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 الممخص:

ىذا البحث عف: المعاني الداللية لمتقديـ كالتأخير عند شعراء أىؿ البيت في العصر العباسي, 
التقديـ الشاعر الى العدكؿ أك  فييا حاكلت فيو أف أبيف أنكاع المعاني الداللية  التي يمجأ

 ,كالتأخير
التي تبدك مف خالؿ أسمكب التقديـ متعددة ال يمعانالكمف أىداؼ ىذا البحث: الكقكؼ عمى 

كقد اتبعتي في ىذا  كالتأخير كالتي تظير السمات الجمالية كالمقاصد التعبيرية لمغة العربية,
 .القائـ عمى استنباط ىذه المعاني مف شعر أىؿ البيت)عمييـ السالـ( البحث المنيج التطبيقي

إف بناء الجممة قد يمـز بإتباع الرتبة في مكاضع  التي تكصمت اليياالنتائج كلعؿ أىـ      
لتزاـ بيا في مكاضع أخرل؛ إلظيار المعاني الداللية الكامنة مقررة, كيتيح الحرية في عدـ اال

 في المغة, كمدار ذلؾ ىك الترابط كمقتضيات السياؽ.
 .(أىؿ البيت، الداللة ،التأخير ،قديـالت) الكممات المفتاحية:

The semantic meanings of precedence and delay according to the 

poets of Ahl al-Bayt in the Abbasid era 

(select models) 

researcher. Ali Fakher Hamid 

afakher299@gmail.com 

dr. Haider Muhammad Rahm 

College of Arts / University of Dhi Qar / Republic of Iraq 

Abstract: 

      This research is on: The semantic meanings of preceding and 

delaying according to the poets of the Ahl al-Bayt in the Abbasid era, 

in which I tried to show the types of semantic meanings in which the 

poet resorts to adjourning or precedence and delay. 

Among the objectives of this research: to identify the multiple 

meanings that appear through the method of introduction and delay, 
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and that show the aesthetic features and expressive purposes of the 

Arabic language, and I have followed in this research the applied 

approach based on deriving these meanings from the poetry of the Ahl 

al-Bayt. 

     Perhaps the most important results I have reached are that the syntax 

may be required to follow the rank in prescribed places, and it allows 

freedom not to adhere to it in other places; To show the semantic 

meanings inherent in the language, and the course of this is the 

interconnection and the requirements of the context. 

Keywords: (introduction , delay , significance , Ahl al-Bayt). 

 :المقدمة
مف مظاىر كثيرة تمثؿ طاقات تعبيرية, يديرىا المتكمـ  عد التقديـ مظيران يي        
ة ككاعية, فيسخرىا لمبكح بأفكاره, كمختمؼ خكاطره, كمكاقع الكممات في إدارة حي  

الجممة كثيرة المركنة شديدة الحساسية كأم تغييرو فييا يحدث تغييرات جكىرية في 
 كظالؿ النفس.تشكيؿ المعاني 

لذا فكؿ  ـ في الجناف((كما يقكؿ الزممكانيلمتقد   ـ في المساف تبعه فػ))التقد         
تقديـ كتأخير في النص األدبي ييدؼ األديب مف كرائو لمكصكؿ الى غايتو التي 
مف أجميا أنشأ عممو, كقد تتجمع لديو عدة دكافع كغايات مف أجؿ إخراج 

 أراده .األسمكب عمى الترتيب الذم 
عف الرتب المحفكظة نكعا مف الخركج رل عمماء الداللة أف العدكؿ يك 

 عف المغة النفعية الى المغة اإلبداعية, فكاف اىتماميـ خاصا بيذا الصدد
كشخصكا كثيرا مف التغييرات التي تكفرت فييا ىذه الظاىرة. كما يمكف أف تتغير 

لمعنى الذم أراد الشاعر اف المتعمقة با بو الداللة, ىي المقاصد أك األغراض
تتعدد المعاني في ىذا الصدد مف خالؿ التقديـ كالتأخير في شعره ك  يصؿ اليو

 :الى كتذىب
 :العناية والىتمام -أولً 

ف كانا  قاؿ سيبكيو:))كأنيـ إنما يقدمكف الذم بيانو أىـ ليـ كىـ ببيانو أعنى, كا 
كقد ذكر اإلماـ ابف عاشكر ىذا الغرض في  ,(ُ)جميعا ييمانيـ كيعنيانيـ(( 

ف أىممكا التنبيو عمى )تفسيره:) بقاعدة إفادة التقديـ االىتماـ مطمقان, كا  د ؽ ه كىك ميصى
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جرياف تمؾ القاعدة عندما ذكركا الفركؽ بيف الجممة الفعمية كاإلسمية في كتب 
 .(ِ)((المعاني

ي حديثو عف قكلو كقد أشار الدكتكر فاضؿ السامرائي الى ىذا الغرض ف
فقد ذكر اف تقديـ الجار ]ُٔ:لنحؿا [(( َوِبالنَّْجِم ُىْم َيْيَتُدونَ  تعالى:)) 

ىتماـ إذ انيا مف أعظـ عامميا كاف لمزيد مف العناية كاالكالمجركر)بالنجـ( عمى 
, فنجد الكثير مف )عمييـ السالـ(أما في شعر شعراء أىؿ البيت (3)كسائؿ اليداية.

 :تمثؿ فييا ىذا الغرض منياالتقديمات 
 قكؿ منصكر النمرم:    

 (2)أدب الطف: ج  َبُنو َنِبَي اهلِل َيْغُدوَن ِفي        َخْوٍف َوَيغُدو النَّاُس ِفي َأْمنِ 
قىد ـ الشاعر ما ىك أكلى باالىتماـ مف غيره كىك)بنك نبي اهلل( عمى سائر الناس 

في المعنى قد ـ عمى فعمو فاألصؿ ضافة الى أنو فاعؿ باإل, في الشطر الثاني
 الترتيبي لمجممة ىك )يغدكف بنك نبي اهلل(

 في مكضع آخر:قاؿ ك 
 ِبتُرَبِة َكْرَبََلََء َلُيم ِدَياٌر         ِنياُم اأَلْىِل َداِرَسة الِطُمولِ 

الطف:  )أدب َفَأْوَصال الُحَسيِن ِبَبطِن َقاٍع           َمََلِعُب ِلْمِدُبوِر َوِلْمُقُبوِل 
 (2ج

قد ـ الشاعر ما أىمو ىنا كىك تربة كربالء كأكصاؿ الحسيف )عميو السالـ( كما 
ككذلؾ بيت لعبد  .ليما مف قدسية عند محبييما عمى سائر الفاظ البيتيف أعاله

 اهلل البرقي مف القصيدة التي قتؿ بيا:
)أدب الطف:  ُتم َغيُر ِصنَوانِ َفَقمُِّدوَىا أِلَىِل الَبيِت َأَنُيم        ِصُنو النَّبي َوَأن

 (2ج
ٍيري ):تعالى لوكىك اقتباس مف قك  (صنكاف)غير النبي عمى  (صنك)ـ قد   ًصٍنكىافه كىغى

أم االىتماـ بػالمماثؿ اك المشابو لمنبي ] ْالرعد/ [(ًصٍنكىافو ييٍسقىٰى ًبمىاءو كىاًحدو 
كمنو أيضا  ,يستحقكنيا)صمى اهلل عميو كسم ـ( عمى غير المماثميف لو الذيف ال 

 قكؿ الناشئ الصغير في مدح آؿ بيت محمد عمييـ السالـ كذكر مناقبيـ: 
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 )ديوانو(  َوَباُب اهلِل َواْنَقَطَع اِلَخطابُ       ُىُم اْلَنَبُأ اْلَعِظيُم َوُفمِك ُنوٍح   
ـ  الضمير المنفصؿ "ىـ" عمى غيره في  يقدِّـ الشاعر ما أىمو عادة حيث قٌد
البيتيف أعاله, فالعناية منصبة عمى الحديث عف المقدـ كصفاتو ككيفية معرفتيا 

 فمذلؾ قدـ ذكرىـ. 
 التخصيص والقصر: -ثانياً 

نما ىك  لعؿ   االختصاص ليس أجؿ  ىذه الدالالت كاألسرار كال أعذبيا, كا 
د مف الغايات التي يرمى بيا التقديـ في المكاقع المختمفة, فتقديـ المسند كاح

كالمسند إليو كالمتعمقات, تناكؿ كؿ منيـ داللتو عمى االختصاص, أما القصر 
فصكر التقديـ بالنسبة إليو متفاكتة, فبعضيا يدؿ  عمى القصر داللة الزمة 

فتقديـ المسند عمى المسند  كبعضيا يدؿ داللة غالبة كبعضيا يدؿ عميو أحيانا,
إليو يفيد االختصاص بمعكنة السياؽ, كقكلنا: لو العتبى, كلو الشكر, كعنده 

 .(4)الحاجة فيصمح ىذا كمو لالختصاص
 ككقكؿ الناشئ الصغير في مدح آؿ بيت محمد )عمييـ السالـ( كذكر مناقبيـ :

َواُب       َوِفي َأْبَياتِيم َنَزَل الِكتَاُب   )ديوانو(ِبآِل ُمَحَمٍد ُعِرَف الصَّ
عمى جممة )عرؼ الصكاب(, الختصاصيا  )بآؿ محمد(قيدِّـ الجار كالمجركر 

الختصاصيا بنزكؿ  سكاىا بمعرفة الصكاب ككذلؾ جممة )في أبياتيـ(دكف 
آلؿ محمد )صمى اهلل عميو  الكحي ك الكتاب كىذا االختصاص أفاد استعطافان 

نزعة  منو سي مً لتى أ كآلو كسم ـ(  ككسيمة لحصكؿ غاية القرب منيـ كفي الكقت نفسو
 كمنو قكؿ دعبؿ الخزاعي في تائيتو:الدفاع عنيـ كالنصرة ليـ, 

 )ديوانو(َعَمى الَعَرَصاِت الَخاِلَياِت ِمْن المَيا       َسََلُم َشٍج َصبٍّ َعَمى الَعَرَصاتِ 
معنى عمى العرصات الخاليات مف الميا)الحبائب التي كف بيا( ,سالـ رجؿ كال

حزيف عطكؼ عمى خمكىا منيف كقد أخص تقديـ الخبر)عمى العرصات( 
بالعطكفة كالتحسر كنحكىما كجاء بيا مرة أخرل في عجز البيت لمتككيد. 
كيحصؿ بو رد العجز عمى الصدر, كىك مف المحسنات البديعية كالالـ فييا 

 .(5)معيد الخارجيل
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 كمنو قكؿ الشريؼ الرضي: 
 )ديوانو(ِبُكْم ِفي الشِّْعِر َفْخِري َل ِبِشْعِري       َوَعْنُكم َطاَل َباِعي ِفي الِخَطابِ 

فادة التخصيص في البيت السابؽ نجد فيو فائدة أخرل كىي التعظيـ كمع إ
 كاإلجالؿ بالبداءة بذكر ضمير المخاطب.  

 :    ميو السالـ(ع)كقكلو في رثاء سيد الشيداء 
 )ديوانو( ِبي ِنزَاع يطغي اليك وشوق                وغرام وزفرة وعويل

قدـ الجار كالمجركر لتخصيصو دكف سكاه بطغياف النزاع  إلى المخاطب ثـ 
أطالؽ المكاجد مف حديث الشكؽ كالغراـ كآىات الزفير كالعكيؿ كالذم أفاد 

لحبيبو ككسيمة لحصكؿ غايتو بفض ىذا النزاع المحتدـ بتمؾ الزفرة  استعطافان 
 كذلؾ العكيؿ .
 كقكلو أيضا:

 يلُ يِ الصَّ  اَض غَ ى وَ نَ وَ الْ  اَض فَ وَ           عِ قْ ي النَّ فِ  قِ ابِ وَ ي السَّ دِ يْ أَ  تْ احَ طَ  ومَ يَ 
 )ديوانو(

) يكـ الطؼ( بالتقديـ إلأخص الشاعر  ضفاء الصفات الممحمية عمى ىذا اليـك
, حساـ فمىت مضاربو الياـ كالسيكؼ, كصبغ  ميو السالـ(ع)األماـ الحسيف 

الخيكؿ مف دماء األعادم, يثير النقع كيصنع الجمبة كالضكضاء كيترؾ السكابؽ 
)الخيكؿ( تزحؼ بال أيد, فكؿ قصيدة  في ديكانو تمثؿ مشيدا مف الممحمة 

 ربالء لنرل األحداث تتحرؾ أمامنا.األمامية تنقمنا الى كاقعة ك
 ة والتفاؤل: تعجيل المسرَّ  -ثالثاً 

السامع إذا قرع سمعو في ابتداء الكالـ ما يشعر بالسركر ىش كفرح بو نحك: 
 (ٔ)اليدل في قمكب المخمصيف

فمك اختمؼ ] ّْ:التكبة[ (َعَفا المَُّو َعنَك ِلَم َأِذنَت َلُيمْ كمنو ))قكلو تعالى:) 
الترتيب في اآلية فجاءت ىكذا,لـ أذنت ليـ عفا اهلل عنؾ. لـ تحمؿ نفس المعنى 
كال أفيمت ىذا المراد مف اآلية األكلى التي جاءت مصدرة بالعفك ألذىاب أم 
خكؼ مف قمب رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كآلو كسم ـ( بسبب تصدر اآلية 
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ف عظيـ مكانة ىذا النبي عند ربو بالعتاب, كـ أنيا حممت معنى آخر كىك بيا
 (ٕ)ؼ مع األحباب((الذم لـ يرد أف يبادره بالعتاب بؿ بادره بخطاب التمط  

اء التي أنشدىا في حـر أمير المؤمنيف فالحسيف بف الحجاج في قصيدتو الغر  
 )عميو السالـ( كالتي أكليا:

 يفِ شُ  كَ يْ دَ ى لَ فَ شْ تَ اسْ وَ  كَ رَ بْ ر قَ اَ زَ  نْ مَ        فِ جَ نَ ي الْ فِ  اءِ ضَ يْ بَ الْ  ةِ بَّ قُ الْ  بَ حِ اْ ا صَ يَ 
 )ديوانو(

ة عمى ممدكحو مع االنسجاـ النصي في ار  حيث قد ـ الصفات الحسنة الس  
 متفائالى بذلؾ. قصيدتو, متيقنا  باستجابة الدعاء في الحـر الشريؼ مستران 

 أما الشريؼ الرضي فقاؿ:
 )ديوانو( ابِ بَ قِ الْ م وَ الِ عَ مَ الْ  كَ مْ ى تِ مَ عَ  وم         يَ  لَّ كُ  قُ خفِ تَ  اهللِ  َلةُ صَ 

مفتخران بأىؿ البيت متشكقان لقبكرىـ فقدـ الصالة كالدعاء ىك شعكر نفسي داخمي, 
 يجمب السركر إلى مسامع المتمقي, أما منصكر النمرم فقاؿ:

 (2)أدب الطف:ج  ولُ مُ حِ الْ وَ  ةِ مَّ حَّ مَ الْ  كَ مْ ى تِ مَ عَ            حٌ وْ رَ وَ  ةٌ رَ ـــــــــــفِ غْ مَ وَ  اتٌ يَّ حِ تَ 
عر المتكمـ فقد ـ التحية كالدعاء كما ليذا التقديـ مف أثر في التعبير عف مشا

أما أبك فراس الحمداني  سيامو في تجربة صاحب النصكنقميا الى المتمقي إل
 بقكلو: 

 )ديوانو(وا رمُ ي حُ ذِ  الَّ لَّ ا إِ يَ ي بِ نِ غَ ا الْ مَ وا      وَ مُ مَ ي ظُ ذِ  الَّ ا إلَّ يَ بِ  يدُ عِ ا السَّ مَ وَ 
 بتقديـ ما يدؿ   بتقديـ السعادة كالغنى عمى الظمـ كالحرماف تخصيصان  فيستر  

. عمييما لفظان   كمعنىن
 : تعجيل المساءة والتشاؤم:رابعاً 

يتطير السامع بتبادر حصكؿ الشر الى ذىنو بادئ ذم بدء كأف يككف إشاعة 
كالتشاؤـ المنتظر كالذم ميدت لو كأكحت بو جك نفسي مممكءو بالخكؼ المرتقب 

كقكؿ  ,(ٖ)التشاؤمي  كممة مقدمة عمى غير مكضعيا صاحبيا ىذا الشعكر
 منصكر النمرم:

 ملِ اِ حَ الْ بِ  ءُ وْ نُ يَ  لٍ مْ حِ بِ  تَ ؤْ بُ         دْ قَ لَ  نِ يْ سَ حُ الْ  لَ قاتِ اَ ك يَ مُ يْ وَ 
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التي رافقيا ىذا الشعكر التشاؤمي مف أكؿ البيت كحتى آخره, فال  كممة )كيؿ(
ؿ التشاؤـ  ميو السالـ(ع)يزاؿ قاتؿ الحسيف  ينكء بحممو , فتقديـ كممة كيؿ عج 

تقديميا أشد سكءا عمى قاتؿ الحسيف )عميو , فكالمساءة عكس لك أنيا أخرت
 السالـ( مف تأخيرىا, كمف ذلؾ قكؿ أبي تماـ:

 )ديكانو(  كتركت جسمي ال سقمت سقيمان    قد خمقت عظيمان يـك الفراؽ ل
 ـ أبك تماـ ىنا يـك الفراؽ مع أف أصمو التأخير, فالترتيب ىك لقد خمقت عظيمان قد  

يا يـك الفراؽ, كلكف لما كاف ىذا اليـك بما يحممو مف مشاعر الحزف كاألسى 
 كالحرماف مف األحبة ىك السبب لكؿ معاناة الشاعر 

كالجسمانية, قىد مو في الذكر لما ترؾ في قمبو مف حسرات ك لكعات النفسية 
الزالت تسبح في خياالتو كتستقر في كجدانو كتتقمب عميو سائر أكقاتو حتى 

.  (ٗ)صار ذلؾ اليكـ عالمة شـؤ
 كمنو قكؿ الشريؼ الرضي:

 )ديكانو(    ابً رى الش   دً رٍ ى بً لى إً  أن مً ى ظى ضى قى           ان كى مٍ شً  ـ  ضي يى  كؼً في الطِّ بً  ان رى بٍ قى كى 
في ىذا البيت نجد أف التقديـ ىنا صمح لعمة تعجيؿ المساءة في ذكر القبر 
الشريؼ كمالو مف لكعة كعبرة في نفكس محبيو كمريديو, كال شؾ أف البداءة بيذه 
الكممة تخمؽ جكا حزينا مصاحبا لمقارئ كممقيا بظاللو عميو ككأنو يعكس حالة 

 حزينان  ما يتفاجأ االنساف بما يثير شجكنو فيظؿ متشائمان مف الشـؤ الكاقعي عند
بما بدأ بو, فيذه الصكر الكاقعية المشاىدة بالبصر كالمصاحبة لمنفس كالفكر ىي 

في نفس القارئ ال  سيئان  معنكيان  نفسيا التي بدأ بيا الشريؼ الرضي بيتو لتبقي أثران 
 (َُ)ت مف أسره حتى ينتيي مف قراءة القصيدة.يتفم  

 :التشويق لممتأخر: خامساً 
التشكيؽ معنىن يمجأ اليو في تغيير ترتيب عناصر الجممة, أم في تأخير ماحقو  

التقديـ كأف يظف بالسامع أنو يعرؼ شيئا ما فيؤخره عف مكانو قصدان الى إثارة 
, كمما يحمؿ عمى ذلؾ تأخير الفاعؿ عف المفعكؿ (ُُ)المتمقي, كدفعو الى تكقعو

ت شعراء أىؿ البيت ع كما في قكؿ دعبؿ الخزاعي في اإلماـ بو في بعض أبيا
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 عمي )عميو السالـ(:
 دِ ـــــَـــ َفاْمَتَد َطْوَعًا ِبالِذرَاِع َوبالي     ََلِتِو  ـــــــــــــــِإْذ َجاَءُه الِمْسِكْيُن َحَاَل صَ 

ُو الَرْحَمـــــــــــــــــــــــــُن ِفي َتْنِزُيِموِ   َمْن َحاَز ِمْثَل َفَخارِِه َفْمُيَعِددِ        َفاْخَتصَّ
 )ديوانو(

تأخير الفاعؿ )المسكيف, الرحمف (عف المفعكؿ بو الػ)ىاء( في البيتيف اعاله ال 
ثارة أحاسيسو فكؿ تغيير في  شؾ انو أمر يؤدم الى استرعاء انتباه المتمقي كا 

ة تتالئـ كالحالة الشعكرية البنية السطحية لمجمؿ فإنو ابداع فني تكمف كراءه دالل
 .(ُِ)لمشاعر

 أما بيت الشريؼ الرضي :
 )ديوانو(َل ُيفَيُم الِحْزنُ ِالَّ َيوَم َعاُشورِ        َفُقْمُت َىيَياْت فات السَّْمعُ َلِئَمُو  

فمـ يخالؼ الترتيب النحكم كانما خالؼ الترتيب الذىني لمتشكيؽ كاالستثارة, فبدأ  
كؿ بنفي معرفة الحزف ثـ حصره في يكـ عاشكراء إثارةن بعد جممة مقكؿ الق

. ككذلؾ قكؿ الشاعر ديؾ الجف (ُّ)كتشكيقان  لممتمقي لمعرفة ىذه الصنعة
 الحمصي:

 ي َمَحَبُة َمْعَشُر          ُشِرُفوا ِبُسوَرِة "َىْل َأَتىـــــــــَشَرفِ 
 )ديوانو(َسمَّاُه ُذو الَعْرِش اْلَفَتى         وِ ــــــــــِو َوِلَيْديـــــــــــــَفِمَفْتكـِـــــ   

كثيرا ما يستخدـ الشعراء كاألدباء اسمكب التقديـ كالتأخير ألجؿ ىذا الغرض 
حيث نقمكا التقديـ مف العبارة الى المكضكع. بصفة عامة, فالشاعر في األبيات 

ر في ترتيب المفردات, فتأخير )ىؿ أتى, كالفتى(جا ء تشكيقا ليذه أعاله يقدِّـ كيؤخِّ
 النتباه القارئ.  المفردات كاجتذابان 

 / لبيان الحال:سادساً 
لمحاؿ حرية االنتقاؿ كالحركة  ضمف التركيب العاـ لمجممة فيي تتقدـ عمى 
صاحبيا, أك عمى صاحبيا كالفعؿ أيضا, كلقد أشار النحاة الى ىذه الحرية في 

كقد أكلى الجاحظ ىذه المسألة  .(ُْ)مثؿ: جاء ضاحكا زيد, كضاحكا جاء زيد
اىتماما كبيرا كنقؿ في بعض األقكاؿ الى أف  مراعاة مقتضى الحاؿ مف أىـ ما 
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ينبغي أف يتمسؾ بو الشاعر أك الخطيب أك الكاتب, كذكر أف اهلل تبارؾ كتعالى 
نتيى الكالـ مخرج اإلشارة كالكحي... كاإذا خاطب العرب كاألعراب أخرج 

 .(ُٓ)م قاؿ)لكؿ مقاـ مقاؿ( قد أصاب في القكؿالجاحظ إلى أف الذ
 الشريؼ الرضي:

ِلَى الِتي َتْشُجو اْلَعُدو َسريَعاً           ُمَتثَاِقَلً َعمَّا َيُسوُء َصِدْيَقُو    )ديوانو(  َوا 
تقدـ الحاؿ عمى صاحبو إلبراز الحاؿ الحسف كالمظير األنيؽ ليذه الصداقة, 

لبياف حسف حاؿ الصداقة  . فقدـ متثاقالن متثاقالن فأصؿ الكالـ, عما يسكء صديقو 
 :أيضان  كقكؿ منصكر النمرمزىا, كتمي  

 (2)أدب الطف:جَعَمى ُحَسيٍن      َأَياَمى َقْد َخَموَن ِمْن اْلُبُعولِ  ُيَشِقْقَن الِجُيوبَ 
ئي جاء الحاؿ ىنا جممة فعمية)يشققف الجيكب( تقدمت لكصؼ حاؿ األىيامى الال  

 .(ُٔ)البعكؿ داللة عمى إثارة االستعطاؼ كالترحـ اك الشككلخمكف مف 
 لمراعاة القافية ونظم الكَلم: : سابعاً      

حيث يككف التأخير إخالؿ بالتناسب كالتناسؽ, فيككف التقديـ لمشاكمة الكالـ 
كرعاية تماسكو النصي كما الى غير ذلؾ مما ال يحسف فيو اعتبار التخصيص 

 (ُٕ). ألف المقاـ ينبك عنو
يقكؿ ابف األثير:))لئال يجيء الكالـ قمقا نافرا عف مكاضعو, كحكـ ذلؾ حكـ ذلؾ 

.يقكؿ كىذا (ُٖ)حكـ العقد المنظـك في اقتراف كؿ لؤلؤة منو بأختيا المشاكمة ليا((
 مما ال خالؼ فيو في الشعر

فالقزكيني يرل تأخير الفاعؿ كالمفعكؿ كتقديـ الجار كالمجركر عمييما في قكلو 
تعالى:)) كأكجس في نفسو خيفة مكسى(( جاءا لتناسب فاصمة اآلية ما قبميا كما 

 .(ُٗ)بعدىا مف الفكاصؿ إنيا تسعى, انؾ انت األعمى
في حيف ذىب الدكتكر فاضؿ السامرائي الى شكمية ما ذكر كال يمكف أف يقصد 

ي لذاتو في القراف الكريـ, فتككف المراعاة عمى حساب المعنى, فالقراف يراع
 (َِ)المعنى مع الفاصمة كال يراعي الفاصمة عمى حساب المعنى

كيرل الباحث إف تقديـ الكالـ كتأخيره مراعاة لمقافية كنسؽ الكالـ ليس بالضركرة 
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أف يككف خاليا مف المعنى كيؤتى بو لمماثمة المفظ كمشاكمتو, بؿ مف الممكف أف 
 يككف ضربا مف ضركب تكثيؼ المعنى.

 قكؿ دعبؿ الخزاعي: كمف شعر أىؿ البيت
 )ديوانو(وُس فُ نِ  نِ يْ سَ حُ ى الْ مَ عَ  وفِ فُ الطِ  ومَ يَ       تْ عَ طَّ قَ تَ وَ  مْ كُ لَ  تْ اضَ رٍة فَ بَ عَ  مْ كَ 

كىنا اتفقت اف تككف القافية في الفاعؿ المؤخر)نفكس( كتأخيره ممكف أف يككف 
إبداء مراعاة لمقافية كنظـ الكالـ كتكثيؼ المعنى أيضا , مع أنو ال يخمك مف 

 . ميو السالـ( التفجع كاظيار المكعة عمى االماـ الحسيف )ع
 اإلنكار والغرابة:  :ثامناً 

ىك أحد المعاني التي يخرج االستفياـ عف حقيقتو اليو, كىك عمى نكعيف إم ا  
كقد فص ؿ  (ُِ)كىك أف يككف المقدـ محط إنكار تكذيبي بمعنى النفي اك تكبيخي

الجرجاني الحديث عف ىذا الغرض ))كاعمـ أنا كأف كنا نفسر االستفياـ في مثؿ 
أىن و لتنبيو السامع حتى يرجع الى  ىذا باالنكار فًإف  الذم ىك محض المعنى ى
نفسو, فيخجؿ كيرتدع كيعيا الجكاب, ًإم ا ألنو اد عى القدرة عمى فعؿ ال يقدر 

م ا ألنو ىـ   بأف يفعؿ ماال يستصكب فعمو فإذا ركجع فيو تنبو كعرؼ عميو... كاً 
بِّخ عمى  م ا ألنو جك ز كجكد أمر ال يكجد مثمو, فإذا ثبت تجكيزه كي الخطأ كاً 

كجممة ما يسفر عف آراء الجرجاني في ىذا الجانب  إف االنكار يتكجو (ِِ)تو((تعنِّ 
في المعنى  ك فاعالن ا -اك مضارعان  ماضيان -الى الذم يمي اليمزة سكاء كاف فعالن 

 بو. أك مفعكالن 
 ففي شعر أىؿ البيت عميو السالـ قكؿ دعبؿ الخزاعي:  

 )ديوانو(رِ شَ بَ ُد الْ يِّ ا سَ ذَ ىَ  ونَ ولُ قُ يَ  مْ ىُ و       وَ مَ تَ قْ مَ م لِ اىُ رَ سْ مَ وَ  ينَ سَ حُ الْ  ىْ سَ نْ أَ 
منو لنفسو كأنو  ,تكذيبان  حيث جاء األنكار ىنا بيمزة االستفياـ المحذكؼ تخفيفان 

 كقكلو:, مستحيالن  ميو السالـ(ع)أراد أف يقكؿ نسياف الحسيف 
 )ديوانو( دُ حَّ جُ الْ  اةُ غَ طُ الْ وَ  دٍ عْ سَ  ا ابنُ ييَ فِ        بٌ ائِ تَ كَ  يوِ لَ إ تْ ارَ صَ  ذْ يت إِ سِ نَ أَ 

كما جرل  تناسى أحداث كاقعة الطؼ األليمة, لمف نسى اك فينا األنكار تكبيخان 
غاة الجاحديف الذيف ذكرىـ فييا مف مالبسات مف عمر بف سعد كمف معو مف الط
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 كمنو قكؿ الناشئ الصغير:الشاعر, 
 )ديوانو(و مُ احِ وَ رَ وَ  وُ اسُ رَ فْ أَ  وُ مُ مِ حْ تَ وَ      رٍ بَ يْ خَ  ابَ ا بَ حَ دَ  نْ مَ  وُ نْ عَ  زُ جَ عِ يَ أَ 

ىاشـ ال يعجز عف  خيبر فتى بنيفينا انكار بالنفي مفاده أف مف دحا باب  
  مازاؿ ظير فرسو يحممو. شيء

 :افادة التعميم و النص عمى عموم السمب أو سمب العموم :تاسعاً  
فعمكـ السمب يككف حيف تتقدـ اداة العمكـ ككؿ كجميع كنحكىما عمى اداة النفي 
نحك: كؿ ظالـ ال يفمح, فالمعنى ال يفمح أحد مف الظممة, كنحك كؿ ذلؾ لـ يكف, 

يككف النفي فيو لكؿ ىذا كال ذاؾ كيسمى شمكؿ النفي كعمكـ السمب أم لـ يقع 
) إذا أخرجت كال مف حيز النفي كلـ تدخمو فيو ال لفظا كال )يقكؿ الجرجاني: فرد

تقديرا كاف المعنى عمى أنؾ تتبعت الجممة فنفيت الفعؿ كالكصؼ عنيا.. أم أنؾ 
إذا بدأت بكؿ كنت قد بنيت النفي عميو كسمطت الكمية عمى النفي كأعممتيا فيو 

)) (ِّ). 
 يقكؿ الشريؼ المرتضى:  

 )ديوانو(ودِ دُ رْ مَ  رُ يْ  غَ إلَّ  حَ بَ صْ أَ ى وَ سَ مْ ا      أَ مَ فَ  ولُ بُ قَ الْ  هُ اَّ مقَ ٍك تَ سْ نُ  لِّ كُ وَ 
شمكؿ النفي كعمكـ السمب في قكؿ الشريؼ الرضي بتقديـ أداة العمكـ عمى 
النفي, فكؿ نسؾ تمقاه القبكؿ فيك غير مردكد, كعمة ذلؾ أن ؾ اذا بدأت بكؿ كنت 

كاعممتيا فيو كذلؾ يقتضي أال قد بنيت النفي عميو كسمطت الكمية عمى النفي 
 يشذ عنو شيء.

مىب العمكـ يككف بتقديـ أداة النفي عمى أداة العمكـ نحك لـ يكف ذلؾ, أم لـ  كسى
يقع فيحتمؿ ثبكت البعض كيحتمؿ نفي كؿ فرد ألف النفي يكجو إلى الشمكؿ 

كيككف النفي فيو كف أصؿ الفعؿ كيسمى نفي الشمكؿ كسمب العمكـ خاصة د
حٌيز النفي  يقكؿ الجرجاني:))كاعمـ أنؾ إذا أدخمت كال في. (ِْ)لبالممجمكع غا

عميو لفظا أك تقديرا فالمعنى عمى نفي الشمكؿ دكف نفي كذلؾ بأف تقدـ النفي 
 .(ِٓ) الفعؿ كالكصؼ نفسو((

 الناشئ الصغير: كقكؿ:
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 )ديوانو(ِد جِ سٍل نَ اِ بَ  ثٍ يْ لَ           لَّ ـــــــــــــــ كُ لَّ إِ  لُ تِ قْ  يَ َل وَ 
فسمب العمكـ كاف بتقديـ أداة النفي )ال( عمى أداة العمكـ)كؿ( فشمؿ القتؿ 

 .كؿ)ليث باسؿ نجد( 
 / التبرك عاشراً 

سـ اب بمعنى متبركان  (ِٔ)سـ اهلل فيك أبتر"اقاؿ النبي محمد ص "كؿ أمر ال يبدأ ب
مرثية قاليا في الحائر  مبتدئا بو ,كقكؿ الشريؼ الرضي مفاهلل سبحانو كتعالى 

 :الحسيني
 )ديوانو( ا ىَ ادِ سَ جْ ي أَ فِ  امَ ثَ م اآْل تُ بْ سَ كَ ا     وَ يَ احِ وَ رْ ِإَلى أَ  مكُ قُ ابِ سَ  اهللُ 

كبما إف اهلل جؿ شأنو , كاجب الكجكد لذاتو. فالبد أف يككف كجكده سابؽ لكجكد 
 .(ِٕ)غيره. كالسابؽ بالذات يستحؽ السبؽ في الذكر

الكالـ خاليا مف لفظ الجاللة كفيو ذكر ألحد أكلياءه. فالترتيب العقمي ا اذا كاف أم  
ىنا  يقتضي تقديميـ بالذكر ألجؿ التبرؾ كقكؿ عبد اهلل البرقي في ذكر مناقب 

 (:ميو السالـأمير المؤمنيف عمي )ع
 (2الطف:ج)أدب    ايَّ مِ ى عَ الَ وَ  انَ كَ  نْ مَ  ابَ  طَ َل أَ       ولِ سُ الرَّ  دَ عْ ي بَ امِ مَ ي إِ مِ عَ 

 أما قكلو:
 (2)أدب الطف:ج  ابِ ذَ عَ الْ  نَ مِ  اةِ جَ النَّ  ابَ بَ  وِ بِ    ى   قَ مْ يُ  مَ وْ ي يَ دِّ جَ  ارِ النَّ  مُ يْ سِ قَ 

فتقديـ لفظ الجاللة)اهلل( جؿ شأنو كتعالت قدرتو, كالنبي ص كأىؿ البيت عمييـ 
كاضحة في ضافة الى داللة التبرؾ نمحظ داللة التعظيـ باإلالسالـ فيو داللتاف, 
 مقدمة بعض األبيات.

 :/ الشكوىأحد عشر 
تعتبر الشككل أسمكب متككف مف ثالثة عناصر الشاكي كالمشتكي كمكضكع 

مشتكي أىـ عنصر مف الشككل كتحتكم عادة عمى قدر مف الضعؼ كيعتبر ال
ألنو ىك الذم يعيف ضعفو مف قكتو, فالمشتكى لو اذا كاف انسانا   ىذه العناصر؛

كاف المشتكى لو ىك  اطفة كعناية انسانية، أما اذاميما فأف المشتكي يستدعي ع
 كما في قكؿ الصاحب بف عباد:(ِٖ)اهلل جؿ شأنو فال حرج لممشتكي بالشككل
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 اىَ اَ كَ شَ  نَ اْ كَ  دْ قَ و وَ ِـ     ــ   ى المَّ الَ  الَ حَ ا الْ كَ شَ لَ 
 )ديوانو(  ااىَ زَ ى من جَ لَ وْ أَ  وَ ىُ وَ    ي        تِ أَ يَ سَ  ى اهللِ لَ ا ِ وَ 

ـ) الى اهلل( عمى )سيأتي( مما يفضي عف استبعاد الشككل في البيت الثاني قد  
لغير اهلل سبحانو كتعالى كال شؾ إف مثؿ ىذه الشككل ستصدر عف نبي مرسؿ 

عمؽ الشاعر الشديد كىي داللة عمى ت يشكك الى اهلل ما فعمكه بأىؿ بيتو بعده.
الخالصة ألىؿ البيت )عمييـ السالـ( كالذم يمكح مف  خالؿ مفرداتو  كمحبتو

 كأحاسيسو.
 

 :/ التقديم لمسبب عمى المسببإثنا عشر 
يتكصؿ بو إلى المقصكد كىك الذم يكجد المسبب بكجكده كيتكقؼ  السبب  ىك ما

 اج:الحج  الحسيف بف , قاؿ (ِٗ)كجكد المسبب عميو
 )ديوانو(ألنك العروة الوثقى فمن عمقت يداه     بيا يداه فمن يشقى ولن يخف

عف  فتعمؽ اليد بالعركة الكثقى كاف سببا كجييا لنفي الشقاء كالخكؼ نفيا مؤكدان  
 صاحب اليد العالقة بيا.

 ميو السالـ(ع)ديؾ الجف الحمصي في رثاء االماـ الحسيف 
 )ديوانو(سفرُ  مُ كُ يْ ي فِ عِ مْ دَ لِ وَ  ةٌ بَ يْ رِ غْ تَ         مْ كُ رِ ك  ذَ ي تَ ي فِ بِ مْ قَ لِ  مٍ وْ يَ  لِّ ي كُ فِ 

 .قدـ الشاعر التذكر عمى الدمع فالتذكر يسبؽ الدمع كيسببو عادةن 
 

 :مراعاة الترتيب الوجودي ثَلثة عشر /
تككف  نة اك النعاس ترتيبيان فالسِّ ] ِِٓ:البقرة [قاؿ تعالى:) ال تأخذه سنة كال نكـ(

 كمنو قكؿ الشاعر ديؾ الجف الحمصي:, قبؿ النكـ
 )ديوانو(رُ بْ والصَّ  ابُ و الصَّ ىُ وَ  برَ الصَّ  بُ رَ شْ أَ م      وَ كُ ولُ عْ أَ ى وَ وَ قْ ي التَّ نِ يابَ  مُ كُ يْ كَ بْ أَ 

أبكيكـ يا أىؿ التقكل ثـ أعكلكـ اذا كاف البكاء ىك الدمع كخركجو فالعكيؿ ىك 
ـ الشاعر ىنا البكاء عمى العكيؿ ألنو قد   كالصياحع رفع الصكت بالبكاء كالتفج  

 كقكلو: يسبقو في الحدكث.
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 )ديوانو(    يََل أوِ تَ والْ  يلَ زِ نْ التِّ  كَ مِ تْ ي قَ وا      فِ بُ قِ رْ ا يَ مَّ لَ وَ  اً انَ شَ طْ عُ  وكَ مُ تَ قَ 
فالتنزيؿ ىك السكر كاآليات النازلة عمى النبي محمد ص كماليا مف معنى 

المعنى الخفي لآلية الذم ىك غير المعنى الظاىرم كيككف ظاىرم كالتأكيؿ ىك 
لما غمض كدؽ  بظاىره, بدليؿ قكؿ اإلماـ عمي )عميو السالـ(:)ما مف آية إال 

فقدـ شاعرنا التنزيؿ عمى التأكيؿ لككنو سابؽ لو في  (َّ)كعممني تأكيميا(.
 الحدكث ككائف قبمو الكجكد.
 كمنو قكؿ عبد اهلل البرقي:

أدب )   يتِ رَ صْ نُ ي وَ ئِ َل يم وَ يُ الِ وَ مُ ا لِ مَ كَ      صاً الِ ي خَ دِّ وِ  اهللِ  ولِ سُ رَ  لِ آِل 
 (2الطف:ج

اذا كانت المكدة ىي المحبة كالشعكر باالنسجاـ كالكئاـ بيف شخصيف اك 
د ةً   (اكثر كى ـٍ ًباٍلمى كالمكاالة ىي الصداقة كالمقاربة ]ُ:لممتحنةا[(تيٍمقيكفى ًإلىٍيًي

 ةالمكدة في قكؿ الشاعر آلؿ الرسكؿ عمييـ السالـ كالمكاالكالنصرة. فجاءت 
 لمكالييـ.

 ي : الترقِّ  أربعة عشر/
ى صعد, كرقى غيره, كيقاؿ مازاؿ فالف يترقى , كترق  ان كرقك   رقى إلى الشيء رقيان 

باألمر حتى بمغ غايتو, قاؿ السبكي:)ىك أف يذكر معنى ثـ يردؼ بأبمغ منو 
 (ُّ)كشجاع باسؿ( كىذا قد يدخؿ في بعض أقساـ اإلطناب. كقكلؾ:)عالـ نحرير

نتقاؿ مف حاؿ الى حاؿ أفضؿ كأكمؿ كقد ذكر ابف قتيبة في كتابو االأم بمعنى 
سمعت بعض أىؿ األدب يذكر مقصد القصيد انما ابتدأ الشعراء قاؿ:))طبقات 

, ثـ كخاطب مف ىـ برفقتو كاستكقفيـفبكى كشكى  ,بذكر الديار كاآلثار((فييا 
ة الكجد كألـ كاصؿ بالنسيب كصؼ الحبيبة الضاعنة فشكا فرط الصبابة كشد  

 ؛الفراؽ ليصرؼ اليو الكجكه كيميؿ نحكه القمكب كيستدعي بو إصغاء األسماع
فيذا أبك فراس . (ِّ) ألف التشبيب قريب مف النفكس عالؽ كمحبب بالقمكب

 في مقدمتيا : الحمداني الترقي الى ذكر أىؿ البيت في قصيدتو التي
 :صكفيقاؿ يحيى الح
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 )ديوانو(  وايَّدُ شَ وَ  وُ انَ كَ رْ وا أَ نَ بَ  مْ ىُ وَ        اَ نَ لَ  نِ يْ الدِّ  دَ اعِ وَ وا قَ سُ سَ أَ  مْ ىُ 
جاء في قكؿ الشاعر التأسيس لقكاعد الديف أكال ثـ التػرقي إلى البناء كالتشييد 

 كيقكؿ طاليع رزيؾ: بأىؿ البيت عمييـ السالـ.
 يتِ اَ بَ ثَ ى وَ غَ وَ ي الْ ي فِ اتِ بَ ثَ ى وَ مَ عَ       ي    تِ يَ يْ دِ ي بَ ي فِ تِ رعَ سُ  نْ بوا مِ جَ عْ تَ  َلَ 

 د           وحبي مرقات إلى القرباتــــــفإن     موالتي   آلل  محم
 )ديوانو(

في البيت األكؿ كىك يمدح نفسو لحبو كنصرتو ألىؿ البيت ع فيك يذكر سرعة 
بدييتو ثـ يترقى إلى كثباتو كصكالتو في الحرب كالقتاؿ ثـ ثباتو فيو.أما في البيت 
الثاني فيك يذكر مكاالتو ألىؿ البيت ع ثـ حبو ليـ كالذم يعتبره مرقى الى 

 القرباًت.
 

 األفتخار:خمسة عشر/
مف فخر كتفاخر بعضيـ عمى بعض , التمدح بالخصاؿ تكبران كتعاظمان, كالفاخر, 

فالشريؼ  (ّّ)الجيد مف كؿ شيء  كيؤتى بو لالستعراض كالمباىاة كالتبجح
 :المرتضى يعرض لنا تفاخره بأىؿ البيت النبكة )عمييـ السالـ(

 وافُ جِ أوْ فُ  امِ ؤَ الز   تِ وْ مَ ى الْ لَ وا إِ قُ سُ وا          وَ وَ تَ رَ اْ وَ  ةِ عَ يْ دِ خَ الْ  اءَ وا مَ قُ سُ  امٌ رِ كِ 
 فُ حَ صْ مُ  وُ نْ ى مِ وَ حَ  دْ ا قَ مَ  وْ أَ   كُ ئِ ََل لـ      مَ اْ  وِ بِ  تْ طَ بَ ي ىَ ذِ  ال  لَّ ا إِ نَ رُ خْ ا فَ مَ وَ 

 )ديوانو(
 ة المقابَلت، إبراز المعنى: عشر/ صحَّ ستة 

عدىا قدامة مف أنكاع المعاني كأجناسيا كقاؿ:) ىي أف يصنع الشاعر معاني 
يريد التكفيؽ بيف بعضيا كبعض أك المخالفة فيأتي في المكافؽ بما يكافؽ كفي 
المخالؼ بما يخالؼ عمى الصحة أك بشرط شركطا كيعدد أحكاال في أحد 

فيما يخالؼ بأضداد المعنييف فيجب أف يأتي بما يكافقو بمثؿ الذم شرطو كعدده ك 
 كمنو قكؿ الناشئ الصغير: . (ّْ)ذلؾ(
 )ديوانو(   لُ يْ لِ الذَّ  وابَ ثْ أَ  زنُ حِ ا الْ اىَ سَ كَ           زِّ عِ  دَ عْ بَ  ةُ رَ يْ غِ صَ الْ ة ُ مَ اطِ فَ وَ 
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كصفو بما يضاده حيث صٌحت مقابمة العزِّ بالذًؿ في البيت  فقد أتى بإزاء كؿ ما
 جماؿ الصكرة. كقاؿ ابف سناف:)ىك أفٍ كمف خالؿ ذلؾ يبرز المعنى كيظير 

مؤلؼ الكالـ معاني يريد التكفيؽ بيف بعضيا كالبعض كالمخالفة فيأتي في  يضعى 
كمنو قكؿ الشريؼ  ,(ّٓ)المكافؽ بما يكافؽ كفي المخالؼ بما يخالفو عمى الصحة(

 الرضي:
 )ديوانو(  فُ ذَ قْ يُ  لِ امُ نَ اأْلَ بِ  عُ يْ نِ مَ  ابٌ بَ وَ       مُ دَّ يَ مُ  وفِ يُ سِّ الْ بِ د ُ يَّ شَ مُ  نٌ صْ حُ فَ 
ة المقابمة ىنا بيف المشي د كالميد ـ مف خالؿ تقديـ)الجار كالمجركر( عمى فصح  

 ميدـ, فأصؿ الكالـ فحصف مشيد ميدـ بالسيكؼً 
 اإللتذاذ : سبعة عشر/

, نقيض األلـ, كيقاؿ لذاذا كلذاذة كركضة ممتذ يقاؿ عف قرب (لذذ)ىك مف 
 (ّٔ)المالئـ مف حيث أنو مالئـ, كالنكر عند البصر كىك  إدراؾ المدينة,

 ي أىؿ البيت )عمييـ السالـ(اس في مقدمة غزلية لقصيدة قاليا فيقكؿ ابك نك 
 )ديوانو( اهُ يَّ ا إِ يَ نِ سْ حُ  نْ مِ  تْ دَ غَ  َيانَّ أَ كَ و      فَ الِ صَ وِ ا بِ نَ لَ  تْ نَ سُ حَ  ةٍ مَ يْ ي لَ فِ 

فاعؿ في المعنى لمفعؿ المتأخر , قدـ الشاعر شبو الجممة) في ليمةو( مع أنيا 
حسنت ليمة لنا بكصالو  لكنو أراد أف يضفي أك يشعر مف حكلو بيذا التمذذ تممكو 
مف جراء الكصاؿ فقدميا في الذكر تمذذا بحسنيا المشبو بحسف صاحب 

 الكصاؿ.
 عشر/ التوكيد:ثمانية 

غرض يؤتى بو إلزالة الشؾ كالتكىـ كيحاط بالنسبة كالشمكؿ, كىك غرض ميـ 
أغمب النحكييف كالبالغييف بعد االىتماـ يؤيده التقديـ كالتأخير كيضعو 

 ختصاصكاال
كقد خصو اإلماـ عبد القاىر الجرجاني بالذكر في كتابو دالئؿ اإلعجاز في  ,(ّٕ)

عمدت إلى الذم أردت أف تحدِّث عنو )فإذا )فصؿ )في التقديـ مع النفي( قاؿ:
يد قد فعؿ كأنا فعمت كأنت فعمت, بفعؿ فقد مت ذكره ثـ بنيت الفعؿ عميو فقمت: ز 

أف تقديـ المحد ث عنو )( كقكلو:)(قتضى ذلؾ أف يككف القصد إلى الفاعؿ....ا
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 (ّٖ)((يقتضي تأكيد الخبر كتحقيقو
 يقكؿ الصاحب بف عباد:

 يلزَ نْ التَّ  مِ كَ حْ مُ  ظَ فْ حُ  تْ ظَ فِ حُ          اثٍ رَ مَ وَ  حٌ ائِ دَ مَ  مُ كُ يْ فِ  يْ لِ 
 )ديوانو( لِ يْ كِ وَ  رُ يْ خَ  وَ ىْ ي اهلل وَ بِ سْ حَ      مُ كُ يْ فِ  بُ اصِ وَ ي النَّ نِ ادَ ى كَ تَ مَ 

قدـ الشاعر الجار كالمجركر  )لي ( عمى )مدائح( تأكيدا ليذه المدائح المحفكظة 
ـ)متى ( مف االلفاظ التي ليا الصدارة كفي البيت الثاني قد  , حفظ محكـ التنزيؿ

 .لمتككيد في الكالـ ظرؼ زماف عمى الجممة الفعمية,
   

 الخاتمة                                  
في ختاـ ىذا البحث )داللة التقديـ كالتأخير عند شعراء أىؿ البيت في        

 الييا البحث:جماؿ أىـ النتائج التي تكص ؿ , يمكف إ العصر العباسي(
األغراض التي تتفتؽ عنيا ظاىرة التقديـ كالتأخير في شعر أىؿ البيت, تبيف -ُ

بياف, كال ثراءىا ككثرة فكائدىا ككنيا منبعا ثر ا لرقي األساليب كارتقائيا في ال
 ىتماـ كما ىك مشاع.تقتصر عمى العناية كاال

يت )عمييـ يأتي ىذا األسمكب بشكؿ عفكم عمى ألسنة شعراء أىؿ اب -ِ
 السالـ(دكف تكمؼ لمراعاة المعنى الذم يقتضيو المكقع. 

_ التقديـ كالتأخير تبادؿ في المكاقع, تترؾ الكممة مكانيا في المقدِّمة لتحؿ ّ
محميا كممة أخرل لتؤدم غرضا بالغيا ما كانت لتؤديو لك أنيا بقيت في 

 مكانيا الذم حكمت بو قاعدة االنضباط المغكم.
التقديـ كالتأخير مع غيره مف األساليب لييسيـ في تشكيؿ لكحة لقد تآزر -ْ

جانب التركيبي شعرية عالية المقاـ كالرتبة, فكاف لو عظيـ األثر في ال
 كالداللي. كالبالغي

أظير البحث ًقيمة الكممة الحق ة كالتضحيات الجساـ عند ىذا الصنؼ مف  -ٓ
 انيـ.الشعراء في ظؿ جكر خمفاء بني العباس كتعسؼ سمط

استغؿ  شعراء أىؿ البيت أسمكب التقديـ كالتأخير في شعرىـ كآلية تبرز -ٔ
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إمكانات الشاعر في استخداـ الطاقة التعبيرية الكامنة في الم غة إليصاؿ 
رسالتو الى المتمقي بكؿِّ ما فييا مف القيـ الجمالية, فيخرج األسمكب عف نمط 

ليس بإمكاف التركيب العادم أىف  األداء المعتاد؛ ليحقؽ ما ينكبو مف أىداؼ
 يكصميا.

 
 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآف الكريـ. -
ق(, تحقيؽ عبد َُٖكتاب سيبكيو, أبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر)ت - ُ

 ُٓ/ُـ مكتبة الخانجي بالقاىرة, جُٖٖٗ-قَُْٖ, ّالسالـ ىاركف, ط
التحرير كالتنكير)تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير   -ُ

الكتاب المجيد(محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر ابف عاشكر 
ق, ُْٖٗق(,)د. ط( الدار التكنسية لمنشر,ُّّٗالتكنسي)المتكفي:

 ِٖٓ/ُج
, ْالتعبير القرآني فاضؿ السامرائي, الدكتكر فاضؿ صالح السامرائي, ط -ّ

 .ِٓـ,صََِٔ-قُِْٕدار عمار,  -عماف
)د. ط( , مكتبة  دالالت التراكيب دراسة بالغية, دكتكر محمد ابك مكسى, -ْ

 .ُُٕـ, صُٕٖٗ -قَُْٖالقاىرة, الطبعة الثانية,  -كىبة دار التضامف
شرح قصيدة دعبؿ التائية, محمد كماؿ الديف محمد معيف الديف, تحقيؽ عبد  -ٓ

 ْٕـ.صَُِٓ-قُّْٔلبناف,-البالغ بيركت مؤسسة ِاهلل الحمد,ط
عمـك البالغة, البياف كالمعاني كالبديع, تأليؼ أحمد مصطفى المراغي,)د.  -ٔ

 .ٕٖـ,ص ََِٗ -قَُّْلبناف, -ط(المكتبة العصرية, صيدا بيركت
دالالت التقديـ كاألخير في القراف الكريـ دراسة تحميمية, دكتكر منير محمكد  -ٕ

 َٓ, صََُِبة كىبة, القاىرة.المسيرم,)د. ط( مكت
 ٕٖعمـك البالغة, البياف كالمعاني كالبديع, أحمد المراغي, ص -ٖ
دالالت التقديـ كاألخير في القراف الكريـ دراسة تحميمية, دكتكر منير محمكد  -ٗ
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 ُٓ.ص ََُِالمسيرم,)د. ط( مكتبة كىبة, القاىرة.
 ينظر: المصدر السابؽ, الصفحة نفسيا.-َُ

ـ كالتأخير في التكقيعات, دراسة نحكية, عبد سالـ العرجاف, رسالة التقدي- -ُُ
 .َٔ, صََِٔماجستير, جامعة مؤتو,

االنزياح التركيبي)التقديـ كالتأخير( في خطب نيج البالغة, بختيار مجاز,  -ُِ
-/ أصفيافْصالني, مجمة المغة العربية كآدابيا, العدد  سردار أ
 .ٔٓٔ,ص َُِٔايراف,

التقديـ كاألخير في القراف الكريـ دراسة تحميمية, دكتكر منير المسيرم, دالالت  -ُّ
 ْٓص 
ق(, تحقيؽ محمد ِّٗالخصائص, تأليؼ أبي الفتح عثماف بف جني)ت -ُْ

ـ,  ُُّٗعمي النجار, )د. ط(المكتبة العممية, دار الكتب المصرية,
 .ُٕٓ/ِج
كب,)د. ط(, معجـ المصطمحات البالغية كتطكرىا, الدكتكر احمد مطم -ُٓ

 .ُْٔ, ََِٕلبناف, اعادة الطبع -مكتبة لبناف ناشركف, بيركت
ينظر: دالالت التقديـ كاألخير في القراف الكريـ, د. منير  -ُٔ

 ٕٔالمسيرم, ص 
البرىاف في عمـك القرآف, بدر الديف محمد بف عبد اهلل  ينظر:-ُٕ

-قُِْٕق(, تحقيؽ أبي الفضؿ الدمياطي,)د. ط(, ْٕٗالزركشي)ت
 .ِّْ/ُـ, جََِٔ

المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر, لضياء الديف بف األثير, تحقيؽ - ُٖ
دكتكر احمد الحكفي كدكتكر بدكم طبانة, )د. ط( دار نيضة مصر لمطبع 

 ُّٔ/ُالقاىرة, ج -كالنشر, الفجالة
. اإليضاح في عمـك البالغة, المعاني كالبياف كالبديع. الخطيب القزكيني  -ُٗ

(, تحقيؽ ّٕٗجالؿ الديف محمد بف عبد الرحمف بف عمر بف احمد بف محمد)ت
 ُِٕ/ِ, جـََِّ-قُِْْ, دار الكتب العممية,ُابراىيـ شمس الديف,ط
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 .ُِٕالتعبير القرآني فاضؿ السامرائي, الدكتكر فاضؿ صالح السامرائي, ص -َِ
 ِٗراغي, صينظر: عمكـ البالغة, البياف كالمعاني كالبديع, أحمد الم -ُِ

ق(, تحقيؽ ُْٕدالئؿ االعجاز, الشيخ عبد القاىر الجرجاني النحكم)ت -ِِ
ـ, ََِٕ -قُِْٖدمشؽ,  -, دار الفكرُالدكتكر محمد رضكاف الداية , ط

 .ُِٓص
 ِٖٔالمصدر السابؽ, ص  -ِّ
دالالت التقديـ كاألخير في القراف الكريـ دراسة تحميمية, د. منير المسيرم,  -ِْ

 ٔٓص
 .ِٖٔئؿ االعجاز, الشيخ عبد القاىر الجرجاني,صدال -ِٓ
(, مؤسسة َُُْكسائؿ الشيعة, الشيخ محمد بف الحسف الحر العاممي)ت -ِٔ

 .ُُْٗ/ْق, جُُْْ, ِآؿ البيت إلحياء التراث,ط
ينظر: شرح رسالة المشاعر, مال صدر الديف الشيرازم, حكيـ محقؽ حاج  -ِٕ

 .ّٔؿ الديف اشتياني, صمال محمد جعفر الىجاني, تحقيؽ سيد جال
 ِٔ/ُْمجمة المغة العربية كآدابيا ع -ِٖ
معجـ التعريفات لمعالمة عمي بف محمد السيد الشريؼ  -ِٗ

 .َُِق( تحقيؽ محمد صديؽ المنشاكم, )د. ط(,ص ُُّْالجرجاني)ت
حقائؽ التأكيؿ في متشابو التنزيؿ, السيد الشريؼ الرضي المتكفي سنة  -َّ

-قُّٓٓمحمد الرضا آؿ كاشؼ الغطاء)د. ط( , ق, شرح كتحقيؽ, َْٔ
 .ُّ,صُّٔٗ

 .َُٗمعجـ المصطمحات البالغية كتطكرىا, الدكتكر احمد مطمكب,ص -ُّ
دالالت التقديـ كاألخير في القراف الكريـ دراسة تحميمية, د. منير المسيرم,  -ِّ

 َٔص
(, قُٕٖالقامكس المحيط, مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز آبادم )ت -ّّ

القاىرة,  -تحقيؽ, أنس محمد الشامي, جابر أحمد,)د. ط( , دار الحديث
 .ُِِٓـ( فخر/ََِٖ-قُِْٗ)
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 ُٗٓمعجـ المصطمحات البالغية كتطكرىا, الدكتكر احمد مطمكب, ص -ّْ
 المصدر السابؽ, الصفحة نفسيا. -ّٓ
 ُْٓٔالقامكس المحيط, )لذذ(, ص  -ّٔ
عكاطؼ يكسؼ عبد الرزاؽ.)د. ط(, اسمكب التككيد في النحك العربي,  -ّٕ

 ّٓص
 ُٕٓ,ُٖٓينظر: دالئؿ االعجاز, الشيخ عبد القاىر الجرجاني ,ص -ّٖ
 


