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امللخص
ومتّ فيه ،األمري أيب فراس احلمداينيعاجل هذا البحث ظاهرة التقدمي والتأخري وداللته يف روميات الشاعر

وقمنا بالكشف .أيب فراسىضمن أشعار الروميات لدةالتطّرق إىل مناذج تطبيقية يف توظيف هذه الظاهرة األسلوبي
وتوصلنا إىل أنّ اختيار ،خري ودورها يف تصوير مشاعر الشاعر ونقلها إىل املتلّقيأعن اإلضاءات الداللية للتقدمي والت

الشاعر وبني االنزياح ىالوطيدة بني احلالة النفسية املعاشة لدالعالقةخري، ينم عن أسلوب املرتاح بالتقدمي أو التاأل
 طيلة غتراب املرهق الذي عاشه هذا الشاعراالوكلّ ذلك ناتج عن شعور،ذه املشاعر واملخاجلاتاملختار املتأثر

،فجاءت تعابريه املرتاحة متأثرة عن تلك احلالة؛واملماطلة اليت مارسها سيف الدولة يف مفاداته حينذاك،أسره
.راب واملعاناة اليت يكابدها يف السجنوهو التأثري يف املخاطب والتعبري عن االغت،لتتالءم مع مطلوب الشاعر
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ةمقدم
إنّ قضية التقدمي والتأخري وتوظيفها ظاهرة أسلوبية ترجع أصالتها إىل كتب النحو مث 

نستحب له إن استطاع أن ال«:قائال،البالغة، فابن قتيبة حتدث يف كتابه أدب الكاتب حوهلا
ابن (»مستثقل اإلعراب ليسلم من اللحن قباحة التعبري،عدل بكالمه عن اجلهة اليت تلزمهي

وفصل فيهما ،للتقدمي والتأخريوهذا أبو هالل العسكري فقد حتدث ناثراً.)١١٢ص،١٩٩٧قتيبه، 
،واملعاين بعد ذلك على وجوه«:وحتدث عن أخطاء املعاين وأسباا بقوله،يف كتاب الصناعتني

كقولك قد زيداً،ومنها ما هو مستقيم قبيح؛قد رأيت زيداكقولك ،منها ما هو مستقيم حسن
يف كتابه املعيار يف ) ـه٤٥٠ت(عبداهللا األندلسي وجعل أبو.)٨٥، ص١٩٩٤العسكري، (»رأيت

ويذكر ،أوزان األشعار من تعريف النظم جلّ غايته ومن التقدمي والتأخري وسيلة من وسائل النظم
جيوز هو تأليف الكالم على وجه دون وجه منه ما«النظم بأنه إذ يعرف،له وجوه اجلواز وعدمه

واملالحظ يف هذا الكتاب أنّ .)١٧٩، ص١٩٩٩األندلسي، (»فيه التقدمي والتأخري ومنها ما يقبح
إذ يبدأ بتعريف النظم مثّ يقّسم الكتاب إىل مباحث حنو ؛يف تأليفهاتبع منهجا فريدامؤلّفه قد

التقدمي والتأخري، احلذف والذكر، الفصل والوصل، النفي واالستفهام ويشرع األندلسي بعد ذلك 
:هي،يف النظم فيجعله على ثالثة أقسام" التقدمي والتأخري"يف تفصيل أوجه استعمال 

نه تقدمي املفعول على الفاعل لكونه أهم وجعل م، ما جيوز فيه التقدمي والتأخري. ١
.واحلاجة إليه أشد

، وجعل منه ما يضطره الوزن يف الشعر من ضرورات، ما يقبح فيه التقدمي والتأخري. ٢
.دون أن يفصل هنا سبب هذا اإلشكال، كذلك تقدمي اخلرب على املبتدأ إذا أشكل التقدمي

وتقدمي الصلة على ، إذا أشكلت اجلملةما ال يصح بوجه مثل تقدمي اخلرب واملفعول . ٣
وتقدمي ، وتقدمي توابع األمساء على متبوعها، وتقدمي املضاف إليه على املضاف، املوصول

.)١٨٣ص، ن.م(املضمر على املظهر الستحالة عود الضمري على متأخر
ولكنه ،"التقدمي والتأخري"يستعذب " العمدة"يف كتابه ) هـ٤٥٦ت (القريواين وابن رشيق

وما بني االستعذاب واالستهجان نقف .يعدد يف الوقت نفسه مثالب استخدامه ويستهجن ذلك
ومن الشعراء من يضع كل لفظة «:يقول ابن رشيق.مدهوشني من جراء هذا الفعل النقدي

ومنهم من يقدم ، وسهال غري متكلف، فيكون كالمه ظاهرا غري مشكل، موضعها ال يعدوه
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وإما ليدل على أنه يعرف تصريف الكالم ، ة وزن أو قافية وهو أعذبإما لضرور؛ويؤخر
.)١١٢ص،١ج، ١٩٩٨القريواين، (»وهذا هو العي بعينه، ويقدر على تعقيده

ا النحويون كجزء من فمسألة التقدمي والتأخري تعد حبق من املسائل األساسية اليت عىن
،والتركيبعتماد على املعىنظاهرته باالوحياول النحاة عادة تربير،م العلميةاهتماما

:مالحظات قيمة حول هذه املسألة واليت نثرها يف الكتاب إذ يقول) ـه١٨٠ت (ولسيبويه
وقال ابن . )٢١٣، ص١ج، ١٩٩١سيبويه، (وكأم يقدمون الذي بيانه أهم هلم هم بشأنه أعىن

»مقدمخريه وهو يف املعىنأوت،خرؤممن سنن العرب تقدمي الكالم وهو يف املعىن«: هفارس عن
.)٢٤٤، ص١٩٩٣بن فارس، ا(

به من قضايا يف كتاب فقد فصل القول يف املبحث وما يتصل ،أما أبو هالل العسكري
:هي، وكل منها غاية يف األمهية،وقد تناول يف حتليالته ثالث قضايا، "الصناعتني"

،بالتنبيه على كون املعاين على وجوهقضية وجوه املعاين، وقد بدأ الكالم فيها: األوىل
ومنها ؛قد رأيت زيداً: كقولك،واملعاين بعد ذلك على وجوه منها ما هو مستقيم حسن«: بقوله

وإمنا قبح ألنك أفسدت النظام بالتقدمي .قد زيدا رأيت: حنو قولك،ما هو مستقيم قبيح
لت اجلبل، وشربت ماء مح: مثل قولك،ومنها ما هو مستقيم النظم وهو كذب. والتأخري

. )٢٤٧، ص١ج، ١٩٩٤العسكري، (»آتيك أمس، وأتيتك غدا: كقولك،البحر، ومنها ما هو حمال
: هي،ففي هذا النص ذكر العسكري أربعة أنواع للمعاين

.قد رأيت زيدا:مثل، وهو ما جاء على النظم املألوف؛املستقيم احلسن. ١
مثل ، ولكنه فاسد املعىن، على قواعد التركيب املقررةوهو الذي جاء؛املستقيم القبيح. ٢
.قد زيدا رأيت:قولك
:مثل، جاء على قواعد التركيب لكنه كذب يف احلقيقة؛املستقيم النظم وهو كذب. ٣

.شربت ماء البحر
لكنه حمال احلدوث ، وهو ما جاء وفقا لقواعد التركيب؛املستقيم النظم احملال الوقوع. ٤

.يف هذا املقام هو النوع الثاينيرتبط مبوضوعنا والذي. يستطاعلتضمنه ما ال 
ولكن البالغيون أمعنوا يف هذه الظاهرة ودرسوها من ناحية الدراسات اليت نسميها اليوم 

املعنوية حمورا يف حاالت التقدمي والتأخري وتفوقّت كتب البالغية جعل الداللةمما،األسلوبيةب
.يف تسليط األضواء على معامل هذه الظاهرة والكشف عن أسرارهابذلك على الكتب النحوية
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باملقدميةالعنا القدماء يفيني تنحصر عند البالغريالتأخوميأغراض التقدتوشكو
ن أيفيكظنون الناس أنه قد وقع يف«:هذا االتجاه بقولهاجلرجاينطعن قدو،صيالتخصو
ان أهمكمل ية وانت العناكن ير من أكذي أن ريره أهم من غكألن ذية وقال إنه قدم للعناي
كإنحىت،هيهونوا اخلطب فونفوسهم يفريالتأخوميصغر أمر التقدقدكلذل،لهميلتخو

صاحبه من على ىظنا أزرمل ترو،فيلكه ضربا من التيالنظر فوتتبعهىريثرهم كأىلتر
.)٨٥، ص١٩٩٤اجلرجاين، (» شبههوهذا

إىل ريشيإذ ،اإلمعانو بالعمقريالتأخوميللتقديالبالغيالعبقروتتسم دراسة هذا 
مثل ةء بغتيالشكس إعالمياألمر أنه لةومجل«:بقولهكذلو،ةهلذه الظاهرياجلانب النفس

دكيالتأر إعالم يفيركتىجمريرجيكألنّ ذل؛ لهميالتقدوهيه عليله بعد التنبكعالمإ
.)٩٩، صن.م(»امكاإلحو

ةإطار عاطفيفةركعبر عن فيب املاهر ليارسها األدمييةلغوة ظاهرريالتأخوميالتقدف
ب يه املخاطب من أساليتلف عما تعود علخياملخاطب بأسلوب والقارئيةختاجل نفسوما
ألفتها الّيتةفالدالل؛قدمهويؤخرهيما ياملخاطب فولفت انتباه القارئيب يهذا األدو،يةديتقل

اليتةأما الدالل،كريإثارة أو تذيةها أيتوجد فالية وديب التقلياألسال إلّا يفنيتبالنفوس ال
جتاذب ي إىل ا تفضهنإفخري، أاملستخدم بالتقدمي والتاحينستشفّها عرب االحنراف أو االنز

.يه املتلقّك ملا استدرميلوال هذا التقد،نوه أمرايألنّ املتقدم ،خمتلفينفس

أنواعها وداللتهاأخريالتقدمي والت
لداللة اخلاصة وفيه ه الآخر ما و حالتان أوال ما هو مألوف اإلستعمالريالتأخوميوللتقد

ما كاح ية انزيفعلةان العباريب امسي فإتكيترعلى الم مثال كان الكفإذا االنزياح التركييب، 
ات هذه يمجالعلى القارئ التعرف على ب جيكلذل.أو أخرةإذا قدم قسم من العبار

.قايشفا دقكشفها وكالظاهره
خضم اخلالف الدائر يف ـــزاليالوـــالنقادشغل)يبكيالتراالنزياح(ري والتأخميتقدال

نهما الزالت تتردد يفيالعالقة بةمسألو. سكس بالعكالعواملعىنعلى ة اللفظ يأرجحيف
عن ينرعووهذه املقولةنعزم الدخول يفالو؟ه اللفظ أم املعينيهما األسبقيأل،ثهميأحاد

ن يوكالتةحلظيفاملعىنو اللفظنيلنا أن منعن الصراع بينبغين كول،غمارهااخلوض يف
فمن ،ةب ألفاظ اجلمليترتدث يفحيياح الذيسن بنا أن نتساءل عن سر االنزوحي،األديب
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الفاعلوهو الفعليةالفعلةهو املبتدأ مث اخلرب أو اجلمليةاإلمسةب اجلمليأنّ ترتيعيالطب
 حاالت ريغاملبتدأ يفعلى قدم اخلرب يب أن يعل األدجييفما الذ) ايان متعدكإذا (املفعول و

الفاعل؟على قدم املفعول يالوجوب؟ أو أن 
هوو،هريدون غباًيترتيقد تقتضيةالشعرةاب عن هذا السؤال بأنّ الضرورجيقد 

ه عن نيتغيةبدائل لغواستخدامىعلةالقدركلميألنّ الشاعر ؛ير ظاهريتربوهيتوج
ار أسلوبيقوم باختوياريرتاح عن هذا االختينه كول،ال ختلّ بالعروضوريالتأخوميالتقد

؟كذلفما السبب يف،ب خمتلف عن آخركيترو
اجل الشاعرختغوي وحالة نفسية يزعم يف هذه املسألة أنّ حلظة اخللق األديب متر بصراع ل

ولذلك فإنّ ،نتيجة جتربة نفسية مير ا الشاعر أو األديب،وتتقابل فيه أركان العبارة واجلملة
البنية التركيبية للجملة تنسجم مع احلالة النفسية للشاعر ومن أجل الكشف عن الدالالت 

:رة مستشهدا باألمثلة كالتايلالنفسية للتقدمي والتأخري قمنا إىل تقسيم أشكال هذه الظاه

الفاعلعلى  املفعول به ميتقد
:)احلمداين(الفراس فلنمعن قول أيب

وشــقِّق عــن زرق النصــول إهــايب  وقد عرفت وقع املسـامري مهجـيت  
)٤٢ص، ٢٠٠٥أبو فراس احلمداين، (

فالرجال ،عندما أسره الروم بعد أن أصابته اجلروح،ريمشهد مثإىل نتقل بنا الشاعري
 الفارس أباريهو ما أصاب األمو،الصعاب من األموري وإلّا من الدواه،تألّمونيالفوارس ال

تستلزم باملواقف اليتةتظكالشاعر مةايحو.ت السهام جسدهقاخترإذفراس احلمداين
وعلى ،الء حسنابها يفىأبلو،يالوغوفهو من تعرفه ساحات احلرب،صرباة ورجولة وبطول

وقع (قدم الشعور باألمل كلذلو،عندهة معهودريفإنّ مهومه من جراحه غكالرغم من ذل
 مل ريا ألنّ املساميا جمازريتعبىنرو،)مهجيت(الفاعل على املفعول به يهو)رياملسام

 جترح روحه ريه أنّ املساميل إلي خريبكن الشعور باألمل الكول) روحه أو نفسه(ختترق مهجته 
ي قوله فف،ريتأخودميطرأ له تقيملصدر اآلالم مل يقي احلقريامللفت للنظرأن التعبو.أو نفسه

ى سوريتأخوميدث تقدحيمل و،اًيدي تقلريجاء التعب» شقِّق عن زرق النصول إهايبو«
.السببإىل باجلار وارور لإلشارة) إهايب(نائب الفاعل و)شقق( الفعل نياالعتراض ب

ن كل،نزع السهام من جسم الشاعرتصوير ب كيالترون يفيكنتظر أن ييالقارئ املتلقو
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ةشف مهاريكهذا و،تقدميالذياق اازي السميعبر بالتقدوع القارئالشاعر خالف توقّ
ة يعبر عن اآلالم املضنيعن أنّ الشاعر أراد أن ةهو عبارو،التفوق الفينوبراعتهوالشاعر

 يفرياهلموم بوقع املسامكفأعرب عن تل،نزع السهام عن جلدهمر ا الشاعر يفاليت
؛سبب األملعلى قدم الشعور باألمل والسببعلى ةجيأن الشاعر قدم النتعينيهذا و،مهجته

.أسره عند الرومواآلالمكته تلكترياألثر الذعلى ز القول كريمما
:قولهيفو

ــبح املـــــودةُ بيننـــــاجتـــــاوزت القـــــرىب ــد املناســـب أدىنفأصـ ــا يعـ مـ
)٤٨، ص ن.م(

عبارات لمتان مواضعهما يفكتتبادل القدو،ةاملودو القرىبنيبةالقائمةر الصلكنتال
ن ملاذا كلو،ذ هذا التبادليبتنفياملتلقوسمح للقارئينهما يبياملعنوترادفألنّ الى؛أخر

؟)الفاعل(ةاملودعلى ) املفعول به(القرىبةتقدمت لفظ
نيبةاملودك،ةالقرابةتتحقق دون صلقدةأنّ املودإىل رجعيكذللعلّ السبب يف

ف ي سنيبونهيبةد هذه الصلكيلتأةاملودعلى ) القرىب(قدم الشاعر كلذلو،األصدقاء مثالً
نيبةاب املوديألنّ غ؛منهما الشاعرعاينينيالتعس اللذور اإلحباطوإلظها،ةمن جهةالدول

بأيبةف الدوليسةقرابةميفما ق،ةاا دون القرابيأشد وقعا من غة وثر مضاضكأاألقارب 
إطالق سراحه؟وص الشاعريختلمل تظهر فائدا يفو؟ةفراس إذا مل ترافقها املود

الرغم وعلى امسهاعلى قدم خرب أصبح يإذ الشطر الثاين إىل ستمر املشهد الداليلوي
بدو منسجمايهما يلكلثر الداليلإال أن األ،تيالب يفنياحين االنزيهلذيلكمن اختالف ش

ة ي الفدميتقديفةف الدوليسيالشاعر من تراخة تبدو معانانياملوقفالكيفف؛قاسومت
.إلطالق سراحه

: امللفت للنظر قولهميمن دالالت التقدو
ــر املـــدفونَ رائعـــة     ــل تبلـــغ القمـ ــا لَألســـ  هـ ــال عليهـ ــلُىمـــن املقـ حلَـ

)٢٣١ص، ١٩٩٥أبو فراس احلمداين، (
ميالتقدىأعطو،ي رثائريتعبيف) الفاعل(ةرائععلى ) املفعول به(لقد قدم القمر 

وقد متتعت ،ه أحديضاهيالسماء ال يفريقمر منفهوياملرثعلو شأن : األوىل؛ للرثاءنيداللت
كنل،ستعار القمر للجماليإذ ؛ةاملألوفريغةباستخدام االستعاريةفنةمساألوىلةالدالل
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يفىتجليد قد يهذا التجدو،ريالتعبد يفيقام بالتجدو،يةالعالةاختاره للمرتلالشاعر
هذا و،الرثاءللقمر يفيةاجلمالةف الدالليتوظيفرجع للشاعرين الفضل كل،ديبالتراث األ

يةالعالةاملرتلوعن اجلمالريالتعبومع الشاعر الرثاءجيث يح،الشعر العريب معهود يفريغ
.المه هذاكيفيةه الفنيوقع تباعدا من الناحيدون أن 
املرثييةحال السجن دون رؤفقد.نيعن الشاعر السجا يقيحقاملرثي بعدا بعد : يةالثان

يةمجاال من الناحةوصف القمر باملدفون زاد الصورو.بد له من املوتكد الشاعر أنه الفتأ
يس بتلقّحيا بالشاعرإذف،مدحمقاماملقامالقارئ بأنّإىل ليخيالقمر ألنّ؛يةالفن

ها يعل«تابع قوله وي.اح داليليانزيفكوذل) املدفون(بنعت أيتياملخاطب مقام املدح ف
ك  بذلريشيو، مقام الرثاءيفإالىباألسلةكون حملّتال) ةديالقص(ةألنّ املقال» حللىلألس
تلقّاها الشاعرسجنه للماطلة اليتوت يفميتوقّع أن يي الذنيالسجإىل اغترابه وإىل 
.ة بالغةيذو دفقة شعوراح داليليانزكذلويف،األسرصه منيلتخل
فإنّ ،ةريمثيةاستعاريةفنيةبنيفاملرثيأظهر مناقب ت قديهذا الب يفميان التقدكإذا و
يةالقصائد الرثائعلى فوقها يماةديالقصيتعط) املبتدأ(حلل على ) اخلرب(ها ي علميتقد

يتسيكالىفاألسة ذا التقدمي،  مألوفريغيةاحيحتمل دالالت انزةديجتعل القصوىاألخر
.ىتست حلال لألسكدته خالفا ملا هو معروف ايقول إنّ قصيو،يديالعرف التقلحلال يف

قول ،قا ملا أسلفناهيتصدونموذج مقارنك املفعول به وميده لتقديمن النماذج اجلو
:يم بن املهديبراهإ

ورع اإلمـــــامِ القـــــاهر املتواضــــــعِ  ورد احليــــــاة إىل بعــــــد ذهاــــــا   
)٣٢٣، ص١٠، ج١٩٩٠صفهاين، اإل(

أفقدته األمل باخلروج ةأس درجيبلغ من الو،املوتعلى أشرف ان قدكبدو أنّ الشاعر ي
ة إىل س جمرد عوديل، وذااةاياحلة إىل فقد عد اخلروج من السجن عود، من السجن

.)٣٢٢، صن.م(ن متوقعا يكأنّ خروجه من السجن مل كذلكبدو وي.يةاحلر
أهم ) ةاياحل(و،داللتهاعلى ز كيالفاعل للترعلى وفقا ملا تقدم فإن املفعول به قدم و

ؤشري مل ميأن جمرد هذا التقدكب أن ندروجي،اخلالص من السجنإىل تطلّعيملن ال يءش
ان النعوت يإتو.وضوحاةد الدالليتزاليتيه» بعد ذهااإىل«بل اعتراض ،ناهيما بإىل 

أس من ينيسجة إىل ايتأهل لرد احليياإلمام الذةقدرإىل ريشيالقاهر املتواضع ةرركامل
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.ملا تحرر الشاعركذلكن يكولو مل ،اخلالصية واحلر
يف ثر من مرة كأ) تقدمي املفعول على الفاعل(التركييب احيهذا االنزأبو فراساستخدمو

:قولهمن أمجلها،قصائده
ــومـــازال عقـــدي الحلَلــت عقــودا أعجــز النــاس حلُّهــا   ىيـــذم وال حلـّ

املبتدأعلى  اخلرب ميتقد
ةتتجاوز الداللتتمتع ا الاليتةفإنّ الدالل،ةمألوفيةمساإلةنظام العبارأيتيا ينمح

من يةاإلمسةمفهوم اجلملعلى ةهذه احلالاإلثارة تنحصر يفو،اخلربوللمبتدأةاخلاص
جه حنو املتقدم من تييفإنّ انتباه املتلق،يةاإلمسةاجلملاح يفيأما إذا طرأ انز.ثبوتودوام

الغرض من ة واملقصودةالداللىتؤشر حنو فحوةما توجد أمارك،يةمساإلةاجلملينكر
.لوعلى األن الثاينكالرميتقد

:فراسقول أيبيفف
صــرب فلــم أجــدولقــد جلــأت إىليب مثل ما بك من حزن ومـن جـزع  

)٨٦ص، ١٩٩٥أبو فراس احلمداين، (
دالالت يوالتركييب حياح يهذا االنزو،)مثل(املبتدأ على ) يب(ةتقدم شبه اجلمل

:التايلكن ضبطها كميةخمتلف
ات يمجالةمتثّل هذه الداللالو،املخاطبو الشاعرنياجلزع بواحلزنةمشا: أوال

 هناريدر بنا أن نشوجي،تحققيأن التشابه مل ىسنرو.يةالتالةد للداللينها متهكلواحياالنز
ةاجلزع مالحظعلى فقد قدم الشاعر احلزن ،اجلزعواحلزنة داللنيبةقيالفروق الدقإىل 

.ما هو صعب حتملّهإىل ن احتمالهكمن املمو،بكاملرإىل طيإذ بدأ الشاعر بالبس،يةفن
نسان عما هو صرف اإلياجلزع حزن و... ه من الغميصل فحيالنفس ملا يفةخشون«فاحلزن 
.)١٢٣و١٠١ص، ص١٩٩٧صفهاين، اإلالراغب (» قطعه عنهويبصدده

نسان خالفاًألن الصرب على احلزن يطيقه اإل؛وبذلك يتجلّي علّة تقدمي احلزن على اجلزع
.)جلأت إىل صرب فلم أجِدوقد(وهلذا اختتم البيت بقوله .يطيقه أحدللجزع الذي ال

إظهار أنّ الشاعر يفةنم عن رغبيمما،لمك املتريضمعلى شتمل ياخلرب املقدم : ايثان
الو،ةد املماثليتف) مثل(ةلمكقال أن يقدو.جزع املخاطبوجزعه أشد من حزنوحزنه

) مثل(ةلمكذه الة هلساوااملةد عدم دالليؤيت يمن البن الشطر الثاينكول،ةللمفاضلةدالل
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على قدر يألنه حاول الصرب فلم ؛بأنّ حزن الشاعر أشد من حزن املخاطبيوحة ويبالضرور
).مثل(على ) يب(ةهلذا الغرض تقدم شبه اجلملو،ما أصابهةلشدكذل

:قولهويف
هم عضلوا عنه الفـداء فأصـبحوا  

ــم   و ــري أنهـ ــه غـ ــدعا هلكـ ــك بِـ مل يـ
يهذون أطراف القريض املقصـد 
يعابون إذ سيم الفداُء ومـا فُـدي  

)٩٢ص، ٢٠٠٥أبو فراس احلمداين، (
إنّ أبا.تيللببنا أن نعاجل اإلطار الداليلدرجي:)االسم(ه كهلعلى اخلرب ) بدعا(دم قُ

ة ف الدوليسبب تأخر سإىل ريشوي،إلطالق سراحه بالفداءةف الدولياطب سخيفراس 
ميبتقدكذلو،عن الفداءةف الدوليوتقاعس س،ةف الدولي حول سنيدور حساده اتمعو

،)عضلوا(استفاد الشاعر من فعل و)هم عضلوا(د سبب التأخر يفيممايالفاعل املعنو
)مادة عضل، ٢٠٠١ابن منظور، (.قوم به صاحبهياليالذديهو األمر الشد: العضالو

ليعبر عن ) عنه(ويتعمد الشاعر يف جتريد شخص عن نفسه بضمري غائب متصل يف 
بدليل قوله ،وقام بتخصيص جمموعة من حساده وهم الشعراء يف هذا األمر،اغترابه ووحشته

بالشاعر ىحيرصون على إحلاق األذالء احلساد الذينؤوه،»يهذّون أطراف القريض املقصد«
وهم الذين ،كيال يعود من جديد ويسابقهم يف املناشدة واملقارضة عند سيف الدولة،الفارس

:فكأنه خياطبهم» ومل يك بدعا هلكه«يقفون خلف الداللة النفسية للتركيب املرتاح 
لحق يألنّ العار س؛هيتفرحوا مبا تصرون علفال،س خارقا باملعهوديبالسجن لكيإنّ هال

ريتصغونه حسادهيك ما ريحتقعلى حلرص الشاعر و.بفديةأفدإذا مل وأخرياًم أوالًكب
س اخلوف من املوت يؤمل الشاعر لييأنّ الذإىل ريشيل،)هكهل(على ) بدعا(قدم ،عملهم

فراس أيبعلى شحا دوما كطوون ين ياحلساد الذكإنما خوفه من أولئو،األوىلةالوهليف
. من اخلصالريثكيففوقهم ييالذونيالسج

:موقف آخروقال يف
ــدتي  ــر ففـــــــــــــــــي حلـــــــــــــــــبٍ عـــــــــــــــ ــزي واملفخــــــــــــــــــــــــ وعــــــــــــــــــــــــ

ث يح،ار ناتج عن الشعور باالغتراب والتوحدياختاملبتدأ يفعلى قّدم الشاعر اخلرب ي
عن كوذل،معاناته وتعاستهاملخاطب يفكشاريحلب وانته يفكنوه من جهة مبآثره ومي

منسجم وذلك) عديت(على املبتدأ) ففي حلب(بتقدمي اخلربار أسلوب مرتاحيق اختيطر
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ة يمل شحنة عاطفحياختصاره وبساطته ىمنتهت يفيوالب،ة للشاعريمع احلالة النفس
.ذكر امسهبذويتلذّإىل ما يتعلّق به البيتيف بداية ) يف حلب(إذ ينوه ذكر؛ةريومث

عاملهعلى ةاملعمول إذا وقع شبه مجلميتقد
:فراسلنقرأ قول أيب

يســيئون يل يف القــول غيبــا ومشــهدا    إىل اهللا أشـــكو عصــــبة مــــن عشــــرييت 

؛عناصرةون من ثالثكأسلوب مىوكإنّ الشو،قدر من الضعفعلى ةعادىوكالشيحتتو
ؤمله ما يفالشاعر ال،لهىكاملشتب أن منعن يفوجي.ىوكموضوع الشولهىكاملشتكي والشا

ىكفإنّ املشتكلذلو،ه من أقرب الناس لهيإلةؤمله اإلساءيقدر ما على السجن منه يفعايني
له إذا ىكفاملشت،أو قوتهكي ضعف املشتنيعييألنه هو الذ؛له أهم عنصر من هذه العناصر

ان كأما إذا ،يةنسانإيةعناة وعاطفيستدعيكيفإنّ املشتـــمهما جلّ شأنهـــ نساناًإان ك
.)وكأش(على ) اهللاإىل (قدم كلذلوى،وكبالشكيللمشتحرجفال ) اهللاإىل (له ىكاملشت

ث يح،عن األمل املرهقةالعربيةالعاطفةد الدالليتز) مشهداوبايغ(الطباق يفةصنعو
ه ياملساء إليةأن شخصعلى تدلّ يةالعالنةأنّ اإلساءكذلو،يةًعالنوه سراًيئون إليسي

قدر على مازالةأنّ املقصود باإلساءعلى السر فتدلّ يفةأما اإلساء،عيللجمةصارت مباح
.السره إلّا يفيإلةن اإلساءكميث اليحةالفخامومن اجلالل

عن ىالشكواستبعاد ي إىل فضيمما،االختصاصعلى دلّ ي) وكاهللا أشإىل ( يفميالتقدو
ةنسان خاب عن مساعدإعن ةصادرىوكأنّ هذه الشكالشو،ىلاوتعاهللا سبحانهغري

التوحد على داللة ) با ومشهدايغ(استخدام ويفتعاىلواهللا سبحانهإىل فلجأ،الناس
.سهيات الشعر وأحاسيمعنوعلى رفرف ييالذيالنفس

نحصر يهذا ال.ميالتقدومن طرق القصراملعمول شبه اجلملةميتقدالبالغيون ركلقد ذ
دلّها تهو أنو،ميالتقدللحصر وىة األخر الطرق الثالثنيفرق بكن هناكول،ةبشبه اجلمل

حىت،ميسر التقدالبحث يفو،القصر بالذوقعلى دلّ ي فميأما التقد،القصر بالوضععلى 
، ٢ج،١٩٩٩الصعيدي، (ميه من أغراض التقدريلغص اليأنه للتخصيةفهم بالقرائن احلالي

اه يثنايفةهذه الظاهريتطوو،القصرجبمالية فنية بني طرقىوالتقدمي حيظ،)١٥ص
.رهاكما تقدم ذكية خاصةإشراقات دالل

قول ابن املدبرة إىل شارن اإلكوميان السببيبالداللية، ة شبه اجلملميتقدمن مالمحو
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:الوارد يف األغاين
اخليـــــــــــاروفيمـــــــــــا قـــــــــــدر اُهللا نقــــيضوعـــن قـــدر حبِســـت فـــال    

)٣٧٨، ص٢١، ج١٩٩٠صفهاين، اإل(

بدأ الشاعر و،سبب السجنإىل ريشيل) حبست(على ) عن قدر(ةتقدم شبه اجلمل
ذهن القارئ أنّ السجن نشأ عن إىل تبادريان ك لميلوال التقدو.كذلعلى ةالمه به للداللك

م شبه اجلملو،ةألنّ أسباب السجن متنوعى؛أسباب شترفع من ييإثباتا للسبب الذةقد
بالتصرف ، ٣٧٨، صن.م(ختفض من شأنهعن األسباب اليتاًينفو،)عن قدر(شـأن الشاعر 

.)من حديث أيب الفرج االصفهاين
هنا يتفكن،بظلّه الداليلالتركييباحيعن هذا النوع من االنزىمناذج أخركوهنا

:هايباإلشارة إل
ــإن ســـــــألنا ســـــــواك عارفـــــــةً    فـــــ

اجلـــــــوابىيـــــــدا لـــــــدوكـــــــان عت
ــردمنـــــك ــلُها أبىتـــ ــل أفضـــ فضـــ
عنـــــــدكم لثـــــــوابجلميـــــــلٍأمـــــــا

الرجـــــاء نســــــأهلا فبعـــــد قطـــــع  
جــــــــــــبمل أهليبتــــــــــــهولكــــــــــــن 

ــا   ــوال أنولُهـــــ ــاد النـــــ ــك أفـــــ منـــــ
ــي عنـــــــــدكم ملتـــــــــاب  ٍءوال ملســـــــ

العمدةعلى  شبه اجلملة ميتقد
:قول أبو فراس احلمدايني

ــا ــا أكـــــاد أمحلـــــها   يـــ حســـــرة مـــ
ــردةٌ  ــام مفـــــــــــ ــةٌ بالشـــــــــــ عليلـــــــــــ

ــا   ــزعج وأوهلــــــــــ ــا مــــــــــ آخرهــــــــــ
ــد  ــدي العــــ ــات بأيــــ ــاىبــــ معللُّهــــ

مات فهو أساسا مل يبلغ الثالثة حىت،القصيدة هذه تنبئ عن أحزان قدمية وجديدة للشاعر«
مره إىل خرشنة مث أأول ومهما يكن من أمر فقد محل يف..كفّله سيف الدولة وولّاه منبجتأبوه و

،ذهبت أمها لتكلم سيف الدولة يف مفاداة ابنهوعندما.بقي فيها سبع سنوات، القسطنطنية
» وهي يف الواقع شعر العتاب الرقيق،وأنشد هذه القصيدة،ذلك أبا فراسوبلغ،رجعت خائبة

:حيث يقول،سلكه املتنيب يف معاملة سيف الدولةوهذا ما.)٢٢٥ص، ٢٠٠٣بدوي، (
   ــبم ــه شــــ ــن قلبــــ ــاه ممــــ ــر قلبــــ وأحــــ

ـا يف معـــام    .. ليتيــا أعــدلَ النــاس إلـّ
أديبإىلىأنــا الــذي نظَــر األعمــ  ...

   ــــقَمومـــن جبســـمه وحــــايل عنـــده س
 واحلكـم وأنت اخلصم فيك اخلصام
  مـــــموأمسعــــت كلمـــــايت مــــن بـــــه ص
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يناديمع أنه ،ديستعمل للبعييد الذيالبعدة حبرف النداءيلقد قام الشاعر ببدء القص
دخل يفيمث نراه .حسرته تثقلحىت،عن الشاعرداًيقد أصبح بعيءل شكأن كحسرته 

ف يقلب سإىل صليأن إىل مقدمة ألضعفت موضوعهكانت هناكألنه لو ؛صلب املوضوع
:تابع قولهيو، )٢٢٦، صن.م(عاًيسروصوالً،الدولة

ــردةٌ  ــام مفـــــــــــ ــةٌ بالشـــــــــــ ــد عليلـــــــــــ ــدي العــــ ــات بأيــــ ــاىبــــ معللُّهــــ

إال أنه ،ون بالشاميكب أن جيشعرنا بأنه يل)الشام(انكاملعلى ز كيسرع هنا بالتريوهو 
يف دة يتجانس مع روح القصيكوذل،ريد التأثيا أمتا لتصعيةلمكررت كوت، نس به اآليل

وأنشد يف.يمتالءمة مع املتوخالتركيب ه املرتاحة ريفجاءت تعاب، ف الدولةيعاطفة سامتياح
:القصائدىإحد

ــارمـــتين عيـــونُ النـــاس حـــىت  يف احلاســـدين الكواكـــبستحســـدينأظنهـ

ث يح،ةيداللة لألمه) بكواكال(الفاعل على ) نياحلاسديف( شبه اجلملة ميتقدويف
وهو دور ،السجنيفس للبقاءيالعامل الرئإىل كريوالتذ،نيقام الشاعر بتخطئة احلاسد

.ونه وشأنهكترينصرفون عنه أبدا وال يبأنّ احلساد ال و،احلساد
:ق االيها لضريتفسة دون اخلوض يفيقيبنماذج تطبنأيتيليما يوف

 جنيـب  حلسـن الصـرب  ندبت قلـب
ــردةٌ  ــام مفـــــــــــ ــةٌ بالشـــــــــــ عليلـــــــــــ

ــت ب ــليموناديـ ــب التسـ ــري جميـ خـ
ــات ــد بــــ ــدي العــــ ــامىبأيــــ علّلُهــــ

نادر يف،هايلقد قام الشاعر مبخاطبة األم وبثّ احلزن إل:أوالها؛ تانيمالحظتان أدب
ومع ندرة هذا ، )لوال العجوز مبنبج(دة يمستهلّ هذه القصيفقوليث يح،الشعر العريب

.ي طارئ للمتلقّريهذا اإلبداع دون حتر يفكاخلطاب إال أنّ الشاعر ابت
ل كبشاتيالرومل خاص ويفكدة بشيهذه القصة يفيعيقلّة الصناعات البد:تهمايثان

 مبال ريما جعله غ،شعراأنشد هلا وكثريامنهاعاىنعاشها ورة اليتيألنّ التجربة املر؛عام
وهذا ،مرهفوريمثيعرض شعرفقدم مأساته يف،تها ووزايدة وقافيبأسلوب القص

. دةيروح القصمع مالئم 
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النتيجة
،إنّ التقدمي والتأخري يف روميات أيب فراس ال يدلّ على االعتناء والتخصيص فحسب.١

والغرض املعين وال ،داللته إىل حزمة من األغراض واليت موردها احلالة النفسيةىبل تتعد
وكل تلك األغراض نامجة عما نالت منه الغربة ،ميكن رصد مقصوده إال بالتأني واإلمعان

. والبقاء يف السجن متّ التطرق إليها يف الدراسة
كظاهرة خليقة نتيجة التأثّر ) خريالتقدمي والتأ(لقد استخدم الشاعر االنزياح التركييب. ٢

خري أوكما تقدم ذكره أنّ التقدمي والت،إثر احلالة الشعورية اليت مرت به،النفسي توا وارجتاالً
.وجاءت نتيجة تلك احلالة،حيتوي على دالالت خاصة تنجم عن حالة الشاعر النفسية

فيها ظاهرة التقدمي والتأخري وتكثر ،ختلو قصائده الروميات من البديع وحلله من جهة. ٣
مستخدما االنزياح التركييب ،أشعاره فارغة عن تلك الزخارف، فتنشدىمن جهة أخر

استخدام بل أكثر ما يساعد الشاعر يف التعبري عن االغتراب والتوحد هو) التقدمي والتأخري(
. بديل يعوض عما فات الشاعر من أساليب زخرفية وبديعية
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