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 من  ال ميكن احلكم على عنصر ما يف اجلملة بأنه مقدم من تأخري أو مؤخر             : رشيد بلحبيب . يقول د ) ٨(

تقدمي إال إذا كانت بنية اجلملة األساسية حتكم بوضع هذا العنصر أو ذاك يف موضع معـني أو رتبـة                    
 رتبة املبتدأ التقدمي ورتبة اخلرب التأخري، مع أن هنـاك           -مثال–حمددة، وهذا ما يعرب عنه النحاة بقوهلم        

النظر إىل هذه الرتبة املقررة لكـالم       مواضع معينة يلزم فيها أن يأيت اخلرب مقدما واملبتدأ مؤخرا، ولوال            
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  .٣٢، ص)١٩٩٨، جامعة حممد األول، )٥(ودراسات 
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فإن قلت مل امتنع التقـدمي لتـوهم        : "يقول الشهاب القامسي  . ٢٢٣-٢٢٢، ص ١املصدر السابق، ج   ) ١١(
خيتلفان باجلملة االمسية والفعلية املختلفتني بإفادة األوىل الثبوت        : ف املعىن، قلت  الفاعلية مع أنه ال خيتل    

شرح التصريح على التوضيح على ألفيـة بـن         األزهري،  : انظر". والدوام، والثانية التجدد واحلدوث   
، وامشه حاشية للشيخ يس بن زين الدين العليمي احلمـصي،       مالك يف النحو البن هشام األنصاري     

  .١٧٣، ص١، ج)ت.دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احلليب وشركاه، د: رمص(
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: القـاهرة (،  ٣حممود حممد شاكر، ط   :  قرأه وعلق عليه   دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين،      ) ١٢(

  .٨٣-٨٢، ص)١٩٩٢دار املدين، : مطبعة املدين، جدة
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 يكاد هذا املبحث خيتلف يف معظم تفاصيله        وال .١٠٦، ص دالئل اإلعجاز عبد القاهر اجلرجاين،      )١٣(
، إال يف أمور بسيطة لتوضـيح       )اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز    (عنه عند الفخر الرازي يف كتابه       

فكرة مثال، أما اإلطار العام والتقسيم الداخلي للمبحث واألمثلة أيضا فتتفق تقريبا مع ما هـو                
اية اإلجيـاز يف درايـة      الفخر الرازي،   : انظر). ئلالدال(موجود عند عبد القاهر اجلرجاين يف       

-١٨١، ص )٢٠٠٤دار صادر،   : بريوت(،  ١نصر اهللا حاجي مفيت أوغلي، ط     : ، حتقيق اإلعجاز
١٩٦.  
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  .١٠٧ ص،املصدر السابق ) ١٥(
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:  الفرق بني داللة التركيبني يقول السكاكي      ويف. ١٠٧عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص       )١٦(

 إنك عرفت زيدا، وزيدا عرفت، بالنصب، يفيد إنـك          حتقيقزيد عرفت، أو عرفته بالرفع، يفيد       
دار الكتب  : بريوت(،  ١نعيم زرزور، ط  : ، ضبطه وشرحه  مفتاح العلوم .  زيدا بالعرفان  خصصت
  .٢٢٣، ص)١٩٨٣العلمية، 



אאאאאא 

  

٢٦٩
Fא،אEא؛

אא،אא،
،אאאא
אאאא

،אאאאאW 
١ - אאא،אK 
٢ - ،אאאאK 
٣ - ،אאאK 
٤ - ،אאאK 
٥ - ،אאאK 
٦ - ،אאאאK 

אאאאאא
אאא،אאאא
אאאאאאא؛א

אאא،אא
א،،אא
،אאאא،א

א–א-אאFאאEא
א،אא،א

אאאאא،אא،אK 
،אא



א 

  

٢٧٠
א،אא

אאאאאאאא
،אאאאא؛

אFאאאEאאא،
אאאא

אK 
אאאא

אאאאא،
،אאא،אא

،אWא،א؟א
،אW؟א

א،אא،אFא
אאEאא،K 

אW--א،
א،אWא،א

،אKאא
א،א،אא

א،א،،
אאK?אא

אאאאאא
،،אאWא



אאאאאא 

  

٢٧١
אK?F١٧E 

אאאאא
אא،אאאא

א،אא،אא
א،،،א
،א،א

א،א،אאF
אE،אאאאאא

אאא،אא
אאאאKאא

אאאא،
אאאא،אאאK 

אאאאאא
אFאאE،

FאאKEאא
?WWאאא،

א،א،K
אאאאא،Kא

Wא،אאאאאאא،

                                                                        
  .١٣١، صالئل اإلعجازدعبد القاهر اجلرجاين،   )١٧(



א 

  

٢٧٢
אאאא،K?F١٨E

אא–אא-א
،אאאאא

אאאK 
אFאאEא

אW 
١ JאK 
٢ JאK 

אאאא،אא
אאאאאK

אאFאאKE 
 

   مبحث التقدمي والتأخري عند السكاكي
אFאאEאא

?א،אאאא
،אאא

K?F١٩E 
אאW 
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يعرض للمسند إليه التقـدمي؛ ألصـالته،     : "يقول اجلرجاين . ١٩٤العلوم، ص مفتاح  السكاكي،   )  ٢٠(

: انظـر ..". أو لكونه مشوقًا إىل اخلرب، فيقدم ليتمكن اخلرب يف ذهن السامع          وكونه أهم من اخلرب،     
دار ـضة   : القاهرة(عبد القادر حسني،    : ، حتقيق اإلشارات والتنبيهات حممد بن علي اجلرجاين،     

= ولكن تقدم املسند إليه ليس مما يعِرض له، بل هو األصل          . ٤٥، ص )١٩٨١مصر للطبع والنشر،    
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مسية، وهو مما ال يصح أن يكون يف اجلملة الفعلية ألا تتحول حينئـذ إىل مجلـة                  يف اجلملة اال   =

  .امسية؛ فتقدم املسند إليه هو دائما األصل، وليس أمرا عارضا
: املقـدم ): "ق د م  (عند البحث يف معىن الكلمتني معجميا جند أنه قد جاء يف لسان العرب، مادة               ) ٢١(

): أ خ ر  (ويف مـادة    ". ها يف مواضعها، فمن استحق التقدمي قدمـه       هو الذي يقدم األشياء ويضع    
لـسان  ابـن منظـور،     ". هو الذي يؤخر األشياء فيضعها يف مواضعها، وهو ضد التقدمي         : املؤخر"

النقل، ) فَعلَ(أما صرفيا، فإن من معاين صيغة الفعل        ). م١٩٩٠دار صادر،   : بريوت(،  ١، ط العرب
ابـن  : انظر معاين أبنية األفعال عنـد     . جعله مقدما : ، وذا يكون معىن قدم    فتصير الفاعلَ مفعوالً  

دار املعرفـة،  : بـريوت (،  ١فخر الدين قبـاوة، ط    : ، حتقيق املمتع يف التصريف  عصفور اإلشبيلي،   
  .١٨٩، ص١، ج)١٩٨٧
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 ثالثــة تــشرق الــدنيا ببهجتــها

 
 )٢٧(مشس الضحى، وأبو إسحاق، والقمرُ     
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وميكن االستدالل على ذلك مما     . من النص األصلي، وال يستقيم املعىن إال ا       ) إليه(سقطت كلمة   ) ٢٦(

  .١٠٢جاء يف اإليضاح، ص
البيت حملمد بن وهيب احلمريي، وهو شاعر من أهل بغداد          . ٢٢١، ص مفتاح العلوم السكاكي،  )  ٢٧(

ـ ٢٢٥(تويف حنو   . اسية، وأصله من البصرة، وقد قال هذا البيت يف املعتصم         يف الدولة العب   ). هـ
: بـريوت  (٢مكتب حتقيق دار إحياء التراث العريب، ط      : ، إعداد كتاب األغاين األصفهاين،  : انظر

     .٥٢، ص١٩، ج١٠، مج)١٩٩٧دار إحياء التراث العريب، 
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رد حممد بن علي اجلرجاين هذا الكالم، الذي أورده علـى لـسان             . ٢٢١، ص اح العلوم مفتالسكاكي،  ) ٢٩(

وهذا ليس بشيء، ألنه ميكن أن يقال مثلـه إذا          : "، ويقصد به اخلطيب القزويين، وقال يف ذلك       )املعاصر(
 إمنا يساق   ركب زيد، ويؤيده ما قلنا من إفادة التقدمي التأكيد، أن مثل هذا الكالم            : قدم املسند الفعلي حنو   

   .٤٩، صاإلشارات والتنبيهات". يف مظانّ التوكيد يف موضع تكذيب، أو مظنته، أو تردد السامع
يرى حممد بن علي اجلرجاين أن إفادة التخصيص يف هـذه           . ٢٢٢، ص مفتاح العلوم السكاكي،  ) ٣٠(

ذا مل يعلمهم النيب،    ، فإ )ال تعلمهم ( -تعاىل– مستفادة من قوله     )حنن نعلمهم : (اآلية يف قوله تعاىل   
  .٤٨، صاإلشارات والتنبيهات. فغريه على وجه األوىل ال يعلمهم
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: القـاهرة (، ٥، طدراسة حتليلية ملسائل علم املعاين: خصائص التراكيبحممد حممد أبو موسى،     )  ٣١(

، ١، ط دراسات بالغية بسيوين عبد الفتاح فيود،     : وانظر أيضا . ٢٣٠، ص )٢٠٠٠مكتبة وهبة،   
   .٨٤، ص)١٩٨٩طبعة السعادة، م: مصر(
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: ، حتقيـق  املقتضب: انظر". إمنا الصلة واملوصول كاسم واحد ال يتقدم بعضه بعضا        : "يقول املربد ) ٣٢(

ويقول يف عدم جـواز     . ١٩٧، ص ٣، ج )ت.عامل الكتب، د  : بريوت(حممد عبد اخلالق عضيمة،     
     .١٩٢، ص٤ج". النعت ال يكون قبل املنعوت: "تقدم النعت على املنعوت
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، حتقيق وتعليق جلنة من أساتذة كلية اللغـة العربيـة           اإليضاح يف علوم البالغة   اخلطيب القزويين،   )  ٣٣(

    .٩، ص)ت.مطبعة السنة احملمدية، د: القاهرة(باجلامع األزهر، 
دار : ديب(،  ١، ط ) البـديع  - البيـان  -املعاين(املفصل يف علوم البالغة العربية      عيسى العاكوب،    )  ٣٤(

   .٥٣-٥٢، ص)١٩٩٦، القلم
  .٣٢انظر ما نِقل عن املربد يف اهلامش   )  ٣٥(
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 فأصبحت بعـد خـطَّ جتـها      "
 

 كــأنّ قفْــرا رســومها قَلَمــا    
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: بريوت(حممد حميي الدين عبد احلميد،      : ، حتقيق املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر     ابن األثري،   )   ٣٦(

    .٤١، ص٢، ج)١٩٩٥املكتبة العصرية، 
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عروف، ذكره املعـري يف رسـالة       أما البيت فقائله غري م    . ٤١، ص ٢، ج املثل السائر ابن األثري،   ) ٣٧(

عائشة عبـد   : ، حتقيق رسالة الصاهل والشاحج  املعري،  : انظر. الصاهل والشاحج ومل يسم قائله    
     . ٦٣١، ص)١٩٧٥دار املعارف، : مصر (١الرمحن، ط

    .٤١، ص٢املصدر السابق، ج)  ٣٨(
    .٤٣، ص٢املصدر السابق، ج)  ٣٩(
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  .٤٢، ص٢املصدر السابق، ج)  ٤٠(
  .٢٣٣،  ص)ت.دار الثقافة، د: الدار البيضاء(، اللغة العربية معناها ومبناهام حسان، متا) ٤١(
  .١٩٠، صضوابط التقدمي وحفظ املراتب يف النحو العريبرشيد بلحبيب، )  ٤٢(
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   االختصاص: أوال

א،אאאאאאא
אאW،א،א

Wאא،א
،Wא،،א،א

אKF٤٣E 
،אא?W؛،

Wא،W
؛אW،،K?F٤٤Eא

،אא،א،א?W
،אאWא؛אאא

،Wא؛אא
،אW،،K?F٤٥E 

א،אאאאא–
-W {  ²   ±  °z FאL٦٦E،–-Fא

                                                                        
  .٣٥، ص٢، جاملثل السائرابن األثري، )  ٤٣(
   .٣٥، ص٢، جاملثل السائرابن األثري،  ) ٤٤(
    .٣٦-٣٥، ص٢املصدر السابق، ج)  ٤٥(
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    .٣٦، ص٢املصدر السابق، ج)  ٤٦(
واملعـىن خنـصك    .. وتقدمي املفعول لقصد االختصاص،     : "يقول الزخمشري يف تفسريه هذه اآلية     )  ٤٧(

الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل وعيون األقاويـل يف         : انظر". بالعبادة، وخنصك بطلب املعونة   
، )ت.دار الكتاب العريب، د  : بريوت(د،  مصطفى حسني أمح  : ، رتبه وضبطه وصححه   وجوه التأويل 

     . ١٣، ص١ج
  .٣٦، ص٢، جاملثل السائرابن األثري،   )  ٤٨(
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    .٣٧-٣٦، ص٢، جاملثل السائرابن األثري، )  ٤٩(
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   األمهية والعناية: ثالثًا
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فاعل براغـب   ) أنت(مع أن مجهور النحاة على أن       : يقول احملقق . ٣٨، ص ٢املصدر السابق، ج  )  ٥٠(

واملعمول ) راغب(ه مبتدأ من الفصل بني العامل الذي هو         وليس مبتدأ مؤخرا، ملا يلزم على كون      
، فإن اخلرب غري عامل يف املبتدأ على الراجح من أقـوال            )أنت(بأجنيب وهو   ) عن آهليت (الذي هو   
وابن األثري إما أن يكون جاريا يف كالمه هذا على رأي أهل الكوفة، الـذين يـرون أن                  . النحاة

     .ون قصده إىل املبتدأ واخلرب ولو حبسب املعىناملبتدأ واخلرب ترافعا، أو أن يك
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   رس البالغي التراثييف الد) التقدمي والتأخري(نظرة على مبحث 
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املثـل  (يف كتاب   ) التقدمي والتأخري (جتدر اإلشارة إىل أن صالح الدين الصفدي مل يشر إىل مبحث            ) ٥١(

البن األثري، ومل يعارضه أو يناقشه يف أي من آرائه فيه وذلك يف املصنف الذي خصـصه                 ) السائر
: ، حتقيـق  )نصرة الثائر على املثل السائر    (، وهو كتاب    )املثل السائر (للرد على كالم ابن األثري يف       

    ). ١٩٧١مطبوعات جممع اللغة العربية، : دمشق(حممد علي سلطاين، 
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يبدو أن ابن األثري ومن جاء بعده أخذ هذه الفكرة عن السهيلي الذي حتدث عن تقدمي الكالم يف                  )  ٥٢(

إما بالزمان،  : ، وذكر أن املعاين تتقدم بأحد مخسة أشياء       اللسان على حسب تقدم املعاين يف اجلَنان      
فإذا سبق معىن من املعاين إىل اخلَلَد       . وإما بالطبع، وإما بالرتبة، وإما بالسبب، وإما بالفضل والكمال        

والفكر بأحد هذه األسباب اخلمسة، أو بأكثرها، سبق اللفظ الدالّ على ذلك املعىن السابق، وكان               
: مكة املكرمة (حممد إبراهيم البنا،    : ، حتقيق نتائج الفكر يف النحو   : انظر. حبسب ذلك ترتب األلفاظ   
    .٢٧٥-٢٦٧، ص)١٩٨٤دار االعتصام، 

   .٤٣، ص٢، جاملثل السائرابن األثري،  )  ٥٣(
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دار الكتـب   : بـريوت (،  الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز      العلوي اليمين،    )  ٥٤(

   .٥٧، ص٢، ج)١٩٨٢العلمية، 
    .٦٥ -٥٧، ص٢املصدر السابق، ج: انظر)  ٥٥(
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Abstract. The theme of prepose and postpose is considered a main pillar in the Arabic rhetoric. It is one of 
the corner stones in the “Meanings” science due to its close relationship to the talking person’s intentions, the 
recipient’s status and the environment of the dialogue. Those are the elements concerned with the control of 
revealing the meaning. 

A serious investigator in rhetorical ancient writing may find a difference in the method of the most 
important founders of this branch throughout various eras, such as Abdul Qaher Al-Jurjani (471 H), Al-
Sakkaky (626 H) and Ibn Al-Atheer (637 H). 

Those differences were exited due to the nature of understanding of each rhetoric to the theme on one 
side, the difference in applying his understanding to the text on the other side, and the differences of the 
text’s nature in a third place. 

The said differences urged the need to a careful investigation concerning some gaps in the theme. 
The present search will focus the issue of Prepose and Postpose in the Rhetorical Ancient Writing of the 

three above-mentioned rhetorics among others who didn’t add more than some explanations, clarifications 
and classification order. 
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