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مجلة جرش للبحوث والدراسات

التقديم والتأخير والحذف في الرسائل الفنية في العصر األموي (دراسة أسلوبية)


أماني محمد

ربيع*

ملخص
اهتم الكُتّاب في العصر األموي بالرسائل اهتماما ً واضحاً ،وذلك انطالقا ً من تطور هذا الفن من جهة،
وعلو شأن الكُتّاب عند الوالة واألمراء واخللفاء من جهة ثانية ،وظهور الدواوين وتطور وجودها في الدولة
ّ
تطور فن الرسائل بصفة
اإلسالمية من جهة ثالثة ،فجميع هذه العناصر أسهمت إسهاما ً مباشرا ً في
ّ
تغير أساليبها الذي ارتبط مبظاهر الصنعة ،وحسن التأليف ،ودقة العبارة.
عامة ،وأسهمت في ّ
وقد هدف البحث إلى الكشف عن مظاهر التقدمي والتأخير واحلذف ضمن الرسائل الفنية في العصر
األموي؛ ملا لهذا العصر من خصوصية في جوانبه األدبية ،فهو ميثل انطالقة الفنون األدبية اخملتلفة بشكل
جديد ومختلف بعد استقرار اإلسالم ،واتساع رقعة الدولة اإلسالمية ،ودخول أعراق شتى في بنية اجملتمع
اإلسالمي.
وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أبرزها حسن استخدام هذه األساالي عناد تُ ّتااب
الرسائل خاصة في التقدمي والتأخير.
الكلمات املفتاحية :األسلوبية ،التقدمي والتأخير ،احلذف ،العصر األموي ،الرسائل الفنية.

 جميع احلقوق محفوظة جلامعة جرش .2022
* ؟؟؟.
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Presentation, Delay and Omission in Artistic Messages in the
Umayyad Era (A Stylistic Study)
Amani M. Rabie.
Abstract
Writers in the Umayyad era paid a clear interest in messages, based on the
development of this art on the one hand, the rise of writers among the rulers, princes and
caliphs on the other hand, and the emergence of bureaucracies and the development of
their presence in the Islamic state on the third hand, all of these elements directly
contributed to the development of the art of messages. In general, and contributed to the
change in its methods, which was linked to the manifestations of workmanship, good
writing, and accuracy of expression.
The research aimed to reveal the manifestations of introduction, delay and omission
within the artistic messages in the Umayyad era; Because of this era of privacy in its
literary aspects, it represents the launch of the various literary arts in a new and different
way after the stability of Islam, the expansion of the Islamic state, and the entry of
various races into the structure of Islamic society.
The research reached a set of results, the most prominent of which is the good use
of these methods when writing letters, especially in the introduction and delay.
Keywords: Stylistics, Introduction and delay, Omission, Umayyad period, Artistic
messages.

:املقدمة
 إذ عرف العرب الرسالة،متثل الرسائل الفنية إرثا ً أدبيا ً وفنيا ً عظيما ً في تراثنا األدبي العربي
 غير أنها، أي منذ العصر اجلاهلي،وماهيتها والغاية التي تُك َت ألجلها منذ بواتير األدب العربي
،ً ونخص هنا احلديث عن العصر األموي حتديدا،اتخذت طابعا ً فنيا ً منمقا ً عبر العصور املتتالية
. ودراستها دراسة فنية أسلوبية،فكان من الالفت لالنتباه البحث في هذه الرسائل
، إلى تلك الرسائل التي تكت وفقا ً ملعايير أدبية فنية:ويشير مصطلح الرسائل الفنية
، والرسائل اإلخوانية، وتشمل الرسائل الديوانية،فتظهر فيها مالمح البيان والصورة األدبية
 وغالبا ً ما،ٍّوترتقي الرسائل الفنية عن الطابع املباشر القائم على أساس االتصال بني مرسل ومتلق
 في حني أن الرسائل الفنية زاخرة باملظاهر البيانية،صح لنا التعبير
تكون بهدف نفعي إ ْن
ّ
. مما مييزها عن طابع الرسائل التواصلية املباشرة،والتصويرية
 على رأسهم دون منازع عبد،وهناك عدد تبير من تُّ ّتاب الرسائل األفذاذ في عصر بني أمية
 عبيد اهلل بن أوس الغساني: وهناك تُ ّتاب آخرون منهم، تات مروان بن محمد، احلميد الكات
 ومصع بن الربيع، وقمامة بن يزيد تات عبد امللك بن مروان،تات معاوية بن أبي سفيان
 وسالم اليماني، وعياض بن مسلم تات الوليد بن عبد امللك،اخلثعمي تات مروان بن محمد
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تات هشام بن عبد امللك ،والكات  :عبد اهلل بن معاوية بن عبد اهلل بن جعفر ،وغيرهم من تتاب
الدواوين ،هذا ناهيك عن تُ ّتاب الرسائل اإلخوانية التي تأخذ صفة الرسائل الفنية تما هو احلال
بالنسبة لرسالة عبد احلميد الكات للكُ ّتاب.
وتظهر أهمية هذا البحث في أنه يتناول احلديث عن إرث تاريخي وتأريخي لفن من فنون
العربية النثرية ،وهو الرسالة الفنية ،تما تكمن أهميته في أنه يحدد الطابع العام الذي تانت
عليه اجلوان األسلوب الترتيبي ضمن هذه الرسائل.
ويهدف البحث إلى توضيح مفهوم الرسالة الفنية ،وبيان أهم ت ّتاب الرسائل في العصر
األموي ،واحلديث عن أبرز اجلوان الترتيبية ضمن أسلوب هذه الرسائل.
ويتخذ هذا البحث من املنهج الوصفي التحليلي سبيال ً للوصول إلى نتائجه.
وقد انقسم هذا البحث إلى ما يلي:
أوالً :يتناول هذا اجلزء احلديث عن مفهوم الرسائل الفنية ،ويوجز بنظرة عامة احلديث عن اجلان
األدبي في العصر األموي ،ويتحدث عن أهم تُ ّتاب الدواوين والرسائل في العصر األموي ،وبيان
مفهوم األسلوبية باعتبارها إطارا ً عاما ً لهذا البحث.
ثانياً :ويتناول هذا اجلزء احلديث عن التقدمي والتأخير ضمن هذه الرسائل ،ومظاهره األسلوبية
الشائعة فيها.
ثالثاً :ويتحدث عن مظاهر احلذف في هذه الرسائل.
أوالً :مدخل مفاهيمي:
لم يكن فن تتابة الرسائل بجديد على الذائقة العربية ،وليس بحديث على الكتابة
اإلبداعية عند العرب ،فقد عرفوا هذا الفن ،وخبروا فيه اجلمال ودقة التعبير ،وحسن الصناعة،
وجودة البيان ،إلى غير ذلك من الصفات التي عرفوها في هذا الفن النثري اإلبداعي.
و تعد تتابة الرسائل الفنية إحدى مظاهر اإلبداع الفني واجلمالي الذي عرفه العرب في
مرحلة زمانية مبكرة في عصور األدب املتوالية ،وقد أطلق عليه العرب مصطلح فن الترسل،
قاصدين بذلك الفعل الذي يصدر عن الكات الذي تكرر منه تتابة الرسائل وإنشائها(.)1
وقد نقلت إلينا األخبار أن العرب قد عرفوا الرسائل منذ اجلاهلية ،فهناك احلوادث الكثيرة
التي دلّت على أن العرب قد تتبوا الرسائل ،ووجهوها سواء أتانت تلك الرسائل نثرية أم شعرية،
وس واء أتانت موجهة من شخص من عوام الناس أم هي من أحد امللوك أو األمراء ،وما قصة طرفة
بن العبد وخاله املتلمس إال أبرز مثال على معرفة العرب للرسائل في العصر اجلاهلي(.)2
ويطلق الدارسون مصطلح الرسائل الفنية قاصدين به تلك الرسائل التي تتبها الكُ ّتاب
ومبدعو الرسائل في املفاضلة بني شيئني مثالً ،أو الرسائل اإلخوانية التي دارت بني شخصني ،أو
الرسائل الديوانية التي تُتِبت في دواوين الدولة اخملتلفة(.)3
وتنقسم الرسائل الفنية إلى الرسائل اإلخوانية ،ويقصد بها تلك التي دارت بني شخصني
في التهنئة أو التعزية ،أو الدعوة ،أو غير ذلك من املوضوعات اخلاصة ،وقد يُطلق عليها الرسائل
اخلاصة ،والنوع الثاني هي الرسائل الرسمية ،وقد يطلق عليها مصطلح الرسائل الديوانية ،وهي
التي تكون مرتبطة بدواوين الدولة اخملتلفة ،ويحمل هذا النوع من الرسائل بعض الشروط
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واخلصائص التي متيزها عن غيرها من الرسائل ،ونوع ثالث وهي الرسائل األدبية ،وهي التي دارت بني
األدباء في موضوع معني من املوضوعات اخملتلفة(.)4
وقد عُ ِرفت هذه األنواع اخملتلفة للرسائل الفنية منذ بواتير تراثنا األدبي العربي ،وإن تان
بعضها قد برز بصورة واضحة في عصور متأخرة من هذا التراث ،إال أن بعضها اآلخر تالرسائل
الديوانية تان متأصال ً متجذرا ً في التراث العربي القدمي.
ولم يغفل األدباء احلديث عما يج أن يتحلى به تات الرسائل من فن وإبداع ،وما يج عليه
مراعاته في تتاباته ورسائله ،يقول القلقشندي في ذلك" :منها -براعة االستهالل بذتر الرّتبة ،أو
أجنبيا من هذه
املطلع
احلال ،أو قدر النّعمة ،أو لق صاح الوالية ،أو اسمه ،بحيث ال يكون ّ
ّ
األحوال ،وال بعيدا منها ،وال مباينا لها ،ثم يستصح ما يناس الغرض ويوافق القصد من أوّل
اخلطبة إلى آخرها .ومنها -أن يراعي املناسبة وما تقتضيه احلال ،فال يعطي أحدا فوق حقّ ه ،وال
يصفه بأتثر مما يراد من مثله ،ويراعي أيضا مقدار النعمة والرّتبة فيكون وصف املنّة بها على
مقدار ذلك"(.)5
وقد زخر العصر األموي بعدد من ت ّتاب الرسائل املوهوبني ،فكان لهم أتبر األثر في إبراز جمال
هذا الفن ،وإعطائه قدرا ً تبيرا ً من الدقة واالبتكار ،حتى تان منهم واحد من أبرز الكتاب في
تاريخنا العربي على اإلطالق وهو عبد احلميد بن يحيى الكات  ،وهو تات بني أمية ،وقد اختص
بآخر خلفائها وهو مروان بن محمد ،قيل فيه أن الرسائل بدأت بعبد احلميد ،نظرا ً ملا متتع به من
جودة الصناعة ،وحسن الترسل ،وجمال العبارة ،وهو أول من وضع أسسا ً فنية جمالية للرسائل
عند الكُ ّتاب(.)6
وال يعني ذلك أن عبد احلميد الكات هو تات الرسائل األوحد في عصر بني أمية ،بل هو
أبرزهم ،وقد ظهر خالل هذا العصر املمتد زهاء مائة سنة عدد من الكتاب البرعة ،ومن بينهم مثال ً
عبيد اهلل بن أوس الغساني سيد الشام تات ملعاوية بن أبي سفيان(.)7
تما تان عياض بن مسلم تاتبا ً للوليد بن يزيد ،وقد حبسه هشام بن عبد امللك ملا تولى
اخلالفة من بعد الوليد( ،)8وسالم اليماني تاتبا ً لهشام بن عبد امللك بن مروان وتان ابنه محمد من
بعده أحد تُ ّتاب املهدي( ،)9ومصع بن الربيع اخلثعمي تاتبا ً ملروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية،
وقد تان معه في الشام ملا وصلتهم جيوش العباسيني ،حتى أن مروانا ً طل منه أن يحزر له عدد
القوم ،فقال :إمنا هو صاح قلم ال صاح حزر(.)10
ومما ُُتدر اإلشارة إليه أن اخللفاء أنفسهم في ذلك العصر تانوا يجيدون فن الترسل،
ويحسنون تتابة الرسائل ،وهذا متوقع منهم.
وبذلك يتبني أن العصر األموي قد اشتمل على عدد تبير من تتاب الرسائل الذين ترتوا قدرا ً
تبيرا ً من هذه اإلبداعات الفنية ،وذخيرة هائلة من النصوص األدبية التي اتخذت الرسالة قالبا ً لها،
وجعلت من فن الترسل وسيلة للوصول إلى جمالها وابتكارها وحسن بيانها ،وهو ما سترتز عليه
هذه الدراسة في حديثها عن جوان التقدمي والتأخير واحلذف التي متيزت بها هذه الرسائل،
واستطاعت أن تتخذ من الرسالة منطا ً فنيا ً أدبيا ً جميال ً مبدعا ً عبر عصر امتاز بالقالقل والفنت،
تما امتاز باتساع رقعة الدولة اإلسالمية ،وتثرة الفتوحات واالنتصارات وانتشار اإلسالم.
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ومن اجلدير بنا أن نعرّج على احلديث عن مفهوم األسلوبية باعتبارها ميدان هذا البحث،
وباعتبارها محرّك النصوص في هذه الدراسة ،فليس هناك مندوحة عن التعريج على هذا املفهوم
وبيان بعضا ً من سماته وخصائصه تي تتضح الصورة للقارئ ،وتتجلى عناصر الفهم لديه.
وال ميكن الوصول إلى تعريف دقيق لألسلوبية ،نظرا ً لكون هذا املصطلح قد تناولته مشارب
شتى ،فأفضى ذلك إلى تعدد وجهات النظر التي حتدثت عنه ،وترت عليه تعدد تلك التعريفات،
فليس هناك حد واضح لبيان مفهوم هذا املصطلح ،إذ قد يُنظر إليه باعتبار املتلقي ،أو باعتبار
مكون من هذه املكونات له دوره في حتديد
املرسل ،أو باعتبار النص نفسه وطريقة عرضه ،فكل
ّ
مفهوم األسلوبية بوصف عام(.)11
فمن نظر إلى مفهوم األسلوبية باعتبار املرسل ،جعل هذا املرسل هو محور عملية اخللق
اإلبداعية التي تظهر في النص ،مبعنى أن هذا الشخص نفسه هو املبدع الذي يبتكر األسلوب،
متيزا ً واضحا ً لهذا النص أو ذاك ،في حني أن الناظرين إلى األسلوبية بتعريفها
وهو الذي يخلق ّ
انطالقا ً من املتلقّ
حيز الالوجود إلى حيز
من
النص
يخرج
الذي
هو
املتلقي
هذا
جعلوا
فإنهم
ي،
ّ
الوجود ،وهو الذي مينح النص طابعه اخلاص ،وهو الذي يخلق تيانه ومكانته في النفس ،في حني أن
التميز ،وهو
النظرين إلى مفهوم األسلوبية انطالقا ً من النص نفسه جعلوا النص هو القادر على
ّ
الذي يجعل القارئ أو املتلقي يتفاعل معه ،فالنص هو محور األسلوب ،من هنا وج االنطالق من
هذا النص في حتديد مفهوم األسلوبية(.)12
وقد تناول ياتبسون احلديث عن مفهوم األسلوبية ،ونظر إلى هذا املصطلح من وجهة نظر
لسانية بحتة ،فإنه يرى أن األسلوبية قدرة املبدع أو الكات أو املرسل على املواءمة بني اختيار
األلفاظ اخملزونة في ذهنه ،مع طريقة الترتي التي تناس املوقف الكالمي ،مبعنى أنه يضع في
اعتباره وجود جدولني لدى املتلقي ،جدول اخليارات ،وجدول التأليف ،فإن عملية املواءمة بني هذين
اجلدولني مينحان ذلك النص أسلوبا ً خاصا ً به(.)13
ويتبادر إلى األذهان استفهام مؤداه هل األسلوب هو نفسه األسلوبية؟ وفي احلقيقة فإن
هذين املصطلحني يفترقان في بعض املظاهر ،فاألسلوب ما هو إال وصف لكالم املتكلم ،بينما جند
أن األسلوبية علم قائم بذاته ،له أسسه وقوانينه الناظمة له ،واألسلوب يهتم بإبراز القيمة
التأثرية التي يحملها نص ما ،بينما جند األسلوبية تعتني بإبراز القيم اجلمالية واإلبداعية الفنية
والنفسية في تلك القيمة التأثرية ،واألسلوب تذلك تعبير لساني ،بينما األسلوبية دراسة لذلك
التعبير اللساني بوجه عام(.)14
واستنادا ً إلى ما تقدم فإنه ميكن القول إن األسلوبية مصطلح واسع شاسع ،يحمل من
املعاني والدالالت الكثير الكثير ،بل هو ذو جسم فضفاض يستطيع أن يحتوي قدرا ً تبيرا ً من
املعطيات واألدوات واملكونات ،فهو ال يقف عند حدود النص فحس  ،وال يقف عند حد اللغة ،بل
يتعدى ذلك تله ليشمل تافة مظاهر التشكيل اللغوي والداللي ،بدءا ً من املرسل الذي يُنشئ
النص أو اخلطاب ،وانتقاال ً إلى املتلقي الذي يُخرج اخلطاب إلى حيز الوجود ،وصوال ً إلى اخلطاب
نفسه ،والنص ذاته الذي ميتلك ميزات لغوية ،وأخرى بيانية جمالية ،وثالثة ترتيبية بنائية ،وأخرى
موسيقية إيقاعية ،فباجتماع هذه املكونات يتشكل مفهوم األسلوبية ضمن نص معني.
وتتكون اللغة من مجموعة من العالقات اللغوية التي حتدد بطبيعتها مظاهر التماسك
اللغوي  ،وعناصر التجانس األسلوبي في اخلطاب اللغوي ،وهو ما يعرفه املتلقي بصفة عامة عبر
طريقته الكالمية التي يتحدث بها ضمن خطابه اللغوي اليومي.
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وهذه العالقات التي ترتبط بها مكونات اللغة اخملتلفة واملتنوعة ،والتي تتجانس من خاللها
الوحدات الكالمية اخملتلفة تسمى تراتي  ،فهذه التراتي حتمل طبيعة واضحة في اللغة ،فإن
الكالم التواصلي الذي ينشأ بني أفراد اجلماعة اللغوية الواحدة يعتمد على عناصر ترتيبية
قواعدية وضعها النحاة واللغويون ،وهي تأخذ تقريبا ً سمة اإللزام والثبات ،غير أن اللغة األدبية
تسعى النتهاك تلك القواعد الصارمة  ،وذلك من أجل إعطاء اللغة األدبية سمة إبداعية ابتكارية
تختلف عن تلك التي تتميز بها اللغة التواصلية التي يستعملها أفراد الطائفة اللغوية ،ولكي
تصل اللغة إلى مظاهر التميز هذه ،وتتشكل مكوناتها اإلبداعية االبتكارية فإنه تلجأ للتقدمي
والتأخير واحلذف والذتر والتعريف والتنكير وغيرها من مظاهر االنتهاك اللغوي التي تبرز عبرها
جماليات اللغة األدبية(.)15
إن هذا الكالم الذي تقدمنا به في احلديث عن مظاهر الترتي اللغوي ،وما يطرأ عليه من
انتهاتات لغوية يُقصد منها إبراز اللغة األدبية الفنية اجلمالية على اللغة التواصلية اليومية بني
أفراد اللغة الواحدة ،ال يقف األمر عند حد التراتي فحس  ،واختالف مظاهر التماسك الترتيبي
بني العناصر الكالمية املتنوعة ،بل إن املعنى والداللة ذات أهمية بالغة وتبيرة في احلديث عن
الترتي  ،مبعنى أن اجلان اللغوي املباشر ال ينخلع أبدا ً من اجلان الداللي املعنوي ،فكالهما يكمل
اآلخر(.)16
ومتنح اللغة أبناءها مساحة واسعة من التعبير اللغوي املرتبط بعناصر التحويل األسلوبية،
وهو ما يجعل القارئ أتثر تفاعال ً مع النص ،وذلك ما يسعى إليه الكات أو املبدع ،فإنه يحاول أن
مينح القارئ أو املتلقي مزيدا ً من اللذة واجلمال تي يبقى متفاعال ً مع النص األدبي الذي يقدمه له،
وما تلك املساحة الواسعة في اللغة إال تقدمي وتأخير وحذف ،واستبدال ،وتنكير ونحوها من
العناصر األسلوبية التي يوظفها األدي للوصول إلى غايته بالتميز واإلبداع(.)17
ومن هنا فإن تل أدي مهما تان اللون األدبي الذي ميارسه فإنه يسعى سعيا ً حثيثا ً إلبراز
والتحول في
شخصيته املتميزة عبر إبداعاته األدبية ،وعبر تنويع األسالي الترتيبية اللغوية
ّ
نظامها املباشر إلى طرائق غير مباشرة في التعبير تي يصنع لنفسه تلك الشخصية املتميزة
التي متيزه عن غيره من األدباء(.)18
ثانياً :التقدمي والتأخير:
يرتبط موضوع التقدمي والتأخير بعلم النحو؛ وذلك ألن تقدمي بعض الكالم على بعض يقتضي
تغييرا ً في ترتي اجلملة ،واختالال ً في نظامها املعهود ،على الرغم من احملافظة على رتبة تلك
املكونات في سلك اجلملة ،إال أن ذلك ال مينع من أن يكون للتقدمي والتأخير أثر في املعنى والداللة،
انطالقا ً من طبيعة ذلك التقدمي املعتمد على تقدمي ما حقه التأخير ،وتأخير ما حقه التقدمي،
وأيهما أولى في ذلك ،فالبحث في هذه اجلوان متنح الكالم مزيدا ً من اجلمال واإلبداع والبالغة(.)19
تتشكل اللغة عموما ً من وحدات تالمية تنقسم إلى أفعال وأسماء وحروف ،ولكل من هذه
املكونات مكانه في تشكيل العبارة اللغوية ،وحتاول اللغة اإلبقاء على ترتي هذه املكونات ضمن
اجلملة اللغوية متناسباً ،تما تسعى لإلبقاء على رتبة وترتي تل عنصر ،إال أن ذاك ال يستمر
دوماً ،بل جند بعض اخلروقات واخلروجات على النظام الترتيبي للكلمات ضمن اجلملة الكالمية،
فيتقدم مثال ً ما حقه التأخير ،ويتأخر ما حقه التقدمي تبعا ً للغاية والهدف الذي من أجله يحصل
هذا التقدمي والتأخير في الكالم(.)20
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وللتقدمي والتأخير فوائد بالغية ،ومالمح بيانية عرفها العرب منذ أقدم عصورهم،
واستطاعوا الوصول إلى غايات هذا التقدمي والتأخير ،والكشف عن فوائده وجمالياته ،فمن بينها
احلصر والقصر ،فتقدمي بعض امللفوظ على بعض يفيد حصر املعنى به وقصره عليه ،تما يفيد
التقدمي تنبيه املتلقي ألهمية اللفظ املقدم على املتأخر ،وقد يفيد التقدمي تأتيد املعنى املرتبط
باللفظ املقدم على املتأخر(.)21
ويقوم التقدمي والتأخير بوظيفة فنية جمالية إبداعية في اللغة ،فإن انزياح املفردات
الترتيبية عن مواضعها ،والوصول إلى هيكلية جديدة تتضمن خرقا ً للقاعدة املألوفة في ترتي
الكالم ورتبته ،تل ذلك مينح املتلقي شعورا ً باختالف العبارة ،وتبعا ً لذلك تختلف طريقة تعاطيه
مع تلك العبارة ،ويتمكن من الولوج إلى أعماق النص ،والوصول إلى الغايات التي ألجلها خلخل
الكات منظومة هذه املفردات الترتيبية وقدّم بعضها على بعض ،فإن اخلروج على اللغة املألوفة،
والتمرد على منطية الترتي اللغوي قادران على تنبيه املتلقي إلى تنه تلك العبارة ،وما تنضوي
عليه من جمال وإبداع ،فلوال هذا التمرد ملا تنبه املتلقي لتلك املظاهر اجلمالية والفنية(.)22
أما فيما يتعلق بالرسائل الفنية ،فال شك أن وجود التقدمي والتأخير أمر متوقع ،وال شك أيضاً
أن هذا التقدمي والتأخير ال يؤثر في رتبة الكالم ،بل إن تل عنصر تالمي يشير إلى موضعه
االفتراضي ورتبته األصيلة التي تنسح عليه ،غير أن الغاية الفنية اجلمالية هي التي دفعت
املتكلم إليجاد تلك التحوالت الترتيبية بتقدمي بعض الكالم على بعض ،والنماذج اآلتية تبني ذلك.
أرسل معاوية بن أبي سفيان البنه يزيد يبني له سوء ما وقع فيه من املعاصي ،يقول فيها" :
السكر ُ معرف ُة مواطن الشكر هلل على ن ِ َعم ِه املتظاهرة  ,وآالئهِ
اعلم يا يزيد أن أول ما سلبكه ُ
ك الصلوات املفروضات في أوقاتها ,وهو أعظم
تر
:
الكبرى
والفجعة
املتواترة ,وهي اجلر َحة العظمى
ُ
ما يحدث من آفاتها"(.)23
فإن ما يستوقفنا في هذه الرسالة ما قاله معاوية :أن أول ما سلبكه السكرُ ،فقد ق ّدم
مفعولي الفعل "سل " على الفاعل وهو السكر ،فإن املفعول األول الكاف ،واملفعول الثاني الهاء،
مبعنى أن الترتي القياسي للجملة :سل السكر إياك إياه.
ت على هذه الشاتلة ،وإمنا جاء مقدما ً لبعض الكالم على
غير أن نص الرسالة السابقة لم يأ ِ
بعض ،وهو منط أسلوبي اتخذه الكات – معاوية – تي يلفت انتباه املتلقي املباشر وهو ابنه يزيد،
أو املتلقي بصورة عامة إلى أهمية ما تقدم من الكالم على ما تأخر ،فإن ما يسلبه السكر أعظم
خسارة على اإلنسان ،من هنا لم يرى َ معاوية أن يؤخر املفعولني ،بل رأى تقدميهما على الفاعل تي
يتمكن من ذهن املتلقي ،تما أن تأخير لفظ "السكر" حمل شيئا ً من احلياء واخلزي ،فكأن معاوية ال
يود ذتر هذا اللفظ لقبحه ،وشناعة ذنبه ،فأوهم املتلقي أنه قدم املفعولني ،وهو يستحي أن يذتر
الفاعل – السكر – ثم أتى به تي يتنبه له هذا املتلقي ،لكنه ذتره ،وقد أفاد التقدمي والتأخير هنا
لفت االنتباه إليه بصورة أتبر.
ومن ذلك ما تتبه سعيد بن العاص إلى معاوية بن أبي سفيان يعاتبه على ما تان من إغرائه
إياه بسل مروان بن احلكم أمواله ،ومن قبل أغرى مروان بسل أموال سعيد بن العاص ملا وُلّيا
على املدينة( ، )24فرد عليه مروان بقوله" :فأمير املؤمنني في حلمه ,وصبره على ما يكره من
َّ
والشحناء"(.)25
األخبثني ,وعفوه ,وإدخاله القطيعة بيننا
ميكن أن نلحظ أن العبارة األخيرة قد اشتملت على تقدمي وتأخير ،وذلك أن األولى في قوله:
وإدخاله القطيعة بيننا والشحناء ،أن يقول :وإدخاله القطيعة والشحناء بيننا ،فقدم شبه اجلملة
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"بيننا" على لفظ "الشحناء" وهو تقدمي وتأخير ظاهر في أسلوب هذه العبارة اللغوية ،وتبرز فائدة
هذا التقدمي أنه أتى با"بيننا" املشتمل على ضمير املتكلمني لإلشارة هاهنا إلى أهمية الرابطة بني
هؤالء املتكلمني ،وأن ما جرى بينهم من القطيعة والشحناء أمر غير مرغوب ،واألولى به أن يتأخر
في واقع احلياة تما تأخر في اجلملة السابقة.
تما ميكن أن يُلحظ أن هذه العبارة قد اتخذت مظهرا ً من مظاهر الفصل بني املعطوف
واملعطوف عليه ،وذلك حينما فصلت "بيننا" بني املتعاطفني ،وهو ما يجعل املتلقي أتثر تنبها ً
لهذه العبارة إذ يسرع الذهن إلى مالحظة مثل هذا الفصل ،وهو أمر مقصود من وجهة نظري ،تي
يتنبه املتلقي إلى فكرة العبارة وداللتها ،باعتبار أن املتكلم يود إخباره أن القطيعة والشحناء
تفصل بني الناس تما فصلت شبه اجلملة بني املتعاطفني.
أما من جهة التقدمي والتأخير فإن تقدمي شبه اجلملة املشتمل على ضمير املتكلمني منحها
قدرا ً من املكانة الداللية التي متتاز بها باعتبار أنها صارت بؤرة االهتمام عند املتلقي ،وبؤرة االهتمام
عند تات هذه الرسالة ،فإن ما عناه الكات أن يوضح أن هذه املعاملة لم تفصل بينهم ،فقدم
"بيننا" على لفظ "الشحناء" لإلشارة إلى قيمة تلك العالقة مع مروان بن احلكم.
ومن ذلك ما أرسله احلجاج بن يوسف الثقفي لعبد امللك بن مروان يقول فيها" :يا أمير
يت به فكرتك فما هو إال سعيد يوثر أو شقي يوتر"(.)26
املؤمنني ،إن تل من عنّ َ
إذ يظهر التقدمي والتأخير في قوله :عنيت به فكرتك ،فإن الترتي القياسي لهذه العبارة في
العربية أن تكون :إن تل من عنيت فكرتك به ،وذلك أن رتبة املفعول به قبل رتبة شبه اجلملة،
والفائدة من هذا التقدمي والتأخير توجيه نظر املتلقي إلى أهمية املتقدم على املتأخر.
هذا يعني أن هذه العبارة قد اشتملت على قدر غير يسير من التقدمي والتأخير ،وهو منط
أسلوبي دخل عناصر الترتي اللغوي ضمن هذه العبارة ،ولم يكن مجرد تغيير ملواضع الكلم
فحس  ،بل تان املقصد منها ترتيز ذهن املتلقي إلى الغاية التي يود تات الرسالة إيصالها إليه،
من هنا قدّم األهم على املهم.
وع ند النظر في هذه العبارة الترتيبية جند أنها قد اشتملت على التقدمي والتأخير بصفة
جوازية ال بصفة إلزامية ،مبعنى أنه ليس هناك في الكالم ما يُلزم الكات أن يقدم شبه اجلملة
اختص هذا النمط
على املفعول به ،وإمنا قدّمه اختيارا ً منه ،وهذا يؤيد أن يكون هذا الكات قد
ّ
الترتيبي بالتقدمي والتأخير ليصل إلى غايته من الترتيز على املعنى اخملصوص الذي يرُتي إظهاره
للمتلقي.
ومن مواضع التقدمي والتأخير أيضا ً ما جاء في رسالة لعبد احلميد الكات يقول فيها على
لسان مروان بن محمد إلى بعض من ّ
يحملك فيه أدبه ،ويشرع لك به
واله" :تنقّ لك عهدا
ّ
عظته"(.)27
فإن قوله :يحملك فيه أدبه ،تشتمل على تقدمي وتأخير ،إذ إن رتبة شبه اجلملة بعد رتبة
الفاعل ،أي إن الترتي القياسي لهذه العبارة هو :يحملك أدبه فيه ،بتقدمي الفاعل على شبه
اجلملة ،غير أن ذلك لم يقع في حقيقة أمر هذه الرسالة ،فقد اعتنى عبد احلميد الكات باملعنى
قبل املبنى ،وأراد أن يحيل بالضمير املشتملة عليه شبه اجلملة إلى عهد اخلليفة ،فرأى أن يقدم
الضمير احمليل إلى اخلليفة قبل املفعول به ،ثم إنه ملا استأثر التقدمي والتأخير في هذه العبارة،
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ناس بينها وبني العبارة التي تليها ،وجعلها أيضا ً من قبيل التقدمي والتأخير ،فقال :ويشرع لك به
عظته.
فقد جاءت شبه اجلملة األولى والثانية قبل املفعول به في ترتي الكالم ،على الرغم من أن
رتبة املفعول به قبل رتبة شبه اجلملة ،أي إن الترتي القياسي لهذه العبارة هو :يشرع عظته لك
به ،إال أن عبد احلميد الكات آثر في أسلوبه ضمن هذه الرسالة تقدمي شبه اجلملة على املفعول
به لتتناس مع العبارة األولى التي سبقت هذه العبارة.
أما الفائدة الداللية التي أفادها التقدمي في هذه العبارة فهي احلصر ،إذ حينما تقدم املفعول
به ُحصر املعنى فيه ،وهو ما تان أولى من تأخيره في العبارة اللغوية.
ويقول عبد احلميد أيضا ً مخاطبا ً بعض األشخاص" :أما بعد ،فقد بلغ أمير املؤمنني عنك أمر
رب صنيعته قبلك ،واستتمام معروفه إليك"(.)28
لم يحتمله لكّ ،إال ما أح ّ من ّ
عند النظر في هذا اجلزء من الرسالة التي بعث بها عبد احلميد الكات للمخاط في هذه
الرسالة يُلحظ أنه قد قدم في بدايتها احلديث عن أمير املؤمنني وأخر اخملاط  ،وذلك في قوله :بلغ
أمير املؤمنني عنك أمر ،والترتي القياسي لهذه العبارة :بلغ أمر عنك أمير َ املؤمنني ،غير أن عبد
ونوع في شكل العبارة ،فأتى بأسلوب معتمد على التقدمي
احلميد الكات
غير في ترتي الكالمّ ،
ّ
والتأخير تي تتحقق الغاية التي يبغيها ،وهي متمثلة بارتفاع مرتبة أمير املؤمنني عن مرتبة
اخملاط في هذه الرسالة ،من هنا تقدم عليه في الكالم ،وتأخر اخملاط باعتباره أدنى منه مكانة.
إن هذا التقدمي والتأخير ليس مجرد حتريك ملواضع الكلم عن مواضعها ،بل هو في غاية
اإلتقان واإلحسان ،وذلك أن عبد احلميد الكات لم يرغ أن يقدم الكالم عن هذا اخملاط قبل
احل ديث عن أمير املؤمنني ،فارتأى أن يقدم في ترتي الكالم ويؤخر ،تي مينح تل شخص مكانه
ومقامه في الترتي تما هو احلال في واقع احلياة ،فإن أمير املؤمنني ُمقدّم على سائر رعيته ،من
هنا قدّمه عبد احلميد الكات في الرسالة السابقة ،وهي إجادة منه في األسلوب ،وإبداع في
تنظيم الكالم وترتيبه.
ثالثاً :احلذف:
يشكل احلذف أحد االنتهاتات الصريحة والواضحة لصرامة القاعدة اللغوية ،إذ تيف يكون
حذف أحد مكونات الكالم سبيال ً لإلبداع؟ وتيف يكون التخلص من بعض مكونات اجلملة وسيلة
للوصول إلى معنى إبداعي جذ ّاب؟ هذا هو ما مينحه احلذف في الكالم ،فهو انزياح عن املظهر
األصيل للجملة العربية بترتيبها االعتيادي ،إلى مظهر جديد تختفي فيه بعض مكونات تلك
اجلملة الترتيبية للوصول إلى املعنى والغاية املقصودة.
وال ميكن أن نتحدث عن احلذف باعتباره تغيرا ً أسلوبيا ً في الكالم ،وتعديا ً على ترتي اجلملة
دون أن نعرّج على تالم اجلرجاني الذي أشار للحذف بأنه قد يكون في بعض احلاالت أجزل معنى من
الذتر ،وإن عدم الذتر في بعض األحيان أولى من الذتر ،يقول" :هو باب دقيق املسلك ،لطيف
بالسحر ،فإنك ترى به ترك الذتر ،أفصح من الذتر ،والصمت عن
املأخذ ،عجي األمر ،شبيه
ّ
اإلفادة ،أزيد لإلفادة ،وُتدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ،وأمت ّ ما تكون بيانا إذا لم تنب"(). 29
فهذا النص الذي ذتره اجلرجاني أوضح دليل على قيمة احلذف من الناحية اجلمالية
الترتيبية ،وإن اجلرجاني يعد احلذف من اجملاز تارة ،ومن غير اجملاز تارة أخرى ،فإذا ارتبط احلذف بعنصر
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جمالي مثل قولنا :اسأل القرية ،وأنت تريد اسأل أهل القرية ،فقد دلّ احلذف هاهنا على اجملاز ،أما لو
قلنا :زيد منطلق وعمرو ،فإن حذف اخلبر من "عمرو" ال يعني ذلك مجازا ً البتة(.)30
ويعدّ احلذف من بني أبرز خصائص العربية وأهم سماتها ،بل هو دليل على فصاحتها
وإبداعها  ،فإن اللغة العربية قائمة على الفصاحة واإليجاز واالختصار ،وإن احلذف وسيلة لإليجاز
واالختصار ،األمر الذي دفع ابن جني ليعدّ هذا الباب من شجاعة العربية ،ويكون احلذف بإسقاط
تلمة من الترتي اللغوي ،واإلبقاء على الداللة عليها من بقية الكالم وفحواه ،والعنصر احملذوف
من الكالم تاملنطوق به ،إذ هو وإن تان محذوفا ً من الترتي فإنه بحكم املوجود تبعا ً للمعنى
والداللة والسياق(.)31
إن هذا التحول الترتيبي له أثره البالغ في املتلقي ،إذ يشدّه نحو العنصر احملذوف للوصول
إلى الغاية املرجوة بقيمة هذا احلذف ،فإن العبارة اللغوية حتمل شكال ً مألوفا ً في ذهن املتلقي ،فإذا
عمل املتلقي ذهنه
اشتملت تلك العبارة على مظهر من مظاهر احلذف فإن ذلك أدعى إلى أن ي ُ ِ
املكون احملذوف من الترتي  ،والغاية التي ألجلها ُح ِذف ذلك املكون ،وتبعا ً لذلك يصل
للبحث في
ّ
إلى قيمة ذلك احلذف ضمن العبارة اللغوية التي أبدعها املبدع(.)32
وال شك أن للحذف دورا ً بالغ األهمية في تشكيل الرسائل الفنية في العصر األموي وغيره
تبني ذلك الدور اجلمالي الفني اإلبداعي لهذا التحول الترتيبي في
من العصور ،والنماذج اآلتية ّ
أسلوب الكالم.
يقول معاوية مخاطبا ً ابنه يزيد ومتحدثا ً عن نفسه" :وليبلغ أمير املؤمنني ما ير ُّد شاردا ً من
نومه ,فقد أصبح نُص االعتزال من تل مؤانس ,ودريئة( )33األلسن الشامتة ,وفقك اهلل
فأحسن"(.)34
يُلحظ من تالم معاوية السابقة أنه قد اعتمد على احلذف في قوله :أصبح نص االعتزال
من تل مؤانس ،ودريئة األلسن الشامتة ،فقد حذف من الشق الثاني من العبارة لفظ "أصبح"
فالتقدير فيها :وأصبح دريئة األلسن الشامتة ،إذ يدل على هذا احلذف سياق الكالم.
وهذا احلذف الذي طرأ على هذه العبارة حذف اختياري جوازي ،وليس حذفا ً لزومياً ،مبعنى أن
الكات قد اختار وارتأى أن يحذف هذا اجلزء من العبارة ،قاصدا ً إهماله ،وإبعاده عن ذهن املتلقي،
ومنتظرا ً من هذا املتلقي أن يكون قادرا ً على أن يستشف هذا احلذف من خالل مكونات الكالم،
وعناصره الترتيبية ،فال فائدة من إعادة اللفظ "أصبح" مرة بعد أخرى ضمن هذا اإلطار الكالمي،
واتتفى باإليحاء إليه عبر اجلمل املتتابعة املتوالية التي ال يفصل بينها فاصل ،وهي موحية مبا
ُح ِذف ،فإن احلذف منح هذه العبارة مزيدا ً من الرتابة األسلوبية ،ومقدارا ً من اجلمال الفني املتمثل
بالسعي نحو االختصار واإليجاز ،وعدم حتميل اللغة والعبارة أتثر مما حتتمل.
وفي موضع آخر يقول نافع في رسالة أرسل بها إلى اخلوارج في البصرة" :بسم اهلل الرحمن
الرحيم ،أما بعد :فإن اهلل اصطفى لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون ،واهلل إنكم لتعلمون أنَّ
أظهر الكفار"(.)35
الشريعة واحدة ،والدين واحد ،ففيم املقام بني ُ
إن موضع احلذف في هذه الرسالة متمثل بقوله :واهلل إنكم لتعلمون ،...فاحلذف هاهنا حذف
الزم ،وهو حذف املبتدأ السابق للفظ القسم ،فالتقدير :قسمي واهلل إنكم ،...إذ إن هذه احلالة هي
إحدى احلاالت التي يُحذف فيها املبتدأ وجوباً ،وهي أن يكون اخلبر لفظا ً صريحا ً في القسم(.)36
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فحذف املبتدأ في هذه العبارة لم يكن مجرد حتول ترتيبي أراده تات هذه الرسالة فحس ،
بل إنه يحمل مظهرا ً أسلوبيا ً خاصاً ،فإن الكات حينما و ّجه هذه الرسالة للخوارج قصد أن يسرع
في تلقيهم للخبر ،وهو القسم املغلظ بأن ما يفعلونه معصية هلل تعالى ،وخروجا ً عن صف
اجلماعة ،من هنا قدم اخلبر ،وحذف املبتدأ إطالقا ً من ترتي الكالم ،قاصدا ً بذلك التعجيل في
إسماع املتلقني هذا اخلبر ،ومحاولة دفعهم للتأثر مبا يقوله انطالقا ً من وجود معنى القسم
املغلظ املؤتد ضمن هذه العبارة اللغوية البليغة.
يقول احلجاج في رسالة له إلى املهل بن أبي صفرة وتان تابعا ً له" :فإن ّك تتراخى عن احلرب
ويجم الناس،
ح ّتى تأتيك رسلي ويرجعون بعذرك ،وذلك أنك متسك ح ّتى تبرأ اجلراح وتنسى القتلى
ّ
ثم تلقاهم فتحتمل منهم مثل ما يحتملون منك من وحشة القتل وألم اجلراح ولو تنت تلقاهم
بذلك احلدّ لكان الداء قد حسم والقرن قد قصم ،ولعمري ما أنت والقوم سواء؛ أل ّن من ورائك رجاال
الظفر بالتعذير"(.)37
وأمامك أمواال ،وليس للقوم إال ما معهم ،وال يدرك الوجيف بال ّدبي  ،وال ّ
يستوقفنا في هذه الرسالة التي بعث بها احلجاج إلى املهل أنه اعتمد في بعض أجزائها
قسم ،هو
على احلذف الالزم ،وهو حذف اخلبر في قوله :لعمري ،فالتقدير في هذه احلالة :لعمري
ٌ
حذف الزم للخبر إذا جاء ضمن هذا السياق الترتيبي(.)38
وهذا احلذف الالزم أتى به احلجاج في رسالته السابقة تي يشعر املتلقي بقوة ما يقسم
عليه ،ويبني له مقدار ما وصل إليه من القناعة ،إذ هو ليس بحاجة إلى أن يذتر اخلبر تي يؤتد
للمتلقي – املهل – ما استقر ّ في ذهنه وعقله من القناعة ،فأتى بهذا احلذف تي مينح األسلوب
مزيدا ً من الصرامة الدالة على ما يجول في نفسه.
ويقول عبد احلميد الكات في رسالة تهنئة مبولود جديد" :قد جعلك اهلل من نبعة طابت
مغارسها ،أرومة رسخت عروقها ،شجرة زتت غصونها؛ فرع شرفت منابته ،معدن زتت
عالئقه"(.)39
فقد افتت ح الكات هذه الرسالة بقوله :جعلك اهلل ،...ثم تابع ،ولكنه لم يكرر هذه العبارة
مرة أخرى ،بل استعاض بحذفها لداللة السياق عليها ،فقد قصد مثال ً بقوله :شجرة زتت
غصونها ،معنى :جعلك اهلل شجرة زتت غصونها ،فحذف العبارة األولى من الكالم لداللة سياق
املقال عليها.
إن وجود هذا احلذف في هذه الرسالة منحها قدرا ً تبيرا ً من اجلزالة والبالغة ،فإن العربية
تسعى دوما ً إلى االختصار واختزال الكالم ،واالبتعاد عن اإلسهاب الذي ال طائل من ورائه ،وهو ما
فهمه عبد احلميد الكات جملة وتفصيالً ،فأجاد في إعطاء املعاني دون تكرار املباني ،فكان احلذف
وسيلة للوصول إلى ذلك االختصار ،وهو أيضا ً يجعل املتلقي منجذبا ً لتلك الرسالة ،مستشعرا ً
بوجود تلك العبارة األولى التي آثر الكات حذفها ،ولم يرد تكرارها ابتعادا ً عن رتاتة األسلوب،
وفضاضة الترتي .
اخلامتة:
وختاما ً لهذا البحث ال بد من إيراد مجموعة من النتائج التي متثل ثمرة هذا اجلهد ،وذلك على
النحو اآلتي:
التحول األسلوبي املرتبطة بالتقدمي والتأخير،
اهتم ت ّتاب الرسائل في العصر األموي بعناصر
ّ
سواء أتان التقدمي الزما ً أم جائزاً ،بل إن التقدمي اجلائز يحمل إشارة واضحة إلى تون الكات يود
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تقدمي بعض الكالم على بعض ،ويرغ في تأخير الكلم عن مواضعه لغاية نصية أو مقامية أو غير
ذلك ،وقد استطاع الك ّتاب عبر هذه الطريقة الترتيبية من الوصول إلى التأثير في املتلقي ،ودفعه
نحو التماهي مع الرسالة الفنية التي سمعها ،وهو أمر ناشئ من قيمة التقدمي والتأخير في
إذتاء روح البالغة في نفس املتلقي ،وإحساسه بالترتي القياسي الذي يدفع ذهنه للتنبه على
ما يقع من ألفاظ الكالم في موقع غير موقعه.
وقد تانت عناصر التقدمي والتأخير حاضرة في رسائل الكُ ّتاب في هذا العصر سواء أتانت
رسائل ديوانية ،أم إخوانية ،اإلشارة هنا إلى أنها أتثر ما تكون في الرسائل الديوانية ،ومخاطبات
اخللفاء ملن حتتهم من األمراء والوالة.
إن تتاب الرسائل في العصر األموي قد اعتنوا بتنويع أسالي احلذف الترتيبي سواء أتان
حذفا ً الزما ً أم جائزاً ،قاصدين بذلك تقوية اخلطاب عبر اإليجاز واالختصار ،واالبتعاد عن اإلطناب
واالسترسال في الكال م حتى يصل األمر إلى فقدان تثير من القيم الداللية واملعاني الفنية
اجلمالية ضمن الرسالة.
لم يكن احلذف شائعا ً في الرسائل الفنية؛ وذلك عائد إلى طبيعتها اخلطابية املرتبطة
مبخاطبة شخص آلخر على سبيل التواصل املباشر بينهما ،وإن عملية احلذف ال تتناس مع فكرة
االتصال في الرسائل من وجهة نظري.
جاء احلذف الالزم في الرسائل ضمن اجلملة االسمية أتثر من اجلملة الفعلية ،في ميدان
حذف املبتدأ وحذف اخلبر ،أما بالنسبة للحذف اجلوازي فقد تان حاضرا ً في منطي اجلملة العربية.
واعتمادا ً على هذا تله ميكن القول إن احلذف لم يشكل ظاهرة أسلوبية اعتمد عليها تُ ّتاب
الرسائل الفنية في العصر األموي تما هو احلال بالنسبة للتقدمي والتأخير.
الهوامش
 )1ابن وه الكات  ،أبو احلسني إسحاق بن إبراهيم :البرهان في وجوه البيان ،حتقيق :حفني محمد شرف،
مكتبة الشباب ،القاهرة /مصر ،ط4444 ،4م ،ص.441 :
 )2انظر قصته مع عمرو بن هند في :طرفة بن العبد ،أبو عمرو :ديوان طرفة ،حتقيق :مهدي محمد ناصر
الدين ،دار الكت العلمية ،بيروت /لبنان ،ط1441 ،4م ،ص.4 – 4 :
 )3انظر :النويري ،شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب :نهاية األرب في فنون األدب ،دار الكت والوثائق
القومية ،القاهرة /مصر ،ط4114 ،4ها ،ج ،4 :ص.144 :
 )4الشنطي ،محمد صالح :فن التحرير العربي ضوابطه وأمناطه ،دار األندلس ،حائل /السعودية ،ط،4
4111ها1444 /م ،ص.444 :
 )5القلقشندي ،أحمد بن علي :صبح األعشى في صناعة اإلنشا ،دار الكت العلمية ،بيروت /لبنان ،ج،4 :
ص.144 :
 )6انظر :الزرتلي ،خير الدين بن محمود :األعالم ،دار العلم للماليني ،بيروت /لبنان ،ط1441 ،44م ،ج ،4 :ص:
.144 – 144
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 )7ابن عبد ربه ،أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد :العقد الفريد ،دار الكت العلمية ،بيروت /لبنان ،ط،4
4141ها ،ج ،1 :ص.144 :
 )8انظر :الراغ األصبهاني ،أبو القاسم احلسني :محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ،شرتة دار
األرقم بن أبي األرقم ،بيروت /لبنان ،ط4114 ،4ها ،ج ،4 :ص.444 :
 )9انظر :التوحيدي ،أبو حيان علي بن محمد :البصائر والذخائر ،حتقيق :وداد القاضي ،دار صادر ،بيروت /لبنان،
ط4144 ،4ها4444 /م ،ج ،4 :ص.444 :
 )10انظر :ابن عبد ربه :العقد الفريد ،ج ،4 :ص.144 :
 )11انظر :البعول ،إبراهيم عبد اهلل أحمد :االُتاهات األسلوبية في النقد العربي احلديث ،منشورات وزارة
الثقافة األردنية ،عمان /األردن4444 ،م ،ص 14 :ا .14
 )12انظر :املسدي ،عبد السالم :األسلوبية واألسلوب ،الدار العربية للكتاب ،ط4444 ،4م ،ص.44 – 41 :
 )13انظر :املسدي .األسلوبية واألسلوب ،ص.44 :
 )14انظر :اللوميي ،محمد :في األسلوبية واألسلوب ،مطابع احلميضي للنشر والتوزيع ،ط ،4د.ت ،ص.11 :
 )15انظر :عبد املطل  ،محمد :البالغة األسلوبية ،مكتبة لبنان للنشر والتوزيع ،ط ،4بيروت – لبنان،
4441م ،ص.144 :
 )16انظر :الشاي  ،أحمد :األسلوب ،دار النهضة املصرية ،ط ،41القاهرة – مصر1444 ،م ،ص.44 :
 )17انظر :إسماعيل ،عز الدين :األدب وفنونه ا دراسة ونقد ،دار الفكر العربي ،ط ،4القاهرة – مصر ،ص.44 :
 )18انظر :الشاي  :األسلوب ،ص.444 :
 )19انظر :ابن األثير الكات  ،نصر اهلل بن محمد :اجلامع الكبير في صناعة املنظوم من الكالم واملنثور،
حتقيق :مصطفى جواد ،مطبعة اجملمع العلمي4444 ،ها ،ص.444 – 444 :
 )20انظر :الشاي  :األسلوب ،ص.14 :
 )21انظر :القزويني ،أبو املعالي محمد بن عبد الرحمن :اإليضاح في علوم البالغة ،حتقيق :محمد عبد
املنعم خفاجي ،دار اجليل ،بيروت /لبنان ،ط ،4ج ،1 :ص.444 :
 )22انظر :الرواشدة ،سامح :فضاءات شعرية ،املرتز القومي للنشر ،ط ،4إربد ا األردن4444 ،م ،ص.44 :
 )23القلقشندي :صبح األعشى ،ج ،4 :ص.441 :
 )24تولى مروان بن احلكم والية املدينة املنورة عام 14ها ،في حني توالها سعيد بن العاص عام 41ها،
وتالهما في عهد معاوية بن أبي سفيان.
 )25الطبري :تاريخ الطبري ،ج ،4 :ص.141 :
 )26ابن عبد ربه :العقد الفريد ،ج ،1 :ص.411 :
 )27القلقشندي :صبح األعشى ،ج ،44 :ص.444 :
 )28القلقشندي :صبح األعشى ،ج ،4 :ص.444 :
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 ) 29اجلرجاني ،أبو بكر عبد القاهر :دالئل اإلعجاز ،حتقيق :محمود محمد شاتر ،مطبعة املدني ،القاهرة –
مصر ،ودار املدني ،جدة – السعودية ،ط4441 ،4م ،ص.414 :
 )30انظر :اجلرجاني ،أبو بكر عبد القاهر :أسرار البالغة ،قرأه وعلّق عليه :محمود محمد شاتر ،مطبعة
املدني ،القاهرة /مصر ،ودار املدني ،جدة /السعودية ،ص.144 :
 ) 31انظر :ابن الشجري ،أبو السعادات هبة اهلل بن علي :أمالي ابن الشجري ،حتقيق :محمود محمد
الطناحي ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة /مصر ،ط4141 ،4ها4444 /م ،ج ،4 :ص ،41 :مقدمة الكتاب.
 ) 32انظر :بحيري ،سعيد حسن :من أوجه التوافق والتخالف بني البحث اللغوي والبحث األسلوبي ،مجلة
الدراسات الشرقية ،العدد اخلامس عشر ،جامعة القاهرة ،مصر4444 ،م ،ص.14 :
 )33الرديئة :حلقة ُُتعل للرماة تي يتدرّبوا عليها رمي النبال والسهام ،انظر :ابن منظور ،محمد بن مكرم
بن علي أبو الفضل :لسان العرب ،دار صادر ،بيروت /لبنان ،ط4141 ،4ها ،ج ،4 :ص ،41 :اجلذر :درأ.
 )34القلقشندي :صبح األعشى ،ج ،4 :ص.441 :
 )35املبرد ،أبو العباس محمد بن يزيد :الكامل في اللغة واألدب ،حتقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر
العربي ،القاهرة /مصر ،ط4144 ،4ها4444 /م ،ج ،4 :ص.144 :
 )36انظر :ابن مالك ،أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل :شرح تسهيل الفوائد ،حتقيق :عبد الرحمن السيد
ومحمد بدوي اخملتون ،هجر للطباعة والنشر واإلعالن ،ط4144 ،4ها4444 /م ،ج ،4 :ص.144 :
 )37القلقشندي :صبح األعشى ،ج ،4 :ص.444 :
 )38انظر :ابن هشام األنصاري ،أبو محمد عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل بن يوسف :أوضح
املسالك إلى ألفية ابن مالك ،حتقيق :يوسف الشيخ محمد البقاعي ،دار الفكر ،بيروت – لبنان ،ط،4
د.ت ،ج ،4 :ص.144 :
 )39القلقشندي :صبح األعشى ،ج ،4 :ص.144 :

املصادر واملراجع
ابن األثير الكات  ،نصر اهلل بن محمد :اجلامع الكبير فاااي صناعة املنظوم من الكالم واملنثور،
حتقيق :مصطفى جواد ،مطبعة اجملمع العلمي4444 ،ها.
إسماعيل ،عز الدين :األدب وفنونه ا دراسة ونقد ،دار الفكر العربي ،ط ،4القاهرة – مصر.
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التقدمي والتأخير واحلذف في الرسائل الفنية في العصر األموي (دراسة أسلوبية)

بحيري ،سعيد حسن :من أوجه التوافق والتخالف بني البحث اللغوي والبحث األسلوبي ،مجلة
الدراسات الشرقية ،العدد اخلامس عشر ،جامعة القاهرة ،مصر4444 ،م.
البعول ،إبراهيم عبد اهلل أحمد :االُتاهات األسلوبية في النقد العربي احلديث ،منشورات وزارة
الثقافة األردنية ،عمان /األردن4444 ،م.
التوحيدي ،أبو حيان علي بن محمد :البصائر والذخائر ،حتقيق :وداد القاضي ،دار صادر ،بيروت /لبنان،
الطبعة األولى4144 ،ها4444 /م.
اجلاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر :البيان والتبيني ،دار ومكتبة الهالل ،بيروت /لبنان ،الطبعة األولى،
4114ها.
اجلرجاني ،أبو بكر عبد القاهر :أسرار البالغة ،قرأه وعلّق عليه :محمود محمد شاتر ،مطبعة
املدني ،القاهرة /مصر ،ودار املدني ،جدة /السعودية.
اجلرجاني ،أبو بكر عبد القاهر :دالئل اإلعجاز ،حتقيق :محمود محمد شاتر ،مطبعة املدني ،القاهرة
– مصر ،ودار املدني ،جدة – السعودية ،ط4441 ،4م.
ابن حمدون ،محمد بن احلسن :التذترة احلمدونية ،دار صادر ،بيروت /لبنان ،الطبعة األولى،
4144ها.
الراغ األصبهاني ،أبو القاسم احلسني :محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ،شرتة دار
األرقم بن أبي األرقم ،بيروت /لبنان ،الطبعة األولى4114 ،ها.
الرواشدة ،سامح :فضاءات شعرية ،املرتز القومي للنشر ،ط ،4إربد ا األردن4444 ،م.
الزرتلي ،خير الدين بن محمود :األعالم  ،دار العلم للماليني ،بيروت /لبنان ،الطبعة اخلامسة عشرة،
1441م.
الشاي  ،أحمد :األسلوب ،دار النهضة املصرية ،ط ،41القاهرة – مصر1444 ،م.
ابن الشجري ،أبو السعادات هبة اهلل بن علي :أمالي ابن الشجري ،حتقيق :محمود محمد
الطناحي ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة /مصر ،الطبعة األولى4141 ،ها4444 /م.
الشنطي ،محمد صالح :فن التحرير العربي ضوابطه وأمناطه ،دار األندلس ،حائل /السعودية،
الطبعة اخلامسة4111 ،ها1444 /م.
طرفة بن العبد ،أبو عمرو :ديوان طرفة ،حتقيق :مهدي محمد ناصر الدين ،دار الكت
بيروت /لبنان ،الطبعة الثالثة1441 ،م.

العلمية،

ابن عبد ربه ،أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد :العقد الفريد ،دار الكت العلمية ،بيروت/
لبنان ،الطبعة األولى4141 ،ها.
عبد املطل  ،محمد :البالغة األسلوبية ،مكتبة لبنان للنشر والتوزيع ،ط ،4بيروت – لبنان4441 ،م.
1444
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القزويني ،أبو املعالي محمد بن عبد الرحمن :اإليضاح في علوم البالغة ،حتقيق :محمد عبد املنعم
خفاجي ،دار اجليل ،بيروت /لبنان ،الطبعة الثالثة.
القلقشندي ،أحمد بن علي :صبح األعشى في صناعة اإلنشا ،دار الكت العلمية ،بيروت /لبنان.
اللوميي ،محمد :في األسلوبية واألسلوب ،مطابع احلميضي للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،د.ت.
ابن مالك ،أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل :شرح تسهيل الفوائد ،حتقيق :عبد الرحمن السيد
ومحمد بدوي اخملتون ،هجر للطباعة والنشر واإلعالن ،الطبعة األولى4144 ،ها4444 /م.
املبرد ،أبو العباس محمد بن يزيد :الكامل فاااي اللغة واألدب ،حتقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم،
دار الفكر العربي ،القاهرة /مصر ،الطبعة الثالثة4144 ،ها4444 /م.
املسدي ،عبد السالم :األسلوبية واألسلوب ،الدار العربية للكتاب ،الطبعة الثالثة4444 ،م.
ابن منظور ،محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل :لسان العرب ،دار صادر ،بيروت /لبنان ،الطبعة
الثالثة4141 ،ها.
النويري ،شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب :نهاية األرب في فنون األدب ،دار الكت والوثائق
القومية ،القاهرة /مصر ،الطبعة األولى4114 ،ها.
ابن هشام األنصاري ،أبو محمد عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل بن يوسف :أوضح
املسالك إلى ألفاااية ابن مالك ،حتقيق :يوسف الشيخ محمد البقاعي ،دار الفكر ،بيروت –
لبنان ،الطبعة األولى ،د.ت.
ابن وه الكات  ،أبو احلسني إسحاق بن إبراهيم :البرهان في وجوه البيان ،حتقيق :حفني محمد
شرف ،مكتبة الشباب ،القاهرة /مصر ،الطبعة األولى4444 ،م.
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