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امللخص
يُعدّ القلب من الظواهر اللغوية الشائعة يف اللغة العربية .وهو ظاهرة مل ختتص بالشعر العربي القديم فحسب ،بل اتسع نطاقها حبيث ميكننا
مشاهدة مناذج منها يف القرآن الكريم .مبا أن هلذه الظاهرة نطاقا واسعا يف األدب العربي وأيضا بسبب ماهيتها اليت تؤدي أحيانا إىل انتقال
أركان الكالم من مكان إىل مكان آخر يف اجلملة وأحيانا آخر توجب التغيريَ يف إعراب الكلمات ،دراسة هذه الظاهرة جبميع أبعادها وجوانبها
اللغوية تصون املتلّقي عن الوقوع يف األخطاء وتُعينها يف حتسني عملية قراءة النصوص وفهمها.
تهدف هذه الورقة البحثية وفق املنهج الوصفي التحليلي إىل دراسة ظاهرة القلب يف اللغة العربية واإلتيان بأمثلتها يف الشعر العربي ونثره
وكذلك اآليات املتضمّنة هلا يف القرآن الكريم ،لتسلّط الضوء على هذه الظاهرة خبصائصها اللغوية وأنواعها املختلفة يف اللغة العربية وللردّ
على عدة أسئلة منها :مدى أهمية القلب وأنواعه يف علم املعاني ،ودواعي القلب ،وجواز االعرتاف بالقلب بوصفه أسلوبا من أساليب
البالغة العربية أو عدم جوازه وغري ذلك .وقد حقّقت الدراسة عدة نتائج تؤكد لنا أهمية ظاهرة القلب غري املستنكرة ـ بوصفها أسلوبا بالغيا ـ
يف عملية قراءة النصوص ،منها :أنه من أهم دواعي استعمال القلب يف اللغة حتسني الكالم لفظيا ومعنويا وخمالفة اللغة املعيارية وخلق اجلوّ
الشعري ،وأن االعرتاف بوقوع ظاهرة القلب يف اللغة العربية يصوننا عن التمسك مبختلف التأويالت والتقديرات البعيدة املتكلّفة عند مواجهة
القلب يف النصوص ويساعدنا يف فهمها.
الكلمات املفتاحية :القلب ،النحو ،البالغة ،التقديم والتأخري ،اإلسناد اجملازي.

1ــ تاريخ التسلم1393/10/21 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1394/4/8 :هـ .ش.
* طالبة الدكتوراه يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة إصفهان.
** أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية جبامعة إصفهان.

Email: marziehghorbankhani@yahoo.com
Email: ibnorrasool@ yahoo.com
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1ـ املقدمة
مبا أن اللغة ظاهرة بشرية فهي ال تزال تتعرّض للتغيّر والتحوّل .والتغيّر والتحوّل هذان ،ميكن مشاهدتهما يف الشعر األدبي ونثره
خاصة؛ ألن الشعراء والكتّاب أحياناً يتجاوزون القواعد اللغوية بشتّى الدواعي .والقلب إحدى الظواهر اليت ميكن اعتبارها نوعاً
من العدول عن القواعد املتعارفة للغة .منشأ االعرتاف بهذه الظاهرة يف اللغة هو فكرة «األصل والفرع» اليت يشري إليها شبايك
أحسن اإلشارة بقوله« :والقول بالقلب منشأه حتكيم فكرة "األصل والفرع" ،فالكلمة املفردة تُردّ إىل أصل يعرف به بناؤها ،واجلملة إىل نظامها
املألوف يف العربية من خالل العدول عن ذلك األصل ،ويصبح ك لّ عدول عنه فرعاً عليها ،خيضع له ويفسّر به ويُشدّ إليه ،وال يعدّ الفرع أصالً قائماً

بذاته وإال صارت اللغة ال ضابط هلا وال نظام حيكمها» (شبايك1419 ،هـ ،ص  .)119وهو أيضاً يعترب هذه الظاهرة سنّة سنّها العرب فيما أُثِر
عنهم من النثر و النظم ،إذ يقول« :من سنن العرب يف كالمها القلب ،يكون يف الكلمة ويكون يف اجلملة (الرتكيب) ،وهو ظاهرة أسلوبية نزل
بها القرآن الكريم» (املصدر نفسه ،ص .)5

والقلب لغةً «حتويل الشيء عن وجهه» (ابن منظور ،د.ت ،مادة «قلب») ،ويف اصطالح علم البيان هو أن يُجعل أحد أجزاء الكالم
عرَضتُ الناقةَ على احلوضِ» (التفتازاني ،1377 ،ص
مكان اآلخر ،واآلخر مكانه على وجه يثبت حكم كلّ منهما لآلخر ،حنوَ « :

 .)126واجلدير بالذكر أن «القلب» له معان اصطالحية يف خمتلف علوم اللغة العربية من اللغة والصرف والنحو والبالغة بفروعها
ل واحد من هذه العلوم املذكورة .وقد أشري إىل ظاهرة القلب يف كتب
الثالثة (املعاني والبيان والبديع) ،وإن خيتلف مدلوهلا يف ك ّ

النحو والبالغة القدمية اهلامة من أمثال مغين اللبيب ومفتاح العلوم واإليضاح يف علوم البالغة وتلخيص املفتاح وخمتصر املعاني
وغريها من الكتب ،ولكن قلّما نرى يف هذه الكتب كالما عن دالالت ظاهرة القلب.
من هذا املنطلق ،تتناول هذه الدراسة ظاهرة القلب يف كلّ واحد من العلوم املذكورة مستفيدة من اآلراء املتواجدة يف أمهات
الكتب العربية اليت ختتص بذاك العلم وحماولة اإلتيان بنماذج منها يف العلم نفسه .ومبا أن القلب يُوجب تغيري أركان اجلملة وانتقال
بعضها مكان بعض ،وكذلك هو نوع من التجاوز عن اللغة املعيارية ،كلّ هذا أحياناً يؤدي إىل التباسه مبصطلحات أخرى مشابهة
له ،كالتقديم والتأخري واالنزياح واإلسناد اجملازي ،على هذا األساس تهدف هذه املقالة إىل دراسة العالقة القائمة بني مصطلح
القلب واملصطلحات األخرى املشابهة له.
بنا ًء على ما ذكر ،ميكن تلخيص ما تقصد هذه الدراسة أن تبحث عنه من األسئلة فيما يلي:
ـ القلب ومدلوله يف خمتلف علوم اللغة العربية؛
ـ مدى أهمية القلب وأنواعه يف علم املعاني؛
ـ مناذج القلب يف القرآن الكريم والشعر العربي القديم ونثره؛
ـ عالقة القلب باملصطلحات املشابهة له؛
ـ دواعي القلب؛
ـ اعتبار القلب ظاهرة لغوية مبنيّة على القياس أو السماع؛
ـ جواز االعرتاف بالقلب بوصفه أسلوباً من أساليب البالغة العربية أو عدم جوازه؛
ـ عالقة القلب بفصاحة الكالم.
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وبناء على ذلك جعلنا املقالة على ستة فروع وهي :القلب ومدلوله يف خمتلف علوم اللغة العربية ،وقد درسنا فيه هذه الظاهرة
يف خمتلف العلوم اللغوية ،كعلم اللغة والصرف والنحو والبالغة ،مع ذكر مناذج هلا يف كل واحد من هذه العلوم لتبيني مدلوهلا يف
العلوم هذه ،ثمّ شرحنا الفرق بني القلب واملصطلحات املشابهة له ،كالتقديم والتأخري واإلسناد اجملازي واالنزياح والتشبيه
املقلوب ،ثمّ تطرّقنا إىل دواعي استعمال هذه الظاهرة يف اللغة العربية ،وبعد ذلك درسنا كوْنَ القلبِ مقيساً أم ال وكذلك أجبنا عن
هذا السؤال :هل يعترب القلب من أساليب البالغة؟ ثمّ تطرقنا إىل دراسة ظاهرة القلب وعيوب فصاحة الكالم.
وفيما يتعلق بالدراسات السابقة هلذا املوضوع جيدر بنا القول إن القلب بسبب مدى استعماله يف اللغة العربية لفت انتباه النحاة
والبالغيني الذين درسوا أحياناً هذا املوضوع يف كتبهم بإشارات عابرة ،وأحياناً أخرى خصّصوا له باباً جمزَّأً .ومن مجلة هذه الكتب
الصاحيب يف فقه اللغة العربية ألمحد بن فارس (1418هـ ،ص  ،)153وفقه اللغة للثعاليب (1420هـ ،ص  )418واخلصائص البن
جين (د.ت ،ج  ،2ص  )69ومغين اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام (1386هـ .ش ،ج  ،2ص  .)350ويف العصر الراهن ميكننا

اإلشارة إىل بعض الكتب يف هذا املوضوع مثل ظاهرة القلب املكاني يف العربية لعبد الفتاح احلموز (1406هـ) ،والقلب عند
البالغيني والنحاة العرب لعيد حممد شبايك (1419هـ) ،والقلب البالغي يف القرآن الكريم بني املُجيزين واملانعني ملصطفى السيد
جرب (2002م) ،وبعض املقاالت كمقالة «القلب املكاني» حملمد العُمري يف جملة جامعة أم القرى (1414هـ) ،ومقالة «مجاليات
القلب يف البالغة العربية» لصاحل بن سعيد الزهراني يف جملة جامعة اإلمام (1418هـ) .ولكن ختتلف هذه الدراسة عما سبقها من
البحوث والدراسات من أوجه وهي أنّ ما أُلّف حتى اآلن من الكتب واملقاالت واألحباث اللغوية يف جمال حبثنا هذا ،مل يتطرق إىل
حتليل مناذج القلب وتقسيمها وفق املنهجية العلمية مبيِّنا أنواع املقلوب واملقلوب إليه ،كما أنه مل يبيّن دواعي القلب يف النماذج اليت
قدّمها ،والفارق األخري بينهما يرجع إىل عدم تبيني عالقة القلب باملصطلحات املشابهة له ،كالتقديم والتأخري واإلسناد اجملازي
والتشخيص واالنزياح.
وأخرياً نرجو أن تكشف هذه الدراسة آفاقاً جديدة يف املوضوع وتضعها بني يدي القرّاء األعزاء يف ضوء ما توصّلت إليه
الدراسات السابقة من نتائج إضافة إىل إكماهلا والتطرّق إىل املوضوعات اليت مل يتم اإلشارة إليها سابقاً.
 .2القلب ومدلوله يف خمتلف علوم اللغة العربية
ذك رنا آنفاً أن مصطلح القلب لفت انتباه الدارسني يف خمتلف مستويات اللغة العربية من اللغة والصرف والنحو واملعنى .واجلدير
بالذك ر أن اهلدف الرئيس هلذا البحث هو دراسة القلب يف مستوى علم املعاني .بناءً على ذلك واحرتازاً عن إطالة الكالم ،نكتفي يف
سائر املستويات بتعريف مصطلح القلب وذكر مناذج منه فقط ليتعرّف عليه القارئ ويفرِّق بني أنواعه.
2ـ  .1القلب يف الكلمات (القلب املكاني)
واملصطلح الشائع لظاهرة القلب يف مستوى اللغة هو «القلب املكاني» واملراد منه« :تصيري حرف مكان حرف بالتقديم والتأخري»
(أبوحيان األندلسي1418 ،هـ ،ج  ،1ص  .)334والقلب املكاني على قسمني واستخدامه يف كلّ قِسم ليس قياسياً بل مساعي ونرى
اجلنديّ أشار إىل هذا بقوله« :وليس للقلب [املكاني] صورة حمدّدة بل تارةً يك ون بتقديم الالم على العني أو بتقديم العني على الفاء أو بتأخري

الفاء عن الالم» (اجلندي ،1983 ،ص  .)647هذان القسمان هما:
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أ) القلب اللغوي (الذي يسمّى أحياناً القلب اللفظي أو القلب االشتقاقي) ،كالقلب يف «جبذ وجذب» .يشري اجلندي إىل دواعي
هذا النوع من القلب حيث يقول« :يرجع سبب القلب إىل التخفيف اللفظي  ...كما حيدث القلب من أخطاء األجيال كأن خيطئ الطفل يف ترتيب
كلمة وال جيد من يصحّح له خطأه فتصبح الكلمة ذات صورة جديدة يف هلجته وجيد يف لغة اجليل الناشئ أموراً مل تكن مألوفة يف لغة السلف وح ّل
ال
اخلطأ اجلديد حملّ الصواب القديم  ...وقد يك ون من أسبابه التوهّم السمعي فقد تسمع "حفر" فتتوهّم أنك مسعت "فحر"  ...وميكن أن نضيف عام ً

آخر يف سبب القلب وهو احتمال خطأ الرواة يف النقل» (املصدر نفسه ،ص  654ـ )655؛
ب) قسم آخر وهو غري ما ذُكر يف القسم األول ،كقلب «رَعملي يف لَعمري» ،ومنشأ هذا القلب ـ كما يبدو ـ سبق اللسان.
ومن النماذج اليت وردت يف الكتب اللغوية للقلب اللغوي كلمات «جَبذ وجَذب» و«بكَل ولَبك» (السيوطي1998 ،م ،ج  ،1ص
 .)367وهناك خالف بني علماء اللغة والنحاة حول هذا النوع من القلب الذي يبيّنه صاحب الراموز هكذا« :أما علماء اللغة فريون أن
تقديم بعض حروف الكلمة على بعض من قبيل القلب وال عالقة له باختالف اللهجات مبعنى أنه ميكن أن تنطق قبيلة واحدة أو العرب مجيعا األصل
واملقلوب معاً .يقول ابن دريد [يف] باب احلروف اليت قلبت وزعم قوم من النحويني أنها لغات ثم جعل يسرد األمثلة الكثرية فاحتسب أن جبذ
وجذب وما أطيبه وأيطبه وصاقعة وصاعقة واضمحلّ وامضحلّ ولبكت الشيء وبكلته وسحاب مكفهر ومكرهف :كلُّ هذا من قبيل القلب وليس من
اختالف اللغات .أما النحويون فريون أن تقديم بعض حروف الكلمة عل ى بعض جيب أن ال يبتّ فيه إال بالنظر إىل شيء وهو أنه إذا أمكن جعل إحدى
الكلمتني أصالً واألخرى فرعاً بأن كانت إحداهما أكثر تصرفاً من األخرى وأكثر استعماالً فهذا يعترب من قبيل القلب املكاني وإذا مل ميكن ذلك كانا
مجيعا أصلني ليس أحدهما مقلوب ًا من اآلخر» (حسن1986 ،م ،ص .)43

ويقول اجلندي بعد اإلشارة إىل هذا النوع من القلب يف العربية إنه ال خيتص باللهجات فحسب بل له نطاق أوسع حيث يقول:
«وكما وجدنا هذا القلب يف هلجات القبائل ـ كما سبق ـ ميكن أن جند صداه بني العربية وأخواتها [يقصد األكدية والعربية واآلرامية واحلبشية] ،كما
نسمع صداه كلّ يوم يف هلجاتنا العربية احلديثة» (اجلندي1983 ،م ،ص 655ـ .)656

وما جيدر ذكره أن هذا النوع من القلب ال يوجب أيَّ تغيري يف معنى الكلمات وهو ال خيضع لقواعد علم الصرف .ويشري اجلنديّ
إىل هذا أثناء كالمه عن القلب املكاني قائالً« :وهو [أي القلب] تقديم أو تأخري أحد حروف اللفظ مع حفظ معناه» (املصدر نفسه ،ص .)647

حيدث القلب املكاني يف علم الصرف يف صيغ الكلمات ووقوعه يف املعتل واملهموز أكثر من غريهما ،ويف ذلك يقول السيوطي:
« وأكثر ما يكون القلب يف املعتل واملهموز ،كهاري يف هائر وشاكي السالح يف شائك وراء يف رايي وآبار يف أبآر» (السيوطي ،1413 ،ج  ،6ص

 .)276ويف الواقع ميكن أن نقول إن القلب الصريف حيدث يف الكلمات اليت تكون لصياغتها أوزان خاصة معروفة متفقة عليها لكن
بعد حدوث هذا النوع من القلب يتغيّر الوزن الصريف املتفق عليه بالتغيري الذي حيدث يف مكانة حروف الوزن مثل كلمة «آبار» يف
مجع «البِئر» اليت كان وزنه الصريف قبل حدوث القلب «أفعال» ثمّ تغيّر بعد القلب إىل «أعفال» .يف هذا النوع أيضاً ال يتغيّر معنى
الكلمات.
وهناك نوع آخر من القلب املكاني ميكن مشاهدته يف الكتب ،وهو خيتلف عما سبق ذكره؛ ألنّه حيدث يف هيئة الكلمات غالباً
وذلك مثل كلمة «لعمري» املستفادة يف القسَم واليت تتغيّر بعد القلب إىل «رَعملي» .وكما نرى أن هذه الكلمة تدخل يف دائرة
الرتكيب اإلضايف خالفاً لسابقيها من الكلمات .يتابع السيوطي كالمه بعد احلديث عن القلب الصريف معترباً هذا النوع من القلب
نوعاً خمتلفاً عن السابق ،فيقول« :وأكثر ما يكون القلب يف املعتل ...ومنه يف غريهما :رعملي يف لَعمري» (املصدر نفسه).
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2ـ .2القلب يف علم الصرف
هناك نوعان من القلب يف علم الصرف وهما «القلب اإلعاللي» و«القلب اإلبدالي» .فالقلب اإلعاللي مبعنى «تصيري حرف العلة

إىل حرف علة آخر» (أبوحيان األندلسي ،1418 ،ج  ،1ص  ،)334كقلب «الواو» يف «قَوَلَ» إىل «األلف» يف «قال».
والقلب اإلبدالي كما يعرّفه الثعاليب من سنن العرب وهو يعين إبدال حروف املباني وإقامتها مكان بعض« :من سنن العرب إبدال
احلروف وإقامة بعضها مكان بعض ،يف قوهلم :مدح و مده ،وجد ووجذ ،خرم وخزم ،صقع الديك وسقع ،فاض :أي مات وفاظ ،فلق اهلل الصبح وفرقه.

ويف قوهلم :صراط وسراط ،ومسيطر مصيطر ،ومكة وبكة» (الثعاليب ،1420 ،ص  .)418وكما نرى ال حيدث أيّ تغيري يف معاني الكلمات
يف كال النوعني من القلب الصريف (اإلعاللي واإلبدالي).
2ـ .3القلب يف علم النحو
مصطلح القلب يف الكتب النحوية يرتبط ارتباطاً وثيقاً باملعنى الداللي (القلب املعنوي) ونراه يف باب اجلوازم لفعل مضارع
واحد؛ ألنّ حرفَي «مل» و«ملّا» إضافة إىل جزم املضارع يقلبان زمنه إىل املاضي والنحاة يسمّون هذه الظاهرة قلب املعنى ويف ذلك
يقول شارح األجرومية"« :مل" حرف نفي وقلب وجزم باتفاق ،حرف  ...قلب ألنها تقلب زمن الفعل املضارع من احلال واالستقبال إىل الزمن
املاضي" ،لَمَّا" أختها مبعنى أنها مثلها يف كونها حرف نفي وقلب وجزم  ...مل وملا  ...يتفقان يف أمور ... :يف القلب ،أي قلب زمانه [أي املضارع] إىل
املضي» (الشنقيطي1431 ،هـ ،ص .)287

2ـ .4القلب يف علم البديع
بعد حبث بسيط يف كتب البالغة والسيما البديع ميكن مالحظة مصطلح القلب يف عدة مواضع نشرحها اختصاراً فيما يلي:
2ـ4ـ .1جناس القلب :الذي يسمّى «اجلناس املقلوب» أيضاً وهو حيدث عندما اختلف املتجانسيْن يف ترتيب احلروف وهذا
االختالف يف الرتتيب يكون أحياناً يف كلّ حروف الكلمة واألخرى يف بعض حروفها وعلى هذا األساس لدينا ضربان من هذا
حتْف ألعدائه» يف قلب الكلّ ،و«اللّهمّ استُر عَوراتنا وآمِن
اجلناس« :قلب الكل» و«قلب البعض» :مثل« :حسامه َفتْح ألوليائهَ ،
رَوعاتنا» يف قلب البعض (انظر :السكاكي1407 ،هـ ،ص .)431

2ـ4ـ .2العكس :و«هو أن تقدّم يف الكالم جزءاً ،ثم تعكس فتقدّم ما أخّرت وتؤخّر ما قدّمت» (املصدر نفسه)326 ،؛ للعكس أقسام
منها «أن يقع بني متعلقي فعلني يف مجلتني حنو :يُخرِج احليَّ مِن املَيِّتِ ويُخرِج املَيِّت مِن احليِّ» (املصدر نفسه) ،ومبا أنّ الكلمات املستخدمة يف
هذا القسم (احليّ وامليت) متضادتان من حيث املعنى ،يقال له «طباق القلب» أيضاً.
2ـ4ـ .3ما ال يستحيل باالنعكاس :وفقا ملا ورد يف الكتب البالغية« :هو أن يكون الكالمُ حبيث إذا قلبته أي ابتدأت به من حرفه األخري
إىل حرفه األوّل كان إيّاه وهو يقع يف النثر وقد يقع يف النظم ومنه قوله تعاىل :كلٌّ يف َفلَكٍ( األنبياء ( »)33 :12مطلوب2007 ،م ،ص

 .)581هلذه الصناعة تسميات أخرى منها «مقلوب الكل» و«املقلوب املستوى» و«الطرد والعكس».
2ـ .5القلب يف علم البيان
يقع القلب يف علم البيان أثناء الكالم عن التشبيه املقلوب أو املعكوس واملراد منه ذلك التشبيه الذي رُجّح فيه املشبّه على املشبّه
به ،و يعرّف القزويين أثناء كالمه عمّا يعود إىل املشبه به من أغراض التشبيه هذا التشبيه بقوله" :أما الثاني [من األغراض] فيكون يف
ا لغالب إيهام أن املشبه به أمتّ من املشبه يف وجه الشبه ،وذلك يف التشبيه املقلوب كقول حممد بن وهيب« :وبدا الصَّباحُ كأنَّ غُرَّتهُ  /وجهُ اخلَلي َف ِة
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حِني يمتدِحُ ، »1فإنه قصد إيهام أن وجه اخلليفة أمتّ من الصباح يف الوضوح والضياء  ...ومنه قوله تعاىل حكاية عن مستحلّ الربا :إِنَّمَا الْبَيْعُ مِ ْثلُ
الرِّبَا( البقرة ) 275 :1؛ فإن مقتضى الظاهر أن يقال :إمنا الربا مثل البيع؛ إذ الكالم يف الربا ال يف البيع ،فخالفوا جلعلهم الربا يف احللّ أقوى حاال
من البيع وأعرف به" (القزويين1998 ،م ،ص .)226
وعدّ امليداني الق لب وبالتالي التشبيه املقلوب نوعاً من أقسام اخلروج عن مقتضى الظاهر قائالً« :ومن اخلروج عن مقتضى الظاهر
"القَلبُ" ويكون القلب بإجراء التبادل بني جزئني من أجزاء اجلملة لغرضٍ بالغيّ يستحسنُه الفطناء ،ويُلْحق به القلب يف التشبيه  ...واستعمال
القلب يف التشبيه يت ضمّن ادّعاء أنّ الصفات يف املشبّه أفضل منها يف املشبه به ،فيأتي القلب أبلغ إذا كان التشبيه دقيقاً متقناً خمتاراً برباعة .ومن
القلب قول الشاعر" :يكُونُ مِزاجها عسلٌ وماءُ" . 2وكان مقتضى الظاهر أن يقول :تكون مزاج العسلِ واملاءِ ،إالّ أن الشاعر أجرى القلب بني جزئني
من أجزاء مجلته» (امليداني ،1416 ،ج  ،1ص  .)519جاء يف حاشية الدسوقي تأييداً لوقوع القلب يف هذا البيت« :فجعل املبتدإ الذي حقّه
التعريف نكر ًة وهو عسل ،وجعل اخلرب الذي حقّه التنكري معرفة فهذا دليل على القلب حيث خالف األصل» (الدسوقي ،2008 ،ج  ،3ص .)540

والغرض من القلب يف التشبيه يف غالب األحيان هو املبالغة فيه؛ ألن حدوث القلب يؤدّي إىل تشبيه املشبّه به إىل املشبّه وعلى
أساسه يدّعي املتكلم أن وجه الشبه يف املشّبه أقوى منه يف املشبّه به ،كما يقول صاحب الطراز عن البيت املذكور« :فبالغ حتى جعل
املشبّه أ على حا ًال من املشبّه به يف الوضوح واجلالء ،ألن الغالب يف العادة هو تشبيه بياض الوجه بغرّة الفجر ،فأما ههنا فعلى العكس من ذلك» (حييى
بن محزة1332 ،هـ ،ج  ،3ص .)327

2ـ .6القلب يف علم املعاني
ذكرنا آنفاً أنه بسبب األهمية البالغة لظاهرة القلب يف معاني اجلمل ،اهلدف الرئيس من مقالتنا هذه هو معاجلتها يف علم املعاني؛
ألنّ القلب إضافة إىل التغيري الذي يوجبه يف موضع كلمات اجلملة (التقديم والتأخري) ،يف بعض األحيان يُغيّر إعرابها أيضاً ويف هذه
احلالة يصعب متييز معنى الكالم .وبناءً على ذلك خصّصنا هذا القسم من املقالة لظاهرة القلب يف علم املعاني ودرسناها مبختلف
أقسامها ودواعيها شارحني مناذج منها يف اآليات الشريفة للذكر احلكيم والشعر العربي القديم.
يقع مصطلح القلب يف علم املعاني يف موضعني:
2ـ6ـ .1قصر القلب :إيضاحاً هلذا النوع من القلب علينا التعرّف على مصطلح القصر واحلصر بدايةً« :احلصر هو القصر ومعناه
ختصيص شيء بشيء بطريق خمصوص  ...وللقصر طرفان :املقصور وهو الشيء املخصَّص ،واملقصور عليه وهو الشيء املخصّص به» (مطلوب،

 ،2007ص  .)468القصر على ضربني :القصر احلقيقي «وهو أن خيتص املقصور باملقصور عليه حبسب احلقيقة ال يتعدّاه إىل غريه أصالً»
(املصدر نفسه ،ص  ،)469والقصر اإلضايف «وهو غري حقيقي بأن يكون القصر فيه باإلضافة إىل شيء خمصوص ما عدا املقصور عليه» (املصدر
نفسه)« .والقصر اإلضايف باعتبار حال املخاطب على ثالثة أنواع :قصر اإلفراد ،وقصر التعيني ،وقصر القلب «وذلك إذا اعتقد املخاطب عكس احلكم

الذي يثبت بالقصر مثل "األديب حممد ال اخلالد" إذا كان املخاطب يعتقد غري ذلك» (املصدر نفسه) .يف احلقيقة يف هذا النوع من القصر جنعل
احلكم عكس ما يقول به املخاطب ونؤيّده.
2ـ6ـ .2قلب املواضع اإلعرابية؛ ويقع يف غري اإلسناد أو يف املسند واملسند إليه .واألول يشتمل على ثالثة أشكال:

 . 1الغرة يف األصل :البياض يف جبهة الفرس ،وقد استعريت لبياض الصبح ،واملراد تشبيه وجه اخلليفة بها؛ وهلذا كان التشبيه مقلوباً.
ن بَيتِ رأسٍ َ /يكونُ مِزاجَها عسلٌ وماءُ» (ابن هشام1386 ،شـ ،ج  ،2ص .)350
 .2والبيت بأكمله« :كأنّ سَبيئَةً مِ ْ
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2ـ6ـ2ـ .1قلب املعطوف واملعطوف عليه :وهو كما يعرّفه مطلوب« :جعل املعطوف عليه معطوفاً ،واملعطوف معطوفاً عليه» (املصدر
نفسه ،ص  .)562فعلى هذا األساس يقع هذا القلب بني املعطوف واملعطوف عليه ،كقوله تعاىل :ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى( النجم .)8 :53

فمن االحتماالت الواردة يف هذه اآلية هو احتمال القلب فيها بني املعطوف واملعطوف عليه والداعي منه مراعاة السجع يف الكالم
وضرورة املوسيقى لرعاية الفواصل.
كلمة «تدىل» تعين اهلبوط من األعلى إىل األسفل« :وال يكون التَّدلِّي إال من عُلْوٍ إىل اسْتِفَال» (ابن منظور ،د.ت ،مادة «دلو») .ومن
البديهي أننا إذا اعتربنا مرجع الضمري يف اآلية جربئيل ،فهو ال بدّ أن يهبط من السماء لالقرتاب من النيب  .والطربسي أيضاً يأتي
بوجه يف تفسري اآلية ويُسند كال الفعلني إىل جربئيل قائالً« :قوله ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى تقديره ثم تدىل أي قرب بعد بُعده و علوّه يف
األفق األعلى فدنا من حممد ( »الطربسي ،1372 ،ج  ،9ص  .)262والدسوقي أيضاً يف حاشيته يشري إىل أنّه إذا جعلنا النيبّ 
مرجع الضمريين ،هناك يف اآلية قلب أيضاً« :املعنى :ثمّ بعد أن كان النيبّ يف السماء تدلّى يف اهلواء فدنا من بيت املقدس» (الدسوقي،
2008م ،ج  ،3ص .)544
2ـ6ـ2ـ .2قلب املفعول به واجملرور:هذا النوع من القلب حيدث جبعل املفعول به مكان اجملرور ،كقوله تعاىلَ  :وحَرَّمْنا َعلَيْهِ
املَراضِعَ مِنْ قَبْلُ( القصص  .)12 :28وقد وضّح مؤلف كتاب الصاحيب املراد من اآلية قائالً« :ومعلوم أن التحريم ال يقع إال على من

يلزمُه األمر والنّهي ،وإذا كان كذا فاملعنى :وحرَّمنا على املراضع أن يرضِعْنه .ووجه حتريم إرضاعه عليهن أن ال يقبل إرضاعهن حتى يُردّ إىل أمّه»

(ابن فارس1418 ،هـ ،ص  .)154وهذا القول يؤيّد احتمال القلب يف اآلية .هذا وجاء بعض املفسرّين من أمثال صاحب اجلامع
ألحكام القرآن وتبعهم بعض املعربني املعاصرين جاوؤا بتربيرات يف التفسري وقالوا إنّ «التحريم» يف اآلية مبعنى «املنع» وعنده ال
يوجد قلب يف الكالم (انظر :القرطيب1423 ،هـ257 :13 ،؛ والصايف1438 ،هـ .)230 :20 ،ولكن ميكن اعتبار هذا القول من تأثّرات
اللغة وأصحابها بكالم املفسرّين الذي أشرنا إليه فيما مضى .واجلدير بالذكر ـ كما قلنا سابقاً ـ أنّه إذا اعتربنا القلب من سنن العرب
يف حمادثاتهم فال حاجة إىل التمسك بهذه التربيرات واختالق املعاني اجلديدة للكمات.
وللقلب يف اآلية اعتبار لطيف وهو تكريم النيبّ موسى إذ إنّ اهلل سبحانه وتعاىل نزّله منزلة البالغ املكلّف ،ويشري شبايك
إىل هذا االعتبار بقوله« :من أسرار بالغة القلب يف اآلية تكريم الرضيع بتنزيله منزلة البالغ املكلّف وإكرامه بأالّ يرضع ثدياً غري ثدي أمه لينال
حنانها وينعم بطيب رحيها» (شبايك1419 ،هـ ،ص .)30

ومن مناذج هذا القلب يف الشعر القديم قول امرئ القيس:
يُضـــــــــيءُ ســـــــــناهُ أو مصـــــــــابِيحُ راهِـــــــــب

أمـــــــــال السَّــــــــــليطَ بِالــــــــــذُّبالِ الْمُفَتَّـــــــــلِ
(امرؤ القيس1425 ،هـ ،ص )65

يشري الزوزني إىل ظاهرة القلب أثناء الكالم عن شرح البيت قائالً« :السليط :الزيت ،الذُّبال :مجع ذبالة وهي الفتيلة .وزعم أكثر الناس
أن قوله أمال السليط بالذبال املفتل من املقلوب ،وتقديره :أمال الذبال بالسليط إذا صبَّه عليه ،وقال بعضهم :إن تقديره أمال السليط مع الذبال

املفتل ،يريد أن مييل املصباح إىل جانب فيكون أشد إضاءة لتلك الناحية من غريها» (الزوزني ،1452 ،ص  .)60واملراد من إمالة الذبال
(الفتيلة) بصبّ السليط (الزيت) عليه هو كثرة الزيت الذي صُبّ على الفتيلة وهذا فيه داللة على سخاء الراهب.
والداعي يف البيت هو اإلغراق أو ضرورة املوسيقى إلقامة الوزن وإمتام القافية أو العبث باأللفاظ.
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2ـ6ـ2ـ .3قلب املُقيَّد والقيد :النوع األخري من القلب الغري اإلسنادي نوع ال ميكن اعتباره من األنواع السابقة فلذلك جعلناه يف
جكَ وَ َبنَاتِكَ وَنِسَاءِ
نوع مستقل قائم بذاته ومسيّناه قلب املقيَّد والقيد ،وله مناذج يف القرآن الكريم منها :يَا أَيُّها النَّيبُّ قُل لّ ِأزْوَا ِ

جلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ َأدْنَى أَن يُعْ َرفْنَ َفلَا يُؤْذَيْنَ وَكاَنَ اهللُ غَفُورًا رَّحِيمًا( األحزاب  .)59 :33ما نستنتجه من
املُؤْ ِمنِنيَ يُدْنِنيَ َعلَيْهِنَّ مِن َ
ظاهر اآلية هو أنّ اهلل  فرَض التغطية باجللباب على نساء النيبّ  وجعله سبباً ملعرفة الناس إيّاهنّ حتى ال تُؤذى نساؤه ؛
هذا وأنّ املرأة ال تُعرف باستخدام اجللباب بل على العكس تبقى جمهولة إال أن نقول إنّ احلجاب كان سبباً إلعادة معرفة الناس
إيّاهنّ من سائر النساء اللواتي ليس هلنّ حجاب ،وعلى هذا فليس احلجاب سبب املعرفة بل هو سبب التمييز.
ولكن إذا قلنا بالقلب يف اآلية فتقديرها :ذَلِكَ أَدْنَى أَن ال يُعْرَفْنَ َفيُؤْ َذيْنَ :مبعنى أنّ اجللباب سبب لعدم معرفة الناس إياهنّ حتى
يؤذين؛ إذ إنّ احلجاب يوجب أن يبقني جمهوالت .ولنزيد املوضوع إيضاحاً علينا اإلشارة إىل صناعة بالغية مسماة بـ«عكس الظاهر»
اليت يعرّفها مطلوب هكذا« :عكس الظاهر هو نفي الشيء بإثباته  ...وذلك أن تذكر كالماً يدلّ ظاهره على أنّه نفي لصفة موصوف وهي نفي
للموصوف أصالً» (مطلوب2007 ،هـ ،ص  ،)534متابعاً قوله ناقالً عن ابن االثري« :وحقيقة أن تذكر كالماً يدلّ ظاهره على معنى ويراد به
معنى آخر عكسه» (املصدر نفسه) ،ويأتي بأبيات إليضاح هذه الظاهرة إضافة إىل اآليات القرآنية ،منها قول الشاعر"« :أدنني جلباب
احلَياءِ فَلَن يُرى ِ /ل ُذيُولِهنَّ علَى الطَّريقِ غُبارُ" ،وظاهر هذا الكالم أن هؤالء النساء ميشني هوناً حليائهنّ فال يظهر لذيوهلن غبار على الطريق وليس
املراد ذلك بل املراد أنهنّ ال ميشني على الطريق أصالً أي أنهنّ مُخبَّئات ال خيرجن من بيوتهن فال يكون إذن لذيوهلن على الطريق غبار» (املصدر
نفسه).

وعلى أساس هذه الصناعة ميكن أن نقول يف اآلية أيضاً ال تُعرف نساء النيبّ  بعد استخدام اجللباب أبداً حتى يؤذين والفرق
أنه يف القلب خالفاً لظاهرة عكس الظاهر نرى انتقاالً بني موضع الكلمات يف اجلملة .هذا وكثري من املفسرّين واملرتمجني مل يلتفتوا
إىل هذه النكته البالغية الظريفة يف كتبهم.
والداعي يف اآلية هو أنّ اآلية حتتمل كال الوجهني على معنى خاصّ :الوجه املقلوب ،له معنىً على ما شرحناه (ال يُعرفن
فيُؤذين) والوجه احلالي أيضاً له معنىً إيهامي وهو أنّه تُعرف النساء باستخدام اجللباب والناس يفهم انتسابهنّ إىل النيبّ  فال
يؤذين.
2ـ6ـ .3قلب اإلسناد« :وهو أن يشمل اإلسناد إىل شيء واملراد غريه ،كقوله تعاىل :مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَ َتنُوءُ بِالْعُصْبَةِ( القصص :28
 ،)76ومعناه أن العصبة تنوء باملفاتح لثقلها ،فأسند "لَتنوء" إىل "املفاتح" واملراد إسناده إىل العصبة» (مطلوب2007 ،هـ ،ص .)534

ميكن تقسيم هذا القلب يف علم املعاني باعتبار املقلوب واملقلوب إليه إىل أقسام خمتلفة وهذه األقسام مل تتطرق إليها البحوث
والدراسات اليت سبقت حبثنا حبيث ميكننا اعتبار هذا املبحث من مظاهر االبتكار يف هذه الدراسة.
2ـ6ـ3ـ .1قلب الفاعل واجملرور :هذا القلب حيدث عند إقامة الفاعل مقام اجملرور :وَآتَ ْينَاهُ مِنَ الْ ُكنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَ َتنُوءُ
بِالْعُصْبَةِ أُولِى الْقُوَّةِ( القصص  .)76 :28وتقدير اآلية« :مَا إِنَّ الْ ُعصْبـَـةَ أُولِى الْقُوَّةِ َلَتنُوءُ بِمَفَاتِحِهِ لثقلها» كما جاء يف اللسان« :قال
الفرّاءُ :وقد قال رجل من أَهل العربية :ما إنَّ ال ُعصْبةَ لَتنُوءُ بِمفا ِتحِهَ ،فحُوِّل الفِعْلُ إىل املَفاتِحِ ،كما قال الراجز :إِنَّ سِراجاً لَكَرِيمٌ مفْخرهْ ،تحْلى ب ِه

العيْنُ إذا ما تجْهرهْ وهو الذي يحْلى بالعني ،فإذا كان سُمع آتوا بهذا ،فهو وجه ،وإالّ فإنّ الرجل جهِل املعنى» (ابن منظور ،د.ت ،مادة «نوأ») .علينا
القول يف شرح السبب إنّ عبارة «ناءَ بِحِملِهِ» تعين «نَهضَ به مُثقَالً» (انظر :ابن منظور ،د.ت ،مادة «نوأ») .وعلى هذا األساس تدخل
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«الباء» يف هذا الفعل على احملمول (احلِمل) دون احلامِل كما يشري الطوسي يف تفسريه إىل هذه النقطة حيث يقول« :وإمنا قال لتنوء
بالعصبة واملعنى العصبة تنوء بها ،ألن املعنى :متيل بها مثقلة» (الطوسي ،د.ت ،ج  ،8ص .)176

مل يعدّ بعض املفسرّين القلبَ ظاهرة بالغية يف اللغة ونزّهوا القرآن عن احتمال وروده فيه وابتغاءً للردّ على حدوث القلب يف
لغة القرآن قاموا بتغيري معاني الكلمات ،منهم أبو هالل العسكري (املتوفى 395هـ) حيث يقول« :قال اللَّه :لَ َتنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي
الْقُوَّةِ وتنوء بالعصبة ،أي :تغلبهم ولو ناءوا بها لكانوا قد محلوها ولكن هي نأت بهم ،أي :ارتفعت بهم فلم يطيقوها» (العسكري1428 ،هـ ،ص
 ،)392ومثله األصبهاني (املتوفى 535هـ) ،صاحب إعراب القرآن حيث يقول« :ومثله :مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَ َتنُوءُ بِالْعُصْبَةِ ،أي :تينء
العصبة ،وليس قول أبي عبيدة إنه مقلوب ،وإن املعنى فيه :ما إنَّ مفاحته لتنوء العصبةُ بها بشيء ألنّ هذا القلب إمنا يقع من الضرورة  ...وال جيب أن

حيمل القرآن عليه» (األصبهاني1415 ،هـ ،ص 259ـ  .)296وقد تأثّر بعض أصحاب املعاجم املعاصرة بآراء املفسرّين فذكروا معانيَ
جديدة غري مألوفة للكلمات والتعابري حذرا من االعرتاف بالقلب ،كما نرى أنّه جاء يف املعجم الوسيط حتت مادة «ناء» مُسبقاً لذكر
هذه اآلية أن «الباء» اليت عليها أن تدخل على احملمول يف األصل ،دخلت على احلامل« :ناء به احلِملُ :أثقَلَه و أماله» (أنيس وآخرون،

 ،1425مادة «نوأ») .هذا ولكن لو اعتربنا ظاهرة القلب يف كالم العرب سنةً شائعةً ،مل حنتج إىل التمسّك بهذه االحتماالت البعيدة
واملتكلّفة.
ولكن إن اعتربنا الباء الداخلة ع لى الفعل يف اآلية الشريفة للتعدية يُلغى احتمال وقوع القلب فيها؛ ألنّه بناءً على ما ورد يف
املعاجم فعل «ناءَ ـُ» مبعنى «سَقَطَ» (املصدر نفسه) ،والباء فيه للتعدية.
والداعي من القلب يف اآلية الكرمية املبالغة واإلغراق يف ثقل املفاتح وفيها إشارة إىل مدى ضخامة ثروة قارون.
وكذلك اآلية الشريفة :وَيَ ْومَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْ َملَائِكَةُ َتنْزِيلًا( الفرقان  .)25 :25وردت كلمة «تشقّق» يف املعاجم
هكذا« :تشقّق :تصدَّع وبدت شقوقه» (أنيس وآخرون ،1425 ،مادة «شقق») ،ويف اآلية الشريفة أُسند الفعل إىل السماء ومعلوم أنّ
السماء لن تتصدّع قطّ ،وما يتصدّع ويبتعد بعضه عن بعض ويشقّ هو السحاب (الغمام) .فلذلك تقدير اآلية« :يوم تشقق الغمام
بالسماء» وعلى أساسه ففي اآلية قلب ،والداعي منه خلق جوّ شعري رائع؛ ألنه ميكننا يف عامل اخليال أن نتصوّر انشقاق السماء
بتصدّع السحاب وابتعاده عن البعض .وخلق هذا اجلوّ اخليالي املرهف واحتمال هذه االعتبارات اللطيفة هو أحد دواعي استخدام
القلب يف اللغة ،وهذا ما سندرسه بالتفصيل يف نهاية البحث.
هذا وقد جعل بعض املفسرّين «الباء» مبعنى «عن» حيث قال« :ويوْم تشقَّقُ السَّماءُ بِالْغمامِ :أي "عنه"» (اإلتقان ،1394 ،ج  ،2ص

 .)216وهناك مناذج هلذا النوع من القلب يف الشعر اجلاهلي منها بيت من معلّقة امرئ القيس الذي ميكن اعتباره من باب قلب
الفاعل واجملرور وهو:
فلمّـــــــــا أجزْنـــــــــا ســـــــــاحةَ احلَـــــــــيِّ وانْتحـــــــــى

بِنــــــــا بطْــــــ ـنُ خبْــــــــت ذي حِقــــــــاف عقَنْقَــــــ ـلِ
(امرؤ القيس)39 ،1425 ،

يف هذا البيت أُسند فعل «انتحى» إىل كلمة «بطن خبت» .وقد وردت كلمة «انتحى» يف املعجم مبعنى «مال إىل ناحية» (أنيس

وآخرون ،1425 ،مادة «نحي») ،فمن البديهي أنّ أرض «بطن خبت» ليس بإمكانها االنتحاء إىل جانب فلذلك التقدير هو «انتحينا
ببطن خبت» .وقد شرح الزوزني هذا البيت قائالً « :وقوله :انتحى بنا بطن خبت أسند الفعل إىل بطن خبت والفعل عند التحقيق هلما ولكنه
ضرب من االتساع يف الكالم ،واملعنى صرنا إىل مثل هذا املكان» (الزوزني ،1425 ،ص .)35
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وميكن اعتبار الداعي من القلب يف البيت نوعا من التشخيص.
2ـ6ـ3ـ .2قلب متعلق الفاعل واجملرور :وهو إذا أقيم متعلق الفاعل مقام اجملرور وبالعكس ،ومن مناذجه يف الشعر اجلاهلي:
تســـــــلَّتْ عِمايـــــــاتُ الرِّجـــــــالِ عـــــــنِ الصِّـــــــبى

ولَــــــــيس فُــــــــؤادِي عــــــــنْ هــــــــوا ِ بِمُنْســــــــلِ
(امرؤ القيس)47 ،1425 ،

وقد شرح الزوزني هذا البيت معترباً إيّاه من أقسام القلب إذ يقول « :سال فالن عن حبيبه يسلو سلوًّا ،وسلى يسلى سُلِيًّا ،وتسّلى
تسّليًا ،وانسلى انسالء أي زال حبه من قلبه أو زال حزنه  ...زعم أكثر األئمة أن يف البيت قلبًا تقديره :تسلّت الرجاالت عن عمايات الصبا أي
خرجوا من ظلماته وليس فؤادي خبارج من هواها .وزعم بعضهم أن "عن" يف البيت مبعنى "بعد" ،تقديره :انكشفت وبطلت ضالالت الرجال بعد

مضيّ صباهم ،وفؤادي بعد يف ضاللة هواها ،وتلخيص املعنى :أنه رغم أن عشق العشاق قد بطل وزال وعشقه إياها باقٍ ثابت وال يزول وال يبطل»
(الزوزني ،1425 ،ص .)43

2ـ6ـ3ـ .3قلب نائب الفاعل واجملرور :هذا النوع من القلب خيتص بالتغيري واالستبدال الذي حيدث يف مكان نائب الفاعل
واجملرور ،كقوله تعاىل :قَال يا قَوْمِ أَرَأيْتُمْ إِنْ كُنْتُ علَى بيِّنة مِّن رَّبيّ و آتاني رحْمةً مِّنْ عِ ْندِهِ فَعُمِّيتْ عَليْكمُ أَنُلْزِمُكُمُوها وأَنْتُمْ َلهُ كَا ِرهُونِ
(هود  .)28 :11لكلمة «عميت» يف اآلية قرائتان« :قرأ محزة والكسائي وحفص "فعُمِّيت" بضم العني وتشديد امليم .الباقون بتخفيف امليم وفتح
العني .وقال أبو علي :من قرأ "فعميت" بالتخفيف فلقوله :فَعمِيتْ عَليْهِمُ اْلأَنْباءُ يوْمئِذ( القصص  ،)36 :28وهذه مثلها» (الطوسي ،د.ت ،ج
 ،5ص  .)472ووقوع القلب يف القراءة الثانية حمتمل؛ يقول الطوسي يف تفسري اآلية الشريفة مشرياً إىل احتمال القلب فيه" :وجيوز يف
قوله "فعميت" أمران :أحدهما أن يكون عموا هم [عنها] ،أال ترى أن الرمحة ال تعمى وإمنا يعمى عنها ،فيكون هذا من املقلوب ،كقوهلم :أدخلت
القلنسوة يف رأسي ،وأدخلت اخلامت يف إصبعي وحنو ذلك مما يقلب إذا زال االشكال .واآلخر أن يكون معنى عميت خفيت ،كقول الشاعر« :ومهْمه

ُمهِ»" (املصدر نفسه) .هذا وإن سلّمنا قراءة احلمزة والكسائي واحلفص (أي القراءة بالتشديد)
أطراُفهُ يف مهْمهِ  /أعْمى اهلُدى يف احلائِرين الع َّ
يُلغى احتمال القلب يف اآلية؛ ألنّ كلمة «عمّى» وردت يف املعاجم هكذا« :عمّى عليه الشيء :لَبَّسه وأخفاه» (أنيس وآخرون،1425 ،

مادة «عمي») ،فيكون معنى اآلية أنّ الرمحة املـُنزَلة من قِبل اهلل  على النيب  خَفيت عن املعاندين.
والداعي من القلب يف اآلية هو املبالغة مبعنى أن املعاندين أصبحوا عمياناً وال يروْن الرمحة وقد بلغ األمر إىل حد فكأنّ الرمحة
أيضاً ال تراهم حتى تشملهم وحتيط بهم .ومن مناذج هذا القلب يف الشعر القديم قول الشاعر:
آذنتنــــــــــــــــــــا بِبينِهــــــــــــــــــــا أَسْــــــــــــــــــــماءُ

رُبَّ ثــــــــــــــاوٍ يُمــــــــــــــلُّ مِنْــــــــــــ ـهُ الثَّــــــــــــــواءُ
(احلارث بن حلزة ،1415 ،ص )67

يقول الزوزني يف تقدير البيت« :والتقدير :رب ثاو ميل من ثوائه» (الزوزني ،1425 ،ص )227؛ ألن اإلنسان يسأم من اإلقامة
وطوهلا وال تسأم اإلقامة من اإلنسان .وإن كانت هناك عدة تأويالت أخرى يف تقدير البيت فاحتمال القلب أحد منها .والداعي من
القلب يف البيت هو االضطرار أو اإلغراق يف طول اإلقامة أو العبث باأللفاظ.
2ـ6ـ3ـ .4قلب املبتدأ (أو ما كان أصله املبتدأ) واجملرور (باحلرف أو املضاف):
س ْلنَا
وأحياناً نرى أنّ القلب حدث بني املبتدأ (أو ما كان أصله املبتدأ) واجملرور (باحلرف أو املضاف) ،كقوله تعاىل :وَلَقَدْ َأرْ َ

هلـُمْ َأزْوَاجًا َوذُرِّيَّةً وَمَا كاَنَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِِإذْنِ اهللِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ( الرعد  .)34 :13يشري الطربسي
سلًا مِّن قَ ْبلِكَ وَجَ َع ْلنَا َ
رُ ُ
بعد تفسري اآلية إىل احتمال القلب يف اآلية حيث يقول« :و[الوجه] الثالث أنه من املقلوب واملعنى« :لكل كتاب ينزل من السماء أجل ينزل
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فيه» عن ابن عباس والضحا ومعناه لكل كتاب وقت يعمل به فللتوراة وقت ولإلجنيل وقت وكذلك القرآن» (الطربسي1372 ،ش ،ج  ،6ص
.)457

ميكننا القول إنّ الداعي من القلب يف اآلية هو أنّ اهلل سبحانه وتعاىل أراد اإلشارة إىل أنّ كال الوجهني (الوجه احلالي والوجه
املقلوب) هلذه اجلملة له معنىً خاص ولكنّ الوجه احلالي له معنىً إيهامي وهو أنّ لكلّ أجل كتاب خاص ،كما يكون لكلّ كتاب
أجل معيّن .وكذلك يف الشعر اجلاهلي:
بطَــــــــــلٍ كَــــــــــأَنَّ ثِيابــــــــــهُ فِــــــــــي ســــــــــرْحة

يُحْــــــــذى نِعــــــــال السَّــــــــبْتِ لَــــــــيْس بتــــــــوْأَمِ
(الزوزني ،1425 ،ص )219

ميكن القول يف تقدير البيت :كأنّ سرحةً يف ثيابه ،هذا وأن الزوزني يسعى لرعاية الرتتيب احلالي للكلمات باإلتيان بفعل مبينّ
للمجهول يف التقدير« :وهو بطل مديد القد كأ ّن ثيابه أُلبِستْ شجرة عظيمة من طول قامته واستواء خلقه» (املصدر نفسه).

إن داعي القلب يف البيت هو سبق اللسان (وهو اإلتيان بكالم قبل اآلخر خوفاً من النسيان أو الفوت) أو العبث باأللفاظ.
وكذلك:
فَشـــــــــــككْتُ بِـــــــــــالرُّمحِ األصـــــــــــمِّ ثِيابـــــــــــه

لَـــــــــيس الْكَـــــــــريمُ علَـــــــــى الْقَنـــــــــا بِمُحـــــــــرَّمِ
(الزوزني ،1425 ،ص )217

وتقدير البيت مع احتمال القلب فيه هو« :ليس القنا حمرّما على الكريم» وهذا يعين أنّ الرمح ليس حمرّماً على العدوّ الكريم،
وكرامته ال توجب عدم إصابته للرمح ،كما يشري إليه الزوزني شارحاً البيت« :ليس الكريم حمرّماً على الرماح ،يريد أنّ الرماح مولعة

بالكرام حلرصه على اإلقدام ،وقيل بل معناه أن كرمه ال خيلصه من القتل املقدّر له» (املصدر نفسه) .وداعي القلب يف البيت هو ضرورة املوسيقى
إلقامة الوزن أو املبالغة أو العبث باأللفاظ.
2ـ6ـ3ـ .5قلب املبتدأ (أو ما كان أصله املبتدأ) ومتعلقق اخلرب :وهو مبعنى إقامة املبتدأ (أو ما كان أصله املبتدأ) مقام متعلقق اخلرب،
كنْتُمْ تَعْبُدُونَ  أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْ َأقْدَمُونَ  فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِنيَ( الشعراء 75 :26ـ
حنو قوله تعاىل :قَالَ َأفَرَأيْتُمْ مَّا ُ

 .)77لو افرتضنا تقدير اآلية «فإني عدوّ هلم» ميكن اعتبارها من القلب؛ ألنّ اتصاف األصنام بالعداوة غري معقول ،كما يشري إليه
ابن فارس بقوله « :األصنام ال تعادي أحداً ،فكأَنه قال :فإني عدوٌّ هلم .وعداوته هلا بغضه إيّاها وبراءته منها» (ابن فارس1418 ،هـ ،ص .)154

وداعي القلب هنا هو التشخيص.
2ـ6ـ3ـ .6قلب الفاعل واملفعول به :هذا النوع من القلب يوجب التغيري يف مكان الفاعل واملفعول به يف اجلملة ونظريه يف اآلية
الشريفة:قَالَ رَبِّ أَنّى يَكُونُ لي ُغلَامٌ وَقَدْ بَلَغَينَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اهللُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ( آل عمران  .)40 :3وتقديرها:
«وقد بلغتُ الكربَ» .وأشار إليه الطوسي يف تفسريه قائالً« :وقولهَ  :وقَدْ بَلَغَينَ الْكِبَرُ واملراد بلغتُ الكرب ،ألنّ الكرب مبنزلة الطالب له ،فهو
يأتيه حبدوثه فيه .واإلنسان أيضاً يأتيه مب رور السنني عليه ،كما يقول القائل :يقطعين الثوب وإمنا هو يقطع الثوب .وال جيوز أن يقول بلغين البلد مبعنى
بلغت البلد ،أل ّن البلد ال يأتيه أصالً» (الطوسي ،د .ت ،ج  ،2ص .)452

والداعي هو التشخيص وأيضاً اإلشارة إىل أنّ بلوغ الكرب ليس باختيار اإلنسان؛ ألنّه إذا قلنا "بلغتُ الكربَ" أسندنا الفعل إىل
اإلنسان كأنّ بلوغه الكربَ حصل باختياره ،واحلال هو أنّ الكرب مع مضيّ الزمن يبلغه دون اختياره .ويف الشعر القديم:
ومـــــــــــــا تجهَّمنِـــــــــــــي لَيـــــــــــــلٌ وال بلَـــــــــــــدٌ

وال تكَـــــــــــاءدنِي عـــــــــ ـنْ حـــــــــــاجتِي ســـــــــ ـفَرُ
(املرزوقي2003 ،م ،ج  ،1ص )489
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يف هذا البيت قلب بني الفاعل واملفعول به ،كما يشري إليه املرزوقي« :قوله وما تهجمين ليلٌ فيه قلبٌ؛ ألن املعنى :ما جتهمت ليالً وال
بلداً .ويقال جتهمت فالن ًا ولفالنٍ ،إذا استقبلته بوجه كريه .وأس ٌد جهم الوجه .فيقول :ال أنكره زمناً ،وال أستصعب مركباً ،وال أستبعد بلدًا إذا سنح

أمرٌ أوجب نهوضاً ،أو سفرٌ اقتضى لبعده صرباً مجيالً .ويقال تكاءدني كذا ،تصعدني كذا ،إذا شق عليك» (املصدر نفسه) .والداعي يف البيت هو
التشخيص والعبث باأللفاظ وضرورة املوسيقى إلقامة الوزن .ومن مناذجه يف املعلقات:
إذْ رفَعنــــــــا الْجِمــــــــال مِــــــــنْ ســــــــعفِ البحْـــــــــ

ــــــــــرينِ ســـــــ ـريًا حتّـــــــــى نهاهـــــــــا الْحِســـــــــاءُ
(احلارث بن حلزة ،1415 ،ص )69

وقد شرح الزوزني البيت بقوله « :احلساء :موضع بعينه .يقول :حني رفعنا مجالنا على أشد السري حتى سارت من البحرين سريًا شديدًا إىل
أن بلغت هذا املوضع الذي يعرف باحلساء ،أي طوينا ما بني هذين املوضعني سريًا وإغارة على القبائل ،فلم يكفّنا شيء عن مرامنا حتى انتهينا إىل

احلساء» (الزوزني ،1425 ،ص  .)236والداعي يف البيت هو التشخيص والعبث باأللفاظ وضرورة املوسيقى إلقامة الوزن وإمتام
القافية.
يقول أبو هالل العسكري بالفرق بني نهاية الشيء وآخِره ويبيّن معين كلمة «النهاية» قائالً« :والنهاية مصدر مثل احلماية والكفاية إال

أنه مسّي به منقطع الشيء فقيل هو نهايته أي منتهاه» (العسكري ،1418 ،ص  .)293وبناءً على ما قاله الزوزني ،املراد من «نهاها احلساء»
هو أنّ اجلِمال وصلت إىل هذه املنطقة وكأنّ منطقة احلساء نهتها عن مواصلة السري.
إىل هنا وصلنا إىل أن القلب مصطلح يوجَد يف خمتلف علوم اللغة العربية كعلم اللغة والصرف والنحو والبالغة بأقسامه الثالثة
وهو يف علم املعاني يقع يف موضعني :األول قصر القلب والثاني قلب املواضع اإلعرابية الذي نراه يف اإلسناد ويف غريه وهذا القلب
يف غري اإلسناد يقع يف ثالثة مواضيع :قلب املعطوف واملعطوف عليه ،وقلب املفعول به واجملرور ،وقلب املُقيَّد والقيد .وأمّا قلب
اإلسناد فهو بدواعٍ خمتلفة يقع يف ستة مواضيع منها :قلب الفاعل واجملرور ،وقلب متعلِّق الفاعل واجملرور ،وقلب نائب الفاعل
واجملرور ،وقلب املبتدأ (أو ما كان أصله املبتدأ) واجملرور (باحلرف أو املضاف) ،وقلب املبتدأ (أو ما كان أصله املبتدأ) ومتعلقق
اخلرب ،وقلب الفاعل واملفعول به.
 .3الفرق بني القلب واملصطلحات املشابهة له
قلنا يف بداية الكالم عن القلب إنّه مبجرد مساع هذا املصطلح (السيما يف علم املعاني) يتبادر إىل أذهاننا عدة مصطلحات أخرى
يك ون بينها وبني القلب التشابه والتماثل .يف هذا املبحث من أجل الفصل بني هذه املصطلحات ندرس عالقة القلب بهذه
املصطلحات وأوجه التشابه واخلالف بينهما.
 3ـ  .1التقديم والتأخري :أوّل ما يلفت انتباه الدارسني يف هذا اجملال هو عالقة القلب بالتقديم والتأخري؛ إذ إنّ كال املصطلحني
يوجب التغيري يف املوضع الذي حتتلّه الكلمات يف اجلملة .قلّما يوجد تصريحٌ لعلماء العربية بتعريف مصطلح التقديم والتأخري ولعلّ
ذلك راجع إىل وضوح املصطلح وشدة اتصاله باملعنى اللغوي .يعرّف مطلوب التقديم والتأخري بقوله« :التقديم من "قدّم" أي وضعه

أمام غريه والتأخري نقيض ذلك» (املصدر نفسه ،ص  .)404وهو يف الواقع عدم مراعاة نظم الكالم بنقل أحد أجزائه من مكانته األوىل إىل
مكانة ثانية حبيث مل يكن خمال للقواعد النحوية .والعالقة املنطقية بني املصطلحني هو التباين؛ ألن التقديم والتأخري يوجب التغيري يف
موضع أجزاء الكالم مع بعض دون أيّ تغيري يف إعراب الكلمات ،مثل« :رأيتُ أمحدَ» و«أمحدَ رأيتُ» ولكن القلب كما رأينا يغيّر
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إعراب الكلمات إضافة إىل تغيري موضعها يف اجلملة .ومع ذلك ميكن أن نعرتف بنوع من التشابه بني املصطلحني لكنّه بالتسامح
والتكلّف.
 3ـ  .2اإلسناد اجملازي :أحياناً نرى أنّ القلب بالتغيري الذي يُحدث يف الكلمات وإعرابها يوجب إسناد املسند إىل مسند إليه آخر
(غري ما يستحقّ أن يك ون املسند إليه يف األصل) .يف هذه احلاالت يتبادر مصطلح اإلسناد اجملازي إىل أذهاننا[« :وهو] أن يسند الفعل

إىل شيء يتلبس بالذي هو يف احلقيقة له» (القزويين ،1998 ،ص  .)31والعالقة املنطقية بني املصطلحني هي عالقة العموم واخلصوص من
وجه؛ إذ إنّ هناك يف بعض أنواع القلب إسناداً جمازياً دون بعض اآلخر وعلى العكس ،كاآلية الشريفة :مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَ َتنُوءُ
بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ( القصص  ،)76 :28وهي منوذج للقلب واإلسناد اجملازي معاً ولكن يف هاتني اآليتني :ذَلِكَ َأدْنَى أَن يُعْ َرفْنَ

َفلَا يُ ْؤذَيْنَ( األحزاب  )59 :33وثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى( النجم  ،)8 :53يوجد القلب فقط دون اإلسناد اجملازي ويف اآلية الشريفة:
الضلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَمَا كاَنُواْ مُهْتَدِينَ( بقره  ،)16 :2هناك إسناد جمازي (إسناد الربح
أُوْلَئكَ الَّذِينَ اشْتَوُاْ َّ
واخلسارة إىل التجارة ال التجّار) دون القلب.
 3ـ  .3االنزياح :االنزياح أسلوب آخر بينها وبني القلب عالقة « :وهو عبارة عن خرق املعيارية أو كالم ابتعد عن درجة الصفر التعبريية

وهو جتاوز كالم الناس العادي والعدول عنه إىل لغة غري مألوفة» (العياشي ،2009 ،ص 75ـ  .)76بناءً على ما سبق بيانه يف تعريف القلب
اصطالحاً ،ميكن اعتبار كلّ من اذج القلب شواهد لالنزياح وخمالفة القواعد املعيارية غري بعض النماذج اليت شاعت يف اللغة الرائجة
بني الناس ،مثل« :أدخلت اخلامت يف إصبعي» .ولكن مبا أنّ نطاق االنزياح أوسع من القلب ،ال ميكن االعرتاف بالقلب يف مجيع
مناذجه .فعلى ذلك العالقة املنطقية بني القلب واالنزياح هو العموم واخلصوص مطلقاً.
 3ـ  .4التشبيه املقلوب :ذكرنا آنفاً يف تعريف التشبيه املقلوب أو املعكوس وقلنا إنّه حيدث عندما «جيعل فيه املشبّه مشبّها به و جيعل

املشبّه به مشبّهاً» (مطلوب2007 ،م ،ص  .)345وعالقة هذا النوع من التشبيه بالقلب الذي هو أيضاً يوجب التغيري يف موضع أركان
اجلملة وإعرابها معاً ،هي عالقة العموم واخلصوص من وجه؛ ألنّنا نرى تغيري مكانة املشبّه واملشبّه به يف بعض مناذج القلب دون
غريها وكذلك ليس مجيع مناذج التشبيه املقلوب من باب القلب يف الكالم ،مثل هذا البيت الذي ال يوجد فيه قلب:
يف طَلْ عـــــ ـةِ البـــــــدرِ نصـــــــيبٌ مِـــــ ـنْ محاسِـــــ ـنِها

ولِلقَضــــــــــــيبِ نصــــــــــــيبٌ مِــــــــــ ـنْ تثنّيهــــــــــــا
(املصدر نفسه)

 .4دواعي القلب
الستخدام كل أسلوب يف اللغة واألدب دواع خمتلفة ومن أهمّها حتسني الكالم لفظياً ومعنوياً وخمالفة اللغة املعيارية وخلق اجلوّ
الشعري .والقلب أيضاً ال يستثنى من هذا؛ ألنّه بتغيريه األسلوب العادي للكالم يلفت انتباه املخاطب ويؤثّر يف نفسه .نرى شبايك
يشري إىل هذا املوضوع يف كتابه حيث يقول « :فالقلب إذن نوع من التوسع يف التعبري واخلروج على االستعمال العادي للغة ،يسلكه الشاعر

مادام ال يؤدي إىل اللبس يف املعنى ويصل به إىل الغاية اليت يهدف إليها» (شبايك1419 ،هـ ،ص  ،)29ويشري السكاكي أيضاً يف املفتاح إىل
شيوع هذه الظاهرة يف اللغة العربية ومالحتها التعبريية معترباً إياها من عوامل كمال البالغة يف الكالم قائالً« :هذا النمط مسمّى فيما
بيننا بالقلب وهي شعبة من اإلخراج ال على مقتضى الظاهر وهلا شيوع يف الرتاكيب وهي مما يورث الكالم مالحة وال يشجع عليها إال كمال البالغة
تأتي يف الكالم ويف األشعار ويف التنزيل» (السكاكي1407 ،هـ ،ص  ،)212وكذلك قول حييى بن محزة عن القلب« :وهو من مجلة أفانني
البالغة وفيه داللة على االقتدار يف الكالم واإلغراق فيه» (حييى بن محزة1332 ،هـ ،ج  ،3ص .)94
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رأينا بعض هذه الدواعي عند الكالم عن الشواهد اليت ذكرناها فيما قبل وهي :اإلغراق واملبالغة يف الكالم والتشخيص
والعبث الك المي أو العبث باأللفاظ وسبق اللسان وضرورة املوسيقى إلقامة الوزن وإمتام القافية أو الفاصلة وإيصال املعنى احلالي
إيهاماً .ولكن هناك دواع أخرى أشار إليها بعض الدارسني دون ذكر الشواهد وهي التهكم واحملاكاة كما أشار إليهما الزركشي ناقالً
عن صاحب املنهاج ـ وهو ممن ينكر احتمال القلب يف اللغة العربية« :إنه [القلب] مما جيب أن ينزّه كتاب اهلل عنه ألن العرب إن صدر ذلك
منهم فبقصد العبث أو التهكم أو احملاكاة أو حال اضطرار واهلل منزّه عن ذلك» (الزركشي1376 ،شـ ،ج  ،3ص .)288

 .5هل القلب مقيس
مل تبحث الكتب حبثاً تفصيلياً بعدُ عن كون القلب يف اللغة العربية ظاهرة قياسية أم مساعية ولكن ما جنده أثناء القراءة يف
تضاعيف الكتب وآراء العلماء هو أن هذه الظاهرة مع أنها من الظواهر الشائعة يف اللغة العربية لكنها غري مقيسة لذلك اعرتف بعض
العلماء بوقوع هذه الظاهرة يف اللغة العربية ،هذا واحلال أن البعض اآلخر يردّ وقوعها يف اللغة الفصحى ولغة القرآن الكريم
ويستنكرها إال يف الشعر« :القلب الصحيح ال يكون يف كالم فصيح وإن بابه الشعر» (أبوحيان األندلسي ،د.ت ،ج  ،6ص .)228

والقرطاجين أيضاً يف كتابه يف باب «معلم دالّ على طرق العلم مبا يزيل الغموض واالشتكال العارضني يف املعاني» جيعل
الظاهرة منحصرةً يف السماع قائال:
وأما الوجه الرابع [من أوجه املعنى] :وهو أن يكون املعنى متحرّفا بغرض الكالم عن مقصده الواضح معدوالً إليه عما هو أحق باحمل ّل
منه حتى يوهم املعنى أن املقصود به ضد ما يدلّ عليه اللفظ املعبّر به عنه .وأكثر الناس جيعلون هذا النوع من الكالم مقلوباً .وبعض
الناس يتأوّل ما ورد من ذلك تأو يالً فيه سالمة من القلب ،ويرى أن ذلك وإن بعد التأويل أوىل من محل الكالم على القلب ،إذ
العبارة إمنا تدلّ على املعنى بوضع خمصوص وترتيب خمصوص ،فإن بدل ذلك الوضع والرتتيب زالت تلك الداللة .وهذا موضع جيب
أن يوقف به عند السماع وأال يقاس عليه ألنه إن كان الكالم مقلوباً ،وكانت العبارة مقصوداً بها غري ما تدلّ عليه بوضعها ،وسوغ
هذا عند حامل الكالم على هذا املذهب أن املقصد من الكالم واضح ،وإن كانت العبارة غري دالة عليه ،فقد ذهب بالكالم مذهب
فاسد وكان ذلك خطأ يف العبارة .ويف سعة الكالم مندوحة عن املذاهب الفاسدة (القرطاجين ،د.ت ،ص .)57

ولكن خالفاً آلراء السابقني حول جواز القلب يف السماع أو القياس ،يبدو أنّ الكالم عن هذا املوضوع يف البحوث البالغية
مرفوض أصالً ومعرَّض للنقد؛ إذ إنّ البحث عن السماع والقياس هو حبث حنوي ال بالغي ألن املعيار يف البالغة هو الذوق وعلى
أساسه ميكن وقوع القلب يف كلّ نتاج أدبي ـ نثراً كان أو شعراً ـ بناءً على ما احتواه مضمونه وهذه الظاهرة حتدث بشتّى الدواعي يف
الكالم األدبي السيما يف الشعر على أساس ذوق املؤلف واختياراته.
وكاتب منهاج البلغاء يشري إىل هذا املوضوع ناقالً عن اخلليل« :وقد قال اخلليل بن أمحد" :الشعراء أمراء الكالم يصرفونه أنّى شاءوا.
وجيوز هلم ما ال جيوز لغريهم من إطالق املعنى وتقييده ومن تصريف اللفظ وتعقيده ومد املقصور وقصر املمدود واجلمع بني لغاته والتفريق بني صفاته
واستخراج ما كلّت األلسن عن وصفه ونعته واألذهان عن فهمه وإيضاحه .فيقربون ا لبعيد ويبعدون القريب وحيتج بهم وال حيتج عليهم ويصورون
الباطل يف صورة احلق واحلق يف صورة الباطل"» (املصدر نفسه ،ص .)46

 .6هل القلب من أساليب البالغة
على الرغم من أننا نشاهد مناذج كثرية من القلب يف اللغة العربية هناك خالف كثري نشب بني علماء النحو والبالغة حول هذا
السؤال« :هل القلب من أساليب البالغة يف اللغة العربية أو ال؟» .يقبل بعض العلماء القلب كأسلوب بالغي يف حنيٍ أن البعض
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اآلخر يصرّ على إنكاره إيّاه وعند مواجهة مناذج حمتمل فيها وقوع القلب ،يتمسكون بتربيرات خمتلفة ردّاً هلذه الظاهرة .نرى أن
الشنقيطي يشري إىل هذه اخلالف حيث يقول « :وهذا القلب الذي يعنون هنا هو املعروف بالقلب العربي الذي فيه النزاع بني البالغيني والنحويني
كما هو معروف يف حملّه ،وهذا القلب أنكره مجاعة من العلماء ،وقال به مجاعة .واحلق أن هذا القلب العربي وإن أنكره البالغيون وقالوا ال جيوز يف
ال عربية إال إذا تضمن اعتبارًا لطيفًا ،وس ّراً من أسرار اللغة العربية ،وبغري ذلك ال جيوز .والنحويون جييزه أكثرهم أنه أسلوب عربي إذا دلّ املقام عليه،
وهو موجود يف القرآن ،وكثري يف كالم العرب» (الشنقيطي ،1426 ،ج  ،4ص .)68
وكذلك ابن عاشور عندما يقول« :واختلفوا يف عدّه من أفانني الكالم البليغ فعدّه منها أبوعبيدة والفارسي والسكاكي ومل يقبله اجلمهور،

وقال القزويين :إن تضمن اعتباراً لطيفاً قُبِل وإالّ رُدّ» (ابن عاشور ،1997 ،ج  ،24ص  ،)158وابن هشام أيضاً جعله من فنون الكالم

قائالً« :من فنون كالمهم القلب وأكثر وقوعه يف الشعر» (ابن هشام1386 ،شـ ،ج  ،2ص  .)350ومثلهما التهانوي يف كتابه موسوعة
الكشاف حيث يقول ناقالً عن السكاكي « :القلب مقبول مطلقا وهو ممّا يورث الكالم حسنا ومالحة ويسجع عليه كمال البالغة وأمن اإللباس،
ويأتي يف احملاورات واألشعار والتنزيل ،وردّه البعض مطلقا .واحلقّ أنّه إن تضمّن اعتباراً لطيفاً قبل وإال ردّ ألنّ نفس القلب من اللطائف كما جعله
السكاكي» (التهانوي1996 ،م ،ج  ،2ص .)1337

ميكن أن نقول يف تلخيص هذه األقوال :أن هناك مجاعة من العلماء يردّون القلب يف اللغة العربية بوصفه أسلوباً بالغياً
واألخرى يقبلونه عند أمن اللبس وهناك مجاعة ثالثة تقبله عندما تضمّن اعتباراً لطيفاً وإال تردّه.
 .7القلب وعيوب فصاحة الكالم
التعقيد املعنوي من عيوب فصاحة الكالم يف اللغة العربية و«هو أن ال يك ون انتقال الذهن من املعنى األول إىل املعنى الثاني الذي هو الزمه

واملراد به ،ظاهراً» (مطلوب2007 ،م ،ص  .)388ومبا أن القلب يوجب التغيري يف أركان الكالم وإعرابها يف اجلملة يتبادر إىل أذهاننا أن
تكون هذه الصناعة مُخالّ للفصاحة ولكن احلق ـ كما رأينا يف األمثلة السابقة ـ هو أن بعض الشارحني واملفسرّين قاموا بشرح األمثلة
وتفسريها شرحاً دقيقاً مع أنهم يف بعض األحيان مل يلتفتوا إىل احتمال وقوع القلب يف الشاهد .وهذا دليل على أنه لو افرتضنا وقوع
القلب يف الشواهد املذكورة ،هذا القلب مل يؤدِّ إىل التباس املفهوم وأيضاً ميكننا القول بأن االنزياح وخمالفة القواعد املتفقة عليها
واإلبهام يف الكالم من حمسّناته ومعايري اجلماليات فيه كما أثبته النقاد املعاصرون يف دراساتهم احلديثة.
 .8اخلامتة
.1

القلب ظاهرة شائعة يف اللغة العربية وهو يعين حتويل الشيء عن وجهه وحيدث يف خمتلف مستويات اللغة من املستوى

اللغوي والصريف إىل املستوى النحوي والبالغي .ولكن هذه الظاهرة خيتلف مدلوهلا يف تلك املستويات ويتسع نطاقها من انتقال
حروف الكلمة إىل انتقال أركان الكالم األصلية ومنشأ هذه الظاهرة هو فكرة األصل والفرع يف اللغة.
.2

بعد دراسة النصوص العربية ـ شعراً ونثراً ـ واجهنا مواضعَ خمتلفة من القلب يف علم املعاني وجعلناه على مثانية أقسام:

الفاعل (أو متعلققه) واجملرور ،ونائب الفاعل واجملرور ،واملفعول به واجملرور ،واملبتدإ (أو ما كان أصله املبتدأ) واجملرور باحلرف أو
املضاف ،واملبتدإ (أو ما كان أصله املبتدأ) ومتعلقق اخلرب ،والفاعل واملفعول به ،واملعطوف واملعطوف عليه ،واملقيَّد والقيد.
.3

مصطلح القلب يوجب تبادر عدة مصطلحات أخرى إىل أذهاننا وبإمكاننا تبيني العالقة املنطقية بني القلب بهذه

املصطلحات على النحو التالي :عالقة التباين بني القلب والتقديم والتأخري ،عالقة العموم واخلصوص من وجه بينه وبني اإلسناد
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اجملازي ،وعالقة العموم واخلصوص مطلقاً بينه وبني االنزياح ،وعالقة العموم واخلصوص من وجه بينه وبني التشبيه املقلوب .نرى
أنّ هذا املصطلح أحياناً خيتلف عن سائر املصطلحات متاماً وأحياناً أخرى يشابهه إىل حدّ ما.
.4

بالنسبة إىل دواعي استخدام هذه الصناعة البالغية علينا القول بأن أهمّ هذه األسباب هو حتسني الكالم لفظياً ومعنوياً

وخمالفة اللغة املعيارية وخلق اجلوّ الشعري كما أشار السكاكي إىل هذه الدواعي باإلجياز وهو كمال البالغة يف الكالم .ومن سائر
الدواعي ميكننا اإلشارة إىل اإلغراق واملبالغة يف الكالم والعبث الكالمي واالستهزاء واحملاكاة وسبق اللسان وضرورة املوسيقى
إلقامة الوزن وإمتام القافية أو الفاصلة .وكما قلنا سابقاً إن مل يتضمّن القلب اعتباراً لطيفاً ومل يستخدم إلفادة إحدى هذه الدواعي
فهو مردود يف البالغة.
.5

رأينا أن القرطاجين بوصفه عاملاً من قدماء البالغيني يقول باحنصار القلب يف السماع ،يف حني أننا نعتقد أن االعتقاد بهذه

الفك رة خالفاً آلراء العلماء املتقدّمني حول احنصار القلب يف السماع أو القياس مل يُقبل أبداً؛ ألنّ البحث عن السماع أو القياس
خيتصّ بعلم النحو دون البالغة؛ والبالغة هي على أساس الذوق ولذلك ميكن وقوع القلب يف كلّ نتاج أدبي ـ من املنثور واملنظوم ـ
بناءً على املضمون على أساس ذوق املؤلف واختياراته بدواعٍ خمتلفة.
.6

على الرغم من شيوع القلب يف اللغة العربية اختلف علماء هذه اللغة حول اعتباره كأسلوب من أساليب البالغة .بعضهم

ردّوا هذه الظاهرة متاماً وأنكروها والبعض اآلخر ومنهم السكاكي اعرتفوا بها إطالقاً وهناك مجاعة ثالثة تنتهج منهجاً وسطاً وتعتقد
أن القلب يف الكالم مقبول إذا تضمّن اعتباراً لطيفاً وإال فهو مردود .ولكن اجلدير بالذكر هو أن االعرتاف بوقوع هذه الظاهرة يف
اللغة العربية يصون الدارس عن التمسك مبختلف التأويالت والتقديرات البعيدة املتكلّفة عند مواجهته الشواهدَ املنظومة أو املنثورة
ويساعده يف فهمها.كذلك رأينا أن ردّ القلب كظاهرة بالغية جيعل املفسرّين وبالتالي اللغويني أن خيتلقوا معانٍ جديدة يف اللغة وأن
يأتوا بتقديرات فيها تكلّفات بعيدة عن عرف اللغة املعيارية.
.7

مبا أن القلب يغيّر أركان اجلملة إضافة إىل التغيري الذي حيدثه يف إعرابها ،يوهم أن هذا التغيري له تأثري يف حدوث التعقيد

املعنوي .هذا واحلال أنه بناءً على التحوّل الذي شاع يف عصرنا الراهن يف معايري اجلماليات ،أصبح االنزياح واإلبهام والتعقيد يف
الكالم من مجلة حماسنه اليت يستحسنها اإلنسان املعاصر.

املصادر واملراجع
 القرآن الكريم
 .1األصبهاني ،أبو القاسم إمساعيل بن حممد1415( .هـ) .إعراب القرآن( .قدمت له ووثقت نصوصه :فائزة بنت عمر املؤيد).
الرياض :د.ن (فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية ـ الرياض).
 .2ابن جين ،أبو الفتح عثمان( .د.ت) .اخلصائص( .حتقيق :حممد علي النجار) 3 .مج .بريوت :عامل الكتب.
 .3ابن عاشور ،الشيخ حممد الطاهر1997( .م) .التحرير والتنوير 30 .ج .تونس :دار سحنون للنشر والتوزيع.
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 .6ابن هشام األنصاري ،مجال الدين بن يوسف1386( .شـ) .مغين اللبيب عن كتب األعاريب( .حتقيق :حممد حميى الدين عبد
احلميد) 2 .جلد .طهران :مؤسسة الصادق للطباعة والنشر.
ضرَب من لسان العرب( .حتقيق :رجب عثمان حممد)5 .
 .7أبو حيان األندلسي ،أثري الدين حممد بن يوسف1418( .هـ) .ارتشاف ال َ
مج .القاهرة :مكتبة اخلاجني.
 .8امرؤ القيس ،امرؤ القيس بن حجر بن حارث الكندي1425( .هـ) .الديوان .اعتين به :عبد الرمحن املصطاوي .بريوت :دار
املعرفة.
 .9ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .د.ت) .تفسري البحر احمليط 8 .مج .بريوت :دار النشر ـ دار الفكر.
 .10أنيس ،إبراهيم وآخرون1425( .هـ) .املعجم الوسيط .ط  .4قاهرة :مكتبة الشروق الدولية.
 .11التفتازاني ،سعدالدين1377( .شـ) .شرح املختصر على تلخيص املفتاح للخطيب القزويين .ط  .9قم :دار احلكمة.
 .12التهانوي ،حممد بن علي ابن الفاروقي1996( .م) .موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم .جملدان( .تقديم وإشراف
ومراجعة :رفيق العجم)( .حتقيق :علي دحروج)( .نقل النص الفارسي إلي العربية :عبداهلل اخلالدي) .بريوت :مكتبة لبنان
ناشرون.
 .13الثعاليب ،أبو منصور1420( .هـ) .فقه اللغة وأسرار العربية( .تعليق :ياسني األيوبي) .ط  .2بريوت :مكتبة العصرية.
 .14اجلندي ،أمحد علم الدين1983( .م) .اللهجات العربية يف الرتاث القسم الثاني النظام النحوي .ليبيا :دار العربية للكتاب.
 .15احلارث بن حلزة .)1415( .ديوان احلارث بن حلزة( .حتقيق :مروان العطية) .دمشق :دار اهلجرة.
 .16حسن ،السيد حممد بن السيد1986( .م) .الراموز علي الصحاح( .حتقيق :حممد علي عبد الكريم الرديين) .ط  .2دمشق :دار النشر
ـ دار أسامة.
 .17الدسوقي ،مصطفى حممد عرفة2008( .م) .حاشية الدسوقي على مغين اللبيب عن كتب األعاريب 3 .مج .بريوت :دار ومكتبة
اهلالل.
 .18الزركشي ،بدر الدين حممد بن عبداهلل1376( .هـ) .الربهان يف علوم القرآن 4 .مج( .احملقق :حممد أبو الفضل إبراهيم) .دمشق :دار
إحياء الكتب العربية عيسى البابى احلليب وشركائه.
 .19الزوزني ،أبي عبداهلل احلسني بن أمحد1425( .هـ) .شرح املعلقات السبع( .تقديم :عبدالرمحن املصطاوي) .ط  .2بريوت ـ لبنان:
دار املعرفة.
 .20السكاكي ،أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر1407( .هـ) .مفتاح العلوم( .ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه :نعيم زرزور) .ط .2
بريوت ـ لبنان :دار الكتب العلمية.
 .21السيوطي ،جالل الدين عبدالرمحن1394( .هـ) .اإلتقان يف علوم القرآن( .حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم) 4 .جملدات .القاهرة:
اهليئة املصرية العامة للكتاب.
 .22ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1998( .م) .املزهر يف علوم اللغة وأنواعها( .حتقيق :فؤاد علي منصور) .جملدان .بريوت :دار
الكتب العلمية.
 .23ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1413( .هـ) ،همع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع( .حتقيق :عبدالعال سامل مَكرم) 6 .مج.
بريوت :مؤسسة الرسالة.
 .24شبايك ،عيد حممد1419( .هـ) .القلب عند البالغيني والنحاة العرب .القاهرة :دار حراء.
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 .25الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر1426( .هـ) .العَ ْذبُ النَّمري من جمالس الشَّنْقيطِيّ يف التّفسري 5 .مج .ط .2
(حتقيق :خالد بن عثمان السبت) .مكة املكرمة :دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع.
 .26الشنقيطي ،حممد بن أب القالوي1431( .هـ) .فتح رب الربية يف شرح نظم اآلجرومية .مكة املكرمة :مكتبة األسدي.
 .27الصايف ،حممود بن عبد الرحيم1438( .هـ) .اجلدول يف إعراب القرآن الكريم 16 .جملدا .دمشق :دار الرشيد.
 .28الطربسى ،فضل بن حسن1372( .شـ) .جممع البيان فى تفسري القرآن( .حتقيق :حممد جواد بالغي) 10 .مج .ط  .3تهران :ناصر
خسرو.
 .29الطوسي ،أبو جعفر حممد بن احلسن( .د .ت) .التبيان يف تفسري القرآن( .حتقيق وتصحيح :أمحد حبيب قصري العاملي) 10.مج.
بريوت :دار إحياء الرتاث العربي.
 .30العسكري ،أبوهالل احلسن بن عبد اهلل1418( .هـ) .الفروق اللغوية( .حتقيق :حممد إبراهيم سليم) .القاهرة :دار العلم للثقافة.
 .31ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1428( .هـ) .الوجوه والنظائر( .حققه وعلق عليه :حممد عثمان) .القاهرة :مكتبة الثقافة
الدينية.
 .32العياشي ،املنذر2009( .م) .األسلوبية وحتليل اخلطاب .دمشق :داراحملبة ـ دار اآلية.
 .33القرطاجين ،حازم( .د.ت) .منهاج البلغاء وسراج األدباء .د.م :د.ن.
 .34القرطيب ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد1423( .هـ) .اجلامع ألحكام القرآن( .احملقق :هشام مسري البخاري) .الرياض :دار عامل
الكتب.
 .35القزويين ،اخلطيب1998( .م) .اإليضاح يف علوم البالغة .ط  .4بريوت :دار إحياء العلوم.
 .36املرزوقي ،أبو علي أمحد بن حممد2003( .م) .شرح ديوان احلماسة ألبي متام 4 .مج( .تعليق :غريد الشيخ) .بريوت ـ لبنان :دار
الكتب العلمية.
 .37مطلوب ،أمحد2007( .م) .معجم املصطلحات البالغية وتطورها .ط  .2بريوت ـ لبنان :مكتبة لبنان ناشرون.
 .38امليداني ،عبدالرمحن حسن1416( .هـ) .البالغة العربية أسُسها وعلومها وفنونها .جملدان .دمشق :دار القلم.
 .39حييى بن محزة1332( .هـ) .كتاب الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز 3 .مج .مصر :مطبعة املقتطف.

