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مريـم أقريـن
ملخص البحث:

تتناول هذه الورقة البحثية (العدول) يف الرتاكيب االمسية لدى أحد أبرز شعراء األندلس ،أال وهو ابن
خفاجة األندلسي (533هـ) الذي يعد من املبدعني املقلني واجمليدين الذين عاشوا ضمن حقبة من
حقب عصور االزدهار العريب ،واشتهر مبدونته اليت أتلقت أحرفها أبلوان الطبيعة فمزج بني نـَ َف ِ
ـس
الطبيعة وجوهرها بصوره األخاذة ،وبني كلماته املنسوجة بروحه النقية لينصهر عنهما قالب مل تعتده أذن
القارئ ومل أيلفه ذهنه ،إنـه العدول واالحنراف الرتكييب الذي يتخلله عدول واحنراف تصويري ،ولعل هذا
ما يفسر كثرة االستشهاد بشعره .ستقوم هاته الدراسة ابلوقوف على بعض ما يعرتي املركب االمسي من
العدول واحملدد بــ" :العدول ابلتقدمي والتأخري (الرتتيب) ،والعدول ابحلذف (النقصان) ،مع استجالء
جوانبهما النحوية مكملة مبتعتهما وفائدهتما البالغية املقصدية .ومن نتائج الدراسة :أن العدول الرتكييب
حيق التجاوز واالحنراف عن أصله النمطي املتعارف عليه عند أئمة النحو ،إىل النمط اإلبداعي املتميز
ابحنرافاته اجلائزة واملقبولة ،وتتوالد مقاصد وأغراض قد تتعدد يف كل ظاهرة احنرافية عدولية اعرتاضية
يقذف هبا املرسل املبدع إىل املتلقي املمكن ،وميكن إلحدى هذه الدالالت أو األغراض أن تكون هي
املقصودة يف ذهن املبدع مع وضعه يف احلسبان مراعاة إقامة الوزن والقافية.
الكلمات املفتاحية :العدول -االنزايح -الرتتيب -النقصان -القصد.

 أستاذة مؤقتة يف قسم اآلداب واللغة العربية ،كلية اآلداب واللغات ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،اجلزائر.

جملة الدراسات اللغوية واألدبية
Abstract:
This paper deals with the topic of departure in the nominal structures of
one of the most prominent Andalusian poets: Ibn Khafajah al-Andalusi
(d.533H) who was considered to be one of the creative, rare and excellent
poets who once lived during the progressive era of Arab. His collection of
poems was famous for the colors of naturalness of the letters; he blended
between the breeze of nature and its germs with such a captivating
manner. His words were woven in such a pure spirit that it mesmerized
the ears and thrilled the mind. This is the structural departure and
deviation that is interposed by scenic departure and deviation; perhaps
this was the reason of the preference of his poems as examples by many.
This study will focus on some of the nominal structures which have the
deviation and departure such as deviation of bringing to the forth and
deferment in the arrangement and the departure with omission
(decrement). This is done by pointing out its syntactical aspects and
elaborating on its benefits and advantages in the rhetorical purposiveness.
Among the conclusions of this study: Structural departure has resulted in
the deviation from the original standard of structures known among the
leading grammarians to creative and distinct forms which are acceptable
and permissible. This has led to variation of meanings in each of the
deviation that that the sender would try to convey to the recipients.
Perhaps that one of these meanings was also what is meant by the poet
after taking into consideration the rhymes and endings of the poetic
verses.
Keywords: Departure– Deviation– Arrangement– Decrement– Purpose.
Abstrak:
Kertas kajian ini menangani topik perubahan dalam stuktur ayat nominal
dalam puisi-puisi salah seorang daripada penyair Andalus yang terkenal
iaitu Ibn Khafajah al-Andalusi (w.533H). Beliau dianggap seorang
penyair yang terbilang dan terkemuka yang pernah hidup dalam salah satu
zaman keagungan Arab. Puisi-puisi beliau terkenal kerana warna-warna
kesemulajadian huruf-hrufnya; beliau mengadun di antara kesegaran alam
semulajadi dan khazanahnya dengan cara yang mengasyikkan. Perkataanperkataannya ditenun dalam semangat yang suci sehingga menjadi halwa
telinga dan mainan perasaan. Ini adalah perubahan dan penyisihan
struktur yang diselang-selikan dengan perubahan dan penyisihan indah
perlambangan; mungkin juga ini adalah sebab syairnya di sebut-sebut
ramai. Kajian ini akan memfokuskan kepada beberapa struktur ayat
nominal yang mengalami perubahan dan penyisihan seperti
mendahulukan predikat dan penyisihan ayat melalui pemotongan unsur
ayat. Ini dilakukan dengan menjelaskan aspek-aspek tatabahasa dan
العدد الثاين
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menjelaskan faedah-faedahnya dari aspek tujuan retoriknya. Di antara
kesimpulan kajian ini adalah: Perubahan struktur telah menyebabkan
penyisihan daripada standard asal struktur yang didapati dalam kalangan
pakar nahu ternama kepada satu struktur yang unik dan dapat diterima. Ini
menyebabkan setiap variasi itu mempunyai maknanya tersendiri yang
cuba disampaikan kepada pendengar. Mungkin juga ia adalah salah satu
daripada apa yang dimaksudkan oleh penyair sendiri setalah melihat
kepada rima dan stanza baris-baris syairnya.
Kata kunci: Perubahan – Penyisihan – Pengurangan – Tujuan.

مقدمة:
عُرف اإلنسان العربـي منذ القدم ابهتمامه ابلفنون األدبية النثرية منها والشعرية ،وخاصة استحواذه على
فن (الشعر) بوصفه جزءا من بنية وعيه ورافدا رئيسيا من روافد تفكريه ،وابعثا الفتا للنظر من بواعث
حضوره الوجداين ،وهذا الفن ال يعرب عن فكر جمرد فحسب ،بل يُعرب أيضا عن مكنون ذاته وانتمائه
العاطفي ،ويُثبِت وجوده ويعكس جتربته يف العامل اخلارجي عرب حـس مرهف وطاقة متفجرة ،يف إقامة بناء
لغوي وفين مميز بوقفاته الفريدة اليت ال تربز إال بتقنية خاصة ،واملستبينة -هنا -يف تقنية (العدول)؛ كونه
ظاهرة من بني الظواهر البالغية التداولية اليت تتجلى ابمتياز يف الكتب الرتاثية نثرها وشعرها ،وتكثر
خاصة يف املدوانت الشعرية .وميتاز الشاعر ابحتواء شعره على مجيع ألوان وأشكال العدول واالنزايح،
لكي يسمى شعره شعرا -ال نثرا -ال يكفيه
حىت جيذب القارئ ويستفزه ويُناغي أفكاره ويُداعبها .و ْ
االلتزام ابلوزن والقافية يف قالب واحد ،بل عليه تضمني هذا السبك والقالب "عثرات" ،مادهتا ال ُكحل
املثري ومضموهنا معاين احلروف والكلمات واجلمل ،لتُسقط القارئ يف فوَهة غري متوقعة تعرتض طري
قراءته فال مير وينجو منها حىت جيد خمرجا ومقصدا من وضع هذه العثرة والعتبة أمام فكره وذهنه ،ومن
هذه العثرات العدولية املهمة اليت خترج عن الطري األصلي املستقيم إىل طري مائل معوج؛ العدول

ابلرتتيب املتجسد يف (التقدمي والتأخري) ،والعدول ابلنقصان واملتمثل يف (احلذف) ،واليت سيُعتمد عليها
للكشف عن مجاليات وغاايت ومقاصد الرتاكيب االمسية ألحد شعراء األندلس ،أال وهو ابن خفاجة
األندلسي.
وأتسيسا ملا سب  ،ميكن أن تُطرح إشكالية هذه الدراسة يف السؤالني اآلتيني :كيف متظهر
العدول ابلرتتيب والنقصان يف الرتكيب االمسي داخل النص الشعري؟ وإىل ِ
أي مدى كان لتوظيف هذا
العدول ،األثر يف توليد واستنطاق املعىن املقصود ،واملراد الوصول إليه يف هذا النص الشعري؟
ّأولا -تعريف مصطلح (العدول):
ديسمرب 2015م
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 .1املعىن اللغوي:
إذا تتبعنا املعاجم اللغوية العربية الرتاثية ،جند أن املادة اللغوية (عدل) عرفت معاين كثرية ،منها
(امليل) و(االعوجاج) وهذا ما أورده اخلليل بن أمحد الفراهيدي (ت175هـ) يف معجم العني،
1
ِ
ت أان الطري )
الع ْد ُل أن تَـ ْعد َل الشيء عن وجهه فتميلهَ ،ع َدلْتُهُ عن كذاَ ،
وع َدلْ ُ
بقوله( :و َ
واملعىن نفسه يذكره ابن فارس (ت395هـ) بقوله( :فأما األصل اآلخر فيقال يف االعوجاج:

َع َدل ،وانْعدل ،أي انعرج) 2.ومن املعاجم العربية احلديثة يطالعنا معجم املنجد -وهو من أشهر

وأوسع املعاجم العربية استعماال -ابملعاين نفسها (امليل واالعوجاج) ،يقولَ ( :ع َد َل َع ْدال
اعو َّج 3.)...إذا ،فمجموع معاين املادة (عدل) تصب يف
الطري ُ َ :مال (ُ )...
وم َع َادلَة الشيءَُ :

معىن واحد ،هو امليل واخلروج املقصود عن األصل الواحد املتعارف عليه.
 .2املعىن االصطالحي:
أما التعريف االصطالحي للعدول فقد حاول مجلة من العلماء والدارسني وضع تعريف له؛
حيث عُ ِرف أبنه( :التحول أو االحنراف عن املألوف من القيم أو األوضاع أو أمناط السلوك

واليت تتمثل يف كل متحول أسلويب أو احنراف غري متوقع على منط من أمناط اللغة) 4،وبعبارة
أخرى...( :استعمال غري مألوف يف التعامل مع اللغة إذ يغدو النص الشعري نصا يرنو إىل
(الالعقالنية) والالمألوف) و(الالعادي) 5،)...أو ميكن القول فيه هو( :خروج عن النمط
العادي أو املألوف إىل النمط الفين أو املتميز من الكالم)...؛ 6فمعىن (العدول) يدور -عرب
هذه التعريفات -حول خروج العمل اإلبداعي -الشعري خاصة -عن األصل املألوف الذي
يتجلى يف املعايري والقواعد املتعارف عليها من قبل علماء العربية يف مستوايهتا املختلفة ،إىل
الفرع الالمألوف؛ واملتمثل يف النمط الفين اإلبداعي ،ويكون ذلك نتاج قصد مجايل معني يسعى
املنتج إليصاله.

اثني ا( -العدول) يف الدراسات العربية:

 .1عند القدامى:
لقد انل موضوع (العدول) اهتماما واسعا يف املصنفات األصلية لعلماء العربية ،وأعظمها
مصنف الكتاب ل ــ :سيبويه (ت180هـ) يف ابب (هذا ابب ما جاء معدوال عن حده من

املؤنث) 7الذي صرح فيه بلفظة (العدول) وشرحه بدقة من اجلانب الصريف وبتوظيف أمثلة،
وهبذا ميكن أن نعتربه أقدم كتاب حنوي عند العرب تناول هذا املصطلح بدقة متناهية 8.ومن
أعظم ما وصل إلينا من الكتب األصيلة –أيضا -املقتضب؛ حيث يشري إليه النحوي املربد
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(ت285هـ) حبديث مطول عن العدول خاصة (العدول الصريف) يف (ابب ما كان من األمساء
املعدولة على (فَـ َعال)) 9.ومثله يف ذلك مثل ابن جين (ت392هـ) الذي يذكر مصطلح

(العدول) صراحة يف (ابب يف العدول عن الثقيل إىل ما هو أثقل منه لضرب من
10
االستخفاف).
ويُعد ابن املعتز (ت296هـ) من البالغيني الذين تناولوا (العدول) عرب ربطه بــ:
(االلتفات)؛ حيث يقول بلفظة (االنصراف) يف ابب (االلتفات)( :وهو انصراف املتكلم من
املخاطبة إىل اإلخبار وعن اإلخبار إىل املخاطبة وما يشبه ذلك ،ومن االلتفات االنصراف عن
معىن يكون فيه إىل معىن آخر)...؛ 11فااللتفات انصراف أو عدول من املخاطبة إىل اإلخبار،
ومن اإلخبار إىل املخاطبة ،وكذلك من معىن ملعىن آخر ،وهذا األخري يُعد من حماسن الكالم.
ويُطالعنا البالغي عبد القاهر اجلرجاين (ت471هـ) يف مصنفيه املعروفني بــ :دلئل
اإلعجاز وأسرار البالغة جبملة من املصطلحات الدالة واملعربة عن (العدول)؛ حيث جند ذلك
يف سياق ذكره ألقسام الكالم احلسن والفصيح ،فتارة يكون يف اللفظ (القسم األول) ،واترة

يكون يف النظم (القسم الثاين) ،ولنأخذ القسم األول (حسن اللفظ) الذي يقول فيه:
(...فالقسم األول الكناية واالستعارة والتمثيل الكائن على حد االستعارة وكل ما كان فيه على
اجلملة جماز واتساع وعدول ابللفظ عن الظاهر،)...

12

وما كتاب منهاج البلغاء وسراج

األدابء إال من الكتب البالغية املشهورة الذي حاول فيه صاحبه أبو حازم القرطاجين
(ت684هـ) التكلم عن قضااي الشعر العريب ،ومن بني قضااي الشعر حديثه عن (العدول)
بوصفه ميزة شعرية وقضية من قضاايه ،فاالسرتاتيجية الشعرية هلا غاية وحيدة هي تغييـر املعىن
( )...وتغيري اللغة 13،حيث نراه أورد هذا املصطلح –العدول -يف خضم حديثه عن "اخلطابة":
(أبن يعدل هبا عن طريقتها األصلية)...؛ 14وقد عين به اخلروج عن الطريقة املألوفة املعيارية
األصلية).
وعند ولوجنا إىل حبر العلوم التشريعية جند األصويل ابن قيم اجلوزية (751هـ) بتعرضه
للعدول بشكل صريح ومبعناه حنو (التجوز) ،و(جاز) ،و(تعداه) يف سياق شرحه (للمجاز)،
يقول( :فاشتقاقه من جاز الشيء جيوزه إذا تعداه وعدل عنه ،فاللفظ إذا عدل به عما يوجبه
أصل الوضع فهو جماز على معىن أهنم جاوزوا به موضعه األصلي أو جاوز هو مكانه الذي
وضع فيه أوال)؛ 15فعرف اجملاز من الناحية االشتقاقية ليبني أن معىن (اجملاز) هو (العدول)،
و(العدول) هو جتاوز أصل الوضع وهبذا املعىن هو (جماز).
 .2عند احملدثني واملعاصرين:
ديسمرب 2015م
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مثلما كان للعلماء العرب القدامى نصيبهم الوافر يف حديثهم عن فكرة العدول يف طيات
صفحات كتبهم ،كذلك كان للمعرب احملدثني واملعاصرين حظ أوفر من حيث تعمقهم يف
مصطلح العدول إىل الدرجة اليت جعلت منه نظرية قائمة بذاهتا.
فإذا ما التفتنا إىل األسلويب التونسي عبد السالم املسدي سنلحظ أنه قد قابل اللفظة
األجنبية (( )Écartابالنزايح) مث (ابلتجاوز) ،وليس هذا فقط بل إنه قد عاد للفظة العربية
الرتاثية وأحياها وهي لفظة (العدول) ،يقول...( :عبارة انزايح ترمجة حرفية للفظة ( )Écartعلى
أن املفهوم ذاته قد ميكن أن تصطلح عليه بعبارة التجاوز ،وأن حنيي له لفظة عربية استعملها
16
البالغيون يف سياق حمدد وهي عبارة (العدول).)...
ومن بني الدارسني املعاصرين حممد اهلادي الطرابلسي الذي عُرف بدراسته -رسالة

دكتوراه -ألعمال شاعر من شعراء العصر احلديث وهو (أمحد شوقي) يف مدونته (الشوقيات)،
فقد حاول أن يربز اخلصائص األسلوبية هلا فوف يف ذلك وجبدارة ،ويف َس ْري دراسته وحتليالته
تعرض خلاصية أسلوبية هي (العدول) أو (االنزايح) الذي ذكره مع ما يرادفه مثل (التجوز)،

يقول...( :أو أن يكون قائما على جتوز (الشعر) لبعض قواعد اللغة املطردة يف القدمي واحلديث
معا ،أو أن يكون الشاعر عدل عن السبيل املؤدية املباشرة اليت تنظر من املتكلم ابلعربية يف
ذلك املعىن إىل سبيل كثرية الوسائط)...؛ 17فأشار إىل أن شعر شوقي يقوم على (العدول)
و(التجوز) عن بعض قواعد اللغة القدمية واحلديثة ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى (العدول)
أو (التجوز) عن الطري أو السبيل املباشر إىل سبيل كثري الوسائط.
يعرف صالح فضل العدول تعريفا أسلوبيا مستعينا يف ذلك مبصطلح مرادف له ،وهو
(االحنراف) ،يقول( :إن األسلوب هو يف جوهره احنراف عن قاعدة ما)...؛ 18ويف رأيه ال
يكون األسلوب أسلواب إال وحيوي عدوال أو احنرافا عن املعيار أو األصل؛ فاألسلوب يصبح
مسألة عدول /احنراف ( )écart ou déviationابلنسبة إىل أصل معني (املعيار) (
 19،)donnéeهلذا كان جوهر األسلوب هو "العدول" ،وعُد ِمسة وميزة فيه (فقد عُد التجوز أو
اخلروج مسة أسلوبية 20،)...حىت إن األسلوب أطل عليه (علم االحنرافات) 21ليحرز هبذا
norme

وجوده القيمي املتميز يف األسلوب.
ويشرح عبد اهلادي بن ظافر الشهري العدول –من وجهة نظر تداولية -عرب ثنائية
(األصل والعدول) أو ما مساه (ابلدرجة االفرتاضية) أو(درجة األصل) -اليت هي األساس،-
وتنتمي لنظام من األنظمة كالصوت والصرف والرتكيب واملعجم والداللة وتتجسد فيها ،وهي
الكفاءة املفرتض وجودها يف كل من طريف اخلطاب (املتكلم واملتلقي) و(درجة االنزايح) الذي
هو عدول وخروج عن درجة األصل أو االفرتاضية ،وكل هذا يكون مبقتضى السياق الذي
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يتطلب إما استعمال األصل أو العدول عنه ،يقول( :إن لكل مستوى لغوي درجة افرتاضية
تكون أساسا ،أو مبتدأ يف كل مستوى من هذه املستوايت ،وُميكن أن تسمى ابلدرجة األصل؛

إذ تتضمنها كفاءة كل من طريف اخلطاب ( )...وتنتمي هذه الدرجة إىل ُسلمية أو نظام معني
يف أحد مستوايت اللغة ( )...وقد خيرج عن مقتضاها بدرجة انزايح متفاوتة عن درجة األصل،
وذلك حسب مقتضى السياق 22.)...ويؤكد على أمهية السياق عند التداوليني يف توظيف

األصل أو االنزايح الذي ينجر عنهما غاية ومقصد مستهدف ،فيقول بلفظ (العدول)( :وال
تستعمل هذه الدرجات مبعزل عن السياق ،فاستعمال الدرجة االفرتاضية أو العدول عنها ،يعرب
23
عن قصد تداويل.)...
يف حني كان للنحوي العريب متام حسان التفاتة متميزة تُستجلى يف كتابه املوسوم بـ ــ:

األصول؛ فقد عقد قسما مساه (العدول) ليفصل يف هذه الفكرة من جوانب عدة ومظاهر

كثرية ،فيذكر يف تفصيله ذاك مصطلح (العدول) وبشكل مكثف ،فيقول على سبيل املثال:
(كل ذلك فروع للنون ،وكله عدول عن األصل حبسب املوقع ،وبسبب ارتباطه ابملوقع يعترب

عدوال مطردا ،وبسبب اطراده يسهل رده إىل أصله)...؛ 24فهناك (األصل والعدول عنه) (فروع
النون) ،وهناك (العدول ورده ألصله) وتَ ْسهل هذه العملية؛ إلطراد (العدول) يف املوقع من
جهة ،واملعرفة (ابملعيار /األصل) من جهة أخرى.
ويذكر متام حسان كذلك أن هذا (العدول) ال يكون هكذا بل له شرط ،وهو (أمن
اللبس) (وشرط جواز العدول عن األصل من هذه األصول أن يؤمن اللبس فتتحق
الفائدة 25،)...فاحلذف والتقدمي والتأخري وغريمها ال يكون إال بدليل يؤمن اللبس للمتلقي فتنبع
بذلك الفائدة املرجوة منه .وهذه (األمناط واألشكال العدولية) جسدها يف شكل عناوين حملاور
عرب ثنائية (األصل والعدول) ،فقال( :العدول عن أصل وضع احلرف ،والعدول عن أصل وضع
27
الكلمة 26،العدول عن أصل وضع اجلملة).
اثلثا( -العدول) يف الدراسات الغربية:

استخدم الغربيون مصطلح العدول يف دراساهتم مبقابالت معينة أشهرها ()L’écrat؛ حيث جند (مايكل
ريفاتري) ( )M.Riffaterreقد عرب عن (العدول) مبصطلح ( 28)Agrammaticalitéالذي ترمجه مرتجم
كتابه حممد معتصم بـ( :الال حنوية) ،ويعين هذا املصطلح وف فكرة (ريفاتري) -وحسب املرتجم( -كل
واقعة نصية تُشعر القارئ خبرق قاعدة 29،)...فمجال (الالحنوية) أو ( )Agrammaticalitéهو العدول
واخلرق القاعدي أبنواعه ومستوايته ،وهذا اخلرق يشعر به القارئ أثناء حدوثه.
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إال أن النظرية القائمة على العدول تظهر وبشكل واضح ومفصل عند األسلويب جون كوهني
( )J. Cohenيف كتابه (نظرية الشعر) الذي عرب عنه مبصطلح (اجملاوزة) 30،وهو ترمجة لـ ( ،)écratوبربطه
ابألسلوب يقول( :األسلوب هو ما ليس شائعا وال عاداي وال مصوغا يف "قوالب" مستهلكة 31)...بل
هو (جماوزة ابلقياس إىل املستوى العادي)...؛ 32فاألسلوب ليس كالما عاداي وشائعا ،وال قالبا مستهلكا
عند املتكلمني ،بل تظهر فيه خاصية وميزة ومسة هي اجملاوزة أو العدول ،وتُعرف هذه ِ
السمة بقياسها
ومقابلتها ابملستوى العادي .إذن ،جعل كوهني األسلوب جماوزة ،وهي أساسه ،فمفهوم العدول نفسه
جوهري يف نظريته 33،وهبذا وضح فكرة ومفهوم العدول.
وعليهُ ،وجد مصطلح العدول بلفظه ومعناه عند العرب القدامى مع وجود مرادفات له حنو:
التجوز ،واالنصراف ،واخلروج ،والشجاعة العربية ...من دون قصد هلا بل ذُكرت ألجل إيصال معىن

معني أثناء تبحرهم يف تصانيفهم النحوية والبالغية واألصولية .يف حني كان احملدثون املعاصرون ينقلون
ترمجات من الغربيني مبصطلحات ختتلف من ابحث آلخر عند تعرضهم للعدول املوجود يف تراثهم .أما
الغربيون فقد أتسست عندهم نظرية العدول ،ولكن مبصطلحهم الشهري (.)L’écart
وبعد هذا العرض التارخيي ملصطلح العدول ،نعود ونذكر أن جمال الدراسة وميدان حتليل فكرة
(العدول) تتموقع يف الرتكيب االمسي الذي ينبين على ركنني أساسيني ،مها :املسند واملسند إليه ،فيعتربان
كما قال سيبويه( :مما اليغين واحد منهما عن اآلخر ،وال جيد منه بدا) 34وتربطهما عالقة ذهنية جمردة
( ...ذلك أن اإلسناد يف اللغة العربية يكفي فيه إنشاء عالقة ذهنية بني املسند واملسند إليه دون التصريح
بذلك نطقا أو كتابة 35،)...وما اجلملة االمسية إال مركب مبدوء ابسم.
ومبقياس العدول ختضع هذه اجلملة أو املركب لعوامل ومؤثرات متنوعة تعرتضها وتسحبها حنو
اخلروج عن األصل املألوف إىل الفرع غري املألوف حنو :العدول ابلرتتيب (التقدمي والتأخري) ،والعدول
ابلنقصان(احلذف) ...وأتسيسا على هذا سنحاول إظهـار هذه العدوالت التجاوزية يف املدونة الشعرية
األندلسية للشاعر ابن خفاجة األندلسي.

36

رابعا -العدول ابلرتتيب والنقصان يف قصائد ابن خفاجة األندلسي:

 .1العدول ابلرتتيب (التقدمي والتأخري):
حتوي اللغة فروع قواعدية تبناها حناة العربية يف صميم كتبهم منها ،العدول ابلرتتيب أال وهو
(التقدمي والتأخري) ،الذي يعد من املباحث املهمة اليت حظيت بعناية كبرية من قبل النحاة

والبالغيني 37وحىت األسلوبيني ،ويف نظر هؤالء يعترب هذا العدول العارضي حتقيقا لالحنراف
واالنزايح 38،أما إذا جئنا للنحاة القدماء وعلى رأسهم (سيبويه) فنراه مل يذكر تعريفا حمددا أو
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صرحيا للتقدمي والتأخري ،بل كان يورد أمثلة؛ حيث يقول يف صدد حتديد أمهيته ودوره يف املعىن:
(والتقدمي والتأخري فيما يكون ظرفا أو يكون امسا يف العناية واالهتمام ( )...فمن ذلك قوله عز
وجل :ﭐﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱠ 39وأهل اجلفاء من العرب يقولون (ومل يكن كفؤا له

أحد) وكأهنم أخروها حيث كانت غري مستقرة 40،)...أما عند البالغيني فيتصدرهم عبد القاهر
اجلرجاين الذي أبدع يف وصف هذا الباب وتبيان قيمته البالغية والكشف عن أسراره اجلمالية
التصرف ،بعيد
جم احملاسن ،واسع ُّ
ابلنسبة للمتكلم واملستمع ،إذ يقول( :هو ابب كثري الفوائد ُّ
يفرت لك عن بديعة ،ويفضي بك إىل لطيفة ،وال تزال ترى أن راقك ولطف
الغاية ال يزال ُّ
عندك ،أن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إىل مكان) 41،ومثله يف ذلك الزركشي
(ت794هـ) 42.وقد ذكر متام حسان هذه القضية يف كتابه النحوي ،قائال( :األصل يف املبتدأ
واخلرب تقدمي املبتدأ وأتخري اخلرب ولكن هذه الرتبة غري حمفوظة؛ إذ قد ختضع لالعتبارات
السياقية واألسلوبية كما قد ختضع جبواب عكسها أو وجوهبا) 43،فجعل مراتب التقدمي والتأخري
خاضعة ملؤثرات سياقية ليتحق بذلك رتب غري حمفوظة .وعناية الدرس اللغوي احلديث
واملعاصر هبذا العارض كان له أمهية وأثر كبري يكمن يف حتقي جانبني أساسيني للغة واملتلقي
مها :توليد مجل جديدة ،وحتقي معىن جديد 44.ومثلما للحذف والزايدة أثر يف الداللة كذلك
تغيري الرتب؛ ابعتبار أن داللة التقدمي للخرب ليست هي داللته عند أتخريه.
وللتقدمي والتأخري أضرب عديدة اختلفت نتيجة لتوجه كل عامل ،ومن أشهرها ما جزأه
ابن جين (ت392هـ)؛ فهي عنده ضرابن ،األول (ما يقبله القياس)؛ حنو تقدمي املفعول على

الفاعل ،وعلى الفعل الناصبة حنو( :ضرب زيدا عمرو) ،و(زيدا ضرب عمرو)....؛ 45أما الثاين
يصح وجيوز تقدميه ،حنو تقدمي خرب املبتدأ على املبتدأ ،حنو:
فهو (ما يسهله االضطرار)؛ مما ُّ
(قائم أخوك) ،و(يف الدار صاحبك) 46،...يف حني جند اجلرجاين قد جعل يف كتابه دالئل
اإلعجاز التقدمي على ضربني كذلك ،واشتهر هبما؛ فأحدمها ،يكون التقدمي فيه على نية
التأخري؛ 47وهو الذي يقدم فيه املتأخر ويبقى على حكمه الذي كان عليه قبال 48،كما يف
قولك (منطل زيد) و(ضرب عمرا زيد) 49،...فلم ينصرف املتقدم عن اببه ومل حيول عن أصله
50
–اخلرب املقدم احتفظ خبربيـته -واحتفظت اجلملة أبصلها فظلت مجلة امسية كما هي.

واآلخر ،يكون التقدمي فيه ليس على نية التأخري 51،يف هذا النوع ينتقل حكم املقدم إىل غري
حكمه وجيعله يف ابب غري اببه فيختلف بذلك إعرابه 52،مثل تقدمي اخلرب املعرفة على املبتدأ
املعرفة ،حنو (زيد املنطل ) فإذا ما وقع التقدمي تقول( :املنطل زيد) ،هنا خرج املقدم (املنطل )
عن اببه فصار (مبتدأ) ،بعد أن كان يف اجلملة األوىل خربا للمبتدأ (زيد) ،كما خرج املؤخر عن
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اببه أيضا فصار (زيد) (خربا) بعد أن كان يف اجلملة األوىل مبتدأ 53.وجند تقسيما آخر ل ــ :ابن
األثري (ت637هـ) 54،والزركشي 55،والسيوطي (ت911هـ) 56الذين ورد عنهم التقدمي والتأخري
على أنواع عديدة حسب املوقف والسياق الداعي لذلك.
إذن ،فَ َج ْع ُل علماء النحو الرتبة حمفوظة وغري حمفوظة يسهل عملية التحويل والتغيري
والعدول وهذا ال يرد اعتباطا ،وإمنا يكون عمال مقصودا يقتضيه غرض بالغي أو داع من

57
ص املخاطب والسياق الكالمي الذي يرد فيه الرتكيب 58،وقد تتجمع عدة دوافع
دواعيه ،ختُ ُّ
من أجل إخراج األسلوب على الرتتيب الذي أراده صاحبه 59.وقد حظيت قصائد ابن خفاجة
ابلصفرة؛
هبذا الشكل واملظهر العدويل الرتتييب ،عرب قوله يف وصفه للكأس واخلمرة اليت كىن هلا ُ
حيث نراه يُظهر كل طاقته التخييلية لرسم لوحة طبيعية جتعل القارئ ينساب وراءها وكأنه يف

حالة ُسكر وضياع ،فيقول:
ك ما ر َ ِ
سحة
فَطَْرفُ َ
اق م ْن َم َ

َعلَ ِيه وللش ِ
ور ال َق َم ْر
مس نُ ُ

60

يعتمد الشاعر على عنصر املراوغة عرب خلخلة الرتكيب يف عجز البيت النفيس
الستهداف قارئه املتأمل ،فلجوؤه (...إىل تشكيل فين يدفع املتلقي إىل التأمل الذي يكشف
عن رؤيته) 61،هلذا عدل عن األصل وجتاوزه بتقدمي اخلرب شبه مجلة (للشمس) على املبتدأ
الشمس) ،فتعمد هذا التقدمي والرتتيب اجلائز
(نور القم ِر
(نور القم ِر) ،واألصل ُ
املعرف ابإلضافة ُ
ُ
قاصدا منه ختصيص اخلرب ابملبتدأ يف أن مصدر نور القمر وإشعاعه هو الشمس ،وأن هذا
الكوكب الناري يُنسب إليه ضوء وسنا وبري الكوكب الفضي اللجيين ،فهو هبذه الصورة يصف
الساقي مع اخلمرة اليت عرب عنها ابلصفرة والنار؛ فهي الشمس والنجم امللتهب اليت متد جبماهلا
إضاءة للساقي فيتحول كالقمر املضيء.

أما إذا جئنا إىل مرج الراثء فهو أرض واسعة ترعى فيها خمتلف العبارات والكلمات اليت
وجدت مكاان فيها ،ولكن مل تقتصر على هذا املكان املميز بل تطمع إىل أن تتخلل إىل نقطة
عميقة يف ذهن القارئ وترتبع العرش ،ففي قصيدة (شراب األماين سراب) يرثي الوزير (أاب
ربيعة) الذي دعا له:
علَيك سالم ِ
هللا من ِ
قضى،
صاحب َ
َ
َ َ ُ
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ناب
ش َربع َ
َجه َ
فَأ َ
وج ُ
بعدهُ َ

62

حيث يتسلل العدول عن األصل للبيت فيأخذ مكانه يف الصدارة بتقدمي اخلرب شبه
(سالم هللاِ) ،فاألصل تقدمي ذكر هللا
اجلملة جار وجمرور (عليك) على املبتدأ املعرف ابإلضافة
ُ
ِ
عليك) ،قاصدا منه حصر وقصر الدعاء والسالم والتحية على (أاب ربيعة) من رفيقه
(سالم هللا َ
ُ
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ومعاشره ابن خفاجة حىت إنه حكم له وعلى مجيع الدنيا وما حوهلا ابلبكاء كون الدعاء (عادة
ُ
لغوية ذات بنية لسانية خاصة  ،تنطوي ابستمرار على طريقة تعبريية ال ينفصل فيها البالغي عن
السيكولوجي 63،)...فما مرثيه سوى منبع اخلري والفعل احلميد ،فلم يرتكب ما يسيء إىل غريه،
ومل يرتك عيبا وعارا يف شخصه ،وهذا ما أكده بقوله:
64
ِ
ِ ِ
تَوىل محَ َ ِ ِ
ياب
س َعلَيه ث ُ
يد الذكر مل أيت وصمة فتَبقى ومل تَدنَ ْ
ال تزال جعبة شاعران األندلسي تُدر نفيسا وعلقا وتعب نسيما وعطرا ،فبمقابلة فريدة
يصف األرنب والكلب مازجا إايمها ابلطبيعة األندلسية ومركزا على الكلب ،يقول:
65
يث جرى و ِ ِ
ماح
بح التِماع،
َجَرى َشدًّا ،وللص ِ
َ
حبَ ُ َ
للربق الت ُ
فعدوله األخاذ بنفحته الصباحية يظهر بتقدمي اخلرب شبه اجلملة (للصبح ،للربق) على
املبتدأ (التماع ،التماح) ،لإليذان مبقاصد ،منها إبراز مجال النغمة املوسيقية العذبة عند نطقها،
ُحمدثة رنة صوتية ممتعة نتيجة للجناس الناقص ليجذب قارئه من جهة إيقاعية لفظية كون
(الضرورة الشعرية (هي) اليت جتعل الشاعر يلجأ إىل استخدام صيغة صرفية بدال من صيغة
أخرى 66،)...ومنها بعث التفاؤل من جهة ،والتربك ابلصباح ونوره ،والربق ومجاله اللذان
يشرتكان يف اللون األبيض من جهة أخرى ،وكل هذه االستعارة إلضفاء طابع القوة والسرعة
املبالغ فيها عند الكلب فهو كلمعان الصبح وخطفة الربق يف النظر إليه.
وإذا مدح الفقيه (أاب أمية) نراه يقول:
67
لَه ِشيمة تَـْندى ِ
وتن َق ُع أحشاءَ اهلَ ِج ِري فيربُُد
فتشفي من الصدى،
ُ َ َ
فنظرا للظرف املوقفي الذي كان فيه وهو مدح الفقيه ،بُغية كسب مودته ،راح خيصص
صفة الشيمة والكرامة له؛ فضيافة الفقيه تروي عطش املهاجر الذي أيمل العودة حىت تُربد
أحشاؤه ،ومبقصد ضمين لعله يرمي منه ،أن هذا املهاجر (أو الشاعر) قد وجد مالذه الروحي
والنفسي وحىت اجلسمي يف جمالس أيب أمية قضاء وعلما وأنسا ...هلذا نراه قدم اخلرب (له) على
68
املبتدأ (شيمة) ،ليرتجم لنا أبسلوب االنزايح (صدى هلواجس الشاعر ومشاعره املتضاربة).
وأهم ميزة اشتهر هبا (ابن خفاجة األندلسي) حديثه عن موطنه ذي النهر البديع الذي كان له
أتثري عمي يف مشاعره الرقيقة املرهفة؛ حيث يصف (هنر شقر) قائال:
ِ 69
هلل هنـر سـالَ فـي بطـح ِ
ورودا من لَ َمى احلسنـاء
ـاء
َ
أشهى ُ
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عرب شهية التأمل ،نالحظ حتق العدول يف النظام اللغوي صدرا بتقدمي شبه اجلملة أي
اجلار واجملرور (هلل) على املبتدأ (هنر) ابعتباره عارضا يزيح ظهور اجلملة االمسية عن أصلها ،لــ:
(يـمنح النص بُعدا فنيا ومجاليا يفنت القارئ) 70وفضال عن ذلك يُ ُّ
عد منبها يقصد منه قصدا
بالغيا تلميحيا يتجلى يف التربك والتفاؤل ،والتعظيم ابسم هللا سبحانه وتعاىل خللقه النهر ،وهو
هنر (شقر) الذي حييط ببلدة الشاعر سوارا للمعصم ،ويظهر من هذا أيضا ،تعجبه االنبهاري

جبمال سيالنه يف تلك األرض األندلسية املستوية البطحاء لدرجة أنه اعتربه أشهى وألذ طعما
ص ُفهُ هلذا النهر هبذه الطريقة جعله يستحب البقاء
وأمتع عنده من مسرة الشفة عند احلسناء ،فَـ َو ْ
واالستمتاع مباء هنره الرقراق ال بشفيت احلسناء –على الرغم من أن األندلسييـن يفضلون اجلواري
احلسناوات -ليدل هذا على حبه لبلدته خاصة وشوقه هلا ،وشغفه ابألندلس البديعة عامة،
فهي قبلته حيثما اجته وأينما اغرتب ال ينقطع عن ذكرها واحلنني إليها.
ومن النواسخ اليت قدم فيها خربها قوله يف سياق الغزل واملشاكل اليت تغمر احلبيبني من
أمل ولوم لتتوج هذه العالقة ابالعتذار وعودة احلبيب حملبوبه ،يقول:
ِ 71
ص َار لـي آمال
وع ِاذر قد كا َن لـي َع ِاذال
َ
يف َأرب قد َ
ففي خضم سرب أغوار بيته الشعري يتملص الشاعر بتقدميه للخرب شبه اجلملة (لـي)
لكل من الناسخ (كان وصار)ُ ،حمققا عدوال تركيبيا ترتيبيا لتتحول اللغة إىل (...لغة شعرية
تستفز وعي القارئ عرب إحداث خلل يف توقعه) 72،ليُضمن ابن خفاجة ذلك الرتكيب غرض
ختصيص اللوم لنفسه من جهة والرجاء من جهة أخرى ،إلبراز نوع من االهتمام بنفسه
واالفتخار هبا؛ فهذا الذي يتصف بسمة السماحة يف يوم مضى قد المه كثريا؛ ألنه أراد حاجة
وغاية منه ،ولكنه مل يب هكذا فقد حتول عن لومه وأصبح يرجو أن ُحيققها له الشاعر ،هلذا

خص نفسه بتقدمي اخلرب (لـي).
ويف معرض مدحه ألحد الوزراء الذي قاد معركة حامسة مع العدو الرومي واتصف
بصفات جليلة من كرم وعطاء ،فما مـمدوحه إال رمز لألمان ،وال تـوجد نفس إال علقت به
وشعرت ابلسالم وكانت معصومة من كل خطر ،فيقول:
73
وهو َذاكِي ُشعلَ ِة ال َف َه ِم
جههُ َخ َفرا
ظَل يَ َ
ندى َو ُ
َ
إن حالة الوجد اليت خنقت أنفاس الشاعر جعلته خيرق النظام األصلي بعدوله املركب
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املقام املفروض عليه ،ف ــ( :مـخالفة الكالم لصياغته اللغوية األصلية املفرتضة (تكون) لتحقي
قيمة مجالية أو داللة بالغية) 74اليت تتجلى يف االفتخار بصفة احلياء الطاغية عليه وعلى وجهه
خاصة ،وليس هذا فحسب بل قدم اخلرب (يندى) إلبراز كمية هذا احلياء ،فهو كاملاء ميأل وجهه
كله ليبتل به طوال النهار ،ليعلم قارئه أن مشة احلياء ال ختص النساء فقط بل تصيب الرجال
أيضا.
 .2العدول ابلنقصان (احلذف):
وقد تشبع الديوان حىت النخاع بظاهرة أخرى من مظاهر العدول الرتكيبية املتفشية بشكل مثري
لالهتمام يف خمتلف مروج أغراض الشعر من وصف وراثء وغزل؛ أال وهي (النقصان) الظاهرة
يف (احلذف) الذي يُ ُّ
عد من أبرز االعرتاضات العدولية الرتكيبية يف الكالم ،فال تكاد ختلو منه
مجلة من اجلمل 75،هلذا جند سيبويه يقول عنه( :إسقاط عنصر من عناصر النص ،سواء كان
املسقط حركة أو حرفا أو كلمة أو مجلة) 76،هذا ابلنسبة إىل النحويني؛ أما ابلنسبة إىل
البالغيني ،فيطالعنا عبد القاهر اجلرجاين (ت471هـ) الذي قدم لنا وصفا هلذا الباب من
حيث أمهيته البالغية وداللته اجلمالية والبيانية والنفسية فيقول( :هو ابب دقي املسلك ،لطيف
املأخذ ،عجيب األمر ،شبيه ابلسحر ،فإنك ترى به ترك الذكر ،أفصح من الذكر ،والصمت
عن اإلفادة ،أزيد لإلفادة ،وجتدك أنط ما تكون إذا مل تنط  ،وأمت ما تكون بياان إذا مل تنب،
وهذه اجلملة قد تذكرها حىت خترب ،وتدفعها حىت تنظر) 77،فهي عالقة إرسال بني املرسل
املرسل و ِ
واملتلقي لتصنع عملية اسرتاتيجية فائقة الدقة كوهنا...( :تفاعل من نوع ما بني ِ
املتلقي
املرسل ،وتكملة هذا النقص من جانب ِ
قائم على اإلرسال الناقص من قبل ِ
املتلقي)؛ 78إذا
فسبب تسميته عدول ابلنقصان؛ هو ترك فراغ يف الكالم حبذف جزء من الكلمة أو الكلمة يف
حد ذاهتا أو مجلة ،فيعمل القارئ على ملء هذا الفراغ والنقصان ابعتماده على أسلحة تساعده
على ذلك ،واملتمثلة يف (السياق) أبنواعه فضال عن (الدالئل) و(القرائن) ،ألن من شروط
احلذف أال يكون خمال ابملعىن؛ إذ البد من وضوح احملذوف يف ذهن املتلقي وإمكان ختييله ،وال
يكون ذلك إال بوجود تلك (القرائن) أو (الدالئل) اليت تعني على حتديد احملذوف ،وهذا ما

أكده ابن يعيش (ت643هـ)؛ 79والدالئل نوعان :أما أوهلما فهو (الدليل املقايل) الذي يكون
بوجود دليل لفظي 80على احملذوف ،ومن شروطه التطاب مع احملذوف 81،حنو قوله تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﱹ

ﲂﱠ؛ 82أي (أنزل خريا)؛ 83فالتقدير يستنتج من الدليل املذكور
ﲃ
ﱿﲁ
ﲀ
ﱺ ﱻﱼﱽﱾ
يف اآلية وهو (أنزل) ،وأما اثنيهما فهو (الدليل املقامي) (احلايل) الذي ما دل عليه املقام كأن
تقول ملن كان يتكلم وسكت :حديثك؛ أي (أكمل) 84وغريها من األمثلة.
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ومبا أنه عدول تركييب عن األصل البد من وجود ختريج ومقصد وهدف بالغي هلذا
العدول ،واليت ال تقتصر على املستوى السطحي وإمنا متتد إىل املستوى الداليل العمي  ،مما يعين
85

واملقاصد واألغراض

أن املستوى اللغوي املادي مرتبط إىل حد بعيد وعمي ابلدالالت،
البالغية الضمنية املرجوة من هذا العدول احلذيف.
ومن األمثلة اليت تستوقفنا يف عقده الفريد قصائد ابن خفاجة األندلسي ،قوله يف
أشهر قصائده املوسومة ب ــ( :مثوى احلبيب) ،فال بكاء أو حتسر إال ورماه وأدرجه فيها ،مكوان
عقدا فريدا من نوعه ،ومضمون هذا العقد راثؤه البن أخته (حممدا) الذي مات يف بلدة مغربية
مسماة ب ــ( :أغمات) إال أن شاعران تلقى خربه املفزع يف جزيرة األندلس؛ حيث يقول يف أحد
أبياهتا:
86
ِ
أبطح
خشنت جانب َهضبة
غُالَم كما استَ
َ
وال َن على طش من املزن ُ
فالعدول أو االنزايح يظهر يف مقدمة هذا البيت حبذف املبتدأ ل ــ( :غالم) خارجا عن
األصل القياسي واملتمثل يف قولنا( :حممد غالم) أو (هو غالم)،كونه انسب السياق اخلارجي
وهو سياق (حزن وأسى) طورا ،وطورا آخر السياق الداخلي اللغوي بقرينة إحالية قبلية تعود ل ــ:
(حممد) املذكور قبال ،فضال عن أنه أنه واضح ومعلوم يف ذهن املتلقي من جهة ،ومن جهة
أخرى يرمي ويقصد هبذا احلذف إىل التخفيف وتركيز االهتمام على اخلرب وصفته ِ
وسنِه وحاله،
فمن فوائد احلذف أنه يُساهم يف حتقي (اللذة بسبب استنباط الذهن للمحذوف ،وكلما كان
87
الشعور ابحملذوف أعسر ،كان االلتذاذ به أشد وأحسن).
ودائما يف ابب (الراثء) وخاصة ما رثى به الوزير أاب حممد بن ربيعة؛ حيث يقدم لنا
صورة يف منتهى الروعة واإلعجاب والغرابة ،وتكمن هذه الصورة يف العودة إىل التاريخ القدمي بل
إىل القبائل العربية البائدة وهي (جرهم وإرم وعاد) واضعا املتلقي (...يف مسرح األحداث اليت
حتتدم أمامه (يف النص الشعري) فيعيشها بكل تفاصيلها ويتفاعل معها ويستلهم منها مواطن
العظمة واالعتبار)؛ 88حيث يقول:
ِ
ِ
وعاد
إليه
َإرم
لت
وحت َّـو ْ
ُ
يف َموطـن َنزلتـهُ ُج ُ
ره ُم قَبلَهُ
89
ِ
فبادوا
أ َُمم يَغص هبا ال َفضاءُ طََوهتُ ُم
ُّ
كف َّ
الردى َّ
طي الرداء ُ
قام الشاعر بعرض اترخيي حلادثة قدمية واملتمثلة يف زوال وإابدة القبائل املذكورة ،وكأهنا
ما سادت وقادت وذادت وشادت يوما ،ليحذف املبتدأ عن (أمم) ويعدل عن األصل
القياسي وهو (جرهم وارم وعاد أمم) ،أو اختصارا (هم أمم) ،لدافع قصدي ينجلي يف دافع
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ابطين معنوي وآخر ظاهري سطحي ،فأما األول فهو السياق الداخلي الذي يُربز هذا احلذف
بقرينة وإحالة قبلية ،فاحملذوف واضح ومعلوم يف ذهن القارئ وهي القبائل ،ذلك أن (متذوق
األدب ال جيد متاع نفسه يف السياق الواضح جدا ،واملكشوف إىل حد التعرية ( )...وإنـما
متعة نفسه حيث يتحرك حسه وينشط) 90،وأما الثاين فهو السياق اخلارجي الذي يظهر عرب
تعظيم وتفخيم هذه األمم اليت سادت يف يوم من األايم لكنها مل تلبث إال واشتد عليها احلال
لتهلكها يد املوت وتطويها طي الرداء لينقرضوا ويهلكوا وابلتايل اختفوا وابدوا.
ويف ابب املديح يُظهر براعته -أيضا -اليت تتجلى يف رحاب هذه الصفحات اللُّجينية
واليت تنساب عليها زخرفات ُكحلية ،فيقول مربزا تعجبه من ممدوحه ،مع قطرة عدول تفطم هبا
قارئه ابعثا مرمى من ورائها:
ِ 91
ِ
ت أم َسهما لشاكِلة يَربي
لَبيب فما نَدري أرأاي حلادث يُبيِ ُ
مس يف مقدمة هذا البيت عدول حذيف يف أركان اجلملة االمسية وهو (املبتدأ) ل ــ:
لقد َّ

ينجر عنه قصد هو اإلجياز واالختصار والرتكيز على
(لبيب) واألصل قوله (هو لبيب) ،فتجاوزه ُّ
اخلرب من جهة ،والتعظيم والتفخيم بصفة ممدوحه من جهة أخرى ،كيف ال وهو يتحدث عن
اللبيب الذكي والعاقل الذي يطلب اإلجياز والتلميح؛ ألن (العرب إىل اإلجياز أميل ،وعن
92
اإلكثار أبعد ،أال ترى أهنا يف حال إطالتها وتكريرها مؤذنة ابستكراه تلك احلال وماللـها)،
فباراه الشاعر يف صفته هذه بواسطة مهارته الكتابية اإلبداعية ،ليُحدث حتريكا لطيفا يف ذهنه
القارئ -وشحنا له فيتمتع به ،فمن (غري شك فإن هذا االنزايح ميتع القارئ ويشحن ذهنه،93
ألن كل غريب يطرف النفس).
ومن احلكمة إىل الوصف ،هذا الغرض الذي أبدع فيه أميا إبداع ألنه أذهل العقول
والنفوس وأعجز األقالم واألفواه ،ليغدق خريه اخليايل الطبيعي يف وصفه لـ (القصيدة الشعرية)؛
حيث يطربنا بقوله:
ِ 94
من روضة لَ ِ
ِ
األنفاس ِخمضال
دنة
وزهرة غضَّة تفتَـر عاطرة
َ
َ
فربائحة العدول الذي يُ ُّ
عد (مورد من موارد التأن يف األسلوب) 95نالحظ أن الشاعر
قد غرس يف بيته عدوال حبذف مبتدأ (زهرة) واألصل التقديري قوله( :والقصيدة زهرة) ،ليربز
قصده عرب أفانني حذفه جبعل املتلقي ينسى لفظة "القصيدة" ليدخله يف معمعة الطبيعة
ومظاهرها ،فجعلها -القصيدة -الزهرة اليت النت بعد حدة ومقاومة فاستسلمت وعبقت من
حوهلا بطيب رائحتها يف احلديقة لتطرب أنفاس املستمعني وتنعش القراء.
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ومن العدول ابلنقصان اخلاص ب ــ( :املبتدأ) إىل العدول ابلنقصان املتجسد يف (اخلرب)،
ففي قوله املعرب عن الغزل واهلوى واحلب:
يك أسي ُـر
كتبت ،وقليب يف َ
يد َ
ُ
أدمعي
ويف كل حني من َهواك و ُ

قيم كما شاءَ اهلَوى ويَسريُ
يُ ُ
96
روضة و َغدي ُـر
بكل مكان َ

يُطالعنا يف عجز البيت الثاين عدول تركييب حذيف للخرب بقرينة لفظية قبلية (هواك،
ِ
للدموع غدير) ،مراعيا السياق هلذا احلذف وقاصدا من
أدمعي) واألصل قوله:
(للحب روضة ،و ِ
ورائه حتقي اإلهبام وشغل ذهن قارئه هبذا احملذوف ويدعه يصل إىل املشبه ابلروضة واملشبه
ابلغدير ،فعمل على نوع من استفزاز لفكر طرفه اآلخر (املتلقي) ،ابعتبار أن احلذف أبلغ من
النط به ،وهذا ما أشار إليه عبد القاهر اجلرجاين بقوله( :فقد أراك يف هذا كله أن اخلرب
97
حمذوف ،وقد ترى حسن الكالم وصحته مع حذفه وترك النط به).
ويف مساران هذا نرصد مظهرا حذفيا للخرب ورد بشكل متعدد أثناء وصفه جلزيرته اجلنة
اليت أُعجب هبا َّأميا إعجاب ،فيقول يف هذا البيت املشهور:
98
أندلُس ِ
أشجار
هلل َد ُّرُك ُم
ماء ٌّ
اي أهل َ
وظل وأهنار و ُ
حيث نتصور وقوفه على تلة أو بقاؤه مع نفسه عند قوله هذه األبيات ،فأثناء ذلك
أشجار)،
عدل عن األصل حبذف اخلرب املقدر ب ــ( :فيها ماء ،وفيها ظلٌّ ،وفيها أهنار ،وفيها
ُ
كون السياق واملوقف احلايل يدعو لذلك ،فقصده ومهُّه هو التعبري عما خيتلج يف نفسه من
أحاسيس وإعجاب هبذه األرض ،ويبدو أنه واقف على تلة؛ حيث يرى كل شيء أو غريها
ينادي من بعيد أهل األندلس وسكاهنا أبداة (اي) مث خيصهم بتفضيل هللا عليهم ذلك ويتعجب
جلمال املنظر فلم يكن يف ذهنه االنشغال ابخلرب للهفته ابلصفات واخلريات وأن الزمن يتقاصر
عليه عن ذكر احملذوف فصرح مباشرة هبا (الصفات)؛ ألن من فائدة احلذف (تكثيف الداللة
يف القليل من األلفاظ من انحية ،وجتنب التكرار أو االستطالة اليت تؤدي إىل ترهل العبارة
وضعفها من انحية اثنية).
وحبذف أحد األصول يف مظهر آخر يتحق العدول ،وهذا يف قوله:
100
أَاب جعفر ِ
حبيث سطُور ِ
الش ْع ِر َخْيل لَهُ ُد ْه ُم
هلل َد ُّرَك فـَا ِرسا
َ
ُ ُ ُ
99

ففي هذا البيت الدري الذي يقطر مدحا وثناء نراه حذف وأسقط أداة النداء للبعيد
(اي) يف املركب االمسي (أاب جعفر) الذي يعد عارضا عدوليا ذا مظهر آخر ابعتباره (تقنية فنية
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يستخدمها الشعراء للتعبري عن جتاربـهم الشعورية) 101،واألصل (اي أاب جعفر) ،لقصد منه يتجلى
يف إنباء املتلقي أن املمدوح املنادى قريب لنفسه من اجلهة املعنوية؛ أما من اجلهة املادية املكانية
فرمبا يكون مبحاذاته وجبانبه فراح يتلطف به بذكر امسه مباشرة ،ونراه أيضا يتعجب من كونه
فارسا بعبارة (هلل درك) عرب تشبيه سطور الشعر خبيول سوداء اصطفت وهتيأت للنزول.
لقد أدى ابن خفاجة دورا مهما يف حبر الوصف؛ ألن الفنان األصيل ينبعث من

102

(كيان اإلنسان األثيل فينفعل بواقع بيئته حسنا وقبحا ،فرحا وبؤسا فيقول ويرسم وينظم)؛
حيث راح الشاعر يتفاخر ويتباهي مبا ميلكون يف األندلس ،من مناظر طبيعية ،ونوادي طربية،
وحسناوات طرية ،ومخرة طُهرية ،وأن هللا قد فضلهم عن غريهمُ ،مظهرا ذلك بنوع من املبالغة
اليت تعجز العقول وتفطم القلوب من روتني هادئ يتسلسل وف أصل ُمعني إىل حركة كتابية
تتماوج يف دفقات عدولية ،ليُناغي هبا خواجل السامع ويُدغدغ بواسطتها مسامعه.

اخلامتة:

وختاما ،ميكن القول أبن كالًّ من العدول الرتكييب سواء أكان ابلرتتيب (التقدمي والتأخري) أم ابلنقصان
(احلذف) يعمل على حتقي التجاوز واالحنراف عن أصله النمطي املتعارف عليه واملرسى عند أئمة
النحو ،إىل النمط اإلبداعي املتميز ابحنرافاته اجلائزة واملقبولة ،ابعتبارها خروجا عن القياس أو أصل
القاعدة -ألن هناك احنرافات غري جائزة ومرفوضة (اللحن) النازحة عن القياس (القاعدة) -ومبقابل هذا
تتوالد مقاصد وأغراض قد تتعدد يف كل ظاهرة احنرافية عدولية اعرتاضية يقذف هبا املرسل املبدع إىل
املتلقي املمكن ،حنو :التخفيف ،واالختصار ،واإلجياز ،واالهتمام ،والتعظيم ،واحلصر والقصر...وغريها؛
لذلك تفنن الشاعر يف بناء اجلملة مع تنويع أساليبها وذلك حسب ما يقتضيه السياق احلايل الذي ورد
فيه النص اإلبداعي ،وميكن إلحدى هذه الدالالت أو األغراض أن تكون هي املقصودة يف ذهن املبدع
مع وضعه يف احلسبان مراعاة إقامة الوزن والقافية (الغرض اإليقاعي).
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