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لكيةالآداب وادلراسات السالمية قسم اللغة العربية جامعة ابيرو كنو
:ملخص املقال
فاملقال عبارة عن تلخيص دقيق من شعر شاعر من شعراء القرن العرشين لظاهرة اعادة الرتتيب اليت تعد معلية من
، وركز املقال عىل مراجعة أنواع الظاهرة يف أمثةل مرشقة من شعر القايض.العمليات العاملية يف اللغات النسانية
وهتدف ادلراسة اىل كشف أغراض اعادة الرتتيب؛ اذلي من شأنه التكهن عىل دللت النص الفكرية والنفس ية يف
 كام تعمل عىل حتديد الاحنراف أو العدول الرتكييب من الشاعر "لن الرتتيب املعتاد ل يقدم أسلواب،بنيهتا العميقة
1  وتعمتد ادلراسة ا.) ( "...ابملعىن الديب وامنا اخملالفة يف الرتتيب يه اليت خترج السلوب من الابتذال اىل اجلدة
ملهنج
. مقدمة ونبذة عن الشاعر ودراسة ظاهرة اعادة الرتتيب مث اخلامتة: حتت حمتوايت الآتية،الوصفي
ABSTRACT
The paper is a summary on the phenomenon of "structural rearrangement", which is a universal phenomenon
in all human languages in the poetry of contemporary poet of twentieth century. The article focuses on bright
examples from the poet of Al-Qadhi Umar, with a view of discovering the motives of structural
rearrangement, which helps in predicting the ideological and psychological connotations of the text in its
deep structure, it also tries to identify the poet's structural deviation. The researcher adopts a descriptive
methodology of research and the research composed the followings: introduction, brief biography of the poet,
study of the phenomenon of structural rearrangement and conclusion. The prospective findings of the
research are: that the structural rearrangement in the poems of Al-Qadhi are not without justification and the
motive deviations cannot be limited to the traditionally identified purposes, but rather open to the dictates of
the context, though the purposes of concern, glorification, emphasis and specification dominate the scene.

138

اعادة الرتتيب يف شعر القايض معر ابراهمي دراسة تركيبية

ادلكتور محمد املايح بللو

"مامل" جمةل ادلراسات العربية (سلسةل جديدة) العدد الثاين2019 ،م ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365

مقدمة
تعتبر اللغة نقطة االلتقاء بين الشاعر والشعر ،وبها يكون الشعر الجيد وفيها يصب الشاعر تجربته
وأفكاره العاطفية لذلك كان تحكمها قوانين ورتب غير صارمة لتتيح للمبدع الحرية في ترتيب الدوال
داخل الجملة وألن العاطفة ال تعرف القيد .واملعهود أن الفاعل يأتي بعد الفعل ثم املفعول (فعل +
فاعل  +مفعول) لكن قد يحدث تغيير فيتقدم املفعول على الفاعل( :فعل  +مفعول  +فاعل) أو يتقدم
على الفعل والفاعل( :مفعول  +فعل  +فاعل) لغرض داللي يتصل بالنسيج الشعري أو سياق الجملة.
لذلك رأى النقاد "أن الجملة العربية ال تتميز بحتمية في ترتيب أجزائها" ()2

ونقطة االنحراف  deviationهي أول ركيزة تقرب البحث في هذه الظاهرة (إعادة الترتيب) إلى بؤرة
مباحث األسلوب .وتعد عملية إعادة الترتيب من العمليات العاملية في اللغات اإلنسانية .باإلضافة إلى
ذلك نقف عند قيمته في قول عبد القاهر الجرجاني في دالئله()" :3هو باب كثير الفوائد ،جم املحاسن،
ً
واسع التصرف ،بعيد الغاية .ال يزال ّ
يفتر لك عن بديعة .ويفض ي بك إلى لطيفة ،وال تزال ترى شعرا
يروقك مسمعه ،ويلطف لديك موقعه ،ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه ش يء
ّ
وحول اللفظ عن مكان إلى مكان".
ً
واإلشارة إلى وسع التصرف في نص الجرجاني هو الذي يتيح للمبدع أن يقدم أو يؤخر لفظا على لفظ
آخر بفن ولطف بديعين؛ فيعيد ترتيب النص من البنية السطحية  Surface structureإلى البنية
ً
ً
العميقة  Deep structureليزيد النص وضوحا في الداللة .فمثال قول زهير بن أبي سلمى:
أم ـ ـ ـ ــن أم أوفـى دمـن ـ ـ ـ ـ ـ ــة لـم تـكلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

بـح ـ ــومـانة ال ـ ـ ـ ــدراج فاملــتثل ـ ـ ــم4
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فالبنية السطحية للبيت هو :من أم أوفى دمنة بتقديم الخبر على املبتدأ بعد همز االستفهام (أ) فهذه
هي الجملة التحويلية )Transformational Sentence ,وأما الجملة التوليدية أو البنية العميقة
) (Sentence Generativeفهو (أدمنة من أم أوفى لم تكلم) بعد إعادة الترتيب أو بإضافة عنصر يزيد
ً
الداللة وضوحا فتقول( :أدمنة من منازل أم أوفى لم تكلم) فهذا تحويل إجباري ألنه ال يمكن االبتداء
بنكرة وذلك خوف اللبس .يقول سيبويه في كتابه الكتاب" :ال يستقيم أن تخبر املخاطب عن املنكور،
وليس هذا بالذي ينزل به املخاطب منزلتك في املعرفة ،فكرهوا أن يقربوا باب لبس ....فاملعروف هو
ً
املبدوء به ...وال يبدأ بما يكون فيه اللبس .وهو النكرة ،أال ترى أنك لو قلت :كان إنسان حليما أو كان
ً
ُ
رجل منطلقا ،كنت تلبس ،ألنه ال يستنكر أن يكون في الدنيا إنسان هكذا ،فكرهوا أن يبدءوا بما فيه
ً
اللبس ويجعلوا املعرفة خبرا ملا يكون فيه اللبس"().5
وباإلضافة إلى عنصر الوضوح في النص السابق نفهم أن عملية إعادة الترتيب تدور حول محورين
أساسيين هما :التقديم والتأخير؛ فهما مصطلحان في غاية األهمية عند دراسة التركيب الرتباطهما
ً
بالفكر واللغة املتزاوجين في تكوين النص .ذلك "أن تغييرا في حركة الصياغة يتبعه بالضرورة – تغيير في
الفكر الذي يجسده 6)(".والرتباط التقديم والتأخير بالصياغة آثر الباحث مصطلح إعادة الترتيب
العتبارهما شيئا واحدا؛ ألن تقديم ظاهرة يؤدي إلى تأخير ظاهرة أخرى في السياق .وقد يذكر النقاد
بعض األغراض إلعادة الترتيب مثل :التنبيه أو العناية واالهتمام أو التأكيد وغير ذلك ،والذي يظهر أن
في هذا التحديد عدم دقة ألن طبيعة السياق هو الذي يحدد الغرض ،ال نعني تنافر تلك األغراض
بالكلية ,بل قد تكون هي أو غيرها التي أوحى بها قريحة متذوق النص.
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نبذة عن الشاعر
ولد القاض ي عمر إبراهيم في قرية رشفا التابعة ملدينة زاريا عام 1922م ،وكانت القرية وقتئذ تحت
إشراف والده إبرهيم بن أحمد بن عمر الوالي().7ولد عمر في أسرة كريمة اشتهرت بالعلم واملعرفة ّ
وتعد
من األسر املالكة ،حيث تولت مناسب مختلفة في إماراة زكزك ،منذ عهد محمد ثاني أمير زكزك .نشأ
عمر في كفالة جدته سودة لوفاة أمه بعد والدته بثالثين يوما ،فعوضته هذه الجدة ما فقده من
بشاشة وجه األم الرؤوم.
ّ ُّ
التعلمية ببيت والده ،ثم أرسل إلى كتاتيب أخرى في مدينة زاريا وإلى معهد الشيخ
بدأت حياة القاض ي
مأجي إسحاق ،والتحق القاض ي بمدرسة القانون بكنو ملدة أربع سنوات حيث تخرج قاضيا سنة
1942م ،ثم التحق بمعهد اإلدارة جامعة أحمد بللو زاريا سنة1971م .وله حظ وافر في اللغة
اإلنجليزية حيث حضر مساقا من الدراسات اإلنجليزية في املساء() .8عمل القاض ي في وزارة الشريعة
والقانون بعد تخرجه من مدرسة القانون حتى تقاعد عن القضاء ولم تزل رغبة القراءة والكتابة تحتل
منزلة كبيرة من حياته اليومية.
كان القاض ي من طليعة شعراء القرن العشرين الذين خلفوا وراءهم إنتاجات أدبية و علمية كثيرة،
ومن أهم آثاره األدبية":حديقة األزهار" الذي جمع فيه أشعاره التي صاغها من واقع تجاربه الذاتية
واألحوال االجتماعية والسياسية والعلمية التي ّ
مر بها.
توفي القاض ي عمر إبراهيم رحمه هللا يوم األربعاء _5أكتوبر_ عام 1997م وله من العمر  75إثر وطأة
مرض شديد ،خلف من ورائه بنين و بنات  ..ربنا يرحمه وأفادنا هللا بأعماله()9
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دراسة ظاهرة إعادة الترتيب في شعرالقاض ي

ً
وبالرجوع إلى شعر القاض ي-الذي هو محل الدراسة-نرى أن هذه الظاهرة أضافت لنصوصه أبعادا

جمالية ومعنوية التي تجعل املتلقي يعيش في كنفها ويستبطن املعنى ويتأثر به .وأكثر أنواع التقديم
ً
والتأخير بروزا في الديوان هو :تقديم شبه الجملة (الجار واملجرور أوالظروف) ثم تقديم الفاعل على
الفعل ثم تقديم نائب الفاعل ثم تقديم املفعول على الفاعل ثم على الفعل والفاعل ثم تقديمات
خاصة ألغراض شعرية نذكرها في محلها .وقد يعيد القاض ي صياغة التركيب إلى الصيغ املذكورة في
ً
الديوان ليكون التقديم موافقا ألغراضه النفسية والعقلية .وسنستعرض هذه الظواهر في األمثلة
اآلتية:
تقديم شبه الجملة (جار ومجرور) سواء أكانت في محل رفع خبر مقدم في الجمل ذات املسند االسمي،
ً
أم كانت متعلقة بالفعل في الجمل ذات املسند الفعلي .وهذه الصيغة هي أكثر الصيغ ورودا في الديوان
10
منها قوله():

للـذة فـهم العـلم فـي الجسـم

نـشوة تمـيل بـها األعـضاء كالسـكران

فالتقديم جاء في الصدر في "في الجسم نشوة" فهو متعلق بمسند إسمي ،أراد الشاعر أن يخصص
الجسم بالنشوة الواردة من لذة فهم العلم .فنجد التركيب بعد إعادة الترتيب هكذا" :نشوة في الجسم"
ً
في بنيته السطحية .ثم نجد في العجز تقديما آخر أدى إلى الفصل بين الفعل والفاعل في قوله :تميل بها
األعضاء حيث جعل الشاعر التمايل خاصة باألعضاء .ثم انتهى البيت بصورة رائعة تتمش ى مع التركيب
ّ
جنبا إلى جنب .وقد وفق الشاعر في اختيار مفرداته لتكوين هذا التركيب إذا اعتبرنا باآلتي :اللذة –
النشوة – الجسم – التمايل – األعضاء .كأنه يقول :اللذة في النشوة والنشوة في الجسم والتمايل في
األعضاء في بنية عميقة .وبعد الغرض العام الذي هو االختصاص فاالسياق يوحي بغرض التشويق
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واإلغراء على طلب العلم والتخويف من الجهل وعقباته .فالتحويل في الصدر إجباري ألنه ال يمكن
االبتداء بالنكرة كما ذكرنا وفي العجز اختياري ألن املؤخر معرفة .ومن األمثلة املوضحة في شعر
القاض ي قوله11)(:في مدح وزير جنيد:
وال تع ـ ــذرن هـ ـ ــذا القط ـ ــار بـسرع ـ ــة

فف ـ ــي كب ـ ــدي شـيء ثقـيــل كـبي ــر

والشاعر في البيت األول قدم شبه الجملة على مسند إسمي لغرض تفخيم ما في قلبه من شدة الشوق
ً
ً
ً
إلى زيارة الحبيب في الوقت الذي ال يسعه عدم التقديم .وزاد التركيب لطفا ورونقا وقربا إلى املرام
ً
بضمير املتكلم (ياء) في :ففي كبدي .ولو قال ففي الكبد ملا كان فيه وفاء بالغرض .وزاد الشوق تلهبا في
البيت الثاني عند قوله وهو يقدم الجار واملجرور في جملة ذات مسند فعلي "في الفؤاد يفور" أي لظى
الشوق يتأجج في القلب .زاد التركيب قوة بهذا التقديم  .ثم في البيت إعالن لقطع الحجة وعدم االعتذار
من القطار الذي شخصه الشاعر بخيال مرهف .يقول القاض
أال و ّل وجــهك غربـك كـ ـ ـ ــي تـرى
ت ِّ ّـل (دوظي)()13هنـاك اسـتقام
فالشاعر في البيت األول يؤكد بتقديم الظرف كخبر مقدم وتأخير املبتدأ للغرض املذكور ،وهذا الجبل
ً
جبال آخر وملا أعطى التركيب جرعة من القوة ّ
فظنا أنه هو ذاك الجبل
هو( )Dalaلعل القارئ يحسب
12
ي في وصف مدينة كنو():

املستقر في كنو ال غير .ثم في البيت الثاني كسر رتابة العادة واأللف وقدم الجار واملجرور بالفصل بين
الفعل ومتعلقاته ليبين نوع السقيا ويخصصه .وبالرجوع إلى هذه األمثلة تفهم أن إعادة الترتيب ظاهرة
تشمل نسيج الشعر في التركيب كله بحيث إذا نقلت كلمة من مكان إلى آخر يلزمك إعادة ترتيب السياق
ً
ً
ً
حتى يكون منسقا تنسيقا جميال تستقيم به الداللة.
ً
وأما تقديم الفاعل على الفعل فنجده مبثوثا على أرجاء الديوان حيث يحتل منزلة ثانية كما ذكرنا.
ومن أمثلته قوله()14في كرم أهل ميدغري:
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الل ـ ــه يعـلـ ــم أنـي ق ـ ــد سـررت بـمـ ــا

القيـت ـ ــه مـنكمـو يـ ــا أهـل ميـدغ ـ ـوري

قدم الشاعر املسند إليه على مسند فعلي في قوله "هللا يعلم" دون أن يقال" :يعلم هللا" ليخصص العلم
هلل ويعظمه ،ثم ليؤكد ألهل ميدغري فرحه وسروره ملا لقيه من اإلكرام واإلجالل لذلك نجد الشاعر
يزين سائر التركيب بما يؤكد شعوره في أنى – قد – منكمو – يا أهل – ميدغري.
وقد ّ
تعود الشعراء أن يعززوا أفكارهم بإسناد األمر إلى هللا كقول الفرزدق()15
إن الـذي سـمك السـماء بنــى ل ـن ـ ــا

ً
بيــتا دعـائمه أعــز وأطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول

وكذلك جرير()16لم يجد أفضل من ذلك في الرد على الفرزدق عند قوله:
ً
بيتـا عـالك فمـا لـ ـ ــه م ـ ـ ــن من ـق ــل
إن الـذي سـمك السـماء بنـى لن ـ ــا
ومن أمثلة ذلك قول القاض ي17):في املنظار يصور ويالت الناس على الناس:
عشـريـ ـ ـ ـ ـ ــن ألف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قلــبها يف ــتق
معب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـد إزيتــك()18غــال – في بره ـ ـ ـ ــة-
إن ـ ـ ــكوزتـس أمس ـ ـ ـ ــك فــال تبكنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ال تــفزع ـ ـ ـ ــن سامـعنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يأب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق

أراد الشاعر أن يؤكد للمتلقي أن هذا الفعل الشنيع صدر من معبد إزتيك ال غير فقدم الفاعل على
الفعل ليكون ذلك أبعد له من الشك ،وتركيب البيت كله مبني على العدول إذ البنية التحويلية له:
"غال ُ
معبد إزتيك يفتق قلب عشرين ألف نسمة" وأما البيت الثاني ففيه من التأكيد والقوة في األمر
والنهي ما فيه بعد إعادة الترتيب ولو تدبرت هذه الجملة على بنيتها السطحية لتجدها ال تفي بالغرض
املقصد .ويتبين بوضوح من هذين التركيبين أهمية إعادة الترتيب في تنسيق املعاني في النفس .يقول
الجرجاني عن تنسيق الكلمات "أنك تقتفي في نظمها آثار املعاني وترتيبها على حسب ترتيب املعاني في
ً
20
النفس" ()19.والقاض ي هنا يعبر عن تصورات العصر قائال():
ً
بــال أصــل وشابـهه تمــام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ففـي هـذا الزمـان نـرى نتــاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
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ويحسـب ضـعف مـا اإلنسـان رام ـ ــا

وكومـبيوتريفـك ـ ـ ـ ـ ـ ــر ألـف مـ ـ ـ ـ ــرة

ونركز على البيت الثاني عندما يقدم الشاعر الفاعل على الفعل بتركيب لطيف .والغرض منه
االختصاص والعناية ثم التنبه على املخترعات العصرية بما لها من عجائب ال يعرفها اإلنسان من قبل.
وفي التقديم نكتة أخرى هي عدم مفاجأة السامع بفعل هذه األعجوبة التي تفكر ألف مرة في زمن واحد
عكس اإلنسان العادي الذي ما جعل هللا له من قلبين في جوفه .لو قال الشاعر :يفكر كومبيوتر...
لتردد السامع في ذهنه أن كيف؟ وما هو؟ وهل ممكن؟ ولكن بحكم التقديم يشعر القارئ أن هذه اآللة
من نوع خاص وكفيلة بكل ما سيأتي عنها من املعلومات ،وأما عجز البيت فتتمة ملا سبق من أعمال
هذه اآللة العجيبة من أنها تقدر كل ما يحتاج إليه اإلنسان بالزيادة .
وأما تقديم املفعول في الديوان فعلى نوعين ،النوع األول تقديم املفعول على الفاعل فهو الكثرة ،ثم
تقديم املفعول على الفعل والفاعل وهو قليل في الديوان .ومن أمثلة النوع األول قول القاض ي في أجوبة
21
كي تشحذ الدماغ في أوان الفراغ():

أذهـب نـحو الغـرب مـع ّ
طيـاري

إن شـئت أن يمـتد بـي نـهاري

والبنية العميقة هي :أن يمتد نهاري بي بتقديم الفاعل على املفعول كما نرى من خالل األرقام التالية:
أن

يمتد بي

1

3

2

نهاري
4

وعندما أعيد ترتيب البنية أصبح
أن

يمتد

نهاري بي

1

2

4

3
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ً
واألهمية في الخطاب األدبي غير موجهة إلى الفاعل باعتباره محدثا للفعل بل كانت موجهة إلى كيفية
انصباب هذا الفعل على ذلك املفعول ،ألن الذي يجيب عنه الشاعر أمر غريب وعجيب بأول الوهلة
ً
ً
وهو امتداد النهار له .فقال():22يقدم املفعول اسما ظاهرا في شعر الدعابة
جــبان أنــت يـا في ــل
مـ ـ ّ
ـفر سـاعة الكـ ــرة

ملــاذا أنــت مختـال
يــهول الفــيل إقبـ ُ
ـال

والتقديم هنا جاء الهتمام وقوع فعل الفاعل على الفيل على وجه الخصوص ،بعد توكيد ذلك في البيت
السابق عند تالعب الشاعر بالضمائر املنفصلة .وأما النوع الثاني من تقديم املفعول فهو تقديم
23
املفعول على الفعل والفاعل .من ذلك قول الشاعر من عظيم خطبه لوفاة جدته سودة():

وأكبــرت من جسـمي تحــمل ثــقله إذا ماالجبـال الش َّـم حــل لذابــت
والبنية السطحية هي :املفعول  +صفة  +فعل  +فاعل .فحدث الفصل بين الفعل والفاعل واملفعول
وبعد التحويل أصبح :
ّ
حل
إذا
حرف شرط

الخطب

الجبال

الشم

لذابت

فعل

فاعل

مفعول

صفة جواب شرط

وفي البيت تنازع في لفظ "الجبال" إذ يطلبه ّ
"حل" باملعفولية و "ذاب" بالفاعلية .وبالجملة نفهم من هذه
اإلعادة أن الشاعر في حال تبلور الخيال .يطلب ما يتسلى به فقدم املتأخر وحذف املذكور في حال
يحتاج إلى فوق ذلك لو يكون .والتقديم هنا لألهمية وعظم الخطب .ومن األمثلة قول القاض ي()24في
خصائص املختار يذكر من إرهاصاته صلى هللا عليه وسلم :
ً
ً
مطــهرا مـن النفـاس ساجـدا
مقطـوع ســرة ومخـتونا بـدا
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ً
ً
وهذا من التراكيب املميزة عند القاض ي إذ يذكر فعال واحدا على حساب مفاعيل متعددة كل ذلك
لغرض اختصاص داللة معينة على ش يء معين ،إذ يمكن القول في البنية العميقة :بدا صلى هللا عليه
ً
ً
ً
وسلم مقطوع سرة ومختونا ومطهرا من النفاس وساجدا هلل .بإضافة الفاعل للتوضيح .ويبدو أن
التركيب كله مبنى على االنحراف .
ومما نعثر عليه في الديوان تقديم نائب الفاعل على عامله .نحو قوله()25يذكر ما اختص به سيد الوجود
من املحرمات:
ن ـ ـ ـ ـ ـ ــداؤه وراء بيــته امتن ـ ـ ـ ـ ــع

وباس ـمـ ــه إال لتـك ـ ــريم يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

ورأينا كيف ابتعد بين الفعل ونائبه بشبه جملة وباملضاف واملضاف إليه كل ذلك ليعيد الشاعر ترتيب
الجملة لتتوافق مع داللة مكنونة في إحساسه الشعري ثم يبثها للقارئ في تركيب لطيف يفي بالغرض.
وهو تأكيد املنع والتركيز عليه .ومما يمكن اإلشارة إليه في تقديم نائب الفاعل قوله():26في املعارضة
الشعرية

ً
ً
ويــرزق أهلهــا رزقــا كثــيرا

بقــدرة من دعــا عبــد يجــيب

وقع التقديم في العجز عند قوله" :من دعا عبد يجيب" وتصبح في البنية التحويلية إلى :بقدرة من يجيب
ً
دعاء العبد" والبنية األولى أقوى وأشد إلحاحا في الرجاء الذي هو الغرض األسمي للتقديم هنا .وهناك
تقديمات أخرى جاءت ألغراض منطقية في شعر القاض ي مثل السبق :في تقديم الليل على النهار في
27
قوله():

ومــن لــه في قطــبنا الـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار

فعــام ـ ـ ـ ـ ــه اللــيل والن ـهـ ـ ـ ـ ــار

28
وتقديم اليمين على اليسار للشرف في قوله():

ففارق امللقـ ـ ـ ـ ـ ــى على اضطرار

فراق يمنى ما على اليس ـ ـ ـ ـ ــار
147

اعادة الرتتيب يف شعر القايض معر ابراهمي دراسة تركيبية

ادلكتور محمد املايح بللو

"مامل" جمةل ادلراسات العربية (سلسةل جديدة) العدد الثاين2019 ،م ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365
29
وتقديم القرآن على اإلنجيل لألفضلية عند قوله():

يمينـي إن تـ ـ ـ ـ ــرد قس ـمـ ـ ـ ـ ـ ــي

لق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرآن وإنـجي ـ ـ ـ ـ ـ ــل

الخاتمة:
أسفر املقال عن دراسة ظاهرة إعادة الترتيب في شعر القاض ي عمر إبراهيم بصورة مختصرة ،حيث
وقف الباحث على تقديم شبه الجملة-وهو الكثير عند الشاعر -ثم تقديم الفاعل على الفعل ،ثم
تقديم املفعول على الفاعل وتقديم املفعول على الفعل والفاعل ،ثم تقديم نائب الفاعل على عامله،
وتقديمات أخرى أقل إلحاحا ألغراض أدبية كالسبق والشرف واألفضلية ،كل ذلك في أمثلة شعرية
مشرقة .وتوصل العمل بعد هذه الجولة العابرة إلى اآلتي:
 أن عادة الترتيب في شعر القاض ي لم يأت عشوائيا بل جاء لخدمة املعنى وإثراء الداللة. يتحقق إ عادة الترتيب بتغيير مواقع الكلمات في األماكن املرسومة لها ،لذلك ما هذه الظاهرةعند الشاعر إلى كسرة رتابة العادة وتوفير األلفاظ جرعة من القوة واالهتمام من أجل هذه
االنتقاالت.
 واألغراض اإلنحرافية ال تحدد عند القاض ي بل السياق هو الذي يحدد ذلك ،ومع هذا نجدالشاعر يقدم لالهتمام والتعظيم والتأكيد واالختصاص وغير ذلك من األغراض.
الهوامش واملراجع:
 .- 1مستويات التحليل اللغوي .فايز صبحي عبد السالم تركي(الدكتور) ،دار الكتب العلمية بيروت ،لبنان،ط ،2015 ،1 :ص.203:
 -2البالغة واألسلوب .محمد عبد املطب (الدكتور) ،الشركة املصرية العاملية للنشر لونجمان ،ط1994 ،3 :م ،ص328 :
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 -3دالئل اإلعجاز في علم املعاني.عبد القاهر الجرجاني ،تحقيق :الشيخ محمد رشيد رضا ،دارالكتب العلمية ،بيروت -لبنان ،ب.ت،
ص.83:
 - 4شرح شعر زهير بن أبي سلمى .لألعلم الشنتمري .تحقيق :د.فخر الدين قباوة ,دار اآلفاق الجديدة ,الطبعة الثالثة ,بيروت1980 ,م .ص:
.4
 -4الكتاب لسيبويه .تحقيق وشرح :عبد السالم محمد هارون ،مكتبة الخانجي بالقاهرة ،ج ،1 :ط1988 ،3 :م ،ص.48 :
 -5البالغة واألسلوب .ص .373 :املرجع السابق.
 -6القاض ي عمر إبراهيم وقصيدته "خصائص املختار" .زينب كبير أحمد ،بحث تكميلي لنيل درجة الليسانس في اللغة العربية ،جامعة
بايرو كنو2001،م ،ص.10 :
 -7حديقة األرهار .للقاض ي عمر إبراهيم ،دار املعارف الجديدة ،رباط -املغرب ،ط1996 ،1:م ،ص.6:
 -8حديقة األزهار ،ص ،224 :املرجع السابق.
 -9املرجع نفسه .ص.44 :
 -10املرجع نفسه .ص.61 :
 -11املرجع نفسه .ص.55 :
 -12دظي كلمة هوسوية تعني :الجبل.
 -14حديقة األزهار .ص .95 :املرجع السابق.
 -15هو هشام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي ،شاعر من النبالء من أهل البصرة .وهوصاحب األخبار مع جرير واألخطل
ومهاجاته لهما أكثر من يذكر ،وتوفي في بادية البصرة ،وقد قارب املائة.
 -16هو جرير بن عطية بن حديقة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي أبو حزرة من تميم أشعر أهل عصره ،وعاش عمره كله يناضل شعراء
زمنه ويساجلهم ،فلم يثبت أماله غير الفرزدق واألخطل ،ولد ومات في اليمامة.
 -17حديقة األزهار .ص .124 :املرجع السابق.
 AZETEC -18في مكسيكو الهنود الحمر املعروفون بهذا االسم شقوا صدر عشرين ألف نسمة في يوم واحد تضحية لبمعدهم في
تنوكتتالن  TENOCHTITALANاآلن مدينة مكسيكو الجديدة.
 -19دالئل اإلعجاز في علم املعاني .ص .40 :املرجع السابق.
 -20حديقة األزهار .ص .182:املرجع السابق.
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