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 ويّ اإليقاع القافـوية في ضرورات ـأثر تعمُّق الوظائف النح
  * د. إيياب ىمام الشيــوي                          

 ممخص 
ىذا بحثه يدرس البنية النحكية كعالقاتيا التركيبية في لغة الشعر؛ بقصد تقديـ تفسير       

قكاء  مكضكعي لبعض قضايا الضركرات اإليقاعية لمقافية في ظاىرتىي التضميف العركضي، كا 
القكافي، كالكشؼ عف قيميما النحكية اإليقاعية. كىك ينطمؽ مف فرضية كجكد تجاذب كصراع 

 حكم الداللي لمتركيب المغكم كبيف الكزف كاإليقاع في بناء الشعر.  بيف المعنى الن
، نحك اإليقاع مدخؿ إلى بناء لغة الشعر. أوليماكينقسـ البحث إلى مبحثيف رئيسيف:       

ميص إلى أىـ النتائج، ثانييماك ، تىعىاليؽ الكظائؼ النحكية في ضركرات اإليقاع القافكم. ثـ خى
 كىي:

ظائؼ النحكية في ضركرات القافية قيمىيا النحكية كاإليقاعية، فالبنية حددت عالقة الك  -
النحكية لعنصرم اإلسناد أك المتالزمات النحكية قصيرة كميِّا كسريعة إيقاعيِّا. أما بنية 
العناصر غير اإلسناية أك الجمؿ المفرعة دالليِّا فيي طكيمة كميِّا، كمتنكعة في إيقاعيا ىبكطنا 

 ءن.كصعكدنا كاستكا
انتصر فحكؿ الشعراء لممعنى النحكم عمى حساب إيقاع القافية في ظاىرتىٍي التضميف  -

كاإلقكاء؛ كلذلؾ رأيتي أٌف بحث تمؾ الظاىرتيف في سياقيما الفني كبنائيما المغكم أىٍكلىى مف 
 التسميـ بأنيما مف عيكب القافية المعنكية.

                                                             
*

 جامعة الىادي الجديد –( أستاذ النحى والصرف والعروض المساعد بكلية اآلداب 
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 المقدمة 
ٍف ال نبٌي بعده، كرضي اهلل عف        الحمد هلل كىٍحدىهي، كالصالة كالسالـ عمى مى

 صحبو كالتابعيف ليـ بإحساف إلى يكـ الديف ... كبعد،
في أبسط أنماطو  تككف، كيلتعمُّؽ كظائفو النحكية التركيب المغكم نظاـه إٌف ف      
لممككنات النحكية الفعمي. ك المسند إليو في اإلسناد الخبرم أك عالقة المسند بمف 

الشعر مف خالؿ حركات اإلعراب، مغة ل دكره ميـه في تجسيد القيـ اإليقاعية
، ثـ الصرفية، كتراصؼ أنساقيا المغكية الصيغأصكات الكمـ، كانتقاء  سبكتنا

تكافؽ المعنى النحكم بما يجعؿ تفاعؿ تمؾ المككنات مع عناصر اإليقاع، 
 أك تخالفيما عمى محؾٍّ كاحد في سياقيما الفني.لمتركيب المغكم مع إيقاعو 

أحد  القافية بكصفياضركرات ـ البنية النحكية في تشكيؿ بعض كتيسي      
التضميف العركضي؛ حيف بنية ، كما ىك الحاؿ في الشعرم عناصر اإليقاع

بقصد مراعاة المعنى  -كليس كزنو-يضطر الشاعر إلى كسر إيقاع الشعر 
قكاء عند اإلالنحكم كتمامو. كما يشكؿ النحك كعالقاتو السياقية إيقاعىيا في 

اليًؼ رى  كىي حركات كعالمات تجرم  ،إعرابو أك بنائو القصيدة في حركات مّْ كً تىخى
؛ غير أف قاييس النغـتستقٌر في مكاضعيا حسب ممجرل األصكات المكسيقية، ك 

المقاييس تمؾ إلى تغميب القاعدة النحكية المطردة عمى أحياننا يضطر قد الشاعر 
 . لمتركيب الدالليالنحكم مف أجؿ المحافظة عمى المعنى  ؛المكسيقية

نكعيف مف الضركرات يثمر بيف ثكابت النحك كمتغيرات اإليقاع  التجاذبف      
 في بناء الشعر: 
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 -ةػػػتيحو نظاـ المغحسب ما يي -الشاعري بيا يترٌخصي  ةريـضرورات شع األول:
يقاعو. المطردة قكاعد النحك كالصرؼ يػف  ؛ مف أجؿ المحافظة عمى كزف الشعر كا 

، تككف ثمرة تفاعؿ المعنى النحكم الداللي مع والثاني: ضرورات إيقاعية
رَّؼ الشاعر فييا باستخداـ الزحافات كالعمؿ في  مككنات إيقاع الشعر؛ فيتىصى

كغيرىا؛ مف أجؿ المحافظة عمى ... التفعيالت، كالقافية، كالتنغيـ، كاإلنشاد، 
 قكاعد النحك كمعنى التركيب المغكم. 

 :أىم الدراسات السابقة 
فصكؿ، لمدكتكر سيد البحراكم، مجمة  التضمين والعروض في الشعر العربي -ٔ

 تكظيؼتركز تمؾ الدراسة عمى  ـ.ُٕٖٗ( عاـ ْ ،ّالمجمد السابؽ، العدداف )
، كليس عيبنا قافكيِّا، كما ىك الحاؿ بكصفو تقانة فنية التضميف في الشعر الحر

 .شعر التفعيمة كمكقفو مف في تراثنا النقدم
لمدكتكر محمد حماسة عبد  الشعر: دراسة في الضرورة الشعريةلغة  -ٕ

مساري تمؾ ك  ـ.ُٔٗٗ-ق ُُْٔالمطيؼ، دار الشركؽ، القاىرة، الطبعة األكلى، 
الدراسة ىك ما ترخص فيو الشعراء مف قكاعد النحك كالصرؼ، قاصديف إلى 

يقاعو.   المحافظة عمى كزف الشعر كا 
ضركرات الكرىا في إحداث البنية النحكية، كد، فمساره دراسة بحثي ىذاأما       
في سبيؿ المحافظة عمى معانى النحك  القافية؛ إيقاعالمرتبطة بكسر  يةاإليقاع

 كعالقات الكظائؼ السياقية.
، أما االستقراء فيك استقراء ناقص         ا استقرائيِّا تحميميالن كقد اتبعت فيو منيجن

، كالتمثيؿ ليا عند بعض الشعراء عيكب القافيةبعض ضركرات اإليقاع في ل
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فكا بيا في إبداعاتيـ الفنية، ثـ حممتيا في سياقيا الفني، ككاف مدخمي رً الذيف عي 
 رلتركيب الشعنة ككّْ المي  ،ك كعالقاتو الكظيفيةكخاصة النح ،إلييا مف باب المغة

 مناط تمؾ الضركرات اإليقاعية.
 :المبحثاف أما  كخاتمة. تأتي الدراسة في مقدمة، كمبحثيف، عناصر البحث

 فيما:
 المبحث األول: نحو اإليقاع مدخل إلى بناء لغة الشعر. -
 .ضرورات اإليقاع القافويالمبحث الثاني: تعاُلق الوظائف النحوية في  -
أف ينفعنا بما عٌممنا، كأف يجعؿ قكلنا كعممنا  -تعالى–ىذا، كأسأؿ اهلل       

 خالصيف لكجيو الكريـ، فيك نعـ المكلى كنعـ المعيف! 
*** 
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 المبحث األول: نحو اإليقاع مدخل إلى بناء لغة الشعر 
ـي النظاـ النحكم تكارد الكحدات المغكية معنا كتراصف       بعالقات سياقية يا يىٍحكي

ًره؛ فيي  عيد كداللية، كيتفاعؿ اإليقاعي معو في تجسيد ذلؾ النظاـ التركيبي كتصكُّ
قي صيغو الصرفية، كيتصرؼ في تً نٍ قيا الداللي، كيى تنظيـ كظائفو النحكية كتعمُّ 

 المغكية ؛ لتالئـ مككناتيوذؼ كالزيادة، كبالتقديـ كالتأخيربالح التركيبيةبنيتو 
ـي، ك  كذلؾ في حدكدالشعر،  عركضى  و ذلؾ النظا  اإليقاع تسمح بو حركةي ما ييًتيحي

ةن لحركةنحكي اإليق لذلؾ ييعىدُّ لغة الشعر.  بناءعند   ركيبالت اع الشعرم حالةن خاصَّ
. كما داـ األمر كذلؾ؛ فما دكر النحك في بناء لغة الشعر سياقو الفنيالنحكم في 

 اتو عند تشكيؿ بنائو المغكم؟  كتفسيره؟ كما طبيعة اإليقاع الشعرم كمككن
o    :توظيف النحو في بناء الشعر وتفسيره 

اًتو، فدكره        ًت النص الشعرم كميٍخرىجى الى النحكي كعالقاتيو السياقيةي مف ميٍدخى
في  عالقات النحكف اعو كتفسيره، كفيـ معناه الداللي،منفؾٍّ عف عممية إبدغيري 

عالقات نكعاف: عالقات تمؾ التعبيره الفني. كمف المعمكـ أف  الشعر إحدل طرائؽ
شكمية ثابتة في النظاـ المغكم، كعالقات داللية أصيمة في االستعماؿ الحقيقي، 
كأخرل بديمة عنيا في االستعماؿ المجازم، تمؾ التي تميز كؿَّ متكمـ بالمغة عف 

ألداء المتغير، اآلخر "مف حيث قدرتو عمى االختيار بيف العمؽ الثابت كا
 . (ُ)كالعالقة الجدلية بينيما التي تجعؿ مف النَّحًك إبداعنا"

يتجاكز بيا  ؛ حيف يمتمؾ الشاعر أدكاتو بداعيةكتىٍستىًبيفي حالةي النحك اإل      
ٍرًفيَّةى المغة،  بداعية؛ ما داـ محافظنا عمػى صحة التركيبيستثمر إمكاناتيا اإلك  حى

دىًلٌيةى عالقة منطالالنحكٌم. كيجبي عمى  ؛ ابمفيكمي كؽ لغة الشعرػػميفىسّْر أف يىًعيى جى
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ا أكَّده ػم كظائؼ النحكية؛ كىذاكصفنا دقيقنا لعالقات الػكؽ ربما ال تيقٌدـ بنية المنطف
 تفسيرهك  عرالش نىٍظـ فيالنحك دكر حديثو عف أثناء ي ف عبُد القاىر الجرجاني

   ] بحر المتقاربمف   [مطمعيا: عند تعميقو عمى مقطكعة شعرية لمبحترم،
رى  ٍف قىٍد نىرىل      بىمىٍكنىا ضى ًريبىا        اًئبى مى فىمىا ًإٍف رىأىٍينىا ًلفىٍتحو ضى

(ِ) 
ٍدتى ليا اىتزازنا في نفسؾ،        يقكؿ: "فإذا رأيتىيا قد راقىٍتؾى ككىثيرىٍت عندؾ، ككىجى

فىعيٍد فانظٍر في السبب كاستقًص في النظر؛ فإنؾ تعمـ ضركرة أٍف ليس إال أنو قىدَّـ 
، كتكخَّى عمى الجممًة كجينا  رى ، كأعىادى ككىرَّ ذىؼى كأىٍضمىرى ر، كعىرَّؼ كنىكَّر، كحى كأىخَّ

 . (ّ)ف الكجكًه التي يقتضييا عمـ النحك"م
ا       بنية نحكية داللية  مففي بناء لغة الشعر  ،كتبدك قيمة النحك كدكره، أيضن

تفاعؿ المعنى قائـه عمى  لنصي؛ فالتماسؾ االجمالية تتالحـ مع بنيات النص
النحكٌم اإلشارم لممفردات؛ تبعنا لممناسبًة أك المفارقًة المعجميًة، مع المعنى 

المالبسة لو. كما  نى المقامي عند ربط النص بالظركؼبعالقاتو السياقية، كالمع
دالالت فنية؛  ًفي عمى قكاعدهييضٍ الجمالية تمؾ البنيات تجاذب النحك مع  أف

نحكم ليس قسيمنا لممستكل المغكٌم -مسبقنا أف المستكل الصرفي "نفترضتجعمنا 
يً إنو بؿ  ،(ْ)العاـ في النص الشعرم"  كجمالياتو. الشعر ري مع مككناتيىٍنصى

خطكرةى فصؿ معاني النحك عف  لقد كشفىٍت بعضي حمقات الدرس المغكمٌ       
دىـ المطردة عمى حساب قيميا الفنية في الشعر؛ حيف أرادى النحاةي االنتصارى لقكاعػ

الفرزدؽ في ، فكانت تىٍخًطئىةي عبد اهلل بف أبي إسحؽ لمشاعر الفني داععممية اإلب
   ]بحر الطكيؿمف [  قكلو:

ـٍ يىدىٍع   كىعىضُّ زمىافو يا ٍبفى  مَّؼي    مىٍركىافى لى تنا أك ميجى اًؿ إال ميٍسحى ًمفى المى
(ٓ) 
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"؟، فقاؿ الفرزدؽ: عمى ما  مَّؼي كسألو ابفي أبي إسحؽ: عمى أٌم شيءو ترفع "أك ميجى
 . (ٔ)تتأكلكايىسيكءيؾ كيىنيكءيؾ، عمينا أف نقكؿ، كعميكـ أف 

" عطفنا         ـى القياس النحكم بنصب "مجمَّؼي فبينما أراد ابفي أبي إسحؽ تحكي
تنا"؛ آثرى الفرزدؽي الرفعى مستأًنفنا؛ لئال يقعى  لمقافية  في اإلقكاء المخالؼعمى "ميٍسحى

يقاعو حرص الشاعر عمى مكسيقى الشعر فالمرفكعة.  ييعىمّْـ "النحاةى أحياننا كيؼ كا 
أف يفيمكا الشعر في ىذه المغة الشاعرة؛ ألٌف المزية الشعرية في قكاعد  ينبغي

 .(ٕ)مف المصطمحات التي يتقيد بيا النحاة كالصرفيكف" إعرابيا أسبؽي 
بمنأل عف  -كىي أثره شكميّّ لمعامؿ النحكم  –كلـ تؾي عالماتي اإلعراًب       

 ؛التركيبيةتمتاز بثراء أنماطيا  إيقاع الشعر كفيـ معاني تراكيبو، فالمغات الميٍعرىبة
محدكدة ال النحككظائؼ المحدكدة لدالالت غير التكثيؼ  آليةمما يمنح الشاعر 

يفسر لنا غاية الشاعر  ذلؾ األمرمؤطرة بالكزف كالقافية في بناء الشعر. كلعٌؿ 
   ] بحر البسيطمف  [مف تقديـ كظيفة "المفعكؿ بو" النحكية في قكلو: 

ٍممىى عىكىائديهي  ٍكنيكنىةى الطَّمىؿي           ًاٍعتىادى قىٍمبىؾى ًمٍف سى كىىاجى أىٍىكىاءىؾى المى
(ٖ) 

 " ، أىكاءى" في المصراعيف عمى الفاًعمىٍيًف "عكائدي، الٌطمىؿي قىدَّـ الشاعري المفعكلىٍيًف "قمبى
كلـ  ما،بضميرو يعكدي عمى المتقدـ مني العركض كالضرب؛ التصاليماتفعيمتىي في 

لٌضميري عمى متأخرو لفظنا لئال يعكدى ا إلى مكضعيما بعد الفعؿ كفاعمو؛ يؤٌخرىما
ًمنىٍت حر كرتبةن، فق يقاعىو، كمعناه جميعنا.كةي اإلعػراًب سالمةى التركيبد ضى  ، كا 

o    :توظيف اإليقاع في بناء لغة الشعر 
سّْديه األصك        المتناغمةي، كنبري مقاطًعيا، اتي اإليقاعي أساسي بناًء الشعر، تيجى

 الصيغ  ثابت، كالقافيةي، كمناسبةي مقاطع، كترٌدديىا الكىٌميّْ في زمف كتفعيالتي الكزف
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ـي التركيب المغكم عند عمم قبكؿي فية اإلنشاد. الصرفية لألسباب كاألكتاد، كتنغي
حسف ب مرىكنة -كما قاؿ ابف طباطبا العمكم–اإليقاع في فيـ الشعر  مككنات

 .(ٗ)، كاعتداؿ أجزائيا، كصحة معانيياالمغكية تأليؼ التراكيب
بالخصكصية بينما يتسـ الكزف ، فو بالكزفتحدد مككناتي إيقاع الشعر عالقتى       

ع؛ ألنَّو يكالقالبية، كالنظاـ، كالثبات؛ يىٌتصؼي اإليقاعي بالشمكلية، كالحركية، كالتنك 
. كلذلؾ الشعر عركضكع تفعيالت الثابت الذم ىك مجم تصٌكره سياقيّّ لمكزف

و؛ ال عمى إيقاعكتذكقىو عمى شمكلية يكـى الشعر بنى عمماؤنا القدامي مف
، ك ؛ إًذ الذك وكزنخصكصية  ىما ميقىدَّمىاف عمى ؽي كاإليقاعي مرجعييما الًحسُّ

 .(َُ)العركًض أك استقراء األكزاف الشعرية
كمف األىمية بمكافو ضركرةي بحث إيقاع الشعر كمككناتو في سياقو الفني       

كبنائو المغكم. كلنا كقفةه مع تصرُّؼ اإليقاع في لغة الشعر عمى مستكل 
المفردات، كالتراكيب، كالدالالت، كدكره في دىٍفًع ما ييتىكىٌىـ في أثناء تكجيو 

 الكظائؼ النحكية؛ كذلؾ عمى النحك اآلتي:
 َتَصرُّف إيقاع الشعر في صياغة التركيب المغوي: -ٔ

لغةي الشعر لغةه فنيةه ذات معطيات خاصة، كنسيج متميز عف األجناس       
، تىو بالتصرؼ في أنساؽ المغةاألدبية األخرل. كيمارس إيقاعي الشعر سىٍطكى 

االنسجاـ النغمٌي بيف المقاطع  حكية، كأبنيًتيا الصرفية؛ لتحقيؽيا النكعالقات
ني لغة الشعر التي تتكثَّؼ دالالتييا. كال يعالصكتية، كاستكناه طاقة التعبير في 

لكٌف "القكاعد النحكية النظاـ المغكم؛ ما يتيحو  ذلؾ أف الشاعر يقكؿ شيئنا غير
، تتحٌكؿ  في التي تيستخدـ في المغة العاٌمة استخدامنا عفكيِّا، كرٌبما دكف كعيٍّ
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الشعر، كعمى قمـ المبدع إلى بنية ذات مغزنل، كمف ثَـّ تىٍحظىى بما لـ يىكيٍف ميعتادنا 
 . (ُُ)فييا مف طاقة تعبيرية"

 ]  بحر الطكيؿمف  [م بيت المتنبي: بيف شطرى  في ذلؾ فىمىؾ أف تكازف       
ـي  عمى قىٍدًر أىٍىًؿ  مىى قىٍدًر الًكرىاـً المىكىاًرـي    العىٍزـً تىٍأًتي العىزىاًئ كتىٍأًتي عى

(ُِ) 
إيقاع الشعر ال تحٌققو تفعيالتي بحر الطكيؿ فقط، بؿ يجسده النحك  ستجد أفَّ 

بعالقاتو السياقية، حيث خرج الشاعر عف معيكد التركيب بتقديـ بعض كظائفو 
مية في النحكية كتأخير بعضيا اآلخر في الشطر األكؿ، ثـ عاد إلى رتبتيا األص

ا شطر الثاني. كلك اٌطرد لو ما ذىب إليو في أحدىماال كاف لمبيت ذلؾ اإليقاعي  لىمى
بنيتيا  بناء المغة بناءن فنيِّا، كتشكيؿإعادة  بميمةفاإليقاع يضطمع  المتفرد،
رو خاصٍّ لعالقة الكزف الثابت بإيقاعو المتغير. ،النحكية  عىٍبرى تصكُّ

 عالقة إيقاع الشعر بدالالت التركيب المغوي:  -ٕ
 ،يف ثكابت النحك كمتغيرات اإليقاعجكدةي الشعًر منكطةه بتحقُّؽ االتزاف ب      

ـي تبرزي ا لممعانيلغكٌم مالئـ  القصيدة في قالبتأليؼ الشاعر در إجادة كبق لقي
نما ىك يعكس بالمقاطع،  ليس "مجرد تالعبالجماليةي المميزة لمشعر. فاإليقاع  كا 

نو. كالنغ ـ ػالشخصية بطريؽ مباشر، كىػك ما ال يمكف فصميو عف األلفاظ التي تيككّْ
ثّْر في الشع  .(ُّ)انفعاالن صادقنا"د انفعمت ق ر ال يصػدر إال عف دكافعػالمؤى

ا  القيـ اإليقاعٌية إنو ال يمكف تصكُّر       لألنساؽ المغكية ككظائفيا النحكية بعيدن
نشاديه ال يكجد بمعزؿ عنو ، عف عالقتيا بالمعنى الداللي؛ فإيقاعي الشعر كا 

 ظياره كاإلبانة عنو. كلعؿ محاكلةعند إ الشعر كمكسيقاهإيقاعى المعنى يتطمب ف
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 المعنى  ةيركػحه عمى حػػكاع الشعر دليؿه كاضػػأن أبي العباس ثعمبحصر 
 ، نكجزىا في اآلتي:في التركيب المغكم كاإليقاع معنا كمػػالنح

ًقػؼى المعدَُّل من الشعر أ( : "ما اعتدؿى ًشٍطرىاه، كتكافأىٍت حاشيتاه، كتىَـّ بأيّْيما كي
  ]بحر الطكيؿمف  [ ، كمف ذلؾ قكؿ طرفة بف العبد:(ُْ)عميو معناه"

اًىالن  ـي ما كيٍنتى جى دً        ستيٍبًدم لؾى األيا كّْ ـٍ تيزى ٍف لى كيىٍأًتيؾى باألىٍخباًر مى
(ُٓ) 

كضفالمعني النحكم  البيت أك ضربو؛ كمعنى  لمتركيب المغكم يتـ بتماـ عىري
دىا الزمنٌي؛ كمف ثىَـّ ييراعىى عند الشطريف مساكو إليقاع تفعيالت الكزف، كتردُّ 
 عممية اإلنشاًد الكقكؼي عند نياية كؿّْ شطر.

ٍت ًفقىريىا، أج: "ما استقمٍَّت المَوضَّحةاألبيات  ب( ػكلييا، ككىثيرى زاؤيىا، كتعاضدىٍت كيصي
حر مف ب [ :، كقكؿ األعشى(ُٔ)كاعتدلىٍت فصكلييا، فيي كالخيًؿ المكٌضحة"

 ]  المتقارب
ًفيعي الػًكسى  ػاًد، رى ، كييٍعًطي اٍلفىًقيرىا     ا ػػػطىػًكيؿي الًعمى اؼى ًد، يىٍحًمي اٍلميضى

(ُٕ) 
يمكف لممنشًد البيت نمكذج إيقاعي لظاىػرة التدكير، كعالقتيا بالنحك كالداللة، فال 

كض البيت عمى تفعيمةأف يقؼى  "؛ لضياع المعنى اإلشارم لكممة ِوَسا" عىري
"الًكسىاًد"، كغياب المعنى النحكم؛ لكقكع حركة اإلعراب في بداية تفعيمة الشطر 

نشادىه ال ييتىصى ى أف إيقػذلؾ دليؿه عم". كفي  ِد َيْحِمي اْلـ الثاني "  ٌكرافاعى الشعػر كا 
 كافة.   كالسياؽ بعيدنا عف المعنى المغكم، فضالن عف معاني النحك

عمى نياية كؿ فصؿ مف  الشعر المنشدى إمكانيةى الكقكؼ كذلؾ يمنحي إيقاعي       
كَّبىا اإلضافة: "طكيؿي العماًد، رفيعي ا لكساًد" جزءاف مف فصكؿ البيت األربعة، فميرى
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ًذؼ فييما المسند إليو "المبتدأ"، كتقديره: "ىك طكيؿي العماًد، ىك  إسناد خبرم حي
، كييٍعًطي الفقيرىا".   الكساًد". ككذلؾ مركبَّا اإلسنادرفيعي   الفعمٌي: "يىٍحًمي المضاؼى

كضو، كأبافى عجزيه بغيةى  : "ما نيًتجى قافيةي البيتجـ( األبيات المحّجمة عف عىري
 ]  بحر الطكيؿمف  [، كمف ذلؾ قكؿ طرفة بف العبد: (ُٖ)قائًمو"

ٍكلىى المىٍرًء؛ فىٍيكى ذىًليؿي        كأٍعمػىـي ًعٍممنا لىٍيسى بالٌظفّْ أٌنوي  إذىا ذىؿَّ مى
(ُٗ) 

زي البيت بصدره نحكيِّا كدالليِّا، فيطمب المعني النحكم مف المنشًد  يرتبط عىجي
". كقد بدأ إيقاعي  لكقعوالكقكؼى عند نياية الشطر الثاني؛  خبرنا لمحرؼ الناسخ "أىفَّ

البيت بنغمة معتدلة؛ ثـ أعقبتيا نغمةه صاعدةه بالنبر عمى "أىنَّو"؛ إيذاننا بحاجة 
معناه النحكم؛ لينتيي بنعمة ىابطة عند بمكغ القافية مراح التركيب إلى ما يتٌمـ 

في حشكه كفي نيايتو؛ فتختمؼ  ٌظـ المعنى الداللي إيقاعى البيتالقصيدة. كىكذا يينى 
 .(َِ)لمبيت مراعاة النسػجاـ مكسيقى ؛مقاطعيو في النطؽ ىبكطنا كصعكدنا

في  لمبيت قد يمتدُّ إيقاعي الشعر متجاكزنا المعني النحكم إلى المعنى الداللي د(
ـى مف صدر البيت بتماـ معناه دكف عجزه. ككاف لك  :، كىكالشعِر اأَلَغر   "ما نىجى

طيًرحى آخريه؛ ألغنى أٌكليو بكضكًح داللًتو"
      . كمف ذلؾ قكؿ النابغة الذبياني:(ُِ)

 ]  بحر الطكيؿمف  [
ٍنتىأىل عىٍنؾى كىاًسعي      فًإنَّؾى كىالمٍَّيًؿ اٌلًذم ىيكى ميٍدًرًكي  ٍف ًخٍمتي أىفَّ المي كىاً 

(ِِ) 
اؼو أف مراد الشاعر ىك المعنى  الذم الداللي لمبيت، ال المعنى النحكم ليس ًبخى

نى الداللي استمرارى ؛ لذلؾ يفرض المعوكزناألكؿ كتفعيالت  استقٌؿ بو الشطري 
حتى يصؿ المنشدي إلى القافية مراح القصيدة. بؿ إف المعنى النحكم  إيقاع الشعر

ذاتو يستدعي تمؾ االستمرارية؛ فالشطر الثاني جممة شرط محذكفة الجكاب، 
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كتقديره: "ًإٍف ًخٍمتي أىفَّ المٍنتىأىل عىٍنؾى كىاًسعي؛ فًإنَّؾى كىالمٍَّيًؿ اٌلًذم ىيكى ميٍدًرًكي"، كيسٌكغ 
، ىػػذؼى دليؿه مقالػػالح   ػػػرم البيتة شطػػػعالقاألكؿ؛ فر ػػة لمشطػة المؤسّْسى ػػك الجممػػيّّ

 ."  عالقةي "تىرىتُّبو كتعميؿو
لق( ىذا التصكر قريبه مف  الذم "يىٍكميؿ معنى كؿ بيت منيا  الشعر المَرجَّ

. كقكؿ (ِّ)و كال ينفصؿ الكالـي منو ببعضو يحسف الكقكؼ عميو غير قػافيتو"بتمام
 ]  بحر الكافرمف  [ أبي سممى:زىػير بف 

ثه  ٍقطػعيوي ثىالى ػؽَّ  مى ءي             فإفَّ الحى الى ، أك جى ، أك ًنفىػاره  (ِْ)يىًمػيفه
" في عػركض البيت؛ كرغـ جكاز و بدؿه مف الخبر إفَّ الشطر الثاني كمَّ  ثه "ثىالى

 وتفريعى كؼ عند نياية الشطر األكؿ؛ فإف المعنى المراد بالتكضيح يتىطىمَّب الكق
ءي"، كاستمرارى بالتفصيؿ بعد اإلجماؿ "يىمً  الى ، أك جى ، أك ًنفىػاره إيقاع الشعر حتى  يفه

 ،لذلؾ يجبي أف ييراًعي المنشدي تمؾ المعاني النحكية الدالليةبمكغ القافية؛ 
 كالمقاصد النفعية لمشعر.   

 توجيو إيقاع الشعر لموظائف النحوية:  -ٖ
مف مظاىر تجسيد إيقاع الشعر مراعاةي السكتات، كالكقفات القصيرة عند       

لبيًت تكجيينا نحكيِّا، أك إظيار عممية اإلنشاد، كذلؾ بقصد تكجيو كممةو في ا
يُّرم جماؿ لفظة، أك إيضاح ٍسفى تىخى مكاضع الكقفات يىزيدي  عػنى دقيؽ. كلعؿ حي

 اـدار السكتات كالكقفات عمى انسجقمقةي في ثيرنا، كما تساعد الدٌ النغـى جماالن كتأ
 ]  مجزكء الرمؿمف   [. كمف ذلؾ قكؿ الشاعر:(ِٓ)مكسيقى البيت
، الميٍيري ميٍيري            يىكيكفي الًعيري ميٍيرنا        ال ال يىكيكفي

(ِٔ) 
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؛ المنفية فمك كاف بيف شطرم البيت تكازو تركيبيّّ مف نمط الجممة المنسكخة
. كيترتب عمى رنا" منصكبة كاألكلى خبرنا لمفعؿ الناسخالقافية "مييٍ لصارت لفظة 

ٍيًر ميٍيرنا، كىذا ال يتفؽ كمراد الشاعر. لكف السكتة التي أىٍعقىبىٍت  ذلؾ نفيي  ككف المي
" في صدر الشطر الثاني، كاستئناؼ الكالـ بعدىا قد "ال يككفي نفيى فعؿ الككف 

النحك مف خالؿ اإلفصاح عف المكقع " دا لنا أفأنيا خبره لممبتدأ؛ فبة كجيَّا الكمم
، ككالـو رابي كاف معتٌمدنا عمى طريقًة نطاإلع ، ؽو، كأداءو ، ال طريقًة تجريدو

"  . (ِٕ)كنظاـو
ٍنبىيىةن عمى معاني األساليب النحكية، كما في قكؿ        كقد يككف إيقاعي الشعر مى

 ]  بحر الخفيؼمف   [عمر بف أبي ربيعة:
: بىٍيرناثيَـّ  ى، كالتُّرىابً        قاليكا: تيًحبُّيا؛ قيٍمتي ٍمًؿ، كالحىصى دىدى الرَّ  (ِٖ)عى

 التركيب النحكم لمبيت عمى قكليف: معنى كمف ثَـّ اختمؼى النحاةي في تكجيو 
؟ "؛ فيككف معنى التركيب تفياـ، كالتقدير: " أىتيًحبُّيىاعمى حذؼ أداة االس أوليما،

 إنشائيِّا طمبيِّا. 
 كد دليؿ عمى المحذكؼ، كالتقػدير: نو ليس عمى حػذؼ األداة؛ لعدـ كجأ وثانييما،

 .  (ِٗ)"، فالتركيب خبرمّّ محكيّّ بالقكؿ أنتى تيًحبُّيىا "
في تكجيو داللة الحذؼ في التركيب الشعرم  الخالؼ أفٌ  يرى البحثو       

ؿ عمى التنغيـ، كنبر  مردُّه عمميةي اإلنشاد التي المقاطع، كقكة النغمة. فإذا تيعىكّْ
كاف اإليقاعي ميٍستىًكمى النغمًة لجممة "تيًحبُّيىا"؛ فيًيمىٍت عمى معنى اإلخبار؛ أٌما إذا 

اإليقاع كبالتالي يككف  ؛ فيي عمى معنى اإلنشاء؛ةدةى النغممنبكرةن، صاعأيٍنًشدىٍت 
 تعكض أداة االستفياـ المحذكفة.  ،قرينةن مقاميةن ـ كالتنغي
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ركرةو لكف السؤاؿ الجدير بالذكر، ىؿ كاف حذؼي "ىمزة" االستفياـ لض      
، أك لضركرة إيقاعية دىا بنا إلى ىذا التساؤؿ أٌف مىٍف رفضى حذفيا شعريةو ؟ كالذم حى

؛ قاؿ النحاةكال حذؼ إال بدليؿ كما يو عمى غياب الدليؿ عمى المحذكؼ، بنى رأ
، أك مف قبيؿ في البيت الشعريةالضركرة  إشارة عمى كقكعكمف ثـٌ كاف الحذؼي 

ٍف أىقىرَّ ذلؾ. أما  مزة" بنى رأيو عمى الضركرة اإليقاعية؛ فإٌف ًذٍكرى "ىفالحذؼ؛ بمى
ػو؛ لذا كااالستفياـ يكسري كزفى البيت يّْعي إيقاعى  نت نغمةي اإليقاع قرينةن مقاميةن ، كييضى

 المحذكؼ.  المغكم تعكض العنصر
قضية التمييز بيف الضركرات الشعرية التي  كيدلؼي البحثي مف إثارةً       

تترخص في قكاعد النحك كالصرؼ، كالضركرات اإليقاعية التى تترخص في 
 في إحداث النحكية ؽ كظائفيا، كتعمُّ المغكيةإيقاع الشعر إلى دراسة تأثير البنية 

عنصرنا مف عناصر إيقاع  القافكم، بكصؼ القافية بعض ضركرات اإليقاع
التضميف العركضي، اىرتىي بحث ظبذلؾ أقتصر في التدليؿ عمى ك   ،الشعر

قكاء القكافي  في سياقيما الفني، بدالن مف التسميـ بأنيما مف عيكب القافية  كا 
 عمى حد ما كرد في تراثنا النقدم كالعركضي لشعر التفعيمة.   ،المعنكية

    *** 
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 اإليقاع القافوي اُلق الوظائف النحوية في ضروراتالمبحث الثاني: تع
تتشكؿ لغةي الشعر مف المستكل النحكم اإليقاعي لمتراكيب المغكية، كيسعى       

عركض الشعر كقكافيو. قكانيف الشاعري دائمنا إلى تحقيؽ تمؾ المعادلة في إطار 
فإنو قد يترخص أحياننا في قكاعد النحك كالصرؼ المطردة؛ مف أجؿ المحافظة 

يقاعو،   ؛ثنا النحكم بالضركرة الشعريةكىك ما عيًرؼ في تراعمى نغـ الشعر كا 
 تمؾ الممارسات في بنائو المغكم. ىـإشارة إلى اغتفار 

؛ فيتصرؼ يمعنى التركيبالقكاعد النحك ك ل اصكنن  ؛نعكس األمراكربما       
الزحافات كالعمؿ في التفعيالت، كالقافية، كالتنغيـ، بالشاعر في مككنات اإليقاع 

. كمنشؤىا (َّ)اإلجراء بالضركرة اإليقاعية ذلؾكغيرىا، كييعرؼ ... كاإلنشاد،
صراع المعنى النحكم الداللي لمتركيب مع بعض مككنات إيقاع الشعر التي تعٌد 

كُّرنا سياقيِّا أل و. كيحاكؿ البحث اإلجابة عف تمؾ الفرضية: ىؿ تككف الغمبةي انكز تصى
 حساب المعنى الداللي؟  عمى  ًف، أك لمكزفلممعنى الداللي عمى حساًب الكز 

 ظاىرة التضمين العروضي. -أّواًل 
التضميف في عركض الشعر بنيةه ذاتي قيـو نحكيةو إيقاعيةو، حدَّىا عمماؤنا       

 القدامي بأمريف، ىما:
ا قبميا بما بعدىا"المعنى النحوي -  .(ُّ)؛ حيث "تتعٌمؽ القافية، أك لفظة ممَّ
 . (ِّ)البيت، قبؿ تماـ المعنى"، حيث "تماـ كزف إيقاع الشعر -

قطعي أجزاءى التركيب النحكم؛ حيث "يطكؿ المعنى فالقافية عنصر إيقاعي ي      
و فف أف يحتمؿى العركضي تمامىو في بيت كاحد، فيقطعو بالقافية، ػع   البيتي كيتمُّ

 .(ّّ)الثاني"
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كاف لممستكل النحكٌم في بنية التضميف؛ فإنو        كرغـ أٌف المعنى كاإليقاع محرّْ
". فالجممةي العركضيةي قالبه ثابته مف و مف حيث "الكى بنيت ثباتي ليس بالضركرة  ـٌ

ا التركيب أمإلحداث النغـ كاإليقاع.  يفدزمف محدٌ ك التفعيالت المتكررة بنسب 
المعنى؛ كلذلؾ قاؿ النحاةي عف الكالـ أك الجممة  النحكم فال يتكقؼ إال إذا اكتمؿ

ناط زمف السككت . فم(ّْ)النحكية: ىي المفظ المفيد فائدة يحسف السككت عميو
بتماـ تفعيالتيا؛ كبتماـ غير أنو في الجممة العركضية مرىكفه  ؛فييا تماـ المعنى
كض البيت ٍرًبو، حتى كلك ترتب عمى ذلؾ فسادي المعنى النحك  عىري  –مّْ أك ضى

كُّزنا   في نمط الجممة النحكية التي تطكؿ عف الجممة العركضية. -تىجى
تعمُّؽ الكظائؼ  إلى قكةفي بنية التضميف  كمرجعي ضركرة اإليقاع القافكم      
اع الشعر إلى التي تتجاكزي حاجة إيق لألنساؽ المغكية كمعناىا النحكم النحكية

: "البيت الشعرم Todorov تودوروف ، يقكؿالكقكؼ عمى القافية مراح القصيدة
ا لقكانيف النحك اإليقاعي ال يخضع فحسب لقكانيف النحك، بؿ يخض أم: ع أيضن
قانكنيف اعيًة. ىذه الكاقعةي ًلتىعىاييًش النحك الذم ييٍغًني قكانينىو بالضركراًت اإليق

 . (ّٓ) ف في الكممات نفسيا ىي الخاصيةي المميزةي لمغًة الشعريًة"يٍ فاعمى 
في درج بنية التضميف يي في تراثنا  مف المالحظ أف البحث العركضيٌ ك       

وه عاّـّ في الحكـ عميياالمعنكية عيكب القافية لمخالفًتيا مبدأى كحدة  ؛، كىذا تىكىجُّ
اع البيت أثر القافية في ضبط إيق ، كما أنيا تيضيّْعالداللي كاستقاللوالبيت 
 . (ّٔ)القصيدة نيا مراحي كلذلؾ عيرفت بأ كاالستراحة؛بالكقؼ 
 األخفُش لكٍف كيًجدىت بعضي اآلراء التي قىًبمىت التضميف عمى استحياء؛ فرأل       

فٍ  ابُن . كاستحسنو (ّٕ)كاف غيره أحسف منو" كقكعىو في الشعر "كليس بعيب، كا 
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ية اإلبداع كتكظيفو في سياقو الفني، فربما "حالت مشركطنا بعممرشيق القيرواني 
بىٍيتىٍي التضميف أبياته كثيرةه، بقدر ما يتسع الكالـ كينبسط الشاعري في بيف 

رى (ّٖ)المعاني، كال يضرُّه ذلؾ إذا أجادى" قبكلىو بأٌنو "إٍف ابُن األثير العموي . كبىرَّ
كاف سببي عيبًو أف ييعىمَّؽ البيتي األكؿ عمى الثاني، فميس ذلؾ بسببو ييكًجبي عيبنا؛ 

يتيف مف الشعًر في تعمُّؽ أحدىما باآلخر، كبيف الفقرتيف مف ال فرؽى بيف الب إذٍ 
 .(ّٗ)الكالـ المنثكر في تعمُّؽ إحداىما باألخرل"

رفضه لجزء مف  -في حد ذاتو  -البنية  تمؾكقكع  أف رفضى  يرى البحثُ       
بحثي تمؾ القضية في سياقيا الفني مف األمكر الكاشفة فبناء لغة الشعر؛ 

مكاناتيا اإلبداعية؛ خاصة أف درجات تمؾ البنية ألبعادىا  التركيبية كالداللية، كا 
كأنماطيا متفاكتة في قكة ارتباط كظائؼ أنساقيا المغكية، كمتنكعة في قيميا 
النحكية الداللية، كما أف مكقعيةى المفظيف المتعالقيف في القصيدة تحكـي إيقاعى 

 ا في أثناء عممية اإلنشاد.صعكدنا كىبكطن  -كالقافية مف عناصره  -الشعر 
"يحكي نظـى الشاعر عمى حقيقتو؛ فينبغي  ك لشعرى ييٍنشىدي عمى مراًد قائًمو،اف      

الَّ  ًكيَّةو، كا  ينظر في جميع ما نظر فيو   بأفٍ أىٍف ال يتأىٌتى لو ركايةي شعره إال برى
الشاعري مف أمر النظـ"
كدكر  قاععف النَّظـ كاالكتفاء باإلي . فعزؿي المسألة(َْ)

تي  كثيرنا مف مقاصد الشعر كأغراضو. كلعؿ أكلى خطكات دراسة  القافية فيو ييفىكّْ
الكشؼي عف  -قبؿ إبداء رأم البحث فييا  -لفني ا االتضميف في سياقيبنية 
 :عمى النحك التالي النحكية الداللية كاإليقاعية اقيمي

 القيم النحوية اإليقاعية لبنية التضمين اإلسنادية: -ٔ
 تتشكؿ بنية التضميف اإلسنادية مف اإلسناد الفعمي بيف "الفعؿ كمرفكعو"، أك      
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 مف اإلسناد الخبرم بيف "المبتدأ كخبره"، أك ما كاف في حكميما. 
 ]  بحر الرجزمف   [، قكؿ عمر بف أبي ربيعة:ومن األول -

ا        ـي ًإٍذ رىمىى     أىنىا ًببىاًب القىٍصًر ًفي  بىٍعًض مى  أىٍطميبي  ًمٍف  قىٍصًرًى
ػػػػا       ،  فىمى ػػػػػزىاؿو   ًبًسيىػػاـو ػػػػػػا      ًشٍبػػػػػػػػوي  غى لىًكنَّمى ػػػاهي؛   كى  أىٍخطىأى    سىٍيمى

ػػػا             أىرىادى  قىٍتًمػػػػػػػػػي  بً      ػػػػػػاًف  لىػػػػػػػػوي   كيمَّمى ٍينىػاهي  سىٍيمى ػػػػػػػاعى مَّمى ػػػػػا سى ًيمى
(ُْ) 

" تعمٌ  ؽ الفعؿ "رىمىى" في نياية البيت األكؿ بفاعمو المركب اإلضافي "شبوي غزاؿو
ؽ الحرؼ الناسخ غير العامؿ "لكٌنمىا" في نياية في صدر البيت التالي لو. ثـ تعمٌ 

 البيت الثاني بالجممة االسمية "عيناه سيماف" في صدر البيت التالي لو.  
 ]  بحر الكافرمف  [ قكؿ النابغة الذبياني: لمتضميف اإلسنادم الثاني ومن -

ديكا الًجفىارى عمىى تىًميػػػػ ـٍ  كرى ابي يىٍكـً عيكىاظى ًإنّْي    ـو    كىىي ـٍ أىٍصحى  كىىي
اًدقىاتو  شىًيٍدتي لىييـٍ   ػػػٍدًر  ًمػنّْي     مىكىاًطفى  صى دّْ  الصَّ أىتىٍينىػييـي  بػػػػػًكي

(ِْ) 
تعمؽ اسـي ًإٌف "ياء" المتكمـ في نياية البيت األكؿ بخبرىا، الجممة الفعمية "شىًيٍدتي 
"؛ ليكتمؿ المعنى النحكم لإلسناد الخبرم، دكنما فصؿ بيف  اًدقىاتو لىييـ مىكىاًطفى صى

 أنساقو المغكية، ككظائفو النحكية. 
 ] بحر الكافرمف  [ ، كقكؿ مجنكف ليمى:وقد يقع الفصُل بين ركني اإلسناد -

يًَّة،  أىٍك  ييرىاحي        كىأفَّ القٍمبى لىٍيمةى  ًقيؿى  ييٍغػػػدىل       ًبمىٍيمىى العىػػاًمرى
ػػػػػػ ، قىطىػػػػػػػػاةه غى نىاحي           فبىاتىٍت   رَّىا شىرىؾه مىؽ الجى اًذبيو، كقىػػٍد عى  (ّْ)تيجى

" في صدر ال بيت األكؿ بخبرىا "قطاةه" في صدر حيث تعٌمؽ اسـي كأىٌف "القمبى
 بينيما بعدة كظائؼ نحكية مقٌيدة لالسـ.  البيت التالي لو، كقد فيًصؿى 
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ـي النحكيةي الدالليةي لمتضميف        اإلسنادم في قكة العالقة النحكية تتمثؿ القي
السياقية بيف المفظيف المتعالقيف، كأثرىا في تحديد مكقعيما داخؿ البنية. فبينما 
ينظري النحاة لمخبر عمى أنو مبتدأ في المعنى، فييحذؼ أحديىما؛ لداللة اآلخر 
عميو، كيفصؿ بينيما؛ يتصكركف أف الفاعؿى بمثابة الجزء مف الفعؿ؛ فال ييحذؼ، 

ؿ بينيما بكالـو  . (ْْ)فييٍضًعؼ عالقة اإلسناد بينيما يطكؿ أك ييفارؽ جممتو أك ييٍفصى
رمّْ عمى نمط اإلسناد الفعمي في بنية التضميف كبالتالي غمب نمطي اإلسناد الخب

و ضمف ما استحسنو  كغيره مف  ابُن رشيق القيروانياإلسنادية، كأمكف إدراجي
 أنماط التضميف في بناء الشعر.

ـي اإليقاعية، فتبدك في سرعة إيقاع الشعر       ، كصعكد نغمتو في أما القي
ا اإلسناد الفعمي ؿي  إذا ؛كالخبرم أيضن القافية لفظ ك –بيف ركني اإلسناد  لـ ييٍفصى

بفاصؿ؛ لشدة افتقارىما إلى تماـ المعنى الداللي، كما في أبيات عمر  -أحدىما
إذا  ؛كتيبط نغمتيو بغة الذبياني. لكف يبطؤ اإليقاعي بف أبي ربيعة، كبىٍيتىٍي الناا

الكقكؼ عمى  فيًصؿ بيف المفظيف المتعالقيف أك الكظيفتيف النحكيتيف؛ لذلؾ أمكف
 ف ليمى، ثَـّ تعمك نغمةي اإليقاع عند استكماؿي مجنك في بيتى  القافية بسكتة خفيفة

 المعنى النحكٌم بالخبر في صدر البيت التالي.
 القيم النحوية اإليقاعية لبنية التضمين غير اإلسنادية: -ٕ

ٍيوً         تتكٌكف بنيةي التضميف مف مركب غير إسنادم، يستمـز أحدي عنصرى
، خر عمى جية المبنى الكجكدم، فيدخالنحكيٍَّيًف كجكدى اآل الف في عالقة تالـز

كيككف ليما معنى ال يكجػد في أحدىما منفردنا عف اآلخر، أك يتنافياف عمى جية 
. كالعالقات التركيبية (ْٓ)المبنى العدمٌي، فتككف العالقةي بينيما عالقةى تىنىاؼو 
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 "التبعية" بيف التابع كمتبكعو، أك "الحالية" بيفلممتالزمات النحكية ىي: عالقة 
"اإلضافة" بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو، أك الجار الحاؿ كصاحبيا، أك 

كالمجركر، أك "التفسير" بيف المميّْز كالمميَّز. ثـ ترتبط تمؾ العالقات بالعامؿ 
ٍدعىاةه  ؛"الفعؿ أك ما كاف في معناه" غير لتقكية ارتباط كظائؼ المركب  كذلؾ مى

، ثـ ارتباطو بأجزاء الجممة ثانينا؛ فتتماسؾ البنيةي الكميةي في  اإلسنادم بنفسو أكالن
 الشكؿ كالداللة. 

كحدةن دالليةن، فيي بمثابة االسـ الكاحد أك  يىعيدُّ النحاةي تمؾ المتالزماتً       
، المطابقة، كالترتيبقيكد الكممة الكاحدة، كيعضد ذلؾ تضافري عالقة التالـز مع 
التعمؽي الشكميُّ كالدالليُّ فكغيرىما، كيؤكد ذلؾ التصكرى السياؽي الفني لمتضميف، 

بيف القافية كصدر البيت التالي ليا، إال إذا كقع تعدده يقع لممركب غير اإلسنادم 
، كتعدد النعكت، كاألحكاؿ، كتفرع المعاطيؼ؛ فإنو يخمؽ مساحةن مف تىعىمًُّؽ  كظيفيّّ

 ما يىٍستىًبيفي مف النماذج اآلتية:كفضاء النص، الكظائؼ النحكية في 
مف   [قكؿ امرئ القيس:ك، تعمُّق التابع بمتبوعو في مركب البدلفمف ذلؾ  أ(

 ]  بحر الطكيؿ
اًئالن     تىٍعػػػػًرؼي ًفيًو ًمٍف أىًبيًو  شىمى ٍر     كى جي ًمٍف حي ًمٍف يىًزيدى، كى اًلًو، كى ًمٍف خى  كى

فىػػاءى ذىا       كى ًبرَّ ذىا، كى ةى ذىا، كى ػرٍ    سىمىاحى ذىا سىكى ػػػا، كىاً  حى نىاًئؿى ذىا؛ ًإذىا صى كى
(ْٔ) 

 ." احةى ذىا... كنائؿى ذىا"، كالمبدؿ منو "شىمىاًئالن حيث كقع التضميفي بيف البدؿ "سىمى
ظـ كتتمثؿ القيـ النحكية اإليقاعية لتمؾ البنية في تفريع البدؿ بالعطؼ عمى مع

 عمى التصرؼإيقاعى الشعر  كساعدت مقتضياتي النحك تفعيالت البيتيف تقريبنا.
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ٔٔٗ 

ا كاف البدؿي بدالن مطابقنا، كىػك المغ فػي نظـ التركيب ابن ىشام ر ككما ذ -كم، لمَّ
 .(ْٕ)كالتككيد المفظي في مطابقة متبكعو بمفظو -األنصاري

ًمفٍ          كإليقاع الشعر دكره في الفصؿ المكقعي بيف البدؿ كالمبدؿ منو بقكلو: "كى
ال لشغؿى المبدؿي منو مكقعى القافية؛ ٍر"، كا  جي ًمٍف حي ًمٍف يىًزيدى، كى اًلًو، كى  فاختمؼ حرؼي  خى

 الركم، كأىٍقكىل الشاعري بمخالفة حركة اإلعراب. 
 ] بحر الكافرمف   [، قكؿ المتنبي:ومن تعدد المعاطيف ب(

لَّػػػكا   بىٍغتىةن؛   فىكىأىفَّ  بىٍينػنا         ػأىًني   اٍغًتيىػاالى        تىكى  تىيىيَّبىًني،  فىفىاجى
ـي  ذىًميػػالن      ػػػػػاالى         فىكىافى مىًسيري ًعيًسًي ـي اٍنًيمى ٍمػػػًع ًإٍثرىىي سىٍيري الدَّ كى

(ْٖ) 
المعاطيؼ المترابطة دالليِّا؛ مما جعميا كحدة داللية كبرل، بيًنيى البيتاف عمى تعدًد 

" في صدر البيت الثاني عيًطفىٍت عمى جممة  فجممة "كافى مسيري عيًسيـي ذىًميالن
 -عبد القاىر الجرجانيعمى حد قكؿ - الغرضالبيت األكؿ متصالن آخريه بأكلو؛ ف

ٍعؿي  أف البيفى تىيٌيبو ميستدعينا بكاءىه،  تكٌلييـ بغتةن عمى الكجو الذم تيكيىّْـ مف أجًمو جى
إال ليذكرى ىمالفى  مـ يىٍعًنو أف يذكر ذمالفى العيسكمكجبنا أف ينيمؿى دمعيو. ف

فّْؽى بينيما، ككذلؾ الحكـ في األكؿ الٌدمًع، كأف ييكى
(ْٗ). 

أك الفصؿ بينيا بتفريع أحد المتالزميف  خفى أف تعٌددى الكظائًؼ النحكيةً ال ي      
ٍفؽى - نشادهقد ترؾ أثره في إيقاع الشعر  -مقتضيات اإلعرابكى ؛ فمـ تأًت نغمةي كا 

نما جاءت مساكقةن لدكر القافية في ضبط إيقػاع البيت، كتحقيؽ  اإليقاع سريعةن، كا 
 قبؿ اكتماؿ المعنى النحكم الداللي لمتركيب. ،فيفةاستراحة خ
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ٔٔ٘ 

لكف تككف نغمةي اإليقاًع سريعةن؛ إذا بيًني التضميفي عمى متالزميف مكقعيتييما  جـ(
في صدر كتعمق حرف الجر في القافية بمجروره ثابتةه، كرتبتيما محفكظة، 

ًخ بف حزف:  ] بحر الرجزمف   [البيت التالي، كقكؿ القيالى
ٍدنىػػػػػػػاهي   ًإلىى دى ًمٍثؿى   سىػكَّارو  رى  كى
مىى ًو   عى ليٍؤـً    أىصّْ ٍكًنًو،  كى  ًإٍدرى
ألرٍَّغـً مىٍكطيكءى اٍلًحمىى  ميذىلَّال
(َٓ)  

حيث تعٌمؽى حرفىا الجر "إلى، كعمى" في نياية البيتيف األكؿ كالثاني بمجركرييما 
( في صدر البيت التالي لكؿ منيما.  ٍكًنو، كالٌرغـً  )ًإٍدرى

مف   ["، في قكؿ األعشى:وصول وصمتوالمكيقع مثؿ ذلؾ التعمُّؽي بيف "      
 ] بحر الطكيؿ

ابػىػػةو     ٍف رىأىل ًمٍف ًعصى ٍينىا مى  أىشىدَّ عمىى أيدم السُّعىاًة ًمفى اٌلًتي      فىًمٌمًو عى
يا    اًء يىٍبريؽي بىٍيضي قىػػػػٍد ريًفعىػػػػٍت رىايىاتييىػا، فىاٍستىقىٌمػػػتً       أىتىٍتييـٍ ًمفى اٍلبىٍطحى كى

(ُٓ) 
فالتعٌمؽ كقع بيف اسـ المكصكؿ "التي" في قافية البيت األكؿ، كجممة الصمة 
المفرَّعة بالعطؼ التي استغرقتيا تفعيالتي البيت الثاني كمو. فاسـ المكصكؿ 
، إال  ، كمنًع فصؿو بأجنبيٍّ كصمتو بمثابة الكممة الكاحدة، ك"ليما ما ليما مف ترتيبو

 . (ِٓ)ما شذ"
أف تالـز الجار كمجركره، كاسـ المكصكؿ كصمتو في  كيستنتج مما سبؽ،      

أنماط التضميف العركضي يفرضي عمى الشاعر مكقعيةن ثابتةن ليا في الشطر 
اشرة، كقد كصدر البيت التالي ليا مب -خاصة لفظة القافية-الثاني مف البيت 

ليشمؿ البيت كمو. كمف ثَـّ كانت تمؾ األنماط مف تمتد بالتفريع الداللي 
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ٔٔٙ 

الزمات النحكية قميمةى الكقكع في الشعر؛ فعناصرىا ال تستقؿ دالليِّا في المت
 . (ّٓ)التركيب النحكٌم، كما أف إيقاعى القافية ييٍشًعر بذلؾ االنفصاؿ المكركه

كليس اإلنشادي مرجعى سرعة إيقاع القافية في تمؾ المتالزمات بؿ النظـ؛       
ٍيًف عالقتى في ذلؾ مقتضياتي النحك عند بياف  فالمحؾُّ  ، كمكقعية المتالًزمى ي التالـز
ـٌ النحكيَّ  يف؛ غير أف ذلؾ ال ينفى التجاذب بيف التركيب النحكم كطرائؽ تضا

يقاع الشعر مف جية أخرل.   أنساقو المغكية مف جية، كا 
ف كحدة داللية قد تتداخُل عدُة عالقات نحوية في تشكيل بنية التضمين د( ؛ فتككّْ

: متالحمة، كقكؿ بشر بف  ] بحر المتقاربمف   [أبي خاـز
ا نَّا؛ ًإذىا مى سىاًئٍؿ ىىكىاًزفى عى كىٍعبنا فىسىاًئٍمييـي  كىالرَّبىابى               كى  كى

ـي  كىٍيؼى  نيٍعًميًيػػ    ػػػػا      ـي           لىًقينىاىي ا كىىىامى بىكىاًترى يىٍفًريفى بىٍيضن
(ْٓ) 

 لمتضميف العركضي، ىي: نحكية يقكـ البيتاف عمى ثالًث بنيات
التضاـ بيف متالزميف نحكييف، ىما أداة الشرط "إذا ما"، كالفعؿ "لىًقي". كتسيـ  -

تمؾ البنية النحكية في تشكيؿ إيقاع القافية السريع؛ نظرنا لشدة افتقار فعؿ الشرط 
 في صدر البيت الثاني إلى أداة الشرط في نياية البيت األكؿ.  

كؿ "سىاًئٍؿ" الذم أيًعيد ذكريه في بداية الشطر الثاني مف التعمؽ بيف فعؿ الق -
ا كىىىامىا".  ـي بىكىاًترى يىٍفًريفى بىٍيضن  البيت األكؿ، كبيف مقكؿ القكؿ: "كىٍيؼى نيٍعًميًي

"، كدليؿ الحذؼ المقالي  - ـي التعمؽ الداللي المنطقي بيف جممة الشرط "لىًقينىاىي
كىٍعبنا فىسىائً  نَّا". كلعؿ ىذا لجممة جكاب الشرط "كى اًئٍؿ ىىكىاًزفى عى سى ، كى بىابى ٍمييـ كىالرَّ

غير أجنبية عف النسيج بنية التداخؿى في بنيات التضميف الثالثة يثبتي أنيا 
 .في تنكيع إيقاعو المغكم لمشعر، بؿ ىي كسيمة مف كسائؿ إبداعو الفنيٌ 
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ٔٔٚ 

o  :رأي البحث في التضمين العروضي 
الشاعر يتصرؼ في دكر فركرةه إيقاعيةه؛ التضميف في عركض الشعر ض      

القافية، بكصفيا عنصرنا إيقاعيِّا؛ مف أجؿ المحافظة عمى قكاعد النحك كمعنى 
: "إذا كيًجد صراعه Grammont جرامونالتركيب المغكم. كفي ذلؾ ردّّ عمى قكؿ 

ا ىك الذم ينتصر، كينبغي أف تخضعى  بيف البحر كالتركيب؛ فإف البحرى دائمن
 . (ٓٓ)لمتطمباتو، ككؿُّ بيتو بال استثناء تعقبو كقفةه طكيمةه إلى حدٍّ ما" الجممةي 
ـى المعنى النحكم الداللٌي عمى        لكف ييغىمّْبي الشاعر في بنية التضميف تما

إيقاع الكقفة الطكيمة لمقافية، كىك يقصد إلى ذلؾ قصدنا؛ لكعيو بقيـ النحك 
لذلؾ أجدي في النفس شيئنا مف كالـ كاإليقاع التي تناسب أغراضو كتجربتو. ك 

، كبعض الباحثيف عند تبريرىـ رفض التضميف في الشعر المطمؽ جرامون
 :   (ٔٓ)بمسألة اإلنشاد التي تحتـ عممية الكقؼ بسببيف

عند انقطاع الصكت؛ كالتقاط النَّفىس، ، يتعمؽ بالمنشد األول، فسيولوجي
 كمكاصمة عممية اإلنشاد. 

البيت كالقصيدة معنا، كىي نتاجه  إيقاعى  حيث تضبط القافيةي  والثاني، معنوي،
األبيات. أما الكقؼ ة استقالؿ النحكية، كىك ما يعكس نسبيٌ  دالليّّ لمعالقاًت 

ٍرقنا لفرضية االستقالًؿ النسبٌي لمتركيب  الداللي في بنية التضميف، فيمثؿ خى
 نغمة البيت. المغكم، كلدكر القافية اإليقاعي عند الكقؼ عمييا في ضبط

لكف ال تقتضي عمميةي اإلبداع مراعاةى حاؿ الرَّاًكم، أك المنشد عند إنشاده       
نما تتطمبي الكعيى بنظـ الشاعر، كبعمميًة الفيـ كاإلفياـ، كأحسبيا  الشعر فقط، كا 
تأتي في مقدمة أكلكيات الشعر؛ فضالن عف غيره مف األجناس األدبية، حتى كلك 
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ٔٔٛ 

التقاليد النقدية التي تيٍفرىضي عميو مف خارجو، كليس مف كاف ذلؾ عمى حساب 
استقراء الظكاىر في سياقيا الفنٌي، كىك القصيدة. فإذا كانت الزحافات كالعمؿ 
ـى ال ييقبؿ التضميف العركضي  ضركرات إيقاعية قد قبميا النقاد كالعركضيكف؛ فًم

ا، فالثابت مف تطكر بناء قصيدة الش عر أنو أصبح تقانة كىك ضركرة إيقاعية أيضن
شعر فيةى غائبةه عنو، كىي مف ميزات فنية في الشعر الحر؟، كقد ييقاؿ: إف القا

ٌد عمى ذلؾ بأف القافيةى مف مككنات إيقاع الشعر، كليست ىي كؿ تفعيمةال ؛ فنىري
ى ػػة عمػػػةن لمككنات إيقاعيػػػر أىميػػػي بعضي أنكاع الشعػػػو، كمف ثَـّ ييكلً ػػػإيقاع
. اب ػحس يا غيابى بعضو  مككنات أخرل، أك ييعىٌكض بعضي

قيـ نحكية إيقاعية؛ حيث تيحدّْد عالقةي الكظائؼ  التضميف ذاتي  بنيةى إفَّ       
النحكية مكقعيةى المفظتيف المتعالقتيف في التركيب المغكم. فكمما كاف االرتباطي 

ك القافية، كصدر النحكمُّ قكيِّا بينيما؛ انحصرت بنية التضميف في نياية البيت أ
في العناصر اإلسنادية، كالمتالزمات  -غالبنا–البيت التالي ليا، كىذا يحدث 

مف الناحية الكمية، فال تتجاكز حدكد  كف البنيةي أقصرى كالنحكية؛ كمف ثىَـّ ت
 .اإليقاعية نغمة القافية تككفي أسرعى مف الناحية البيتيف، إٍف لـ تقٌؿ، كما أف

ٍعؼي العالقة السياقية بيف الكظائؼ النحكية، فيجعؿ مككنات بنية        أٌما ضى
ف مقطكعةن شعريةن ذات كحدة داللية،  التضميف ميكزَّعة في فضاء النص، فتيكىكّْ

بيف عناصر غير إسنادية، كذلؾ بالتفريع الداللي، أك  -غالبنا-كيحدث ذلؾ 
، كالمعاطيؼ مما يجعؿي البنيةى أطكؿى التعدد الكظيفي لألخبار، كالنعكت، كاألحكاؿ

ذلؾ االمتدادى عمى تنكيع اإليقاع مف نغمة معتدلة،  كيساعدمف الناحية الكمية. 
إلى أخرل صاعدة، ثـ إلى ثالثة ىابطة، كىكذا؛ فيذكب التكتر بيف مقتضيات 



 4243( ناير)ي 3، ع 35مج           )اللغويات والثقافات المقارنة(جامعة الفيوم         مجلة كلية اآلداب 

 

 

 إيهاب همام الشيىي ( د....فىياالق الىظائف النحىية في ضرورات اإليقاع تعلُّقأثر )

ٜٔٔ 

: ابن رشيق القيروانيالنحك، كمتطمبات إيقاع الشعر في القافية. كلذلؾ قاؿ 
 . (ٕٓ)نت المفظة المتعمقة بالبيت الثاني بعيدة عف القافية كاف أسيؿ عيبنا""كمما كا
كسيمة إبداع أدبية؛  -في نظر البحث–فالتضميف في عركض الشعر       

الرتباطو ببنائو المغكم حيف ييٍحًدث تكتُّرنا فنيِّا، يكشؼ القيـ الجمالية، كالفنية، 
ظَّؼي بكصفو ك  سيمة تماسؾ داللي تتضافر مع الركابط كالمعرفية لمغة الشعر، كييكى

النحكية في تككيف بنية النص الكمية، فإذا كاف معياري النقد الستقالؿ البيت دالليِّا 
 رػي عصكر الشعػػر؛ فإف األنماط الكاشفة لبنية التضميف فػرفيةى بناء الشعػػيمثؿ ح

 نقػادي عمى الشعراء.ما ييٍمًميو ال المختمفة تثبتي أٌف عممية اإلبداع ال تمتـز بكؿّْ 
كيعدُّ التفريعي الداللي لمجممة النحكية أبرزى كسائؿ التماسؾ النصي التي       

تجسدىا بنية التضميف. كىذا التفريع مبنيّّ عمى كجكد جممة مؤسّْسة لممعنى 
النحكم غالبنا ما تمثؿ نقطة بداية الكالـ تيٍعرىؼ عند عمماء النص بػالتغريض
(ٖٓ). 

ذات قيـ نصية مختمفة،  كترتبط بالجمؿ بعدىا بعالقات منطقية كمفيكمية
كاب، تقابؿ الضدم، كعالقة السؤاؿ بالجكاالرتباط السببي، كاالتصاؿ الزمني، كال

جماؿ المفصؿ،   كىكذا. ... كتفصيؿ المجمؿ، كا 
 كتنحصر القيـ النصيَّة لبنية التضميف في مظيريف لمتعمُّؽ، ىما:      

، حيف تينسب الجممة األكلى إلى عامميا، كيتعدد المعمكؿ الكاحد، تعمُّق العمل -
 كتعدد المفعكؿ بو، كاألخبار، كالنعكت، كاألحكاؿ. 

بدالن منيا، أك بأف تككف الجممة الثانية تأكيدنا لألكلى، أك ، وتعمُّق التكميل -
 . (ٗٓ)بياف ليا، أك جكابنا عنياعطؼ 
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متضافرة مع عدة عالقات مفيكمية  التفريع الداللييمكف اختبار فرضية       
  ]بحر الكامؿمف  [ شكمت بنية التضميف، بقكؿ عنترة العبسي:
 عند الحػركًب بأٌم حيَّ  تمتحػػػؽي    سىائٍؿ عيمىٍيرة حيثي حمَّت  جمعيػيػػا    
ـٍ  بعػذرة  بعػد  مػػػػا    ريًفعى  المكاءي ليا، كبئسى الممحػػػػػػؽي      أىًبحيّْ  قيسو أ
ذيفىة  حيفى  أرَّث  بٍيننػا  ػػػٍكتو  تىٍخًفػػػػػػؽي       كاٍسأىٍؿ  حي ػػػػٍربان  ذكائبيػػػػا بمى  حى
؛ إذا التقىػػػػػٍت  ًفػػػػػػٍرسانينػػػػا  ػػػػػػػفَّ ٍيقًب أفَّ ظنَّؾى أحمػؽي      فمتٍعمىمى ًبًمػكىل الميرى

(َٔ) 
ا لمتفريع الداللي في بنية التضميف؛ لكجكد أكثر مف عالقة  تمثؿ األبيات نمكذجن

بأداة العطؼ "الكاك" ميفرَّعة الجممة اإلنشائية المتضمنة معنى الشرط فمفيكمية؛ 
في "سائٍؿ عيمىٍيرةى ...، كاسأٍؿ حذيفةى ..."، كىي تتعمؽ دالليِّا بعالقة "الترتب" مع 

خير، حيث يعترض فيو أسمكبي القسـ أسمػكبى الشرط جكاب الطمب في البيت األ
و بجممة االستفياـ ...". كجكاب الطمب نفسو تربط "فمتعممفَّ إذا التقٍت فرسانينا
مفيكمية ىي "السؤاؿ كالجكاب"، كتتفرع جممة االستفياـ  "بأٌم حيَّ تمحؽي؟" عالقةه 

ـٍ بعذرة بعد ما ريًفعى  ا بعالقة بدلية ىي "أبحيّْ قيس أ المكاءي ليا؟". كالشاعر في  أيضن
تراكيب، كذلؾ في الألحداث الداللية لكؿ ما سبؽ حريص عمى االتصاؿ الزمني 

، ، إذا"؛ فيي بعدى  بالتكظيؼ التداكلي لمظركؼ الزمانية كالمكانية "حيثي ، حيفى
 تتكزع بيف المضي، كالحاؿ، كاالستقباؿ.

ضميف مف حيث الخبر لمجممة في بنية الت والتوازي التركيبي الداللي      
كاإلنشاء كسيمةه لمتماسؾ النصي، فمراعاة الشاعر التناسبى بيف األنماط التركيبية 
مف مقتضيات النظـ، كجماليات األسمكب، ناىيؾ عما تعكسو مف اطراد كحػدة 
الفكر عند نظميا؛ فيتكفر ليا انسجاـ األلفاظ كالمعاني. كبنية التضميف بكصفيا 
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مف   [ال تىًنٌد عف ذلؾ، كيتأكد ذلؾ مف أبيات أبي العتاىية:جزءنا مف بناء الشعر 
 ] بحر الخفيؼ

ال ًمٍف بني األٍصػ     فػًر أىػػًؿ   الًقبػىاًب،  كاألٍطػػػىكادً     ىٍؿ تذٌكٍرتى مىٍف خى
ػال  ًمػٍف   ٍف خى ، كالٌسػػكىادً    بني سػىا   ىػػػٍؿ تذٌكٍرتى مى   سىافى  أرباًب  فىػارسو

ػػػػ أٍيفى  داكدي    في المنيعي األعراًض، كاألجػنػػادً    ػا   ،  أيػػفى    أيػػػفى   سيمىٍيمى
ػػػػاًدم    ػػري  الجػػفّْ  كاإلنٍػ   راكبي الػػػريًح، قاىػػػػػ ػػًذؿُّ األعى   ًس بسيمطاًنػًو  مي

 ، ك       في كىىػػػػامػافي كدي   كابنيػػػػوي، أيػػػػػفى  قىػػػػػاري   أيفى  ذيك األكتػػػػػادً أيفى  نيٍمػػػري
  كدليػػالن  عمػى  سبيػًؿ  الػرشػػػادً     ىـٍ   لنػػا   الٍعًتبػىارنا    إفَّ  في   ذكػػػػػرً 

ـٍ  ًحيػىػػػػػػػػػاضى المنىػػػػايىػػػا     ػًف اإًليػرىادً     كىرىدكا   كيمُّيػػػػػػ ثـٌ  لىػـٍ يىٍصػًدركا عى
(ُٔ) 

 مػػفكف ػػما، إنشائية تتكة: األكلى منيػػاؿ الكالميػػػف األفعػػػتمثؿ األبيات متكاليتيف م
اتيف "ىؿ، كأيف". كتمؾ المتكالية سبعة أفعاؿ كالمية مف نمط االستفياـ باألد

داة حاممة لمتكازم التركيبي كالداللي، فالبيتاف األكالف مف نمط استفيامي كاحد بأ
" ة فعميػة "تذكػرٍ االستفياـ "ىؿ"، يعقبيما جمم )فعػؿ، كفاعػؿ(. كقد استطالت تى

ال ًمٍف بني األصفًر"،  بمقٌيديف لمفعؿ؛ "المفعكؿ بو" كىك مركب الصمة "مىٍف خى
"، ك"النعت" "أىًؿ الًقباًب كاألٍطكاًد"، ًك"أرباًب فىارسو  ال ًمٍف بني سىاسىافى ك"مىٍف خى

 كالٌسكىاًد" عمى شكؿ المركب اإلضافي المفرع بالعطؼ.
اإلنشائية بفعميف كالمييف خبرييف: األكؿ منيما،  الكالـأفعاؿ ترتبط       

باإلسناد الفعمي "كىرىدكا باإلسناد االسمي "إفَّ في ذكًرىـٍ لنا الٍعًتبىارنا ...". كالثاني، 
ـٍ ًحيىاضى المنىايىا..." حيث ربطت بينيا عالقةه كيمُّ  مفيكمية منطقية ىي عالقة  ي

 ثؿ في "اتحاد الخبر" عٌمف باديكا كفىنىكا.السؤاؿ كالجكاب، كالجامع العقمي المتم
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كتقكـ البنية النحكية لمتضميف في البيتيف الثالث كالرابع عمى "تعمػُّؽ" العمؿ       
"المنيع/ راكب الريح/ قاىر الجف/ مذٌؿ األعادم" لمنعكت  :بيف النعكت المتعددة

 "سميماف".  :كاحد ىك
عالقة اإلحالة النصية ؤاؿ في بط النحكم بيف الجكاب كالسكيبدك الر       

ضمائر في المٍستىٍفيىـ الضميرية في "ذكرىـ/ كردكا/ كٌميـ/ يصدركا". كمرجع ال
 اإلنشائية. عنيـ في أفعاؿ الكالـ

يؤخذ مف ذلؾ أف بنية التضميف ببيٍعدىٍييا التركيبي كالداللي ليست بمعزؿ       
كية في البنية السطحية مع حركة األنساؽ المغ تنسجـعف بناء لغة لمشعر، بؿ 

ذا كانت غاية المغة  كالعالقات المفيكمية لقضايا التركيب في البنية العميقة. كا 
بأجناسيا األدبية المختمفة ىي الفيـ كاإلفياـ؛ فإف الشاعرى قد اختار القالب 

ة كاحدة إلى ػػػأراد أف ينقؿ الدفقة الشعكرية دفعفالشكمي لممعاني كاألغراض، 
انفعاالتو؛ فاستعاض بكحدة القصيدة "النص الشعرم"  يقطع سيؿى المتمقي، فال 

ية الكاشفة لتالحـ األنساؽ المغكية عف كحدة البيت التي تيمزمو بتجزئة البنية الدالل
حافر المعنى الداللي؛ ليحقؽ  مكضعى  الكبرل؛ فتضطره إلى كضع حافر الكزف

التضميف مف  يةي الغرض مف الكالـ الذم يقتضيو السياؽ؛ كمف ثَـّ كانت بن
مةن في بنية النص أك عبئنا عمييا.   مقتضيات اإلبداع الفني، كليست ميٍقحى

مة التحميؿ السابؽ لألبيات، أف بنية التضميف تتفاعؿ مع بنيات        كمحصَّ
بنية شكمية  -غالبنا-يجعؿ منيا فالنص الصغرل في تحقيؽ التماسؾ الداللي، 

بنية  -أحياننا-ف ط التركيبية، كاإلحالية، كتكك كابتقكـ عمى اإلسناد النحكم، كالر 
سطحية ذات عالقات داللية كمنطقية بيف األبنية األخرل في مفاىيميا كقضاياىا 
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الفكرية، كتيٍبنىى أحياننا أخرل عمى التكازم التركيبي الداللٌي لمجمؿ. كىذا التالؤـ 
زة في مقامات تنقؿ الم عاني كاألغراض، كما بيف الشكؿ كالداللة غاية المغة المٍنجى

 أنو غاية التحميؿ النصي في الحكـ عمى النص كسياقو. 
 ظاىرة إقواء القوافي.  -ثانًيا
: عيب قافكٌم يتعمؽ بعنصر الصكت كالتنغيـ في تراثنا النقدم اإلقواء      

معيار . ف(ِٔ)الناجـ عػف اختالؼ حركة إعراب القافية بالرفع كالجر، أك بالنصب
الشعر ييراًعي التناسبى الصكتيَّ لمتفعيالت، كترددى القكافي متحدة النقد في قكاعد 

الركٌم، كمتفقة الحركة بنسب محددة في زمف محدد؛ ألنو "كمما تطٌرؼ الحرؼي 
. كال سيما إذا كاف (ّٔ)في القافية؛ ازدادكا عناية بو، كمحافظة عمى حكمو"

 الصكت.و مناط الترنـ كاإلنشاد، كترجيع كحركتي  ،ركيَّياالحرؼي 
كعند استقراء ظاىرة اإلقكاء في المنجز التراثي لديكاف العرب كيًجد أف       

ٍف دكف الفحكؿ مف الشعراء،  كقد كقكعيا في "شعر األعراب كثيره جدِّا، كفيمى
 .  (ْٔ)فحكؿ الشعراء اإلقكاء في مكاضع"ارتكبت بعض 

 ] بحر الكامؿمف   [كمف ذلؾ قكؿ النابغة الذبياني: -
ـٍ تيًرٍد ًإٍسقاطىوي     ، كلى لتٍػػػػػػوي، كاتَّقىػػػػػػػػػػػٍتنىا باٍليىػػػػػػػػػػػػػػػدً     سىقىطى النًَّصيؼي  فتنىاكى
، كأٌف بنانىػػػػػػػػػػػوي     بو رىٍخػػصو ػادي ًمفى المَّطىافىًة يىٍعقي     بميخىضَّ ـه، يىكى نى  (ٓٔ)ػػدي ػػػػعى

  ]بحر البسيطمف  [ كقكؿ حساف بف ثابت: -
ـي الًبغىػػػػػػاًؿ كأىٍحالـي العصافيرً     ال بىٍأسى بالقكـً ًمٍف طيػػػكؿو كًمٍف ًعظىـً   ًجٍس
ػػػػػػػػػػكؼه أسىاًفميػػػػػػػػػػػػوي  ـٍ  قيصيبه جي ػػػػػاًصيري      كأٌنػػػػػػػػػػي ٍت فيػػػًو األىعى ميثىقَّبه نىفىخى

(ٔٔ) 
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كرغـ إطباؽ القدماء كالمحدثيف عمى أٌف اإلقكاء عيبه قافكم يتعمؽ بعنصر       
رٌد ما ك عمميـ كتفسيراتيـ قد اختمفت في قبكلو  الصكت كالتنغيـ في القافية؛ فإفٌ 

 كقع منو في الشعر العربي، كذلؾ عمى النحك اآلتي:
 تعميل قبولو باستقامة الوزن ووحدة البيت الشعري:  -ٔ

ظاىرة "إقكاء" القكافي باختالؼ حركة ركٌييا  أبو الحسن األخفشخصَّ      
بالرفع كالخفض، دكف النصب، كقاؿ: "قؿَّ قصيػدةه ينشدكنيا إال كفييا اإلقكاءي، ثَـّ 
ال يستنكركنو، كذلؾ ألنو ال يىٍكًسري الشعر. ككؿ بيتو منيا شعره عمى 

منو ييٍضًعؼ، كييقىبّْح تعميمو بأف "ىذا االعتالؿ  ابن جنيكقد رد  .(ٕٔ)حيالو"
 .(ٖٔ)التضميف في الشعر"

، كمع النصب قميؿ. كقد عمؿ         كاختالؼ القكافي بالرفع كالخفض كثيره
 مف صاحبو؛ كألفٌ  -الرفع كالخفض-ذلؾ بػ "قرب كٌؿ كاحد منيما  المرزباني

بت قري ا ، كأنيما يجكزاف في الٌردؼ في قصيدة كاحدة؛ فممَّ "الياء"تيٍدغىـ في  "الكاك"
 . (ٗٔ)"الكاك" مف "الياء" ىذا القرب أجازكىا معيا"

 تعميل قبولو باالقتضاء النحوي لمعامل:  -ٕ
تعميؿى قبكؿ العركضييف لعيب اإلقكاء في الشعر بأف "كممة  الدمنيوريُّ نقؿ       

الركمّْ تيٍقرأ عمى حسب ما يقتضيو العامؿ مف أكجو اإلعراب، مع قطع النظر عف 
 . (َٕ)حركة ركم القصيدة"

كىذا يعني أف ذلؾ العيبى عيبه قافكم إيقاعي؛ ال عيبه نحكم. كلعمّْي أرل       
حية النظرية فقط عند الحكـ عميو بأنو مف عيكب أٌف ىذا التعميؿ يستقيـ مف النا

القافية؛ لكف مف الناحية اإلبداعية يجب أف تيبحث الظاىرة في سياقيا الفني؛ 
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فالنابغة الذبياني لـ يكترث باإلقكاء في داليتو المجركرة؛ حتى سمع المغىنّْيىة تمٌد 
 ] بحر الكامؿمف   [في قكلو: كتشبع الضمةالكصؿ "كاك" 

دنا  ـى البىكىاًرحي أٌف ًرٍحمىتىنا غى كًبذىاؾى خبَّرنىا الغيرىابي األىٍسكدي              زىعى
(ُٕ) 

 فاعتذر منو، كغٌيره إلى قكلو:
 (ِٕ)كًبذاؾى تىٍنعىابي الغراًب األسكدً 

ـى بياإٍف سي –كفحكل تمؾ القصة       إقكاء القكافي عف أف النابغة لـ يرتكب  -مّْ
؛ ألنو ال يجكز لو أف ييخالؼ بيف حركات الركٌم؛ كلذلؾ اعتذر منو كغيَّره.  قىٍصدو

كلكف األقرب إلى البحث أف التركيب النحكم لمبيت كعالقاتو السياقية قد اقتضياه 
أف يراعي اإلعراب مف جية، كمف جية أخرل أف إيقاع الشعر كنغمتو الثقيمة 

كسر ثقيمة، كحركة التي مبعثيا حركة ركم القافية قد استغرقت الشاعر؛ فحركة ال
ت مى طى كات، فمـ ييٍدًرؾ ذلؾ حتى مى ػػػاة كعمماء األصػػالضـ أثقؿ كما يقػكؿ النح

نشاد الشعر  المغىنّْيىةي  ؛ فانتبو، كلكال فعميا ذاؾ كا  "كاك" الكصؿ؛ فازداد اإليقاع ثقالن
ـي ىذا التفسير أف العرب جعمكا "اإلقكاء"  كما قالو ىك؛ لـ ينتبو لإلقكاء. كيىٍدعى
بالنصب أشدَّ عيبنا مف الرفع كالخفض؛ ألف إيقاع النصب أخؼُّ مف الضـ 

يقاعيا.   كالكسر؛ فيمكف تمييزه بسيكلة عند انكسار نغمة القافية كا 
 تعميل رفضو بأنو خطأ نحوي:  -ٖ

الدكتور ال مكسيقيِّا  عيبنا نحكيِّا، مف عممائنا المحدثيف الذيف رأكا اإلقكاءى       
يىا أف الخطأى النحكم أقربي إلى ، فقد رىأى والدكتور شعبان صالحإبراىيم أنيس، 

مف حركات  ومف الخطأ في مكسيقى الشعر التي ىي أكضح في أيذينىيٍ  الشاعر
 .(ّٕ) اإلعرابية النحك
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كلـ يكف مكقؼ أستاذىمَّ الكريميف مف تخطئة مرتكب "اإلقكاء" نحكيِّا عمى       
إبراىيـ أنيس ليذا الرأم؛ انتصارنا لدىٍعكىاه في درجة كاحدة؛ فقد تعصب الدكتكر 

قسرنا، كألزمكا الناس بيا  قضية اإلعراب بأنو قصة اختمقيا النحاة، كألبسكىا المغةى 
 .(ْٕ)جميعنا شعراء كغير شعراء

ر كاًسعنا، كرأل تفسير تمؾ الظاىرة        جّْ أما الدكتكر شعباف صالح فمـ ييحى
ا بأف أكثر العرب كانت تن طؽ القكافي ميسىكَّنىة، كىذا إجراءه لو كجاىتو كيحٌؿ أيضن

كثيرنا مف المكاقؼ التي كقعت فييا أمثاؿ تمؾ الظاىرة
(ٕٓ) . 

 ككاف قد استدؿ عمى رأيو في تخطئة مرتكب اإلقكاء نحكيِّا بقكؿ الفرزدؽ:      
 ] بحر البسيطمف  [

ٍت ياأيُّيا ال    رىمى ، كما جى بػػػآسي    مٍشتىًكي عيٍكالن  إلػػػػى القبائًؿ مػػػف قىتٍػػػػؿو كا 
ػػػػذىاؾ؛ إذا كػىػػ    ػػػػػػػػػةه  ًإنػػػَّػا كى ـى النَّاسي    ػػػانىٍت ىىمىرَّجى نىٍسًبي كنىٍقتيؿي حتَّى يسم

(ٕٔ) 
؟، فقاؿ: كيحؾ، فكيؼ أصنعي،        بآسي : مف قتؿو كا  ـى قيٍمتى كقد سيًئؿ الفرزدؽ: "ًل

: حتَّى يس ـى الناسي ؟"كقد قمتي م
(ٕٕ). 

غير أٌني أقرأ ذلؾ الدليؿى قراءةن أخرل، فالشاعر الفرزدؽ كاف مترددنا بيف       
الٌترخص في القاعدة النحكية، كبيف التمسؾ بما تيمميو عميو قكاعد الشعر 
يقاعاتو. ككاف اإلجراء األخير ىك األحكط عنده، فآثر الضركرة الشعرية  كا 

عمى الضركرة اإليقاعية كالتضحية بمكسيقى  -ىنا- كالتضحية بالقاعدة النحكية
اٌل كاف خطأي الفرزدؽ لحننا؛ إذ المراد بالخطأ النحكم في اإلقكاء عدـ  الشعر؛ كا 
إتياف الشاعر بقكاؼو متماثمة في العالمة اإلعرابية. كىي في عيبيا الظاىر 
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كضو-مخالفةه إليقاع الشعر ؼ تككف كمكافقةه لمقاعدة النحكية؛ فكي -كليس عىري
 خطأن نحكيِّا أك لحننا مف الشاعر؟!.

o   :رأي البحث في إقواء القوافي 
عرفنا أف ركمَّ القافية يكتسب قيمتو النحكية مف ككف حركتو عالمةى بناء،       

ؿ تمؾ الحركة إيقاعى القافية كتنكعى نغمة ركيّْيا عند أك حركة إعراب. كتشكٌ 
اختالفيا بالرفع كالخفض في القصيدة. كلعؿ ىذا التنكع النغميَّ كاف مف أجؿ 
المحافظة عمى صحة التركيب كمعناه النحكم؛ كمف ثَـّ ينظر البحث إلى أف 

، أك عمى حد إقكاءى القكافي ضركرةه إيقاعية، كليس خطأن نحكيِّا، أك خطأن عركضيِّا
 .(ٖٕ): إنو "ال يكسر الشعر"األخفشأبي الحسن قكؿ 

الضركرة اإليقاعية في إقكاء القكافي؛ معٌكالن مبدأ  أبو يعمى التنوخيّ كييرسّْخ       
عمى درجات التنكع بيف النصب كالخفض مع الرفع، بقكلو: "كال يكادكف يأتكف 

؛ أم أف لمشاعر في إقكاء (ٕٗ)إقكاءى النصًب؛ فإذا كيًجد ىذا، فاألجكد تسكينو"
النصب مندكحةن بتحكيؿ القافية المطمقة إلى قافية مقيدة، كليس لو ذلؾ في إقكاء 

 الرفع كالخفض؛ فاٍضطيرَّ إلى تىنىكًُّبًو لممحافظة عمى القاعدة النحكية.
كالقكؿ بأف اإلقكاء ضركرة إيقاعية يىٍدفىعي الحرجى عف العركضييف فيما ذىبكا       
مؿ مف أكجو اإلعراب، كممة الٌركمّْ تيٍقرىأ عمى حسب ما يقتضيو العا ف أفٌ إليو م

: "كمقتضى كالـ الدمنيورير عف حركة ركم القصيدة. كقد قاؿ مع قطع النظ
ف جممة المكاضع التي ييقىدَّري فييا النحاة خالؼ ذلؾ؛ فقد صرح ابف ىشاـ بأف مً 

رَّؾي بحركة  اإلعراب ما اشتغؿ آخره بحركة القافية، كمقتضاه أف كممةى الركٌم تيحى
القافية، كييقىدَّر فييا الحركة التي ىي مقتضى العامؿ لمتعذر؛ الشتغاؿ المحٌؿ 
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ا بحركة القافية؛ عمالن بالمكجبيف. كىك كالـ معقكؿ المعنى لكال منافاتو لم
 . (َٖ)ىنا"

ىذيف المكجبيف: المحافظة عمى قكاعد الشعر كنظامو؛ فنيٍحًسفي الظف  وأّول      
يقاعيو أقربي إلى أيذينىيٍ  ي بمكسيقى الشعر،حّْ ضى بالشاعر في أنو ال يمكف أف يي  و. كا 

: مكجب مراعاة القاعدة النحكية كصحة التركيب كمعناه الداللي؛ وثانييما
ف كاف ال يت-فالشاعر  ي حّْ ضى ال يمكنو أف يي  -قيد بالمطرد مف قكاعد النحاةكا 

بالمعنى النحكل مناط الفيـ كاإلفياـ. فكؿ ما خرج عف قكاعد النحاة المطردة ىك 
مكضع ضركرة، كليس خطأن نحكيِّا؛ كلذا قاؿ سيبكيو: "كليس شيء يضطركف إليو 

إال كىـ يحاكلكف بو كجينا. كما يجكز في الشعر أكثر مف أف أذكره"
(ُٖ). 

مة األمر      ، أف إقكاء قكافي الشعر ذك قيـ نحكية إيقاعية؛ مردُّىا ومحصَّ
حركات اإلعراب؛ ألف "الحركات كالعالمات تجرم مجرل األصكات المكسيقية، 

عمى حسب الحركة كالسككف في مقاييس النغـ  ؛كتستقر في مكاضعيا
ى ػالشاعر؛ ليحافظ عمضركرة إيقاعية اضطر إلييا  -كذلؾ-ي ػػ. كى(ِٖ)كاإليقاع"

صحة التركيب نحكيِّا. فمف الثابت عدـ اكتراث العرب باإلقكاء في أشعارىـ؛ 
يقاعيا، كىذا إذا كاف ميٍغتىفىرنا عندىـ؛ فإنيـ لـ  الستغراقيـ في نغمة القصيدة كا 

 يغتفركا الخطأ النحكم، عندما ييٍعًجزيىـ حمميو عمى كجو مف كجكه العربية. 
*** 
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 ثخاتمة البح
ْـّ البحث الكقكؼي عمى دكر النحك في لغة الشعر في مرحمتي كاف مف ىى        

إبداع النص كتحميمو كتفسير قضاياه الناتجة عف التكتر بيف مقتضيات النحك 
إلى دراسة بنيتي التضميف  . كقد حدىا بنا ذلؾ اليدؼكمتطمبات إيقاع الشعر

قكاء القكافي، كالكشؼ عف قيميما النحكية كاإليقاعية في سياؽ لغة  العركضي، كا 
الشعر الفنية؛ بكصفو مدخالن إلى نحك اإليقاع الشعرم، كذلؾ بدالن مف الحكـ 
عمييما بأنيما مف عيكب القافية التي تعٌد مخالفة لمبدأ نقدم متكارث ىك "كحدة 

 لو الداللي، أك دكر القافية اإليقاعي داخؿ القصيدة. البيت" كاستقال
      :نتائج البحث 
، يجسد إيقاعي الشعر فييا حركةى و وعالقاتو السياقية حالة إبداعيةــالنح -ُ

 النظاـ التركيبي لمغتو الفنية.
التي تتفاعؿ فيما بينيا؛ فتحقؽ البنية النحوية جزٌء من بنيات النص الشعري  -ِ

 اللي، كتبرز قيمىو الجمالية كدالالتو الفنية.تماسكو الد
 اع الشعـر في صياغة التركيب المغـوي، ويجسد القيم اإليقاعيةيتصرف إيق -ّ

 ، كما يسيـ في تكجيو كظائؼ النحكألنساقو المغوية مرتبطة بالمعنى الداللي
 ،في سياقو الفنياع اإليقمككنات كلذلؾ يجب بحث  المغكية، ي األساليبانػكمع

 كبنائو المغكم.
؛ فالشاعر يترخص في تختمف الضرورة اإليقاعية عن الضرورة الشعرية -ْ

ممحافظة عمى القاعدة النحكية كسالمة اإلعراب، كما لبعض مككنات اإليقاع 
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قكاء القكافي. أما الضركرة الشعرية فيي  حدث في ظاىرتي التضميف العركضي كا 
 الكزف العركضي. الترخص في القاعدة النحكية مف أجؿ سالمة

تحدد عالقة الوظائف النحوية في بنية التضمين العروضي قيَميا النحوية  -ٓ
، فيي بنية قصيرة كميِّا كسريعة إيقاعيِّا في العناصر اإلسنادية واإليقاعية

كالمتالزمات النحكية. كتككف طكيمة كميِّا، كمتنكعة اإليقاع حيف يذكب التكتر بيف 
إيقاع القافية مع العناصر غير اإلسنادية، كفي  مقتضيات النحك كمتطمبات

 التفريع الداللي لمجممة النحكية، كتعدد بعض الكظائؼ النحكية.
، بنية التضمين العروضي ليا دوٌر في تحقيق التماسك النصي لمقصيدة -ٔ

 النحكية. كأبرز كسائمو التفريع الداللي، كالتكازم التركيبي الداللي لمجمؿ
؛ فاختالؼ ضرورة إيقاعية، وليس خطًأ نحويِّا أو عروضيِّا إقواء القوافي -ٕ

حركة ركٌم القافية بالرفع أك الخفض أك النصب ينٌكع إيقاع الشعر مف أجؿ 
 المحافظة عمى صحة التركيب نحكيِّا كدالليِّا.

؛ مردُّىا حركات اإلعراب التي تجرم إلقواء القوافي قيٌم نحويٌة إيقاعيةٌ  -ٖ
سيقية، كتستقر في مكاضعيا عمى حسب الحركة كالسككف مجرل األصكات المك 

 في مقاييس النغـ كاإليقاع.
*** 
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 وامشــــالي
                                                             

، دار النحو والداللة مدخل لدراسة المعنى النحوي الداللي ،محمد حماسة عبد المطيؼ (1
 (.ِٗ) ص ـ،َََِعة األكلى الطب الشركؽ بالقاىرة،

قسطنطينية، الطبعة  -، مطبعة الجكائبديوان البحتري الكليد بف عبيد الطائي،البحتري،  (ِ
 (.  ٖٓ/ُ)  ىػََُّاألكلى 

تحقيؽ محمكد محمد شاكر. الييئة المصرية العامة ، دالئل اإلعجاز( عبد القاىر الجرجاني، ّ
 (.ٖٓ) ، صـَََِطبعة  لمكتاب بالقاىرة،

ترجمة دكتكر محمد فتكح أحمد.  ،بنية القصيدة -ري تحميل النص الشع ،يكرم لكتماف( ْ
 (.ُُِ)ص  ـ،ُٓٗٗار المعارؼ بالقاىرة، طبعة د

دار الكتب  .تحقيؽ عمي فاغكرالفرزدق،  ديوانىماـ بف غالب التميمي،  ،الفرزدؽ (ٓ
 "مجٌرؼ".(، بركاية ّٖٔ) ـ، صُٕٖٗببيركت، طبعة 

، تحقيؽ إبراىيـ السامرائي. األدباء طبقات في األلباء نزىةأبا البركات األنبارم،  :( انظرٔ
 (.ِٖ) ـ، صُٖٓٗاألردف، طبعة مكتبة المنار، الزرقاء ب

 ، صـُٓٗٗمصر لمطباعة كالنشر، طبعة  نيضة ،المغة الشاعرة ( عباس محمكد العقاد،ٕ
(َِ.) 

تحقيؽ عبد السالـ ىاركف. دار الجيؿ ببيركت، ، الكتاب سيبكيو،: البيت غير منسكب في( ٖ
تحقيؽ محمد عمي النجار. ، الخصائصابف جني، (، ك ُِٖ/ ُ) ،الطبعة األكلى، بدكف تاريخ

 .(ِٕٗ/ ُ) ،ـُٗٗٗبالقاىرة، الطبعة الرابعة  الييئة المصرية العامة لمكتاب

يؽ عباس عبد الساتر. دار الكتب شرح كتحق عيار الشعر، بف طباطبا العمكم،ا( انظر: ٗ
 (.ُِ) ـ، ص ُِٖٗية ببيركت، الطبعة األكلى العمم

سر  كابف سناف الخفاجي، (،ُِص ) ،عيار الشعر، ( انظر: ابف طباطبا العمكمَُ
 (.ٕٚٛ) ـ، صُِٖٗمية ببيركت، الطبعة األكلى دار الكتب العمالفصاحة، 

 (.ُُِ، ص )القصيدةتحميل النص الشعري: بنية يكرم لكتماف،   (ُُ
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بشرح عبد الرحمف البرقكقي. دار  ،ديوان المتنبي  ( أبك الطيب المتنبي أحمد بف الحسيف،ُِ
 (.ْٗ/ْ) ،ـُٖٔٗالكتاب العربي ببيركت، الطبعة الثانية 

ترجمة دكتكر مصطفى بدكم. األنجمك المصرية بالقاىرة، بدكف  العمم والشعر، ( ريتشاردز،ُّ
 (ْٗ-ْٖص ) ،طبعة/ تاريخ

، تحقيؽ محمد عبد المنعـ خفاجي. الدار المصرية قواعد الشعرأبك العباس ثعمب، ( ُْ
 (.  ٔٔص )  ـ،ُٔٗٗالمبنانية بالقاىرة، طبعة 

 اعتنى بو عبد الرحمف المصطاكم. دار المعرفة ببيركت، ،ديوانوطرفة بف العبد البكرم، ( ُٓ
   (.ّٖ) ، صىػََِّطبعة 

 (.  ٔٛ) ص ،قواعد الشعرأبك العباس ثعمب، ( ُٔ

شرح كتعميؽ دكتكر محمد حسيف. ، ديوان األعشى الكبير، ( األعشى ميمكف بف قيسُٕ
(، بركاية ٕٗص )  ذجية بالقاىرة، بدكف طبعة/ تاريخ،مكتبة اآلداب بالجماميز، المطبعة النمك 

 "النجاد" بدؿ "العماد".

 (.  ٕٔ، ص )قواعد الشعر( أبك العباس ثعمب، ُٖ

 (.ٕٓطرفة بف العبد، ص ) ديوان (ُٗ

مكتبة األنجمك المصرية، الطبعة  موسيقى الشعر، ( انظر في ذلؾ التحميؿ: إبراىيـ أنيس،َِ
 (.ٓٚٔ) ص ـ، ُِٓٗالثانية 

 (.ِٕص ) ،قواعد الشعر( أبك العباس ثعمب، ُِ

تحقيؽ حمدك طماس. دار المعرفة ببيركت، الطبعة الثانية ، ديوانو( النابغة الذبياني، ِِ
 (.ٖٕ) ص ـ، ََِٓ

 (. ْٖ) ، صقواعد الشعرأبك العباس ثعمب، ( ِّ
تحقيؽ حمدك طماس. دار المعرفة ببيركت، الطبعة الثانية ، ديوانو زىير بف أبي سممى، (ِْ

 (.ُّ) ص  ،ـََِٓ -ىػ ُِْٔ

 (.َُٕ، ص )موسيقى الشعر( انظر: إبراىيـ أنيس، ِٓ
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، األشباه والنظائر في النحو : جالؿ الديف السيكطي،في لقائؿ ( البيت غير منسكبِٔ
 (.ُّٔ/ ّ) ـ،ُْٖٗبيركت، الطبعة األكلى تحقيؽ دكتكر فايز ترحيني. دار الكتاب العربي ب

دار غريب بالقاىرة،  ،المغة والكالم أبحاث في التداخل والتقريبأحمد عبد العزيز كشؾ، ( ِٕ
 (.ُٔ)ص   ـ،ََِْطبعة 

مية ببيركت، الطبعة األكلى دار الكتب العم ، شرح عمى مينا.ديوانو( عمر بف أبي ربيعة، ِٖ
كضع حكاشيو خميؿ عمراف  ضرائر الشعر، كابف عصفكر األشبيمي، (،ُّْ) ـ، صُٖٔٗ

 ( .ُِٓ) ـ، صُٗٗٗ المنصكر. دار الكتب العممية ببيركت، الطبعة األكلى
 (.ُِٔ، ص )ضرائر الشعر( انظر: ابف عصفكر األشبيمي، ِٗ

 (.ِٖٗ) ، صموسيقى الشعرإبراىيـ أنيس،  ( انظر:َّ

تحقيؽ دكتكر عبد الحميد ، العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقدهابف رشيؽ القيركاني، ( ُّ
ابف األثير انظر: (، ك ُْٓ/ ُ) ،ـََُِاألكلى  العصرية ببيركت، الطبعة ىنداكم. المكتبة

الحميد. تحقيؽ محمد محيي الديف عبد  ،في أدب الكاتب والشاعر المثل السائرالعمكم، 
حاشية الصبان (، كالصباف، ِّْ/ ِ)ـ، ُٓٗٗاألكلى   العصرية ببيركت، الطبع المكتبة

تحقيؽ طو عبد الرؤؼ سعد. المكتبة التكفيقية بالقاىرة، الطبعة األكلى،  ،عمى شرح األشموني
 (.ِِٕ/ ُ)  بدكف تاريخ.

الرءكؼ. دار الكتب ، تحقيؽ الدكتكر محمد عكني عبد القوافيكتاب يعمى التنكخي، أبك ( ِّ
 أبا العالء المعرل،انظر: ك (، ٖ٘ٔ) ـ،ََِّكالكثائؽ القكمية بالقاىرة، الطبعة الثانية 

 تحقيؽ محمكد حسف زناتي. الييئة المصرية، والغايات في تمجيد اهلل والمواعظالفصول 
 (.ٕٓٚ/ ٔ) ـ،ُٕٕٗالعامة لمكتاب بالقاىرة، طبعة 

تحقيؽ محمد عبد المنعـ خفاجي. مكتبة الكميات االزىرية  ،نقد الشعر( قدامة بف جعفر، ّّ
 (.َِٗ) ـ،ُٕٗٗطبعة   بالقاىرة،

 (.ٔٓ/ ُ) ،حاشية الصبان عمى شرح األشمونيالصباف، ( انظر: ّْ
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  كؿ،ػػػػػة فصػػػػمجم، ربيــــروض والشعر العــــي العـــالتضمين ف سيد البحػػػػراكم، ( نقالن عف:ّٓ
 (.ْٗ)، ـُٕٖٗعاـ  ْ ،ّ العددافالمجمد السابع، 

تحقيؽ دكتكر فتكح  ،شرح الكافية الشافية في عممي العروض والقافيةالصباف، ( انظر: ّٔ
 (.َُّ -ََّ) ـ،ََُِالطبعة األكلى  خميؿ. دار الكفاء باإلسكندرية،

، تحقيؽ أحمد راتب النفاخ. دار األمانة ببيركت، كتاب القوافي( أبك الحسف األخفش، ّٕ
 (.َٕ) ـ،ُْٕٗ -ىػ ُّْٗالطبعة األكلى 

 (.ُٓٓ/ ُ، )العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده( ابف رشيؽ القيركاني، ّٖ

 (.ِّْ/ ِ، )المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر( ابف األثير العمكم، ّٗ
 (.َّٔ) ، صدالئل اإلعجاز( عبد القاىر الجرجاني، َْ

 (.ِّٕ) ص ،ديوانو( عمر بف أبي ربيعة، ُْ
 (.ُِْ، ص )ديوانو( النابغة الذبياني، ِْ

 جمع اإلماـ أبي بكر الكالبي، تحقيؽ محمد إبراىيـ سميـ. دار، ديوانو( قيس بف الممكح، ّْ
 (.ُِّص )ـ، ُْٗٗالطالئع بالقاىرة، طبعة 

األشباه والنظائر (، كجالؿ الديف السيكطي، ُِٕ/ ِ) الكتاب( انظر في ذلؾ: سيبكيو،  ْْ
 (.ُٖ/ ِ)في النحو 

عالـ الكتب بالقاىرة، الطبعة  ،المغة العربية معناىا ومبناىا تماـ حساف عمر، انظر:( ْٓ
 .(ُِٕ) ـ، صُٖٖٗالثالثة 

    (.ََُ) ص ىػ،َُّٕالمطبعة الخيرية بمصر، طبعة  ،ديوانو، امرؤ القيس( ْٔ

، تحقيؽ محمد محيي ألفية ابن مالكأوضح المسالك إلى  ابف ىشاـ األنصارم، ( انظر:ْٕ
 (.ّٓٓ/ ّ) ،ـُٖٗٗطبعة  الديف عبد الحميد. المكتبة العصرية ببيركت،

 (.ّّٖ/ ّ) ديوان المتنبي( ْٖ

 (.ِْْ) ، صبتصرؼ ،دالئل اإلعجازعبد القاىر الجرجاني، ( انظر: ْٗ
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األكلى بيركت، الطبعة دار الكتب العممية ب، أمالي القاليانظر: أبا عمي القالي، ( َٓ
 (.ُٔ/ ِ) ـ،ُٔٗٗ

    (.ِٗٓ) ، صالكبير ديوان األعشى( ُٓ

، تحقيؽ محمد كامؿ بركات. المساعد عمى تسييل الفوائد( ابف عقيؿ اليمداني، ِٓ
 (.ُٕٓ/ ُ) ،ىػََُْ مطبكعات جامعة الممؾ عبد العزيز، الطبعة األكلى

طبعة  غريب بالقاىرة، ، دارالقافية تاج اإليقاع الشعري( انظر: أحمد عبد العزيز كشؾ، ّٓ
 (.ٓٗص )  ـ،ََِْ

 ، تحقيؽ دكتكرة عزة حسف. كزارة الثقافة بدمشؽ، طبعةديوان بشر بن أبي حازم( ْٓ
 (.ُٖٖ) ـ، صَُٔٗ

ترجمة الدكتكر أحمد دركيش. دار المعارؼ  ،بناء لغة الشعر( نقال عف: جكف ككيف، ٓٓ
 (.ّٕ) ص  ـ،ُّٗٗالطبعة الثالثة بمصر، 

التضمين في العروض والشعر ( انظر عمى سبيؿ المثاؿ: رأم الدكتكر سيد البحراكم، ٔٓ
 الزحافات والعمة رؤية في التجريد كشؾ،  عبد العزيز (، كرأم الدكتكر أحمدِٗ) ، صالعربي

 (.َُْ)ص  مكتبة النيضة بالقاىرة، بدكف تاريخ،، واألصوات واإليقاع

 (.ُٓٓ/ ُ) ،اسن الشعر وآدابو ونقدهالعمدة في مح ( ابف رشيؽ القيركاني،ٕٓ

 المركز الثقافي، مدخل إلى انسجام الخطاب -لسانيات النص  ،محمد خطابي انظر: (ٖٓ
 (.ٗٓـ، ص)ُُٗٗالعربي بالمغرب، الطبعة األكلى 

تحقيؽ دكتكر عبد  ،اإلشارات والتنبييات في البالغةمحمد بف عمي الجرجاني، انظر:  (ٗٓ
 (.ُِٓ-ُِِ) مصر بالقاىرة، طبعة بدكف تاريخ، ص القادر حسيف. دار نيضة

 (.ٕٓ)، ص ـُّٖٗاب ببيركت، الطبعة الرابعة مكتبة اآلدعنترة العبسي، ديوان ( َٔ

 (. ٖٔٔ)  ـ، صُٖٔٗدار بيركت لمطباعة كالنشر بمبناف، طبعة  ديون أبي العتاىية، (ُٔ

سر (، كابف سناف الخفاجي، ْٔ، ص )كتاب القوافي( انظر: أبا الحسف األخفش، ِٔ
   (. ُٖٓص ) ،الفصاحة
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 (.ٖٓ/ ُ) الخصائص ( ابف جني،ّٔ

 (.ُُٖ) ص، نقد الشعر( قدامة بف جعفر، ْٔ

 (.َْالنابغة الذبياني، ص ) ديوان( ٓٔ

ـ، ص ُْٗٗ، شرح عمى مينا. دار الكتب العممية ببيركت، الطبعة الثانية ديوانو( ٔٔ
". كعمى ىذه يرً اصً ػػعى األى  أركاحي  به فيوً قَّ ثى مي   وي ػػػػكؼه أسىاًفمي ػػجي  خيشيبه ـٍ ػػيكأنٌ (. بركاية: "ُِٗ)

 .الركاية ال إقكاء في البيت
   (.ْٕ)، ص كتاب القوافيأبك الحسف األخفش، ( ٕٔ

(. كفي رٌد ابف جني تعريضه برأم األخفش في التضميف: "كفي ُِْ/ ُ) الخصائص( ٖٔ
ف كا  (.َٕص ) ،كتاب القوافي ف غيره أحسف منو".الشعر التضميف، كليس بعيب؛ كا 

تحقيؽ محمد  ،الموشح في مآخذ العمماء عمى الشعراء ،( محمد بف عمراف المرزبانيٗٔ
    (.ِٔ)ـ، ص ُٓٗٗمية، بيركت، الطبعة األكلى حسيف شمس الديف. دار الكتب العم

بالقاىرة، ، طبعة البابي الحمبي حاشية الدمنيوري عمى متن الكافي( الدمنيكرم، َٕ
 (.َُُىػ، ص )ُُّٔ

      (. بركاية: " زعـى الغرابي ... الغداؼي األسكدي ".ّٖ) النابغة الذبياني، ص ديوان( ُٕ

الموشح في مآخذ (، كالمرزباني، ُِْ/ ُ) الخصائص( انظر القصة في: ابف جني، ِٕ
 (.ِٓ) ، صالعمماء عمى الشعراء

موسيقى شعباف صالح، (، ك َِٔ) ، صموسيقى الشعر( انظر مرتبنا: إبراىيـ أنيس، ّٕ
ـ، ص  ُٖٗٗدار الثقافة العربية بالقاىرة، الطبعة الثانية ، الشعر بين االتباع واالبتداع

(ِٕٖ.) 
مكتبة دار الصفكة، القاىرة،  ،المغة وبناء الشعر ( انظر: محمد حماسة عبد المطيؼ،ْٕ

 (.ِِْ – ُِْ)ـ، ص ُِٗٗالطبعة  األكلى 

 سيبكيو، (، كانظر:ِٕٗ- ِٕٔ) قى الشعر بين االتباع واالبتداعموسي شعباف صالح، (ٕٓ
     (.َُِ) ، صكتاب القوافياألخفش، (، ك َِٖ/ ْ) ،الكتاب
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، شرح كتحقيؽ عبد السالـ ىاركف، دار مجالس ثعمب( انظر: أبا العباس ثعمب،  ٕٔ
     (. كلـ أقؼ عمييما في ديكانو.َْ/ ُ)ـ َُٔٗالمعارؼ بمصر، النشرة الثانية 

 األشباه والنظائر في النحوجالؿ الديف السيكطي، (، ك َْ/ ُ) مجالس ثعمبانظر: ( ٕٕ
 (.ِٖٕ) وموسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع(، ُُٔ/ ّ)

     (.ْٕ، ص )كتاب القوافي( أبك الحسف األخفش، ٖٕ

   (.  ُّٕ) ، صكتاب القوافي( أبك يعمى التنكخي، ٕٗ

 (.َُُ) ، صالدمنيوري عمى متن الكافيحاشية الدمنيكرم، ( َٖ

 (.ُِٓ/ ُ) الخصائص(، كانظر: ابف جني، ِّ/ ُ) الكتاب ( سيبكيو،ُٖ
 (.ُٗ)ص  ،ة الشاعرةـــالمغ( عباس محمكد العقاد، ِٖ

 

***  
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 قائمة المصادر والمراجع

األمانة  تحقيؽ أحمد راتب النفاخ. دار ،كتاب القوافي األخفش، أبك الحسف: -ُ
  ـ.ُْٕٗ -ىػ ُّْٗالطبعة األكلى ببيركت، 

كضع حكاشيو خميؿ عمراف  ،ضرائر الشعراألشبيمي، ابف عصفكر:  -ِ
 ـ.                                                                                 ُٗٗٗالمنصكر. دار الكتب العممية ببيركت، الطبعة األكلى 

شرح كتعميؽ دكتكر محمد  ،ديوان األعشى الكبير يس:األعشى، ميمكف بف ق -ّ
 مكتبة اآلداب بالجماميز، المطبعة النمكذجية بالقاىرة، بدكف طبعة/ تاريخ.حسيف.

تحقيؽ إبراىيـ ، نزىة األلباء في طبقات األدباءاألنبارم، أبك البركات:  -ْ
 ـ.ُٖٓٗالسامرائي. مكتبة المنار، الزرقاء باألردف، طبعة 

شرح عمى مينا. دار  ،ديوان حسان بن ثابترم، حساف بف ثابت: األنصا -ٓ
 ـ.ُْٗٗالكتب العممية ببيركت، الطبعة الثانية 

تحقيؽ ، ن مالكـة ابـــــــــــأوضح المسالك إلى ألفياألنصػػػارم، ابف ىشاـ:  -ٔ
 محمد 

 .ـُٖٗٗطبعة  محيي الديف عبد الحميد. المكتبة العصرية ببيركت،
مكتبة األنجمك المصرية، الطبعة الثانية  ،موسيقى الشعرأنيس، إبراىيـ:  -ٕ

 ـ.ُِٓٗ
قسطنطينية،  -مطبعة الجكائب ،ديوان البحتري: الكليد بف عبيدالبحترم،  -ٖ

 .ىػََُّالطبعة األكلى 
 مجمة فصكؿ، ،التضمين في العروض والشعر العربيالبحراكم، سيد:  -ٗ

 ـ. ُٕٖٗعاـ  ْ،ّالمجمد السابع، العدداف 
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 ، اعتنى بو عبد الرحمف رفة بن العبدــديوان ط البكرم، طرفة بف العبد: -َُ
 ىػ.  ََِّطبعة  المصطاكم. دار المعرفة ببيركت،

تحقيؽ الدكتكر محمد عكني عبد  ،كتاب القوافي التنكخي، أبك يعمى: -ُُ
 ـ.                                                              ََِّالرءكؼ. دار الكتب كالكثائؽ القكمية بالقاىرة، الطبعة الثانية 

 ثعمب، أبك العباس: -ُِ
تحقيؽ محمد عبد المنعـ خفاجي. الدار المصرية المبنانية  ،قواعد الشعر -

 ـ ُٔٗٗ، طبعة بالقاىرة
دار المعارؼ بمصر، شرح تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاركف،  ،مجالس ثعمب -
 ـ.َُٔٗ ، عاـالثانية نشرةال

تحقيؽ محمكد محمد شاكر. الييئة  ،دالئل اإلعجازالجرجاني، عبد القاىر:  -ُّ
 ـ.   َََِطبعة  المصرية العامة لمكتاب بالقاىرة،

تحقيؽ ، اإلشارات والتنبييات في البالغةالجرجاني، محمد بف عمي:  -ُْ
 مصر بالقاىرة، طبعة بدكف تاريخ. دكتكر عبد القادر حسيف. دار نيضة

تحقيؽ محمد عبد المنعـ خفاجي. مكتبة  ،نقد الشعرابف جعفر، قدامة:  -ُٓ
 .ـُٕٗٗطبعة   الكميات االزىرية بالقاىرة،

تحقيؽ محمد عمي النجار. الييئة  ،الخصائصابف جني، أبك الفتح:  -ُٔ
 ـ.ُٗٗٗالمصرية العامة لمكتاب بالقاىرة، الطبعة الرابعة 

تحقيؽ دكتكرة عزة حسف.  ،ديوان بشر بن أبي حازمابف أبي حاـز بشر:  -ُٕ
 ـ.َُٔٗكزارة الثقافة بدمشؽ، طبعة 
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المركز  ،مدخل إلى انسجام الخطابلسانيات النص  خطابي، محمد: -ُٖ
  الثقافي

  ـ. ُُٗٗالطبعة األكلى العربي بالمغرب، 
ار الكتب العممية ببيركت، الطبعة د ،سر الفصاحةالخفاجي، ابف سناف:  -ُٗ

 ـ. ُِٖٗاألكلى 
طبعة البابي  ،حاشية الدمنيوري عمى متن الكافي الدمنيكرل، محمد: -َِ

                  ىػ.                                             ُُّٔالحمبي بالقاىرة، 
تحقيؽ حمدك طماس. دار  ،ديوان النابغة الذبيانيالذبياني، النابغة:  -ُِ

     ـ.ََِٓالمعرفة ببيركت، الطبعة الثانية 
شرح عمى مينا. دار  :ديوان عمر بن أبي ربيعةابف أبي ربيعة، عمر:  -ِِ

 ـ.ُٖٔٗالكتب العممية ببيركت، الطبعة األكلى 
ترجمة دكتكر مصطفى بدكم. األنجمك  ،العمم والشعرريتشاردز، أ:  -ِّ

 المصرية بالقاىرة، بدكف طبعة/ تاريخ.
تحقيؽ حمدك طماس.  ،ديوان زىير بن أبي سممىابف أبي سممى، زىير:  -ِْ

                                                                             ـ.ََِٓ -ىػ ُِْٔدار المعرفة ببيركت، الطبعة الثانية 
تحقيؽ عبد السالـ ىاركف. دار ، الكتابسيبكيو، أبك عثماف عمر بف قنبر:  -ِٓ

 الجيؿ ببيركت، الطبعة األكلى، بدكف تاريخ.  
تحقيؽ دكتكر فايز  ،األشباه والنظائر في النحوالسيكطي، جالؿ الديف:  -ِٔ

 ـ.ُْٖٗترحيني. دار الكتاب العربي ببيركت، الطبعة األكلى 
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  الصباف، محمد بف عمي: -ِٕ
تحقيؽ طو عبد  ،حاشية الصبان عمى شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك -

 الرؤؼ سعد. المكتبة التكفيقية بالقاىرة، الطبعة األكلى، بدكف تاريخ.
 ، تحقيؽ دكتكر فتكح خميؿ. شرح الكافية الشافية في عممي العروض والقافية -

 ـ.ََُِبعة األكلى الط دار الكفاء باإلسكندرية،
دار الثقافة العربية ، موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداعصالح، شعباف:  -ِٖ

 ـ.ُٖٗٗبالقاىرة، الطبعة الثانية 
 المطيؼ، محمد حماسة: عبد -ِٗ
 دار الشركؽ بالقاىرة، ،مدخل لدراسة المعنى النحوي الداللي النحو والداللة -

 ـ.َََِالطبعة األكلى 
    ـ. ُِٗٗ، مطبعة دار الصفكة، القاىرة، الطبعة األكلى وبناء الشعرالمغة  -

مكتبة اآلداب ببيركت، الطبعة  ،ديوان عنترةالعبسي، عنترة بف شداد:  -َّ
 ـ.ُّٖٗالرابعة 

 دار بيركت  ،ديوان أبي العتاىيةأبك العتاىية، إسماعيؿ بف القاسـ:  -ُّ
 ـ.ُٖٔٗلمطباعة كالنشر بمبناف، طبعة 

نيضة مصر لمطباعة كالنشر،  ،المغة الشاعرةالعقاد، عباس محمكد:  -ِّ
 ـ.ُٓٗٗطبعة 
حقيؽ محمد ت ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرالعمكم، ابف األثير:  -ّّ

                           ـ.                                         ُٓٗٗاألكلى   ةالعصرية ببيركت، الطبع . المكتبةمحيي الديف عبد الحميد
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شرح كتحقيؽ عباس عبد الساتر. دار  عيار الشعر، العمكم، ابف طباطبا: -ّْ
 ـ.   ُِٖٗالكتب العممية ببيركت، الطبعة األكلى 

عالـ الكتب بالقاىرة،  ،المغة العربية معناىا ومبناىاعمر، تماـ حساف:  -ّٓ
 ـ.ُٖٖٗالطبعة الثالثة 

 ، تحقيؽ عمي فاغكر. دار الكتب ديوان الفرزدق غالب:الفرزدؽ، ىماـ بف  -ّٔ
 ـ.ُٕٖٗببيركت، طبعة 

دار الكتب العممية ببيركت، الطبعة األكلى  ،أمالي القاليالقالي أبك عمي:  -ّٕ
  ـ.ُٔٗٗ

تحقيؽ ، العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقدهالقيركاني، ابف رشيؽ:  -ّٖ
  ـ. ََُِاألكلى  العصرية ببيركت، الطبعة دكتكر عبد الحميد ىنداكم. المكتبة

 كشؾ، أحمد عبد العزيز: -ّٗ
مكتبة النيضة بالقاىرة،  ،واإليقاع واألصوات رؤية في التجريداف والعمة الزح -

 بدكف تاريخ.   
 ـ.  ََِْطبعة  دار غريب بالقاىرة، ،القافية تاج اإليقاع الشعري -
طبعة  دار غريب بالقاىرة ،والتقريبالمغة والكالم أبحاث في التداخل  -

  ـ.ََِْ
ترجمة الدكتكر أحمد دركيش. دار المعارؼ  ،بناء لغة الشعرككيف، جكف:  -َْ

 ـ. ُّٗٗبمصر، الطبعة الثالثة 
ترجمة دكتكر محمد  ،بنية القصيدة -تحميل النص الشعري لكتماف، يكرم: -ُْ

                              ـ.ُٓٗٗفتكح أحمد. دار المعارؼ بالقاىرة، طبعة 
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بشرح عبد الرحمف البرقكقي.  ،ديوان المتنبي المتنبي، أبك الطيب أحمد: -ِْ
 ـ.ُٖٔٗدار الكتاب العربي ببيركت، الطبعة الثانية 

المطبعة الخيرية بمصر، طبعة  ،ديوان امرئ القيس امرؤ القيس: -ّْ
  ىػَُّٕ

، مآخذ العمماء عمى الشعراء في الموشح المرزباني، محمد بف عمراف: -ْْ
تحقيؽ محمد حسيف شمس الديف. دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى 

 ـ.ُٓٗٗ
تحقيؽ ، الفصول والغايات في تمجيد اهلل والمواعظالمعرم، أبك العالء:  -ْٓ

    ـ.ُٕٕٗالعامة لمكتاب بالقاىرة، طبعة  محمكد حسف زناتي. الييئة المصرية
جمع اإلماـ أبي بكر الكالبي،  ،ديوان مجنون ليمىابف الممكح، قيس:  -ْٔ

 ـ.ُْٗٗتحقيؽ محمد إبراىيـ سميـ. دار الطالئع بالقاىرة، طبعة 
مد كامؿ حتحقيؽ م ،عمى تسييل الفوائدالمساعد  اليمداني، ابف عقيؿ: -ْٕ

 ىػ. ََُْ بركات. مطبكعات جامعة الممؾ عبد العزيز، الطبعة األكلى

*** 

 الحمد هلل في بدٍء وُمْخَتَتمٍ 
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The Effect of Syntactic Functions Dependence in The Necessities 

of Rhyme Rhythm 

Abstract 

     This research studies the grammatical structure and its 

relationships in the poetry language; for providing an explanation 

of some issues of the rhyme necessities (enjambement, different 

vowels of rhymes) and clarify their grammatical and rhythmic 

values.                                          

      It starts from the hypothesis that there is an attraction and 

conflict between the grammatical meaning and the prosody and 

the poetry rhythm.                                                                                                       

 The research is divided into two main sections:                                   

- The first: The grammatical rhythm is an introduction to the 

construction of the poetry language.                                                     

-  The second: The dependence of grammatical functions in 

forming the rhythmic necessities                                                                         

The most important results:                                                                    

- The relationship of syntactic functions in rhythmic necessities 

determined its grammatical and rhythmic values; the 

grammatical structure may be short quantitatively and fast 

rhythmically or long quantitatively and varied in its rhythm, low 

and high.                              

- The great poets preferred the grammatical meaning to the 
detriment of the rhyme rhythm in the two phenomena 
necessities (enjambement, different vowels of rhymes); 
therefore, I saw that studying these in their context and linguistic 
structure is more important than icluding them in the semantic 
defects of rhyme.   


