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وي
أثر تعمُّق الوظائف النحـوية في ضرورات اإليقاع القافـ ّ

د .إيياب ىمام الشيــوي

*

ممخص
بحث يدرس البنية النحكية كعالقاتيا التركيبية في لغة الشعر؛ بقصد تقديـ تفسير
ىذا
ه
مكضكعي لبعض قضايا الضركرات اإليقاعية لمقافية في ظاىرتىي التضميف العركضي ،كاقكاء
القكافي ،كالكشؼ عف قيميما النحكية اإليقاعية .كىك ينطمؽ مف فرضية كجكد تجاذب كصراع
بيف المعنى النحكم الداللي لمتركيب المغكم كبيف الكزف كاإليقاع في بناء الشعر.
كينقسـ البحث إلى مبحثيف رئيسيف :أوليما ،نحك اإليقاع مدخؿ إلى بناء لغة الشعر.
كثانييما ،تى ىعاليؽ الكظائؼ النحكية في ضركرات اإليقاع القافكم .ثـ ىخميص إلى أىـ النتائج،
كىي:

قيميا النحكية كاإليقاعية ،فالبنية
 حددت عالقة الكظائؼ النحكية في ضركرات القافية ىالنحكية 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
كصعكدا كاستكا نء.
ن

 انتصر فحكؿ الشعراء لممعنى النحكم عمى حساب إيقاع القافية في ظاىرتى ٍي التضميفأف بحث تمؾ الظاىرتيف في سياقيما الفني كبنائيما المغكم أ ٍىكىلى مف
كاإلقكاء؛ كلذلؾ ر ي
أيت ٌ

التسميـ بأنيما مف عيكب القافية المعنكية.

* ) أستاذ النحى والصرف والعروض المساعد بكلية اآلداب – جامعة الىادي الجديد
(أثر تعلُّق الىظائف النحىية في ضرورات اإليقاع القافىي )...د .إيهاب همام الشيىي
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المقدمة
نبي بعده ،كرضي اهلل عف
الحمد هلل ىك ٍح ىدهي ،كالصالة كالسالـ عمى ىم ٍف ال ٌ
صحبو كالتابعيف ليـ بإحساف إلى يكـ الديف  ...كبعد،
نظاـ لتعمُّؽ كظائفو النحكية ،كيتككف في أبسط أنماطو
فٌ
إف التركيب المغكم ه

مف عالقة المسند بالمسند إليو في اإلسناد الخبرم أك الفعمي .كلممككنات النحكية
ميـ في تجسيد القيـ اإليقاعية لمغة الشعر مف خالؿ حركات اإلعراب،
ه
دكر ه

كتناسب أصكات الكمـ ،كانتقاء الصيغ الصرفية ،كتراصؼ أنساقيا المغكية ،ثـ
تفاعؿ تمؾ المككنات مع عناصر اإليقاع ،بما يجعؿ تكافؽ المعنى النحكم
ٍّ
محؾ كاحد في سياقيما الفني.
لمتركيب المغكم مع إيقاعو أك تخالفيما عمى
كتيسي ـ البنية النحكية في تشكيؿ بعض ضركرات القافية بكصفيا أحد
عناصر اإليقاع الشعرم ،كما ىك الحاؿ في بنية التضميف العركضي؛ حيف
يضطر الشاعر إلى كسر إيقاع الشعر -كليس كزنو -بقصد مراعاة المعنى
إيقاعيا في اإلقكاء عند
النحكم كتمامو .كما يشكؿ النحك كعالقاتو السياقية
ى
تى ىخالي ً
م القصيدة في حركات إعرابو أك بنائو ،كىي حركات كعالمات تجرم
ؼ ىرًك ّْ
تستقر في مكاضعيا حسب مقاييس النغـ؛ غير أف
مجرل األصكات المكسيقية ،ك ٌ

أحيانا إلى تغميب القاعدة النحكية المطردة عمى تمؾ المقاييس
الشاعر قد يضطر
ن

المكسيقية؛ مف أجؿ المحافظة عمى المعنى النحكم الداللي لمتركيب.

فالتجاذب بيف ثكابت النحك كمتغيرات اإليقاع يثمر نكعيف مف الضركرات
في بناء الشعر:
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الشاعر -حسب ما ييتيحو نظاـ المغػ ػة-
ص بيا
األول :ضرورات شعـرية ٌ
يترخ ي
ي

فػي قكاعد النحك كالصرؼ المطردة؛ مف أجؿ المحافظة عمى كزف الشعر كايقاعو.

والثاني :ضرورات إيقاعية  ،تككف ثمرة تفاعؿ المعنى النحكم الداللي مع
ص َّرؼ الشاعر فييا باستخداـ الزحافات كالعمؿ في
مككنات إيقاع الشعر؛ فيتى ى

التفعيالت ،كالقافية ،كالتنغيـ ،كاإلنشاد ... ،كغيرىا؛ مف أجؿ المحافظة عمى
قكاعد النحك كمعنى التركيب المغكم.
 أىم الدراسات السابقة:
ٔ -التضمين والعروض في الشعر العربي لمدكتكر سيد البحراكم ،مجمة فصكؿ،
المجمد السابؽ ،العدداف (ّ )ْ ،عاـ ُٕٖٗـ .تركز تمؾ الدراسة عمى تكظيؼ
عيبا قافكيِّا ،كما ىك الحاؿ
التضميف في الشعر الحر بكصفو تقانة فنية ،كليس ن

في تراثنا النقدم كمكقفو مف شعر التفعيمة.

ٕ -لغة الشعر :دراسة في الضرورة الشعرية لمدكتكر محمد حماسة عبد
مسار تمؾ
المطيؼ ،دار الشركؽ ،القاىرة ،الطبعة األكلىُُْٔ ،ق ُٗٗٔ-ـ .ك ي

الدراسة ىك ما ترخص فيو الشعراء مف قكاعد النحك كالصرؼ ،قاصديف إلى

المحافظة عمى كزف الشعر كايقاعو.
أما بحثي ىذا ،فمساره دراسة البنية النحكية ،كدكرىا في إحداث الضركرات
اإليقاعية المرتبطة بكسر إيقاع القافية؛ في سبيؿ المحافظة عمى معانى النحك
كعالقات الكظائؼ السياقية.
تحميميال ،أما االستقراء فيك استقراء ناقص
منيجا استقرائيِّا
كقد اتبعت فيو
ن
ن

لضركرات اإليقاع في بعض عيكب القافية ،كالتمثيؿ ليا عند بعض الشعراء
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الذيف يع ًرفكا بيا في إبداعاتيـ الفنية ،ثـ حممتيا في سياقيا الفني ،ككاف مدخمي
ككنة لتركيب الشعر
الم ّْ
إلييا مف باب المغة ،كخاصة النحك كعالقاتو الكظيفية ،ي
مناط تمؾ الضركرات اإليقاعية.

 عناصر البحث :تأتي الدراسة في مقدمة ،كمبحثيف ،كخاتمة .أما المبحثاف
فيما:
 المبحث األول :نحو اإليقاع مدخل إلى بناء لغة الشعر. المبحث الثاني :تعالُق الوظائف النحوية في ضرورات اإليقاع القافوي.ىذا ،كأسأؿ اهلل –تعالى -أف ينفعنا بما عمٌمنا ،كأف يجعؿ قكلنا كعممنا
خالصيف لكجيو الكريـ ،فيك نعـ المكلى كنعـ المعيف!
***
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المبحث األول :نحو اإليقاع مدخل إلى بناء لغة الشعر
معا كتراصفيا بعالقات سياقية
ىي ٍح يك يـ النظاـ النحكم تكارد الكحدات المغكية ن
فيعيد
كداللية ،كيتفاعؿ اإليقاعي معو في تجسيد ذلؾ النظاـ التركيبي
ُّ
كتصكًره؛ ي

ُّ
كي ٍنتًقي صيغو الصرفية ،كيتصرؼ في
تنظيـ كظائفو النحكية كتعمقيا الداللي ،ى

بنيتو التركيبية بالحذؼ كالزيادة ،كبالتقديـ كالتأخير؛ لتالئـ مككناتيو المغكية
ً
النظاـ ،كتسمح بو حركةي اإليقاع
يحو ذلؾ
عركض الشعر ،كذلؾ في حدكد ما ييت ي
ى
ي
ُّ
خاص نة لحركة التركيب
َّ
نحك اإليقاع الشعرم حالةن
عند بناء لغة الشعر .لذلؾ يي ىعد ي
النحكم في سياقو الفني .كما داـ األمر كذلؾ؛ فما دكر النحك في بناء لغة الشعر
كتفسيره؟ كما طبيعة اإليقاع الشعرم كمككناتو عند تشكيؿ بنائو المغكم؟
 oتوظيف النحو في بناء الشعر وتفسيره:
ً
كم ٍخ ىر ىجاتًو ،فدكره
النحك كعالقاتيو السياقيةي مف يم ٍد ىخ ىالت النص الشعرم ي
ي
ٍّ
منفؾ عف عممية إبداعو كتفسيره ،كفيـ معناه الداللي ،فعالقات النحك في
غير
ي
الشعر إحدل طرائؽ تعبيره الفني .كمف المعمكـ أف تمؾ العالقات نكعاف :عالقات
شكمية ثابتة في النظاـ المغكم ،كعالقات داللية أصيمة في االستعماؿ الحقيقي،
كأخرل بديمة عنيا في االستعماؿ المجازم ،تمؾ التي تميز َّ
كؿ متكمـ بالمغة عف
اآلخر "مف حيث قدرتو عمى االختيار بيف العمؽ الثابت كاألداء المتغير،
الن ً
كالعالقة الجدلية بينيما التي تجعؿ مف َّ
إبداعا"(ُ).
حك
ن

كتىستىبًيف حالةي النحك اإلبداعية؛ حيف يمتمؾ الشاعر أدك و
ات يتجاكز بيا
ٍ ي

ىح ٍرًفَّي ىة المغة ،كيستثمر إمكاناتيا اإلبداعية؛ ما داـ محافظنا عمػى صحة التركيب

كيجب عمى ال يمفىسّْر أف ىي ًع ىي ىج ىدلًٌيةى عالقة منط ػكؽ لغة الشعر بمفيكميا؛
النحكم.
ي
ٌ
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دقيقا لعالقات الكظائؼ النحكية؛ كىذا مػا َّ
أكده
قدـ بنية المنطػكؽ
كصفا ن
ن
فربما ال تي ٌ
ظـ الشعر كتفسيره
عبد القاىر الجرجاني في أثناء حديثو عف دكر النحك في ىن ٍ
ُ
عند تعميقو عمى مقطكعة شعرية لمبحترم ،مطمعيا ] :مف بحر المتقارب [
ً
ض ًر ىيبا
ىف ىما إً ٍف ىأرٍىيىنا ل ىفتٍ وح ى

ً
ب ىم ٍف ىق ٍد ىن ىرل
ض ىرائ ى
ىبمى ٍكىنا ى

(ِ)

از في نفسؾ،
ت ليا اىتزنا
يقكؿ" :فإذا رأيتىيا قد ارقىتٍ ىؾ ك ىكثيىر ٍ
كك ىج ٍد ى
ت عندؾ ،ى
ً
أف ليس إال أنو ىق َّدـ
فانظر في السبب ك
ىف يع ٍد
استقص في النظر؛ فإنؾ تعمـ ضركرة ٍ
ٍ
ً
َّ
كأ َّ
الجممة كجينا
كتكخى عمى
اد ك ىك َّرىر،
أع ى
كح ىذ ى
كع َّرؼ ى
ؼ كأ ٍ
ىض ىم ىر ،ك ى
كن َّكر ،ى
ىخر ،ى

مف الكجكًه التي يقتضييا عمـ النحك"(ّ).

أيضا ،في بناء لغة الشعر مف بنية نحكية داللية
كتبدك قيمة النحك كدكره ،ن

قائـ عمى تفاعؿ المعنى
تتالحـ مع بنيات النص الجمالية؛ فالتماسؾ النصي ه
ً
ً
ً
النحكم
المعجمية ،مع المعنى
المفارقة
لممناسبة أك
تبعا
ٌ
اإلشارم لممفردات؛ ن

بعالقاتو السياقية ،كالمعنى المقامي عند ربط النص بالظركؼ المالبسة لو .كما
ض ًفي عمى قكاعده دالالت فنية؛
أف تجاذب النحك مع تمؾ البنيات الجمالية يي ٍ
المغكم
قسيما لممستكل
تجعمنا "نفترض مسبقنا أف المستكل الصرفي-نحكم ليس
ٌ
ن
(ْ)
ص ًي ير مع مككنات الشعر كجمالياتو.
العاـ في النص الشعرم"  ،بؿ إنو ىي ٍن ى
المغكم خطكرةى فصؿ معاني النحك عف
بعض حمقات الدرس
ت
لقد ى
كشف ٍ
ي
ٌ

االنتصار لقكاعػ دىـ المطردة عمى حساب
اد النحاةي
قيميا الفنية في الشعر؛ حيف أر ى
ى
عممية اإلبداع الفني ،فكانت تى ٍخ ًطىئ ية عبد اهلل بف أبي إسحؽ لمشاعر الفرزدؽ في
قكلو ] :مف بحر الطكيؿ [
ًم ىف الم ً
ؼ
اؿ إال يم ٍس ىحتنا أك يم ىجمَّ ي
ى

زم و
ىك ىع ُّ
ع
اف لى ٍـ ىي ىد ٍ
اف يا ٍب ىف ىم ٍرىك ى
ض ى

(ٓ)
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و
ؼ"؟ ،فقاؿ الفرزدؽ :عمى ما
أم
شيء ترفع "أك يم ىجمَّ ي
كسألو ي
ابف أبي إسحؽ :عمى ٌ

كءؾ ،عمينا أف نقكؿ ،كعميكـ أف تتأكلكا(ٔ).
كءؾ ى
كي ين ي
ىي يس ي

عطفا
ؼ"
ابف أبي إسحؽ
ن
تحكيـ القياس النحكم بنصب "مجمَّ ي
فبينما أراد ي
ى
ً
يقع في اإلقكاء المخالؼ لمقافية
الفرزدؽ
آثر
ي
الرفع مستأن نفا؛ لئال ى
ى
"م ٍس ىحتنا"؛ ى
عمى ي
أحيانا كيؼ
المرفكعة .فحرص الشاعر عمى مكسيقى الشعر كايقاعو يي ىعمّْـ "النحاةى
ن

ألف المزية الشعرية في قكاعد
ينبغي أف يفيمكا الشعر في ىذه المغة الشاعرة؛ ٌ
أسبؽ مف المصطمحات التي يتقيد بيا النحاة كالصرفيكف"(ٕ).
إعرابيا
ي

ً
شكمي لمعامؿ النحكم  -بمنأل عف
أثر
تؾ
ّّ
كلـ ي
ي
عالمات اإلعراب – كىي ه

الم ٍع ىربة تمتاز بثراء أنماطيا التركيبية؛
إيقاع الشعر كفيـ معاني تراكيبو ،فالمغات ي

مما يمنح الشاعر آلية تكثيؼ الدالالت غير المحدكدة لكظائؼ النحك المحدكدة

كلعؿ ذلؾ األمر يفسر لنا غاية الشاعر
مؤطرة بالكزف كالقافية في بناء الشعر.
ٌ
مف تقديـ كظيفة "المفعكؿ بو" النحكية في قكلو ] :مف بحر البسيط [
كن ىة الطَّىم يؿ
اد ىقٍمىب ىؾ ًم ٍف ىسٍم ىمى ىع ىك ي
ًا ٍعتى ى
الم ٍك ين ى
اج أ ٍ
ى
كى ى
ىى ىك ى
ائدهي
اء ىؾ ى
ىق َّدـ الشاعر المفعكىل ٍي ًف "قمب ،أىكاء" في المصراعيف عمى ً
ائد ،الطٌىم يؿ"
الفاعمى ٍي ًف "عك ي
ى
ى
ي
(ٖ)

و
يعكد عمى المتقدـ منيما ،كلـ
في تفعيمتىي العركض كالضرب؛ التصاليما
بضمير ي

و
متأخر لفظنا
مير عمى
ٌ
يؤخرىما إلى مكضعيما بعد الفعؿ كفاعمو؛ لئال ى
يعكد ا ٌ
لض ي
ت حركةي اإلعػر ً
جميعا.
يقاعو ،كمعناه
ض ًمىن ٍ
اب سالمةى التركيب ،كا ى
كرتبةن ،فقد ى
ن
 oتوظيف اإليقاع في بناء لغة الشعر:

ً
اإليقاعي أساس ً
مقاطعيا،
كنبر
بناء الشعر ،تي ىجس ي
ّْده األصك ي
ي
ات المتناغمةي ،ي

كترد يدىا ال ىك ٌم ّْي في زمف ثابت ،كالقافيةي ،كمناسبةي مقاطع الصيغ
كتفعيالت الكزفٌ ،
ي
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قبكؿ
الصرفية لألسباب كاألكتاد،
كتنغيـ التركيب المغكم عند عممية اإلنشاد .ف ي
ي

مككنات اإليقاع في فيـ الشعر –كما قاؿ ابف طباطبا العمكم -مرىكنة بحسف
تأليؼ التراكيب المغكية ،كاعتداؿ أجزائيا ،كصحة معانييا(ٗ).
مككنات إيقاع الشعر عالقتىو بالكزف ،فبينما يتسـ الكزف بالخصكصية
تحدد
ي

صؼ اإليقاعي بالشمكلية ،كالحركية ،كالتنكيع؛ َّ
ألنو
كالقالبية ،كالنظاـ ،كالثبات؛ ىيتٌ ي

سياقي لمكزف الثابت الذم ىك مجمكع تفعيالت عركض الشعر .كلذلؾ
تصكهر
ّّ
ٌ
يكـ الشعر كتذكىقو عمى شمكلية إيقاعو؛ ال عمى
بنى عمماؤنا القدامي مف ى
ؽ كاإليقاعي مرجعيما ً
الح ُّس ،كىما يمقى َّد ىماف عمى
خصكصية كزنو؛ ًإذ الذك ي
ي

ً
العركض أك استقراء األكزاف الشعرية(َُ).

و
بمكاف ضركرةي بحث إيقاع الشعر كمككناتو في سياقو الفني
كمف األىمية

تصرؼ اإليقاع في لغة الشعر عمى مستكل
كبنائو المغكم .كلنا كقفةه مع
ُّ
المفردات ،كالتراكيب ،كالدالالت ،كدكره في ىد ٍف ًع ما ييتىىك ٌىـ في أثناء تكجيو
الكظائؼ النحكية؛ كذلؾ عمى النحك اآلتي:
ص ُّرف إيقاع الشعر في صياغة التركيب المغوي:
ٔ -تَ َ

لغةي الشعر لغةه فنيةه ذات معطيات خاصة ،كنسيج متميز عف األجناس

ط ىكتىو بالتصرؼ في أنساؽ المغة،
األدبية األخرل .كيمارس إيقاعي الشعر ىس ٍ
النغمي بيف المقاطع
كعالقاتيا النحكية ،كأبنيتًيا الصرفية؛ لتحقيؽ االنسجاـ
ٌ

الصكتية ،كاستكناه طاقة التعبير في لغة الشعر التي تتكثَّؼ دالالتييا .كال يعني

لكف "القكاعد النحكية
ذلؾ أف الشاعر يقكؿ ن
شيئا غير ما يتيحو النظاـ المغكم؛ ٌ

تتحكؿ في
كعي،
استخداما عفكيِّا ،كرٌبما دكف
العامة
التي تيستخدـ في المغة
ٍّ
ٌ
ن
ٌ
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عتادا
مغزل ،كمف َّ
ثـ تى ٍحظىى بما لـ ىي يك ٍف يم ن
الشعر ،كعمى قمـ المبدع إلى بنية ذات ن
فييا مف طاقة تعبيرية"(ُُ).

شطرم بيت المتنبي ] :مف بحر الطكيؿ [
ىفىمؾ أف تكازف في ذلؾ بيف ى
(ُِ)
ً
ً
ً ً
الم ىك ًاريـ
الع ىزائً يـ
عمى ىق ٍد ًر أ ٍ
الع ٍزًـ تىأٍتي ى
ىى ًؿ ى
كتىأٍتي ىعمىى ىق ٍد ًر الك ىراـ ى

ستجد َّ
تفعيالت بحر الطكيؿ فقط ،بؿ يجسده النحك
أف إيقاع الشعر ال تح ٌققو
ي

بعالقاتو السياقية ،حيث خرج الشاعر عف معيكد التركيب بتقديـ بعض كظائفو

النحكية كتأخير بعضيا اآلخر في الشطر األكؿ ،ثـ عاد إلى رتبتيا األصمية في
الشطر الثاني .كلك ا ٌ
طرد لو ما ذىب إليو في أحدىما لى ىما كاف لمبيت ذلؾ اإليقاعي

بناء فنيِّا ،كتشكيؿ بنيتيا
المتفرد ،فاإليقاع يضطمع بميمة إعادة بناء المغة ن
خاص لعالقة الكزف الثابت بإيقاعو المتغير.
تصكور
ٍّ
النحكية ،ىع ٍب ىر ُّ
ٕ -عالقة إيقاع الشعر بدالالت التركيب المغوي:

ً
الشعر منكطةه بتحقُّؽ االتزاف بيف ثكابت النحك كمتغيرات اإليقاع،
جكدةي

لقيـ
كبقدر إجادة الشاعر تأليؼ القصيدة في قالب
لغكم مالئـ لممعاني ي
ٌ
تبرز ا ي
الجماليةي المميزة لمشعر .فاإليقاع ليس "مجرد تالعب بالمقاطع ،كانما ىك يعكس
ككنو .كالنغػـ
الشخصية بطريؽ مباشر ،كىػك ما ال يمكف فصميو عف األلفاظ التي تي ّْ

انفعاال صاد نقا"(ُّ).
المؤثّْر في الشعػر ال يصػدر إال عف دكافع قد انفعمت
ن
ى

بعيدا
تصكر القيـ
إنو ال يمكف ُّ
اإليقاعية لألنساؽ المغكية ككظائفيا النحكية ن
ٌ

نشاده ال يكجد بمعزؿ عنو،
عف عالقتيا بالمعنى الداللي؛ فإيقاعي الشعر كا ي

إيقاع الشعر كمكسيقاه عند إظياره كاإلبانة عنو .كلعؿ محاكلة
فالمعنى يتطمب
ى
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دليؿ كاض ػ هح عمى حػركية المعنى
حصر أبي العباس ثعمب أن ػكاع الشعر
ه

معا في التركيب المغكم ،نكجزىا في اآلتي:
النح ػكم كاإليقاع ن
َّ
ػؼ
المعد ُل من الشعر" :ما
أ)
اعتدؿ ًش ٍ
ى
ىت حاشيتاه ،كتى َّـ بأيّْيما يكًق ى
ط ىراه ،كتكافأ ٍ
عميو معناه"(ُْ) ،كمف ذلؾ قكؿ طرفة بف العبد ] :مف بحر الطكيؿ [

ىخ ً
بار ىم ٍف لى ٍـ تيىزّْكًد
كيأ ًٍت ى
يؾ باأل ٍ
ى

تج ً
اى نال
لؾ
ستيٍب ًدم ى
األياـ ما يك ٍن ى ى
ي
فالمعني النحكم لمتركيب المغكم يتـ بتماـ ىع يركض البيت أك ضربو؛ كمعنى
مساك إليقاع تفعيالت الكزفُّ ،
و
اعى عند
كترددىا
الشطريف
الزمني؛ كمف ثىَّـ يير ى
ٌ
ً
الكقكؼ عند نياية ّْ
كؿ شطر.
اإلنشاد
عممية
ي
(ُٓ)

ت ًف ىق يرىا،
اؤىا،
صػكلييا ،ك ىكثيىر ٍ
كتعاضد ٍ
ى
الموضَّحة" :ما استقمَّ ٍ
ت يك ي
ت أجز ي
ب) األبيات َ
ً
المكضحة"(ُٔ) ،كقكؿ األعشى ] :مف بحر
كالخيؿ
ت فصكلييا ،فيي
كاعتدلى ٍ
ٌ

المتقارب [

العم ً
ً
ػاد ،ىرًفيعي ال ًػك ىسػ ػا
ى
ط ًػكي يؿ ى

ً
ً
ير
كي ٍع ًطي اٍل ىف ًق ىا
ض ى
اؼ ،ي
د ،ىي ٍحمي اٍل يم ى

(ُٕ)

ً
لممنشد
البيت نمكذج إيقاعي لظاىػرة التدكير ،كعالقتيا بالنحك كالداللة ،فال يمكف
سا"؛ لضياع المعنى اإلشارم لكممة
أف ى
يقؼ عمى تفعيمة ىع يركض البيت " ِو َ
ً
"الك ىس ًاد" ،كغياب المعنى النحكم؛ لكقكع حركة اإلعراب في بداية تفعيمة الشطر
ص ٌكراف
الثاني " ِد َي ْح ِمي ا ْلـ " .كفي ذلؾ ه
اع الشعػر كا ى
دليؿ عمػى أف إيق ى
نشاده ال ييتى ى
فضال عف معاني النحك كالسياؽ كافة.
بعيدا عف المعنى المغكم،
ن
ن
المنشد إمكاني ىة الكقكؼ عمى نياية كؿ فصؿ مف
إيقاع الشعر
يمنح
ى
ي
كذلؾ ي
العماد ،رفيع ا ً
ً
لكساد" جزءاف مف
"طكيؿ
فم ىرَّكىبا اإلضافة:
ي
ي
فصكؿ البيت األربعة ،ي
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ً
العماد ،ىك
طكيؿ
إسناد خبرم يح ًذؼ فييما المسند إليو "المبتدأ" ،كتقديره" :ىك
ي
ً
الفقيرا".
كي ٍع ًطي
الفعمي :ى"ي ٍح ًمي
الكساد" .ككذلؾ مركبَّا اإلسناد
ى
المضاؼ ،ي
ى
رفيعي
ٌ
ً
عجزه بغي ىة
أباف
جـ) األبيات
ي
ّ
المحجمة" :ما ينت ىج قافيةي البيت عف ىع يركضو ،ك ى
قائمًو"(ُٖ) ،كمف ذلؾ قكؿ طرفة بف العبد ] :مف بحر الطكيؿ [
أعمػىيـ
كٍ
يرتبط ىع يج يز

َّ
الم ٍرًء؛ فى ٍي ىك ىذلًي يؿ
ًعٍم نما لى ٍي ىس بالظٌ ّْف ٌأن يو
إ ىذا ىذؿ ىم ٍكلىى ى
ً
المنشد
البيت بصدره نحكيِّا كدالليِّا ،فيطمب المعني النحكم مف
(ُٗ)

خبر لمحرؼ الناسخ "أ َّ
إيقاع
ىف" .كقد بدأ
الكقكؼ عند نياية الشطر الثاني؛ لكقعو نا
ي
ى
إيذانا بحاجة
البيت بنغمة معتدلة؛ ثـ أعقبتيا نغمةه صاعدةه بالنبر عمى "أَّىنو"؛ ن

يتمـ معناه النحكم؛ لينتيي بنعمة ىابطة عند بمكغ القافية مراح
التركيب إلى ما ٌ
إيقاع البيت في حشكه كفي نيايتو؛ فتختمؼ
القصيدة .كىكذا ييىنظٌـ المعنى الداللي
ى

كصعكدا؛ مراعاة النسػجاـ مكسيقى لمبيت(َِ).
مقاطعو في النطؽ ىبكطنا
ن
ي
د) قد ُّ
متجاكز المعني النحكم إلى المعنى الداللي لمبيت في
نا
يمتد إيقاعي الشعر
ِ
الشعر األَ َغر ،كىك" :ما ىن ىج ىـ مف صدر البيت بتماـ معناه دكف عجزه .ككاف لك
آخره؛ ألغنى ٌأكليو بكضك ًح داللتًو"(ُِ) .كمف ذلؾ قكؿ النابغة الذبياني:
طي ًرىح ي
] مف بحر الطكيؿ [

ً
فًإَّن ىؾ ىك َّ
ت أ َّ
المٍي ًؿ الٌ ًذم يى ىك يم ٍد ًرًكي
ىكًا ٍف ًخٍم ي
الم ٍنتىأىل ىع ٍن ىؾ ىكاسعي
ىف ي
ليس بً ىخ و
اؼ أف مراد الشاعر ىك المعنى الداللي لمبيت ،ال المعنى النحكم الذم
(ِِ)

الشطر األكؿ كتفعيالت كزنو؛ لذلؾ يفرض المعنى الداللي استمرىار
استقؿ بو
ٌ
ي
المنشد إلى القافية مراح القصيدة .بؿ إف المعنى النحكم
إيقاع الشعر حتى يصؿ
ي

ذاتو يستدعي تمؾ االستم اررية؛ فالشطر الثاني جممة شرط محذكفة الجكاب،
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اسع؛ فًإَّن ىؾ ىك َّ
ً
ت أ َّ
كيسكغ
المٍي ًؿ اٌل ًذم يى ىك يم ٍد ًرًكي"،
ىف ٍ
كتقديره" :إً ٍف ًخٍم ي
المنتىأىل ىع ٍن ىؾ ىك ي
ٌ

ّْسػة لمشط ػر األكؿ؛ فعالقػ ػة شط ػػرم البيت
ذؼ ه
الح ػ ى
دليؿ مقال ػ ّّي ،ى ػك الجمم ػة المؤس ى
و
كتعميؿ".
عالقةي "تىىرتُّ وب

المر َّجل الذم ى"ي ٍك يمؿ معنى كؿ بيت منيا
ق) ىذا التصكر قر ه
يب مف الشعر َ
و
ببعض يحسف الكقكؼ عميو غير قػافيتو"(ِّ) .كقكؿ
الكالـ منو
بتمام و كال ينفصؿ
ي
زىػير بف أبي سممى ] :مف بحر الكافر [
ً
ػار ،أك ىج ىال يء
ىي ًم ه
ػيف ،أك ن ىف ه

الح َّ
َّ
ث
ػؽ ىم ٍقط يػعوي ثى ىال ه
فإف ى
َّ
ث" في عػركض البيت؛ كرغـ جكاز
إف الشطر الثاني كمَّو بد هؿ مف الخبر "ثى ىال ه
(ِْ)

الكقكؼ عند نياية الشطر األكؿ؛ فإف المعنى المراد بالتكضيح يتى ىَّ
يعو
طمب تفر ى

ً
ػار ،أك ىج ىال يء" ،كاستمرىار إيقاع الشعر حتى
بالتفصيؿ بعد اإلجماؿ ى"ي ًم ه
يف ،أك ن ىف ه
بمكغ القافية؛ لذلؾ يجب أف ير ً
المنشد تمؾ المعاني النحكية الداللية،
اعي
ي
ي
ي
كالمقاصد النفعية لمشعر.

ٖ -توجيو إيقاع الشعر لموظائف النحوية:
مف مظاىر تجسيد إيقاع الشعر مراعاةي السكتات ،كالكقفات القصيرة عند
كممة في ا ً
و
لبيت تكجيينا نحكيِّا ،أك إظيار
عممية اإلنشاد ،كذلؾ بقصد تكجيو
يد
جماؿ لفظة ،أك إيضاح معػنى دقيؽ .كلعؿ يح ٍس ىف تى ىخيُّر مكاضع الكقفات ىيز ي

الدقةي في مقدار السكتات كالكقفات عمى انسجاـ
النغـ
ن
ثيرا ،كما تساعد ٌ
جماال كتأ ن
ى
مكسيقى البيت(ِٓ) .كمف ذلؾ قكؿ الشاعر ] :مف مجزكء الرمؿ [
ً
ير يم ٍي نار
ال ىي يك ي
كف الع ي

(ِٔ)

الم ٍي ير يم ٍي ير
ال ىي يك ي
كف ،ي
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تركيبي مف نمط الجممة المنسكخة المنفية؛
فمك كاف بيف شطرم البيت تك واز
ّّ
خبر لمفعؿ الناسخ .كيترتب عمى
"م ٍي نرا" منصكبة كاألكلى نا
لصارت لفظة القافية ي
ت
ذلؾ
ىع ىقىب ٍ
الم ٍي ًر يم ٍي نرا ،كىذا ال يتفؽ كمراد الشاعر .لكف السكتة التي أ ٍ
نفي ككف ي
ي
يككف " في صدر الشطر الثاني ،كاستئناؼ الكالـ بعدىا قد
نفي فعؿ الككف "ال
ي
ى
خبر لممبتدأ؛ فبدا لنا أف "النحك مف خالؿ اإلفصاح عف المكقع
كجيَّا الكممة أنيا ه
ككالـ ،ال طر ً
يقة نط وؽ ،ك و
اإلعرابي كاف معتم ندا عمى طر ً
و
يقة تجر ويد،
أداء،
ٌ
و
كنظاـ"(ِٕ).
كقد يككف إيقاعي الشعر ىم ٍنىبيىةن عمى معاني األساليب النحكية ،كما في قكؿ

عمر بف أبي ربيعة ] :مف بحر الخفيؼ [
ت :ىب ٍي نار
ثيَّـ قاليكا :تي ًحبُّيا؛ يقٍم ي

صى ،كالتُّر ً
اب
ىع ىد ىد َّ
الرٍم ًؿ ،ك ى
الح ى
ى

(ِٖ)

اختمؼ النحاةي في تكجيو معنى التركيب النحكم لمبيت عمى قكليف:
ثـ
كمف َّ
ى
أوليما ،عمى حذؼ أداة االستفياـ ،كالتقدير " :أىتي ًحبُّيىا ؟ "؛ فيككف معنى التركيب

إنشائيِّا طمبيِّا.

وثانييما ،أنو ليس عمى حػذؼ األداة؛ لعدـ كجكد دليؿ عمى المحذكؼ ،كالتقػدير:
" ى ً
محكي بالقكؿ(ِٗ).
م
ُّيا " ،فالتركيب خبر ّّ
ّّ
أنت تيحب ى

أف الخالؼ في تكجيو داللة الحذؼ في التركيب الشعرم
ويرى البحث ٌ

ُّ
مرده عمميةي اإلنشاد التي تي ىع ّْكؿ عمى التنغيـ ،كنبر المقاطع ،كقكة النغمة .فإذا
ً
أما إذا
م
النغمة لجممة "تي ًحبُّيىا"؛ في ًي ىم ٍ
كاف اإليقاعي يم ٍستىًك ى
ت عمى معنى اإلخبار؛ ٌ
ت منبكرنة ،صاعدةى النغمة؛ فيي عمى معنى اإلنشاء؛ كبالتالي يككف اإليقاع
أ ٍين ًش ىد ٍ

كالتنغيـ قرين نة مقاميةن ،تعكض أداة االستفياـ المحذكفة.

(أثر تعلُّق الىظائف النحىية في ضرورات اإليقاع القافىي )...د .إيهاب همام الشيىي
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حذؼ "ىمزة" االستفياـ لضركروة
لكف السؤاؿ الجدير بالذكر ،ىؿ كاف
ي

و
رفض حذفيا
شعرية ،أك لضركرة إيقاعية؟ كالذم ىح ىدا بنا إلى ىذا التساؤؿ ٌ
أف ىم ٍف ى

بنى أريو عمى غياب الدليؿ عمى المحذكؼ ،كال حذؼ إال بدليؿ كما قاؿ النحاة؛
الحذؼ إشارة عمى كقكع الضركرة الشعرية في البيت ،أك مف قبيؿ
ثـ كاف
ي
كمف ٌ
فإف ًذ ٍك ىر "ىمزة"
ذلؾ .أما ىم ٍف أىقى َّر بالحذؼ؛ فبنى رأيو عمى الضركرة اإليقاعية؛ ٌ
إيقاعػو؛ لذا كانت نغمةي اإليقاع قرين نة مقامي نة
ّْع
االستفياـ
ى
كي ى
كزف البيت ،ي
يكسر ى
ضي ي
ي

تعكض العنصر المغكم المحذكؼ.

البحث مف إثارًة قضية التمييز بيف الضركرات الشعرية التي
كيدلؼ
ي
ي

تترخص في قكاعد النحك كالصرؼ ،كالضركرات اإليقاعية التى تترخص في
إيقاع الشعر إلى دراسة تأثير البنية المغكية ،كتعمُّؽ كظائفيا النحكية في إحداث
عنصر مف عناصر إيقاع
نا
بعض ضركرات اإليقاع القافكم ،بكصؼ القافية

الشعر ،كأقتصر في التدليؿ عمى ذلؾ ببحث ظاىرتىي التضميف العركضي،
بدال مف التسميـ بأنيما مف عيكب القافية
كاقكاء القكافي في سياقيما الفني ،ن
المعنكية ،عمى حد ما كرد في تراثنا النقدم كالعركضي لشعر التفعيمة.
***

(أثر تعلُّق الىظائف النحىية في ضرورات اإليقاع القافىي )...د .إيهاب همام الشيىي
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المبحث الثاني :تعالُق الوظائف النحوية في ضرورات اإليقاع القافوي
تتشكؿ لغةي الشعر مف المستكل النحكم اإليقاعي لمتراكيب المغكية ،كيسعى
دائما إلى تحقيؽ تمؾ المعادلة في إطار قكانيف عركض الشعر كقكافيو.
الشاعر ن
ي
أحيانا في قكاعد النحك كالصرؼ المطردة؛ مف أجؿ المحافظة
فإنو قد يترخص
ن

عمى نغـ الشعر كايقاعو ،كىك ما يع ًرؼ في ت ارثنا النحكم بالضركرة الشعرية؛

إشارة إلى اغتفارىـ تمؾ الممارسات في بنائو المغكم.

صكنا لقكاعد النحك كالمعنى التركيبي؛ فيتصرؼ
كربما انعكس األمر؛
ن

الشاعر في مككنات اإليقاع بالزحافات كالعمؿ في التفعيالت ،كالقافية ،كالتنغيـ،
كيعرؼ ذلؾ اإلجراء بالضركرة اإليقاعية(َّ) .كمنشؤىا
كاإلنشاد ...،كغيرىا ،ي
تعد
صراع المعنى النحكم الداللي لمتركيب مع بعض مككنات إيقاع الشعر التي ٌ

تص ُّكنار سياقيِّا ألكزانو .كيحاكؿ البحث اإلجابة عف تمؾ الفرضية :ىؿ تككف الغمبةي
ى
ً
حساب الكزًف ،أك لمكزف عمى حساب المعنى الداللي؟
لممعنى الداللي عمى
ّأوًال -ظاىرة التضمين العروضي.

و
و
ذات و
إيقاعيةَّ ،
حدىا عمماؤنا
نحكية
قيـ
التضميف في عركض الشعر بنيةه ي

القدامي بأمريف ،ىما:

مما قبميا بما بعدىا"(ُّ).
 المعنى النحوي؛ حيث "تتعمٌؽ القافية ،أك لفظة َّ إيقاع الشعر ،حيث "تماـ كزف البيت ،قبؿ تماـ المعنى"(ِّ).اء التركيب النحكم؛ حيث "يطكؿ المعنى
فالقافية عنصر إيقاعي يقطعي أجز ى

كيتمو في البيت
يحتمؿ
عػف أف
تمامو في بيت كاحد ،فيقطعو بالقافيةُّ ،
ى
ي
العركض ى

الثاني"(ّّ).

(أثر تعلُّق الىظائف النحىية في ضرورات اإليقاع القافىي )...د .إيهاب همام الشيىي
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النحكم في بنية التضميف؛ فإنو
محركاف لممستكل
أف المعنى كاإليقاع ّْ
كرغـ ٌ
ٌ

ثابت مف
قالب ه
ثبات بنيتو مف حيث "ال ىك ٌـ" .فالجممةي العركضيةي ه
ليس بالضركرة ي

محدديف إلحداث النغـ كاإليقاع .أما التركيب
التفعيالت المتكررة بنسب كزمف ٌ
النحكم فال يتكقؼ إال إذا اكتمؿ المعنى؛ كلذلؾ قاؿ النحاةي عف الكالـ أك الجممة

النحكية :ىي المفظ المفيد فائدة يحسف السككت عميو(ّْ) .فمناط زمف السككت

ىكف بتماـ تفعيالتيا؛ كبتماـ
فييا تماـ المعنى؛ غير أنو في الجممة العركضية مر ه

م –
ض ٍربًو ،حتى كلك ترتب عمى ذلؾ
فساد المعنى النحك ّْ
ي
ىع يركض البيت أك ى

تى ىج ُّكناز  -في نمط الجممة النحكية التي تطكؿ عف الجممة العركضية.

كمرجع ضركرة اإليقاع القافكم في بنية التضميف إلى قكة تعمُّؽ الكظائؼ
ي

تتجاكز حاجة إيقاع الشعر إلى
النحكية لألنساؽ المغكية كمعناىا النحكم التي
ي
الكقكؼ عمى القافية مراح القصيدة ،يقكؿ تودوروف " :Todorovالبيت الشعرم

أيضا لقكانيف النحك اإليقاعي أم:
ال يخضع فحسب لقكانيف النحك ،بؿ يخضع ن
ات اإليق ً
انينو بالضركر ً
اعية .ىذه الكاقعةي لًتى ىع ياي ً
ش قانكنيف
النحك الذم يي ٍغنًي قك ى
لمغة الشعر ً
فاعمى ٍيف في الكممات نفسيا ىي الخاصيةي المميزةي ً
ية" (ّٓ).

العركضي في تراثنا ييدرج بنية التضميف في
كمف المالحظ أف البحث
ٌ
عاـ في الحكـ عمييا؛ لمخالفتًيا مبدىأ كحدة
عيكب القافية المعنكية ،كىذا تىىك ُّج هو ّّ
البيت كاستقاللو الداللي ،كما أنيا تيضيّْع أثر القافية في ضبط إيقاع البيت

اح القصيدة(ّٔ).
بالكقؼ كاالستراحة؛ كلذلؾ يعرفت بأنيا مر ي
األخفش
بعض اآلراء التي ىق ًبمىت التضميف عمى استحياء؛ فرأل
لكف يك ًج ىدت
ُ
ٍ
ي
(ّٕ)
ابن
كقكعو في الشعر "كليس بعيب ،كا ٍف كاف غيره أحسف منو"  .كاستحسنو ُ
ى
(أثر تعلُّق الىظائف النحىية في ضرورات اإليقاع القافىي )...د .إيهاب همام الشيىي
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رشيق القيرواني مشركطنا بعممية اإلبداع كتكظيفو في سياقو الفني ،فربما "حالت
الشاعر في
أبيات كثيرةه ،بقدر ما يتسع الكالـ كينبسط
بيف ىب ٍيتى ٍي التضميف
ه
ي
(ّٖ)
"إف
المعاني ،كال
ُّ
ابن األثير العموي قبكىلو ٌ
يضره ذلؾ إذا ى
كب َّرىر ُ
بأنو ٍ
أجاد"  .ى
كاف سبب ً
بسبب يي ً
و
عيبا؛
البيت األكؿ عمى الثاني ،فميس ذلؾ
عيبو أف يي ىعمَّؽ
ي
ب ن
كج ي
ي
ً
الشعر في تعمُّؽ أحدىما باآلخر ،كبيف الفقرتيف مف
فرؽ بيف البيتيف مف
إ ٍذ ال ى
الكالـ المنثكر في تعمُّؽ إحداىما باألخرل"(ّٗ).

رفض لجزء مف
رفض كقكع تمؾ البنية  -في حد ذاتو -
البحث أف
يرى
ُ
ه
ى

بحث تمؾ القضية في سياقيا الفني مف األمكر الكاشفة
بناء لغة الشعر؛ ف ي
ألبعادىا التركيبية كالداللية ،كامكاناتيا اإلبداعية؛ خاصة أف درجات تمؾ البنية
كأنماطيا متفاكتة في قكة ارتباط كظائؼ أنساقيا المغكية ،كمتنكعة في قيميا
إيقاع
تحكـ
النحكية الداللية ،كما أف مكقعيةى المفظيف المتعالقيف في القصيدة
ى
ي

طا في أثناء عممية اإلنشاد.
الشعر  -كالقافية مف عناصره -
صعكدا كىبك ن
ن
ً ً
نظـ الشاعر عمى حقيقتو؛ فينبغي
فا ى
لشعر يي ٍن ىش يد عمى مراد قائمو ،ك "يحكي ى
ىف ال يتأىتٌى لو ركايةي شعره إال برًكي و
بأف ينظر في جميع ما نظر فيو
َّة ،كا َّال ٍ
أٍ
ى
فعزؿ المسألة عف َّ
النظـ كاالكتفاء باإليقاع كدكر
الشاعر مف أمر النظـ"(َْ).
ي
ي

كثير مف مقاصد الشعر كأغراضو .كلعؿ أكلى خطكات دراسة
ت نا
القافية فيو يي ىف ّْك ي

الكشؼ عف
بنية التضميف في سياقيا الفني  -قبؿ إبداء رأم البحث فييا -
ي
قيميا النحكية الداللية كاإليقاعية عمى النحك التالي:

ٔ -القيم النحوية اإليقاعية لبنية التضمين اإلسنادية:
تتشكؿ بنية التضميف اإلسنادية مف اإلسناد الفعمي بيف "الفعؿ كمرفكعو" ،أك

(أثر تعلُّق الىظائف النحىية في ضرورات اإليقاع القافىي )...د .إيهاب همام الشيىي
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مف اإلسناد الخبرم بيف "المبتدأ كخبره" ،أك ما كاف في حكميما.
 ومن األول ،قكؿ عمر بف أبي ربيعة ] :مف بحر الرجز [طيم ً
ص ًرًى يـ ًإ ٍذ ىرىمى
أى ٍ ي
ب م ٍف ىق ٍ
ىس ٍي ىم ػػاهي؛ ىكلى ًكَّن ىمػ ػ ػػا
ىخطىىأ
أٍ
(ُْ)
اد قىتٍمً ػ ػ ػ ػػي بً ًي ىم ػ ػػا ىسمَّ ىم ػ ػ ػػا
أ ىىر ى

أىىنا ًبىب ً
ص ًر ًفي ىب ٍع ً
ض ىما
اب ى
الق ٍ
ًش ٍبػ ػ ػ ػ يػو ىغ ػ ػ ىػز و
اؿ بً ًس ىيػ وػاـ ،ىف ىمػ ػػا
ىع ٍيىنػاهي ىس ٍي ىمػ ػ ػ ً
ػاف لىػ ػ ػ ػػوي يكمَّ ىم ػػا

تعٌمؽ الفعؿ "رمى" في نياية البيت األكؿ بفاعمو المركب اإلضافي "شبوي غز و
اؿ"
ىى
"لكن ىما" في نياية
في صدر البيت التالي لو .ثـ تعمٌؽ الحرؼ الناسخ غير العامؿ ٌ
البيت الثاني بالجممة االسمية "عيناه سيماف" في صدر البيت التالي لو.

 ومن الثاني لمتضميف اإلسنادم قكؿ النابغة الذبياني ] :مف بحر الكافر [ك يىـ كريدكا ً
الج ىف ىار عمىى تى ًمي ػ ػوـ
ى ٍ ى
اطف ص ًادقى و
ً
ات
ىش ًي ٍد ي
ت لىيي ٍـ ىم ىك ى ى
ت
اسـ ًإ ٌف "ياء" المتكمـ في نياية البيت األكؿ بخبرىا ،الجممة الفعمية " ىش ًي ٍد ي
تعمؽ ي
اطف ص ًاد ىق و
ً
ات"؛ ليكتمؿ المعنى النحكم لإلسناد الخبرم ،دكنما فصؿ بيف
لىييـ ىم ىك ى ى
ظ إًّْني
اب ىي ٍكًـ يع ىكا ى
ىص ىح ي
ىك يى ٍـ أ ٍ
ً (ِْ)
الص ػ ٍػد ًر م ّْػني
َّ
أىتىٍيىنػيي يـ بػ ػػًيكّْد

أنساقو المغكية ،ككظائفو النحكية.

 وقد يقع الفص ُل بين ركني اإلسناد ،كقكؿ مجنكف ليمى ] :مف بحر الكافر[ً ً
اح
العػػام ىريَّة ،أ ٍىك يي ىر ي
بًمىٍيىمى ى
(ّْ)
ً
اح
الجىن ي
تي ىجاذ يبو ،كقىػ ٍػد ىعىمؽ ى

ىك َّ
يؿ يي ٍغ ػ ىػدل
ب ىلٍيم ىة ًق ى
أف القٍم ى
ت
قىطىػ ػ ػ ػػاةه ىغ ػ ػ ػ َّرىا ىش ىر ه
ؾ ،ىفباتى ٍ

"القمب" في صدر البيت األكؿ بخبرىا "قطاةه" في صدر
ىف
اسـ كأ ٌ
ى
حيث تعٌمؽ ي
البيت التالي لو ،كقد في ً
مقيدة لالسـ.
ص ىؿ بينيما بعدة كظائؼ نحكية ٌ

(أثر تعلُّق الىظائف النحىية في ضرورات اإليقاع القافىي )...د .إيهاب همام الشيىي
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القيـ النحكيةي الدالليةي لمتضميف اإلسنادم في قكة العالقة النحكية
تتمثؿ ي

السياقية بيف المفظيف المتعالقيف ،كأثرىا في تحديد مكقعيما داخؿ البنية .فبينما
أحدىما؛ لداللة اآلخر
فيحذؼ ي
ينظر النحاة لمخبر عمى أنو مبتدأ في المعنى ،ي
ي
الفاعؿ بمثابة الجزء مف الفعؿ؛ فال ييحذؼ،
عميو ،كيفصؿ بينيما؛ يتصكركف أف
ى

و
ض ًعؼ عالقة اإلسناد بينيما(ْْ).
في ٍ
صؿ بينيما بكالـ يطكؿ ي
أك ييفارؽ جممتو أك يي ٍف ى

م عمى نمط اإلسناد الفعمي في بنية التضميف
كبالتالي غمب نمطي اإلسناد الخبر ّْ

ابن رشيق القيرواني كغيره مف
اجو ضمف ما استحسنو ُ
اإلسنادية ،كأمكف إدر ي
أنماط التضميف في بناء الشعر.

القيـ اإليقاعية ،فتبدك في سرعة إيقاع الشعر ،كصعكد نغمتو في
أما
ي

ص يؿ بيف ركني اإلسناد –كلفظ القافية
اإلسناد الفعمي كالخبرم ن
أيضا؛ إذا لـ يي ٍف ى

أحدىما -بفاصؿ؛ لشدة افتقارىما إلى تماـ المعنى الداللي ،كما في أبيات عمر
كب ٍيتى ٍي النابغة الذبياني .لكف يبطؤ اإليقاعي كتيبط نغمتيو؛ إذا
ابف أبي ربيعة ،ى
في ً
صؿ بيف المفظيف المتعالقيف أك الكظيفتيف النحكيتيف؛ لذلؾ أمكف الكقكؼ عمى
ثـ تعمك نغمةي اإليقاع عند استكماؿ
القافية بسكتة خفيفة في بيتىي مجنكف ليمىَّ ،
النحكم بالخبر في صدر البيت التالي.
المعنى
ٌ

ٕ -القيم النحوية اإليقاعية لبنية التضمين غير اإلسنادية:

عنصرٍي ًو
أحد
تتككف بنيةي التضميف مف مركب غير إسنادم ،يستمزـ ي
ى
ٌ
كجكد اآلخر عمى جية المبنى الكجكدم ،فيدخالف في عالقة تالزـ،
النحكي ٍَّي ًف
ى
منفردا عف اآلخر ،أك يتنافياف عمى جية
كيككف ليما معنى ال يكجػد في أحدىما
ن
المبنى العدمي ،فتككف العالقةي بينيما عالقةى تىىن و
اؼ(ْٓ) .كالعالقات التركيبية
ٌ
(أثر تعلُّق الىظائف النحىية في ضرورات اإليقاع القافىي )...د .إيهاب همام الشيىي
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لممتالزمات النحكية ىي :عالقة "التبعية" بيف التابع كمتبكعو ،أك "الحالية" بيف
الحاؿ كصاحبيا ،أك "اإلضافة" بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو ،أك الجار
كالمجركر ،أك "التفسير" بيف المميّْز كالمميَّز .ثـ ترتبط تمؾ العالقات بالعامؿ
"الفعؿ أك ما كاف في معناه"؛ كذلؾ ىم ٍد ىعاةه لتقكية ارتباط كظائؼ المركب غير

ثانيا؛ فتتماسؾ البنيةي الكميةي في
اإلسنادم بنفسو أكنال ،ثـ ارتباطو بأجزاء الجممة ن

الشكؿ كالداللة.

ً
كحدة دالليةن ،فيي بمثابة االسـ الكاحد أك
المتالزمات
ىي يع ُّد النحاةي تمؾ
ن

تضافر عالقة التالزـ مع قيكد المطابقة ،كالترتيب،
الكممة الكاحدة ،كيعضد ذلؾ
ي
الداللي
الشكمي ك
التعمؽ
السياؽ الفني لمتضميف ،ف
التصكر
كغيرىما ،كيؤكد ذلؾ
ُّ
ُّ
ي
ي
ى
تعدد
لممركب غير اإلسنادم يقع بيف القافية كصدر البيت التالي ليا ،إال إذا كقع ه
كظيفي ،كتعدد النعكت ،كاألحكاؿ ،كتفرع المعاطيؼ؛ فإنو يخمؽ مساح نة مف تى ىعمُّ ًؽ
ّّ
يف مف النماذج اآلتية:
الكظائؼ النحكية في فضاء النص ،كما ىي ٍستىًب ي

أ) فمف ذلؾ تعمُّق التابع بمتبوعو في مركب البدل ،كقكؿ امرئ القيس ] :مف
بحر الطكيؿ [
يو ًمف أىبً ً
ؼ ًف ً
يو ىش ىمائً نال
ىكتى ٍعػ ػ ًػر ي
ٍ

يد ،ىك ًم ٍف يح يج ٍر
ىك ًم ٍف ىخالً ًو ،ىك ًم ٍف ىي ًز ى
(ْٔ)
ً
ص ىح ػػا ،ىكًا ىذا ىس ىك ٍػر
ىكىنائ ىؿ ىذا؛ إً ىذا ى

ػاء ىذا
ىس ىم ى
احةى ىذا ،ىكًب َّر ىذا ،ىكىكىفػ ى
كنائؿ ىذا" ،كالمبدؿ منو " ىش ىمائً نال".
"س ىماحةى ىذا...
حيث كقع
ى
ي
التضميف بيف البدؿ ى

كتتمثؿ القيـ النحكية اإليقاعية لتمؾ البنية في تفريع البدؿ بالعطؼ عمى معظـ

إيقاع الشعر عمى التصرؼ
مقتضيات النحك
تفعيالت البيتيف تقر نيبا .كساعدت
ى
ي
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مطابقا ،كىػك  -كما ذكر ابن ىشام
بدال
لما كاف
فػي نظـ التركيب المغكمَّ ،
البدؿ ن
ي
ن
األنصاري -كالتككيد المفظي في مطابقة متبكعو بمفظو(ْٕ).
دكر في الفصؿ المكقعي بيف البدؿ كالمبدؿ منو بقكلو :ى"ك ًم ٍف
كإليقاع الشعر ه
حرؼ
مكقع القافية؛ فاختمؼ
لشغؿ المبد يؿ منو
يد ،ىك ًم ٍف يح يج ٍر" ،كاال
ى
ي
ىخالً ًو ،ىك ًم ٍف ىي ًز ى
ى
الشاعر بمخالفة حركة اإلعراب.
الركم ،كأى ٍق ىكل
ي

ب) ومن تعدد المعاطيف ،قكؿ المتنبي ] :مف بحر الكافر [

ً
ػاال
اغتًىي ى
اجػأىنًي ٍ
تى ىييىَّبني ،ىف ىف ى
(ْٖ)
ك ىس ٍي ير َّ
ػاال
الد ٍم ػ ًػع إًثٍىريى يـ ٍان ًي ىم ػ ػ ى
ى

تىىكَّلػ ػكا ىب ٍغتىةن؛ ىف ىكأ َّ
ىف ىب ٍينػنا
فى ىكاف م ًسير ًع ً
يس ًي يـ ىذ ًميػ نػال
ى ى ي

بنًي البيتاف عمى ً
تعدد المعاطيؼ المترابطة دالليِّا؛ مما جعميا كحدة داللية كبرل،
ي ى
ً
ت عمى جممة
"كاف
فجممة
يـ ىذ ًم ن
يال" في صدر البيت الثاني يع ًط ىف ٍ
ى
ي
مسير عيس ي

آخره بأكلو؛ فالغرض -عمى حد قكؿ عبد القاىر الجرجاني-
البيت األكؿ
ن
متصال ي
ً
بكاءه،
ييبو يم
البيف تى ٌ
ن
ىج ٍع يؿ تكٌلييـ بغت نة عمى الكجو الذم تييكىّْـ مف أجمو أف ى
ستدعيا ى
ىمالف
ليذكر
ذمالف العيس إال
دمعو .فمـ ىي ٍعنًو أف يذكر
كمكجبا أف
ى
ى
ى
ن
ينيمؿ ي
ى
ؽ بينيما ،ككذلؾ الحكـ في األكؿ(ْٗ).
الد ً
ٌ
مع ،كأف يي ىكفّْ ى
ً
ً
النحكية أك الفصؿ بينيا بتفريع أحد المتالزميف
الكظائؼ
تعد ىد
ال يخفى أف ٌ
ؽ مقتضيات اإلعراب -قد ترؾ أثره في إيقاع الشعر كانشاده؛ فمـ ً
تأت نغم ية
 ىكٍف ىاإليقاع سريعةن ،كانما جاءت مساكقةن لدكر القافية في ضبط إيقػاع البيت ،كتحقيؽ

استراحة خفيفة ،قبؿ اكتماؿ المعنى النحكم الداللي لمتركيب.
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التضميف عمى متالزميف مكقعيتييما
اإليقاع سريع نة؛ إذا يب ًني
ً
جـ) لكف تككف نغمةي
ي

ثابتةه ،كرتبتيما محفكظة ،كتعمق حرف الجر في القافية بمجروره في صدر
البيت التالي ،كقكؿ القي ىال ًخ بف حزف ] :مف بحر الرجز [

ىك ًمثٍ ىؿ ىس َّػك وار ىرىد ٍدىن ػ ػ ػػاهي إًلىى
ىص ًو ىعىمى
إً ٍد ىرٍكنً ًو ،ىكلي ٍؤًـ أ ّْ
َّ (َٓ)
َّ ً
كء اٍل ًح ىمى يم ىذلال
ألر ٍغـ ىم ٍكطي ى

ؽ حرىفا الجر "إلى ،كعمى" في نياية البيتيف األكؿ كالثاني بمجركرييما
حيث تعمٌ ى
(إً ٍدركنًو ،كالر ً
غـ) في صدر البيت التالي لكؿ منيما.
ٌ
ىٍ
كيقع مثؿ ذلؾ ُّ
ؽ بيف "الموصول وصمتو" ،في قكؿ األعشى ] :مف
التعم ي
بحر الطكيؿ [

ُّع ًاة ًم ىف الٌتًي
أى ىش َّد عمىى أيدم الس ى
ً (ُٓ)
استىىقٌم ػػت
ىكىقػ ػ ٍػد يرًف ىعػ ػ ٍ
ػت ىرىاياتييىػا ،ىف ٍ

ً ً
ًً
صابىػ وػة
ىفممٌو ىع ٍيىنا ىم ٍف ىأرىل م ٍف ع ى
طح ً
ً
ضيا
اء ىي ٍب ير ي
ؽ ىب ٍي ي
أىتىتٍيي ٍـ م ىف اٍلىب ٍ ى

فالتعمٌؽ كقع بيف اسـ المكصكؿ "التي" في قافية البيت األكؿ ،كجممة الصمة
تفعيالت البيت الثاني كمو .فاسـ المكصكؿ
المفرعة بالعطؼ التي استغرقتيا
َّ
ي
و
كصمتو بمثابة الكممة الكاحدة ،ك"ليما ما ليما مف تر و
بأجنبي ،إال
فصؿ
كمنع
تيبً ،
ٍّ
ما شذ"(ِٓ).
كيستنتج مما سبؽ ،أف تالزـ الجار كمجركره ،كاسـ المكصكؿ كصمتو في
يفرض عمى الشاعر مكقعي نة ثابت نة ليا في الشطر
أنماط التضميف العركضي
ي

الثاني مف البيت -خاصة لفظة القافية -كصدر البيت التالي ليا مباشرة ،كقد
ثـ كانت تمؾ األنماط مف
تمتد بالتفريع الداللي ليشمؿ البيت كمو .كمف َّ
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المتالزمات النحكية قميم ىة الكقكع في الشعر؛ فعناصرىا ال تستقؿ دالليِّا في
النحكم ،كما أف إيقاعى القافية يي ٍش ًعر بذلؾ االنفصاؿ المكركه(ّٓ).
التركيب
ٌ

مرجع سرعة إيقاع القافية في تمؾ المتالزمات بؿ النظـ؛
اإلنشاد
كليس
ي
ى
ُّ
ً
المتالزىم ٍي ًف
مقتضيات النحك عند بياف عالقتىي التالزـ ،كمكقعية
فالمحؾ في ذلؾ
ي

َّ
تضاـ
النحكييف؛ غير أف ذلؾ ال ينفى التجاذب بيف التركيب النحكم كطرائؽ
ٌ
أنساقو المغكية مف جية ،كايقاع الشعر مف جية أخرل.

فتككف كحدة داللية
د) قد
تتداخل عدةُ عالقات نحوية في تشكيل بنية التضمين؛ ّْ
ُ
متالحمة ،كقكؿ بشر بف أبي خازـ ] :مف بحر المتقارب [
ىك ىس ًائ ٍؿ ىى ىك ًازىف ىعَّنا؛ إً ىذا ىما
(ْٓ)
ً
امػ ػػا
يف ىب ٍي ن
ىب ىكات ىر ىي ٍف ًر ى
ضا ىك ىى ى

ىك ىك ٍعنبا ىف ىسائًٍميي يـ
ؼ
اى يـ ىك ٍي ى
لى ًق ىين ي
يقكـ البيتاف عمى ً
ثالث بنيات نحكية لمتضميف العركضي ،ىي:
اب
ىك َّ
الرىب ى
ين ٍعًمي ًي ػ يـ

 التضاـ بيف متالزميف نحكييف ،ىما أداة الشرط "إذا ما" ،كالفعؿ "ىل ًقي" .كتسيـنظر لشدة افتقار فعؿ الشرط
تمؾ البنية النحكية في تشكيؿ إيقاع القافية السريع؛ ن ا
في صدر البيت الثاني إلى أداة الشرط في نياية البيت األكؿ.

ً
 التعمؽ بيف فعؿ القكؿ ًذكره في بداية الشطر الثاني مف
ى
"سائ ٍؿ" الذم أيعيد ي
ً
البيت األكؿ ،كبيف مقكؿ القكؿ " :ىكي ى ً
اما".
ٍ
يف ىب ٍي ن
ؼ ين ٍعمي ًي يـ ىب ىكات ىر ىي ٍف ًر ى
ضا ىك ىى ى

اى يـ" ،كدليؿ الحذؼ المقالي
 التعمؽ الداللي المنطقي بيف جممة الشرط "لى ًق ىين ياب ،ىك ىس ًائ ٍؿ ىى ىك ًازىف ىعَّنا" .كلعؿ ىذا
لجممة جكاب الشرط ى"ك ىك ٍعنبا ىف ىسائً ٍمييـ ىك َّ
الرىب ى

يثبت أنيا بنية غير أجنبية عف النسيج
التداخؿ في بنيات التضميف الثالثة
ى
ي
الفني في تنكيع إيقاعو.
المغكم لمشعر ،بؿ ىي كسيمة مف كسائؿ إبداعو
ٌ
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 oرأي البحث في التضمين العروضي:
التضميف في عركض الشعر ضركرةه إيقاعيةه؛ فالشاعر يتصرؼ في دكر
عنصر إيقاعيِّا؛ مف أجؿ المحافظة عمى قكاعد النحك كمعنى
نا
القافية ،بكصفيا
التركيب المغكم .كفي ذلؾ ّّ
اع
رد عمى قكؿ جرامون " :Grammontإذا يك ًجد صر ه

تخضع
دائما ىك الذم ينتصر ،كينبغي أف
بيف البحر كالتركيب؛ فإف
ى
البحر ن
ى
ككؿ و
الجممةي لمتطمباتوُّ ،
بيت بال استثناء تعقبو كقفةه طكيم هة إلى ٍّ
حد ما"(ٓٓ).
الداللي عمى
تماـ المعنى النحكم
لكف يي ىغمّْ ي
ب الشاعر في بنية التضميف ى
ٌ
قصدا؛ لكعيو بقيـ النحك
إيقاع الكقفة الطكيمة لمقافية ،كىك يقصد إلى ذلؾ
ن
شيئا مف كالـ
أجد في النفس ن
كاإليقاع التي تناسب أغراضو كتجربتو .كلذلؾ ي

جرامون المطمؽ  ،كبعض الباحثيف عند تبريرىـ رفض التضميف في الشعر
بمسألة اإلنشاد التي تحتـ عممية الكقؼ بسببيف(ٔٓ):
األول ،فسيولوجي ،يتعمؽ بالمنشد عند انقطاع الصكت؛ كالتقاط َّ
الن ىفس،
كمكاصمة عممية اإلنشاد.
نتاج
والثاني ،معنوي ،حيث تضبط القافيةي
ى
معا ،كىي ه
إيقاع البيت كالقصيدة ن
ً
نسبية استقالؿ األبيات .أما الكقؼ
لمعالقات النحكية ،كىك ما يعكس
داللي
ّّ
ٌ
ً
النسبي لمتركيب
االستقالؿ
الداللي في بنية التضميف ،فيمثؿ ىخ ٍرنقا لفرضية
ٌ
المغكم ،كلدكر القافية اإليقاعي عند الكقؼ عمييا في ضبط نغمة البيت.

الرًاكم ،أك المنشد عند إنشاده
لكف ال تقتضي عمميةي اإلبداع مراعاةى حاؿ َّ
ً
كبعممية الفيـ كاإلفياـ ،كأحسبيا
الكعي بنظـ الشاعر،
تتطمب
الشعر فقط ،كانما
ي
ى
فضال عف غيره مف األجناس األدبية ،حتى كلك
تأتي في مقدمة أكلكيات الشعر؛
ن
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ض عميو مف خارجو ،كليس مف
كاف ذلؾ عمى حساب التقاليد النقدية التي تي ٍف ىر ي

الفني ،كىك القصيدة .فإذا كانت الزحافات كالعمؿ
استقراء الظكاىر في سياقيا
ٌ
ضركرات إيقاعية قد قبميا النقاد كالعركضيكف؛ فمً ىـ ال ييقبؿ التضميف العركضي

أيضا ،فالثابت مف تطكر بناء قصيدة الشعر أنو أصبح تقانة
كىك ضركرة إيقاعية ن
فنية في الشعر الحر؟ ،كقد ييقاؿ :إف القافيةى غائبةه عنو ،كىي مف ميزات شعر

التفعيمة؛ ىفن يرٌد عمى ذلؾ بأف القافي ىة مف مككنات إيقاع الشعر ،كليست ىي كؿ
بعض أنكاع الشعػ ػر أىميػ ػةن لمككنات إيقاعيػ ػة عم ػى
ثـ ييكًلػ ػي
إيقاعػ ػو ،كمف َّ
ي
و
بعض.
غياب
بعضيا
ى
حسػاب مككنات أخرل ،أك يي ىع ٌكض ي
ذات قيـ نحكية إيقاعية؛ حيث تي ّْ
َّ
حدد عالقةي الكظائؼ
إف بني ىة التضميف ي
ط
النحكية مكقعي ىة المفظتيف المتعالقتيف في التركيب المغكم .فكمما كاف االرتبا ي

النحكم قكيِّا بينيما؛ انحصرت بنية التضميف في نياية البيت أك القافية ،كصدر
ُّ
غالبا -في العناصر اإلسنادية ،كالمتالزمات
البيت التالي ليا ،كىذا يحدث – ن

أقصر مف الناحية الكمية ،فال تتجاكز حدكد
النحكية؛ كمف ثىَّـ تككف البنيةي
ى
ع مف الناحية اإليقاعية.
تقؿ ،كما أف نغمة القافية
إف لـ ٌ
تككف أسر ى
البيتيفٍ ،
ي

ؼ العالقة السياقية بيف الكظائؼ النحكية ،فيجعؿ مككنات بنية
ض ٍع ي
أما ى
ٌ
التضميف يم َّ
كزعة في فضاء النص ،فتي ىك ّْكف مقطكعةن شعريةن ذات كحدة داللية،

غالبا -بيف عناصر غير إسنادية ،كذلؾ بالتفريع الداللي ،أك
كيحدث ذلؾ  -ن
أطكؿ
التعدد الكظيفي لألخبار ،كالنعكت ،كاألحكاؿ ،كالمعاطيؼ مما يجع يؿ البني ىة
ى

االمتداد عمى تنكيع اإليقاع مف نغمة معتدلة،
مف الناحية الكمية .كيساعد ذلؾ
ى

إلى أخرل صاعدة ،ثـ إلى ثالثة ىابطة ،كىكذا؛ فيذكب التكتر بيف مقتضيات
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النحك ،كمتطمبات إيقاع الشعر في القافية .كلذلؾ قاؿ ابن رشيق القيرواني:
عيبا"(ٕٓ).
"كمما كانت المفظة المتعمقة بالبيت الثاني بعيدة عف القافية كاف أسيؿ ن

فالتضميف في عركض الشعر –في نظر البحث -كسيمة إبداع أدبية؛

الرتباطو ببنائو المغكم حيف يي ٍح ًدث تكتُّنار فنيِّا ،يكشؼ القيـ الجمالية ،كالفنية،
َّ
ؼ بكصفو كسيمة تماسؾ داللي تتضافر مع الركابط
كي ىكظ ي
كالمعرفية لمغة الشعر ،ي
معيار النقد الستقالؿ البيت دالليِّا
النحكية في تككيف بنية النص الكمية ،فإذا كاف
ي

يمثؿ ح ػرفي ىة بناء الشعػ ر؛ فإف األنماط الكاشفة لبنية التضميف ف ػي عصكر الشعػر

أف عممية اإلبداع ال تمتزـ ّْ
ػاد عمى الشعراء.
بكؿ ما يي ٍممًيو النق ي
المختمفة ي
تثبت ٌ
ُّ
أبرز كسائؿ التماسؾ النصي التي
يع الداللي لمجممة النحكية ى
كيعد التفر ي
مبني عمى كجكد جممة مؤسّْسة لممعنى
تجسدىا بنية التضميف .كىذا التفريع
ّّ
غالبا ما تمثؿ نقطة بداية الكالـ تي ٍع ىرؼ عند عمماء النص بػالتغريض(ٖٓ).
النحكم ن

كترتبط بالجمؿ بعدىا بعالقات منطقية كمفيكمية ذات قيـ نصية مختمفة،

كاالرتباط السببي ،كاالتصاؿ الزمني ،كال تقابؿ الضدم ،كعالقة السؤاؿ بالجكاب،
كتفصيؿ المجمؿ ،كاجماؿ المفصؿ ... ،كىكذا.
كتنحصر القيـ النصيَّة لبنية التضميف في مظيريف لمتعمُّؽ ،ىما:
 تعمُّق العمل ،حيف تينسب الجممة األكلى إلى عامميا ،كيتعدد المعمكؿ الكاحد،كتعدد المفعكؿ بو ،كاألخبار ،كالنعكت ،كاألحكاؿ.
بدال منيا ،أك
 وتعمُّق التكميل ،بأف تككف الجممة الثانيةتأكيدا لألكلى ،أك ن
ن

عطؼ بياف ليا ،أك جك نابا عنيا(ٗٓ).
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يمكف اختبار فرضية التفريع الداللي متضافرة مع عدة عالقات مفيكمية
شكمت بنية التضميف ،بقكؿ عنترة العبسي ] :مف بحر الكامؿ [
حيث َّ
جمعػيػػا
حمت
ىس ٍ
ائؿ يع ىم ٍيرة ي
ي
و
قيس ٍأـ بعػذرة بعػد مػ ػػا
حي
أىبً ّْ

حيف َّأرث ٍبيننػا
ىؿ يحذيفىة
اسأ ٍ
ى
كٍ
ساننػ ػػا
فمتعىم ىم ػ ػ ػ َّػف؛ إذا ى
التق ػ ػ ٍ
ػت ًفػ ػ ػ ٍػر ي
ٍ

نمكذجا لمتفريع الداللي
تمثؿ األبيات
ن

عند الح ً
ػؽ
بأم َّ
حي تمتح ػ ي
ػركب ٌ
ػؽ
كبئس الممحػ ػ ػ ي
اء ليا ،ى
يرًف ىع المك ي
ػؽ
بم ػ ٍػك وت تى ٍخ ًفػ ػ ػ ي
ىحػ ػ ٍػربان ذكائبيػ ػػا ى
(َٔ)
بًًمػكل المرٍي ً
أف َّ
قب َّ
ػؽ
ظن ىؾ أحم ي
يى
ى
في بنية التضميف؛ لكجكد أكثر مف عالقة

فرعة بأداة العطؼ "الكاك"
مفيكمية؛ فالجممة اإلنشائية المتضمنة معنى الشرط يم َّ
اسأؿ حذيف ىة  ،"...كىي تتعمؽ دالليِّا بعالقة "الترتب" مع
في
"سائؿ يع ىم ٍيرىة  ،...ك ٍ
ٍ

ػكب الشرط
جكاب الطمب في البيت األخير ،حيث يعترض فيو
أسمكب القسـ أسم ى
ي

َّ
فرساننا  ."...كجكاب الطمب نفسو تربطو بجممة االستفياـ
التقت
"فمتعممف إذا
ٍ
ي

تمحؽ؟" عالقةه مفيكمية ىي "السؤاؿ كالجكاب" ،كتتفرع جممة االستفياـ
حي
"بأم َّ
ي
ٌ
اء ليا؟" .كالشاعر في
أيضا بعالقة بدلية ىي
ّْ
ن
"أبحي قيس ٍأـ بعذرة بعد ما يرًف ىع المك ي
كؿ ما سبؽ حريص عمى االتصاؿ الزمني لألحداث الداللية في التراكيب ،كذلؾ

حيف ،إذا"؛ فيي
بالتكظيؼ التداكلي لمظركؼ الزمانية كالمكانية
ي
"حيث ،ى
بعد ،ى
تتكزع بيف المضي ،كالحاؿ ،كاالستقباؿ.

والتوازي التركيبي الداللي لمجممة في بنية التضميف مف حيث الخبر
التناسب بيف األنماط التركيبية
كاإلنشاء كسيمةه لمتماسؾ النصي ،فمراعاة الشاعر
ى

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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جزنءا مف بناء الشعر ال تىنً ٌد عف ذلؾ ،كيتأكد ذلؾ مف أبيات أبي العتاىية ] :مف

بحر الخفيؼ [

األصػ
ت ىم ٍف ىخال ًم ٍف بني
ٍ
ىؿ تذ ٌك ٍر ى
ٍ
ت ىم ٍف ىخػال ًم ٍػف بني سػىا
ى ػ ٍػؿ تذ ٌك ٍر ى

داكد  ،أيػ ىػف
ٍأي ىف
ي

أي ػ ىػف يسمى ٍي ىم ػ ػػا

اكب الػ ػر ً
ر ي
يح ،قاى ػ ػ ػ يػر الجػ ّْػف كاإلنػٍ
ػارك
أيف ين ٍم ػ يػر ي
كد ك ي
ى
ابنػ ػػوي ،أي ػ ػ ىػف ىق ػ ػ ي
َّ
ار
العتًبػى نا
ىـ لنػػا
ٍ
إف في ذك ػ ػ ًػر ٍ
ً
ُّ
ػاي ػػا
ػاض ى
المنػ ػ ى
ىكىردكا يكميػ ػ ػ ٍػـ حيػىػ ػ ػ ػ ى

ف ًػر أىػ ًػؿ ً
القبػ ً
طػػىك ًاد
اب ،كاأل ٍ
ى
اف أر ً
باب ىف و
السػ ىػك ًاد
ىس ى
ػارس ،ك ٌ

اض ،كاألجػنػ ً
يف المنيعي األعر ً
ػاد
مطان ًػو مػ ًػذ ُّؿ األعػ ػ ً
س بس ً
ػادم
ى
ً ي
ي
كىػ ػػامػاف ،أيف يذك األكت ػ ػ ً
ػاد
يف ى ي ى
كدليػ نػال عمػى سبي ًػؿ الػرش ػ ً
ػاد

ً (ُٔ)

ص ًػدركا ىع ًػف ً
اإلي ىػراد
ثـ ىلػٍـ ىي ٍ
ٌ
تمثؿ األبيات متكاليتيف مػ ػف األفعػ ػاؿ الكالمي ػة :األكلى منيما ،إنشائية تتك ػكف مػػف
سبعة أفعاؿ كالمية مف نمط االستفياـ باألداتيف "ىؿ ،كأيف" .كتمؾ المتكالية
حاممة لمتكازم التركيبي كالداللي ،فالبيتاف األكالف مف نمط استفيامي كاحد بأداة
ت" (فعػؿ ،كفاعػؿ) .كقد استطالت
االستفياـ "ىؿ" ،يعقبيما جممة فعميػة "تذك ٍػر ى
ً
األصفر"،
"م ٍف ىخال ًم ٍف بني
ٌ
بمقيديف لمفعؿ؛ "المفعكؿ بو" كىك مركب الصمة ى
"أىؿ ً
ً
اف" ،ك"النعت" ً
طك ًاد"ً ،ك"أر ً
الق ً
باب ىف و
ارس
باب كاأل ٍ
اس ى
ك"م ٍف ىخال م ٍف بني ىس ى
ى
الس ىك ًاد" عمى شكؿ المركب اإلضافي المفرع بالعطؼ.
ك ٌ
ترتبط أفعاؿ الكالـ اإلنشائية بفعميف كالمييف خبرييف :األكؿ منيما،

"إف في ً
باإلسناد االسمي َّ
ار  ."...كالثاني ،باإلسناد الفعمي ى"كىردكا
العتًىب نا
ىـ لنا ٍ
ذكر ٍ
يكمُّ ً
المن ىايا "...حيث ربطت بينيا عالقةه مفيكمية منطقية ىي عالقة
اض ى
يـ حىي ى
ٍ
بادكا كفىىنكا.
عمف ي
السؤاؿ كالجكاب ،كالجامع العقمي المتمثؿ في "اتحاد الخبر" ٌ
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كتقكـ البنية النحكية لمتضميف في البيتيف الثالث كالرابع عمى "تعمػُّؽ" العمؿ
مذؿ األعادم" لمنعكت
بيف النعكت المتعددة" :المنيع /راكب الريح /قاىر الجفٌ /
كاحد ىك" :سميماف".
كيبدك الربط النحكم بيف الجكاب كالسؤاؿ في عالقة اإلحالة النصية
المستى ٍفيىـ
الضميرية في "ذكرىـ /كردكا /كمٌيـ /يصدركا" .كمرجع الضمائر في
ٍ
عنيـ في أفعاؿ الكالـ اإلنشائية.

يؤخذ مف ذلؾ أف بنية التضميف يبب ٍع ىد ٍييا التركيبي كالداللي ليست بمعزؿ

عف بناء لغة لمشعر ،بؿ تنسجـ مع حركة األنساؽ المغكية في البنية السطحية
كالعالقات المفيكمية لقضايا التركيب في البنية العميقة .كاذا كانت غاية المغة
الشاعر قد اختار القالب
بأجناسيا األدبية المختمفة ىي الفيـ كاإلفياـ؛ فإف
ى

الشكمي لممعاني كاألغراض ،فأراد أف ينقؿ الدفقة الشعكرية دفعػ ػ ة كاحدة إلى

سيؿ انفعاالتو؛ فاستعاض بكحدة القصيدة "النص الشعرم"
المتمقي ،فال يقطع ى
الكاشفة لتالحـ األنساؽ المغكية عف كحدة البيت التي تيمزمو بتجزئة البنية الداللية
مكضع حافر المعنى الداللي؛ ليحقؽ
الكبرل؛ فتضطره إلى كضع حافر الكزف
ى

ثـ كانت بنيةي التضميف مف
الغرض مف الكالـ الذم يقتضيو السياؽ؛ كمف َّ
عبئا عمييا.
مقتضيات اإلبداع الفني ،كليست يم ٍق ىحم نة في بنية النص أك ن

كمحصمة التحميؿ السابؽ لألبيات ،أف بنية التضميف تتفاعؿ مع بنيات
َّ

غالبا -بنية شكمية
النص الصغرل في تحقيؽ التماسؾ الداللي ،فيجعؿ منيا  -ن

أحيانا -بنية
تقكـ عمى اإلسناد النحكم ،كالركابط التركيبية ،كاإلحالية ،كتككف  -ن
سطحية ذات عالقات داللية كمنطقية بيف األبنية األخرل في مفاىيميا كقضاياىا
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الداللي لمجمؿ .كىذا التالؤـ
أحيانا أخرل عمى التكازم التركيبي
الفكرية ،كتيٍبىنى
ن
ٌ
المن ىجزة في مقامات تنقؿ المعاني كاألغراض ،كما
بيف الشكؿ كالداللة غاية المغة ٍ
أنو غاية التحميؿ النصي في الحكـ عمى النص كسياقو.

ثانيا -ظاىرة إقواء القوافي.
ً

قافكم يتعمؽ بعنصر الصكت كالتنغيـ
اإلقواء في تراثنا النقدم :عيب
ٌ

الناجـ عػف اختالؼ حركة إعراب القافية بالرفع كالجر ،أك بالنصب(ِٔ) .فمعيار
النقد في قكاعد الشعر ير ً
كتردد القكافي متحدة
الصكتي لمتفعيالت،
التناسب
اعي
َّ
ى
ى
ي
الحرؼ
تطرؼ
ي
ٌ
الركم ،كمتفقة الحركة بنسب محددة في زمف محدد؛ ألنو "كمما ٌ

في القافية؛ ازدادكا عناية بو ،كمحافظة عمى حكمو"(ّٔ) .كال سيما إذا كاف

الحرؼ ركيَّيا ،كحركتيو مناط الترنـ كاإلنشاد ،كترجيع الصكت.
ي

كعند استقراء ظاىرة اإلقكاء في المنجز التراثي لديكاف العرب يك ًجد أف
كثير ِّ
كفيم ٍف دكف الفحكؿ مف الشعراء ،كقد
جدا،
كقكعيا في "شعر األعراب ه
ى

ارتكبت بعض فحكؿ الشعراء اإلقكاء في مكاضع"(ْٔ).

 كمف ذلؾ قكؿ النابغة الذبياني ] :مف بحر الكامؿ [الن ً
ط َّ
يؼ ،كىل ٍـ تيًرٍد إً ٍسقا ى
ىس ىق ى
ص ي
طوي
ض وب ىر ٍخػ و
بم ىخ َّ
كأف ى
ػصٌ ،
بنان ػ ػ ػ ػ ػػوي
ي

فتن ىاكلتٍػ ػ ػػوي ،كاتَّىق ػ ػ ػ ػ ػػتٍىنا باٍلىي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػد
ى
(ٓٔ)
ػاد ًمف َّ
المطىا ىف ًة ىي ٍعقيػ ػ ػ يػد
ىعىن هـ ،ىي ىك ي ى

 كقكؿ حساف بف ثابت ] :مف بحر البسيط [بالقكـ ًم ٍف طي ػ و
ً
ظًـ
ٍس
ػكؿ ك ًم ٍف ًع ى
ال ىبأ ى
ػكؼ ً
ٌ
صه
أسافميػ ػ ػ ػ ػ ػػوي
ب يجػ ػ ػ ػ ػ ه ى
ػيـ قي ي
كأنػ ػ ػ ػ ػ ٍ

ًج ٍسـ البً ىغػ ػ ػ ً
ً
العصافير
الـ
ػاؿ كأ ٍ
ىح ي
ي
ً (ٔٔ)
ب ىن ىف ىخ ٍ ً
ير
يمثىَّق ه
ت في ػػو األ ى
ىع ػ ػػاص ي
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عيب قافكم يتعمؽ بعنصر
أف اإلقكاء ه
كرغـ إطباؽ القدماء كالمحدثيف عمى ٌ

رد ما
فإف عمميـ كتفسيراتيـ قد اختمفت في قبكلو ك ٌ
الصكت كالتنغيـ في القافية؛ ٌ
كقع منو في الشعر العربي ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

ٔ -تعميل قبولو باستقامة الوزن ووحدة البيت الشعري:
ركييا
َّ
خص أبو الحسن األخفش ظاىرة "إقكاء" القكافي باختالؼ حركة ٌ

َّ
ثـ
اءَّ ،
بالرفع كالخفض ،دكف النصب ،كقاؿ" :قؿ قصيػدةه ينشدكنيا إال كفييا اإلقك ي
ال يستنكركنو ،كذلؾ ألنو ال ي ٍك ًسر الشعر .ككؿ و
شعر عمى
بيت منيا
ه
ى ي
حيالو"(ٕٔ) .كقد رد ابن جني تعميمو بأف "ىذا االعتالؿ منو ي ٍ ً
كيقىبّْح
ضعؼ ،ي
ي
التضميف في الشعر"(ٖٔ).

كثير ،كمع النصب قميؿ .كقد عمؿ
كاختالؼ القكافي بالرفع كالخفض ه

ألف
المرزباني ذلؾ بػ "قرب ٌ
كؿ كاحد منيما -الرفع كالخفض -مف صاحبو؛ ك ٌ

قربت
الردؼ في قصيدة كاحدة؛ َّ
"الكاك" تي ٍد ىغـ في "الياء" ،كأنيما يجكزاف في ٌ
فمما ي
"الكاك" مف "الياء" ىذا القرب أجازكىا معيا"(ٗٔ).

ٕ -تعميل قبولو باالقتضاء النحوي لمعامل:
تعميؿ قبكؿ العركضييف لعيب اإلقكاء في الشعر بأف "كممة
ي
نقؿ الدمنيور ُّ
ى
الركم تي ٍق أر عمى حسب ما يقتضيو العامؿ مف أكجو اإلعراب ،مع قطع النظر عف
ّْ

حركة ركم القصيدة"(َٕ).

عيب نحكم .كلعمّْي أرل
كىذا يعني أف ذلؾ
عيب قافكم إيقاعي؛ ال ه
العيب ه
ى

أف ىذا التعميؿ يستقيـ مف النا حية النظرية فقط عند الحكـ عميو بأنو مف عيكب
ٌ
القافية؛ لكف مف الناحية اإلبداعية يجب أف تيبحث الظاىرة في سياقيا الفني؛
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تمد
المغّْنىية ٌ
فالنابغة الذبياني لـ يكترث باإلقكاء في داليتو المجركرة؛ حتى سمع ى

"كاك" الكصؿ كتشبع الضمة في قكلو ] :مف بحر الكامؿ [

اؾ َّ
كد
كبً ىذ ى
ىس ي
خبرىنا ي
الغ ىر ي
اب األ ٍ

أف ًر ٍحىمتىنا ىغ ندا
الب ىك ًاريح ٌ
ىزىع ىـ ى
كغيره إلى قكلو:
فاعتذر منوٌ ،

(ُٕ)

اب الغر ً
ً
األسكد
اب
كبً ى
ذاؾ تىٍن ىع ي
إف يسّْم ىـ بيا -أف النابغة لـ يرتكب إقكاء القكافي عف
كفحكل تمؾ القصة – ٍ
الركم؛ كلذلؾ اعتذر منو َّ
كغيره.
ص ود؛ ألنو ال يجكز لو أف ييخالؼ بيف حركات
ٌ
ىق ٍ
(ِٕ)

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
التي مبعثيا حركة ركم القافية قد استغرقت الشاعر؛ فحركة الكسر ثقيمة ،كحركة
الضـ أثقؿ كما يقػكؿ النح ػاة كعمماء األصػ ػكات ،فمـ يي ٍد ًرؾ ذلؾ حتى ىمطىىمت

ثقال؛ فانتبو ،كلكال فعميا ذاؾ كانشاد الشعر
المغّْنىيةي "كاك" الكصؿ؛ فازداد اإليقاع ن
ى
كي ٍد ىع يـ ىذا التفسير أف العرب جعمكا "اإلقكاء"
كما قالو ىك؛ لـ ينتبو لإلقكاء .ى
ُّ
بالنصب َّ
أخؼ مف الضـ
عيبا مف الرفع كالخفض؛ ألف إيقاع النصب
أشد ن

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

عيبا نحكيِّا ،ال مكسيقيِّا الدكتور
اء ن
مف عممائنا المحدثيف الذيف أركا اإلقك ى

أقرب إلى
إبراىيم أنيس ،والدكتور شعبان صالح ،فقد ىىأرىيا أف الخطأى النحكم
ي

الشاعر مف الخطأ في مكسيقى الشعر التي ىي أكضح في أي يذىن ٍيو مف حركات

النحك اإلعرابية (ّٕ).
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م الكريميف مف تخطئة مرتكب "اإلقكاء" نحكيِّا عمى
كلـ يكف مكقؼ أستا ىذ َّ
لد ٍع ىكاه في
نا
درجة كاحدة؛ فقد تعصب الدكتكر إبراىيـ أنيس ليذا الرأم؛
انتصار ى
قسرا ،كألزمكا الناس بيا
قضية اإلعراب بأنو قصة اختمقيا النحاة ،كألبسكىا المغ ىة ن

جميعا شعراء كغير شعراء(ْٕ).
ن

أما الدكتكر شعباف صالح فمـ يح ّْجر ك ً
اس نعا ،كرأل تفسير تمؾ الظاىرة
يى
كيحؿ
اء لو كجاىتو
ٌ
أيضا بأف أكثر العرب كانت تنطؽ القكافي يم ىس َّكىنة ،كىذا إجر ه
ن
كثير مف المكاقؼ التي كقعت فييا أمثاؿ تمؾ الظاىرة(ٕٓ).
نا

ككاف قد استدؿ عمى رأيو في تخطئة مرتكب اإلقكاء نحكيِّا بقكؿ الفرزدؽ:

] مف بحر البسيط [
ت
ياأيُّيا الم ٍشتى ًكي يع ٍك نال ،كما ىج ىرىم ٍ

و
ً
ػآس
إلػ ػػى القبائؿ م ػػف ىقتٍػ ػػؿ كاب ػ ي
(ٕٔ)
َّ
يسمـ َّ
اس
ىن ٍس ًبي ى
الن ي
كن ٍقتي يؿ حتى ى

ت ىى ىم َّر ىجػ ػ ػ ػ ػةه
ػان ٍ
إًنػػَّػا ىك ػ ػ ىذاؾ؛ إذا كػىػ ػ ى
و
أصنع،
بآس؟ ،فقاؿ :كيحؾ ،فكيؼ
كقد يس ًئؿ الفرزدؽ"ً :ل ىـ يقٍم ى
ت :مف قتؿ كا ي
ي
الناس ؟"(ٕٕ).
كقد ي
قمت :حتَّى يس ىمـ ي
مترددا بيف
الدليؿ قراءةن أخرل ،فالشاعر الفرزدؽ كاف
غير ٌأني أق أر ذلؾ
ى
ن
التٌرخص في القاعدة النحكية ،كبيف التمسؾ بما تيمميو عميو قكاعد الشعر

كايقاعاتو .ككاف اإلجراء األخير ىك األحكط عنده ،فآثر الضركرة الشعرية
كالتضحية بالقاعدة النحكية -ىنا -عمى الضركرة اإليقاعية كالتضحية بمكسيقى
لحنا؛ إذ المراد بالخطأ النحكم في اإلقكاء عدـ
الشعر؛ كا ٌال كاف خطأي الفرزدؽ ن
إتياف الشاعر بقك و
اؼ متماثمة في العالمة اإلعرابية .كىي في عيبيا الظاىر
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مخالفةه إليقاع الشعر-كليس ىع يركضو -كمكافقةه لمقاعدة النحكية؛ فكيؼ تككف
لحنا مف الشاعر؟!.
خطأن نحكيِّا أك ن

 oرأي البحث في إقواء القوافي:

ركم القافية يكتسب قيمتو النحكية مف ككف حركتو عالمةى بناء،
عرفنا أف َّ
أك حركة إعراب .كتش ٌكؿ تمؾ الحركة إيقاعى القافية كتنكعى نغمة ركيّْيا عند
النغمي كاف مف أجؿ
اختالفيا بالرفع كالخفض في القصيدة .كلعؿ ىذا التنكع
َّ
ثـ ينظر البحث إلى أف
المحافظة عمى صحة التركيب كمعناه النحكم؛ كمف َّ
اء القكافي ضركرةه إيقاعية ،كليس خطنأ نحكيِّا ،أك خطأن عركضيِّا ،أك عمى حد
إقك ى

قكؿ أبي الحسن األخفش :إنو "ال يكسر الشعر"(ٖٕ).

معكنال
كيرسّْخ أبو يعمى
ي
التنوخي مبدأ الضركرة اإليقاعية في إقكاء القكافي؛ ٌ
ّ
عمى درجات التنكع بيف النصب كالخفض مع الرفع ،بقكلو" :كال يكادكف يأتكف
ً
النصب؛ فإذا يك ًجد ىذا ،فاألجكد تسكينو"(ٕٗ)؛ أم أف لمشاعر في إقكاء
اء
إقك ى
النصب مندكحةن بتحكيؿ القافية المطمقة إلى قافية مقيدة ،كليس لو ذلؾ في إقكاء
فاضطيَّر إلى تىىن ُّكبً ًو لممحافظة عمى القاعدة النحكية.
الرفع كالخفض؛ ٍ

كالقكؿ بأف اإلقكاء ضركرة إيقاعية ىي ٍد ىفعي الحرىج عف العركضييف فيما ذىبكا

كم تيٍق ىأر عمى حسب ما يقتضيو العامؿ مف أكجو اإلعراب،
الر ّْ
إليو مف ٌ
أف كممة ٌ
مع قطع النظر عف حركة ركم القصيدة .كقد قاؿ الدمنيوري" :كمقتضى كالـ
النحاة خالؼ ذلؾ؛ فقد صرح ابف ىشاـ بأف ًم ف جممة المكاضع التي يي ىق َّد ير فييا
الركم تي ىح َّر يؾ بحركة
اإلعراب ما اشتغؿ آخره بحركة القافية ،كمقتضاه أف كمم ىة
ٌ
المحؿ
كيقى َّدر فييا الحركة التي ىي مقتضى العامؿ لمتعذر؛ الشتغاؿ
ٌ
القافية ،ي
(أثر تعلُّق الىظائف النحىية في ضرورات اإليقاع القافىي )...د .إيهاب همام الشيىي
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عمال بالمكجبيف .كىك كالـ معقكؿ المعنى لكال منافاتو لما
بحركة القافية؛
ن
ىنا"(َٖ).
فن ٍح ًس يف الظف
و ّأول ىذيف المكجبيف :المحافظة عمى قكاعد الشعر كنظامو؛ ي

أقرب إلى أي يذىن ٍيو.
يقاعو
ي
ض ّْحي بمكسيقى الشعر ،كا ي
بالشاعر في أنو ال يمكف أف يي ى
وثانييما :مكجب مراعاة القاعدة النحكية كصحة التركيب كمعناه الداللي؛
ض ّْحي
فالشاعر -كاف كاف ال يتقيد بالمطرد مف قكاعد النحاة -ال يمكنو أف يي ى

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"(ُٖ).

ومحصمة األمر ،أف إقكاء قكافي الشعر ذك قيـ نحكية إيقاعية؛ ُّ
مردىا
َّ

حركات اإلعراب؛ ألف "الحركات كالعالمات تجرم مجرل األصكات المكسيقية،
كتستقر في مكاضعيا؛ عمى حسب الحركة كالسككف في مقاييس النغـ
كاإليقاع"(ِٖ) .كى ػي -كذلؾ -ضركرة إيقاعية اضطر إلييا الشاعر؛ ليحافظ عمػى
صحة التركيب نحكيِّا .فمف الثابت عدـ اكتراث العرب باإلقكاء في أشعارىـ؛
الستغراقيـ في نغمة القصيدة كايقاعيا ،كىذا إذا كاف يم ٍغتىىف نار عندىـ؛ فإنيـ لـ
يغتفركا الخطأ النحكم ،عندما يي ٍع ًج يزىـ حمميو عمى كجو مف كجكه العربية.
***

(أثر تعلُّق الىظائف النحىية في ضرورات اإليقاع القافىي )...د .إيهاب همام الشيىي
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خاتمة البحث
الكقكؼ عمى دكر النحك في لغة الشعر في مرحمتي
كاف مف ىى ّْـ البحث
ي

إبداع النص كتحميمو كتفسير قضاياه الناتجة عف التكتر بيف مقتضيات النحك
حدا بنا ذلؾ اليدؼ إلى دراسة بنيتي التضميف
كمتطمبات إيقاع الشعر .كقد ى
العركضي ،كاقكاء القكافي ،كالكشؼ عف قيميما النحكية كاإليقاعية في سياؽ لغة
بدال مف الحكـ
الشعر الفنية؛ بكصفو
مدخال إلى نحك اإليقاع الشعرم ،كذلؾ ن
ن
تعد مخالفة لمبدأ نقدم متكارث ىك "كحدة
عمييما بأنيما مف عيكب القافية التي ٌ
البيت" كاستقاللو الداللي ،أك دكر القافية اإليقاعي داخؿ القصيدة.
 نتائج البحث:
ُ -النحــو وعالقاتو السياقية حالة إبداعية ،يجسد إيقاعي الشعر فييا حرك ىة
النظاـ التركيبي لمغتو الفنية.

ِ -البنية النحوية جزٌء من بنيات النص الشعري التي تتفاعؿ فيما بينيا؛ فتحقؽ

قيمو الجمالية كدالالتو الفنية.
تماسكو الداللي ،كتبرز ى

ّ -يتصرف إيق اع الشعـر في صياغة التركيب المغـوي ،ويجسد القيم اإليقاعية
ألنساقو المغوية مرتبطة بالمعنى الداللي ،كما يسيـ في تكجيو كظائؼ النحك

كمعػاني األساليب المغكية ،كلذلؾ يجب بحث مككنات اإليقاع في سياقو الفني،
كبنائو المغكم.
ْ -تختمف الضرورة اإليقاعية عن الضرورة الشعرية؛ فالشاعر يترخص في
بعض مككنات اإليقاع ل ممحافظة عمى القاعدة النحكية كسالمة اإلعراب ،كما
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حدث في ظاىرتي التضميف العركضي كاقكاء القكافي .أما الضركرة الشعرية فيي
الترخص في القاعدة النحكية مف أجؿ سالمة الكزف العركضي.
قيميا النحوية
ٓ -تحدد عالقة الوظائف النحوية في بنية التضمين العروضي َ

واإليقاعية ،فيي بنية قصيرة كميِّا كسريعة إيقاعيِّا في العناصر اإلسنادية
كالمتالزمات النحكية .كتككف طكيمة كميِّا ،كمتنكعة اإليقاع حيف يذكب التكتر بيف
مقتضيات النحك كمتطمبات إيقاع القافية مع العناصر غير اإلسنادية ،كفي
التفريع الداللي لمجممة النحكية ،كتعدد بعض الكظائؼ النحكية.
دور في تحقيق التماسك النصي لمقصيدة،
ٔ -بنية التضمين العروضي ليا ٌ
كأبرز كسائمو التفريع الداللي ،كالتكازم التركيبي الداللي لمجمؿ النحكية.

ٕ -إقواء القوافي ضرورة إيقاعية ،وليس خطأً نحويِّا أو عروضيِّا؛ فاختالؼ
ينكع إيقاع الشعر مف أجؿ
حركة ٌ
ركم القافية بالرفع أك الخفض أك النصب ٌ
المحافظة عمى صحة التركيب نحكيِّا كدالليِّا.
قيم نحوي ٌة إيقاعي ٌة؛ ُّ
مردىا حركات اإلعراب التي تجرم
ٖ -إلقواء القوافي ٌ

مجرل األصكات المكسيقية ،كتستقر في مكاضعيا عمى حسب الحركة كالسككف
في مقاييس النغـ كاإليقاع.
***

(أثر تعلُّق الىظائف النحىية في ضرورات اإليقاع القافىي )...د .إيهاب همام الشيىي
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اليــــوامش
 )1محمد حماسة عبد المطيؼ ،النحو والداللة مدخل لدراسة المعنى النحوي الداللي ،دار
الشركؽ بالقاىرة ،الطبعة األكلى َََِـ ،ص (ِٗ).
ِ) البحتري ،الكليد بف عبيد الطائي ،ديوان البحتري ،مطبعة الجكائب -قسطنطينية ،الطبعة
األكلى ََُّىػ (ُ.)ٖٓ/
ّ) عبد القاىر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،تحقيؽ محمكد محمد شاكر .الييئة المصرية العامة
لمكتاب بالقاىرة ،طبعة َََِـ ،ص (ٖٓ).
ْ) يكرم لكتماف ،تحميل النص الشعري  -بنية القصيدة ،ترجمة دكتكر محمد فتكح أحمد.
دار المعارؼ بالقاىرة ،طبعة ُٓٗٗـ ،ص (ُُِ).
ٓ) الفرزدؽ ،ىماـ بف غالب التميمي ،ديوان الفرزدق ،تحقيؽ عمي فاغكر .دار الكتب
"مجرؼ".
ببيركت ،طبعة ُٕٖٗـ ،ص (ّٖٔ) ،بركاية ٌ

ٔ) انظر :أبا البركات األنبارم ،نزىة األلباء في طبقات األدباء ،تحقيؽ إبراىيـ السامرائي.
مكتبة المنار ،الزرقاء باألردف ،طبعة ُٖٓٗـ ،ص (ِٖ).
ٕ) عباس محمكد العقاد ،المغة الشاعرة ،نيضة مصر لمطباعة كالنشر ،طبعة ُٓٗٗـ ،ص
(َِ).
ٖ) البيت غير منسكب في :سيبكيو ،الكتاب ،تحقيؽ عبد السالـ ىاركف .دار الجيؿ ببيركت،
الطبعة األكلى ،بدكف تاريخ ،)ُِٖ /ُ( ،كابف جني ،الخصائص ،تحقيؽ محمد عمي النجار.
الييئة المصرية العامة لمكتاب بالقاىرة ،الطبعة الرابعة ُٗٗٗـ.)ِٕٗ /ُ( ،
ٗ) انظر :ابف طباطبا العمكم ،عيار الشعر ،شرح كتحقيؽ عباس عبد الساتر .دار الكتب
العممية ببيركت ،الطبعة األكلى ُِٖٗ ـ ،ص (ُِ).
َُ) انظر :ابف طباطبا العمكم ،عيار الشعر ،ص (ُِ) ،كابف سناف الخفاجي ،سر
الفصاحة ،دار الكتب العممية ببيركت ،الطبعة األكلى ُِٖٗـ ،ص (.)ٕٛٚ
ُُ) يكرم لكتماف ،تحميل النص الشعري :بنية القصيدة ،ص (ُُِ).
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ُِ) أبك الطيب المتنبي أحمد بف الحسيف ،ديوان المتنبي ،بشرح عبد الرحمف البرقكقي .دار
الكتاب العربي ببيركت ،الطبعة الثانية ُٖٔٗـ.)ْٗ/ْ( ،
ُّ) ريتشاردز ،العمم والشعر ،ترجمة دكتكر مصطفى بدكم .األنجمك المصرية بالقاىرة ،بدكف
طبعة /تاريخ ،ص (ْٖ)ْٗ-
ُْ) أبك العباس ثعمب ،قواعد الشعر ،تحقيؽ محمد عبد المنعـ خفاجي .الدار المصرية
المبنانية بالقاىرة ،طبعة ُٔٗٗـ ،ص (ٔٔ).
ُٓ) طرفة بف العبد البكرم ،ديوانو ،اعتنى بو عبد الرحمف المصطاكم .دار المعرفة ببيركت،
طبعة ََِّىػ ،ص (ّٖ).
ُٔ) أبك العباس ثعمب ،قواعد الشعر ،ص (ٔ.)ٛ
ُٕ) األعشى ميمكف بف قيس ،ديوان األعشى الكبير ،شرح كتعميؽ دكتكر محمد حسيف.
مكتبة اآلداب بالجماميز ،المطبعة النمكذجية بالقاىرة ،بدكف طبعة /تاريخ ،ص (ٕٗ) ،بركاية
"النجاد" بدؿ "العماد".
ُٖ) أبك العباس ثعمب ،قواعد الشعر ،ص (ٕٔ).
ُٗ) ديوان طرفة بف العبد ،ص (ٕٓ).
َِ) انظر في ذلؾ التحميؿ :إبراىيـ أنيس ،موسيقى الشعر ،مكتبة األنجمك المصرية ،الطبعة
الثانية ُِٓٗـ ،ص (ٓ.)ٔٚ
ُِ) أبك العباس ثعمب ،قواعد الشعر ،ص (ِٕ).
ِِ) النابغة الذبياني ،ديوانو ،تحقيؽ حمدك طماس .دار المعرفة ببيركت ،الطبعة الثانية
ََِٓـ ،ص (ٖٕ).
ِّ) أبك العباس ثعمب ،قواعد الشعر ،ص (ْٖ).
ِْ) زىير بف أبي سممى ،ديوانو ،تحقيؽ حمدك طماس .دار المعرفة ببيركت ،الطبعة الثانية
ُِْٔىػ ََِٓ -ـ ،ص (ُّ).
ِٓ) انظر :إبراىيـ أنيس ،موسيقى الشعر ،ص (َُٕ).
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ِٔ) البيت غير منسكب لقائؿ في :جالؿ الديف السيكطي ،األشباه والنظائر في النحو،
تحقيؽ دكتكر فايز ترحيني .دار الكتاب العربي ببيركت ،الطبعة األكلى ُْٖٗـ.)ُّٔ /ّ( ،
ِٕ) أحمد عبد العزيز كشؾ ،المغة والكالم أبحاث في التداخل والتقريب ،دار غريب بالقاىرة،
طبعة ََِْـ ،ص (ُٔ).
ِٖ) عمر بف أبي ربيعة ،ديوانو ،شرح عمى مينا .دار الكتب العممية ببيركت ،الطبعة األكلى
ُٖٔٗـ ،ص (ُّْ) ،كابف عصفكر األشبيمي ،ضرائر الشعر ،كضع حكاشيو خميؿ عمراف
المنصكر .دار الكتب العممية ببيركت ،الطبعة األكلى ُٗٗٗـ ،ص (ُِٓ) .
ِٗ) انظر :ابف عصفكر األشبيمي ،ضرائر الشعر ،ص (ُِٔ).
َّ) انظر :إبراىيـ أنيس ،موسيقى الشعر ،ص (ِٖٗ).
ُّ) ابف رشيؽ القيركاني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده ،تحقيؽ دكتكر عبد الحميد
ىنداكم .المكتبة العصرية ببيركت ،الطبعة األكلى ََُِـ ،)ُْٓ /ُ( ،كانظر :ابف األثير
العمكم ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد.
المكتبة العصرية ببيركت ،الطبع األكلى ُٓٗٗـ ،)ِّْ /ِ( ،كالصباف ،حاشية الصبان
عمى شرح األشموني ،تحقيؽ طو عبد الرؤؼ سعد .المكتبة التكفيقية بالقاىرة ،الطبعة األكلى،
بدكف تاريخ.)ِِٕ /ُ( .
ِّ) أبك يعمى التنكخي ،كتاب القوافي ،تحقيؽ الدكتكر محمد عكني عبد الرءكؼ .دار الكتب
كالكثائؽ القكمية بالقاىرة ،الطبعة الثانية ََِّـ ،)ٖٔ٘( ،كانظر :أبا العالء المعرل،
الفصول والغايات في تمجيد اهلل والمواعظ ،تحقيؽ محمكد حسف زناتي .الييئة المصرية
العامة لمكتاب بالقاىرة ،طبعة ُٕٕٗـ.)ٕٚٓ /ٔ( ،
ّّ) قدامة بف جعفر ،نقد الشعر ،تحقيؽ محمد عبد المنعـ خفاجي .مكتبة الكميات االزىرية
بالقاىرة ،طبعة ُٕٗٗـ.)َِٗ( ،
ّْ) انظر :الصباف ،حاشية الصبان عمى شرح األشموني.)ٓٔ /ُ( ،
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نقال عف :سيد البح ػ ػراكم ،التضمين فـــي العــــروض والشعر العــــربي ،مجم ػ ػة فصػ ػ ػكؿ،
ّٓ) ن
المجمد السابع ،العدداف ّ ْ ،عاـ ُٕٖٗـ.)ْٗ( ،
ّٔ) انظر :الصباف ،شرح الكافية الشافية في عممي العروض والقافية ،تحقيؽ دكتكر فتكح
خميؿ .دار الكفاء باإلسكندرية ،الطبعة األكلى ََُِـ.)َُّ -ََّ( ،
ّٕ) أبك الحسف األخفش ،كتاب القوافي ،تحقيؽ أحمد راتب النفاخ .دار األمانة ببيركت،
الطبعة األكلى ُّْٗىػ ُْٕٗ -ـ.)َٕ( ،
ّٖ) ابف رشيؽ القيركاني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده.)ُٓٓ /ُ( ،
ّٗ) ابف األثير العمكم ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر.)ِّْ /ِ( ،
َْ) عبد القاىر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،ص (َّٔ).
ُْ) عمر بف أبي ربيعة ،ديوانو ،ص (ِّٕ).
ِْ) النابغة الذبياني ،ديوانو ،ص (ُِْ).
ّْ) قيس بف الممكح ،ديوانو ،جمع اإلماـ أبي بكر الكالبي ،تحقيؽ محمد إبراىيـ سميـ .دار
الطالئع بالقاىرة ،طبعة ُْٗٗـ ،ص (ُِّ).
ْْ) انظر في ذلؾ :سيبكيو ،الكتاب (ِ ،)ُِٕ /كجالؿ الديف السيكطي ،األشباه والنظائر
في النحو (ِ.)ُٖ /
ْٓ) انظر :تماـ حساف عمر ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،عالـ الكتب بالقاىرة ،الطبعة
الثالثة ُٖٖٗـ ،ص (ُِٕ).
ْٔ) امرؤ القيس ،ديوانو ،المطبعة الخيرية بمصر ،طبعة َُّٕىػ ،ص (ََُ).
ْٕ) انظر :ابف ىشاـ األنصارم ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،تحقيؽ محمد محيي
الديف عبد الحميد .المكتبة العصرية ببيركت ،طبعة ُٖٗٗـ.)ّٓٓ /ّ( ،
ْٖ) ديوان المتنبي (ّ.)ّّٖ /
ْٗ) انظر :عبد القاىر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،بتصرؼ ،ص (ِْْ).
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َٓ) انظر :أبا عمي القالي ،أمالي القالي ،دار الكتب العممية ببيركت ،الطبعة األكلى
ُٔٗٗـ.)ُٔ /ِ( ،
ُٓ) ديوان األعشى الكبير ،ص (ِٗٓ).
ِٓ) ابف عقيؿ اليمداني ،المساعد عمى تسييل الفوائد ،تحقيؽ محمد كامؿ بركات.
مطبكعات جامعة الممؾ عبد العزيز ،الطبعة األكلى ََُْىػ.)ُٕٓ /ُ( ،
ّٓ) انظر :أحمد عبد العزيز كشؾ ،القافية تاج اإليقاع الشعري ،دار غريب بالقاىرة ،طبعة
ََِْـ ،ص (ٓٗ).
ْٓ) ديوان بشر بن أبي حازم ،تحقيؽ دكتكرة عزة حسف .ك ازرة الثقافة بدمشؽ ،طبعة
َُٔٗـ ،ص (ُٖٖ).
ٓٓ) نقال عف :جكف ككيف ،بناء لغة الشعر ،ترجمة الدكتكر أحمد دركيش .دار المعارؼ
بمصر ،الطبعة الثالثة ُّٗٗـ ،ص (ّٕ).
ٔٓ) انظر عمى سبيؿ المثاؿ :رأم الدكتكر سيد البحراكم ،التضمين في العروض والشعر
العربي ،ص (ِٗ) ،كرأم الدكتكر أحمد عبد العزيز كشؾ ،الزحافات والعمة رؤية في التجريد
واألصوات واإليقاع ،مكتبة النيضة بالقاىرة ،بدكف تاريخ ،ص (َُْ).
ٕٓ) ابف رشيؽ القيركاني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده.)ُٓٓ /ُ( ،
ٖٓ) انظر :محمد خطابي ،لسانيات النص  -مدخل إلى انسجام الخطاب ،المركز الثقافي
العربي بالمغرب ،الطبعة األكلى ُُٗٗـ ،ص(ٗٓ).
ٗٓ) انظر :محمد بف عمي الجرجاني ،اإلشارات والتنبييات في البالغة ،تحقيؽ دكتكر عبد
القادر حسيف .دار نيضة مصر بالقاىرة ،طبعة بدكف تاريخ ،ص (ُِِ.)ُِٓ-
َٔ) ديوان عنترة العبسي ،مكتبة اآلداب ببيركت ،الطبعة الرابعة ُّٖٗـ ،ص (ٕٓ).
ُٔ) ديون أبي العتاىية ،دار بيركت لمطباعة كالنشر بمبناف ،طبعة ُٖٔٗـ ،ص ( ٖٔٔ ).
ِٔ) انظر :أبا الحسف األخفش ،كتاب القوافي ،ص (ْٔ) ،كابف سناف الخفاجي ،سر
الفصاحة ،ص (ُٖٓ).
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ّٔ) ابف جني ،الخصائص (ُ.)ٖٓ /
ْٔ) قدامة بف جعفر ،نقد الشعر ،ص (ُُٖ).
ٓٔ) ديوان النابغة الذبياني ،ص (َْ).
ٔٔ) ديوانو  ،شرح عمى مينا .دار الكتب العممية ببيركت ،الطبعة الثانية ُْٗٗـ ،ص
اح األى ىع ػ ً
اص ً
ير" .كعمى ىذه
ب يج ػ ه
أسا ًفمي ػ ػوي يمثىقَّ ه
كأنػػي ٍـ يخ يش ه
(ُِٗ) .بركايةٌ " :
ب في ًو أرك ي
كؼ ى
الركاية ال إقكاء في البيت.

ٕٔ) أبك الحسف األخفش ،كتاب القوافي ،ص (ْٕ).
يض برأم األخفش في التضميف" :كفي
ٖٔ) الخصائص (ُ .)ُِْ /كفي ٌ
رد ابف جني تعر ه
الشعر التضميف ،كليس بعيب؛ كاف كاف غيره أحسف منو" .كتاب القوافي ،ص (َٕ).
ٗٔ) محمد بف عمراف المرزباني ،الموشح في مآخذ العمماء عمى الشعراء ،تحقيؽ محمد
حسيف شمس الديف .دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة األكلى ُٓٗٗـ ،ص (ِٔ).
َٕ) الدمنيكرم ،حاشية الدمنيوري عمى متن الكافي ،طبعة البابي الحمبي بالقاىرة،
ُُّٔىػ ،ص (َُُ).
األسكد ".
الغداؼ
اب ...
ي
ي
عـ الغر ي
ُٕ) ديوان النابغة الذبياني ،ص (ّٖ) .بركاية " :ز ى
ِٕ) انظر القصة في :ابف جني ،الخصائص (ُ ،)ُِْ /كالمرزباني ،الموشح في مآخذ
العمماء عمى الشعراء ،ص (ِٓ).
ّٕ) انظر مر نتبا :إبراىيـ أنيس ،موسيقى الشعر ،ص (َِٔ) ،كشعباف صالح ،موسيقى

الشعر بين االتباع واالبتداع ،دار الثقافة العربية بالقاىرة ،الطبعة الثانية ُٖٗٗـ ،ص

(ِٖٕ).
ْٕ) انظر :محمد حماسة عبد المطيؼ ،المغة وبناء الشعر ،مكتبة دار الصفكة ،القاىرة،
الطبعة األكلى ُِٗٗـ ،ص (ُِْ – ِِْ).
ٕٓ) شعباف صالح ،موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع (ِٕٔ  ،)ِٕٗ-كانظر :سيبكيو،
الكتاب ،)َِٖ /ْ( ،كاألخفش ،كتاب القوافي ،ص (َُِ).
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مجالس ثعمب ،شرح كتحقيؽ عبد السالـ ىاركف ،دار

المعارؼ بمصر ،النشرة الثانية َُٔٗـ (ُ .)َْ /كلـ أقؼ عمييما في ديكانو.
ٕٕ) انظر :مجالس ثعمب (ُ ،)َْ /كجالؿ الديف السيكطي ،األشباه والنظائر في النحو
(ّ ،)ُُٔ /وموسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع (ِٖٕ).
ٖٕ) أبك الحسف األخفش ،كتاب القوافي ،ص (ْٕ).
ٕٗ) أبك يعمى التنكخي ،كتاب القوافي ،ص (ُّٕ).
َٖ) الدمنيكرم ،حاشية الدمنيوري عمى متن الكافي ،ص (َُُ).
ُٖ) سيبكيو ،الكتاب (ُ ،)ِّ /كانظر :ابف جني ،الخصائص (ُ.)ُِٓ /
ِٖ) عباس محمكد العقاد ،المغـــة الشاعرة ،ص (ُٗ).

***
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قائمة المصادر والمراجع
ُ -األخفش ،أبك الحسف :كتاب القوافي ،تحقيؽ أحمد راتب النفاخ .دار األمانة
ببيركت ،الطبعة األكلى ُّْٗىػ ُْٕٗ -ـ.
ِ -األشبيمي ،ابف عصفكر :ضرائر الشعر ،كضع حكاشيو خميؿ عمراف
المنصكر .دار الكتب العممية ببيركت ،الطبعة األكلى ُٗٗٗ ـ.
ّ -األعشى ،ميمكف بف قيس :ديوان األعشى الكبير ،شرح كتعميؽ دكتكر محمد
حسيف .مكتبة اآلداب بالجماميز ،المطبعة النمكذجية بالقاىرة ،بدكف طبعة /تاريخ.
ْ -األنبارم ،أبك البركات :نزىة األلباء في طبقات األدباء ،تحقيؽ إبراىيـ
السامرائي .مكتبة المنار ،الزرقاء باألردف ،طبعة ُٖٓٗـ.
ٓ -األنصارم ،حساف بف ثابت :ديوان حسان بن ثابت ،شرح عمى مينا .دار
الكتب العممية ببيركت ،الطبعة الثانية ُْٗٗـ.
ٔ -األنص ػػارم ،ابف ىشاـ :أوضح المسالك إلى ألفيـــــــــــة ابـن مالك ،تحقيؽ
محمد
محيي الديف عبد الحميد .المكتبة العصرية ببيركت ،طبعة ُٖٗٗـ.
ٕ -أنيس ،إبراىيـ :موسيقى الشعر ،مكتبة األنجمك المصرية ،الطبعة الثانية
ُِٓٗـ.
ٖ -البحترم ،الكليد بف عبيد :ديوان البحتري ،مطبعة الجكائب -قسطنطينية،
الطبعة األكلى ََُّىػ.
ٗ -البحراكم ،سيد :التضمين في العروض والشعر العربي ،مجمة فصكؿ،
المجمد السابع ،العدداف ْ ّ،عاـ ُٕٖٗـ.
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َُ -البكرم ،طرفة بف العبد :ديوان طــرفة بن العبد ،اعتنى بو عبد الرحمف
المصطاكم .دار المعرفة ببيركت ،طبعة ََِّىػ.
ُُ -التنكخي ،أبك يعمى :كتاب القوافي ،تحقيؽ الدكتكر محمد عكني عبد
الرءكؼ .دار الكتب كالكثائؽ القكمية بالقاىرة ،الطبعة الثانية ََِّ ـ.
ُِ -ثعمب ،أبك العباس:
 قواعد الشعر ،تحقيؽ محمد عبد المنعـ خفاجي .الدار المصرية المبنانيةبالقاىرة ،طبعة ُٔٗٗـ
 مجالس ثعمب ،شرح تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاركف ،دار المعارؼ بمصر،النشرة الثانية ،عاـ َُٔٗـ.
ُّ -الجرجاني ،عبد القاىر :دالئل اإلعجاز ،تحقيؽ محمكد محمد شاكر .الييئة
المصرية العامة لمكتاب بالقاىرة ،طبعة َََِـ.
ُْ -الجرجاني ،محمد بف عمي :اإلشارات والتنبييات في البالغة ،تحقيؽ
دكتكر عبد القادر حسيف .دار نيضة مصر بالقاىرة ،طبعة بدكف تاريخ.
ُٓ -ابف جعفر ،قدامة :نقد الشعر ،تحقيؽ محمد عبد المنعـ خفاجي .مكتبة
الكميات االزىرية بالقاىرة ،طبعة ُٕٗٗـ.
ُٔ -ابف جني ،أبك الفتح :الخصائص ،تحقيؽ محمد عمي النجار .الييئة
المصرية العامة لمكتاب بالقاىرة ،الطبعة الرابعة ُٗٗٗـ.
ُٕ -ابف أبي حازـ بشر :ديوان بشر بن أبي حازم ،تحقيؽ دكتكرة عزة حسف.
ك ازرة الثقافة بدمشؽ ،طبعة َُٔٗـ.
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ُٖ -خطابي ،محمد :لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ،المركز
الثقافي
العربي بالمغرب ،الطبعة األكلى ُُٗٗـ.
ُٗ -الخفاجي ،ابف سناف :سر الفصاحة ،دار الكتب العممية ببيركت ،الطبعة
األكلى ُِٖٗـ.
َِ -الدمنيكرل ،محمد :حاشية الدمنيوري عمى متن الكافي ،طبعة البابي
الحمبي بالقاىرةُُّٔ ،ىػ.
ُِ -الذبياني ،النابغة :ديوان النابغة الذبياني ،تحقيؽ حمدك طماس .دار
المعرفة ببيركت ،الطبعة الثانية ََِٓـ.
ِِ -ابف أبي ربيعة ،عمر :ديوان عمر بن أبي ربيعة :شرح عمى مينا .دار
الكتب العممية ببيركت ،الطبعة األكلى ُٖٔٗـ.
ِّ -ريتشاردز ،أ :العمم والشعر ،ترجمة دكتكر مصطفى بدكم .األنجمك
المصرية بالقاىرة ،بدكف طبعة /تاريخ.
ِْ -ابف أبي سممى ،زىير :ديوان زىير بن أبي سممى ،تحقيؽ حمدك طماس.
دار المعرفة ببيركت ،الطبعة الثانية ُِْٔىػ ََِٓ -ـ.
ِٓ -سيبكيو ،أبك عثماف عمر بف قنبر :الكتاب ،تحقيؽ عبد السالـ ىاركف .دار
الجيؿ ببيركت ،الطبعة األكلى ،بدكف تاريخ.
ِٔ -السيكطي ،جالؿ الديف :األشباه والنظائر في النحو ،تحقيؽ دكتكر فايز
ترحيني .دار الكتاب العربي ببيركت ،الطبعة األكلى ُْٖٗـ.
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ِٕ -الصباف ،محمد بف عمي:
 حاشية الصبان عمى شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك ،تحقيؽ طو عبدالرؤؼ سعد .المكتبة التكفيقية بالقاىرة ،الطبعة األكلى ،بدكف تاريخ.
 شرح الكافية الشافية في عممي العروض والقافية ،تحقيؽ دكتكر فتكح خميؿ.دار الكفاء باإلسكندرية ،الطبعة األكلى ََُِـ.
ِٖ -صالح ،شعباف :موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع ،دار الثقافة العربية
بالقاىرة ،الطبعة الثانية ُٖٗٗـ.
ِٗ -عبد المطيؼ ،محمد حماسة:
 النحو والداللة مدخل لدراسة المعنى النحوي الداللي ،دار الشركؽ بالقاىرة،الطبعة األكلى َََِـ.
 المغة وبناء الشعر ،مطبعة دار الصفكة ،القاىرة ،الطبعة األكلى ُِٗٗـ.َّ -العبسي ،عنترة بف شداد :ديوان عنترة ،مكتبة اآلداب ببيركت ،الطبعة
الرابعة ُّٖٗـ.
ُّ -أبك العتاىية ،إسماعيؿ بف القاسـ :ديوان أبي العتاىية ،دار بيركت
لمطباعة كالنشر بمبناف ،طبعة ُٖٔٗـ.
ِّ -العقاد ،عباس محمكد :المغة الشاعرة ،نيضة مصر لمطباعة كالنشر،
طبعة ُٓٗٗـ.
ّّ -العمكم ،ابف األثير :المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،تحقيؽ محمد
محيي الديف عبد الحميد .المكتبة العصرية ببيركت ،الطبعة األكلى ُٓٗٗ ـ.
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ّْ -العمكم ،ابف طباطبا :عيار الشعر ،شرح كتحقيؽ عباس عبد الساتر .دار
الكتب العممية ببيركت ،الطبعة األكلى ُِٖٗ ـ.
ّٓ -عمر ،تماـ حساف :المغة العربية معناىا ومبناىا ،عالـ الكتب بالقاىرة،
الطبعة الثالثة ُٖٖٗـ.
ّٔ -الفرزدؽ ،ىماـ بف غالب :ديوان الفرزدق ،تحقيؽ عمي فاغكر .دار الكتب
ببيركت ،طبعة ُٕٖٗـ.
ّٕ -القالي أبك عمي :أمالي القالي ،دار الكتب العممية ببيركت ،الطبعة األكلى
ُٔٗٗـ.
ّٖ -القيركاني ،ابف رشيؽ :العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده ،تحقيؽ
دكتكر عبد الحميد ىنداكم .المكتبة العصرية ببيركت ،الطبعة األكلى ََُِـ.
ّٗ -كشؾ ،أحمد عبد العزيز:
 الزحاف والعمة رؤية في التجريد واألصوات واإليقاع ،مكتبة النيضة بالقاىرة،بدكف تاريخ.
 القافية تاج اإليقاع الشعري ،دار غريب بالقاىرة ،طبعة ََِْـ. المغة والكالم أبحاث في التداخل والتقريب ،دار غريب بالقاىرة طبعةََِْـ.
َْ -ككيف ،جكف :بناء لغة الشعر ،ترجمة الدكتكر أحمد دركيش .دار المعارؼ
بمصر ،الطبعة الثالثة ُّٗٗـ.
ُْ -لكتماف ،يكرم :تحميل النص الشعري -بنية القصيدة ،ترجمة دكتكر محمد
فتكح أحمد .دار المعارؼ بالقاىرة ،طبعة ُٓٗٗـ.
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ِْ -المتنبي ،أبك الطيب أحمد :ديوان المتنبي ،بشرح عبد الرحمف البرقكقي.
دار الكتاب العربي ببيركت ،الطبعة الثانية ُٖٔٗـ.
ّْ -امرؤ القيس :ديوان امرئ القيس ،المطبعة الخيرية بمصر ،طبعة
َُّٕىػ
ْْ -المرزباني ،محمد بف عمراف :الموشح في مآخذ العمماء عمى الشعراء،
تحقيؽ محمد حسيف شمس الديف .دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة األكلى
ُٓٗٗـ.
ْٓ -المعرم ،أبك العالء :الفصول والغايات في تمجيد اهلل والمواعظ ،تحقيؽ
محمكد حسف زناتي .الييئة المصرية العامة لمكتاب بالقاىرة ،طبعة ُٕٕٗـ.
ْٔ -ابف الممكح ،قيس :ديوان مجنون ليمى ،جمع اإلماـ أبي بكر الكالبي،
تحقيؽ محمد إبراىيـ سميـ .دار الطالئع بالقاىرة ،طبعة ُْٗٗـ.
ْٕ -اليمداني ،ابف عقيؿ :المساعد عمى تسييل الفوائد ،تحقيؽ محمد كامؿ
بركات .مطبكعات جامعة الممؾ عبد العزيز ،الطبعة األكلى ََُْىػ.

***

ٍ
وم ْختَتٍَم
الحمد هلل في بدء ُ
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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.
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