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مستخلص
فــي إطــار علــم لغــة النــص الشــعري ،عجــزت نظريــات اللغوييــن النصييــن مــن جهــة ،ونظريــات اللغوييــن العروضييــن مــن جهــة،
عــن كشــف طبيعــة حــدوث النــص الشــعري وطبيعــة تلقيــه؛ فظهــرت الحاجــة فــي كشــف ذلــك إلــى اســتحداث نظريــة مزدوجــة
منهمــا ،بالتأليــف بيــن تســعة قوانيــن (قانــون المجــال ،وقانــون الطــول ،وقانــون الفصــل ،وقانــون الفقــرة ،وقانــون الجملــة ،وقانــون
التعبيــر ،وقانــون الكلمــة ،وقانــون المقطــع ،وقانــون الصــوت) ،علــى مبــدأ تفســيري واحــد ،ينبغــي أن يعــود إليــه كل مــن اشــتغل
بالموازنــة بيــن النصــوص الشــعرية ،أو بينهــا وبيــن النصــوص غيــر الشــعرية.
كلمات مفتاحية :علم لغة النص الشعري ،طبيعة حدوث النص الشعري ،الموازنة بين النصوص.

Prosodic text analysis theory
Mohammed Gamal Sakr

Abstract
Within the field of poetic text linguistics, the theories of both text linguistics and prosodic linguistics have failed
to reveal the nature of the creation of the poetic text and the way it is received by people. This necessitates
adopting a new theoretical framework that combines the two approaches by focusing on nine norms: domain
rules, length and separation rules, paragraph and sentence rules, phrases and words rules, and syllable and
sound rules. These rules should be used by anyone who compares between different poetic texts on the one
hand, and between poetic and non-poetic texts on the other.
Keywords: comparative analysis, non-poetic text, poetic text, poetic text linguistics, prosodic linguistics.
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سانِيَّ ِة
ال ْن َ
َواقِ ُع ا ْلعُلُ ِ
وم ْ ِ
شـبَّهُ بهــا العلــوم اإلنســانية ،بعــد
تســعى العلــوم الطبيعيــة التــي تَت َ َ
اكتشــاف الظواهــر الطبيعيــة (منطلقهــا األساســي األولــي) ،إلــى
الســيطرة عليهــا (مبتغاهــا الحقيقــي النهائــي) -بإنجــاز األعمــال
الثالثــة اآلتيــة:
صفًا كَافِيًا شَافِيًا.
َ 1 .1وصْف ُحدوث الظواهر َو ْ
اج ًحا.
سير ُحدوث الظواهر ت َ ْف ِ
2 .2ت َ ْف ِ
س ً
يرا ص َِحي ًحا نَ ِ
س َر ِة.
3 .3ت َ َوقُّع ُحدوث الظواهر ال َم ْو ُ
صوفَ ِة ال ُمفَ َّ
وقــد ُو ِفّقَــت العلــوم اإلنســانية فــي ســبيل تشــبهها بالعلــوم
الطبيعيــة ،إلــى إنجــاز العمــل األول فقــط؛ إذ قــد عاقتهــا عــن ســائر
األعمــال طائفتــان مــن العوائــق:
ق َطبيع ِة الظواهر اإلنسانية.
1 .1عَوائِ ُ
ق َطبيع ِة عَالق ِة الباحث عنها بها.
2 .2عَوا ِئ ُ
فمــن الطائفــة األولــى أن الظواهــر اإلنســانية ُمعَقَّــدةُ ،متَعَــدِّدة
سـ ِـريعَة
ـررةَ ،
الجوانــب الظاهــرة والباطنــة غيــر المتطابقــةُ ،مت َ َحـ ِ ّ
والظواهــر
ث هــو
التَّغَيُّــر .ومــن الطائفــة اآلخــرة اتِ ّحــاد الباحــ ِ
ِ
اإلنســانية التــي يَب ُ
ْحــث عنهــا ،حتــى لَيَــكادُ يســتحيل أن يخلــو
بحثــه عنهــا مــن رأيــه فيهــا وميلــه إليهــا (الخولــي:2000 ،
.)376 -367
وعلــى رغــم ذلــك اجتهــدت العلــوم اإلنســانية فــي إنجــاز األعمــال
الباقيــة وال ســيما العمــل الثانــي (تفســير الظواهــر تفســيرا صحيحــا
ناجحــا) ،حتــى ظهــرت فيهــا النظريــات المختلفة التي تــدل بظهورها
علــى مبلــغ هــذا االجتهــاد ،وباختالفهــا علــى مبلــغ ذلــك الت َّ ْع ِويــق!

إن ظهــور النظريــة هــو عالمــة اكتمــال التفســير الصحيــح الناجح؛
ـف بيــن عــدة قوانيــن ،علــى مبــدأ
فمــا هــي إال فَـ ْـرضٌ علمــي يُ َؤ ِلّـ ُ
ق منــه إلــى االســتنباط ،وكل قانــون مــن قوانينهــا إنمــا
واحــد يُ ْن َطلَـ ُ
هــو قاعــدة ُم ْل ِزمــة تعبــر عــن طبيعـ ِة شــيءٍ مــا المثاليـ ِةِ ،لتَكــونَ
ـار الــذي ينبغــي أن يلتزمــه هــذا الشــيء ِليَكــونَ (القاهــري،
المعيـ َ
.)202 ،145 :1983
ولقــد َولَّ ـدْتُ نظريــة النصيــة العروضيــة بتســعة قوانينهــا ،مــن
ص ِيّيــنَ ونظريــات اللُّغو ِيّيــن العَروضيّين
بيــن نظريــات اللُّغو ِيّيــن النَّ ِ ّ
جميعــا معــا ،لتعيــش فــي َكنَــف علــم لغــة النــص الشــعري ،علــى
القصائــد الطبيعيــة الكاملــة الواصلــة (التــي تَلَقّاهــا المتلقــون بأيــة
طريقــة مــن ُ
ـرق التَّل ِقّــي علــى أنهــا نصــوص شــعرية طبيعيــة
طـ ُ
ســرة الناقصــة الضالّــة (التــي لــم يتلقَّهــا
كاملــة) ،ال األبيــات ال ُم ْبت َ َ
ســت َ ِد َّل بخصائصهــا وعالقاتهــا
المتلقــون علــى أنهــا كذلــك) ،وت َ ْ
النصيــة العروضيــة علــى طبيعــة وجودهــا ،وبطبيعــة وجودهــا
علــى خصائصهــا وعالقاتهــا النصيــة العروضيــة ،تَحْ ديـدًا وت َ ْرتيبًــا
وتَهْذيبًــا؛ فقــد تشــاركت اللغــة والعــروض تشــاركا كامال مســتمرا،
فــي اختيــار العناصــر النصيــة العروضيــة كلهــا وإبــدال بعضهــا
مــن بعــض ُوصـ ً
ـول إلــى تَحْ ديــد العنصــر المناســب ،وفــي تقديــم
بعضهــا وتأخيــر بعضهــا ُوصـ ً
ـول إلــى ت َ ْرتيــب الوضــع المناســب،
ً
صــول إلــى تَهْذيــب
وفــي إضافــة بعضهــا وحــذف بعضهــا ُو
المقــدار المناســب.
وحرصــتُ فــي كل قانــون مــن قوانيــن هــذه النظريــة التســعة
اآلتــي رســم بيانهــا («قانــون ال َمجــال» ،و»قانــون ال ُّ
طــول»،
و»قانــون الفَصْــل» ،و»قانــون ال ِف ْقــرة» ،و»قانــون ال ُج ْملــة»،
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و»قانــون الت َّ ْعبيــر» ،و»قانــون ال َك ِلمــة» ،و»قانــون ال َم ْق َطــع»،
صـ ْـوت») -علــى أن يرتــدي جس ـ َمه اللغــوي رو ُحــه
و»قانــون ال َّ
ي ويســعى بــه ،تنبيهــا علــى طبيعــة عمــل طالــب الشــعر،
العَروضـ ُّ
التــي ينبغــي لطالــب علــم الشــعر أن يراعيهــا.

قَانُونُ ا ْل َم َجا ِل
ـب فــي أن تـ َ
ـراث اإلنســان وهــو نِتــاج حياتــه كلهــا ماديهــا
ال ريـ َ
ـتمر مــن اإلنســان الســالف إلــى اإلنســان الخالــف،
ومعنويهــا ،مسـ ٌّ
ي بــه اإلنســان
وال فــي أن اإلنســان الخالــف يحيــا بــه كمــا َحيِــ َ
الســالف ،وال فــي أن هــذا التــراث بنيــان متطــاول بكل ما يســتحدثه
ـف منــه ُك َّل حيــن علــى
اإلنســان الخالــف ،حتــى إنــه هــو نف َ
ســه لَيقـ ُ
أطــول ممــا وقــف عليــه ِمـ ْ
ـن قَ ْبــل.
وليــس تـ ُ
ـراث اإلنســان أشــبهَ بشــيء منــه بالشــجرة الحيــة فرعهــا
وجذرهــا؛ فنِتــاج حياتــه المــادي أشــبه بفرعهــا ،ونِتــاج حياتــه
المعنــوي أشــبه بجذرهــا ،وال ظهــور للجــذر إال بالفــرع ،وال
حيــاة للفــرع إال بالجــذر .ومــا نِتــاج حياتــه المعنــوي إال ثقافتــه،
ـب لغتــه المشــدودُ،
ـب ثقافتــه النابـ ُ
ـعر عصـ ُ
واللغــةُ قلـ ُ
ـض ،والشـ ُ
ـوا ُم شــعره القائ ـ ُم.
ـر ُ
وض قِـ َ
والعَـ ُ
ومــن طلــب عــروض الشــعر اشــتغل بشــعر الشــعراء -ومــن طلــب
علــم عــروض الشــعر اشــتغل بعلــم العلمــاء -فطالــب العــروض
ـوام الشــعر الطبيعــي القائــم
هــو طالــب الشــعر؛ إذ العــروض هــو ِقـ َ
فــي أصــل وجــوده ،فأمــا طالــب علــم العــروض فهــو طالــب علــم
الشــعر.
وينشــأ طالــب الشــعر منــا علــى اســتيعاب تــراث الشــعر ،ثــم
صيــرا ،ثــم اال ْبتِــداع فيــه
ا ِت ّباعــه اتباعًــا أعمــى ،ثــم ا ِت ّباعًــا بَ
ً
(العقــاد .)90-89 :1972 ،وســوا ٌء علــى تــراث الشــعر أكان
طالــب الشــعر فــي هــذه المرحلــة أم تيــك أم تلــك؛ فلــن يكــون
ـره
عــا إال فيــه ،كمــا لــم يكــن ُمت َّ ِبعًــا إال لــه؛ فهــو -البُـدَّ-
ُم ْبت َ ِد ً
ِ
حاضـ ُ
وإن َ
غيَّبَــه.
ُــره؛ فتجيــش
الشــعر
طالــب
ســ َم ُع
يَ ْ
ُ
َ
الشــعر ،أو يَقــرؤُه ،أو يَ ْذك ُ
ِ
بصــدره موســيقاه العروضيــة نفســها أو غيرهــا ،فيُغَ ِنّيهــا بقصيــدة
لنفســه فــي التعبيــر عــن َه ـ ٍ ّم مــن همومــه .وليســت الموســيقى
ـرأ َ أو
سـ ِ
العروضيــة التــي يغنيهــا أ َ ْعلَــقَ مــن غيرهــا بمــا َ
ـم َع أو قَـ َ
ـر؛ فلــن تخلــو موســيقاه ُم َوافِقَــةً و ُمقَابِلَــةً و ُم َو ِازيَــةً ،مــن أن
ذَ َكـ َ
تكــون وجهــا مــن وجــوه تركيــب المفــردات العروضيــة نفســها.
وبالخصائــص الوزنيــة (البحــر أي نمــط الــوزن ،وطــول القصيــدة
ــور
أي عــدد أبياتهــا ،وطــول البيــت أي عــدد تفعيالتــه ،و ُ
ص َ
ي
التفعيــات أي أحــوال ســامتها وتغيُّرهــا) ،والقافويــة
َّ
(الــر ِو ّ
أي أَثْبَــت أصــوات أواخــر األبيــات ،وال َمجْ ــرى أي حركــة الــروي
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ســكَن فلــم تك ْ
والــردْف أي صــوت الليــن
ُــن-
َــرك -وربمــا َ
ِّ
إذا تَح َّ
ال ُم ْلتَــزم قبــل الــروي أو التَّأْســيس أي صــوت األلــف ال ُم ْلتَــزم
ْ
يكــن-
أي ٍ منهمــا فلــم
قبــ َل مــا قبــ َل
الــروي ِ -وربمــا ُج ِ ّ
ــر ْد مــن ّ
ّ
والوصــل أي صــوت تمكيــن الــروي إذا تحــرك ،وربمــا ســكن فلــم
يكــن) -بهــذه الخصائــص الوزنيــة والقافويــة جميعــا معــا تَت َ َولَّ ـدُ
س ـت َ ْن ِز ُل لطالــب الشــعر قصائدَهــا مــن
الموســيقى العروضيــة ،وت َ ْ
شــواهقها ،وت ُ ْغريــه بهــا ،فيُوافقُهــا (يُتابعُهــا ،ويُطابقُهــا) ،أو
ســها ،ويُضادُّهــا) ،أو يُوازيهــا (يُباريها ،ويُســابقُها).
يُقابلُهــا (يُعاك ُ
وبذلــك ا ْ
ســاجَلة»
سـ ِـرقة» و»ال ُم َ
شـت َ َم َل نقـدُ الشــعر على أبواب «ال َّ
َــرا ُء
َــب ،واختلفــ ِ
صبَــ ِ
ارضَــة» ،حتــى تَعَ َّ
ت العُص ُ
ت النُّص َ
و»ال ُمعَ َ
ـاص (تداخــل النصــوص)،
وال ُخ َ
ـاب التَّنَـ ِ ّ
ص َمــا ُء -ثــم ا ْ
سـت َ ْبدَ َل بهــا بـ َ
ـو َل متلقوهــا
حتــى ثَبَــتَ فــي طبيعــة الشــعر اعتــا ُ
ق القصائــد ،وتحـ َّ
واردهــم وتَكَا ُملهــم
عــن اتهــام أصحابهــا ،إلــى تــذوق أســاليب ت َ ُ
(صقــر.)19 :2008 ،
َــونُ
وفــي أثنــاء موافقــة القصائــد ومقابلتهــا وموازاتهــا ،يَتَك َّ
س ـ ُمهُ مواهبــه الت َّ ِليــدة ومكاســبه
لطالــب الشــعر أســلوبه الــذي ت َ ْر ُ
ال َّ
ط ِريفــة ،وتُلَ ّ ِونُــه مناهلــه المتدفِّقــة وتجاربــه المتع ِ ّمقــة ،حتــى
ض علــى المتلقيــن ُ
غ ْف ً
ــا ،فينســبونها إلــى
ــر ُ
إن القصيــدة لَت ُ ْع َ
صاحبهــا ،بمــا عرفــوا مــن أســلوبه (الجمحــي.)7-6/1 :1974 ،
ذلــك قانــون المجــال الــذي ت َ ُجولُــهُ قصائــدُ الشــعر (حركتهــا)،
وتجــول فيــه (إطارهــا)؛ فمــن خصائــص وزن « َم ْفعَــل» فــي
متــن اللغــة العربيــة -وكلمــة « َم َجــال» علــى وزن « َم ْفعَــل» بــأنَّ

ـول» -ت َ َح ُّمــل الداللــة علــى المصــدر إذا دَ َّل الســياق
أصلهــا « َمجْ ـ َ
ـوالن شــديد) ،وعلــى الزمــان
علــى أن الكلمــة َم ْ
ص ـد ٌَر ِم ِ
ي ( َجـ َ
يم ـ ٌّ
َــوالن)،
إذا دَ َّل الســياق علــى أن الكلمــة اســم زمــان (زمــان الج َ
وعلــى المــكان إذا دَ َّل الســياق علــى أن الكلمــة اســم مــكان (مــكان
َــوالن) ،وال يمتنــع أن يتســع اإلطــار لــكل مــا يشــبه الزمــان
الج َ
والمــكان فــي إحاطــة حركــة قصائــد الشــعر.
علــى حركــة قصائــد الشــعر موافقــة ومقابلــة وموازيــةِ ،م ْ
ــن
ط ِرهــا المعتبــرة -ينبسـ ُ
داخــل أ ُ ُ
ط ســلطانُ قانــون المجــال ،ويراعيه
ـب علــم الشــعر ،ألن طالــب الشــعر يخضــع لــه
ُوجــودًا و َ
عدَ ًمــا طالـ ُ
ص ـدًا.
َ
ـوا وقَ ْ
ع ْفـ ً

قَانُونُ ال ُّ
طو ِل
لمــا احتمــل القَصْــد فــي مــادة «ق ،ص ،د» مــن متــن اللغــة
العربيــة ،أن يكــون اإلرادة أو االتجــاه أو االعتــدال (ابــن منظــور،
ق ص د) ،احتملــت «القَ ِصيــدَة» المشــتقة منــه مصطلحــا علــى
ـردَ ِة الشــعر ،أن تكــون ال ُمــرادة أو ال ُم ْعتَنــى بهــا أو ال ُم ْعتَدِلــة،
ُم ْفـ َ
ي فــي فهــم مصطلــح «القصيــدة» ،مــن تَد ِْريــج
وليــس أ َ َحـ َّ
ـب إل ـ َّ
هــذه المعانــي الثالثــة المحتملــة.

محمد جمال

لقــد كان طالــب الشــعر األول إذا شــغله أمــر مــن الحــزن أو الفــرح
دَ ْنــدَنَ أصوات ًــا ُ
غ ْف ً
ــا مــن المعنــى -وعندئــذ كان المقطــع مــن
ـر نفســه تلحينا يُ َم ِث ّــل مشــاعره ويُ َه ْد ِهدُها.
التفعيلــة -يُلَ ِ ّحنُهــا من ِ
سـ ِ ّ
ت معنــى -وعندئــذ
ثــم صــار يُدَ ْنـ ِدنُ األصــوات ُمركبــةً فــي كلمـ ٍة ذا ِ
كانــت التفعيلــة مــن البيــت -يكررهــا باللحــن نفســه .ثــم صــار يُدَ ْن ِدنُ
ت مختلفــةً مؤتلفــةً فــي جملــة واحــدة -وعندئــذ كان البيــت من
كلمــا ٍ

القصيــدة -يكررهــا باللحــن نفســه .ثــم صــار يُدَ ْنـ ِدنُ ُج َمــا مختلفــةً
ت
مؤتلفــةً -وعندئــذ كانــت القصيــدة مــن الشــعر -ينتقــل مــن بيــ ِ

ت الجملـ ِة باللحــن نفســه.
الجملـ ِة منهــا إلــى بيـ ِ
ولقــد ينبغــي أن يُعَــدَّ مــن ُم َخلَّفَــات رحلــة طالــب الشــعر إلــى
القصيــدة ،البيــتُ الــذي يُــروى يَتي ًمــا ليــس معــه غيــره ،والبيتــان
اللــذان يُ ْرويــان نُتْفَــةً ليــس معهمــا غيرهمــا ،واألبيــات المعــدودات
التــي تُـ ْـروى ِق ْطعَــةً ليــس معهــا غيرهــا -مثلمــا يُع ـدُّ مــن مســائل
ضبْــ ُ
نقــد الشــعر الخالفيــةَ ،
ط طــول القصيــدة العموديــة؛ أهــو
عشَــرات األبيــات ،أم بضعــة عشــر بيتــا ،أم ســبعة أبيــات ،أم
َ
كل مــا اكتملــت فيــه رســالة طالــب الشــعر وإن كان بيتــا واحــدا
(القيروانــي.)189-186/1 :1981 ،
وأَثْبَــتُ األقــوال فــي ضبــط طــول القصيــدة العموديــة المتوســطة،
أنــه بضعــة عشــر بيتــا ،وأن كل قصيــدة زادت علــى ذلــك كانــت
ـمتُ
طويلــة ،وأن كل قصيــدة نقصــت عنــه كانــت قصيــرة؛ فقــد قَ َ
سـ ْ
عــدد أبيــات الشــعر العمــودي الــذي اشــتملت عليــه الموســوعة
الشــعرية ( ،)1442137علــى عــدد قصائــده (- )114234وهــو
جملــة مــا اجتمــع ل ُم ِعدِّيهــا مــن عصــر مــا قبــل اإلســام إلــى العصــر
الحديــث (ثــورة ســنة  1952المصريــة) -فــكان متوســط طــول
القصيــدة بضعــة عشــر بيتــا (( )12.62أبــو ظبــي.)2003 ،

سـ ُ
ط األعــداد ال ُمبَ َّ
ضعَــة وأ َ ْوالهــا بطــول القصيــدة المتوســطة
وأ َ ْو َ
هــو الخمســة عشــر ،ألنــه َوحْ ـدَه هــو الوتــر الكامــل الــذي آثــره
دائمــا طالــب الشــعر (صقــر ،)16 :2010 ،مــن حيــث عــدد
الخمســة عشــر فــي نفســه ،ومــن حيــث انقســامه علــى ثالثــة
أقســام ،ومــن حيــث ت َ ْخ ِميــس كل قســم ،وهــذا غايــة اكتمــال
األعــداد ال ُمبَ َّ
ضعَــة.
ولكــن ينبغــي أن يُراعــى طــو ُل البيــت نفســه مــن داخــل طــول
القصيــدة؛ فأبيــات كثيــر مــن البحــور متفاوتــة التفعيــات أعــدادًا
الوافــي
ومقاط ـ َع أصــوات ،ثــم يكــون مــن البحــر الواح ـ ِد البيــتُ َ
(المســتوفي عــددَ التفعيــات) ،والبيــتُ ال َمجْ ُ
ــزو ُء (المنقــوص
تفعيلتيــن) ،والبيــتُ ال َمشْــ ُ
نصــف التفعيــات)،
ور (المنقــوص
َ
ط ُ
والبيــت ال َم ْن ُهــوك (المنقــوص ثُلُثَــي ِ التفعيــات) ،والبيــت ال ُم َو َّحــد
(المنقــوص مــا ســوى تفعيلــة واحــدة).

إن أكمــل أبيــات الشــعر العمــودي (أكثرهــا مقاطــع صوتيــة)
ــو
وإن لــم يكــن أكثرهــا أصواتــا مفــردة وال عــدد تفعيــات -لَ ُه َالبيــتُ الوافــي مــن بحــر الكامــل (ثالثــون مقطعــا صوتيــا فــي
ـن ُمتَفَا ِعلُـ ْ
ـن ُمتَفَا ِعلُـ ْ
ـن ُمتَفَا ِعلُـ ْ
ـن ُمتَفَا ِعلُـ ْ
ســت تفعيــاتُ :متَفَا ِعلُـ ْ
ـن
ُمتَفَا ِعلُ ْ
ــن) -وبحــر الكامــل مــن أكثــر بحــور الشــعر العربــي
العمــودي كلــه اســتعماال بمــادة الموســوعة الشــعرية الســابقة
(أبــو ظبــي -)2003 ،فليــس أعــدل مــن االحتــكام إليــه فــي ضبــط
طــول القصيــدة المتوســطة ،بضــرب عــدد مقاطعــه الثالثيــن ،فــي
عــدد أبيــات القصيــدة المتوســطة الخمســة عشــر ،ليكــون مقــدار
أربعمئــة وخمســين مقطعــا صوتيــا ( -)450وهــو هنــا في تســعين
تفعيلــة ( -)90هــو طــول قصيــدة الشــعر العمــودي المتوســطة.
ينقطــع طالــب الشــعر لقصيدتــه وقــد انطبــع فــي وعيــه طــول
ــف عنــده بأســلوب
قصيــدة الشــعر العمــودي المتوســطة ،فيَ ِق ُ
نقــص عنــه
ُ
اإل ْطنــاب ،أو يَ
ال ُمســاواة ،أو يَزيــدُ عليــه بأســلوب ِ
اإليجــاز .وهــي ثالثــة أســاليب بالغيــة معروفــة (ابــن
بأســلوب ِ
أبــي اإلصبــع ،)198 :1963 ،يســتدل عليهــا طالــب علــم الشــعر
بمنزلــة طــول القصيــدة الخــاص مــن ذلــك المتوســط العــام،
ويُعَ ِلّقُهــا بثالثــة معانيهــا المعجميــة الســابقة ،بحيــث يكــون فيهــا
علــى أســلوب اإليجــاز معنــى اإلرادة ،وعلــى أســلوب اإلطنــاب
معنــى االعتنــاء ،وعلــى أســلوب المســاواة معنــى االعتــدال.
ومــن أســلوب اإليجــاز كانــت ال ُمقَ َّ
طعــات القديمــة والحديثــة التــي
شـبَّهَها قدي ًمــا
دا َخـ َل فيهــا طالــب الشــعر ذلــك الطــو َل المتوسـ َط ،و َ
ب ِقــادة العنــق التــي ت َ ْك ِفــي فيهــا ال َحبَّــات ،وشــبهها حَديثًــا بقَـ ْـو ِس
ـوتْ لــه القصيــدةُ بعضُها
الســماء التــي تَحْ ت َ ِ
شـدُ فيهــا األلــوان ،فان َطـ َ
سـعَه.
علــى بعــض أو أغنــى بعضُهــا عــن بعــض ،حتــى اســتفرغ ُو ْ
ـو َلت القديمــة والحديثــة التــي
ومــن أســلوب اإلطنــاب كانــت ال ُم َطـ َّ
طالــب الشــعر ذلــك الطــو َل المتوســ َط ،فاجتمعــت
َــف فيهــا
ضَاع َ
ُ
لــه فــي إهــاب القصيــدة الواحــدة قصائــدُ متعــددة ،انقطــع لهــا
ـط
انقطاعــا ٍ
ـدار الطو ِل المتوسـ ِ
ت متعــددة ،فأضــاف ُك َّل مــرة إلــى ِم ْقـ ِ
س ـعَه.
ـر ،حتــى اســتفرغ ُو ْ
ـدارا مثلَــه أو مقاديـ َ
مقـ ً
صـدَات القديمــة والحديثــة التي
ومــن أســلوب المســاواة كانــت ال ُمقَ َّ
راعــى فيهــا طالــب الشــعر ذلــك الطــول المتوســط ،فاســتقامت
ب
ُــرو ِ
لــه عليــه القصيــدة ،وارتــاح فيهــا إلــى ال ُمعَادَلَــة مــن ك ُ
عفَــة (اإلطنابيّــة) ،وال ُمدَا َخلَــة (اإليجازيّــة).
ال ُمضَا َ
علــى أطــوال قصائــد الشــعر ُمقَ َّ
ص ـدَةً ،ينبس ـ ُ
ط
طعَــةً و ُم َط َّولَــةً و ُمقَ َّ
طالــب علــم
عدَ ًمــا
ســلطانُ قانــون الطــول ،ويراعيــه ُوجــودًا و َ
ُ
ص ـدًا.
الشــعر ،ألن طالــب الشــعر يخضــع لــه َ
ـوا وقَ ْ
ع ْفـ ً
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وضيَّ ِة
َن َظ ِري َُّة النَّ ِّ
صيَّ ِة ْالعَرُ ِ

ص ِل
قَانُونُ ا ْلفَ ْ
فاصلَــة
ال بــد للقصيــدة ال ُمتْقَنَــة مــن أن تشــتمل علــى فصــول ُمت َ ِ
اصلَــة ،يعبــر ك ٌّل منهــا عــن أحــد عناصــر ُمر َّكــب رســالتها التــي
ُمت َ َو ِ
أرســلها طالــب الشــعر ،تعبيــرا يســتقل بــه فــي نفســه ويشــارك
غيــره (القرطاجنــي :1981 ،المنهــج الثالــث فــي اإلبانــة عمــا
يجــب فــي تقديــر الفصــول وترتيبهــا ووصــل بعضهــا ببعــض
وتحســين هيئاتهــا ومــا تعتبــر بــه أحــوال النظــم فــي جميــع ذلــك
مــن حيــث يكــون مالئمــا للنفــوس أو منافــرا لهــا) .وتلــك هــي صفة
البُ ْنيانيَّــة التــي يتصــف بهــا ُك ُّل عمــل ُمتْقَــن يعمله اإلنســان ،فيخرج
مطبوعــا بطابــع بنيانــه اإلنســاني نفســه ،ذي األجهــزة المتفاصلــة
باختصــاص كل منهــا بعملــه ،المتواصلــة بتكامــل هــذه األعمــال.
وعناصر مركب هذه الرسالة ثالثة أنواع:
ــب ال ُم َركَّــب ،ت ُ ِلــ ُّم
ُ 1 .1مشْــ ِكلَة ( ُم ْع ِضلَــة ،أو ُمصيبــة) ،هــي لُ ُّ
بطالــب الشــعر فــي أثنــاء دَ ْندَنَتِــه ،فيَحْ ت َ ِفــز بهــا ،وي ْنشَــط
لهــا ،علــى حيــن يظــل النــاس مختلفيــن فيهــا.
شــعار
ـب ال ُم َركَّب (ال ِ ّ
(رأْي ،أو فَيْصــل) ،هــي ِ
2 .2دَ ْعــوى َ
ـعار لُـ ّ ِ
شـ ُ
ْ
ـب الشــعر
الج ْ
سـ َم مــن المالبــس) ،يُف ِلــتُ فيهــا طالـ ُ
ي ِ
مــا َو ِلـ َ
ـرج ،بمــا تُفَتِ ّقُــه حيلتُــه.
مــن ضيــق األ َ ْز َمــة إلــى ســعة الفَـ َ
ـب ال ُم َر َّكــب (الدِّثــار
ـار لُـ ّ ِ
3 .3دَليــل ( ُح َّجــة ،أو بُ ْرهــان) ،هــو دِثـ ُ
ـعار مــن المالبــس) ،يــرى فيــه طالــب الشــعر
ي ال ِ ّ
شـ َ
مــا َو ِل ـ َ
ِمثـ ً
واالمتِثــال ،بمــا يُفَ ِت ّقُــه نِظــا ُم حياتــه.
ـال صــادق الت َّ َمثُّــل
ْ
وال ريــب فــي تكامــل هــذه األنــواع الثالثــة بحيــث يحتــاج إليهــا
جميعاــ مع�اـ مركبــ رس��الة كل قصي��دة ُمتْقَنَ�ةـ؛ ومــن ث��م كان فــي
ضبــط طــول القصيــدة المتوســطة بخمســة عشــر بيتــا كمــا ســبق
فــي قانــون الطــول -مــا يكافــئ ثالثــة األنــواع المطلوبــة بثالثــة
فصــول ُم َخ َّمســة ،ومــا خــرج عــن هــذا الطــول فتفاوتــت فيــه
مظاهــر
أبيــات الفصــول ،فقــد تفاوتــت فيــه عنــد طالــب الشــعر
ُ
آثرهــا ،ووجــب علــى طالــب علــم
األنــواع الثالثــة أنفســها و َم ُ
الشــعر أن يراعــي هــذا التفــاوت بــذاك (صقــر.)19 :2010 ،
ســت َ ِق ُّل التعبيــر عــن المشــكلة بفصــل مــن القصيــدة ،والتعبيــر
يَ ْ
عــن الدعــوى بفصــل ثــان ،والتعبيــر عــن الدليــل بفصــل ثالــث،
ويتكفــل اشــتراكها فــي تكويــن مركــب الرســالة باتصالهــا فــي
أثنــاء اســتقاللها .ثــم ال يخــرج ترتيــب بعضهــا مــن بعــض عــن أن
يكــون علــى َوفــق أحــد هــذه األنمــاط الســتة:

 -1ش (مشكلة) ،ع (دعوى) ،ل (دليل)،
 -2ش ،ل ،ع،
 -3ع ،ش ،ل،
 -4ع ،ل ،ش،
 -5ل ،ش ،ع،
 -6ل ،ع ،ش.
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وهــي ســتة أســاليب يرتــاح منهــا طالــب الشــعر إلى مــا شــاء ،ويَ َّ
ط ِلع
بهــا طالــب علــم الشــعر عندئذ علــى حركة تفكيره الشــعري.
عنصــر أحــد
ولكــن قــد يتعــدد فــي مركــب رســالة القصيــدة،
ُ
األنــواع (المشــكلة ،أو الدعــوى ،أو الدليــل) ،تعبيــرا عــن مظاهــر
ومآثــر أخــرى مــن مظاهــره ومآثــره؛ فيــزداد فصـ ًـا علــى فصلــه،
َــار عندئــذ علــى غيــره ،فلــم يتــرك لــه موضعــا مــن
وربمــا ج َ
ُم َر َّكــب الرســالة  ،وال يخلــو ذلــك مــن أثــر مواهــب طالــب الشــعر
ستِشْــكَال
التليــدة ومكاســبه الطريفــة ،وليــس أكبــر ِعنايــةً باال ْ
عــاء مــن ذوي
مــن ذوي العقــول ال ُمتَفَ ِ ّكــرة ،وال أكبــر ِعنايــةً باال ِدّ َ
سـتِدْالل مــن ذوي األنفــس
األرواح ال ُمت َ َرفِّعَــة ،وال أكبــر ِعنايــةً باال ْ
شـ ِ ّهيَة .وكمــا تميــل ك ُّل طبيعــة إلــى مــا يناســبها ،تميــل إذا كان
ال ُمت َ َ
ـره إلــى تقديمــه عليــه (صقــر.)24 :2010 ،
معــه غيـ ُ
أ َ َل مــا أ َ َهـ َّم ت َ ْفصيـ َل فصــول القصيــدة ،ومــا أَدَقَّــه ،ومــا أ َ ْنفَعَــه مــا
ـض فصــول قصيــد ٍة ،ال قصيــدةً
ســها بعـ َ
لــم تكــن هــذه القصيــدةُ نف ُ
ج قَ ْبـ َل تفصيــل هــذه الفصــول،
ـو ُ
كاملــةً! إن طالــب علــم الشــعر أَحْ ـ َ
إلــى تحقيــق ُو ُجــود القصيــدة نفســها؛ فربمــا اعتمــد فيهــا دون
دواويــن الشــعراء ،علــى كتــب المختــارات ومــا أشــبهها ،التــي
يقتصــر مختــار القصيــدة فيهــا أحيانــا علــى بعضهــا دون بعــض،
ـب علــم الشــعر فــي تفصيــل فصولهــا
حتــى إذا مــا اســتفرغ طالـ ُ
ع َملَــه أح ـدُ ال ُمح ِقّقيــن ال ُمتر ِبّصيــن.
ـض عليــه َ
س ـعَه ،نَقَـ َ
ُو ْ
ستِشْــكَاليَّةً وادِّعائيَّــةً
علــى حركــة فصــول قصائــد الشــعر ا ْ
ســتِدْالليَّةً ،ينبســ ُ
ط ســلطانُ قانــون الفَصْــ ِل ،ويراعيــه ُوجــودًا
وا ْ
ـوا
ـب علــم الشــعر ،ألن طالــب الشــعر يخضــع لــه َ
و َ
عدَ ًمــا طالـ ُ
ع ْفـ ً
وقَصْــدًا.

قَانُونُ ا ْل ِف ْق َر ِة
تتجمــع األبيــات ِم ْ
ــن داخــل الفَصْــل أحيانــا فــي مجموعتيــن
ـض األفــكار ،ويُلَ ِ ّمح
ـر طالــب الشــعر فــي إحداهــا بعـ َ
(فِ ْقرتيــن) ،يُ ْن ِكـ ُ
إليهــا ،ويرتــاب فيهــا ،ويســخط عليهــا ،ويُثْبِــت فــي األخــرى
ـرح بهــا ،ويطمئــن إليهــا ،ويرضــى عنهــا
ـض األفــكار ،ويُ َ
بعـ َ
صـ ِ ّ
(صقــر2005 ،أ)413 :؛ فتتحــرك مجموعتــا األبيــات (الفقرتــان)
فــي الفصــل ،مثلمــا تتحــرك األمــواج فــي مجراهــا َم ـدًّا و َجـ ْـز ًرا،
سـ ِلكُ ك ُّل
ارا ،وت َ ْن َ
أو مثلمــا تتحــرك األنغــام فــي لحنهــا ج ََوابًــا وقَـ َ
ـر ً
ســ ْلك الت َّ ْ
ســ ْلك التَّدْويــر ،أو
ضميــن ،أو ب ِ
مجموعــة فــي فقرتهــا ب ِ
س ـ ْلك الت َّ ْ
ضميــن والتَّدْويــر جميعًــا معًــا.
ب ِ
أمــا الت َّ ْ
ي علــى تعليــق كلمــة
ضميــن فهــو مصطلــح عَروضــي قافَـ ِو ّ
قافيــة البيــت بمــا بعدهــا تعليقــا نَحْ ِويًّــا ،تنجــذب به األبيــات بعضها
ع الســابق منهــا فــي ِض ْمــن الالحــق؛ فــا
إلــى بعــض ،وكأنمــا أُو ِد َ
يســتقر فيهــا وقــوف إال علــى قافيــة آخرهــا ،كمــا يســتقر الوقــوف
علــى قافيــة البيــت الواحــد.

محمد جمال

ولقــد اتســع التضميــن للعالقــات النحويــة المتعــددة المختلفــة،
غيــر منحصــر فيمــا بيــن كلمــة القافيــة ومــا بعدهــا ،وتَد ََّرجــت
درجاتــه علــى َو ْفــق درجــات وثاقــة هــذه العالقــات النحويــة؛
ووجــب علــى طالــب علــم الشــعر أن يحتكــم إليــه فــي ت َ ْمييــز ال ِفقَــر
وت َ ْقديرهــا (صقــر.)2001 :2011 ،
ي على إشــراك شــطري
أمــا التَّدْويــر فهــو مصطلــح عَروضــي َو ْزنـ ّ
البيــت فــي كلمــة واحــدة تنقســم عليهمــا ،وينجــذب بهــا بعضهمــا
إلــى بعــض ،وكأنمــا أُدِيــر العَ ُجـ ُ
ص ـدْر
ـز (الالحــق) منهمــا علــى ال َّ
(الســابق)؛ فــا يســتقر بينهمــا وقــوف إال علــى قافيــة البيــت مــن
آخــر العَ ُجــز.
ولقــد اتســع التدويــر الشــتراك األبيــات أنفســها مــن أطرافهــا فــي
الكلمــات المنقســمة ،غيــر منحصــر فــي اشــتراك شــطري البيــت،
وصــار فــي أصــل فلســفة الشــعر الحديــث الســاعية إلــى تمثيــل
الموســيقى الحديثــة ،مــن بعد أن كان من فلتات الشــعر القديم الشــاذة
عــن تمثيــل الموســيقى القديمــة ،ووجــب علــى طالــب علــم الشــعر أن
يحتكــم إليــه فــي ت َ ْمييــز ال ِفقَــر وت َ ْقديرهــا (صقــر.)133 :2006 ،
ســ ْلك التضميــن
وال يخفــى أن انســاكَ أبيــات الفقــرة الواحــدة ب ِ
سـ ْلك التدويــر يــدل علــى
يــدل علــى ترابطهــا الباطــن ،وانســاكها ب ِ
سـ ْل َكي ِ التضميــن والتدويــر جميعــا
ترابطهــا الظاهــر ،وانســاكها ب ِ
معــا يــدل علــى ترابطهــا الباطــن والظاهــر ،وهــذا أوثــق الترابــط.
ـف ِمـ ْ
ـن داخله
وإذا حــرص طالــب الشــعر علــى ِوتْ ِريَّــة الفصــل اختلـ َ
ـكار فــزاد مقــدار فقرتــه،
ِم ْقــدارا الفقرتيــن ،فربمــا َخـ َّ
ـف عليــه اإلنـ ُ
وثَقُـ َل عليــه اإلثبــاتُ فنقــص مقــدار فقرتــه ،والعكــس بالعكــس.
وفــي أثنــاء تشــابه حركــة الفقرتيــن ْ
ازدِوا ًجــا وتَكا ُم ً
ــا وحركــة
األمــواج فــي مجراهــا مــدا وجــزا أو حركــة األنغــام فــي لحنهــا
جوابــا وقــرارا ،ال ت َ ْل َ
ــز ُم ترتيبــا واحــدا إنــكارا فإثباتــا أو إثباتــا
فإنــكارا ،ألنهــا تجــري مــن عمــل طالــب الشــعر َمجْ ــرى َطبيعتِــه
ْــن
النفســية و َ
ص ْنع ِتــه الفنيَّــ ِة جميعــا معــا ،وهمــا ذَ َواتَــا حركتَي ِ
ـرتْ حركــةُ الفقرتيــن فــي أصلهــا
ـان كمــا تأتلفــان؛ فربمــا َجـ َ
تختلفـ ِ
ص ْنعَتُــه الفنيَّــةُ.
مجــرى طبيعتــه النفســية ،ثــم َ
غيَّ َرتْهــا َ
وينبغــي لطالــب علــم الشــعر أن يضبــط ال ِفقَــر بالفصــول كمــا
يضبــط الفصــول بالفقــر؛ فإنــه إذا كان الفصــل هــو اإلطــار الــذي
يحيــط بالفقــر لتتحــرك مــن داخلــه وال تخــرج عنــه ،فــإن الفقــر
هــي مجموعــات األبيــات المترابطــة التــي تمــأ الفصــل وتُلَ ّ ِونُــه
ليســتقل بمعنــاه ومبنــاه ،عــن ســائر الفصــول.
ــكارا،
ــكارا فإثْبات ًــا أو ِإثْبات ًــا ف ِإ ْن ً
علــى حركــة فِقَــر الفصــول ِإ ْن ً
ينبس ـ ُ
ـب
ط ســلطانُ قانــون ال ِف ْقــرة ،ويراعيــه ُوجــودًا و َ
عدَ ًمــا طالـ ُ
ــوا وقَصْــدًا.
علــم الشــعر ،ألن طالــب الشــعر يخضــع لــه َ
ع ْف ً

قَانُونُ ا ْل ُج ْملَ ِة
ـر فصــول القصائــد،
إن اإلنـ َ
ـن تــدور عليهمــا فِقَـ ُ
ـكار واإلثبــات اللَّذَ ْيـ ِ
ســتَفاد إال مــن ال ُج ْملــة النَّحْ ويــة؛
همــا َوجْ هَــا الفائــدة التــي ال ت ُ ْ
ــوي ِم ْ
ســنَ ٍد إِلَيْــ ِه،
ــن ُ
ْــنُ :م ْ
ع ْن ُ
ْــن ُمتَك ِ
َاملَي ِ
ص َري ِ
إذ إنهــا ُم َركَّــب لُغَ ٌّ
ـف إِلَي ِْه َمــا أ َ َح ِد ِه َمــا أ َ ْو ِكلَي ِْه َمــاِ ،مـ ْ
سـنَدٍَ .و َم ْه َمــا يَ ْن َ
ـر
ـن َ
َو ُم ْ
ضـ ْ
عن َ ِ
اصـ َ
ت (أَد ََواتٍ) -يُ ْم ِكـ ْ
ـن ت َ ْم ِييـ ُ
ـز
ت ( ُمتَعَ ِلّقَــاتٍ) ،أ َ ْو ُملَ ّ ِونَــا ٍ
ـرىُ :م َك ِ ّمــا ٍ
أ ُ ْخـ َ
س ـنَ ِد َو َمــا ا ْن َ
اصـ ِـر ُم ْ
ـاف ِإلَ ْي ـ ِه،
ش ـت َ ِم ٍل َ
علَــى ا ْل ُم ْ
ضـ َ
ِم ْق ـد ٍَار ِمــنَ ا ْلعَنَ ِ
ِمـ ْ
س ـنَ ِد إِلَ ْي ـ ِه َو َمــا ا ْن َ
ـر ُم ْ
ـاف إِلَ ْي ـ ِه،
ش ـت َ ِم ٍل َ
علَــى ا ْل ُم ْ
ضـ َ
ـن ِم ْق ـد ٍَار آ َخـ َ
ْــن ِم ْ
ــر
ســا ُم ا ْل ُج ْملَــ ِة َ
ِليَ ْ
ســت َ ِم َّر ا ْن ِق َ
ِيــر ا ْلعَنَ ِ
اص ِ
ــن َمقَاد ِ
علَــى َز ْو َجي ِ
ـو
ـر َ
ُمتَك ِ
ـر ُهـ َ
ـن :أ َ َحدُ ُه َمــا ُهـ َ
ع ْنـهُ أ َ ْو يُثْبَــتُ لَـهَُ ،و ْال َخـ ُ
ـو َمــا يُ ْن َكـ ُ
َاملَ ْيـ ِ
ـر أ َ ْو يُثْبَــتُ .
َمــا يُ ْن َكـ ُ
ولقــد اجتمعــت الجملــة والبيــت العمــودي علــى ذلــك االزدواج،
دار ْي
وائتلفــت بينهمــا األزواج؛ فاســتق َّل َ
صـدْر البيت أحيانا بأحــد ِم ْق َ
عناصــر الجملــةِ ،ليســتق َّل العَ ُجــز باآلخر ،حتــى تَدَاعَى ُ
طــوال الجمل ِة
ب الشــعر علــى
والبيــ ِ
ت (دَعَــا ُك ٌّل منهمــا اآل َخــر) أو َل إِ ْقبــال طالــ ِ
ْ
ـرنَ طــو ُل الجملــة فيمــا بعـدُ بطــول البيــت.
قصيدتــه ،ثــم اقتَـ َ
الوافِــي وال َمجْ ـ ُ
ـزو ُء
ولمــا كان فــي أطــوال بيــت الشــعر العمــوديَ ،
وال َمشْــ ُ
ور وال َم ْن ُهــوكُ وال ُم َو َّحــدُ -كانــت فــي أطــوال الجملــة
ط ُ
ــرتْ لطالــب الشــعر قرينــةُ
النحويــة ،قَ َرائِنُهــا ُك ِلّهــا .ثــم َخ َط َ
ك ِ ّل بيــت مــن هــذه األطــوال المختلفــة ،فــي أثنــاء إقبالــه علــى
ــرتْ لــه قرينــةُ القصيــر فــي أثنــاء إقبالــه
غيــره؛ فــكان إذا َخ َط َ
علــى الطويــل أ َ َ
وو َّزع الجمـ َل المتعــددة علــى
ضـ َ
غيرهــاَ ،
ـاف إليهــا َ
ـرتْ لــه قرينــةُ الطويــل فــي أثنــاء
أرجــاء البيــت الواحــد -وإذا َخ َطـ َ
ف منهــا بَ ِقيَّتَهــا مســتغنيًا بمــا ذكــر عمــا
إقبالــه علــى القصيــر َحـذَ َ
ع أجــزاء الجملــة الواحــدة علــى األبيــات المتعــددة.
حــذف ،أو َو َّز َ
ـب الشــعر على تنســيق الجمــل المتعــددة وأجزاء
ولقــد ســاعدَتْ طالـ َ
ـاليب َر ْبــطٍ مختلفــةٌ ،يُجــا ِو ُر بعضُهــا الجملــةَ
الجملــة الواحــدة ،أسـ ُ
أو ُج ْز َءهــا بالجملــ ِة أو ُج ْزئِهــا ،كأســاليب العطــف واالســتئناف-
َاخـ ُل بعضُهــا الجملــةَ أو ُج ْز َءهــا بالجملـ ِة أو ُج ْزئِهــا ،كأســاليب
ويُد ِ
االعتــراض والشــرط (صقــر.)147 -111 :2000 ،
تلــك أربــع درجــات مــن ترابــط الجمــل المتعــددة وأجــزاء الجملــة
الواحــدة ،ال ُم َو َّزعــة باألســاليب الســابقة علــى األبيــات المتعــددة،
تَتَصاعَــدُ َوثاقــةُ عَالقاتِهــا النحويــ ِة ،مــن الدرجــة األولــى إلــى
الدرجــة الرابعــة ،علــى النحــو اآلتــي:
َاور الجم ِل المتعددة.
1 .1تَج ُ
2 .2تَدَا ُخل الجم ِل المتعددة.

أجزاء الجملة الواحدة.
َاور
ِ
3 .3تَج ُ
أجزاء الجملة الواحدة.
4 .4تَدَا ُخل
ِ
سـلَّم التَّرابُــط الطويــلُ ،كلَّمــا ت ُ ُجــو ِو َزتْ درجــةٌ
أربــع درجــات مــن ُ
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وضيَّ ِة
َن َظ ِري َُّة النَّ ِّ
صيَّ ِة ْالعَرُ ِ

بعضهــا فــي بعــض ،حتــى
إلــى مــا بعدهــا اشــتدَّ تضميــنُ األبيــا ِ
ت ِ
ـض الجمــل الكبــرى بال ِفقَــر؛ فاتســعت لبعــض الجمــل
ســتْ بعـ ُ
التب َ
الصغــرى ،ووجــب علــى طالــب علــم الشــعر أال ينخــدع بإطــار
الجملــة الكبــرى ،عمــا فــي داخلــه ِمــن ُج َمــل صغــرى.
لقــد جــرى ُمتَلَقُّــو الشــعر العمــودي أحيانًــا علــى انتــزاع البيــت
مــن قصيدتــه ِإل ْ
شــهادِه علــى مــا يتداولونــه مــن أفــكار؛ فعاقهــم
عــن ذلــك تضميــنُ األبيــات وال ســيما إذا كان مــن الدرجــات
ـدم تضميــن األبيــات
ـر َ
ص طـ ُ
العليــا ،حتــى َحـ َ
ـاب الشــعر علــى عـ ِ
ت بجملتــه -أو
التــي يُ َج ِ ّه ُزونهــا النتــزاع المتلقيــن ،ليســتقل ك ُّل بيـ ٍ
تخفيــف تضمينهــا ،ليســهل علــى المتلقيــن إكمــال نقصهــا.
ِ

أمــا ُمتَلَقُّــو الشــعر الحديــث فقــد َو َّ
طنُــوا أنفســهم دائ ًمــا علــى

تخفيــف
أن تكــون القصيــدة كالبيــت الواحــد؛ فعاقهــم عــن ذلــك
ُ
ـر
التضميــن بَ ْلـهَ عــد َم التضميــن ،حتــى حــرص طــاب الشــعر ال ُحـ ِ ّ

ش ـدَّة تضميــن األبيــات (أشــباه مقاديــر األبيــات العموديــة)،
مــن ِ
علــى شُــمول القصيــد ِة ك ِلّهــا أحيانًــا بجملــة واحــدة (صقــر،

يراعــي هــذا االئتــاف كمــا راعــى ذاك.
وإذا تَطابَــقَ التعبيــران ات َّ َح ـدَا ،وجــاز الــكالم فيهمــا علــى تعبيـ ٍـر
ـوع علــى نوعيــن:
ـوي ٍ َمعًــاُ ،متَنَـ ّ ِ
ي ٍ وزنـ ّ
واحـ ٍد عروضـ ّ
ـوي ٍ نحـ ّ
ي ٍ لغـ ّ
ي ُم َح ـدَّدٌ ،يكــرر فيــه طالــب الشــعر بعــض
1 .1ت َ ْعبِيـ ٌ
ـر اص ِْط َل ِح ـ ٌّ
التعبيــرات ال َمث َ ِليَّــة (المؤثــرة الســائرة) ،المعهــودة فــي
اخ ِر َهــا).
مواضــع معينــة مــن األبيــات (أ َ َوا ِئ ِلهَــا ،أو أ َ َو ِ
ـردٌ ،يخضــع فيــه طالــب الشــعر لبعــض
ـر ِ
ي ُم َجـ َّ
2 .2ت َ ْع ِبيـ ٌ
س ـيَاقِ ٌّ
ار ِديَّــة (المتالقيــة المتوافقــة)،
األوضــاع التعبيريــة الت َّ َو ُ
المأمولــة لمواضــع األ َ َزمــات مــن األبيــات ( َمضَايِ ِقهَــا ،أو
شَــدَا ِئ ِد َها).

فــي النــوع األول تَت َ َجلَّــى كَرامــةُ بعــض التعبيــرات الناجحــة علــى
طالــب الشــعر ،المأثــورة عــن ســلفه الصالــح مــن فحــول الشــعراء
ذوي التعبيــرات الســابقة الباهــرة الغالبــة ،التــي إذا مــا اســتعملها
فــي أوائــل أبياتــه طــرب لهــا المتلقــون وحضرهــم تاريخهــا

 :2000الفصــل الثانــي (البيــت والجملــة)).

البديــع المثيــر الممتــع ،وســبقوا إلــى تكملــة األبيــات علــى مــا

َاخلَــةً ،ينبســ ُ
ط ســلطانُ
علــى حركــة ُج َمــل ال ِفقَــر ُمتَجَــا ِو َرةً و ُمتَد ِ

ـب الشــعر يخالفهــم إلــى تكملتهــا علــى
عرفــوا مــن قبــل ،فــإذا طالـ ُ
أنحــاء أخــرى ،فيــزدادون َط َربًــا -وإذا مــا اســتعملها فــي أواخــر

ـب علــم الشــعر ،ألن
ـون ال ُج ْملـ ِة ،ويراعيــه ُوجــودًا و َ
عدَ ًمــا طالـ ُ
قانـ ِ
ص ـدًا.
طالــب الشــعر يخضــع لــه َ
ـوا وقَ ْ
ع ْفـ ً

قَانُونُ الت َّ ْعبِ ِير
يجــري ُمتَلَقُّــو الشــعر فــي إدراك معنــى الجملــة ووزن البيــت،
مجــرى واحــدا؛ فكمــا يدركــون وزن البيــت بتمييــز بعــض تفعيالته
المترابطــة المتكاملــة ،وال يكتفــون بتمييــز تفعيلة واحــدة -يدركون
معنــى الجملــة بتمييــز بعــض كلماتهــا المترابطــة المتكاملــة ،وال
يكتفــون بتمييــز كلمــة واحــدة .وربمــا قيــس ذلــك أحيانًــا بــأن مــا
يميزونــه مــن تفعيــات البيــت هــو مــا يجــوز إذا ْ
اقت ُ ِطــع وحــدَه

ئ قليــا أن يكــون بيتــا مقبــوال (الفارابــي،)1090-1089 ،
و ُه ِيّـ َ
ْ
وأن مــا يميزونــه مــن كلمــات الجملــة هــو مــا يجــوز إذا اقت ُ ِطــع

ـر
وح ـدَه و ُه ِيّ ـ َ
ئ قليــا أن يكــون جملــة مقبولــة ،وهــذا هــو الت َّ ْع ِبيـ ُ
ي
ي ،وال يمتنــع أن يُ َ
يــر ا ْلعَ ُر ِ
ســ َّمى ذاك الت َّ ْعبِ َ
وضــ َّ
ي النَّحْ ــ ِو ُّ
اللُّغَــ ِو ُّ
ي.
ا ْل َو ْزنِ ـ َّ
إن منزلــة التعبيريــن كليهمــا لَبَ ْيــنَ منزلتيــن؛ فمنزلــة التعبيــر
العروضــي الوزنــي بيــن منزلتــي البيــت والتفعيلــة ،ومنزلــة

التعبيــر اللغــوي النحــوي بيــن منزلتــي الجملــة والكلمــة .وكمــا
عــى ُ
عــا ُك ٌّل منهمــا
طوالهمــا (دَ َ
ائتلفــت الجملــة والبيــت حتــى تَدَا َ
اآل َخــر) ،ثــم ْ
ـرنَ طــو ُل الجملــة بطــول البيــت -يأتلــف التعبيــران
اقتَـ َ

عيَــا ثــم يتطابقــا ،ويجــب علــى طالــب علــم الشــعر أن
حتــى يَتَدَا َ
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أبياتــه اصطــدم بهــا المتلقــون ،وارتــدُّوا ِطرابًــا يُفَ ِت ّشــون عمــا
بيــن الحاضــر والماضــي مــن جوامــع وفــوارق.
وفــي النــوع الثانــي تَت َ َجلَّــى كَرامــةُ بعــض األوضــاع التعبيريــة
سـ ِدّ ُك ِ ّل َخلَـ ٍل
النافعــة علــى طالــب الشــعر ،ال ُم ْغ ِريــة بقدرتهــا علــى َ
ي ِ فــي
ب ُك ِ ّل َ
يَ ْخت َـ ُّل منــه فجــأةً َ
ورأْ ِ
ص ـدْعٍ ،وتَجْ ريئِــه علــى ال ُمض ـ ّ
شــأنه وتأييــده عليــه -التــي إذا مــا اســتعملها فــي مضايــق أبياتــه
اليغَــا ِل عندئــذ فــي
استحســنها المتلقــون مــن حيــث يعُــدُّون ْ ِ
المعنــى المــراد دليــل ثبــات طالــب الشــعر (التبريــزي:1969 ،

 )179وإذا مــا اســتعملها فــي شــدائد أبياتــه اســتقبحوها مــن
سـ ِت ْدعَا َء معنًــى غيــر مــراد دليــل اضطــراب طالــب
حيــث يعُـدُّون ا ْ
الشــعر (القيروانــي.)73/2 :1981 ،
ربمــا كان اســتعمال أحــد نوعــي التعبيــر العروضــي الوزنــي
ـر علــى طالــب الشــعر أحيانــا مــن اآلخــر
اللغــوي النحــوي ،أ َ ْي َ
سـ َ

ـدي فــي
وأ َ ْع َجـ َل إليــه ،أو أحظــى لــدى المتلقيــن -ولكــن ال ريــب لـ َّ

رجــوع كثيــر مــن تعبيــرات النــوع األول (االصطالحــي المحــدد)

فــي أصلهــا ،إلــى تعبيــرات النــوع اآلخــر (الســياقي المجــرد).
ســياقيَّةً ،ينبســ ُ
ط
علــى حركــة تعبيــرات ال ُج َمــل اص ِْطالحيَّــةً و ِ
ســلطانُ
طالــب علــم
عدَ ًمــا
بيــر ،ويراعيــه ُوجــودًا و َ
ُ
قانــون الت َّ ْع ِ
ِ
ــوا وقَصْــدًا.
الشــعر ،ألن طالــب الشــعر يخضــع لــه َ
ع ْف ً

محمد جمال

قَانُونُ ا ْل َك ِل َم ِة
بيــن الكلمــة والتعبيــر اللغــوي والجملــة والفقــرة اللغويــة والفصــل
اللغــوي والنــص والكتــاب والجمهــرة اللغويــة (األعمــال اللغويــة
الكاملــة) ،مــن العالقــات مثــل التــي بيــن التفعيلــة والتعبيــر
العروضــي والبيــت والفقــرة العروضيــة والفصــل العروضــي
والقصيــدة والديــوان والجمهــرة العروضيــة (األعمــال العروضيــة
ــردات هاتيــن الطائفتيــن
ــر ٍد مــن ُم ْف َ
الكاملــة)؛ يشــتمل كل ُم ْف َ
علــى مــا قبلــه ،ويشــتمل عليــه مــا بعــده ،وال يمتنــع عليهمــا
الذهــاب إلــى أبعــد مــن ذلــك صعــودا وهبوطــا ،حتــى
جميعــا
ُ
يعثــر مــن أوغــل فيمــا قبــل الكلمــة والتفعيلــة علــى مــا ال يــكاد
ـرا ،ويعثــر مــن أوغــل فيمــا بعــد الجمهرتيــن اللغويــة
يَتَنَا َهــى ِصغَـ ً
ـرا -ويقفــا جميعــا علــى
والعروضيــة علــى مــا ال يــكاد يَتَنَا َهــى ِكبَـ ً
طبيعــة التــراث اإلنســاني المتكاملــة المتناميــة المتواليــة ،التــي ال
يســتغني كل مركــب فيهــا عــن مفــرده ،وال يَت َ َميَّــز كل مفــرد حتــى
يَت َ َميَّــز مركبــه.
مــن داخــل التعبيــر اللغــوي المســتقل تتميــز الكلمــات التي تتشــارك
فــي تكوينــه وتتكامــل ،حتــى يســتطيع مــن شــاء ،أن يصنفهــا علــى
اســم وفعــل وحــرف ،كمــا صنفهــا اللغويــون القدمــاء -أو علــى
اســم وصفــة وفعــل وضميــر وخالفــة وظــرف وأداة ،كمــا يصنفهــا
اللغويــن المحدثــون (حســان.)90 :1979 ،
ومــن داخــل التعبيــر العروضــي المســتقل تتميــز التفعيــات التــي
تتشــارك فــي تكوينــه وتتكامــل ،حتــى يســتطيع مــن شــاء ،أن
سـبَبيَّة (مبــدوءة بســبب)،
يصنفهــا علــى َوتِديّــة (مبــدوءة بوتــد) ،و َ
(متكونــة
كمــا صنفهــا العروضيــون القدمــاء -أو علــى ُخماســيَّة
ِّ
(متكونــة مــن ســبعة أحــرف) ،كما
ســباعيَّة
مــن خمســة أحــرف) ،و ُ
ِّ
يصنفهــا العروضيــون المحدثــون (صمــود.)23-22 :1986 ،
ولكــن مــن داخــل التعبيــر العروضــي اللغــوي المــزدوج تتميــز
سـكْتة خفيفــة
سـكْتة خفيفــة مــن قبلهــا و َ
التفعيلــة ال َك ِلميّــة نُ ْطقًــا ب َ
مــن بعدهــا -وإن َو َ
س ـكْتتان حينًــا إحداهمــا أو كلتاهمــا،
ض َحــت ال َّ
و َخ ِفيَتــا حينًــا إحداهمــا أو كلتاهمــا -ويجــري العُـ ْـرف الكتابــي علــى
تمييزهــا رس ـ ًما بمســافة بيــاض مــن قبلهــا ومســافة بيــاض مــن
بعدهــا.
ولقــد ينبغــي لطالــب علــم الشــعر أن يراعــي مــا فــي تمييــز
التفعيلــة الكلميــة نطقًــا ورسـ ًما علــى النحــو الســابق ،مــن حفــاوة
بمــا تؤديــه وزنًــا ومعنًــى (الطيــب ،)327/2 :1991 ،مــن حيــث
يتوقــف عندهــا المتلقــي علــى رغمــه ،ليتقبَّــل أَث َ َريْهــا اآلتييــن:
1 .1ت َ ْو ِضيح ا ْل َو ْزن َوتَثْبِيته؛ فإن في تمييز التفعيلة الكلمية من
قطــع توالــي التفعيالت المتشــابكة ،مــا يُنَ ِبّــه المتلقي على
خصوصية الوزن الذي تشارك في أدائه ،ويُ َم ِ ّكنه من نفسه.

2 .2ت َ ْو ِضيــح ا ْل َم ْعنَــى َوتَثْ ِبيتــه؛ فــإن فــي تمييــز التفعيلــة الكلميــة
مــن قطــع توالــي الكلمــات المتشــابكة ،مــا يُنَ ِبّــه المتلقــي
علــى خصوصيــة المعنــى الــذي تؤديــه بعــض الكلمــات،

ويزيــد عنايتــه بــه.
وليــس فــي التفعيــات ال َك ِلميّــة أخطــر شــأنا ممــا فــي أطــراف
سـ ْكتَةٌ
األبيــات؛ إذ تطمئــن قبــل الطــرف األول وبعــد الطــرف اآلخر َ
واضحــة ال تختفــي ،ت ُ َوفِّــر علــى التفعيلــة الكلميــة نصــف مــا تتميز
بــه ،حتــى إذا مــا قــام قائــم القوافــي بلــغ تميــز التفعيــات الكلميــة
أ َ ْو َج ـهُ ،ولــم يعــد لهــا بعدئــذ مــن ُم ْرتَقًــى ترتقــي إليــه؛ فأمــا إذا
ـن الســابقين (ت َ ْو ِضيــح
ُو ِفّــق فيهــا طالــب الشــعر إلــى تأثيــر األَث َ َر ْيـ ِ
ف
ا ْل َ
ْــر ُ
ــو ْزن َوتَثْبِيتــه ،وت َ ْو ِضيــح ا ْل َم ْعنَــى َوتَثْبِيتــه) ،فإنــه يُش ِ
عندئــذ علــى المتلقيــن مــن ُم ْرتقــاه الرفيــع ،وأمــا إذا أخفــق فيهــا
فإنــه يهــوي منهــا فــي مــكان ســحيق (المعــري.)156 :1984 ،
وكمــا بلــغ اهتمــام طالب الشــعر بتفعيــات القوافي الكلميــة أحيانا،
أن يُ َج ِ ّهزهــا بيــن يــدي إقبالــه علــى أبياتهــا ِليَ ْطمئــنَّ بــه ســعيُه
ســعاه المعاجــ ُم القافويــة -ينبغــي
إليهــا -حتــى ُو ِضعَــتْ لتأييــد َم ْ
لطالــب علــم الشــعر أن يَحْ ت َ ِكــم إليهــا فــي تمييــز أســلوب طالــب
الشــعر ،وإنزالــه منزلتــه مــن التوفيــق واإلخفــاق (الطرابلســي،
.)519-518 ،457-456 ،455 ،238 :1981
علــى حركــة َك ِلــم التعبيــرات أ َ ْطرافيَّــةً وأَحْ شــائيَّةً ،ينبسـ ُ
ط ســلطانُ
ـب علــم الشــعر ،ألن
ـون ال َك ِل َمـ ِة ،ويراعيــه ُوجــودًا و َ
عدَ ًمــا طالـ ُ
قانـ ِ
صـدًا.
طالــب الشــعر يخضــع لــه َ
ـوا وقَ ْ
ع ْفـ ً

قَانُونُ ال َم ْق َط ِع
ـر ِة
ال يخــرج مــا يُ ْن َطــق مــن األصــوات اللغويــة العربيــة فــي َز ْفـ َ
ـونَ بــه أ َ َح ـدُ هــذه المقاطــع الســتة:
هــواء واحــدة ،عــن أن يَت َ َكـ َّ
ير [س(ساكن)+ح(حركة)]،
1 .1قَ ِص ٌ
ح [س+ح+ح]،
َ 2 .2ط ِوي ٌل َم ْفتُو ٌ
ق [س+ح+س]،
َ 3 .3ط ِوي ٌل ُم ْغلَ ٌ

اح ٍد [س+ح+ح+س]،
ست َ ِطي ٌل ُم ْغلَ ٌ
ُ 4 .4م ْ
سا ِك ٍن َو ِ
ق ِب َ
سا ِكنَي ِْن [س+ح+س+س]،
ست َ ِطي ٌل ُم ْغلَ ٌ
ُ 5 .5م ْ
ق ِب َ
ُ 6 .6مت َ َطا ِو ٌل [س+ح+ح+س+س].

ومــن المقاطــع القصيــرة والطويلــة وحدهــا ( ،)3 ،2 ،1تتكــون
الكلمــات فــي َوصْــل نُ ْطقهــا األصيــل ،فأمــا ســائر المقاطــع (،4
ض لهــا فــي َو ْقــف نُ ْطقهــا ع ُُروضًــا ال يقــاس
ــر ُ
 ،)6 ،5فت َ ْع ِ
عــروض المقطــع
صــل نُ ْط ِقهــا مــن ُ
عليــه ،غيــر مــا يكــون فــي َو ْ
المســتطيل المغلــق بســاكن واحــد ( ،)4إذا أَصَابَهــا إِ ْد َ
غــا ٌم بعــد
مقطعهــا الطويــل المفتــوح ( ،)2وال يلبــث الناطــق أن يصطنــع
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وضيَّ ِة
َن َظ ِري َُّة النَّ ِّ
صيَّ ِة ْالعَرُ ِ

ـن اختــاس ال َم ـ ِدّ أو َه ْمـ ِـز ِه أو تخفيــف اإلدغــام ،مــا يعالــج بــه
ِمـ ِ
اســتطالة هــذا المقطــع علــى كلماتــه ،ليتصــل نطقهــا بمقاطعهــا
القصيــرة والطويلــة ســهال ســريعا ،بــا ت َ َحبُّــس وال تَعَثُّــر (صقــر،
.)24:1999
وال تخــرج عــن ذلــك التفعيــاتُ العروضيــة علــى اختــاف بحــور
أبياتهــا ،ال فــي هيئاتهــا القياســية (العلميــة النظريــة) القليلــة
الســالمة:
	-فَعُولُ ْن [،]3+2+1
	َ -مفَا ِعيلُ ْن [،]3+2+2+1
	-فَا ِع َلت ُ ْن [،]3+2+1+2
	-فَا ِعلُ ْن [،]3+1+2
ست َ ْف ِعلُ ْن [،]3+1+3+3
	ُ -م ْ
علَت ُ ْن [،]3+1+1+2+1
	ُ -مفَا َ
	ُ -متَفَا ِعلُ ْن [،]3+1+2+1+1
	َ -م ْفعُ َ
ولتُ [،]1+2+2+3
ست َ ْف ِع لُ ْن [،]3+1+3+3
	ُ -م ْ
	-فَاعِ َلت ُ ْن [-]3+2+1+2

وال فــي هيئاتهــا االســتعمالية (الفنيــة التطبيقيــة) الكثيــرة ال ُمغَيَّــرة
بتقصيــر المقاطــع الطويلــة وتطويــل القصيــرة وفتــح المغلقــة
وإغــاق المفتوحــة ،ثــم ال فــي وصــل نطقهــا أوائــ َل األبيــات
وأواسـ َطها ُمتَك ّ َِونَــةً مــن المقاطــع القصيــرة والطويلــة وحدهــا (،1
ـر األبيــات ُمتَعَ ِ ّر َ
ضــة للمقاطــع
 ،)3 ،2وال فــي وقــف نطقهــا أواخـ َ
الطويلــة والمســتطيلة؛ ومــن ثــم كان فــي تمثيــل مجاميــع المقاطــع
العروضيــة برمــوز التفعيــات ،تنبيـهٌ قــوي واضــح على اســتمرار
النظــام اللغــوي ،علــى رغــم مــا يصطنعــه بهــا النظــام العروضــي
مــن تحديــد وترتيــب وتهذيــب؛ فإنــه إنمــا ينشــئ إيقاعــه الخــاص،
مــن داخــل إيقــاع اللغــة العــام.

ـع ا ْل ُمتَطــا ِو ِل؛ فإنــه مفتقــد فــي
ـق ا ْل َك ِل َمــا ِ
َ 1 .1و ْقــف نُ ْطـ ِ
ت ِبال َم ْق َطـ ِ
وقــف نطــق التفعيــات.
ــع ال َّ
ــق الت َّ ْف ِع َ
ط ِويــ ِل ا ْل َم ْفتُــوحِ؛ فإنــه
يــا ِ
َ 2 .2و ْقــف نُ ْط ِ
ت ِبال َم ْق َط ِ
مفتقــد فــي وقــف نطــق الكلمــات إال مظاهــر معــدودات.
ولكنــه ينبغــي أن يعتمــد علــى فِ ْقــدان الموضــع األول بالعــروض
دون اللغــة ،فــي التنبيــه علــى أن الناطــق يصطنــع بهــذا المقطــع
فــي وقــف نطــق الكلمــات مــن االختــاس والتخفيــف مــا يعالــج
بــه تطــاول المقطــع المتطــاول ،مثلمــا اصطنــع فــي وصــل نطقهــا
مــا عالــج بــه اســتطالة المقطــع المســتطيل ،ليظــل الوقــف بعَ ِقــب
ـر بعيــد.
الوصــل غيـ َ
وكذلــك ينبغــي أن يعتمــد علــى ِوجْ ــدان الموضــع اآلخــر بالعــروض
دون اللغــة ،فــي التنبيــه علــى أن وقــف نطــق الكلمــات بالمقطــع
الطويــل المفتــوح ،الغالــب مــن قديــم إلــى حديــث علــى كلمــات
قوافــي الشــعر العمــودي ،كان مــن وجــوه الوقــف القديمــة العامــة
الثابتــة بالســماع ال ُم َوثَّــق (ســيبويه ،)167/4 :1988 ،ولكنــه
انحســر عــن ســائر الــكالم بقانــون التطــور اللغــوي العــام إال
مظاهــر معــدودات ،واســتمر فــي الشــعر بقانــون التقاليــد الفنيــة
المحافظــة.
علــى حركــة مقاطــع ال َك ِلم قَصيــرةً و َطويلــةً و ُمســتطيلةً و ُمتَطا ِولةً،
ينبسـ ُ
ـب
ـع ،ويراعيــه ُوجــودًا و َ
عدَ ًمــا طالـ ُ
ط ســلطانُ قانـ ِ
ـون ال َم ْق َطـ ِ
صـدًا.
علــم الشــعر ،ألن طالــب الشــعر يخضــع لــه َ
ـوا وقَ ْ
ع ْفـ ً

ت
ص ْو ِ
قَانُونُ ال َّ
مــن داخــل المقاطــع التــي تتشــارك فــي تكوينها األصــوات ،يختص
كل صــوت بخصائصــه النطقيــة وخصائصــه االســتعمالية .وعلــى
رغــم أوهــام اســتواء هــذه الخصائــص فــي النظــام المقطعــي عنــد
بعــض العروضييــن واللغوييــن ،ال يهملهــا طالــب الشــعر ،ال فــي
أصــوات كلمــات القَ َوافِــي التــي يبــوح فيهــا بمشــاعره ،وال فــي
أصــوات كلمــات ال َمفَاتِيــح التــي يكتــم فيهــا مشــاعره -وال يمتنــع
أن تكونهــا كلمــات القوافــي -وال فــي أصــوات كلمــات ال َّ
ط َوايــا
التــي ال ينتبــه هــو نفســه إلــى مــا تشــتمل عليــه مــن مشــاعره؛
ومــن ثــم ينبغــي لطالــب علــم الشــعر أال يهملهــا.

ومــن خــال نظــام المقاطــع المســتمر يســتطيع طالــب الشــعر أن
ـدار المقاطــع القصيــرة فيحــدث مــن ســرعة
يزيــد فــي الوصــل مقـ َ
اإليقــاع مــا يالئــم بعــض المقامــات ،أو ينقصــه فيحــدث مــن بــطء
ـدار المقاطــع
اإليقــاع مــا يالئــم غيرهــا ،وأن يزيــد فــي الوقــف مقـ َ
المســتطيلة المغلقــة بســاكن واحــد فيحــدث مــن انبســاط المفاصــل
مــا يالئــم بعــض المقامــات ،أو ينقصــه فيحــدث مــن انقبــاض
المفاصــل مــا يالئــم غيرهــا؛ وينبغــي لطالــب علــم الشــعر أن
يختبــر ذلــك ،فيثبتــه ،أو ينفيــه (صقــر2005 ،ب.)43 :

ج (الشــفة ،أو األســنان ،أو اللثــة ،)...الــذي يتالصق
ـر ُ
1 .1ال َم ْخـ َ
فيــه -أو يتقــارب -بعــض أعضــاء النطق.

وربمــا ارتــاب طالــب علــم الشــعر فــي اجتمــاع اللغــة والعــروض
علــى نظــام مقطعــي صوتــي مســتمر ،بمــا افترقــا فــي الموضعيــن
اآلتييــن:

صفَــةُ (الشــدة ،أو الرخــاوة ،والجهــر أو الهمــس،
2 .2وال ِ ّ
ـائر أعضــاء
والتفخيــم أو الترقيــق ،)...التــي تَت َ َهيَّــأ فيهــا سـ ُ
النطــق علــى هيئــات خاصــة.
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فمن خصائص األصوات النطقية:

محمد جمال

وال ريــب فــي أن األصــوات حيــن تجتمــع فــي المقاطــع ،يؤثــر
بعضهــا فــي بعــض مخرجــا وصفــة ،فيقيمــه أو يحرفــه ،ويقويــه
أو يضعفــه .ولكــن علــى حســب خصائــص كل صــوت فــي نفســه
س ـلَّ ٍم سداســي
مــن غيــر تأثيــر غيــره ،تتــدرج قــوة إســماعه فــي ُ
الدرجــات ،مــن صــوت عديــم اإلســماع ،إلــى صــوت أحــادي قــوة
اإلســماع ،فثنائــي قــوى اإلســماع ،فثالثيهــا ،فرباعيها ،فخماســيها
(أيــوب.)136-135 :1968 ،
ومن خصائص األصوات االستعمالية:
1 .1ال َمــادَّةُ (مــا يشــتمل عليــه كثيــرا أو قليــا أو نــادرا ،مــن
مفــردات المعجــم) ،التــي يأنــس إليهــا طالــب الشــعر ،أو
يســتوحش منهــا.
الي َحــا ُء (مــا يُ ْخ ِطــره باألذهــان مــن حقــول لغويــة دالليــة،
ِ ْ 2 .2
وظواهــر كونيــة طبيعيــة) ،الــذي يســتلهم بــه طالــب الشــعر
األشــياء ،أو يحيــل عليهــا.
وكلتــا الخصائــص النطقيــة واالســتعمالية مترابطتــان ،تؤثــر كل
منهمــا فــي األخــرى ،وتتأثــر بهــا .أمــا أثــر الخصائــص النطقيــة فــي
الخصائــص االســتعمالية فواضــح مــن حيــث يكثــر طالــب الشــعر
الهــادئ مــن اســتعمال األصوات الســهلة الرخوة المهموســة المرققة
ومــا إليهــا ،علــى حيــن يكثــر طالــب الشــعر الثائــر مــن اســتعمال
األصــوات الصعبــة الشــديدة المجهــورة المفخمــة ومــا إليهــا.
وأمــا أثــر الخصائــص االســتعمالية فــي الخصائــص النطقيــة
ســع طالــب الشــعر الهــادئ فــي ت َ ْو ِليــ ِد
فغامــض مــن حيــث يَت َ َو َّ
ـوا ِدّ األصــوات الســهلة الرخــوة المهموســة المرققــة ومــا إليهــا،
َمـ َ
ســع طالــب الشــعر الثائــر فــي
بعضهــا مــن بعــض -علــى حيــن يَت َ َو َّ
ـوا ِدّ األصــوات الصعبــة الشــديدة المجهــورة المفخمــة ومــا
ت َ ْو ِليـ ِد َمـ َ
إليهــا ،بعضهــا مــن بعــض.
أمــا فــي َك ِلمــات القَ َوافِــي فيَ ْلتَـ ِـزم طالــب الشــعر مــن األصــوات مــا
يســاعده علــى إقــرار أبياتــه علــى قــرارات صحيحــة متالئمــة؛
ومــن ثــم تختلــف فــي تقديــره األصــوات ،وتتصنــف علــى أصنــاف
ســك طالــب
مختلفــة االعتبــارات .وأمــا فــي َك ِل َمــات ال َمفَا ِتيــح فيَت َ َم َّ
ــب مــن
ْــر مــا يُ ِح ُّ
الشــعر مــن األصــوات بــكل مــا يَ ْنشُــر لــه ِذك َ
ال َّ
طيِّبــات ،أو يَ ْف َ
ـر مــا يكــره مــن ال َخبَائِــث ،وال تــكاد
ضــح لــه ِذ ْكـ َ
كلمــات القوافــي تخلــو مــن كلمــات المفاتيــح ،وعندئــذ تُنــادي
القــراراتُ الجوابــاتِ .وأمــا فــي َك ِل َمــات ال َّ
ط َوايَــا فيَتَفَلَّــت مــن طالــب
الشــعر مــن األصــوات مــا يوافــق ذلــك أو يخالفــه.
سـهْلةً وقَويَّــةً أو ضَعيفــةً
علــى حركــة أصــوات المقاطــع َ
ص ْعبــةً أو َ
وظاهــرةً أو َخ ِفيَّــةً ،ينبســ ُ
ط ســلطانُ
قانــون الصــوت ،ويراعيــه
ِ

ـب علــم الشــعر ،ألن طالــب الشــعر يخضــع لــه
ُوجــودًا و َ
عدَ ًمــا طالـ ُ
صـدًا.
َ
ـوا وقَ ْ
ع ْفـ ً

ين َوت َ َرابُ ُ
ط َها
ت َ َوا ِلي ا ْلقَ َوانِ ِ
تشــتمل نظريــة النصيــة العروضيــة إذن على تســعة قوانين متوالية
مترابطــة ،ربمــا قــال فيهــا بأ َ َّو ِليَّـ ِة قانــون الصــوت َمــن احتـ َّج ِمـ ْ
ـن
س ـبْق حــدوث الصــوت المفــرد نفســه قياســا
طــاب علــم الشــعر ب َ
إلــى َمــوا ِدّ ســائر القوانيــن ،وبثَانَ ِويَّــة قانــون المقطــع َمــن احت ـ َّج
بت َ َر ُّكــب المقطــع نفســه مــن بعــض األصــوات الســابقة ،وبثَا ِل ِثيَّ ـ ِة
قانــون الكلمــة َمــن احتــ َّج بت َ َركُّــب الكلمــة نفســها مــن بعــض
وبرابِ ِعيَّــ ِة قانــون التعبيــر َمــن احتــ َّج بت َ َركُّــب
المقاطــع الســابقةَ ،
س ـيَّ ِة قانــون
ام ِ
التعبيــر نفســه مــن بعــض الكلمــات الســابقة ،وب َخ ِ
الجملــة َمــن احت ـ َّج بت َ َر ُّكــب الجملــة نفســها مــن بعــض التعبيــرات
ســيَّ ِة قانــون الفقــرة َمــن احتــ َّج بت َ َركُّــب الفقــرة
سا ِد ِ
الســابقة ،وب َ
ســابِ ِعيَّ ِة قانــون الفصــل َمــن
نفســها مــن بعــض الجمــل الســابقة ،وب َ
امنِيَّـ ِة
احتـ َّج بت َ َر ُّكــب الفصــل نفســه مــن بعــض الفقــر الســابقة ،وبث َ ِ
قانــون الطــول َمــن احتــ َّج باكتمــال الطــول نفســه بَ ْعدَمــا يت َ َركَّــب
وبآخ ِريَّـ ِة قانــون المجــال َمــن احتـ َّج
النــص مــن الفصــول الســابقة،
ِ
شــد مــن النصــوص الســابقة.
بت َ َر ُّكــب المجــال نفســه ِم َّمــا يَحْ ت َ ِ
ف مــن ترابــط
ــر ٍ
وال ريــب فــي أن القائــل بذلــك قــد انتبــه إلــى َط َ
القوانيــن فــي أثنــاء مــا احت ـ َّج بــه لتواليهــا ،ولكنــه غفــل بتواليهــا
المــادي التاريخــي ،عــن تواليهــا التفكيــري الحيــوي؛ فإنــه إذا جــاز
ـرجٍ فــي عمــل طــاب الشــعر األوائــل ،لــم يجــز فــي
قولــه علــى َحـ َ
عمــل طــاب الشــعر األواخــر ،الذيــن اســتوعبوا مــن تــراث األوائــل
ت قبــل الكلمــات
ـر لهــم التعبيــرا ِ
ال ُمتَنامــي بتراثهــم ،مــا صــار يُ ْخ ِطـ ُ
ــر لهــم الجمــ َل الكاملــة
بَ ْلــهَ المقاطــ َع واألصــواتَ  ،بــل ربمــا أ َ ْخ َط َ
والســيما أن كثيــرا مــن التعبيــرات إذا ْاقت ُ ِطعــت وحدَهــا و ُهيِّئ َت قليالكانــت جمــا مقبولــة -فــي خــال مــا يســتغرقهم مــن الفقــر والفصول
واألطــوال والمجــال ،التــي ال يســتطيعون دونهــا حيلــة وال يهتــدون
س ـلَة الــكالم عــن هــذه القوانيــن
س ْل َ
ســبيال ،وال أد َّل علــى ذلــك مــن َ
التســعة فيمــا ســبق (قانــون المجــال ،...،قانــون الصــوت) ،علــى
عكــس مــا يقتضيــه تواليهــا المــادي التاريخــي (قانــون الصــوت،...،
قانــون المجــال) .وربمــا كان ِم ْ
التعبيــر بتوالــي
ع ْفــو التوفيــق
ــن َ
ُ
هــذه القوانيــن عــن ترتيبهــا؛ إذ «الت َّ َوالــي» كلمــة مــن األضــداد ،تدل
سـبْق واللَّحــاق كليهمــا واإلقبــال واإلدبــار ،ومــن حكمة طالب
علــى ال َّ
ي بذلــك ك َّل قانــون مــن هــذه القوانيــن التســعة،
علــم الشــعر أن يُرا ِعـ َ
ـف ،حتــى
ـام إلــى َخ ْلـ ٍ
ُمتَق ِدّ ًمــا مــن َخ ْلـ ٍ
ـرا مــن أمـ ٍ
ـف إلــى أمـ ٍ
ـام ،و ُمتَأ َ ِ ّخـ ً
يقــف علــى حقيقــة عمــل طالــب الشــعر.
وعلــى رغــم مــا فــي توالــي هــذه القوانين التســعة مــن طالقــة الحركة
شـدُّ ك َّل
التفكيريــة الحيويــة ،تنضبــط بربــاط واحــد ذي طرفين :طرف يَ ُ
قانــون ِإلَــى غيــره حتــى ال يســتغني فــي وجــوده عــن وجــوده ،وطرف
ع ْنـهُ حتــى يَت َ َميَّــز بوجــوده عن وجــوده -هو ربــاط هذه النظرية
شـدُّهُ َ
يَ ُ
الواحــدة (نظريــة النصيــة العروضيــة) ،التي تؤلف بين هــذه القوانين
كلهــا ،علــى مبــدأ واحــد (طبيعــة وجــود القصيــدة) ،ينبغــي أن ينطلــق
منــه طالــب علــم الشــعر ،وأن يــدور عليه.
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