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مصطلح الضرورة الشعرية بين الدرس النحوي والدرس النقدي
(دراسة أسلوبية صوتية )
د .رضوان جنيدي

المركز الجامعي تامنغست ( الجزائر)
ملخص البحث
تتناول الدراسة مصطلح الضرورة الشعرية بني الدرس النحوي وأحكامه التقعيدية املعيارية ،وبني الدرس النقدي مقتصرة على املقاربة
األسلوبية الصوتية املغنية للتحليل بتوظيف وسائلها احملفزة على التعمق يف فهم دالالت الرتكيب وإدراك جوانب من نفس املبدع ،وأسلوب
تأثره وتأثريه من خالل البنيات الرتكيبية والنحوية والصرفية والصوتية اليت تنظمها انزياحات يف اللغة وتصرف فيها حيقق اجلمال الفين؛ كما
تضمن على مستوى آخر املزج بني اجلانب الصويت والرتكيب معتمدة ربط فهم البيت الشعري املتضمن للضرورة الشعرية باملعىن الكلي
للنص .وتتخذ املداخلة النص الشعري لبعض شعراء املغرب األوسط يف القرنني اخلامس والسادس اهلجريني جمال تطبيق ،للتأكد من حقيقة
ارتباط اإليقاع الداخلي لألصوات باحلركة النفسية الداخلية ،وبفورة الشعور وجيشانه ،وهو ما جيعل منه ميزة دالة على فردية الشاعر ومتايزه،
ودافعا يثري املتلقي لإلحبار يف عوامل النص الشعري؛ وحتاول الدراسة اإلجابة عن التساؤل التايل :إذا كانت البنية يف الشعر عرضة للزيادة
والنقصان ،فهل يُكتفى بإدراجها حتت مسمى الضرورة الشعرية أم يعتمد يف دراستها على اخلصوصية اإليقاعية الصوتية املميزة للنص
الشعري ،ملا له من أمهية يف تقعيد القواعد وإرساء النظريات ؟.
الكلمات المفتاحية :الضرورة الشعرية -املقاربة األسلوبية الصوتية  -االنزياح  -الشعر اجلزائري القدمي.
الضرورة الشعرية في الدرس التراثي:
أطلق كثري من النحاة والنقاد العرب القدماء مصط ط طططلح (الضط ط ططرورة الشط ط ططعرية) على عديد من الظواهر اللغوية املختلفة اليت يعثر
عليها مبعثرة يف أبواب النحو والصرف ،وموزعة يف كتب النقد األديب القدمي ،وقد ظل مصطلح (الضرورة الشعرية) غري واضح املعامل ؛ إذ
املرجح " أن احلديث عن الض ط طرائر نشط ططأ عند احلضط ططرمي من النحاة ،ن أخذ ينمو إل أن توض ط طحت أصط ططول الض ط طرائر عند اخلليل وتلميذه
س ططيبويه اللذين أرس ططيا مفهوما للض ططرورة كان له حض ططور الفت يف من جاء بعدمها" (فلفل ،2007،ص ،)92وهو ما يدفعنا إل تتبع أبرز
أقوال املتناولني ملفهوم الضرورة الشعرية يف تراثنا النحوي واللغوي والنقدي.
أص ط ط طل اخلليل بن أاد الفراهيدي ملفهوم (الضط ط ططرورة الشط ط ططعرية) معتمدا على عمق وعيه وسط ط ططالمة ذوقه ،مدركا الفر بني اللغة
الش ططعرية ولغة الكالم العادي ،يقول اخلليل " :والش ططعراء أمراء الكالم ،يص ططرفونه أو ش ططاءوا ،وجيوز هلم ما ال جيوز لغريهم من إطال املعىن
وتقييده ،ومن تص طريف اللفت وتعقيده ومد املقصططور وقصططر املمدود ،واجلمع بني لغاته ،والتفريق بني صططفاته ،واسططتخراج ما كلت األلسططن
عن وصططفه ونعته واألذهان عن فهمه وإيضططاحه ،فيقربون البعيد ويبعدون القريب ،وحيتج هبم وال حيتج عليهم ،ويصططورون الباطل يف صططورة

احلق واحلق يف صططورة الباطل" (القرطاجين،2008،ص ،)127ليظهر من خالل القول إدراك اخلليل أن للشططعراء أسططاليب خاصططة تنم عن
إرادهتم وفرديتهم ،وتُبعد عنهم ص ط ططفة العجز يف مقدرهتم اللغوية أو كبح قيود الش ط ططعر إلبداعاهتم الش ط ططعرية؛ ويقر بذل أن مفهوم الض ط ططرورة
الشط ط ططعرية يبتعد عن كونه إجلاءا واضط ط طططرارا ،فالشط ط ططاعر ال يقع فيها ال مكرها وال مضط ط طططرا ،ويقرتب من عده انزياحا يف التعبري الشط ط ططعري عن
التقعيد الشمويل امللزم لغري الشعراء.
مل يصط ططرح سط ططيبويه بتعريف ةدد للضط ططرورة ،ومل يرد لفت (الضط ططرورة) يف مكلفه (الكتاب) ،وإملا كان يورد التعبري املع عن معىن
اللفت دون التص طريح باللفت عينه ،مس ططتخدما مش ططتقات من األص ططل ذاته ،ومل حيدد تعريفا واض ططح املعامل للمص طططلح ،وهو – على خالف
النحويني اآلخرين -مسى الباب الذي خصط ط ط طه للض ط ط ططرورة بباب (ما حيتمل الش ط ط ططعر) " ،ومل جير ملص ط ط طططلح الض ط ط ططرورة ذكر يف كتابه ،ويف هذه
التسمية يظهر األساس الذي عول عليه سيبويه يف فهم هذا الباب ،وال اعتبار فيه لفكرة الوزن" ( إبراهيم ةمد،1983،ص)19؛ حيث
يرى أن للشعر لغته اخلاصة املميزة له عن الكالم العادي.
ويقر بوجود الض ططرورة ،ولكنه يش ططري إل إمكان تس ططويغها على وجه الصط طواب ،يقول ":اعلم أنه جيوز يف الش ططعر ما ال جيوز يف
الكالم من صط ط ططرف ما ال ينصط ط ططرف ،يشط ط ططبهونه يا ينصط ط ططرف من األمساء" (سط ط ططيبويه،1988،ج،1ص ،)26ومل يقيد الضط ط ططرورة بعدم وجود
مندوحة للشططاعر ،فقد أ ى الباب بقوله ":وليس شططيء يضطططرون إليه إال وهم حياولون به وجها" (سططيبويه،1988،ج،1ص ،)32ليتضطح
من ذل بعض مسات رأي سيبويه من الضرورة ،اليت ميكن حصرها يف أن الشاعر حني يضطر إل اختيار تركيب ما فقد يراعي املشاهبة يف
البنية أو الصيغة ،وقد يعود بالبنية املوظفة إل أصل مرتوك ،وريا يوجهها وجهة يلتمس هبا وجها من وجوه القياس.
ويككد أن للشططعراء أسططاليب نرجون هبا عن معيارية اللغة العادية ،يلجكون إليها بإرادهتم تع عن فرديتهم ومتيزهم ،حتقق القيم
اجلمالية ،ومتنح لغتهم الشط ططعرية ما مييزها عن اللغة النثرية ،إذ يكون ألشط ططعارهم قوانني لغوية خاصط ططة ،تتجاوز ضط ططرورة الوزن والقافية – وإن
رأى دارس ةدث غري ذل ( -فلفل،2007،ص)112؛ ومل ير الض ط ططرورة مالذا يعول عليه النحوي يف التخلص من األبيات اليت الف
أصوله؛ لقد أدرك سيبويه أن للشعر نظامه اخلاص يف بنياته النحوية والصرفية ،وأنه ال مندوحة للشاعر عنه ،وأنه ال يرتبط به اضطرار الوزن
الشعري ،وإملا يتصل ذل عنده بطبيعة الشعر ذاته.
مثل ابن جين رأي مجهور النحاة دون متييز بني بصريني وكوفيني يف قضية (الضرورة الشعرية) " ،فاجلمهور يرى أن الشاعر قد
يرتكب الض ط ططرورة وهو قادر على تركها ،وقدرته على تركها ال رجها عن كو ا ض ط ططرورة" (ااس ط ططة عبد اللطيف،1996،ص ،)130وابن
جين يرى أن العرب يرتكبون الض ط ططرورة مع قدرهتم على تركها ،ا يدل على قوهتم ومتكنهم ،ويبعد عنهم العجز والض ط ططعف ،مس ط ططتدال على
ذل بإجازهتم الوجه األضط ط ططعف فيما تنوعت احتماالته ،بقول ":فإن العرب تفعل ذل تأنيسط ط ططا ل بإجازة الوجه األضط ط ططعف ،لتصط ط ططح به
طريق  ،ويرحب به خناق  ،إذا مل جتد وجها غريه" (ابن جين،1955،ج،3ص.)609
ويربط بني جلوء الشط ططاعر إل الضط ططرورة واحلاجة إل اسط ططتقامة الوزن والقافية ،وهي حاجة اختيارية ،فالشط ططاعر عنده يف ارتكاب
الض ططرورات فارس يقتحم س ططاحات القتال ،يقول ":فم رأيت الش ططاعر قد ارتكب مثل هذه الض ططرورات على قبحها واقرا األص ططول هبا،
فاعلم أن ذل على ما جش ط ططمه منه وإن دل من وجه على جوره وتعس ط ططفه ،فإنه من وجه آخر مكذن بص ط ططياله و مطه ،وليس بقاطع دليل
على ض ط ط ط ط ططعف لغته وال قص ط ط ط ط ططوره عن اختياره الوجه الناطق بفص ط ط ط ط ططاحته ،بل مثله يف ذل عندي مثل جمري اجلموح بال جلام ،ووارد احلرب
الضط ط ط ط ط ط ططروس حططاس ط ط ط ط ط ط طرا من غري احتش ط ط ط ط ط ط ططام ،فهو وإن كططان ملومططا يف عنفططه وهتططالكططه ،فططإنططه مشط ط ط ط ط ط ططهود لططه بش ط ط ط ط ط ط طجططاعتططه وفيض منتططه" (ابن
جين،1955،ج،2ص) 60؛ ليتبني مدى احرتامه لشجاعة الشاعر وخروجه عن معيارية اللغة من جهة ،ورفضه خر هذا املبدع القواعد

اللغوية ،ومت رده على األصططول النحوية املتعارف عليها من جهة أخرى ،ويتجاوز ذل داعيا إل اجتناب مثل هذه اخلرو النحوية ،يقول":
غري أن يف ما قدمنا ذكره من مسو الش ط ط ططاعر وتغطرفه وبأوه وتعجرفه ،فاعرفه واجتنبه" (ابن جين،1955،ج،2ص،)393فهو حيرتم اإلرادة
الشعرية ،ويرفض جتاوز أحكام النحو التقعيدية.
وإذا برز من خالل اسططتعرام مواقف النحاة السططابقني ربطهم الضططرورة الشططعرية باسططتقامة الوزن والقافية ،وإقرارهم أمهية اإلرادة
الشط ططعرية يف اخلروج عن معيارية اللغة ،فإن موقف ابن فارس يباين مواقفهم؛ حيث ال يكاد يقر بوجود الضط ططرورة الشط ططعرية ،فهو يرى الفة
الش ططاعر لألحكام التقعيدية للغة العربية يدخله يف دائرة اخلطأ واللحن ،يقول مص ططرحا برأيه يف هذه املس ططألة ":وال معىن لقول من يقول :إن
للشططاعر أن يأيت يا ال جيوز ....م وما جعل ال الشططعراء معصططومني ،يوقون اخلطأ والغلط ،فما صططح من شططعرهم فمقبول ،وما أبته العربية
وأصط ط ط ط ط ط ططوهلا فمردود" (ابن فارس،1997،ص ،)213فموقفه يباين موقف مجهور النحاة ،ويسط ط ط ط ط ط ططتند فيه إل احتمالني ال ثالث هلما :فإما
موافقة اللغة الشعرية ألصول العربية ،فتنتفي بذل الضرورة ،وإما الفتها ألحكام اللغة ،فتوسم باللحن والغلط.
ويعلن ابن فارس وجهة نظره واض ط ط ططحة جلية يف مقدمة رس ط ط ططالته (ذم اخلطأ يف الش ط ط ططعر) ،رافض ط ط ططا اص ط ط طططناع النحاة احليل لتأويل
مواطن الضططرورات يف الشطواهد الشططعرية اليت اسططتوقفتهم يف تقعيد النحو واسططتقراء مباحثه ،يقول ":والذي دعامل إل هذه املقدمة ،أن ناسططا
من قدماء الشط ط ططعراء ،ومن بعدهم ،أصط ط ططابوا يف أكثر ما نظموه من شط ط ططعرهم ،وأخطأوا يف اليسط ط ططري من ذل  ،فجعل الناس من أهل العربية،
يوجهون خلطإ الش ط ط ط ططعراء وجوها ،ويتمحلون لذل تأويالت ،ح ص ط ط ط ططنعوا فيما ذكرناه أبوابا ،وص ط ط ط ططنفوا يف ض ط ط ط ططرورات الش ط ط ط ططعر كتبا" (ابن
فارس،1980،ص) 18-17؛ لتكون الضرورة بذل معادال للخطأ ،وتنأى عن مفهوم الرخصة الشعرية اليت متيز الشعر عن النثر.
وحسط ططب ابن فارس فال شط ططيء جييز للشط ططاعر الفة القاعدة اللغوية ح وإن اضط طططرته اسط ططتقامة الوزن إل ذل  ،يقول ":فإن
قالوا :إن الشاعر يضطر إل ذل ألنه يريد إقامة وزن شعره ،ولو أنه مل يفعل ذل  ،مل يستق شعره ،قيل هلم :ومن اضطره أن يقول شعرا
ال يسططتقيم إال بإعمال اخلطأ؟ و ن مل نر ومل نسططمع بشططاعر ،اضطططره سططلطان ،أو ذو سطططوة ،بسططوط أو سططيف إل أن يقول يف شططعره م ال
جيوز ،وما ال جتيزونه أنتم يف كالم غريه" (ابن فارس،1980،ص)21؛ فهو نالف ص طراحة قول اجلمهور يف الضططرورة الشططعرية س طواء أجل
الشاعر إليها بالوزن والقافية أم بإرادته الشعرية.
وال يبتعد رأي أيب هالل العسكري عن رأي ابن فارس يف استقباح الضرائر الشعرية ،ويعدها من عيوب اللفت ،ويفسر ورودها
يف أشط ط ط ططعار القدامى حهلهم قبحها ،وافتقادهم ملن يهديهم سط ط ط ططبل اجتناهبا ،يقول ":وإملا اسط ط ط ططتعملها القدماء يف أشط ط ط ططعارهم؛ لعدم علمهم
بقباحتها ،وألن بعض ططهم كان ص ططاحب بداية والبداية مزلة ،وما كان أيض ططا تنقد عليهم أش ططعارهم ،ولو قد نقدت وهبرج منها املعيب ،كما
تنقد على شط ط ط ططعراء هذه األزمنة ،ويبهرج من كالمهم ما فيه أدو عيب لتجنبوها" (العسط ط ط ططكري،1952،ص ،)150وال يفص ط ط ط طل القول يف
تعليل رأيه ،وهو ما جيعله رأيا مفتقدا الدقة والتخصيص غارقا يف التعميم واإلطال .
وحديث أيب هالل العسططكري ينقلنا إل معرفة مواقف نقادنا القدامى من قضططية (الضططرورة الشططعرية) ،منطلقني من أن البحث
فيها أقرب إل الدرس النقدي منه إل املباحث النحوية والصط ط ططرفية ،يقول أحد الدارسط ط ططني احملدثني مككدا ذل مسط ط ططتدال بكتاب سط ط ططيبويه":
وكتططاب سط ط ط ط ط ط ططيبويططه  -وإن كططان مكلفططا ويططا -جنططد فيططه بعض أبواب دخيلططة على النحو ،وإن كططانططت تفيططد دارس اآلداب العربيططة والرتاث
اللغوي....م ،وحديث عن ض ط ططرورات الش ط ططعر ا ال جيوز يف كالم من ص ط ططرف ما ال ينص ط ططرف ،وحذف ما ال حيذف ،ومن مد ما ال ميد،
وف ما أ صله إدغام على آخر ما ذكره ا يتصل بالنقد األديب أكثر من اتصاله بالنحو" (السيد،1968،ص.)551

وبالتعريج على موقف ابن رشططيق املسططيلي القريوامل يظهر لنا جليا رفضططه الضططرورة الشططعرية ،فقد خص هذا الناقد بابا يف كتابه
العمدة عنونه بط ط ط ط ط ط ط ط ط (باب الرخص يف الشططعر) اسططتهله بالتص طريح برأيه املسططتهجن للضططرورة يقول ":وأذكر هنا ما جيوز للشططاعر اسططتعماله إذا
اضطططر إليه ،على أنه ال خري يف الضططرورة ،على أن بعضططها أسططهل من بعض ،ومنها ما يسططمع عن العرب وال يعمل به؛ أل م أتوا به على
جبلتهم ،واملولد احملدث قد عرف أنه عيب ،ودخوله يف العيب يلزمه إياه" (ابن رشط ط ططيق،1981،ص)269؛ حيث يرى أن الضط ط ططرورة متثل
ضططعفا يف التعبري الشططعري ،وتدل على قصططور صططاحبها ،ويككد موقفه هذا بعبارات مثل " :وهو قبيح" (ابن رشططيق،1981،ص" ،)269
وال جيوز استعمال هذا للمحدث لشذوذه وقبحه" (ابن رشيق،1981،ص.)271-270
فإذا قبلت الض ط ط ططرورة من الش ط ط ططعراء القدامى وجدت من يكوهلا ونرجها رجيا يبعدها عن ش ط ط ططبهة اخلطأ والقبح ،فإن الش ط ط ططعراء
احملدثون مطالبون بالتقيد يعيارية اللغة وبأصططول العربية ،يقول أحد الدارسططني موضططحا موقف النقاد أمثال ابن رشططيق من مسططألة الضططرورة":
فاملخالفات النحوية .عدتم على أيدي النقاد مجيعا هفوات ....م ومن أجل ذل تعقبوا ما مسوه س ططقطات املتنق وس ططقطات اجلاهليني"
(ناصف،د.ت،ص ،) 679فهكالء النقاد يرون الضرورة خروجا عن القاعدة النحوية تشني اللغة وتفقدها هباءها وماءها.
وال يعين موقف ابن رشططيق وقبله موقف أيب هالل العسططكري أن النقاد القدماء الذين تناولوا قضططية الضططرورة الش طعرية قد نظروا
إليها نظرة واحدة ،واحلقيقة أن أحكامهم تباينت ففريق متشدد رافض هلا ،وفريق قابل لبعضها ،آخر متسامح مدافع عنها.
ومن خالل ما س ط ططبق ذكره يتجلى االرتباط الوثيق بني (الض ط ططرورة الش ط ططعرية) وامليزان الش ط ططعري ،إذ حتددت طبيعة الش ط ططعر بالوزن
والقافية ،وقوي الربط بني الوزن والضرورة ،وجعل العالقة بينهما عالقة السبب بالنتيجة ،يقول امل د " فالوزن حيمل على الضرورة ،والقافية
تضطر إل احليلة" (ابن قتيبة،1954،ص)154؛ كما يظهر مدى اختالف النحاة وتضارب آراؤهم يف مفهوم "الضرورة الشعرية" اختالفا
جليا ،حيث ذهب فريق م نهم إل إطالقها على كل ما جاء يف الشعر ،سواء أكان للشاعر مندوحة منه أم عيب شعره بسببه ،ورأى فريق
ثان أ ا ا يضطططر الشططاعر إليه اضطططرارا ،وأقر الفريق الثالث أن ما يسططميه النحاة "ضططرورة شططعرية" ما هو إال خطأ أو شططذوذ ،وينتهي إل
اجلزم حبقيقططة أن القططدمططاء لو عرفوا ع يبهططا لتجنبوهططا ،وامتنعوا عن ركوهبططا يف أش ط ط ط ط ط ط طعططارهم ،ودون أن يغفططل رأي من خلص إل إ ططا من لغططة
الشعراء ،ألن ألسنتهم قد ألفت ذل  ،ودرجت عليه.
موقف المحدثين من الضرورة الشعرية:

تناول بعض الدارسني احملدثني قضية الضرورة الشعرية ،فمنهم من وردت يف مباحث دراساهتم اللغوية والنقدية ورودا جزئيا يف
مبحث أو مطلب فرعي ،ومنهم من أفرد هلا دراسط ط ط ططة شط ط ط ططاملة؛ ومن الفريق األول نذكر الباحث إبراهيم أنيس الذي خص ط ط ط طها يبحث يف
كتابه (موسطيقى الشطعر) ،عرم فيه موقفه صطرحيا ال لبس فيه ،فبعد أن أكد أنه لن يعرم للقضطية عرضطا مسطتفيضطا ،أقر أن العروضيني
وإن تناولوا الضط ططرورات الشط ططعرية يف كتبهم فهي يف حقيقتها ال متت للدرس العروضط ططي من خالل موسط ططيقاه وأوزانه بصط ططلة ،بقوله ":فليس
الض ط ططرورات الش ط ططعرية إال رخص ط ططا منحت للش ط ططعراء حني ينظمون ،فأبيح هلم اخلروج عن بعض قواعد اللغة ،ال قواعد الوزن والقافية ،فهي
ببحوث النحاة ألصق" (أنيس،1952،ص ،)298وذكر تقسيم القدامى الضرورات؛ فمنها قسم حسن مقبول وآخر قبيح مستهجن،
وقد رأى تقسططيمهم جيانب الصطواب -خاصططة الضططرورات املسططتهجنة  -أل م أغفلوا حقيقة خطأ الروايات اليت اسططتشططهدوا هبا يف إصططدار
أحكامهم ،ومل يراعوا تباين اللهجات العربية ،وتكلف العروضيني يف ريج الشواهد الشعرية.
ويف كتابه (من أس ط ط ط طرار اللغة) ي ز هذا الباحث متيز اللغة الش ط ط ط ططعرية عن اللغة النثرية ،ومتتع الش ط ط ط ططاعر حبرية جت ُاوز معيارية اللغة،
والتحرر من قيودها ،والتحليق عاليا يف مساء اإلبداع ،ويعيب على اللغويني القدماء خلطهم بني الش ططعر والنثر يف تقعيد القواعد ،ا نتج

عنه اضط طططراب يف بعض أحكامهم ،وكثريا ما خانتهم الش ط طواهد الشط ططعرية وخالفت أحكامهم؛ إذ "إن هذا الشط ططعر الذي اعتمدوا عليه مل
يسط ططعفهم إال يف بعض األحيان ،فقد أمدهم بظواهر وأسط ططاليب وقفوا منها مشط ططدوهني حائرين ،فحكموا على بعضط ططها يا مسوه الضط ططرورة
الشططعرية ،وحكموا على بعضططها اآلخر بالشططذوذ ،ووجوب الوقوف عند مساعه" (أنيس،1978،ص ،)342ودعا إل جتنب االسططتشططهاد
بالنصوص الشعرية يف استنباط قواعد اللغة ،وضبط أحكامها.
ويتجلى رأيه الرافض حلديثهم " عن تل الضططرورة الشططعرية اليت أُعدها وصططمة وصططموا هبا الشططعر العريب عن حسططن نية منهم،
ولس ط ططت أعرف أمة من األمم تص ط ططف ش ط ططعرها يثل هذا الوص ط ططف ،أو تص ط ططمه يثل هذه الوص ط ططمة ،وما كان أغناهم عن مثل هذا لو حبثوا
الش ط ططعر وحده ،وخصط ط طوه ببعض األحكام اليت جيب أن ترتك للش ط ططعراء وحدهم ،يتخذون منها ما يش ط ططاءون" (أنيس،1978،ص،)343
تككد على متيزهم وتفردهم ،وتطبع أشعارهم بسمات أسلوبية خاصة ،تع عن إرادهتم الشعرية.
وال يوافق هذا الرأي باحث ةدث هو ةقق كتاب (ذم اخلطأ يف الشعر البن فارس اللغوي) ،إذ ال يرى للنص الشعري مسات
" قوانينها ونظمها ،ومن خالف هذه
خاص ططة تبيح ورود اخلطأ فيه وتس ططو قبوله وتدارس ططه حبثا عن قيمه اجلمالية ،فللغة األدبية
القوانني وتل النظم فهو ط بالنسط ط ط ط ط ط ططبة هلذه ولتل .... ،م غري أن اللغويني العرب ،أو مجهرة كبرية منهم على األقل ،مل يفطنوا إل
هذه احلقيقة ،فعدوا كل ما جاءنا عن العرب ص ط ططحيحا ،وهربوا من تس ط ططمية األش ط ططياء بأمسائها احلقيقية ،فتكلموا عن الض ط ططرورة ،والش ط ططاذ،
والقليل ،والنادر وغري ذل " (ابن فارس،1980،ص ،)3وال نفى ما يف هذا الرأي من تعميم وإطال  ،يتأكد من ةاولة ص ط ط ط ط ط ط ططاحب
الرأي يف كتابه ت ير حدوث الض ط ططرورة الش ط ططعرية بانش ط ططغال الش ط ططعراء بالوزن والقافية الذي يوقعهم يف احملظور ،ويض ط ططيف إليه انعدام اإلرادة
الش ططعرية ،حيث أن الض ططرورة يف نظره " ليس ططت يف كثري من األحيان إال أخطاء غري ش ططعورية يف اللغة" (عبد التواب،1999،ص)163
يسببها االضطرار احتفاال يوسيقى الشعر على حساب النظام اللغوي .
ويورد هذا الدارس جمموعة من الشواهد الدالة على إصرار بعض اللغويني القدماء على ت ير أخطاء الشعراء ،وجتنب طئتهم،
وينتهي يف اية فصله هذا املعنون ب ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط (الضرورة الشعرية واخلطأ يف اللغة) إل تأكيد" أنه ال صحة ملا يرتدد على ألسنة القوم من أن
الض ط ططرورة الش ط ططعرية رخص ط ططة للش ط ططاعر يرتكبها م أراد ،ألن معىن هذا الكالم أن الش ط ططاعر يباح له عن عمد الفة املألوف من القواعد"؛
فكثري من الضططرورات الشططعرية املتفرقة يف كتب النحويني والنقاد القدماء ليسططت – حسططب هذا الدارس – إال أخطاء يف اللغة وخروجا
على النظام اللغوي العريب ،ح وإن حاولوا إجياد التخرجيات هلا أو ت يرها؛ وقد رفض مثل هذا الرأي دارس آخر ،مككدا أن الض ط ط ط ط ط ططرورة
الشططعرية ال تدرج بأي حال من األحوال ضططمن أبواب األخطاء اللغوية ،حيث جتيء موافقة لقواعد لغوية قد يغفلها بعض الدارسططني ،أو
حتمل خصيصة فردية صاحبها.
ومن الدارسني احملدثني الذين أفردوا دراسة شاملة ملوضوع الضرورة الشعرية نذكر صاحب كتاب (لغة الشعر دراسة يف الضرورة
الش ططعرية) ،فقد أش ططار يف حبثه إل اختالف النحاة القدماء يف مفهوم الض ططرورة الش ططعرية ،والذي نتج عنه نتائج أض ططرت بالدرس اللغوي؛
إذ" ما يراه هذا ض ط ط ط ط ططرورة ال يقاس عليه ،ال جيده اآلخر كذل  ،فيبيح األخذ به ،والنس ط ط ط ط ططج على منواله ش ط ط ط ط ططعرا ونثرا ،ويعمل فيه التأويل
والتخريج ،ويلتوي عنق النص اللغوي يف أيديهم ،فيختنق دون تفسري صحيح " (ااسة عبد اللطيف،1996،ص ،)5وينجر عن عدم
صحة التفسري اللغوي إمهال النص الشعري ،وإرهاقه بالتخريج اجملانب للصواب.
وقد حدد ص ططاحب الكتاب هدفه من الدراس ططة املتمثل يف النهوم بعملية تفس ططري الض ططرورة الش ططعرية انطالقا من النص اللغوي
احلاوي للظاهرة ،وصططوال إل نفي وصططمة الضططرورة اليت ومسته يف الدرس اللغوي والنقدي زمنا طويال ،وبدأ باألسططس اليت أنتجت الظاهرة

يف الدرس الرتاثي ،معاجلا أنواعها بربطها بتعدد اللهجات وتعدد الروايات ،ليصططل إل دراسططتها على ضططوء لغة الش طعر ،واليت أثبت فيها"
أن الش ط ططعر لغة انفعالية ال ض ط ططع للتحديد الص ط ططارم لقواعد تتس ط ططم باالطراد واالس ط ططتمرار ،وأن الظواهر اليت تش ط ططيع يف الش ط ططعر ال ميكن أن
تس ططمى خطأ" (ااس ططة عبد اللطيف،1996،ص ،)407مقرتحا فص ططل دراس ططة الش ططعر عن دراس ططة النثر بس ططبب اخلص ططائص املميزة لكل
منهما.
ويرى هذا الباحث أن الس ط ط ط ططبب يكدي إل نتيجته املنطقية ،فإذا كان للش ط ط ط ططعر يف كل لغة مسات ينفرد هبا متيزه عن النثر ،فهذا
يدفع إل القول بوجود ما يس ططمى لغة الش ططعر ،يقول ":والنتيجة اليت قلص إليها من هذا كله أن الش ططعر لغة انفعالية ،يلجأ فيها الش ططاعر
حتت تأثري االنفعال إل ألفاظ وتراكيب يعتقد أ ا أدل على املعىن من غريها ،ومادامت لغة الش ط ط ط ططعر انفعالية ،فليس من املمكن وض ط ط ط ططع
قواعد صط ططارمة هلا تتسط ططم باالطراد واالسط ططتمرار" (ااسط ططة عبد اللطيف،1996،ص ،)378ويقر بعد اسط ططتفاضط ططته يف حبثه أن أبرز نتيجة
خلص إليها هي " أن مصطططلح الضططرورة الشططعرية ال ميثل واقعا لغويا حقيقيا" (ااسططة عبد اللطيف،1996،ص ،)405أنتجه اضطططرار
النحاة إليه ،يدفعهم يف ذل منهجهم املتقصي جلمع اللغة وتقعيدها.
وباالنتقال إل صاحب كتاب (الضرورة الشعرية دراسة أسلوبية) ،نقف عند اقرتاح صاحب الدراسة بديال للبحث يف الضرورة
الشططعرية بعداها ظاهرية لغوية متمثال يف الدراسططة األسططلوبية اليت تنطلق " من املعامل اللغوية األسططاسططية يف حبث العمل األديب ومن بينها ما
يظهر يف العمل األديب من مواطن اخلروج على املسطتوى العام الذي عليه االسطتعمال العادي للغة ،ومن هذه اجلهة يأيت حبث اخلصطائص
األسط ط ط ط ط ط ططلوبية اليت هبا يتفرد العمل األديب" (إبراهيم ةمد،1983،ص ،)9ويككد اختياره هلذا املنهج البحثي بعجز البحث النحوي عن
اكتش ططاف أسط طرار ظاهرة الض ططرورة الش ططعرية بعدها خروجا على النحو ال يع عن عجز الش ططاعر وقص ططور لغته وافتقاره إل اإلبداع خاص ططة
حني ارتبطت بامليزان الشططعري ،وإملا هي " مظهر من مظاهر اإلرادة الشططعرية ،يتجلى فيها روح األديب وفرديته ،بل هي سططبيل إل فهم
العمل األديب بأسط ط ططره" (إبراهيم ةمد،1983،ص ،)9بالرتكيز على مجاليات هذا اخلروج على االسط ط ططتعمال املألوف للغة وةاولة البحث
عن غاياته الفنية ،ال اخلروج على اللغة يف حد ذاهتا.
وقد قام هذ ا الباحث بدراسة حتليلية قصرها على بعض الظواهر اللغوية يف بعض التعبريات القرآنية اليت برز فيها اخلروج على
املستوى املألوف للغة ،وهو ما يفتح اجملال أمامنا ملدارسة النص الشعري أسلوبيا منطلقني من عد الضرورة الشعرية انزياحا إيقاعيا صوتيا يف
اللغة ،وتصرفا فيها حيقق اجلمال الفين؛ باالقتصار على املقاربة األسلوبية الصوتية املغنية للتحليل بتوظيف وسائلها احملفزة على التعمق يف
فهم دالالت الرتكيب وإدراك جوانب من نفس املبدع ،وأسلوب تأثره وتأثريه من خالل توظيف الدراسات األسلوبية لقدرهتا على أن متد
النقد األديب يقاييس موضوعية جديدة ،مستفيدة من املعطيات اللسانية املعاصرة املميزة للظواهر األدبية ليتعاضد املضمون الفين باملضمون
الفكري.
إيقاع األصوات في الدرس األسلوبي:

تُعد اخلصط ططائص الصط ططوتية من أبرز اإلمكانات األسط ططلوبية اليت حيفل هبا النص الشط ططعري ،واليت توثق العالقة بني املبدع واملتلقي،
وقد أدرجت ضططمن الدراسططة اإليقاعية اليت ارتبطت يقومني أسططاسططيني :أوهلما املقوم الصططويت املنتظم يف الوزن والقافية :فالوزن بوصططفه أحد
مقومطات الشط ط ط ط ط ط ططعريط ة العربيطة هو " إبراز وإحطداث لفجوة حطادة يف طبيعطة اللغطة ووجودهطا داخلطه ،الوزن هو تنطاول للمطادة اللغويطة بطأبعطادها
الص ط ططوتية" (أبوديب،د.ت ،)89،ن ما للقافية من حض ط ططور يف إيقاع الش ط ططعر القدمي بعدها وقفة ي ز عندها النغم اإليقاعي ،وحيقق التوازن
الصويت الناتج عن قافية البيت الشعري والبيت الالحق له؛ واآلخر هو املقوم الصويت غري املنتظم املتأكد يف البالغة العربية كونه مقوما من

مقوماهتا الرئيسية ،ومنطلقا شعريا ،وبالنظر إل اإلمكانات التعبريية الكامنة يف املادة الصوتية اليت تظل خافية يف اللغة العادية ،حني تكون
داللة الكلمات ال يت تتألف منها والظالل الوجدانية هلذه الكلمات يعزل عن قيم األصوات نفسها.
ولعل أبسط تعريف لألسلوبية الصوتية ميكن حتديده يف أ ا أسلوبية تقوم على دراسة " األصوات اليت تكون هلا وظيفة متييزية
بني املعامل" (الزيدي،1984،ص ،)61ويهتم هذا االجتاه األسطلويب باملسطتوى الصطويت ألسطلوبية الكالم الشطعري ،وينقل بيري جريو تعريف
تروبتز كوي يف كتابه (املبادئ الصططوتية) إطار األسططلوبية الصططوتية حني ميز بني عناصططر ثالثة :أوالها الصططوتيات التمثيلية اليت هتتم بدراسططة
الص طوائت ،وثانيها الصططوتيات الندائية وتعىن بدراسططة املتغريات الصططوتية اليت هتدف إل التأثري على املتلقي ،وآخرها الصططوتيات التعبريية اليت
تويل أمهية لبحث املتغريات الناجتة عن املتكلم من خالل مزاجه وعفوية س ططلوكه؛ ويرى ص ططاحب التعريف أن العنصط طرين األخريين يش ططكالن
جمتمعني" موضط ططوع األسط ططلوبية الصط ططوتية ،وهي هتدف إل إقامة جدول بالطر اخلاصط ططة حلصط ططر التعبريية :الن  ،والتنغيم ،واملد ،والتكرار إل
آخره" (جريو،1994،ص) 60-59؛ اليت تتحدد من خالل القيمة التعبريية أو الرمزية لألص ط ط ط طوات الكامنة يف اللغة اليت متل نس ط ط ط ططقا من
املتغريات الص ططوتية اليت يص ططعب حتديدها الختالفها من لغة إل أخرى ،ولكثرهتا ،وس ططنحاول يف دراس ططتنا الرتكيز على املتغريات الناجتة عما
يسمى ضرورة شعرية ،وما نقرتح تسميته باالنزياح اإليقاعي.
ربطت األس ط ططلوبية الص ط ططوتية بني املتغريات الص ط ططوتية الص ط ططادرة عن املتكلم ومزاجه وس ط ططلوكه ودالالته التعبريية ،يقول بيري جريو:
"ويقدار ما يكون للغة حرية التصط ططرف ببعض العناصط ططر الصط ططوتية للسط ططلسط ططلة الكالمية ،تسط ططتطيع اللغة أن تسط ططتخدم تل العناصط ططر لغايات
أس ط ططلوبية" (جريو،1994،ص)60؛ جيس ط ططد فيها الرتابط الش ط ططفوي بني الداللة واإليقاع ذبذبات الروح وإحياءاهتا؛ وعدت اإليقاع هو املركز
الذي يتحد عنده الشططكل واملضططمون ،والنقطة اليت تلتقي عندها املتناقضططات ،وجتعل الالةدود ةدودا دون أن يفقد خصططوصططيته ،فاللفت
السط ط ط ططاكن ظاهريا قد يكتسط ط ط ططب من خالل طريقة إبداعه وتأليفه شط ط ط ططاعرية تزيده حركية داخل ذاك السط ط ط ططكون ،وينشط ط ط ططأ عنها جوهر اجلمال
احلقيقي.
وإذا برز اإليقاع عنصرا أساسا يف البناء الشعري ،فألن األسلوبية الصوتية تراه يتالحم مع بقية العناصر املشكلة للنص ،إذ
يصارع املعىن كاشفا الصراع داخل بنية العمل الشعري ،فهو" ليس إشارة بسيطة؛ بل هو نظام إشاري مركب ومعقد مكون من العديد
من اإلشارات ،بل إن كل عنصر من عناصره هو يف حد ذاته نظام إشاري مكون من إشارات هي مفرداته" (البحراوي،1996،ص،)33
ليتعمق بذل دوره يف النص الشعري ،بعده من أبرز عالمات النص؛ وذل جيعله " يبدو صدى ملعىن القصيدة ،وقد يككد املعىن ويطرح
معامل وتفسريات وظالال ،وميكن استخدامه إلثارة املعىن ولإلحياء بالصراع داخل بنية القصيدة" (البحراوي،1996،ص.)33
واإليقاع حبركيته اخلفية الداخلية اليت تتالحم هبا أجزاء النص ،يشكل قوة شعرية مجالية يصعب القبض عليها أو ةاولة حصرها
وضبطها ،مشكلة عزفا شخصيا يتفرد به الشاعر ،وبقدر ما يكون متايزه عن غريه من املبدعني يكون تفرده وأصالته ،إذ اإليقاع أهم
عناصر الشعر وأبرز صفاته؛ وإذا كانت مجالية اإليقاع ال تتبدى يف طبيعة األصوات يف ذاهتا ،وإملا هي يف الواقع إيقاع النشاط النفسي
امل ز للمعىن وللشعور ،والذي يقوي ارتباط حركة اإليقاع باحلركة النفسية الداخلية وبفورة الشعور وجيشانه ،لتتجلى بذل " أمهية اإليقاع
الشعري يف بناء الداللة العامة للعمل الشعري ومدى إظهار الوشيجة الرابطة بني ما لنغم القصيدة وإيقاعها من صلة بأحاسيس الشاعر؛
إذ تتماهى إيقاعات العمل مع االرتعاشات األولية إلبداع الشاعر ،فتخرج ملونة بلون من املوسيقى اهلادفة" (عيد،1998 ،ص،)62
اليت جتعل هذا اجلانب اجلمايل يف اإليقاع يلتحم بوزن القصيدة ،وتتجاوب األصوات واحلروف حرسها اخلاص مع رنني صدى جسم
القصيدة ةققة إثراء ألوتار الشعرية.

وإذا كان النص اإلبداعي قوة دينامية متحولة ال تعرف االنغال واالس ط ط ط ططتكانة إل فكرة معص ط ط ط ططومة  ،فإن خارطة بنائه الداليل
تتعد إل إحياءات منظورة وغري منظورة؛ أقرها اخلطاب النقدي املعاصر حني رأى أن النص اإلبداعي احلق هو ما اتسم بالتفرد ،وامتاز عن
كل ما سط طواه من نص ططوص ييزات صط طه هو وحده ،جتعل درجة اإلبداع تقاس يدى ما حيققه من دهش ططة ومفاجأة تنشط ط ن يف الغالب من
ض ط ط ططم عناص ط ط ططر ال يتوقع مجعها يف ص ط ط ططعيد واحد؛ وهذه امليزات ال تدرج يف الدرس األس ط ط ططلويب إال إذا الت دالالت االنزياح عن القاعدة
املألوفة ،وسنركز على االنزياح اإليقاعي الذي نقرتحه بديال للضرورة الشعرية.
لذا حتاول املداخلة دراسة بعض اجلوانب الصوتية اإليقاعية املدرجة يف الدرس الرتاثي اللغوي والنقدي ضمن مباحث الضرورة
الشططعرية وحتديدا ضططمن مباحث الضططرورة الشططعرية املرتبطة بالتغريات الصططرفية ،وتقارهبا مقاربة أسططلوبية صططوتية ملعرفة مدى اسططتفادة الشططاعر
اجلزائري القدمي من بعض هذه النسططج الصططوتية؛ وما أطلق عليها صططاحب كتاب (لغة الشططعر دراسططة يف الضططرورة الشططعرية) تسططمية الض طرائر
الص ط ططرفية ،واليت أش ط ططار إل أن معظم أنواعها " تغريات مقطعية ،أي أ ا ترمي إل زيادة مقطع أو حذف مقطع أو إطالة مقطع قص ط ططري ،أو
تقصططري مقطع طويل ،وهذا بالطبع يكدي إل تغيري يف بنية الكلمة نفسططها" ،وهذا االنزياح عن التقعيد الصططريف يناسططب الشططعر العريب الذي
يقوم أساسا على ترتيب احلركات والسكنات.
االنزياحات اإليقاعية الصوتية في النص الشعري الجزائري التراثي:

لعل مجاليات االنزياحات الصوتية ستكشف القيمة اإلحيائية والتعبريية لألصوات ،إذ إن العدول عن قوانني اللغة على مستوى
البنية اإليقاعية املتضمنة للبنية اللغوية والنحوية والصرفية املتحكمة يف البنية الصوتية ستجعل تل الصناعة الشعرية السحرية والفنية اخلفية
ذات دالالت بالغية وفنية وإيقاعية ،مع أن الدراسطة اجلمالية لإليقاع أكثر عسطرا ،ذل ألن جمرد الكشطف عن مظان اإليقاع يعد مغامرة
نقدية ،إال أن ةاوالت ترويضططه والتسططلل إل املناطق الوعرة واملركبة اليت يرتادها يف النص هو من قبيل املمارسططة اجلمالية  ،فال ميكن مقاربة
اإليقاع بعيدا عن غاياته اجلمالية.
وبالرتكيز على ظاهرة إيقاعية تص هبا لغة الشعر وحده حتدث عنها العروضيون يف باب القصر أو التقصري ،وأدرجت يف باب
"الضرورة الشعرية" ،حتديدا إليقاع الضمري املنفصل ( أنا) ،والتفت إليها بعض دارسي األصوات يف تفريقهم بني ظاهرة تطويل املقطع
الصويت أو تقصريه ،يقول :أحد الدارسني " ويتم تقصري األلف يف كلمة ( أنا) يف معظم األبيات والسيما إذا كانت متبوعة بساكن"
(خليل،2007،ص )173لتجاوز التقاء الساكنني املمتع عروضيا يف حشو البيت.
لقد أثار هذا الضمري خالفا بني النحويني يف تفسري إثبات ألفه أو حذفها يف حاليت الوقف والوصل ويف كو ا أصلية أم خالف
ذل  ،ورأى البصريون (العك ي،1984،ج،2ص )483أن أصل الضمري ( أنا) هو اهلمزة والنون ( أن) ،واأللف األخرية زائدة عن بنيته
جيء هبا يف الوقف لبيان فتحة النون ،ألن فتحتها تسقط يف الوقف ،وكتب الضمري باأللف خوفا من أن تلتبس بط( أن) احلرفية ،لسكون
النون يف الوقف ،قال سيبويه يف باب (ما يبينون حركته وما قبله متحرك) " :وقد استعملوا يف هذا شيء من هذا األلف يف الوقف....م
ومن ذل قوهلم :أنا ،فإذا وصل قال أن ،أقول ذاك وال يكون يف الوقف يف ( أنا) إال باأللف" (سيبويه،الكتاب،ج،4ص،)164-163
ليكون بذل أصل ( أنا) هو اهلمزة والنون ،وما يلحقه من ألف وتاء وميم ونون عالمات لبيان النوع والعدد.
وخالف رأي الكوفيني (العك ي،1984،ج،2ص )483ذل وذهبوا إل أن األلف بعد النون من نفسها ،ليكون الضمري من
جمموع احلروف الثالثة املكونة له ،وأثبتوا األلف يف حاليت الوصل والوقف؛ لتكون من أصل الكلمة ومن بنية الضمري ومتامه وليست زائدة،
والكالم يطول حول هذه املسألة.

وإذا تبني أن قصائد شعراء املغرب ال تكاد لو من ذكر ( األنا) متحدثة أو موضوع حديث ،مشكال حضورها البارز يف الشعر
العريب قدميه وحديثه ظاهرة تستدعي االهتمام والدراسة ،وقد لفتت هذه املسألة أنظار كثري من الدارسني احملدثني ،فخصصوا هلا دراساهتم
أو بعضا منها (الواد،2001،و الزامل ،))2003،معتمدين على مناهج تلفة ،وأغلب هذه الدراسات ركزت على اجلوانب االجتماعية
ومزجتها باملناحي النفسانية ةاولة ربطها بالسيا التارني ،وقلما أُلْتُفت إل هذه الظاهرة باالنطال من النص ذاته ،ففي دراسة ( ألنا)
املتنق رأى صاحبها أن "املتنق أول من أعطى لإلنسان قيمة بوصفه فردا يف اجملتمع ،إن استعماله كلمة ( أنا) و( أمل) أو صيغة املتكلم يف
كثري من أشعاره ،وأمام األمراء والسالطني ،إملا هو إميان بقيمة اإلنسان ،فلم يكن قبله من يستطيع أن يعتين بوجوده وكيانه جهرا بغري
السالطني واألمراء" (الشوك،1960،ص.)14
ويذهب آخر إل رأي مناقض للسابق إذ يرى "أن استخدامه للضمري ( أنا) كان بقصد حتدي ( اجملموع) الذي ظلمه ،بل أكثر
من ذل كان أبو الطيب حياول طمس معامل هذا اجملموع باختفاء ( ن ) من لغته الشعرية " (خفاجي،1972،ص ،)56ليتعدى ذل
إل تفسري هيمنة صوت األنا بدالالت الكبت والتعويض.
وإذا ما جتاوزنا تفسري هذه الظاهرة يقاييس الثورة والالشعور وإطال األحكام وتعميمها ،وأدركنا الوظيفة املزدوجة للضمري" هذه
االزدواجية اليت حيملها الضمري ستسمح لنا أن مليز بني الضمري والشخص ،فالضمري هو امللفوظ اللغوي يف صيغته املعروفة ،والشخص هو
املعىن اخلارجي" (الغاملي،1991،ص ،)51و باالستناد إل اإليقاع الداخلي الذي ال يكشفه ظاهر النص ،وهو يتجلى من وراء مكونات
العمل الشعري ،وبسبب هذا االختفاء يكتفي دارسو النصوص الشعرية باشرتاطه عنصرا فنيا ميارسه الشاعر إبداعيا ،وينجزه املتلقي مجاليا.
وبالعودة إل حديث علماء العروم وإشارهتم إل هذه الظاهرة  -وغريها من الظواهر اليت تطرأ على الشعر -واليت أدرجوها يف
باب الضرائر الصرفية ،اليت تعين زيادة مقطع أو حذفه ،أو إطالة مقطع قصري أو تقصري مقطع طويل ،وما يكديه ذل من تغيري يف بنية
الكلمة ،وهذا اللون عدوه ا يتالءم مع الوزن الشعري الذي جيعل" املقادير املقفاة تتساوى يف أزمنة متساوية التفاقها يف عدد احلركات
والسكنات والرتتيب" (القرطاجين،2008،ص.)263
وإذا كانت البنية يف الشعر عرضة للزيادة ونقصان ،فإن إدراجها حتت مسمى "الضرورة الشعرية" جعل إبراهيم أنيس يعرتم على
دراستها بعيدا عن اخلصوصية املميزة للنص الشعري ملا له من أمهية يف تقعيد القواعد وإرساء النظريات ،يقول داعيا إل التعامل مع هذه
التغريات بعيدا عن مفاهيم االضطرار والرخصة واجلواز وغريها من األحكام املتنافية مع مجاليات اإلبداع الشعري العريب " :فإذا شاعت يف
شعرهم ظاهرة من الظواهر ،ونسج على منواهلا الكثرة الغالبة منهم ،عدت حينئذ من خصائص األسلوب الشعري"
(أنيس،1978،ص ، )326الذي جيعل من الشعر فنا مجيال تقصر املقاييس العلمية عن حتديد سر اجلمال فيه.
يقول األمري سليمان املوحدي وهو شاعر من شعراء املغرب األوسط مصورا جتربته العشقية احلاملة الفتقاره للمحبوب ،وشوقه
لوصاله (املوحدي،د.ت،ص( :)57-56املديد)
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يتكرر الضمري أنا مرتني يف اية النص الشعري الذي يستهل قسمه الثامل حمالية التموضع أو التجريد ،وما حيمل من التبادل
الض ططمائري الناجم عن االنتقاالت املتنوعة ض ططمن الس ططياقات النص ططية ،وتغاير س ططيا الض ططمائر بني غيبة وحض ططور وخطاب ،يض ططاف إليه
تغاير ضططمن السططيا الواحد؛ إذ األنااالعاشططق انشطططر بسططبب حدوث اهلجر وصططدود احملبوب عنه ،وبرز صططوت قلبه داخل نسططيج النص
( ذاب قلق) ،ويلجأ إل اطبته مككدا هذا االنشطار ( احتمل  -يا قلب  -اغتنب  -ال تضق).
وحياول األنااالعاشط ط ططق البحث عن الوسط ط ططيط الذي يقرب منه املعشط ط ططو املفتقر إليه ( من عذيري) ،ويدخل التجربة العشط ط ططقية
صوت العاذل ويغيب العرتاضه استمرار األنااالعاشق يف التلذذ بعذاب العشق ( هبكم – احذروا – تطلبوا  -دعومل) ،وترتسم بذل
ص ططورتان لألنااالعاش ططق :ص ططورة حطمها العش ططق تعامل مراراته ،وص ططورة تتحدى العواذل وتواجه أصط طوات العقل الداعية إل إيقاف العالقة
العشقية.
وباستقراء إيقاع األنا ،يتجلى:
ِ
ْلمنِي
أَنَا أ َْه َواهُ َوأَ ْع َ
ش ُقهُ
َو ُه َو يَ ْج ُفوني َويظ ُ
ُحبَّهُ ِم ْن أ َْو َج ِ
السنَ ِن
اك أ ََرى
ْف بِ َذ َ
ب ُّ
َوأَنَا َكل ٌ
ارتبطت األول باهلوى والعشططق ( أهواه  -أعشططقه) ،ومقابلة املعشططو لذل بالظلم واجلفاء ( جيفومل  -يظلمين) رامسة صططورة
األنااالعاشططق األول املتقاطعة مع دالالت القوايف ،جتسططد قلب العاشططق املعىن بضططىن الشططو واالفتقار واالنكسططار ،ويكشططف البيت طريف
ُ
العالقة العشقية بنموذجها العذايب ( أنااعاشق  -هوا املعشو  :جاف  -ظامل) ،ويقارنة ذل بالدراسة اإليقاعية العروضية نتبني:
َو ْه َو يَ ْج ُفونِي َويَظْلِ ُمنِي
أَنَا أ َْه َـواهُ َوأَ ْع َ
ش ُقـهُ
امل وي ْتال ُم ْين
أن أ ْهطواْا ُه وأ ْعاش ُق ُه ْطو
وْهو ْجي ُف ْو ْ
فطاعالتنا فاعلن ا فعلن
فـعـالتنا فعلن ا فعلن
بب--ا

ب ب :- -ط مت تقصري املقطع الطويل :أ(نَاْ) -أ( َن) ط (ص ح ح)( -ص ح).

وبتتبع التغري باملقياس اإليقاعي يتبني  :كلمة ( أنا) يف األصططل تتألف من مقطع قصططري مفتوح ( أ) يضططاف إليه مقطع طويل

مفتوح ( نَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاْ) وهذه الص ططورة حتولت إل :مقطع قص ططري مفتوح ( أ) ،يض ططاف إليه مقطع قص ططري مفتوح ( َن) فتم بذل تقص ططري املقطع
الطويل املفتوح األصلي.

وأما أنا الثانية اليت تعلن أن حبها من أوجب الس ططنن امللتزم هبا يف التجربة العش ططقية ،وقد ارتبط هذا اإلعالن بتحدي أصط طوات
العواذل والالئمني وإقرار االستمرار يف التجربة العشقية ،فالتقطيع العروضي يبني:
ُحبَّـهُ ِم ْن أ َْو َج ِ
السنَ ِن
اك أ ََرى
ـف بِـ َذ َ
ـب ُّ
َوأَنَـا َك ْل ٌ
اسن ْين
وأنطاْ ك ْل افُ ْن بذاْ اك أر ْى
س ُ
ُحْببط ُه ْو م ْناأ ْوجب ْ
فطاعالتن ا فطاعلنافعلن
فعطـالتطن افاعلنافعلن
بب--ا

ب ب  : - -حافت املقطع الطويل املفتوح أ(نَـاْ) على طوله فلم يقصر.

اسططتنادا ملا سططبق ،يظهر التباين بني إيقاع ( األنا) يف البيت األول عنه يف البيت الثامل وبربط ذل باملعىن ،يتبني مدى مطابقة
وهو) ليتماثل مع
اإليقاع الداخلي هلذا الضططمري املنفصططل البارز للداللة ،وقد يضططاف إليه ما طرأ على ضططمري الغائب الذي سططكن أوله ( ْ
(أهواه) ،وهذا التغيري أطلق عليه النحاة ( الضططرورة الشططعرية)  -يضططاف إليها تغيري حركة فعل األمر بكسططرها خالفا لألصططل مراعاة جملرى
ْ
القافية ( اغتنب)  -واعرتم على هذه التسط ططمية أحد الدارسط ططني احملدثني مركزا على خصط ططوصط ططية اللغة الشط ططعرية ،يقول " :ولسط ططنا نزعم أنا
للشط ط ط ططعر نظاما خاصط ط ط ططا يف ترتيب كلماته ال ميت لنظام النثر بأي صط ط ط ططلة ،بل نقول إن الشط ط ط ططاعر كالطائر الطليق حيلق يف مساء من اخليال
وينشد احلرية يف فنه ،فال يسمح لقيود اللغة أ ن تلزمه حدا معينا ال يتعداه ،بل يلتمس التخلص من ذل كلما سنحت له الفرص ،فهو
يف أثنططاء نظمططه ال يكططاد يفكر يف قيود التعططابري إال بقططدر مططا ططدم تلط التعططابري أغراض ط ط ط ط ط ط ططه الفنيططة ،وبقططدر مططا تعني على الفهم واإلفهططام"
(أنيس،1978،ص ،)323-322ليكون الدافع وراء هذا التغيري يف بن ية الكلمة إثارة املتلقي ودفعه إل اكتش ط ط ط ط ط ط ططاف اجلانب اجلمايل،
ليتضح بذل أن ما عد ضرورة شعرية هو يف حقيقته انزياح إيقاعي صويت.
يقول (املوحدي،د.ت،ص )148الشاعر يف نص آخر مت ما من الدنيا ومن فيها( :الرمل)
ِعيل صب ِري لِهم ٍ
آق
اق
ت نـَ ْوَم ُه َما َعنِّـي ال َْم ْ
وم ال تُطَ ْ
َش َّر َد ْ
َ َْ ُ ُ
ِ
اق
ي ُخل ًْوا َواس ًعا
ض ْ
َو َج َد ْ
َص َارتْهُ ل ََهـا َمأ َْوى فَ َ
فَأ َ
ت َ
ص ْد ِر َ
ُم ْستَ َحثًّـا بَِرِحي ٍـل َوانْ ِطالَ ْق
فَـغَـ َدا أُنْ ِس َي َعنِّـي نَـافِ ًرا
ِ
اق
السبَ ْ
ـاجةً
َم َع َها َو ِه َي تُـبَا ِري فِي ِّ
أَتَ َمنَّى أَ ْن أ ََرى لـي َح َ
أَو تَـرى َعيـنَاي َشيئًا تَـرتَ ِ
بِ ِوفَ ٍ
اق
ضي
اق أ َْو َعلَـى غَْي ِر ِوفَ ْ
ْ َ ْ َ ْ ْ
اق
ضا
ت قَـ ْلبِ َـي ِم ْنـ َها َما أَطَ ْ
َح َملَ ْ
ل َْيتَـ َهـا إ ْذ تَ ِخ َذتْنِـي غَ َر ً
اق
ف بَـ َقائِـي َم َع َها
َوأَنَا بَـ ْي َـن نِ َـز ٍاع َو ِسـيَ ْ
َع َجبًـا َك ْي َ
ت أ َ ِّ
اق
س َع ْن
َي انْ ِطبَ ْ
ت أ َّ
َما َد َها َها انْطَبَـ َق ْ
ُكلَّ َما ُرْم ُ
ُسلي النَّـ ْف َ
حظوظ الش ططاعر يف احلياة ال تكتمل ،يعاند الدنيا فيخيب ،وبالنظر إل ما أطلق عليه ض ططرورة ش ططعرية تس ططتوقفنا القافية املقيدة
بعلة ( ما جيوز للشاعر وال جيوز لغريه) ،وقد نفسرها انطالقا من داللة النص بانغال اآلفا يف وجه األنا وشعوره باإلحباط الذي نشر
قتامته على الوجود ،تكشط ط ط ططف ت مه وضط ط ط ططيقه ،ونكتفي بعينة من القصط ط ط ططيدة ( :ال تطا  -اهلموم ،امل  -نومهما ،فضط ط ط ططا  -مأوى،
انطال  -أنسي ،احرتا  -قلق.)...

وقد يوحي تغيري بنية ضمري املتكلم ( الياء) يف  ( :صدري – أنسي – قلق ) وما يتفجر عنه من دالالت االحتواء والتمل
وااللتصططا ؛ إذ برز صططدر األنا مكانا له القدرة على االحتواء ،وظهر األنس مرتبطا باألنا قبل أن يفارقها وجياوزها ( وغدا أنسططي عين)،
والتحول يعين ثبوت حالة ن انزياحها ،والقلب جتذر فيه التحمل واالحتواء وقابليته لالمتالك واالسط ط ط ططتحواذ ،ولعل هذا التأويل يوض ط ط ططحه
عزوف الشططاعر عن تسططكني ضططمري املتكلم املتصططل يف ( :ص ط ي – عين – يل – بقائي ) الرتباط دالالت هذه األبنية ،بالنفاد والزوال
واالنتفاء يف الصط ط ط ط ط ط ططدر ( عيل ص ط ط ط ط ط ط ط ي) ،وحيمل ( عن) من دالالت اجملاوزة واالبتعاد واالفتقار ،وحيمل احلرف ( يل) رغم دالالته على
التمل واالستحقا املتشاكلة مع معامل األبنية املنزاحة عن أصلها ،إال أن ذل ينتفي يجرد ربطه باألمنية اليت مل حتدث لصعوبتها أو
اسط ط ط ط ط ط ططتحالتها ،ليبقى مشط ط ط ط ط ط ططروعا مل يقع ،ويتأكد عدم وقوعه وحتققه ( أمتىن أن أرى يل) ،والبقاء ( عجبا كيف بقائي) تنفي دالالت
االسططتفهام املع عن ا لضططياع واحلرية واملتعمق يعامل التعجب واالضطططراب انتماءها إل الفئة األول املنزاحة ،وهو ما قد يزيد تأكيد أمهية
دراسة االنزياح اإليقاعي الصويت ملا أطلق عليه ضرورة شعرية للتوافق بني األملاط التعبريية ونبضات االنفعال املوحية باإلحياءات اجلمالية.
وبالعودة إل إ يقاع األنا وقد ارتبط يقارعة الدنيا ومنازعتها والتصادم مع صنيعها باألفاضل ،تظهر الدراسة اإليقاعية:
اق
ف بَـ َقائِـي َم َع َـها
َوأَنَا بَـ ْي َـن نِـ َـز ٍاع َو ِسـيَ ْ
َع َجبًـا َك ْي َ
ئيا معطهاْ
وأنَـاْ ب ْطي اننزاْع ْن ا وسياْ ْ
عج ْ
نب ك ْي اف بطقاْ ْ
فعطالتن ا فعطالتن ا فعلن
فعالت
فطعطال تن ا فعطالتن ا
ْ
بب--ا

مت إطالة صوت األنا لتتالءم الداللة مع االنزياح يف البنية الصرفية هلذا ضمري ،يككدها انطبا نفس ( األنا) وعجزه عن التسلي
أو النسيان ليستمر أرقه وتدوم معاناته ،وتتعمق وهو يتيقن استحالة مقاومة كر األيام ،ويعلن هزميته ،ويبوح بأحاسيس اليأس ،يقول
(املوحدي،د.ت،ص:)148
اق
س ِم ْن ع ْش ٍق َوالَ ِم ْن َس َق ٍم
أَ ْش ُك ُـر اهلل َوالَ فَ ْـر َ
ط ا ْشتِيَ ْ
ل َْي َ
ُك ُّل َمطْلُ ٍ
اق
ُم ْق ِس ًما أَالَ يَنِـي فِي طَلَبِـي
وب فَِفـي ُح ْك ِم الْلِ َح ْ
غُصص الْمو ِ
اق
أَنَا إ ْن قَ َاوْمتُـهُ َج َّر َعنِــي
ت َك ِر َيهات ال َْم َذ ْ
َ َ َْ
ادى فِي ِّ
اق
الش َق ْ
ض ْيـتُهُ أ َْو ُر ْ
َعلَّهُ يَـ ْر َ
أ َْو أَنَـا أ َْر َ
ضى تَ َم َ
ضتُهُ
يتقلب الشاعر بني حالتني إقبال وإعرام ،استحسان واستهجان ،رضا ورفض( :قاومته  -جرعين  -أرضيه  -أرضيته )،
والدراسة اإليقاعية ت ز:
غُصص الْمو ِ
اق
أَنَا إ ْن قَ َاوْمتُـهُ َجـ َّـر َعنِــي
ت َك ِر َيهـات ال َْم َذ ْ
َ َ َْ
أ َن إ ْن قاْا وْمتُط ُه ْو ج ْر ا رع ْين
غُصص لْم ْوا تكريْطهاْ ا ت ْلمطذاْ ْ
ت
فعـالتنا فاعالتن ا فعلن
فعطالتن ا فعطالتن ا فاعالْ ْ
بب--ا
قصر صوت الضمري ( أنا ) مشكال إحدى احلالتني ،فماذا ي ز الضمري اآلخر؟
ادى فِي ِّ
اق
الش َق ْ
ض ْيـتُهُ أ َْو ُر ْ
َعلَّهُ يَ ْـر َ
أ َْو أَنَـا أ َْر َ
ضى تَ َم َ
ضتُهُ
ضتُط ُه ْو
أ ْو أنَـاْ أ ْرا ضْيتُط ُه ْو أ ْوا ُر ْ

ع ْلل ُه ْو يط ْرا ض ْى متاْد ْىا ف ْششقاْ ْ

فاعطال تنا فاعطالتنا فاعلن

-ب--ا

فاعالت
فعطالتن ا فطاعالتن ا
ْ

حافت ضمري ( أنا) على إطالة الصوت ومده ،مباينا احلالة األول ،وةققا اختالف الدالالت بني القبول والسخط.
ويبقى لضمري املتكلم ( أنا) سحره اجلمايل يف تكثيف الدالالت وإثارة حس املتلقي للتنقيب واستخراج املعامل املسترتة ،كما
يظهر مدى استفادة الشاعر املغريب األمري أيب الربيع املوحدي من إمكانات االنزياح اإليقاعي الصويت وبالتحديد إيقاع األنا ،وما تعضده
من إيقاعات أخرى فجرت الدالالت وأمدهتا بأسرارها اجلمالية ،ويبقى لإليقاع حركته اخلفية الداخلية اليت تتالحم هبا أجزاء النص
الشعري لتثمر قوة شعرية مجالية عصية على القبض.
وتبدو اللغة الشعرية يف نص ابن قاضي ميلة أكثر طواعية ،تعكس طبيعة االنفعال الفردي من خالل التعويل على حيوية
اإلجراءات األسلوبية املنتجة لالنزياح بواسطة مرونة التشكيل ،وما حتققه من تأثري يف املتلقي بإمكانات مجالية كثرية متجاوزة اجلوانب

الصوتية والرتكيبية إل اجلانب الداليل املعنوي ،يقول (ابن رشيق ،1986 ،ص( :)210الطويل)
ِ
ف
َّف
َوتَ ْجنِي ُج ُفونِي ال َْو ْج َد َو ْه َو ال ُْم َكلَّ ُ
يل ال َْه َوى َد ْم ِعي َوقَـ ْلبِي ال ُْم َعن ُ
يُذ ُ
َّف
شن ُ
ـت َم ْغنَـاهُ األَغَ ُّـن ال ُْم َ
َوفَ َارقْ ُ
َوإنِّـي لَيَ ْد ُعونِـي إِلَى َما َشنَـ ْفتُهُ
ِ
ِ
ف
ص ْف ٌـر َوأ ََّمــا َوقْـ ُفــهُ فَ ُم َوقَّ ُ
احهُ
َوأ ْ
فَ ُ
َح َوُر َساجي الطَّْرف أ ََّما ِو َش ُ
ِ
يطيب أُجاج الْم ِاء ِمن نَح ِو أَر ِ
ف
ض ِه
يحهُ َو ْه َو َح ْر َج ُ
يُ َحيِّـي َويُـ ْندي ِر ُ
َ ُ َ ُ َ ْ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلِ ِـه أ َّ
ف
ف تَ ْسـ ِري ِّ
ـح ف َيها فَـتُْتل ُ
َمتَال َ
َن ُدونَهُ
َسنِـي م ْن َو ْ
َوأَيْأ َ
الري ُ
ف
َوغَْيـ َرا َن يَ ْج ُفو النـ َّْو َم َك ْي ال يَـ َرى لَنَا
ـام َش ْمالً فِـي الْ َك َـرى يَـتَأَلَّ ُ
إذَا نَ َ
يَظَ ُّل َعلَى َما َكا َن ِم ْن قُـ ْر ِ
ف
ب َدا ِرنَا
ضـى يَـتَأ َّ
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وجو ٌن بمز ِن َّ ِ
ف
ْحيَّة ِّ
الص ِل تَط َْر ُ
َّن َو ْدقُهُ
َ َْ ُْ
يَ َـرى بَـ ْرقَـهُ َكال َ
الر ْعد يَ ْست ُ
الس َح ِ
ف
ح َوال َّـر ْع ُد ُم ْع ِو ٌل
ْج ْو ِن بِال َْم ِاء يَ ْذ ِر ُ
َو َج ْف ُن َّ
اب ال َ
َكأَنِّـي إذَا الَ َ
الرقَـى ِمن س ِ
ِ
َكنَـ ْف ِ
الر ْع ِد ر ٍ
ف
ث ُّ
ـوء َما أَتَ َكلَّ ُ
اق َوَو ْدقُهُ
يم َو َ
ص ْو ُ
ْ ُ
َسل ٌ
ب َّ َ
فَأَذْ ُكـر ل ِ
ت نَ ِ
ف
اسيًا
ض َّع ُ
َكـ ْـن ل َْو َع ـةٌ تَـتَ َ
ذَ َك ْـر ُ
ت بِ ِه َريًّا َوَما ُك ْن ُ
َ
يفتتح النص حمالية االفتقار العشقي وتأكيد عدم القدرة على السيطرة على النفس ،وهو ما حيقق للشاعر العاشق خضوعه
للمحبوب وذلته له ،ويصر على مواجهة فواعل املنع اليت حتاول صده عن حتقيق مراد االغتناء باحملبوب ووصاله ،والشاعر يف هذه األبيات
يدرك بذوقه الفين ،وإحساسه املرهف ما يتفجر من الرتاكيب العربية من معامل باعتماد مجالية االنزياح الرتكيق.
وباستعرام امتالك املعشو امللتبس بالغزال مقاليد احلسن وقد عذب يف أرضه املاء املاحل املر ،فكيف يوقف العاشق جتربته
العشقية؟ ،وحيذف مفعول الفعل (حييي) تركيزا عليه وعلى فاعله ،ويطلق دالالت التحية لتشمل العاشق ومن اكتووا بنريان هذا الغزال
الساحر ،وميتزج الفاعل بالغموم ويتأرجح بني املعشو ورحيه ،املشو العشقي املعوم له واآليت من ناحيته ليغتين به العاشق ،وحيول
حاله من االفتقار ومعاناة الريح الباردة الشديدة اهلبوب إل رياح تعبق بأريج احلبيب ونداه.

وتظهر فاعليته بإسناد الفعل إليه مككدة يأسه املعمق حلرمانه ( أيأسين) لدخول فواعل املنع طرفا يكدر صفو العالقة العشقية،
وحيذف مفعول فعل ( تتلف) ،ليكون التلف شامال عاما تعضده صيغة منتهى اجلموع وداللتها على ما ال اية له ،فاملتالف  -يسندها
الغريان مانع العشق  -تطارد العاشقني ومتنع وصاهلما.
وترتفع حدة املعاناة العشقية حني يستشعر العاشق قرب هالكه ( سليم) وهو يتذكر باملشو الطبيعي ال اآليت من اى
املعشو يتبعه غيث يبعث احلياة وجيدد ذكرياته العشقية وقد اغتىن باحملبوب ،وحيذف مفعول الفعل ( أتكلف) وقد قيده بالسوء وقابل
ذل بإطالقه باسم املوصول ( ما) لتكون املعاناة منفتحة ال حدود هلا ،ويلتبس حنينه للحبيب باحلنني للمكان ( ريا) ومن حوى وياضي
االغتناء ( كنت) ،ويعاود حذف مفعول (أذكر) الذي انفتح على األسس اجلمالية الثالثة للحنني وعمها ،مككدا لوعة األنااالعاشق
وضياعه ،وهو ما جتلى يف حذف املسند إليه تركيزا على املسند ( لكن لوعة) ،وال جيد املتلقي صعوبة يف تقديره؛ ليظهر من خالل ما
سبق كثرة احلذوف اليت مست املفعول ،وهذا النوع من احلذف قال فيه عبد القاهر اجلرجامل " :وهو أن يكون مع مفعول معلوم
قصده ،قد علم أن ليس للفعل الذي ذكرت مفعول سواه ،بدليل احلال أو ما سبق من الكالم ،إال أن تطرحه وتتناساه وتدعه
مقصود ُ
يلزم ضمري النفس ،لغرم غري الذي مضى ،وذل الغرم أن تتوفر العناية على إثبات الفعل للفاعل ،و لُص له ،وتنصرف حملتها،
ُ
وكما هي إليه" (اجلرجامل،1984،ص ،)156ليتولد عن ذل احلذف الرتكيز على فعل االفتقار العشقي املكجج للتجربة العشقية اليت
رمست املأساة العشقية املع ة عن العاشق املرتاوح بني املذنب وال يء.
وهو) الذي ُس اكن
وعلى مستوى اإليقاع فإن الشاعر َّ
سخر هذه احلذوف لبناء إيقاع الطويل ،وجلأ إل تسكني املتحرك مرتني ( ْ
دون مسوغ وي ،لكن مت تسكينه يسوغ مساه سيبويه بط " :باب ما حيتمل الشعر" ،وهو ما يعرف بالضرورة الشعرية يف الدرس اللغوي
الرتاثي ،وما أطلقنا عليه مجالية انزياحية إيقاعية صوتية أحدثت خلخلة يف بناء النص الشعري دعت املتلقي إل ةاولة الكشف عن
سرها ،إذ ال يكفي تعليلها بأن وزن الطويل فرم تسكينه ليتحقق التوازن اإليقاعي ،ولكن ال ميكن إغفال عالقات االنزياحات الرتكيبية
هبذا االنزياح اإليقاعي الصويت.
ويتأكد ذل يف نص أيب احلبيب املسيلي الذي يتذكر حلظات فرا احملبوب ،ويرسم لواعجه وقد تيقن من جتذر افتقاره
العشقي ،ويلجأ إل مجالية االنشطار ليحاور قلبه املعىن ويعاتبه على استسالمه حلدث الفرا  ،ويستعني يف حتقيق التأثري بإمكانات مجالية
ُ
كثرية تص برتاكيب اإلبداع باللغة ،يقول (ابن رشيق،1986،ص( :)143البسيط)
مج ِري ج ُفونِي ِدماء و ْهو نَ ِ
اظ ُرَها
َوُم ْتلِ ُ
ْب َو ْج ًدا َو ْه َو َم ْرتَـعُهُ
ُْ ُ
ف ال َقل َ
ًََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـال َد ْمعـي ُدو َن ُرْؤيَته
إ َذا بَ َدا َح َ
ـار منِّـي َعلَْيـه فَـ ْه َو بُـ ْرقُـعُهُ
يَـغَ ُ
ِ ِ
ِ
ـار يَـ ْتبَـعُهُ
اء لَهُ
َما َم ْن أَقَ َ
ام َك َم ْن قَ ْد َس َ
قَـ ْلبـي ال َْوف ُّي َوج ْسمي الَ َوفَ َ
إ ْن َكـا َن َح َّجبَهُ بُـ ْقيَـا َعلَْي ِـه فَلِ ْم
أَطَا َق ِحي َـن نَأَى َع ْنـهُ يُ َ
شيِّـ ُعهُ
ِ
رحلَتِ ِه
ْح ِّ
َج َم ُعهُ
بأْ
اب ُس ْق ًمـا يَـ ْو َم ْ
لَ ْـو أَنَّهُ َذ َ
َكا َن ال َْوفَاءُ لَـهُ في ال ُ
حيقق الشاعر بأسلوبية احلذف انزياحا عن الضوابط اللغوية ،هو " شبيه بالسحر ،فإن ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر
والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة ،وجتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق ،وأمت ما تكون بيانا إذا مل تنب" (اجلرجامل،1992،ص،)146
وحيذف املسند إليه ليتصدر املسند الكالم ويتم الرتكيز عليه وعلى صنيعه يف العاشق ( جمري جفومل)؛ إذ ال يريد اإلشارة إليه فاسم

الفاعل يدل على ثبوت الصفة واستمرارها ( جمري دموعي  -متلف القلب وجدا) ،فيستغىن بذل عن ذكره؛ وقد تعود اللسان العريب
على مثل هذا احلذف ،إذ املتلقي يستطيع أن يدرك الداللة معتمدا السيا أو القرائن ويقدره بط ( هو  -معذيب.)..
وال حيتاج الشاعر إل تقييد الفعلني ( أقام  -سار) لعدم حدوث ما متناه ،وليككد انتفاء الوفاء للمعشو  ،فالقلب أقام يف
مكانه مل ي حه ومل يسر إل معشوقه ،وهذا التقابل ي ز خصيصة االنشطار حني يتقلب العاشق بني قلبه وجسمه ،وي ز أسلوب الشرط
بامتناع حتقق رغبة العاشق لبقائه حيا ،وانتفاء موته بعد افرتاقه عن احملبوب ( كان الوفاء له) ،وهو ما دفع إل حذف املسند إليه ( ذل
الصنيع  -الذوبان عشقا  -مويت) تأكيدا المتناع الوفاء.
جييز الشاعر لنفسه التصرف يف تراكيبه الشعرية ويضعها يف النسق الذي يوضح فكرته وحيقق غرضه ،يقول سيبويه " :إنه جيوز
وهو) ،ليستقيم إيقاع الطويل،
يف الشعر ما ال جيوز يف الكالم" (سيبويه،1962،ج،2ص ،)26وهو ما يصوغ الشاعر تسكني املتحرك ( ْ
وقد حدث ذل يف مواطن ثالثة تع عن دالالت التغري وعدم الثبات ،ويبدو هذا التقصري بصفة خاصة يف اجلمال اإليقاعي الداخلي
الذي يعتمد على طريقة رصف الكلمات وما يثريه من شعور باجلمال ،يقويه ارتباط الشكل باملضمون يف إطار لغوي يظهر قدرة الشاعر
على اإلبداع والتميز ،لتعضد االنزياحات اإليقاعية الصوتية االنزياحات الرتكيبية ،ومتدها بأسرارها وسحرها وشعريتها؛ ومع ذل يظل النص
الشعري ظاهرة فنية تستعصي على عشرات التفسريات ،تنفتح على قراءات متعددة غري ةصورة.
و لص الدراسة إل:
إقرار كثري من الدارسني القدماء أمهية اإلرادة الشعرية يف اخلروج عن معيارية اللغة ،رغم ربطهم الضرورة الشعرية باستقامة الوزن
والقافية ،ورفضططهم جتاوز أحكام النحو التقعيدية ،وهذا اإلقرار يفتح اجملال أمام الدرس األسططلويب ليقارب النصططوص الشططعرية معتمدا على
مبدأ االختيار ن االنزياح ،ةاوال استكناه األسرار اجلمالية.
تأكيد الدارسططني احملدثني الذين وجلوا عوامل الضططرورة الشططعرية على أمهية متييز لغة الشططعر على لغة النثر يف تقعيد القواعد اللغوية،
واقرتح بعض ط ط ط ططهم بدائل ملص ط ط ط طططلح الض ط ط ط ططرورة الش ط ط ط ططعرية ،تنطلق من الدرس النقدي األس ط ط ط ططلويب ،بعد أن عجز الدرس النحوي اللغوي عن
اكتشاف أسرار هذه الظاهرة ،بالوقوف عند كو ا متثال انزياحا عن االستعمال املألوف للغة ،وال متثل انزياحا عن اللغة يف حد ذاهتا.
التأكد من قدرة األسلوبية الصوتية على دراسة التغريات الصوتية من خالل تأثريها على املتلقي ومن حيث اختيار الشاعر هلا،
ليشكل نصه قوة شعرية مجالية يصعب القبض عليها أو ةاولة حصرها ،أل ا تشكل عزفا شخصيا يتفرد به الشاعر.
إثبات اس ط ط ططتطاعة االنزياحات اإليقاعية الص ط ط ططوتية تأكيد حقيقة ارتباط اإليقاع الداخلي لألص ط ط ط طوات باحلركة النفس ط ط ططية الداخلية،
وبفورة الشططعور وجيشططانه ،وهو ما جيعل منه ميزة دالة على فردية الشططاعر ومتايزه ،ودافعا يثري املتلقي لإلحبار يف عوامل النص الشططعري بعد
أن تس ططتوقفه اخللخلة الص ططرفية وانزياحها عن البنيات املعتادة ،ويتجاوز بذل إدراج التغيريات الطارئة على البنية يف الش طعر حتت مس ططمى
الضرورة الشعرية؛ ويعتمد يف دراستها على اخلصوصية اإليقاعية الصوتية املميزة للنص الشعري ،وتدرج ضمن مجاليات االنزياح اإليقاعي
الصويت.
الوقوف عند قدرة الشعراء املبدعني على تطويع اللغة ،واستغالل طاقاهتا اإليقاعية نافني بذل فكرة أن اإليقاع جمرد تالعب
باملقاطع ،أو ضرورة أجيزت هلم وألمثاله ،مثبتني أمهية ربط هذه النغمات الصوتية باأللفاظ واألحداث ،لتتكامل بذل ثنائية اإليقاع
والداللة ،ويشتد االرتباط بني حديها ،ويتأكد أن ما عد ضرورة شعرية حيمل يف ثناياه سحرا مجاليا ي زه اإليقاع الداخلي من خالل

خصيصة االنزياح الصويت املتالحم مع املعىن العام للنص الشعري ،وذل التناسب هو الذي جيعل للشاعر لغته الشعرية املميزة لفرديته
اليت هي السبب يف أن ألفاظ الشعر أكثر حيوية من التحديدات اليت يضمها املعجم.
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