لمدراسات اإلنسانية

مجــمة جـامعــــة كـركوك

القافٌة ومستوٌات النص الشعري
الشعر األموي إنموذجا
د.بدران عبد الحسٌن محمود
استاذ مساعد
جامعة كركوك  /كلٌة التربٌة
ملخص البحث
البحث محاولة لتسلٌط الضوء على اثر القافٌة فً مستوٌات النص الشعري والتً ٌظهر من
خاللها التؤثٌر فً اركان العملٌة االنتاجٌة للنص والنفوذ الى جزٌبات النص ودون االكتفاء بظاهر
النص وقوالبه الظاهرة .فالقافٌة لٌست قالبا ً جاهزاً كما تصنفه الكثٌر من الدراسات وانما هً خلٌط
تشترك فٌه مستوٌات النص المختلفة اٌقاعٌا ً وداللٌا ً وتزاٌداً فتإثر فً هذا الخلٌط وتتؤثر به من اجل
الوصول الى البناء المتكامل الذي ٌبتؽٌه منتج النص وٌلقى القبول واالستحسان من متلقً النص ،
وٌك ثؾ النص عن ذاته من خالل القدرة على تحقٌق التجانس واالنسجام بٌن القافٌة والمستوٌات
البنابٌة المختلفة .
المقدمة :
تمثل القافٌة بوصفها نظاما إٌقاعٌا مساحة واسعة فً البناء الشعري بل هً الركن األساس فً
نظم الشعر  ،السٌما الشعر العمودي او الشعر ذو الشطرٌن  ،وإذا كان أرسطو من اإلؼرٌق وحازم
من النقاد العرب قد استبعدا الوزن والقافٌة فإنهما استبعداهما من الشعرٌة ولٌس من البناء الشعري
ألن الشعر ٌشترط فً بناءه اإلٌقاعً على التفعٌالت اإلٌقاعٌة (الوزن) وعلى التكرار الترددي
لنهاٌة األبٌات (القافٌة) وباختصار فإن "القافٌةشرٌكة الوزن فً االختصاص بالشعر وال ٌسمى
الشعر شعراً حتى ٌكون له وزن وقافٌة" (ٔ) ونظرا ألهمٌتها فً البناء الشعري فقد أصبح تعلمها
جزءاً من التربٌة الحٌاتٌة لدى العرب فمن وصٌة أحد العرب لبنٌه "أطلبوا الرماح فإنها قرون الخٌل
وأجٌدوا القوافً فإنها حوافر الشعر أي علٌها جرٌانه واطراده وهً مواقفه فإن صحّ ت واستقامت
جرٌته وحسنت مواقفه ونهاٌاته"(ٕ) ولم ٌكتؾ العرب بذلك بل تجاوزه إلى تسمٌة الشعر بالقافٌة  ،فقد
جاء فً لسان العرب عن األزهري قوله "العرب تســـمً البٌت من الشعر قافٌة وسمّوا القصٌدة
قافٌة" (ٔ) – وكما أفاضت الدراسات القدٌمة بالحدٌث عن القافٌة فإن الدراسات الحدٌثة وقفت عندها
بالوقفة التً ٌستحقها سواء على المستوى األدبً أو النقدي  ،فكما هً جزء من القوالب الشعرٌة
فإنها أصبحت جزءاً من الدراسات التً تناولت الشعر والسٌما القدٌم منه  ،وبعد اإلطالع على
الكثٌر م ن تلك الكتب وجدنا أن معظم الجوانب التً تخص القافٌة قد درست حتى أصبح التكرار فً
تلك الدراسات أمراً واضحا ً  ،بٌد أن الجانب الذي ٌتعلق بؤثر القافٌة فً مستوٌات النص الشعري
وحضورها الطوعً حٌنا ً والقسري حٌنا ً آخر أمر ٌستحق الدراسة والمتابعة وذلك ألن القافٌة لٌست
قالبا ً جاهزاً أو خفقة إٌقاعٌة أو مظهراً تزٌٌنٌا ً فحسب بل هً أساس فً توجٌه النص نحو خفقة
المقصدٌة التً ٌبتؽٌها المتلقً وٌق ّدر مدى نجاح المنتج فً تحقٌق االنسجام بٌن األلفاظ ومرجعٌتها
الداللٌة من جهة وبٌن األلفاظ ومستواها اإلٌقاعً من جهة أخرى .
ولقد وقع اخ تٌارنا للنصوص على الشعر األموي وذلك لتنوع النصوص الشعرٌة وتنوع
القوافً فً هذا الشعر مما ٌفسح المجال رحبا ً فً عملٌة التطبٌق  ،ومن هللا التوفٌق .
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التمهٌد :
ً
ً
تعد القافٌة قالبا بنابٌا فً الشعر وذلك ألنها المقطع الصوتً الذي ٌتردد فً نهاٌة كل بٌت
شعري م ن أبٌات القصٌدة ولعل هذا التتابع هو الذي أضفى علٌه هذه التسمٌة  ،ففً اللؽة "قفوت
فالنا ً إذا تبعته" ٌقول أبن درٌد "سمٌت قوافً ألن بعضها ٌتلوا بعضاً" * وٌمكن أن نضٌؾ إلى ذلك
االنسجام بٌن تلك األلفاظ المقفاة واتخاذها الصٌػ والمقاطع الصوتٌة المقولٌة ضمن إطار واحد ،
وعلى وفق تناسق صٌؽً وصوتً ٌتناؼم مع االندفاع االنفعالً للبث الصادر من المنتج .
ولقد ظهر االهتمام الكبٌر بالقافٌة مع ظهور علم العروض  ،وتعددت اآلراء بشؤن البنٌة
الصوتٌة والتركٌبٌة للقافٌة  ،فالخلٌل بن أحمد مإسس علم العروض ٌنظر إلٌها بوصفها بنٌة صوتٌة
"من آخر حرؾ فً البٌت إلى أول ساكن ٌلٌه مع
 ،وٌرى أن القافٌة تقع فً قالب صوتً ٌمتد
حركة الحرؾ األول الذي قبل الساكن" (ٗ) ووفقا ً لذلك فإن هذا القالب قد ٌكون جزءاً من كلمة وقد
ٌكون كلمة ٌتعدى ذلك إلى أكثر من كلمة  ،ودلٌل الخلٌل فً ذلك هو تكرار هذا القالب الصوتً
فً األبٌات التً تتؤلؾ منها القصٌدة كافة  .أما األخفش فإنه ٌنظر للقافٌة نظرة معجمٌة وٌرى "أن
القافٌة هً آخر كلمة فً البٌت" (٘) مع مراعاة الصٌػ الصرفٌة لتلك الكلمات وحجته فً ذلك قوله
لو قال لك إنسان اكتب لً قوافً قصٌدة لكتبت له كلمات نهاٌة األبٌات الشعرٌة مثل كتاب – لعاب
– صحاب  ...الخ
بؽض النظر عن طول الكلمة وقصرها حرفٌا ً ولتوضٌح هذه المسؤلة نختار هذه األبٌات للنابؽة
()ٙ
الذبٌانً :
إن كان تفرٌق األحبة فً غــــ ٍد
ال مرحبا بغ ٍد وال أهال بــــــه
والصبح واإلمساء منها موعدي
حان الرحٌل ولم تودع مهددا
أحوى أصـــ ُّم المقلتــــٌن مقــلّـ ِد
ب
نظرت بمقلة شــــادن متر ّب ٍ
ّ
فعلى رأي الخلٌل أن القافٌة فً هذه األبٌات هً (فً ؼدٍ) و(موعدي) وقلد من كلمة مقلد  .أما
القافٌة فً هذه األبٌات على رأي األخفش فهً (ؼد) و(موعد) و(مقلد)  ،أي أن الكلمات التً تؤتً
فً نهاٌة األبٌات الشعرٌة هً القافٌة .
وٌرى آخرون ومنهم العالم اللؽوي قطرب أن القافٌة هً حرؾ الروي  ،أي آخر حرؾ فً
البٌت الشعري شرٌطة أن ال ٌكون ذلك الحرؾ من حروؾ الزٌادة وحجتهم فً ذلك أن تسمٌة
القصابد تقع على الحرؾ األخٌر فنقول أن القصٌدة مٌمٌة أو المٌة أو دالٌة  ...الخ  ،والحقٌقة أن
حرؾ الروي جزء من القافٌة ولٌس القافٌة كلها  ،إذ لو ص َّح هذا الرأي لكانت الكلمات – كتب
وكاتب ومكتوب وكتاب تصلح أن تؤتً فً نهاٌة أبٌات قصٌدة واحدة ألنها جمٌعها تنتهً بحرؾ
الباء  ،وهذا ؼٌر ممكن لعدم تماشٌه مع القوالب اإلٌقاعٌة التً تنتهً بها األبٌات الشعرٌة  .ولكن
هذا ال ٌقلل من أهمٌة حرؾ الروي بوصفه عنصراً مهما ً من عناصر تشكٌل القوافً وتوجهاتها
النصٌة المنسجمة مع الموضوع  .ولكل من اآلراء اآلنفة الذكر عالقة بؤثر القافٌة فً مستوٌات
النص الشعري ولكن كٌؾ ٌحدث ذلك  ،هذا ما ٌحاول البحث االجابة علٌه .
ٌقوم النص بوصفه فعالً إجرابٌا ً على الموضوع الذي ٌحتوي الفكرة المطلوب إٌصالها إلى
المتلقً ولكً ٌحقق النص وجوده وٌثبت تؤثٌره والسٌما إذا كان شعرٌا فال ُب ّد من تحقٌق االنسجام
بٌن ما هو إٌقاعً وما هو داللً ضمن سٌاق تصوٌري ٌعتمد مقومات اإلنتاج الناجح من خٌال
وعواطؾ ومحسنات لفظٌة تلقً بظاللها على الموضوع المُن َتج  ،وتجعل منه بناءاً متكامالً ٌحمل
األسرار التً تقؾ وراء عملٌة اإلبداع وٌنهض بالعملٌة الشعرٌة إلى المستوى الذي ترٌد  .ولما
كانت القافٌة "مصب البٌت الشعري الذي ٌربط مجراه بمنابعه ربطا ً وثٌقا ً  ،بحٌث ٌتجاوز إطارها
الصوتً المثٌر إلى إطار معنوي فٌه سعة ورحابة  ،ألنها أوالً عنصر إٌقاعً ٌحكم جرسها وتعود
أصواتها وهً ثانٌا ً عنصر داللً ألنها تحتل موقعا ً متمٌزاً فً المر ّكب الموسٌقً للشعر" (، )7فإن
عالقتها بالموضوع ستكون عالقة وثٌقة واختٌار ألفاظها سٌفضً إلى قدرة تلك األلفاظ على احتواء
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الموضوع المختار على نحو قادر على تصوٌر الحدث أو التعبٌر عنه على نحو ٌستوفً المطلوب
من إنشاء النص والوصول إلى الؽاٌة المبتؽاة منه .
وتعود أولى اإلشارات إلى عالقة القافٌة بالموضوع فً النقد القدٌم إلى ابن طباطبا العلوي فً
حدٌثه عن نظم الشعر فهو ٌقول "فإذا أراد الشاعر بناء قصٌدة محضّ المعنى الذي ٌرٌد بناء الشعر
علٌه فً فكره نثراً وأع ّد له ما ٌلبسه إٌاه من األلفاظ التً تطابقه والقوافً التً توافقه والوزن الذي
ٌسلس علٌه  ،فإذا اتفق له بٌت ٌشاكل المعنى الذي ٌرومه أثبته  ،واعمل فكره فً شؽل القوافً بما
ٌقتضٌه من المعانً" ( –)8وهنا إشارات واضحة للعالقة التطابقٌة بٌن القوافً والموضوعات التً
ٌتناولها النص أثناء عملٌة اإلنتاج وٌتابع أبو هالل العسكري ابن طباطبا فً هذا الرأي وٌجعل من
تلك العالقة شرطا من شروط نظم الشعر وٌحدد ذلك بقوله "وإذا أردت أن تعمل شعراً فاحضر
المعانً التً ترٌد نظمها فً فكرك  ،وأخطرها على قلبك واطلب لها وزنا ً ٌتؤتى فٌه إٌرادها وقافٌة
تحتملها"(. )9
وهذه إلتفاتة مهمة فً عالقة الوزن والقافٌة بالموضوع  ،فكلما كان الموضوع واسعا ً فإنه
ٌحتاج إلى وزن ٌالبمه وٌتسع له  ،وهذا ما جعل األوزان تتفاوت فً القدرة على استٌعاب
الموضوع وفً التطابق مع الؽرض المطلوب نظم الشعر فٌه  ،واألمر نفسه ٌحدث مع القافٌة ،
فالقوافً تتفاوت فً قدرتها على تحمل الموضوعات  ،تتسع بعض القوافً لنظم عشرات األبٌات
ضمن قصٌدة واحدة فً حٌن تعجز قوافً أخرى فً نظم أبٌات قلٌلة وهذا ما ٌفسر شٌوع بعض
حروؾ الروي فً نهاٌة القوافً واضمحالل أو ندرة حروؾ أخرى وهذا ما ٌحاول البحث أن
ٌكشؾ عنه من خالل القابلٌة التحملٌة للقوافً وأثر تلك القابلٌة فً التوجٌه النصً الذي قد ٌتجاوز
على مقصدٌة المنتج لٌفتح آفاقا ً جدٌدة تدور فً المواقع التً تتشكل من كل قافٌة أو من كل وزن
ٌرتبط بها  .ومن ثمة فإن على منتج النص اختٌار القوافً ذات القابلٌة على تحمل الموضوع
والقدرة على استٌعابه  .وهناك إشارات أخرى لدى القدماء ولكنها إشارات طفٌفة لم ترق إلى آراء
ابن طباطبا والعسكري فٌما ٌخص عالقة القافٌة بالموضوع ،أما ال ّنقاد والك ّتاب المعاصرون فإن
القوافً وعالقتها بالموضوعات لم تنل اهتمامهم كثٌراً ،ولكن ٌمكن أن نجمل آراءهم برأٌٌن
متضادٌن فهناك رأي ٌذهب إلى وجود عالقة بٌن القافٌة والموضوع فً حٌن ٌنفً الرأي اآلخر
وجود هذه العالقة  ،وعلى الرؼم من إقرار أصحاب الرأي األول بوجود عالقة بٌن الموضوع
وقافٌته إال أنهم اعترفوا بؤن هذه القضٌة بحاجة إلى دراسات أوسع وأعمق تعزز من صحة الفكرة
وتمنحها أبعاداً أكثر تنوعا ً وعمقا ً )ٔٓ( .
ولسنا مناصرٌن لهذا الفرٌق أو ذاك ولكننا سنحاول فً هذا البحث دراسة موضوع القافٌة من
وجهة النظر البنابٌة للقصٌدة العربٌة وتسلٌط األضواء على جزبٌات الموضوع لعلنا نصل إلى نتٌجة
تبرز دور القافٌة فً توجٌه النص الشعري وتثبت أن القافٌة ٌمكنها "االستحواذ على سٌاق الصورة
وتحوٌره على وفق ضروراتها" (ٔٔ) ،ولكن نسبة االستحواذ تتفاوت من نص إلى آخر تبعا ً لطبٌعة
الموضوعات وأشكال القوافً .
وتقتضً الدراسة على وفق المستوٌات البنٌوٌة تقسٌمها على النحو اآلتً :
 .1القافٌة والمستوى اإلٌقاعً :
ً
تعد القافٌة جزءاً مهما ً من البنٌة اإلٌقاعٌة للشعر  ،وهذا ما ٌجعل حضورها واضحا فً
المستوى اإلٌقاعً  ،إذ تتضافر مع الوزن لتقوم بعملٌة تسلٌط الخاصٌة الموسٌقٌة على النص
وتكسبه خاصٌته الشعرٌة  ،وتحقق له الشروط المطلوب توافرها فً البناء الشعري  ،ونحن هنا لسنا
بصدد تبٌان دور القافٌة فً نظم الشعر فتلك مسؤلة ثابتة وواضحة  ،ألنها شرط أساسً فً كتابة
الشعر ونظمه  ،وإنما ٌنصب بحثنا على العالقة بٌن شكل القافٌة واألوزان التً تنتظم فٌها ودور
ذلك االنتظام اإلٌقاعً فً استٌعاب الموضوع ومدى قدرته على االنسجام معه من أجل الوصول
إلى المقصدٌة التً ٌبتؽً المنتج إٌصالها إلى المتلقً وضمن األطر الجمالٌة التً ٌسعى الشعر إلى
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تؤطٌر األفكار فً محاسنها والوصول إلى التؤثٌر فً المتلقً والتفاعل معه والتعبٌر عن أفكاره
أحاسٌسه الدفٌنة .
وحٌنما نتناول الشعر العربً القدٌم فإننا نقؾ أمام نوعٌن ربٌسٌن لقوافٌــه هما :
ٔ .القافٌة المقٌدة – وهً القافٌة التً ٌكون حرؾ الروي فٌها ساكنا  .ومما الشك فٌه أن هذا
السكون سٌولد قطعا ً للصوت وٌولد أحٌانا ً قطعا ً للتواصل وٌنسجم مع نهاٌات الجمل  ،وٌرى بعض
الباحثٌن إن مر ّد تقٌدها ٌعود إلى " مالءمتها للبحور القصار التً ٌصلح فٌها التقٌٌد من ؼٌر اعتماد
على م ٍّد قبله "(ٕٔ) ،ومن خالل استقراء الشعر العربً ذي الشطرٌن نرى أن نسبة وجود القوافً
المقٌدة عالٌة فً البحور القصٌرة ،وهذا ما ٌنسجم مع االختصار واللمحة السرٌعة على النقٌض من
بسط األفكار ومد الرإى  ،وٌذهب إبراهٌم أنٌس إلى مالءمة هذه القوافً للؽناء وذلك "ألن الؽناء قد
التؤم معها وانسجم"(ٖٔ) والحقٌقة التً ٌمكن التوصل إلٌها من خالل البحث تظهر أن القافٌة المقٌدة
تنسجم مع الؽناء السرٌع ذي اإلٌقاع المرتفع  ،وهذا األمر متعلق بانسجام هذه القافٌة مع البحور
القصٌرة أو المجزوءة ومن ثمة مع الموضوعات التً ال تحتاج الم َّد فً الصوت بل تحتاج إلى النبر
الثابت والوقفة الصوتٌة الً تحدث فً نهاٌة كل بٌت وٌعمل التردٌد فً الفونٌم الصوتً على إحداث
النؽم اإلٌقاعً المطلوب من القافٌة إحداثه  ،والمتمثل بإكمال الجملة المطلوب إٌصالها إلى المخاطب
داخل النص والمتلقً خارج النص  ،كما ٌعبر عن الحشرجة العاطفٌة التً ال تسمح لفقرات النص
وجمله باالنبساط واإلطالة بل تتماثل مع حالة التوقؾ وكؤن المتكلم داخل النص ٌحتاج إلى أخذ
النفس السرٌع لكً ٌواصل اإلرسال بجمل تعلوها التوقفات والتدفق المتواصل فً آن معا ً .
(ٗٔ)
ولتوضٌح هذه الحالة نختار هذه األبٌات من شعر عمر بن أبً ربٌعة:
أنا من ج ّ
شمته طول َ الشهر
قلت  :من هذا ؟ فقالت هكذا :
بضضاء وقــدر
كـــــان هذا
والحب قــد أبــلغنً
ما أنــــــا
ٍ
ُ
كل ٌوم أنـا منكم فً عِبـــَ ْر
لٌـــــت أنً لم أكـــن ُعلقتـــكم
عذر
كلـــما تـــــــوعدنــــً ُتخلفنً
ثـــم تأتً حٌـــن تأتً بِ ْ
ٌظهر جلٌا ً فً هذا النص التتابع الجملً والتوقفات المصاحبة لها ولقد دعمت القافٌة المقٌدة هذا
التتابع وكشفت عن الحالة النفسٌة للناطق بهذه الجمل وتناؼمت مع عاطفة النص وأسهمت فً
عملٌة االنجاز على النحو الذي ظهرت علٌه بنٌة النص اإلٌقاعٌة  ،وتإدي القافٌة المقٌدة (الساكنة)
دورها فً سكونٌة النص حٌنما ٌخضع لظاهرة الحركة والسكون ،إذ ٌجد الباحث من خالل استقراء
كثٌر من النصوص الشعرٌة توافق هذه القافٌة مع سكون الحالة وعدم وصول المنتج إلى ؼاٌة
الحدث فً كثٌر من األحٌان إلى الدرجة التً قد ٌتالشى فٌها األمل وٌنقطع الرجاء  ،وإذا تناولنا
شعر عمر بن أبً ربٌعة وهو من أكثر الشعراء األموٌٌن استعماالً للقافٌة المقٌدة نجد سكونٌة الحدث
(٘ٔ)
فً معظم قصابده وعدم الوصول إلى الؽاٌة المرجوة حٌث تصل خاتمة األحداث فً قصٌدته .
وخد ُ
ِرت البٌنَ منها فاستمر
ببٌن مبــتـكر
آذنــــت ٍه ْن ٌد
ٍ
إلى قوله
ُ
هكــــذا ٌفعل ُ من كـــان غدر
صممت على ما كرهت
حٌن
حٌث استمر البٌن واستمر االنقطاع ولم ٌنتقل الحدث إلى التواصل واالستمرارٌة واستقر عند البٌن
()ٔٙ
واالقتران  .والحال نفسها ٌتكرر فً قصٌدته.
وشفت فؤادهــــــا مما تـــرد
لٌت هنــــدا انجزتنا ما تـعد
حٌث تصل نهاٌة الحدث الى قوله
كلــما ُ
قلت متى مٌعادنــــــا
ضحِكت هنــــد وقالت بعد غدْ
واستمرار عملٌة التسوٌؾ تإدي إلى سكونٌة الحدث وعدم بلوغ الؽاٌة المراد الوصول إلٌها ولقد
منحت القافٌة المقٌدة المنتج دعما ً وصفٌا ً للحالة القطعٌة التً تبناها ،ففً قوله فاستمر  ،من كان
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ؼدر مما ترد  ،بعد ؼد  ،وهً ثبات الحدث عند النقطة وعدم تجاوزه إلى ما بعدها  ،وٌتجلى
بوضوح االنسجام بٌن نبر السكون وحالة وصول الحدث إلى السكون  ،ولو حركت القافٌة لتؽٌر
النبر وتؽٌرت معه الداللة الدقٌقة لأللفاظ  ،وٌمكن للقافٌة المقٌدة أن تعطً للمنتج حرٌة أوسع فً
تشكٌل البنٌة التركٌبٌة للنص وهذا ما ٌجعل العملٌة الترابطٌة بٌن القافٌة وألفاظ النص أكثر متانة
وذلك لعدم الخشٌة من الوقوع فً اإلقواء أو التؽٌٌر الحاصل فً حركات حرؾ الروي ،ومن ثمة
فإن منتج النص ٌمكنه أن ٌربط القافٌة بكثٌر من األلفاظ كما ٌمكنه أن ٌضع القافٌة فً حقول مختلفة
من حقول التركٌب النحوي  .وهذا بدوره ٌمنح القافٌة إمكانٌة أوسع فً العملٌة التوجٌهٌة للنص
الشعري .
ٕ .القافٌة المطلقة – وهً ما كان حرؾ الروي فٌها متحركا ً بإحدى الحركات المعروفة والتً
تصبح حرفا ً مجانسا ً لها فً عملٌة التقطٌع العروضً للشعر،وهو ما ٌسمى فً علم العروض
بالوصل " .والوصل احد أربعة أحرؾ  ..الٌاء  ،األلؾ  ،الواو  ،الهاء وٌنفرد كل واحد منها
بالقصٌدة حتى تكتمل" (. )ٔ7أي ٌكون مالزما ً لحرؾ الروي من بداٌة أبٌات القصٌدة وحتى نهاٌتها .
وللقافٌة المطلقة عالقة متٌنة مع السمات فوق المقطعٌة التً تظهر على المقاطع الصوتٌة مثل النؽمة
والتنؽٌم والطول والنبر  .وهذه السمات ترتبط بالحالة النفسٌة للمنتج أو الباث الذي ٌلقً القصٌدة
ودرجة تفاعله معها  .فالمقطع المنبور أطول وأعلى نؽمة من المقطع ؼٌر المنبور وهذه المقاطع
تنسجم مع القوافً المطلقة التً تتجانس مع النبر والنؽمة وتتفاوت حركاتها فً درجة التجانس  .إذ
"ٌقر التحلٌل الصوتً االكوستٌكً بؤن المقاطع التً تتضمن المصوت الفتحة هً مقطعٌة
ومنبورة"( )ٔ8وهذا ٌعنً أن دخولها على المقطع سٌمنحه ذبذبة عالٌة التردد وطوالً زمنٌا ً أوسع من
المقاطع التً تدخلها الحركات األخرى  ،ولقد عرؾ الشعراء منذ القدم هذه الظاهرة وعلى نحو
عفوي ولذلك أضافوا ألؾ اإلطالق إلى القوافً التً تنتهً بالفتحة والحقٌقة هو أن التردد العالً
لهذه الحركة صوتٌا ً سٌقلبها إلى ألؾ االطالق المجانسة لها وألن زمن صابت األلؾ ٌساوي
مصوتٌن من مصوتات الفتح  .فإن سمة النبر الفوق مقطعٌة ستقلبها ألفا ً وتقع بذلك شدة النؽمة علٌه
 .ومن هنا فإن لمصوت الفتح دوراً فً النبر ومد الصوت إلى أقصى ما ٌتطلبه اإللقاء وهذا ما جعل
مصوت الفتحة أكثر تناسبا ً مع مواقؾ القوة واالنفعال من مصوت الضم والكسر  ،حٌث تشٌر
الدراسات الصوتٌة إلى "أن المصوتٌن العالٌٌن الضم والكسر أقصر من المصوت الهابط الفتح وأقل
تذبذبا ً " ( . )ٔ9وهذا ما ٌجعل لهذٌن المصوتٌن حظا ً أوفر فً التناسب مع المواقؾ الحزٌنة والمإلمة
والمإثرة فً الحالة النفسٌة للمنتج وما ٌنتج عن هذه الحالة من إنتاج نصً – وتجدر اإلشارة إلى
انعدام العالقة بٌن التناسب والكم الشعري الذي ٌنتهً بالقافٌة المطلقة  .حٌث ٌظهر الكم الشعري
سٌادة مصوت الكسر  ،والذي ذهب فٌه النقاد إلى آراء شتى وعوامل متعددة منها اجتماعٌة تتعلق
بحركة العربً وكسره للطرق الذي ٌتناسب مع كسر الكلمات  ،ومنها لؽوٌة تتعلق بحركة كل
ُ
بالكسرحٌث أضاؾ كما ً من الكلمات المحركة بالكسر  .ومنها صوتٌة تتعلق
ساكن إذا ما حُ رك
بالتآلؾ بٌن المصوتات ومخارج الحروؾ والتً تشٌر الدراسات الصوتٌة إلى أن نسبة تجانس
مصوت الكسر مع مخارج الحروؾ هً أعلى نسبة ولعل السبب فً ذلك التجانس ٌعود إلى كونه
مصوتا ً واطا التردد ودخوله على حرؾ الروي ال ٌحتاج القوة والشدة التً ٌحتاجها المصوت عالً
التردد  ،كما سٌضفً مصوت الكسر السالسة والرقة على القافٌة حٌنما تكون مطلقة به وهذا ما
ٌتناسب مع حالة الضعؾ واالنكسار فً الحدث التصوٌري الذي ٌصوره النص الشعري كما ٌتالءم
مع الحالة النفسٌة المتعبة أو المنكسرة للمنتج  ،وٌشارك مصوت الضم مصوت الكسر فً كثٌر من
المواقؾ فهو مصوت واطا التردد ومتوؼل فً روي القوافً المطلقة  ،وٌعترؾ الدارسون بمٌل
الشعراء إلى هذه الضمة فً كثٌر من المواقؾ الشعرٌة وتشٌر الدراسات الصوتٌة إلى مرتبتها
الثانٌة بعد الكسر فً مٌل الشعراء إلى الحركات  ،و"لقد استوعب النقاد المحدثون هذه الظاهرة ،
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والتمسوا تفسٌراً لتوؼلها بٌن شعراء العربٌة قدٌما ً وحدٌثا ً  ،عسى أن ٌجدوا تبرٌراً لمٌل الشعراء
إلى الكسرة وتفضٌلهم الضمة على الفتحة فً الروي فكان من هإالء النقاد من التفت إلى الحروؾ
ومخارجها والى عالقة هذه الحروؾ بالحركات التً ٌكوّ ن تالقٌها وتآلفها الصوت اللؽوي (ٕٓ).
ولعل خفوت التردد والتفاوت بٌن الضم والكسر فً نسب التشابه بٌن المصوتات وعالقتها
بفونٌمات الحروؾ ومخارجها إلى الدرجة التً جعلت احد الباحثٌن ٌعدهما حركة واحدة فً أصلهما
"ولٌس بٌنهما فرق معلوم ثابت ،بل صوتهما تابع للحروؾ الصـــامتة السابقة والتالٌة لهما فً
الكلمة" (ٕٔ).
قد جعل مصوت الضم ٌتناسب مع الحاالت النفسٌة والتصوٌرٌة والصوتٌة التً ٌتناسب معها
مصوت الكسر ،وٌضاؾ إلى ذلك قدرة مصوت الضم على التالإم مع األصوات التً تنبع من
أعماق المنتج لتواجه شفتٌن مضمومتٌن ال ٌخرج منها الصوت بسهولة ،ولكنه بعد الخروج سٌجد له
مدى تؤثٌرا أبعد وأعمق فً الذات المتلقٌة ألنها انسجمت وتالءمت مع القدرة التصوٌرٌة المعبرة
(ٕٕ)
عن الذات المنتجة  .فلو تناولنا قول جرٌر :
ولزرت قبركِ
والحبٌب ٌــزا ُر
لوال الحٌاء لها جنً استعبــار
ُ
ُ
ِــع نظــرةٌ
حٌث تمكنَ المحفا ُر
فً اللح ِد
ولقد نظرت وما ُتمت ُ
وسقى صداكِ مجلجل ٌ مــدرا ُر
فجزاك ربكِ فً عشٌركِ نظرة
نرى أنه ٌظهر هنا أن قافٌة األبٌات مضمومة وموقؾ األبٌات حزٌنة وكما ذكرنا آنفا ً فإن
مصوت الضم أقل تذبذبا ً وأقصر من مصوت الفتح فهو بذلك أكثر تناسبا ً مع موقؾ الحزن والضعؾ
والذي ال ٌتطلب القوة والشدة وذلك بسبب حالة االنكسار واأللم التً تمر بها نفسٌة المنتج  .ونود
اإلشارة هنا إلى أن حالة التناسب بٌن مصوت الضم والمواقؾ الحزٌنة وإن كانت األكثر انتشاراً
فإنها ال تعنً خلو مواقؾ القوة والشدة من الضم أو الكسر أو خلو مواقؾ الحزن والضعؾ من
مصوت الفتح  ،وإنما نقول أن المصوتات األقل تذبذبا ً واألوطؤ تردداً أكثر تناسبا ً مع المواقؾ
الحزٌنة وأنها تضفً طابع الرقة والعاطفة الحزٌنة  ،كما تتناسب المصوتات األطول تذبذبا ً واألعلى
تردداً مع المواقؾ القوٌة ألنها تنسجم مع حاالت االنفعال الشدٌد والقوي وتستطٌع أن تمتد مع
امتداداته الصوتٌة واالنفعالٌة ،ومن هنا فإن للقافٌة بؤشكالها وأنواعها المختلفة الدور األساس فً
البنٌة الصوتٌة وتؤطٌرها باألطر الجمالٌة المنسجمة مع المواقؾ التً تقؾ وراء النص وعملٌة بنابه
على وفق مقصدٌة المنتج وؼاٌاته المختلفة .
 -2القافٌة والمستوى المعجمً
ً
ً
ٌتشكل المعجم من كلمات اللؽة  ،وٌشكل بدوره حقوال لؽوٌة تنبثق عنها أنواعا من الدالالت
التً ٌمكن أن تحدد هوٌة النص واتجاهاته وذلك عبر "قابمة من الكلمات المنعزلة التً تتردد بنسب
مختلفة  ،أثناء نص معٌن  ،وكلما ترددت بعض الكلمات بنفسها أو بمرادفها أو بتركٌب ٌإدي معناها
حقال أو حقوال داللٌة" (ٖٕ) .وٌمكن للمعجم أن ٌصبح سمة أسلوبٌة من خالل التركٌز على كلمات
معٌنة لدى شاعر معٌن تختلؾ عن كلمات أخرى ٌركز علٌها شاعر آخر  ،وتنسحب هذه السمة إلى
اإلؼراض الشعرٌة  ،إذ ٌتسم كل ؼرض بؤلفاظ ٌمكن أن تشكل له معجما ً خاصا ً حٌث تعلو نسبة
تواجد هذه األلفاظ على ؼٌرها من األلفاظ المتواجدة فً معاجم األؼراض األخرى  ،وهذا ٌنسجم
مع طبٌعة الموضوع الذي ٌتناوله المنتج واختٌار ما ٌناسبه من األلفاظ  ،وهذا ما أشار إلٌه ابن
طباطبا فً اختٌار األلفاظ التً تناسبه والقوافً التً توافقه  .ونظرا لسعة حقول الموضوعات فإن
األلفاظ قد تقؾ عاجزة عن التعبٌر عنها وهذا ما ٌجعل الشعراء ٌمٌلون إلى لؽة المجاز لٌولدوا منها
مدلوالت ع ّدة للدال الواحد فٌتسع بذلك حقل الدالالت اللفظٌة وٌكون قادرا على استٌعاب
الموضوعات المختلفة ومعبراً عنها ولكن على الرؼم من السعة الفضابٌة التً ٌحققها االنزٌاح
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المجازي عبر العملٌة التولٌدٌة لأللفاظ فإن الروابط الداللٌة ال تنقطع بٌن المدلول الحقٌقً والمدلول
المجازي للدوال .
ولقد أشار عبد القاهر الجرجانً إلى هذه العالقة فً تعرٌفه للمجاز بقوله "المجاز هو كلمة
أرٌد بها ؼٌر ما وقعت له فً وضع وأضعها لمالحظة بٌن الثانً واألول"(ٕٗ)  .وٌعنً بقوله هذا أنه
على الرؼم من االنزٌاح الذي ٌحدثه المجاز إال أن العالقة الخفٌة بٌن مدلوله والمدلول الحقٌقً باقٌة
من دون انقطاع  ،وحٌنما ٌرٌدالشاعر نظم قصٌدة معٌنة وٌتناول موضوعا ً معٌنا ً فإنه سٌختار له
الوزن المناسب والقافٌة المناسبة وبعد هذا االختٌار سٌكون للقافٌة دور فً توجٌه النص وفرض
أمور ال ٌمكن تجاوزها ومن ثمة التحكم فً المسار التصوٌري والداللً للنص  ،وهذا ما ٌجعل
شعراء الشعر الحرٌرون فً القافٌة قٌداً ٌحدد حركة الشاعر وٌحد من أفكاره وخواطره  ،وٌرتبط
المستوى المعجمً ارتباطا ً وثٌقا ً بحرؾ الروي الذي هو فونٌم صوتً ٌكون فً آخر القافٌة وٌعد
جزءاً منها  ،وبمعنى آخر هو الحرؾ األخٌر من الكلمات التً تتشكل منها القوافً  ،وتصنؾ كثٌر
من المعاجم على وفق الحرؾ األخٌر من الكلمات وتقسم على ضوء ذلك األبواب حٌث ٌشؽل كل
حرؾ بابا ً منها  ،وتختلؾ تلك الحروؾ المعجمٌة فً سعة مساحة الباب الذي تشؽله فً المعجم
فالالم والمٌم والراء مثالً ذات أبواب أوسع بكثٌر من الذال والخاء والشٌن  ،ولقد انسحب هذا
التفاوت على القوافً إذ نجد أن بعض الحروؾ تحتل الصدارة فً روي القصابد وتكون بعض
الحروؾ األخرى نادرة فً الروي وٌمكن تصنٌؾ الحروؾ على وفق ورودها روٌا ً الى ثالث
مجموعات ربٌسٌة وهً  ،الحروؾ التً تكون روٌا ً بكثرة هً الالم – المٌم – الراء – النون –
الباء – الدال – العٌن  ،أما الحروؾ المتوسطة فً الروي فهً الجٌم – الحاء – الفاء – القاؾ –
الكاؾ – الهمزة – الٌاء  ،الحروؾ القلٌلة فً ورودها روٌا ً للقصابد وهً الضاد – الطاء – الذال
– الؽٌن – الخاء – الشٌن – الزاي – الظاء – الصاد – التاء – الهاء – الواو  .وفً وصؾ
(ٕ٘)
الصوتٌمات لحروؾ المجموعة االولى نجد ما ٌؤتً :
وصف الصوٌتم
الحرف
شدٌد منحرؾ لثوي مجهور
الالم
شدٌد شفوي انفً مجهور
المٌم
شدٌد مكرر لثوي مجهور
الراء
شدٌد لثوي أنفً مجهور
النون
شدٌد متفجر شفوي مجهور
الباء
شدٌد متفجر لثوي مجهور
الدال
بٌن الشدٌد والرخو حلقً مجهور
العٌن
والمالحظ أن هذه الحروؾ وإن اختلفت مخارجها إال أن أنها تشترك فً الشدة وفً الجهر .أي أنها
جمٌعا حروؾ شدٌدة ومجهورة وهذا ٌوصلنا إلى أن الحروؾ الشدٌدة والمجهورة هً األكثر شٌوعا ً
فً ورودها روٌا ً فً قصابد الشعر العربً كما أنها تمثل المساحة األوسع فً أبواب المعاجم العربٌة
 ،وإذا ما علمنا أن األصوات المجهورة تتسم بالوضوح السمعً وتوصؾ بؤنها من ذوات التردد
العالً عرفنا سر شٌوع هذه الحروؾ ألن التردد العالً ٌنسجم مع "األصوات اإلٌقاعٌة التً تسترع
لها األذن  ،كما توصؾ بؤنها ذوات النؽمات التوافقٌة"(، )ٕٙكما ٌنعكس تؤثٌره على السمات فوق
المقطعٌة من خالل تؤثٌر التردد العالً على النبر والنؽمة وهذا ٌإدي إلى التؤثٌر على طبٌعة البنٌة
التشكٌلٌة للمقطع وٌإثرعلى التشكٌل الصوتً والداللً للقصٌدة وٌحدث توافقا ً بٌن الصوت
واالنفعال  .وٌوجه داللة النص إلى النسق الذي ٌجاري هذا التوافق وٌتؤثر به  ،ومن هنا تؤتً أهمٌة
النظام التشكٌلً لبنٌة المقطع وما ٌحمل من سمات فوق مقطعٌة متؤثرة بفونٌمات الحروؾ ذات
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الشدة والجهر والتردد العالً لٌكون أحد العوامل الربٌسة فً عملٌة التوجٌه الشعري  .ولما كانت
القافٌة مقطعا فإن الحروؾ اآلنفة الذكر تلعب دوراً فً هذا المقطع ومن ثم فً عملٌة التوجٌه
الشعري وٌرجع سر انتشارها إلى ما تحمله من سمات فوق مقطعٌة وإٌقاعٌة وترددٌة وعلى النحو
المذكور آنفا ً  .وإذا ما أراد الشاعر نظم قصٌدة طوٌلة فإنه سٌجد فً اختٌار القوافً التً تنتهً بهذه
الحروؾ حقالً أوسع فً بسط الفكرة وتوضٌح المقصدٌة  ،ولعل هذا ما دعا أبو هالل العسكري
إلى القول "واطلب لها وزنا ً ٌتؤتى فٌه إٌرادها وقافٌة تتحملها" ( )ٕ7فً اختٌار المعانً .
وهذا التحمل سٌإدي بال شك إلى توجٌه النص الشعري وعلى النحو متفاوت فً النسب نحو
االتجاه الذي تفرضه القافٌة وٌقابله قدرة الشاعر على مجمل من هذا التوجٌه أو مقدرته على تؽٌٌر
االتجاه نحو الهدؾ التعبٌري الذي ٌرٌد  ،وفً محل الحاالت فإن القافٌة التً ٌكون روٌها من
حروؾ الصدارة نصٌب فً عملٌة التناسب بٌن الموضوع وشكل القافٌة المختارة له فً التركٌب .
وحٌنما نقؾ على وصؾ الصوٌتمات للحروؾ المتوسطة فً الروي نجد اآلتً )ٕ8(:
وصف الصوٌتم
الحرف
مرتخً مجهور
الجٌم
رخو حلقً مهموس
الحاء
رخو شفوي مهموس
الفاء
شدٌد لهوي مهموس
القاف
شدٌد لهوي مهموس
الكاف
شدٌد لهوي مهموس
الهمزة
شبه معتل شجري مجهور
الٌاء
وأولى المالحظات على هذه الحروؾ أنها حروؾ رخوة وأكثرها مهموس ومتشابه فً
الصوتٌم من حٌث الجهر والهمس واشتراكها فً قرب نسب تواجدها فً روي القصابد لم ٌؤت
اعتباطا ً وإنما جاء نتٌجة لالقتراب الصوتٌمً بٌن تلك الحروؾ  ،وٌتضح من وصؾ تلك
الصوتٌمات أن هذه الحروؾ تتالءم مع حالة االرخاء وحالة الوصؾ والحاالت البعٌدة عن االنفعال
العنٌؾ كما أن تواجدها روٌا ً للقوافً سٌوجه النص الشعري نحو السكٌنة واالستقرار وٌجعل من
انفعاالت المنتج تتصؾ بالهدوء والتعبٌر النابع عن تفكٌر عمٌق  ،أما الحروؾ قلٌلة الروي فً
()ٕ9
القصابد فإن وصؾ صوتٌماتها هً :
وصف الصوٌتم
الحرف
رخو خلؾ لثوي مجهور
الغٌن
رخو لثوي مهموس
الخاء
رخو لثوي مهموس
الشٌن
رخو لثوي مهموس
الزاي
رخو لثوي مطبق مهموس
الطاء
رخو لثوي مطبق مجهور
الظاء
رخو شفوي أسنانً مهموس
الذال
رخو لثوي مطبق مهموس
الصاد
شدٌد لثوي مهموس
الثاء
رخوي حنجري مهموس
الهاء
شبه معتل شفوي مجهور
الواو
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إذ ٌظهر أن معظم هذه الحروؾ هً حروؾ رخوة مهموسة وفً حالة الجهر ٌالزمها اإلطباق
وانها تقترب فً صفاتها من صفات الحروؾ المتوسطةفً الروي مع اختالؾ فً المخارج وحالة
االطباق  .ومن خالل قلة ورود بعض هذه الحروؾ وندرة ورود حروؾ أخرى روٌا ً للقصابد ،
ٌمكننا أن نستنتج أن هذه الحروؾ ضعٌفة فً المحاكاة الصوتٌة لألشٌاء وأنها ال تقوى على التعبٌر
المسهب أو توضح الفكرة المفصلة للموضوع الشعري  ،والتعبٌر بوساطتها سٌكون "عاجزاً عن
استٌعاب جمٌع ممكنات الرإٌا وٌظل عاجزاً عن مجاراة كل ما فٌها من ثراء  ،فٌضطر الشاعر إلى
االستعانة بكل ما ٌستطٌع االستعانة به من أجل أن ٌنتقل إلٌنا ولو قدراً ضبٌالً من إحساساته  ،حتى
لٌلتجا إلى تشبٌهات وصور عسٌرة حافلة بكثٌر من التناقض" (ٖٓ).
ونود اإلشارة إلى أن المستوى المعجمً ال ٌخضع للشواهد الشعرٌة وذلك ألنه ٌتطلب كتابة
قصابد متعددة لكل حرؾ ولكل صوتٌم وعلى وفق المخارج الصوتٌة وإنما ٌخضع لإلحصابٌات
التً ٌمكن االستدالل بوساطتها إلى ما تذهب إلٌه الدراسات الصوتٌة والعروضٌة فً أثر القافٌة
وحرؾ الروي على المستوى المعجمً وذلك ألن الحروؾ التً تنتهً بها األلفاظ متفاوتة فً
المعاجم من حٌث الكم والعدد فمثالً األلفاظ التً تنتهً بصوٌتم المٌم أو الالم أكثر بكثٌر من األلفاظ
التً تنتهً بصوٌتم الدال أو الظاء  .ولنؤخذ أنموذجا ً إحصابٌا ً للحروؾ التً اتخذت روٌا ً فً دٌوان
الشاعر األموي جرٌر وعدد الصفحات التً اتخذها محل حرؾ وعلى وفق الحروؾ الهجابٌة .
روي قافٌة الحروف
األلؾ
الهمزة
الباء
التاء
الثاء
الجٌم
الحاء
الخاء
الدال
الذال
الراء
الزاي
السٌن
الشٌن
الصاد
الضاد
الطاء
الظاء
العٌن
الؽٌن
الفاء
القاؾ
الكاؾ
الالم

عدد الصفحات
ٗ
٘
ٔ7
ٙ
ال ٌوجد
7
ٕٓ
ال ٌوجد
٘7
ال ٌوجد
ٖٔٔ
ال ٌوجد
8
ال ٌوجد
ٔ
ٕ
ٔ
ٔ
ٓٗ
ال ٌوجد
ٔٔ8
ٔ7
ٗ
7ٙ
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ٖ7
ٖ8
ٔ
ال ٌوجد
8

المٌم
النون
الهاء
الواو
الٌاء

وٌالحظ من هذا األنموذج أن الحروؾ الشدٌدة والمجهورة كثٌرة وتتخذ حٌزاً واسعا ً فً روي
القوافً وٌبدأ ذلك الحٌز بالتنازل مع الحروؾ الشدٌدة المهموسة  ،وأما الحروؾ الرخوة المهموسة
فهً قلٌلة التواجد وقد تنعدم فً روي القوافً  .وهذه النسب تكاد أن تكون مطردة فً دواوٌن
الشعراء وعلى مر العصور واألزمنة  .وهذه الخاصٌة لم تؤت اعتباطا ً وإنما جاءت متوافقة مع
االختالؾ فً القدرة اإلٌحابٌة للحروؾ والتوافق بٌن اإلٌحاء والمعانً " .فخاصٌة الشدة فً الصوت
(الدال) مثالً وخاصٌة التحرك والترجٌع والتكرار فً صوت (الراء) وخاصٌة االنبثاق والنفاذ
والصمٌمٌة فً صوت (النون) ال ٌستطٌع القارئ أن ٌعٌها إال بعد تؤمل هادئ عمٌق ومعاناة طوٌلة
" (ٖٔ) ،ولعل تلك الخصابص وتؤثٌراتها هً التً ترجح كفة حروؾ على حروؾ أخرى  ،ولما كان
الروي الذي ٌتخذ تلك الحروؾ سبٌالً فً التعبٌر جزءاً من القافٌة فإن إٌحاءات الحروؾ ستنعكس
على األبٌات الشعرٌة وتسهم فً تؤثٌرها كما وتسهم فً توجٌه المقصدٌة التً تقؾ وراء فكرة النص
وذلك حسب قدرة كل حرؾ على استٌعاب تلك الفكرة ومدى تمكنه من التعبٌر إٌحابٌا ً كان أم قابما ً
على التصوٌر .
 -3القافٌة والمستوى التركٌبً
تعرؾ اللؽة من خالل عملٌة التراكٌب اللفظٌة  ،والكلمة تبقى عابمة ومطلقة وال تتجاوز حقل
المدلوالت المعجمٌة إذا كانت مفردة  ،وتكتسب أهمٌتها اللؽوٌة من خالل التركٌب الذي ٌضمها مع
كلمات أخرى عبر أواصر لٌنتج عبر تلك األواصر التً تجمع الكلمات تركٌبٌا ً تتعدد فٌه المدلوالت
وتتنوع فٌه السٌاقات  .وٌخضع التركٌب لجملة من القواعد هً التً تحدد أطره وترسم حقوله
المعرفٌة من خالل أبنٌة سٌاقٌة تضم فً جنباتها صٌػ تداولٌة وقوالب متعارؾ علٌها فً اللؽة ،
وتخضع اللؽة الشعرٌة للقواعد اللؽوٌة تتمثل بالتركٌب النحوي القابم على الترتٌب اللفظً داخل
الجمل وهذا التركٌب ٌخضع بدوره للتركٌب الموسٌقً القابم على المقاطع الصوتٌة  ،ولكً ٌحقق
النتاج الشعري ؼاٌته فً التكامل فال ب ّد له أن ٌحقق التوازن المطلوب بٌن التركٌبٌن على نحو
ٌتضافر فٌه كل تركٌب مع التركٌب اآلخر ألن الشاعر "ٌعمل فً ظل التقٌٌد الذي توجبه القوانٌن
المفروضة ذاتها" (ٕٖ) أي القوانٌن التً ال تشكل جزءاً من اللؽة الطبٌعٌة  .وال ٌتوقؾ التركٌبعلى
بناء الجملة أو العبارة وإنما ٌشتمل البناء اللفظً بكلمة وذلك لخضوع ذلك البناء لصٌػ صرفٌة
متعددة ولكل صٌؽة من تلك الصٌػ مدلوالت خاصة بها وتؤثٌر على الجملة التً تدخل فٌها  ،وحٌنما
تكون القافٌة إحدى تلك الصٌػ فإنها ستإثر على مجمل األبٌات الشعرٌة وذلك نتٌجة تكرار تلك
الصٌؽة ضمن إطار ونسق ثابت – ولتوضٌح أثر القافٌة على المستوى التركٌبً ٌنبؽً تناول
الموضوع من زاوٌتٌن هما :
أ -القافٌة والتركٌب الصرفً .
لقد ذكرنا أن اللفظ ٌخضع لصٌػ صرفٌة كثٌرة ومتؽٌرة ،وتخضع الداللة لذلك التؽٌٌر إذ تتؽٌر
الداللة مع كل تؽٌٌر صرفً ٌحدث للفظ – فكلمة (سحب) مثالً تؤتً منها صٌؽة اسم الفاعل واسم
المفعول وصٌؽة التثنٌة والجمع والظرؾ وؼٌرها وٌمكن أن نصوؼها على ساحب  ،مسحوب -
ساحبان – ساحبون – سحابب – مسحب – سحاب – والقافٌة حٌنما تتخذ صٌؽة من تلك الصٌػ
فٌجب أن تسٌرعلى منوال تلك الصٌؽة إلى نهاٌة القصٌدة  .وعندها تتجاوب القافٌة مع الصٌؽة كما
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"تتجاوب مع نظابرها فً القافٌة تجاوبا ً تجنٌسٌا ً أو ترصٌعٌا ً ،وتتركب معها بطرٌقة ٌتكامل فٌها
البناء العروضً مع البناء اللؽوي  ،بما ٌقوي جانب الترجٌح اإلٌقاعً الذي تثٌره هذه
التراكٌب"(ٖٖ)فكلمة ساحب مثال تستدعً كلمة من الصٌؽة نفسها مثل كلمة واجب  ،كاتب – راتب
– حاجب  ،ساكب  ...الخ وٌلعب حرؾ الروي دوراً مهما ً فضالً عن الصٌؽة فً عملٌة التجانس
اللفظً والبناء العروضً  .ونجد أن هذه الصٌؽة تتالءم مع البحور التً تكون قوافٌها متواترة أي
وجود حركة بٌن ساكنٌن والحال ال ٌختلؾ مع الصٌػ األخرى إذ تشكل كل صٌؽة حقالً خاصا ً بها
على المستوى العروضً والداللً وٌكون متجانسا ً مع المستوى التركٌبً لبنٌة الكلمة المقولٌة ضمن
البنٌة الصرفٌة للكلمة والمستوى الصرفً للكلمات  .ولتوضٌح هذا الجانب على نحو أدق نختار هذه
(ٖٗ)
األبٌات من شعر الفرزدق .
كفاكِ الذي تخشٌن من كل جان ِ
ب
إن بــــالال أن تالقٌـــه ســـــالما
أع ْ
ٌت على كل ذاهـــ ِ
ب
نس حتى انختها
إلٌ َك وقد ْ
الع َ
إلٌـك رحلت َ
إلٌ َك ولم تعلق قلوصً بصاحـ ِ
ب
وقد خبطت رحلً علٌها مطٌتً
إلٌه انتهى فأتٌه فً كل راغـــ ِ
ب
فــقلت لــهــا زوري بــالال فإنه
وهنا جاءت القوافً على صٌؽة اسم الفاعل (جانب  ،ذاهب  ،صاحب  ،راؼب) وهذه الصٌؽة
مختصة باألسماء قادرة على الفعل وهً بذلك ذات فاعلٌة وتصلح أن تكون صفة للقدرة الفعلٌة .
وبإرة النص تتمثل فً (بالل الممدوح) فالذي ٌقصده ال ٌخشى الصعوبات التً قد تعترضه من كل
جانب وإلٌه ٌقصد الذاهب المذهب الذي ٌبتؽٌه على الرؼم من أتعاب الطرٌق ومخاطره وال صاحب
ٌجارٌه فً المحبة والتعلق وهو المرؼوب فً الزٌارة وإلٌه ٌؤتً كل راؼب  ،ولقد ولّدت هذه
الصٌؽة تقاربا ً فً المعنى وتعالقا ً فً الداللة ٌمكن صٌاؼته تركٌبٌا ً فنقول  :أن الذاهب إلى بالل ال
ٌخشى كل جانب ألنه الصاحب الذي ٌؤتٌه كل راؼب  ،فنصل من خالل التعالق إلى داللة الكرم
والفضٌلة التً ٌتمتع بها الممدوح .
ً
كما ولّد تكرار هذه الصٌؽة تعدادا للمحاسن التً ٌتصؾ بها وكانت هذه الصٌؽة أكثر مالءمة
للمدح بفعل قدرتها على إنتاج الفعل أو االتصاؾ به  .وعندما اتخذ الشاعر هذه الصٌؽة قافٌة
لقصٌدته فإنه حقق تعادالً داللٌا ً بٌن الصٌؽة والؽرض الشعري فضالً عن التعادل العروضً التً
تحققه القافٌة بدٌهٌا ً  .ومن هنا فإن لكل صٌؽة صرفٌة دالالت تتفق مع المعانً فصٌؽة اسم الفاعل
تختلؾ فً دالالتها مع صٌؽة اسم المفعول وهذه تختلؾ مع صٌؽة المبالؽة  ،أما الدالالت ضمن
الصٌؽة الواحدة فإنها متقاربة فً الشكل العام وهذا التقارب هو الذي ٌجعل الدالالت الصٌؽٌة أكثر
توافقا ً وانسجاما ً .
وحٌنما تتخذ القافٌة إحدى الصٌػ فإنها ال ٌمكن أن تحٌد عنها إلى صٌؽة أخرى وذلك
لخضوعها للقوالب الصوتٌة التً تإطر كل صٌؽة وهذا ما ٌجعل تؤثٌر صٌؽة القافٌة مإثرة فً
دالالت ألفاظ األبٌات الشعرٌة كما تجعل قوافً األبٌات متقاربة ومترابطة فً هٌكلٌة القصٌدة وهذا
ما ٌمنح المنتج للنص القدرة على التعبٌر وباالتجاهات التً ٌرٌد .
ب  -القافٌة والتركٌب النحوي
ٌُعنى التركٌب النحوي بالجمل من حٌث مقتضٌات النظم وٌعطً كل كلمة فً الجملة دورها
فً التركٌب والداللة كما وٌوضح العالقات الترابطٌة بٌن تلك الكلمات فً الحقل السٌاقً لألسلوب ،
وتظهر قدرة منتج النص فً اإلبداع من خالل حُسن التركٌب واختٌار األلفاظ المناسبة "ووضعها
من النظم فً مواضعها ثم نظمها نظما ً آخر  ،أعنً وضع الكلمة إلى جنب الكلمة موافقا ً للمعنى ؼٌر
قلق فً المكان وال نافر عن السمع " (ٖ٘) وٌعنً هذا أن تكون الكلمات متراصفة وتعطً المعنى
المنشود وأن تكون فً المكان المناسب ألن تؽٌر المكان سٌؽٌر المعنى الداللً أو الشكل البالؼً
للجملة  .ولكل مكان خاصٌة نحوٌة تحتم الحركة اإلعرابٌة ذات الصلة الوثٌقة بالجوانب االسنادٌة
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والتعبٌرٌة للجمل المختلفة .ومن المعروؾ أن الجمل اللؽوٌة مختلفة فمنها الفعلٌة واالسمٌة ومنها
المثبتة والمنفٌة ومنها االستفهامٌة والجوابٌة ومنها الخبرٌة واإلنشابٌة  ...الخ وهذه الجمل خاضعة
للحذؾ واإلضمار والتقدٌم والتؤخٌر واإلظهار واالستتار  ،وما إلى ذلك من حاالت تفرضها طبٌعة
الجمل وطبٌعة األسلوب الذي ٌتشكل منها ،واألسلوب بدوره ٌكون خاضعا ً لطبٌعة اللؽة التً تكون
إما لؽة نثرٌة أو لؽة شعرٌة ولكل لؽة متطلبات تركٌبٌة معٌنة  ،الذي ٌهمنا فً هذا البحث هو اللؽة
الشعرٌة التً ٌكون االنزٌاح فٌها أكثر ظهوراً وأوسع حضوراً والجمل فٌها خاضعة لإلٌقاع
الخارجً والداخلً وهذا ما ٌحتم على الشاعر أن ٌقدم وٌإخر ٌ ،حذؾ وٌضمر ٌ ،نفً وٌثبت بما
ٌنسجم مع التركٌب اإلٌقاعً الذي هو أساس الشعر من دون التفرٌط بالتركٌب النحوي بوصفه
أساس البناء الجملً فٌضع بذلك ترتٌب األلفاظ وتنظٌم األصوات فً المواقع التً ٌرسمها اإلٌقاع
والمتمثل بالوزن والقافٌة  ،ومن هنا تبرز أهمٌة القافٌة بوصفها ركنا ً ثابتا ً من أركان اإلٌقاع ولها
دور كبٌر فً بناء البٌت الشعري  ،وٌبدأ أثرها فً التركٌب النحوي من الحركات إذا كانت ؼٌر
مقٌدة فإذا كانت القافٌة مرفوعة إعرابا ً فال ٌمكن أن تكون من المنصوبات مثل المفاعٌل والحال
والتمٌٌز وخبر كان واسم ان بل ٌجب أن ٌكون ضمن حقل المرفوعات مثل الفاعل والمبتدأ والخبر
واسم كان وخبر إن والفعل المضارع المجرد  ...الخ والشاعر بذلك مجبر على صٌاؼة التركٌب
النحوي على النحو الذي ال تخرج فٌه قافٌته عن حقل المرفوعات والحال ال تختلؾ عندما تكون
القافٌة منصوبة فٌجب عندها أن تؤخذ حقل المنصوبات أو مجرورة لتحتل حقل المجرورات
ولتوضٌح دور القافٌة فً توجٌه التركٌب النحوي وخضوعه إلرادتها نختار هذه األبٌات من شعر
()ٖٙ
جرٌر :
والحً فً
بذات الغضا
اال حبــــذا أٌــــام ٌحتــل ُّ أهلنـــــا
ُّ
الدار آهل ٌ
ِ
فر ْق َّ
للطٌـّا ِ
منــــزل
ول ّمـــا ُت َّ
وإذ نحن أ ُ ٌ
ٍ
ت الجمائــــــل ُ
الف لدى كـــل ِّ
الناس كلُّه ْم
ٌولع بنا
وإذ نحنُ لم
وما تـرتجً ُ
ُ
ْ
ص ْر َم الخلٌطِ العواذل ُ
إلٌنا ودم ُع
بــــاح بحاجـــــ ٍة
أقـــــا َم قلٌال ثم
َ
العٌن بالمــاءِ واشـــل ُ
ِ
فالقافٌة هنا تتمثل باأللفاظ ( آهل  ،الجمابل  ،العواذل  ،واش ُل ) ولما كانت القافٌة مضمومة
فٌجب أن تكون مرفوعة ومن المرفوعات ولما كان موقع القافٌة ثابتا ً فً نهاٌة األبٌات فالبد من
تركٌب جملً ال ٌتؤثر فٌه موقع القافٌة وهذا ما حدث فؤصل جملة والحً فً الدار آهل هو والحً
آه ُل فً الدار ،وأصل ولما تفرق للطٌات الجمابل هو ولما تفرق الجمابل للطٌات ،وأصل ما ترتجً
صرم الخلٌط العواذل هو وما ترتجً العواذل صرم الخلٌط وأصل ودمع العٌن بالماء واشل هو
ودمع العٌن واشل بالماء فسبب هذا التقدٌم والتؤخٌر هو عدم تؽٌٌر موقع القافٌة وإن تؤتً ألفاظها فً
نهاٌة البٌت  .وجاء لفظ آهل خبراً للمبتدأ الحً ومن المعروؾ أن الجملة ال تعطً معناها إذا كانت
جملة أسمٌة إال بذكر الخبر  ،عرفنا أهمٌة القافٌة االخبارٌة وأثرها فً المبتدأ فالشًء اآلهل البد
وأن ٌكون مكانا ً والقافٌة هً التً فرضت نوعٌة المبتدأ وهً التً حددت فضابه وورد اللفظ واشل
خبراً للمبتدأ دمع ولقد تؤخرت عن الجار والمجرور جوازاً ألن واشل قافٌة ٌجب أن تتخذ آخر البٌت
موقعا ً وهً التً حددت نوعٌة المبتدأ ألن الوشل ٌعنً نضوب الشًء وجفافه ومن ثمة ٌجب أن
ٌكون المبتدأ سابالً كالماء أو الدمع وإن كان أصل اللفظ ٌطلق على نضوب ماء الببر فإنه استعمل
لنضوب دمع العٌن كذلك وبذلك فإن اللفظ هو الذي فرض لفظ المبتدأ واأللفاظ التً تلته  ،أما لفظ
الجمابل ولفظ العواذل فكان موقعها اإلعرابً هو الفاعلٌة فكالهما ٌعرب فاعالً ولقد تؤخر لفظ
الجمابل على الجار والمجرور وتؤخر لفظ العواذل على المفعول به وسبب التؤخٌر هو أن هذه
األلفاظ قافٌة لألبٌات التً وردت فٌها وتناسبت الفاعلٌة مع حركة القافٌة وهً الضم  ،ولما كان
الفاعل القابم بالحدث فإن الحدث الحاصل فً البٌت منسوب إلى فاعله ولما كان الفاعل هو القافٌة
فإن القافٌة هً القابمة باألحداث الفعلٌة داخل األبٌات الشعرٌة وهً التً تحدد نوعٌة الحدث

العدد  / 3 :المجلد  / 6 :السنة السادسة 3122
3122

12

لمدراسات اإلنسانية

مجــمة جـامعــــة كـركوك

وطرٌقة توجٌهه وهذا ما ٌسهم على نحو فاعل فً المستوى التركٌبً النحوي وٌفرض علٌه شروطه
الممكنة والتً ال تخل بالقواعد النحوٌة الثابتة والواجب إتباعها فً التركٌب  ،من ذلك نخلصُ إلى
القول أن عمل القافٌة فً المستوى التركٌبً الصرفً والنحوي هو عمل توافقً ٌخضع للمزواجة
بٌن النظم اإلٌقاعٌة والنظم اللؽوٌة التركٌبٌة بحٌث ٌإثر كل نظام فً النظام اآلخر وٌعمل على
إخراج النص على نحو بشكل متناسق ومتكامل
 -4القافٌة والمستوى الداللً
تشكل الداللة بجوانبها المختلفة ركنا ً أساسٌا ً فً البناء الشعري  ،ألنها المحتوى الفكري
والمرجعً لأللفاظ  ،وألن أهمٌة النص تنبع من خالل اإلشارات السٌمابٌة التً تنبعث من الدوال
نحو تعدد المدلوالت وتشعب مرجعٌاتها  .وتتوقؾ العملٌة اإلبداعٌة للنصوص الشعرٌة على قدرة
المبدع فً خلق االنسجام والتجانس بٌن المستوٌٌن اإلٌقاعً والداللً  ،أي بٌن اإلٌقاع الموسٌقً
لأللفاظ وبٌن معانٌها "وذلك تبعا ً لمقتضٌات التلقً التً تفرض إفهام المتلقً مضمون الخطاب  ،فإذا
كان عنصر الموسٌقى ٌبدو أساسٌا ً فً الخطاب الشعري فإن هذا ال ٌعنً البتة أن عنصر الداللة
()ٖ7
ٌحتل مركزاً هامشٌا ً  .بل أن عنصر الداللة ٌؤتً فً الشعر متساوقا ً مع العنصر اإلٌقاعً"
وٌبقى اإلٌقاع الموسٌقً أصواتا ً مجردة إذا أخلت تلك األصوات من الدالالت وتنوعها  ،ولما كانت
القافٌة جزءاً مهما ً من اإلٌقاع الموسٌقً وٌمتد أثره إلى مفاصل البٌت الشعري "فمن المهم أن ٌكون
للقافٌة دورها فً تؤكٌد المعنى وصفها النهاٌة البارزة للوزن فً البٌت " ( )ٖ8وهذا ما ٌجعل
المستوى اإلٌقاعً للقافٌة ٌعكس المستوى الداللً وٌجعل الشاعر ٌختار لفكرة القصٌدة وتجربتها
القوافً التً تنسجم مع تلك الفكرة والتجربة بلؽة تجمع بٌن النؽم والداللة  .ومن خالل استقراء
الشعر العربً نجد أن ألفاظا ً تجمعها صٌؽا ً صرفٌة واحدة وأصواتا ً موحدة وتحمل داللة عامة واحدة
فمثال األلفاظ ( سقم  ،ورم  ،هرم  ،كلم  ،ألم  ،ظلم  ،كدم  ،شتم  ،نقم  ،لجم ) وؼٌرها تحمل داللة
المرض والعذاب والقهر وتحقق بذلك توازٌا على المستوى الداللً الذي ٌنعكس بدوره على التوازي
اإلٌقاعً وذلك من خالل اشتراك هذه األلفاظ بصوتٌم مشترك ٌتمثل بحرؾ المٌم والذي ٌنسجم
صوتٌا ً مع األلم والحسرة والكبت وبصٌؽة واحدة ولّدت تكراراً سمعٌا ً ٌنسجم مع الفعل والتؤثٌر أال
وهً صٌؽة َف َع ْل وبذلك تحقق التعادل الموضوعً بٌن الداللة واإلٌقاع والحال ال تختلؾ مع الصٌػ
األخرى المشتقة من هذه األلفاظ فً تحقٌق التوازن بٌن اإلٌقاع الداللة العامة المنبعثة من هذا
التوازن وحٌنما تكون هذه األلفاظ قافٌة لقصٌدة ما فإنها ستوجهها باتجاه المقصدٌة التً تفرضها
الداللة اللفظٌة العامة للقافٌة  .ولتوضٌح هذا الجانب على نحو تطبٌقً نختار هذه األبٌات من شعر
()ٖ9
ذي الرمة .
أم هــــل لـها آخــــر األٌام تكلٌــم
هل حبل خرقاء بعد الهجر مرموم
لونـــان منقطع منــــــه فمصرو ُم
مخالف بشٌمتـــ ِه
ح الوصل
ٌ
أم ناز ُ
وطـــــول ما قد نــــأتنا ّ
نز ٌع هٌـم
تذكرهــــــا
ال غٌر أنا كأنــــــا من
ّ
ِ
تنفض منهن الحٌــــــازٌـ ُم
تكـــا ُد
تعتا ُد فً زفــــرات من تذكرهـــــا
ُ
كأننً من هوى خرقــــاء ّ
دامً اال ظل بعٌد السأد مهٌـــو ُم
ف
مط َر ٌ
وألفاظ القافٌة لهذه األبٌات على رأي االخفش هً تكلٌم – مصروم – هٌم – حٌازٌم – مهٌوم
ومشتقة من األفعال كلّم – صرم – هام – حزم – هام  ،والقاسم المشترك بٌنها هو فونٌم المٌم الذي
ال تتوقؾ أهمٌته على التشكٌلة البنابٌة لهذه األلفاظ وإنما تتعداها إلى كونه حرؾ روي للقافٌة وهو
الضربة األخٌرة لضربات اإلٌقاع الشعري فً هذه األبٌات والتً تتوقؾ عندها حاسة التلقً لتبدأ
االستقبال من جدٌد وباشتراك هذا الحرؾ مع حروؾ القافٌة األخرى ضمن التشكٌلة الوزنٌة على
وزن فاعلن تجعل ألفاظ القافٌة متقاربة فً القٌمة الداللٌة وتستطٌع أن تعبر عن الحدث أو
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التصوٌر على نحو بشكل متقارب ومترابط وتبعا لذلك تتسع مدلوالت الداللة نتٌجة التفاعل بٌن
المدلوالت كما أن تكرار "القٌمة الصوتٌة بكٌفٌة معٌنة ٌخرج األلفاظ من أبعادها الداللٌة المحدودة
إلى دالالت جمالٌة جدٌدة"(ٓٗ) وواضح أن التقارب الداللً فً ألفاظ القافٌة المذكورة آنفا ً قد أثر على
أبٌات القصٌدة وجعلها تتخذ خطا ً متوازٌا ً مع ألفاظ القافٌة التً نجحت فً رسم الخط المتكافا مع
الحدث فالتكلٌم والحبل المصروم لها عالقة بالهجر والشكوى منه والهٌم والحٌازٌم والمهموم لها
عالقة مع زفرات الهوى وألفاظ القافٌة بمجملها لها عالقة بالهجر ولوعة المشتاق  ،ومدلوالتها تدل
على ذلك وٌمكنها أن تتولد ألفاظا ً فً األبٌات وتشاركها فً خط التوازي والتماثل .

 -5القافٌة والعالقات الداللٌة الصوتٌة
القافٌة هً جزء من اإلٌقاع الشعري وتخضع لقوانٌن الوزن والبحور التً تنتمً إلٌها وقد
تفرض القافٌة الوزن والبحر إذا اعتمدها الشاعر قبل البدء بنظم القصٌدة ألنه سٌستمد اإلٌقاع بما
ٌماثل صٌاؼة القافٌة وتشكٌلها  ،ومن هنا فإن للقافٌة حضوراً فً التراكٌب الشعرٌة كافة "وإذا كانت
التراكٌب النحوٌة والداللٌة فً الشعر ترتبط بالتجربة  ،وتتشكل فً عالقات تتشكل معها التجربة
فإن البنٌة اإلٌقاعٌة للقصٌدة هً جزء ال ٌنفصل عن البنٌة اللؽوٌة" (ٔٗ)وحٌنما تكون
نفسها ،
القافٌة لفظا ً إٌقاعٌا ً فإنها تزاوج بٌن اإلٌقاع والداللة فٌفصح عندها اإلٌقاع عن مدلوالته وٌكتسب
(ٕٗ)
النص شعرٌته وفً قول األحوص .
ُنظا ُم ُه فأجدوا السرد إذ سردوا
در تكــــنفه
ٌــزٌـــــن لـبـتـــها ُّ
ٌ
كأنه إذ بدا جم ُر الغضــــا ٌـــق ُد
وٌـاقـوت ٌفصله
وشــــــذر
در
ٌّ
ٌّ
نرى أن القافٌة فً لفظة (سردوا ٌ ،قد ) وجاءت على زنة فعلن من فاعلن المخبونة وقد
عكست زحاؾ الخبن اإلٌقاعً على نفه  ،صله فً ألفاظ تك ّنفه ٌ ،فصّله وعللت سر الجمال فً الدر
والذي ٌتمثل بحسن التنظٌم والتنسٌق والتكامل من خالل عملٌة السرد وٌمكن أن ٌتخذ البٌت داللة
أخرى من خالل القافٌة إذا ما علمنا أن احد مدلوالت السرد هو القص أو رواٌة الحدث وبذلك ٌعطً
البٌت داللة أخرى تتمثل فً قدرة السارد على وصؾ الجمال الذي ٌضفٌه الدر على من ٌلبسه ،
وتؤتً قافٌة البٌت الثانً لتوسع تؤثٌر الصورة وتكاملها والتً تتمثل فً كلمة (ٌق ُد) حٌث تنعدم قٌمة
جمر الؽضا بال اتقاد ولم ٌقؾ تؤثٌر القافٌة على توهج جمر الؽضا واتقاده هوإنما شملت الصورة
جمٌعا بهذا التوهج ومن هنا جاء تؤثٌرها الداللً على الصورة بؤجمعها فضالً عن ذلك فإن القافٌة
تحمل داللة خفٌة تتمثل فً الحرارة المنبعثة من اتقاد جمر الؽضا والجمال الذي ٌبدٌه للناظرٌن
والذي ٌمكن أن ٌؤسرهم وٌزٌد من حرارة اللهفة والشوق فً قلوبهم وبعمٌلة التظافر بٌن الفاظ القافٌة
من جهة ومع الفاظ االبٌات من جهة اخرى ٌتمكن المنتج من رسم الصورة الشعرٌة التً ؼالبا ً ما
تكون القافٌة بإرتها التً تتوالد منها دوال االبٌات ومدلوالتها وصوالً الى الداللة التامة والصورة
المتكاملة فً النص الشعري .
 -6القافٌة والمستوى البالغً
ٌُعنً المستوى البالؼً بالجوانب التؤثٌرٌة والجمالٌة والتزٌٌنٌة بالدرجة األساس  ،وهو
ضرورة قصوى فً اللؽة الشعرٌة  ،ألن الهدؾ الربٌس من الشعر هو تحقٌق التؤثٌر والتفاعل من
خالل اختٌار األلفاظ الموحٌة ورصفها ضمن تركٌب ٌتخذ أنساقا ً معٌنة وقابمة على عالقات مجازٌة
أو رمزٌة تتسع فً فضابها المستوٌات األفقٌة والعمودٌة للمدلول كما تتسع معها الوظٌفة االسنادٌة
للتركٌب إلى أقصى حد ٌمكن أن تصل إلٌه الوظٌفة الجمالٌة للؽة  ،وعندها ٌمكن تجاوز حدود اللؽة
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العادٌة أو التقرٌرٌة إلى لؽة ٌمكن رسم الصور التً تنبعث عن الخٌال وسبر األؼوار العمٌقة للذات
وإخراجها للسطح على نحو ٌثٌر الجاذبٌة  ،وفسح المجال واسعا ً للجانب الوجدانً كً ٌعبر عن
أحاسٌسه على وفق ما ٌنبؽً وما ٌرٌد .
وللقافٌة دورٌ فً إسناد الجوانب البالؼٌة نحو الؽاٌة التً ترٌد تحقٌقها تلك الجوانب وذلك
بسبب التعالق النصً والداللً بٌن القافٌة التً تتكرر فً نهاٌة كل بٌت مع األلفاظ األخرى التً
تتشكل منها الصورة الشعرٌة  ،وتبرز أهمٌة القافٌة فً ذلك من خالل االشتراك اللفظً والتركٌبً
والتجانس الصوتً واالنزٌاحات بؤشكالها المختلفة  ،وهذه جوانب ٌهتم بها المستوى البالؼً وٌقوم
علٌها  .ومن خالل الموضوعات التً تتناولها البالؼة ٌبرز تؤثٌر القافٌة واضحا ً فً كل موضوع
وكل جانب من جوانبه ففً رسم الصورة البٌانٌة تلعب القافٌة دوراً فً االنزٌاحات التً ٌقوم علٌها
المجاز واالستعارة والكناٌة وذلك من خالل الثبات اإلٌقاعً والتكرار الفونٌمً لحرؾ الروي مع
عدم الثبوت ف ً بنٌة األلفاظ التً تسبق القافٌة فتكون القافٌة بذلك عقدة ووقفة ذات بنٌة إٌقاعٌة ثابتة
وال ٌمكن التالعب بنٌتها فلو تناولنا هذا النص لعبٌدة بن هالل الٌشكري فً وصؾ احد مقاتلً
(ٖٗ)
الخوارج .
ٌركب درعــــ ُه
ومسو ٍم للموت
ُ
ّ
ٌهوي وترفعه الرمــــاح كأنـه
فثوى صرٌعا والرماح تنوشه

بٌن القواضـب والقنا الخطـار
تنشب فً مخالب ضاري
شلو
َ
ٌ
إن الشراة قصٌــرة االعمــــار

فؤلفاظ القافٌة هنا تتمٌز بالثبوت تماشٌا ً مع القالب الصٌاؼً للقافٌة إذ ال ٌمكن أن نقول القنا
الطوٌلة والمخالب المفترسة وقصٌرة المدة أو الزمن فً حٌن ٌمكن أن نقول ومهٌؤ ٌ للموت بدالً من
ومسوم للموت وٌمكن أن نقول ٌسحب درعه بدالً من ٌركب درعه وبٌن السٌوؾ بدال من بٌن
أن لفظة القافٌة فً األبٌات كانت سببا ً فً رسم الصورة بهذا على هذا
القواضب  ...الخ ونرى
النحو الشكل فالقنا الخطار (الرماح الطوٌلة) هً التً جعلت المقاتل ٌركب درعه وسهلت من عملٌة
التركٌب المجازي وذلك بوصؾ هذه الجملة مجاز عن سقوط المقاتل فوق درعه ومن ثمة دعّمت
المستوى البالؼً فً النص كما أن كلمة ضاري تتناسب مع جملة شلوٌ تنشب  ،ألن هذه القطعة من
الجسد ال تتنشب اال فً مخالب أو أسنان الحٌوان الضاري أو المفترس ثم انعكست هذه الصورة
التً كانت للقافٌة دور فً رسمها على الصورة األولى من الشطر األول عن طرٌق التشبٌه فكانت
موضحة لها ومعمقة فً تؤثٌرها وجاءت جملة (إن الشراة قصٌرة األعمار) تلخٌصا ً لفكرة النص
فهً الكتابة عن الشجاعة والتضحٌة  ،ولقد أعطت هذه الكناٌة بعداً امتدادٌا ً وتعاقبٌا ً للنص حٌث
امتدت آثارها فً نسٌج النص وتعاقبت أحداثه وصوالً إلى هذه النتٌجة التً مثلتها الكناٌة وأصبحت
بذلك سمة إشارٌة تتمثل "بتؤكٌد التشابهات وبالتطوٌر عبر التكرار ،وعن طرٌق تكافإ أو توازي
الصوت والنبر والصورة والقافٌة ٌنمذج الشعر اللؽة دافعا ً اللؽة إلى األمام سماتها الشكلٌة ودافعا ً إلى
(ٗٗ)
الوراء قدراتها على المعنى التسلسلً واالستطرادي االشاري"
ً
ً
ً
ً
وقد تفرض القافٌة انحرافا ً عن المعٌار وذلك بسبب التزام القافٌة خطا ثابتا ومتجانسا صوتٌا مع
ألفاظ القافٌة األخرى وهذا االنحراؾ ٌولد بدوره االستعارة بؤشكالها المختلفة وهذه بدورها ترصع
النص وتزٌنه بالؼٌا ً وتعطً للكلمة وتركٌبها بعداً إٌحابٌا ً تتطلبه لؽة الشعر وتستحسنه  ..ومثال ذلك
قول قٌس بن ذرٌح )ٗ٘( .
لً اللٌل هزتنً إلٌك المضاج ُع
نهاري نهار الناس حتى إذا بدا
جامــــع
وٌجمعنً واله ّم باللٌل
أقضً نهاري بالحدٌث وبالمنى
ُ
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فحرؾ الروي هنا هو (العٌن) والقافٌة تتمثل فً كلمة مضاجع وبعدها جامع وهً على زنة
(مفاعلن) التفعٌلة المقبوضة التً ٌنتهً بها بحر الطوٌل وٌجب على الشاعر أن ٌؤتً بكلمة
مضاجع أو مثٌالتها وزنا ً وروٌا ً لكً تتماشى مع قوافً القصٌدة ونحن نعرؾ أن المضاجع ال تهز
اإلنسان وإنما العكس ولهذا فإن شبه المضاجع باالنسان الذي ٌهزه وحذؾ المشبه به وأبقى على
المشبه فحملت اللفظة بذلك صفتها االستعارٌة وكان وراء هذه الصفة االستعارٌة ضرورة القافٌة
والتماشً مع قوانٌنها ولم تقؾ القافٌة عند المستوى البالؼً بل تعدته إلى المستوى الداللً فمدلول
المضاجع فً الحقٌقة هو االسرة ولكنه ضمن هذا التركٌب قد توسع لٌشتمل مدلوالت أخرى منها
األشواق  ،اآلالم  ،الرؼبة  ،االنفعال  ...الخ كما أسهمت القافٌة فً عملٌة إخراج الصورة البٌانٌة
للنص على النحو الذي ٌمكن أن ٌوسم باالدبٌة واستعمال اللؽة الشعرٌة على النحو المطلوب .
وٌظهر أثر القافٌة واضحا ً فً رسم الصورة البدٌعٌة والسٌما فً الموضوعات ذات البناء التركٌبً
المحكم ومن تلك الموضوعات :
االرصاد  :وٌعرؾ االرصاد "بؤن ٌذكر قبل الفاصلة من الفقرة أو القافٌة من البٌت ما ٌدل علٌها إذا
عرؾ الروي"( )ٗٙوٌعنً ذلك أن المتلقً ٌعرؾ نهاٌة الفقرة أو القافٌة لوجود األلفاظ التً تدل علٌها
وهذا بدوره ٌدل على إحكام التركٌب وشدة التمازج بٌن ألفاظ النص ومعرفة القافٌة قبل قراءتها
ٌعنً عدم قدرة البٌت الشعري على تجاوزها لما تحمله من تؤثٌر على ألفاظ البٌت الشعري األخرى
()ٗ7
فلو تناولنا قول الكمٌت :
أوجــب
سفاها وحق الهاشمٌن
ٌرون لهم فضال على الناس واجبا
ُ
ب
شــــرقً لكـــم
به دان
ولكن مــوارٌــــث ابن آمنـــة الذي
ومغر ُ
ّ
ٌّ
عتب
ِب لو كنا على
وتستخلف األمـــــوات غٌرك كلهم
الحق ُن ُ
ونعت ُ
ٍ
لوجدنا أننا لو حذفنا ألفاظ القافٌة أوجب  ،مؽرّب ُ ،نع َتبُ فإن المتلقً ٌستطٌع معرفة اللفظة
المحذوفة بسهولة أو ٌستطٌع تقدٌر الكلمة المحذوفة أو المضمرة وذلك للتعالق الشدٌد بٌن هذه
األلفاظ وألفاظ النص األخرى فكلمة واجبا ً استدعت كلمة أوجب وكلمة شرقً استوحت كلمة مؽرّب
وكلمة ُنعتِبُ فرضت كلمة ُنع َتبُ  ،وبالعكس فإن ألفاظ القافٌة استدعت الكلمات األولى ولما كانت
القافٌة ثابتة واأللفاظ األخرى ؼٌر ثابتة فإن ؼٌر الثابت هو الذي ٌدور فً فلك الثابت وٌتبعه وهذا
ما ٌعطً القافٌة تؤثٌرها على التحكم ببنٌة النص ومستواه البالؼً عن طرٌق ارصاد القافٌة
ومعرفتها حتى وإن كانت محذوفة .
وتإثر القافٌة فً الطباق القابم على المقابلة بٌن الضدٌن وذلك إلحداث التوازن والتكافإ داخل
النص وإلعطاء الدوال الصورة الكاملة للمدلوالت من خالل االتٌان بالشًء وأضداده فتكون القافٌة
()ٗ8
جزءاً من هذا التكافإ كقول كثٌر عزة :
إذا دمعت وتنظر فً ســوا ِد
تدمع فً بٌاض
ومن نجالء
ُ
حٌث قابلت لفظة سواد وهً القافٌة لفظة بٌاض وأحدثت القافٌة التكافإ التام فً التركٌب
فجملة تنظر فً سوادي تتكافؤ مع جملة تدمع فً بٌاض وجمعهما ٌعطً للدوال كفاٌتها الداللٌة
فالعٌن ال تنظر فقط وإنما تدمع كذلك .
وقد تؤتً القافٌة لتحقٌق مبدأ الشمول فتشمل األلفاظ المتضادة دابرة واحدة وتكون المتحكمة
()ٗ9
فٌها كقول ابو صخر الهذلً :
األمـر
أمات وأحٌا والذي أمره
أما والذي أبكى وأضحــك والذي
ُ
الذعر
الٌفٌن منها ال ٌروعهما
الوحش أن أرى
لقد تركتنً أح ُد
ُ
َ
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والمقابلة الطباقٌة هنا بٌن أبكى وأضحك  ،أمات وأحٌا وهذه المطابقة تخضع فً حدثها للذي
أمره األمر وذو األمر المطلق هو هللا سبحانه وتعالى ولكن القافٌة أجبرت الشاعر على قوله والذي
أمره األمر ولم ٌقل الذي هو هللا أو اآلمر الناهً  .وإنما ساٌر القافٌة فؤصبحت كلمة االمرُ هً
القافٌة وٌبدو تحكمها واضحا ً فً عملٌة المقابلة الطباقٌة ألن ذا األمر هو الذي أبكى وأضحك وأمات
وأحٌا وهو المتحكم فً إحداثها وتتدخل القافٌة فً عملٌة التجنٌس البالؼً الذي تتشابه فٌه الدوال
صوتٌا ً وتختلؾ فً المدلول وذلك من خالل التؤثٌر الرجعً للقافٌة على مجمل معنى البٌت وداللته
وٌظهر أثر القافٌة على نحو بشكل أكثر وضوحا ً فً عملٌة التجنٌس أو الجناس وذلك للتشابه اللفظً
أو تكراره والذي ٌولد تعالقا ً قوٌا ً على مستوى الداللة ومستوى البنٌة الصوتٌة وهذا ٌإدي إلى
"دالالت جمالٌة جدٌدة لم تكن اللؽة بمفردها دون هذا التركٌب اإلٌقاعً قادرة على تؤدٌتها" (ٓ٘)وتلك
الدالالت الجمالٌة تعزز المستوى البالؼً وتمنحه القدرة على التؤثٌر المنسجم والمتكامل مع
(ٔ٘)
المستوٌات البنابٌة األخرى ٌ .قول مثالً كثٌر عزة :
جزٌل
فإن طبت نفسا بالعطاء فأجزلً
ِ
وخٌر العطا ٌـــــــــا لٌل كل ٌّ
جمٌــل
ــــــً فإنـــــنً
وإال فاجمـــــال إل
ّ
ِ
أحب من األخالق كــــــــل َّ
بخٌـــــل
بــــــكل
توكــــلنً نفسً
وإن تبخلً ٌا لٌــل عنـــً فإننً
ِ
ِ
فعملٌة المجانسة هنا بٌن أجزلً – جزٌل – إجمال – جمٌل – تبخلً – بخٌل قد جعلت
الترابط التركٌبً واضحا ً والعالقة الداللة عالقة سبب بمسبب وٌتمثل بـ
ألن خٌر العطاء العطاء الجزٌل
أجزي العطاء
ألنً أحب من األخالق كل جمٌل
إجمال إلً
توكلنً نفسً بكل بخٌل
أن تبخلً
والتقارب الصوتً بٌن هذه األلفاظ المتجانسة قد جعل لفظ القافٌة تكراراً للفظ سبقه وتعالق معه
مع اختالؾ الداللة واتساعها ولم ٌقؾ هذا التقارب عند حدود المجانسة وإنما تجاوزها إلى ما ٌسمى
بالؼٌا ً برد العجز على الصدر والذي ٌمثل قمة التعالق بٌن ألفاظ النص وتؤثٌر القافٌة فٌه على فضاء
القصٌدة الشعرٌة بؤكملها وإظهار القٌمة الجمالٌة والتؤثٌرٌة لها وإن هذا التعالق بٌن األلفاظ وهذا
االنسجام بٌن المستوٌات ٌظهر تؤثٌر القافٌة حٌنما تكون جزءاً من األلفاظ المتجانسة وموضوعات
المستوى البالؼً كثٌرة ولكننا اخترنا األهم فٌها لتبٌان األثر الذي تحدثه القافٌة فً هذا المستوى
البنابً للنصوص الشعرٌة .
الخاتمة ونتائج البحث
القافٌة جزء من النظام اإلٌقاعً وهً أحد األركان الذي ٌقوم علٌه إٌقاع الشعر ولقد تركزت
الدراسات المختلفة بشؤن الموضوع على أشكال القوافً و ُدرست ضمن األوزان الشعرٌة بوصفها
جزء منه أما دالالت القوافً وقدرتها اإلٌحابٌة ومدى تؤثٌرها فً المستوٌات البنابٌة للنص فلم تنل
ما تستحقه به من التعمق فً سبر أؼوار النص وتؽلؽل القافٌة فً تلك األؼوار وهذا ما حاولنا
استكشافه ودراسته من خالل هذا البحث وبعد رحلتنا معه ٌمكن أن نقول أننا قد توصلنا إلى النتابج
اآلتٌة :
ٔ .ال تقؾ القافٌة عند حدود إطارها الصوتً وإنما تتعداه إلى فضاء النص الواسع وتشارك فً بنابه
ومقصدٌته واتجاهاته المختلفة .
ٕ .اتجه البحث إلى إثبات متانة العالقة بٌن القافٌة والموضوع والتً هً مثار جدل لدى النقاد
والمحدثٌن وذلك من خالل استكشاؾ أثر القافٌة فً المستوٌات البنابٌة للنص ومدى إسهامها فً بناء
تلك المستوٌات .
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ٖ  .وجد الباحث أن القوافً المقٌدة أكثر مالءمة للفكرة السرٌعة والؽناء السرٌع من القوافً المطلقة
وذلك نابع من التناؼم بٌن الحالة النفسٌة لمنتج النص وعاطفته المنبثة فً ثناٌا ألفاظ النص الشعري
وقوافٌه .
ٗ .ترتبط القوافً أحٌانا ً مع ظاهرة الحركة والسكون فً النص الشعري والقافٌة المقٌدة أكثر
انسجاما ً مع حالة السكون فً حٌن تتقدم القافٌة المطلقة مع حالة الحركة ودٌنامٌة النص .
٘ .للحركات فً القافٌة المطلقة دو ٌر فً التجانس بٌن الحالة النفسٌة للمنتج وحركة حرؾ الروي فً
نهاٌة القافٌة إذ تكون المصوتات األوطؤ تردداً مثل الكسرة والضمة أكثر مالبمة مع حالة الضعؾ
ور ّقة العاطفة بٌنما تكون المصوتات األطول تذبذبا ً واألعلى تردداً كالفتحة أكثر تناسبا ً
واالنكسار ِ
مع حاالت القوة واالنفعال الشدٌد .
 .ٙتبٌن من خالل البحث أن الحروؾ التً تكون صوتٌماتها شدٌدة ومجهورة هً االوسع انتشاراً
فً قوافً قصابد الشعر العربً بعامة والشعر األموي بخاصة بٌنما تكون الحروؾ التً تتصؾ
صوتٌماتها بالرخاوة والهمس بقلة انتشارها كحروؾ روي فً القصابد الشعرٌة المختلفة .
 .7لقد أظهر البحث أن األلفاظ ضمن الصٌؽة الصرفٌة الواحدة أكثر تقاربا ً فً الداللة من ؼٌرها
كما أن التقارب فً الصٌػ الصرفٌة ٌولد فً كثٌر من االحٌان تقاربا ً فً الداللة .
 .8تتبادل القافٌة والنحو عملٌة التركٌب فالقافٌة تإثر فً التركٌب النحوي وتفرض علٌه التؽٌٌر
تقدٌما ً وتؤخٌراً حذفا ً واضماراً وبالمقابل ٌفرض التركٌب النحوي على القافٌة عدم تجاوز المقاٌٌس
واألطر القواعدٌة المعمول بها فً اللؽة .
ٌ .9قوم الشعر على المزاوجة بٌن اإلٌقاع والداللة  ،ولما كانت القافٌة لفظ فإنه دال وله مدلول
وٌخضع هذا اللفظ فً الوقت نفسه إلى اإلٌقاع ومن هنا ٌكون تؤثٌر القافٌة اإلٌقاعً واضحا ً فً
الداللة وٌتمثل ذلك فً احتواء القافٌة على صوتٌمات ٌقاس نجاحها بمدى تجانسها مع داللة األلفاظ
وإٌحاءاتها وٌمنح التكرار الصوتً الذي تولده القافٌة تشعبا ً داللٌا ً وٌفتح للداللة آفاقا ً جدٌدة وواسعة .
ٓٔ .تلعب القافٌة دوراً فً المظاهر الجمالٌة للؽة الشعرٌة فهً تدخل فً االنزٌاحات المجازٌة
والتشبهات االستعارٌة والتكرارات الصوتٌة وفً آلٌات رسم الصور البدٌعٌة وهذا ما ٌجعل القافٌة
عالمة من عالمات التجانس الجمالً والتكامل التصوٌري فً الشعر وإحدى دعابم دٌمومته وخلوده
.
ومن هنا فإن الباحث ٌجد أن أبواب دراسة القافٌة واسعة وٌجب أن ال تقتصر على دراستها
عروضٌا ً فقط وإنما دراسة تؤثٌرها على مجمل العملٌة الشعرٌة وبمستوٌاتها كافة وذلك امر ٌستحق
المزٌد من البحث والدرس العمٌق .

الهوامش :
ٔ .العمدة جٔ ص ٔ٘ٔ .
ٕ .منهاج البلؽاء ص ٓ. ٕ7
ٌٖ .نظر لسان العرب ج ٘ٔ ص ٌٖ * ٔ9نظر لسان العرب مادة قفو .
ٗ .العمدة ج ٔ ص ٔ٘7
٘ .المصدر نفسه ص . ٔ٘8
 .ٙدٌوان النابؽة الذبٌانً ص . ٖ9 – ٖ8
 .7تحلٌل النص الشعري صٔ.9
 .8عٌار الشعر ص ٔٔ .
 .9الصناعتٌن ص . ٖٔ9
ٓٔ- .من النقاد المإٌدٌن لوجود عالقة المالءمة بٌن القافٌة والموضوع بطرس البستانً ومحمد النوٌهً فً
حٌن ٌنفً الدكتور محمد ؼنٌمً هالل هذه العالقة
ٔٔ .جرس االلفاظ ص ٖٖٕ .
ٕٔ .المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها ج ٔ ص ٓٗ .

العدد  / 3 :المجلد  / 6 :السنة السادسة 3122
3122

18

لمدراسات اإلنسانية

مجــمة جـامعــــة كـركوك

ٖٔ .موسٌقى الشعر ص ٓ. ٕٙ
ٗٔ .دٌوان عمر بن ابً ربٌعة ص . ٔٗ8
٘ٔ .المصدر نفسه ص . ٔٗ9
 .ٔٙالمصدر نفسه ص ٕٕٔ . ٕٖٔ-
ٌ .ٔ7نظر الشعرٌة وقانون الشعر ص ٔٔٔ .
 .ٔ8منهج النقد الصوتً فً تحلٌل الخطاب الشعري ص . ٗ9
 .ٔ9المصدر نفسه ص . ٘8
ٕٓ .البنٌة االٌقاعٌة فً شعر البحتري ص . ٖٔ7
ٕٔ .التطور النحوي للؽة العربٌة ص ٔ٘ .
ٕٕ .دٌوان جرٌر ص . ٔ99
ٖٕ .تحلٌل الخطاب الشعري ص . ٘8
ٕٗ .اسرار البالؼة ص ٘. ٖٙ
ٕ٘ .علم نفس اللؽة ص ٕ٘٘ .
 .ٕٙعلم اللؽة ص ٖٗٔ .
 .ٕ7الصناعتٌن ص . ٖٔ9
 .ٕ8علم نفس اللؽة ص . ٕ٘ٙ
 .ٕ9المصدر نفسه ص .ٕ٘ٙ
ٖٓ .علم النفس واالدب ص ٕٗٔ .
ٖٔ .خصابص الحروؾ العربٌة ومعانٌها ص . ٕ8
ٕٖ .القواعد التولٌدٌة والتحلٌل االسلوبً مجلة الكاتب العربً العدد  ٔ9سنة  ٔ987ص ٔٔ .
ٖٖ .البنٌة االٌقاعٌة فً شعر البحتري ص ٕٗٔ .
ٖٗ .دٌوان الفرزدق ص ٗ. 8٘ – 8
ٖ٘ .دالبل االعجاز ص . ٗ9
 .ٖٙدٌوان جرٌر ص . ٖٔ9
 .ٖ7البنٌة االٌقاعٌة فً شعر حمٌد سعٌد ص ٔٗ .
 .ٖ8مفهوم الشعر ص . ٗٓ7
 .ٖ9دٌوان ذي الرمة ص . ٖ97
ٓٗ .الخطاب النقدي عند المعتزلة ص . ٕٔٙ
ٔٗ .مفهوم الشعر ص ٕٔٗ .
ٕٗ .شعر االحوص االنصاري ص ٖ. 9
ٖٗ .شعر الخوارج ص ٕ٘ .
ٗٗ .البنٌوٌة وعلم االشارة ص ٗ. 7
٘ٗ .دٌوان قٌس بن ذرٌح ص ٓ. 9
 .ٗٙجواهر البالؼة ص . ٖٙ9
 .ٗ7الهاشمٌات ص ٔٗ .
 .ٗ8دٌوان كثٌر عزة ص ٗ٘ .
 .ٗ9االمالً ج ٔ ص . ٔ٘7
ٓ٘ .الخطاب النقدي عند المعتزلة ص . ٕٔ9
ٔ٘ .دٌوان كثٌر عزة ص . ٔٓ9

المصادر والمراجع






أسرار البالؼة – عبد القاهر الجرجانً – تحقٌق محمد رشٌد رضا – القاهرة .ٔ9٘9
البنٌة اإلٌقاعٌة فً شعر البحتري – عمر خلٌفة بن ادرٌس – بنؽازي  .لٌبٌا طٔ ٖٕٓٓ.
البنٌة االٌقاعٌة فً شعر حمٌد سعٌد .حسن الؽرفً دار الشإون الثقافٌة العامة بؽداد ط ٔ.
البنوٌة وعلم اإلشارة – ترنس هوكز – ترجمة مجٌد الماشطة – دار الشإون الثقافٌة العامة – بؽداد طٔ
.ٔ98ٙ
تحلٌل النص الشعري – ٌوري لوتمان  .ترجمة محمد فتوح احمد – دار المعارؾ – بٌروت – ٘.ٔ99

العدد  / 3 :المجلد  / 6 :السنة السادسة 3122
3122

19

مجــمة جـامعــــة كـركوك





























لمدراسات اإلنسانية

جرس األلفاظ وداللته فً البحث البالؼً والنقدي عند العرب – د .ماهر مهدي هالل – بؽداد – طٔ –
ٓ.ٔ98
جواهر البالؼة – احمد الهاشمً – دار إحٌاء التراث العربً – بٌروت  ،د.ت .
خصابص الحروؾ العربٌة ومعانٌها – حسن عباس – منشورات اتحاد الكتاب العرب – طٔ – ٔ998.
الخطاب النقدي عند المعتزلة – د .كرٌم الوابلً – بؽداد طٔ – .ٕٓٓٙ
دالبل اإلعجاز – عبد القاهر الجرجانً  .تحقٌق محمود محمد شاكر دار المدنً جدة ط ٖ ٕ. ٔ99
دٌوان جرٌر – شرح محمد اسماعٌل الصاوي – دار االندلس بٌروت – بدون تارٌخ .
دٌوان ذي الرمة ،شرح عمر فاروق الطباع دار االرقم ابن ابً االرقم بٌروت ط ٔ . ٔ998
دٌوان عمر بن ابً ربٌعة – تحقٌق محمد محً الدٌن عبد الحمٌد – مطبعة السعادة القاهرة ٓ.ٔ9ٙ
دٌوان الفرزدق – شرح عمر فاروق الطباع -بٌروت – ط ٔ . ٔ997
دٌوان قٌس بن ذرٌح – شرح عبد الرحمن المصطاوي دار المعرفة بٌروت ط ٕ ٕٗٓٓ.
دٌوان كثٌر عزة – جمع وتحقٌق احسان عباس دار الثقافة بٌروت ٔ.ٔ97
دٌوان النابؽة الذبٌانً – دار المعرفة بٌروت طٕ ٕ٘ٓٓ .
شعر األحوص االنصاري – تحقٌق ابراهٌم السامرابً – مطبعة النعمان – النجؾ .ٔ9ٙ9.
شعر الخوارج – جمع احسان عباس – دار الثقافة – بٌروت ٖ.ٔ9ٙ
الشعرٌة وقانون الشعر د .حسن محمد نور الدٌن دار المواسم بٌروت  -ط ٕ ٕ٘ٓٓ .
الصناعتٌن – ابو هالل العسكري – تحقٌق محمد امٌن مطبعة محمد علً القاهرة د.ت .
علم النفس واالدب – سامً الدروبً – دار المعارؾ – القاهرة طٕ  ،د.ت .
علم اللؽة – محمود العراؾ – دار الفكر العربً – طٕ ٕ.ٔ99
علم نفس اللؽة – موفق الحمدانً – دار المٌسرة للنشر – عمّان – طٕ .ٕٓٓ7
العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونقده ابن رشٌق القٌروانً دار الجٌل بٌروت طٗ ٕ. ٔ97
عٌار الشعر – ابن طباطبا العلوي – تحقٌق عباس عبد الساتر – دار الكتب العلمٌة – بٌروت  /طٔ
ٕ.ٔ98
القواعد التولٌدٌة والتحلٌل االسلوبً – جً بً ثورن – ترجمة سعٌد الؽانمً – مجلة الكاتب العربً /
بؽداد العدد  ٔ9سنة .ٔ987
لسان العرب جمال الدٌن محمد بن مكرم المعروؾ بإبن منظور -دار صادر -بٌروت . ٔ9٘7-
المرشد إلى فهم أشعار العرب – عبد هللا الطٌب مجذوب  ،مطبعة البابً الحلبً – القاهرة طٔ ٘٘. ٔ9
مفهوم الشعر – د .جابر احمد عصفور – المركز العربً للثقافة والعلوم – طٔ ٕ.ٔ98
منهاج البلؽاء وسراج األدباء  /حازم القرطاجنً  .تحقٌق محمد بن الحبٌب بن الخوجة – دار العرب
االسالمً – بٌروت طٖ .ٔ98ٙ
منهج النقد الصوتً فً تحلٌل الخطاب الشعري  .قاسم برٌسم – دار الكنوز االدبٌة طٔ – ٕٓٓٓ.
الهاشميات – مه عمل يوسف هوريتز – ليدن .1914

Rhyme and the Poetic Text
Dr. Badran Abdalhossen Mahmod

Assistant Professor
College of Education / Kirkuk University
Abstract
The research paper attempts to shed light on the significance of rhyme on
the levels of the poetic text , through which its impact on the bases of the
production process of the is seen .
This covers the segments of the text, without depending only on it's
surface structures.
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Rhyme is not a ready-made frame as described by many studies:- in fact,it
amixture in which all the rhythmic – semantic and aesthetic textual levels
are in volved this mixture is affected by the rhyme and affects it to
produce a complete sturcture , which the producer of the text aims at , and
that is approved and accepted by the reabers and audience that text levels
it's self thruogh creating harmony and condruity between the rhyme and
other structural levels.
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