العربي القدمي
بنية االعتراض في الشعر
ِّ
نظرية ِّ
االتصال لرومان جاكبسون»
«دراسة في ضوء
َّ
الدكتور �سامل عبد الرب ال�سلفي
جامعة عدن – اليمن

امللخ�ص
الن�ص القدمي .ونحن نعتقد �أنَّ
�إن �إح ��دى امل�ش � ِ
�كالت الأ�سا�س َّي ِة يف النقد احلديث هي كيف َّي ُة التعام � ِ�ل مع ِّ
�زام املناهج املو�ضوع َّية التي تن�أى بالناق ��د – قدر امل�ستطاع – عن
ال�سبي ��ل املُ ْثل ��ى لقراءة ِّ
الن�ص القدمي الت � ُ
االنطباعات الأ َّول َّية والآراء ال�شخ�ص َّية والأفكار ال�سابقة واملقوالت اجلاهزة .ويف هذا الإطار تقدِّ م الدرا�سات
تناديان بها.
إجنازات مه َّم ًة ك َّلما التزم �أ�صحا ُبهما باملو�ضوع َّية التي
البنيو َّية والأ�سلوب َّية �
ٍ
ِ
وق ��د وق ��ع اختيارنا على نظرية االت�صال عند رومان جاكب�سون لأه ِّمية ه ��ذه النظر َّية يف االحتفاء بها يف
نقدي معا�صر يخلو من ذكرها .لكنَّ هذا االهتمام انح�صر يف اجلانب
كت ��ب النقد احلديث ،فال يكاد كتاب ٌّ
والرتكيز يف �آخر الأمر على الوظيفة ال�شعر َّية ،وهو ما �أف�ضى
النظري الذي يذكر عنا�صر اال ِّت�صال ووظائ َفها
ِّ
ِ
�إىل �أن يغدو الكالم عنها مكرو ًرا ال جديد فيه �سوى تن ُّوع امل�صطلحات وا�ضطراب الرتجمات!
الكلمات املفاتيح
االعرتا�ض – ال�شعر العربي القدمي – نظرية االت�صال – النقد احلديث.
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Objection structure in ancient Arab poems
Salam Abdl rab Al Salafi
Aden-University –Yemen

Abstract
One of the main issues that faces modern Arabic criticism is how to approach ancient
Arabic poems. We believe that the perfect way to read old classic text is by applying
objective methods as much as possible from the critic personal opinion and personal
impressions, preconception.
In the frame the structures studies and stylistic, there are accomplishments if the critic
showed a good commitment as it is required.
We chose Roman Jacobson «the communication theory «as it is important and it has
been used and applied in many criticism studies and books, but we noticed this was
excluded in theoretical perspective, such as communication and functional elements,
and it always focuses on the poetic function. This makes the theory more repeated with
various terms and disturbance translation.
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2017

100

املجــلد الأول ❁ العــدد التجريبي ❁ ينـ ــاير

مقدِّ مة
��شكالت الأ�سا�س َّي ِة يف النقد احلديث
�إحدى امل �
ِ
هي كيف َّي ُة
الن�ص القدمي .ونحن نعتقد �أنَّ
ِ
التعامل مع ِّ
التزام املناهج
الن�ص القدمي
ال�سبيل املُ ْثلى لقراءة ِّ
ُ
املو�ضوع َّية التي تن�أى بالناقد -قدر امل�ستطاع -عن
االنطباع ��ات الأ َّول َّي ��ة والآراء ال�شخ�ص َّي ��ة والأفكار
ال�سابقة واملقوالت اجلاهزة .ويف هذا الإطار تقدِّ م
إجنازات مه َّم ًة ك َّلما
الدرا�سات البنيو َّية والأ�سلوب َّية �
ٍ
تناديان بها.
التزم �أ�صحا ُبهما باملو�ضوع َّية التي
ِ
ويع� � ُّد روم ��ان جاكب ���سون (1982م) �أح ��د
كب ��ار النق ��اد الل�سانني الذين جمعوا ب�ي�ن البنيو َّية
والأ�سلوب َّية يف منطقة (ال�شعر َّية) ،وكانت نظر َّيته
اللغوي �أ�شه َر �إجنازاته ،فقد جتاوزت
يف اال ِّت�صال
ِّ
أدبي و�صار ك ُّل منت�سبي
حدو َد الل�سان َّيات والنقد ال ِّ
العل ��وم الإن�سان َّي ��ة يك ِّيف ��ون هذه النظر َّي ��ة لتخدم
حقولهم املعرف َّية.
وتنعك ���س �أه ِّمي ��ة هـ ��ذه النظـر َّي ��ة يف االحتفاء
نقدي
بها يف كتب النقد احلدي ��ث ،فال يكاد كتاب ٌّ
مع ��ا�صر يخل ��و م ��ن ذكرها .لك ��نَّ ه ��ذا االهتمام
النظري ال ��ذي يذكر عنا�صر
انح ���صر يف اجلانب
ِّ
والرتكيز يف �آخ ��ر الأمر على
اال ِّت ���صال ووظائ َفها
ِ
الوظيف ��ة ال�شعر َّي ��ة ،وه ��و ما �أف ���ضى �إىل �أن يغدو
ال ��كالم عنه ��ا مك ��رو ًرا ال جدي ��د في ��ه �سوى تن ُّوع
امل�صطلحات وا�ضطراب الرتجمات!
نظري
كادت ه ��ذه النظر َّية تتح� � َّول �إىل ج�سد ٍّ
ال روح في ��ه ،ب�سب ��ب ع ��دم ا�ستثماره ��ا يف درا�سة
مما َت ِع ُد
الن�صو�ص ا�ستثم ��ا ًرا �شاملاً  ،على الرغم َّ
به م ��ن نتائج عل ��ى م�ست ��وى التطبيق ،ف ��كان هذا

البح ��ث حماولة للإفادة م ��ن النظر َّية تطبي ًقا بعد
النظري.
�أن ا�ستُهلكت على امل�ستوى
ّ
وق ��د وق ��ع اختيارن ��ا لتطبي ��ق ه ��ذه النظر َّي ��ة
على بني ��ة لغو َّي ��ة متم َّي ��زة ،هي بني ��ة االعرتا�ض،
�ري العرب � ِّ�ي
واخرتن ��ا درا�سته ��ا يف الن ���ص ال�شع � ِّ
الق ��دمي من الع�صـر اجلاهلي ح ّت ��ى الع َّبا�سي ،من
خ�ل�ال مناذجه ��ا الأكرث ت � اً
�داول يف كت ��ب البالغة
والنق ��د والأدب .و�سبب اختيارنا ه ��ذه البنية �أ َّنها
تتَّ�صف بالآتي :
�1 - 1إ َّنها بنية ق�صرية ،وهذا ي�ساعد على ال�سيطرة
على املنت من جهة ،وينا�سب ق�صر هذا البحث
من اجلهة الأخرى.
�2 - 2إ َّنه ��ا بني ��ة غريب ��ة يف و�سطه ��ا ،ف ُنظ ��ر �إليها
بو�صفه ��ا اً
حال ا�ستثنائ َّية وبن ��ا ًء غري �أ�صيل يف
فرعا عل ��ى �أ�صل وبني ًة
هذا ال ��و�سطُ ،
وع� � َّدت ً
ثانو َّية يف بنية رئي ���سة ،وجم َّر َد مت ِّمم .وت ِّوجت
الن�ص َّي ��ة اليوم ب� ��أن ُو�ضعت بني
ه ��ذه الغرب ��ة ِّ
معرت�ضتني ( )- ...-ف ُعزلت عن باقي الكالم.
ك ُّل هذا دفعنا �إىل التعاطف معها ،وهو تعاطف
العلمي.
ينتهي مع بدء التناول
ِّ
�3 - 3إ َّنه ��ا مل حتظ -بح�سب علمنا -بتناول معا�صر
يك�شف ع ��ن قيم جدي ��دة فيه ��ا� ،سوى درا�س ٍة
لـ(كاهن ��ة دحم ��ون) در�ست فيه ��ا اجلمل ��ة
االعرتا�ض َّية يف �ضوء النظر َّية التداول َّية(((.
وق ��د ق�سمنا هذا البحث عل ��ى الوظائف ال�ستِّ
التي تقوم عليها نظر َّية جاكب�سون ،وق َّدمنا مبدخل
يتن ��اول -يف �إيجاز -ظاهرة االع�ت�را�ض يف بع�ض
امل ���صادر القدمية ،و�أبدينا ر�أ ًي ��ا يف الظاهرة قبل
أدبي –
((( .كاهنة دحمون ،اجلملة االعرتا�ض َّية بنيتها وداللتها يف اخلطاب ال ّ
درا�سة يف �ضوء النظر َّية التداول َّية.
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تن ��اول الوظائ ��ف .ثم تناولن ��ا -يف �إيج ��از � ً
أي�ضا-
نظر َّية اال ِّت ���صال عند جاكب ���سون .واحلر�ص على
الإيجاز هنا يعود �إىل كون احلديث عن االعرتا�ض
ونظر َّية اال ِّت�صال اً
مبذول يف كتب كثرية ،فال حاجة
�إىل �إثقال البحث بتف�صيل احلديث عنهما.
و�أ َّم ��ا يف الوظائف ال�ستِّ -وهي �صلب البحث-
فق ��د ك َّنا نع� � ِّرف الوظيفة ،ث � َّ�م ننتق ��ل �سري ًعا �إىل
النظ ��ر يف ح�ضورها يف بنية االع�ت�را�ض ،ذاكرين
�أه � َّ�م الظواه ��ر الالفتة يف حت ُّقق الوظيف ��ة املع َّينة
العربي
يف بني ��ة االعرتا�ض .وك َّن ��ا نتم َّثل بال�شع ��ر
ِّ
الق ��دمي ،مفيدين �-أحيا ًنا -م ��ن تعليقات القدماء
و�شروحهم ،م ��ن دون الت�سليم به ��ا ،فربمَّ ا نق�ضنا
م ��ن �أقوالهم ق � اً
رجحن ��اه على
�ول� ،أو وافقن ��اه� ،أو َّ
�آخ ��ر .وهذه اال�ست�ضاءة بكالم القدماء �أمر �شديد
الأه ِّمية ،وه ��و �أحد الأ�س�س الت ��ي ينبغي �أن ت�ستند
الن�ص القدمي وفه ُمه.
�إليها قراءة ِّ
وك َّنا حري�صني يف �أثناء تناول الأبيات ال�شعر َّية
عل ��ى تخريجها من امل ���صادر املوثوقة ،وك َّنا ِّ
نف�ضل
دواوين �أ�صحابه ��ا وال �س َّيما املح َّققة
التخري ��ج من
ِ
منه ��ا ،ك َّلم ��ا ا�ستطعنا �إىل ذل ��ك �سبي�ًل.اً  .وتوثيق
الن�ص وحتقي ��ق ن�سبته �إىل قائل ��ه �أ�سا�س �آخر من
ِّ
�أ�س�س قراءة الن�ص القدمي وفهمِ ه(((.
وك َّنا نذكر �سني وفيات الأعالم يف املنت عقب ذكر
العلم يف امل َّرة الأوىل ،زياد ًة يف التوثيق ،ومعتمدُنا يف
كتاب الأعالم خلري الدين ِّ
الز ِر ْكلي(((.
ذلك ُ
ث � َّ�م ختمنا ه ��ذا البحث بع ��ر�ض �أه � ِّ�م النتائج
والتو�صياتَّ ،ثم الهوام�ش.
الن�ص القدمي ،جم َّلة جذور،
((( ينظر ،حم َّمد حما�سة عبد اللطيف ،كيف نقر�أ َّ
ج ،21مج� 9ص.47
((( الزِّ ِر ْكلي (خري الدين بن حممود) :الأعالم.

نظري
املحور الأ َّول مدخل
ّ
االع�ت�را�ض ه ��و �أح ��د �أ�شكال الإطن ��اب ،وق ��د
ع َّرف ��ه القزوين � ُّ�ي (-739ه� �ـ) ب�أ َّن ��ه «�أن ي�ؤت ��ى يف
�أثنـ ��اء الكــ�ل�ام �أو ب�ي�ن كالم�ي�ن متَّ�صل�ي�ن معنى،
َّ
ال حمل لها من الإعراب؛ لنكتة»(((.
بجملة �أو �أكرث
وح� � َّددت كتب البالغ ��ة النكت �أو الأغ ��را�ض التي
ي�ؤدِّيه ��ا الإطن ��اب باالع�ت�را�ض ،فذك ��رت منه ��ا،
والتح�سر ،والتعظيم،
التنزي ��ه ،والدعاء ،والتنبيه،
ُّ
والتخ�صي ���ص ،واال�ستعط ��اف ،وبي ��ان ال�سب ��ب،
واملدح(((.
ق�سمه اب ��ن الأثري (637ه� �ـ) �إىل ق�سمني
وق ��د َّ
«�أحدهم ��ا ال ي�أتي يف ال ��كالم �إال لفائدة ،وهو جا ٍر
جم ��رى التوكي ��د .والآخ ��ر� ،أن ي�أت ��ي يف ال ��كالم
لغري فائ ��دة ،ف�إ َّمــا �أن يكون دخول ��ه فيه كخروجه
��صا ويف معناه
من ��ه ،و�إ َّم ��ا �أن ي�ؤث ��ر يف ت�أليف ��ه نق � ً
ف�سادًا»(((.
وي ��رى القزوين � ُّ�ي �أنَّ هن ��اك فرقت�ي�ن �إزاء
االع�ت�را�ض ،فرقة «ال ت�شرتط في ��ه �أن يكون واق ًعا
يف �أثن ��اء كالم �أو بني كالم�ي�ن متَّ�صلني معنى ،بل
جت� � ِّوز �أن يقع يف �آخر كالم �أو يلي ��ه غ ُري متَّ�صل به
معنى ...وفرقة ت�شرتط فيه ذلك لكن ال ت�شرتط �أن
يك ��ون جملة �أو �أكرث من جملة»((( .وهذا االختالف
ب�ي�ن الفريق�ي�ن �أف ���ضى �إىل تداخ ��ل االع�ت�را�ض
مب�صطلح ��ات بالغ َّية �أخ ��رى كالتذيي ��ل والتتميم
(((
(((
(((
(((

القزويني (�أبو عبد اهلل ،حم َّمد بن عبد الرحمن) ،الإي�ضاح يف علوم البالغة،
ّ
ج� ،1ص.313
ينظر� ،أحمد مطلوب ،معجم امل�صطلحات البالغ َّية وتط ُّورها ،ج� ،1ص-246
247؛ عبد العزيز عتيق :علم املعاين� ،ص 194وما بعدها.
ابن الأثري (�ضياء الدين ،ن�صر اهلل بن حم َّمد) ،املثل ال�سائر يف �أدب الكاتب
وال�شاعر ،ج� ،3ص.41
القزويني ،الإي�ضاح ،ج� ،1ص.317
ّ
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القزويني ق ��د ح�سم الأمر بتعريف
والتكميل ،لكن
َّ
االعرتا�ض على النحو ال�سابق ،وهو التعريف الذي
ا�ستق َّر يف البالغة العرب َّية.
العربي �أنَّ جملة االعرتا�ض
ومن مق َّررات النحو
ِّ
ال حم� � َّل لها من الإعراب((( ،ولذلك و�صفتها بع�ضُ
امل�صادر ب�أ َّنها «ف�ضلة»((( .ويف نظرنا ،تقع الف�ضلة
يف جمال ت�ص ُّرف املتك ِّلم ،فتعبرِّ عن ح ِّري ٍة �أكرب يف
االختيار والتوزيع ،وه ��ذه احل ِّرية تق ُّل �أو تنعدم يف
ركني اجلملة الأ�سا�س َّيينْ امل�سند وامل�سند �إليه.
عل ��ى ه ��ذا الأ�سا�س ،تقع اجلمل ��ة االعرتا�ض َّية
يف جم ��ال احل ِّري ��ة ،وم ��ن الناحي ��ة العمل َّي ��ة كان
االع�ت�را�ض م ��ن الو�سائل الت ��ي ك�سر به ��ا ال�شاع ُر
ح َّدة القوان�ي�ن اللغو َّية والنقد َّي ��ة .وال يخفى ما يف
امل�صطل ��ح نف ���سه «االع�ت�را�ض» م ��ن دالل ��ة عل ��ى
الرف�ض والتم ُّرد والتوق �إىل احل ِّرية .فباالعرتا�ض
مت َّرد ال�شعراء -من جه ��ة -على قوانني اللغة التي
نوعا من الرتاتب وااللت�صاق بني العنا�صر
تفر�ض ً
اللغو َّي ��ة؛ فك ���سروا ه ��ذا الرتات ��ب ،وف�صل ��وا ب�ي�ن
املت َِّ�ص َل�ْي نْ�ن �أو املتطا ِل َبي((( .وم ��ن اجلهة الأخرى،
مت� � َّرد ال�شع ��راء على بع ���ض قواع ��د ال�شع ��ر التي
فر�ضها بع ���ض الن َّقاد وحاولوا فيه ��ا تر�سيخ منهج
ا�ستق�ل�ال البي ��ت بوحدته الرتكيب َّي ��ة والدالل َّية(((،
وجت َّل ��ى هذا التم� � ُّرد يف متديد ال ��كالم عن طريق
االع�ت�را�ض ُيرج�أ معه العن ���صر الثاين يف اجلملة
(((
(((
(((
(((

ينظر :ابن ه�شام (�أبو حم َّمد ،عبد اهلل بن يو�سف) ،مغني اللبيب عن كتب
الأعاريب� ،ص .506ويف هذه ال�صفحة وما يليها �إىل ( )521تف�صيل يف
�أ�شكال االعرتا�ض ومعانيه مع �شواهد قر�آن َّية و�شعر َّية.
ابن �أبي احلديد (�أبو حامد ،عبد احلميد بن هبة اهلل)� ،شرح نهج البالغة،
ج� ،9ص32
ينظر ،ابن ه�شام :مغني اللبيب� ،ص.521
جمال الدين بن ال�شيخ :ال�شعر َّية العرب َّية� ،ص.192

املع�ت َ�ر�ضة �إىل البي ��ت الت ��ايل ،وه ��و ما يع ��رف
بالت�ضمني �أو التعلُّق(((.
و�أ َّما نظر َّية اال ِّت�صال لرومان جاكب�سون فتقوم
�وي ال ب َّد لها
عل ��ى فك ��رة �أنَّ �أ َّية عمل َّي ��ة ات�صال لغ � ٍّ
�ر�سل ،والر�سالة،
م ��ن توافر �ستَّة عن ��ا�صر هي ،امل � ِ
وال�سن(((.
َ
واملر�سل �إليه ،وال�سياق ،وقناة اال ِّت�صالَّ ،
��صر م ��ن ه ��ذه العن ��ا�صر وظيف� � ًة،
ويو ِّل ��د ك ُّل عن � ٍ
�ست وظائف هي على التوايل ،التعبري َّية،
لتت ���ش َّكل ُّ
وال�شعر َّي ��ة ،والت�أثري َّي ��ة ،واملرجع َّي ��ة ،واالنتباه َّية،
وامليتالغو َّية(((.
ال�ست ال ب َّد من �أن تكون حا�ضرة
هذه الوظائف ُّ
يف ِّ
كل ر�سال ��ة لغو َّية ،لكنَّ هذا احل�ضور يتفاوت يف
درجته؛ مبعنى �أنَّ هناك وظيف ًة تكون هي املهيمنة
عل ��ى الر�سالة ،فتطبعه ��ا بطابعها ال ��ذي مينحها
مت ُّي� �زًا من باقي الر�سائل ،وهن ��ا ينبغي التن ُّبه �إىل
�أنَّ «امل�ساهم ��ة الثانو َّية للوظائ ��ف الأخرى يف هذه
الر�سائل ينبغي �أن ي�أخذه ��ا الل�سا ُّ
ين املتم ِّعن بعني
االعتبار»(((.

((( ينظر اً
املرزوقي (�أبو علي� ،أحمد بن
الن�صينْ الآتيني يف:
مثال على ذلك َّ
ّ
حم َّمد)� ،شرح ديوان احلما�سة ،ج� ،1ص 130وج� ،ص:171
ال�س ْعدي:
قول �س َّوار بن امل�ض ِّرب َّ
احلي َ�س ْلمى على �أنْ قد تل َّون بي زماين
فلو �س�ألتْ َ�س َرا َة ِّ
-خلبرَّ ها ذوو �أح�ساب قومي و�أعدائـي ،فك ٌّل قـد بالنـي
وقول مالك بن حزمي:
تعلم
�أُ ْنبيتُ – والأ َّيام ذاتُ
ٍ
جتارب و ُت ْبدي لك الأ َّيام ما ل�ستَ ُ
املال ينفـ ُع ر َّبـه و َي ْثني عليه احلمدَ وهو مذممَُّ
ب�أنَّ ثرا َء ِ
((( ينظر ،جاكب�سون (رومان) ،ق�ضايا ال�شعر َّية� ،ص27؛ امل�سدِّ ي (عبد ال�سالم):
الأ�سلوب َّية والأ�سلوب� ،ص157؛ �صالح ف�ضل ،علم الأ�سلوب مبادئه و�إجراءاته،
�ص.154
((( ينظر :جاكب�سون ،ق�ضايا ال�شعر َّية� ،ص33؛ امل�سدِّ ي :الأ�سلوب َّية والأ�سلوب،
�ص158؛ �صالح ف�ضل :علم الأ�سلوب� ،ص.157
((( جاكب�سون ،ق�ضايا ال�شعر َّية� ،ص.28

املجــلد الأول ❁ العــدد التجريبي ❁ ينـ ــاير

2017

103

املحور الثاين الدرا�سة التطبيق َّية
يتوجب ترتيب الوظائف
مبقت�ضى النظر َّية ،كان َّ
ح ���سب ت�سل�سلها يف خطاطة جاكب ���سون امل�شهورة،
النظري.
وه ��و الرتتيب الذي اعتمدن ��اه يف املدخل
ّ
ولكنْ ما �إن َّ
التطبيقي ،وا�ستنادًا
توغلنا يف اجلانب
ّ
�إىل التحلي ��ل ال ��ذي قمن ��ا ب ��ه للوظائ ��ف يف بني ��ة
االع�ت�را�ض؛ حتَّى �أعدنا ترتي ��ب الوظائف بح�سب
هيمنتها وق َّوة ح�ضورها يف بنية االعرتا�ض.
 -1الوظيفة االنتباه َّية

هي الوظيفة املتو ِّلدة من قناة اال ِّت�صالَ ،تبرْ ز يف
نوع من الر�سائل «مه َّمتُها �إقامة التوا�صل ومتديده
�أو ف�صم ��هَّ ،
مم ��ا �إذا كانت دورة
وتوظ ��ف للت�أ ُّك ��د َّ
الكالم ت�شتغ ��لَّ ...
وتوظف لإث ��ارة انتباه املخاطب
�أو الت�أ ُّكد من �أنَّ انتباهه مل يرتخ»((( .ويرى الدكتور
امل ���سدِّ ي �أنَّ �أبرز الأدوات التي ت�ؤدِّي هذه الوظيفة،
الت�أكيد والتكرار والإطناب(((.
�إنَّ فك ��رة التمدي ��د ح ��ا�ضرة بالق� � َّوة يف بني ��ة
االع�ت�را�ض م ��ن حي ��ث �إنَّ االع�ت�را�ض ه ��و -يف
الأ�صل -بني ��ة �إطناب َّية متدِّ د التوا�صل ،وهو متديد
َ
املخاطب؛ لأ َّن ��ه ي�أتي قبل متام املعنى
مث�ي�ر النتباه
فيلتفت �إليه املخاطب بالق َّوة ،ولو �أ َّنه �أتى بعد متامه
–كما يف �أنواع الإطناب الأخرى– ملا �ضمن املتكلم
َ
َ
املخاطب قد �أخذ فائدته
املخاطب؛ �إذ يكون
انتباه
م ��ن الكالم ومل يع ��د يف حاجة �إىل �سم ��اع املزيد.
ويتج َّل ��ى التمدي ��د يف البني ��ة االعرتا�ض َّي ��ة عندما
تع�ت�ر�ض بني جز�أي ��ن �أحدُهما يف بي � ٍ�ت والآخ ُر يف
((( جاكب�سون ،ق�ضايا ال�شعر َّية� ،ص.30
((( ينظر ،امل�سدِّ ي ،الأ�سلوب َّية والأ�سلوب� ،ص.160

البي ��ت الذي يليه ،وهي ظاهرة ذات ح�ضور وا�ضح
العربي القدمي ،ن�ضرب اً
مثال عليها قول
يف ال�شع ��ر
ِّ
يزيد بن احلكم (105هـ)،
ي ��ا بدرُ – والأمث � ُ
�ال ي ���ضر ُبه ��ا ل ��ذي الل � ِّ�ب
احلكيمُ –
د ُْم للخليل بودِّه ما خري ُو ٍّد
ال يدوم(((.
ُ
فق ��د اعرت�ضت اجلملة «والأمثال ي�ضربها لذي
الل � ِّ�ب احلكي ��م» بني الن ��داء «يا ب ��در» وجوابه «دم
للخلي ��ل بودِّه» ،وعلى الرغ ��م من طول هذه اجلملة
املعني هو �صدر
ف�إ َّنها لي�ست املعن َّية بالكالم ،و�إنمَّ ا ُّ
البيت الث ��اين «دم للخليل بودِّه» وما يليه من �أمثال
وحكم ون�صائ ��ح يف الأبيات التالية له ،وما اجلملة
االعرتا�ض َّية �إال تنبيه على �أه ِّمية الكالم التايل لها،
املرزوقي 421هـ �إىل الوظيفة التنبيه َّية
وقد التفت
ُّ
لهذا االعرتا�ض ،فقال« ،ون َّبه بهذا االعرتا�ض على
�أن و�ص َّيت ��ه و�ص َّي ُة حكي ��م ،و�أنَّ اللبيب العاقل ي�أخذ
بها ويت�أ َّدب»(((.
و�أم ��ا فك ��رة ت�أكيد الت ��وا�صل فه ��ي �أ�سا�س َّية يف
ه ��ذه الوظيف ��ة� ،إىل درج ��ة �أ َّنه ��ا ت�س َّم ��ى يف بع�ض
املراج ��ع الوظيف ��ة الت�أكيد َّي ��ة((( .وه ��ي ماثل ��ة يف
بنية االعرتا�ض ،وقد التف ��ت �إليها القدماء ،فقال
املرزوقي« ،واجلمل املع ِرت�ضة بني �أنواع الكلم تفيد
ُّ
فيه ��ا الت�أكيد وحتقيق معانيها»((( ،وقال ابن الأثري
وه ��و يتح َّدث عن الن ��وع الأ َّول من �أنواع االعرتا�ض
ال ��ذي ال ي�أت ��ي يف ال ��كالم �إال لفائ ��دة« ،وه ��و جا ٍر
(((
(((
(((
(((

املرزوقي� ،شرح ديوان احلما�سة ،ج� ،2ص.1190
ّ
املرجع نف�سه ،ج� ،2ص.1190
ينظر� :صالح ف�ضل ،علم الأ�سلوب� ،ص.156
املرزوقي� ،شرح ديوان احلما�سة ،ج� ،2ص.1054
ّ
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جم ��رى التوكي ��د»((( .وق ��ال املرزوق � ُّ�ي مع ِّل ًقا على
دي
االع�ت�را�ض يف بيت عمرو بن معدي كرب ال ُّز َب ْي ّ
(21هـ):
لي�س َ
ِّيت ُب ْردا
اجل َم ُال ِمب ْئزَ ٍر
فاعلم -و�إنْ ُرد َْ
«قوله «فاعل ��م» اعرتا�ض ت�أ َّكد ب ��ه الكالم»(((،
فجعل وظيفة االعرتا�ض ت�أكيد َّية �صر ًفا.
لق ��د وجدنا �أنَّ بنية االع�ت�را�ض ت�ؤدِّي الوظيفة
االنتباه َّي ��ة بالق َّوة والفعل ،فبالق َّوة من خالل خرق
من ��ط الرتكيب ب�إقحام بني ٍة يف �أثن ��اء بنية �أخرى،
وه ��و ما ُيف ���ضي �إىل التفات املتل ِّقي م ��ن كالم �إىل
كالم ،ولذل ��ك وق ��ع التداخ ��ل يف اال�صطالح عند
القدم ��اء بني االلتفات واالعرتا�ض((( .و�أ َّما بالفعل
فمن خالل التعبريات القائمة يف بنية االعرتا�ض،
وهو ما مل�سناه يف الأمثل ��ة ال�سابقة وما �سنلم�سه يف
الأمثلة التالية.
وا�ستن ��ادًا �إىل ه ��ذه الثنائ َّي ��ة ف� ��إنَّ الوظيف ��ة
االنتباه َّي ��ة هي الوظيف ��ة الأكرث هيمن ��ة على بنية
االعرتا�ض .ي�ؤ ِّيد ذلك �أنَّ كث ًريا من �أمثلة االعرتا�ض
كان ��ت مفرغة م ��ن الإحالة ،فكرثت فيه ��ا �أ�ساليب
الإن�شاء كالنداء والدعاء والأمر والق�سم والتم ِّني،
وكث�ي�ر م ��ن ه ��ذه الأ�ساليب تق ��وم عل ��ى العبارات
الطقو�س َّي ��ة التي ت�شيع عندما يك ��ون هناك ت�شديد
على اال ِّت ���صال((( .و ُف ُر ُ
وغها م ��ن الإحالة �أَ ْخ َل�صها
للتنبي ��ه؛ مبعن ��ى �أنَّ بنية االع�ت�را�ض ال ت�أتي لأداء
املعنى و�إمنا للتنبيه �إىل املعاين املوجودة حولها.
(((
(((
(((
(((

ابن الأثري ،املثل ال�سائر ،ج� ،3ص.41
املرزوقي� ،شرح ديوان احلما�سة ،ج� ،1ص.174
ّ
ينظر ،ابن ر�شيق (�أبو علي ،احل�سن بن ر�شيق) ،العمدة يف حما�سن ال�شعر
و�آدابه ونقده ،ج� ،2ص.45
ينظر ،جاكب�سون ،ق�ضايا ال�شعر َّية� ،ص.30

وقد التف ��ت الن َّقاد والبالغ ُّيون العرب �إىل هذه
الوظيفة ،ور�صدوها حت ��ى يف اجلملة االعرتا�ض َّية
القائم ��ة يف جملة خرب َّية ال �إن�شائ َّية ،وذلك يف قول
ال�شاعر:
واعل � ْ�م -ف ِع ْل ُم ا َمل ْر ِء َي ْن َف ُع� �هُ� -أنْ �سوف ي�أتي ك ُّل
ما ُق ِدرا
القزويني -مثلاً  -على �أنَّ هذا االعرتا�ض
فن�ص
َّ
ُّ
(((
للتنبي ��ه � .إنَّ اجلملة التي ُي ��راد لها �أن ت�صل �إىل
املتل ِّقي ه ��ي اجلملة القائمة يف العجز «�سوف ي�أتي
امل�ستهدف
ك ُّل ما ُقدر» وهي البنية احلاملة للمدلول
ِ
�إي�صا ُله ،وما عدا ذلك ف�إ َّنه يف خدمة هذه البنية،
من ذلك بنية االع�ت�را�ض «وعلم املرء ينفعه» التي
لتتمح�ض لأداء وظيفة التنبيه
�أُفرغت من مدلولها َّ
�إىل �أه ِّمية اجلملة التالية.
وعلى هذا الأ�سا�س ميك ��ن النظر �إىل كثري من
الن�ص القدمي ب�أ َّنها جاءت
اجلم ��ل االعرتا�ض َّية يف ِّ
لأداء الوظيف ��ة االنتباه َّي ��ة ،ال لأداء معن ��ى جديد
�أو �إ�ضافة معنى .وهذه النظرة �ستلغي بع�ض الأحكام
التي �أطلقت على نوع من االعرتا�ض ُو ِ�صم ب�أ َّنه ي�أتي
يف الكالم لغري فائدة((( و�أ َّنه غري م�ستح�سن((( ،بل
العلوي (745ه� �ـ) �إىل �أ َّنه َذ ْن ٌب ،فقال مع ِّل ًقا
ذهب
ُّ
على بيت النابغة الذبيا ِّ
ين (18ق هـ) الآتي« ،فهذا
و�أمثاله ُيغتفر فيه هذا االعرتا�ض و�إن كان ال فائدة
حتت ��ه»((( .وكان ابن الأثري ق ��د جعل هذا النوع من
االعرتا�ض �ضربني:
(((
(((
(((
(((

القزويني ،الإي�ضاح ،ج� ،1ص.314
ّ
ابن الأثري ،املثل ال�سائر ،ج� ،3ص.41
ابن �أبي احلديد� ،شرح نهج البالغة ،ج� ،9ص.32
املت�ضمن لأ�سرار البالغة وعلوم حقائق
العلويّ (يحيى بن حمزة) ،الطراز
ِّ
الإعجاز ،ج� ،ص.93
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الأ َّول ،يكون دخوله كخروجه منه ،ال يكت�سب به
وال قبحا.
ح�س ًنا
ً
��صا ،ويف املعن ��ى
الث ��اين ،ي�ؤث ��ر يف ال ��كالم نق � ً
ف�سادًا.
ونحن نتلم ���س يف ال ���ضرب الأ َّول �أ َّن ��ه حمايد،
ومن َث َّم فهو ي�ؤدِّي وظيفة ال تف�ضي �إىل جودة العمل
�أو رداءت ��ه ،و�إمنا ه ��ي وظيفة خارج ح ��دود الأداء
ال�شعري وواقع ٌة يف حدود الأداء اال ِّت�صا ّ
يل.
ِّ
ومع هذا ف�إن النظر يف الأمثلة التي ُقدِّ مت على
هذا ال�ضرب يك�شف عن وجود �شوائب من الوظائف
الأُ َخر ،كما �أنَّ البعد اجلما َّ
متاما ،فقد
يل ال ينعدم ً
يظهر يف بع ���ض النماذج ال�شعر َّي ��ة لهذا ال�ضرب،
ولكن هذا البعد  -يف ح�سباننا -ال يتح َّقق من ذات
االع�ت�را�ض و�إنمَّ ا م ��ن موقع جمل ��ة االعرتا�ض يف
ِّ
التوزيعي.
خط ال�شعر وانتظامها يف الن�سق
ّ
يقول النابغة الذبيا ُّ
ين،
يقول رجا ٌل ُي ْن ِكرون َخ ِليقتي
ُ (((
لع َّل زيادًا -ال �أبا لك -غافل

�أه ِّميته ��ا يف الكالم هي الوظيف ��ة االنتباه َّية .وقد
ج ��اء التنبيه مال�ص ًق ��ا لكلمة املقط ��ع «غافل» وهو
ما �أنتج بنية ت�ضا ِّد َّية بني (التن ُّبه) و(الغفلة).
وعبارة «ال �أبا لك» ه ��ي عبارة دُعائ َّية يف �أ�صل
و�ضعها ،فيها دعاء على املخاطب ،وملَّا كانت كذلك
فهي يف موقع انتباه �شديد من املتل ِّقي لهاّ ،ثم ملا كرث
ا�ستعماله ��ا احتفظت بقيمته ��ا التنبيه َّية و�أُفرغت
م ��ن حمموله ��ا ال ُّدعائ � ّ�ي ،وهك ��ذا كان ا�ستعمالها
العربي الق ��دمي ،وهو �أم ��ر مل يعه
يف ج � ِّ�ل ال�شع ��ر
ِّ
كث�ي�ر من الن َّقاد القدماء فظلُّ ��وا يبحثون فيها عن
الفائدة (املعنى) ،ف� ��إن مل يجدوها مل ي�ستح�سنوا
االعرتا�ض ،و�إن وجدوها ا�ستح�سنوه((( .ومل ي�شفع
لل�شاع ��ر الكب�ي�ر ُز َهيرْ ب ��ن �أبي ُ�س ْلم ��ى (13ق هـ)
حتكي ُك ��ه ق�صيدتَه اً
حول كام�ًل�اً -وهو ما يدفع عنه
تهمة الإتيان مبا ال فائ ��دة فيه -فكان م�صري قوله
الآتي عدم اال�ستح�سان(((:
َ
تكاليف احليا ِة ،ومن َي ِع ْ�ش
�سئمتُ
ثمانــني َحـــ ْو اًل -ال �أبا َ
لكَ -ي ْ�س� ِأم

�إال �أنَّ الزوزين (486هـ) ك�شف عن وعي ل�سا ٍّ
ين
متق ��دِّ م ب� ��أن جع ��ل وظيفة ه ��ذه العب ��ارة الوظيفة
االنتباه َّية ،فقال مع ِّل ًقا على بيت ُزهري« ،ال �أبا لك،
كلمة جافية ال يراد بها هنا اجلفاء ،و�إنمَّ ا يراد بها
التنبيه والإعالم»(((.

وق ��د �أرجع ابن �أب ��ي احلدي ��د (656هـ) �سبب
ع ��دم ا�ستح�سانه هذا االعرتا�ض �إىل �أ َّنه «ال معنى
حتت ��ه»((( ،وهنا يق ��ع االختالف بني نظ ��رة الناقد
البالغي ُبني
الق ��دمي والناق ��د احلديث ،فاحلك ��م
ُّ
عل ��ى �أ�سا�س انعدام املعنى؛ لأنَّ الوظيفة الأ�سا�س َّية
الت ��ي َيحكم ا�ستنادًا �إليها ه ��ي الوظيفة املرجع َّية،
يف حني يرى النقد احلديث �أنَّ انعدام املعنى نف�سه
ه ��و ال ��ذي ُي ْخل�ص الق ��ول لأداء وظيف ��ة �أخرى لها

ه ��ي الوظيفة املتو ِّل ��دة عن ال � َّ��سنن �أو ال�شفرة،
مم ��ا �إذا كان طرف ��ا اال ِّت�صال
وفيه ��ا يت� � ُّم الت�أ ُّكد َّ

((( النابغة الذبيا ّ
ين (�أبو �أمامة ،زياد بن معاوية) ،ديوان النابغة الذبياين،
�ص .119زياد :ا�سم النابغة.
((( ابن �أبي احلديد� ،شرح نهج البالغة ،ج� ،9ص.32

((( ينظر ،ابن الأثري :املثل ال�سائر ،ج� ،3ص.47
((( ينظر ،ابن �أبي احلديد� :شرح نهج البالغة ،ج� ،9ص.32
((( الزوز ّ
ين (�أبو عبد اهلل ،ح�سني بن �أحمد)� ،شرح املع َّلقات ال�سبع �ص.155
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اً
ا�ستعمال ج ِّيدً ا((( .وينبغي
ي�ستعمالن ال�سنن نف�سه
هنا التمييز بني اللغة املو�ضوع التي ت�شري �إىل ما هو
خارج اللغة ،واللغة الوا�صفة �أو ال�شارحة التي ت�شري
�إىل اللغة نف�سه ��ا((( ،وهذه الأخرية هي التي ت�ؤدِّي
الوظيفة امليتالغو َّية.
ت�ؤدِّي بنية االعرتا�ض الوظيف ��ة امليتالغو َّية من
توج ��ه داللة كلمة
خ�ل�ال العب ��ارات التي تف � ِّ��سر �أو ِّ
�أو تعب�ي�ر �سابق حتى ال يفهم ال ��كالم فه ًما خاط ًئا
�و�سا .وت�ستهدف بني ��ة االعرتا�ض -يف هذه
�أو معك � ً
احلال -الكالم نف�سه ،فال تعبرِّ عن �شيء �أو حدث
�أو معنى ،و�إنمَّ ا تبينِّ كلم ��ة �أو تعب ًريا �ساب ًقا ،وذلك
يف �سبيل ِّ
فك ال�شف ��رة وت�أمني عملية الفهم للكالم
املقول ،عندما تكون تلك ال�شفرة غام�ضة �أو ملتب�سة
�أو عا َّمة.
وق ��د التف ��ت القدم ��اء �إىل �شيء م ��ن ه ��ذا يف
أنت منهم» يف بيت
تناولهم اجلملة االعرتا�ض َّية «و� ِ
كثيرِّ عزَّة (105ه� �ـ) الذي كان يف �صدارة �شواهد
االعرتا�ض،
أنت منهم-
لو انَّ الباخلني -و� ِ
(((
منك املِطاال
أوك تع َّلموا ِ
ر� ِ
فق ��ال ابن الأث�ي�ر« ،وفائدته ههن ��ا الت�صريح
مبا هو املراد»((( ،وقال ابن �أبي احلديد« ،وفائدته
�وي،
�أال تظ ��نَّ �أ َّنه ��ا لي ���ست باخل ��ة»((( ،وق ��ال العل � ُّ
«وفائدت ��ه الت�صري ��ح مبا ه ��و املق�صود م ��ن َذ ِّمه،
(((
(((
(((
(((
(((

ينظر ،جاكب�سون ،ق�ضايا ال�شعر َّية� ،ص.31
ينظر ،املرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
كثيرِّ عزَّة (�أبو �صخر ،كثيرِّ بن عبد الرحمن) ،ديوان كثيرِّ عزَّة� ،ص.507
ابن الأثري ،املثل ال�سائر ،ج� ،3ص.45
ينظر ،ابن �أبي احلديد� :شرح نهج البالغة ،ج� ،9ص.31

الذم �إلي ��ه»((( ،مبعنى �أنَّ عبارة
وت�أكيد ان ���صراف ِّ
«و�أن ��ت منهم» جاءت تبيا ًنا لكلم ��ة «الباخلني» و�أنَّ
َ
املخاطب ��ة داخل ٌة فيهم .وبغري اجلملة االعرتا�ض َّية
«و�أن � ِ�ت منهم» تكون داللة «الباخلني» خمتلفة لأ َّنها
تعن ��ي الباخل�ي�ن ولي�س منه ��م املتك ِّل ��م واملخاطبة،
وه ��ذا ظاهر يف خل ِّو الكالم من االعرتا�ض« ،لو �أنَّ
الباخلني ر�أوك؛ تع َّلموا منك املِطاال» ،فلي�س يف هذا
الكالم ما يد ُّل على بخ ��ل املخاطبة ،واملِطال �صفة
تكون يف الباخلني وغريهم ،فهي الت� ُّأخر يف العطاء
والإبطاء يف �إجناز الوعد ،والت� ُّأخر والإبطاء لي�ستا
مق�صورتني على الباخلني.
ومن ذلك قول النابغة الذبيا ّ
ين،
علي بهينِّ -
َل َع ْمري -وما َع ْمري َّ
(((
علي الأقار ُع
لقد نطقت ُب ْطلاً َّ
عب ��ارة «لعم ��ري» ق ���سم ،ك�ث�رت يف اال�ستعمال
حت ��ى فقدت معناها الأ َّول ال ��ذي يكون فيه املق�سم
ب ��ه �أم� � ًرا عظي ًم ��ا وذا �ش�أن ،ونظ ��ر ٌة �سريع ��ة يف
العربي تك�شف عن ه ��ذه الكرثة يف
دي ��وان ال�شع ��ر
ّ
اال�سـتعمال وفق ��دان الق�سم ق َّو َت ��ه املعنو َّية .و�أمام
�وي «لعمري» حتاول
هذا اال�سته�ل�اك للتعبري اللغ � ِّ
علي بهينِّ » ا�ستعادة
اجلملة االعرتا�ض َّية «وما عمري َّ
وتوجهها نحو
الق� � َّوة املعنو َّية ل ��ه ،فت�ضبط داللت ��ه ِّ
التعظيم من �ش�أن املق ���سم به .وقد ك�شفت اجلملة
االعرتا�ض َّية عن وعي ال�شاعر بابتذال هذا التعبري
ل ��دى ال�شعراء ال�سابق�ي�ن واملعا�صرين له ،وهو �أمر
النقدي احلديث
ينبغ ��ي االلتفات �إليه يف التعام ��ل
ِّ
((( العلويّ  ،الطراز ،ج� ،2ص.92
((( النابغة الذبياين ،الديوان� ،ص .34الأقارع :بنو ُق َر ْيع من بني متيم ،وكانو
و�ش ْوا بال�شاعر �إىل النعمان بن املنذر.
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م ��ع ال�شعر القدمي ،من حي ��ث �إنَّ هذه الظاهرة قد
بد�أت منذ ع�صر ما قبل الإ�سالم ،فال َّ
�شك يف �أ َّنها
ا�ستم َّرت وازدادت يف الع�صور الالحقة.

يكت�شف وظيفة �أخ ��رى ت�ؤدِّيها اجلملة االعرتا�ض َّية
هي الوظيف ��ة ال�شعر َّية ،وه ��و ما �سنتحدث عنه يف
(الوظيفة ال�شعر َّية).

وكان ��ت اجلمل ��ة االعرتا�ض َّي ��ة ت� ��ؤدِّي وظيف ��ة
ميتالغو َّي ��ة من حي ��ث �إ َّنها عبارة ي�ؤت ��ى بها لإقامة
ال ��وزن ،فه ��ي مفرغ ��ة م ��ن �أي حمم ��ول دال ٍّ
يل
وتتمح�ض لقيمته ��ا الإيقاع َّية؛ م�ؤدِّية بذلك وظيفة
َّ
ال � َّ��سنن
ال�شعري �أو ال�شف ��رة ال�شعر َّية ،من جهة �أنَّ
ِّ
ال�شعر ِّ
يوظ ��ف النظم الإيقاع َّي ��ة بو�صفها �شفرات
خا�صة به(((.
َّ
وق ��د التفت القدماء �إىل ه ��ذا الأمر ،والتم�سوا
الع ��ذر لل�شاعر حني كان ي�ضط� � ُّر �إىل �إقحام جملة
معرت�ضة لغ ��ر�ض �إقامة ال ��وزن «فربمَّ ا كان جمال
طلب الوزن يف مثل هذه
ال ��كالم عليه �ض ِّي ًقا فيلقيه ُ
الورطات ،و�أ َّما الناثر فال ي�ضط ُّر �إىل �إقامة امليزان
ال�شعري ،بل يكون جمال الكالم عليه وا�س ًعا ،ولهذا
ِّ
ً
توجه عليه
�إذا اعرت�ض يف كالمه
اعرتا�ضا يف�سد؛ َّ
(((
الإن ��كار وحقَّ عليه الذ ّم»  .فمن ذلك قول املتن ِّبي
(354هـ):
وخ ُف ُ
ُ
أيت لهي َبه
وق َق ْل ٍب لو ر� ِ
َّ (((
يا َج َّنتي َ
-لظ َن ْن ِت فيه َج َهنما

ويدخل يف �أداء ه ��ذه الوظيفة عبارات املحا�شاة
واال�ستثناء والعبارات التي ُيعرت�ض بها احرتا ًزا ،وهو
تداخل �أحيا ًنا بني بنية (االحرتا�س)
ما يف ���ضي �إىل
ٍ
وبنية (االع�ت�را�ض) ،وال�ضابط هن ��ا �أنَّ االحرتا�س
�إذا كان جمل ��ة معرت�ضة بني �أجزاء جملة �أخرى كان
اع�ت ً
�را�ضا ،ف� ��إن مل يعرت�ض فهو اح�ت�را�س خال�ص.
مثال ذلك قول النابغة اجلعدي (50هـ):
�أال َز َع َم ْـت بنــو َك ْع ٍب ب�أنيِّ
(((
فان
ال�سنِّ ِ
�-أال َك َذ ُبوا -كب ُري ِّ

فقال اب ��ن �أب ��ي الإ�صب ��ع (654هـ) «ف�إ َّنه جاء
بقوله «يا ج َّنتي» لإقامة ال ��وزن»((( ،لكنه بعد ذلك
(((
(((
(((
(((

ينظر� ،صالح ف�ضل ،مناهج النقد املعا�صر� ،ص.102
ابن الأثري :املثل ال�سائر ،ج� ،3ص.49
املتن ِّبي (�أبو الط ِّيب� ،أحمد بن احل�سني) :ديوان �أبي الط ِّيب املتن ِّبي ،ج،1
�ص .46ويروى مكان «لظننت» :لر�أيت.
ابن �أبي الإ�صبع (�أبو حم َّمد ،عبد العظيم بن عبد الواحد) :حترير التحبري يف
�صناعة ال�شعر والنرث وبيان �إعجاز القر�آن ،تقدمي وحتقيق :حفني حم َّمد �شرف
(املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالم َّية ،اجلمهور َّية العرب َّية املتَّحدة)� ،ص.129

فف ��ي كلم ��ة «زعم ��ت» داللت ��ان متنازعت ��ان،
فالزع ��م «قد يك ��ون ح ًّقا وقد يكون باط�ًل�اً »((( ،بل
«�أك�ث�ر ما ي�ستعم ��ل الزعم فيم ��ا كان باطلاً �أو فيه
ارتي ��اب»((( .م ��ع ذل ��ك مل ي�أمن ال�شاع ��ر رجحانَ
ال ���صدق يف ه ��ذا الزع ��م ل ��دى املتل ِّق ��ي ،فجاءت
لتوج ��ه داللة الفع ��ل «زعم»
اجلمل ��ة االعرتا�ض َّي ��ة ِّ
وجهة وحيدة ل�صال ��ح داللة الكذب ،وذلك قبل �أن
يق ��ال الكالم املزعوم ،وبدون هذا التوجيه ي�صعب
تغيري القناعات التي �ستت�ش َّكل لدى املتل ِّقني.
وعلى الرغم من الطاقة الت�أثري َّية يف عبارات
امل� �ح ��ا�شـاة ال��دع��ائ� َّي�ـ��ة ف��إن�ه��ا ت �ـ ��ؤدِّي الوظيفــة
امليتالغو َّية م��ن حيث �إ َّن�ه��ا حت�ترز وت�ستثني من
الكالم -ويف هذه احلال -التايل ال ال�سابق .مثال
ذلك قول املتن ِّبي:
((( النابغة اجلعديّ (�أبو ليلى ،قي�س بن عبد اهلل) :ديوان النابغة اجلعديّ � ،ص.179
((( الع�سكريّ (�أبو هالل ،احل�سن بن عبد اهلل) ،معجم الفروق اللغو َّية� ،ص.185
((( �إبراهيم �أني�س و�آخرون ،املعجم الو�سيط ،ج� ،1ص .349مادَّة (ز.ع.م).
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حَ ْ
وتتقــ ُر الدنيا احتقا َر جم ِّر ٍب
(((
َ
وحا�شاك -فانياَي َرى ك َّل ما فيها
فاح�ت�رز بقوله «وحا�شاك» من دخول ممدوحه
يف الفن ��اء((( ،فجملة «ح ��ا�شاك» لي ���ست لها قيمة
توجه داللة
الن�ص َّية يف �أ َّنه ��ا ِّ
ذات َّي ��ة و�إنمَّ ا قيمتهـ ��ا ِّ
كلمـة «فان ًيا» ب�أ َّنها ت�شمـل �أهل دنيـاه جمي ًعا با�ستثناء
املمدوح فهو خارج م ��ن مدلولها ،وذلك مبالغة يف
امل ��دح ودعاء بطول البقاء .وقد ا�ستح�سن القدماء
ا�سي (963هـ) �إىل
هذا االعرتا�ض((( ،وذهب الع َّب ُّ
�أنَّ ال�شع ��راء جمي ًعا �أخذوا لفظ ��ة «حا�شا» من قول
�أبي الط ِّيب هذا((( ،وهو يق�صد الأ�سلوب ال اللفظ.
 -3الوظيفة الت�أثري َّية

هي الوظيفة التي فيها «تتَّجه الر�سالة �إىل املر�سل
�إلي ��ه»((( .وق ��د ر�صد جاكب�سون بنيت�ي�ن �أ�سا�س َّيتني
ت�ؤدِّيان هذه الوظيفة هما ،النداء والأمر((( ،و�أ�ضاف
الدكتور امل�سدِّ ي �صيغة الدعاء((( ،والدكتور �صالح
ف ���ضل ،الرجاء والتم ِّني((( وكلُّه ��ا يجمعها �أ َّنها من
(الإن�شاء الطلب � ّ�ي) .وقد ن َّبه الدكتور �صالح ف�ضل
�إىل مراعاة ُّ
تدخل الوظائف الأخرى «ففي الرجاء
مثلاً يحت� � ُّل الطلب مركز الثقل ،يلي ��ه التعبري عن
االنفعال من جان ��ب املتك ِّلم ،وذلك عك ���س التم ِّني
ال ��ذي يحت ُّل فيه التعبري ع ��ن عاطفة املتك ِّلم مركز
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

املتن ِّبي :الديوان ،ج� ،2ص.354
ابن منقذ (�أبو املظفَّر� ،أ�سامة بن مر�شد) ،البديع يف نقد ال�شعر ،حتقيق:
�أحمد �أحمد بدوي وحامد عبد املجيد� ،ص.130
القزويني ،الإي�ضاح ،ج� ،1ص.314
ّ
الع َّبا�سي (�أبو الفتح ،عبد الرحيم بن عبد الرحمن) :معاهد التن�صي�ص على
�شواهد التلخي�ص ،ج� ،1ص.372
بومزبر (الطاهر) :التوا�صل الل�سا ُّ
ين� ،ص.39
ينظر ،جاكب�سون ،ق�ضايا ال�شعر َّية� ،ص.29
ينظر ،امل�سدِّ ي ،الأ�سلوب َّية والأ�سلوب� ،ص.159
ينظر� ،صالح ف�ضل ،علم الأ�سلوب� ،ص.155

نف�سه �صعوبة
الثقل و�إن اقرتن بطلب يدرك مقدِّ ُمه ُ
�أو ا�ستحال ��ة تنفي ��ذه طب ًقا ملالحظ ��ات البالغ ِّيني
القدماء»(((.
ال�شعري ،وجدنا
الفعلي يف الن�ص
على امل�ستوى
ّ
ّ
�أنَّ االعرتا�ض بالأمر والنداء والدعاء وغريها من
الأ�سالي ��ب الطلب َّية ي�ؤدِّي الوظيف ��ة االنتباه َّية �أكرث
م ��ن �أ َّية وظيف ��ة �أخرى ،وعليه ف� ��إنَّ الن�صو�ص هي
التي حتدِّ د وظائف البن ��ى فيها ،وال ينبغي للمح ِّلل
��ص ِّي �أن يركن ك ِّل َّي ��ة �إىل املقوالت ال�سابقة التي
الن � ِّ
حت�صر وظيف ًة ما يف �صيغ حم َّددة.
�أ َّدت بني ��ة االع�ت�را�ض الوظيف ��ة الت�أثري َّية من
خالل جمل الدعاء ،مع كون هذه اجلمل جاءت يف
الغالب لأداء الوظيفة االنتباه َّية بعد �أن �أفرغت من
معانيه ��ا الأ�صل َّية ،وعليه تك ��ون الوظيفة الت�أثري َّية
وظيف ��ة ثانو َّية يف غال ��ب النم ��اذج ال�شعر َّية لبنية
االعرتا�ض.
وقد نلم�س هيمن ��ة الوظيفة الت�أثري َّية على بنية
االع�ت�را�ض �إذا كان ��ت �صي ��غ الدعاء وم ��ا �أ�شبهها
مم ��ا مل يكرث ا�ستعمال ��ه يف ال�شعر ،ف�إن هذا يجعل
َّ
ً
حمفوظ ��ا ومن َث � َّ�م �أثرها .م ��ن ذلك قول
معناه ��ا
حل َ�صينْ بن ا ُ
ا ُ
حل َمام (10ق هـ):
فقلت لهم ،يا �آل ُذ ْبيانَ ما لكم
ْـــدمونَ ُم َق َّدما
تفاقــد ُمت -ال  ُتق ِفعبارة «تفاقدمت» دعاء على املخاطبني( ،((1وهي
لي ���ست من م�أل ��وف الدعاء ،ما يعن ��ي �أ َّنها حتتفظ
يتوج ��ه فيها اخلطاب �إىل
بقيمته ��ا الت�أثري َّية التي َّ
((( املرجع نف�سه� ،ص.155
ينظر ،املرزوقي� ،شرح ديوان احلما�سة ،ج� ،1ص.387
(((1
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َ
النف�سي
املخاطب يف حماولة لإحداث نوع من القلق
ِّ
العاطفي املح ِّف ��ز له .وقد ت�آزرت يف البيت
والتوتُّر
ِّ
موجهة نحو
الأ�ساليب الطلب َّية لتك� � ِّون �شحنة قو َّية َّ
املخاط ��ب لإثارته ،والإثارة ه ��ي ميزة يف اخلطاب
�ري((( ،ومبوجبه ��ا يك ��ون اخلط ��اب «عامل
الت�أث�ي ِّ
ا�ستف ��زاز يح ِّرك يف املتق ِّبل ن ��واز َع وردو َد فعل»(((.
لك ��نَّ املرزوق � َّ�ي يلتفـ ��ت �إىل �أنَّ هـ ��ذه الأ�سالي ��ب
الطلب َّية -ومن بينها جمل ��ة االعرتا�ض الدعائ َّية-
الت�ضجر؛ حيث
ت� ��ؤدِّي وظيف ��ة تعبري َّي ��ة تتم َّث ��ل يف
ُّ
ت�ضج ٌر من ��ه بهم ملَّا تخاذلوا
يق ��ول« ،وهذا الكالم ُّ
ومل يكون ��وا عند ح ���سن الظنّ »((( .وه ��ذا يعني �أنَّ
الطلبي
اخلطاب هنا م ��زدوج الوظيفة ،فالأ�سلوب
ُّ
يتَّجه نحو اخلارج (الآخر) يف حني يح ِّمله ال�شاعر
متط َّلبات الداخل (الذات).
وم ��ن الأمثل ��ة امل�شه ��ورة يف ه ��ذا الب ��اب ق ��ول
م ِّل ��م ا ُ
خلزَ اع � ّ�ي (220هـ) للأم�ي�ر
َع� � ْوف ب ��ن حُ َ
عبد اهلل بن طاهر بن احل�سني (230هـ)،
ــني -و ُب ِّل ْغتَــهــــــا-
�إنَّ الثمــان َ
قد �أَ ْح َو َج ْت �سمعي �إىل َت ْر ُجمانْ
جملة االعرتا�ض «وب ِّلغتها» ه ��ي جملة دُعائ َّية،
وه ��ي عن ��د املرزوق � ِّ�ي «دع ��اء خ�ي�ر»((( للمخاطب
تبع ��ث يف نف�سه الراحة والتفا�ؤل ،فهي بذلك ت�ؤدِّي
متفح�صة تك�شف
الوظيف ��ة الت�أثري َّية؛ لكنَّ نظ ��ر ًة ِّ
عن مزاحمة الوظيفة االنتباه َّية للوظيفة الت�أثري َّية؛
فاالع�ت�را�ض هنا جاء لتنبي ��ه املخاطب على ما يف
ط ��ول العمر من م�ساوئ .وميك ��ن القول �إنَّ جميء
(((
(((
(((
(((

ينظر ،بومزبر :التوا�صل الل�ساين وال�شعر َّية� ،ص.39
امل�سدِّ ي ،الأ�سلوب َّية والأ�سلوب� ،ص.82
املرزوقي� ،شرح ديوان احلما�سة ،ج� ،1ص.386
املرزوقي� ،شرح ديوان احلما�سة ،ج� ،1ص.387

اجلمل ��ة االعرتا�ض َّي ��ة يف و�سط البي ��ت م َّكنها من
ن ���سج عالق ��ات م ��ع ما تق َّدمه ��ا «�إنَّ الثمانني» وما
ت� َّأخ ��ر عنه ��ا «قد �أحوج ��ت �سمع ��ي �إىل ترجمان»،
فكانت عالقته ��ا باملتقدِّ م عالقة دعاء باخلري كما
املرزوقي ،فهي هنا ت�ؤدِّي الوظيفة الت�أثري َّية؛
ذهب
ُّ
وكان ��ت عالقته ��ا باملت� ِّأخر عالقة تنبي ��ه ،فهي هنا
ت� ��ؤدِّي الوظيف ��ة االنتباه َّية .وق ��د كان ال�شاعر من
ال ��ذكاء بحيث دعا له بالعم ��ر الطويل قبل �أن يبينِّ
ما يعتور �صاحب الثمانني من الأدواء ،حتى ال يبدو
�أ َّنه يدعو للأمري ب�أن ي�صري �إىل هذا امل�صري.
وكانت العبارة ال ُّدعائ َّية «ال �أبا لك» مثار حرية
الن َّق ��اد والبالغ ِّي�ي�ن واللغو ِّي�ي�ن القدم ��اء ،فكان ��وا
مقام
ُّ
ين�صــ ��ون على ع ��دم فائدتها �إذا ج ��اءت يف ٍ
لي�س فيه الدعاء دع ��ا َء �ش ٍّر لأنَّ الأ�صل لديهم �أ َّنها
دع ��اء �ش ٍّر ،ولذل ��ك ك َّلم ��ا وجدوها يف مق ��ام دعاء
ال ���ش ِّر ع ُّدوه ��ا عل ��ى الأ�صل فا�ستح�سنوها؛ كما يف
قول جرير (110هـ):
� َأع ْبــدً ا َحــ َّل يف �شُ َع َبى غري ًبا
�أل� ًؤما – ال �أبا لك  -واغرتابا

(((

و�إذا وجدوه ��ا يف غري ذلك مل ي�ستح�سنوها(((.
يحملها املدلولني املتناق�ضني
وقد حاول بع�ضهم �أن ِّ
خروجا من هذه احل�ي�رة ،فقال،
(امل ��دح وال ��ذم) ً
«وه ��ذا يكون للمدح ب� ��أن ُيراد نف ��ي نظري املمدوح
بنف ��ي �أبي ��ه ،ويك ��ون لل ��ذم ب�أن ُي ��راد �أن ��ه جمهول
الن�سب»(((.
ويف نظرن ��ا �أنَّ القدم ��اء مل ينتبهوا �إىل �أنَّ هذه
((( جرير بن عط َّية ،ديوان جرير (ب�شرح حم َّمد بن حبيب)� ،ص.650
((( ينظر ،ابن �أبي احلديد� ،شرح نهج البالغة ،ج� ،9ص.32
((( البغداديّ (عبد القادر بن عمر)،ج� ،2ص.184
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العب ��ارة قد فق ��دت معناه ��ا الأ َّول و�أ�صبحت ذات
قيم ��ة تنبيه َّي ��ة يق�صد به ��ا لفت االنتب ��اه ،حتى يف
الأمثل ��ة الت ��ي ظ ُّنوا �أ َّنه ��ا جاءت عل ��ى الأ�صل .و�إن
كان ال�سيوط � ُّ�ي (911هـ) قد �أ�شار �إىل �شيء قريب
م ��ن ه ��ذا عندما حت� � َّدث ع ��ن �أنَّ ك�ث�رة ا�ستعمال
ه ��ذه العب ��ارة �أفقدته ��ا معناه ��ا الأ�صل � َّ�ي وهو �أن
ين ���سب املخاطب �إىل �أب معلوم �شت ًما له واحتقا ًرا،
ث � َّ�م �صارت «تق ��ال يف ِّ
كل خط ��اب يغل ��ظ فيه على
املخاطب»((( ،مبعن ��ى �أنها �صارت عبارة م�صكوكة
فاق ��دة ملعناها الأ�صل � ِّ�ي حمتفظ ًة بق� � َّوة الت�أثري يف
املخاط ��ب ،ال مبفه ��وم الت�أثري الذي يغ�ِّي�رِّ قناعات
املخاط ��ب ،ولكن مبفهوم قدرتها على لفت انتباهه
نح ��و عن ��ا�صر اخلط ��اب الأ�سا�س َّي ��ة الت ��ي حُ ْ
ت ِدث
احلقيقي.
الت�أث َري
ّ
هذا ،وقد �شاع �أن الوظيفة الت�أثري َّية تتح َّقق يف
َ
املخاطب ك�ضمائر
العن ��ا�صر اللغو َّية املتَّجهة نح ��و
اخلط ��اب والأ�سالي ��ب الطلب َّي ��ة ،وهذا �أم ��ر ي�ص ُّح
خادع ��ا يف موا�ضع �أخرى.
يف م ��وا�ضع ولك َّنه يكون ً
وق ��د وجدنا جملاً اعرتا�ض َّية م ��ن هذا النوع ،لكنَّ
الوظيف ��ة املهيمنة فيها غري الوظيفة الت�أثري َّية ،قد
تكون االنتباه َّية �أو امليتالغو َّي ��ة �أو كليهما؛ ون�ضرب
��سي (22ق هـ) يف
مث � اً�ال لذل ��ك ق ��ول عن�ت�رة العب � ِّ
مع َّلقته:
ولقد َنزَ ْل ِت -فال ت َُظ ِّني َغيرْ َ ُه-
(((
ـــب املُ ْك َر ِم
ِم ِّني َمبـــ ْن ِز َل ِة املُ َح ِّ
فق ��د ج ��اءت اجلمل ��ة االعرتا�ض َّي ��ة لت� ��ؤدِّي
((( البغداديّ  ،خزانة الأدب ،ج� ،2ص.184
((( الزوز ّ
ين� :شرح املع َّلقات ال�سبع� ،ص.109

الوظيفت�ي�ن االنتباه َّي ��ة وامليتالغو َّي ��ة؛ لأنَّ مه َّمته ��ا
دف ُع الظنِّ ع ��ن مدلول الكالم املحيط بها والتنبيه
�إىل �أه ِّميت ��ه .وق ��د التف ��ت ال ��زوز ُّ
ين �إىل الوظيفة
امليتالغو َّي ��ة لبنية االعرتا�ض وهو ي�شرح هذا البيت
حي ��ث يقول« ،يقول ،وقد نز ْل ِت من قلبي منزل َة َمنْ
ُي َح ُّب و ُي ْك َرم؛ فتي َّقني هذا واعلميه قط ًعا وال تظ ِّني
موجهة
غريه»((( ،فق ��د جعل اجلمل ��ة االعرتا�ض َّية َّ
نح ��و الكالم نف�سه املتم ِّث ��ل يف ا�سم الإ�شارة «هذا»
وال�ضم�ي�ر اله ��اء يف «اعلميه» و«غ�ي�ره» .ومع هذا
ف�إنن ��ا ال نعدم ح ���ضور الوظيف ��ة الت�أثري َّية ح�ضو ًرا
ثانو ًّيا ،من خالل (ياء املخاطبة) و�أ�سلوب النهي.
 -4الوظيفة التعبري َّية

الوظيف ��ة التعبري َّي ��ة «ه ��ي الت ��ي تر ِّك ��ز عل ��ى
مما
املتك ِّلم ،وتنحو �إىل التعبري املبا�شر عن موقفه َّ
يقول»((( .وقد ذك ��ر جاكب�سون من الأدوات اللغو َّية
التعجب((( ،و�أ�ضاف
التي ت�ؤدِّي هذه الوظيفة� ،صيغ ُّ
�إليه ��ا الدكت ��ور امل ���سدِّ ي ،الت� ��أ ُّوه ودع ��وات ال َّث ْل ��ب
و�صيح ��ات اال�ستنفار((( ،ث ��م �أ�ضاف �إليها الطاهر
بومزب ��ر ،اال�ستغاثة والندبة((( .ويف نظرنا �أن ذكر
ه ��ذه الأدوات جاء لتقريب مفهوم ه ��ذه الوظيفة،
فهي غ�ي�ر منح ���صرة بها ،كم ��ا �أن ه ��ذه الأدوات
املذك ��ورة نف�سها قد ت�ؤدِّي -يف بع ���ض الن�صو�ص-
وظائف �أُ َخ ��ر ،فدعوات الثلب و�صيحات اال�ستنفار
واال�ستغاث ��ة �شدي ��دة ال�صل ��ة بالوظيف ��ة الت�أثري َّية
(((
(((
(((
(((
(((

املرجع نف�سه� ،ص.109
�صالح ف�ضل ،علم الأ�سلوب� ،ص.155
ينظر ،جاكب�سون ،ق�ضايا ال�شعر َّية� ،ص.28
ينظر ،امل�سدِّ ي :الأ�سلوب َّية والأ�سلوب� ،ص.158
ينظر :بومزبر ،التوا�صل الل�سا ّ
ين وال�شعر َّية� ،ص.36
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الت ��ي تنزع نحو املر�سل �إليه ،وقد ت�ؤدِّي يف ن�صو�ص
�أخرى الوظيفة االنتباه َّية.
وهن ��ا ينبغ ��ي التنبي ��ه �إىل �أنَّ �إح�سا�سن ��ا بهذه
الوظيفة عن ��د تناول ال�شعر الق ��دمي منخف�ض �إىل
قيا�سا �إىل الإح�سا�س بها عند قول ال�شعر
حدٍّ كبري ً
املر�سل عرب قناة
�أ َّول م� � َّرة ،فالفرق بني اخلط ��اب َ
�ر�سل عرب ال�صور اخلط َّية
فيزيائ َّية (نطق َّية) وامل � َ
(كتابة) يكون بار ًزا وقو ًّيا «حيث تقوى االرت�سامات
االنفعال َّية على املق َّدم نط ًقا ،فيما تت�ضاءل وت�ضعف
عندما يتح َّول �إىل بنية مكتوبة»((( .وهذا �أمر ينبغي
للناقد احلديث �أن ي�أخذه يف احل�سبان عند مقاربة
ال�شعري القدمي.
الن�ص
ِّ
ِّ
وبا�ستقرائن ��ا لأ�شه ��ر �شواه ��د االع�ت�را�ض يف
العربي القدمي وجدن ��ا �أنَّ بنية االعرتا�ض
ال�شع ��ر
ِّ
�أ َّدت الوظيف ��ة التعبري َّية من خ�ل�ال ح�ضور الذات
املتك ِّلم ��ة ب�آمالها و�آالمها ،هذه ال ��ذات التي جت َّلت
ن�ص ًّي ��ا يف �ضمائر املتك ِّل ��م و�أ�سالي ��ب الإن�شاء غري
ِّ
الطلب َّي ��ة ،والطلب َّي ��ة �أحيا ًن ��ا ،وتعب�ي�رات �أُ َخر .من
ذلك قول ُن َ�ص ْيب بن َر َباح (108هـ)،
َف ِك ْدتُ -ومل �أُ ْخ َلقْ من َّ
الطيرْ ِ � -إنْ َب َدا
(((
احل َجـــا ِز �أَ ِط ُري
َ�س َنا بار ٍِقَ ،ن ْحـــ َو ِ
وا�ضح �أنَّ اجلمل ��ة االعرتا�ض َّي ��ة «ومل �أخلق من
الطري» جاءت لت�ؤدِّي الوظيفة امليتالغو َّية من خالل
توجيه دالل ��ة الفعل «�أطري» ب�أ َّن ��ه فعل غري متح ِّقق
ول ��ن يتح َّق ��ق ،فجيء باالع�ت�را�ض لالح�ت�راز من
�إنكار �إ�سناد الطريان �إىل املتك ِّلم مع كونه لي�س من
((( بومزبر :التوا�صل الل�سا ّ
ين وال�شعر َّية� ،ص.37
((( ُن َ�ص ْيب بن َر َباح� ،شعر ن�صيب بن رباح� ،ص.91

جن�س الطري .لكن ابن الق ِّيم (751هـ) التفت عن
الوظيف ��ة امليتالغو َّي ��ة �إىل الوظيف ��ة التعبري َّية التي
ت�ؤدِّيها اجلمل ��ة االعرتا�ض َّية ،فوجد �أنَّ االعرتا�ض
يف هذا البيت يفيد «ق� � َّوة �شوقه ونزوعه �إىل �أر�ض
احلجاز ،ف�أخرب �أ َّنه كاد يطري ،على �أ َّنه �أبعد �شيء
من الطريان ،ف�إ َّن ��ه مل ُيخلق من الطري ،وال عجب
طـريان َمنْ ُخلق م ��ن الطري ،و�إنمَّ ا العجب طريان
م ��ن مل ُيخل ��ق من الط�ي�ر؛ ل ���ش َّدة نزوع ��ه و�شوقه
يرج ��ح
�إىل جه ��ة حمبوب ��ه»((( .وه ��و بقول ��ه ه ��ذا ِّ
هيمن ��ة الوظيف ��ة التعبري َّية يف بني ��ة االعرتا�ض يف
هذا البيت.
وا�ستن ��ادًا �إىل ما ُروي من �أخب ��ار تتَّ�صل بتل ِّقي
ه ��ذا البيت يف زم ��ن ال�شاع ��ر؛ جن ��د �أنَّ الوظيفة
الت�أثري َّية كانت حا�ضرة � ً
خا�صة
أي�ضا يف االعرتا�ض َّ
والبي ��ت عا َّمة ،فق ��د روي «�أنَّ التي قي ��ل فيها هذا
�ست تن ُّف ً�سا �شدي ��دً ا»((( .وقد
البي ��ت ملَّا �سمع ْت ��ه تن َّف ْ
ا�سي هذا االعرتا�ض ،يف
ا�ستملح عبد الرحيم الع َّب ُّ
حني �أنَّ ابن �أبي عتي ��ق (110هـ) املعا�صر لل�شاعر
ف � َّ��ضل ر َّد الفع ��ل (التن ُّف ���س ال�شديد) عل ��ى الفعل
نف ���سه (ال�شعر) ،وذلك يف قول ��ه لتلك املر�أة« ،قد
واهلل� -أجابتْه ب�أح ���سنَ من �شعره!» .ومن ف�ضولالق ��ول وظريف ��ه �أنَّ اب ��ن �أب ��ي عتي ��ق ق ��د ا�ستعمل
االعرتا�ض يف كالمه ،فربمَّ ا ت�أ َّثر بقول ُن َ�ص ْيب من
حيث ال يدري!
�إنَّ الف ���صل طوي � َ�ل الأم ��د بني الفع ��ل الناق�ص
وا�سمه «ك ��دت» يف مطلع البي ��ت ،وخ ِربه يف مقطع
البيت «�أطري» ،وهو ما نلم�سه يف البنية ال�سطح َّية؛
((( ابن الق ِّيم (�أبو عبد اهلل ،حم َّمد بن �أبي بكر� ،ص.223
((( الع َّبا�سي ،معاهد التن�صي�ص ،ج� ،1ص.371
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يك�شف عن البون ال�شا�سع بني اخليال والواقع ،بني
الرغب ��ة والتنفيذ ،بني الذات والفع ��ل ،يف م�ستوى
��ص ك َّل �إمكانات
البني ��ة العميق ��ة .وق ��د ج َّن ��د الن � ُّ
الف ���صل بني اللفظني ،فكان االع�ت�را�ض �أحد هذه
الإمكان ��ات ،ف ���ضلاً عن تقدمي جملة ال ���شرط «�إن
بدا �سنا ب ��ارق» التي كان ح ُّقها �أن تت� َّأخر بعد باقي
الكالم ،وك ��ذا تقدمي �شبه اجلمل ��ة «نحو احلجاز»
على الفعل «�أطري».
وم ��ن الأمثل ��ة � ً
أي�ضا ق ��ول الع َّبا�س ب ��ن الأحنف
(194هـ):
وم -وال	
�إنْ تمَ َّ ذا ال َه ْج ُر يا َظ ُل ُ
(((
تمَ َّ  -فما يل يف ال َع ْي ِ�ش من �أَ َر ِب
تف ���ضح العب ��ارة الدعائ َّية يف بني ��ة االعرتا�ض
«وال َّمت» قل ��ق الذات من االنف ���صال عن املحبوب،
فالوظيف ��ة التعبري َّي ��ة فيه ��ا ب ��ارزة ،من حي ��ث �إنَّ
الغ ��ر�ض من هذا االع�ت�را�ض «امل�سارعة �إىل دعاء
اهلل ب�أال يقدِّ ر وقوع هذا الهجر والتقاطع»((( .وكان
جم ��يء بنية االع�ت�را�ض يف قلب البي ��ت منب ًئا عن
أهميته ��ا وحمور َّيتها يف الكالم ،كم ��ا �أن انف�صال
� ِّ
�أجزاء هذه البنية بني نهاية ال�صدر وبداية العجز
ن�ص ًّيا عن الهجر.
جاء تعب ًريا ِّ
وم ��ن الأمثل ��ة الت ��ي حت َّقق ��ت فيه ��ا الوظيف ��ة
طلبي قول �أبي الفتح
إن�شائي ٍّ
التعبري َّية يف �أ�سل ��وب � ٍّ
ال ُب ْ�ستي (400هـ):
((( الع َّبا�س بن الأحنف ،ديوان الع َّبا�س بن الأحنف� ،ص .33ومكان « ّمت» يف
الديوان يف املو�ضعني :دام ،وقد اخرتنا «مت» لأنَّ �أكرث كتب النقد والبالغة
�أثبتتها هكذا.
((( عبد العزيز عتيق ،علم املعاين� ،ص.195

أراح ُ
�ان محَ َ ْت َي� �دُه �سروري
اهلل َق ْلب ��ي من زم � ٍ
� َ
بالإ�ساءة
�وم -و�أ َّنى ذاك -مل
ف� ��إنْ َحمِ َد الكر ُمي َ
�صباح ي � ٍ
َي ْح َم ْد َم َ�ساءه(((.
فاجلملة االعرتا�ض َّي ��ة �أ َّدت الوظيفة التعبري َّية
على الرغم من كونها �إن�شاء طلب ًّيا يتَّجه يف الأ�صل
�إىل املتل ِّق ��ي ،لكن اال�ستفهام هن ��ا خرج من معناه
املعت ��اد �إىل �إظهار ي�أ�س الذات م ��ن ا�ستقرار حال
متام ��ا كاجلملة احلاملة
الزم ��ان على ن�سق واحدً ،
لهذا امل�ضمون التي بدت غري قادرة على اال�ستقرار
عل ��ى ن ���سق واح ��د ،ف�أُقحم ��ت يف ثناياه ��ا اجلملة
االعرتا�ض َّية.
ومن الأمثلة التي �أ َّدت فيها اجلملة االعرتا�ض َّية
الوظيفة التعبري َّية ،ق ��ول ابنة ِ�ض َرار َّ
ال�ض ِّب َّية ترثي
�أخاه ��ا َق ِبي ���صة ب ��ن �ضرار ،م ��ن ع ���صر ما قب ��ل
الإ�سالم:
ذاه ٌب-
ال َت ْب َع َدنَّ -وك ُّل �شيءٍ ِ
َز ْينَ ا َمل َجا ِل ِ�س وال َّن َدىَ ،ق ِبي�صا

(((

ج ��اءت اجلمل ��ة االعرتا�ض َّي ��ة يف �صورة جملة
ا�سم َّية خرب َّية ذات طاب ��ع عا ّم ما يجعلها م�صوغة
لتك ��ون حكمة باقية ،وهذا النوع م ��ن اجلمل ي�ؤدِّي
وظيفة مرجع َّية ب�سبب حممولها الدال ِّ
يل والثقا ّيف،
وهو �أمر �سرنجع فيه القول بالتف�صيل يف (الوظيفة
املرجع َّي ��ة) .لك ��ن على الرغ ��م من ه ��ذا املحمول
�سنجد �أنها -يف هذا البيت -ت�ؤدِّي وظيفة تعبري َّية
يف املق ��ام الأ َّول هو �إظهار الت�س ِّلي يف �سياق احلزن
((( ال ُب ْ�س ّتي (�أبو الفتح ،علي بن حم َّمد) ،ديوان �أبي الفتح الب�ستي� ،ص.221
((( املرزوقي� ،شرح ديوان احلما�سة ،ج� ،2ص.1053
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ال�شدي ��د على ف ��راق �أخيها ،ومل تك ��ن هذه اجلملة
اخلرب َّية ق ��ادرة على االحتف ��اظ بخرب َّيتها يف هذا
الو�سط املزدحم بالإن�شاء ،فيكون البيت كلُّه �إن�شا ًء
معبرِّ ً ا عن االنفعال ال�شديد والعاطفة املحتدمة.
 -5الوظيفة املرجع َّية

املر�سلة
هي الوظيفة التي «حتدِّ د العالقات بني َ
وال�شيء �أو الغ ��ر�ض الذي ترجع �إلي ��ه»((( ،وتتج َّلى
ن�ص ًّي ��ا يف �ضمري الغائ ��ب((( ،ويف اجلملة اخلرب َّية
ِّ
مرجعي خارج – ل�سا ّ
ين»(((.
التي «حتيل �إىل واقع
ٍّ
�إنَّ هيمن ��ة الوظيف ��ة االنتباه َّي ��ة عل ��ى بني ��ة
االع�ت�را�ض ،جع ��ل جمل ��ة االع�ت�را�ض ُتف ��رغ م ��ن
حمموله ��ا ال ��دال ِّ
يل و ُت ���صرم ُ
حبال الإحال ��ة فيها،
وه ��و ما ق َّلل فر�ص ح ���ضور الوظيف ��ة املرجع َّية يف
�وي �إىل جانب
ه ��ذه البنية ،لك ��نَّ ح�ضوره ��ا الثان � َّ
الوظيف ��ة االنتباه َّية كان حم�صو ًرا يف �شكل حم َّدد
من �أ�شكال اجلملة االعرتا�ض َّية ،وهو �شكل اجلملة
كمي العا ّم.
اخلرب َّية ذات الطابع ِ
احل ِّ
احلكم � َّ�ي مثق ��ل بالإح ��االت؛ لأ َّن ��ه
�إنَّ التعب�ي�ر ِ
خ�ل�ا�صة جتربة �إن�سان َّية طويل ��ة ،ويحيل �إىل �سياق
منوذج � ٍّ�ي م ��ن حي ��ث �إنَّ ال�سي ��اق ه ��و «الر�صي ��د
��ضاري للقول وه ��و ما َّدة تغذيت ��ه بوقود حياته
احل �
ُّ
اللغوي املك َّثف ت�ستعمل
وبقائه»((( .ويف هذا التعبري
ِّ
العالم ��ات «بو�صفها نائبة عن �أ�شياء نتح َّدث عنها
اخلطابي»(((.
بدل ا�ستح�ضارها داخل ال�سياق
ّ
(((
(((
(((
(((
(((

فاطمة الط ّبال بركة ،النظر َّية الأل�سن َّية عند رومان جاكب�سون� ،ص.67
ينظر ،جاكب�سون ،ق�ضايا ال�شعر َّية� ،ص.30
املرابط (عبد الواحد) ،ال�سيمياء العا َّمة و�سيمياء الأدب� ،ص.47
َّ
الغذامي (عبد اهلل) ،اخلطيئة والتكفري -من البنيو َّية �إىل الت�شريح َّية
�ص.10
بو مزبر ،التوا�صل الل�سا ُّ
ين وال�شعر َّية� ،ص.45

هناك �أربع مالحظات �أ�سا�س َّية على هذا ال�شكل
اخل ��ا�ص من بنية االع�ت�را�ض� ،ألفيناها يف معظم
العربي القدمي،
مناذجها يف ال�شعر
ِّ
 -1املالحظ���ة الأوىل� ،أنَّ غال ��ب مناذجها جاء يف
�آخر ال ���صدر ،وللت�أ ُّكد من ه ��ذه النتيجة قمت
(((
بالبح ��ث يف ق ��ر�ص (املو�سوع ��ة ال�شعر َّي ��ة)
املدمج عن عبارة من هذا النوع هي «واحلوادث
ج َّمة» فوجدت �أ َّنها تك� � َّررت �أرب ًعا وثالثني م َّرة
يف �شع ��ر �س َّت ��ة وع�شري ��ن �شاع ًرا م ��ن خمتلف
الع�صور ،كلُّها من دون ا�ستثناء وردت فيها هذه
العب ��ارة يف �آخر ال�صدر ،وك�أنَّ ا�ستعمالها �صار
اخلروج عنه �أمر َم ِعيب ،وهذا الأمر
تقليدً ا ف ِّن ًّيا
ُ
ي�شمل ا�ستعمال هذه العبارة يف بنية االعرتا�ض
وخارجها .وك�أنَّ ق ��ول امرئ القي�س (80ق هـ)
ه ��و اال�ستعمال الأ َّول له ��ذه العبارة ،ف�سار على
نهجه باقي ال�شع ��راء ،وذلك د�أب �شعره ال يفت�أ
�أن يكون اً
مثال ُيحتذى،
ُ
واحلوادث َج َّم ٌة-�أال هل �أتاها
َ (((
ب�أنَّ ْام َر�أَ ال َق ْي ِ�س ْبنَ تمَ ْ ِل َك َب ْيق َرا
والظاهر �أنَّ هذا كان من �أجل �أن ي�ستق َّل ال َع ُج ُز
أ�سا�سي ال ��ذي يق�صد �إلي ��ه ال�شاعر
باملعن ��ى ال ِّ
وتن ِّبه �إليه اجلملة االعرتا�ض َّية.
 -2املالحظ���ة الثاني���ة� ،أنَّ �أك�ث�ر مناذجها جاء يف
�صورة جمل ��ة ا�سم َّي ��ة ،وق ��د نا�سب ه ��ذا َ
�سياق
احلكم� � ِة لأنَّ اال�سم �أد ُّل عل ��ى الثب ��ات والعموم
((( املج َّمع الثقا ّيف ،املو�سوعة ال�شعر َّية (قر�ص مدمج)
(املج َّمع الثقا ّيف� ،أبو ظبي ،الإ�صدار الثالث2003 ،م).
((( امر�ؤ القي�س ،ديوان امرئ القي�س� ،ص .392متلك :ا�سم � ِّأمه .بيقر :مل يدر �أين
ي�سلك.
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لتج ُّرده من الزمن ،وهو ما حتتاج �إليه احلكمة
لتبقى وتنت�شر .وقد كان املبتد�أ يف هذه اجلملة
اً
دال عل ��ى العموم من خ�ل�ال و�سيلتني ،تعريف
املبتد�أ ب�أل اال�ستغراق َّية ،وتنكريه .فمثال الأ َّول
بي ��ت امرئ القي�س امل ��ا�ضي ،ومثال الثاين قول
البحرتي ( 284هـ)،
ِّ
وللمحب جهال ٌة-ولقد علمتُ
ِّ
ال�صبا بعد ا َمل ِ�شيب ت ََ�صابي
�أنَّ ِّ
 -3املالحظ���ة الثالث���ة� ،أنَّ ج َّل اجلمل االعرتا�ض َّية
احلكم َّية يتك َّون م ��ن لفظني �أو ثالثة .والظاهر
ِ
�أنَّ ذل ��ك يع ��ود �إىل احل ��ر�ص عل ��ى �أن تظ� � َّل
اجلمل ��ة االعرتا�ضـ َّية يف ح ِّيز ال�صدر لمِ َا ذكرنا
حر�ص �آخر على �أن ينف ��رد العجز باملعنى
م ��ن ٍ
أ�سا�سي يف البيت .ولكونها معرت�ض ًة يف ال�صدر
ال ِّ
كان ال ب َّد من وجود �ألفاظ �أخرى تزاحمها فيه،
ف ��كان هذا داع ًيا �آخر �إىل �إيجازها ،ف�ضلاً عن
�أنَّ �سياق احلكمة نف � َ��سه يقت�ضي الإيجاز .هذا
�إن كانت احلكمة م ��ن �إن�شاء ال�شاعر ،ف�إن كان
ِّ
يوظفه ��ا فهي موج ��زة يف �أ�صل بنائه ��ا لي�سهل
ُ
حفظه ��ا و�سريور ُتها .فمن �أمثلة البنية الثنائ َّية
ق� ُ
�ري املا�ضيان،
�ول امرئ القي ���س وقول البح�ت ِّ
ومن �أمثلة البنية الثالث َّية قول جرير:
ولقد �أراين – واجلدي ُد �إىل ِب ًلى -
(((

موكب ُط ُر ِف
احلديث ِك َر ِام
ِ
يف ٍ
 -4املالحظ���ة الرابع���ة� ،أنَّ معظمه ��ا ج ��اء تال ًي ��ا

(((

((( البحرتيّ (�أبو عبادة ،الوليد بن عبيد) :ديوان البحرتيّ  ،ج� ،1ص .295ويروى
يف بع�ض امل�صادر:
�أنَّ ال�صبا بعد ال�شباب ت�صابي
ولقد علمت  -ولل�شباب جهالة -
((( جرير :الديوان ،ج� ،3ص.991

ل�ضم�ي�ر املتك ِّل ��م الب ��ارز وامل�سترت ،ف� ��أ َّدت هذه
اجلم� � ُل وظيف� � ًة تعبري َّي ��ة وا�ضح ��ة �إىل جانب
الوظيف ��ة املرجع َّي ��ة ،تف ���ضح عواط ��ف الذات
وانفعاالته ��ا ،وقد ر�أى ابنُ الأثري يف بيت جرير
نوعا من ِّ
التعزي ي�س ِّلي به ال�شاعر نف�سه
ال�سابق ً
ع َّم ��ا م�ضى من الل ��ذة والنعيم الذي فاز به من
ِع ْ�شرة �أولئ ��ك الأحباب .وم ��ن �أمثلة ذلك قول
�أبي َّمتام ( 231هـ):
القول �أَ ْ�ص َدقُــه -
وما �أُ َبـالـي – وخـــــ ُري ِ
َح َق ْن َت يل ما َء َو ْجهي �أم َح َق ْن َت َد ِمي

(((

فاجلمل ��ة االعرتا�ض َّي ��ة هن ��ا ت� ��ؤدِّي �إىل جانب
الوظيفت�ي�ن االنتباه َّي ��ة واملرجع َّي ��ة وظيفت�ي�ن
�أخري�ي�ن بارزت�ي�ن ،هماالوظيف ��ة التعبري َّي ��ة
والوظيف ��ة امليتالغو َّي ��ة ،فه ��ي تف ���ضح القل ��ق
��سي ل ��دى ال ��ذات املتك ِّلمة يف عب ��ارة «وما
النف � َّ
�أبايل» ،ويدفع عنها تهم ��ة الكذب .ولذلك قال
اب ��ن �أبي احلديد تعلي ًقا عل ��ى هذا االعرتا�ض:
«وفائدت ��ه �إثبات �صدقه يف دع ��واه �أ َّنه ال يبايل
�أ َّيهما حقن»(((.
�إنَّ اجلم ��ل االعرتا�ض َّي ��ة ال�سابق ��ة حتيلنا �إىل
الن�ص ،فت� ��ؤدِّي بذلك
�أ�شي ��اء و�أحداث خ ��ارج ِّ
الوظيف� � َة املرجع َّية .ولن ��ا �أن ن�أخ ��ذ اً
مثال على
ذل ��ك عب ��ار َة «واحل ��وادث ج َّمة» ،فه ��ي حتيلنا
�إىل �سل�سل ��ة من احلوادث الت ��ي �صادفها امر�ؤ
القي ���س يف حيات ��ه ،وه ��ي تعيدن ��ا �إىل ال�سياق
التاريخ ��ي و�سرية ال�شاع ��ر ،وق ��د ُجمع ��ت يف
عب ��ارة �شديدة الإيجاز حاولت التفلُّت من �أ�سر
((( التربيزيّ (�أبو زكر َّيا ،يحيى بن علي)،ج� ،2ص.108
((( ينظر ،ابن �أبي احلديد� ،شرح نهج البالغة ،ج� ،9ص.31

املجــلد الأول ❁ العــدد التجريبي ❁ ينـ ــاير

2017

115

اللحظ ��ة الزمن َّية واحل ��دود املكان َّي ��ة لل�شاعر،
لتنطب ��ق على كل قائ ��ل ومتلقٍّ  ،ف ��ك ُّل واحد م َّنا
يعي�ش �أحدا ًث ��ا كثرية ال ميك ��ن ح�صرها ،ومن
احلكمي ،وذلك
هن ��ا تكت ���سب العبارة طابعه ��ا
َّ
التفلُّ ��ت يكاد يفرغه ��ا من م�ضمونه ��ا وي�صرم
حب ��ال اال ِّت ���صال بالواق ��ع الذي �أنتجه ��ا ،ومن
هن ��ا تتح َّول �إىل �أداء وظيفة التنبيه �إىل الكالم
التايل لها .ف ��ك�أنَّ امر�أ القي�س يقول ،فلتدع ك َّل
احل ��وادث ولتنتب ��ه للحادثة الآتي ��ة� ،أنيِّ �شريد
يف الأر�ض �أهاج ��ر م ��ن �أر�ض �إىل �أخ ��رى طل ًبا
للأخذ بث�أر �أبي ،وهذا �أج ُّل حدث ت�صغر عنده
باقي الأحداث.
 -6الوظيفة ال�شعر َّية

ه ��ي الوظيف ��ة الت ��ي يت� � ُّم فيه ��ا «ا�سته ��داف
الر�سال ��ة بو�صفها ر�سالة ،والرتكي ��ز على الر�سالة
�ا�ص»((( ،من خ�ل�ال �إ�سقاط «خطة
حل�سابه ��ا اخل � ِّ
التماثل ملحور االختيار على حمور التوزيع»((( ،وهو
ما يتج َّلى يف منهج التوازي الذي يت�ض َّمن جمموعة
م ��ن الأدوات ال�شعر َّي ��ة التكرار َّية مث ��ل «اجلنا�س،
والقافي ��ة ،والرت�صي ��ع ،وال�سج ��ع ،والتطري ��ز،
والتق�سيم ،واملقابلة ،والتقطيع ،والت�صريع ،وعدد
املقاطع �أو التفاعيل والنرب ،والتنغيم ،وميكن لبنية
التوازي هذه �أن ت�ستوعب ال�صور ال�شعر َّية مبا فيها
م ��ن ت�شبيهات وا�ستعارات ورم ��وز ،وميكن للتوازي
�أن َّ
يتخطى حدود البيت �أو املقطوعة لكي ي�ستوعب
الق�صيدة ب�أ ِّمتها»(((.
((( جاكب�سون ،ق�ضايا ال�شعر َّية� ،ص.31
((( املرجع نف�سه� ،ص.33
((( املرجع نف�سه� ،ص.8

العربي
وبدرا�ستنا مناذج لالعرتا�ض يف ال�شعر
ِّ
الق ��دمي وجدن ��ا �أنَّ الوظيف ��ة ال�شعر َّي ��ة مل تتح َّقق
داخل بنية االعرتا�ض ،و�إمنا حت َّققت يف توازي بنية
ال�شعري،
الن�ص
ِّ
االعرتا�ض مع �أجزاء �أخرى م ��ن ِّ
ويف هذا الإطار وجدنا �شكلني للتوازي،
(ثنائي
الأ َّول ،توازٍ بني جملت�ي�ن اعرتا�ض َّيتني؛
ُّ
االعرتا�ض).
الثاين ،توازٍ بني عن�صر يف اجلملة االعرتا�ض َّية
أحادي االعرتا�ض).
و�آخر خارجها؛ (� ُّ
ف�أ َّم ��ا ال�شكل الأ َّول فيتح َّقق �أفق ًّيا ور�أ�س ًّيا ،فمن
حت ُّقق ��ه �أفق ًّي ��ا قول ال�شاع ��ر اجلاهل � ِّ�ي َ�ض ْمرة بن
َ�ض ْمرة ال َّن ْه َ�شلي:
ال�ص َغا ُر بعينيه
هذا َ
وجدِّ ُك ُمَّ -(((
ال �أُ َّم يل �-إنْ كان َ
ذاك -وال � ُأب
ووا�ضح �أنَّ االع�ت�را�ض الث ��اين «�إن كان ذاك»
جيء به ملوازاة االعرتا�ض الأ َّول «وجدِّ كم» �إذ لي�س
�را�ضا � اً
الث ��اين اع�ت ً
أ�صيل بحيث ميك ��ن اال�ستغناء
عنه كاالع�ت�را�ض الأ َّول ،و�إمنا هو اعرتا�ض نا�شئ
حر�صا
م ��ن التق ��دمي والت�أخري ،و�إمنا اع�ُت��ض به ً
عموما.
على التوازي يف بنية البيت ً
وم ��ن التح ُّقق الأفق � ِّ�ي � ً
أي�ضا ق ��ول �إبراهيم بن
املهدي (224هـ) يف رثاء ولده،
مت َق ْبلي -لعالمِ ٌ
و�إنيِّ -و�إنْ ُقدِّ َ
(((
قريب
ب�أنيِّ -و�إنْ �أُ ِّخ ْرتُ  -منك ُ
((( �شال�ش (ها�شم طه)� ،ضمرة بن �ضمرة النه�شلي �أخباره وما بقي من �شعره،
�ص.113
((( ال�صويل (�أبو بكر ،حم َّمد بن يحيى) :كتاب الأوراق  -ق�سم �أ�شعار �أوالد
اخللفاء و�أخبارهم� ،ص.45
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وا�ضح ه ��ذا الت ��وازي بني مف ��ردات ال�شطرتني
(و�إنيِّ  //ب� ��أنيِّ – و�إنْ  //و�إنْ – ُقدِّ متِّ � //أخرت
– قبلي //منك – لعامل //قريب) .وقد �أ�سهمت
بنية االعرتا�ض يف التوازي داخل ًّيا من خالل توازي
الت�ضا ِّد بني «قدِّ مت» و«� ِّأخرت» ،وخارج َّيا بتموقعها
ب�ي�ن ا�سم �إنَّ وخربها يف ٍّ
كل م ��ن ال�صدر والعجز.
ومن ف�ضول القول �أنَّ ت ��وازي الت�ضا ِّد بني « ُقدِّ ْم َت»
و«� ِّأخ ��رت» ه ��و ال ��ذي يح ��ول دون ت�صحي ��ف كلمة
« ُقدِّ ْم � َ�ت» �إىل « َق ْد ِم َّت» ،وهي مب ��كان من اال�شتباه
ي�ؤهِّ لها لأن تكون مظ َّنة الت�صحيف.
وق ��د يتح َّقق ال ���شكل الأ َّول ر�أ�س ًّي ��ا؛ كما يف قول
�أبي ِخ َرا�ش ال ُه َذليِ ّ (15هـ) ،يذكر �أخاه عروة،
تَـق ُ
الهــــ ًيا
ُـــول� ،أَ َرا ُه َب ْع َ
ــــد عُــــ ْر َو َة ِ
ـــت -جلــــي ُل
وذلـك ُر ْز ٌء -لــو َع ِلــ ْم ِ
فال حَ ْ
ا�س ْيتُ َع ْه َدهُ	
ت َ�ســ ِبي �أ ِّنــي َت َن َ
ُ (((
ولكنَّ َ�صبرْ ي -يا �أُ َم ْي َم -جميل
وا�ضحا،
كان احل ��ر�ص على ت ��وازي ال َع ُجزَ ْي ��ن
ً
بحيث كان ��ت ك ُّل كلمة يف العجز الث ��اين �إزاء كلمة
يف العجز الأ َّول (وذلك //ولكن – رزء� //صربي
– لو علمت //يا �أميم – جليل //جميل) .وقد
دخلت بنية االعرتا�ض يف �إطار بنية التوازي ،مبعنى
�أنَّ االع�ت�را�ض الثاين جيء به لإحداث التوازي مع
العام
االعرتا�ض الأ َّول من جهة ،ولإحداث التوازي ِّ
بني ال�شطرتني من اجلهة الأخرى.
و�أم ��ا ال�شكل الث ��اين فقد يتح َّقق ب�ي�ن كلمة يف
اجلمل ��ة االعرتا�ض َّية وكلم ��ة �سابق ��ة عليها ،وهذا
((( جمموعة من ال�شعراء الهذل ِّيني ،ديوان الهذل ِّيني ،ج� ،2ص .116و�أميمة هي
امر�أة �أخيه.

نوع؛ �أو تالي� � ٍة لها ،وهذا نوع �آخر .فمن النوع الأ َّول
قول كثيرِّ ،
َو ِددْتُ – وم ��ا ُتغْني ال َو َداد ُة – �أ َّنني
لمُِ (((
مب ��ا يف َ�ضمِ �ي�ر احلاجب َّية ع ��ا
فالتوازي هن ��ا قائم بني الفعل «وددت» يف مطلع
البيت ،وامل�صدر «الودادة» يف ح�شو ال�صدر ،والتوازي
�سطحا يف التجني�س
اال�شتقاقيَّ ،ثم �إنَّ
بينهما قائم ً
ِّ
توازي ت ���ضا ٍّد يف م�ستوى العم ��ق بني ح�ضور
هن ��اك َ
الفعالية يف «وددت» وغيابها يف «الودادة».
ومن الن ��وع الثاين الت ��وازي الإيقاع � ُّ�ي يف قول
معن بن �أو�س (64هـ):
َل َع ْم� � ُرك م ��ا �أَ ْدري -و�إنيِّ لأَ ْو َج � ُ�ل-
عل ��ى �أ ِّينــ ��ا تعــــ ��دو املن َّيـــــ� � ُة �أ َّو ُل
فكان التوازي بني كلمة يف اجلملة االعرتا�ض َّية
هي «�أوجل» وكلمة تالية لها هي كلمة املقطع «�أ َّول»،
وقد ج ��اءت كلم ��ة «�أوج ��ل» يف موق ��ع (العرو�ض)
لتك ��ون يف موازاة كلم ��ة (ال ���ضرب) «�أ َّول» ،وذلك
لتحقي ��ق �أكرب ق ��در من الت ��وازي الإيقاع � ِّ�ي الذي
ي�ضم ��ن �إحداث الأثر لدى املتل ِّقني .وهذه الظاهرة
هي الت ��ي تع ��رف بالت�صريع ،وهو جع ��ل العرو�ض
مقف ��اة تقفية ال�ضرب؛ مبعن ��ى �أنَّ بنية االعرتا�ض
جيء بها لتحقيق هذه الغاية ال�شعر َّية املح�ض.
توازي ت�ضا ٍّد
وقد يكون التوازي م ��ن هذا النوع َ
كما يف قول املتن ِّبي،
وخفُــ � ُ
ُ
�وق َق ْل � ٍ�ب ل ��و ر�أي � ِ�ت لهي َب ��ه
َّ (((
ي ��ا َج َّنتيَ -لظ َن ْن ِت في ��ه َج َهنما
((( كثيرِّ عزَّة :الديوان� ،ص.245
((( املتن ِّبي ،الديوان ،ج� ،1ص .46ويروى مكان «لظننت» :لر�أيت.
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وقد التفت ابن �أبي الإ�صبع �إىل ما يف االعرتا�ض
م ��ن توازٍ ي�ؤدِّي الوظيفة ال�شعر َّية ،وذلك من خالل
مما ي ���س ُّد م�س َّدها،
اختي ��ار «ج َّنت ��ي» دون �سواه ��ا َّ
ف�إنَّ اختيارها ج ��اء لتكون يف حال توازٍ (ت�ضاد ٍِّّي)
مع كلم ��ة املقطع «جه َّنم»((( ،ف ���ضلاً عن التجان�س
اال�ستهال ِّ
يل بني الكلمتني.
ومن املالح ��ظ على بني ��ة الت ��وازي يف �شكليها
أحادي االع�ت�را�ض) �أنها
(ثنائي االع�ت�را�ض) و(� ِّ
ِّ
�ري يحي ��ل �إىل �سي ��اق
كان ��ت تظه ��ر يف ن ���سق �شع � ٍّ
عاطف � ٍّ�ي ملتهب �شو ًقا وحز ًنا ووجلاً  ،وهو ما يجعل
االع�ت�را�ض قري ًبا من االلتفات يف ت�ش ُّكله ويف �أثره،
ما جع ��ل بع�ض الن َّق ��اد القدماء يخل ��ط بينهما(((،
وااللتف ��ات -عن ��د ال�سكاك ��ي (626هـ) -ناجت من
خا�صة والإن�سان
�صدمة عنيفة يتع َّر�ض لها ال�شاعر َّ
عا َّم ��ة «�إذا دهم ��ه ما حت ��ار له العق ��ول ،وتطري له
الألباب ،وتده�ش معه الفطن»(((.
نتائج البحث
تق ��ع اجلملة االعرتا�ض َّية -من حيث هي ف�ضل ٌة-يف جمال ح ِّرية املتك ِّلم ،ومن الناحية العمل َّية كان
االعرتا�ض من الو�سائ ��ل التي ك�سر بها ال�شعراء
ح َّدة القوان�ي�ن اللغو َّية والنقد َّي ��ة ،فتم َّردوا على
�أمري ��ن ،الأ َّول بع ���ض قوانني اللغ ��ة التي تفر�ض
نوع ��ا م ��ن الرتات ��ب وااللت ���صاق ب�ي�ن العنا�صر
ً
اللغو َّي ��ة ،والثاين بع ���ض القواع ��د النقد َّية التي
ر�سخت ملنهج ا�ستقالل البيت بوحدته الرتكيب َّية
َّ
والدالل َّية وجت َّلى هذا التم ُّرد يف ظاهرة التعلُّق.
((( ابن �أبي الإ�صبع ،حترير التحبري� ،ص.129
((( ينظر� ،أحمد مطلوب ،معجم امل�صطلحات البالغ َّية ،ج� ،1ص.243
ال�سكاكي (�أبو يعقوب ،يو�سف بن حم َّمد) :مفتاح العلوم� ،ص.303
(((
ّ

كان ��ت الوظيف ��ة املهيمنة يف بني ��ة االعرتا�ض يفال�شعر العرب � ِّ�ي القدمي ،هي الوظيفة االنتباه َّية،
تليها الوظيفة امليتالغو َّيةَّ ،ثم الوظيفة الت�أثري َّية،
َّثم التعبري َّيةَّ ،ثم املرجع َّيةَّ ،ثم ال�شعر َّية.
تتج َّل ��ى الوظيف ��ة االنتباه َّية يف بني ��ة االعرتا�ضيف ظاهرت�ي�ن �أ�سا�س َّيتني هما ،التمديد والت�أكيد،
متديد اال ِّت�صال ب�إطالة الكالم ،وت�أكيد اال ِّت�صال
بلفت االنتباه �إىل عنا�صر مع َّينة يف الكالم.
االنتباهية بالق َّوة
 ت�ؤدِّي بنية االعرتا�ض الوظيفةَّ
والفعل ،فبالق َّوة م ��ن خالل خرق منط الرتكيب
ب�إقحام بنية يف �أثناء بنية �أخرى ،وهو ما يف�ضي
�إىل التف ��ات املتل ِّقي م ��ن كالم �إىل كالم ،ولذلك
وق ��ع التداخ ��ل يف اال�صطالح عن ��د القدماء بني
االلتف ��ات واالعرتا�ض .و�أ َّم ��ا بالفعل فمن خالل
التعبريات املاثلة يف بنية االعرتا�ض.
كث�ي�ر من �أمثل ��ة االع�ت�را�ض كان ��ت مفرغة منالإحال ��ة �إىل معن ��ى �أو مرج ��ع ،فك�ث�رت فيه ��ا
�أ�ساليب الإن�شاء والعبارات الطقو�س َّية ،وفروغها
من الإحالة �أخل�صها لأداء الوظيفة االنتباه َّية.
نظ ��رة الناق ��د احلدي ��ث �إىل كث�ي�ر م ��ن اجلمل��ص الق ��دمي ب�أ َّنه ��ا ج ��اءت
االعرتا�ض َّي ��ة يف الن � ِّ
لأداء الوظيف ��ة االنتباه َّي ��ة ،ال لأداء معنى جديد
�أو �إ�ضافة معنى؛ يلغي بع�ض الأحكام التي �أطلقها
الناق ��د الق ��دمي عل ��ى بع ���ض �أن ��واع االعرتا�ض
ُو�صف ��ت ب�أ َّنه ��ا �أتت يف الكالم لغ�ي�ر فائدة و�أ َّنها
غري م�ستح�سنة.
ت� ��ؤدِّي بنية االع�ت�را�ض الوظيف ��ة امليتالغو َّية منتوجه داللة كلمة
خ�ل�ال العبارات التي تف � ِّ��سر �أو ِّ
�أو تعبري �ساب ��ق .وت�ستهدف بنية االعرتا�ض -يف
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ه ��ذه احلال -الكالم نف ���سه ،فال تعبرِّ عن �شيء
�أو ح ��دث �أو معن ��ى ،و�إنمَّ ا تب�ِّيك نِّ كلم ��ة �أو تعب ًريا
�ساب ًق ��ا ،وذل ��ك يف �سبي ��ل ف � ِّ�ك ال�شف ��رة وت�أمني
عملي ��ة الفهم لل ��كالم املقول ،عندم ��ا تكون تلك
ال�شفرة غام�ضة �أو ملتب ���سة �أو عا َّمة .ويدخل يف
هذا عبارات املحا�شاة واالحرتاز.
ك�شف ��ت اجلمل ��ة االعرتا�ض َّية عن وع ��ي ال�شاعرالق ��دمي بابتذال بع�ض التعب�ي�رات لدى ال�شعراء
ال�سابقني عليه واملعا�صري ��ن له ،وهو �أمر ينبغي
�دي احلديث مع
االلتف ��ات �إلي ��ه يف التعامل النق � ِّ
ال�شعر الق ��دمي ،من حيث �إنَّ ه ��ذه الظاهرة قد
ب ��د�أت منذ ع ���صر ما قب ��ل الإ�سالم .وقد قامت
اجلملة االعرتا�ض َّية ب�أداء وظيفة امليتالغة لك�شف
هذا االبتذال و�إعادة �إحياء وهج املعنى الأ َّول.
كان ��ت اجلملة االعرتا�ض َّي ��ة ت�ؤدِّي وظيف ��ة ميتالغو َّيةعندما ج ��يء بها لإقامة الوزن ،فه ��ي مفرغة من �أي
وتتمح�ض لقيمته ��ا الإيقاع َّية؛ م�ؤدِّية
حمم ��ول دال ٍّيل َّ
ال�سنن ال�شع ��ريِّ  ،من جه ��ة �أنَّ ال�شعر
بذل ��ك وظيف ��ة َّ
ِّ
خا�صة به.
يوظف النظم الإيقاع َّية بو�صفها �شفرات َّ
�أ َّدت بنية االعرتا�ض الوظيفة الت�أثري َّية من خاللجمل الدعاء ،مع كون هذه اجلمل جاءت يف الغالب
لأداء الوظيف ��ة االنتباه َّي ��ة بع ��د �أن �أفرغ ��ت من
معانيها الأ�صل َّية ،وعليه كانت الوظيفة الت�أثري َّية
وظيف ��ة ثانو َّية يف غالب النم ��اذج ال�شعر َّية لبنية
االعرتا�ض .وقد نلم�س هيمنة الوظيفة الت�أثري َّية
على بنية االع�ت�را�ض �إذا كانت �صيغ الدعاء وما
مم ��ا مل يكرث ا�ستعمال ��ه يف ال�شعر ،ف�إن
�أ�شبهها َّ
ً
حمفوظا ومن َث َّم �أثرها.
هذا يجعل معناها
-نظر البحث �إىل عبارة «ال �أبا لك» بو�صفها عبارة

أ�صلي واحتفظت بق َّوة
م�صكوكة فقدت معناها ال َّ
َ
الت�أثري يف
املخاطب ،ال مبفهوم الت�أثري الذي يغيرِّ
قناع ��ات املخاط ��ب ،ولكن مبفه ��وم قدرتها على
لف ��ت انتباهه نح ��و عنا�صر اخلط ��اب الأ�سا�س َّية
التي حتدث الت�أثري احلقيقي.
ن َّب ��ه البحث �إىل �أن الإح ���سا�س احلا�ضر بوظيفةما عن ��د تناول ال�شعر الق ��دمي منخف�ض �إىل حدٍّ
قيا�سا �إىل الإح�سا�س بها عند قول ال�شعر
كب�ي�رً ،
املر�سل عرب قناة
�أ َّول م َّرة ،فالفرق بني اخلطاب َ
واملر�سل عرب قناة ِّ
اخلط يكون بار ًزا وقو ًّيا.
النطق َ
وه ��ذا �أمر ينبغ ��ي للناقد احلدي ��ث �أن ي�أخذه يف
ال�شعري القدمي.
احل�سبان عند مقاربة الن�ص
ِّ
�أ َّدت بني ��ة االع�ت�را�ض الوظيف ��ة التعبري َّي ��ة منخالل ح�ضور ال ��ذات املتك ِّلمة ب�آماله ��ا و�آالمها،
ن�ص ًّيا يف �ضمائر املتك ِّلم
هذه ال ��ذات التي جت َّلت ِّ
و�أ�ساليب الإن�شاء غري الطلب َّية ،والطلب َّية �أحيا ًنا،
وتعبريات �أُ َخر.
هيمنة الوظيف ��ة االنتباه َّية على بنية االعرتا�ضجع ��ل جمل ��ة االع�ت�را�ض ُتف� � َرغ م ��ن حمموله ��ا
الدال ِّ
يل و ُت�ص َرم ُ
حبال الإحالة فيها ،وهو ما ق َّلل
فر�ص ح ���ضور الوظيفة املرجع َّية يف هذه البنية،
الثانوي �إىل جانب الوظيفة
وانح�صر ح�ضوره ��ا
َّ
االنتباه َّي ��ة يف �شكل حم� � َّدد م ��ن �أ�شكال اجلملة
االعرتا�ض َّي ��ة ه ��و �شكل اجلمل ��ة اخلرب َّي ��ة ذات
كمي مثقل
كمي الع ��ا ّم ،والتعبري ِ
الطاب ��ع ِ
احل ِّ
احل َّ
بالإحاالت؛ لأ َّن ��ه خال�صة جتربة �إن�سان َّية طويلة،
منوذجي.
ويحيل �إىل �سياق
ٍّ
ا َّت ���سم التعب�ي�ر احلكم� � ُّي يف بني ��ة االع�ت�را�ض يفمعظم مناذجه ��ا يف ال�شعر العرب � ِّ�ي القدمي ب�أربع
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�سم ��ات ،الأوىل� ،أنَّ غالب مناذجه ��ا جاء يف �آخر
ال�صدر ،والظاهر �أنَّ هذا كان من �أجل �أن ي�ستق َّل
أ�سا�سي الذي يق�صد �إليه ال�شاعر
ال َع ُج ُز باملعنى ال ِّ
وتن ِّب ��ه �إليه اجلملة االعرتا�ض َّي ��ة .الثانية� ،أنَّ �أكرث
مناذجه ��ا جاء يف �صورة جملة ا�سم َّية ،وقد نا�سب
ه ��ذا �سي � َ
�اق احلكم� � ِة لأنَّ اال�سم �أد ُّل على الثبات
والعموم لتج� � ُّرده من الزمن ،وه ��و ما حتتاج �إليه
احلكمة لتبق ��ى وتنت�شر ،وق ��د كان املبتد�أ يف هذه
اجلملة اً
دال على العموم من خالل و�سيلتني ،تعريف
املبت ��د�أ ب�أل اال�ستغراق َّية ،وتنكريه .الثالثة� ،أنَّ ج َّل
احلكم َّية يتك� � َّون من لفظني
اجلم ��ل االعرتا�ض َّي ��ة ِ
�أو ثالث ��ة ،والظاه ��ر �أنَّ ذل ��ك يع ��ود �إىل احلر�ص
عل ��ى �أن تظ َّل اجلملة االعرتا�ض َّية يف ح ِّيز ال�صدر
�ر�ص �آخ َر عل ��ى �أن ينفرد العجز
لمِ َ ��ا ذكرنا من ح � ٍ
أ�سا�سي يف البيت ،ولكونها معرت�ض ًة يف
باملعن ��ى ال ِّ
ال�صدر كان ال ب َّد من وجود �ألفاظ �أخرى تزاحمها
فيه ف ��كان هذا داع ًي ��ا �آخ ��ر �إىل �إيجازها ،ف�ضل
ع ��ن �أنَّ �سي ��اق احلكمة نف ���سه يقت ���ضي الإيجاز.
الرابع ��ة� ،أنَّ معظمها ج ��اء تال ًيا ل�ضم�ي�ر املتك ِّلم
البارز وامل�سترت ،ف�أدَّت هذه اجلمل وظيف ًة تعبري َّية
وا�ضحة �إىل جانب الوظيفة املرجع َّية.
مل تتح َّقق الوظيفة ال�شعر َّية داخل بنية االعرتا�ض،و�إمنا حت َّققت يف توازي بنية االعرتا�ض مع �أجزاء
�ري ،ويف ه ��ذا الإطار
��ص ال�شع � ِّ
�أخ ��رى من الن � ِّ
وجدنا �شكلني للت ��وازي ،الأ َّول ،توازٍ بني جملتني
(ثنائي االعرتا�ض) ،وكان يتح َّقق
اعرتا�ض َّيت�ي�ن
ُّ
بطريقت�ي�ن �أفق َّي ��ة ور�أ�س َّي ��ة .والثاين ،ت ��وازٍ بني
عن ���صر يف اجلملة االعرتا�ض َّي ��ة و�آخر خارجها
أحادي االعرتا�ض) ،يك ��ون �ساب ًقا عليها تارة،
(� ُّ
وتال ًيا لها �أخرى ،ويف احلالة الأخرية كان اللفظ

الآخر يتموقع يف �ضرب البيت (املقطع) فيتح َّقق
إيقاعي �أو الدال ّ
يل.
قدر كبري من التوازي ال ِّ
ك ���شف البح ��ث ع ��ن وع ��ي ل ���سا ٍّين ل ��دى الن َّقاد
القدم ��اء �أكرث تق ُّد ًم ��ا من البالغ ِّي�ي�ن والنحاة،
والن َّق ��ا ُد املق ���صودون هن ��ا �أولئك الذي ��ن كانوا
اختباري طوي ��ل الأمد بالن�صو�ص
على احتكاك
ٍّ
املرزوقي والزوز ّ
ين.
ال�شعر َّية (ال�ش َّراح) �أمثال
ِّ
هذا ،ويو�صي البحث ب�أن ُت ْد َر َ�س بنية االعرتا�ض
يف �ضوء النظر َّي ��ات النقد َّي ��ة احلديث ��ة ،يف �أط ��ر
مدعمة
حم َّددة زمان ًّيا �أو مكان ًّيا �أو مدر�س ًّيا ،وتكون َّ
بالإح ���صاء .كما يو�صي بتطبي ��ق نظر َّية اال ِّت�صال
�ساعا؛
لرومان جاكب�سون على بنى ون�صو�ص �أكرث ا ِّت ً
لمِ ا تعد به هذه النظر َّية من نتائج.
قائمة امل�صادر واملراجع
القر�آن الكرمي
�أوال امل�صادر
 .1ام ��ر�ؤ القي�س ،ديوان امرئ القي ���س ،حتقيق ،حم َّمد
�أب ��و الف�ضل �إبراهيم  ،دار املع ��ارف ،القاهرة ،ط،4
1984م.
 .2اب ��ن �أبي الإ�صبع (�أبو حم َّم ��د ،عبد العظيم بن عبد
الواحد) ،حترير التحب�ي�ر يف �صناعة ال�شعر والنرث
وبيان �إعجاز .
 .3اب ��ن �أبي احلديد (�أبو حامد ،عب ��د احلميد بن هبة
اهلل)� ،شرح نهج البالغة ،حتقيق ،حم َّمد �إبراهيم ،
دار الكتاب العربي ،بغداد ،ط2007 ،1م.
 .4اب ��ن الأثري (�ضي ��اء الدين ،ن ���صر اهلل بن حم َّمد)،
املثل ال�سائر يف �أدب الكاتب وال�شاعر ،حتقيق� ،أحمد
احلويف وب ��دوي طبان ��ة ،دار نه ���ضة م�صرللطباعة
والن�شر والتوزيع ،القاهرة.
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.7
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.9

.10

.11

.12
.13

ابن ر�شي ��ق (�أبو علي ،احل�سن ب ��ن ر�شيق) ،العمدة
يف حم ��ا�سن ال�شع ��ر و�آدابه ونق ��ده ،حتقيق ،حم َّمد
حميي الدين عبد احلميد ،دار اجليل ،بريوت ،ط،5
1981م.
اب ��ن الق ِّي ��م (�أب ��و عب ��د اهلل ،حم َّمد بن �أب ��ي بكر)،
التبي ��ان يف �أق ���سام الق ��ر�آن ،حتقي ��ق ،حم َّمد حامد
الفقي ،دار املعرفة ،بريوت.
ابن منقذ (�أبو املظفَّر� ،أ�سامة بن مر�شد) ،البديع يف
نق ��د ال�شعر ،حتقيق� ،أحمد �أحمد بدوي وحامد عبد
املجيد ،وزارة الثقافة والإر�شاد القومي ،اجلمهور َّية
العرب َّية املتَّحدة.
ابن ه�شام (�أبو حم َّمد ،عبد اهلل بن يو�سف) ،مغني
اللبيب ع ��ن كتب الأعاريب ،حتقي ��ق ،مازن املبارك
وحم َّم ��د علي حم ��د اهلل ،دار الفكر ،دم ���شق ،ط،6
1985م.
ال ُب ْ�ست � ّ�ي (�أبو الفت ��ح ،علي بن حم َّم ��د) ،ديوان �أبي
الفت ��ح الب�ست ��ي ،حتقي ��ق ،د ِّر َّي ��ة اخلط ��اب ولطفي
ال�صقَّال ،مطبوعات جممع اللغ ��ة العرب َّية بدم�شق،
دم�شق1989 ،م.
�ري (�أبو عب ��ادة ،الولي ��د بن عبي ��د) ،ديوان
البح�ت ّ
�ري ،عني بتحقيق ��ه و�شرح ��ه والتعليق عليه،
البح�ت ّ
ح�سن كامل ال�صرييف ،دار املعارف ،القاهرة ،ط،3
1964م.
�دادي (عب ��د الق ��ادر بن عم ��ر) ،خزانة الأدب
البغ � ّ
ولب لباب ل�سان العرب ،حتقيق و�شرح ،عبد ال�سالم
ُّ
حم َّم ��د ه ��ارون ،مكتب ��ة اخلاجني ،القاه ��رة ،ط،4
1997م.
�زي (�أبو زكر َّيا ،يحيى بن علي)� ،شرح ديوان
التربي � ّ
�أبي َّمتام ،ق َّدم ل ��ه وو�ضع هوام�شه وفهار�سه ،راجي
الأ�سمر ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،ط1994 ،2م.
ال ��زوز ّ
ين (�أبو عب ��د اهلل ،ح�سني ب ��ن �أحمد)� ،شرح
املع َّلق ��ات ال�سب ��ع ،مكتب ��ة املع ��ارف ،ب�ي�روت ،ط،1
1972م.
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ال�سكاك � ّ�ي (�أبو يعقوب ،يو�سف ب ��ن حم َّمد) ،مفتاح
�داوي ،دار الكتب
العلوم ،حتقي ��ق ،عبد احلميد هن � ّ
العلم َّية ،بريوت ،ط2000 ،1م.
ال�صويل (�أبو بكر ،حم َّمد بن يحيى) ،كتاب الأوراق
 ق ���سم �أ�شع ��ار �أوالد اخللف ��اء و�أخبارهم ،حتقيق،ج .هي ��ورث .دن ،الهيئ ��ة العا َّم ��ة لق ���صور الثقافة،
القاهرة2004 ،م.
الع َّب ��ا�س بن الأحن ��ف ،ديوان الع َّبا�س ب ��ن الأحنف،
�شرح وحتقي ��ق ،عاتكة اخلزرجي ،مطبعة دار الكتب
امل�صر َّية ،القاهرة1954 ،م.
الع َّبا�سي (�أبو الفتح ،عبد الرحيم بن عبد الرحمن)،
معاهد التن�صي�ص على �شواهد التلخي�ص ،حتقيق،
حم َّم ��د حمي ��ي الدين عب ��د احلميد ،ع ��امل الكتب،
بريوت.
�ري (�أب ��و ه�ل�ال ،احل ���سن ب ��ن عب ��د اهلل)،
الع�سك � ّ
معج ��م الف ��روق اللغو َّي ��ة ،حتقيق ،ال�شي ��خ بيت اهلل
إ�سالمي ،م� �� َّؤ�س�سة الن�شر
بي ��ات وم� َّؤ�س�سة الن ���شر ال
ّ
إ�سالمي ،قم ،ط1412 ،1هـ.
ال
ّ
املت�ضمن لأ�سرار
العلوي (يحيى بن حمزة) ،الطراز
ّ
ِّ
البالغة وعلوم حقائق الإعج ��از ،املكتبة الع�صر َّية،
بريوت1423 ،هـ.
القزوين � ّ�ي (�أبو عبد اهلل ،حم َّمد بن عبد الرحمن)،
الإي ���ضاح يف عل ��وم البالغة� ،شرح وتعلي ��ق وتنقيح،
حم َّمد عبد املنعم خفاجي ،ال�شركة العامل َّية للكتاب،
بريوت ،ط1989 ،3م.
املتن ِّب ��ي (�أبو الط ِّي ��ب� ،أحمد بن احل ���سني) ،ديوان
الوه ��اب عزَّام،
�أب ��ي الط ِّيب املتن ِّب ��ي ،حتقيق ،عبد َّ
دار اجلمهور َّية لل�صحافة ،القاهرة2006 ،م.
املرزوق � ّ�ي (�أبو علي� ،أحمد بن حم َّمد)� ،شرح ديوان
احلم ��ا�سة ،ن�شره� ،أحمد �أمني وعبد ال�سالم هارون،
دار اجليل ،بريوت ،ط1991 ،1م.
النابغ ��ة الذبي ��ا ّ
ين (�أب ��و �أمامة ،زياد ب ��ن معاوية)،
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ديوان النابغة الذبي ��اين ،حتقيق ،حم َّمد �أبو الف�ضل
�إبراهيم ،دار املعارف ،القاهرة ،ط1985 ،2م.
جري ��ر ب ��ن عط َّي ��ة ،دي ��وان جري ��ر (ب ���شرح حم َّمد
ب ��ن حبي ��ب) ،حتقي ��ق ،نعم ��ان حم َّم ��د �أم�ي�ن طه،
دار املعارف ،القاهرة ،ط.3
كث�ِّي�رِّ عزَّة (�أب ��و �صخر ،كث�ِّيرِرِّ بن عب ��د الرحمن)،
دي ��وان كثيرِّ ع� �زَّة ،جمعه و�شرحه� ،إح ���سان ع َّبا�س،
دار الثقافة ،بريوت1971 ،م.
جمموعة م ��ن ال�شعراء الهذل ِّيني ،دي ��وان الهذل ِّيني،
حتقيق� ،أحمد الزي ��ن وحممود �أبو الوفا ،دار الكتب
امل�صر َّية ،القاهرة1965 ،م.
ُن َ�ص ْيب بن َر َباح� ،شعر ن�صيب بن رباح ،جمع وتقدمي،
داود �سلُّوم ،مطبعة الإر�شاد ،بغداد1967 ،م.

ثانيا املراجع
�1 .1إبراهي ��م �أني ���س و�آخرون ،املعج ��م الو�سيط ،املكتبة
الإ�سالم َّي ��ة للطباع ��ة والن�شر والتوزي ��ع ،ا�ستانبول،
1972م.
2 .2الزِّ ِر ْكل ��ي (خ�ي�ر الدين بن حمم ��ود) ،الأعالم ،دار
العلم للماليني ،بريوت ،ط2002 ،15م.
3 .3الطاهر بومزبر ،التوا�صل الل�سا ُّ
ين وال�شعر َّية ،الدار
العرب َّية للعلوم ،بريوت ،ط2007 ،1م.
4 .4املج َّم ��ع الثق ��ا ّيف ،املو�سوع ��ة ال�شعر َّي ��ة� ،أبوظب ��ي،
الإ�صدار الثالث2003 ،م.
�5 .5أحم ��د مطل ��وب ،معج ��م امل�صطلح ��ات البالغ َّي ��ة
وتط ُّوره ��ا ،مطبعة املجمع العلم ��ي العراقي ،بغداد،
1983م.
6 .6جاكب ���سون (روم ��ان) ،ق�ضاي ��ا ال�شعر َّي ��ة ،ترجمة،
حم َّم ��د الويل ومب ��ارك حن ��ون ،دار توبق ��ال ،الدار
البي�ضاء ،ط1988 ،1م.
7 .7جمال الدين بن ال�شي ��خ ،ال�شعر َّية العرب َّية ،ترجمة،
مب ��ارك حن ��ون وحم َّمد ال ��وايل وحم َّم ��د �أوراغ ،دار
توبقال للن�شر ،الدار البي�ضاء ،ط1996 ،1م.

�8 .8صالح ف ���ضل ،علم الأ�سلوب مبادئه و�إجراءاته ،دار
ال�شروق ،القاهرة ،ط1998 ،1م.
9 .9عبد ال ���سالم امل ���سدِّ ي ،الأ�سلوب َّية والأ�سل ��وب الدار
العرب َّية للكتاب ،تون�س ،ط.3
1010عبد العزيز عتيق ،علم املعاين ،دار النه�ضة العرب َّية،
بريوت1985 ،م.
1111عب ��د اهلل َّ
الغذامي ،اخلطيئة والتكفري ،من البنيو َّية
�إىل الت�شريح َّي ��ة ،الهيئ ��ة امل�صر َّية العا َّم ��ة للكتاب،
القاهرة ،ط1998 ،4م.
1212عب ��د الواح ��د املراب ��ط ،ال�سيمياء العا َّم ��ة و�سيمياء
الأدب ،الدار العرب َّية للعلوم ،بريوت ،ط2010 ،1م.
1313فاطم ��ة الط ّبال بركة ،النظر َّية الأل�سن َّية عند رومان
جاكب ���سون ،امل� �� َّؤ�س�سة اجلامع َّي ��ة ،ب�ي�روت ،ط،1
1993م.
1414كاهن ��ة دحمون ،اجلملة االعرتا�ض َّية بنيتها وداللتها
يف اخلط ��اب الأدب � ّ�ي – درا�سة يف �ضوء النظر َّي ��ة
التداول َّي ��ة ،خم�ب�ر حتلي ��ل اخلطاب التاب ��ع جلامعة
مولود معمري ،اجلزائر2012 ،م.
1515ه ��ا�شم ط ��ه �شال�ش� ،ضم ��رة ب ��ن �ضم ��رة النه�شلي
�أخب ��اره وما بقي من �شعره ،جم َّلة املورد ،املج َّلد ،10
العدد  ،2وزارة الثقافة والإعالم ،بغداد1981 ،م .
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