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ة -1
َ

ْوَسق
َ
  :أساليب�مجاذبة�النفس�ل�ّل�من�واز���التوقيع�وامل

� ي�شأ �وانفعا�� �ّ �ح��ّ ���ّيؤ �وفق �املوسيقى �أو ��يقاع �من ��ل ��ما �واملوسيقى ��يقاع �أي ن�امقرونفيھ

خذ�ما�ت�نباستجابةطبيعية�أو�فطر�ة�
ّ
ا�ض�مستجيبة�لشغف�النفس�ال�شر�ة�ببالغة�التطر�ب�،�والنفس�ال�شر�ة�إذ�تت

� �الصوتية �املؤثرات �كث���من �مع �تفاعليا �حقيقةسياقا �تصدق �إنما �الفطر�ةاستجاب�و�يقاعية �مجاالت����ا ملختلف

  .أبرز�سما��ا�ال����يقاع�واملوسيقى���بداع��خرى 

والزمن�الذي��و�حّ����رسال�النغمي�،�باإلضافة�إ���إ���اس�ثمار�الصوت�اللغوي���يقاع�واملوسيقىينحو��ل�من�

تفيد�ضرو�ا�من�ومقامات�،�و���ب��كي��ا�املوسيقي�قمينة�بأن�تتحول�إ���أحوال��عب��ية�كيفيات��عب��ية�عديدة�غنية�

� �التعب��ية ��ساليب �م�ارة �ع�� �واملنغمة �املموسقة �توافر�الذات �تحصيل�ا �و�تطلب �الصوت�، �صفات ��� �التصرف ��

�حقال �أن�تص�� ،�وحسب�تفاعالت�تلك�العناصر�املوسيقية�والتنغيمية�ال���مواد�ا�التصرف����الصوت�وطبقاتھ�وكمياتھ

ي�ب�ن�لنا�أن�،�و�ناء�ع����ذا�التصور�قباضا�إثارة�العواطف�و�نفعاالت��ان�ساطا�وان�ا�وأساليب��عب��ية�قائدة�إ��داللي

،� �مستو�ات �عدة �ع�� ��سري �التوز��� �فالفعل ،� �ناقص �ف�م �للوزن �و �ف�منا �أد�ى، �وزن �الصوت �إخراج الب�ية�كيفية

�اللغو�ة �للوحدة �،�الصرفية �و�س�ثقال ��ستخفاف �توز�ن �ج�� �ابن �عل��ا �أجرى �لذلك �امللفوظ �ل�يئة وا��ملة�توز�ن

�ب �وزن �النحو�ة �ا��احظ ملسانيا�اع��اف
ّ
�املنغ �الصوت �ب��ديد َمْوِسُق

ُ
�أو�امل ع

ّ
�املوق �يقوم �أن ��جراء �حاصل �و�كون ،

�تذّوق�املادة� �من ����يقاعية�أو�املوسيقية�سماعيا�انطالقا �املتعاطي �يجد�ا �ا��ّسوفق��ال�� �يدوز��ا بحبوحة�النفس،

�أ �تقبل�ا �ال�� �����ام ��الصوتية�ةاداملساليب �املنغمة �يق، �ال�� �التناسب �أش�ال �إل��ا �الغر�زة،�مضافا �حساب ّدر�ا
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�سلوب�املوسيقي�أو��يقا�ّ��املرتّدأش�اال��عب��ية�ما��و�أوسع�وأشمل�منھ��و�فرد�إ���الصو�ي�املاملقطع�فت�تقل�من�

  . وانفعاالت��تؤّدي�تمثيال�دالليا�ما�

�صفة�التجو�د�الصو�ي�والتنغيمي�ع���أ
ّ

��ا�بلذت��ا�اللسانية�السماعية�املولدة�ب�ساند�ا�إ���لقد�أورد�ابن�املع��

سّوغ�ال����،�واستدل�ع���التمي���ب�ن�حال�ن�حال�إتقان�املواز����يقاع�والتنغيم�لروح�التقبل��عد�التعلق�والشغف�ب

���شاد�من�عدمھ�ومدى�تحول��ر�حية�بالصوت�املنغم�املموسق�إ���حال�تقبل�قصوى،�فتمثل�لذلك�بصف���صوت

�ا�����ة،� ��و�� �����رسال�و�خرى�منعّمة�م�ذبة�مرققة�فلم�يتقبل�من �ج���ة�ُ�عمل�ف��ا�التطّوع �إحدا�ما مختلفت�ن

ث
ّ
�بالتخن �إيا�ا �ناعتا �اللّ�ن �الصوت �ذات �الثانية �من َل ّبِ

ُ
ق

ُ
�إ1وت �وظف �نو�رة �بن �متمم �أن �نرى �لذلك ،���� ���شاد تقانھ

� �ا��طاباستعطاف ��عمر�بن �مالك �أخيھ �مقتل �سوأة �جراء �نو�رة �ما�بن �نو�رة �بن �ملتمم ��زور�و�ان �ضرار�ابن �يد ع��

عمر�بن�الة�الفجر�ب�ن�يدي�انتوى،�أ�لھ�إ���ذلك�إتقانھ���شاد�و�ذل�أسباب�التمثيل�الدال������رحاب�ا��امع��عد�ص

� �ال�ا��طاب �للمعا�ي �الدال�� �التمثيل �وإتقان ���شاد �بجودة �لھ �ش�د �وقد �ا، �قصد �قلب�� ��� �إحالل�ا لشاعر�إ��

  .�عتياديةالباِرَدة�الغناء�الدال���الفائق�حدود�الداللة�واللغة�الشعر�ة�جدير���ا����مقام���شاء�أن�تتل�س�2.عمر

�أو� �الصوت �مادتھ ��عب��ّي �سلوك �ش�ل ��� �يتج�� �املوسيقى، �شأن �شأنھ �تطر��ية �سياقات ��� ��يقاع �يتج�ّ� قد

ب�إتقانھ�إ���أن�تبلغ�أسالي�تعب��ية�محركة�ل��ّس�و�نفعال�ودافعة�إ���ضروب�من�التواصل�الرو���النغم،�تر���أسالي

�النفس� �لوال�حاجة �الرا��ة ���سانية �املوافقات �من �ل�ما �يجدا �أن �واملوسيقى �لإليقاع ��ان �وما ،� �بال��ر�ة ف
ّ
املغل

�وم �الضرور�ةامللذوذة، �الت��يبات �من �ف��ا �يث��انھ �ما �ال�ال�شر�ةإ�� �واملوسيقى ��يقاع َرْي
َ
ث

َ
�أ

ّ
�نقّدر�أن �فإننا �ذلك ع

�متعلقتان� �فاعليت��ما �خصوصية �وإنما �الشا�عة، �املعارف ��� �متبع ��و �ما �وفق �والقياس �بالفكر�واملن�� �ستفادان

بالتحصيل�ا������العفوّي�ا��ّر،�و�و�الفعل�السلو�ي�والثقا���الذي�يتوقف�إنتاجھ�ع���مدى�براعة��ّل�من�الشاعر�

��ثر�ا �ذلك �حاصل �ذلك �ي��جم �ثّم �ال��نيةالتنغيمية، �واملوسيقيالتاقنالختيار��ساليب �ا��طاب، �للغة ع ِ
ّ
َوق

ُ
�امل مل�شد

                                                           
  14: البد�ع،�صابن�املع�ّ��،�كتاب� -1

  . 358: ،�ص2:ال�امل����اللغة�و�دب،�جامل��د�أبو�العباس�، -2
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�القراءة� �القراءت�ن، �استل�ام �إ�� �ال�ادية �أ��ا �وانفعالية�عتقد �حركية �قيم �ش�ل ��� �الوقت �ذات ��� �واملركب ال�سيط

املشفو�ة�واملسموعة�واملعاينة،و�زداد�ذلك��ثر�حظوة�ب�ن�املتلق�ن��لما���يقاعية�والقراءة�املوسيقية�للمادة�الصوتية

� �باعتباره ة
َ

ْوَسق
َ
�وامل �والتوقيع �والتنغيم �ال��نم �قيم �مجاذبة ��� �ا��س �وأحّق�(تحرر ��سماع ��� �وأش�� �النفوس ��� أح��

ألفنا�است�باط�دالال��ا�عن�طر�ق�إعمال�،�و���ب�ل�تأكيد�غ���ال���3)بالز�ادة�و�ستجادة�مما�يورده�املحتذي�ع����مثلة

و�و�ما�يجده�الذائق����نفسھ�من�اللذة،وا��الة�(معاي���النحو�والصرف،�و�يقاع�واملوسيقى�س�يل�تحصيل�ما�ا��ّس�

�باملوافقة �منھ �و�قع �الطبع، �إليھ �يميل �ما �الذوق �بحاسة �صادفت �إذا �النفس ��� �تحصل �قبل��4)ال�� �ما �معرفة �و�� ،

� �والطباع�ومعلوم(عقلية �ا��واّس �طر�ق �عن �أوال �النفس �أ�ى ��ول �العلم ��يقاع�)أن �س�يل �يكون �أن �يمكن �وال ،

�والتناظر�وال��كيب،� �والتباين �ال�شا�ل �يك����� �الدالالت �واسعة �القيم �م�شعبة �معارف�ما �ألن ��ذا �سوى واملوسيقى

�التوقيع�والتنغيم� �بال��ّدي�إ���قيم �ق(والطبع�ال��يح�كفيل ،�5)ارض�الشعر�بالطبع�عن�معرفة�العروضكما��ستغ��

را�ح�ن�يقول 
ّ

فمن��ّ��طبعھ�وذوقھ،�لم�يحتج�إ���: (و�أخذ�لدى�ابن�طباطبا��ذا�التوجيھ�ا������لإليقاع�من���أك���تجذ

،�وإذا��ان��يقاع�أسبق�إ���ا��س�والنفس�والشعور�من�العروض�6)�ستعانة�ع���نظم�الشعر�بالعروض�ال������م��انھ

� �حس �تدّبر�فإن �إ�� �لو�جئنا �و�كذا �ا��سية، �الفطن �بمختلف ��غ�� �ال�� ��ولية ��عتماالت �تلك ��� �متضّمن ة
َ

ْوَسق
َ
امل

� �نزار�قبا�ي �قصيدة �ذيوع �الفنجان"سياق ��انت�" قارئة �منذ �ال�س��ا �ال�� �الفنية �التحوالت �جملة �قراءة ��ستطيع فإننا

�قة�ال���ارتآ�ا�م����ا،�وع���أساس�من��ذا�التفّ�م�ا����ّ���اجسا����خواطر�الشاعر�ثّم�خطابا�ونصا�فغناء�ع���الطر 

للُمكّوِن�اللغوّي��عت���بإطالق�ا��احظ�لصنوف�مخارج�حروف�اللغة�،�نظر�إل��ا����مستو�ا��ا�ا��ركية�فقال�معلقا�ع���

� �املغمور �الصو�ي �والتص�يف �املش�ور �الصو�ي �التص�يف ��و�م(حّد �وإنما �املعروفة، �ا��روف �من �ل�س �من�ألنھ خرج

                                                           
  24: املوازنة�ب�ن�أ�ي�تمام�والبح��ي،�ص�مدي�،� -3

  .78: أسرار�البالغة����علم�البيان،�ص�عبد�القا�ر�ا��رجا�ي�،�-4

   107:،�ص1:�متاع�واملؤا�سة،�جالتوحيدي�،أبو�حيان� -5

  134/136: 1:العمدة����محاسن�الشعر�وآدابھ�ونقده،�جابن�رشيق�،�ـــ�كذا�

  41:عيار�الشعر،�صابن�طباطبا�العلوّي�،�-6
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�عل��ا �وال�يوقف ح���
ُ
�ت �ال �واملخارج �وحسية�7)املخارج، �روحية �مطالب �وفق �تتالءم �أن �ا��روف �أصوات �شأن �ومن ،

ة�بال�شاط�ا����ّ��يخرج���ا��داء�من��،�ول�ذه�السلو�ات8انفعالية�قوام�ا�التعديل�و�ستواء
َ

ق
ْ
النغمية�و�يقاعية�ِعل

م�باتخاذ�ا�التصو�ر�اللسا�ي
ّ
م�بضوابط�لسانية�سمعية�إ���سعة�املتلفظ�ورحابة�املنغ

َّ
�9محدودية�الصوت�اللغوّي�املعل

�اللفظ،�ولقد�قارب� �ا��ّس�قبل ��� �املقروعة ن،�املستجيب�لتحقيق�اللذة�السماعية
ّ
��ذا�ا��ّر�املتف� البالغيون�العرب

: املناط��يقا���املوسيقّي�لدى�كالم�ماألك���تحررا�من�املعيار�ة�ع���مخارج�أصوات�اللغة�استوع��ا�الس�ا�ي����قولھ

�نفسھ،�( �راجع �إذا �الذوق �سليم �الطبع �مستقيم �أحد ��ل �يجده �ما �ع�� �ومخارج�ا �أنواع�ا، �ع�� �ا��كم �أن وعندي

�ك �بخال واعت���ا ��ان �وإن �ي�ب�� �الغ���ال ما ��التف ��� �التفاوت �معيار�10)م�ان ��� �و��شاد �لل��نم �اللغة �قابلية
ّ

،وإن

  .12،�وذلك�الذي�أسماه�البالغيون�اللذة�السمعية�،�والطرب��يقا��ّ 11الفصل�ب�ن�الن���والشعر

ْوَسقة،�و�غدوان�قيما�إبداعية�إضافية�إ���أيقون
َ
ة�ا��طاب�قد�يط����ذان�ا��انبان،�جانب�التوقيع�وجانب�امل

�من ��و�� ��تقان �طبقة �مستوى �ع�� قھ
ّ

�نقدر�تحق �مثلما �املبد�ّي �فاعلية�"قارئةالفنجان"الشعرّي �تنامى �ثم � ل��ار�قبا�ي

�ذا�ا��طاب�الشعرّي�بإضافة�ا��صوصية���شادية�املتمّ�����ا�صوت�الشاعر�نزار�قبا�ي،�فاإلضافات�التمثيلية�ال���

فة�إ���شروط�التجو�د�الصو�ي�للغة�الشعر،�و���الطبقة�الثالثة�من�ترقية�النجاعة��سد��ا���شاد����طبقة�عليا�مضا

الفنية�تت�لل�الطبقتان��ولي�ن�بإبداعية�محمد�املو������تخّ���ت���ن�قارئة�الفنجانحيث�يأخذ�أصل�ا��طاب�طبوعا�

  .فنية�بالغة�أسباب��تقان�الف���العليا

                                                           
   34: ،�ص1:البيان�والت�ي�ن،�ج�ا��احظ�،��-  7

  64: ،�ص1:،�جنفسھ� -8

  .،�مصط���لسا�ي�موسيقي��عتمده�ا��احظ�������يص�التنا�ضات�الصوتية�املشبعة�بطاق���التنغيم�واملوسقة36: ،ص1:نفسھ،�ج�-9

   6: مفتاح�العلوم،�صالس�ا�ي�،� -10

  .311: ،�ص2:العمدة�جينظر�،ابن�رشيق�،�-11

42/52عيار�الشعر،�ينظر�،� - 12 
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��بداعي ��ضافات �تنامي �ت��يص �لغو�ة�يمكننا �صياغة �ب�ن �القصيدة �ملضمون �الدال�� �التمثيل �طبقات ��� ة

وإيقاعية�ثّم�التمثياللدال���الذي�أسبغھ�إتقان���شاد�ع���ملفوظ�ا��طاب،�وكذلك�يضاف�إل��ا�تحسس�محمد�املو���

�الف� �النماء �سياق �ليت�لّل �الشعرّي، �ا��طاب �ملضمون �فنيا �املشا�ل �املوسيقي �والتوز�ع �النغمي ����للتأليف �و�تجسد �

�وعالمات� �بالشمائل �و�شارات �والزمنية �الصوتية �املبالغات �بإسباغ �الشعرّي �النص �تمثيل ��� �املطرب �التمثيل براعة

�ب�ن� �يجمع �املغ�� �معبد ��ان ��غ���نطق، �الدالة ��حوال �وتوظيف �التبا�ي، �حّد �بھ �بلغت �وال�� �الوجھ �وتقاسيم ا��سد

ع�بالقض�ب�ع���رح���: (���الواحد،�وصف�ذلك�بقولھال��ن�والشعر�يجاذ��ما�ضمن�السلوك�الف
ّ
أرتحل�قعودي�وأوق

م�عل��ا�بالشعر�ح����ستوي����الصوت
ّ
  .الصوت�اللغوّي�عنصر�والظا�ر�أن�عماد�الفعل�التنغيمي��نا��و��13)وأترن

��شاد�يخضع�الصوت�اللغوّي�للمحفزات��يقاعية�واملوسيقية�ال����غلف�مواده�اللسانية�السمعية،�لذلك�فإن�

املجسدة��أو�الغناء�يحمل�امل�شد�أو�املطرب�ع���سلوك�التصرفات�الصوتية�املستجيبة�للموقف�الف���أي���ظة��بداع

الحظنا�الكث���من�ا��روج�ع���رسمية�ا��طاب�����ل�من�إ�شاد�نزار�قبا�ي��وقد،����التمثيل�الصو�ي�للدالالت�واملعا�ي�

  :املالحظات�الصوتية��تيةلإلملام�بذلك�،��ستصفيعامال�ع���ذلك��أو�غناء�عبد�ا��ليم�حافظ

املصاحبة�بالعزف�الفردي�يخرج�عن�ضوابط�القراءة�النحو�ة�" قارئة�الفنجان"نزار�قبا�ي����قراءتھ���شادية�ل

  ـــ�التوصيف��دا�ي���ملة�شعر�ة�م�شدة�بلسان�الشاعر�ـــ: و�تحرر����إعراب�الكالم

�م ��ــ
ْ

َست
َ
��عين��ا�تتأّمل�َجل �ــ�وقوف�بالسكون�ع���مرفوع�إعرابا�معّزز��سكوت�تمثي���داّل�ـــ

ْ
ْوف

َ
�وا�� كررة�مرت�ن�ـ

فنجا�ي�املقلوب�ــ�مّد�للتقفية�مع�فضلة�تمثيلية�ل�ست�بالضرورة����ال���يكرر�ا�الشاعر����التقفية�املماثلة����السطر�

  .الشعرّي�الثا�ي

�ال �مع �واملوسيقى ��يقاع �قراءات�ي�ناغم �قراء��ا �يمكن �وال�� � �العرافة، �دالالت ��سديھ �الذي ��س�شرا�� طقس

زمنية�مطلقة�ب�ن�ماض�وحاضر�ومستقبل،�و�املقابل�فإن�حركية�التثو�ر��يقا���الذي��سكن�دالالت�ا��طاب�ي�تقل�

                                                           
   48: �غا�ي،�ص�صف�ا�ي�،�  -13
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�الز  ��ذا �ونصف�ا، �ساعة �يقارب �ما �بالغا سع
ّ
�و�� �بالقصيدة �التغ�� �يمتد �حينما �جّو�سيمفو�ي �يتجاوب�إ�� �امل��ا�� من

���� غب���املستحالة
َّ
�الت َمْسِرَحةملقامات

ُ
�امل �املقامات �تلون �ضمن �ت�نا�ض �ال�� ��يحاءات �غزارة �مع �وموسيقيا إيقاعيا

  .سرديات�قارئة�الفنجان

�عتقد�أن��ملام�باإليقاع�واملوسيقى�يفرض�نفسھ�من�حيث�حاجة���سان�الطبيعية�إ���استكمال�ذلك�ا��انب�

� �لثقافتھ�الرو�� �والغناء �املوسيقى �مسا�مة ��� �يتحفظ ��ان �وإن �العر�ي، �البال�� ق�والدرس
ْ
ل

َ
�خ ��� �املركوز �نفعا��

� �آخر�كتاب ��� �املوسيقية �املعرفة �احتضن �من ��عت���أول �رشيق �ابن �فإن �الغناء�"العمدة"املحافظة �أنواع �إ�� مش��ا

روحانيا،�فاللغة��خرى�ال��ستطيع�اس�يعاب�الدالالت�،�وذلك�لكون�الفن�ن��شكالن�أساسا�من��يا�ومعرفيا�14وطبوع�ا

ا��سية�ال���تضطلع���ا��ل�من��يقاع�واملوسيقى،�لذلك�وإصابة�ل�ذه�الرؤ�ة�املن��ية�مّ�د�ا��احظ�ب�س�يق�املعارف�

قة�بإتقان�إخراج��يقاعية�واملوسيقية�قبل�إمعانھ����النظر�ة�البالغية،�والس�يفاء�املقدرات��يقاعية�واملوسيقية�املتعل

: الصوت�فقد�أو���ا��احظ�بالغ���تمام�بالشروط�ال��ية�وا��سمانية�وال��بو�ة�آللة�املنطق�ثم�تدّرج��عد�ا�قائال

�وال�( �لفظا �اللسان �حر�ات �تكون �ولن �التأليف، �يوجد �و�ھ �التقطيع، �بھ �يقوم �وا��و�ر�الذي �اللفظ، ��و�آلة والصوت

�بظ�ور  �إال �منثورا �وال �موزونا �باليد��كالما ��شارة �وحسن �والتأليف، �بالتقطيع �إال �كالما �ا��روف �تكون �وال الصوت،

  . 15)،�مع�الذي�يكون�مع��شارة�من�الدّل�والش�ل،�والتقتلوالتث��،�واستدعاء�الش�وة�وغ���ذلك�من��مور�...والرأس�

�ال� �ا��احظ �ش�ادة ��� �الواردة �املوسيقية �الشروط �تؤكده �إليھ �قصدنا �ما �ع�� �والتقطيع،�: نقديةالداّل الصوت

�من� �ل�ل �مسعفة �عوامل �جميع�ا �و�� �الش�وة، �استدعاء �التقتلوالتث��، �والش�ل، �الدّل �والرأس، �باليد ��شارة حسن

�التجاوب� �الس�يعاب �مفتوحا �املجال �نظر�تھ ��� �ا��احظ �ترك �ثم �كذلك، �بھ �
ّ
�املتغ� �واملطرب �ل��طاب الشاعر�امل�شد

ْوَسقة�أو�التوقيع��التمثي���ب�ن��حوال�واملقامات
َ
  .خالل�التفاعل�معامل

                                                           
  .311/312/313: ،�ص�2:العمدة،�ج�ن�رشيق�،�ينظر�،�اب -14

  79: ،�ص1:البيان�والت�ي�ن،�جا��احظ�،� -15
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ع�واملوسيقّي�امل��ن�واملنغم�س�يل�استخبار�املادة�الصوتية�وفق�ذات�الطر�قة�ال����
ّ
وق

ُ
�سلك��ل�من�الشاعر�امل

�سلك�ا�الشاعر�����ستجابة�للمث��ات�ال�ادية�إ���ا��وض����التعب���عن�موضوع�ما،�و�ستطيع�القول�إن�الشاعر�يرا���

�صوات�تزامنا�مع�إنتاجھ�ا��طاب،�فالتأليف�املوسيقى�يحضر�ولو�بفعالية�أقل�من�ا��وانب��بداعية��خرى��دوزنة

،�16سواء�أأقررنا�بذلك�أم�لم�نقّر؛�و�و�الذي�أسماه�البالغيون�تناسب�املسموع،�الذي��و�داخل����القوان�ن�املوسيقية�

ع�أو�والذي�يجمع�بي��ما��و�تلك�الذاتية�أو�الغنائية�امل
ّ
وق

ُ
�من�الشاعر�امل

ّ
حّرضة�ع���املزاولة�والتعاطي،�والظا�ر�أن�كال

املوسيقّي�امل�ّ�ن�يتوحدان����طر�قة�مداخلة�اللغة�الفنية،�حيث���رع��ل�م��ما�إ���الدندنة�والدوزنة�واملذل�والتجر�ب�

قلسانيا�وسماعيا�يقاسي وَّ
َ

ذ
َ
ُل�الصوت�اللغوّي�ُيت

َ
ع�وُ�خت���موصوال�ومعزوال،�و�ذلك�و�ختبار�عند�املجاذبة،�ُيْمذ

ّ
وزن�ُيقط

،�جوانب�التوقيع�واملوسقةخالل�كيل�املواد�الصوتية�يرا���ضمنيا�ي�الذي��و�كيفية�نفسية�وانفعالية�التنغيمفالتوز�ن

� �و�س�ثقال �معيار��ستخفاف �باعتماد �ذلك �يكون �املفرطة �ا��سية �القوى �الصوتية��17بإعمال �املواد �ب�ن فالتفاوت

�املالءمات�املؤدية�إ���ال��ن�الذي�قار�ھ�وتداخل�ا��عا���تصادمھ�واضطرابھ�
ّ

ع���أنھ��18عبد�ا��ميد�زا�يدمن�خالل�بث

ب�ن�مختلف��صوات�مشا�ل�ألثر�ال��ن����التأليف��اسقفالئتالف�املن...) فيما�بي��ا��مجموعة�من�النغمات�املؤتلفة(... 

� ���غام �ما�ب�ن �مع �ا��اّد �السم�ّ� �ال�شاط �بإعمال �باالكتفاء �يباينھ �النغم �أن
ّ
�إال �املوسيقي �الصوت �شأن �وكذلك ،

�تلوناتھ�السياقية،�يتّم�ذلك�عن�طر�ق َمْوسقالصوتمخت��ا
ُ
ُعوامل ِ

ّ
َوق

ُ
امل

ُ
�يلّون �الدندنة�والوسواس، �من إعمال��ي��ب�ذلك

حساب�الغر�زة�وتوظيف����ال�سو�ة�والتعديل�ما�ب�ن�العناصر�اللسانية�الدقيقة�حيث�ُ�ستعان�خالل��ذه�التفاعالت�

ا��سية�بذوق�مواطن��ستخفاف�و�س�ثقال����ترخيم�اللغة�وترقيق�حواش��ا،وإن�����عميق�ا��س�للقوى�الشعور�ة�

م�من�مثل�املبالغة����زمن�التصو�ت�توّج�ا�باطنيا�إ���إطالق�روح�التصرف�ا��ّر����
ّ
فإذا�قنعوا�(تحقيق�الصوت�املنغ

من�ا��ركة�بأن�يومئوا�إل��ا�باآللة�ال���من�عاد��ا�أن��ستعمل����النطق���ا��،�من�غ���أن�يخرجوا�إ���حّس�السمع�ش�ئا�

                                                           
  235: م��اج�البلغاء�وسراج��دباء،�صينظر�،�حازم�القرطاج���،� -16

  162: ،�ص1:ا��صائص،�جابن�ج���، -17

  37:علم��صوات�وعلم�املوسيقى�،صـــ�ـ18
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�ُ�ْسمع ��غ���صوت �املرفوع ��� �لإلشمام �الشفت�ن �إعمال�م �أع�� �وال�مختلسة �مشبعة �ا��ركة ��شمام�19)�ناك�من ،�ذا

�بتض�يعھ�الكث���من�الطاقات�الصوتية� و�ختالس��و�املجال�املسكوت�عنھ����نظر�ة�البالغة�العر�ية،�والذي�أ�درت

�املوسيقى� �والتنغيم �التوقيع �قيم�� �رسوخ �غ���أن �النحو�ة، �معاي���اللغة ��� �ال��عتمد �وال�� �ا��فاء ��� �املوغلة الدقيقة

�جو�ر�ا ��� �إبداعية ����قيمة �نالحظ�ا �ما �كث��ا �ال�� �و�� �الف�ّ�، �التواصل �تخلل ��� �البالغة �املصداقية لشعر�يمنح�ا

�ع��� �الشعر�ة �أن �و�عتقد �املعيار�ة، �سلطة �من ��حاس�س � �تتحرر �ح�ن �الدارجة �الشعبية �اللسانية العادات

  .�ول �تمظ�را��االلغو�ة��عد�انتقال�ا�من�التوقيع�إ���التنغيم��غدو�ظا�رة�صوتية�من�الطراز 

�شأت�اللغة�العر�ية��شأة�شعر�ة�بامتياز،�حيث��انت�ب�ئة�الر���مجاال�حيو�ا�ل��ذيب�الصوت�اللغوي�و�نتقال�

بھ�من�التعب���إ���التغ�ّ�،��فا��ّ���ال��راو�الشاسع�املقفر�املحفز�ع���التخييل���ان�مناسبة�إلطالق�الصوت�والتف�ن����

ي�ن�ل��احظ�واقعة����صميم�نظر�ة�ا��مالية�الصوتية�العر�ية،والشعر�العر�ّي�إخراجھ،وقد�جاءت�مقدمة�البيان�والت�

قد�استفاد����أولياتھ��نتظامية�من����اح�الغر�زي�ع�����ذيب�الصوت،�وإتقان��يقاع��ان�ذلك�قبل�تكون��وزان�

�املح �السم�ّ� ��ستلذاذاللسا�ّي �اس�نار�شروط �قد �الشاعر��ول �يكون �وقد �امل�ارات�العروضية، �توظيف �جراء صلة

�
ّ

�أن �اعتقاد�م ��� �ث�ت �ح�� �الصو�ي، �التجو�د �شروط �من ��ستلزمھ �وما �ال��نم �ممارسة ��� �الطبيعة�(اللسانية صمت

،�لذلك�فإن�للمدود����اللسان�العر�ّي�جمالية�قد�يفوق�20)البدو�ة��و����حقيقة��مر�جزء�متّمم����املع���للغة�أ�ل�ا

��ا�جميع�القيم�اللسان
ّ

ية�السماعية��خرى�املسا�مة�لھ����إنتاج�القيم�التواصلية،�ولقد�أم����ذاالتناجزالوظيفي�لذ

،�و�و�ما�تطلب�من��21يقاع�وموسيقى�الشعر: ب�ن��يقاع�واملوسيقى�إ���دمج�ما�ضمن�مقياس�در����جام���واحد��و

يقاع�والتنغيم�و�جرس�صوت�ا��رف��ساتذة�تقديم�معارف�موسيقية�إضافية�إ���علم�العروض�التقليدي�من�مثل�� 

  . واملقطع�
                                                           

  73: ،�ص1:ا��صائص،�ج�ابن�ج���،�-19

  173:،�ص1:تار�خ�آداب�العرب�جمصطفى�صادق�الراف���،� -20

�مقياس�-21 �التقليدية: ُبرمج �ال�سمية �من �الشعر�عوضا �وموسيقى �ملشار�ح: العروض �استجابة �والقوا�� �العروض �املعر��،��علم التحديث

  . 2009د�.م.إ���دخول�نظام�ل�1986: اللغة�و�دب�العر�ي�با��امعات�ا��زائر�ة�خالل�ف��ة: ل�سا�س��تخصص
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�الذي� �الفطرّي ��ستعداد �من �انطالقا �والصو�ت �التوقيع �خ��ة �اك�ساب ��� �واملوسيقى ��يقاع �من ��ل ��تدي

���� �ا���ة �و�ذه ��لمة، �و�يئة �ومقطعا �صوتا �الدقيقة �للعناصر�اللغو�ة � �الغر�زة �حساب �بإعمال �ا��ّس �ستفيده

�ب���يص �الكفيلة ��ستعمال�ن��الوحيدة ��� �الظوا�ر�الصوتية �عليھ ��� �مثلما �ا��فاء، ��� �املتنا�� �الدقيق املركب

�يقا�ّ��واملوسيقّي،�بحيث�يتّم�و���مختلف�املواد�اللسانية�السمعية،وال������بمثابة�الشع��ات�الروحية�الواصلة�ب�ن�

� �الذبذبية ��نتظامات �خالل �من �واللسان، �الفؤاد �واملحسوسب�ن �و�سطا�وامللفوظ �وتناسبا �وا���اما �كّما املحصاة

وقبضا�وتواليا�وتخ���ا��س�للمتوا���و�ستغناء�عن�املتنافر،�وا��قيقة�أن�ابن�ج���قد�احتفل���ذه�القوان�ن�اللسانية�

�و�س�ثقال �معاي����ستخفاف �إتقانھ �خالل �من �اللغو�ة �نظر�تھ ��� �ا��ملة��22السماعية ��� �وُ�عّدل ��سّوي �وا��ّس ،

��زمنة�املوسي �أحوال �مقاي�س �ب�ن �املجاذبة �طر�ق �عن اة
ّ
�املغن �أو �امل�شدة �الشعر�ة �ل��ملة �املكونة �و�يقاعية قية

،�غ���أن�تحسس�النفس�ملواطن�التنغيم����انتظام��صوات�يتطلب�خ��ة�حسية�يو�ل�إل��ا�قياس�املدات�23املتخللة�بي��ا

وملا��ان�الطول�(بة�الثقيل�إ���الثقيل،�و�سبة�ا��ّدة�إ���ا��ّدة،�و�طوال�والكيفياتالتنغيمية�من�مثلتقدير�ا��ّس�ل�س

والقصر،�والسعة�والضيق،�والقرب�والبعد،�من��ذه��سباب�َمْعِرًضا�للتقدير�الذي�ي�ّ��معھ�التناسبإذا��ان�الطول�

عَ  �القصر�والسَّ �القصر�مع �وكذلك �أخرى، ��سب �ع�� �منھ �يكون �وقد �نصفھ، �يكون �وقد �طول، �ضعف �يكون �مع�قد ة

عة�والضيق�مع�الضيق� ،�ومن�البد���أن��نتظامات��يقاعية�24)�انت��ذه��سباب�أو���ما��عت���من�التقدير... السَّ

�مقادير�ا� �ضبط ��� ��ستعان �ال�� �تلك �أي �عقلية �فوق �بالقوى �تناط ��عتبارات ��ذه �مثل ��� �املوسيقية والصوتية

ا��سية�الالمحدودة�القوى،�فا��ّس����تطلبھ�التوقيع�واملوسقةت�سع�وأحوال�ا�وكيفيا��ا�بمختلف�املؤثرات�الروحية�و 

  25.مداركة�ل�ستوعب�الكث���من�املؤثرات�واملن��ات�ا��سية�من�مثل�البصمة�الصوتية�وال�يئة�والشمائل

                                                           
  .162: ،�ص1: ا��صائص،�ج�ينظر�،-22

  9: الشفاء،�جوامع�علم�املوسيقى،�صينظر�،�ابن�س�نا�،� -  23

  11: ،�صنفسھ� -  24

  105: ت��يص�كتاب�الشعر،�ص�-25
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�لسانية�� �مواّد �من ��داءين �ب�ن �ملا �الشعر�تبعا �للغة �والتنغيمي �املوسيقي �ال�شاط �مع ��يقا�� �ال�شاط فق
ّ
يت

قر�أو�القرع�أو�النفخ،�باإلضافة�إ���عام���الصوت�والزمن،�يتّم�ذلك�س
ّ
بتقطيع�(ماعية�مش��كة�داخلة�تحت�اعتبار�الن

�النغم� �تلك
ُ

ف
َّ
�تؤل �ثّم ،

ً
��غمة �فيكون �قطعھ �عند �توقيعا �م��ا �صوت ��ل ُع

َّ
�ُيَوق �معروفة، �منتظمة ��سب �ع�� �صوات

�أل  �سماع�ا
ّ

ة،فيلذ
َ
�متعاَرف ��سب �ع�� ��عض �إ�� �التناسب�عض�ا �ذلك �حسية�26)جل ��و�خصيصة �الذي �التناسب ،�ذا

ساق�العناصر�
ّ
س�بحيث��س�م��ساوق�وتناسب�وا�

َ
ْحد

ُ
جامعة�ب�ن��يقاع�واملوسيقى،��سري�ع���امللفوظ�واملسموع�وامل

�العن ��� �فالتنّوع �والتقاطع، �للتصادم �املنافي�ن �و����ام �السالسة �ن�يجة �امللفوظ �تلي�ن ��� �السمعية اصر�اللسانية

اللسانية�ضمن�ا��ملة�املوسيقية�يو�ل��سو�ة�عناصره�و�عديل�اإ���قوى�ا��ملة�العص�ية�ا��ارقة�وفق�مبدأ�التباعد�

�ح��� � �والتعديل �قانونال�سو�ة �ع�� �بناء �بلطف �ا��س �رّده �غ���ملتئم �امللفوظ �بدا �وإن �وح�� �اعتدال، �ع�� أو�التقارب

  27.��ز�ا���ام�املجموع�غدو�السياق�التنو��ّ��بمثابة�التنافر�الذي�ي

�بما�� �الوثيق ��رتباط �يرتبط ع
ّ
�املوق �أو���شاد �حّ���التغ�� ��� �اللغوّي �الصوت �توز�ن �أن �كيف �وا��ا �لنا يتج��

�بما� �فالوزن �التعب��ية، ��ساليب �تتضم��ا �ال�� �لألوزان �ا��سما�ي �أو�التمثيل �أو�النقر�أو�ا��ركة �القرع �من �شا�لھ

��يق �طبقة �من �عليھ �ضرور�ة��شتمل �مادة ��عد �والسكون �ا��ركة �ومتواليات �املقاطع �أزمان ��� �والتناسب �والنظام اع

��عر�في�ن� �سياق�ن �لھ خذ
ّ
�يت ��يقاع �و�بدو�أن �ال�يلتئم، �مش�ت �املسعفة �املستو�ات �بال�تلك �العناء �كأن �التغ��، ��ّس

ة�والغناء،�إذا�نح
َ

ْوَسق
َ
�يقاع��و�النقلة�ع���: (ن�جئنا�إ����عر�ف�مواحد�متعلق�بإيقاع�الشعر�امل�شد�و�خر�م��ق�بامل

،�و�سط��سباب��يقاعية�للنغم����خالف��سط�ا�لإل�شاد،�ألن�ل�ل�فعل�خواطره�28)النغم����أزمنة�محدودة�املقادير

�ا��اضنة�للتنغيم��غدو� �باأل�عاد �املرتبطة �متواليات�التنغيم �وإرسالھ،ووفق �تحدد�شروط��نتاج�الصوت�اللغوّي ال��

دا���ملة�من�الدالالت��نفعالية�املتعارف�عل��ا�ب�ن�امل��ن�ن،�نذكر�م��ا�ما�يحّرك�النفس�إ���النجدة،�وشّدة��  ِ
ّ
يقاع�مول

                                                           
   758: ،�صابن�خلدون��تار�خ�العالمةدون�،ابن�خل -26

  82: مسائل�فلسفة�الفن�املعاصرة،�صينظر�،�جان�ماري�غو�و�،� -27

  140:مفاتيح�العلوم،�ص�-28
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�ن�ساط�والطرب،�وم��ا�ما�يضع�النفس�ب�ن�شّدة��ن�ساط�و��ن��نقباض�و�حرك�ا�للكرم�وا��ر�ة�وا��راءة،�وم��ا�ما�

� �النفس �وانقباض �وا��زن �الش�� �29يولد �قصيدة ��� �املستو�اتاإليقاعية ع
ّ

�توز �ع�� �وللوقوف �الفنجان"، �فقد�"قارئة ،

�مقامات� �تخللتھ �الساعة �ونصف ��و�ساعة �بالقصيدة �حافظ �ا��ليم �عبد �
ّ
��غ� �استغرقھ �الذي �الوقت �أن الحظنا

التلفيظ�اللغوّي��تكر�ر�ةتنو�عية�يمثل�الزمن�املوسيقى�ف��ا�ما��س�تھ�سبع�ن�باملئة�من�مجمل�الوقت��جما��،�ع���أن

لنص�القصيدة�يبقى�مستوليا�على�سبةالثالث�ن�باملئة�املتبقية�من�زمن�التغ����جما��،�يمثل�الصوت�اللغوّ�ف��ا�قيمة�

حسية��سمح�بقياس�مستو�ات�التنغيم�والتوقيع،�لذلك�ي��أ�املوسيقيون�إ���تقدير�حساب�الكيفيات�التنغيمية�وفق�

  . 30ا���عادم�اييل�تقطيعية����ال���يدعو��

�قصيدة �لغة �ألصوات �املوسيقي �فالتمثيل �السامع،�"قارئةالفنجان"إذا ���ا �يتعلق �ال�� �الفنية �الواج�ة �و

مت�ع���عبد�ا��ليم�حافظ�
ّ
واست�ناسا��غاية�إتقان��داءين��يقا���واملوسيقّي�نرى�أنمْوسقةقصيدة�الفنجان�قد�حت

  :ا��روج�����عض�العبارات�عن�أصل�النّص�ع��

  مات�ش�يدا�من�مات�ع���دين�املحبوبقد�

  : ليحّول�إ���

  31من�مات�ش�يدا�مات�فداء�للمحبوب�

�ب�ن� �الف�� �التجاذب �طبيعة �ع�� �دال �غ���تقطي�ّ�، ��و�سما�ّ� �الذي �ا��بب �وزن �موسيقى �بإيقاع �م��ن وكال�ما

  .السياق�ن،�سياق�التوقيع�وسياق�املوسقة

                                                           
  140: نفسھ،�ص�-29

  13: جوامع�علم�املوسيقى،�ص�-30

  235: نزار�قبا�ي،�ش�ر�ار��ذا�الزمان،�ص�-31
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زمات�اللفظية�املؤثرة�من�ح�ن�آلخر�من�مثل�وقد��ان�عبد�ا��ليم�حافظ�ي��أ�إ����عميق�ا��
ّ
ّس�بوضع��عض�الال

�التأث������ �بالغا �إيقاعيان �عنصران �و�ما �ال�سبة، �و�اء �ف��ا �املّد �إيقاع �ع�� �تنغيمياوت��ي�يا زا
ّ

�مرك �ــ �ولدي �يا �ــ إضافة

�واملوسق ��يقاع �طبق�� �تركب ��عكس �ال�� ��� �الفنية �الفضلة �تلك �ولعّل �الدرامي، �ا��ّس �مبدأ��عميق ��� �والعرب � ة،

�املت��� ��سّمونھ �غ���معقول �واحد �م��ع �كأ��ا �والشعر�ح�� �أو�ال��نم �الغناء �ب�ن �تجمع �الشعر��انت ��عاطي �إ�� ��د��ا

ھ�تألفھ��سماع�وتقبلھ�النفوس32واشتقاقھ�من�ا��ذب�والقطع�
ّ
�ألن

ّ
،�33،�وما��ان�للنفس�أن�تقبل�ع���مزاولة�الشعر�إال

املوسيقية�توافر�عل��ا�غ���عبد�ا��ليم�حافظ�بقصيدة�قارئة�الفنجان،�و�و�ا��انب��بدا����و�ذه�السلو�ات��يقاعية

  .الذي�أبرز�قابلية�الشعر�ا��ّر�للتغ���بھ�نظرا�ملا�يتمتع�بھ�من�مصداقية�إيقاعية�أصيلة�را��ة

  :ال�سا�م�الوظيفّي�ب�ن��يقاع�واملوسيقى -2

فق��يقاع�واملوسيقى�أو�الت���ن����  
ّ
النقلة�ع���النغم����أزمنة�محدودة�: (املبدأ�والغاية،�فاإليقاع�الذي��ويت

�شرحوا�34)املقادير �ح�ن �العرب �البالغيون �ت�بھ �وقد �الواحدة، �املوسيقية �ا��ملة �ضمن ��يقا�� �التنو�ع ��ع�� �بما ،

والوزن��و�أن�(رطاج�ّ��طبيعة�تالؤم�اللسان�امل�شد�مع�التوز�ع�الكمي�للمصوتات�اللغو�ة�واملدود،�فقد�قال�حازم�الق

تكون�املقادير�املقفاة�ت�ساوى،����أزمنة�م�ساو�ة�التفاق�ا����عدد�ا��ر�ات�والسكنات�وال��ت�ب،�فما�حذف�من��عض�ا�

ر�ع���ما�بث���منھ،�وأن�يتال���لتمك�ن�ا��ر�ات�والسكنات�املكتنفة�لھ�قدر�
ّ
�ا�أمكن�أن�يتوق

ّ
ع����عض�الوجوه�ال���بّ�نا

ي��أ�ا��س�إ���ضروب�من�التصرف�والتحايل��،�مع����ذا�أن����حّ��ي�التوقيع�واملوسقة35)النطق�بھما�فات�من�زمان�

���التعديل�ب�ن��زمان�واملقادير،فال�يخرج��عض�التفاوت�اللسا�ي�إ���حّ���املعقول،�و�ذايتمثل����التصرف�����شمام�

                                                           
                           63:إ��از�القرآن،�ص�-32

  63: نفسھ،�ص�-33

  10:مفاتيح�العلوم،�ص�-34

  263: م��اج�البلغاء�وسراج��دباء،�ص�-35
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� �مثلما ��يقاعيت�ن �املوسيقيت�ن �ا��ملت�ن ��� �ومتناظرة �السياق ��� �متوالية ��زمان �ب�ن �والتعديل �وا��ر�ي، �و�الصو�ي

  .الشطر�ن�أو�السطر�ن�الشعر��ن

ةقارب�البال   
َ

ْوَسق
َ
�زمنة�محدودة�املقادير�أي�الكميات،�يت���لنا�أن�:بإطالق��سمياتغيون�قيم�التوقيع�وامل

�من��يقاع�والت���ن�يحتاج�إ���حّ���زم���تكراري��و�الذي�يحفظ�للمواد�اللسانية�السماعية�أنماط�تواليھ�وكيفيات�
ّ
كال

�املوا �جملة�تنو�ع ��ل �تكون �بأن � �التطر��ية �الوظائف �وتتحّدد �املواّد �تركيب �ي���ص �بحيث �آدائھ، �خالل �النغمية د

�الوقت،�إنھ ����ذات �لل��كيب��شاكال�وتنوعا�وتباينا �قابلة �املوسيقية �املواد �مجموعة�من التنافر�الذي�من�(إيقاعية�أي

يقا���ضمن�ا��ملة�املوسيقية��و�املجال�ا��يوّي�،�حيث��عتقد�أن�ح���التنو�ع�� 36)شأنھ�أن�ي��ز�ا���ام�املجموع

س�كفاءة�
َ

ف
َّ
س�ثمُر�خاللھ�تنوع��صوات�ودرجات�ن���ا�والتحكم�اللسا�ي�السما������أداء�املدود�بما�يضمن�للن

ُ
الذي��

  .التعامل�مع�عناصر�ا��ملة��يقاعية�،�ح����س�م�حسن�تقدير�التلفيظ�والتنغيم�والتصو�ت�إ���جماليات�التغ���

يمتاز�الكالم�املتغ���بھ�ب��ك���لغتھ�ع���ج�ة��تقان�اللسا�ي�السما���ومن�ثمة�فإنھ����مقابل���تمام�با��وانب�

الصوتية�التنغيمية�قد��غّيب�عنھ�ال��ك���الدال���فل�س�ثمة�من�مقصدية�وا��ة��ستطيع�أن��ش�ل�ملمحا�موضوعيا�

�ا��طا �إرسال �التم����� ��ذا �ع�� �و�ناء �أو�امل��ن�ملضامينھ، �املنغم �فإن �اللغو�ة ��صوات ة
َ

�َمْوَسق �ع�� �والتعو�ل ب

�ستعيض�عن�الدالالت�املوضوعية�باعتماد�التمثيل�الصو�ي�التنغيميمدعوم�ن�بال��ك���ا����ّ��وا��ر�ي،�يقوى�حضور�

�حصر�الفا �و�مكننا �النحو�ة، �الدالالت �مناب �ورموز�ما �بإشارا��ما �لينو�ا �وا��ركة، �التنغيم �ب�ن�فاعلي�� �الوظيفي رق

أسلو�ي�التواصل�وأسلوب��يقاع�والتنغيم�واملوسقة�و��ن�أسلوب�التواصل،�باعتماد�الدالالت�املعيار�ة�أن��و���تمتاز�

�الروحة� �الداللية �الفوائد �أ��ا �و�عتقد �با��دس، ��صابة ��� �والنبوغ �الفطنة �واتقاد �ا��ّس، �وفورة با��ميمية

� �من �املوسيقى �قارئ �بما�التي�ستفيد�ا م
َّ
�املنغ �اللغوي �الصوت �إبراز�فاعلية ��� ��ستوثق �التنغيمية، �الدالالت مختلف

����بد�عھ�ح�ن�تفّرد����توصيف�أساليب���شاد�املقارب�املشا�لة����فاعليا��ا�بأساليب�التغ�ّ�،حيث�
ّ

أورده�ابن�املع��

� ھ
ُ
�سياقات س�ثَمر

ُ
�� �لم �رائدا �معرفيا �تفر�عا �والبد�ع �العر�ية �بالبالغة �البال���نحا �الدرس ��� �و�بداعية الوظيفية

                                                           
  82: مسائل�فلسفة�الفن�املعاصرة،�ص�-36
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العر�ّيالحقا،�وقد�رو������تقديم��بداع����تنغيم�الصوت�اللغوّي�امل�شد�باالس�ئذان�ع���القلب،�ع���الرغم�من�أن�

�حقيقة� �يقارب
ّ

�املع�� �ابن �ألفينا �فقد �واملوسيقى ���شاد �لتجا�س �ونظرا �والغناء، �الكالم �ب�ن �متوسطة �حال ��شاد

،�و��شاد�37ما�بإسباغ�جملة�من�التوصيفات�الفنية�من�مثل���شاد�بالصوت�ا�����،�و��شاد�بالصوت�اللّ�نتناجز�

� �واملوسيقّي �الصو�ي �التمثيل�ن ��� �التف�ن �شدة �من �أو�الكورال �با��وقة �لبالغة��38املو�م �التفّ�م ��ذا �سياق �وصمن ،

فظت�لنا�الروايات��دبية�يأ�لل���ية�والتطر�ب�وقد�حباإلخراج�الصو�ي�ف�و�م�الصوت�اللغوي�موقعا�ومموسقا�قيل�

  .قال�إنما�أب�ا�ي�ال��اكيف�أن�أن�اين�سرجو��ب�ا�من����ية�القراءة�القرآنية�

م�والت���ن�حيث�قال�ابن�سالم
ّ
صال�بالغناء�وال��ن

ّ
لم�يكن�ألوائل�العرب�: (�ان�الشعر�العر�ي����أولياتھ�البدائية�مت

�يق ��بيات
ّ
�الشعر�إال لبمن

ّ
�املط ل�الشعر�ع���ع�د�عبد ّوِ

ُ
دت�القصائد�وط ّصِ

ُ
�ق �الرجل����حادثة،�وإنما ،�مع���39)ول�ا

فقا�مع�شروط�التغ��،��ستعان�بت��ينھ�وتنغيمھ�الحتمال�مشقات��عباء�النفسانية�وا��سمانية�
ّ
�ذا�أن�الشعر�بدأ�مت

و��ن�القصيدة�ال���تمثل�مرحلة�صناعية�من�للعمل،�لذلك�وجب�علينا�التمي���ب�ن�الشعر�من�منظوره�الغنا�ي�ا��الص�

س��ورة�التحوالت�الشعر�ة�والشعر����نقلتھ�تلك�من�الطبيعة�إ���الصناعة�مشا�ل�لتطور�جل�علوم�اللغة�العر�ية�من�

�عل��ا� �انطوت �ال�� ��بداعية �أ�در�املشار�ع �الذي �التعليمي، �اللغوّي �الدرس �قواعد �إ�� �والتوصيف �واملالحظة البحث

�الت �قالأصول �ح�ن �الطبي�� �بالصفاء �شعر�النا�غة صاف
ّ
�ات �عن �سالم �ع���ابن �العر�ّي، �أحس��م�: (فك���اللغوي �ان

ف�واملنطق�ع���املت�لم�أوسع�منھ�ع���
ّ
ديباجة�شعر،�وأك���م�رونق�كالم�وأجزل�م�ب�تا،�كأن�شعره�كالم،�ل�س�فيھ�ت�ل

،�فاملالحظ�أن�توصيف�املكونات�40)لم�املطلق�يتخ���الكالمالشاعر،�والشاعر�يحتاج�إ���البناء�والعروض�والقوا��،�واملت�

�وجماليات� �التوقيع �لشروط �مستوعبة �جاءت �الشعر�العر�ّي �أوليات �طبيعة �صفاء �ع�� �سالم �ابن �ح�اية ��� � الفنية

�بن� �ومحمد �الشعر، �جو�ر�مبدأ �ع�� �الطارئة �العر�ية �للقصيدة �النظمية �بالشروط �ال��ام�ا �أك���من �
ّ
�والتغ� التنغيم

                                                           
  .14/15/16: البد�ع،�ص�-37

  131: ،�ص1: العمدة،�ج�-38

  11: طبقات�فحول�الشعراء،�ص�-39

  17: نفسھ،�ص�-40
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�س �كتاب ��� �ورواياتھ �آرائھ �الكث��من ��صف�ا�ي �املغن�ن؛أورد �طبقات �عن �الرواة ��و�أحد �و�بدو�وا��ا�"�غا�ي"الم ،

ظلت��عكس�املالمح�" طبقات�فحول�الشعراء"للمتفكر�أن�السياق�التار����للتحوالت�الشعر�ة�ال���انطوى�عل��ا�كتاب�

املعيار�ة�والقياس،يصّدق�ذلك�مجمل�التوصيفات�البالغية�ال����الفنية�ا��مالية�ال���سبقت�التقعيد�اللغوي�و�يمنة

�ا��طاب،والتباس� �بالغات �ومختلف �اللسانية �بامل�ارات �الشعري ��بداع �وارتباط �والتوقيع، �للتنغيم �مالمسة أورد�ا

طق،�ورقة��شّدة�أسر�الكالم،�وعذو�ة�املن: مبادئ�تكون�العقل�اللغوي�بالسلو�ات�ا��سية�و�نفعالية�من�ذلك�قولھ

  .،و����ل�ا�توصيفات�إيقاعية�مرجع�ا�إ���أساليب�توقيع�الكالم�وتنغيم�العبارة�42،�وليونة�الشعر41حوا����الكالم

  :توز�ن�الصوت�اللغوي����ح��ي�التوقيع�والتنغيم -3

للمادة�الصوتية،�و�ذا�الذي���ستقي�الصو�ي�اللغوّي�ح��ي�التوقي���عن�طر�ق�إعمال�امل�شد�أو�املموسق  

اة،�ففي�قصيدة�
ّ
نحسب�أن�الت���ن�وافق���شاد�" قارئة�الفنجان"�سمونھ�التوز�ع�املوسيقى�ع���اللغة�الشعر�ة�املغن

�لدى� �املو�� �محمد �حّس �إل��ا �ا�تدى �ال�� ��� �موسيقية �أساليب �الحتمال �وإيقاع�ا �القصيدة �لغة �قابلية �حيث من

�فاال�سيا �القصيدة، �ت��ينھ ��س�شرافية �الرؤ�ة �ع�� �املرتكز �التغب�� �أو �السردية �العرافبية �حدس �ع�� ة�املنب�ية

�لالساند �الشعرّي ���دث �جميع�ا �و�� �الفنجان �قارئة ��� �وإيقاعية �داللية �ممسعفات �تناغم �القصيدة �لطقس ،�بانية

� �و�يقاع �املنغم �الصوت �ب�ن �التناجز�املركب �ذلك �التوقيعوخالل �م�ارة �تتوا�� ��الداّل  مع
ّ
ةفن

َ
ْوَسق

َ
��يقاع�امل �وحسب ،

�امل �الصوت �ذلك �بھ ��ع�� ،� �امللذوذ �الصو�ي �ال��كيب �استدعاء �إ�� �تلقائيا ��عمد �أن ��ن�ساط�البد�ع ���ا�� �املنتج نغم

  .و�رتياح

  � �قصيدة �عليھ �تقوم �الذي �أثر��يقاع �الفنجان"وأما �الت��ي�ية" قارئة �القابلية �ذي �و�و�كما�ف�و�ا��بب ،

��تية �الوحدات��يقاعية �تتوا���فيھ ،�و���إن�تأملنا�ا�0///،�أو��0/0/أو��0: /أسلفنا��شارة�وزن�سما���ال�تقطي��

ة�لسانيا�وسماعيا،�قابلة�للتصر�ف�إ���سياق�إيقا�ّ��واحد��و
َّ

ف
َ

خ
َ
،�و���ا��ركة�اللسانية�0/0: /إيقاعيا�ألفينا�ا�مست

                                                           
  29: طبقات�فحول�الشعراء،�ص��-  41

  30/31: نفسھ،�ص��-42
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�ا��ّس  ��س��وي �ال�� �الصغرى السماعية �الفاصلة �تحليل
ّ

�ألن �إ����0: ///، �ولسانيا �وموسيقيا �إيقاعيا �تتحول �ألن قابلة

�،� �تخفيفا �املتحرك �الثال�ي �وسط ��سك�ن �يجوز �حيث �العر�ي �البال�� �العرف ��� �را��ة �قاعدة �وتلك �الوسط، �سك�ن

�يناسب �الذي �والت���ن �املوسقة �وقابلية ��يقا�� �الت��يب �وراء �يقف ��و�السر�الذي ��ذا��و�ذا �إيقاع �شعر�ع�� �ل

  .الوزن�الشع���أو�الغنا�ي�،�فالتدو�ر�والتتا�ع�والتجاذب��ل�ا�مقو�ة�لل�شاط�ن�اللسا�ي�والسما��ّ 

اة�ألفينا��ل�م��ع�من�امل��ع�ن�يم���  
ّ
وإذا�جئنا�إ���توّسم�آيات��ختالف�ب�ن�قارئة�الفنجان�م�شدة�و�ي��ا�مغن

�ع �يحافظ �فاإل�شاد �بھ، �خاصة �لغو�ة �مثال�شروطا �لذلك �نضرب �عليھ، ��� �ما �وفق �يؤد��ا �ا��طاب، �م��مية ��

باالختالف�الكمي�ب�ن�املوقف�الشعري�التا���ح�ن�يكون�م�شدا�وح�ن�يكون�متغ���بھ،�فالتكر�ر�الذي�تختتم�بھ��عض�

  :السطور�الشعية�يأ�ي������شاد�مث��،�و�و�خالفة����املوسقة�بمجيئھ�مثلثا؛�مثل�قولھ

  وطر�قك�مسدود�مسدود/ لكن�سماءك�ممطرة�: ���حال���شاد

�
ّ
  43وطر�قك�مسدود�مسدودمسدود/ لكن�سماءك�ممطرة�: ���حال�التغ�

����التغ��ّ مفقود���اية�املوقف��: تث���لفظة: ���خاتمة�مقام�من�مقامات�القصيدة: ومثل�ا
ُ

ث
َّ
ل

َ
ث

ُ
،�ف��������شاد�وت

دو�الذي�يالئم����املحّل�الواحد�ب�ن�:سدود�مع�إبراز�قيمة�املقطعم: بذلك�بمثابة�توكيد�تنغيمية��صوات�البانية�للفظة

  .والت���ن�وظائف�الصوت�والتنغيم�واملوسقة

فإن�جمالية�الصوت�اللغوّي��ستفيد�إما�" قارئة�الفنجان"و�اإلضافة����طبقات��يقاع�ال���يتضم��ا�خطاب�  

ُمون�الوظيفي�املالئم�ب�ن�التوقيع�
ُ

لسانيا�أو�سماعيا�من�كيفيات�إتقان�التغ���بھ،�وقد�تحسب�البالغيون�العرب�ل�ذا�الك

�إخر  �بكيفيات �التجو�دية �طبقاتھ ��غ�� �والذي �ا��احظواملوسقة �قال �لذلك �اللغوّي �ا��رف �صوت �ال�: (اج واملخارج

                                                           
  236: نزار�قبا�ي�ش�ر�ار��ذا�الزمان،�ص�-43
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�عل��ا �وال�يوقف �الصوتية�44)تح��� �املجاورات �جراء �ت��قھ �ال�� �واملرونة ،� �بھ �تتمتع �الذي ��نز�ا�� �ال��اء �و�و��ع�� ،

را
ّ
  .تأث��ا�وتأث

طوي�ع����شاط�إيقا���يأخذ�التنو�ع��يقا���ب�ن�الوحدات��يقاعية�الثالثة�ال�����صنا�ا�سياقا�تفاعليا�ين

�عن� �ناتجة �الوزن ��ذا �ع�� ��� �ال�� �اللغة، �بإ�شاد �اللسان �إعمال �عن �تتولد �ال�� ة �والِ�زَّ �فاألر�حية ،� �فاعل موسيقّي

  .ا��فة�وقابلية�املراوحة�وال��اء�التنو����املتوفر�عليھ�إيقاع��ذا�الوزن

  :الشروط�اللسانية�والتنغيميةملْوسقة�الصوت�اللغوّي  -4

م�������يص�املكونات�اللسانية�السماعية�للملفوظ�اللغوّي�،�وقد��سري��س�م��ل��  
ّ
�شاد�والتغ���وال��ن

م�أصواتا�أو�مقاطع�
ّ
التجو�دان�اللسا�ي�السما���ع���اللغة�ما�قبل�الصوفية�والنحو�ة،�وذلك�كأن�يدّور�املتغ�ّ��أو�امل��ن

ن�����عديد�يصبح�تنغيم��صوات����مضمار�ا�غاية�روحية�وانفعالية�داللي
ّ
ة�تقتصر��عب���ا�أو�دالل��ا�ع���مجّرد�التف�

خذ�الطبوع�ال��نية�صفة�املقامات�ال���يتطلب�إتقان�آدا��ا�براعة����تمثيل�الدالالت�
ّ
إخراج�الصور�الصوتية�،�بحيث�تت

���ستطيع�اس�ثمار�ما�أوتيھ�من�براعة�التنغيم�أن�يتصرف����إزجاء�التلو�نات�ال
ّ
صوتية�والتمّ�ر����عن��حوال،�واملتغ�

��و� �اللغوّي �للصوت �التطر��� �التمثيل ��ذا �ولعّل �أو�التطر�ب، �ال���ية �تمثيل ��� ��س�ثمر�ا �ال�� ��شتقاقات ابتداع

  ).وللشعر�املوزون�إيقاع�يطرب�الف�م�لصوابھ: (ح�ن�قال�45الذي�عناه�ابن�طباطبا

���مخاطبا��ا�وت��ين�بھ����مجالس�ا�وت�نافس�بھ��عتد�العرب�بامل�ارة�اللسانية����تحقيق�جمال�املنطق،�تتح���بھ�

: ���عرصا��ا،�وقد�التمس�ا��احظ�س�يل�ت�يان�الشروط�اللسانية�الالزم�توافر�ا����منطق�الشعراء�وا��طباء�ح�ن�قال

�ارة�وإن�البيان�يحتاج�إ���تمي���وسياسة،�وإ���ترت�ب�ور�اضة،�وإ���تمام��لة�وإح�ام�الصنعة،��وإ���س�ولة�املخرج�وج

املنطق،�وتكميل�ا��روف�وإقامة�الوزن،�وإن�حاجة�املنطق�إ���ا��الوة�والطالوة�كحاجتھ�إ���ا��زالة�والفخامة،�وإن�

                                                           
  28: ،�ص1:البيان�والت�ي�ن،�ج�-44

  53: عيار�الشعر،ص�-  45
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وتلك����الفاعلية�ال���ت�تعش�ع����امس�. 46)ذلك�من�أك���ما��ستمال�بھ�القلوب،�وتث���بھ��عناق،�وتزّ�ن�بھ�املعا�ي

�النظرّي  �جدوا�ا �وتفقد �البال�ّ�، �ع����الدرس �ا��مالية �الفنية �اللغوّي �الصوت �وظائف ��مر�بتمحيص �يتعلق عندما

  .الطر�قة�ال���احتفلت���ا�كتب�الفالسفة�املسلم�ن�من�مثل�ا��وارمي�وابن�س�نا�وحازم�القرطاج��ّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ص�البحث
ّ

  : م��

                                                           
  14:،ص1:البيان�والت�ي�ن،�ج�-46
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وقد�استد���ذلك�الت�امل�و��سقان�ضمن�الوظيفة�الواحدة����داللت��ما�العامة�ي�ناغم�سياقا��يقاع�واملوسيقى�

�ا��امعة�إ���صيغة�معرفية���� �علم�العروض��� �تما���ما�علم�العروض�وموسيقى�الشعر�: تخول�مقياس ،�وللتدليل�ع��

خالل�ا��جماني�� تتج������ش�ل�فطنة�أو�نبا�ة�فأثارا�ما�املعرفية�إن�مصدر�ما�النف����و�نفعا���واحد: نقول معا�وتناجز�ما�

�حس �صور �ش�ل �وال�� �ال�سط �قوام�ا �قبضية �املوسيقي �ال��ن ��و�ذاتھ �املر�ح �التوقي�� �فاألسلوب ،� �معا �و�ما ،� ‘ املطرب

�الصوتية �ل��ملة �للصوت �والتوقيع �انفعالية�واملوسقة �حسية �وظيفة �ضمن �،�ي�سقان  واحدة
ّ

�مرك �ح��� �موقف ب��و

�ع�����ا�ذلك��،��ستوعبھ�الذات�السامعة�من�خالل�التفطن�للكيفيات�ال���تلتقط���ا�جملة��صوات�املنغمة�واملموسقة

�ي �الذي �املوسيقّي �ال�سيج �إليقاظ �حافزا ��ون �ال�� �بتلك �آثار�ا �شب��ة �وتخييالت ���ستفيد�اتصورا �القارئة �تلقي�الذات من

ل�ذا�السياق�املعر���املنتقص�من�خارطة�املعارف�التعليمية�العر�ية�فإن�اعتماد�لك�واستجابة�،�لذا��طاب�الشعرّي�بالغيا�

سقة�والت���ن�،�عتقد�أن�حقة�بمفا�يم�املوْ يقاعية����الدرس�العرو����متطلب�استدعاء�مكمالتھ�املعرفية�الال املفا�يم�� 

،�وذلك�ما�يحتم�علينا�ضرورة�ع���العموم�ع�ا�جميل�ذه�ا��وانب�التكميلية�آثار�ا�الفاعلة����معارف�اللغة�والشعر�والفنون�

،�واعتماد��شاطا��ا�مكملة�لدرس�العر�ية��سيقية�ضمن�دفاتر�برامج�التعليم�العا��العمل�ع���برمجة�املعارف��يقاعية�واملو 

  .العر�ي�ن�البالغة�والبيان

  :الئحة�املصادر�واملراجع

  .دار�املعرفة�ب��وت�لبنانعبد�القا�ر�ا��رجا�ي،�: أسرار�البالغة����علم�البيان .1

 . م�2002،�دار�الكتب�العلمية�ب��وت�لبنان،�4. �صف�ا�ي�أبو�الفرج،�ط: �غا�ي .2

 .أبو�حيان�التوحيدي،�م�شورات�دار�مكتبة�ا��ياة�ب��وت�لبنان:  �متاع�واملؤا�سة .3

 .محمد�عبد�السالم��ارون�مؤسسة�ا��ان���بالقا�رة: ا��احظ�،�تحقيق: البيان�والت�ي�ن .4

 .م1974،�دار�الكتاب�العر�ي�ب��وت�لبنان،�4.مصطفى�صادق�الراف��،�ط: تار�خ�آداب�العرب .5

  .ابن�خلدون،�الدار��فر�قية�العر�ية�،�دار�الكتاب�اللبنا�ي: تار�خ�العالمة�ابن�خلدون  .6
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