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  .ا��زائر/جامعة�الشلف���                                                                

                                                                                    

غوّ�ة�ع���شبكة�من�العالمات�البنائية�،����ال�����تحوز �      
ّ
ع���ترت�ب�العالقة�ب�ن�ج���املب���واملع�������عكفالوظيفة�الل

من�خالل� (اللغة�العر�ية�،�فل�س�ثمة�عالقة�اعتباطية�ب�ن�الصوت�والداللة�ألن�ا��صوصية��سلو�ية�ألي�عمل�أد�ي�تظ�ر�

يمكن�أن�يتعامل�مع� ألن���سان�ال�،عالقات�السب�ية�القائمة�ب�ن�اللفظ�ومدلولھ��عاةاال��كيب�الصو�ي�لل�لمة�والبد�من�مر 

بل�البد�من�إدراك�السب�ية�ال���تخلق�الصلة�ب�ن�الرامز�واملرموز�و�ذه�السب�ية����ال����عطي�العمل��د�ي�،ال�لمات�فحسب�

إن��ل�الوظائف�التعب��ية�ناتجة� :�ة�،�حيث�يمكن�القول�ما��علق��مر�باللغة�العر�ية�الشاعر �ا،�وخاصة�إذ�1) ميالده�ا��قيقي

�أو ��حاطة �إ�� �امل���� �س�� �أساسھ �تركي�� �منطلق �عن ��� بالضرورة ،� ��صوات �قوام�ا �جمالية �لغو�ة �بوظيفة ال��� �ملام

� ��سلوب �مع�� ��� �و�سلوب( تت��ص ��سلوب �أساس �والكالم ،� �الكالم �أساس �واللغة �اللغة �أساس �و�املظ�ر��فاألصوات

�كتابة �الكتابة �يجعل �الذي �من��2)ا��ار�� �بدءا ،� � ��صوات �فاعلية �من �وا��مالية �ال��كي�ية �م�وناتھ ��سلوب �يلتقط �إذن ،

���ذه� �ير�� �الذي �ال��كي�� �سياق�ا ��� �امل�ونات ��ذه �تدرج �أن �قبل �فال�لمة �فاملقطع �اللغوي �الصوت �من العناصر�الصغرى

                                                                                   .الوظيفة�إ���جمالية�تأث��ية�

  :ا��صوصية��سلو�ية�ل��روف�املتباعدة�املخارج

  

�عمل�املؤثرات��سلو�ية�الصوتية�ال�امنة����ا��طاب��د�ي�ال���تحمل��ل�خصوصية��عب��ية�ع���التأث������القارئ��

�حيث ،� �اللفظ �تركيب �خواص �من ��عد �ال�� �أوتار�الصوت ��غمات �مع �يتفاعل �اس�ثمار�الطاقات��الذي �ع�� ��سلو�ية عملت

ما�يحدث�إحساسات�عضلية�سمعية�و����صوات�املتم��ة�وما�يتألف�م��ا��ل�( الصوتية�املوجودة����املادة�الصوتية�وع���

�والساكنة� �املتحركة ��صوات �و�التكرار�وتجا�س ��صوات �وطول �و�الشدة �و�يقاع ،� �ل��ر�ات �املختلفة �الرنات و�عاقب

�الفنّ  3...)والساكنات� �ألن��سلو�ية�خاصية�تركي�ية�قائمة�ع���إبراز�تلك�امل��ات �ا��ا، �وظيفة�إبالغية�ية �باعتبار�ا ّصة�جّدا

تظ�ر�من�خالل�ال��كيب�الصو�ي�للمفردة�،�إذ�أن�الدراسة��سلو�ية�تبدأ�من�التأث���الصو�ي�املتمثل����ب�ية�النغم�و�شكيالت�

  . 4ا��روف
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�فإّن � ،� �وعليھ �والقوا��، ��وزان �غاي�� �عن �تماما ��عيدا �الشعري �ا��طاب ��� ��سلو�ي �أثر�ا �ل�ا �صوات��فاألصوات

يتأ�ى�تفرده�إال�بفضل�ورود�ا��روف�املركب�م��ا�الكالم�مورد�التباعد�والتنوع����مخارج� اللغو�ة�تحدث�أثرا�سمعيا�متم��ا�ال

د�عن�،�ح���ت��ز�وظيفتھ�ا��مالية�و�ت�بدى�،�ألن�الصوت�املؤثر�يتحدد��سمة�أسلو�ية�تجعلھ�يتفرّ �واتزان�النطق�ع���اعتدال

�من��صوات�في �ألن�غ��ه �ال�لم�ليجعل�ا�م���مة �للم��������تركيب جو�ر�ال��كيب�و�( ... مثل�ا��وانب�العبقر�ة��بداعية

  .         5)�سلو�ية�يلتقيان����خصوصية�استخدام�اللغة����التعب���إلبراز�ا��وانب�ال���تمركزت�حول�ا�الدراسات��سلو�ية�

يرتكز�تلفظ�الكالم�أثناء��داء�الوظيفي�للغة�ع���طبيعة�حروف�ا،�فم��ا�ما��و�س�ل�خفيف�ع���اللسان�وم��ا�ما��و������

داء�النطق�املتبلور����ا��طابة�أو�ما�أن�قوام�اللغة�يكمن���� م�لف�لھ�مس�ثقل�عليھ�أثناء�ممارسة�نطق�الصوت�و�خروجھ�،

ة����ا��روف�ال���ت�باعد����مخارج�ا�الصوتية�وت�باين����استخدام�ا�من�حيث�إ���ا��ّف �و��شاد�،�فإن��صوات�ال���ت�نا��

�،�أل��ا�قائمة�ع���الوضوح� �إ���الفصاحة �فت�نا���بدور�ا أما�فصاحة�املفرد�ف���خالصتھ�من�تنافر�ا��روف�و�( �شكيال��ا

ا����و�الذي�أو���إ���ا��احظ�إ����عت��ذه�الوظيفة�،�ولعّل��ذا�التم���اللسا�ي�السم�6.)الغرابة�و�مخالفة�القياس�اللغوي 

�،�وإ���ترت�ب�ور�اضة�،�وإ���تمام��لة�وإح�ام�الصنعة�،�وإ���س�ولة�:(... الفّنية�بقولھ وإن�البيان�يحتاج�إ���تمي���وسياسة

�ز�محاسن�النطق�وأناقة�،�أي����يص�ا�ع���الوج�ة�ال���ت��7...)املخرج�،�و�ج�ارة�املنطق�،�وتكميل�ا��روف�وإقامة�الوزن�

  .السماع�معا

 �تناسقةم�وم���وردت�امللفوظات
ّ
وذلك� ممارسة�نطق�ا�لتة�ع���اللسان�وس�لت�خّف ���أصوا��ا�ومتنوعة����استخدام�ا�مث

� �ال�لمة ��يئة �تأدية �املقتضية �و�نفعالية �النفسية �للقوان�ن �8استجابة ��لمة �مثل �و��عسر�نطقھ �شق �غ���ذلك ��ان �وما ، :

،�لتدافع�حروف�ا��لق�ف��ا�مرة�واحدة�،�ألن�نطق�حرف�ن�متجاور�ن����املخرج��ش�ل�صعو�ة����إظ�ار�الصوت�و��9ال���ع�

،�إ���وجود�حروف�شا�عة��ستعمال�عند�العرب�مثل��10التلفظ�بھ�،�الناتج�عن�توقف�ال�واء�وانحباسھ�،�وقد�ت�بھ�ابن�در�د

ليل�لتفاو��ا����الثقل�و�ا��فة�ع���اللسان�من�مثل،�الظاء،�الذال،�ثم�الثاء�ثم�،�و�إ���حروف�استعمال�ا�ق الواو،�الياء�و�ال�مزة

الش�ن�ثم�القاف�ثم�ا��اء�،��و���من�ا��روف�الشديدة�ذات�الوقفات��نفجار�ة�،�والشديد��و�الذي�يمنع��ال�واء�أن�يجري�

  .سا�النحباس�ال�واء�و�كتمانھ�،�ومن�الطبي���أن��ش�ل�صعو�ة����نطق�ا�و�منع�خروج�أصوا��ا�خروجا�سل�11فيھ�

��و���� �الذي �والثقل �ا��فة �موضوع �من �البالغيون �بھ �أشاد �ما �مع �اللسانية �الوظيفة ��� ��ثر��سلو�ي �موضوع ي���م

�أحّس� ��لما �اللسان �ع�� �التوا�� �وحسن �التناسب �أسباب �توافرت �ف�لما ،� �وسالستھ �اللفظ �ا���ام �ع�� �دال معيار�ح���

ح�،�بتوافر�شروط�فصاحة�الكالم�الذي��و�قانون�ثابت�ال�يتغ���ما�دامت�اللغة�العر�ية����اللغة�العر�ية�امل�شد�والسامع�بارتيا

.  

                                                 
 .202:ص 2006 ،املكتب�ا��ام���ا��ديث��زارطة��سكندر�ة�،،�رؤى�بالغية����النقد�و��سلو�ية� ما�ر�م�دي��الل -  5
 .  21:،�ص1993دار�ا��ليل�ب��وت،��1،�ط1،�شرح�و��عليق�محمد�عبد�املنعم�ا��فا�ي،�مج� ،��يضاح����علوم�البالغة ا��طيب�القزو�ي�-  6
 .14: ص�،1968،�دار�إحياء�ال��اث�العر�ي�ب��وت�لبنان�،�1: ا��احظ�،�البيان�والت�ي�ن�،�ج� -  7
 .7: ح�العلوم��،�دار�الكتب�العلمية�ب��وت�لبنان�،�صاينظر�،�الس�ا�ي�،�مفت�-  8
 .22:،�ص،�ا��طيب�القزو����،�املرجع�املذ�ور�ينظر��-  9

 .41:،�ص1987،� دار�العلم�للمالي�ن�ب��وت�لبنان�1:ط تحقيق�من���بلعب�ي،�1: ينظر،�جم�رة�اللغة�ج�-  10
 .203:،�ص ،�القا�رة دار�غر�ب�للطباعة�وال�شر�والتوز�ع علم��صوا�ت�،ينظر،�كمال��شر،� -11
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اعتمدنا�الس�ب�الف��يا�ي�استخلصنا�ما�مؤداه�أن�القيمة�ا��مالية�للّنظم�تظ�ر����حسن�اختيار�ال�لمات�و�سبك�ا� إذاو       

�ل �وكمية �نوعية �سمات �من �امل���� ��ستخدمھ �ما �وفق �ف، ،� �����ام�ت��روف �خاص�تا �وال��� ��نتقاء �عملي�� �عن تمخض

وإن�ل��س��،...) واعلم�أن�أحسن��ب�ية�أن�ي�نوا�بام��اج�ا��روف�املتباعدة�: ( والتالؤم�لذلك�قال�اللغو�ون�االعرب�القدامى

� �الذوق�ن �ع�� ��سلو�ي: املدرب �ا��ما�� �ال�شكيل �أسباب �بلوغ �ع�� �يقوى � �السما�� �العناصر��اللسا�ي �من �دّق �ما �خاصة ،

فمن�ذلك�استحسا��م�ل��كيب�ما�تباعدت�مخارجھ�من�ا��روف�،�نحو�ال�مزة�مع�الّنون�،�(... اللغو�ة�وقياس�أ�عاد�ا�ال��كي�ية�

،��12...) إذ��ان�الصوت�مع�نقيضھ�أظ�ر�مع�قر�نھ�ولصيقھ�... واستقباح�م�ل��كيب�ما�تقارب�من�ا��روف�... وا��اء�مع�الباء�

�بي��ا�خالل�السياق�،�تتلون�العناصر�اللغو�ة�البانية�ل�يئة�ا��طاب�،�فيؤدي��ذا� و�تمازج�أصوات�ا��روف�امل���مة�فيما

���حوزة�اللغة��سقا��امال�من�املتغ��ات��سلو�ية�الصوتية�،�(...�جراء�اللسا�ي�إ���ضبط�مختلف�آليات�التناغم�الصو�ي�ألن�

��ث ،� �ا��ناس��س��ال��،�التناغم: ار�الطبيعيةو�مكن�أن�نم���من�بي��ا ،� �،�التكرار،�املحا�اة�الصوتية ،�ومن�13...)الن��،�املد

اللغة�واقعة����دائرة�الب�ية�الصوتية�الداخلية�لل�لمة�املسا�مة�مع� الوا���أن��ذه�املالحظة�النقدية�ا��اصة�بقوان�ن�تركيب

البنائية�لتجا�س�أصوات�ا��روف�،�سيما����القول�الشعري�الذي�ت��ز��غ���ا����تأليف�ا��طاب�ا��اصل�جراء�مراعاة���عاد

�،� �الوظيفة��سلو�ية�الصوتية�ذات�الدالالت�املتباعدة��ش�ل�أو�� ��ذا�( ... فيھ �،�و�تج�� فللصوت��عد�دال���الشك�فيھ

متاز�عن�غ���ا�من��ساليب�،�ألن�لغة�الشعر�ت�14)البعد��ش�ل�أك���وضوحا����الشعر�،�ألن�الشعر�عبارة�عن�ب�ية�صوتية�

  . 15التعب��ية�بحماسة��رتجال�،�وخصوصية�ال��كيب�ذات�الوظيفة�البنائية�،��ع�����ا�جرأة�النفس����تنميق�أساليب�الكالم

  :لالنتظام�الصو�ياا��سما�ي�الطبي������املسوغ��

 يقوم�تلفظ�الكالم�،����ح���الوظيفة�الفنّ      
ّ
ع���القوان�ن�ا��سمانية�ال���ت�تظم�آليات�إخراج�غة��دب�،�ية�ا��مالية�لل

الكالم�وتلفظيھ�،�فاألصوات�ال�سيطة�تخرج�من�ا��نجرة�،�أما��صوات�املركبة�فتخضع�لتغ��ات�اللسان�وا��نك�ال���تتطلب�

��راء�النقدية�البالغية�ال����عتمد��16ن�باه�والدر�ة�واملران ��ع���ع���كث���من �لذلك�فإننا�ال�ن�اد� �القانون�ا��سما�ي�، �ذا

لدى�تحليل�ا�الظا�رة�اللغو�ة�الفنية�ا��مالية�،�فحروف�ا��لق�غ���حروف�ا��نك�،�و�حروف�الشفت�ن�غ���حروف���سنان�،�

�ذا�إذا�ما�نظرنا�إ���أ�وان�ا��روف�معزولة�مجردة�من�السياق�،�وع���خالف�ذلك�فإن�إحالل�ا�منتظمة�متناسقة�وظيفيا�

�التقدي �حصول �وأزمان��ستد�� ،� �املخرجية �وأ�عاد�ا �الصوتية �مل�ونا��ا �الغر�زة �حساب �تو�� �بفضل �و�نفعا�� ر�ا�����

مقاطع�ا�التلفيظية�،�و�و�ما�يمكن��سميتھ�باالشتقاقات�الصوتية�ال���ت�تج�ا�الوظيفة�اللسانية�السماعية�،�حيث�ال�يمكن�

فاالستعذاب�ف��ا�( تتا�عية�لسلسـلة��صـوات����ال�سق�الكـالمي�للكالم�أن�تجرى�عليھ�إجراءات�الّصقل�إال�من�خــالل�الب�ية�ال

� �املؤ�س �و��ستعمال ��ئتـالف �و �و�الصيـغ �املـواد �الظا�رة�17...)يحسـن �ل�شكيل �غ����افية �الصوتية �فاالعتبارات �لذلك ،

                                                 
  .227: ،�ص�2:ابن�ج���،�ا��صائص�ج�-  12
 .61:،�املرجع�املذ�ور،�صبي���ج��و -13
  .97:ص1991  املؤسسة�العر�ية�للدراسات�وال�شر، 1:،�ط ،�استقبال�النص�عند�العرب محمد�املبارك -14
 .188:،�ص��2:ا��صائص�،�ج�ينظر،�ابن�ج��،��-  15
 �غداد�،�الدار�التو�سية�لل�شر، دار�الشؤون�الثقافية�العامة�، ترجمة�محمد�محبوب��،محاولة����أصل�اللغات� جان�جاك�روسو�،�،ينظر -16

 .37:ص

 .225 :ص��1981سالمي�ب��وت�دار�الغرب� 2: تحقيق�محمد�ا��ب�ب�بن�خوجة�،�ط ، حازم�القرطاج���،�م��اج�البلغاء�و�سراج��دباء�- 17 
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�ون�اختيار�امل�����باإلضافة�إ����سلو�ية�بل�البد�من�توافر�أسباب�نفسية�تتضم��ا�انفعاالت�امل�����،�و�تحسس�ا�املتلقي�في

  .�18ونھ�لسانيا�،�نفسيا��أيضا��ستلزمھ��شرط��يصال

        

��مية�البالغة�لوظيفة�ائتالف�ال�ِلِم�ح�ن�أشار�إ���مدى�قيمة�����ام�الدال���الناتج�عن��ا��رجا�يعبد�القا�ر��أعطى������

رض�بنظم�ال�لم�أن�توالت�ألفاظ�ا����النطق�بل�أن�تناسقت�دالال��ا�أنك�إذا�عرفتھ�عرفت�أن�ل�س�الغ: (...نظم�ال�لم�بقولھ�

،�فالتناسق�الدال���الناظم�للمعا�ي�مر�ون�باأللفاظ�ال���تتوا���متجاذبة��19...)وتالقت�معان��ا�ع���الوجھ�الذي�اقتضاه�العقل

الءمة�ب�ن�البن�ت�ن�الداللية�واللفظية����النطق�حسب�ما�تقتضيھ�شروط�البناء�العق���للعبارة�اللغو�ة�،�حيث�يّتخذ�مبدأ�امل

،�إذ�إن��ل�لذة��شعر�ونحس���ا�مر�ونة��ل�الفلسفي�إ���واقع�تأليف�ا��طاب�عدا�وظيفيا�يخرج�الفكرة��سلو�ية�من�التداو 

   20بحسن�الصوت�وتالؤمھ

ة�البانية�ملختلف�صور�و�قبل��ذا��جراء��نتظامي�الذي�ت�تجھ�الوظيفتان�اللسانية�والسماعية�،�فإن�الذات�امل�شئ

�،�أي� �ح���ا��طاب�الباطنية �تزال��� �لأللفاظختيار�ال��اد���� تلك�ال���ت�ون�ما ،�أي�التنقيح�النف�����للمعوضات�الداللية

�إ��� �ف��ا �واملْحتكم �البالغية، �التعب��ية �القيم �بإنتاج �املتصلة �و�نفعالية �ال�سقية �ال��ت�بات �جملة �من ��ستفيد ،� الداخ��

الذي��س���إ���أن��ع���عن�رؤ�تھ�بأسلوب�يختاره�يمتلك�إم�انيات�متعددة�،�ولكن�( ... ا����ّ��اللسا�ي�ألّن�الشاعر�القياس

،�حيث��21)�مر�ي�ت���بھ�إ���ما�يختار�ع���الرغم�من�أنھ�قادر�ع���أن�يأ�ي�بإم�انيات�اختيار�ة�أخرى�تتفق�مع�ما�اختاره�دالليا�

تية�واحدة�من�جملة�ا��يارات�الباطنية�ال��ية�بالتنوع�،�أل��ا�ت�ون�مشا�لة�للغرض�الدال���يتخ��������اية�املطاف�صورة�صو 

التأ�ي�والتلطف����جميع��ذه��شياء�وضّم�ا�،�ومالءمة�ذات�(... الذي�يروم�إليھ�امل�����ل�و��ا�مس��دفة�حسيا�وانفعاليا�ألّن�

�وجو�ر�ا �الرائقة �،�وطالو��ا �تقييم��ثر�اللغوي�من�22...)  بي��ا��و�خاّص�اللغة�وسّر�ا �يكمن��� �جو�ر�ا ،�غ���أن�ثمة�فارقا

�23...)تلفت�طبقة�الصوت��ن�باه�،�وتؤلف�بذلك�جزءا�ال�يتجزأ�من�التأث���ا��ما���( ... الوج�ة�ا��مالية�للصوت�اللغوّي�حيث�

  . الالت،�ألن�طبقات�الصوت�امل��ّدد�خالل�ا��طاب��و�املؤثر��و���القائد�إ���تحقيق�الد

داللة�الصوت�باعتباره�: ملبدأ�الوظيفي�لألثر�الصو�ي�،�ح�ن�أشادوا�بحقيقة�املصاقبة�ب�ن�الداللت�ن�ع���ا�العرب�نافحت�������

عنصرا�مث��ا�لقيم�الف�م�والتف�م�وناقال�لكيفيات��نفعال�ا������لتصور�املع��،�و��ن�داللة�ال�لمة�باعتبار�مرجعي��ا�امل��مية�

��أن�،�ومن��نا�يت
ّ

العنصر�ا��و�ري��ل�س��و�الصوت�نفسھ�ك���ء�منعزل�متعلق�بالتفاصيل�العضو�ة�لنطقھ�ولفظھ�،�( ... ج�

  .24... )وإنما��و�الصوت�من�حيث�تم��ه�عن�مجموعة��صوات��خرى�،�ودخولھ�����شكيل�أنظم��ا�

                                                 
 .37:ص2009مركز��نماء�ا��ضاري�،���،وتحليل�ا��طاب���سلو�ية�،�ر�عيا����دمن�،ظرني -  18
  .452:،�ص1981،�دالئل����از،�تحقيق�السيد�محمد�رشيد�رضا،دار�املعرفة�للطباعة�و�ال�شر،�ب��وت�لبنان� عبد�القا�ر�ا��رجا�ي�-  19
  .77:،�ص2010عبد�املجيد�زا�يد�،�علم��صوات�وعلم�املوسيقى�،�دار�يافا�العلمية�لل�شر�والتوز�ع�،�: ينظر�20

 
 .27:ص،���2003دار�الكندي�لل�شر�والتوز�ع�،�1:ط،��سلو�ية�مفا�يم�ا�وتجليا��ا��،�مو����ر�ا�عة -21
 .125: ،�ص�2: ابن�ج����،�ا��صائص�،�ج�-  22
،�املؤسسة�العر�ية�للدراسات�و�ال�شر��2حسام�ا��طيب�ط: وس�ن�وار�ن�،�نظر�ة��دب�،�ترجمة�م���الدين�صب���مراجعة�رونيھ�و�ليك،أ�-  23

   122:،�ص�1981
 73:ص�12�،1992:،�مجلة�أفاق�عدد الصوتية ما�ر�م�دي��الل،��سلو�ية -  24
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ظية�إ���الدرجة�من��تقان�ال����غدو�لقد�شا�ل�علماء�اللغة�العر�ية�ب�ن�إيقاع�صوت�ا��رف�و�ب�ن�وظيفة�بن�تھ�اللف�

�املعا�ي �ألشباه �ا��روف �بإمساس �قائل�ن ��خر�، �قيمة ��� �آليا �متضمنا �بمف�وم��25أحد�ما �وطيدة �صلة �الف�م �ل�ذا �ولعل ،

التجا�س�الصو�ي�للمعا�ي�،�ونحسب�أن��ذا�املف�وم�يلقى�صدى��عيد��ثر�لدى�اللغو��ن�العرب�من�حيث�ذ�بوا�إ���تقدير�

الصورة�:  رسية�والنغمية�،�متضمن��ل�ذلك���ال�شا�ل�ب�ن�الصوت�اللغوي�واملع���املست��ض�من�دالالتھ�الن��ية�وا���وظيفة

 26...) فالكالم�ا��قيقّي��و�املع���القائم�بالنفس�دون�الصيغ��(للكالم�النفسية�
ّ
غو�ة�تتال���مختلف�،�ففي�ح���التفاعالت�الل

�وتتالق ،� �و�جرائية �النفسية �،�الصور �أسلو�يا �للعبارة �البانية �وال�يئات �والكيفيات ��دوات �انتخاب �عنھ �ينجم ،� �تركي�يا ح

  .���27ال����س�م�����شكيل�البيانبي��ا��فتقوم�لھ�صورة����النفس�فأجزاء�الكالم�ت�تظم�وتلتئم�فيما�

  

  

  

  :ملخارج�أصوات�ا��روف�املتجاورة�ةالداللي�جا�سةامل�

        

�أن       �للصوت �يمكن �و��ال
ّ

�جو�ر�ما��نحرف�شذ ��� �ل�و��ما �إال �ل���ء �ال �اللغو�ة �الب�ية �تتوخاه �الذي �الدال�� �ال�سق عن

واحد�،��و�الذي�يجعل�املادة�اللغو�ة�منتظمة�،�فثمة�إذا�من�م��رات�الت�امل�الوظيفي�ب�ن��ل�الطاقات��يصدران�عن�حّس 

�يز  �بأن �جديرا �ي�ون �ما �ا��مالية �الفنية �اللغو�ة �للظا�رة �الوزن�املنتجة �من ��ل �ب�ن �البنا�ي �ال�شا�ل �طبيعة �عن �الل�س �ل

   28.و�يقاع�و�الصوت�اللغوي�و�املحتوى�الشعري�

و�بناء�ع����ذا�التوا����جرا�ي�ب�ن�الوظيفة�الشعر�ة�من�ج�ة�،�والوظيفة�الصوتية�من�ج�ة�أخرى�فإّن�الظا�رة�

�شتد�ح���تتغلب�ع���جملة�امل�ونات�البنائية��خرى�،��الشعر�ة�ت�ب���ع���مختلف�السمات�الصوتية�ال���تقوى�طبيع��ا�و 

غ���أن�ثمة�مالحظة�يجب�مراعا��ا��نا�أال�و����انتقال�الوظيفة�الصوتية�ضمن�العملية�الشعر�ة�من�املستوى�السط���

  .ا��ار���أي�القافية�إ���الوظائف�الصوتية�الداللية�

بن�ج���اللغوّي�،�فأفرد�لھ�بابا����كتاب�ا��صائص،�سماه�لقد�استحوذ�موضوع��شا�ل�اللفظ�مع�معناه�ع���تفك���ا

��عا��:  �مثال�بقولھ � �و�ضرب �املعا�ي، �لتصاقب ��لفاظ �:( تصاقب �أّزا �تؤّز�م �ال�افر�ن �ع�� �الشياط�ن �أرسلنا ا
ّ
�تر�أن ،��29)ألم

،�حيث�30فظان�لتقارب�املعني�نمتفّ�ما�إيا�ا�ع���أ��ا�تز���م�و�تقلق�م����مع�����ز�م��زا�،�وال�مزة�أخت�ال�اء�فتقارب�الل

�ز�وال�ز�مانحة�إيا�ا�قيمة�: يتج���التناغم�الوظيفي�املحكم�ب�ن�الصوت�اللغوي�ومعناه�املو���بھ�إليھ�،�متجسدا����قيم��

�ب�ية� �بما��ستفيض�من�دالالتھ�و��سامى�إ���است��اض �،������لھ�ا��ّس�و�تأثره� � �وسماعيا �،�فاألّز�املستذاق�لسانيا أسلو�ية

                                                 
   122:،�ص1983ب��وت�عالم�الكتب�،�3:،�محمد�ع���النجار�ط 2ينظر،�ابن�ج���ا��صائص�،ج��-  25
 .99: الشو�ا�ي�،�محمد�بن�ع���بن�محمد�،�إرشاد�الفحول�إ���تحقيق�ا��ّق�من�علم��صول�،�دار�املعرفة�ب��وت�لبنان�،�ص��-  26
 64:ص مصر، دار�املعارف، ، ،�محمد�زغلول�سالم تحقيق�محمد�خلف�هللا ، ا��طا�ي،�بيان�إ��از�القرآن ينظر،�-  27

،�دار�الثقافة�لل�شر��القا�رة��1:دراسة�نظر�ة�وتطبيقية����الشعر�ا��ا����ط ا��ليل�يوسف�،�التمثيل�الصو�ي�للمعا�ي�،�حس���عبد،ينظر��- 28 

   52:ص��،1998
  83:سورة�مر�م��ية��-  29
 146:ص،��2 :،ج ابن�ج���ا��صائصينظر،��-  30
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العبارة�املوافقة�لتلك�ا��ال�من��حساس�،�كما�أن��ش�ل�ال�لمة�متطاوال�أو�متقاصرا�يكس��ا�قيمة�أسلو�ية�حسب�تناغم�ا�

  . 31مع�معان��ا

�و�� �مخارج�ا ��� �ا��روف �تقارب �وقوع �سمت �من ��نفعالية �الداللية �مشار�ھ �املؤّداة �ال�يئة �تلك �ع�� �املع�� �وقوع �ستقي

�موا �وتمازج �جْرس�ا �و�طبيعة �املخارج ��� �بي��ا �فيما �ت�باين �العر�ية �اللغة �أصوات �ألن
ّ
�إال �ذلك �ول�س ،� �وتفاعل�ا �الصوتية د�ا

بفضل�ذلك�الغناء�الوظيفي�تتأثر�و�تؤثر��عض�ا����البعض�،�و� الشدة�و�الرخاوة�و�ا���ر�و�ال�مس�و�التفخيم�و�ال��قيق�،�و

ة�التموجية�وقوة�ا��رس�وتنوعھ�وكثافة��ن�شار�،�والضعيف�من��سبة�التأث���و�التأثر�تختلف�من�صوت�إ���آخر�وفق�ال��ن

�خالل� �تظ�ر�من �الصوت �ففاعلية ،� �و�املخرج �النطق ��� �معھ �و�يتفاعـل �بھ �فيحتـك �القوي �للصوت �يخضع �اللغو�ة �صوات

كمية�ال�واء���تم�بدراسة�الصوت�داخل�سياقھ�اللغوي،�من�حيث�(...سلسلة�التعالقات�اللسانية�أي�سياقھ�الصو�ي�الذي�

  .                                                                  32...)الالزمة�إلنتاج��ذا�الصوت�،�ا���د�ودرجاتھ،�وال�مس�وسوى�ذلك

��يمن��عض��صوات�من�حيث�طبيع��ا�ا��رسية�ع����صـوات�املجاورة�ل�ا�تبعا�ملخرج�ا�الصوتية�كصوت�حر���الع�ن�و�

َرى�( ،�و�ذا�النوع�من�التأليف�ي�تج�عنھ�تحول�ألحد�الصوت�ن��33فالع�ن�تتما����مع�ال�مزة�وتتداخل�مع�ا�نطقا�ال�مزة�،
َ
�ت

َ
ال

َ
أ

" أنك�لو�ألفت�ب�ن�ال�مزة�و�ال�اء�و�ا��اء�فأمكن�لوجدت�ال�مزة�تتحول��اء�����عض�اللغات�لقر��ا�م��ا�نحو�قول�م�أم�و�هللا

فأق����ا��روف��ل�ا�الع�ن�ثم�ا��اء�ولوال�:( غو��ن�السباق�ن�لف�م�داللة�التقارب�ح�ن�قال،��عد�ا��ليل�من�الل�34)�م�و�هللا"

�ّتة�ألش��ت�ا��اء�لقرب�مخرج�: بحة����ا��اء�ألش��ت�الع�ن�لقرب�مخرج�ا�من�الع�ن،�ثم�ال�اء�ولوال��ّتة����ال�اء�،�وقال�مرة�

���ا��رس�،�و�النفس�بطبع�ا�مفتونة�بالتنوع����الكالم�،��فكث��ا�،�يف����تباعد�ا��روف�إ���إحداث�تنوع��35..)ال�اء�من�ا��اء�

  ).وزن�بحر�ال�سيط( 36:ما�تتداخل�ا��روف�و�ت�شابھ����النطق�بحكم�مبدأ�التجاور،�يقول�النا�غة

ُرٍل  
ُ
اِء��ذي��أ

َ
ق

ْ
ِت��الر�ُح�،��ِمْن��ِتل ْزِ���ًمَع�الّصبِح�من�صّراد�ا�َصَرَما��    َوَ�بَّ

ُ
  ت

زة�املضمومة�تحقيقا�وتحر��ا�����لمة�أرل�،�كما�نالحظ�تدافع�صو�ي�الراء�والالم�ف�ما�صوتان�لثو�ان�م�ثقل�ال�س�شعر ���

�،�ور�ما�فات�حساب� �لم�تتوافر�لھ�أسباب�الن���الف�� ����القصيدة �القول �من�منطق �املوضع ��ذا ،�وحسب�تقديرنا�فإن

سلسلة�املتجاورات�الصوتية�،�حيث�ي�ون�صوت�حرف�الراء�الغر�زة�أثناء��عاطيھ�أن�تقدر�أسباب�����ام�والسالسة����

أقوى�ظ�ورا�وحضورا�و�يمنة�ع���صوت�حرف�الالم�نظرا�لتقارب�مخرج��ما�و�شابھ�أحوال�ما�،�مثلما�أن��صل����الراء�قبل�

ت����سياق�ا�الشعرّي�السابق�مضمومة�،�و�ما�أنھ��صوت�لثوي�يحدث�بالطبيعة�تك
ّ
رار�ضر�ات�إدراج�ا�التفخيم�،�وقد�حل

                                                 
 64:ص �ور،ذبي���ج��و�،�املرجع�امل�،ظرني -31
 27:ص ،2011 ، ،�سور�ة�دمشق دار�الن�نوي�للدراسات�وال�شر�والتوز�ع خارج�النص،فاطمة�الشيدي،�املع��� -  32
 .القرآن�والقرعان�،�ألف�وعلف�،�و�ذان�والعاذان: ما�تزال��ذه�الل��ة�متمكنة�من�اللسان�العر�ي�ا��زائري�الدارج�لذلك�ف�م�يقولون  -  33
  . 46: ص،�جم�رة�اللغة� ابن�در�د�،�-  34
�،�2004 ،�مكتبة�لبنان�ناشرون،�1ط�،إ�عام�داود�سلوم�. د�،داود�سلمان�العنب�ي�.د�،داود�سلوم�.ا��ليل�بن�أحمد��كتاب�الع�ن��ترت�ب�د�-  35

 . 27:ص
بيا�ي�،�ديوان�النا�غة،�تحقيق�-  36

ّ
شر�والّتوز�ع�: النا�غة�الذ

ّ
الشيخ�محمد�الطا�ر�بن�عاشور�،�الشركة�التو�سية�للّتوز�ع�،�والشركة�الوطنية�لل�

 .217:ص�، 1976ا��زائر�،�
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ُرل�،�ط���: ،�ووفق��ذا�التفخيم�الناتج�عن�نطق�الراء����لفظة��37اللسان����منطقة�اللثة�،�كما�أّن��صل����الالم�ال��قيق
ُ
أ

  .صوت�حرف�الراء�ع���الالم�صوتيا

�ا������ �ع�� �املشتملة �ال�لمة �لتلفيظ �ا��ر�ي �ال�شاط �ظوا�ر�ترقية �من �جمالية �ظا�رة �الصو�ي ر�ات��عت�������ام

املؤدي�إ���التوافق�ا��ر�ي�والتوازن�اللسا�ي�املف����إ����قتصاد�����38املختلفة�،�ال����عود�تفخيم�ا�و�ترقيق�ا�إ���السياق

ا���د�املبذول�من�طرف�ج�از�النطق�أثناء���شاد�،�فتوا���ا��ر�ات�يبعث�السأم����النفس�،�يج�د�اللسان�و�عنتھ�،�فيؤدي�

إذا�اختلفت�أحوال�ا��روف�: ( ر�ي�النظم�و�ق��ان�ألّن�أصل�التعاطي����املوضوع�قائم�ع���قاعدة�إ����خالل�بجمالية�صو 

�التأليف �أسباب��39)حسن �وتوافرت ،� �ج�ة �من �لسانيا �تحقيق�ا �عملية �س�لت �استخدام�ا �تنوع ��لما �ا��روف �فأصوات ،

�ا �عناه �و�و�ما �ثانية �ج�ة �من �تأليف�ا �حسن �جراء �ا��اصل �الصو�ي �و�أجزاء�(...  ��40احظ����ام �الكالم �حروف و�كذلك

الب�ت�من�الشعر�ترا�ا�متفقة�ملسا�و�لينة�املعاطف�س�لة�،�و�ترا�ا�مختلفة�متباينة�و�متنافرة�مستكر�ة��شق�ع���اللسان�و�

��عمل�ع���إضفاء�انبصام�صو�ي�جما��،�لذلك�تم��ت��عض�ا��روف�بخاصية�أسلو�ية����بناء�ا��طاب��د�ي�،�حيث�) تكده

  ).وزن�بحر�الطو�ل:( ح�ن�قال� �شمل�ألفاظا��عي��ا�كصوت�القاف�الذي�ز�ن�ب�ت�شعر�امرئ�الق�س

خول�فَحْوَمل وى�ب�ن�الدَّ ِ
ّ
ط�الل

ْ
�ِل������َسق

ْ
  41قفا�نبِك�من�ذكرى�حب�ب�وم�

�ص: يمكن�القول� �إيا�ا�بداللة وت�حرف�إن�الشاعر��نا�أبان�عن�مشاعر�الصبابة�و�ألم�الفراق�وا��سرة��سرة�موقعا

وقع�عليھ��نتخاب�و�و�الذي�القاف�ذي�القيمة�ا��مالية��ك���تناسبا�مع�مقام�ا��ال�،�فصوت�حرف�القاف��و��ج�ر،�

�لم�الذي��ع���عنھ�بالصوت�يؤثر�فينا�تأث��ا�روحيا�أبلغ�من�تأث���( ...النف����ليع���بھ�عن�قّوة�حسية��عي��ا�عنا�ا�الشاعر�ألن�

يظ�ر�طرح�جون�ماري�جو�و�النقدي�أثر�الصوت�الرو������السامع��،��42)بقسمات�الوجھ�وح���با��ر�ات��لم�الذي��ع���عنھ

كعدم�الش�وة�و�نقباض�والنوم�والغضب�وال��ط�والصمت�والس�ون�( إذ�تخضعھ����ان�لتقلبات�مزاجية�بفعل�تأث���ا�

�وا��وف �و�من �وا��زن �والفرح �والوثب �43...)وا��ركة ،� �استخدام �ففي �للفظة �الق�س �ا��الية�: امرئ �دالل��ا �املجسدة ،� قفا

بقوة�جرس�القاف�،�أس�م�جماليا����تحس�ن�بن�تھ�الصوتية�،�بما�يحقق�التناتج��سلو�ي�ب�ن�اللسان�و�سلوب�وفيھ�تحّرت�

سا�لذ�ب�حسن�الب�ت��يا�أو��عاال�أو�اجل: دالليا�،�فلو�قال�الشاعر�عوض�اء�لفظة�قفا�دون�غ���ا�مما��الغر�زة�الفنية�انتقا

والشعر�نفسھ�ل�س����حقيقة�أمره�إال�( ... املر�ون�ب�لمة�قفا�املوافقة�دالليا�ملع���الب�ت�حسب�تقديرنا�،�إذ�ال�يمكن��غي���ا�

... ففي�أعماق��ل�صوت�جميل�يثوي�عنصر�إ�سا�ي...جملة�من�ال�لمات�املختارة�،�يقصد���ا�الشاعر�إ���أن���ز��ذن��زا�قو�ا

(44 .  

                                                 
 . 405/406:ص�،�ينظر،كمال��شر،�علم��صواتـ� 37
 .409:ص ،املرجع�نفسھ�: ظر�ين -38
 .46:ص�، ابن�در�د،�ا��م�رة�-  39
  .50:،�ص1: ،�ج ا��احظ�،�البيان�والت�ي�ن ـ��40
 110.:،�ص�2004،�دار�الكتب�العلمية�،5:ـ�امرؤ�الق�س��،�ديوان�امرئ�الق�س�،�تحقيق�مصطفى�عبد�الشا���،�ط 41
 .80:،�ص جان�ماري�جو�و،�مسائل�فلسفة�الفن�املعاصرة-  42
 .92:عبد�ا��ميد�زا�يد�ا،�املرجع�السابق�،�ص 43
 .80:ص ،ع�السابق�املرج�-  44
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أشاد�علماء�اللغة�العر�ية�القدامى�باألثر��سلو�ي�ا��ما���للوظيفة�الصوتية�لبعض�حروف�اللغة�العر�ية�أبانوا�عن� 

والع�ن�والقاف�ال�تدخالن����بناء�إال�حس�تاه�أل��ما�أطلق�ا��روف�وأ��م�ما�جرسا�فإذا�اجتمعتا�أو�: (... ذلك�ح�ن�قالوا�

،�إذ�أ��م�تفطنوا�مسبقا�ألثر�أصوات��عض�ا��روف����توليد�انفعال�جما���أو�45)أحد�ما����بناء�حسن�البناء�لنصاع��ما�

،�46...)ومن�ألفاظ�العرب�ألفاظ�ت�نافر،�وإن��انت�مجموعة����ب�ت�شعري�لم��ستطع�امل�شد�إ�شاد�ا�إال�باالستكراه(... دال���

  :47ا���املفرط�،�كقول�الشاعروقد�استدل�ا��احظ�بب�ت�شعري�تالقت����نطقھ�حروف�تكّد�اللسان�بثقل�ا�املتن

ر������������و�ل�س�قْرَب�قْ��
ْ

  حرٍب�قْ�ُ�� و�ق�ُ��حْرب�بم�اِن�قف

واملنحرفة�عن�الطباع�اللسانية�،�و�و�قبل�أن��عرض�ع�����عد��ذا�الب�ت�من��شعار�املستكر�ة�و�املس�ثقلة�ع���اللسان

ا��ّن����جاء�مفتقرا�إ���حّس�الرشاقة�الشعر�ة�،�وإ���حسن���ذا�التحكيم�،�فإنھ�شعر�مج�ول�القائل�،�ور�ما��ان�من�أشعار 

�واحدة ��يئة �ع�� �و�مجيئھ �حالتھ ���مود �وتنفر�منھ �ت�بو�عنھ �فالنفس ،� �ببعض ��عض�ا �واق��ان �ا��روف �أحوال ،��تركيب

ومادتھ�اللسانية�غ���مطاوعة�لثقل�ا�ولبعد�ا�عن�ا��فة�واملرونة�،�فالفصاحة�تق��ن�بالوضوح�،�و�ما�ك���استعمالھ�ال�بما�شذ�

عن�القياس�اللغوي�وانحرف�عن�كالم�العرب�،�كما�أن�أجزاء�الب�ت�املذ�ور�متنافرة�ال����قبيحة�الرصف�أدت�إ���افتقاره�

،�فا�عدمت�مز�ة�التالحم�من�ج�تيھ�ال��كي�ية�واللسانية�،�وافتقد�إ����ل�خصوصية�أسلو�ية�إ���التناسب�ال�امل�ب�ن�حروفھ�

،�فاملم��ات�الداللية�والصوتية�غائبة�48،�وإ���سمة�التفرد�،�ألن��سلو�ية�ت�ناول��ل�نطق�لغوي�من�زاو�ة�قيمتھ�التعب��ية�

  .عن�ا��ضور،�و�و�ما�تمخض�عنھ�غياب�امل�ون��سلو�ي�

��� �ي�ب�� ،� �و�غّن �تز��ن �مناط �باعتباره �املظا�ر�الصوتية ����يص �الشعر�ع�� �السابق�و إ�شاد �الشعري �الب�ت ��عر�ض إّن

من�البد��يات�املم��ة�للشعر�عن�الن����و�ا�سام��ول�(... للتمحيص�اللسا�ي�السما�ّ��،�يب�ن�ن��يتھ�و�بدد�عالقتھ�بالشعر�ألن�

،�وإّن�من�سمات�الشعر�التأنق����اللغة�،�كما�أن�49)ع���مقاي�س�فصاحة�العرب�با��فة�والثا�ي�بالثقل�ح���لو�أسس�املنثور 

وال�يقدر�أحد�أن�ي�شده�ثالث�مّرات�إال�ع���لسنھ�فيھ�وغلط�( حفظ�الب�ت�عس���ي��ك�انبصاما�منفرا�للسامع�وللم�شد�أيضا�

�و 50..) ،� �الشعر�ة �ا��رارة �عار�من �املذ�ور �الشعري �الب�ت �إن �القول �أمكن �و�عليھ ،�،� �أثناء �و�عتدال ��تزان �ا�عدام إ��

  .�51جراءات�اللسانية�لدى�إ�شاده

فاأللفاظ�املع�����ا����الب�ت�السابق�ال�تنفذ�إ���أعماقنا�وال���ز�كياننا�ل��ود��ا�الشعر�ة�ملا�حصل�ف��ا�من�التمادي������

والصوت�الذي�تمجھ��ذن��و�( �حساس�بالنفور استخدام�حر���القاف�والراء�ملا�ف��ما�من�إنفاق�للقوة�العص�ية�املؤدي�إ���

،�فضل�الفصاحة�إ���53،�و�ان�قد�أرجع�ابن�سنان�ا��فا��52...)الصوت�الذي��عاكس�����ازت�ا��اصة�بأعصابنا�السمعية

                                                 
 . 24:ص ،املذ�ور ،��املصدر� ا��ليل�بن�أحمد�-  45
 .50:،��ص�1:ا��احظ�،�البيان�والت�ي�ن�،�ج -  46
 .50:ص،�نفسھ��:ينظر�-  47
  :183: اوس�ن�وار�ن�،�املرجع�املذ�ور�،��ص ، رونيھ�و�ليك�-  48
شر�والتوز�ع�،،�العر�ي�عم�ش� -49

ّ
  .359: ص،��2005و�ران�ا��زائر�،�خصائص��يقاع�الشعري�،�دار��ديب�لل�

  261:ص ،1981،�دار�ا��يل�لل�شر�والتوز�ع�والطباعة�،�5:ابن�رشيق�،�العمدة�،�ط�-  50
 261: ينظر�،�املرجع�نفسھ�،�ص -51
 71:ص�،املرجع�املذ�ور  جان�ماري�جو�و�،-  52
 49:ص ،1969 وأوالده�،مد�ع���ص�يح�حسر�الفصاحة،�شرح�وت��يح�عبد�املتعال�الصعيدي�،�مكتبة�ومطبعة�م  -53
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� ا���ام �بقولھ �وتناغم�ا �:( ا��روف �وغ��ه �ا��روف ��� �التالؤم �جمل��ا �ومن �الكالم ��� �تقع �عدة �ألمور �الفصاحة إذ��،) وإنما

اعت��ا�بن�سنان�تالؤم�ا��روف�شرطا�من�شروط�الفصاحة�،�فجعلھ�مقياسا�د��ع�����ة��داء�ووضوحھ،�كما�اش��ط����

،�ولعل�املالءمة�ال���عناه�ابن�سنان�54الب�ية�الصوتية�البانية�للفظة�أن�ي�ون�تأليف�تلك�اللفظة�من�حروف�متباعدة�املخارج�

  .ي��ا�أسلة�اللسان�للتنو�ع�ب�ن�مخارج�ا��روف�واق��ا��ا�نا����حساب�أ�عاد�النقالت�ال���تص

  :معيار�ا��ّس����تلذذ�ا��روف�  

�معيارا���� �ا��س �عامل �اعت��ت �إذ ،� �املتوخاة ��نفعالية �املواقف �مع �متناغمة �لتجعل�ا ��عي��ا �حروفا �ت�تقي �العرب �انت

(... تكيل�بھ�حروف�اللغة�و��ستعمل�ا�بدرجات�متفاوتة�بقدر�تفاوت�مستو�ات��نفعال�ومستو�ات�الكالم����تبعيداتھ�املجاز�ة

ر�أثر��سباب�اللسانية�ف��ا،�ال�يجد�كالما��عدل�كالم�العرب����العذو�ة�و�البيان�،�و����ومن�يت�بع�تراكيب��ذه�اللغة�و�يتدب

�معان��ا �من �ا��روف �مواضع �يراعون �قد �أ��م �ح�� �الواحدة �ال�لمة �حروف �ب�ن �التأليف �انتقاء�55)�ختصار�و�ن�� �أن �كما ،

�سم �أن �أي ،� �النفس ��� �ا��ار�ة �أقدار�املعا�ي �ع�� �ي�ون �ا��رو ا��روف �ت �املعا�ي �سمت �ع�� �ي�ون �ا��رف�...(ف فيجعلون

�ضعف�ف��ا�و��ل�ن�و�خفض�و�س�ل�و��مس�كما��و�أد�ى�وأقل�وأخفى�عمال�وصوتا�،�و�جعلون�ا��رف��قوى�و�شّد�

�ر�و�ْج�ر�ملا��و�أقوى�عمال�و�أعظم�حسا
ْ
ذات�تأث����،�ووفق��مبدأ�التناسب�تتحول�القيم�التعب��ية�إ���قيم�أسلو�ية56)و�ظ

�بمدى� �مر�ونة �وترتيلھ �الكالم �فت��يھ ،� �الكالم ��� �وخفة �وتنظيم �تناسب �من �ف��ا �ما ��عكس �أل��ا ،� �املتلقي ��� �جما�� ف��

،�فالفضل�ي�ناتج����حسن�ائتالف�ا�و�اتفاق�ا�57التالعب�بن��ات�أصواتھ�و�مد��عض�ا��روف�والتنو�ع�بي��ا�من�تفخيم�وت��يم

  .او�يتحقق�من�اق��ان��مجموع�

� �ا��ّس بھ
ّ
�أمر�يتطل �ا��روف �استعمال ��� �و�املفارقة �التنو�ع �إن �والتنوع�، �الصو�ي �����ام �يحدث �بالتناوب ألن

ا��ر��ّ��املنتج�للمراوحة�ب�ن�انقطاع�ال�واء�و�مواصلتھ����عملية�إنتاج��صوات�،��يقول�ابن�در�د����مبدأ�اق��ان�ا��روف�

واعلم�أن�ا��روف�إذا�تقار�ت�مخارج�ا��انت�أثقل�ع���اللسان�م��ا�إذا�تباعدت�،�ألنك�إذا�استعملت�اللسان����:(  58وتناغم�ا

،�ألن�ما��سعف�اللسان�و�وفره�) حروف�ا��لق�دون�حروف�الفم�ودون�حروف�الذالقة��لفتھ�جرسا�واحدا�و�حر�ات�مختلفة�

سان�����59لسان�،�يقول�أبو��الل�العسكري �شاط�النطق�أن�ت�نوع�مضارب�ا��روف�ال���يصك�ا�ال
ّ
،����سياق�موضوع�أثر�الل

�����ام�من�عدمھ�
ّ

وأجود�الكالم�ما�ي�ون�جزال�س�ال�ال�ينغلق�معناه�،�وال��ست��م�مغزاه�وال�ي�ون�مكدودا�مستكر�ا�:( بث

  ...) .ومتوّعرا�متقّعرا�،�و��ون�بر�ئا�من�الغثاثة�،�عار�ا�من�الرثاثة�

غ
ّ
ْستذاق�الل

ُ
�أو��نتصاص�أو�أساليب�التواصل��خرى�،�كما�أن�املرء��

ّ
سان�قبل�ا��ط

ّ
ة�أثناء�ارتجال�ا�مشاف�ة����الل

سان����تحقيق�الّنطق�خاّصة�،���60عرض�مشاعره�عندما�يت�لم
ّ
،�لذلك�فإّن�تحّسس�قيم�����ام�راجع�إ���ما�يلتمسھ�الل

�،�وا��� �،�بحيث�و��ون�ذلك�بناء�ع���القياس�الغر�زي�للمتواليات �،�وتوز�ن�املتماثالت�خالل�السياق�التلفيظّي ام���عاد

                                                 
 .54:نفسھ�ص�:ينظر -  54
 107:ص ،1974،�دار�الكتاب�العر�ي�ب��وت�لبنان،�4:مصطفى�صادق�الراف��،�تار�خ�آداب�العرب،�ط�-  55
 107: ص ،�املرجع��نفسھ -  56
 246:صدار�الغرب�لل�شر�والتوز�ع�،�و�ران،�ا��زائر،��الكتابة�من�موقع�العدم�، عبد�املالك�مرتاض�، ينظر�، -57
 46:ص املرجع�املذ�ور�،ابن�در�د�،�� -  58
  67:ص محمد�البجاوي�،�محمد�أبو�الفضل�إبرا�يم��م�شورات�املكتبة�العصر�ة�صيدا�ب��وت�،: كتاب�الّصناعت�ن�،�تحقيق��-  59
 44:ص ينظر�جان�جاك�روسو،�محاولة����أصل�اللغات، -60
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دا�للكّد�و�عنات�،�لذلك�ي�ون�سوء�����ام�س�با����
ّ
سا�ي�مثلما�ث�ت����آراء�البالغي�ن�العرب�مول

ّ
ي�ون�سوء��نتظام�الل

نت�لغة�الشعر�مستعذبة�مستصاغة�ت�لف�ا��ملة�العص�ية�ملشقة�املنطق�أي�ت�لفة�تحقيق�النطق�بالعبارة�اللغو�ة�،�وإذا��ا

فألّن�الوزن�عامل�حاسم��س�م�ب�ّل�وضوح����تخفيف�عملية�النطق�باأللفاظ�تبعا�ملا�يتوافر�عليھ�من�تحقيق�����ام�،�

  .وإّن�إخضاع�الكالم�لالئتالف�و�التناسب�قم�ن��بأن�يمنح�العبارة�صبغة�فنية�جمالية�ال�تتحقق�للمت�لم����لغة�الن���

بحر�( ،�بأبيات�شعر�ة�لتأّبط�شرا�صّنف�ا����عداد�الكالم�الذا�ب����ھ��والقبيح�رصفھ61أبو��الل�العسكري �لقد�استدّل 

و�ل
ّ
  ).الط

�آمنا
ُ

��صاحــ���لثالثٍة������������أو�اثن�ن��مثلْينا��فـال�أبت
ُ

  إذا�ما�تركت

�القرائــ
ُ

�الفؤاد�فراع���������������أناٌس��بفيفاٍن�فِمزت
َ

غوف
ْ

�مش
ُ

ت
ْ
حث

ْ
  َن وحث

�أبو�   �وصفھ �الذي ��لفاظ �ثقل �ع�� �مرتكزا عر�املسوق
ّ

�الش �ل�ذا �اللسانية �الواج�ة �أي �ألسلوب فظي
ّ
�الل يبدو�املستوى

عري�لأللفاظ�الذي�يقت����السالسة�
ّ

ل�انحرافا�عن�طبيعة��ستعمال�الش
ّ
�الل�بالبغيض�ا��لف�الذي�ي�ب���تجّنبھ�،�إذ�ش�

 وال�سّ�ل�و�ل�أسباب�اللياقة��خرى�،�وخا
ّ
ق�بالب�ت��ّول�الذي�وقع�فيھ�حضور�مكث

ّ
اء��حت�ا�ي�،�صة�ما�يتعل

ّ
ف���رف�الث

إذ��و�صوت�مما�ب�ن��سنان�،�احت�ا�ي�م�موس�تنّمط�أر�ع�مّرات�،�فارضا�ع���اللسان�و�ذن�معا�عدم�مغادرة�مخرجھ�إ���

��والنف����يظ�ر����توظ: غ��ه�مما�يروق�و�جمل�،�وإّن�ثقل��لمة� ْبُت�ا����ّ
ُ
يف�ال�مزة�املس�ثقلة�مضافا�إليھ�التحر�ك�بالضّم�أ

ْبُت�بم��ادفات�: ،�ولو�نقحنا�لفظة�62،�وال�مزة�من��صوات�ا��لقية�و���من�ا��روف�املج�ورة�ال����ع���عن�انفعال�مع�ن
ُ
أ

لنطق�،�ولكن�أخرى�ت�ت���لنمط�ّدال���مشا�ل�مل��مي��ا����املع���من�مثل�عدت�،�أو�رجعت�ل�ان�ذلك�أخف�وأ�سر�من�ج�ة�ا

بما�أن�ابتداع�الشعر�يجري�سياق�ارتجالھ����دائرة�نفسية�وانفعالية�مغلقة�ال��ستطيع�الذي�يقف�خارج�ا�من�إسداء�نظائر�

دا�معا�جعودة�لسانية�
ّ
التغي���واملغايرة�،�فإّن��فتقاد�إ���تالؤم�ا��روف����مضرب�املثل�املعتمد�،�إضافة�إ���ثقل�ال�مز�ول

�حر  �اس�ثقال �قوا�ا ��لفاظ �ألّن ،� �الضّم ��و�ا��سن�( .. كة �إليھ �و�ميل �م��ا �الّسمع ه
ّ

��ستلذ �فالذي �حّ����صوات ��� داخلة

     63).والذي�يكر�ھ�و�نفر�عنھ��و�القبيح�

ف�الشاعر��لمة�
ّ
��خالل�تلفيظ�ا�من�خالل�تدافع�حرف�: وأما����الب�ت�الثالث�فقد�وظ

ّ
ُت�فقد�جعلت�اللسان�يتع�

ْ
َحث

ْ
َحث

،�مقّوى�ثقلھ�مضاعف�ألنھ�صوت�حلقي�احت�ا�ي�م�موس�ورد�متعلقا�بصوت�حرف�الثاء�مدرجا����تناجزه�من��ا��اء�مكررا

خالل�اق��ا��ما�معا�،�و�و�صوت�مما�ب�ن��سنان�احت�ا�ي�م�موس�،�ألن�النطق�با��اء�والثاء�كفيل�بأن�يحدث�مرور�ال�واء�

ن�����64 احت�اكيا�،�فال�تتذبذب��وتار�الصوتية�حال�النطق���ما
ّ
،�وإن�قيمة�الشعر�الفّنية�وجو�ره�البال�ّ���امنتان����التف�

،�وقد�أدى�التمادي�����65تنغيم�الصوت�اللغوي�والتغ���وال��نم�بھ�،�وإنما�ي�ب���ذلك�السلوك�الف���ع���ال�لمة����حد�ذا��ا

اب��ثر�ا��ما����سلو�ي�الناجم�عن�تكرار�ا��روف�ذات�الصفة�الواحدة�،�و�كثار�من�إعمال�ا����ال�سيج�الصو�ي�إ���غي

  .ا�عدام�التنو�ع�واملراوحة�ب�ن�مخارج�ا��روف�الصوتية�إذ����ال����ستحّب�ف��ا�البناء�ع���التنوع�والتفاوت�ع���اعتدال

                                                 
     67/68: ص ، الصناعت�ن�بكتا-  61
 68:،�ص املدخل�اللغوي����نقد�الشعر،�املعارف�باإلسكندر�ةمصطفى�السعد�ي،� -62
 91:،�ص ابن��ث���،�املثل�السائر����أدب�ال�اتب�والشاعر�،�دار���ضة�مصر�للطبع�وال�شر�القا�رة�-  63
 303:ص كمال��شر،�املرجع�املذ�ور�،: ينظر -  64
 61:ص 1986 الدار�العر�ي�للكتاب�، اللسانيات����النقد��د�ي�ا��ديث�، ،�أثر توفيق�الز�دي :ينظر�-65



 

 12

�ا��فا����� �سنان �ابن
ّ

�����66حث �ذلك �بتجّنب �أمره �كما �الكالم �تأليف ��� �املتقار�ة �تكرار�ا��روف �اجتناب �ع�� الّناظم

فظة�املفردة�ال��ستمّر�ف��ا�من�تكرار�ا��رف�الواحد�أو�تقارب�ا��روف�مثلما�ال
ّ
فظة�الواحدة�بل��ذا����الّتأليف�أقبح�،�ألّن�الل

ّ
ل

سع�،�ونحن��علم�أن�ال��بية�ا��سية�امل�ساندة�إ���الثقافة�الفنية����ال���ت�تظم�مثل�
ّ
ف�إذا�طال�وا�

ّ
�ستمر����الكالم�املؤل

  .عية��ذه��جراءات��بدا

ومما�يالحظ�ع���الشعر�السابق����الب�ت�الثا�ي�منھ��و�إيراد�الشاعر���رف�الفاء�مكررا�ست�مرات��ش�ل�ملفت�،�����

،�وإن�توا���تكرار�67الذي�يصنف�من��صوات��حت�اكية�امل�موسة�ال����شتد�احت�اك�ال�واء�عند�نطقھ�محدثا�حفيفا�عر�ضا

�وإيقاعيا �فنيا ف
ّ
�يوظ ��عينھ �ا��رف ��صوت �فيھ�(.. إّما �ليحدث �املألوف �الوزن �نمطية �عن �القول �يخرج �صو�ي �تنوع إلدخال

�ي�ون� �أن �وإما ،� �بي��ا ��صوات �تآلف �طر�ق �عن ��عين��ا �أو��لمات ��لمة �إ�� ��ن�باه �لشد �ي�ون �أن �وإما �يؤكده �خاصا إيقاعا

،�والذات�الشاعرة�اعتمدت�س�يل��نفعال�بالقيم�اللسانية�ال���توقع�الشعر���ا�الجئة�إليھ��68...)لتأكيد�أمر�اقتضاه�القصد�

�تدو�ر� �الشاعرة �الذات �ع�� �استوجبت ،� �معا �والتفّ�م �الف�م �مبدأي �ع�� �منفتحة �ذاتھ ��� ��امنة �انفعالية �قيمة �ع�� للداللة

يق��نبصام�اللغوي�ا��اّص�الذي�يتضمن�التبعيد�الدال���اللسان�ع���إصابة�القيمة�الصوتية���رف�الفاء�سعيا�م��ا�إ���تحق

  .للموقف�الشعرّي�

إن�ورود�التكرار�ع���تلك�الشا�لة�أحدث��شو��ا�أسلو�يا��س�شفھ�لدى�إعمال�اللسان�وتجر�ب�: ومع�ذلك�يمكننا�القول �  

�زة�النطق�إلضفاء�قيمة��عب��ية�ا��رس��و�تنغيم�قصدي����أج( ��شاد�،�من�حيث�الب�ية�الصوتية�املتكرر�جرس�ا�،�ألن

حيث��عد�ا��رس��ك���فاعلية����بلورة�التنغيم�الصو�ي�،�69)للكالم�تتحول�إ���قيمة�تتحكم����داللة�الصوت�ومؤداه�اللغوي 

ومز�تھ�ا��مالية��عدم�إذا�ما�ورد�ع����يئة�واحدة�لذلك�،�فإّن�داللة�الصوت�تك�سب�و�تتعدد�مستو�ا��ا�من�عالقا��ا�مع�

الصور�الصوتية�والنغمية�تظ�ر�مق��نة�ببعض�ا�،����الغالب�ومن��نا�ت�تج�(...بق�والالحق�من�أصوات�ا��روف�،�كما�أن�السا

�التعب���اللسا�ي �لوسائل �خاصا �تكثيفا �أي ،� �أسلو�يا �السياق�70)تالقيا �وا�تمام �ببعض ��عض�ا ��صوات �اق��ان �خالل �ومن ،

  .�عم�����ام�وتتحول�القيم�التعب��ية�إ���قيم�أسلو�ية�فنية�جمالية��الصو�ي�بدراسة�درجات�تنوع��صوات�وتوز�ع�ا

ل�ست�مجرد�أصوات�وتراكيب�تدغدغ�أذن�السامع�بإيقاع�ا�،�بل�إ��ا���ظة�حياتية�خلق�ا�فنان�مر�ف�( ...إن�القصيدة�

لك�يحدد�القران�الدال���مجال�،�لذ71...)وفقا�إليقاعھ�النف����ا��اص�،�مما�يث���لدى�املتلقي�الشعور�بزخم�ا��ياة�وإيقاع�ا

،�كما�أن�الشاعر�ال��ستطيع�أن��72سلو�ية����التحرك�باتجاه�النص��بدا���وخواصھ�التعب��ية�من�صوت�وتركيب�وداللة

�عطي�الصياغة�الفنية�جمالي��ا�الشعر�ة��عد�ال�شبع�باملوضوع�من�عقد�ال��اسل�ب�ن�القلب�ن�القلب�امل�����والقلب�القارئ�

  .73فس�تان�واقعت�ن����سياق�انفعا���موّحد�فتغدو�الن

                                                 
 54:ص ، سر�الفصاحةابن�سنان�ا��فا����،�� :ينظر�-  66
 298:ينظر،�كمال��شر،�علم��صوات�،ص -67
 .78:ص،��2009ا��ضاري�،�دار��نماء��،منذر�عيا���،��سلو�ية�وتحليل�ا��طاب� -68
   85:صاملذ�ور،��ما�ر�م�دي��ال�ل�،�املرجع��-  69
 72:ص ،1999ترجمة�محمد�العمري،�أفر�قيا�الشرق،� البالغة�و�سلو�ية،�،�����ش�بليث -  70
 127:ص ،1997دار�القلم�العر�ي�بحلب،1 :ط �سس�ا��مالية�لإليقاع�البال��، اب�سام�أحمد�حمدان�، -71
  183:صما�ر�م�دي��الل�، :ينظر�-  72
 .141: ،�ص�2010،�دار��وكب�العلوم�ا��زائر��1:طالعر�ي�عّم�ش�،�القيم�ا��مالية����شعر�محمود�درو�ش�،�: ينظر��-  73
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�املواقف�� �مع �ومتكيف �موافق �تركي�� ��سق �ذات �ا��سية �املعا�ي �ع�� �القبض �إ�� �ب��ك���ح��ّ� �امل�شئة �الذات �س��

،���74نفعالية�البانية�ل��طاب�الشعري�،�ألن�املعا�ي�ت��تب����النفس�أوال�ثم�تحذو�حذو�ا��لفاظ�م��تبة�وفق�ا����النطق�

�� �املتمثلة �ا��طاب �آليات �ترت�ب �ع�� �امل�شئة �و���(... س�ر�الذات ،� �املاء �وك��ة �املخرج �وس�ولة �وتخ���اللفظ �الوزن �إقامة ��

  . املتفردة��ذي�سمة�تركي�ية�لغو�ة�خاصة�يةإلنتاج�خطاب�م�سم�بالفنّ  75...) ��ة�الطبع�وجودة�السبك

�أمر�ض �ل��طاب �البانية �الفنية �املسّوغات �توافر�تلك �توطيد�إن �أجل �من �الشعر�و���صھ �إ�شادية ��ستوجبھ روري

الب�يات�اللسانية�املتجسدة����الوزن�الشعري�،�لتحقيق�غاية�انتظام�ا��طاب�وتناسقھ�وفق�تلك�العناصر�الفّنية�ال���س���

ال���تر�ط�عناصر��الشعر�ب�ية�تقوم�ع���مالحظة�لغة�النص�الفنية�ونظام�عالقا��ا(...ا��احظ�إ���القبض�ع���مستلزما��ا�ألّن�

،�لذلك��عد�الشعر�من�الوج�ة��سلو�ية�ل��احظ�عبارة�عن�ب���متناسقة�دالليا�تأتلف��فيما�بي��ا�،�عن�76)ال����والتصو�ر

  .طر�ق�خاصية�تركيب�عناصر�ا�اللغو�ة�ال�����ا�تتحقق��شعر�تھ�

��جراءين� �ب�ن �الوظيفي �التوا�� �الدال�: يتحقق �و�جراء سا�ي
ّ
�الل �حّس��جراء �ع�� �الن��ي �بتم��ه ���يمن �الصوت �ألن �

وسماع�املتلقي�خالل���شاد�،�فاستعمال�ا��روف�إذا�مقرون�بمدى�تدفق�املعا�ي�القلبية�وفق�طبيع��ا�ا��سية�،�والذي�ال�

�تتأ ���ا �ال�� �وا���ر�وال�مس �و�الرخاوة �الشدة �ب�ن �تباي��ا �ع�� ���ا
ّ

�و�تخ �وغر�ز�ا �نفسيا �ا��روف �إال�بانتقاء �مقصدية�يتم �ى

�لدقتھ�وتنا�يھ����إيقاعھ� �،�وإن�عنصر�ا��رف �القول �طبيعة�املوقف��نفعا���املتدفق�خالل�فورة �مع التفاعل�و����ام

�سياق� ��� �ووزنھ ،� �السياق �خالل ��نتظامية �أ�عاده �قياس �ثم ،� �حسيا �التقاطھ �عملية ��س�ل �و�و�ما �ا��س �وظيفة يالئم

لنظمية�ال���يتطل��ا�املوقف�التعب��ي�،�و�لقد�تحسس�العرب�مختلف�املواد�الصوتية�املتجاورات�الصوتية�وفق�الكيفيات�ا

�جمالية�� �صورا �باعتبار�ا �القوا�� �مثل �من �التحس�ن �أو�مواضع �الصدارة �وأعطو�ا ��عي��ا �جمالية �أصواتا �وفضلوا ،� ل��روف

ل��ذا���تمام�قيمة�فنية�ك��ى�أل��ا��لصور�صوتية�،�ورتبوا�ع���شروط�ا�التقابالت�والتناظرات�ب�ن�فواصل�الكالم�ح��
ّ
ش�

  .���ص�قيم��نفعال�بالصوت�اللغوّي�ال�ادية�إ���إنتاج�قيم��سلبة�
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