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 اإلهداء

... أمّي إوساوتٍ يف الىجىدإىل أمجل   

 إىل مَهْ أفْىن عمري وأعطاوا دون مُقابل... أبي

 إىل وبض قلبي وسَىَدي يف احلياة... زوجي

... مسر وليث فلذة كبدي، حفظهما اهلل، إىل ابىتيْ وابىيْ   

 إىل عائِلَتَيّ وكلّ مَه ساوَدوي
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 شكر وتقدير

كعمى آلو  عمى خير المرسميف، سيدنا محمدالحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ 

 .كصحبو أجمعيف

إلى الذيف حممكا أعظـ رسالة في الحياة .... إلى الذيف ميدكا لنا الطريؽ بالٌشكر أتقدـ 

محمكد التقدير الدكتكر بع أساتذتي األفاضؿ، كأخص كسٌمحكنا بالعمـ كالمعرفة .... إلى جمي

، حتراـكلو مني كؿ التقدير كاال ا خيرن سالة فجزاه اهللالذم تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذه الر خريسات 

عبد الميدم الجراح مف  كما أشكر عضكىم لجنة المناقشة، الدكتكر خالد بني دكمي، كالدكتكر

 .جامعة العمـك كالتكنكلكجيا األردنية

 المغة العربٌية قسـفي ء الييئة التدريسية العرفاف إلى أعضاالشكر ك  كما أتقدـ بخالص

رشادبجامعة اليرمكؾ لما قدمكه لي مف نصح ك   إلكماؿ ىذه الرسالة. ا 

صدقاء ة طيبة كدعكة صادقة مف األىؿ كاألمف ساندني بكمم كؿٌ إلى  كالشكر مكصكؿ       

 كالزمالء كالزميالت ...

 الباحثة                                                                      

 ثناء الرشدان
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 قائمة المحتويات

 الموضوع
 

 الصفحة

 ب لجنة المناقشة
 ج اإلىداء

 د الشكر
 ه المحتويات قائمة

 ز الممخص
 1 المقدمة

 األولالفصل 
 4 األداء الصوتي وتنوعاتو9 السمعية، والنطقية، والفونولوجية

 6 األداء الصوتي في عمم األصوات النطقي
 11 السمعياألداء الصوتي في عمم األصوات 

 11 األداء الصوتي في عمم األصوات الفونولوجي
األداء التركيبييييي وتنوهعاتييييو9 التركيييييب النحييييوب األساسييييي، التركيييييب النحييييوب 

 التحويمي
15 

 17 أوال9 التركيب النحوب األساسي
 11 ثانًيا9 التركيب النحوب التحويمي

 12 جدلية المعنى واإلعراب
 15 مفاىيم لسانية

 15 التنغيم 
 21 النهبر

 23 الوقف
 25 زات الكالميةالمطره 

 
، حياتو وشعره مهة القشيربه  26 الصِّ

مه  9الثانيالفصل   ة القشيربه أداء العالمة التركيبية الظاىرة في المعنى واإلعراب في ديوان الصِّ
 28 الداللة النحوية



 و 
 

 31 تعريف الحركة ووظيفتيا
مه أمثمة تكشف العالقة بين اإلعراب   36 ة القشيربه والمعنى من خالل ديوان الصِّ

 38 أوال9 الوظيفة النحوية لمعالمات اإلعرابية )الفتحة والضمة والكسرة(
 41  رالتقديم والتأخي

 45 التنكير
 47 الحذف

 51 ثانًيا9 أداء النغم في التراكيب
 ة القشيربه مه األداء بالعالمة التركيبية الصفرية في المعنى واإلعراب في ديوان الصِّ  9الثالثالفصل 

 63 العالمة العدمية
 66 الداللة النحوية لمسكون

 68  الداللة الصوتية لمسكون
 71 ظاىرة الوقف 

 71 معنى الوقف لغة واصطالًحا
 73 أىمية الوقف وأثره في المعنى واإلعراب

 75 ة القشيربه مه النحوية لمعالمة التركيبية الصفرية في ديوان الصِّ الوظيفة 
 81 العالمة صفربه الالنغم في التركيب 

 81 الوقف 
 83 تسكين المتحرك

مهة القشيربه  ديوانفي  9 أداء العالمة فوق التركيبيةالرابع الفصل  الصِّ
 86 دور األداء في تحويل المعنى

 86 النبر
 115 التنغيم

 111 دور األداء في تحويل اإلعراب
 112 الخاتمة

 114 المصادر والمراجع
 121 الممخص بالمغة اإلنجميزية
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أثيير أداء الكييالم فييي المعنييى واإلعييراب دراسيية تركيبيهيية دالليهيية فييي ديييوان ثنػػاء عمػػي.  الرشػػداف،
مهة الُقشيربه   ـ.) المشرؼ: الدكتكر محمكد خريسات(2019رسالة ماجستير،  .الصِّ

 الم لخ ص

ؿ إلػػى السػػامع، كىػػك الطريقػػة التػػي ييمفػػظ بيػػا الكػػالـ ليًصػػ ،تتنػػاكؿ ىػػذه الدراسػػة أداء الكػػالـ

ػػػػؿ، كأثػػػػر ىػػػػذا األداء بػػػػالمعنى كاإلعػػػػراب. فبػػػػدأى  األداء الصػػػػكتي بػػػػٍت كتتحقػػػػؽ الغايػػػػة مػػػػف الٌتكاصي

دىتٍ  لنطقٌية، كالفكنكلكجٌية، كعالقة كؿ  كتنٌكعاتو: الٌسمعٌية، كا أداء العالمة  أثر منيا باآلخر، ثـٌ رصى

مٌ  ػٍت ة القشيرمٌ التركيبية الظاىرة كالتركيبية الٌصفرٌية في المعنى كاإلعراب في ديكاف الصِّ ، ثـٌ عرىضى

المعنػػى كاإلعػػراب فػػي  فػػييف مػػف مظػػاىر األداء الصػػكتي ىمػػا: النبػػر، كالتنغػػيـ، كت ثيرىمػػا رى مظيىػػ

 الديكاف.

كنظػػرنا ألىميػػة ىػػذا المكضػػكع كتػػ ثير األداء فػػي عمميػػة التكاصػػؿ، ف ٌنػػو يمػػـز دراسػػتو كتطبيقػػو       

ػ ليكػكف  ،القشػيرمٌ  ةمٌ عمى نمكذج مف نماذج الشعر العربي، ألجؿ ىػذا اختػارت الباحثػة ديػكاف الصِّ

 كىرنا ليذه الدراسة.حٍ مً 

مٌ م ده دى كفي الدراسة عى        النتائج كالت مُّالت. ة، كبعضي ف األبيات الشعرية الميحٌممىة مف ديكاف الصِّ
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 مةالمقد  

نات أدبي معاني متعددة، تصؿ إلى القارئ أك المتمقي مف خالؿ المككٌ  نٌص  يتضمف أمٌ     

ا  فالتركيبية ليذا النص )الفكنيمات التركيبية(، كىناؾ أيضن آخر يقؼ بجانب الفكنيمات  مككِّ

الذم ىك  التركيبية كىك الفكنيمات فكؽ التركيبية أك الثانكية، كيقصد بيا طريقة أداء الكالـ،

ليصؿ إلى السامع، كت ثير األداء يظير في صكر متعددة، تركيبية كفكؽ طريقة التمفُّظ بو 

  تركيبية.

كبعد: فيذه دراسة بعنكاف: "أثر أداء الكالـ في المعنى كاإلعراب، دراسة تركيبية داللٌية في       

ٌمة القشيرٌم"، حاكلت فييا أٍف أسٌمط الضكء عمى أداء الكالـ كأثره في المعنى  ديكاف الصِّ

ٌمة القشيرٌم ليككف ميداننا لمدراسة كالتطبيؽ، بكصفو كاحدنا مف كاإل عراب. كقد اخترت ديكاف الصِّ

ـٍ تىٍحظى بدراسات مستقٌمة  تىٍكشؼ عف الدكاكيف الشعرٌية الغنٌية التي تنتمي إلى فترة النقاء المغكٌم، كل

 مضامينيا كًقيىميا التعبيرٌية كاألسمكبٌية. 

 أىمية الدراسة9     

بتراكيب الكالـ  تتعٌمؽ ب يقاع الكالـ، كأىمية تربكية تتعٌمؽيذه الدراسة أىمية أسمكبية جمالية ل    

العربية  لغتنااألدب الرفيع مف آداب  ب نمكذج مف تتعٌمؽفي المعنى، كأىمية اجتماعية  أثرىاك 

ٌثالن الخالدة   .ة القشيرمٌ مٌ عر األمكم الصِّ االش بديكافممى

طاقات تعبيرٌية ىائمة، كقيىمنا داللٌية كذلؾ أٌف عالـ الشعر القديـ عالىـ ممتع كلغتو تمتمؾ      

، يحاكؿ كؿ قارئ قراءتيا قراءة سميمة تؤدم المعنى المراد، ف ذا اختمفت نغمة كأسمكبٌية عظيمة

ذا قيرئى قراءة  أدل ذلؾ إلى معافو الكالـ كنبرة الصكت  ذلؾ إلى خمؿ أدل غير صحيحة جديدة، كا 

 في فيـ المضمكف، كفي عممية التكاصؿ بشكؿ عاـ.
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تتمخص مشكمة الدراسة في الكقكؼ عمى أثر أداء الكالـ في المعنى كاإلعراب،  مشكمة الدراسة9

كمعرفة أراء الباحثيف في ىذه القضية مف قدماء كمحدثيف، عرب كأكركبييف، كفي جانب إمكانية 

 المة اإلعرابية.أف يحٌؿ األداء الكالمي محؿ الع

 منيج الدراسة9

ا كصفينا تحميمينا، كمف إجراءاتو التركيز عمى ظكاىر صكتية إيقاعية،      تتبع ىذه الدراسة منيجن

 ، مثؿ: التقديـ كالت خير، كالتنكير، كالحذؼ.كالنبر، كظكاىر تركيبية أسمكبية مثؿ: التنغيـ

 الدراسات السابقة9

 ة القشيرمٌ مٌ جاءت الحاجة إلى دراسة أثر أداء الكالـ في المعنى كاإلعراب في ديكاف الصِّ     

ألنو يشكؿ جزءنا خامالن في منظكمة الدراسات المغكية الصكتية، كمف ىنا جاءت الحاجة إلى 

دراستو دراسة صكتية، كقد اىتـ الباحثكف باألصكات كبمكضكع األداء الكالمي، ألىميتو، كلما 

يؤديو مف دكر كبير في عممية التكاصؿ، كمعظـ تمؾ الدراسات اقتصرت عمى التنغيـ كمظير مف 

تعٌرض اآلخر مظاىر أداء الكالـ، كبعضيا تعٌرضى لمس لة مكسيقى الكالـ بشكؿ عاـ، كبعضيا 

لىة في الكتب، كمجاؿ تمؾ ،لمس لة أداء الكالـ  كلكنيا اقتصرت عمى بعض األمثمة المتفرقة المتداكى

الدراسات التطبيقي جاء معظمو في القرآف الكريـ، كما خرج عف ذلؾ جاء ب مثمة متفرقة ألبيات 

 مف النثر. مقطكعات مف الشعر، أك

أما ىذه الدراسة فتتناكؿ أثر أداء الكالـ في المعنى كاإلعراب عمى مستكل التركيب، إنشائي     

في نمط تطبيقي يتعمؽ بديكاف الشاعر  أك خبرم، دراسة لغكية تتضمف المعنى كاإلعراب، كت تي

، كدراسة شعره، كالتراكيب التي جاء بيا. كمف تمؾ الدراسات المقاربة في ة القشيرمٌ مٌ ، الصِّ األمكمٌ 

 المكضكع كالتي يمكف اإلفادة منيا ما يمي: 
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"أداء الكالـ كعالقتو بالمعنى كاإلعراب"، محمد بف عمي محمد العميرم، جامعة أـ  -1

 .المكرمةالقرل، مكة 

"الجرس الصكتي، دراسة جمالية في ألفاظ غريب القرآف"، ياسر عمي عبد الخالدم، كاظـ  -2

 .صافي حسيف الطائي، كمية اآلداب، جامعة القادسية

، فضيمة هقراءات القرآنية"، أطركحة دكتكرا"دراسة مخبرية لألداءات الصكتية في ال -3

 .2014-2013مسعكدم، الجزائر، جامعة أبي بكر بمقايد، 

"التنغيـ كداللتو في العربية"، يكسؼ عبد اهلل الجكارنة، مجمة المكقؼ األدبي، دمشؽ،  -4

 .2002، كانكف الثاني 369العدد

بشرل  ،ة القشيرمٌ مٌ "جماليات الذاكرة كجدلية الحضكر"، قراءة ت كيمية في عينية الصِّ  -5

 .جامعة المكصؿ ،البستاني، كمية اآلداب

ختالؼ المعنى كداللة السياؽ"، سيؿ ليمى، قسـ اآلدب العربي، جامعة "التنغيـ كأثره في ا -6

 .محمد خيضر، الجزائر

: فصؿ نظرٌم كثالثة فصكؿ تطبيقٌية في مسائؿ مختمفة فصكؿأربعة كقسمت الدراسة إلى      

 .التحميميٌ  ، سارت الباحثة فييا عمى المنيج الكصفيٌ ٌمةفي شعر الصِّ 

ة، كالفكنكلكجٌيػة. ة، كالٌسػمعيٌ فكقؼ عمى األداء الصػكتي كتنٌكعاتػو: الٌنطقٌيػ، الفصؿ األكؿأٌما       

ـٌ تطٌرقػػػٍت  :كاألداء التركيبػػي كتنٌكعاتػػػو الٌتركيػػػب الٌنحػػػكم األساسػػػي، كالتركيػػب الٌنحػػػكم التحػػػكيمي. ثػػػ

جدلٌية المعنى كاإلعػراب، كبعػد ذلػؾ جػاء الحػديث عػف بعػض المفػاىيـ المسػانية كىػي: إلى  الدراسة

 زات الكالمٌية.الميطرٌ ك الكقؼ، ك الٌنبر، ك يـ، التنغ

ة الظػاىرة فػي المعنػى كاإلعػراب فػي أداء العالمة التركيبيٌ  الثانيالفصؿ  في الدراسةكناقشٍت       

مٌ  ، كتحٌدثٍت فيو عف الدِّاللة الٌنحكية، كتعريؼ الحركة ككظيفتيا، كالعالقة بيف ة القشيرمٌ ديكاف الصِّ



4 
 

ػػمٌ  فػػياإلعػػراب كالمعنػػى  لىػػٍت الكظيفػػة الٌنحكٌيػػديػػكاف الصِّ ة لمعالمػػات اإلعرابيػػة، مػػف خػػالؿ ة، كتناكى

ـٌ كقىفىػٍت عمػى أداء  قضايا عمى قدرو كبيرو مف األىٌمية كىي: التقديـ كالت خير، كالتنكير، كالحذؼ. ث

 الٌنغـ في التراكيب.

ػػػٍت األداء بالعالمػػػة التركيبيػػػة الصػػػفرٌية فػػػ الثالػػػثالفصػػػؿ  كفػػػي       ي المعنػػػى كاإلعػػػراب فػػػي ناقشى

مٌ  كفي ىذا الفصؿ بياف عالقة الكقؼ بالتركيػب، كبيػاف تػ ثير اإلعػراب عمػى مكاضػع  .ةديكاف الصِّ

، كعػف عػف العالمػة العىدىمٌيػةالدراسػة كػذلؾ . كتحٌدثٍت كاإلعراب الكقؼ، كت ثير الكقؼ عمى المعنى

ـٌ تناكلٍت  الكظيفػة النحكيػة لمعالمػة التركيبيػة الصػفرية  الدراسػةالداللة النحكية كالٌصكتٌية لمسككف، ث

 العالمة. صفرمٌ الفي الديكاف، يميو الحديث عف الٌنغـ في التركيب 

فييحػػػاكؿ دراسػػػة أداء العالمػػػة فػػػكؽ التركيبيػػػة، كيتضػػػٌمف: دكر األداء فػػػي  الرابػػػعأٌمػػػا الفصػػػؿ      

عػف أىٌميتيمػا، ككظػائؼ  تحكيؿ المعنى، كمف ىػذه األداءات: النبػر، كالتنغػيـ، حيػث جػاء الحػديث

ـٌ منيما، كدكرىما في الداللة كفى  كؿ   بعد ىذا جاء يـ النصكص، كفي عممٌية التكاصيؿ بشكؿ عاـ. ث

أىػػـ النتػػائج التػػي  تضػػٌمنتالحػػديث عػػف دكر األداء فػػي تحكيػػؿ اإلعػػراب. كانتيػػت الدراسػػة بخاتمػػة 

 .الدراسةتكٌصمٍت إلييا 

ٍيػػدنا ميتكاضػػعنا، حاكلػػٍت مػػٍف خاللػػو الباحثػػة الػػربط بػػيف كىكػػذا، فػػ ٌف ىػػذه الدراسػػة ليسػػت إ      ال جي

اآلخػػػر، كبيػػػاف فػػػي كيػػب، كمعرفػػػة مػػػدل تػػػ ثير كػػؿ منيمػػػا الجانػػب الصػػػكتي كالجانػػػب النحػػػكم لمترا

  تركيبية كدكرىا في عممية التكاصؿ.أىٌمية الفكنيمات فكؽ ال

الػػدكتكر محمػػكد خريسػػات، الػػذم ي أتكٌجػػو بالشػػكر ألسػػتاذم كميشػػرفي نكفػػي الختػػاـ، فػػ نٌ          

ني كأرشىدىني عمى مىدل مراحؿ الدراسة، حى  .كالذم أفىٍدتي مٍف مٍنيىجو نصى

 : ثناء الرشدافباحثةال 
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 األولالفصل 

 ة9ة، والفونولوجيه ة، والنطقيه األداء الصوتي وتنوعاتو9 السمعيه 

ػػػادكرنا  يمعػػػب األداء الصػػػكتيٌ       فػػػي المغػػػة العربيػػػة، كمػػػف مظػػػاىره: النبػػػر كالتنغػػػيـ كالفصػػػؿ  ميمًّ

 كالكصؿ كالكقؼ كغيرىا، حيث إٌف اختالؼ مكقع أم مظير منيا يؤدم إلى تغٌير في المعنى. 

مػة كيؤثر في األداء عكامؿ متعددة منيا: الٌسػياؽ )الظػركؼ التػي تقػكد اإلنسػاف إلػى نطػؽ جم     

ػيء فػي المغػة إنٌ شػ " فكػؿٌ معٌينة(، كنفسٌية المتكٌمـ، ىره نفسػٌي بمػا فػي ذلػؾ مػاٌدة المغػة كٍ مػا ىػك فػي جى

 .1كمظاىرىا اآللية كالتغيير في الصكت"

ـ إطػػػار صػػػكتي معػػػيف تيقػػػاؿ بػػػو، فجممػػػة االسػػػتفياـ ليػػػا شػػػكؿ يػػػا المػػػتكمٌ جممػػػة ينطقي  كلكػػػؿٌ          

جممة مػف ىػذه الجمػؿ  تنغيمي مختمؼ عف الشكؿ التنغيمي لمجممة الخبرية، أك جممة النداء. كلكؿٌ 

مكػٌر مفػٌر مقبػؿ مػػدبر "نغمػة خاصػة بيػا دالٌػة عمػى معناىػا، كمثػاؿ ذلػػؾ شػطر بيػت امػرئ القػيس: 

، بما ينتظـ مف كممات قصار، ذات مقاطع قصيرة، كأصػكات الػراء المكػررة، ىػذه الخصػائص "معنا

ا كصكرة صكتٌية معٌينة تكحي بتمؾ الصكر  ة التي تخٌيميا الشاعر الصكتية تخمؽ جكًّا مكسيقيًّا خاصًّ

 .2كعٌبر عنيا، كىي كصؼ الحصاف بسرعة الجرم كالركض، كتصكير النشاط كالحركة 

لػػػنظـ  معٌينػػػةن  اكألىميػػة األداء الصػػػكتي فػػػي الداللػػػة عمػػى المعػػػاني يختػػػار الشػػػعراء عػػادة أكزاننػػػ     

ٌيػر كزننػا طػكيالن كثيػر المقػ اطًع، ييعٌبػري فيػو قصائدىـ بحسب الغػرض، فالشػاعر فػي حالػة اليػ س يتخى

عف حزًنًو، كفي كقت الميصيبة كاليىمىع يىنظـ عمى بحر قصير يىتالءـي مع سرعة التنفُّس، كفي كقت 

الحماسة كالفخر، تثكر الٌنٍفس كتىنفعؿ فيىتبع ذلؾ نظـ مف بحكر قصيرة أك متكسطة لعػدد قميػؿ مػف 

                                                           

 .25، ص1985عمـ المغة العاـ، دم سكسير، ترجمة: يكئيؿ يكسؼ عزيز، دار آفاؽ عربية، بغداد،  1
 .87، ص1992دكر الكممة في المغة، ستيفف أكلماف، ترجمة كماؿ بشر، مكتبة الشباب،  :ينظر 2
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اليػػادئ، فجػػاءت فػػي قصػػائد األبيػػات، كىػػذا يختمػػؼ عػػف حماسػػة الجػػاىمييف التػػي كانػػت مػػف النػػكع 

طكيمة كأكزاف كثيرة المقاطع. أما الغػزؿ الػذم قػد يشػتمؿ عمػى كلػوو كلكعػةو فييػنظىـ فػي بحػكر قصػيرة 

 . 1أك متكسطة، كال تطكؿ قصائده

كقد يختار الشاعر في نظمو ركيًّا فيو مػا يناسػب أف يىخػًتـ بػو مشػاعره، فػ ذا كػاف مضػطرب       

إذا كػاف مرتػاح البػاؿ اختػار  اة كالٌصػالبة، أٌمػعمػى القػكٌ ث ا مناسػبنا يبعىػالباؿ كثير اليـ اختػار صػكتن 

كاألمثمػػة كثيػػرة عمػػى ذلػػؾ ، 2صػػكتنا يبعػػث عمػػى الٌسػػكينة كاليػػدكء المتمثػػؿ بصػػفات اليمػػس كالرخػػاكة

 .ستكٌضح في مكضعيا مف ىذه الدراسة

أطمػػػؽ العممػػػاء عمػػػى مظػػػاىر األداء الصػػػكتي ًعػػػٌدةى مصػػػطمحاتو منيػػػا: الفكنيمػػػات فػػػكؽ  دٍ كقىػػػ     

التركيبية، كالفكنيمات الثانكية، كالفكنيمات التطريزية، كمكسيقى الكالـ، "كمػف مزايػا لغػة الشػعر أٌف 

 .3عميو األلفاظ" فييا نكعنا مف المكسيقى يكحي إلى األذىاف بمعننى فكؽ المعنى الذم تدؿٌ 

كتيعىػٌد الفكنيمػػات فػكؽ التركيبيػػة مػف أىػػـ عناصػر السػػياؽ التػي تػػؤثر عمػى المعنػػى  كذلػؾ مػػف      

التي قد ال تظير في الػنص مباشػرة  ،خالؿ صيغ االستفياـ كالتعجب كالنداء كغيرىا مف األساليب

 صػػػكر النظػػػاـ الكتػػػابي  كألفٌ مػػػف خػػػالؿ الفكنيمػػػات التركيبيػػػة أك عالمػػػات التػػػرقيـ، كذلػػػؾ بسػػػبب قي 

العتماد عمى الماٌدة المكتكبة يؤدم إلى نتائج غير دقيقة، ف حياننا قد تيحذؼ أداة االستفياـ، كلكف ا

السػػياؽ يبقػػى داالًّ عمييػػا، ككػػذلؾ النػػداء كالتعجػػب، كيتضػػح ذلػػؾ عنػػد أداء كممػػة: اهلل، فقػػد تيػػؤٌدل 

ا أك مينادينا.   بعٌدة طيرؽ، فينطقيا اإلنساف ميتعٌجبنا أك ميستفيمن

                                                           

 .176-175، ص1965، 2ينظر: مكسيقى الشعر، إبراىيـ أنيس، مكتبة األنجمك المصرية، ط 1-
جامعة اليرمكؾ، ينظر: الداللة الصكتية في شعر ابف الفارض، مجدم عبد الرزاؽ، رسالة ماجستير،  2-

 .10، ص2013محمكد خريسات،  إشراؼ: د.
 .151، ص2016، 1رة، طالتكجيو األدبي، طو حسيف كآخركف، عالـ األدب، القاى 3-
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سػنتعرؼ عمػى مػدل تفػاكت اسػتخداـ تمػؾ الفكنيمػات  ة القشػيرمٌ مٌ ىذه الدراسة لديكاف الصِّ  كفي    

عند الشاعر )أداء صكتي افتراضي(، كذلؾ تبعنا لحالتو الٌشعكرٌية كظركفػو النفسػية، كالسػياؽ الػذم 

ينقػػػؿ مػػػف خاللػػػو تجربتػػػو، اسػػػتنادا إلػػػى مػػػا جػػػاء بػػػو القػػػدماء كالمحػػػدثكف حػػػكؿ األداءات الصػػػكتية 

تمػػؾ األداءات تكشػػؼ عػػف حالػػة المػػتكمـ كانفعاالتػػو مػػف  إفٌ  ىميتيػػا كدكرىػػا فػػي إنتػػاج المعنػػى، إذٍ كأ

سعادة أك حزف أك تكٌتر أك غضب أك شكؽ أك غير ذلؾ، كىذه االنفعاالت تنعكس عمػى الميتمقٌػي، 

 مف النٌص.ؽ اليدؼ المنشكد حقٌ تى كبذلؾ ييفيـ النصُّ فيمنا سميمنا، كييعرؼي الميراد مف الكالـ، كيى 

كالشػػػعر ديػػػكاف العػػػرب كمنػػػو نفيػػػـ الظػػػركؼ التػػػي مػػػٌر بيػػػا الشػػػاعر، كمػػػف الكػػػالـ المكتػػػكب      

يـ المتمٌقي مػا فٍ يى  نستطيع أف نعرؼ ما ىي ظركؼ الشاعر النفسٌية  إذ تكمف غاية الشاعر في أفٍ 

الحػػػركؼ يقػػكؿ، كعنػػد تحكيػػؿ الػػنص المكتػػكب إلػػى صػػكت )أداء(، فػػ ف القػػارئ يحػػاكؿ أف يػػؤدم 

بمخارجيا الصحيحة، كترتفع نغمة الكالـ كتيبط حسػب المقامػات، فتتضػح ألفػاظ الكػالـ كمعانيػو، 

 بكالـ يختمؼ عف الكالـ العادم.  كيخرج النٌص 

عطػاء كػؿ لفػظ حقٌػو مػف األداء الصػكتي،  كذلؾ مع مراعػاة قكاعػد المغػة ككضػكح المفػظ، كا 

 فيو األداء مع المضمكف كالمعنى. فيخرج الٌنص مٌتسقنا متكامالن مترابطنا يتكافؽ

كاألداء الصكتي في عمـ األصكات النطقي، كالسمعي، كالفكنكلكجي، يؤثر عمى المعنى كعمػى     

 عممية التكاصؿ. كفيما يمي بياف ذلؾ:

 األداء الصوتي في عمم األصوات النطقي9 -1

( حركػات أعضػاء النطػؽ التػي Articulatory phoneticsيػدرس عمػـ األصػكات النطقػي )     

تنتج األصكات المغكية، كيدرس عممية إنتاج األصكات كطرائؽ الكالـ، كقد كرد عنػد أحمػد مختػار 
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ذلػؾ الفػرع مػف عمػـ  ( كىك:"physiological phoneticsعمـ األصكات الكظائفي ) :عمر باسـ

الـ، أك الذم ييعالج األصكات الذم ييتـ بدراسة حركات أعضاء النطؽ مف أجؿ إنتاج أصكات الك

. كتيعنػػػى ىػػػذه الدراسػػػة بمعرفػػػة أثػػػر األداء 1عمميػػة إنتػػػاج األصػػػكات المغكيػػػة، كطريقػػػة ىػػػذا اإلنتػػاج"

النطقي )طريقة نطؽ الكالـ( في المعنى كفي عممية التكاصؿ، كلف ييبحثى في آلية النطًؽ كمخارجى 

 الحركؼ، فيذا مف اختصاص الدراسات الفيزيائية لألصكات.

عدـ التمكُّف مف أداء الكالـ بطريقػة صػكتية صػحيحة قػد يػؤدم إلػى فشػؿ الرسػالة المغكيػة  إفٌ      

في تحقيؽ أغراضيا. كأداء الحركؼ بمخارجيا الصحيحة كتنغيميا المناسب ضػمف سػياؽ الكػالـ، 

ػػا دقيقنػػا. فنغمػػة الكػػالـ ليػػا داللػػة تؤدييػػا، كتػػدؿُّ المسػػتمع عمػػى معػػاني  يػػؤدم إلػػى فيػػـ المعػػاني فيمن

مؿ، فقد تيقاؿ الجممة ذاتيا بنغمات متعددة فيتغير معناىا مع كؿ نغمة بيف اإلثبات كاالسػتفياـ ال جي

معنػى كالنداء كالتعجب، كتككف النغمة ىي الميسٌبب الكحيد الختالؼ تمػؾ المعػاني. كبػذلؾ يختمػؼ 

 كالمعاني مختمفة. يى ىً  يى ؽ أدائيا، فاأللفاظ ىً ري الجممة الكاحدة باختالؼ طي 

كأداء الكالـ يعكس طبيعة الحكار بيف المتكمـ كالسامع  لذلؾ فعممية الكالـ تقـك عمى الصػمة      

القائمة بيف الصكت كداللتو في ذىف كٌؿ مف المتكمـ كالسامع. كىنػاؾ مكاضػع تقتضػي تغييػر نبػرة 

نبػػرنا " كىنػػاؾ فػػي العربيػػة أسػػاليب تقتضػػي مككناتيػػا ذا مػػا أشػػار إليػػو كمػػاؿ بشػػر بقكلػػو:الكػػالـ، كىػػ

أقػػػػكل كأشػػػػد، ت كيػػػػدنا لمػػػػدلكالتيا كمقاصػػػػدىا البيانيػػػػة الخاٌصػػػػة التػػػػي جػػػػاءت ىػػػػذه األسػػػػاليب كفقنػػػػا 

لمقتضياتيا. مف ىذه األساليب أساليب التحذير كاإلغراء كالتعجب كاالختصاص، فكٌميػا بمككناتيػا 

ا نبرنا أشد كأقكل مما تتمٌقاه ىذه المكٌكنات في أساليب أخرل" تتمٌقى حتمن
2. 

                                                           

 .98، ص1997، 1طدراسة الصكت المغكم، أحمد مختار عمر، عالـ الكتب،  -1
 .522، ص2000، 1، طعمـ األصكات، كماؿ بشر، دار غريب، القاىرة 2-
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ػػا برتيػػؿ مػػالمرج إلػػى أىميػػة نبػػرة الكػػالـ بقكلػػو: "كأنػػت تسػػتطيع أف تنطػػؽ كممػػة        كأشػػار أيضن

كاحدة ب شكاؿ مختمفػة مػف التنغػيـ، أك النبػر المكسػيقي، فتفيػد فػي كػؿ شػكؿ معنػى انفعاليًّػا متميػزنا، 

،كمػف 1)يػا سػالـ( لجعجػاب، كالتيكيػؿ، كلمنػداء، كلمسػخرية" كما نالحظ ذلؾ فػي اسػتعمالنا لمتعبيػر

ذلؾ ييستىنتج أف أداء الكالـ لو كظيفة نطقية تتمثؿ في تكضيح األلفػاظ، ككظيفػة نحكيػة تتمثػؿ فػي 

تمييػػز أسػػمكب عػػف آخػػر، ككظيفػػة دالليػػة تتمثػػؿ فػػي التفريػػؽ بػػيف المعػػاني، كتكضػػيحيا، كبػػذلؾ ال 

 تمتبس الكممات كالجمؿ كال تخفى معانييا عمى السامعيف.

ػػػاء الكػػػالـ يمثٌػػػؿ جكأد       ا مػػػف جكانػػػب المغػػػة، فيػػػك يػػػؤثر فػػػي المتمقٌػػػي سػػػمبنا أك إيجابنػػػا، انبنػػػا ميمًّ

كيؤدم غرض اإلقناع كاستمالة قمكب السامعيف، فطريقة نطؽ الكػالـ بصػكرة كاضػحة تكشػؼ عػف 

معانيو، كتؤثر في السامع فينجذب إليو، كبالمقابؿ ف ف نطؽ الكػالـ كمػا ىػك دكف تغييػر فػي نغمػة 

تنفػػر منػػو األسػػماع، كال يػػؤثر فػػي نفػػس المتمقػػي. كخيػػر دليػػؿ عمػػى ذلػػؾ الكػػالـ كمسػػتكل الصػػكت، 

أداء الخطبػػاء فػػي المسػػاجد، فيػػـ يسػػتميمكف قمػػكب السػػامعيف مػػف خػػالؿ مكسػػيقى الكػػالـ كالنغمػػات 

سيد المعاني، كاألمر بالمعركؼ كالترغيب بو، جٍ ؿ نقؿ األفكار كتى يي سٍ المرتفعة كالمنخفضة، كبذلؾ يى 

ػػػا آخػػػر كىػػػػك إثػػػارة الغضػػػػب كالغيػػػرة كزيػػػػادة كالنيػػػي عػػػف المنكػػػػر كا لتنفيػػػر منػػػػو، كقػػػد يػػػػؤدم غرضن

القػرآف  الكػريـ، مػف الحماس. كالمستمع عادة ييفٌرؽ بيف قارئ كقػارئ مػف خػالؿ قػراءة بعػض آيػات 

فيميػػؿ ألحػػدىما دكف اآلخػػر، كىنػػا تظيػػر شخصػػية القػػارئ البػػارع كالقػػارئ العػػادم، كفػػي ىػػذا يقػػكؿ 

لتنكعػػػات المكسػػػيقية لمكػػػالـ ب شػػػكاؿ كثيػػػرة االخػػػتالؼ بحسػػػب اخػػػتالؼ سػػػتخدـ ابرتيػػػؿ مػػػالمرج:" تي 

المغات، ففي أغمب المغات األكركبية تعتبر النغمػة ميمػة ألصػكات الجممػة بشػكؿ خػاص، كبفضػؿ 

، 2االختالفات النغمية يستطيع المػتكمـ التعبيػر عػف سػائر أنػكاع الحػاالت النفسػية، كالعاطفيػة، ..."
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ى درجػة الصػػكت مصػطمح "مكسػيقى الكػػالـ"، كذىكىػرى أٌف اإلنسػاف حػػيف كقػد أطمػؽ إبػراىيـ أنػػيس عمػ

، كفػٌف الكػالـ الجيػد يسػاىـ 1ينطؽ بمغتو ال يتبع درجػة صػكتية كاحػدة فػي النطػؽ بجميػع األصػكات

 .2في التقريب بيف المضمكف كالتعبير

عمػػػػى مكاضػػػػع سػػػػاؽ بػػػػيف أقسػػػػاـ الجممػػػػة الكاحػػػػدة، كالتركيػػػػز رز التنػػػػاغـ كاالتٌ ٍبػػػػكأداء الكػػػػالـ يي     

االستفياـ كالتعجب كالنداء كالحزف كالفرح كاإلثبات كاإلنكار كغيرىا، كالذم يحدد طريقة األداء ىك 

ا مقصػػد المػػتكمـ كمػػا يريػػد، كالظػػركؼ التػػي قيػػؿ فييػػا الكػػالـ، كىػػذا األداء ييكسػػب مػػا يينطػػؽ تمكيننػػ

ػػا مكسػػيقيًّا ممٌيػػزنا يقاعن ػػينٍ  كا  ػػا في ىػػذا اإليقػػٍضػػجـ كسػػياؽ الحػػاؿ، كيي سى اع، عمػػى مػػا يينطػػؽ، جػػكًّا مفعمن

 بالحيكية مف خالؿ تعبيره عف المعاني.

الجٌيػػد، كفيػـ مضػمكف الكػػالـ،  ، عنػػد الػربط بػيف األداء النطقػيٌ يػر أىميػة األداء الكالمػيٌ ظٍ كتى      

ٌيف أىميػػة الػػربط بػػيف عمػػـ األصػػكات النطقػػي، كعمػػـ األصػػكات السػػمعي، بىػػتى كالتفاعػػؿ معػػو، كىنػػا تى 

امع بالشػػكؿ كضػماف كصػػكليا إلػػى الٌسػػ ،اسػػي مػػف الرسػػالة المغكٌيػة ىػػك فيػػـ مضػػمكنيافاليػدؼ األس

 الصحيح.

 في عمم األصوات السمعي9 األداء الصوتيه  -1

ة، كعمميػة السػمع لألداء الصكتي في عمػـ األصػكات السػمعي أىميػة كبيػرة فػي العمميػة الكالمٌيػ    

، كمحاكلػػة تفسػػيرىا، المكجػػكدة فػػي الجػػكٌ ة ؼ عمػػى االضػػطرابات المكجيػػة الصػػكتيٌ ميمػػة فػػي التعػػرُّ 

كتنتقؿ تمؾ المكجات إلى العقؿ مف خالؿ األعصاب، كبػاختالؼ درجػات )نغمػات( تمػؾ المكجػات 

 ييز األصكات باختالفيا.مٍ ع قادرة عمى تى مٍ ة السٌ يختمؼ اإلحساس السمعي. كحاسٌ 
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السػػػػمع فػػػػي عمميػػػػة  كبيػػػػر فػػػػي العمميػػػػة الكالميػػػػة، كييقصػػػػد بػػػػذلؾ كظيفػػػػة جيػػػػاز كلمسػػػػامع دكره     

التكاصػػؿ، كدكره فػػي إيصػػاؿ الرسػػالة إلػػى العقػػؿ بالشػػكؿ الصػػحيح، كال تيعنػػى ىػػذه الدراسػػة  بجيػػاز 

نمػػػا تىعتنػػػي ب ىميػػػة تمػػػؾ المكٌكنػػػات فػػػي إدراؾ الكػػػالـ كتفسػػػيره  السػػػمع )األذف( كمكٌكناتػػػو الماٌديػػػة، كا 

جػػات الصػػكتية إلػػى أذنػػو، كفيمػػو، كيبػػدأ دكر السػػامع فػػي العمميػػة الكالميػػة منػػذ لحظػػة كصػػكؿ المك 

دراكو الحٌسي ليا، كىك بعد ذلؾ ي " كتبدأ العممية السمعية مف المحظة التػي تعٌرؼ عمييا كيفٌسرىا،كا 

تػػدخؿ مكجػػة صػػكتية صػػماخ األذف، كتصػػؿ إلػػى طبقػػة األذف فتحركيػػا. كبعػػد انتقاليػػا عػػف طريػػؽ 

حػٌرؾ أعصػاب السػمع، كتنقػؿ سمسمة العظاـ تؤثر في السائؿ المكجكد في األذف الداخميػة بطريقػة تي 

، كلػذلؾ، فػ ف عمميػة السػمع ميمػة فػي التعػرُّؼ 1ىذه األعصػاب صػكرة ىػذا االضػطراب إلػى المػ "

 ، كتفسيرىا.عمى االضطرابات المكجية الصكتية المكجكدة في الجكٌ 

كالمكجات الصكتية تنتقػؿ إلػى العقػؿ مػف خػالؿ األعصػاب، كبػاختالؼ درجػات تمػؾ المكجػات     

حسػػػاس السػػػمعي، فدرجػػػة الصػػػكت المنخفضػػػة تختمػػػؼ عػػػف المرتفعػػػة، كىػػػذه الػػػدرجات يختمػػػؼ اإل

ف صػكت المػرأة ف الصكت العالي كالصكت المنخفض، كبػيٍ تدركيا حاسة الٌسمع، فيمٌيز اإلنساف بيٍ 

كصكت الرجؿ، كبيف الكالـ العادم كالغناء، كبيف الصكت الجٌذاب كالصكت الميزعج، كييعيف عمى 

ؼ درجات الكحدات الصكتية، فالسمسمة الكالمية تتككف مػف مقػاطع مختمفػة مػف ذلؾ التمييز اختال

حيػػث قػػكة اإلسػػماع، كىػػذا مػػا أشػػار إليػػو إبػػراىيـ أنػػيس بقكلػػو: "كقػػد شػػاىد المحػػدثكف أنػػو فػػي حالػػة 

تسجيؿ الذبذبات الصكتية لجممة مف الجمؿ فكؽ لكح حساس، يظيػر أثػر ىػذه الذبػذبات فػي شػكؿ 

الخط مف قمـ ككدياف، كتمؾ القمـ ىي أعمى مػا يصػؿ إليػو الصػكت مػف خط متمكج، كيتككف ىذا 

 أفٌ  ييبػػٌيف ، كىػػذا2الكضػػكح السػػمعي، كالكديػػاف ىػػي أقػػؿ مػػا يصػػؿ إليػػو ىػػذا الصػػكت مػػف الكضػػكح"
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ما استطعنا تمييز األصكات، كلما تمٌكٌنػا مػف ة كاحدة لى الكحدات الصكتية لك كانت في درجة صكتيٌ 

 فيـ المعاني.

 9في عمم األصوات الفونولوجيه  الصوتيه األداء  -2

اليػػدؼ  ؤدم إلػػى نتيجػػة، ألفٌ ييػػ ال ،فقػػط طة الجيػػاز النطقػػيٌ اسػػإٌف دراسػػة إنتػػاج األصػػكات بك     

صػػػكليا إلػػػى السػػػامع  كلػػػذلؾ يجػػػب دراسػػػة تػػػ ثير األصػػػكات مػػػف إنتػػػاج األصػػػكات ىػػػك كي  األساسػػػيٌ 

األصػػكات بعضػػيا مػػف بعػػض، الصػػادرة مػػف أعضػػاء النطػػؽ عمػػى األذف )جيػػاز السػػمع(، لتمييػػز 

ف كممػػػة كأخػػػرل، كىػػػذا مػػػا ال نجػػػده فػػػي دراسػػػة يٍ كدراسػػػة كظيفػػػة االصػػػكات فػػػي الكممػػػات لمتمييػػػز بىػػػ

ػػػ ف، دكف نظػػػػر فػػػي ًقػػػػيىـ تمػػػػؾ يٌ عىػػػػمي  عيٌ مٍ األصػػػكات مػػػػف حيػػػث ككنيػػػػا أحػػػػداثنا منطكقػػػة ليػػػػا تػػػػ ثير سى

 األصكات، أك معانييا. 

أك الفكنكلكجيػػا، كقػػد  ـ األصػػكات الفكنكلػػكجيٌ كالًعمػػـ الػػذم يػػدرس كظػػائؼ األصػػكات ييعػػرؼ بعمػػ    

ػػػوي العممػػػاء ترجمػػػات عػػػٌدة، منيػػػا: عً  مى ، كعمػػػـ ـ األصػػػكات التنظيمػػػيٌ ٍمػػػـ كظػػػائؼ األصػػػكات، كعً ٍمػػػترجى

، كغيرىا، كذلؾ ألنو يبحث في األصػكات (، كعمـ التشكيؿ الصكتيٌ ، )الكظيفيٌ األصكات التشكيميٌ 

 مف حيث كظائفيا في المغة.

" فػي كتػاب عمػـ " عمـ األصكات التشكيميٌ صطمحبد الصبكر شاىيف عمى ىذا الًعمـ مؽ عمى طٍ كأى     

كيطمؽ مصػطمح عمػـ األصػكات التشػكيمي غالبنػا عمػى الدراسػة  "األصكات لبرتيؿ مالمرج، إذ يقكؿ:

لػى تثبيػت نظػاـ زات األصكاتية ذات القيمة التفريقيٌ التي تيدؼ إلى تحديد المميٌ  ة في لغػة معينػة، كا 

دت ا ترجمتػػو إلػػى" عمػػـ كظػػائؼ األصػػكات" فقػػد كر . أٌمػػ1ت األصػػكاتية كالكحػػدات التطريزيػػة"الكحػػدا

مصػطمح عمػػـ األصػػكات  عمػػـ األصػكات العربيػػة"، إذ يقػػكؿ:" إفٌ  "عنػد عبػػد القػادر شػػاكر فػػي كتابػو
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، كيىػػػػذكر بػػػػ ف عمػػػػـ 1الفكنكلػػػػكجي، أك عمػػػػـ كظػػػػائؼ األصػػػػكات، ىػػػػك مصػػػػطمح متعػػػػدد الترجمػػػػات"

. 2ياؽ، أك فػي تركيػب الكػالـعمـ كظائؼ األصػكات يػدرس الصػكت المغػكم فػي الٌسػالفكنكلكجيا أك 

 فػػايز صػػبحي عبػػد السػػالـ، إذ يقػػكؿ:مسػػتكيات التحميػػؿ المغػػكم" ل "ككردت ىػػذه الترجمػػة فػػي كتػػاب:

عمـ كظائؼ األصكات كظيفتو دراسة الصكت المغكم مف خالؿ البنية المغكية التػي كرد فييػا دكف "

ُـّ أف يكػػكف معػػزكالن ع مة بػػيف الصػػكت كالمعنػػى، أم بالٌصػػ الفكنكلػػكجيٌ  نيػػا، كمػػف ناحيػػة أخػػرل ييػػت

ػػكى الػػدكر الػػذم يمعبػػو الصػػكت فػػي تحديػػد المعنػػى، فيي  ح مػػا يػػربط بينيػػا )األصػػكات( مػػف عالقػػات، ضِّ

و يػدرس كيصػٌنؼ النظػاـ الصػكتي لمغػة مػا، كتصػنيؼ ىػذه كما يفٌرؽ بينيا مػف قػيـ خالفيػة  أم أٌنػ

 .3يفتيا في المغة"األصكات تبعنا لكظ

تـ بدراسػػة ٍيػػىػػك العمػػـ الػػذم يى  عمػػـ األصػػكات الفكنكلػػكجيٌ  ؽ العممػػاء عمػػى أفٌ فىػػكىكػػذا، فقػػد اتٌ      

داخػػػؿ بنيػػػة الكممػػػة، كىػػػك العمػػػـ الػػػذم يػػػدرس األصػػػكات مػػػف حيػػػث كظيفتيػػػا فػػػي  الصػػػكت المغػػػكمٌ 

لمغػػػة كدراسػػػة العناصػػػر  . كالفكنكلكجيػػػا تعنػػػي دراسػػػة النظػػػاـ الصػػػكتيٌ التركيػػػب أك السػػػياؽ الكالمػػػيٌ 

مكضػػكع الفكنكلكجيػػا ىػػك أصػػكات الكػػالـ بكصػػفيا كحػػدات  الصػػكتية، ككظيفتيػػا فػػي المغػػة  أم أفٌ 

 ة في المغة.تركيبيٌ 

ُـّ  كيعكد الفضؿ في ظيكر عمـ األصكات الفكنكلكجيٌ            إلى مدرسة براغ، كىي مدرسػة تضػ

دة، فقػػد ركػػزكا عمػػى الجانػػب الػػكظيفي فػػي مجمكعػػة مػػف البػػاحثيف اتجيػػكا لدراسػػة المغػػة بطريقػػة جديػػ

المغػػػػػة، كاىتمػػػػػكا بالدراسػػػػػات الصػػػػػكتية، ككػػػػػاف مػػػػػف أشػػػػػير مؤسسػػػػػي مدرسػػػػػة بػػػػػراغ: تركبتسػػػػػككم، 

س لعمػـ األصػكات الفكنكلػكجي، كقػد ترجمػو العػرب كبحثػكا فيػو كاىتمػكا بػو مف أس   اسكف، كىمبكياك
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ػػػا عممػػػاء األصػػػكات أمثػػػاؿ: كمػػػاؿ بشػػػر، ك  ػػػا كبيػػػرنا، كخصكصن عبػػػد الصػػػبكر شػػػاىيف، كتمػػػاـ اىتمامن

براىيـ أنيس، كغيرىـ.   حساف، كا 

يػر ظٍ ييػا فػي المغػة، كالتػي تى دٌ ؤى يبحث فػي كظيفػة األصػكات التػي تي  كعمـ األصكات الفكنكلكجيٌ      

ُـّ  ، ففػػػي النظػػاـ الكتػػػابيٌ مػػف خػػػالؿ األداء الكالمػػػيٌ  ف كممػػػات الجممػػػة الكاحػػػدة، كذلػػػؾ يٍ ؿ بىػػالفٍصػػػ يػػػت

 يا سمسمةؿ، بؿ تبدك الجممة كك نٌ ىذا الفصٍ  ـٌ تً طؽ فال يى ة النُّ أما في عمميٌ لتكضيح حدكد كؿ كممة، 

ة أداء الكػػالـ، حيػػث تػػؤٌدل األصػػكات كفقنػػا لقكاعػػد كات، كىنػػا تػػ تي أىمٌيػػمػػف األٍصػػ طكيمػػة متتابعػػة

 كغيرىا.غيـ نٍ بر كالتٌ كاإلدغاـ كاإلطالة كاإلمالة كالنٌ  ،ٌينة، فيطرأ عمييا بعض التغييراتعى صكتٌية مي 

، إذ إنيا تكضح كترسـ حدكد المقاطع الكالميػة، ميٌمة ؼى م كظائً دٌ ؤ كىذه المظاىر الصكتية تي     

 ٌثر باألصػكات المجػاكرة لػو كأثٌػر فييػا، كىػذا مػا يبحػػث فالصػكت إذا دخػؿ فػي السمسػمة الكالميػة تىػ

السمسػمة الكالميػة  كذلػؾ أفٌ  "ىػذا مػا أشػار إليػو بٌسػاـ بركػة بقكلػو: فيو عمـ األصكات الفكنكلػكجي،

ف مػف حركػات اسػتمرارية يقػكـ بيػا الجيػاز النطقػي ال تتضمف كحدات معزكلة ثابتة بقدر مػا تتكػكٌ 

ة تتػػرابط فيمػػا بينيػػا كيتػػ ٌثر بعضػػيا بػػالبعض ة كمقطعٌيػػة كمفرداتٌيػػفػػي عمميػػة تنػػتج كحػػدات صػػكتيٌ 

 .1اآلخر"

الكممػػات، كتسػػييؿ نقػػؿ األفكػػار، كال ف معػػاني كلػػألداء الكالمػػي كظػػائؼ عػػدة منيػػا: التمييػػز بػػيٍ     

مػف ىنػا معنػى،  ، فاألصػكات منفػردة لػيس ليػا أمٌ ع الكممات فػي سػياؽ كالمػيٌ تكضى  ـٍ ذلؾ ما لى  ُـّ تً يى 

يػػػة دراسػػػة األصػػػكات دراسػػػة كظيفيػػػة فػػػي التراكيػػػب، كىػػػذا مػػػا اىػػػتـ بػػػو عمػػػـ األصػػػكات جػػػاءت أىمٌ 

يكػػكف العنصػػر األساسػػي لمتفػػاىـ بكسػػاطة :" الصػػكت ، كقػػد أشػػار بسػػاـ بركػػة إلػػى أف  الفكنكلػػكجيٌ 

فاألصػػػكات حػػػيف تكضػػػع جنبنػػػا إلػػػى جنػػػب فػػػي السمسػػػمة   معنػػػى لمغػػػة، كلكنػػػو ال يحمػػػؿ منفػػػردنا أم  ا

                                                           

 .93، ص1988عمـ األصكات العاـ، أصكات المغة العربية، بساـ بركة، مركز اإلنماء القكمي، لبناف،  1-
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اللية في صنفيف اثنيف ىما: ة أكبر. كيمكف تصنيؼ ىذه الكحدات الدِّ ؿ كحدات دالليٌ الكالمية تشكٌ 

 .1ة"ؽ المقطعيٌ كٍ ة كالكحدات فى الكحدات المقطعيٌ 

دراسػة تيبػٌيف قيمػة األصػػكات  ؽ عمػى كػؿِّ كىكػذا، فػ ف مصػطمح عمػـ األصػكات الفكنكلػكجي ييطمىػ    

في التفريؽ بيف المعاني، كتبحث في كظيفة األصكات التي تؤدييا في المغة، كتيبٌيف مظاىر األداء 

 .عمى سبيؿ المثاؿ كالتنغيـ كتيٌ الصٌ 

داء الصكتي بقكلو:" أصػبح لمغػة المتكممػة فػي كقد أشار عبد الصبكر شاىيف إلى أىمية األ       

رات بِّ كى عات كالتمفزيكف كالراديك، كالفكتكغراؼ كمي رى تى خٍ قبؿ، فبفضؿ المي  فٍ ليا مً  فٍ كي تى  ـٍ عصرنا أىمية لى 

حمٌػػت المغػػة المتكممػػة محػػؿ المغػػة المكتكبػػة  -التو المغناطيسػػية، كاألفػػالـ الناطقػػةجٌ سىػػكت، كمي الٌصػػ

ػػػكأف يي  ،يعػػػرؼ الكػػػالـ الفػػػرد أفٍ بالتػػػدريج، كينبغػػػي عمػػػى  حقػػػؽ نو، حتػػػى يصػػػؿ إلػػػى جميػػػكره، كيي حسِّ

 ذلػػػؾ أفٌ داء ازداد االىتمػػػاـ باإللقػػػاء، كالنطػػػؽ السػػػميـ لألصػػػكات، كألىمٌيػػػة األ .2التػػػ ثير الػػػذم يريػػػد"

ييرىؽ المتكٌمـ كييؤذم السامع، كال ييحٌقؽ الت ثير المطمكب. فاألداء الجٌيد ييغني المتكمـ  ئيِّ األداء الس  

 عف التكضيح كزيادة بعض الكممات.

، كعمػػػـ األصػػػكات لدراسػػػة أداء الكػػػالـ أىميػػػة فػػػي عمػػػـ األصػػػكات النطقػػػيٌ  ممػػػا سػػػبؽ نجػػػد أف      

 ير عمى المعنى، كعمى عممية التكاصؿ. ا لألداء مف ت ثمى ، لً ، كعمـ األصكات الفكنكلكجيٌ السمعيٌ 

ػػػا ينقػػػؿ األصػػػكات مػػػف خػػػالؿ أعضػػػاء النطػػػؽ، كميتمٌقينػػػا فالعمميػػػة الكالمٌيػػػ ة تتضػػػٌمف ميتكٌممن

ـ ٍيػػالفى  ـ  تً يسػػتمع لألصػػكات مػػف خػػالؿ جيػػازه السػػمعي، الػػذم ينقػػؿ مكجػػات الصػػكت إلػػى العقػػؿ، ليىػػ

كلػػكجي فيكػػكف دكره فػػي البحػػث عػػف كاسػػتيعاب الكػػالـ بالشػػكؿ المطمػػكب. أمػػا عمػػـ األصػػكات الفكن

                                                           

 .94عمـ األصكات العاـ، أصكات المغة العربية، ص -1
 .269-268عمـ األصكات، برتيؿ مالمرج، ص 2-
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مظػاىر الكػالـ مػف ارتفػاع فػي  كظيفػة األصػكات، كتمييػز صػكت مػف صػكت آخػر، كمالحظػة كػؿٌ 

 الصكت، أك تغيير في النغمة، لمتمييز بيف معاني الكممات كفيـ األفكار.

 9 التحويميه  ، التركيب النحوبه األساسيه  األداء التركيبي وتنوهعاتو9 التركيب النحوبه 

يعنػػي كضػع شػػيء عمػػى شػػيء، ييقػاؿ: "رك بىػػوي تركيبنػػا: كضػع بعضػػو عمػػى بعػػض  ،التركيػب لغػػة    

ف: تركيػب يٍ ب عمػى ضػربى رك ػالمي  شػرح المفصػؿ:" صطالح فقد كرد فػي، أما في اال1فترٌكب كتراكب"

ء إفػػراد، كتركيػػب إسػػناد، فتركيػػب اإلفػػراد أف تػػ تي بكممتػػيف، فتركبيمػػا، كتجعميمػػا كممػػة كاحػػدة، بػػ زا

حقيقػػػة كاحػػػدة، بعػػػد أف كانتػػػا بػػػ زاء حقيقتػػػيف، كىػػػك مػػػف قبيػػػؿ النقػػػؿ، كيكػػػكف فػػػي األعػػػالـ، نحػػػك 

ر عنيػػا بكممػػة أخػػرل، نحػػك "حضػػرمكت "حضػػرمكت" كال تفيػػد ىػػذه الكممػػة بعػػد التركيػػب حتػػى ييخبىػػ

 . كىػػذا يعنػػي أفٌ 2ع كممػػة، تنسػػب إحػػداىا إلػػى األخػػرل"طيبػػة". كتركيػػب اإلسػػناد أف تركػػب كممػػة مػػ

كممتػػػيف ليػػا تعمُّػػػؽ بالكممػػػة األخػػرل، فتحصػػػؿ الفائػػػدة مػػف خػػػالؿ التركيػػػب الػػذم ينعقػػػد بػػػو إحػػدل ال

ى إال فػػػي اسػػػميف، أك فعػػػؿ كاسػػػـ  الكػػػالـ، كقػػػد أشػػػار الزمخشػػػرم إلػػػى ذلػػػؾ بقكلػػػو: " كىػػػذا ال يتػػػ تٌ 

 .3سمى الجممة"كيي 

العربية، فالبحث في ؿ أساس الجممة شكِّ كاقتصرت ىذه الدراسة عمى التركيب اإلسنادم الذم يي     

ىك ما يسعى  ،أجزاء الكالـ، كطريقة الت ليؼ بيف أجزائو كتركيبيا عمى الكجو الذم يقصده المتكمـ

تنحػػك  عمػػـ النحػػك ىػػك أفٍ  اكي بقكلػػو:" اعمػػـ أفٌ كٌ الس ػػ ذكػػرىهالبحػػث النحػػكم إلػػى العنايػػة بػػو، كىػػذا مػػا 

طمقنػػا بمقػػاييس مسػػتنبطة مػػف اسػػتقراء معرفػػة كيفيػػة التركيػػب فيمػػا بػػيف الكمػػـ لت ديػػة أصػػؿ المعنػػى م

                                                           

 ، مادة )ركب(.526تاج العركس مف جكاىر القامكس، مرتضى الزبيدم، دار اليداية، الجزء الثاني، ص 1-
، 2001، 1شرح المفصؿ لمزمخشرم، ابف يعيش، تقديـ: إميؿ بديع يعقكب، دار الكتب العممية، بيركت، ط -2
 .72، ص1ج

 .73، صالسابؽ 3-
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ة كأعنػي ترز بيا عف الخط  في التركيب مف حيث تمؾ الكيفٌيػحٍ ة عمييا ليى كالـ العرب كقكانيف مبنيٌ 

ية التركيب بقكلو:" كيؼ كأشار الجرجاني إلى أىمٌ  .1بكيفية التركيب تقديـ بعض الكمـ عمى بعض"

ا مف ا د بيا إلى كجو دكف كجو مف التركيب مى لت ليؼ، كييعتى كاأللفاظ ال تيفيد حتى تؤلؼ ضربنا خاصًّ

 .2كالترتيب"

حقػػؽ الفائػػدة ؽ قكاعػػد محػػددة، كىػػذا مػػا يي كٍفػػ يػػتـٌ  ،تركيػػب الكػػالـ كترتيبػػو أفٌ  يتبػػٌيفا سػػبؽ ٌمػػمك      

، كىػػي ال تػػؤدم ج ألفاظنػػا ذات معػافو تً ٍنػة لتي كالمعنػى، فاألصػػكات تتػولؼ كتقػػكـ بينيػا عالقػػات تركيبٌيػػ

ػػة، فالكممػة تفقػػد معناىػػا إذا قسػمناىا إلػػى أصػػكات. ككػذلؾ الجي دمنفػػر  معنػى كحػػدىا نػػة كٌ كى ؿ، فيػػي مي مى

نػة كفػؽ معناىػا فػي عيٌ ألفاظ ال يستقيـ الكالـ إال إذا اجتمعت، كارتبط بعضيا ببعض بطريقة مي  فٍ مً 

 س فيو.ترابطنا ال لىبٍ الذىف، فيخرج الكالـ مي 

أقساـ  اسمية كفعمية كشبو جممة، كما جاء في مغني المبيب ة ؿ في المغة العربيٌ مى كلتركيب الجي     

. 3فاالسػػمية ىػػي التػػي تبػػدأ باسػػـ، كالفعميػػة ىػػي التػػي تبػػدأ بفعػػؿ، كالظرفيػػة ىػػي التػػي تبػػدأ بظػػرؼ

 .4كيترٌكب الكالـ " مف اسميف، أك فعؿ كاسـ"

كىػػذا  ،1فيػةكيػرل الزمخشػرم أٌف الجممػػة تػ تي عمػى أربعػػة أقسػاـ  فعميػة كاسػػمية كشػرطية كظر      

سػػند مػػا المي يف، ىي ف أساسػػيٌ يٍ نىػػكٍ النػػكع مػػف التركيػػب ييعػػرؼ بالتركيػػب اإلسػػنادم، فالجممػػة تتػػ لؼ مػػف ري 

                                                           

، السكاكي، ضبطو كعمؽ عميو: نعيـ زرزكر، دار الكتب العممية، بيركت، ط -1 ، 1987، 2مفتاح العمـك
 .75ص
 .5، مطبعة المدني بالقاىرة، صأسرار البالغة، الجرجاني، تعميؽ: محمد شاكر -2

ينظر: مغني المبيب عف كتب األعاريب، ابف ىشاـ، تحقيؽ: مازف المبارؾ، محمد عمي حمد اهلل، دار الفكر،  3-
 .492، ص1985، 6دمشؽ، ط

شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، دار الطالئع، القاىرة،  4-
 . 1،ج2009
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كنػػػيف الجممػػػة العربيػػػة تتػػػ لؼ مػػػف ري  "امرائي بقكلػػػو:سػػػند إليػػػو، كقػػػد أشػػػار إلػػػى ذلػػػؾ فاضػػػؿ السػػػكالمي 

 يكػكف إال اسػمنا، كالمسػند ىػك ث عنػو كالحد  تى يف ىما المسند كالمسند إليو فالمسند إليو ىك المي أساسيٌ 

. 2د" ٍيػمة أك قى ٍضػدة الكالـ كمػا عػداىما فى مٍ كناف ىما عي ث بو كيككف فعالن أك اسمنا، كىذاف الرُّ المتحد  

الكممػات بعضػيا  ـٌ ف ضى ركيب اإلسنادم ييحًدث نسبة بىٍيف األلفاظ يحصؿ بيا فائدة، فيك يتضم  فالتٌ 

ػػ عػػف طريػػؽإلػػى بعػػض بنػػاءن عمػػى المعنػػى المنشػػكد، كىػػذا المعنػػى يتحقػػؽ  الكممػػات كترتيبيػػا  ـٌ ضى

نة، مع مراعاة القكاعد النحكيػة األساسػية، كىػذا مػا يسػمى بالتركيػب النحػكٌم األساسػٌي، ي  عى بطريقة مي 

ا أك حػػذفيا أك غيػػر أمػػا إذا حصػػؿ تغييػػر فػػي الترتيػػب األساسػػي كتقػػديـ بعػػض األلفػػاظ أك ت خيرىػػ

 .سٌمى بالتركيب النحكٌم التحكيميٌ ذلؾ، حينيا ينش  ما يي 

 9األساسيه  أوال9 التركيب النحوبه 

عناصػػر التحكيػػؿ )الحػػذؼ،  فٍ ة ىػػي الجممػػة الخاليػػة ًمػػإف الجممػػة )التركيػػب النحػػكم( األصػػميٌ     

يكػكف مفيػدنا لػو معنػى   أفٍ مػف كال بػٌد لمتركيػب  .طة كاضػحةالتقديـ، الت خير،...(، كىي جممػة بسػي

يػػػػا جممػػػػة مرفكضػػػػة كغيػػػػر المعنػػػػى ف نٌ  ، غيػػػػر صػػػػحيحةكانػػػػت سػػػػميمة نحكيًّػػػػا كلػػػػذلؾ فالجممػػػػة إفٍ 

ـ   حػػػاة النُّ  صػػػحيحة، فكمػػػا أٌف صػػػحة التراكيػػػب ميمػػػة، كػػػذلؾ فػػػ ٌف صػػػحة األلفػػػاظ ميمػػػة. كقػػػد اىػػػت

ذىنػػو. كىنػػاؾ  ح اإلنسػػاف عٌمػػا فػػيبالتركيػػب النحػػكم التصػػالو بػػالمعنى، فمػػف خػػالؿ التركيػػب ييفًصػػ

يا أٌف األصؿ فػي المبتػدأ أٍف يكػكف معرفػة، كمػا نٍ يا، مً  بً قكاعد محٌددة ال يصح التركيب النحكم إالٌ 

   كذلػؾ ألٌف النكػرة تػدؿُّ 3أشار سػيبكيو إلػى ذلػؾ بقكلػو: "كال يبػدأ بمػا يكػكف فيػو المػبس، كىػك النكػرة"

                                                                                                                                                                      

، 1992، 1المفٌصؿ في صناعة اإلعراب، الزمخشرم، تحقيؽ: عمي بك ممحـ، مكتبة اليالؿ، بيركت، ط 1-
 .43ص
 .14، ص1، ج2000، 1معاني النحك، فاضؿ السامرائي، دار الفكر، األردف، ط 2-
 .48، ص1، ج1988، 3الكتاب، سيبكيو، تحقيؽ عبد السالـ ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط 3-
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د صػياغة جرٌ كبناء المغة ليس مي  .حكيًّاو صحيح نس مع أنٌ بٍ مكـ، كىذا يجعؿ التركيب فيو لى عمى العي 

الكممػػات فييػػا مكاقػػع معينػػة  فػػنحف إٌنمػػا نيخبًػػري عػػف  ة تحتػػؿٌ مػػؿ نحكٌيػػمفػػردات، بػػؿ يحتػػاج إلػػى جي 

 الكالـ.  فى الفائدة مً  معركؼ معمكـ ال عف ميٍبيىـ مجيكؿ  كذلؾ حتى تتـٌ 

ـٌ مجمكعػة مػف الكممػات بعضػيا إلػى بعػض،  عػف طريػؽكيىنش  التركيب النحكٌم األساسٌي       ػ ضى

كرد فػػي كتػػاب  مػػع مراعػػاة القكاعػػد النحكٌيػػة كالمعنػػى. كالتركيػػب اإلسػػنادٌم ىػػك أصػػؿ الفائػػدة، حيػػث

ػا، كال أف نفيػد منيػا  مف الكاضح أٌننا ال نستطيع أفٍ  "خصائص التركيب أنو: ندرؾ مف المغػة غرضن

ػػػا مػػػف معنػػػى إال إذا ارتبطػػػت كمماتيػػػا بعضػػػيا بػػػبعض، فصػػػ ارت كػػػؿ لفظػػػة متصػػػمة بػػػاألخرل نكعن

االتصاؿ، كفي ضكء ىذا الترابط، كىذه الصالت تكمف المعاني كاألفكار التػي تحتكييػا النصػكص 

ا، كميػػػارة األديػػػب، كنبػػػكغ الشػػػاعر، يًّػػػ، تراثنػػػا خالػػػدنا، كفكػػػرنا حالمغكيػػػة، كتحفظيػػػا فػػػي بنائيػػػا الحػػػيٌ 

، كال يمكف الكصػكؿ إلػى المعنػى 1مف ترابط كصالت" ـً مً كعبقرية المغة، كؿ ىذا يكمف فيما بىٍيف الكى 

إال عػػػف طريػػػؽ اجتمػػػاع المعػػػاني، كمػػػف المعنػػػى المركػػػب تحػػػدث الفائػػػدة التػػػي يسػػػتطيع المػػػتكمـ أف 

 .2يسكت بعدىا، كيستطيع السامع أف يكتفي بيا

 الجممة االسمية األساسية9

تركيػب المبتػدأ مػع الخبػر، كتركيػب بػكت، كتتكػكف مػف الجممة االسمية ىي جممػة دالػة عمػى الثُّ     

ؿ المعنى، كمػا أشػار كمِّ الجممة االسمية األساسي يككف باسـ مرفكع في أكؿ الجممة، كبعده كممة تي 

د مػػػف العكامػػػؿ المفظيػػػة جػػػر  مي  ،عبػػػاس حسػػػف إلػػػى ذلػػػؾ بقكلػػػو:" المبتػػػدأ اسػػػـ مرفػػػكع فػػػي أكؿ جممتػػػو

تماـ الجممة. كالخبػر ة، محككـ عميو ب مر. كقد يككف كصفنا مستغنينا األصميٌ  بمرفكعو في اإلفادة كا 

                                                           

خصائص التركيب، دراسة تحميمية لمسائؿ عمـ المعاني، محمد أبك مكسى، جامعة األزىر، مكتبة كىبة،  1-
 .77ص ،1996، 4القاىرة، ط

 .14، ص1، ج15ينظر: النحك الكافي، عباس حسف، دار المعارؼ، ط 2-



91 
 

. كالمبتدأ نكعاف، نكع يحتاج إلى 1ىك المفظ الذم يكمؿ المعنى مع المبتدأ كيتمـ معناىا األساسي"

عمػى  خبر، كنكع يحتاج إلػى مرفػكع بعػده يعػرب فػاعالن أك نائػب فاعػؿ، كيػذكر عبػاس حسػف مثػاالن 

 .بافي الج ـه رى ذلؾ كقكلؾ: أمرتفع البناء، ما ميكٍ 

، حيػث ؿ لمزمخشػرمٌ فٌصػكتب النحك باألحكاـ المتعمقػة بالمبتػدأ كالخبػر، منيػا كتػاب المي  زخركت    

مػػػا مكصػػػكفة كػػػالتي فػػػي قكلػػػو عػػػز إنػػػكعيف معرفػػػة كىػػػك القيػػػاس، كنكػػػرة  عمػػػى " المبتػػػدأكرد فيػػػو أفٌ 

ٌمػػا غيػػر مكصػػكفة كػػالتي فػػي قػػكليـ أرجػػؿ فػػي الػػدار أـ امػػرأة" ك"الخبػػر ، 2كجػػؿ:" كلعبػػده مػػؤمف"، كا 

 .3مف الضمير كمتضٌمف لو" خاؿو  :عمى نكعيف مفرد كجممة، فالمفرد عمى ضربيف

كاألحكػػػاـ المتعمقػػػة بالمبتػػػدأ كالخبػػػر كثيػػػرة، منيػػػا: أٌف المبتػػػدأ يمتنػػػع أٍف يكػػػكف نكػػػرة، كلكػػػف إٍف     

مػا جػاء  تعػددة منيػاأفادت النكرة الفائدة المطمكبة جاز أف تككف مبتػدأ. كمكاضػع االبتػداء بػالنكرة مي 

ػػ فػػي النحػػك الػػكافي  كػػ ٍف تػػدؿٌ  كيػػؿ  مثػػؿ بطػػؿه فػػي المعركػػة، كأٍف تػػديٌؿ يٍ ـ أك تى ح أك ذى دٍ النكػػرة عمػػى مى

بكقة بنفػي، أك اسػتفياـ، مثػؿ: مػا عمػؿه ٍسػعمى عمػكـ مثػؿ: كػؿه محاسىػب عمػى عممػو، كأٍف تكػكف مى 

كأٍف تكػػكف دعػػاء  مثػػؿ: بضػػائع، كأٍف تكػػكف النكػػرة متػػ خرة، كقبميػػا خبرىػػا  مثػػؿ: عنػػد العزيػػز إبػػاء، 

سػػػالـه عمػػػى الخػػػائؼ، كغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف المكاضػػػع كثيػػػر
. كىنػػػاؾ حػػػاالت يتقػػػدـ فييػػػا الخبػػػر جػػػكازنا، 4

ا قد يتعدد الخبر لممبتدأ الكاحد.  كحاالت يتقدـ فييا كجكبنا، كقد يحذؼ المبتدأ أك الخبر، كأيضن

 

                                                           

 .443-442، صالنحك الكافي 1-
 .43المفصؿ في صناعة اإلعراب، ص 2-
 .44السابؽ، ص 3-
 .487-486نحك الكافي، صال 4-
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 الجممة الفعمية األساسية9

ًرىافػػػي أقصػػػر -الجممػػػة الفعميػػػة       ػػػكى يتػػػكافر فيػػػو الركنػػػاف األساسػػػاف،  أفٍ  دٌ ىػػػي تركيػػػب ال بيػػػ-صي

المسند كىك الفاعؿ كالمسند إليو كىك الفعؿ، كالفاعؿ ىك:" ما كاف المسند إليػو مػف فعػؿ أك شػبييو 

و الرفػع. كرافعػو مػا أسػند إليػو. كاألصػؿ فيػو أف يمػي الفعػؿ قُّ مقدمنا عميو أبدنا كقكلؾ ضرب زيد. كحى 

 ، كالفاعػؿ قػد يكػكف ظػاىرنا، أك مضػمرنا )ضػمير ظػاىر أك مسػتتر(، كالفعػؿ ىػك:1و"ألنو كالجزء من

،  يٍ ، كحرفىػدٍ ة دخػكؿ قىػحٌ عمى اقتراف حدث بزماف. كمػف خصائصػو ًصػ ما دؿ  " االسػتقباؿ، كالجػكاـز

مككنػػة مػػف فعػػؿ  ، فالجممػػة الفعميػػة2كلحػػكؽ المتصػػؿ البػػارز مػػف الضػػمائر، كتػػاء الت نيػػث السػػاكنة" 

ُـّ كفاعؿ، كىذا ىك األصٍ   خاللو إنتاج المعنى. فٍ مً  ؿ الم لكؼ كالذم يت

 9التحويميه  ثانًيا9 التركيب النحوبه 

كت ثيره فػي المعنػى،  ،ىي دراسة لمعرفة أىمية التركيب دراسة التحكيؿ في التركيب النحكمٌ  إفٌ     

خاضػع لمقكاعػد، كتركيػب  حػكٌم أساسػيٌ فيناؾ نكعػاف مػف التركيػب فػي المسػتكل النحػكم، تركيػب ن

 ،لقكاعد معينة )قكاعػد التحكيػؿ( التحكيميٌ  يتطٌمبو المعنى. كيخضع التركيب النحكمٌ  نحكٌم تحكيميٌ 

ـ   حٌكؿ التركيب فالتحكيؿ يي  .ر مف معنى الجممة األصميٌ غيٌ ات التحكيؿ ال تي معنى الجممة، كعمميٌ  ليت

ي(، كالمعنػػػى الكاحػػػد قػػػد يػػػؤدل بجممتػػػيف مختمفتػػػيف النحػػػكم األساسػػػي إلػػػى تركيػػػب ظػػػاىر )تحػػػكيم

 تركيبينا، أك أكثر، كتحكيؿ الجممة الفعمية إلى اسمية، مثؿ: أكرٍمتي زيدنا، كزيده أكرٍمتيو.
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كعنػد تحميمنػػا لمتراكيػػب فػػي المغػة ف ننػػا نقػػؼ أمػػاـ مسػتكييف: مسػػتكل يتعمػػؽ بالتركيػػب األساسػػي     

ػػحقٌػػتى خػػالؿ التحكيػػؿ تى  . كمػػف1كمسػػتكل يتعمػػؽ بالتركيػػب التحػػكيمي كر لمتركيػػب األساسػػي، ؽ عػػدة صي

ب كجكدىػػػا، كمنيػػػا: التقػػػديـ المعنػػػى يتطمٌػػػ د مظػػػاىره كأشػػػكالو التػػػي تنشػػػ   ألفٌ كىػػػذا التحكيػػػؿ تتعػػػدٌ 

سػػػناد الفعػػػؿ إلػػػى مػػػا لػػػيس لػػػو، كالحػػػذؼ كاإلضػػػافة )لممسػػػند كالمسػػػند إليػػػو(، كالتعريػػػؼ  كالتػػػ خير، كا 

لحمػيـ بػف عيسػى بقكلػو:" فكظيفػة التحكيػؿ تغييػر البنيػة العميقػة كىذا مػا أشػار إليػو عبػد ا كالتنكير،

مػػػف البنيػػػة المغكيػػػة.  ذات الطػػػابع التجريػػػدم إلػػػى بنيػػػة سػػػطحية مممكسػػػة تمثػػػؿ الجانػػػب التجسػػػيدمٌ 

ة نيػػة المغكٌيػػمجمكعػػة مػػف القكاعػػد التػػي قػػد تكػػكف بالزيػػادة فػػي البً  عػػف طريػػؽى ىػػذا التحكيػػؿ يتجمٌػػ

 .2عادة الترتيب أك االتساع أك غير ذلؾ"األصمية، كقد تتـ بالحذؼ أك إ

القػػارئ يسػػتطيع أٍف يفيمىيػػا، كقػػد أٌكػػد ذلػػؾ  فٌ فػػ كبػػالرغـ مػػف التغيػػرات التػػي تطػػرأ عمػػى الجممػػة     

ػػػتي  محمػػد عمػػػي الخػػكلي بقكلػػػو:" تسػػتطيع القكاعػػػد التحكيميػػة أفٍ  ػػػا فٍ ر كيػػؼ يى فسِّ يػػػـ المػػرء الجممػػػة فيمن

، رغـ حى  الفاعػؿ ال كجػكد لػو فػي الجممػة  ؾ: اكتػب الػدرس، فػرغـ أفٌ ؼ أجزاء منيا، مثاؿ ذلذٍ كامالن

 .3سكاء" امع عمى حدٌ ـ كالسٌ تكمٌ و مفيكـ لدل المي إال أنٌ 

ػػػكىكػػػذا، فػػػ ٌف الجممػػػة فػػػي التركيػػػب النحػػػكٌم ليػػػا نى        ط أساسػػػٌي )ترتيػػػب معػػػيف(، قػػػد يتغيػػػر إذا مى

يىميػػًو خبػػر، كلمجممػػة الفعميػػة فعػػؿ تطمٌػػب المعنػػى ذلػػؾ  فػػالنمط األساسػػي لمجممػػة االسػػمية ىػػك مبتػػدأ 

ر مكاقػػع بعػػض الكممػػات قػد تتغٌيػػ -فػػي بعػػض الحػػاالت –يميػًو فاعػػؿ، كقػػد يتبعيػػو مفعػػكؿ بػو، كلكػػف 

ا أك تػػ خيرنا  كقػػد يتطمٌػػ ب ب المعنػػى حػػذؼ بعػػض الكممػػات مػػف التركيػػب األساسػػي  أك يتطمٌػػتقػػديمن

 ركيب النحكٌم التحكيمٌي.زيادة بعض الكممات عمى البناء األساسي، فينش  ما يسمى بالت

                                                           

 .16ص د.ط، ينظر: القكاعد التحكيمية في الجممة العربية، عبد الحميـ بف عيسى، دار الكتب العممية، 1-
 .17، صالسابؽ 2-
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ػػٌيػػمى عر العربػػي يتى كالٌشػػ        ال يمتػػـز بقكاعػػد  -عمػػى األغمػػب –غيػػره مػػف شػػرائح المغػػة ب نػػو  فٍ ز عى

كانكا  ؿٍ حاة بى يرفضيا النٌ  ـٍ ركرات الشعرية، كلى ى بالضٌ سمٌ خؿ تحت ما يي دٍ المغة األساسية، كىذا مما يى 

 لقكاعد.تاج انٍ يستشيدكف بالشعر أكثر مف غيره في استً 

 جدلية المعنى واالعراب9

نفسػيا  أم  ب عػفٍ عػرً ب تي و قاؿ: الثيٌ م عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، أنٌ كً جاء في المساف ري      

تيفًصح. كاإلعراب كالتعريب معناىما كاحد، كىك اإلبانة، ييقاؿ: أعرب عنو لسػانو كعػرب  أم أبػاف 

يضاحو  . 1كأفصح، كجاء أيضان: إنما سيٌمي اإلعرابي إعرابان، لتبيينو كا 

مفيكمو المغكم )اإليضاح كالتبييف كاإلفصػاح(،  فٍ كمفيكـ اإلعراب في االصطالح م خكذ مً       

قاؿ: أعرب الرجؿ عف حاجتو إذا أبػاف عنيػا د كرد عف الزجاجي قكلو: "كاإلعراب أصمو البياف يي فق

ا النحػكييف لٌمػ ب تيعػرب عػف نفسػيا". ثػـ إفٌ ف عف نفسو، كمنو الحػديث:" الثٌيػيٍ بً كرجؿ ميعًرب  أم مي 

 .2رابان أم بيانان"بيف عنيا سٌمكىا إععمى المعاني، كتي  رىأٍكا في أكاخر األسماء كاألفعاؿ حركات تدؿٌ 

، كمػػع 3كذكػػر ابػػف جنػػي فػػي بػػاب القػػكؿ عمػػى اإلعػػراب أنػػو:" اإلبانػػة عػػف المعػػاني باأللفػػاظ"      

يػا كانػت تػدكر راتيـ لمفيػكـ اإلعػراب، إال أنٌ ثيف فػي تصػكٌ حػدى اختالؼ المغػكييف العػرب القػدامى كالمي 

قضػػية اإلعػػراب ككظيفتػػو فػػي النحػػك  ف المعػػركؼ أفٌ كدكره فػػي المعنػػى، فًمػػ ،حػػكؿ كظيفػػة اإلعػػراب

تفسػػير الظػػكاىر  ةتظيػػر عنػػد محاكلػػة النحػػاالعربػػي شػػغؿ القػػدماء كالمحػػدثيف، كىػػي قضػػية كانػػت 

 ف ناحية االعراب.ة مً المغكيٌ 

                                                           

 .588، ص1ج ،3ينظر: لساف العرب، ابف منظكر، دار صادر، بيركت، ط1- 
 .91اإليضاح في عمؿ النحك، الزجاجي، ص 2-
 .35، ص1، ج4الخصائص، ابف جني، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط 3-
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مت دِّ ة قيػػة ىاٌمػػقضػػيٌ  ي، ىػػ(اللػػة )المعنػػى(كظيفػػة اإلعػػراب فػػي الدِّ ) عػػرابة المعنػػى كاإلكجدلٌيػػ     

صػػكص مػػف المغػػة. كقػػد اختمفػػت آراء العممػػاء خػػالؿ التطبيػػؽ عمػػى ني  فييػػا الكثيػػر مػػف األبحػػاث مػػف

ػأنٌ  رى ر  قىػ فٍ ة، فمػنيـ مىػحكؿ كظيفة الحركػة اإلعرابٌيػ يػا فقػط أنٌ  رى رٌ قىػ فٍ يػا مػف دالئػؿ المعنػى، كمػنيـ مى

ر بعض المتقدميف لكصؿ الكممات بعضيا ببعض، كىذا ما أشار إليو إبراىيـ أنيس بقكلو:" كقد قرٌ 

ؿ الكممػػات بعضػػيا بػػبعض تكػػكف لكٍصػػ ة ال تعػػدك أفٍ كظيفػػة الحركػػة االعرابٌيػػ العممػػاء أفٌ مػػف ثقػػات 

قكطيا فػػػي الكقػػػؼ كجػػػاز سػػػقكطيا فػػػي بعػػػض المكاضػػػع مػػػف سيػػػ فػػػي الكػػػالـ المتصػػػؿ  لػػػذلؾ جػػػازى 

. كيىٍعتىًبري إبراىيـ أنيس أٌف بعض الحركات ىي جزء مف الصيغة، فيقػكؿ:" كقيػاس حركػات 1عر"الشِّ 

ر تغيُّػ يغ، قيػاس مػع الفػارؽ، ألفٌ مػف بنيػة الٌصػ مؾ الحركات التي ىي جزء أساسػيٌ اإلعراب عمى ت

يكػػػكف لحركػػػات  . كيػػػرفض أفٍ 2ر معنػػػى الكممػػػات"غٌيػػػر فػػػي الصػػػيغة، كال يي حركػػػات اإلعػػػراب ال يػػػؤثٌ 

ثػر، عر أك النٌ ؿ الكػالـ فػي الشِّػىػي فقػط لكٍصػ ،، فعنده تحريػؾ أكاخػر الكممػاتامعنكيًّ  ااإلعراب دكرن 

ا تمػاـ حسػػاف، . أٌمػ3ؿبيػػا الكٍصػلمػتكمـ ال يمجػ  إلػى تحريػػؾ الكممػات إال لضػركرة صػكتية يتطمٌ ا كأفٌ 

 .4عيف عمى تحديد المعنى":" العالمة اإلعرابية بمفردىا ال تي فيرل أفٌ 

ؼ ة مػػف قػػرائف المعنػػى، كػػابف جنػػي الػػذم عػػرٌ ر بعػػض المغػػكييف أٌف العالمػػة اإلعرابٌيػػكقػػد قػػرٌ      

ػػ ، كيىقًصػػد بػػذلؾ أفٌ 5اإلبانػػة عػػف المعػػاني باأللفػػاظ :واإلعػػراب ب ٌنػػ رتبط بػػالمعنى، كعالمػػات المفػػظ مي

ا مػف عناصػر النظػاـ ؿ عنصػرن مثٌ اإلعراب ىي جزء مف المفظ. كفي ىذا يقكؿ المييرم:" اإلعراب يي 

فيػػك يتجمػػى فػػي مجمكعػػة مػػف العالمػػات بػػالمفيـك الحػػديث لممصػػطمح  ،العالمػػي فػػي المغػػة العربيػػة

                                                           

  .237، ص1978، 6براىيـ أنيس، مكتبة األنجمك المصرية، طإسرار المغة، مف أ 1-
 .242السابؽ، ص 2-
 .220ص ،ينظر: السابؽ 3-
 .207، ص2006، 5ط المغة العربية معناىا كمبناىا، تماـ حساف، عالـ الكتب، -4

 .35يينظر: الخصائص، ص 5-
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ا بينيػا مػف تقابػؿ ٌمػف كتسػتمد قيمتيػا مً ا تظير في سمسمة الكالـ حسب ترتيب معػيٌ أصكاتن باعتبارىا 

 . 1أك اختالؼ"

يػا تػؤدم فكػرة داللػة حركػات اإلعػراب عمػى المعػاني، كأنٌ  جػاجيٌ د الزٌ ؤٌيػيي  ،كفي كتػاب اإليضػاح    

كػات مػف دالئػؿ كالفاعميػة كالمفعكليػة كاإلضػافة، فيػك يجعػؿ الحر  ،كظيفة إيضػاح المعػاني النحكيػة

سػػعكا فػػي المعنػػى، كفػػي ىػػذا يقػػكؿ:" ككػػذلؾ سػػائر المعػػاني جعمػػكا ىػػذه الحركػػات دالئػػؿ عمييػػا ليتٌ 

أرادكا ذلؾ، أك المفعكؿ عند الحاجة إلى تقديمو، كتككف الحركات دالة  مكا الفاعؿ إفٍ قدٌ كالميـ، كيي 

 .2عمى المعاني"

ػػا        ة سػػاىـ فػػي الكصػػكؿ إلػػى المعػػاني النحكٌيػػتي  ةالحركػػات اإلعرابٌيػػ أفٌ  ،كيػػرل الجرجػػاني أيضن

 األلفاظ مغمقة عمى معانييا حتى يكػكف اإلعػراب ىػك الػذم يفتحيػا، كأفٌ  فٌ إ "يقكؿ: )الكظائؼ(، إذٍ 

ػػا، كلكػػف 3األغػراض كامنػػة فييػػا حتػى يكػػكف ىػػك المسػتخرج ليػػا" . كيػػؤدم اإلعػراب دكرنا معنكيًّػػا ىامًّ

نٌ المعنػػػى ال ييفيػػػـ بمجػػػرد إعػػػراب الكممػػػات، ك  كالصػػػيغ الصػػػرفية لمكممػػػات  ،مػػػا ىنػػػاؾ قػػػرائف أخػػػرلا 

دكات )مثػؿ أدكات كػاأل :ة أخرل، ككسائؿ لفظيٌ كترتييبيا كالسياؽ الذم جاءت فيو، كمعناىا المغكمٌ 

 ،) ؼ المعاني تختمػؼ األلفػاظ، ا يقصده المتكمـ، كباختالتمؾ القرائف تكشؼ عمٌ  كؿٌ النصب كالجـز

فالكالـ الميعرىبي يضمف اإلبالغ بما يحتكيو مف عالمػات إلقامػة  ىذا ما أشار إليو المييرم بقكلو:"

الفػركؽ بػيف عناصػر الكػػالـ. كلجعػراب إذان دكر تمييػزم كمػػف ثػـ فيػك مفيػػد معنكيػان، أم لػو كظيفػػة 

 .4ة، كيندرج ضمف بقية العالمات المغكية التي ال غنى عنيا في ت دية المعنى"تبميغيٌ 

                                                           

، 1993، 1دار الغرب االسالمي، بيركت، ط نظرات في التراث المغكم العربي، عبد القاىر المييرم، -1
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، 1دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني، الجرجاني، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية، بيركت، ط -3

 .30، ص2001
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زيػػػؿ التبػػػاس الكممػػػات، كأف ف المعػػػاني المختمفػػػة كيي يٍ ؽ بىػػػفػػػرِّ راب يي اب أٌف اإلعػػػكيػػػرل ابػػػف الخٌشػػػ     

كظػائؼ(، فاالسػـ  ضة لممعاني المختمفة )معاني نحكيػة، أكعرٌ ألنيا مي  ،ؿ في األسماءاإلعراب أصٍ 

 . 1اإلعراب فرع في األفعاؿ كليس أصالن  ك مفعكالن أك غير ذلؾ، كأفٌ أقد يككف فاعالن 

عرابػػي مػة اإلعرابيػػة، فبتغيُّػر الكجػو اإليػا العاللممعنػػى عػدة قػرائف، مػػف أىمٌ  ممػا سػبؽ نجػد أفٌ      

ة، ة كانت أك إنشائيٌ مؿ خبريٌ التمييز بيف أنكاع الجي  ة يتـٌ يتىغي ري المعنى، كمف خالؿ العالمة اإلعرابيٌ 

لػى إحتػاج كأيضان، ف ف السؤاؿ الػذم ي الدراسة. معنى كالسياؽ، كىذا ما ستؤكدهلى الإكذلؾ استنادان 

إجابػػػة ىػػػك: ىػػػؿ تػػػؤثر كيفيػػػة أداء الكػػػالـ فػػػي المعنػػػى كاإلعػػػراب  كىػػػؿ لعالمػػػات اإلعػػػراب كظيفػػػة 

حاكؿ الدراسة اإلجابة عنو، كستتناكؿ عالقػة اإلعػراب ة في أداء الكالـ المتصؿ  ىذا ما ستي صكتيٌ 

فػػي د مظػػاىر أثػػر األداء بػػاألداء، كمناقشػػتيا مػػف خػػالؿ نػػٌص قػػديـ مػػف عصػػكر الفصػػاحة، كرٍصػػ

 اآلخر.في منيا  المعنى كاإلعراب، كالتكصؿ الى العالقة بيف األداء كالمعنى كاإلعراب كت ثير كؿٌ 

 مفاىيم لسانية9

 غيم9 ن  الته  .1

ة العناصػر الدالٌػ ة في الدرس المغػكم الحػديث، فػالتنغيـ أحػد أىػـٌ دراسة التنغيـ دراسة ميمٌ  دٌ عى تي      

لػػى دراسػػػتو مػػف قبػػػؿ عممػػاء المغػػػة إيػػب المغكيػػػة، مػػف ىنػػػا جػػاءت الحاجػػػة فػػػي التراك يناعمػػى المعػػ

كا بالمعنى كالسياؽ كالظركؼ التػي قيمػت فييػا التراكيػب المغكيػة كالنصػكص. الذيف اىتمٌ  ،كالباحثيف

ؿ قىػػػ(، كقػػػد نى intonationالمصػػػطمحات المسػػػانية الحديثػػػة، كىػػػك ترجمػػػة لمصصػػػطمح) فٍ غػػػيـ ًمػػػنٍ كالتٌ 

كدانيػاؿ  ،ك جػكف ليػكنز ،كبرتيػؿ مػالمرج ،أمثػاؿ: مػاريك بػام ،ربغػيـ عػف الالعمماء مصطمح التنغ

ة أك اإليقاعػات فػي حػدث يٌ بارة عف:" تتابع النغمات المكسيقجكنز كغيرىـ. كىك عند ماريك بام ع

                                                           

 .35-34، ص1972دمشؽ،  الخشاب، تحقيؽ عمي حيدر، ينظر، المرتجؿ في شرح الجمؿ، ابف 1-
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ناسػػبة ة المي ممػػة مػػف العػػادات األدائٌيػػالتنغػػيـ عبػػارة عػػف" جي  . كيػػرل برتيػػؿ مػػالمرج أفٌ 1عػػيف"كالمػػي مي 

ػػػلممكاقػػػؼ ال ب، كاسػػػتفياـ، كسػػػخرية، كت كيػػػد، كتحػػػذير، كغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف المكاقػػػؼ مختمفػػػة، مػػػف تعجُّ

 .2االنفعالية"

كقد اختار الدكتكر عبد الصبكر شاىيف مصطمح" النبر المكسيقي"، إذ يقكؿ:" كأنػت تسػتطيع      

ى أف تنطؽ كممة كاحػدة ب شػكاؿ مختمفػة مػف التنغػيـ، أك النبػر المكسػيقي، فتفيػد فػي كػؿ شػكؿ معنػ

عجػػاب، كلمتيكيػػؿ، كلمنػػداء، ي اسػػتعمالنا لمتعبير)يػػا سػػالـ( لج، كمػػا نالحػػظ ذلػػؾ فػػاتميػػزن ا مانفعالينػػ

ة " مصطمح ييستخدـ في دراسػة الفكنكلكجيػا التطريزٌيػ:التنغيـ . كيرل جكف ليكنز أفٌ 3كلمسخرية ..."

بدرجػػة الصػػكت أك  ةز لألنمػػاط الخاٌصػػلػػى االسػػتخداـ الممٌيػػإكيشػػير  ،ةأك الفكنكلكجيػػا فػػكؽ القطعٌيػػ

 .4المحف"

يطػػرأ عمػػى الصػػكت فػػي أثنػػاء  اكيتفػػؽ البػػاحثكف العػػرب عمػػى تعريػػؼ التنغػػيـ بكصػػفو تغييػػرن       

 اللػػة، كذلػػؾ كمػػا أشػػار رمضػػاف عبػػد التػػكاب إلػػى أٌف التنغػػيـ ىػػك:الكػػالـ، يػػؤدم إلػػى تغييػػر فػػي الدٌ 

المختمفػػة لمجممػػة الكاحػػدة، كنطقنػػا رفػػع الصػػكت كخفضػػو فػػي أثنػػاء الكػػالـ، لمداللػػة عمػػى المعػػاني "

لجممة مثؿ:" ال يا شي " لمداللػة عمػى النفػي أك الػتيكـ، أك االسػتفياـ، كغيػر ذلػؾ كىػك الػذم يفػرؽ 

كت تختمػؼ فػي بيف الجمؿ االستفيامية كالخبرية، في مثؿ:" شػفت أخػكؾ" ف نػؾ تالحػظ نغمػة الٌصػ

مصػػطمح  :السػػعراف أٌف التنغػػيـ ىػػك . كيػػرل محمػػكد5نطقيػػا لالسػػتفياـ، عنيػػا فػػي نطقيػػا لجخبػػار"

ػيدؿ عمى اخػتالؼ درجػة الجيػر فػي الكػالـ ارتفاعنػ صكتيٌ  لػى إا، كىػذا االخػتالؼ يرجػع ا كانخفاضن
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سػتعمؿ لمتعبيػر عػف الحػاالت لى إنتاج نغمػة مكسػيقية تي إا يؤدم يف، ممٌ ر ذبذبة الكتريف الصكتيٌ تغيُّ 

. كال نجدي اختالفان في تعريؼ التنغيـ عند 1كاالحتقار ةكالمشاعر، كالرضا كالغضب كالدىش ةالنفسيٌ 

تماـ حساف فيك عنػده:" ارتفػاع الصػكت كانخفاضػو أثنػاء الكػالـ، كربمػا كػاف لػو كظيفػة نحكيػة فػي 

التنغػػيـ يػػؤدم  . كىػػذا يعنػػي أفٌ 2تحديػػد اإلثبػػات، كالنفػػي فػػي جممػػة لػػـ تسػػتعمؿ فييػػا أداة االسػػتفياـ"

مػؿ، فقػد تيحػذؼ أداة االسػتفياـ كيػدؿ التنغػيـ عمييػا، باإلضػافة جي كظيفة نحكيػة فػي تمييػز معػاني ال

راكيب المغكية. كفػي كتػاب "المغػة العربيػة ؽ كاالنسجاـ في التٌ ناسي إلى الكظيفة الصكتية فيك يزيد التٌ 

معناىا كمبناىا"، يػرل تمػاـ حسػاف أٌف التنغػيـ ييعىػدُّ مػف قػرائف التعميػؽ المفظيػة، فالجمػؿ العربيػة ليػا 

عيف )ىيكؿ تنغيمي(، فتنغيـ الجممة االستفيامية يختمػؼ عػف تنغػيـ جممػة اإلثبػات، مي  صكتيٌ إطار 

 .3ساعد عمى الكشؼ عف المعنىكىذا اإلطار الصكتي يي 

يصػػاليا، كتغٌيػػر النغمػػة ميػػممػػا سػػبؽ نجػػد أٌف التنغػػيـ عنصػػر     ـ يعمػػؿ عمػػى إيضػػاح المعػػاني كا 

نٌ  ،الفكنيمات الثانكيةعد التنغيـ مف اللة. كيي ر في الدٌ غيٌ يتبعو تى  مكف ما يي فيك ال يظير في التركيب كا 

 صؿ أثناء النطؽ.تٌ مالحظتو مف خالؿ الكالـ المي 

 أىمية التنغيم9

رتبطة بالحالػة عبير عف الحاجات كالمشاعر، كىذه المشاعر مي لمغة ىك التٌ  اليدؼ األساسيٌ  إفٌ     

تػػدعك إلػػػى أداء المغػػة بطريقػػػة  ف فػػرح كحػػػزف كغضػػب كرضػػػا، كغيػػر ذلػػػؾ مػػف أغػػػراضة ًمػػػالنفسػػيٌ 

غيـ أك تغييػػػػر ػػػػػػكاسطة التنػػػػػػػب مكػػػػف التعبيػػػػر عػػػػف المشػػػػاعرـ، كيي ٍيػػػػيؿ مػػػػف خالليػػػػا الفى ٍسػػػػيى  ،معينػػػػة

 قابػؿ أشػدٌ جػكه االخػتالؼ التػي تي فالجممة الكاحدة تحتمػؿ عنػد النطػؽ مئػات كمئػات مػف كي  كت،"ػػالص
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جممػة التعبيػر  يجػد لكػؿٌ  في المسرح عميػو أفٍ ألكاف العاطفة خفاء. كالفناف الدرامي الذم يقـك بدكره 

 . 1الالئؽ بيا كالنغمة الحٌقة التي تناسبيا"

 يكػكف ذا تػ ثير سػمبيٌ  مكػف أفٍ و يي سيـ فػي إنتػاج المعنػى، كمػا أٌنػو يي أنٌ  ية األداء مفٍ كت تي أىمٌ      

دريب عمى التٌ كضركرة  ،ميـية اإللقاء السٌ ىنا جاءت أىمٌ  ، مفٍ غير صحيحةستخدـ بطريقة حينما يي 

ظػػر فػػي جانػػب الصػػكت كاألداء افتقػػار كثيػػر مػػف المتحػػدثيف إلػػى الثقافػػة مػػا يمفػػت النٌ  " كأىػػـٌ اإللقػػاء

لػػى التٌػػكتيٌ الٌصػػ ، كىػػذه اإلمكانػػات 2ة المتنكعػػة"دريب الكػػافي عمػػى اسػػتخداـ اإلمكانػػات الصػػكتيٌ ة، كا 

ظيػػر عنػػد المعنػػى  كىػػذا يى شػػاركيا فػػي أداء قػػؼ بجانػػب األلفػػاظ كتي فيػػي تى  ،الصػػكتية غيػػر تركيبيػػة

 الميجيديف مف قيٌراء القرآف الكريـ كالخيطباء كالميحٌدثيف.

ػػػاكتػػػ تي أىمٌ      حػػػدث أحياننػػػا أٍف ييغٌيػػػر قػػػٌرب بػػػيف األلفػػػاظ كمعانييػػػا، فيى و يي مػػػف أٌنػػػ ،يػػػة التنغػػػيـ أيضن

ا قاؿ:" بالد قٌكم مف العالقة بىٍيف الكممة كمعناىا، ف ذتكمـ مف درجة صكتو كنغمتو عمى صكرة تي المي 

 .3الياء مدًّا طكيالن  دٌ مى عد بً ٌدة البي عٌبر عف شً  ،بعيدة"

يػػػة فػػػي تحديػػػد أسػػػاليب الكػػػالـ كأنػػػكاع الجمػػػؿ، فالجممػػػة االسػػػتفيامية تختمػػػؼ عػػػف كلمتنغػػػيـ أىمٌ     

ة عند حذؼ أداة االسػتفياـ فػي جممػة االسػتفياـ، غمة الكالميٌ الخبرية في تنغيميا. كتزداد أىمية النٌ 

كر كدراسػػة الٌصػػ ،أداة النػػداء فػػي أسػػمكب النػػداء، مػػف ىنػػا كجػػب االىتمػػاـ بنغمػػة الكػػالـأك حػػذؼ 

، راع فييػػػا دراسػػػة الٌصػػػييػػػ ـٍ رة مػػػا لىػػػـ الكػػػالـ قاًصػػػٍظػػػدراسػػػة نى  "ة، كمػػػا أفٌ التنغيمٌيػػػ كر التنغيميػػػة مػػػثالن

ة ترتكػز عمػى دراسػة الصػكر الصػكتيٌ  ـٍ ثمػر مػا لىػتي  مكف أفٍ كالدراسة الداللية، أم دراسة المعاني ال يي 
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ر سػػتكل النحػػكٌم يتػػ ثٌ   فالمي 2حػػك كجػػكدنا كػػامالن يكجػػد النٌ  مكػػف أفٍ التنغػػيـ، ال يي  كبغيػػاب، 1كالتنغيميػػة"

 ـ معناىا.يٍ مف حيث تحديد نكع الجممة، كفى  بالمستكل الصكتيٌ 

مختمفػػة فتتغيػػر  داللػػة كظيفيػػة عمػػى معػاني الجمػػؿ، فػػبعض الجمػػؿ تيقػاؿ بنغمػػات ،فممتنغػيـ إذف    

كػػالفرح كالحػزف كالتفػػاؤؿ كاالسػػتبعاد  ،غمػات يػػؤدم معػػاني مختمفػةر فػػي النٌ ة، كالتغيُّػكظيفتيػا النحكٌيػػ

 كغير ذلؾ.

د المنسجـ مع المعػاني، الخػالي مػف ة، فاألذف تستمتع باألداء الجيٌ كيؤدم التنغيـ كظيفة جماليٌ     

ػا إلػى أصػكات امع يحتػافػي غيػر مكضػعو، كالٌسػ األخطاء كالكقفات في غير مكانيػا أك المػدٌ  ج دائمن

كيعمػػؿ عمػػى إيصػػاؿ  ،كيمفػػت انتباىػػو ،ر فػػي درجػػة الصػػكت كنغمتػػو يجػػذب السػػامعكالتغٌيػػ .جديػػدة

ػػراد، فمػػك قػػاؿ أحػػدىـ: "اهلل"، ف نػػو يؤدييػػا بحسػػب الغػػرض الػػذم يريػػد، فػػ فٍ  قاليػػا متعٌجبنػػا  المعنػػى المي

 خبرنا. فيمنا أك مي ستعٌظمنا، أك مي تختمؼ عف قكلو ليا مي 

 النهبر9  .1

اعٍ جى غط عميو لً كالضٌ  ،كتة الصٌ اللة عمى قكٌ بر لمدٌ استعمؿ العمماء مصطمح النٌ      ة ٌمػكثى  .مو كاضػحن

غط عمػى مقطػع خػاص مػف كىػك:" الٌضػ ،صػٌب فػي مضػمكف كاحػدجميعيػا تى  ،تعريفات عديدة لمنبػر

مقطعنػا  بر معنػاه أفٌ " النٌ ك، 3مقاطع الكممة" فٍ غيره مً  فٍ مع مً كممة، ليجعمو بارزنا أكضح في السٌ  كؿٌ 

ػا  ىعطػأك يي  ،لضغط أك العمك )نبر عمػكم(مزيدنا مف ا ىعطتتابعة يي ف مقاطع مي يٍ مف بى  زيػادة أك نقصن

 .4في نسبة التردد )نبر يقـك عمى درجة الصكت("
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أكضػػػح مػػػف ؽ مقطػػػع مػػػف مقػػػاطع الكممػػػة بشػػػكؿ ٍطػػػيػػػكر، أم ني ركز كالظُّ عمػػػى البيػػػ بػػػر يػػػدؿٌ كالنٌ     

ة مػػا مع عػف بقٌيػ، كالنبػػر" ازديػاد كضػكح جػزء مػػف أجػزاء الكممػة فػي الٌسػػ1المقػاطع األخػرل المجػاكرة

 .2حكلو مف أجزائيا"

 بر9ية النه أىمِّ 

اللػة قػد ف المػتكمـ كالسػامع، كالدِّ يٍ كس العالقة بى عٍ ة، فيك يى ميٌ ة التكاصي ية كبيرة في العمميٌ بر أىمٌ لمنٌ     

 و: ، كتظير كظيفة النبر مف حيث إنٌ 3عو مف الكممةر إذا تغٌير مكقتتغيٌ 

كيغيػػػر معنػػػى الكممػػػة بػػػاختالؼ  ،فػػػٌرؽ بػػػيف المعػػػاني: فمكضػػػع النبػػػر قػػػد يػػػؤدم دكرنا لغكينػػػايي  -1

فريػؽ بػيف المعػاني . كتظيػر أىميػة النبػر فػي التٌ 4مكضع النبر، كمثاؿ ذلؾ المغة االنجميزية

 .ناسبةتكظيؼ النبر بحسب الحاؿ أك المي  في حاالت لغكية معينة، فيتـٌ 

كيػػػذكر كمػػػاؿ بشػػػر مثػػػاالن عمػػػى ذلػػػؾ: )أنػػػا ال آكػػػؿ فػػػي الصػػػباح عػػػادة(،" ففػػػي المكاقػػػؼ  

الحيادية يقع النبر عمى الفعؿ" آكؿ" كاالسـ" الصػباح" كلكػف فػي مكاقػؼ أخػرل قػد يقتضػي 

األمر اىتمامنا بكممات مختمفة بحسب الغرض المطمػكب كالمعنػى المقصػكد. فقػد يقػع النبػر 

المػتكمـ يعنػي نفسػػو بالػذات ال غيػره. كقػػد  ة التككيػد أك بيػػاف أفٌ عمػى الضػمير أنػػا، عنػد إراد

أك لت كيػد المعنػى  ،يقع النبر كذلؾ عمى أداة النفي" ال" بقصد إزالة الشؾ مثالن عنػد السػامع

ىػػػذا السػػػمكؾ مػػػف  أك تكضػػػيحو. كربمػػػا يسػػػتكجب األمػػػر كػػػذلؾ نبػػػر كممػػػة" عػػػادة" لبيػػػاف أفٌ 

، 5ي كػػؿ فػػي الصػػباح عمػػى غيػػر عادتػػو" دث أحياننػػا أفٍ قػػد يحػػ ؿ عػػادة عنػػده، إذٍ مثٌػػالمػػتكمـ يي 
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في ت كيػد فكػرة معينػة، أك تمييػز  ميمةبر يؤدم كظيفة النٌ  ف فٌ  ،ككما يظير مف ىذا المثاؿ

 شيء عف شيء آخر.

 كأشػػػدٌ  ،كيكجػػد فػػػي المغػػػة العربيػػػة بعػػض األسػػػاليب التػػػي تقتضػػػي بعػػض مكاضػػػعيا نبػػػرنا أقػػػكل     

" التحػذير كاإلغػراء :ت كيدنا لمدلكالتيا التي جاءت ىػذه األسػاليب كفقنػا لمعناىػا، كمػف ىػذه األسػاليب

ا نبػرنا أشػد كأقػكل ممػا تتمقػاه ىػذه المككنػات فػي ناتيا تتمقٌ كالتعجب كاالختصاص، فكميا بمككٌ  ى حتمن

مية في إبراز المعنى النبر في كثير مف األحياف تككف لو أى . كبناءن عمى ذلؾ ف فٌ 1أساليب أخرل"

 كتكضيحو.

بػػر فػػي تكػػكيف مكسػػيقى معينػػة عمػػػى يعطػػي النبػػري المغػػةى مكسػػيقى خاصػػة: تظيػػر قيمػػة النٌ  -2

بحيػػػث  ،ـ يحػػػرص عمػػػى إظيػػػار مكسػػػيقى أك إيقػػػاع معػػػيف لكالمػػػوتكمٌ مسػػػتكل الكػػػالـ، فػػػالمي 

غط عمػػى مقػػاطع معينػػة، كىػػذا يناسػػب بػػيف مكاقػػع النبػػر، كيعمػػؿ عمػػى إيضػػاح كالمػػو بالٌضػػ

ا السػياؽ االسػتعمالي مو أكضح في السمع، كىذا ما أشػار إليػو تمػاـ حسػاف بقكلػو:" كأٌمػيجع

و يحرص عمى إظيار مكسيقى المغة بحفظ المسافات المتساكية أك المتناسبة بيف مكاقع ف نٌ 

، فمػف خػالؿ النبػر 2عػرؼ بيػا بػيف المغػات"بر مما يعطي المغة مكسيقاىا الخاصة التي تي النٌ 

 طؽ شخص أجنبي.طؽ ابف المغة كني ف ني يمكف التمييز بي

نصػر مػف عناصػر الكممػة بر عي : فػالنٌ اكاضػحن  اسػمعيًّ  اكأثػرن  ،تكاممةن مي  يعطي النبري الكممةى بنيةن  -3

، كىػذا مػا أشػار كيي  ،غيرىا فٍ زىا عى ميٌ ال ينفصؿ عنيا، كىك جزء منيا يي  عطييػا بنػاءن متكػامالن

نٌ جػرٌ بقكلو عف النبر ب ٌنو:" تطريز ال يعني مي  ،إليو كماؿ بشر مػا يعنػي د التجكيػد كالتػزييف كا 

ا منحي ميا، كيى و عنصر ييكسب بنية الكممة تكامي أنٌ  -باإلضافة إلى ذلؾ– يا قكامنا متميزنا خاصن
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ف كممػة كأخػرل بػاختالؼ يٍ ز بىػمٌيػ. كمف الناحية السمعية فيك ذك أثر سػمعي كاضػح، يي 1بيا"

كقعو. كالمقاطع في أية جممة منطكقة" ال تنتج بػنفس التػكتر، فبعضػيا أكثػر درجة النبر كم

 .2فنا... كبعضيا اآلخر أكثر قكة"عٍ ضى 

ة: فطريقػة نطػؽ الكممػة فػي حالػة معينػة تختمػؼ عنػد نطقيػا فػي بػر المعػاني النفسػيٌ ز النٌ برً يي  -4

ػػػ ػػػا ة بتغييػػػر درجػػػة تكمـ يسػػػتطيع التعبيػػػر عػػػف حالتػػػو النفسػػػيٌ حالػػػة أخػػػرل، كالمي صػػػكتو ارتفاعن

ػػا لمتعبيػػر عػػف الرضػػا أك الغضػػب أك الدىشػػة أك الخيبػػة أك االحتقػػار أك الكراىيػػة  ،كانخفاضن

 .3أك غير ذلؾ

عمػى مسػتكل  ميٌمػةبر كظائؼ لمنٌ مؿ )الكالـ(: ستكل الجي عمى مي  ميٌمةبر كظائؼ يؤدم النٌ  -5

بػر إلػى د النٌ رًشػكيي  كالت كيػد أك المفارقػة، ،كت تنشػ  معػاني عديػدةع درجػة الٌصػالجممة، فبتنػكٌ 

صػؿ تٌ ؼ بدايات الكممات كنياياتيا، فالكممة قد تتداخؿ مع غيرىػا فػي سمسػمة الكػالـ المي تعرُّ 

ػيى  مػؿ، كىػك أفٍ ى نبػر الجي سػمٌ . ك" ىنػاؾ نػكع آخػر مػف النبػر يي 4فتفقد جزءنا مف مككناتيا د عمى

بػة غٍ ف كممػات الجممػة، رى غيرىػا ًمػ فٍ زىا عميٌ ممتو فيزيد مف نبرىا، كيي ـ إلى كممة في جي تكمٌ المي 

أك اإلشػػػارة إلػػػى غػػػرض خػػػاص. كقػػػد يختمػػػؼ الغػػػرض مػػػف الجممػػػة تبعنػػػا  ،و فػػػي ت كيػػػدىاٍنػػػمً 

. كيذكر إبراىيـ أنيس  مثاالن عمى ذلؾ، نحك: ىؿ 5ختٌصة بزيادة نبرىا"الختالؼ الكممة المي 

نبر كممة نبرىا، فحيف نزيد  دى يٍ سافر أخكؾ أمس ، فالغرض يختمؼ باختالؼ الكممة التي زً 

 في حدكث السفر مف أخ السامع. سافر في ىذه الجممة، قد يككف معناىا أف المتكمـ يشؾٌ 

                                                           

 .513عمـ األصكات، كماؿ بشر، ص 1-
 .188ـ األصكات، برتيؿ مالمرج، صعم 2-
 .192ينظر: السابؽ، ص 3-
 .515ينظر: عمـ األصكات، كماؿ بشر، ص -4
 .102األصكات المغكية، إبراىيـ أنيس، ص -5
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تكمـ يمجػػ  إلػػى الضػػغط عمػػى ة، فػػالمي كىكػػذا، نجػػد أف لمنبػػر فػػي المغػػة العربيػػة كظػػائؼ ىاٌمػػ       

د التركيػػز عمػػى معنػػى معػػيف دكف غيػػره، كمػػف صػػكر النبػػر" نبػػر بعػػض المقػػاطع فػػي كالمػػو بقٍصػػ

ؿ" الػػػذم يقػػػـك عمػػػى الضػػػغط عمػػػى كممػػػة معينػػػة فػػػي الجممػػػة، كذلػػػؾ لالىتمػػػاـ بيػػػا أك لمت كيػػػد الجمػػػ

براز المعمي كٍ أىمية النبر تى  عمييا، كبذلؾ نتكصؿ إلى أفٌ   .اني النفسيةف في التفريؽ بيف المعاني، كا 

 الوقف9 .2

أك غيػػر ذلػػؾ، كلػػو س ـ أك التػػذكر أك التػػنفُّ لمتػػرنُّ  ،طػػؽ عنػػد آخػػر الكممػػةع النٌ الكقػػؼ ىػػك:" قٍطػػ      

كيعتبػػر تمػػاـ حسػػاف الكقػػؼ  .1ترجػػع إلػػى نػػكع الكممػػة المكقػػكؼ عمييػػا" ،أكجػػو متعػػددة عنػػد القػػراء

" ياؽ إلػػى دفعػػات كانقسػػاـ الٌسػػ ،طقيػػةمسػػمة النٌ ؿ السٌ مكػػف عنػػده فٍصػػيي  ،مػػف مفاصػػؿ الكػػالـ "مفصػػالن

ـ كاإلبػػداؿ كالزيػػادة ، كيػػؤد ل الكقػػؼ مػػف خػػالؿ كسػػائؿ متعػػددة، كالتسػػكيف كالػػركـ كاإلشػػما2ةكالمٌيػػ

 .3كالحذؼ كالنقؿ كالتضعيؼ

 ،يتػػو تعم ػػؽ بػػالقرآف الكػػريـاللػػة، كألىمٌ كالكقػػؼ نمػػكذج مػػف نمػػاذج أداء الكػػالـ، كلػػو أثػػر فػػي الدِّ     

مػكاطف الكقػؼ فػي القػرآف الكػريـ تعتمػد عمػى المعنػى، فػالكقؼ التػاـ مػثالن  ر فيو الت ليؼ، إذ إفٌ ككثي 

ما بعده بما قبمو، كىنػاؾ الكقػؼ الحسػف، كالكقػؼ الممنػكع كغيرىػا، أف تقؼ عمى مكضع ال يتعمؽ 

سػػتند عميػػو، لػػذلؾ مظػػاىر أداء الكػػالـ تقػػكـ بػػو المعػػاني، كتى  فٍ الكقػػؼ مظيػػر ًمػػ عمػػى أفٌ  كىػػذا يػػدؿٌ 

ف رعاية عند أداء انو مً عطييما ما يستحقٌ يي  في كالمو، كأفٍ  الكقؼ كالفصؿراعي يي  فالمتكمـ عميو أفٍ 

ظػػػاىرة  تمػػػاـ حسػػػاف ظػػػاىرة الكقػػػؼ إلػػػى كراىيػػػة تػػػكالي األضػػػداد، إذ يقػػػكؿ:" كلعػػػؿٌ  الكػػػالـ. كييرجػػػع

ياؽ العربي ترجع إلى كراىية تػكالي األضػداد أك "كراىيػة ات السٌ ة مف مكقعيٌ الكقؼ باعتبارىا مكقعيٌ 

                                                           

التكجييات كاآلثار النحكية كالصرفية لمقراءات الثالثة بعد السبعة، عمي محمد فاخر، جامعة األزىر، مكتبة  1-
 .59، ص1، ج1999، 1كىبة، القاىرة، ط

 .270ينظر: المغة العربية معناىا كمبناىا، ص 2-
 .272-271ينظر: السابؽ، ص -3
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يينشػػػئ ظػػػاىرة الكقػػػؼ دفعنػػػا لمتنػػػافر كداللػػػة عمػػػى مكقػػػع  ، كيقػػػكؿ:" اختػػػار االسػػػتعماؿ أفٍ 1التنػػػافر" "

. كميمػػا كػاف سػػبب الكقػػؼ 2اء الدفعػػة الكالميػة كىػػك مكقػع يػػرتبط بتمػػاـ المعنػى جزئينػػا أك كمينػا"انتيػ

 ـ في فيـ المعاني. مظيرنا صكتيًّا مف مظاىر أداء الكالـ، ييسيً  و ييعدُّ ف نٌ 

و:" عبػػارة عػػف فصػػؿ كيعرفػػو ب ٌنػػكىػػك المً  ،كىنػػاؾ اصػػطالح آخػػر لمكقػػؼ كرد عنػػد مػػاريك بػػام    

ػ سكتة خفيفة بيف ظ مػا أك اللػة عمػى مكػاف انتيػاء لٍفػبقصػد الدٌ  ث كالمػيٌ دى كممػات أك مقػاطع فػي حى

صػػػاؿ أك عػػػدـ قطػػػة االتٌ عبػػػارة عػػػف ني  فػػػو ب نػػػو:"، كفػػػي مكضػػػع آخػػػر يعرٌ 3مقطػػػع مػػػا كبدايػػػة آخػػػر"

 . 4صاؿ )سكتة كالمية( بيف مقاطع الحدث الكالمي الكاحد"االتٌ 

د أدائػو ٍنػيحػرص عً  اللػة، ينبغػي عمػى المػتكمـ أفٍ الكقؼ يرتبط ارتباطنا كثيقنا بالمعنى كالدٌ  كألفٌ      

، فػػالكقؼ يمعػػب دكرنا نفسػػينا، كييسػػتخدـ بعنػػا لممعنػػى النفسػػيٌ لمكػػالـ عمػػى مػػكاطف الكقػػؼ أك عدمػػو تً 

ييريح السامع. ر بو المتكمـ عما بداخمو، فيقؼ أك يستمر بما ييالئـ شعكره، كىذا يدعـ المعنى ك ليعبٌ 

ا كظيفة جماليةمة الكثيقة بيف المفظ كالمعنى كالكالـ. كلمكقٍ عمى الصٌ  كالكقؼ يدؿٌ  كالكقؼ  ،ؼ أيضن

ممة التعجب كغيرىا. كفي الكقؼ تنبيو لمسامع في بعض المكاضع ممة االستفياـ أك جي عند نياية جي 

براز فكرة معينة. كأمثمة ذلؾ ستتضح في مكضعيا عيٌ إلى شيء مي   مف ىذه الدراسة.ف كا 

كفػػي القػػرآف الكػػريـ نجػػد عالقػػة كثيقػػة بػػيف الكقػػؼ كالمعنػػى، فينػػاؾ مكاضػػع ال يجػػكز الكقػػكؼ      

بسبب عدـ تماـ المعنػى، كفػي المقابػؿ مكاضػع أخػرل يجػب الكقػكؼ عمييػا بسػبب تمػاـ  اعمييا أبدن 

 كعدـ كجكد صمة بيف الجممتيف. ،المعنى
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 زات الكالمية9 المطره  .3

يقكـ عمى  "الذم ،خرؼالزٌ  الذم اعتبره ميستعارنا مف ففٌ  ،كرد ىذا المصطمح عند تماـ حساف      

تكامالن مع أمكنة الكحدات ة، مي أساس كحدات زخرفية، يحتؿ كؿ منيا مكاننا في المجمكعة التطريزيٌ 

ػػػ ، ممػػػا يعنػػػي أفٌ 1ختمفنػػػا عنيػػػا"األخػػػرل. كمي  ة مقترننػػػا بنغمػػػات ـ بصػػػكرة كاضػػػحتكمٌ الكػػػالـ إذا أٌداه المي

األداء  عمػى أفٌ  طرزنا، كىذا يػدؿٌ و ثكبنا مي صبح ك نٌ كفقنا لما يقتضيو المعنى، فالكالـ حينيا يي  ،معينة

حٌممػو جٌممػو كيي طريز عمى الثػكب فيػك يي برزه، تمامنا كالتٌ ؿ جمالية عمى الكالـ، كيدعـ المعنى كيي ييدخً 

 تختمؼ تمامنا عٌما لك كاف خالينا مف التطريز. ،قيمة أخرل

ػػػ     عراء يسػػػتغٌمكف األصػػػكات لػػػدعـ عر، فالشُّػػػكىػػػذا األمػػػر ينطبػػػؽ عمػػػى الكػػػالـ العػػػادم كعمػػػى الشِّ

بقكلػػػو:" كيظيػػػر ذلػػػؾ بصػػػكرة أكضػػػح عنػػػدما يعمػػػد  ،المعنػػػى، كمػػػا أشػػػار سػػػتيفف أكلمػػػاف إلػػػى ذلػػػؾ

 عمػى اإليحػاء بػالمعنى كمحاكاتػو، فػالمالحظ أفٌ  عراء إلى استغالؿ إمكانيات األصكات كقدرتياالشُّ 

 .2ة الخالصة"ة التكقيعيٌ رات الصكتيٌ المعنى دائمنا يعظـ ش نو كيرقى إذا ما صاحبتو المؤثٌ 

تكمـ تحمؿ معاني إضػافية، يسػتخدميا الميػ ،صاحبولمكالـ مظاىر صكتية تي  مما سبؽ يتبيف أفٌ     

زات طػرٌ عمى أكثر مف معنػى، كبمسػاعدة المي  ة قد تدؿٌ ككسيمة لمكصكؿ إلى السامع، فالجممة الكاحد

 يستطيع إيصاؿ المعنى الميراد، كفقنا لممكقؼ كالسياؽ. ،ككقؼو  كتنغيـو  نبرو مف ة الكالميٌ 
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9الصِّ   مهة القشيربه

ػػٌمة بػػف عبػػد اهلل بػػف قيشػػير، شػػاعر إسػػالمٌي بػػدكٌم مػػف شػػعراء الدكلػػة األمكيػػة، تػػكفي       ىػػك الصِّ

 100-90كلكٌنيػػػػا كاقعػػػػة مػػػػا بػػػػٍيف بطبرسػػػتاف، كلػػػػـ تػػػػذكر المصػػػػادر التاريخيػػػػة شػػػػيئنا عػػػف كفاتػػػػو، 

 1ىجرٌية.

ٍمػػػػؽ       ػػػػم ة القشػػػػيرٌم شػػػػاعر ذاع صػػػػيتيو  لمػػػػا فػػػػي شػػػػعره مػػػػف جمالٌيػػػػات، كبمػػػػا فيػػػػو مػػػػف عي كالصِّ

إحساس، كصدؽ عاطفة، كبحنينو الدائـ إلى مكطنو كدياره. شاعر عاشؽ ترٌحؿ عف دياره بعد أٍف 

ـٍ يكف شافينا، فقاؿ شعرنا كِّجٍت حبيبتو )رٌيا( مف رجؿ غني . ارتحؿ غازينا، لكٌف البعد ل فػي حنينػو  زي

 .2إلى كطنو، ككاف مف أجمؿ ما قالت العرب

ػم ة كنشػره، مػػع أخبػاره كأخبػػار قبيمتػو، كشػػعرائيا،       كقػد عمػؿ خالػػد الجبػر عمػػى جمػع شػػعر الصِّ

، فحٌقؽى ىذا كٌمو.  كالتفت إلى الركايات التي كصفىٍتو ب ٌنو كاف أعكىرى

ا عمى       م ة مػف المصػادر،كعمؿ أيضن كم لػو كنيسػب لغيػره  تكثيؽ شعر الصِّ كتحقيػؽ نسػبة مػا ري

مػػػف الشػػػعراء، كالتعريػػػؼ باألمػػػاكف مػػػف مصػػػادر البيمػػػدانٌيات، كشػػػٍرح مػػػا يقتضػػػي الٌشػػػرح، كالتعقيػػػب 

 كاالستنتاج.

 

 

 
                                                           

1
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 9 الثانيالفصل 

مه   ة القشيربه أداء العالمة التركيبية الظاىرة في المعنى واإلعراب في ديوان الصِّ

 الداللة النحوية.

 الحركة ووظيفتيا.تعريف 

مه   .ة القشيربه أمثمة تكشف العالقة بين اإلعراب والمعنى من خالل ديوان الصِّ

 أوال9 الوظيفة النحوية لمعالمات اإلعرابية )الفتحة والضمة والكسرة(9

 التقديم والتأخير.  - أ

 التنكير.  -ب - ب

 الحذف. -ج - ت

 ثانًيا9 أداء النغم في التراكيب.
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القرآف الكريـ، كبيػا نطػؽ سػيدنا محمػد صػمى اهلل عميػو كسػمـ كصػحابتو،  المغة العربية لغة        

كقد تمٌيزت عف غيرىا مف المغات بخصائص عديدة، منيا: اإلعراب، فقد كاف لجعراب دكر كبير 

، كمػػػا زاؿ الدارسػػػكف يتحػػػدثكف عػػػف قضػػػية اإلعػػػراب، اكحػػػديثن  افػػػات العممػػػاء قػػػديمن ؤلٌ ثت عنػػػو مي تحػػػدٌ 

كدكره  ،يػػة اإلعػػرابألىمٌ  اصػػكص المختمفػػة، كذلػػؾ ت كيػػدن عمػػى النٌ  التطبيقػػيٌ كيكٌسػػعكف مػػف المجػػاؿ 

 الكبير في المغة العربية.

 ىننػػعٍ تػػؤدم مى كسػػائؿ إنتػػاج المعػػاني، فاأللفػػاظ )الكممػػات( ال  كتركيػػب الجمػػؿ ييعىػػدُّ مػػف أىػػـٌ         

 امعيننػ اتركيػب، كترتيبيػا ترتيبنػكدىػا ضػمف جر عف فكرة إال مػف خػالؿ كي عبٌ تي نفردة، كال كىي مي  انن عيٌ مي 

لممعنػػػى، فالكممػػػات أجسػػػاـ مٌيتػػػة تػػػدٌب فييػػػا الحيػػػاة إذا كيضػػػعت فػػػي  ااظ كفقنػػػمػػػع غيرىػػػا مػػػف األلفػػػ

 سياقاتيا الصحيحة. مف ىنا جاءت أىمية دراسة الداللة النحكية، فيي ناتجة عف التركيػب، كتيػتـٌ 

 بالمعنى الناتج مف التركيب.

 اللة النحوية9*الدِّ 

كممػػػػة داخػػػػؿ  ة لكػػػػؿٌ كٌيػػػػحٍ راعػػػػاة الجانػػػػب النحػػػػكم، أك الكظيفػػػػة الن  " مي :الداللػػػػة النحكيػػػػة ىػػػػي        

ة فػي الجممػة المكتكبػة، كر الكالمٌيػاللػة المحٌصػمة مػف اسػتخداـ األلفػاظ أك الٌصػ، كىػي" الدِّ 1الجممة"

يػػػػة التركيػػػػب ىمٌ نػػػػدرؾ أ مكػػػػف أفٍ ، كبػػػػذلؾ يي 2" أك التركيبػػػػيٌ  أك المنطكقػػػػة عمػػػػى المسػػػػتكل التحميمػػػػيٌ 

ُـّ كفػػؽ ترتيػب مي النحػكمٌ  عػػيف كفقػػان لقكاعػػد المغػػة. ، كأىميػػة العالقػػات النحكيػػة بػيف الكممػػات، كالتػػي تػػت

 ،فتغيير تركيب الكممات في الجمؿ يؤدم إلى تغيير المعنى، كىذا ما أشار إليو أحمد مختار عمر

ؤٌد تغييػػػر مكػػػاف الكممػػػات فػػػي الجممػػػة )تغييػػػر الكظيفػػػة النحكيػػػة( إلػػػى تغييػػػر فػػػي ييػػػ بقكلػػػو:" كلػػػك لػػػـٍ 

                                                           

 .14-13ـ، ص1998، 5عمـ الداللة، أحمد مختار عمر، عالـ الكتب، القاىرة، ط 1-
-www.alukah.net/literature بحث عمى اإلنترنت، الداللة النحكية، سيد مصطفى أبك طالب، -2

language  . 
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ػػالمعنػػى لى  فػػؽ ؽ بػػيف قكلػػؾ: طػػارد الكمػػب القػػط، كطػػارد القػػط الكمػػب . كػػذلؾ قػػد تتٌ رٍ ا كػػاف ىنػػاؾ فىػػمى

خػػػػتالؼ فػػػػي تكزيػػػػع المعمكمػػػػات القديمػػػػة )المكضػػػػكع( المتشػػػػابية، كلكػػػػف يكػػػػكف االكممػػػػات الجمػػػػؿ 

الػػذم كػػاد مثػػؿ: الثعمػػب الصػػغير البنػػي كػػاد يقتػػنص األرنػػب، الثعمػػب البنػػي كالجديػػدة )المحمػػكؿ( 

 . 1"االذم كاد يقتنص األرنب كاف بنيًّ  ، الثعمب السريعايقتنص األرنب كاف سريعن 

ف مػػف التركيػػب، ف ٌنيػػا تػػؤدم كظيفػػة عػػيٌ كضػػع فػػي مكضػػع مي ىػػذا يعنػػي أف  األلفػػاظ حينمػػا تي         

اللػة النحكيػة أك المعنػى النحػكم، كىػي ى بالدِّ المكضع، كىذا ما ييسمٌ ييا مف خالؿ ذلؾ تؤدٌ  ،ةنحكيٌ 

باإلضافة إلى معاني األلفاظ المعجمية، كقد أشارت زينػب  ،ؿ إلى المعنىبدكرىا تؤدم إلى التكصُّ 

النعيمػػي إلػػى ذلػػؾ بقكليػػا:" كتتػػوزر القػػرائف المفظيػػة كالمعنكيػػة كدالالت السػػياؽ المختمفػػة، كطريقػػة 

كفيمو كتحميمو إلى العاـ  مكغ المعنى الدالليٌ حك النصيب األكبر فييا لبي التركيب المغكم، كيككف لمنٌ 

 .2"اقن  دقيعناصره تحميالن 

المغة العربية تعتمد عمى قرينة اإلعراب لبياف كظيفة الكممة في  ا تجدر اإلشارة إليو أفٌ كممٌ        

مػػػؿ، كقػػػد أتػػػاح ىػػػذا تعتمػػػد عمػػػى تحديػػػد مكاقػػػع الكممػػػات فػػػي الجي  الجممػػػة )الكظيفػػػة النحكيػػػة(، كلػػػـٍ 

 افنػػػكف التعبيػػػر تصػػػرفن ليتصػػػرفكا فػػػي  إمكانػػػات كثيػػػرة أمػػػاـ أبنػػػاء المغػػػة، ال سػػػيما األدبػػػاء كالشػػػعراء

 . 3اكاسعن 

ة تركيػب مجػرد لعالمػػات بنيػػة تركيبيػة، كالبنيػة النحكٌيػػ عػف طريػؽؿ ة تتحٌصػػكالداللػة النحكٌيػ       

منيا فػي محػؿ، كالمحػالت األساسػية فػي العربيػة ىػي الرفػع كالنصػب، أمػا الجػر  ة يعمؿ كؿٌ إعرابيٌ 

                                                           
 .14-13عمـ الداللة، أحمد مختار عمر، ص -1

، 12الداللة النحكية بيف القدامى كالمحدثيف، زينب النعيمي، جامعة كاسط، مجمة كاسط لمعمـك اإلنسانية، العدد 2-
 . 10ص

 .  273ـ، ص2008، 3ادئ المسانيات، أحمد محمد قدكر، دار الفكر، دمشؽ، طينظر: مب -3
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، كمكضػػع يكػػكف عػػامالن  الفعػػؿ أفٍ فيػػك محػػؿ فرعػػي، كالعمػػؿ عالقػػة نحكيػػة بػػيف محػػالت، كمكضػػع 

 . 1 معمكالن  يككف االسـ أفٍ 

كلذلؾ، فالتركيب ىػاـ فػي إنتػاج المعنػى، فػال معنػى بػال تركيػب . كاأللفػاظ المفػردة ال تعبػر        

نٌ  مػػا تحتػػاج إلػػى تراكيػػب تكضػػع بيػػا كفػػؽ ترتيػػب معػػيف مػػع غيرىػػا مػػف األلفػػاظ كفػػؽ عػػف أفكػػار، كا 

ػػ . كفػػي ذلػػؾ يقػػكؿ أحمػػد ااظ فػػي التركيػػب عالقػػات تربطيػػا معنػػاأللفػػ راد، حيػػث ينشػػ  بػػيفالمعنػػى المي

أىـ كحػدات المعنػى، بػؿ كيعتبرىػا بعضػيـ  فٍ ا الجممة فيعتبرىا بعض المغكييف مً مختار عمر:" كأمٌ 

نٌ  مػا معناىػا فػي الجممػة التػي أىـ مف الكممة نفسػيا. كعنػد ىػؤالء ال يكجػد معنػى منفصػؿ لمكممػة، كا 

تقػع فييػا الكممػة أك  اؾ جمػالن ىنػ ؿ معنى، فيذا يعنػي أفٌ كممة أك عبارة تحمً  ترد فييا. ف ذا قمت أفٌ 

 . 2العبارة، كىذه الجمؿ تحمؿ معنى"

ى بالعالقػػات سػػمٌ ة تػػربط الفعػػؿ بفاعمػػو، كالحػػدث بميٍحًدثًػػًو، كىػػذا مػػا يي كىنػػاؾ عالقػػة معنكٌيػػ         

 .3بحسب قكانيف التركيب في المغةة التي تربط بيف أجزاء الجممة، كلًكٌؿ منيا مكقعو النحكيٌ 

ػ      يػـ المعنػى فٍ ة )الحركػات(، فػالمتمقي يى ، العالمػات اإلعرابٌيػاكمما ييساعد عمى فيـ المعنى أيضن

تكمـ مف خالؿ ترتيب الكممات، كًصيىًغيا، كعالمات اإلعػراب الدالٌػة عمييػا، الذم أراده المي  التركيبيٌ 

 .4دكاؿعد أقكل ىذه الة تي كالعالمات اإلعرابيٌ 

                                                           
ينظر: اإلنشاء في العربية بيف التركيب كالداللة، دراسة نحكية تداكلية، خالد ميالد، جامعة منكبة، تكنس،  1

 .88ـ ، ص2001، 1المؤسسة العربية لمتكزيع، ط
 .34عمـ الداللة، أحمد مختار عمر، ص 2
حمد مصطفى، القاىرة، دار براىيـ مإمحمد قيمة الداللية لحركات اإلعراب بيف القدماء كالمحدثيف، ينظر: ال 3

 .14، ص2012، 1ط الكممة،
ينظر:  دفاع عف القرآف الكريـ، أصالة اإلعراب كداللتو عمى المعاني في القرآف الكريـ كالمغة العربية، محمد  4

 .140ص ،2000 ،األزىرجامعة حسف حسف جبؿ، البربرم لمطباعة، 
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 كفيما يمي بياف دكر الحركات ككظيفتيا في التركيب:       

 تعريف الحركة ووظيفتيا9 

كىذا ىػك الراجػع عنػد  -إٌف الحركات أساس اإلعراب، كقد نش ت عمى يد أبي األسكد الدؤلي      

لػى القػرآف الكػريـ، كىنػاؾ ركايػ ات العمماء، كقد دفعو إلى كضعيا دخػكؿ المحػف إلػى كػالـ العػرب كا 

أبا األسكد دخؿ إلى ابنتو بالبصػرة فقالػت لػو: يػا أبػت  ة حكؿ بداية ت سيس الحركات، منيا: أفٌ عدٌ 

زمػػاف الحػػر أشػػد  فقػػاؿ ليػػا: شػػير  الحػػر، رفعػػت )أشػػد(، فظنيػػا تسػػ لو كتسػػتفيـ منػػو: أمٌ  مػػا أشػػدُّ 

. كقد دفعو ىذا إلى اختيار رجؿ مف عبد القيس، حيػث  1ما أخبرتؾ كلـ أس لؾناجر، فقالت لو: إنٌ 

خػػالؼ لػػكف المػػداد، كقػػاؿ لػػو: إذا فتحػػت شػػفتي فػػانقط كاحػػدة فػػكؽ قػػاـ ب عطائػػو مصػػحفان كصػػبغان يي 

ذا كسػػرتيا فاجعػػؿ النقطػػة فػػي أسػػفؿ  ذا ضػػممتيا فاجعػػؿ النقطػػة إلػػى جانػػب الحػػرؼ، كا  الحػػرؼ، كا 

 .2ٌنة فانقط نقطتيفىذه الحركات غي  فٍ مً  اأتبعت شيئن  الحرؼ، ف فٍ 

كقػػد اىػػتـ أبػػك األسػػكد بكضػػع الحركػػات عمػػى أكاخػػر الكممػػات فقػػط  ألف الػػدافع األكؿ كػػػاف       

إٌف أبػػػا  :كاضػػػطراب كػػػالـ العػػػرب كتسػػػرُّب المحػػػف إلػػػى قػػػراءة القػػػرآف الكػػػريـ. يقػػػكؿ الزبيػػػدم ،المحػػػف

اضػػػطرب كػػػالـ  س العربيػػػة كنيػػػج سػػػبيميا، ككضػػػع قياسػػػيا  كذلػػػؾ حػػػيفؿ مػػػف أٌسػػػاألسػػػكد ىػػػك" أكٌ 

العػػػرب، كصػػػار سيػػػراة النػػػاس ككجػػػكىيـ يىمحنػػػكف فكضػػػع بػػػاب الفاعػػػؿ كالمفعػػػكؿ بػػػو، كالمضػػػاؼ، 

"  .3كحركؼ النصب كالرفع كالجر كالجـز

 

                                                           
ينظر: سبب وضع علم العربية، جالل الدين السيوطي، تحقيقق مقروان عطيقة، دار الهجقري، بيقروش، دمشقق،  -1

 .  43ـ49م، ص0988، 0ط
 . 39ـ38ينظر: السابق، ص 2-
 ، دار المعققار ،9بققراهيم، طندلسققي، تحقيققق : محمققد ضبققو الفضققل  طبقققاش  النحققويين واللغققويين، الزبيققدي األ 3-

  .90ص
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 *تعريف الحركة9 

: خػػرج عػػف سػػككنو، كالحركػػة فػػي العيػػ        ػػريؾى انتقػػاؿ الجسػػـ مػػف  :رؼ العػػاـالحركػػة فػػي المغػػة: حى

مكػاف إلػى مكػاف آخػر أك انتقػاؿ أجزائػو. كفػػي عمػـ الصػكت: كيفيػة عارضػة لمصػكت، كىػي الضػػـ 

. كقػػد اختمػػؼ العممػػاء فػػي القػػديـ كالحػػديث حػػكؿ داللػػة الحركػػات 1ككفكالفػػتح كالكسػػر، كيقابميػػا الٌسػػ

لتركيػػب، م عػػدة كظػػائؼ فػػي اعمػػى معنػػى، كتػػؤدٌ  يػػا تػػدؿٌ عمػػى معػػاف، كلكػػف معظميػػـ مػػاؿ إلػػى أنٌ 

 كفيما يمي بياف ألىمية الحركات في المغة العربية:

 ي التفريق بين المعاني19

، فينػاؾ المعنػى النحػكمٌ         كالمعنػى  ،ييٍمًكف الكشؼ عػف معنػى التركيػب مػف خػالؿ عػدة معػافو

ا ىنػا ، كتيشٌكؿ معنا المعنى العاـ لمتركيػب. كمػا يعنينػ، كالمعنى الٌدالليٌ كالمعنى المعجميٌ  ،الصرفيٌ 

فػػٌرؽ بػػػيف ة، كالتػػػي مػػف خالليػػػا ني الػػػذم يتحقػػؽ مػػػف خػػالؿ الحركػػػات اإلعرابٌيػػ ،ىػػك المعنػػػى النحػػكمٌ 

فة كالمضػاؼ إليػو. كقػد اىػتـ العممػاء ف الٌصػيٍ الفاعؿ كالمفعكؿ بو )بيف المسػند كالمسػند إليػو(، أك بىػ

و ىػك مػف تكمـ، كأٌنػيا نش ت بفعػؿ المػيا تنش  بفعؿ العامؿ، أك أنٌ بقضية الحركات، فقاؿ بعضيـ أنٌ 

ـ التراكيػػػب )كظيفػػػة ٍيػػة ليػػػا دكر فػػػي فى يا. كلكػػػف مػػا ال خػػػالؼ فيػػػو ىػػك أٌف الحركػػػات اإلعرابٌيػػثى أحػػدى 

ر التركيػػب ، فػػ ذا تغي ػػ2نحكيػػة(، كاإلعػػراب دخػػؿ األسػػماء بسػػبب الحاجػػة إلػػى الفصػػؿ بػػيف المعػػاني

 تغيرة.ثابتة، كالنحك معافو مي . فالصرؼ مبافو 3لذلؾ التغير ارت حركة الحرؼ األخير تبعن تغي  

                                                           
ينظػػر: المعجػػـ الكسػػيط،، مجمػػع المغػػة العربيػػة بالقػػاىرة، إبػػراىيـ مصػػطفى، أحمػػد الزيػػات، حامػػد عبػػد القػػادر،  -1

 .168محمد النجار، دار الدعكة، باب الحاء، ص
ينظر: المباب فػي عمػؿ البنػاء كاإلعػراب، أبػك البقػاء العكبػرم البغػدادم، تحقيػؽ عبػد اإللػو النبيػاف، دار الفكػر،  2-
 .55،ص1، ج1995، 1ؽ، طدمش

 .124، ص1ينظر: النحك كالنحاة بيف األزىر كالجامعة، محمد أحمد عرفة، مطبعة السعادة، القاىرة، ط -3
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ما أيضػيفت إلػى بعػض الكممػات فػي التركيػب حينمػا كىناؾ مف يرل أٌف الحركات اإلعرابية إنٌ       

كىػػػي  ،ة، فكيضػػػعت الحركػػػاتة كالمفعكلٌيػػػكالفاعمٌيػػػ ،طػػػرأ عمييػػػا معنػػػى زائػػػد عمػػػى معناىػػػا اإلفػػػرادم

لػػة عمػػى ىػػذه المعػػاني، كفػػي بعػػض ال، لمدِّ 1الضػػمة كالكسػػرة كالفتحػػة )كىػػي أبعػػاض حػػركؼ العمػػة( 

كاألفعػػاؿ الخمسػػة كجمػػع المػػذكر السػػالـ  ،عمييػػا مػػف خػػالؿ حػػركؼ العمػػة نفسػػيا الحػػاالت ييسػػتدؿٌ 

 .2كالمثنى

ـ  كلٌمػػػ       ا كانػػػت المغػػػة كسػػػيمة لمتعبيػػػر، اقتضػػػى ذلػػػؾ التمييػػػز بػػػيف الفاعػػػؿ كالمفعػػػكؿ بػػػو، كقػػػد تػػػ

فصػح عػف المعنػى ، كبذلؾ ف ٌف المتكمـ يي 3الرفعة، كىي النصب أك التمييز مف خالؿ عالمة صكتيٌ 

تمقػػي يفيػػـ معنػػى الػػذم يريػػده مػػف خػػالؿ عالمػػات اإلعػػراب )الرفػػع لمفاعػػؿ كالنصػػب لممفعػػكؿ(، كالمي 

 خالؿ تمؾ العالمات . فٍ التركيب مً 

 بط بين الكممات في التراكيب9ي الره 1

الكممػػػات فػػػي التركيػػػب، فقػػػد احتػػػاج بط بػػػيف ة، كىػػػي الػػػرٌ إٌف لحركػػػات اإلعػػػراب أىٌميػػػة صػػػكتيٌ       

و يقػـك بتسػكيف الحػرؼ األخيػر. تكمـ ف نٌ العرب إلييا لكٍصؿ الكممات بعضيا ببعض، ف ذا كقؼ المي 

ػػػكًمػػػ  ف يػػػرل أٌف ىػػػذه ىػػػي الكظيفػػػة الكحيػػػدة لحركػػػات اإلعػػػراب، كأٌف األصػػػؿ فػػػي كػػػؿٌ ف العممػػػاء مى

الكممػات إال لضػركرة صػكتية يتطمبيػا تنتيي بسككف، كأٌف المػتكمـ ال يمجػ  إلػى تحريػؾ  الكممات أفٍ 

 . 4الكصؿ
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ـٍ تكيػكيرل إبػراىيـ أنػيس أٌف الحركػات اإلعرابٌيػ      د المعػاني فػي أذىػاف العػرب القػدماء حػدٌ ٍف" تي ة لػ

ؿ الكممػات تككف حركات ييحتاج إلييا في كثير مف األحياف لكٍصػ ال تعدك أفٍ  كما يزعـ النحاة، بؿٍ 

ة ىي فقط كصؿ الكممػات بعضػيا بػبعض فػي كظيفة الحركة اإلعرابيٌ  ، كيذكر أفٌ 1بعضيا ببعض"

تقدميف مف العمماء، لذلؾ جاز سقكطيا فػي الكقػؼ، كجػاز ره بعض المي كىذا ما قرٌ  ،صؿالكالـ المتٌ 

ف اعتبػػركا ىػػذا مػػف الضػػركرة الشػػعرية ، كلكػػٌف معظػػـ 2سػػقكطيا فػػي بعػػض المكاضػػع مػػف الشػػعر، كا 

ٍكفى أٌف الحركػػات اإل ة تػػؤدم كظيفػػة صػػكتية كىػػي كصػػؿ الكممػػات، باإلضػػافة إلػػى عرابٌيػػالعممػػاء يػػرى

، ة فػػػي التفريػػػؽ بػػػيف المعػػػاني، مػػػنيـ: ابػػػف جنػػػي، كأبػػػك البقػػػاء العكبػػػرم البغػػػدادمٌ كظيفتيػػػا النحكٌيػػػ

 .3براىيـ أنيس كما أيشير سابقناإدماء، كتبعيـ المحدثكف باستثناء ، كغيرىـ مف القكالسيكطيٌ 

 ع المبس9ن  ي اإليضاح وم  2

بس عػػػف بعػػػض الكممػػػات، فيػػػي تعمػػػؿ عمػػػى إيضػػػاح ة فػػػي إزالػػػة الم ػػػلحركػػػات اإلعػػػراب أىمٌيػػػ      

يضاح المعاني كمنع اإلبياـ، فتحريؾ الحرؼ األخيػر  األصكات عند النطؽ في الكالـ المتصؿ، كا 

 تمقػي الفىٍيػػـ كعػػدـ اخػتالط المعػػاني، كقػػد أشػار محمػػد إبػػراىيـؿ عمػػى المػتكمـ الكػػالـ، كعمػػى المي سػيٌ يي 

ٍكت إلى حٌكؿ الكممة مف مى تي  كبير في الكممات، إذٍ  بقكلو:" تقكـ الحركات بنشاط ،مصطفى إلى ىذا

، فك ٌف الكممة بػال حركػات 4ظة، كما تعمؿ عمى الربط بيف الكممة كأختيا"قى حياة، كمف سيبات إلى يى 

ٍف ييقٌدر قيمة الحركات. ،ال قيمة ليا  كال حياة فييا، كىك كذلؾ عند مى
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 ة التقديم والتأخير والحذف لبعض الكممات في التركيب9 انيه ي إمك3

كممػة ليػا مكقػع  ة، فكػؿٌ ة كنحكٌيػترتبط الكممػات بعضػيا بػبعض فػي التركيػب بعالقػات معنكٌيػ      

كممػة ليػا كظيفػة  د، فمػثالن فػي الجممػة الفعميػة يػرتبط الفعػؿ بالفاعػؿ كيمييمػا المفعػكؿ بػو. ككػؿٌ حدٌ مي 

ة الجممػػػة، كىػػػذه الكظيفػػػة تظيػػػر مػػػف خػػػالؿ حركػػػات اإلعػػػراب كالقرينػػػة المعنكٌيػػػؤدييػػػا فػػػي ة تي نحكٌيػػػ

 ،أك ت خيرىػا ،و مف الممكف تغيير الترتيب األساسي لمجممة مف خالؿ تقػديـ كممػةكذلؾ، كبذلؾ ف نٌ 

كممػػة  ة حًفظىػػٍت لكػؿٌ ؤدم ذلػؾ إلػػى خمػؿ فػي المعنػػى. كالحركػات اإلعرابٌيػمػف غيػػر أٍف ييػ ،أك حػذفيا

 ضع ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لممفعكؿ.أيف ما كي  افاعؿ مرفكع كيبقى مرفكعن فتيا، فالكظي

أىػـ معطيػات  فٍ أٌنػو" ًمػ ،كقد كرد في كتاب أصػالة اإلعػراب عنػد الحػديث عػف نظػاـ اإلعػراب     

، كما اا أك ت خيرن مف تحريؾ عناصر الجممة تقديمن _ نةعيٌ في إطار ضكابط مي  _و ييمىٌكفظاـ أنٌ ىذا النٌ 

)حػذؼ( مػف إضػمار  او ييمٌكف أيضن تالزمات في ىذا النظاـ، بؿ إنٌ الفصؿ بيف بعض المي ييمٌكف مف 

مف تمؾ العناصر بمكقعو في  ى أٌف نظاـ اإلعراب ىذا يربط كالًّ عم ابعض العناصرػ كذلؾ اعتمادن 

 ،شير إليو. بحيث يتمٌكف ميستكعب ىذا النظاـ مف التعرُّؼ عمػى الييكػؿ األصػمي لمجممػةالجممة كيي 

 .1كاقع تمؾ العناصر ميما تحركت تمؾ العناصر أك غاب بعضياكم

أف  تحريؾ بعض الكممات في التركيب أك غيابيا، يقػع ألغػراض يقتضػييا مقػاـ  ،اككرد أيضن       

، كىػػذا جػػزء مػػف عر مػػثالن التعبيػػر )أغػػراض بالغيػػة(، أك تقتضػػييا الصػػياغة المفظيػػة كمػػا فػػي الشِّػػ

 .2اعبثن ث حدي النظاـ اإلعرابي كال يى 
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ييي وظييائف وأىييداف ذكييرت فييي كتيياب9ال القيميية الداللييية لحركييات اإلعييراب بييين القييدماء 4

 19والمحدثينال، منيا

 إزالة اإلبياـ كاإلغالؽ. . أ

 الكقكؼ عمى أغراض المتكمميف. . ب

 ج. سعة التصرؼ في الكالـ.

 د. فيـ النمكذج األعمى مف النظاـ القرآني.

 .اا كفيمن الفصاحة نطقن ر العربي بالعرب في ق. إلحاؽ غي

 ك. تتمة المعنى كتكفيتو.

 ز. معرفة األحكاـ الفقيية.

 ح. معرفة الكقؼ كاإلبتداء.

مه  فيأمثمة تكشف العالقة بين اإلعراب والمعنى  9ديوان الصِّ  ة القشيربه

ػػمٌ       التػػي جػػػاءت ضػػمف إيقػػػاع منػػػتظـ  ،مػػػؿة القشػػػيرٌم عمػػى الكثيػػػر مػػف الجي احتػػكل شػػػعر الصِّ

 تركيػب نحػكمٌ  إٌف كؿٌ  كدالالت كاضحة مفيدة تنقؿ ما في ذىف الشاعر إلى السامع أك القارئ، إذٍ 

ياؽ الػػذم قيػػؿ فيػػو. كىنػػاؾ عػػدة أيمػػكر قػػد تطػػرأ عمػػى التركيػػب، كتكػػكف يحمػػؿ معنػػى كيػػرتبط بالٌسػػ

تكضػػػيحو فػػػي ىػػػذا  كىػػػذا مػػػا سػػػيتـٌ خادمػػػة لممعنػػػى، منيػػػا: الحػػػذؼ، كالتقػػػديـ كالتػػػ خير، كالتنكيػػػر، 

 الفصؿ مف خالؿ لغة الشاعر. 
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ظير معاني التراكيب مف خالؿ أمػكر عديػدة تجتمػع معنػا لػييفيـ الػنٌص  كػالمعنى المعجمػي تى      

ة فقػػط. كتظيػػر أىميػػة عرابٌيػػية، فػػال يظيػػر المعنػػى بالعالمػػة اإلاللػػة الصػػكتكالدٌ  ،كالكظيفػػة النحكيػػة

 ف المعاني )المسند كالمسند إليو( كذلؾ مف خالؿ السياؽ.اإلعراب مف خالؿ تفريقو بي

كىػػذا مػػا أشػػار إليػػو  ،يػػـ التراكيػػبة، كربطيػػا بفى كتيٌ اللػػة الٌصػػكىنػػاؾ ضػػركرة كبيػػرة لدراسػػة الدٌ       

يػػدخؿ فػػي منيجيػػا عمػػـ  ة صػػحيحة دكف أفٍ تقػػكـ دراسػػة نحكٌيػػ مكػػف أفٍ بقكلػػو:" كال يي  ،تمػػاـ حسػػاف

ـي   عمػى ذلػؾ بػاب المكقعيػة، أم . كيػذكر مثػاالن 1كتي، كعمػـ الصػرؼ"شػكيؿ الٌصػالتٌ  األصكات، كعمػ

ر آخػػر فعػػؿ األمػػر فػػي )اضػػرب الكلػػد( كآخػػر كبيػػر، فكٍسػ ـ فػػي اإلعػػراب إلػػى حػػد  المكقػع يػػتحكٌ  أفٌ 

ضػرب الكلػد(، األصػؿ فػي الفعػؿ األكؿ أٍف يكػكف مبنينػا عمػى السػككف، كالثػاني أ المضارع في )لػـٍ 

 . كىػذا يػدؿٌ 2فيٍ التقاء الساكنيف ىي التي اقتضت الحركة اآلخيرة فػي الفعمىػ مكقعية مجزكمنا، كلكفٌ 

ة دراسػػة نحكيػػػة  كلػػػذلؾ سػػػيبدأ البحػػػث عمػػى ضػػػركرة دراسػػػة األصػػػكات كالتشػػكيؿ الصػػػكتي فػػػي أٌيػػػ

ة بدراسة التراكيب مف ناحيػة كظيفػة الحركػات النحكيػة، تمييػا دراسػة التراكيػب مػف الناحيػة الصػكتيٌ 

 يكاف. في الدٌ 

عرابيػػة فػػي المغػػة العربيػػة دكر كبيػػر فػػي تحديػػد معنػػى الكممػػة مػػف ناحيػػة، كمػػف كلمحركػػة اإل      

ؿ الكممات بعضيا ببعض فػي الكػالـ المتصػؿ. كمػا أٌف حركػة الفػتح صٍ ناحية أخرل ليا دكر في كى 

ػػػميٌ فة تي حركػػػة ًصػػػ طػػػؽ )األداء(  فمكػػػؿٌ مظػػػاىر النٌ  فٍ يػػػرنا ًمػػػشػػػٌكؿ مظٍ أك الضػػػـ أك الكسػػػر تي  ف زىػػػا عى

 يرىا. غ

ييا، فالفتحة فييا شيء مف خصائصيا، كذلؾ األمر بالنسػبة الالت تؤدٌ ة دً كلمحركات اإلعرابيٌ      

قكؿ أبي األسػكد الػدؤلي لمكاتػب مػف بنػي عبػد قػيس:" إذا فتحػتي  ،عمى ذلؾ ة كالكسرة. كيدؿٌ لمضمٌ 
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ذا ضػػممتيا فاجعػػؿ النقطػػة إلػػى جانػػب الحػػرؼ،  فػػ ذا كسػػرتيا شػػفتي فػػانقط كاحػػدة فػػكؽ الحػػرؼ، كا 

ىذا يدؿُّ عمى أٌف الحركات فييا شيء مف خصائصيا  فالفتحة ، 1فاجعؿ النقطة في أسفؿ الحرؼ"

 ة فييا ضـ الشفتيف، كالكسرة فييا ىبكط لمشفتيف. فييا فتح لمشفتيف، كالضمٌ 

الي كبالتػػػ ،إٌف الحركػػػة جػػػزء مػػػف بنػػػاء الكممػػػة عػػػاني  إذٍ ة ليػػػا ارتبػػػاط بالمى كالحركػػػات اإلعرابٌيػػػ      

التركيػػب، فالتراكيػػب تيبنػػى بحيػػث تنسػػجـ الحركػػات اإلعرابيػػة فييػػا مػػع دالالتيػػا المعنكيػػة ، كحالػػة 

 ـ التعبيرية. تكمٌ المي 

ػمٌ       سػجـ نٍ بحيػث تى  ،كثيػرة اختيػرت فييػا الكممػات اختيػارنا دقيقنػا جي نمػاذً  ة القشػيرمٌ كفي ديػكاف الصِّ

و إلػػى السػػامع، كمػػا مىػػكمػػع المعنػػى الػػذم أراد أٍف ينقي ة، حركاتيػػا اإلعرابيػػة مػػع حالػػة الشػػاعر النفسػػيٌ 

 .القادمةستكضح األمثمة في الصفحات 

ػػيا بػػبعض، ٍصػػؿ فػػي كى تمثٌػػة تى لمحركػػات كظيفتػػيف، كظيفػػة صػػكتيٌ  كىكػػذا، فػػ فٌ       ؿ الكممػػات بعضي

ـ معػػػاني الكممػػات فػػي التراكيػػػب، كىاتػػاف الكظيفتػػاف ال يمكػػػف ٍيػػتسػػػاعد عمػػى فى  ة  إذٍ ككظيفػػة نحكٌيػػ

ة  كٌيػػحٍ ة كالنى ؿ بينيمػػا، كال يمكػػف االسػػتغناء عػػف الحركػػات اإلعرابيػػة مػػف النػػاحيتيف  الصػػكتيٌ لفٍصػػا

 صؿ. كالـ متٌ  ؽ كممات منفردة بؿٍ طً نٍ نا ال نى كذلؾ أنٌ 

 ة لمعالمات اإلعرابية )الفتحة والضمة والكسرة(99 الوظيفة النحويه أوال

كالتقػديـ كالتػ خير، كالحػذؼ، كالتنكيػر. فاألصػؿ فػي ركيػب بعػض التغييػرات قد يطرأ عمى التٌ       

الجممػػة االسػػمية مػػثال، أٍف يػػ تي المسػػند إليػػو أكال ثػػـ المسػػند، كاألصػػؿ فػػي الجممػػة الفعميػػة أٍف يػػ تي 

ا أك تػ خيرنا، فيكػكف لػذلؾ سػببنا أك صى المسند ثـ المسند إليو، ف ذا حى  ؿ تغييػر فػي مكقػع الكممػة تقػديمن
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ا عند المتكمـ، أدٌ  كيػر بعػض ل إلى تقديـ كممة ك ت خير كممة أخرل. كقد يمج  المتكمـ إلى تنٍ غرضن

براز المعنى. كقد ييٍحذىؼ أحد عناصر التركيب، كحذؼ المبتدأ أك  ،الكممات بيدؼ جذب السامع كا 

الخبر في الجممة األسمية، أك حذؼ الفاعؿ أك الفعؿ في الجممػة الفعميػة، كىػذا الحػذؼ يػدعك إليػو 

 ـ.المتكمٌ  كحاؿي  ،ياؽالسٌ 

 أ.التقديم والتأخير9

ييػر فػي ترتيػب بعػض الكممػات فيػو، كىػذا التغييػر ىػك نتيجػة غٍ ض التركيب أحياننػا إلػى تى يتعرٌ       

كالعناية بػبعض  ،أك تقكية بعض المعاني ،ي تي بيدؼ زيادة الت كيد دٍ ىف، كقى لتغٌير المعاني في الذٌ 

الكممات دكف بعض، كمف أمثمة ذلؾ: تقديـ الفاعؿ عمى الفعؿ، كتقديـ الخبر عمى المبتدأ، كتقديـ 

الجػػار كالمجػػركر عمػػى الفعػػؿ كالفاعػػؿ أك عمػػى المبتػػدأ، كغيػػر ذلػػؾ. كمػػا يتعػػٌرض لػػو التركيػػب مػػف 

ركيػػب نح التٌ ٍمػػمػػف نكعػػو، يى  فريػػد تغييػػر ييعىػػدُّ مػػف مٌيػػزات المغػػة العربيػػة، فيػػي تمتػػاز بتنظػػيـ تركيبػػيٌ 

 جماالن كليطفنا .

ة. كترتيػػب عناصػػر المعنكٌيػػك ة، كٌيػػحٍ كيتنػػاكؿ ىػػذا المبحػػث التقػػديـ كالتػػ خير مػػف النػػاحيتيف: الن       

ـ الفعؿ، كفي الجممة األسػمية األصػؿ أف يتقػدـ الجممة كاضح، ففي الجممة الفعمية األصؿ أٍف يتقدٌ 

ياؽ،  خير ىك:" أٍف تخالؼ عناصر التركيب ترتيبيا األصمي فػي الٌسػالمبتدأ، كمف ىنا فالتقديـ كالت

 .1ر ما األصؿ فيو أٍف يتقدـ "فيتقدـ ما األصؿ فيو أٍف يت خر، كيت خٌ 

تػػيح ألٌم كممػػة فػػي التركيػػب أٍف تغٌيػػر مكانيػػا  كذلػػؾ ، فيػػي تي كبيػػرة ركنػػةة مي كفػػي المغػػة العربٌيػػ      

حكية( تحدِّد كظيفة الكممة فػي التركيػب، كقػد يحػٌدد ذلػؾ المعنػى ة )الكظيفة النألٌف العالمة اإلعرابيٌ 

 أيضا.  المعجميٌ 
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ـٌ         كلمتقديـ كالت خير فكائد، كفػي ذلػؾ يقػكؿ عبػد القػاىر الجرجػاني:" ىػك بػاب كثيػر الفكائػد جػ

المحاسف، كاسع التصرؼ، بعيد الغاية، ال يػزاؿ يفتػرُّ لػؾ عػف بديعػةو، كييفضػي بػؾ الػى لطيفػةو، كال 

ٍكًقعيػوي، ثػـ تنظػر فتجػد سػبب أٍف راقػؾ كلىطيػؼى عنػدؾ  تزاؿ ترل شعرنا يركقؾ مسػمىعيوي كيمطػؼ لىػدىيؾ مى

ػػٌكؿ المفػػظ عػػف مكػػاف إلػػى مكػػاف" ، كبػػذلؾ فالتقػػديـ كالتػػ خير يمػػنح التركيػػب 1أٍف قيػػٌدـ فيػػو شػػيء، كحي

 .قيمة أخرل، كيزيده جماالن 

كقد قس ـ عبد القاىر الجرجاني التقديـ إلػى كجيػيف: تقػديـ ييقػاؿ إٌنػو عمػى نٌيػة التػ خير، كخبػر      

عمػرا زيػد، ـ عمى الفاعؿ، مثؿ منطمؽ زيد، كضػرب المبتدأ إذا تقدـ عمى المبتدأ، كالمفعكؿ إذا تقدٌ 

ػػػٍكف )مجػػػا بالتقػػػديـ عٌمػػػا كانػػػا عميػػػو مػػػف يخري  ( لػػػـٍ افكممتػػػا )منطمػػػؽ ( ك)عمػػػرن  نطمػػػؽ( خبػػػر مرفػػػكع، كى

ـ ٍكػػ( مفعػػكؿ بػو منصػػكب. كتقػديـ ال عمػػى نٌيػة التػػ خير، كلكػف عمػػى أٍف تنقػؿ الشػػيء عػف حي ا)كعمػرن 

كػؿُّ كاحػد منيمػا أٍف  رابػو، كذلػؾ مثػؿ أٍف تػ تي باسػميف يحتمػؿغيػر إعٍ  اإلى حكـ، كتجعؿ لو إعرابنػ

 . 2لمنطمؽ زيدؤخر، مثؿ زيد منطمؽ، كاقدـ كتي ، كيككف اآلخر خبرنا فتي أن يككف مبتد

كقػػد أشػػار عبػػد الكػػريـ الدخيسػػي إلػػى األغػػراض البالغيػػة لتقػػديـ المسػػند، منيػػا: التخصػػيص       

ًمػفٍ } ر، نحك قكلو تعالى:صٍ كالقى  دخػاؿ السػركر، (، 4)الػركـ،  {بىٍعػدي  ًلم ػًو اأٍلىٍمػري ًمػٍف قىٍبػؿي كى كالتفػاؤؿ كا 

ثارة الذٌ  ٍمػًؽ الس ػمىكىاًت كىاأٍلىٍرًض } قكلػو تعػالى:ىف كتشكيؽ السامع نحػك نحك: ناجحه أنت. كا  ًإف  ًفػي خى

ىيىػػاتو أًليكًلػػي اأٍلىٍلبىػػابً  ًؼ الم ٍيػػًؿ كىالن يىػػاًر آلى ػػ190) آؿ عمػػراف، {كىاٍخػػًتالى ب، نحػػك: هلل دٌرؾ  . (. كالتعجُّ

ػذي } نحك قكلػو تعػالى: ،كالمدح كالذـ، نحك: بئس الرجؿ الكذكب، كمراعاة تكازف الجممة كالسجع كهي خي

ػػمُّكهي  ًحػػيـى صى ـ  اٍلجى (. كىنػػاؾ أغػػراض بالغيػػة لتقػػديـ المسػػند إليػػو، منيػػا  31-30)الحاقػػة  {فىغيمُّػػكهي، ثيػػ

                                                           
، 2ط دمشػؽ، ، مكتبػة سػعد الػديف،تحقيػؽ محمػد رضػكاف، فػايز الدايػة ،عبػد القػاىر الجرجػاني ،دالئؿ اإلعجاز -1

  .135ص ،1987
 .140، صالسابؽينظر:  2-



59 
 

ميكنىيىا} سػػػػػٌرة نحػػػػػك قكلػػػػػو تعػػػػػالى:تػػػػػ خر، كتعجيػػػػػؿ المى التشػػػػػكيؽ إلػػػػػى الكػػػػػالـ المي  ػػػػػٍدفو يىػػػػػٍدخي ن ػػػػػاتي عى { جى

كالقرآف دستكرنا، كالمكت في سبيؿ اهلل ؾ بو نحك: اهلل سندم، كالرسكؿ قدكتنا، (، كلمتبرُّ 23)الرعد،

 .1أسمى أمانينا

التػػػي كقػػػػؼ عمييػػػا الدارسػػػػكف بالشػػػػرح  ميمػػػػةكىكػػػذا، فالتقػػػػديـ كالتػػػ خير مػػػػف المكضػػػكعات ال      

ػ ة تظيػر براعػة الشػاعر فػي الخػركج عػف مٌ كالتعميؿ مػف نحػكييف كبالغيػيف. كفػي دراسػة ديػكاف الصِّ

نٌ لتقػػديـ عنػػده عشػػكائين يكػػف ا لمتراكيػػب، فمػػـٍ  الترتيػػب الطبيعػػيٌ   ،مػػا كػػاف ييراعػػي السػػياؽ كالمعنػػىا، كا 

لى الكزف كالقافية، كفي ذلؾ إقداـ عمى مخالفة الترتيب األصمي لمكممات فػي التراكيػب، إباإلضافة 

يصؿ بالتركيب إلػى دالالت أخػرل تجعمػو ذا  كىذاخمؿ في المعنى،  ث ذلؾ أمٌ كلكف دكف أف ييحدً 

 قيمة كجماؿ.

تي أمثمة عمى تقديـ بعػض الكممػات ممػا كػاف حقُّػو أٍف يتػ ٌخر، كلكػٌف الشػاعر آثػر أف كفيما ي      

الػػداؿ قصػػيدة نظىمىيػػا الشػػاعر  ركمٌ نجػػد فػػي  كالػػكزف كالقافيػػة. إذٍ  ،ييقػػٌدميا ميراعػػاةن لمٌسػػياؽ كالمعنػػى

عمى البحر الطكيؿ، عٌبر فييا عف حالو، فيك ال ييظير ضعفيو حتى ال يراه الشامتكف، كييعٌبر عف 

خفاء شكقو لمحبكبتو مف أصحابو. كفي القصيدة تراكيب فصػؿ فييػا الشػاعر  شكقو كشٌدة بكائو، كا 

 فعكؿ بو، كقكلو: بيف الفاعؿ كالمفعكؿ بو بالجار كالمجركر، فقٌدمو عمى الم

فكف الميقٍ الٌشكؽى بىعٍ  ًمف أصحابيى ف ٍخفىٍيتي   2فىريديىا فً يٍ تى مى دما      جىرل ًمٍف جي
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 ككقكلو: 

، لـ أًجٍد ما أزيديىا    ًمٌني عمى ذاؾ في اليكلكلك طىمىبىٍت   1زيادةى حيب 

 كقكلو: 

ٍت قىٍد حأٌلىتي  باف ٍصبىحى  2مف قمبي ًظماءن أذيكديىا صكادمى       عف منيؿ الصِّ

 كفصؿ بيف الفعؿ كالفاعؿ في قكلو:  

فكف ف ٍخفىٍيتي ًمف أصحابي الٌشكؽى بىٍعدما      جىرل   فىريديىا فيٍ تى مى لميقٍ اًمٍف جي

 كقكلو: 

ـٍ يخمٍؽ   جديديىا عمي  لىياًليى يىٍدعكني اليىكل ف يجيبيوي       كدينيامى ل

  كفصؿ بيف النعت كالمنعكت في قكلو:

با      صكادم  ٍت قىٍد حأٌلىتي عف منيؿ الصِّ  ًظماءن أذيكديىا مف قمبيف ٍصبىحى

براز المعنى، كمراعاة الػكزف.        في ىذه األمثمة جميعيا قيٌدـ الجار كالمجركر جكازنا، لألىمٌية كا 

بتغيُّػر مكقػع كم ة لمكممػات، فػال يتغيػر المعنػى النٍحػة عمػى الكظيفػة النحكٌيػكتدٌلنا الحركػات اإلعرابٌيػ

نما يحدث التغيير في الداللة المعنكية ،الكممة  كزيادة األىمية لبعض الكممات. ،كا 
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 كفي قكلو:

 1أتىكا إلىٍيًو      كما أٍلقى إلى طىٌيا نيكارا يفى ًدبً حٍ مي  ب عييفً 

قكلو: كما أٍلقػى إلػى طٌيػا نيػكارا، فصػؿ بػيف الفاعػؿ كالمفعػكؿ كفي  .قد ـ الشاعر جممة الحاؿ 

 و بالجار كالمجركر، كغير ذلؾ الكثير مف األمثمة في الديكاف.ب

كٍ كىناؾ تقديـ ينقي       كٍ ؿ الكممة مف حي ة في مٌ ـ، فيتغٌير إعرابيا، كمف أمثمة ذلؾ قكؿ الصِّ ـ إلى حي

 العيف: ركٌم 

مىـو أٍمسىٍت مىزاحيؼى ظيم عا مكا       ًبذم سى  2فمىٍيتى ًجماؿى الحيِّ يكـى تىرىح 

(، لمفعػؿ )أمسػت خبػرناتكػكف  احػدة منيمػا أفٍ ك  )مزاحيؼ( ككممة )ظيٌمعا(، تحتمؿ كػؿٌ فكممة 

، فتيقٌدـ كتؤٌخر، كلكٌف الشاعر قد ـ كممة )مزاحيؼ( كأٌخر كممة )ظيٌمعا( لتيناسػب خرل نٍعتناكتككف األ

 ركٌم العيف في القصيدة. كذلؾ األمر في قكلو: 

 3كًجٍعتي مف اإلصغاًء ًليتنا كأٍخدىعاتىمىٌفتُّ نحك الحيِّ حتى كجٍدتيني     

( تكػػكف مفعػػكالن  كاحػػدة منيمػػا أفٍ  فكممػػة )لٍيتنػػا( ككممػػة )أٍخػػدىعا( تحتمػػؿ كػػؿٌ   بػػو لمفعػػؿ )كًجٍعػػتي

 ؤٌخر. كفي قكلو: كاألخرل اسـ معطكؼ، فتيقٌدـ كتي 

ـي معا ةه      إذا لـ يكيٍف شٍممي كشمميكي سالـه عمى الدُّنيا فما ىي راحى
4 
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تكػػػكف فػػػاعالن لمفعػػػؿ )يكيػػػف(  كاحػػػدة منيمػػػا أفٍ  ( ككممػػػة )شػػػممكـ( تحتمػػػؿ كػػػؿٌ فكممػػػة )شػػػممي

 كاألخرل اسـ معطكؼ، فتيقٌدـ كتؤٌخر. كفي قكلو: 

بًع لى  مكلىوي     كلك كاف ميخضؿ  الجكانًب ميٍمًرعا ٍستيـٍ كال مىٍرحبنا بالر  حي
1 

 (كػػػافمنصػػػكبنا لػػػػ ) أكالن ا خبػػػرن  فتكػػػك  حػػػداىما أفٍ إ( تحتمػػػؿ ة )ممرعػػػا( ككممػػػفكممػػػة )مخضػػػؿ  

 ر. كفي قكلو: ؤخٌ ـ كتي ، فتقدٌ كاألخرل حاالن  ا لػ )كاف(حداىما خبرن إتككف  ، أك أفٍ ثانينا اكالثانية خبرن 

ٍينىٍيؾى داًفؽي  مامىةه        تيجاًكب أيخرل ماءي عى عىٍت في بىٍطًف كادو حى  2أأىٍف سىجى

تكػػكف مبتػػدأن كتكػػكف األخػػرل خبػػرنا،  كاحػػدة منيمػػا أفٍ  تحتمػػؿ كػػؿٌ  ،)دافػػؽ( ككممػػة ،كممػػة )مػػاء(     

 :فتقكؿ )دافؽ ماء عينيؾ(، ككذلؾ في قكلو ،رـ كتؤخٌ فتقدٌ 

فاؼو ك نو       قرا فرس: تنصيبي   3الليايا كاحزً إلى رأًس طىٍكدو ًمٍف جي

ا، تكػػكف مبتػػدأن كاألخػػرل تكػػكف خبػػػرن  كالىمػػا تحتمػػؿ أفٍ  ،ككممػػة )احزالليػػا( (كممػػة )تنصػػيبيا      

 فيجكز أٍف تقكؿ )احزالليا كتنصيبيا(.

ييستنتج مما سبؽ، أٌف التركيب قد يتعػٌرض أحياننػا إلػى تغييػر فػي ترتيػب بعػض الكممػات فيػو،      

أك تقكيػة بعػض  ،كىذا التغيير ىك نتيجة لتغٌير المعػاني فػي الػذىف، كقػد يػ تي بيػدؼ زيػادة الت كيػد

 مات.كالعناية أك االىتماـ ببعض الكم ،المعاني

                                                           

ٌمة، 1-  : المبتؿ بفعؿ الندل، الممرع: المعشب.، الربع: المنزؿ، المخضؿ113ص ديكاف الصِّ
 .120صالسابؽ،  -2
 الؿ: االجتماع كاالرتفاع.، قرا الفرس :ظيرىا، االحز 122السابؽ، ص  -3
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ؿ عبػػػػد القػػػػاىر كٍ كمػػػػا أيشػػػػير فػػػػي صػػػػفحة سػػػػابقة إلػػػػى قىػػػػ ،كقػػػػد يػػػػ تي التقػػػػديـ عمػػػػى كجيػػػػيف      

لمكممػػات ميمػػا تغٌيػػرت مكاقعيػػا، كالكجػػو  ـ اإلعرابػػيٌ ٍكػػال يتغٌيػػر فيػػو الحي  :  الكجػػو األكؿ1الجرجػػاني

مختمفنػػا. ككػػال ر فيػػو الحكػػـ اإلعرابػػي لمكممػػات بتغيُّػػر مكاقعيػػا فييصػػبح لمكممػػة إعرابنػػا يتغٌيػػ :الثػػاني

ة لمكممػات، فالضػـ الكجييف يعتمد عمى الحركات اإلعرابية، فيػي قػرائف تػدلُّنا عمػى المعػاني النحكٌيػ

 عالمة الفاعمية، كالفتح عالمة المفعكلية، كالكسر عالمة الجر.

 التنكير9-ب

حسػف التنكير ىك جعؿ االسـ نكرة، كالنكرة اسـ يدؿ عمى شيء غير ميعٌيف، كقد أشار فضػؿ      

ػؿه ًمػٍف } عباس إلى أىٌمٌية التنكير، كأٌنو ميتعدد األغراض  فقد يككف لجفػراد كقكلػو تعػالى: ػاءى رىجي كىجى

ًدينىػػًة يىٍسػػعىى ػػى اٍلمى  (، أم فػػرد كاحػػد ال أكثػػر  كقػػد يكػػكف لمتعظػػيـ كقكلػػو تعػػالى:20)القصػػص: {أىٍقصى

بىػػػارىؾه } ٍلنىػػػاهي ًإلىٍيػػػؾى مي قىًميػػػؿه ًمػػػٍف ًعبىػػػاًدمى }لمتقميػػػؿ كقكلػػػو تعػػػالى:  (، كقػػػد يكػػػكف29)ص: { ًكتىػػػابه أىٍنزى كى

 .2(، كقد يككف لمتكثير13)سب :  {الش كيكري 

يؤٌدم التنػكيف )صػكت الفػتح أك الضػـ أك الكسػر( فػي النكػرة دكرنا داللٌيػا، كىػك تقكيػة التنكيػر،      

 كييبرز المعنى. ،قنايمج  إليو الشاعر ليجذب السامع أك القارئ فييكمؿ القراءة، كلييفيد معننى ميطم

ػػػمٌ        ، ةي شػػعره  كذلػػػؾ ألٌف معانيػػػو ميطمىقػػػنجػػده لجػػػ  إلػػػى التنكيػػر كثيػػػرنا فػػػ ،ةكبقػػراءة شػػػعر الصِّ

كأشكاقو ال تنتيي، كأكجاعػو كآىاتػو كثيػرة، كسػفره طكيػؿ. كػٌؿ ىػذه المعػاني كغيرىػا عٌبػر عنيػا مػف 

ككػػذلؾ التنكيػػر  إذ نجػػده فػػي كػػؿ قصػػيدة مػػف  .خػػالؿ لغتػػو، فكػػاف ييقػػٌدـ كييػػؤٌخر، كمػػا أيشػػير سػػابقنا

 قصائده.

                                                           
1
 .51ينظر: الرسالة، ص  -
 .344-349، ص9111، 7ُينظر: البالغة فنونها وضفنانها، فضل حسن عباس، دار الفرقان، عمان، ط 2-
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 الالـ:  ركمٌ كمف أمثمة ذلؾ قكلو في      

ى، كالشمسي يىستىفُّ آليا فممو دىٌرم، أمُّ نىٍظرةو ذم ىكنل      نظٍرتي ضحن
1 

ى( ثػػالث كممػػات جػػاءت نكػػرة فػػي بيػػت كاحػػد، جميعيػػا تػػدٌؿ عمػػى  فكممػػة )نظػػرةو، ىػػكنل، ضػػحن

بػػػرىةن، الكثػػػرة. كفػػػي ىػػػذه الق ، بمػػػدةه، سػػػاعةن، عيننػػػا، عى صػػػيدة كردت كممػػػات نكػػػرة كثيػػػرة، منيػػػا: )فىػػػرسو

، ليمةو(، فالشاعر ييصكِّر شدة شكقو إلى المكاف الذم سى  فيو محبكبتػو كطػاؿ بقاؤيىػا فيػو،  تٍ نى كى أرضو

زنو كييصكِّري غزارة دمكعو كىك يتخٌيمييا.  كييعبِّري عف حي

 الالـ، لج  فييا إلى التنكير، فقاؿ: ركمٌ ككذلؾ األمر في مقطكعة في      

قاًتموأال مف ًلقى    ػػػػػػػػػػػب             مبو قد أيصػػػيبىت مى  ػػػػزاًيموٍ ػػػػا تيػػػػػػػػػػػػادٌيةه مػػػػػػػػػػػػٌمةه عػػػػػػػو غي

ػػػػبو   ػػػػػا،ػػػػػػػػػػػػػػك        ـٍ تستىًطع لىوي   ػػػػػػػػبالبىٍيف لى كميغتىصى ـ ًلبىٍيفو حبائميوٍ  المن  كلـ تيصػػػػرى

ـى الحٍبًؿ حاًبميو          ما ػػػػػػمٌ ػػػػػػماىا اهلل بالٌشػػػػكًؽ كي كعىٍيفو ر    2رأىٍت حٍيثي يىمقى مىصرى

( كٌميػا نكػرة، عٌبػر الشػاعر  ، عػيفو ػا، بػيفو ، كالمن ػبه ، غمػةه، مغتىصى  بكاسػطتيا عػففكممات )قمبو

كغيػػر ذلػػؾ مػػف األمثمػػة  بيػػا. وي عىػػمى طػػكؿ مػػٌدة حٌبػػو ككجػػًده كشػػٌدة تعٌمقػػو بمحبكبتػػو، كبالمكػػاف الػػذم جى 

ٌينػة  كالداللػة عمػى الكثػرة، علمداللػة عمػى أمػكر م النكػراتالشػاعر  اسػتعمؿ فقػد ،الكثيرة في الػديكاف

 أك العمكـ، أك غير ذلؾ مف دالالت تيبرز المعنى كتيقٌكيو.

 

                                                           

 ، يستف: يضطرب، اآلؿ: السراب.122ة، صمٌ ديكاف الصِّ  1-
: تقطػػع، 124، صالسػػابؽ -2 ، غمػػة: شػػٌدة الييػػاـ )الحػػب(، عاديػػة: قديمػػة مػػف زمػػف عػػاد، تزايمػػو: تفارقػػو، تصػػـر

ـر فيو الحبؿ )العيد(.  مصـر الحبؿ: المكاف الذم صي
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 الحذف9 -ج

المبتػدأ قػػد  كاعمػـ أفٌ  "الخبػر فػي كتػاب الممػػع، إذ قػاؿ: أك أشػار ابػف جنػي إلػى حػػذؼ المبتػدأ      

ػا 1ييحذؼ تػارةن كييحػذؼ الخبػر أخػرل كذلػؾ إذا كػاف فػي الكػالـ داللػة عمػى المحػذكؼ" ، كأشػار أيضن

اسػػـ ال يجػػكز أٍف يكػػكف  بقكلػػو: "كيجػػكز أف تىٍحػػًذؼى حػػرؼ النػػداء مػػع كػػؿٌ  ،إلػػى حػػذؼ حػػرؼ النػػداء

كصػػفنا لػػػ أم، تقػػكؿ زيػػد أقبًػػؿ، ألنػػو ال يجػػكز أٍف تقػػكؿ يػػا أييػػا زيػػد أقبًػػؿ، كال تقػػكؿ رجػػؿ أقبًػػؿ ألنػػو 

 . 2يجكز أٍف تقكؿ يا أييا الرجؿ أقًبؿ"

فقػػػد تيحػػػذؼ كيتعػػػٌدل الفعػػػؿ  ،كقػػػد أشػػػار الزمخشػػػرم فػػػي المفٌصػػػؿ إلػػػى حػػػذؼ حػػػركؼ الجػػػر     

ز، كال يػػػؤٌثر عمػػػى كضػػػكح معنػػػى التركيػػػب، فالحػػػذؼ يػػػدؿ عمػػػى . فالحػػػذؼ ىػػػك أمػػػر جػػػائ3بنفسػػػو

اإليجػػاز، كتفػػادم التكػػرار، فػػالتكرار يػػؤٌدم إلػػى فسػػاد المعنػػى أحياننػػا، كلمحػػذؼ أىميػػة أخػػرل  فيػػك 

يمج  إليو الشعراء، إلظيار الخػكؼ أك التكٌجػع أك إخفػاء أمػر معػيف، فػ ذا سيػئؿ عػف  أسمكب جماليٌ 

، قاؿ: مريض، أم أنا مريض، فحػذؼ المبتػدأ ألىميػة الخبػر، حتػى ييبػٌيف حالػو مػف أكؿ  حالو مثالن

ػػمٌ   ركمإلػػى الحػػذؼ كثيػػرنا فػػي شػػعره، كمػػف أمثمػػة ذلػػؾ مػػا كرد فػػي  ة القشػػيرمٌ األمػػر. كقػػد لجػػ  الصِّ

 الراء: 

ب ري  ٍشيي بيٍردو ميحى ةو      كنكرى األقاًحي كى  4ًبالده ك ٌف األيقحكاف ًبركضى

                                                           

 .30الممع في العربية، ابف جني، تحقيؽ: فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الككيت، ص 1-
 .109-108، صالسابؽ 2-
، 1ؿ فػػػي صػػػناعة اإلعػػػراب، الزمخشػػػرم، تحقيػػػؽ: عمػػػي بػػػك ممحػػػـ، مكتبػػػة اليػػػالؿ، بيػػػركت، طينظػػػر: المفٌصػػػ 3-

 .388-387، ص1993
ػػػ -4 ، الكشػػػي: الزينػػػة، البػػػرد: القمػػػاش أك الثػػػكب، التحبيػػػر: األلػػػكاف الميدخمػػػة عمػػػى المػػػكف 102ة، صمٌ ديػػػكاف الصِّ

 عريضة. األصمي تككف عمى ىيئة خطكط
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( تيعػرب: اسػـ  ػذفت )  فٌ كػفكممة )نكرى  ٌف( لتفػادم كػمنصػكب كعالمػة نصػبو الفتحػة، كلكػف حي

العػػيف  ركم التكػػرار، فمػػـ يىقيػػؿ: ) كػػ ٌف األيقحػػكاف بركضػػةو ككػػ ٌف نػػكر األقػػاحي...(. كمثػػاؿ آخػػر فػػي

 عندما قاؿ:

تيريؾى غداةى البىٍيف ميقمىةى شادفو       كًجيدى غزاؿو في القالئد أتمعا
1 

(، حذفػو الشػاعر لجيجػاز كعػدـ  اصكبن بو من كممة )جيد( تيعرب: مفعكالن  لفعػؿ محػذكؼ )تيريػؾى

التكرار، كييشار ىنا إلػى أىميػة الحركػة اإلعرابيػة )الفتحػة( فػي الداللػة عمػى معنػى الكممػة النحػكم، 

ا:  فالفتحة عالمة المفعكلية. كقاؿ أيضن

ٍشيىةى شىٍعًب الحيِّ أف يىتى  ٍبثىةى الحيبِّ بيننا       كىخى كىز عاشىكىٍكتي إلييا ضى
2 

لفعػػؿ محػػذكؼ )شػػككت(، حذفىػػوي الشػػاعر لجيجػػاز  ابػػو منصػػكبن  كممػػة )خشػػية( تيعػػرب: مفعػػكالن 

 كتفادم التكرار، كدٌلت الفتحة عمى ذلؾ الحذؼ. ككذلؾ األمر في قكلو: 

ف كاف مىٍييىعا  3فييٍصًبٍحفى ال ييحًسف  مشينا براًكبو     كال الٌسٍيرى في نٍجدو كا 

 كقكلو: 

بابىًة أسمىعا أٍف ت تيى فه سى فما حى  األمرى طاًئعنا     كتىجزىعى أف داعي الص 
4 

ذفت لتفادم التكرار، كدٌلت الفتحة فػي فالفعؿ )تجزع( فعؿ مضارع منصكب بػ أفٍ  ، كلكنيا حي

 آخر الفعؿ عمى ذلؾ الحذؼ. ككذلؾ حذؼ )أٍف( قبؿ الفعؿ )أضرعى( في قكلو: 

                                                           
ٌمة -1  ، الشادف: الصغير مف الظباء، الجيد: العنؽ، األتمع: الطكيؿ العنؽ.107، صديكاف الصِّ
 ، ضبثة الحب: سيطرة اليكل عمى القمب، شعب الحي: القبيمة المجتمعة في حمى كاحد.108، صالسابؽ -2
 ، المييع: الطريؽ الكاسع.109السابؽ، ص -3
 السابؽ، كالصفحة ذاتيا. -4
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يا     بً  مىكًميى إال أٍف أيطيعى كأٍضرىعاأال يا خميمىي  المذٍيًف تكاصى
1 

 كمف األمثمة عمى حذؼ حرؼ الجر قكلو: 

ـ ًلبىٍيفو حبائميوٍ  ـٍ تستىًطع لىوي       كالمنا، كلـ تيصرى كميغتىصىبو بالبىٍيف لى
2 

...( كيػدؿ عمػى ذلػؾ الحػذؼ البيػت  ٍف ًلميغتصىبو فكممة )ميغتصىب( اسـ مجركر، كالتقدير: )مى

ذ قاؿ: )أال مىف ًلقٍمبو قد أيصيبت مقاتمو...(. كمف األمثمة عمػى حػذؼ أداة الذم سبؽ ىذا البيت، إ

 النداء قكلو:

يدا ٍدكاًء، أٍف تبكيا جى ، أك بدا       لكـ سىندي الكى ، إٍف قابمتيما اليىٍضبى ميمي  خى
3 

 كالتقدير يا خميمىٌي، كىذا األسمكب استخدمو الشاعر في مكاضع كثيرة في ديكانو.

ػػػمٌ       اختػػػار فييػػػا الشػػػاعر كالمػػػو  مػػػف الحػػػذؼ ة نمػػػاذج كثيػػػرةكىكػػػذا، ف ننػػػا نجػػػد فػػػي ديػػػكاف الصِّ

 اختيارنا دقيقنا، فانسجـ الكالـ مع معناه، كمع حالة الشاعر النفسية. 

 ثانًيا9 أداء النغم في التراكيب9

 ذلػػؾ مٌكػػي درار بقكلػػو: ذىكىػػرى ييشػػار ىنػػا إلػػى أىٌميػػة األصػػكات فػػي التػػ ثير عمػػى الميتمقٌػػي، كقػػد      

كمية  يحمؿ قدرات خارقة، مؤٌثرة عمى الجياز العصبي لمدماغ اإلنساني، كأٌف كؿٌ  الصكت المغكمٌ "

ة تحمػػػؿ مػػػؤثرات خاٌصػػػة بيػػػا، كأٌف كػػػؿ تركيبػػة صػػػكتية تحمػػػؿ شػػػحنات متنٌكعػػػة متميػػػزة فػػػي صػػكتيٌ 

                                                           
ٌمة -1  .109ص، ديكاف الصِّ

 .124، صالسابؽ 2-
 .77، صالسابؽ -3



60 
 

اء الصػػكتي يشػػتمؿ عمػػى ، كييشػػير فػػي مكضػػع آخػػر إلػػى أٌف األد1ذكاتيػػا، متولفػػة فػػي ىػػذه التركيبػػة"

تختمػػؼ بػػاختالؼ الميرًسػػؿ كالميسػػتقًبؿ  كذلػػؾ الخػػتالؼ القػػدرات كاآلراء  ،إيحػػاءات كدالالت كأفكػػار

يات  .2كالتكجُّ

كعنػػدما تنػػتظـ األصػػكات معنػػا فػػي التراكيػػب ميشػػكِّمة األداء الصػػكتي، ف ٌنيػػا تتػػولؼ كػػػالمحف،       

" كتػػ ليؼ الكممػػة مػػف عػػز الػػديف السػػٌيد بقكلػػو: هذكىػػرى الػػذم يشػػعر بػػو كػػؿ سػػامع كيحػػسُّ بػػو، كىػػذا مػػا 

راتػػو، كػػٌؿ ييعٌبػػر تعبيػػرنا تحٌسػػو األذف كييفٌسػػره العقػػؿ كالكجػػداف التفسػػير قى ركفيػػا كتػػ ليؼ المحػػف مػػف نى حي 

يعػػزؼ لحننػػا  ، فيػػك بيػػذا ييشػػٌبو الكػػالـ بالمكسػػيقى  إذ إٌنػػو باسػػتطاعة المكسػػيقٌي أفٍ 3الالئػػؽ ب يقاعػػو"

ييعٌبر عف حزنو أك فرحو أك حماستو دكف أٍف ينطؽ بكممة، ككذلؾ الميػتكٌمـ، فمػف نبػرة كالمػو كعمػٌك 

ذلػؾ ييسػاعد الٌسػامع عمػى  صكتو أك انخفاضو، كأصكاتو التػي ييصػدرىا كيسػتعممييا فػي كالمػو، كػؿٌ 

 ـ كالمو كاإلحساس بو، فممٌصكت القدرة عمى الت ثير عمى الميتمٌقي.يٍ فى 

كالحركػػات اإلعرابيػػػة أصػػػكات، كتػػدٌؿ فػػػي الكػػػالـ الميٌتصػػػؿ عمػػى معػػػاني، كيسػػػتخدميا المػػػتكمـ      

لمتعبير عما في نفسو، كالشاعر ينتقػي كمماتػو بدقٌػة، لتتماشػى أصػكاتيا مػع حالتػو النفسػية، فحركػة 

عيػػا عمػػى األذف عػػف حركػػة الكسػػر ككػػذلؾ الفػػتح، كقػػد أشػػار إلػػى ذلػػؾ مٌكػػي دار الضػػـ يختمػػؼ كقٍ 

عبػػر عنػػو بػػالفتح كاالنفتػػاح، أك يرتفػػع قكلػػو:" إٌمػػا أٍف يكػػكف مسػػار التمػػٌكج عاديًّػػا ىادئنػػا، كىػػك مػػا يي ب

، ففػي حركػة الرفػع 4المكج فيكػكف العمػك كاالسػتعالء. أك ينػزؿ كيػنخفض، فيكػكف الكسػر كاالنكسػار"
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لؾ يتماشى مع ض أك الكسر كما ييمٌثمو مف ضعؼ كعدـ ثبات، كذتانة كثبات، كيقابمو الخفٍ ة كمى قكٌ 

 .1نفسٌية اإلنساف

تػػػؤٌدم الحركػػػات كظيفػػػة صػػػكتٌية تػػػدعـ المعنػػػى، فالحركػػػات أصػػػكات، كاألصػػػكات تعبيػػػر عػػػف      

فيـ السػامع كيصػؿ إليػو إحسػاس الشػاعر الفكر، كالشاعر ييعٌبر عٌما في نفسو مػف خػالؿ شػعره، فػيى 

 كحالتو النفسية، كفيما يمي بياف ذلؾ:

مٌ       اليمزة:  ركم ة فييقكؿ الصِّ

 ػػػٍندى رٌيا لمميًحٌب جزاءي ػػػػكال ًعػػ    ػػػعٍمريؾى ما رٌيا بذاًت أمػػانىةو         ػػػػػػػػػػػػػػى ل

فػػػاءً ػػػػػػػػػًبباؽو، كال طٌيا بً      رىتي      كال حٍبؿي طٌيا يىٍكـى قاطىٍعتي أيسٍ   ذاًت كى

ٍف عػػى           ػػػكد ةن   ػػػػػػػػػػػػػػى ال أزدادي إاٌل م ػػػػميمي  ػػػػػػخ ٍتنً لػػػطٌيا، كا   العيدىكاءي  يى ػػدى

ذ مىٍت       ذ  ا لمقيػػػػػػػػكم    كًمف قكًليا: ًإف  القيكل قد تجى  بقاءي  ػػكل، إاٌل تيػػػجى

إذا نظرنا إلى الكممات مف ناحية الحركات، إضافة إلى الحالػة اإلعرابيػة فػي التركيػب، ف ٌننػا       

تىوي  الحظسػػني  أٌف فييػػا داللػػة عمػػى المعنػػى، فقػػد أك ػػد الشػػاعر أٌف حبيبتػػو ليسػػت كًفي ػػة كأٌنػػوي قػػاطىعى أنٍسػػرى

بًّا ليا، كتعمُّقنا بيا. فقد  أًلىٍجًميا، كلكٌنيا ال تيباًدليوي الشعكر ذاتو، كبالٌرغـ مف ذلؾ، ف ٌنوي ال يزداد إاٌل حي

إلػى أبييػا )عٌمػو(، طمػب ميػرنا قػدره مائػة ناقػة كفػي كاف ميعجبنػا بيػا إعجابنػا شػديدنا، كعنػدما خطىبيػا 

ػػا ناقػػة كاحػػدة، كبعضػػيا  ػػيا إلػػى أف  أبػػاهي أعطػػاهي الميػػر ناقصن ذلػػؾ اختمفػػت الركايػػات، إذ تيشػػير بعضي

ؿ عف قكمو ييشير إلى أف  قكمىو أعطكه، فجاء بيا إلى أبييا فرفض، كلذلؾ رىحى
2. 
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( تبدأ بفتحتيف ييالحظ مف األبيات السابقة تكرار حركة        الفتح أكثر مف غيرىا  فكممة )لىعىٍمريؾى

متكاليتيف، كييالحظ تكرار الفتحػة الطكيمػة فػي كممػات )رٌيػا، ذات، أمانػة، جػزاء، ال، طٌيػا، قاطعػت، 

و مفتػػػكح كال كأٌنػػػ ،بػػػاؽ، كفػػػاء، أزداد، العػػػدكاء، قكليػػػا، القػػػكل، بقػػػاء(. كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى امتػػػداد حزنػػػو

 اسب مع استمرار ىذا الشعكر كسعتو كامتداده، كتيناسب ذلؾ المعنى.ينتيي، كحركة الفتح تتن

ػػا، أٌف البيػػت الثػػاني فيػػو إقػػكاء كىػػك اإلتيػػاف بػػالركٌم مكسػػكرنا كأصػػمو الضػػـ، فقػػد       كييالحػػظ أيضن

كقػػد كرد فػػي ىػػذا  .قػػاؿ:" كال طٌيػػا بػػذاًت كفػػاًء"، كحركػػة الكسػػر فييػػا داللػػة عمػػى االنكسػػار كالحػػزف

رة ٍسػػػت تنتيػػػي بكسػػػر، كىػػػي: )أيسػػػرتي، ذاًت، كفػػػاًء(، كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى مقػػػدار حى كممػػػا ثػػػالثالبيػػػت 

 الشاعر كانكساره كحزنو عمى فراؽ أيسرتو كحبيبتو.

الباء نجده ي تي بقصيدة مكٌكنة مف خمسة عشر بٍيتنا، كيجعؿ حركػة الفػتح الطكيػؿ  ركمٌ كفي      

يػا..." كفػي ىػذا إيقػاع صػكتي يتناسػب بيػت، بقكلػو:" شػعكبيا، غركبيػا، ذيبيػا، أطيب في نيايػة كػؿٌ 

مػػع المعنػػى فػػي األبيػػات، فقػػد أٌكػػد الشػػاعر عمػػى إحساسػػو بػػالحزف كالشػػكؽ، كشػػكا إلػػى اهلل الفرقػػة 

كالبعد، كعٌبر عف ذلؾ ب بيات كٌرر فييا حركة الفتح الطكيػؿ، ليػدٌؿ بػذلؾ عمػى عػدـ انتيػاء حزنػو، 

اـ طكيمػػة عمػػى الشػػاعر أٌيػػ تينتيػػي. فقػػد مػػرٌ  د الػػذم لػػفٍ ٍجػػكعمػػى شػػٌدة شػػكقو، كأٌنػػو فػػي حالػػو مػػف الكى 

يػـك قضػاه  فقد اتصالو بمحبكبتو. كفي ىػذه القصػيدة يػذكر كػؿٌ  عانى فييا البعد كالحرماف، بعد أفٍ 

 -بعيدنا عنيا، إذ كٌرر كممة )كيكمنا( مف بداية القصيدة إلى البيت التاسع، كىذا التكرار ليذه الكممة

 كصعكبتيا البالغة كمعاناتو فييا. ،طكؿ تمؾ األياـ يدؿ عمى الكىثرة، كعمى -كىي نكرة

التاء قصيدة نظىمىيا عمى البحػر الطكيػؿ، كجػاءت فػي ثمانيػة كخمسػيف بيتنػا، عٌبػر  ركمٌ كفي       

فييا عٍف مشاعره، كعف حزنو الشديد لفراؽ أحبتو، كأٌنو أصبح كحيدنا بعد فػراقيـ، ككػاف كٌممػا اتجػو 
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كتمادت في البيكاء، فيي ال تنقطع عنو، كقد شٌبو انيماؿ الدمع مػف  نظرىه نحك دياره دمعت عيناه،

 ، فقد قاؿ:ارالعيف بانيمار قطرات الٌندل عف أغصاف األشج

 1نكبه كقد كانت مف الميؿ طم تً كما ىىتىنىٍت طرفاءي ناشٍت غصكنىيا          جى 

 ، فقاؿ:رحيًمياؿ ؾ محبكبتو لمديار، كيصٌكر المحظة األخيرة قبثـ بدأ يتحٌدث عف ترٍ 

بىثىٍت بيا         يد الشكؽ يكـ البىٍيًف حيف احزىأىل تً   2شدىٍدتي بثكبي حشكةن ضى

كىػػك بعػػد ىػػذا الفػػراؽ يتمٌنػػى لػػك حػػؿ  طكفػػاف بالنػػاس جميعنػػا، ففراقيػػا ك نػػو نيايػػة الػػدنيا عنػػده،      

تيضػػٌؿ سػػاعة ثػػـ تختفػػي مامػػة كبعػػد ذلػػؾ ييػػدرؾ بػػ ٌف السػػعادة قصػػيرة العمػػر، كييشػػٌبو الػػدنيا بفػػيء غ

 ا، إذ قاؿ:تدريجيًّ 

 3كلكٌنما الٌدنيا كفيًء غمامة      أظٌمت بغيـو ساعةن كاضمحم تً 

كييكاصػؿ الشػػاعر شػػككاه كشػػكقو، كيػػذكر بػػ ف الٌصػػعاب ذيلِّمػػت لحبيبتػػو فػػي رحمتيػػا، كأٌف المقػػاـ      

 طاب ليا في ميرتحميا، فقد قاؿ: 

مىٍمنا كادينا ذا طيرٍيفى   ةو       ككانٍت مطايانا مف الٌسٍيًر كم تً كقالٍت: حى

ؿ  قبميا   فحم ٍت م  4ًت ػػػػطٌيا كذىل  ػػػراقيًو لػػػػػػػانٍت مػػػػػػػػػكى   حالًّ لـ يكٍف حي

ـٌ بػدأ يصػٌكر مػدل حزنػو عمػى فراقيػا، فقػد صػٌكر شػكقو ليػا بشػكؽ الرجػؿ الكبيػر فػي السػف        ث

ـ  بػػػو المػػػك  ت. كصػػػٌكر شػػػكقو ليػػػا بشػػػكؽ الفتػػػاة البكػػػر لكالػػػدٍييا كقػػػد فارقاىػػػا، البنػػػو الكحيػػػد حينمػػػا ألىػػػ
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ا، بشكؽ الناقة شديدة العطش، لمماء الذم أيبعدىٍت عنو لعشرة أياـ، كقد عٌبر  كصٌكر شكقو ليا أيضن

 عف ذلؾ كٌمو ب بيات متتالية، فقاؿ:

 ػػم ًت ػػػػػػػػػػػػى ػػنايا ألػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػكاًحًدًه داعػػػػػبػػ     دي أٍشمىطى راعىوي ػػػػكٍجدم بطٌيا كجٍ ػػػػػػػػف

قػػاىا فػػػػػػػػػدىٍييا فػػػػػػػػمى كاًلػػػػػػػػػعػ     ا كجدي ًبٍكرو غريرةو دم بطيٌ ػػػػػػػػػػػككج ٌنتً ػػػػػػػػػػػارى  جي

مِّئىٍت   ككجدم بطيٌ  م تً    ا كٍجدي ىىٍيماءى حي  1عف الماًء كانٍت ميٍنذي ًخٍمسىٍيًف ضى

عػػرض الشػػاعر ثػػالث صػػكر فييػػا حػػزف كبيػػر  األكلػػى صػػكرة لناقػػة أتٌمػػت حمميػػا كبٍعػػد ذلػػؾ يى      

ف خافيػػػا صػػػكت ضػػبع أجفمػػػت منػػػو، ثػػػـ عػػػادت تبحػػػث عػػػف  صػػػغيرىا كاقتربػػت كالدتيػػػا، ترعػػػى مػػػع

ػػ صػػغيرىا ت صػػغيرىا أكؿ رضػػعة ثػػـ عى فكجػػدت أشػػالءه متنػػاثرة. كالثانيػػة صػػكرة الظبيػػة التػػي أرضى

ب ترتع فيو األنعاـ، فسػمعت صػكتنا أخافيػا فضػٌمت عػف شػادنيا )صػغيرىا( تركيا إلى مكاف مخص

بسبب الصكت الذم أخافيا، ثـ أخذت تدكر في المرعى فمـ تجده، فعاكدىا البكػاء. كالثالثػة صػكرة 

ألعرابيػػة كانػػت تممػػؾ حريتيػػا فػػي االنطػػالؽ بػػال قيػػكد، ثػػـ أصػػبحت رىينػػة جػػدراف بيػػت عنػػد رجػػؿ 

ػػالـز لمبػػاب ال ييف تمػػؾ الصػػكر ليسػػت بػػ كبر مػػف شػػكؽ  كػػؿٌ  .2ارقػػو، فػػال يػػ ذف ليػػا بػػالخركجبخيػػؿ مي

 الشاعر لمحبكبتو، كىذا ما أراده مف ذكره لتمؾ الصكر. 

 عمػى أفٌ  تػاء مكسػكرة، كىػذا يػدؿٌ  الػركمٌ و جعػؿ ييالحظ مما سبؽ مف أبيػات ىػذه القصػيدة أٌنػ      

 بعػد أفٍ  ،ـ لفراقيػا كفػراؽ ديػارهالت لُّ نكسار بسبب ىجر محبكبتو، أك ر الغالب ىك االحساس الشاعإ

سػـ )طيػا( فيػو اال ا( ، إذ إفٌ ا( بػدؿ )رٌيػعمى ذلػؾ أيضػان، تسػمية محبكبتػو بػػ )طٌيػ تزكجت، كما يدؿٌ 
                                                           

ػػٌمة 1- ، أشػػمط: الرجػػؿ الػػذم بمػػغ مػػف العمػػر مبمغػػا يحتػػاج فيػػو إلػػى أف يسػػتظير بغيػػره عمػػى 68، صديػػكاف الصِّ
متاعػػب الػػدنيا، غريػػرة: التػػي لػػـ تىخبػػر الػػدنيا بعػػد، ىيمػػاء: الناقػػة التػػي أصػػابيا الييػػاـ كىػػك شػػدة العطػػش، خمسػػاف: 

 مثنى خمس كىك يشير إلى انقطاع الناقة عف الماء عشرة أياـ.  
 .72-69ظر: السابؽ، صين -2
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فقػد أشػػار  ،دة، كفػي ذلػؾ ميػزة تمتػاز بيػا لغػة الشػعرف الشِّػف الطػي كالفػراؽ، كفيػو شػيء ًمػشػيء ًمػ

في  ايككف رقيقن س المفظ كالمعنى  فئص منيا: تجاني لغة الشعر تمتاز بعدة خصا طو حسيف إلى أفٌ 

 . 1في مكاضع القكة امكاضع الرقة، قكيًّ 

ػظ ذلػؾ عنػد قػراءة ىػذه ااا مكسػيقيًّ ث انسػجامن كتكرار بعض األصػكات ييحػدً        لقصػيدة، ، إذ يالحى

فييػا تكػرار لػبعض األصػكات، كىػذا مػا أعطػى القصػيدة مكسػيقى خاصػة  افقد انتقى الشاعر ألفاظنػ

كما حمؿ الشاعر عمى ذلؾ  .ة عميقةحساسات قكيٌ إر فييا الشاعر عف د سماعيا، عبٌ جرٌ تظير لمي 

 بقكلػو:" إفٌ  ،شار إلى ىذا األمر عز الديف السيدأمى السامع، كمشاركتو ىمكمو، كقد ىك الت ثير ع

عبػر ة المي ة كالشػعكريٌ فارؽ القيمة الفكرٌيػالحركؼ أك الكممات عند التكرار، ال تي ة لجرس ـ الصكتيٌ يى القً 

امتالؾ الكالـ ب يقاعو قمػب  ىك حبٌ  -اغالبن  -ب لتكرير الحرؼ أك الكممةثير ىذا التطريعنيا، كمي 

 الجيـ كالكاؼ كالتاء:  :الحظ ذلؾ عند سماع ىذا البيت  لما فيو مف تكرار لحركؼكما يي  .2السامع

ٌمتٍ   لىجكجو إذا لىٌجٍت بىًكي  إذا بىكىٍت      بىكىٍت ف دىٌقٍت في البيكا كأجى

ػػد إلػػى التكػػرار بػػدكف تكمُّػػؼ، مٌمػػا يي  فعنػػدما أراد الشػػاعر أفٍ       كٌسػػع المعنػػى، كيزيػػده ميبالغػػة، عىمى

ٍسننا كبيرنا، كبو اكتمؿ المعنى، كظير بصكرة أدؽ.  أعطى التركيب حي

 كرنا متمٌيزنا في ىذه القصيدة، فانظر لقكلو:حرؼ التاء يظير ظي إفٌ 

ٍت  ٍف لً ػػػػػػف        خميمٌي ىذم زٍفرىةي اليكـ قد مىضى ٍفرىةو قٍد أطم ًت ػػغىدو مً ػػػػػػمى  ٍف زى

                                                           
 .151ص ،1،2016، طعالـ األدب، بيركت ينظر: التكجيو األدبي ، طو حسيف كآخركف، -1

 .84كالت ثير، ص التكرير بيف المثير 2-
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فى ػػػػػكمً  ٍدفى قىتٍمنىنػػػػػػٍف زى  1ي         تىقيضُّ التي تىبقى التي قد تكٌلتً ػػػػراتو لك قىصى

ات التي عٌبر فييا الشاعر عف حزنػو الشػديد، فتكػرار الصػكت يػؤدم دكرنا كغير ذلؾ مف األبي     

حسػػب نػػكع الٌصػػػكت كطبيعتػػو كمخرجػػػو  معنكيًّػػا فػػي أداء المعنػػػى، كدكرنا مكسػػيقيًّا ييطػػًرب السػػػامع،

 كما لكحظ ذلؾ مف األبيات السابقة. كالسياؽ الذم كرد فيو،

الجيـ، كـ مٌرة تكػٌرر صػكتا الصػاد كالجػيـ، إذ يقػكؿ فػي  ركمٌ كانظر كذلؾ إلى المقطكعة في      

 البيت الثالث:

ٍدًع الٌزجاجً  ٍدعى الزُّجاجة بانىٍت      كٍيؼى لٍي بانًصداع صى دىٍعنا صى  2فانصى

راد الشػاعر التعبيػر عػف لكػالـ مزيػدنا مػف الٌداللػة، فقػد أي الصاد كالجػيـ أٍكسىػب افتكرار صكتى       

ٍسف، كقد أشػار إلػى ذلػؾ عػز الػديف السػٌيد بقكلػو:" ا، فالتكرار ييكسً الفراؽ كالبيعد. كأيضن  ب الكالـ الحي

كمػػا أٌف عػػكدة النقػػرة عمػػى الػػكتر تيحػػًدث التجػػاكب مػػع سػػابقتيا  فتػػ نس األذف بازدكاجيمػػا كتولفيمػػا، 

مكػػف مالحظػػة ىػػذا عنػػد سػػماع آيػػات ، كيي 3فػػ ٌف عػػكدة الحػػرؼ فػػي الكممػػة تيكسػػب األذف ىػػذا األيٍنػػس"

ٍلًزلىػػًت اأٍلىٍرضي ًزٍلزىالىيىػػا} لقػػرآف الكػػريـ، كتكػػرار حػػرؼ الػػزام فػػي قكلػػو تعػػالى:مػػف ا (، 1)الزلزلػػة، {ًإذىا زي

ا اٍلقىاًرعىةي } كتكرار بعض الكممات في قكلو تعالى: ا أىٍدرىاؾى مى مى ا اٍلقىاًرعىةي، كى -1)القارعػة،  {اٍلقىاًرعىةي، مى

3.) 

 الداؿ كالراء في قكؿ الشاعر في قافية الراء:  يٍ كانظر إلى حرفى        

                                                           

 .74ة، صمٌ ديكاف الصِّ  1-
 .107، صالسابؽ 2-
 .14التكرير بيف المثير كالت ثير، ص 3-
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عىرىٍفتي اليىٍكـى باألٍسناًد دارا           فدٍمعي العٍيف يىٍنيمري اٍنًيمارا
1 

طقػػو، كىػػذا ييناسػػب معنػػى البيػػت  لمػػا فيػػو مػػف انيمػػار لػػدمكع فصػػكت الػػراء فيػػو تكػػرار عنػػد ني      

 صكتٌية جمالٌية، كقيمة معنكٌية.العيف باستمرار دكف تكٌقؼ، كفي ذلؾ الٌتكرار قيمة 

 كتكرار صكت الحاء بٌث الٌشاعر مف خاللو مشاعر الحب كالحنيف كالحزف، عندما قاؿ:     

ٌنني    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيك ٍف لـ ييدًرًؾ الط ٍرؼي أٍنظيري   ٌرري طىٍرفي نٍحك نجدو كا   إليو، كا 

 ري ػػػػػػػػػػػػػإذا ميًطرىٍت عكده كًمٍسؾه كعنبى   نيننا إلى أٍرضو ك ٌف تيرابىيا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى 

ٍشيي بيردو ميحٌبري ػػػػػػػػػػػػػػةو      كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالده ك ف  األيقحكافى برٍكضى   كر األقاحي كى

 ري صػػػػػػػػػػياـه بنجدو دكنيا الط ٍرؼي يقػػػخ  أحفُّ إلى أرض الحجاًز كحاجتي    

ما نػػػػػػػػػػػػػػػػب تى يستىريحي القٍمبي  إٌما ميجاكره     ػػػػػػم ، كا  ازحه يتذٌكري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحٍربو
2 

العػيف، حيػث نػٌكع الشػاعر فػي األصػػكات  ركمٌ كانظػر كيفيػة تكزيػع الحػركؼ فػي قصػيدتو فػػي      

عديػدة  حػاكؿ الشػاعر إيصػاؿ معػافو  لمعنػى، إذٍ التي شٌكمت القصيدة، ككاف ليا أىمية في تشػكيؿ ا

 :يقكؿعة كاالمتداد لحزنو، منيا: معنى السِّ 

عا فىٍت     عمييا رياح الٌصٍيًؼ بىٍدءنا كريج   أًمٍف أجؿ دارو بالر قاشىيف أٍعصى

 3بكٍت عينيؾ اليسرل، فمٌما زجرتىيا     عف الجيؿ بعد الًحمـ أٍسبىمىتا معا

                                                           

 .92ة، صمٌ ديكاف الصِّ  1-
الكشػػي: الزينػػة، البػػرد: القمػػاش أك الثػػكب، التحبيػػر: يعنػػي أف تكػػكف األلػػكاف المدخمػػة عمػػى ، 102، صالسػػابؽ 2-

 المكف األصمي عمى ىيئة خطكط عريضة.
 .107السابؽ، ص -3
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أٌف الريػػاح دامػػت عمػػى العصػػؼ بتمػػؾ الػػٌديار زمننػػا طػػكيالن ممتػػدًّا، كفػػي  ر عػػفعٌبػػفالشػػاعر يي      

 عبر عف حزنو الشديد المتكاصؿ كبكائو المستمر.البيت الثاني يي 

 قيمة المكاف، عندما قاؿ:  يرفع الشاعرك 

د عاػػػندنا أٍف يي ػػػػػلػػػنجدو ع ػػػؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقى       مى  ػػػػٍف حػػػؿ  بالحً ػفا كٌدعا نٍجدنا كمى ػػػػًقػ  كى

، ما با      بنٍفسي تمؾ األرضي ٌبعاا أحػػػػػػػػػكم   أٍطيىبى الرُّ  سىفى الميصطاؼى كالميتىرى

ـٌ أنثى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأذكيري أيػػ ػػًبدم مف خٍشيىةو   ني     ػػاـ الًحػػػمى، ثػػػػػػ د عا عػػمى كى  1أٍف تىصى

فع قيمة المكاف باستحضار غيره، عندما قاؿ: )قفا، كٌدعا، كقيٍؿ(، كىذا فيو تعظيـ فالشاعر ير      

لممكاف كلذكرياتو فيو، كفي ىذه األبيات يبٌث مشاعر الٌشكؽ، شكقو لتمػؾ األرض، كمشػاعر القمػؽ 

ع عند تذكُّر تمؾ األياـ، كمشاعر األلـ مف الكداع.  كالتكجُّ

شػػاعر مػػف أٍف يعٌبػػر عنيػػا، كييسػػٌمي نفسػػو الحزينػػة المينكسػػرة، تمػػؾ المشػػاعر كػػاف ال بػػد  لم كػػؿٌ      

 ،ي النػكف كالػالـ فػي القصػيدة كاممػةكذلؾ مػف خػالؿ األصػكات التػي شػٌكمت المعنػى، فتكػرار صػكتى 

 زف كالشجف كالشكؽ، كما في قكلو: مشاعر الحي  بٌث مف خاللو

ٍدتي   2الي سى أٍجدل كأٍنفىعاف ٌني كجٍدتي المٍكـى ال ييذًىبي اليكل      كلكٍف كجى

 كقكلو:

: عميكيٌف السالـي، فال أرل      لنفسيى  ٍقنىعا كقيٍمتي  مف دكف الًحمى اليٍكـى مى

                                                           

ػػ 1- ، المصػػطاؼ كالمتربػػع: المكػػاف الػػذم يحمػػو النػػاس صػػيفا كربيعػػا، االنثنػػاء عمػػى الكبػػد: 110ة، صمٌ ديػػكاف الصِّ
 ناءة في الظير، كذلؾ لطكؿ السير كقمة اشتياء الطعاـ كالشراب.انطكاء البطف قميال مع انح

 السابؽ، كالصفحة ذاتيا. 2-
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 كقكلو:

 1كلم ا رأيتي الٌنيرى أٍعرىضى دكننا     كجالىٍت بناتي الٌشٍكًؽ يحًنف  نيٌزعا

ػػالػػنغـ الحػػزيف فػػي القصػػيدة  كذلػػؾ لً  تيًشػػيعكىػػذه األصػػكات        ٌنػػا فيمى ة ييعٌبػػر فييػػا عػػف يػػا مػػف غي

الحزف، باإلضافة إلى األصكات األخرل. كفي ىذه القصيدة حضكر كبيػر لممػد، كلممػد قيمػة كبيػرة 

ػا ييعطيػو مػف السػعة كاالمتػداد لحػركؼ العمٌػة، كقػد أطمػؽ  ال تقؿ عف قيمة األصػكات الصػحيحة  ًلمى

ػػا، الشػػاعر الػػركم، فمػػد  حركػػة صػػكت العػػيف كأشػػبع الفتحػػة، كىػػذا يمػػن ٍنفتحن ح الػػنص معننػػى مطمقنػػا مي

 ؼ مف حزف الشاعر فيبٌث مف خاللو شككاه.كييخفٌ 

 كرر في قكلو:كصكت التاء الذم تى 

ٍدتيني        كًجٍعتي مف اإلٍصغاء: ًلٍيتنا كأٍخدىعا  2تىمىف تُّ نٍحك الحيِّ حٌتى كجى

عف مشاعر القمؽ كالكجع، فكثػرة التمفُّػت أكجعتػو. فالتػاء حػرؼ ميمػكس ييالئػـ  بكاسطتوعٌبر 

ػػ تو كتكػػراره ييضػػفي كٍ معنػػى البيػػت، كييعٌبػػر عػػف إحسػػاس الشػػاعر كىػػدكءه فػػي ىػػذا البيػػت، فالتػػاء بصى

 إيقاعنا مكسيقٌيا ميناسبنا.

 يحٌس ب ذنو الحرؼ الغالب عمى الكممات في قكلو: كيستطيع السامع أفٍ      

 ًغشاشنا، كالفى الط ٍرؼي منيا ف ٍطمىعا   ػػػٌما تػػناىىػػٍبنا ًسػػػقاطى حػػديًثيا     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلػ

كل       تيػػػ ٌشٍت بقكؿو كاد يشفي مف الجى ُـّ بػػػػػػػػػػػػػػفىرى د عاػػػػػػػػػػػػًم  ػػػػو أٍكػػػبادىنا أٍف تىػػػصى

ٍكبييا حيفى أقمىعاػػػػػػػػػػػػالٌصادم كقائعى ميٍزنىةو       رشػػػما رىشىؼى ػػػػػػػػػػػػكػ  ػػاشو تػػكٌلى صى
                                                           

 ، نزعا: جمع نازعة، مائمة إلى مف تيكل.111ة، صمٌ ديكاف الصِّ  1-
 .كالصفحة ذاتيا السابؽ، 2-
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ػػػٍشيةى شىٍعػػػًب الحٌي أٍف يىتىكىز عا ػػػٌب بيننا       كخى ٍبثىةى الحي  1شػػػكىٍكتي إلييا ضى

نػػة، فتكػػرار حػػرؼ الشػػيف بمػػا فيػػو مػػف صػػفة التفٌشػػي كالٌتغمغػػؿ كالجريػػاف، يػػؤٌدم معنػػى الميك        

كالسػػػرعة، كالفػػػرج الػػػذم جػػػاء لمشػػػاعر مػػػف حػػػديث محبكبتػػػو الػػػذم كقػػػاه مػػػف الحرقػػػة كشػػػٌدة الكجػػػد، 

 ر عف شككاه لمتخفيؼ مما يعانيو.عبٌ نيمر، كيي ع حديثيا بتشبيو أثره بما يفعؿ الماء المي كييصٌكر كقٍ 

فػي الكػالـ عمػى ر الحرؼ كقد أشار إلى أىمية ىذا التكرار عز الديف السيد، بقكلو:" إذا تكرٌ       

ػػا مي  ػػا، يدركػػو الكجػػداف السػػميـ حتػػى عػػف أبعػػاد متقاربػػة، أكسػػب تكػػرار صػػكتو ذلػػؾ الكػػالـ إيقاعن بيجن

عطػػي الكػػالـ كزننػػا . فتكػػرار بعػػض األصػػكات يي 2طريػػؽ العػػيف، فضػػالن عمػػى إدراكػػو السػػمعي بػػاألذف"

ا كحيكية.  كانسجامنا كنغمنا مٌتسقنا، كييكسب التراكيب ركحن

مٌ كباالطالع ع     ة باإلجماؿ، نجد أٌنو كاف ييطمؽ الركم، فيشبع الحركة سكاء مى قصائد الصِّ

ىاء ػ أكانت ضمة أـ فتحة أـ كسرة، باستثناء مقطكعة كاحدة في قافية الالـ، إذ أتبع الركم ب

 الٌسكت )سككف(. 

كقد أشار ة، ة نغميٌ ية صكتيٌ كلممدكد أىمية داللية كبيرة في إطالؽ المعنى كتكسعتو، كأىمٌ       

بقكلو:" كالمدكد لمتطريب ىي بالشعر ألصؽ، ألٌف الشعر في األعـ  ،إلى ذلؾ عز الديف السيد

 ات الشجا كاألسى كالحنيف كاألنيفمثؿ غناء النفس أشكاقيا كآالميا كأفراحيا، التي تناسبيا مدٌ يي 

.1نا إليو الشاعر"، كىذه المٌدات كسيمة مف كسائؿ تصكير المشيد الذم ينقم3كالسٌراء كالٌضٌراء"  

                                                           
ػػػٌمة-1 ػػػحىت، المػػػاء 108، صديػػػكاف الصِّ مػػػة، رشػػػت: بم ػػػٍت كنضى ، سػػػقاط الحػػػديث: مػػػا كػػػاف سػػػريعا، الغشػػػاش: العجى

الصادم: الذم تصكبو مزنة ترش عميو قطرىا، تكلى صكبيا: تكالى كعاد لالنيمار ثانية، الص كب: نزكؿ المطػر، 
 ضبثة الحب: سيطرة اليكل عمى القمب، شعب الحي: القبيمة المجتمعة في حمى كاحد.

 .45التكرير بيف المثير كالت ثير، ص -2
 .66السابؽ، ص 3-
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ييسػػػتنتج ممػػػا سػػػبؽ أٌف لألصػػػكات داللػػػة عمػػػى المعػػػاني، كيظيػػػر ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ الحركػػػات        

ذا استخدـ الشاعر أصػكاتنا معينػة ضػمف إيقػاع  فالحركات أصكات، كاألصكات تعبير عف الفكر، كا 

كات أيضػا عبػر عػف أحاسػيس معينػة عنػد الشػاعر. كتظيػر أىميػة األصػمنتظـ، فػ ٌف ىػذا اإليقػاع يي 

كػرر الشػاعر صػكتنا معيننػا فػي قصػيدتو كيكػكف لػو داللػة معينػة كمػا تبػٌيف ممػا سػبؽ بالتكرار  فقػد يي 

 شيء آخر. مف أمثمة، كقد يكرر كممة ما بقصد إيصاؿ شكقو أك معاناتو أك أمٌ 

  ع جميػػؿ عمػػى األذف، فيجػػذب السػػامعكٍقػػ كلىػػو: ت كيػػد أمػػر معػػيف، كلمتكػػرار فكائػػد عديػػدة منيػػا     

سػننا كبيػرنا، كييكسػب  كىذه قيمة جمالية يمجػ  إلييػا الشػعراء. كالتكػرار بػدكف تكمُّػؼ يعطػي التراكيػب حي

ٍسػػف كالجمػػاؿ الصػػكتي ينشػػ  عػػف انسػػجاـ  ػػا كحيكيػػةن. كىكػػذا، فػػ ٌف كثيػػرنا مػػف الحي الكػػالـ كزننػػا كركحن

 األصكات كتكرارىا في التراكيب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 .66، صينظر: التكرير بيف المثير كالت ثير -1
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 الثالثالفصل 

 ة القشيربه مه التركيبية الصفرية في المعنى واإلعراب في ديوان الصِّ األداء بالعالمة 

 ة.العالمة العدميه 

 الداللة النحوية لمسكون.

 الداللة الصوتية لمسكون.

 ظاىرة الوقف9 

 معنى الوقف لغة واصطالًحا. -1

 أىمية الوقف وأثره في المعنى واإلعراب. -1   

 .ة القشيربه مه ة في ديوان الصِّ الصفريه ة الوظيفة النحوية لمعالمة التركيبيه 

  9العالمة صفربه الالنغم في التركيب 

 الوقف.  -1

 تسكين المتحرك.  -1
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 :تمييد

  ة عمػى المعنػى كاإلعػراببيػة الصػفريٌ ييسٌمط ىذا الفصػؿ الضػكء عمػى تػ ثير العالمػة التركي

ؤثر عمػػى المتمقػػي، ة تيػػ، بكصػػفيا ظػػاىرة صػػكتيٌ ة القشػػيرمٌ مٌ مػػف خػػالؿ االستشػػياد بشػػعر الٌصػػ كذلػػؾ

ػػاتػػؤدم دكرنا ك  فريػػؽ بػػيف المعػػاني، كمػػا سيتضػػح ذلػػؾ مػػف خػػالؿ فػػي عمميػػة التكاصػػؿ، كفػػي التٌ  ميمًّ

 األمثمة مف الديكاف في صفحات الحقة.

بيػدؼ  ،ةة، كالزاكيػة الصػكتيٌ السككف مف زاكيتػيف: الزاكيػة النحكٌيػعف ىذا الفصؿ  يتحٌدثك  

 .اكصكتيًّ  ابياف قيمة السككف نحكيًّ 

عالقة الكقؼ بالتركيب، كبياف ت ثير اإلعراب عمى مكاضع الكقؼ، لكفي ىذا الفصؿ بياف  

 كت ثير الكقؼ عمى المعنى.

 ة9العالمة العدميه 

ة: ىػػػي انعػػػداـ العالمػػػة التركيبيػػػة )الضػػػمة، ة الصػػػفريٌ ة، أك العالمػػػة التركيبٌيػػػالعالمػػػة العدمٌيػػػ     

قصػػػد بيػػػا بػػػذاتيا عالمػػػة دالٌػػػة عمػػػى معنػػػى، فانعػػػداـ العالمػػػة عالمػػػة، كيي  عػػػدٌ كالفتحػػػة، كالكسػػػرة(. كتي 

ة. ة لمضركرة الشػعريٌ ؼ الحركة اإلعرابيٌ ف خالؿ حذٍ ككف. كيتـ التسكيف مف خالؿ الكقؼ، أك مً السٌ 

 كما في قكؿ امرئ القيس: 

 ؿً كال كاغً  اهللً  فى ا مً إثمن             بو قً حٍ تى سٍ مي  أشرٍب غيرى  فاليكـى 
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  في الكالـ، لمداللة عمى الت كيد فالشاعر ىنا استدعى التسكيف لمبٌت كالتشديد كالجـز        

 . 1كتقكية الكالـ

نػػة  كمػػا لكجػػكد عالمػػات يكػػكف عالمػػة ليػػا داللػػة معيٌ  العالمػػة مػػف الممكػػف أفٍ  انعػػداـإٌف  

ال  وكجكدىػا  إذ إٌنػ اإلعراب في التراكيب دالالت تؤدييا، كمعافو تدؿ عمييا. كذلؾ الحاؿ في عدـ

يقػػػؿ أىميػػػة عػػػف كجكدىػػػا. فقػػػد تعػػػارؼ المسػػػانيكف عمػػػى أٌف العالمػػػة العدميػػػة ليػػػا كػػػؿ خصػػػائص 

عمػػى التقابػػػؿ  ال اعتمػػادن ؤدٌ كالكظيفػػة التػػي تيػػ ،العالمػػات العدميػػة مػػف حيػػث عػػدـ الكجػػكد الصػػػكتي

 .2تكبيف الكحدات كالعناصر األخرل المتحققة في النظاـ المغكم، كىي الحركا ،ابيني

يا:" غياب ىذا العنصر، كغياب السمة في ب نٌ  العدمٌية كقد عٌرؼ معجـ المسانيات العالمة 

 .3ىذه الحالة ذك داللة ال تقؿ عف داللة حضكرىا"

ة مكجػػػػكد فػػػػي المسػػػػاف العربػػػػي، كيظيػػػػر فػػػػي أنمػػػػاط عػػػػدة، فػػػػي كمفيػػػػكـ العالمػػػػة العدمٌيػػػػ 

د المضػػارع مػػف حػػذؼ، كاالبتػػداء كتجػػرُّ المسػػتكيات الصػػرفية كالصػػكتية، منيػػا: السػػككف، كعالمػػة ال

، كالنصب  .4كغير ذلؾ ،كعالمات المعاني الصرفية األصكؿ عكامؿ الجـز

كالعالمة العدمية تظير في التراكيب مف خالؿ السككف، الذم يمثؿ العالمػة "صػفر" غيػر  

ز قيمتيا مف خالؿ مقابمتيػا مػع الحركػات، كمػا أشػار إلػى ذلػؾ مسػعكد بري ، كلكف تى اتحققة صكتين المي 

بقكلو:" إٌف السككف يؤدم كظيفتو بتقابمو مػع الحركػات )الفتحػة، كالضػمة، كالكسػرة(  فيػك  ،بكدكخة

                                                           

 .173ص ،1998، 1، طينظر: دراسات في عمـ المغة، كماؿ بشر، دار غريب لمطباعة كالنشر 1-
بكدكخػة، جامعػة سػطيؼ، ينظر: العالمة العدمية في المساف العربي، دراسػة فػي المفيػـك كالتمظيػرات، مسػعكد  2-

  .166دراسات، ص الجزائر، العربية كالترجمة/
 .513ص ،، نقال عف معجـ المسانيات لجكف ديبكا164السابؽ، ص -3

  .166: السابؽ، صيينظر 4-
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يختمؼ عنيا فػي عدميتػو، كلكنػو يشػترؾ معيػا فػي أداء الكظػائؼ التمييزيػة عمػى المسػتكل النحػكم 

بعػض المغػكييف القػدماء يتػرددكف فػي شػ ف السػككف  فمػنيـ مػف عاممػو خاصة، كلعؿ ىذا ما جعػؿ 

 لمحركات، كابف عقيػؿ كابػف ىشػاـ ا)حركة(، كجعمو قسيمن  و  بذات المصطمحكنعتى  ،و حركةعمى أنٌ 

براىيـ مصطفى مف امف المتقٌدميف ككف حركة ييسـٌ السٌ  كمنيـ مف لـٍ  .لميحدىثيف، كحفني ناصؼ، كا 

"السػككف  :نطؽ كييتمٌفظ بػو تحقيقػان كقػكليـيي  شيءو المصطمح. كلكٌنو عاممو عمى أنٌ كلـ يىًصٍفو بيذا 

ٌنما ىك حالة سٍمب الحرىكة،  .1الحركات" أك"أخؼ مف الحركات" أخؼٌ  كلكف الٌسككف ليس حركة، كا 

كىػػة،  كػػات، كالٌصػػكت الٌسػػاكف ىػػك صػػامت مسػػمكب الحرى كىػػة كلػػيس أخػػٌؼ الحرى كىػػك أخػػٌؼ مػػف الحرى

 ية الالحرىكة )الٌسككف( بالحركة تسمفكيؼى يصٌح 

الػػذم ال خػػالؼ فيػػو ىػػك داللػػة السػػككف مػػف النػػاحيتيف النحكيػػة كالصػػكتية،  فػػ فٌ  ،كمػػع ذلػػؾ 

كمػاؿ بشػر  ذىكػركقػد  .التي ستيعرض تالينا ةؤدييا، كما سيتضح مف األمثمككظيفتو المعنكية التي يي 

مػػف الناحيػػة الصػػكتية  أم لػػيس لػػو أثػػر مػػادم مػػف ناحيػػة  ؽ الصػػكتيٌ مػػف التحقُّػػ يخمػػكأٌف السػػككف 

 .2س بالحركاتيٍ في النطؽ إذا قً  ةفٌ النطؽ. كفي السككف خً 

احيػػة النطقيػػة الفعميػػة، أك ىػػك عػػدـ نٌ ال ييػػتمفظ بػػو كال كجػػكد لػػو مػػف ال كيقػػكؿ:" إٌف السػػككف 

ة فػي سػػياقات صػػكتيٌ ـ اليى ظػػاىرة ارتبطػت بػػبعض الًقػ وكييشػير إلػػى أٌنػ .3الصػكت، أم: عػدـ الحركػػة"

ة مف ناحية العمؿ كالكظيفة. كالسػككف يتسػاكل ة مف ناحية النطؽ، إيجابيٌ معٌينة، كىي ظاىرة سمبيٌ 

ىػذا مػا جعػؿ القػدماء  .4ممةة عمى مستكل الكممة كالجي مع الحركات في كثير مف المقامات الصكتيٌ 

                                                           

 .167العالمة العدمية في المساف العربي، ص  1-
 142ينظر: دراسات في عمـ المغة، كماؿ بشر، ص -2
 .146السابؽ، ص -3

 .179ينظر: السابؽ، ص 4-
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ػزءنا ًمػف نظػاـ الحركػات،    ألٌف و اسػـ: )حركػة(كييطمقػكف عمىٍيػكمىف تػبعيـ مػف الميحػدىثيف يعتبركنىػو جي

ـٍ يتحقؽ في النطؽ، إال أٌف لو كظائؼ نٍحكٌية. ٍف ل  السككف كا 

" الحركػػػة الصػػػفر"، فيقػػػكؿ:" كال يتبػػػادر إلػػػى الػػػذىف أٌف ىػػػذا  كييسػػػٌمي كمػػػاؿ بشػػػر السػػػككف بػػػػ     

ف كػػاف غيػػر ذم قيمػػة مينعػػزالن  ، ًكٍحػػدة اإلطػػالؽ قػػد يعنػػي خمػػك السػػككف مػػف القيمػػة، ألٌف الصػػفر، كا 

نطقنػػػا  إيجابيػػػة ذات كظيفػػػة خاصػػػة فػػػي النظػػػاـ العػػػددم، ككػػػذلؾ الحػػػاؿ فػػػي السػػػككف، فيػػػك سػػػمبيٌ 

 .1إيجابي في النظاـ الفنكلكجي لمعربية"

ذا نظرنا إلى السككف مف الناحية النطقيػة نجػد أٌنػو ال يتحقػؽ نطقيًّػا      كلػيس لػو أثػر سػمعي،  ،كا 

متعبيػر عػف األفكػار التػي ال تحتػاج إلػى حركػات ظػاىرة شيء أك عدـ. كيمج  إليو الشاعر ل فيك ال

ٍف خػال مػف  ٌنما لمحاجة إلى التعبير عف معنى العدمٌية أك السػمبٌية. فالسػككف كا  تؤٌيد معننى معٌيننا، كا 

 .2قارنة مع العناصر األخرلعٌيف في المغة العربية مي الصكرة الماٌدية ف ٌنو يقكـ بدكر مي 

ا ثانكيًّ كيعتب       ييمكػف ا )خارج التركيػب(، يػرتبط بالتركيػب كييمٌيػزه. كالر كماؿ بشر السككف فكنيمن

 .3في التركيب إفراده أك عزلو

 الداللة النحوية لمسكون9

 فػػيالحركػػات لػػو دالالت يؤدييػػا يػػؤدم السػػككف كظيفػػة تمييزيػػة عمػػى المسػػتكل النحػػكم، فالسػػككف ك

فٍ كالسياؽ الذم يرد فيو  فيك  التركيب، ـٍ يكف لو كجكد صكتي فيذا ال يعني أٌنو ليس لو داللػة  كا  ل

 نحكية.

                                                           

 .180-179، صدراسات في عمـ المغة 1-
 .183، صالسابؽينظر:  2-
 .184، صالسابؽينظر:  3-
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ف أىػػـ كظػػائؼ السػػككف فالسػػككف عالمػػة لمجػػـز أك الكقػػؼ، كقػػد أشػػار كمػػاؿ بشػػر إلػػى أٌف ًمػػ     

، أك ككنػو يػدؿ عمػى الجػـز بمعنػى القطػع كالبػٌت فػي  الداللة عمى الحالة اإلعرابية المعركفػة بػالجـز

نػى الجػـز الػذم يفيػده الكقؼ في الكالـ. كىناؾ خالؼ بيف العممػاء حػكؿ مع األمكر. كالداللة عمى

بمعنػػى قطػػع الحركػػة )حػػذفيا(، أـ قطػػع معنػػكم يفيػػد الت كيػػد فػػي الطمػػب  ىػػك مػػاٌدم   قطػػعه السػػككف: أ

 .1كاألمر

كفػػي فعػػؿ األمػػر المفػػرد المػػذٌكر، مثػػؿ: اكتػػٍب، السػػككف ذك داللػػة نحكيػػة تقػػارىف بداللػػة األلػػؼ      

ففي )اكتٍب(، يؤٌدم الٌسككف كظيفة الٌداللة عمى  .2في: اكتبا، كالياء في: اكتبي، كالكاك في: اكتبكا

.بناء فعؿ األمر   . كىك عالمة الجـز لمفعؿ الميضارع المسبكؽ ب داة جـز

كمف ذلؾ ييستنتج أٌف الداللة النحكية لمسػككف تظيػر مػف خػالؿ مقابمتػو مػع الحركػات )الفتحػة      

األمػػر عنػػد مخاطبػػة  عالمػػة بنػػاء فعػػؿ ،آخػػر كممػػة )اعمػػؿ( مػػف الحركػػة كالضػػمة كالكسػػرة( فخمػػكٌ 

ػتغٌيػلفمك قيؿ: )اعممي( أك )اعممػكا( أك )اعمػال(  ،المفرد المذكر لػـ ( فػي قكلنػا ار المخاطػب. كأيضن

، فالسككف عالمة الجػـزيعمٍؿ(، يؤدم السككف داللة نحكية كىي الدٌ  كىػي عالمػة  ،اللة عمى الجـز

 .ةعدميٌ 

كتظيػر  ،كمف الكظائؼ النحكية لمسككف أنو عالمػة بنػاء الفعػؿ الماضػي فػي بعػض الحػاالت     

)نحػػف بػػيف  ةالفػػتح فػػي ضػػمائر الغيبػػة كالمقارنػػ كظيفتػػو مػػع ضػػمائر المػػتكمـ كالمخاطػػب، بمقابمتػػو

 .3(، فعالمة بناء الفعؿ في )كتٍبنا( عالمة عدمية كىي السككف نا(، ك )ىك كتبى كتبٍ 

                                                           
 .143ينظر: دراسات في عمـ المغة، ص  -1
 .189ينظر: السابؽ، ص  -2
 .169ينظر: العالمة العدمية في المساف العربي، مسعكد بكدكخة، ص  -3
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بقكلػو:"  ،ن و كظػائؼ كالحركػات تمامػائػة السككف فػي أداكقد أشار مسعكد بكدكخة إلى أىميٌ  

و حركػػة سػػالبة قابػػؿ الحركػػات، كتػػؤدم كظػػائؼ خاصػػة تعػػدؿ كظائفيػػا، إٌنػػة تي ككف عالمػػة عدمٌيػػالٌسػػ

ة قيمػة ككظيفػة، يتبػادؿ المكاقػع كالكظػائؼ مػع الحركػات المعركفػة، كلػو دكر فػي بنػاء إيجابيٌ طقان، ني 

كػػة، 1"الصػػيغ كفػػي اإلعػػراب كالبنػػاء   لػػذلؾ فػػ ٌف لمٌسػػككف قيمػػة تيقابػػؿ قيمػػة الحركػػة، كلكٌنػػو لػػيس حرى

ٌنما عالمة إعرابٌية لو كظيفتو كما لمحركة كظيفتيا.  كا 

 ة لمسكون9اللة الصوتيه الدِّ 

و ذك قيمة كداللة معينة، كتظير ىذه الداللة ، إال أنٌ اغـ مف عدـ تحقؽ السككف صكتيًّ بالر 

كالفتحة كالضمة كالكسرة. كقد  االمكاقع، فالسككف ال ييمفظ فعميًّ عند مقابمتو لمحركات في بعض 

  طؽ كالت ثير السمعيٌ ف مف الناحية الصكتية: جانب النٌ يٍ لمسككف جانبى  أشار كماؿ بشر إلى أفٌ 

صكتية، أم الدكر الذم . كجانب الكظيفة النطؽ كليس لو ت ثير سمعيٌ يي  و ال  ألنٌ ءفيك ال شي

 . 2طار األصكات إيو في ؤدٌ يي 

كقد يؤدم السككف داللة الت كيد كتقكية الكالـ، أك لمتحذير، أك الت ييد، أك إبراز المعنى،      

في غير األمر لمداللة عمى الت كيد كتقكية  بقكلو:" كربما أتىكا بالسككف ،كأشار إلى ذلؾ كماؿ بشر

 الكالـ، كما ترل في قكؿ امرئ القيس: 

 ؿً كال كاغً  اهللً  فى بو       إثمنا مً ميستحقً  غيرى  أشربٍ فاليـك 

 كقكؿ جرير: 

 بي شى ـ الخى دييً في أيٍ   بنك العِـّ ف عز  يمكذ بو        إالٌ ما لمفرزدؽ مً 
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 العربي  تعرٍفكـر تيرل فما يٍ كـ   كنى زلي نٍ مى  كازي فاألىٍ  يركا بني العـٌ سً 

َ َيأُْمُرُكْم ضَْن } اء السبعة كمف أئمة النحاة، قرأ:رٌ مف القي  كىك بؿ إٌف أبا عمرك بف العالء،  ِنَّ هللاَّ

ا كاف استنكار الم مكريف لو ظاىرنا كنفكرىـ منو قريبنا"مى ب سكاف الراء لً ( 67)البقرة،  {َتْذَبُحوا َبَقَري  
1. 

تظيػر قيمتػو بمقابمتػو مػع الحركػات، كمػف مظػاىر سػمبٌية ة كىكذا، فػ ٌف السػككف ظػاىرة صػكتيٌ      

ة رابعػة ألنػو يشػير إلػى حالػة صػكتيٌ  ،خػرلمٌيػز الحػرؼ الخػالي مػف الحركػات األي ىػذه القيمػة: أٌنيػا تي 

ػبً  مٌيػز نيايػة المقطػع المنتيػيمكجكدة بالعقؿ. كلمسككف كظيفة في التركيػب المقطعػي، فيػك يي   ؼو رٍ حى

سػػاؽ صػكتية مكسػػيقية ة عمػى أنٍ مػف الحركػػة. كلػو كظيفػة فػػي التفعػيالت العركضػية فيػػي مبنٌيػ خػاؿو 

فالٌسككف ييمٌيز المقطع المينتيي بحرؼ خاؿو مف الحركة، كىذا يجعؿ لمٌسككف قيمة صكتٌية  .2نةعيٌ مي 

إقامة الكزف في الٌشعر، لمٌسككف دكر ىاـ في ك  ية المقاطع في الكممات أك الجيمؿ.مكسيقٌية في نيا

  كما سيٌتضح مف أمثمة في صفحات تالية.

ا إلى كظيفة أخرل      ة، ففيو ثقؿ عند النطػؽ، ألنػو عمى القكٌ  كىي أٌف السككف يدؿٌ  ،كييشار أيضن

يحتاج إلى كقؼ التنفُّس، بخالؼ الحركات التي ينطمؽ معيا الن فىس. كىذا المخطط البسيط ييظيػر 

 ككف )العالمة الصفرية(، كالحركات:   المقابمة بيف الس

 

           

 

                                                           
 .175، كماؿ بشر، ص دراسات في عمـ المغة -1
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 الحركات السكون

 كالكسرة كالضمة الفتحة صفر

 امتحققة نطقيًّ  ارمتحقؽ نطقيًّ غي

 ليا أثر سمعي ليس لو أثر سمعي

 ينطمؽ معيا النفس يحتاج إلى تكقؼ النفس

الكقؼ عمػى بعػض المكاضػع فػي فػا لو مف ت ثير في السامع  مى لً سمبٌية ة كلمسككف قيمة صكتيٌ      

كتظير ىذه القيمة عند مالحظة الكقؼ فػي القػرآف الكػريـ،  .يؤثر في السامع ت ثيرنا كبيرنا ،التراكيب

ا، كفييػػػا نػػػكع مػػػف  فػػػيتسػػػاعد القػػػارئ  ،فالفكاصػػػؿ القرآنيػػػة مػػػثالن  ػػػا صػػػحيحن فيػػػـ معػػػاني اآليػػػات فيمن

القػػرآف الكػػريـ، كمثػػاؿ ذلػػؾ قكلػػو  المكسػػيقى كاالنتظػػاـ الصػػكتي، كذلػػؾ فػػي كثيػػر مػػف المكاضػػع فػػي

ورِ } تعالى في سكرة الطكر: قْقِ  ، َواْلَبْيقِش اْلَمْعُمقورِ ، فِقي َرق  َمْنُشقور  ، َوِكَتقاب  َمْسقُطور  ،  َوالطُّ َوالسَّ

 كيظير كٌؿ ىذا عند عدـ الكٍصؿ. (.6-1)الطكر،  {َواْلَبْحِر اْلَمْسُجورِ  ،اْلَمْرفُوعِ 

ا كلذلؾ يمج  الشاعر   اميزنا منتظمن كمنحو إيقاعنا مي  ،في تحسينو لمكالـ ،كتظير قيمة السككف أيضن

 ، كمثاؿ ذلؾ قكؿ الشاعر: ىذا اإليقاعقصيدة لييكسب ال ،أحياننا إلى تسكيف حرؼ الركم

 األلـٍ  مٍف نٍبعً  يٍسكيب اآلىاتً     ليس في لىٍيمي سىميره كالقىمىـٍ 

ًحب العىٍقؿى كلىٌما است نىسا    ـٍ تىنىـٍ صى ٍيني لى ػػػػػػػػػًير الًفػػػػػػػػٍكري كىعى سى
1 

الػذم قػد يحتاجػو الشػاعر إليصػاؿ معػاني كاليػدكء كاالسػتقرار،  ،نةيٍ كً ككف معنػى الٌسػكفي الٌسػ     

ػ سػتتبع ىػذه الدراسػة مكاضػع السػككف عنػد الشػاعر،  ة، إذٍ مٌ كىذا ما سيتضح عند دراسة ديػكاف الصِّ

 ة.ة كالنحكيٌ يف الصكتيٌ كتستنبط داللتيا مف الناحيت
                                                           

1
 .119حصاد أياـ كأياـ، كريـ األسدم، ص 
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 ظاىرة الوقف9

 معنى الوقف لغة واصطالًحا9

ييقػاؿ: كقػػؼ، كقكفنػا أم قػػاـ مػف الجمػػكس، كسػػكف بعػد المشػػي، ككقػؼ عمػػى الكممػة: نطػػؽ بيػػا      

. كىػػػذا مػػػا 1مسػػػٌكنة اآلخػػػر قاطعنػػػا ليػػػا عمػػػا بعػػػدىا، كالكقػػػؼ فػػػي القػػػراءة: قطػػػع الكممػػػة عمػػػا بعػػػدىا

التراكيػػػب مػػػف ناحيػػػة المعنػػػى  فػػػييػػػا سػػػتقؼ عمػػػى تػػػ ثير الكقػػػؼ إنٌ  إذٍ  ،سػػػتعتني بػػػو ىػػػذه الدراسػػػة

 كاإلعراب.

ا ىػػك:" قطػػع النطػػؽ عنػػد آخػػر الكممػػة لمتػػرنُّـ أك التػػذكُّر أك التػػنفُّس أك غيػػر       كالكقػػؼ اصػػطالحن

ػػ، كقػػد كرد عنػػد مػػاريك بػػام بميسػػٌمى المً 2ذلػػؾ" ؿ، كىػػك عبػػارة عػػف سػػكتة خفيفػػة بػػيف كممػػات أك فصى

 .3مي بقصد الداللة عمى مكاف انتياء لفظ ما أك مقطع ما كبداية آخرمقاطع في حدث كال

حٌممػة بػدالالت ـ، كىػك ظػاىرة صػكتٌية مي تكمٌ ؼ ضركرم لمصكت لكي يتنفس المي كالكقؼ ىك تكقُّ     

 .يقتضػػػي تقسػػػيمو كمالحظػػػة العالقػػػات التػػػي تجمػػػع عناصػػػره المختمفػػػة إٌف فيػػػـ الػػػنٌص  إذٍ  ،4غكٌيػػػةلي 

تػػ ثر بالصػػكت، فػػ ذا كػػاف التقسػػيـ معنكيًّػػا، فػػ ٌف عمػػى أسػػاس المعنػػى، كلكٌنػػ يػػتـٌ  كتقسػػيـ الػػنٌص  و مي

 . 5ة، كبيذا يشير الكقؼ إلى االستقالؿ المعنكم لكحدات حدكدهحدكده صكتيٌ 

                                                           

 .1051ينظر: المعجـ الكسيط، باب الكاك، ص 1-
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إٌف تكقُّػػػؼ الصػػػكت يعنػػػي تكقُّػػػؼ  ة تػػػؤثر فػػػي المعنػػػى، إذٍ كىكػػػذا، فػػػ ٌف الكقػػػؼ ظػػػاىرة صػػػكتيٌ      

 بالنسػػبة لمشػػعر، فالشػػعر لػػو شػػكؿ مختمػػؼ يمكػػف مالحظتػػو المعنػػى. كلكػػف ذلػػؾ قػػد يختمػػؼ قمػػيالن 

بيػػت مػػف  مة إلػػى أبيػػات، كالفػػراغ الػػذم يفصػػؿ بػػيف كػػؿٌ قٌسػػبمجػػرد النظػػر إلػػى قصػػيدة مػػا، فيػػي مي 

. كقػػد ينتيػػي البيػػت الشػػعرم كال 1ي لمكقػػؼ أك الصػػمتىػػك رمػػز خطٌػػ ،القصػػيدة كالبيػػت الػػذم يميػػو

ا، كلكػػػف سػػػبب انتيػػػاء الجممػػػة الشػػػعرية عركضػػػيًّ ب ينتيػػػي المعنػػػى، فالقػػػارئ يقػػػؼ عنػػػد نيايػػػة البيػػػت

التػرابط بػيف أركػاف  ؾٌ ؤدم في بعض األحياف إلى فىػة قد تي يتـ. فالكقؼ ىنا ظاىرة صكتيٌ  المعنى لـٍ 

 قكؿ قيس بف الممٌكح: كيٌتضح ذلؾ فيالجممة أك التركيب في األبيات. 

ـي  كلـ    ًغيرىة ه ػػػمىى كٍىيى ًغر  صى ػػػم قتي لىيٍ ػػػػػتعى  ٍج  يىٍبدي ًلألتراًب مف ثىٍدييا حى

ـى يا لىٍيتى أن نىا ٍيًف نىٍرعىى البىٍي ًغيرى  ـي يٍ تكبر البي  ر كلـٍ نكبي  إلى اليكـ لـٍ     صى

ـٍ يكتمؿ إاٌل بالبٍيت الثاني.       فمعنى البٍيت األٌكؿ ل

العركضػػػية"،  الكقفػػػة" ف مػػػف الشػػػعر كقفػػػة تسػػػمىيٍ تىػػيٍ نػػػا قػػػد نجػػػد بػػػيف بى أنٌ  (جػػػكف كػػػكيف)كيػػذكر      

ة إذا فصػػؿ كظيفتيػا اإلشػػارة إلػػى أٌف البحػر قػػد تػػـ كالبيػػت قػد انتيػػى، كقػػد ال يكػػكف  لػو قيمػػة معنكٌيػػ

 .       2شديد )كالمبتدأ أك الخبر( ف كحدتيف بينيما ترابط معنكمٌ يٍ بى 

 ،العركضػيةيػا أكلػى الكقفػة باىتمػاـ الدارسػيف، كىػي: أيٌ  تحػظى  لػـٍ  ميٌمػةشار ىنا إلى قضية كيي      

ٌما ،ايقؼ عند انتياء الجممة عركضيًّ  ا أفٍ إمٌ  ،فيٍ تى أـ الكقفة المعنكية  فالقارئ أماـ طريقى  يقػؼ  أفٍ  كا 

ػػرى كقػػد كى  ،راعػػي تقسػػيـ القصػػيدة إلػػى أبيػػاتانتيػػاء المعنػػى كتمامػػو، كال يي  دعنػػ  اد تعريػػؼ الكقػػؼ أيضن

مفصػػؿ مػػف  ومكقػػع ىػػك فػػي طابعػػمو المتعػػددة عمػػى الكقػػؼ بكسػػائ بقكلػػو:" يػػدؿٌ  ،عنػػد تمػػاـ حسػػاف
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، كىػذا القطػع ىػك سػٍكتة خفيفػة بىػٍيف كممػات أك 1يمكف عنده قطع السمسػمة النطقيػة" ،مفاصؿ الكالـ

دىث كالمي، لمداللة عم  ى مكاف انتياء لفظ ما أك مقطع ما كبداية مقطع آخر.مقاطع في حى

 أىمية الوقف وأثره في المعنى واإلعراب9

الكقػػػػؼ ظػػػػاىرة صػػػػكتية، كأسػػػػمكب مػػػػف أسػػػػاليب أداء الكػػػػالـ، يػػػػؤثر فػػػػي المعنػػػػى كاإلعػػػػراب،      

صػاؿ المفػظ ف المعاني. كيرتبط الكقؼ بالمعنى مػف حيػث انتيائػو أك عػدـ انتيائػو، كاتٌ ي  بى تى كبالكقؼ تى 

ؿ  مػػف خػػالؿ اإلعػػراب، فػػال يجػػكز الفصػػؿ بػػيف الفعػػعػػرؼ ذلػػؾ إالٌ بمػػا بعػػده أك عػػدـ اتصػػالو، كال يي 

يراعػػي أيػػف يقػػؼ أثنػػاء قراءتػػو، كذلػػؾ  كلػػذلؾ عمػػى القػػارئ أفٍ  ،أك بػػيف النعػػت كالمنعػػكت ،كالفاعػػؿ

لََقققْد َكَفققَر  }ر مكػػاف الكقػػؼ. كمثػػاؿ ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى:المعنػػى قػػد يختمػػؼ بتغيُّػػ مراعػػاةن لممعنػػى، ألفٌ 

َ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيمَ   :)قػالكا( كبػدأ بقكلػو ( فمك كقؼ القارئ عمى17 ،)المائدة { الَِّذيَن َقالُوا  ِنَّ هللاَّ

لِقَك اْلِكَتقاُب َ  َرْيقَب ِ ِفيقِه ِ } كفي مثػؿ قكلػو تعػالى:)إف اهلل ىك المسيح ابف مريـ ( لفسد المعنى. 
َذَٰ

ِقققينَ  ل لِْلُمتَّ ، الختىمىػػؼى (، فمػػك كقػػؼ القػػارئ عمػػى )الكتػػاب( كبػػدأ بقكلػػو: )ال ريػػب فيػػو(2{ )البقػػرة، ُهققد 

ٍعنػػى  تٌقػػيف(.المى فػػالكقؼ يتبػػع المعنػػى  ،كىكػػذا عنػػد الكقػػؼ عمػػى )ال ريػػب(، كالبػػدء بػػػ )فيػػو ىػػدل لممي

 ف ما ينبغي عمى القارئ مف اإلحساس بالمعنى.بيٌ كيي 

الكقػػؼ عمػػى  و ال يػػتـٌ بقكلػػو:" اعمػػـ أٌنػػ ،نبػػارم إلػػى مكاضػػع الكقػػؼكقػػد أشػػار أبػػك بكػػر األ  

ضػػيؼ إليػػو، كال عمػػى المنعػػكت دكف النعػػت، كال عمػػى الرافػػع دكف المرفػػكع، كال ضػػاؼ دكف مػػا أي المي 
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عمػػى المرفػػكع دكف الرافػػع، كال عمػػى الناصػػب دكف المنصػػكب، كال عمػػى المنصػػكب دكف الناصػػب، 

ٍيف بفاصؿ. .1د دكف التككيد...كال عمى المؤكٌ   كٌؿ ىذا في حاؿ لـ يفصؿ بىٍيف الميتالزمى

ؿ معػػو تمػػاـ حًمػػة، فػػالكقؼ يى كتيٌ ة ىنػػاؾ داللتػػو الٌصػػقػػؼ المعنكٌيػػكباإلضػػافة إلػػى داللػػة الك  

كقيمػػػة  اجماليًّػػػ اجانبنػػػ ضػػػفي عمػػػى الػػػنٌص ، كىػػػذا يي المعنػػػى، كػػػذلؾ يحمػػػؿ تمػػػاـ االنسػػػجاـ الصػػػكتيٌ 

ؤدم الفاصػمة القرآنيػػة كظيفػػة حيػػث تيػػ ،صػػؿ القرآنيػةافػي الفك  ةة، كيظيػػر ذلػؾ بصػػكرة كاضػػحصػكتيٌ 

 و، كاألمر نفسو في الشعر.ثي دً حٍ الذم تي  الصكتيٌ ظير في اإليقاع تى  ،جمالية

ػكالكقؼ تي    كالكقػؼ فػي القػرآف  .2ريح المػتكمـ صػكتوكيحكمػو التركيػب، كبػو ييػ ،اللػةده الدِّ دِّ حى

ػػح عظى كٌضػػالكػػريـ يي  بقكلػػو:"  ،شػػير تمػػاـ حسػػاف إلػػى أىميػػة الكقػػؼكيي  .3ة المعػػاني المكقػػكؼ عمييػػامى

 ،كداللة عمى مكقع انتياء الدفعة الكالميػة ،ردفعان لمتنافي  ؼ الكقنشئ ظاىرة يي  اختار االستعماؿ أفٍ 

 .4اأك كميًّ  اك مكقع يرتبط بتماـ المعنى جزئيًّ كى

يتو الكقؼ نمكذج مف نماذج أداء الكالـ. كلو أثر في الداللة، كألىمٌ  أفٌ  ،ا سبؽممٌ  جي تى نٍ تى سٍ يي  

 إٌف مكاطف الكقؼ في القرآف الكريـ تعتمد عمى المعنى. إذٍ ، تعمؽ بالقرآف الكريـ

مقي في تحديػده لممكاضػع التػي ينبغػي تظير براعة المي  ،ةكمف خالؿ ىذه الظاىرة الصكتيٌ   

 ييػد أك غيرىػا مػف ب عمييػا تغييػر فػي المعنػى، أك ت كيػد أك تحػذير أك تيقؼ عمييا، كالتي يترت ػ أفٍ 

ؽ الغايػة مػف فتتحقٌػ ،سػاعده عمػى الفيػـكيي  ،ثر بيا عمى السػامعؤ يي المكاضع التي  ااألغراض. كأيضن 
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ؿ يراعػػػي الكٍصػػػ ـ عميػػػو أفٍ مٌ تكلػػػذلؾ فػػػالمي   الـ تقػػػكـ بػػػو المعػػػاني كتسػػػتند عميػػػوالتكاصػػػؿ. كأداء الكػػػ

 انو مف رعاية عند أداء الكالـ.ما ما يستحقٌ يي عطيى يي  كأفٍ  ،ؼ في كالموكالكقٍ 

 9ة القشيربه مه ة في ديوان الصِّ الصفريه ة ة لمعالمة التركيبيه الوظيفة النحويه 

ة مػػف داللتيػػا عمػػى معػػافو نحكيػػة متعػػددة، تػػ تي األىميػػة الكظيفيػػة لمعالمػػة التركيبيػػة الصػػفريٌ      

 كالجـز كاألمر كفعؿ الشرط كتاء الت نيث الساكنة.

ػػا، ة معنػػى اإلبانػػة عػػف المعػػاني، كالكضػػكح، كالحركػػات كتػػؤدم العالمػػة التركيبيػػة الصػػفريٌ      تمامن

عمػى المفعكليػة، كالكسػرة  كالفتحػة تػدؿٌ  .كالفاعميػة ،الكالـ كضـٌ  ،عمى اإلسناد فكما أٌف الضمة تدؿٌ 

ف بو المعاني ي  بى تى ككف، تى نة، فكذلؾ السٌ عيٌ عمى اإلضافة، كىي عالمات إعراب تؤدم كظائؼ مي  تدؿٌ 

، فيزكؿ اإلبياـ كالغمكض.كتتضح، كالدِّ   اللة عمى الجـز مثالن

 أمثمة كثيرة عمى جـز الفعؿ المضارع، كقكؿ الشاعر: ة القشيرمٌ في ديكاف الصمٌ      

 1فقد عٍشتي دٍىرنا         في سركرو مف قيربيـ كابتياج ـي أفارٍقيي  إفٍ 

 كقكلو:

 2حانحي كداء الٌشجا بيفى الكريدىٍيف كمما     ذكٍرتيًؾ، لـ تٍقدر عميو النٌ 
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 كقكلو:

ـٍ يجٍد مف أٍف ييطالبيا بيٌدا        كلكٌف حاجات الفتى قيذيؼه بو إذا ل
1 

 كقكلو:

ـٍ أجٍد ما أزيدىااكلك طىمىبىٍت مٌني عمى ذ ، ل  2ؾ في اليكل      زيادة حيب 

 كغير ذلؾ مف األمثمة الكثيرة في الديكاف.

فيككف في أمر المخاطىب المفرد، كقد كرد ذلؾ في خمسة  ،ككفأٌما بناء فعؿ األمر عمى السُّ 

 كىي: ،مكاضع فقط في الديكاف

 قكلو:

 3نٍفسنا، ككيؼ أطيبييا ًطبٍ : كيكمنا عمى ماًء الييدىٌيًة قاؿ لي       صحابيى 

 كقكلو:

 4ىٌمٍت بنفسي كىم تً قىٍد إلى طٌيا، ألكني ًلحاجةو       مف الحاًج  ألٍكني
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 كقكلو:

 1بيجرو إلى يكـ القيامة كالكٍعدً        فاعترؼٍ ف ٌنؾى ال ليمى كال نجدى 

 كقكلو: 

ندي  فدٍعنيى   2مف رٌيا كنٍجدو كمييما         كلكٌنني غادو إذا ما غدا الجي

 كقكلو: 

 3قيدىا كجريرىا        فقٍد راعى أىؿ المسجدىيف حنينييا أطمؽٍ فيا ربِّ 

اعر فػػي أغمػػب يكاف كال يكجػد سػػكاىا، فقػد كػػاف الٌشػالتػػي كردت فػي الػػدٌ  ىػذه المكاضػػع الخمسػة     

ثنػػى، كقكلػػو: )قفػػا، كٌدعػػا، أعينػػا، سػػال، دعػػكني...(، كىػػذا ييعػػد الحػػاالت يخاطػػب الجماعػػة أك المي 

ة، فالشػػاعر نح الكػػالـ قيمػػة جماعٌيػػٍمػػدؼ إلػػى تعظػػيـ المكػػاف، كيى ٍيػػيى  ،أسػػمكبنا مػػف أسػػاليب الصػػياغة

 ك إلييـ الفراؽ كالبعد.يستعيف بغيره كيشك

يجد القارئ أٌف الشاعر أكثرى مػف اسػتخداـ الفعػؿ الماضػي  ،يكافكمف خالؿ االطالع عمى الدٌ      

قصػائد  ره عمى فراقيا كفراؽ أىمو. ككؿٌ كتحسُّ  ،ؤٌكد حنيف الشاعر لمحبكبتوكىذا يي  ،أكثر مف األمر

تيف ر  فقد كرد مى  ،المجزكـأٌما فعؿ الشرط المضارع  الشاعر كانت تدكر حكؿ الحنيف إلى الماضي.

 فقط في ديكانو، كذلؾ في قكلو:
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 1فقد ًعٍشتي دىرنا      في سركرو مٍف قيربيـ كابتياج ـي إٍف أيفارٍقيي 

 كقكلو: 

ف ٍف تيٍنًكحكىا عامرنا الٌطالًعكـٍ        إليو، ييدىدٍىكـ برجمىيو عامري 
2 

 قكؿ الشاعر: ،أمثمة كركدىا في الديكافأٌما تاء الت نيث الساكنة فمف 

، إٌف ذا لعجيبي ػػػػػكأن   يقكلكفى لي داري األحٌبة قد دىنىٍت      تى كئيبه

: كم ـٍ يكٍف بيف الدياًر حبيبي ػػػػػفقيٍمتي بىٍت       إذا ل ا تيغني دياره تقارى
3 

 كقكلو:

 4ا ييريبيياكيكمنا لدل البيت الحراـ تجٌمدىٍت      لؾ الٌنفسي إكراىنا عمى م

 كقكلو: 

ٌؿ قبميا      كىانٍت مراقيو لطٌيا كذٌلتً  ـٍ يكيٍف حي  5فحٌمٍت محالًّ ل

 كقكلو:

ٍزف غٌيبىيا البعدي نا قٌمة النٌ يٍ أفمٌما ر  ير أعرىضىت     لنا، كجباؿ الحى
6 

 كقكلو:
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ـٍ أجٍد ما أزيدىااكلك طمىبٍت مٌني عمى ذ  1ؾ في اليكل      زيادة حب  ل

صػمة بالفعػػؿ تٌ المي  ،كغيػر ذلػؾ الكثيػػر الكثيػر مػف األبيػػات التػي كردت فييػػا تػاء الت نيػث السػػاكنة    

الماضي، مثؿ: ) استيٌمت، رمٍتني، ن ٍت، دنٍت، أعرضٍت، سرٍت، الحٍت، ميطرٍت، ترقرقٍت، بكػٍت، 

 غدٍت...(. 

ضارعة عة مقارنة باألفعاؿ المي إٌف ىذا الكـ الكبير لألفعاؿ الماضية في الديكاف، كنسبتيا المرتف    

كيشػػػتاؽ لحياتػػػو  فٌ ًحػػػمػػػا جػػػاء نتيجػػػة طبيعيػػػة ميعٌبػػػرة عػػػف حػػػاؿ الشػػػاعر، فيػػػك يى كأفعػػػاؿ األمػػػر، إنٌ 

 ا.الماضية، كأىمو كمحبكبتو ريٌ 

تػػػ ٌثرنا بالمكػػػاف )ديػػػاره(، ، كىػػػي أٌف الشػػاعر كػػػاف مي ميٌمػػػةة شػػػير القػػػراءة لديكانػػػو إلػػى قضػػػيٌ كمػػا تي     

ػما يي الىي ككً  كبالمرأة )محبكبتو(،  ،كانػا يػؤٌثراف فػي شػعره فٍ شار إليو بالت نيػث، فالمكػاف كالمػرأة ىمػا مى

ػػػا، فػػػاحتكل شػػػعره إجػػػالالن  ػػػا بيمػػػاكييحٌركانػػػو دائمن حساسن ػػػا ليمػػػا، كا  ، ففييمػػػا معنػػػى الٌسػػػكينة  كتعظيمن

 كاليدكء.

 العالمة9 به ر  ف  صِّ الالنغم في التركيب 

الليػة، كيظيػػر ذلػػؾ فػػي عػػف قيمتػػو الدِّ  الن ٍضػة، فى لمتراكيػب قيمػػة جمالٌيػػ كتيٌ يعطػي الجانػػب الٌصػػ     

اللػػة عمػػى لمدٌ  ،ؾتحػػرٌ ف خػػالؿ تسػػكيف المي العالمػػة مػػف خػػالؿ ظػػاىرة الكقػػؼ، أك ًمػػ التركيػػب صػػفرمٌ 

 يضاح أك غير ذلؾ.براز المعنى أك اإلإكالت كيد أك  ،فعيٌ أمر مي 

بػو يػتـ المعنػى، كبػو  العالمػة فػي الكقػؼ، إذٍ  لمتركيػب صػفرمٌ ة ة كالجمالٌيػكت تي القيمػة الداللٌيػ     

فػػػي الفكاصػػػؿ  اظيػػػر ذلػػػؾ جميًّػػػة، كيى جمالٌيػػػ ةصػػػبح الػػػنص ذا قيمػػػة صػػػكتيٌ ؽ الصػػػكتي، فيي التكافيػػػ يػػػتـٌ 

                                                           
ٌمة -1  .90، صديكاف الصِّ
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ة، تظيػػػر فػػػي اإليقػػػاع ة كظيفػػػة جمالٌيػػػآنٌيػػػر ؤدم الفاصػػػمة القتيػػػ القرآنيػػػة فػػػي كتػػػاب اهلل عػػػز كجػػػؿ، إذٍ 

يرتبط بالمعنى مف حيث  ،سابقناكر معيا تماـ المعنى، فالكقؼ كما ذي  حدثو، حاممةالصكتي الذم تي 

 انتيائو أك عدـ انتيائو، كاتصاؿ المفظ بما بعده اك عدـ اتصالو. 

ة  كىؿ الكقؼ مٌ عر الصِّ عرؼ ما مدل ت ثير ىذه الظاىرة في شً كفي ىذا الجزء مف الدراسة سيي     

 ؼ الصكت عند نياية كؿٌ جممة أك التركيب  كىؿ تكقُّ الترابط بيف أركاف ال عند نياية البيت يفؾٌ 

 بيت يعني تكقؼ المعنى  

 ظاىرة الوقف1-9

ذا انتيػػػى دكاٌؿ عمػػػى المعػػػاني عالمػػػات اإلعػػػراب إفٌ       ، فػػػ ذا اتصػػػؿ المعنػػػى ينبغػػػي الكصػػػؿ، كا 

 فينبغي الكقؼ. ،كبدأ معنى جديد ةنعيٌ المعنى عند كممة مي 

ب عمػػى الكقػػؼ أك معػػاني الشػػعر ليسػػت كمعػػاني القػػرآف الكػػريـ، ففػػي القػػرآف الكػػريـ يترتٌػػ كلكػػفٌ      

َو ِْن َكاَنقْش } ممػة المكقػكؼ عمييػا، كقكلػو تعػالى:تختمػؼ بػاختالؼ الك ،ؿ معاني كأحكاـ فقييػةالكصٍ 

ق قُدُس ِممَّ (، فػال يجػكز الكقػػؼ 11)النسػاء، {ا َتقَركَ َواِحقَدي  َفَلَهقا النِّْصقُ  َ َوأِلََبَوْيقِه لُِكقلِّ َواِحقد  ِمْنُهَمقا السُّ

 النصؼ لالبنة كلألبكيف. فيـ أفٌ ـ سيختمؼ، فيي كٍ الحي  عمى كممة )ألبكيو( ألفٌ 

ا راد فػي اآليػات، أٌمػٌراء مكاضػع الكقػؼ فػي القػرآف الكػريـ حسػب المعنػى الميػد القيػكلذلؾ فقد حدٌ      

ػإٌنػ إذٍ  ،مقػى بطػرؽ مختمفػةالشعر فقػد يي  فيػذا معتمػد  ،يقػرأ بطريقػة معينػة عمػى القػارئ أفٍ  او لػيس لزامن

يصػػاؿ ذلػػؾ يسػاعد فػػي الفى  عر معػاني األبيػػات  ألفٌ مقػػي الشِّػػيراعػي مي  عميػو، كلكػػف األفضػػؿ أفٍ  يػػـ كا 

 كالرسالة المطمكبة. ،رادالمعنى المي 

ت، يقؼ القارئ عند نياية كػؿ بيػ ،مة إلى أبياتقسٌ عيف، فالقصيدة مي كفي الشعر ىناؾ نظاـ مي      

 ،)البيػت الشػعرم( ام يميػو، كقػد تنتيػي الجممػة عركضػيًّ ثـ يبدأ بداية جديدة مف السطر )البيت( الػذ
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تكػػكف الجممػػة تامػػة  (، كقػػد يػػتـ الكقػػؼ عنػػد نيايػػة البيػػت دكف أفٍ ا)نحكيًّػػ امػػع انتيػػاء الجممػػة معنكيًّػػ

 .امعنكيًّ 

   اكيًّػحٍ نيػي الجممػة نى كػاف يي  ،الشاعر في أغمب قصػائده ف أفٌ يٌ تبى ة يى مٌ الع عمى ديكاف الصٌ كباالطٌ      

 ف، كىما: المكضع األكؿ، قكلو: يٍ عى كضً  في مى في نياية كؿ بيت، إالٌ  امع انتيائيا عركضيًّ 

ٌمتً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا جى  : عاطالن أك تحى  مىسىٍت بيف الغكاني عشي ةن      عمى أمِّ حاؿو

 1ثىٌنتً ػػػتى ػػػػػحكىىا فػػػػػػادىٍت نػػػػػًدينا، كعػػػػب       كٍىمىةو  أٌكؿ نحكىىا األبصاري  مىتٍ ػػػػػػسى 

 فبالكقؼ عمى كممة )تحٌمت( لـ يكتمؿ المعنى، ففصؿ الكقؼ بيف الشرط كجكابو. 

 كالمكضع الثاني قكلو:

ٍف أربىٍت خػػػػالئقيوي ػػػػػػػإٌف الك ـى كا  ٍدهي        ػػري ـٍ يجي  الييٍسري  وً ٍبمً ب ٍدنى كى  ما ل

ٍذري به قد فاتىو عي ػػذنػػػ ٌنوي مي ػػػػػكػػػػػ    المٍحًظ خاًشًعًو   ميؿً ٍرًؼ كى يرنك بط
2 

)يرنك( عف  الكقؼ عمى كممة )اليسر( نياية البيت األكؿ، يفصؿ خبر )إف( كىك الجممة الفعمية

 .اكنحكيًّ  اكلكنو لـ ينتو معنكيًّ  اكؿ عركضيًّ اسميا، فد انتيى البيت األ

ػػػ ا سػػػبؽ أف  ج مٌمػػػتى نٍ تى ٍسػػػيي       نتيػػػاء الجممػػػة اعنػػػي ة كػػػاف يمٌ انتيػػػاء البيػػػت فػػػي معظػػػـ قصػػػائد الصِّ

كلػـ تكتمػؿ أركػاف الجممػة  اسابقتيف، فقد انتيى البيػت عركضػيًّ ، إال في الحالتيف الاكنحكيًّ  اعركضيًّ 

ال يؤدم إلى فػؾ  ، كالكقؼ عند نياية البيت ىك نظاـ متعارؼ عميو في الشعر، كىذا الكقؼانحكيًّ 

الترابط بيف أركاف الجممة أك التركيب، فالمعنى متصؿ كمستمر في القصيدة الكاحدة حتى لك كػاف 

                                                           
ػػ -1 حسػػناء، العاطػػؿ مػػف النسػػاء: التػػي لػػـ يكػػف عمييػػا المػػرأة ال، الغػػكاني: جمػػع غانيػػة كىػػي 74ة، صمٌ ديػػكاف الصِّ

 حمي.
، أربت: زادت، خالئقو: خصالو، يجده: يصمو بالنعمة، الكبؿ: الغيث، كميؿ المحظ: الذم لـ 103السابؽ، ص -2

 ييدـ نظرتو طكيال.
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ػ دُّ عى عما بعده. كىذه الظاىرة في الشعر تي  نفصالن قرأ مي بيت يي  كؿٌ  ا ظاىرة جمالية تعطػي القصػيدة نكعن

 يقاع.مف اإل

بيػت كىػذا ثابػػت  إٌف شػكؿ القصػيدة يػتحكـ فػػي مكاضػع الكقػؼ، فػػالكقؼ يكػكف عنػد نيايػة كػػؿٌ      

يراعي المعنى، فال يقؼ عمى  مف يقكـ ب لقاء قصيدة، كلكف، عند اإللقاء عمى المتكمـ أفٍ  عند كؿٌ 

المػتكمـ  فمػك أراد  كممة ما لـ يتـ المعنى، كال يقػؼ عمػى كممػة إال عنػد تمػاـ أركػاف الجممػة النحكيػة

 ة: مٌ مقي ىذا البيت مف شعر الصِّ يي  أفٍ 

 1مارا يً عىرىٍفتي اليٍكـى باألٍسناًد دارا      فدمعي العىٍيًف ينيمري انٍ 

إٌنػو ال  كيبدأ بكممة )العيف(، ف ٌف ذلػؾ ييفسػد المعنػى، إذٍ  ،عمى كممة )فدمع( ؼى قً يى  فال يجكز أفٍ     

 ؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو. يجكز الفصٍ 

 ي قكلو:كف

ٍيبىةو       كيمقى المنايا آخركفى   2يكدي شي  كقىٍد ييٍرًجعي اهللي الفتى بعدى غى

كيبػػدأ بكممػػة )آخػػركف(، فػػ ٌف ىػػذا يفسػػد  ،يقػػؼ عمػػى كممػػة )المنايػػا( ال ينبغػػي عمػػى المػػتكمـ أفٍ     

 و ال يجكز الفصؿ بيف الفاعؿ كالمفعكؿ بو.إنٌ  المعنى، إذٍ 

 كقكلو:

 3كالكٍعًد  القيامةً  ٍجرو إلى يكـً يى فاعترٍؼ        بً  ٍجدى ف ٌنؾى ال ليمى كال نى 

                                                           

 .92ة، صمٌ ديكاف الصِّ  1-
 .89السابؽ، ص  -2

 .83السابؽ، ص 3-
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 فال يجكز الكقؼ عمى )إلى( كالبدء بػ)يكـ(، إذ إٌنو ال يجكز الفصؿ بيف الجار كالمجركر.

 في قكلو: ،ككذلؾ األمر، ال يجكز الكقؼ عمى)في(     

 1بتياًج فقٍد ًعشتي دىٍىرنا         في سركرو مف قيٍربيـ كا ـي إٍف أيفارٍقيي 

كالبػػدء بكممػػة  ،)قريبنػػا( :ف النعػػت كالمنعػػكت، كػػالكقؼ عمػػى كممػػةيٍ ؿ بىػػككػػذلؾ، ال يجػػكز الفٍصػػ     

 )دانينا( في قكلو:

يراهي قريبنا دانينا غيرى أٌنو       تحكؿي المنايا دكنىوي كالركاًصدي 
2 

 تسكين المتحرك9

ة، اللٌيػة كدً ؤدم التسكيف كظيفة جماليٌ ف. كيي زٍ تقيـ الكى سٍ   إلييا الشاعر ليى مجى ىك ضركرة شعرية يى      

 إبراز المعنى كتكضيحو.أك  ،اللة عمى الت كيددٌ الك

ػػ      ع ف اثنػػيف فقػػط مػػف قصػػائده، المكًضػػيٍ عى إلػػى تسػػكيف المتحػػرؾ فػػي مكًضػػ ة القشػػيرمٌ مٌ لجػػ  الصِّ

 األكؿ، قكلو:

ف تصٍؼ     ترٍه فيو رى المحاني بالشتاءً  دفيءى   3شىبااعٍ  دى قى  افًّ كً تى سٍ مي  اضن كٍ ، كا 

( تككف )ترٍه( أفٍ  األصؿ في  ؿُّ ًخػألنيا فعؿ مضػارع مجػزكـ كاقػع فػي جػكاب الشػرط، كلكنيػا تي   )تىرى

، أما مف الناحية الداللية فيػي كت ليستقيـ الكزف، ىذا مف جانب صكتيٌ ضيفت ىاء السٌ بالكزف، ف ي 

 تعطي المعنى زيادة في الكضكح.

                                                           
 .75ة، صمٌ ديكاف الصِّ  -1

 .85السابؽ، ص  2-
 .ا: مخضرن امستكفًّ  ، المحاني: منحنى الكادم،56السابؽ، ص -3
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 كالمكضع الثاني، قكلو:

 1 تً م  ضى ثكمى، ما تىًجٍد ما أى  قي  أما     ، ثـ راجعتٍ هً ب دنى عيدً  كدارتٍ 

األصػػػؿ فػػػي )تجػػػٍد( أف تكػػػكف )تجػػػدي( النيػػػا فعػػػؿ مضػػػارع مركفػػػكع كعالمػػػة رفعػػػو الضػػػمة، كلكػػػف 

 الشاعر سكف المتحرؾ ليستقيـ الكزف. 

طمؽ ، فكاف يي الركمٌ شبعة قصائده جميعيا مي  يمكف مالحظة أف   ،ةمٌ كباالطالع عمى ديكاف الصِّ     

 كىي قكلو:  ، في مقطكعة كاحدة مف ثالثة أبيات لج  فييا إلى التسكيفإالٌ  ،حركة حرؼ الركم

قاتميٍو     ػػػػػأال مى  ػػػػػٌمةه عػػػػاديٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػ      ٍف لقٍمبو قٍد أيصيبٍت مى  زاًيميوٍ ػػػػػػػا تيػػػػػػػػػػػػػػةه مػػو غي

ػػ بو ػػػػكمي ـٍ تستطع لى  غتىصى ـٍ تيٍصرىـ لبىٍيفو حباًئمي ػػػػػػػػالمنا، كلػػػػػػػػػكػ        وي ػػػػػػػبالبىٍيف ل  وٍ ػػػػػ

ـى الحى صٍ مقى مى رأٍت حٍيثي يى      ٌمما  ػػػػػكًؽ كػػػػػػاىا اهللي بالشٌ ػػػػٍيفو رمػػػػػكعى   2حاًبميٍو  ٍبؿً رى

مراعاة لممعنى، فيك في ىذه األبيات يبدك كك ٌنو يسػتنجد  ما لج  الشاعر إلى تسكيف الركمٌ بٌ ري      

صػابتو قديمػة ال تي كٍ كيطمب العى  فارقػو، كالشػاعر ابتيمػي بانقطػاع ف، فقمبػو ميصػاب مػف شػدة الحػب، كا 

ذه الكظيفػة ب يصػاؿ الكصؿ بينو كبػيف حبيبتػو، فيػك يسػتنجد كيريػد إغاثػة سػريعة، كالسػككف أٌدل ىػ

ؿ بينيمػػػا عٌبػػػر عنػػػو بقطػػػع الحركػػػة كتسػػػكينيا، ىػػػذا مػػػف الناحيػػػة كانقطػػػاع الكٍصػػػ .المعنػػػى سػػػريعنا

 .استدعى تسكيف حرؼ الركمٌ  اف كالنظـ ىك مى فالكزٍ  ،ةاحية الصكتيٌ ا مف النٌ اللية. أمٌ الدِّ 

 

                                                           
 دميا.قفازظ الدالة عمى مؤخر العيف أك م، األماقي: جمع إلحدل األل71ة ، صمٌ ديكاف الصِّ  -1
: تقطػػع، أم 124السػابؽ، ص -2 ، الغمػة: شػدة الحػب، عاديػػة: قديمػة العيػد مػف زمػف عػػاد، تزايمػو: تفارقػو ، تحػـر

ػ ـر فيػو الحبػؿ، أم العيػد، الحابػؿ: صػانع قطعت حباؿ الكصؿ بينو كبيف حبيبتػو، مصػـر الحبػؿ: المكػاف الػذم صي
 .الحبؿ)العيد(
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 دور األداء في تحويل المعنى

 النبر

مسػػػمة كتمييػػػز األصػػػكات فػػػي السِّ  ،اللػػػة عمػػػى البػػػركز كالظيػػػكرسػػػتخدـ مصػػػطمح النبػػػر لمدٌ يي        

، فقػد نىبىػرىٍه. ارفػع شػيئن  يءشػ ة، كقد جاء في لساف العرب:" نبر: الن ٍبػر بػالكالـ: اليٍمػز، ككػؿٌ الكالميٌ 

 .1ز الحرؼ"بر: ىمٍ كالنٍبر: مصدر نىبىرى الحرؼ يىٍنًبريه نىٍبران ىىمىزىه...كالنٌ 

ر عبػارة عػف:" مكقعيػة تشػكيمية تػرتبط بػالمكقع فػي الكممػة ٍبػيرل المغكيكف المحػدثكف أٌف الن   

ػػػ ضػػػكح نسػػػبيٌ و كي ة. كحػػػدُّه أٌنػػػكفػػػي المجمكعػػػة الكالمٌيػػػ ت أك مقطػػػع إذا قػػػكرف ببقيػػػة األصػػػكات كٍ لصى

 .2نغيـ"غط كالتٌ ة كالضٌ كيككف نتيجة عامؿ أك أكثر مف عكامؿ الكميٌ  ،كالمقاطع في الكالـ

 ،3ع عػف بقيػة مػا حكلػو مػف أجزائيػا"مٍ ف أجزاء الكممة في الس  زء مً ضكح جي " ازدياد كي :بركالنٌ  

 ة المقاطع التي تجاكره...مف بقيٌ  اع الكممة بصكرة أكضح كأجمى نسبين ؽ مقطع مف مقاط" نطٍ :كىك

" كالٌنبػر .4"اا منبكرن أك مقطعن  اى صكتن جاكره ييسمٌ ا يي نطؽ بصكرة أقكل ممٌ كت أك المقطع الذم يي فالصٌ 

، ك" المػػػرء حػػػيف 5"العمػػكٌ غط أك مػػػف الٌضػػػمزيػػدنا عطػػػى تتابعػػة يي ف مقػػػاطع مي يٍ مػػف بىػػػ امقطعنػػػ أفٌ  معنػػاه

أكضػػح فػػي  اكممػػة، ليجعمػػو بػػارزن  كػػؿٌ  فٍ ًمػػ غط عمػػى مقطػػع خػػاٌص ينطػػؽ بمغتػػو يميػػؿ عػػادة إلػػى الٌضػػ

 .6بر"يو النٌ سمٌ غط ىك الذم ني ره مف مقاطع الكممة كىذا الضٌ يٍ مع مف غى السٌ 
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ػػ  لت كيػػد أك إبػػراز معنػػى معػػيف،  ،ضػػكح كممػػة فػػي جممػػةكي  فٍ يزيػػد ًمػػ ـ إلػػى أفٍ تكمٌ كقػد يمجػػ  المي

ىػا عمػى زي ميٌ نبرىػا، كيي  فٍ ممتو فيزيد مً ـ إلى كممة في جي تكمٌ د المي مى عٍ يى  " أفٍ :مؿ، كىكى نبر الجي سمٌ ىذا يي 

 .1و في ت كيدىا أك اإلشارة إلى غرض خاص"نٍ غيرىا مف كممات الجممة، رغبة مً 

ى سػػمٌ مقػػاطع الكممػػة، كيي  فٍ بػػر عمػػى مقطػػع ًمػػالنٌ ف: فػػ ذا كقػػع يٍ ة نػػكعى بػػر فػػي العربٌيػػلمنٌ  أم أف         

سػتكل الكممػػة، فيزيػػد ا إذا كػاف عمػػى مي اللػػة الكممػة. أٌمػػالنبػر المقطعػػي، يػؤدم كظيفػػة الكشػؼ عػػف دً 

مػؿ، كيػؤدم كظيفػة الكشػؼ عػف سمٌ ىذا يي  القارئ مف نبر كممة بعينيا مف جممة ما، ف فٌ  ى نبػر الجي

 داللة الجممة.

أك آليػػة  نبػػر عنػػد القػػدماء كتعػػٌدد مصػػطمحاتوشػػ نيا الحػػديث عػػف ال فٍ كىػػذه الدراسػػة لػػيس ًمػػ      

حدكثو، كأقكاؿ الميحدثيف كآرائيـ حكلو، كلكنيا ستبحث في أىمية النبػر، ككظيفتػو التػي يؤدييػا فػي 

السمسػػة الكالميػػة، كدكره فػػي تكضػػيح الداللػػة، كذلػػؾ مػػف خػػالؿ عػػرض بعػػض األمثمػػة مػػف ديػػكاف 

 .ة القشيرمٌ مٌ الصِّ 

 أىمية النبر9 

ؽ الفائدة في العممية التكاصمية النبر، فيك يعكس العالقة بػيف المػتكمـ كالمخاطػب حقٌ ا يي ممٌ  

فػػي السػػياؽ التكاصػػمي كمػػف الكظػػائؼ الدالليػػة التػػي يؤدييػػا : إبػػراز المعػػاني ككشػػؼ داللتيػػا فكمػػا 

كذلػؾ حسػب المقطػع  ، فكػذلؾ يبػرز المعنػى كيكشػؼ الداللػة،ارز النبػر المقطػع أك الكممػة صػكتيًّ يب

 أك الكممة التي كقع عمييا النبر.
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بػػر فػػي إبػػراز المعنػػى عمػػى مسػػتكل الجممػػة، فػػ ذا زاد يػػة النٌ كقػػد أشػػار إبػػراىيـ أنػػيس إلػػى أىمٌ      

ض رى م إلى اخػتالؼ الغىػؤدٌ كمٌيزىىا عف غيرىا، ف ف ذلؾ يي  ،ـ مف نبر كممة مف كممات الجممةتكمٌ المي 

الكممػة التػي زيػد نبرىػا، كنػرل ذلػؾ فػي جممػة: ىػؿ سػافر أخػكؾ أمػس  مف الجممة تبعنا الخػتالؼ  

ذا نبػر كممػة )أخػكؾ( فيػذا يعنػي  ف ذا نبر كممة )سػافر( فيػذا يعنػي أٌنػو يشػؾٌ  فػي حػدكث السػفر، كا 

ذا نبر كممة )أمس( فيذا يعني أنٌ  و يشؾٌ أنٌ   .1في تاري  السفر و يشؾٌ في الفاعؿ، كا 

ا عمػى مسػتكل نبر عمى مسػتكل الجممػة، فقػد قػاؿ:" أٌمػكذلؾ أشار كماؿ بشر إلى أىمية ال 

فيػػد الت كيػػد، أك المفارقػػة، بػػر كدرجاتػػو يي ع النٌ و عنػػد تنػػكُّ بػػر كظػػائؼ بالغػػة األىميػػة، إٌنػػلمنٌ  ممػػة فػػ فٌ الجي 

ىػػذه   كيػػد أك الكشػػؼ عػػفٍ إلػػى بيػػاف ىػػذا التٌ قٍصػػدنا مػػف كممػػة إلػػى أخػػرل،  بػػر القػػكمٌ حيػػث ينتقػػؿ النٌ 

 .2فارقة"المي 

ظيفة ميمة لمنبػر عمػى مسػتكل الجممػة، فيػك ييسػاعد عمػى تعػرؼ حػدكد الكممػات، كىناؾ ك  

، كفػي ىػذه 3فالكممة في السمسة الكالمية قد تتداخؿ مع غيرىا، أك تيدغـ في بػدايات كممػات الحقػة

 الحالة يقـك النبر بالكشؼ عف بداية الكممة كنيايتيا كمنع كقكع المبس.

ييبػػرز أىميػػة النبػػر فػػي إبػػراز المعػػاني كالت كيػػد أك بيػػاف المفارقػػة،  كيػػذكر كمػػاؿ بشػػر مثػػاالن  

ػػكقػػكؿ أحػػدىـ: أنػػا ال آكػػؿ فػػي الصػػباح  بكممػػات معينػػة بحسػػب  اعػػادةن، فػػ ذا اقتضػػى األمػػر اىتمامن

الغػػرض المطمػػكب، فقػػد يقػػع النبػػر عمػػى الضػػمير )أنػػا( إذا أراد المػػتكمـ التككيػػد أك بيػػاف أنػػو نفسػػو 
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قػػع عمػػى أداة النفػػي )ال( إلزالػػة الشػػؾ، كربمػػا كقػػع النبػػر عمػػى كممػػة )عػػادة( بالػػذات ال غيػػره. كقػػد ي

 .1لبياف أف ىذا السمكؾ يمثؿ عادة عنده

فػي أسػاليب التحػذير، كاإلغػراء، كالتعجػب، كاالختصػاص،  اا داللين ، دكرن ابر أيضن النٌ  يؤدمك  

 .2اصدىالمدلكالتيا كمق اا أقكل كأشد ت كيدن ذه األساليب تقتضي مككناتيا نبرن في

ف المعاني، فيك باالضافة إلى القرائف األخػرل فػي السػياؽ، يٍ كمف كظائؼ النبر: التفريؽ بى  

ييسػػاعد فػػي الكشػػؼ عػػف الداللػػة كذلػػؾ كجممػػة : اكتػػب اسػػمؾ عمػػى الكتػػاب. فقػػد تيقػػرأ بنبػػر المقطػػع 

الخطػاب إلى ياء فيكػكف  – تحت الباء –األخير مف الفعؿ )اكتب(، كىذا يؤدم إلى تحكؿ الكسرة 

لممؤنث )اكتبي(، كفي ىذه الحالة يينظر إلى السياؽ الػذم قيمػت فيػو الجممػة كمػا إذا كػاف الخطػاب 

 لممؤنث. كو لممذكر أج  كى مي 

ة تظير فييا أىميػة النبػر فػي الداللػة كمػف ذلػؾ مٌ كىناؾ الكثير مف األمثمة مف ديكاف الصِّ  

 قكؿ الشاعر: 

ا ميٍرداٍبنىنلىًعٍبفى ًبنا ًشٍيبنا، كشيٌ          ًسنينىوي  ف ف   كًنيى ًمٍف نىٍجدو دىعي 
3 

 كة، كىػذه داللػة تتنػافى مػع السػياؽف ذا قيًرئىٍت كممة )دعػكني( بنبػر الػداؿ، يكػكف الفعػؿ بمعنػى الػدع

 تتحقؽ بنبر النكف. كفي قكلو:  ،اللة الصحيحة كىي بمعنى )اترككني(كالدِّ 

ٍف نىٍحًك أرًضكيـإذا ما أتىتٍ   4أتىٍتنا برٌياكـ فطابى ىيبكبيا    نا الٌريحي مى
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ألف )مػا( إذا جػاءت بعػد   في، كىػذه داللػة تتنػافى مػع السػياؽإذا قيًرئت )ما( منبكرة، تككف حرؼ ن

 كفي قكلو: كلذلؾ تيقرأ بدكف نبر.  )إذا( تككف زائدة

ـٍ تىرى   بىٍردا وً طاؼي بً ًبنىٍجد، كيزدادي النِّ        وي صير طكلي قٍ أف  الميؿى يى أل

مٍ  كلمًبيض كالًفتياًف منزلىةن         وي قد كىافى ًلمعىيش قير ةن بمى، إن            1ادحى

لت كيػد النفػي فػي البيػت  ،لفظ )بمى( ىك حرؼ جكاب، كفي مثؿ ىذه الحالة يقػع عميػو نبػر

 الذم سبقو، كقد استخدـ الشاعر ىذا المفظ )بمى(. كفي قكلو:

 2أشًرفا القىٍصرى فانظرا    ب ٍعياًنكيـ، ىؿ تؤًنساًف لنا نىٍجدا خميمٌي، قكما

فػػػػ ذا قيرئًػػػػٍت كممػػػػة )تؤنسػػػػاًف( بنبػػػػر المقطػػػػع األخيػػػػر، تتحػػػػكؿ الكسػػػػرة إلػػػػى بػػػػاء، فتصػػػػبح 

)تؤنساني( كىذا يتنافى مع السػياؽ فالشػاعر ييخاطػب االثنػيف، كال يجػكز أف ييقػاؿ: )تؤنسػاني لنػا(. 

 كقكلو: 

ٍردي  ٍف سيكاجو كأٍعرىضى ريٍكفه مً   3كى ن وي         ًلعىينيؾى في آؿ الضُّحى فىرىسه كى

( بنبر الضػاد، يكػكف الميخاطىػٍب لممثنػى، كىػذا يتنػافى مػع السػياؽ  ف ذا قيرئت كممة )أٍعرىضى

 ،بداللػػة ذكػػر الفاعػػؿ بعػػد الفعػػؿ مباشػػرة كىػػك )ركػػف(، كالداللػػة الصػػحيحة تتحقػػؽ بعػػدـ نبػػر الضػػاد

( في قكلو في البيت الذم يميو: ككذلؾ األمر في كممة )  فحف 
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ـي ما بً  ييكؿى القكـ تىٍتيي ، كلىـٍ         وً أصاب ى جى مٍ يى  فىحف   1دي ٍمًمٍكوي، ذك القيكًة الجى

 ف ذا قيرئت بنبر النكف أصبحت )فحٌنا( كىذا يتنافى مع السياؽ. كقكلو: 

مٍِّقتي ًمٍف ساكًف الًحمى   ٍف كينتي قىٍد عي دكقن  ميكىذِّبىةن      كا  كىعيديىا اكىٍعدم، صى
2 

 .ئت كممة )ساكف( بنبر النكف ألصبحت )ساكني(، فتحكؿ مف المفرد إلى الجمعرً ف ذا قي 

ت كيػدىا، فالمقػاـ ا فػي الجممػة المعترضػة، إذا اقتضػى مكقعيػا ىامًّ  اا داللين كيؤدم النبر دكرن  

ػ. كمف أمثمة العبارات االعتراضػية التػي تي 3برب النٌ كجكالحاؿ قد يست ة م  نطػؽ منبػكرة فػي ديػكاف الصِّ

 قكلو: 

، أف يزداد ميك هي       فىنيٍشًرؼى مىٍكنا عي ٌني الخشى إٍف عى كيما -كا  ٍيحى  4بيٍعدا -كى

 كقكلو:

ٍبرن   5قىرينييا -اال بيد  يىٍكمن -ميفاًرقييا     ، فكيؿُّ قىرينة  افقيمتي ليا: صى

 كقكلو:

في شىٍممىتي نكنييا  -لك كيف  يىٍدريفى -كى ٍيًؿ، مىٍجنكفه ًبًيف  جي سىٍكرىةه        ًمف الجى
6 

 كقكلو:

                                                           

 .88ة، صمٌ ديكاف الصِّ  1-
ٌمقت: تعمقيا فؤاده 90السابؽ، ص 2-  .عي

 .521ينظر: عمـ األصكات، كماؿ بشر، ص -3
 .79ة، صمٌ ديكاف الصِّ  -4

 .135ص السابؽ، 5-
 .، الشممة : شقة مف الثياب134، ص السابؽ 6-



013 
 

ٍبرن  -أال إٌنما طٌيا يالييا -افىصى ٍعتي ًب رض فاعتراني خى جى  1بىًمٌيةن          ضى

نا إلػػى تعػػرُّؼ صػػؿ، كىػػي أٌنػػو يػػدلُّ تٌ سػػتكل الكػػالـ المي بػػر عمػػى مي ييػػا النٌ ؤدٌ كىنػػاؾ كظيفػػة ميمػػة يي       

سػػػتكل الكػػػالـ بػػػر عمػػػى مي بػػدايات الكممػػػات كنياياتيػػػا، كقػػػد أشػػار كمػػػاؿ بشػػػر إلػػػى ذلػػػؾ بقكلػػو:" كلمنٌ 

عػػرُّؼ بػػدايات الكممػػات كنيايتيػػا. فمػػف المعمػػكـ أٌف الكممػػة فػػي رشػػد إلػػى تى يمػػة، تي صػػؿ كظيفػػة مي تٌ المي 

مػػػع غيرىػػا، أك تفقػػػد جػػزءنا مػػػف قػػػد شػػيئنا مػػػف اسػػتقالليا، فقػػػد تتػػداخؿ فٍ صػػػؿ قػػد تى تٌ سمسػػمة الكػػالـ المي 

 .2دغـ أطرافيا في بدايات كممات الحقة"ناتيا، أك تي ككٌ مي 

ؼ سػػاعد فػػي كٍشػػسػػاعدنا فػػي الكشػػؼ عػػف بدايػػة الكممػػة كنيايتيػػا، كذلػػؾ يي فػػ ٌف النبػػر يي  ،لػػذلؾ      

يات كاىد يبػػرز فييػػا دكر النبػػر فػػي تعػػرُّؼ بػػداع حػػدكث المػػبس. كىنػػاؾ الكثيػػر مػػف الٌشػػٍنػػاللػػة، كمى الدِّ 

 ة:م  الكممات كنيايتيا، مف ذلؾ قكؿ الصِّ 

، إٌف مىنٌيتي      ًلقىٍدًر لىياؿو ما لىييٌف مىزيدي  ، بعضى المكـً  3أعاًذؿى ي

مف خالؿ النبر يستطيع السامع التفريؽ بيف )ما لىييٌف( ك )مػالىيٌف( ككممػة كاحػدة، ففػي الحالػة      

شتقة مػف ا في الحالة الثانية تككف الكممة مي ي، أمٌ األكلى يقع النبر عمى الالـ كتككف )ما( حرؼ نف

 الماؿ. ككذلؾ الحاؿ في قكلو: 

ٍف لنٍفسو ميستىًخؼ   دكديىاسى جميديىا     كى  أال مى ممى ميبيفه بيخمييا كصي
4 

                                                           

 .122ة، صمٌ ديكاف الصِّ  1-
 .515عمـ األصكات، كماؿ بشر، ص 2-

 .89ة، صمٌ ديكاف الصِّ  -3
 ، جميدىا: تجمدىا.90السابؽ، ص 4-
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فقػػراءة كممػػة )سػػممى( بنبػػر المقطػػع األكؿ تبػػدك فػػي األذف ىكػػذا: )سػػٍؿ ما( بمعنػػى اسػػ ؿ 

 منع كقكع المبس. كفي قكلو: ما...، كىنا يبرز دكر النبر في

ٌمٍقتي مف ساكًف الًحمى      ميكىذِّ  ٍف كنتي قىٍد عي دكقنا كىعيديىاكا  بةن كىٍعدم، صى
1 

إذا نبر القارئ المقطع الثاني )العيف( مػف كممػة )كعيػدىا(، صػارت بمعنػى )العيػد(، كلكػف 

ؿ )الػكاك(. يقػع عمػى المقطػع األكٌ  بر ينبغي أفٍ ة مف )الكعد(  لذلؾ فالنٌ شتقٌ يا مي عمى أنٌ  السياؽ يدؿُّ 

 كقكلو:

فكًف الميقمى ف ٍخفىٍيتي مٍف أصحابيى الشٍكؽى بعٍ   2يفى فىريديىاتى دىما       جرل مف جي

ياؽ، أصػػبحت )مػػا( نافيػػة، كلكٌنيػػا، حسػػب الٌسػػ ،إذا نبػػر القػػارئ المقطػػع )مػػا( فػػي )بعػػدما(

 عندما قاؿ: ،)ما( المكصكلة. كذلؾ األمر في البيت الذم يميو

ك، عادةن تستعيديىا ـٌ عٍمرو ككافى بيكاءي العىيًف مٍف قبًؿ ما ييرل      عمى أ
3 

 ياؽ.فنبر )ما( يجعميا نافية، كىذا ال يتناسب كالسٌ 

ذا نبر القارئ المقطع األكؿ في )أكدىعا( في قكؿ الشاعر:  كا 

ا بالقيبٍيبىةً  يِّ ريسكمن ، عيكجا ًمٍنكيما اليكـى أكدىعا       نيحى ميمىي   4بىٍمقىعا خى

                                                           

 .90ة، صمٌ ديكاف الصِّ  1-
 السابؽ، كالصفحة ذاتيا. -2

 .91صالسابؽ،  3-
، عكجا: مف عاج: إذا مر في طريقو بالمكاف ف قاـ عنده قميال، رسـك الدار: آثارىا، المكاف 106السابؽ، ص -4

 (.106)اليامش األكؿ، ص  البمقع: الخالي الميجكر.
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خاطػب ألصبحٍت ميشتٌقة مػف )كدع( )الكديعػة(، كىػذا يتنػافى مػع معنػى البيػت، فالشػاعر يي 

 أك يػدىعاه  لػذلؾ ينبغػي أٍف يقػع النبػر عمػى المقطػع ييقيمػا بالمكػاف قمػيالن  االثنػيف، كيطمػب منيمػا أفٍ 

 الثاني )الداؿ(. كفي قكلو:

ٌنما        تى  ، كا  ٍيرى رىٍجعو ٍتني غى قىًت العىٍيناًف مٍنيا ًلتىٍدمىعافىما كم مى ٍقرى رى
1 

ٍتني(. كيظير    قراءة كممة )كممتني( بنبر المقطع الثاني )الالـ(، تبدك في األذف ىكذا: )كؿ  مى

قىعػػا( فػػي  المسػبكؽ بػػكاك العطػػؼ، دكر النبػر فػػي التفريػػؽ بػػيف فعػػؿ األمػػر )قىعػػا( كالفعػػؿ الماضػػي )كى

 ة:قكؿ الصمٌ 

طً أال يا غيرابىٍي بىٍيًنيا  ٌفعا      كى قىعا مىعاال تىرى يرا جميعنا باليكل كى
2 

، كىػػذا يتنػافى مػػع  فػ ذا قيرئػت كممػػة )كقعػا( بنبػر المقطػػع األكؿ )الػكاك( لػدٌلت عمػػى أٌف الفعػؿ مػاضو

السياؽ، بداللة كجكد فعؿ األمر )طيرا( الذم سبقو، لذلؾ ينبغي أٍف يقع النبر عمى المقطع الثػاني 

 )القاؼ(. كفي قكلو:

 3رُّ إلى ليمى ف ٍحسىبي أٌنني      كىريـه عمى ليمى، كغىٍيرم كىريميياأىكي 

 قراءة كممة )كريـ( بنبر المقطع الثاني )رم( تبدك في األذف ىكذا: )كػى  ريـ(. كقكلو:      

نينييا ٍكعىةن ما راعى قٍمبي حى ٌنةن        فيا رى  4كحٌنٍت قىمكصي آخرى الميًؿ حى

                                                           
 .108ة، صمٌ ديكاف الصِّ  -1

 .109السابؽ، ص 2-
 ، أكر: أرجع.128السابؽ، ص 3-
 ، القمكص: الناقة الفتية.135السابؽ، ص 4-
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ر المقطع األخير )العيف( تصبح )راعى( مف المراعػاة، كىػذا يتنػافى إٌف قراءة كممة )راع( بنب

.  مع المعنى كالسياؽ، كالصكاب ىك نطقيا بدكف نبر المقطع األخير لتككف بمعنى: أخاؼى

كىكػػػذا، ييسػػػتنتج أٌف النبػػػر ظػػػاىرة صػػػكتية بالغػػػة األىميػػػة فػػػي المغػػػة العربيػػػة، تػػػؤدم كظيفػػػة       

صبح المقطع غط أك الكضكح، فيي مف الضٌ  امقاطع الكممة مزيدن داللية، مف خالؿ إعطاء مقطع مف 

اللػة بشػكؿ كبيػر. ؤٌثر فػي الدِّ بػر عنايػة كبيػرة فيػك ييػأكضح نسبة إلى المقاطع األخرل. كيتطٌمب النٌ 

ا سػػمعينا، ككظيفػػة دالليػػة كلمنٌ  بػػر كظيفتػػاف: كظيفػػة صػػكتية  فيػػك ييعطػػي الكممػػة أك المقطػػع كضػػكحن

 كت كيدىا كالتفريؽ بينيا.تتمثؿ في إبراز المعاني 

 التنغيم9

ياؽ كدكره نغػػيـ مػػف أكثػػر الظػػكاىر الصػػكتية التػػي تػػؤثر فػػي الداللػػة، كتيػػتـ بتػػ ثير الٌسػػييعػػٌد التٌ       

ؿ داللتو فػي قدرتػو عمػى التعبيػر عػف مػدل انسػجاـ األصػكات بعضػيا مػع في إنتاج المعنى، كتتمثٌ 

ػا كتيشٌكؿ معنا  ،غماتبعض  فمف خاللو تكتمؿ النٌ  المعاني كالدالالت. كييكسػب التنغػيـ الكػالـ إيقاعن

ػ ا في تحقيؽ الغاية مف التكاصي ؿ، كالػذم مػف شػ نو مكسيقينا ينسجـ مع المعنى كالسياؽ، ييسيـ أيضن

 ـ معناه.يٍ ضكح الكالـ كفى المساعدة في كي 

ػػػتكٌمـ بصػػػكرة كاضػػػحةكالتنغػػػيـ مػػػف الميطػػػٌرزات الكالمٌيػػػ      مقترننػػػا بتنغػػػيـ  ،ة، فػػػالكالـ إذا أٌداه المي

عمى أٌف التنغػيـ  و ثكبنا ميطرزنا، كىذا يدؿٌ كفقنا لما يقتضيو المعنى، فالكالـ حينيا يصبح ك نٌ  ،معيف

ة، كفػػي الكقػػت نفسػػو يػػدعـ المعنػػى كيبػػرزه، كييزيػػؿ المػػبس، كييجٌسػػد ة الجمالٌيػػمػػف الظػػكاىر الصػػكتيٌ 

ػػػ يستشػػػعر تمػػػؾ االنفعػػػاالت، فتتحقػػػؽ تكمـ كانطباعاتػػػو، كىػػػذا يػػػنعكس عمػػػى المتمقػػػي، فانفعػػػاالت المي

 الغاية مف التكاصؿ.
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كالتنغػػػيـ بخػػػالؼ النبػػػر الػػػذم يػػػ تي عمػػػى كممػػػة أك مقطػػػع مػػػف مقاطعيػػػا، فيػػػك إيقػػػاع عبػػػارة        

حػٌكؿ العبػارة مػف أداء إٌف تنغػيـ الكػالـ يي  ،بعبػارة أخػرلك ر عف نغمات الكالـ المتصؿ، عبٌ كاممة، كيي 

ػظ ذلػؾ عنػد نطػؽ لفػظ الجاللػة يتغٌيػإلى آخر كفقنا لممعنى، فػالمعنى  ر بػاختالؼ التنغػيـ، كمػا ييالحى

ب كالنداء كاالستفياـ كالتعجُّ  ،شكؿ معنى مختمؼ نتج عف كؿٌ )اهلل( ب شكاؿ مختمفة مف التنغيـ، فيى 

 كغيرىا.

ر عٌبػػنػػة تي عيٌ ممػػة مكسػػيقى مي جي  صػػؿ، كلكػػؿٌ تٌ قػػة بػػالكالـ المي تعمٌ كىكػػذا فػػالتنغيـ ظػػاىرة صػػكتية مي        

بقكلػػو:" عنػػدما نقػػكؿ جممػػة نقكليػػا بطريقػػة  ،ف داللتيػػا، كقػػد أشػػار إلػػى ذلػػؾ محمػػد عمػػي الخػػكليعػػ

معينة، بتنغيـ معيف، أك مكسيقى معينة إذا شئت. كيستطيع السامع أف يعرؼ أٌف مػا سػمعو سػؤاؿ 

 .1أك إخبار أك تعجب حتى لك لـ يفيـ بالضبط محتكل ما سمع"

:" عبػػػارة عػػػف جممػػػة مػػػف العػػػادات األدائيػػػة المناسػػػبة لممكاقػػػؼ رج ب نػػػوبكقػػػد عٌرفػػػو برتيػػػؿ مػػػالم     

 . 2المختمفة، مف تعجب كاستفياـ كسخرية كت كيد كتحذير كغير ذلؾ مف المكاقؼ االنفعالية"

ا كيي         الذم تيقاؿ  الجماليٌ  " اإلطار الصكتيٌ ة، إٌنوكسبو قيمة معنكيٌ كالتنغيـ يعطي الكالـ ركحن

جممػة صػيغة  ، كلكػؿٌ تة غيػر تنغػيـ جممػة اإلثبػافتنغيـ الجممة االستفياميٌ  ،3بو الجممة في السياؽ"

ف عمػى الكشػؼ عػف يٍ ة تيًعػة خاصػة، بعضػيا صػاعد كبعضػيا ىػابط، كىػذه الصػيغة التنغيمٌيػتنغيميٌ 

 .4معناىا النحكمٌ 

                                                           
 .170األصكات المغكية، النظاـ الصكتي لمغة العربية، محمد عمي الخكلي، دار الفالح، األردف، ص -1
 .209عمـ األصكات، برتيؿ مالمرج، ص -2
 .226المغة العربية معناىا كمبناىا، تماـ حساف، ص -3

 بؽ، كالصفحة ذاتيا.ينظر: السا 4-
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ة أك ع النغمػػػػػات المكسػػػػػيقيٌ كمػػػػػا اسػػػػػتخدـ مػػػػػاريك بػػػػػام مصػػػػػطمح التنغػػػػػيـ كعٌرفػػػػػو ب نػػػػػو:" تتػػػػػابي       

، يسػػػتدؿ مػػػف ذلػػػؾ عمػػػى أٌف لمتنغػػػيـ صػػػمة كثيقػػػة باإليقػػػاع 1ف"يٌ عىػػػقاعػػػات فػػػي حػػػدث كالمػػػي مي اإلي

غٌيػػر مػف طريقػة كالمػو كأدائػػو كمكسػيقى الكػالـ. كظػاىرة التنغػيـ ظػػاىرة ميالزمػة لمكػالـ، فاإلنسػاف يي 

 بتغيُّر الداللة. ؿملمجي 

كلػو:" كقػد حػذفت الصػفة كدؿ إلى التنغيـ كأثره فػي الكػالـ، بق -مف القدماء -كأشار ابف جني     

، كىـ يريدكف: ليؿ طكيؿ  الحاؿ عمييا، كذلؾ فيما حكاه صاحب الكتاب مف قكليـ: سير عميو ليؿه

ػمػا ىػذا إنٌ كك نٌ  فػي كػالـ  ؾ تحػٌس مػف الحػاؿ عمػى مكضػعيا، كذلػؾ أٌنػ ذفت فيػو الصػفة لمػا دؿٌ مػا حي

مقػاـ قكلػو: )طكيػؿ( أك نحػك ذلػؾ. التطكيح كالتطػريح كالتفخػيـ كالتعظػيـ ممػا يقػـك  القائؿ لذلؾ مف

ؾ تكػكف فػي مػدح إنسػاف كالثنػاء عميػو فتقػكؿ: كػاف كأنت تحٌس ىذا مف نفسػؾ إذا ت ممتػو  كذلػؾ أٌنػ

طالة الصػكت بيػا كعم ، فتزيد مف قكة المفظ ب)اهلل( كتتمكف مف تمطيط الالـ، كا  ييػا، أم كاهلل رجالن

ا  ك كريمنا أك نحك ذلؾ"أرجالن فاضالن أك شجاعن
2. 

ٍف لػـ يػذكر مي  ،ييالحظ مف كالـ ابف جني     صػطمح التنغػيـ كمػا أٌنو أدرؾ كظيفة تنغػيـ الكػالـ، كا 

ة و أدرؾ الكظيفػة التػي تؤدييػا طريقػة لفػظ الكػالـ ، مػف إطالػة كزيػادة فػي قػكٌ ذكىرىه المحػدثكف، إال أٌنػ

 المفظ، كأثر ذلؾ في الداللة.

أداء الكػػالـ فػػي األداء القرآنػػي، مػػف ىػػؤالء: ابػػف عممػػاء التجكيػػد إلػػى دكر التنغػػيـ ك كقػػد فطػػف      

:" فمػػػيس التجكيػػػد بتمضػػػيغ  ،الجػػػزرم الػػػذم اسػػػتخدـ لفػػػظ )األداء( فػػػي كالمػػػو عػػػف التجكيػػػد. قػػػائالن

، ، كال بتقطيػع المػدٌ المساف، كال بتقعير الفـ، كال بتعكيج الفؾ، كال بترعيد الصكت، كال بتمطيط الشػدٌ 

                                                           
 .93أسس عمـ المغة، ماريك بام، ص -1

 .373-372، ص2، ج4الخصائص، ابف جني، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط 2-
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يا القمكب كاألسماع، بؿ كال بتطنيف الغٌنات، كال بحصرمة ا لراءات، قراءة تنفر عنيا الطباع، كتمجُّ

القػػػراءة السػػػيمة، العذبػػػة الحمػػػكة المطيفػػػة، التػػػي ال مٍضػػػغى فييػػػا كال لىػػػٍكؾ، كال تعسُّػػػؼ كال تكمُّػػػؼ، كال 

 .1تصنُّع، كال تنطُّع"

لػى بعػشير إلى بعض األداءات الخاطئة كي مر بتجنُّ كابف الجزرم بذلؾ يي       ض األداءات بيػا، كا 

ميـ، كينسػػجـ األداء فػػي الفيػػـ الٌسػػ نة كيػػ مر باألخػػذ بيػػا، بيػػذا يتحقػػؽ األداء المطمػػكب  ليػػتـٌ الحسىػػ

ا مع المعاني  رة في نفس السامع.مؤثِّ  ،تنغيمو رفعنا كخفضن

كأشار الرافعي إلى حيسف األداء في القرآف الكريـ بقكلو:" فمما قرئ عمييـ القرآف، رأكا حركفو       

. يؤكػد 2مماتو، ككمماتو في جممو، ألحاننا لغكيػة رائعػة  ك نيػا الئتالفيػا كتناسػبيا قطعػة كاحػدة"في ك

ىػػػذا أٌف القػػػرآف الكػػػريـ يػػػؤثر فػػػي الػػػنفس إذا مػػػا صػػػاحبتو مػػػؤثرات صػػػكتية متناسػػػبة مػػػع المعػػػاني 

 كالدالالت.

طف أخػرل، ثـ إٌف بعض قراء القرآف الكريـ يخفض صكتو في مكاطف معينػة، كيرفعػو فػي مػكا     

 اء يقػػرأ قكلػػو تعػػالى:رٌ كينفعػػؿ فػػي بعضػػيا ليػػدؿ عمػػى شػػيء معػػيف كاالسػػتنكار كالتفخػػيـ، فػػبعض القيػػ

ا َوُهْم ُيْخلَقُونَ } َخُذوا ِمْن ُدوِنِه آلَِهة  َ  َيْخلُقُوَن َشْيئ  (، بصػكت مػنخفض، كمػنيـ مػف 3)الفرقاف، {َواتَّ

ُكْم َيْوَم } يقرأ قكلو تعالى:  عمى ت كيد البعث.  (، بانفعاؿ ليدؿٌ 16)المؤمنكف، {اْلِقَياَمِة ُتْبَعُثونَ ُثمَّ  ِنَّ

سػاندتو فػي إيصػاؿ المعنػى معنػى، كمي لكدكره فػي إنتػاج ا ،ية األداءاء ألىمٌ رٌ د إدراؾ القي ؤكٌ ىذا يي      

 بكضكح تاـ، كدكره في تحريؾ المشاعر كاألحاسيس.

                                                           

، 1ية العممية، جر عمي محمد الضباع، المطبعة التجا النشر في القراءات العشر، ابف الجزرم، تحقيؽ: 1-
 .213ص
، 2005، 8إعجاز القرآف الكريـ كالبالغػة النبكيػة، مصػطفى صػادؽ الرافعػي، دار الكتػاب العربػي، بيػركت، ط 2-
 .148ص
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)أشػػكاؿ(، كىػػي: النغمػػة اليابطػػة الكاسػػعة، النغمػػة لقػػد قسػػـ تمػػاـ حسػػاف التنغػػيـ إلػػى نمػػاذج       

الصاعة الكاسعة، النغمة اليابطة المتكسطة، النغمة الصاعدة المتكسطة، النغمة اليابطة الضيقة، 

الصػػػكت، كمػػػف أمثمػػػة اسػػػتعمالو:  . كأشػػػار إلػػػى أٌف الكاسػػػع يمثػػػؿ عمػػػكٌ 1النغمػػػة الصػػػاعدة الضػػػيقة 

سػط يسػتعمؿ لممحادثػات العاديػة، كالضػيؽ لمعبػارات الخطابة كالصياح الغاضب كنحك ذلػؾ، كالمتك 

 . 2الصكت كانخفاضو اليائسة الحزينة، فالسعة كالتكسط كالضيؽ تتصؿ بعمكٌ 

، يشػير إلػى 3كبعد تعريفػو لمتنغػيـ ب نػو " اإلطػار الصػكتي الػذم تقػاؿ بػو الجممػة فػي السػياؽ"      

جممػػػة العػػػرض غيػػػر الييكػػػؿ التنغيمػػػي أٌف" الييكػػػؿ التنغيمػػػي الػػػذم تػػػ تي بػػػو الجممػػػة االسػػػتفيامية ك 

لجممػػة اإلثبػػات كىػػٌف يخػػتمفف مػػف حيػػث التغػػيـ عػػف الجممػػة المؤكػػدة، فمكػػؿ جممػػة مػػف ىػػذه صػػيغة 

تنغيميػػة خاصػػة... بعضػػيا مرتفػػع كبعضػػيا مػػنخفض كبعضػػيا يتفػػؽ مػػع النبػػر كبعضػػيا ال يتفػػؽ 

لتنغيميػػة فالصػػيغة ا ،معػػو. كبعضػػيا صػػاعد مػػف مسػػتكل أسػػفؿ كبعضػػيا ىػػابط مػػف مسػػتكل أعمػػى

 .4عيف عمى الكشؼ عف معناىا النحكم"يي  ،خاص بالجممة منحنى نغميٌ 

لمتنغيـ دكر ىاـ يظير بكضكح في تمييػز الجممػة الخبريػة مػف االسػتفيامية مػف المؤكػدة، كىػذا     

ر اىتماـ الدارسيف بالتنغيـ مف عمماء المغػة كعممػاء التجكيػد كالميفٌسػريف. كيتطمػب التنغػيـ قارئنػا فسٌ يي 

ػػا، يػػؤدم الػػنٌص مي  إٌف األداء لػػيس مجػػرد أصػػكات  ة  إذٍ عينػػة، فينقػػؿ المعػػاني بدقٌػػبطريقػػة مي  تقننػػا بارعن

 و أداة لمتعبير عف المعاني. إنٌ  بؿٍ  ،متولفة
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 وظائف التنغيم9

الالت فػػػي الكػػػالـ، فتمييػػػز الجممػػػة االسػػػتفيامية مػػػف تتجمٌػػػى كظيفػػػة التنغػػػيـ فػػػي تكضػػػيح الػػػدٌ      

شاركيا فػي بيػاف عالمات الترقيـ، كيي  محؿٌ  و يحؿٌ طة التنغيـ، إضافة إلى أنٌ ابكسإال  الخبرٌية ال يتـٌ 

 إٌنو ال بٌد لمتراكيب مف طريقة تصؿ بيا إلى السامع كما ينبغي. داللة التراكيب، إذٍ 

ػػػا كحيكيػػػة، كلػػػو دكر بػػػارز فػػػي تكضػػػيح الػػػنص، كثٌمػػػ عطػػػي لمػػػنٌص كالتنغػػيـ يي        ة المكتػػػكب ركحن

لمتنغػػيـ فػػي المغػػة  فيػػك مظيػػر مػػف مظػػاىر التػػ ثير فػػي المعنػػى كاإلعػػراب، كمػػف أغػػراض ككظػػائؼ 

 أىـ تمؾ الكظائؼ:

 الوظيفة المعنوية9 -1

يػػرتبط التنغػػيـ بػػالمكاقؼ النفسػػية، فيػػك يتبػػع المشػػاعر كاألحاسػػيس مػػف حمػػاس كفخػػر كرضػػا      

كغضب كأمؿ كي س كغير ذلؾ. كالتنغيـ مف الظكاىر الصكتية التي تسػاعد فػي تحديػد المعنػى، إذ 

، ة، فمػػثالن ة إلػػى اسػػتفياميٌ إٌف تغييػػر النغمػػة يػػؤدم إلػػى تغييػػر الداللػػة، كاالنتقػػاؿ بالجممػػة مػػف خبرٌيػػ

ة، بمعنػى: )أأىنػتى قمػػتى جممػة: )أنػت قمػتى كػػذا( جممػة خبريػة، قػد تنتقػػؿ بػالتنغيـ إلػى جممػة اسػػتفياميٌ 

ة، فػ ذا قيمػت ة أك جممة اسػتفياميٌ كذا (. ككذلؾ جممة: )ىك ذكي جدنا( تحتمؿ أف تككف جممة خبريٌ 

ذا قيمت بنغمة )ىابطة( في نيابنغمة )صاعدة( في نيايتيا تككف استفياميٌ   ة.يتيا تككف خبريٌ ة، كا 

، كتبرز الكظيفة المعنكيٌ       ة بكضكح في القرآف الكريـ، فالتنغيـ في آيػات االسػتغفار كالتكبػة مػثالن

ة، كاألمػر كالنيػي ل فػي آيػات التيديػد كالكعيػد، فػالميف غيػر الشػدٌ ؤدٌ يختمؼ عف التنغيـ الميػ ال بٌد أفٍ 

 غير الدعاء.
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ا  فالتنغيـ في قكؿ الشاعر: ،ة القشيرمٌ م  في ديكاف الصِّ ك    يؤدم التنغيـ دكرنا معنكينا كاضحن

لعمريؾى ما رٌيا بذاًت أمانىةو     كال ًعٍندى رٌيا لمميحٌب جزاءي 
1 

 ر يختمؼ عف قكلو:بما فيو مف معنى التحسُّ  

ٌدةن  ٍف عىدىٍتنً لً      خميمٌي، ال أزدادي إال مىكى  2كاءي يى العيدى طٌيا، كا 

ا في قكلو:بما فيو مف معنى       اإلصرار عمى حٌب رٌيا. كيظير ذلؾ أيضن

ٌمتً   3كلكٌنما الدُّنيا كىفٍيًء غمامةو     أظىٌمٍت ًبغىٍيـو ساعىةن كاضمىحى

 فال بيٌد أٍف يختمؼ تنغيـ ىذا البيت عف تنغيـ البيت الذم يميو:

ٍت حيفى غى  مامىةى غيٍدكىةن     عمى الفىٍرًع ماذا ىي جى  4ن تً أال قاتىؿى اهللي الحى

 ففي التنغيـ قٍصده إلى الت كيد أك المبالغة في الدعاء. 

كىكػذا، فػ ٌف عمػى القػارئ أٍف ييراعػي معػػاني األبيػات كيػ تي بنغمػات تيناسػب المعنػى كالسػػياؽ،       

 ة.كت ثُّره عند القراء ،كىذا ال ي تي إال مف خالؿ تفاعيؿ القارئ
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 اللية9   الوظيفة الدِّ  -1

يػػؤٌدم التنغػػيـ دكرنا عمػػى قػػدر كبيػػر مػػف األىميػػة فػػي التفريػػؽ بػػيف دالالت السمسػػمة الكالميػػة  

ع أك الكاحدة، ففي الجممة االستفياميٌ  ة ييفٌرؽ التنغيـ بيف داللتيا عمى النفي أك اإلثبات أك التفجُّ

 األمر أك النيي أك التحذير أك التمٌني أك الدعاء. 

 ة: مٌ الكظيفة مف خالؿ قكؿ الصِّ مح ىذه مٍ كنستطيع أف نى      

ٌتٍع بالًجكاًر كبالقيٍربً  ـٍ أتىمى ـٍ أٍقًض مٍنًؾ ليبانىةن       كل ٍسرىتي، ل فكاحى
1 

إٌف عمػػى القػػارئ أٍف يقػػرأ )فكاحسػػرتي( بنغمػػة مرتفعػػة  إليصػػاؿ معنػػى المبالغػػة فػػي الحػػزف  إذٍ      

إلى  ،الظاىر في بياف غرضو كتكضيحوعند الشاعر. كالتنغيـ ييتيح لممتكمـ الخركج عف األسمكب 

 ة: مٌ أسمكب آخر ميقابؿ لو، كمف األمثمة عمى ذلؾ قكؿ الصِّ 

ٍف لعٍيفو ال ترل قيمؿى الًحمى     كال جبىؿ األكشاًؿ إاٌل استىيىٌمتً  أال مى
2 

ػ      سُّػر كالتفىجُّ ع. كمػف االستفياـ في )مىف لعىٍيف( يظير بالتنغيـ، فػالمفظ لفػظ اسػتفياـ كمعنػاه الٌتحى

ا، ما لفظيو االستفياـ كمعناه االستنكار، كمنو قكلو:   األمثمة عمى ذلؾ أيضن

ٍدًع الزُّجاجً  ٍدعى الزجاجة بانىٍت     كيؼى لٍي باٍنًصداًع صى دىٍعنا صى  3فاٍنصى

 كمنو ما لٍفظو االستفياـ كمعناه التعٌجب، مثؿ قكلو: 

ٍيؼو      كماذا تيرى   1ٌجي مٍف ربيعو سقى نٍجداسقى اهللي نٍجدنا مٍف ربيعو كصى

                                                           
 ، المبانة: الحاجة.57ة، صمٌ ديكاف الصِّ  -1

 ، استيمت: سالت بالدمع.64السابؽ، ص 2-
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مػؿ، كتىكافيػؽ التنغػيـ مػع معنػى كىكذا، تتبٌيف الكظيفة الدِّ    اللية لمتنغيـ في التفريػؽ بػيف دالالت الجي

 الجممة.

 ة9الوظيفة التركيبيه  -2

مؿ، فالتنغيـ ييغىٌير الجيمؿ مف تركيب فريؽ بيف أنكاع الجي ة لمتنغيـ في التٌ تظير الكظيفة التركيبيٌ     

ػػذفت بعػػض عناصػػرىا  كحػػذؼ أداة كٌضػػخػػر. كالتنغػػيـ ييظيػػر كيي إلػػى آ ح بعػػض األسػػاليب التػػي حي

ة  االسػػػتفياـ، كحػػػذؼ أداة النػػػداء، كىنػػػاؾ تراكيػػػب تحتػػػكم عمػػػى أدكات اسػػػتفياـ كليسػػػت اسػػػتفياميٌ 

ػػب أك االسػػتنكار أك التقريػػر.  مػػؿ ييخػػرج الجممػػة مػػف االسػػتفياـ إلػػى التعجُّ فػػالتنغيـ فػػي مثػػؿ ىػػذه الجي

 مثاؿ يكضح ذلؾ:كىذا 

، أخكؾى حافظه لمقرآف.  ه حافظ لمقرآف() إخبار ليث أٌف أخا ليثه

، حافظنا لمقرآف.  ليث، ب ٌف ليثنا حافظ لمقرآف( ي) إخبار أخ ليثه أخكؾى

 ) سؤاؿ، ىؿ ليث يحفظ القرآف ( ليثه أخكؾى حافظه لمقرآف 

 (   إخبار ) نداء ليث، أخكؾ حافظه لمقرآف.

 ) نداء   استفياـ(  مقرآف ليث، أخكؾى حافظه ل

ف يٌ عىػعمػى معنػى مي  ىذه الجممة تعتمد عمى التنغيـ في بياف معناىا، كلػيس فػي تركيبيػا مػا يػدؿٌ     

 دكف آخر. كمثؿ ذلؾ قكؿ اليزيدم لمكسائي:

 ري مٍيرنا     ال يككف الميري ميري يٍ ال يككف العى 

                                                                                                                                                                      
 .78، صةمٌ ديكاف الصِّ  -1
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الثاني عمى أٌنو خبر )يككف(، فقاؿ لو فظٌف الكسائي أٌف الشاعر أخط ، إذ يجب أف ينصب المير 

ػػرتبط  . كىنػػا لػػـ يفطػػف الكسػػائي لمكقػػؼ المي الًيزيػػدم: الشػػعر صػػكاب، إٌنمػػا ابتػػدأ فقػػاؿ: الميػػري ميػػري

بػػالتنغيـ الػػذم جعػػؿ جممػػة )ال يكػػكف( ذات نغمػػة مميػػزة، فكػػاف لػػو أثػػره الكاضػػح فػػي الداللػػة عمػػى 

 .ً 1المعنى

مؿ تيقاؿ بتنغيـ مي       ، إذ يكػكف التنغػيـ ىػك العنصػر عٌيف، كيتغٌير معناىا النحكمٌ كىكذا، فيناؾ جي

الكحيػػػد الػػػذم ييمٌيػػػز معنػػػى الجممػػػة، نحػػػك قكلػػػؾ: )ال( بقصػػػد اإلنكػػػار أك االسػػػتفياـ أك التككيػػػد أك 

 التعجب، كذلؾ ألداء المعنى الميراد.

لندبػػة كالنػػداء، ا( )يػػاكييمٌيػػز التنغػػيـ معػػاني الحػػركؼ كاألدكات كييفػػٌرؽ بينيػػا  "كػػالفرؽ بػػيف          

تىا يىا} :كمثؿ ذلؾ قكلو تعالى ٍسرى ا حى مىٰى مى ٍنػبً  ًفػي فىر ٍطػتي  عى (، ك)يػا( ىنػا لمندبػة 56)الزمػر،  {الم ػوً  جى

 .2كلنغمة الحزف التي تكتنؼ حديث العاصي يـك القيامة" ،لتعٌذر النداء عمى الحسرة

في التفريؽ بيف الخبر كالدعاء، كبيف الخبر كاالستفياـ، ككذلؾ  ميمًّاىذا كيؤدم التنغيـ دكرنا      

يحؿ محؿ حذؼ بعض الكممات مف التراكيب  فقد تيحذؼ أداة االستفياـ كيدؿ التنغػيـ عمييػا، كقػد 

يىقيػكؿي ال ػًذيفى } تحذؼ أداة النداء كيدؿ التنغيـ عمييا، ككذلؾ الصفة، كجكاب الشرط  كقكلو تعالى: كى

كا لىػػكٍ  بِّػػوً كىفىػري مىٍيػػًو آيىػػةه ًمػػٍف رى قناه(. كفيمػػا (، حػػذؼ جػػكاب )لػػكال( كالتقػػدير )لصػػدٌ 27)الرعػد، { الى أيٍنػػًزؿى عى

 ة:م  يمي تكضيح ذلؾ الحذؼ ب مثمة عدة مف ديكاف الصِّ 

 

                                                           
، نقػػالن عػػف: األشػػباه 72ينظػػر: التنغػػيـ فػػي المغػػة العربيػػة، رؤيػػة فيزيائيػػة، رضػػا زالقػػي، جامعػػة بػػكمرداس، ص -1

 .245، ص1986كالنظائر، السيكطي، 
جامعػة محمػد ، كميػة اآلداب، العػدد السػابع  التنغيـ كأثره في اختالؼ المعنى كداللة السياؽ، سيؿ ليمى، مجمػة 2-

 .2010خيضر، الجزائر، 
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 حذف أداة االستفيام وداللة التنغيم عمييا9  - أ

 ة:م  قد تيحذؼ أداة االستفياـ كيدؿ التنغيـ عمييا، كقكؿ الصِّ     

ذ مىٍت      كما لمقيكل، إالٌ  ذ ، بىقاءي كًمٍف قىٍكًليا إٌف القيكل قىٍد تىجى  1 تيجى

أداة االسػػتفياـ محذكفػػة فػػي )إف القػػكل قػػد تجػػذمت(، كتقػػدير الكػػالـ )أإٌف القػػكل قػػد تجػػذمت (     

أم: )ىػػػؿ تجػػػذمت القػػػكل (  يحػػػؿ التنغػػػيـ محػػػؿ األداة المحذكفػػػة، كييغيػػػر األسػػػمكب، إٍذ ينقمػػػو مػػػف 

ػػػال ر عػػػف ذلػػػؾ بالنغمػػػة المسػػػتكية عٌبػػػب، كيي صػػػيغة اإلخباريػػػة إلػػػى أخػػػرل إنشػػػائية تػػػدؿ عمػػػى التعجُّ

و لػيس لمقػكل بقػاء الصاعدة، كتتمثؿ داللة البيت في أٌف رٌيا تتعجػب مػف انقطػاع قػكاه، فييجيبييػا ب ٌنػ

ٍف لـ تنقطع.  كا 

إضػافة إلػى  ،مزة االسػتفياـؤكد حذؼ ىة التنغيـ بالكشؼ عف الداللة  فالتنغيـ يي كتتجمى أىميٌ      

يت مػػػؿ  و ينبغػػػي عمػػػى القػػػارئ أفٍ ة لمعبػػػارة المغكيػػػة فػػػي البيػػػت، كمػػػف ىنػػػا ف ٌنػػػإبػػػراز القيمػػػة االنفعالٌيػػػ

 المعنى كي تي بنغمة تيناسبو، سكاء أكانت الداللة ظاىرة أـ باطنة.

 كفي قكلو:     

: كىذا آخري العٍيدً  يقكلكف: ىذا آخري   2ًمٍف قىٍمبي العىٍيًد منكـي     فقيٍمتي

 أداة االستفياـ محذكفة في )ىذا آخر العيد منكـ(، كتقدير الكالـ )أىذا آخر العيد منكـ(، إذٍ      

ة إلػػػى أخػػػرل األداة المحذكفػػػة، كيغٌيػػػر األسػػػمكب، فينقمػػػو مػػػف الصػػػيغة اإلخبارٌيػػػ التنغػػػيـ محػػػؿٌ  يحػػػؿٌ 

                                                           
 ، تجذمت: تقطعت.54ة، صمٌ كاف الصِّ دي 1
 .57، صالسابؽ 2
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أىميػػػة التنغػػػيـ بالكشػػػؼ عػػػف اعدة. كتظيػػػر ة، كييعٌبػػػر عػػػف ذلػػػؾ بالنغمػػػة المسػػػتكية الٌصػػػاسػػػتفياميٌ 

 ة.ؤكد حذؼ ىمزة االستفياـ، إضافة إلى التعبير عف االنفعاؿ كالحالة النفسيٌ اللة، فالتنغيـ يي الدِّ 

 كفي قكلو:

، إٌف ذا لىعىجيبي  يقكلكف لي: داري األحٌبة قٍد دىنىٍت        كأٍنتى كىئيبه
1 

ًذفت أداة االستفياـ في )كأنت كئيب(، كتقدير الكالـ  األداة  التنغيـ محؿٌ  )أأنت كئيب (، إذ يحؿٌ حي

ػة إلػى االسػتفياميٌ المحذكفة، كينتقؿ الكالـ مف الصيغة اإلخباريٌ  ب. كفػي البيػت ة الدالػة عمػى التعجُّ

 الذم يميو يقكؿ:

ـٍ يىكيٍف بيفى الٌدياًر حبيبي   2فقمتي كما تيغني دياره تقاربىٍت      إذا ل

بػػالتنغيـ تنتقػػؿ الجممػػة مػػف النفػػي إلػػى االسػػتفياـ فػػي قكلػػو: )كمػػا تغنػػي ديػػار تقاربػػت(، كتقػػدير     

و نفػي، كفػي الحقيقػة ىػك اسػتفياـ، كتنغػيـ الكالـ )كماذا تغنػي ديػار تقاربػت (، فقػد يظػٌف القػارئ أٌنػ

 النفي يختمؼ عف تنغيـ االستفياـ.

ـ عمػػػى كجػػػكد أداة اسػػػتفياـ محذكفػػػة فػػػي الكػػػالـ، ٍكػػػصػػػؿ فػػػي الحي يٍ كىكػػػذا، فػػػ ف التنغػػػيـ ىػػػك الفى      

 ككذلؾ، يحؿ التنغيـ محؿ عالمة االستفياـ ) ( في الكالـ المكتكب.

 حذف أداة النداء وداللة التنغيم عمييا9   - ب

 ة:مٌ قد تيحذؼ أداة النداء كيدٌؿ التنغيـ عمييا، كمف أمثمة ذلؾ قكؿ الصِّ 

، فسٌمما، إٌني كاقؼه فميسٌمـه      عمى خميمي    1الٌنير، فارتاحا قميالن
                                                           

 .59ة، صمٌ ديكاف الصِّ  -1
 السابؽ، كالصفحة ذاتيا. -2
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(، كيتمثٌػػؿ دكر ىػػذا الحػػذؼ فيمػػا يتركػػو مػػف أثػػر، ذلػػؾ أٌنػػو ييقػػٌرب بػػيف  حػػذفت أداة النػػداء )يػػا خميمػػي 

نػػادل. كيحػػؿ التنغػػيـ ىنػػا محػػؿ األداة المحذكفػػة، كينتفػػؿ بالصػػيغة مػػف اإلخبػػار إلػػى  نػػادم كالمي المي

ذا الحذؼ ييكسب الكالـ ليٍطفنا كحالكة. كمثمو الكثير اإلنشاء، كييعب ر عف ذلؾ بالنغمة الصاعدة. كى

 (.في شعر الصمة، فكثيرنا ما كاف يبدأ أبياتو بػ )خميمىيٌ 

 فة وداللة التنغيم عمييا9حذف الصِّ  -جي   

ػػ ـ لمكػػالـ، فة المحذكفػػة، إذ ييػػدرؾ السػػامع ذلػػؾ مػػف طريقػػة أداء المػػتكمٌ يقػػكـ التنغػػيـ مقػػاـ الصِّ

لػى ذلػػؾ أشػار ابػػف جنػي  فة كمػا ذيكػػر فػي صػػفحة سػابقة. فالصػػفة قػػد فػػي حديثػو عػػف حػذؼ الٌصػػكا 

 ة:م  يا، كمف أمثمة ذلؾ قكؿ الصِّ التنغيـ محمٌ  تيحذؼ كيحؿٌ 

رادى الغىٍكرً   2شىعىٍبعىبا ىؿ أنتى ميبًمغه        سالمنا، كال تبخؿ، ًغمارى  أال يا جي

ػا( أك       في ىذا البيت استيغني بالتنغيـ عف الصفة المحذكفة لػػ )سػالمنا(، كالتقػدير )سػالمنا عظيمن

 )كبيرنا( أك )حارًّا(. كفي قكلو:

ؤف  تحٌيةن       ييخىصُّ بيا شيٌبافي قكمي كشيبييامً فى  ـٍ فاٍقرى ٌني عميًي
3 

ذفت الصفة بعد )تحية( كتقدير الكالـ )تحية طيبة(، كدٌؿ   التنغيـ عمييا. كقكلو:حي

ًمٍمنا      ب ٍنصاؼو لييٌف كال ًسرارً   4شييكره يٍنقىضيفى كما عى

                                                                                                                                                                      

 .125ة، صمٌ ديكاف الصِّ  1-
 .55السابؽ، ص  2-

 .63، صالسابؽ -3
 .95، صالسابؽ 4-
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ػػذفت الصػػفة كدٌؿ التنغػػيـ عمييػػا فػػي )شػػيكر( كالتقػػدير )شػػيكر طكيمػػة(، كتظيػػر النغمػػة مػػف  حي

 خالؿ زيادة المد في حرؼ الكاك فتيقرأ: )شيكككر...(. ككذلؾ في قكلو: 

ـي مىعاسالـه عمى الٌدنيا فما ىي ر  ـٍ يكيٍف شىٍممي كشٍمميكي ةه     إذا ل احى
1 

يػػدؿ التنغػػيـ عمػػى حػػذؼ الصػػفة بعػػد )سػػالـ(، كالتقػػدير )سػػالـ كبيػػر(، فتػػؤد ل بمػػد حػػرؼ 

 األلؼ )سالااـ...(.

كىكػػذا، يسػػتنتج أٌف التنغػػيـ يػػؤدم كظيفػػة تركيبيػػة كدالليػػة فػػي بعػػض األنمػػاط المغكيػػة، حيػػث 

محذكفػػة، كمػػا فػػي حػػذؼ أداة االسػػتفياـ، كحػػذؼ أداة النػػداء، يقػػـك مقػػاـ بعػػض العناصػػر المغكيػػة ال

 كحذؼ الصفة  إذ يفيـ السامع المعنى مف طريقة أداء الكالـ، كيعرؼ العنصر المحذكؼ.

 ة(9الوظيفة االجتماعية )االنفعاليه  -3

يظيػػر التنغػػيـ فػػي كػػالـ النػػاس، كييسػػاعد عمػػى الفيػػـ كالتكاصػػؿ فيمػػا بيػػنيـ. كمالحظػػة طريقػػة  

في تحديد المعنى، كمف خػالؿ التنغػيـ يسػتطيع المػتكمـ أف ييفصػح عػف مشػاعره  ةنطؽ الكالـ ميم

ا أك طمبنا أك غير ذلؾ.  في المكاقؼ الحكارية، كقكلؾ: )اخرج( فقد يككف تكبيخن

لػػى االخػتالؼ بػػيف الكممػة التػػي كقػد أشػػار الفػاراب  ي إلػػى أىميػة التنغػػيـ فػي عمميػػة التكاصػؿ، كا 

تينطػػؽ كمػػا ىػػي دكف أم تنغػػيـ، كبػػيف الكممػػة التػػي ييضػػاؼ إلييػػا نغمػػة معٌينػػة  فقػػاؿ:" كالكممػػة فػػي 

ذاتيا متى كاف النطؽ بيا بدافع ىػذه الرغبػة دكف غايػة أقصػى فػ ف ت ثيرىػا فػي نفػس المخاطػب ال 

كر فيػو إلػى مجػرد فيػـ الغػرض المقصػكد منيػا، كفػي ىػذه الحالػة تكػكف المناسػبة يتعدل تنبيو الشع

بػػيف أزمنػػة حركاتيػػا اعتياديػػة كالمػػ لكؼ فػػي لغػػة الكػػالـ عمػػى مجػػرل العػػادة، كلكػػف متػػى تناسػػبت 

                                                           
ٌمة -1  .113، صديكاف الصِّ
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تناسبنا آخر ب ف طاؿ زمف إرسػاؿ الحػركؼ المصػٌكتة فػي الكممػة كاختمفػت مقاطعيػا عمػى تمديػدات 

فسيمعت ميرسمة عمػى نحػك يمػذُّ فػي األسػماع، ف نيػا بػذلؾ تكػكف أشػد تنبيينػا كتػ ثيرنا مف الًحٌدة كالثِّقؿ 

 .1عمى المخاطىب"

كأشػػار عصػػاـ نػػكر الػػديف إلػػى دكر التنغػػيـ فػػي تحديػػد داللػػة الكػػالـ بقكلػػو:" إٌف سػػياؽ الحػػاؿ  

معيف يحدد حالة الناطؽ كالسامع كنػكع الرسػالة، ككجػكد مسػتمعيف أك عػدـ كجػكدىـ، كنكعيػة المسػت

ا، في تنغيـ الجممة أك  كحالتيـ النفسية كاالجتماعية، كالثقافية كالسياسية، كؿ أكلئؾ قد يساعد أيضن

ا كيعطييا معنى محددنا" العبارة تنغيمنا خاصن
2. 

كتظيػػر كظيفػػة التنغػػيـ االجتماعيػػة مػػف خػػالؿ مكاقػػؼ كثيػػرة، مػػف أمثمػػة ذلػػؾ أٌنػػو ييسػػاعد فػػي 

طػػػب كالػػػدركس. كفػػػي الصػػػالة عنػػػد القيػػػاـ مػػػف  عمميػػػة التكاصػػػؿ بػػػيف اإلمػػػاـ كالمػػػ مكميف فػػػي الخي

ٍف جعػؿ  السجكد  ف ذا رفع اإلماـ صكتو بنغمة صاعدة، عرؼ مىٍف خمفو ب ٌنػو يينػبييـ إلػى القيػاـ، كا 

 .3بنغمة مستكية عرؼ الم مكمكف ب ٌف اإلماـ يريد الجمكس لمتشٌيد الصكت

كذلؾ في عممية التكاصؿ بيف الميعٌمؽ في مباريات كرة القدـ كالجميكر، فعندما يصػيح الميعمػؽ 

كييصػػػدر صػػػػكتنا عالينػػػا يفيػػػػـ الجميػػػكر بػػػػ ٌف الكػػػرة دخمػػػػت اليػػػدؼ، أك ييصػػػػدر صػػػكتنا آخػػػػر بنغمػػػػة 

رصػػة مػػا ضػػاعت، أك أٌف الكػػرة أخطػػ ت اليػػدؼ، كغيػػر ذلػػؾ مػػف منخفضػػة فػػيفيـ الجميػػكر بػػ ٌف ف

مؿ تيقاؿ بتنغيـ معٌيف تيسيـ إسيامنا كبيرنا في   .إيصاؿ الرسالة بكضكحأصكات ييصدرىا الميعمؽ كجي

                                                           
المكسيقى الكبير، الفارابي، تحقيؽ: غطاس عبد الممؾ، مراجعة: محمكد أحمد الحفني، دار الكتاب العربي،  -1

 .19القاىرة، ص
 .122، ص1992، 1عمـ كظائؼ األصكات، الفكنكلكجيا، عصاـ نكر الديف، دار الفكر المبناني، بيركت، ط 2-
، 369، مجمة المكقؼ األدبي، دمشؽ، العدد الجكارنةاهلل  العربية، يكسؼ عبد ينظر: التنغيـ كداللتو في 3-

2002. 
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ا، أداء التحية بيف الناس  إذ إٌف طريقة أدائيا تختمػؼ بػاختالؼ نفسػية المػتكمـ، كمػا إذا   كأيضن

يػر ذلػؾ الكثيػر مػف المكاقػؼ الحكاريػة التػي ييعػٌد التنغػيـ عينصػرنا فٌعػاالن كاف يحػب السػامع أك ال. كغ

 فييا.  

ة يتبيف أٌف لمتنغػيـ أثػرنا بػارزنا فػي جميػع المكاقػؼ الحكاريػة التػي كانػت م  كبالنظر في ديكاف الصِّ 

ة كمىف حكلو، حيث جاء التنغيـ حامالن الكثير مػف األحاسػيس كالمشػاعر، يسػتطيع تدكر بيف الصمٌ 

 القارئ أٍف يفيميا كيؤدييا بطريقة رائعة بحيث يحٌس بيا السامع كيتذكقيا. 

 الوظيفة الجمالية9 -4

، كىػذا يى  بي سً ييكٍ  ظيػر فػي أداءات عػٌدة منيػا: أداء القػٌراء فػي التنغيـ النص  حيػاة كركنقنػا كجمػاالن

ػػػا، فػػػ فٌ  ػػػا كانسػػػجامنا. كأيضن صػػػكت القػػػارئ إٍف كػػػاف  تػػػالكة القػػػرآف الكػػػريـ، ممػػػا يعطػػػي اآليػػػات تناغمن

ٍف لػـ يفيػػـ معنػػى اآليػػات فػػي بعػض األحيػػاف، كفػػي ذلػػؾ يتفاضػػؿ  ،جمػيالن ف ٌنػػو يػػؤٌثر فػػي السػػامع كا 

  كذلػػػػؾ لقيػػػػٍرب قراءتػػػػو مػػػػف قمبػػػػو غيػػػػرهالقػػػػٌراء، فيحػػػػب السػػػػامع أٍف يسػػػػتمع لقػػػػراءة أحػػػػد القػػػػراء دكف 

. افعطييي  ،كالتنغيـ المالئـ ،إٌف حٍسف األداء كمالمستو مشاعره  إذٍ   اآليات حالكة كجماالن

و إلنتػاج ألحػاف ئػء طػابع المكسػيقى عمػى الشػعر، كأداكيؤدم التنغيـ كظيفة جماليػة فػي إضػفا 

جميمة تطرب لسماعيا اآلذاف. كالتنغيـ يحمؿ المعنى، فاألذف تحس كتيمٌيز المكسػيقى الحزينػة مػف 

ا يػؤثر فػي مٌمػ ،ر فػي المعنػىالمكسيقى التي تكحي بمعنى الفرح، إذ إٌف تغيير النغـ ينتج عنو تغيي

 السامع.

ػم التنغػيـ فييػا كظيفػػة جمالٌيػؤدٌ كمػف األمثمػة التػي ييػػ ؤذف أثنػاء رفػػع األذاف، ا، صػػكت الميػة أيضن

، فػاألذاف كاإلقامػة ف أثنػاء الصػالةشػكع المصػمير عمػى خي ؤثٌ كصكت اإلمػاـ فػي الصػالة، كىػذا مػا ييػ
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الميصػٌميف، كزيػادة خشػكعيـ فػي الٌصػالة، بػٍؿ إٌف ىػذه كالقراءة، كٌميا عكامػؿ تيٍسػيـ فػي ترقيػؽ قمػكب 

 الٌثالثة تيعٌد مٍف أسباب الٌدعكة إلى اإليماف.

ييستنتج ممػا سػبؽ، أٌف فػي رفػع الصػكت كخفضػو، أك صػعكده كىبكطػو، شػيء آخػر زائػد عػف  

مجرد قراءة الكممات كالجمؿ، كفيو جانػب صػكتي جمػالي، ييحٌسػف الػنص كيجعػؿ لػو قيمػة أخػرل ، 

تكتمػػؿ الصػػكرة كيػػتـ المعنػػى، كيػػؤثر فػػي الػػنفس التػػ ثير المطمػػكب، كبػػو يتحقػػؽ تػػرابط الكممػػات كبػػو 

مؿ كتناسقيا. كىذا كمو يساعد المتكمـ عمى التعبير عف مشاعره.   كالجي

 دور األداء في تحويل اإلعراب9

مؿ دكر في تحكيؿ اإلعراب يقػة أم أٌف اإلعراب يختمؼ باختالؼ طر   ألداء الكالـ كتنغيـ الجي

ة )كمػا مػٌر سػابقنا فػي الحػديث عػف الكظيفػة التركيبيػة ة نحكيٌ نطؽ الجممة، فتنغيميا لو داللة كظيفيٌ 

ا بػػػ كثر مػػػف طريقػػػة كيختمػػػؼ إعػػػراب كمماتيػػػا مػػػع عػػػدـ اخػػػتالؼ نفسػػػيكقػػػد تيقػػػاؿ الجممػػػة  .لمتنغػػػيـ(

 مكاقعيا، لكف الفرؽ الكحيد ىك طريقة أدائيا، مثاؿ ذلؾ جممة:

 .ليثه ما أكرـى أبكيو

، ما أكرـى أبكيو   ليثه

، ما أكرـي أبكيو   ليثه

ستفياـ، ىنا الا معنى ففي الجممة األكلى معنى النفي، كفي الثانية معنى التعجب، كفي الثالثة

 بكضكح.في تغيير المعنى ر التنغيـ أثيظير 

عراب كمماتيا، كمثػاؿ ذلػؾ جممػة: )تمػؾ الجامعػة المتطػكرة(، كييحدٌ       د التنغيـ عناصر الجممة كا 

يختمؼ اإلعراب فييا باختالؼ التنغػيـ  فػ ذا قمنػا: )تمػؾ الجامعػة( ثػـ كقفنػا، تكػكف )تمػؾ( مبتػدأ، ك 

، ك )المتطػػكرة( تكػػكف خبػػرنا. أمػػا إذا كقفنػػا عمػػى )تمػػؾ(،  ا، ك )الجامعػػة( خبػػرن  كانػػت)الجامعػػة( بػػدىالن

 )المتطكرة( نعتنا.
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 ونتائج الدراسة الخاتمة

لػػػػألداءات الصػػػػكتية، التركيبيػػػػة كفػػػػكؽ التركيبيػػػػة، كدراسػػػػتيا، التنظيػػػػرٌم بٍعػػػػد ىػػػػذا العػػػػٍرض        

ػػٍيفو مػٍف  ػمة القشػػيرم،  عييػكف الٌشػػٍعر العربػي األمػػكم،كتطبيقيػا عمػى عى ىػذا األدب الرفيػػع شػعر الصِّ

ػػؿ أجمػػؿ صػػكر األداء، كذلػػؾ فػػي تراكيبػػو الفريػػدة التػػي جػػاءت ضػػمف أبيػػاتو مينضػػبطة  القابػػؿ لتحمُّ

تالؤيـ األصكات مع المعاني ككٍقع التراكيب، كىذا األبيات مزيدنا مف الجماؿ، ك مكزكنة، مٌما ييحٌمؿ 

ػػػا، كميسػػػتًمعنا باسػػػتطاعتو تػػػذٌكؽ األ ٌمػػػا ييبػػػرز جمػػػاؿ األبيػػػات الشػػػعرية، ت، ماصػػػك يتطم ػػػب قارئنػػػا بارعن

 كتتحقؽ الغاية منيا.

ػػػػا فيػػػػذه محاكلػػػػة قامػػػػت بيػػػػا الباحثػػػػة لمكقػػػػكؼ عمػػػػى بعػػػػض صػػػػكر األداء، كالظػػػػػكاىر        ختامن

في الدراسػات الصكتية، التي بيا يؤٌدل الشعر األداء الميناسب، استنادنا إلى جيكد العمماء المبذكلة 

لدراسات جديدة. كخمصت  يةن أٍف تيسيـ ىذه الدراسة في فٍتح آفاؽو التركيبية النحكية كالصكتية، متمنٌ 

 نتائج كاف أىٌميا: إلى الباحثة 

، كىػي عبػارة الفكنيمات فكؽ التركيبية مف أىـٌ عناصر السياؽ التػي تػؤثر فػي المعنػى تيعدُّ  -1

 عف أداءات يتفاكت استخداميا تٍبعنا لمحالة الشعكرية كالسياؽ الذم تيقاؿ بو

لرسػالة المغكيػة التمكُّف مف أداء الكػالـ بطريقػة صػكتٌية صػحيحة قػٍد يػؤٌدم إلػى فشػؿ اعدـي  -2

 .في تحقيؽ أغراضيا

ػػتكٌمـ كالسػػامع -3   فعممٌيػػة الكػػالـ تقػػكـ عمػػى الٌصػػمة أداء الكػػالـ يعكػػس طبيعػػة الحػػكار بػػيف المي

ؿ جانبنػا أداء الكػالـ ييمثٌػك  فػي ذىػف كػٌؿ مػف الميػتكمـ كالسػامع. القائمة بػيف الصػكت كداللتػو

ػػا مػػف جكانػػب المغػػة، فيػػك يػػؤٌثر فػػي الميتمقٌػػي سػػمبنا أك إيجابنػػا، كيػػؤٌدم غػػرض اإلقنػػاع  ميمًّ

 كاستمالة قمكب السامعيف.
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مكاضع االستفياـ أداء الكالـ يبرز التناغـ كاالتساؽ بيف أقساـ الجممة الكاحدة، كالتركيز عمى  -4

مػػؿ دكر ك  كغيرىػػا.كالتعجػػب كالنػػداء كالحػػزف كالفػػرح كاإلثبػػات كاإلنكػػار  ألداء الكػػالـ كتنغػػيـ الجي

 في تحكيؿ اإلعراب.

يصػػاليا، كتغٌيػػر النغمػػة يتبعػػو تغيػػر فػػي  ميػػـٌ التنغػػيـ عنصػػر  -5 يعمػػؿ عمػػى إيضػػاح المعػػاني كا 

نما يمكف مالحظتػو  الداللة. كيعد التنغيـ مف الفكنيمات الثانكية فيك ال يظير في التركيب كا 

ا كحيكيٌ االتنغيـ يعطي ك  .مف خالؿ الكالـ المتصؿ أثناء النطؽ  .ةلنص المكتكب ركحن

ابية كظائؼ عػٌدة، مػف أىٌميػا: التفريػؽ بػيف المعػاني  الػربط بػيف الكممػات فػي ر لمحركات اإلع -6

التراكيػػب  اإليضػػػاح كمنػػػع المػػبس  إمكانيػػػة التقػػػديـ كالتػػػ خير لػػبعض الكممػػػات فػػػي التركيػػػب  

 معرفة الكقؼ كاالبتداء. 

ػػمٌ  -7 نمػػاذج كثيػػرة اختيػػرت فييػػا الكممػػات اختيػػارنا دقيقنػػا بحيػػث تنسػػجـ  ة القشػػيرمٌ فػػي ديػػكاف الصِّ

إلػػى  الشػػاعر حركاتيػػا اإلعرابيػػة مػػع حالػػة الشػػاعر النفسػػية، كمػػع المعنػػى الػػذم أراد أٍف ينقمػػو

ػمٌ  .المتمقٌػي ة القشػػيرم مػف النصػػكص المغكٌيػػة القديمػة التػػي ييمكػف االعتمػػاد عمييػػا كشػػعر الصِّ

 في شرح الظكاىر الصكتية.

 الداللة النحكية لمسككف تظير مف خالؿ مقابمتو مع الحركات )الفتحة كالضمة كالكسرة(. -8

النبر ظاىرة صكتية بالغة األىميػة فػي المغػة العربيػة، إذ إٌنػو يسػاعد عمػى الكشػؼ عػف بدايػة  -9

 ككظيفة داللية.، لمنبر كظيفتاف: كظيفة صكتيةك  الكممة كنيايتيا.
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Abstract 

This study investigates speech performance , which is the way in 

which it is spoken to the hearer. The purpose of communication is 

achieved, and the effect of this performance in the sense and expression. 

The study began to study the sound performance and its cognitive, 

performance , and phonological implications, and their relation to each 

other. Then, the study exhibited the performance of the synthetic sign and 

the zero syntactic sign in the meaning and expression in the Alsemmah 

alqushayri poetry. 

 After that, the study showed two aspects of sound performance; 

Luminous and smoothing and their effect on the meaning and 

expressions. Due to the importance of this subject and the performance 

destruction of communication process, it needs to be studied and applied 

to a model of Arabic poetry, for this reason are chosen from Diwan Al 

Samma. In this study, the researcher opted Diwan Alsemmah to be the 

focus of this study. 

 Many of the analytic poetry verses are from Diwan Alsemmah 

with some results and observations. 

 


