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ب

اإلهداء

ّ
إىل أمجل إوساو ٍت يف الىجىد  ...أمي

َ ْ ْ
إىل مه أفىن عمري وأعطاوا دون مقابل ...أبي
ُ

ََ
إىل وبض قلبي وسىدي يف احلياة ...زوجي
ْ

ْ

إىل ابىتي وابىي  ،فلذة كبدي ،حفظهما اهلل  ...مسر وليث
َ

ََ ّ ّ َ
إىل عا ِئلتي وكل مه ساودوي

ج

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عمى خير المرسميف ،سيدنا محمد كعمى آلو
كصحبو أجمعيف.
أتقدـ بال ٌشكر إلى الذيف حممكا أعظـ رسالة في الحياة  ....إلى الذيف ميدكا لنا الطريؽ
كسمٌحكنا بالعمـ كالمعرفة  ....إلى جميع أساتذتي األفاضؿ ،كأخص بالتقدير الدكتكر محمكد
خير كلو مني كؿ التقدير كاالحتراـ،
خريسات الذم تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة فجزاه اهلل نا
عضكم لجنة المناقشة ،الدكتكر خالد بني دكمي ،كالدكتكر عبد الميدم الجراح مف
كما أشكر
ى
جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا األردنية.
كما أتقدـ بخالص الشكر كالعرفاف إلى أعضاء الييئة التدريسية في قسـ المغة العر ٌبية
بجامعة اليرمكؾ لما قدمكه لي مف نصح كارشاد إلكماؿ ىذه الرسالة.
كالشكر مكصكؿ إلى ك ٌؿ مف ساندني بكممة طيبة كدعكة صادقة مف األىؿ كاألصدقاء
كالزمالء كالزميالت ...
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د
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داللييية فييي دي يوان
الرشػػداف ،ثنػػاء عمػػي .أثيير أداء الكييالم فييي المعنييى واإلع يراب دراسيية
تركيبييية ه
ه
ب .رسالة ماجستير2019 ،ـ (.المشرؼ :الدكتكر محمكد خريسات)
ِّ
الص همة القُشير ه

الملخص
تتنػػاكؿ ىػػذه الد ارسػػة أداء الكػػالـ ،كىػػك الطريقػػة التػػي يمفػػظ بيػػا الكػػالـ ً
ليصػؿ إلػػى السػػامع،
ي
ت ب ػ ػاألداء الصػ ػػكتي
اصػ ػػؿ ،كأثػ ػػر ىػ ػػذا األداء بػ ػػالمعنى كاإلع ػ ػراب .فبػ ػػدأى ٍ
كتتحقػ ػػؽ الغايػ ػػة مػ ػػف التٌك ي
ت أثر أداء العالمة
لنطقية ،ك
رص ىد ٍ
ٌ
معية ،كا ٌ
الس ٌ
كتنكعاتوٌ :
ثـ ى
الفكنكلكجية ،كعالقة كؿ منيا باآلخرٌ ،
ٌ
ػت
الصفرٌية في المعنى كاإلعراب في ديكاف ِّ
ض ٍ
عر ى
الص ٌمة القشير ٌ
التركيبية الظاىرة كالتركيبية ٌ
ثـ ى
مٌ ،
مظيى ػ ىريف مػػف مظػػاىر األداء الصػػكتي ىمػػا :النبػػر ،كالتنغػػيـ ،كت ثيرىمػػا فػػي المعنػػى كاإلع ػراب فػػي
الديكاف.
ػر ألىميػػة ىػػذا المكضػػكع كتػ ثير األداء فػػي عمميػػة التكاصػػؿ ،ف ٌنػػو يمػػزـ د ارسػػتو كتطبيقػػو
كنظػ نا
م ،ليكػكف
عمى نمكذج مف نماذج الشعر العربي ،ألجؿ ىػذا اختػارت الباحثػة ديػكاف الصِّػ ٌمة القشػير ٌ
ًم ٍح ىكنار ليذه الدراسة.
كبعض النتائج كالت ُّمالت.
الص ٌمة،
المحمٌمىة مف ديكاف ِّ
ي
كفي الدراسة ىع ىد هد مف األبيات الشعرية ي

ز

المقدمة
المككنات
نص أدبي معاني متعددة ،تصؿ إلى القارئ أك المتمقي مف خالؿ
أم ٌ
يتضمف ٌ
ٌ
مككف آخر يقؼ بجانب الفكنيمات
أيضا ِّ
التركيبية ليذا النص (الفكنيمات التركيبية) ،كىناؾ ن
التركيبية كىك الفكنيمات فكؽ التركيبية أك الثانكية ،كيقصد بيا طريقة أداء الكالـ ،الذم ىك
طريقة التمفُّظ بو ليصؿ إلى السامع ،كت ثير األداء يظير في صكر متعددة ،تركيبية كفكؽ
تركيبية.
داللية في
كبعد :فيذه دراسة بعنكاف" :أثر أداء الكالـ في المعنى كاإلعراب ،دراسة تركيبية ٌ
أف أسمٌط الضكء عمى أداء الكالـ كأثره في المعنى
ديكاف
ِّ
م" ،حاكلت فييا ٍ
الص ٌمة القشير ٌ
احدا مف
م ليككف
كاإلعراب .كقد اخترت ديكاف ِّ
ميدانا لمدراسة كالتطبيؽ ،بكصفو ك ن
ن
الص ٌمة القشير ٌ
كلـ تى ٍحظى بدراسات مستقمٌة تى ٍكشؼ عف
الغنية التي تنتمي إلى فترة النقاء
الدكاكيف الشعرٌية ٌ
ٌ
المغكمٍ ،
األسمكبية.
مضامينيا كًق ىيميا التعبيرٌية ك
ٌ
أىمية الدراسة9
ليذه الدراسة أىمية أسمكبية جمالية تتعمٌؽ ب يقاع الكالـ ،كأىمية تربكية تتعمٌؽ بتراكيب الكالـ
كأثرىا في المعنى ،كأىمية اجتماعية تتعمٌؽ ب نمكذج مف األدب الرفيع مف آداب لغتنا العربية
م.
ممثٌ نال بديكاف الشاعر األمكم ِّ
الص ٌمة القشير ٌ
الخالدة ى
داللية
كقي نما
ٌ
كذلؾ ٌ
أف عالـ الشعر القديـ عالىـ ممتع كلغتو تمتمؾ طاقات تعبيرٌية ىائمة ،ى
أسمكبية عظيمة ،يحاكؿ كؿ قارئ قراءتيا قراءة سميمة تؤدم المعنى المراد ،ف ذا اختمفت نغمة
ك ٌ
و
معاف جديدة ،كاذا قيرئى قراءة غير صحيحة أدل ذلؾ إلى خمؿ
الكالـ كنبرة الصكت أدل ذلؾ إلى
في فيـ المضمكف ،كفي عممية التكاصؿ بشكؿ عاـ.
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مشكمة الدراسة 9تتمخص مشكمة الدراسة في الكقكؼ عمى أثر أداء الكالـ في المعنى كاإلعراب،
كمعرفة أراء الباحثيف في ىذه القضية مف قدماء كمحدثيف ،عرب كأكركبييف ،كفي جانب إمكانية
أف يح ٌؿ األداء الكالمي محؿ العالمة اإلعرابية.
منيج الدراسة9
تحميميا ،كمف إجراءاتو التركيز عمى ظكاىر صكتية إيقاعية،
كصفيا
منيجا
تتبع ىذه الدراسة
ن
ن
ن
مثؿ :التنغيـ كالنبر ،كظكاىر تركيبية أسمكبية ،مثؿ :التقديـ كالت خير ،كالتنكير ،كالحذؼ.
الدراسات السابقة9
م
جاءت الحاجة إلى دراسة أثر أداء الكالـ في المعنى كاإلعراب في ديكاف ِّ
الص ٌمة القشير ٌ
خامال في منظكمة الدراسات المغكية الصكتية ،كمف ىنا جاءت الحاجة إلى
ألنو يشكؿ جزنءا
ن
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
تعرض
تعر ى
ض لمس لة مكسيقى الكالـ بشكؿ عاـ ،كبعضيا اآلخر ٌ
مظاىر أداء الكالـ ،كبعضيا ٌ
المتداكلىة في الكتب ،كمجاؿ تمؾ
لمس لة أداء الكالـ ،كلكنيا اقتصرت عمى بعض األمثمة المتفرقة
ى
الدراسات التطبيقي جاء معظمو في القرآف الكريـ ،كما خرج عف ذلؾ جاء ب مثمة متفرقة ألبيات
مف الشعر ،أك مقطكعات مف النثر.
أما ىذه الدراسة فتتناكؿ أثر أداء الكالـ في المعنى كاإلعراب عمى مستكل التركيب ،إنشائي
أك خبرم ،دراسة لغكية تتضمف المعنى كاإلعراب ،كت تي في نمط تطبيقي يتعمؽ بديكاف الشاعر
م ،كدراسة شعره ،كالتراكيب التي جاء بيا .كمف تمؾ الدراسات المقاربة في
األمكمِّ ،
الص ٌمة القشير ٌ
ٌ
المكضكع كالتي يمكف اإلفادة منيا ما يمي:

9

" -1أداء الكالـ كعالقتو بالمعنى كاإلعراب" ،محمد بف عمي محمد العميرم ،جامعة أـ
القرل ،مكة المكرمة.
" -2الجرس الصكتي ،دراسة جمالية في ألفاظ غريب القرآف" ،ياسر عمي عبد الخالدم ،كاظـ
صافي حسيف الطائي ،كمية اآلداب ،جامعة القادسية.
" -3دراسة مخبرية لألداءات الصكتية في القراءات القرآنية" ،أطركحة دكتك اره ،فضيمة
مسعكدم ،الجزائر ،جامعة أبي بكر بمقايد.2014-2013 ،
" -4التنغيـ كداللتو في العربية" ،يكسؼ عبد اهلل الجكارنة ،مجمة المكقؼ األدبي ،دمشؽ،
العدد ،369كانكف الثاني .2002
م ،بشرل
" -5جماليات الذاكرة كجدلية الحضكر" ،قراءة ت كيمية في عينية ِّ
الص ٌمة القشير ٌ
البستاني ،كمية اآلداب ،جامعة المكصؿ.
" -6التنغيـ كأثره في اختالؼ المعنى كداللة السياؽ" ،سيؿ ليمى ،قسـ اآلدب العربي ،جامعة
محمد خيضر ،الجزائر.
تطبيقية في مسائؿ مختمفة
م كثالثة فصكؿ
ٌ
كقسمت الدراسة إلى أربعة فصكؿ :فصؿ نظر ٌ
التحميمي.
الكصفي
الص ٌمة ،سارت الباحثة فييا عمى المنيج
في شعر ِّ
ٌ
ٌ
الفكنكلكجيػة.
ػمعية ،ك
كتنكعاتػوٌ :
ٌ
الس ٌ
الن ٌ
طقيػة ،ك ٌ
ٌ
أما الفصؿ األكؿ ،فكقؼ عمى األداء الصػكتي ٌ
ػت
تطرقػ ٍ
النحػػكم األساسػػي ،كالتركيػػب ٌ
كتنكعاتػػو :التٌركيػػب ٌ
النحػػكم التحػػكيمي .ثػ ٌػـ ٌ
كاألداء التركيبػػي ٌ
جدلية المعنى كاإلعػراب ،كبعػد ذلػؾ جػاء الحػديث عػف بعػض المفػاىيـ المسػانية كىػي:
الدراسة إلى ٌ
الكالمية.
طرزات
التنغيـ ،ك ٌ
ٌ
الم ٌ
النبر ،كالكقؼ ،ك ي
التركيبية الظػاىرة فػي المعنػى كاإلعػراب فػي
كناقشت الدراسة في الفصؿ الثاني أداء العالمة
ٍ
ٌ
ثت فيو عف ِّ
النحكية ،كتعريؼ الحركة ككظيفتيا ،كالعالقة بيف
م،
ديكاف ِّ
ٌ
كتحد ٍ
الداللة ٌ
الص ٌمة القشير ٌ
3

حكي ػة لمعالمػػات اإلعرابيػػة ،مػػف خػػالؿ
اإلع ػراب كالمعنػػى فػػي دي ػكاف ِّ
كتناكلىػ ٍ
ػت الكظيفػػة ٌ
الن ٌ
الصػ ٌػمة ،ى
قدر و
قضايا عمى و
ػت عمػى أداء
كبير مف
ثـ كقىفى ٍ
ٌ
األىمية كىي :التقديـ كالت خير ،كالتنكير ،كالحذؼٌ .
النغـ في التراكيب.
ٌ
ػت األداء بالعالمػػة التركيبيػػة الصػػفرٌية ف ػي المعنػػى كاإلع ػراب فػػي
كفػػي الفصػػؿ الثالػػث ناق ىشػ ٍ
الص ٌمة .كفي ىذا الفصؿ بياف عالقة الكقؼ بالتركيػب ،كبيػاف تػ ثير اإلعػراب عمػى مكاضػع
ديكاف ِّ
ميػة ،كعػف
الكقؼ ،كت ثير الكقؼ عمى المعنى كاإلعراب.
ٌ
كتحد ٍ
الع ىد ٌ
ثت الد ارسػة كػذلؾ عػف العالمػة ى
تناكلت الد ارسػة الكظيفػة النحكيػة لمعالمػة التركيبيػة الصػفرية
ثـ
ٍ
الص ٌ
الداللة النحكية ك ٌ
كتية لمسككفٌ ،
م العالمة.
في الديكاف ،يميو الحديث عف ٌ
النغـ في التركيب الصفر ٌ
فيح ػػاكؿ د ارس ػػة أداء العالم ػػة ف ػػكؽ التركيبي ػػة ،كيتض ػ ٌػمف :دكر األداء ف ػػي
أم ػػا الفص ػػؿ ال ارب ػػع ي
ٌ
أىميتيمػا ،ككظػائؼ
تحكيؿ المعنى ،كمف ىػذه األداءات :النبػر ،كالتنغػيـ ،حيػث جػاء الحػديث عػف ٌ
ثـ جاء بعد ىذا
كؿ منيما ،كدكرىما في الداللة كفىيـ النصكص ،كفي ٌ
عممية التك ي
اصؿ بشكؿ عاـٌ .
الحػػديث عػػف دكر األداء فػػي تحكيػػؿ اإلعػراب .كانتيػػت الد ارسػػة بخاتمػػة تضػ ٌػمنت أىػػـ النتػػائج التػػي
مت إلييا الدراسة.
تكص ٍ
ٌ
ػت مػ ٍػف خاللػػو الباحثػػة ال ػربط بػػيف
كىكػػذا ،ف ػ ٌف ىػػذه الد ارسػػة ليسػػت إال يج ٍيػ نػدا يمتكاضػ نػعا ،حاكلػ ٍ
الجانػػب الصػػكتي كالجانػػب النحػػكم لمت اركيػػب ،كمعرفػػة مػػدل ت ػ ثير كػػؿ منيمػػا فػػي اآلخػػر ،كبيػػاف
أىمية الفكنيمات فكؽ التركيبية كدكرىا في عممية التكاصؿ.
ٌ
كمش ػرفي الػػدكتكر محمػػكد خريسػػات ،الػػذم
كفػػي الختػػاـ ،ف ػ ٌنني ٌ
أتكجػػو بالشػػكر ألسػػتاذم ي
منيىجو.
مف ٍ
نص ىحني كأر ىش ىدني عمى ىمدل مراحؿ الدراسة ،كالذم أفى ٍد ي
ت ٍ
ى
الباحثة :ثناء الرشداف
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الفصل األول
الفونولوجية9
النطقية ،و
األداء الصوتي وتنوعاتو9
ه
السمعية ،و ه
ه
ميمػػا فػػي المغػػة العربيػػة ،كمػػف مظػػاىره :النبػػر كالتنغػػيـ كالفصػػؿ
ػكتي نا
دكر ًّ
يمعػػب األداء الصػ ٌ
تغير في المعنى.
إف اختالؼ مكقع أم مظير منيا يؤدم إلى ٌ
كالكصؿ كالكقؼ كغيرىا ،حيث ٌ
السػياؽ (الظػركؼ التػي تقػكد اإلنسػاف إلػى نطػؽ جممػة
كيؤثر في األداء عكامؿ متعددة منياٌ :
ػادة المغػة
معينة)،
ػي بمػا فػي ذلػؾ م ٌ
ٌ
ٌ
كنفسية المتكمٌـ "،فكػ ٌؿ شػيء فػي المغػة ٌإنمػا ىػك فػي ىجػ ٍكىره نفس ٌ
كمظاىرىا اآللية كالتغيير في الصكت".1
كلك ػ ٌؿ جممػػة ينطقييػػا المػػتكمٌـ إطػػار صػػكتي معػػيف تيقػػاؿ بػػو ،فجممػػة االسػػتفياـ ليػػا شػػكؿ
تنغيمي مختمؼ عف الشكؿ التنغيمي لمجممة الخبرية ،أك جممة النداء .كلك ٌؿ جممة مػف ىػذه الجمػؿ
نغمػة خاصػة بيػا دالٌػة عمػى معناىػا ،كمثػاؿ ذلػػؾ شػطر بيػت امػرئ القػيس" :مك ٌػر مف ٌػر مقبػؿ مػػدبر
معا" ،بما ينتظـ مف كممات قصار ،ذات مقاطع قصيرة ،كأصػكات الػراء المكػررة ،ىػذه الخصػائص
ن
تخيميا الشاعر
جكا مكسيقيًّا خاصًّا كصكرة
الصكتية تخمؽ ًّ
معينة تكحي بتمؾ الصكرة التي ٌ
صكتية ٌ
ٌ
كعبر عنيا ،كىي كصؼ الحصاف بسرعة الجرم كالركض ،كتصكير النشاط كالحركة .2
ٌ
معين ػةن لػػنظـ
كألىميػػة األداء الصػػكتي فػػي الداللػػة عمػػى المعػػاني يختػػار الشػػعراء عػػادة أكزنان ػا ٌ
عب يػر فيػو
ػكيال كثيػر المقػ ً
يتخٌيػر كزننػا ط ن
قصائدىـ بحسب الغػرض ،فالشػاعر فػي حالػة اليػ س ى
اطع ،يي ٌ
ًً
تالءـ مع سرعة التنفُّس ،كفي كقت
عف حزنو ،كفي كقت ي
المصيبة كاليىمىع ىينظـ عمى بحر قصير ىي ي
الن ٍفس كتىنفعؿ ىفيتبع ذلؾ نظـ مف بحكر قصيرة أك متكسطة لعػدد قميػؿ مػف
الحماسة كالفخر ،تثكر ٌ
 1عمـ المغة العاـ ،دم سكسير ،ترجمة :يكئيؿ يكسؼ عزيز ،دار آفاؽ عربية ،بغداد ،1985 ،ص.25
 2ينظر :دكر الكممة في المغة ،ستيفف أكلماف ،ترجمة كماؿ بشر ،مكتبة الشباب ،1992 ،ص.87
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األبيػػات ،كىػػذا يختمػػؼ عػػف حماسػػة الجػػاىمييف التػػي كانػػت مػػف النػػكع اليػػادئ ،فجػػاءت فػػي قصػػائد
و
و
ظـ فػي بحػكر قصػيرة
فيػن ى
طكيمة كأكزاف كثيرة المقاطع .أما الغػزؿ الػذم قػد يشػتمؿ عمػى كلػو كلكعػة ي
أك متكسطة ،كال تطكؿ قصائده.1
كقد يختار الشاعر في نظمو ركيًّا فيو مػا يناسػب أف ىيخػتًـ بػو مشػاعره ،فػ ذا كػاف مضػطرب
أمػا إذا كػاف مرتػاح البػاؿ اختػار
يبعػث عمػى الق ٌػكة ك ٌ
الباؿ كثير اليـ اختػار صػكتنا مناس نػبا ى
الصػالبةٌ ،
السػػكينة كاليػػدكء المتمثػػؿ بصػػفات اليمػػس كالرخػػاكة ،2كاألمثمػػة كثيػرة عمػػى ذلػػؾ
صػػكتنا يبعػػث عمػػى ٌ
ستكضح في مكضعيا مف ىذه الدراسة.
ٌ
و
ػطمحات مني ػػا :الفكنيم ػػات ف ػػكؽ
كقىػ ػ ٍد أطم ػػؽ العمم ػػاء عم ػػى مظ ػػاىر األداء الص ػػكتي ًع ػ ٌػدةى مص ػ
أف
التركيبية ،كالفكنيمات الثانكية ،كالفكنيمات التطريزية ،كمكسيقى الكالـ" ،كمػف م ازيػا لغػة الشػعر ٌ
بمعنى فكؽ المعنى الذم تد ٌؿ عميو األلفاظ".3
نكعا مف المكسيقى يكحي إلى األذىاف ن
فييا ن
كتي ىع ٌػد الفكنيمػػات فػكؽ التركيبيػػة مػف أىػػـ عناصػر السػػياؽ التػي تػػؤثر عمػى المعنػػى كذلػؾ مػػف
خالؿ صيغ االستفياـ كالتعجب كالنداء كغيرىا مف األساليب ،التي قد ال تظير في الػنص مباشػرة
ألف
م ػػف خ ػػالؿ الفكنيم ػػات التركيبي ػػة أك عالم ػػات التػ ػرقيـ ،كذل ػػؾ بس ػػبب قيص ػػكر النظ ػػاـ الكت ػػابي ك ٌ
حيانا قد تيحذؼ أداة االستفياـ ،كلكف
االعتماد عمى ٌ
المادة المكتكبة يؤدم إلى نتائج غير دقيقة ،ف ن
السػػياؽ يبقػػى ًّ
ػؤدل
داال عمييػػا ،ككػػذلؾ النػػداء كالتعجػػب ،كيتضػػح ذلػػؾ عنػػد أداء كممػػة :اهلل ،فقػػد تيػ ٌ
ناديا.
تعجنبا أك يم
ٌ
بعدة طيرؽ ،فينطقيا اإلنساف يم ٌ
ستفيما أك يم ن
ن

 -1ينظر :مكسيقى الشعر ،إبراىيـ أنيس ،مكتبة األنجمك المصرية ،ط ،1965 ،2ص.176-175
 -2ينظر :الداللة الصكتية في شعر ابف الفارض ،مجدم عبد الرزاؽ ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرمكؾ،
إشراؼ :د .محمكد خريسات ،2013 ،ص.10

 -3التكجيو األدبي ،طو حسيف كآخركف ،عالـ األدب ،القاىرة ،ط ،2016 ،1ص.151
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م سػنتعرؼ عمػى مػدل تفػاكت اسػتخداـ تمػؾ الفكنيمػات
كفي ىذه الدراسة لديكاف ِّ
الص ٌمة القشػير ٌ
تبعا لحالتو ال ٌشعكرٌية كظركفػو النفسػية ،كالسػياؽ الػذم
عند الشاعر (أداء صكتي افتراضي) ،كذلؾ ن
ينق ػػؿ م ػػف خالل ػػو تجربت ػػو ،اس ػػتنادا إل ػػى م ػػا ج ػػاء ب ػػو الق ػػدماء كالمح ػػدثكف ح ػػكؿ األداءات الص ػػكتية
إف تمػػؾ األداءات تكشػػؼ عػػف حالػػة المػػتكمـ كانفعاالتػػو مػػف
كأىميتيػػا كدكرىػػا فػػي إنتػػاج المعنػػى ،إ ٍذ ٌ
المتمقٌػي،
سعادة أك حزف أك تكتٌر أك غضب أك شكؽ أك غير ذلؾ ،كىذه االنفعاالت تنعكس عمػى ي
النص.
كيتىحقٌؽ اليدؼ المنشكد مف
كبذلؾ ييفيـ
ُّ
كي ي
المراد مف الكالـ ،ى
سميما ،ي
ٌ
عرؼ ي
فيما ن
النص ن
كالش ػػعر ديػ ػكاف الع ػػرب كمن ػػو نفي ػػـ الظ ػػركؼ الت ػػي م ػ ٌػر بي ػػا الش ػػاعر ،كم ػػف الك ػػالـ المكت ػػكب
أف ىي ٍفيـ المتمقٌي مػا
نستطيع أف نعرؼ ما ىي ظركؼ الشاعر
النفسية إذ تكمف غاية الشاعر في ٍ
ٌ
يقػػكؿ ،كعنػػد تحكيػػؿ الػػنص المكتػػكب إلػػى صػػكت (أداء) ،ف ػ ف القػػارئ يحػػاكؿ أف يػػؤدم الحػػركؼ
بمخارجيا الصحيحة ،كترتفع نغمة الكالـ كتيبط حسػب المقامػات ،فتتضػح ألفػاظ الكػالـ كمعانيػو،
النص بكالـ يختمؼ عف الكالـ العادم.
كيخرج
ٌ
كذلؾ مع م ارعػاة قكاعػد المغػة ككضػكح المفػظ ،كاعطػاء كػؿ لفػظ حقٌػو مػف األداء الصػكتي،
متكامال مترابطنا يتكافؽ فيو األداء مع المضمكف كالمعنى.
النص متٌسقنا
ن
فيخرج ٌ
كاألداء الصكتي في عمـ األصكات النطقي ،كالسمعي ،كالفكنكلكجي ،يؤثر عمى المعنى كعمػى
عممية التكاصؿ .كفيما يمي بياف ذلؾ:
 -1األداء الصوتي في عمم األصوات النطقي9
يػدرس عمػـ األصػكات النطقػي ( )Articulatory phoneticsحركػات أعضػاء النطػؽ التػي
تنتج األصكات المغكية ،كيدرس عممية إنتاج األصكات كطرائؽ الكالـ ،كقد كرد عنػد أحمػد مختػار
7

عمر باسـ :عمـ األصكات الكظائفي ( )physiological phoneticsكىك ":ذلػؾ الفػرع مػف عمػـ
األصكات الذم ييتـ بدراسة حركات أعضاء النطؽ مف أجؿ إنتاج أصكات الكالـ ،أك الذم ييعالج
عمميػػة إنتػػاج األص ػكات المغكيػػة ،كطريقػػة ىػػذا اإلنتػػاج" .1كتيعنػػى ىػػذه الد ارسػػة بمعرفػػة أثػػر األداء
بحث في آلية النط ً
ؽ كمخارىج
النطقي (طريقة نطؽ الكالـ) في المعنى كفي عممية التكاصؿ ،كلف يي ى
الحركؼ ،فيذا مف اختصاص الدراسات الفيزيائية لألصكات.
ُّ
التمكف مف أداء الكالـ بطريقػة صػكتية صػحيحة قػد يػؤدم إلػى فشػؿ الرسػالة المغكيػة
إف عدـ
ٌ
في تحقيؽ أغراضيا .كأداء الحركؼ بمخارجيا الصحيحة كتنغيميا المناسب ضػمف سػياؽ الكػالـ،
يػػؤدم إلػػى فيػػـ المعػػاني فيمػػا دقيقنػػا .فنغمػػة الكػػالـ ليػػا داللػػة تؤدييػػا ،كتػ ُّ
ػدؿ المسػػتمع عمػػى معػػاني
ن
ال يجمؿ ،فقد تيقاؿ الجممة ذاتيا بنغمات متعددة فيتغير معناىا مع كؿ نغمة بيف اإلثبات كاالسػتفياـ
سبب الكحيد الختالؼ تمػؾ المعػاني .كبػذلؾ يختمػؼ معنػى
الم ٌ
كالنداء كالتعجب ،كتككف النغمة ىي ي
الجممة الكاحدة باختالؼ طييرؽ أدائيا ،فاأللفاظ ًى ىي ًى ىي كالمعاني مختمفة.
كأداء الكالـ يعكس طبيعة الحكار بيف المتكمـ كالسامع لذلؾ فعممية الكالـ تقكـ عمى الصػمة
القائمة بيف الصكت كداللتو في ذىف ك ٌؿ مف المتكمـ كالسامع .كىنػاؾ مكاضػع تقتضػي تغييػر نبػرة
ػر
الكػػالـ ،كى ػذا مػػا أشػػار إليػػو كمػػاؿ بشػػر بقكلػػو ":كىنػػاؾ فػػي العربيػػة أسػػاليب تقتضػػي مككناتيػػا نبػ نا
الخاصػ ػػة التػ ػػي جػ ػػاءت ىػ ػػذه األسػ ػػاليب كفقنػ ػػا
أقػ ػػكل كأشػ ػػد ،ت كيػ ػ نػدا لمػ ػػدلكالتيا كمقاصػ ػػدىا البيانيػ ػػة
ٌ
لمقتضياتيا .مف ىذه األساليب أساليب التحذير كاإلغراء كالتعجب كاالختصاص ،فكمٌيػا بمككناتيػا
المككنات في أساليب أخرل".2
نبر أشد كأقكل مما تتمقٌاه ىذه
حتما نا
تتمقٌى ن
ٌ

 -1دراسة الصكت المغكم ،أحمد مختار عمر ،عالـ الكتب ،ط ،1997 ،1ص.98
 -2عمـ األصكات ،كماؿ بشر ،دار غريب ،القاىرة ،ط ،2000 ،1ص.522
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أيضػػا برتيػػؿ مػػالمرج إلػػى أىميػػة نب ػرة الكػػالـ بقكلػػو" :كأنػػت تسػػتطيع أف تنطػػؽ كممػػة
كأشػػار ن
ًّ
انفعاليػا متمي نػزا،
كاحدة ب شكاؿ مختمفػة مػف التنغػيـ ،أك النبػر المكسػيقي ،فتفيػد فػي كػؿ شػكؿ معنػى
كما نالحظ ذلؾ فػي اسػتعمالنا لمتعبيػر (يػا سػالـ) لجعجػاب ،كالتيكيػؿ ،كلمنػداء ،كلمسػخرية"،1كمػف
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.
إيجابػػا،
ػمبا أك
انبػػا ًّ
ن
ميم ػا مػػف جكانػػب المغػػة ،فيػػك يػػؤثر فػػي المتمقٌػػي سػ ن
كأداء الكػػالـ يمثٌػػؿ ج ن
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
الكػػالـ كمسػػتكل الصػػكت ،تنفػػر منػػو األسػػماع ،كال يػػؤثر فػػي نفػػس المتمقػػي .كخيػػر دليػػؿ عمػػى ذلػػؾ
أداء الخطبػػاء فػػي المسػػاجد ،فيػػـ يسػػتميمكف قمػػكب السػػامعيف مػػف خػػالؿ مكسػػيقى الكػػالـ كالنغمػػات
المرتفعة كالمنخفضة ،كبذلؾ ىي ٍسييؿ نقؿ األفكار كتى ٍجسيد المعاني ،كاألمر بالمعركؼ كالترغيب بو،
غرض ػػا آخ ػػر كى ػػك إث ػػارة الغض ػػب كالغيػ ػرة كزي ػػادة
كالني ػػي ع ػػف المنك ػػر كالتنفي ػػر من ػػو ،كق ػػد ي ػػؤدم
ن
فرؽ بيف قارئ كقػارئ مػف خػالؿ قػراءة بعػض آيػات مػف القػرآف الكػريـ،
الحماس .كالمستمع عادة يي ٌ
فيميػػؿ ألحػػدىما دكف اآلخػػر ،كىنػػا تظيػػر شخصػػية القػػارئ البػػارع كالقػػارئ العػػادم ،كفػػي ىػػذا يقػػكؿ
برتي ػػؿ م ػػالمرج ":تيس ػػتخدـ التنكع ػػات المكس ػػيقية لمك ػػالـ ب ش ػػكاؿ كثيػ ػرة االخ ػػتالؼ بحس ػػب اخ ػػتالؼ
المغات ،ففي أغمب المغات األكركبية تعتبر النغمػة ميمػة ألصػكات الجممػة بشػكؿ خػاص ،كبفضػؿ
االختالفات النغمية يستطيع المػتكمـ التعبيػر عػف سػائر أنػكاع الحػاالت النفسػية ،كالعاطفيػة،2"... ،
 -1عمـ األصكات ،برتيؿ مالمرج ،تعريب :عبد الصبكر شاىيف ،مكتبة الشباب ،ص.192
 -2عمـ األصكات ،برتيؿ مالمرج ،ص.209
9

أف اإلنسػاف حػػيف
كقػد أطمػؽ إبػراىيـ أنػػيس عمػى درجػة الصػػكت مصػطمح "مكسػيقى الكػػالـ" ،كىذ ىك ىػر ٌ
ينطؽ بمغتو ال يتبع درجػة صػكتية كاحػدة فػي النطػؽ بجميػع األصػكات ،1كف ٌػف الكػالـ الجيػد يسػاىـ
في التقريب بيف المضمكف كالتعبير.2
كأداء الكػ ػػالـ يي ٍب ػ ػرز التنػ ػػاغـ كاالتٌسػ ػػاؽ بػ ػػيف أقسػ ػػاـ الجممػ ػػة الكاحػ ػػدة ،كالتركيػ ػػز عمػ ػػى مكاضػ ػػع
االستفياـ كالتعجب كالنداء كالحزف كالفرح كاإلثبات كاإلنكار كغيرىا ،كالذم يحدد طريقة األداء ىك
تمكين ػا
مقصػػد المػػتكمـ كمػػا يريػػد ،كالظػػركؼ التػػي قيػػؿ فييػػا الكػػالـ ،كىػػذا األداء ييكسػػب مػػا يينطػػؽ ن
مفعمػػا
مميػ نا
كي ٍ
يقاعػػا مكسػػيقيًّا ٌ
ػز ٍين ىس ػجـ كسػػياؽ الحػػاؿ ،ي
كا ن
ض ػفي ىػػذا اإليق ػاع ،عمػػى مػػا يينطػػؽ ،جػ ًّػكا ن
بالحيكية مف خالؿ تعبيره عف المعاني.
الجيػػد ،كفيػـ مضػمكف الكػػالـ،
كتى ٍ
ػي ٌ
ػي ،عنػػد الػربط بػيف األداء النطق ٌ
ظيػر أىميػة األداء الكالم ٌ
كالتفاعػػؿ معػػو ،كىنػػا تىتىىب ػ ٌيف أىميػػة ال ػربط بػػيف عمػػـ األص ػكات النطقػػي ،كعمػػـ األص ػكات السػػمعي،
السػامع بالشػػكؿ
فاليػدؼ األساسػػي مػػف الرسػػالة
ٌ
المغكيػة ىػػك فيػػـ مضػػمكنيا ،كضػماف كصػػكليا إلػػى ٌ
الصحيح.
الصوتي في عمم األصوات السمعي9
 -1األداء
ه
الكالميػة ،كعمميػة السػمع
لألداء الصكتي في عمػـ األصػكات السػمعي أىميػة كبيػرة فػي العمميػة
ٌ
ػكتية المكجػػكدة فػػي الجػ ٌػك ،كمحاكلػػة تفسػػيرىا،
ميمػػة فػػي التعػ ُّػرؼ عمػػى االضػػطرابات المكجيػػة الصػ ٌ
كتنتقؿ تمؾ المكجات إلى العقؿ مف خالؿ األعصاب ،كبػاختالؼ درجػات (نغمػات) تمػؾ المكجػات
الس ٍمع قادرة عمى تى ٍمييز األصكات باختالفيا.
يختمؼ اإلحساس السمعي.
كحاسة ٌ
ٌ
 -1ينظر :األصكات المغكية ،إبراىيـ أنيس ،مكتبة نيضة مصر ،دط ،ص.103
 -2ينظر :عمـ األصكات ،برتيؿ مالمرج ،ص.170
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كيقص ػػد ب ػػذلؾ كظيف ػػة جي ػػاز الس ػػمع ف ػػي عممي ػػة
دكر كبي ػػر ف ػػي العممي ػػة الكالمي ػػة ،ي
كلمس ػػامع ه
التكاصػػؿ ،كدكره فػػي إيصػػاؿ الرسػػالة إلػػى العقػػؿ بالشػػكؿ الصػػحيح ،كال تيعنػػى ىػػذه الد ارسػػة بجيػػاز
المككنػػات فػػي إدراؾ الكػػالـ كتفسػػيره
الماديػػة ،كانمػػا تىعتنػػي ب ىميػػة تمػػؾ
السػػمع (األذف)
كمككناتػػو ٌ
ٌ
ٌ
كفيمػػو ،كيبػػدأ دكر السػػامع فػػي العمميػػة الكالميػػة منػػذ لحظػػة كصػػكؿ المكجػػات الصػػكتية إلػػى أذنػػو،
كيفسرىا "،كتبدأ العممية السمعية مف المحظة التػي
كادراكو
تعرؼ عمييا ٌ
ٌ
الحسي ليا ،كىك بعد ذلؾ ي ٌ
تػػدخؿ مكجػػة صػػكتية صػػماخ األذف ،كتصػػؿ إلػػى طبقػػة األذف فتحركيػػا .كبعػػد انتقاليػػا عػػف طريػػؽ
سمسمة العظاـ تؤثر في السائؿ المكجكد في األذف الداخميػة بطريقػة تيح ٌػرؾ أعصػاب السػمع ،كتنقػؿ
ىذه األعصػاب صػكرة ىػذا االضػطراب إلػى المػ " ،1كلػذلؾ ،فػ ف عمميػة السػمع ميمػة فػي التع ُّػرؼ
الجك ،كتفسيرىا.
عمى االضطرابات المكجية الصكتية المكجكدة في ٌ
كالمكجات الصكتية تنتقػؿ إلػى العقػؿ مػف خػالؿ األعصػاب ،كبػاختالؼ درجػات تمػؾ المكجػات
يختم ػػؼ اإلحس ػػاس الس ػػمعي ،فدرج ػػة الص ػػكت المنخفض ػػة تختم ػػؼ ع ػػف المرتفع ػػة ،كى ػػذه ال ػػدرجات
فيميز اإلنساف ٍبيف الصكت العالي كالصكت المنخفض ،كب ٍػيف صػكت المػرأة
السمعٌ ،
تدركيا حاسة ٌ
كيعيف عمى
المزعج ،ي
كصكت الرجؿ ،كبيف الكالـ العادم كالغناء ،كبيف الصكت الج ٌذاب كالصكت ي
ذلؾ التمييز اختالؼ درجات الكحدات الصكتية ،فالسمسمة الكالمية تتككف مػف مقػاطع مختمفػة مػف
حيػػث قػػكة اإلسػػماع ،كىػػذا مػػا أشػػار إليػػو إبػراىيـ أنػػيس بقكلػػو" :كقػػد شػػاىد المحػػدثكف أنػػو فػػي حالػػة
تسجيؿ الذبذبات الصكتية لجممة مف الجمؿ فكؽ لكح حساس ،يظيػر أثػر ىػذه الذبػذبات فػي شػكؿ
خط متمكج ،كيتككف ىذا الخط مف قمـ ككدياف ،كتمؾ القمـ ىي أعمى مػا يصػؿ إليػو الصػكت مػف
2
أف
الكضػػكح السػػمعي ،كالكديػػاف ىػػي أقػػؿ مػػا يصػػؿ إليػػو ىػػذا الصػػكت مػػف الكضػػكح"  ،كىػػذا ييبػ ٌػيف ٌ

 -1دراسة الصكت المغكم ،أحمد مختار عمر ،ص.48
 -2األصكات المغكية ،إبراىيـ أنيس ،ص.88
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صكتية كاحدة لىما استطعنا تمييز األصكات ،كلما تم ٌكٌنػا مػف
الكحدات الصكتية لك كانت في درجة
ٌ
فيـ المعاني.
الفونولوجي9
الصوتي في عمم األصوات
 -2األداء
ه
ه
ألف اليػػدؼ
ػي فقػػط ،ال يي ػؤدم إلػػى نتيجػػةٌ ،
ٌ
إف د ارسػػة إنتػػاج األص ػكات بكس ػاطة الجيػػاز النطقػ ٌ
ػي مػػف إنت ػػاج األص ػكات ى ػػك يكصػػكليا إل ػػى السػػامع كل ػػذلؾ يجػػب د ارس ػػة ت ػ ثير األصػ ػكات
األساسػ ٌ
الصػػادرة مػػف أعضػػاء النطػػؽ عمػػى األذف (جيػػاز السػػمع) ،لتمييػػز األص ػكات بعضػػيا مػػف بعػػض،
كد ارسػػة كظيفػػة االص ػكات فػػي الكممػػات لمتمييػػز ىب ػ ٍيف كممػػة كأخػػرل ،كىػػذا مػػا ال نجػػده فػػي د ارسػػة
عي يم ىعػ ػٌيف ،دكف نظ ػػر ف ػػي ًق ػ ىػيـ تم ػػؾ
األصػ ػكات م ػػف حي ػػث ككني ػػا أح ػػداثنا منطكق ػػة لي ػػا تػ ػ ثير ىسػ ػ ٍم ٌ
األصكات ،أك معانييا.
ً
ػكجي أك الفكنكلكجيػػا ،كقػػد
كالعمػػـ الػػذم يػػدرس كظػػائؼ األصػكات ييعػػرؼ بعمػـ األصػكات الفكنكلػ ٌ
ً
ً
ػي ،كعمػػـ
ى
ترج ىمػػوي العممػػاء ترجمػػات عػ ٌػدة ،منيػػا :عٍم ػـ كظػػائؼ األص ػكات ،كعٍم ػـ األص ػكات التنظيمػ ٌ
الصكتي ،كغيرىا ،كذلؾ ألنو يبحث في األصػكات
(الكظيفي) ،كعمـ التشكيؿ
التشكيمي،
األصكات
ٌ
ٌ
ٌ
مف حيث كظائفيا في المغة.
طمىؽ عبد الصبكر شاىيف عمى ىذا ً
التشكيمي" فػي كتػاب عمػـ
العمـ مصطمح" عمـ األصكات
كأى ٍ
ٌ
غالبػا عمػى الد ارسػة
األصكات لبرتيؿ مالمرج ،إذ يقكؿ ":كيطمؽ مصػطمح عمػـ األصػكات التشػكيمي ن
يقية في لغػة معينػة ،كالػى تثبيػت نظػاـ
التي تيدؼ إلى تحديد
المميزات األصكاتية ذات القيمة التفر ٌ
ٌ
1
أم ػا ترجمتػػو إلػػى" عمػػـ كظػػائؼ األص ػكات" فقػػد كردت
الكحػػدات األص ػكاتية كالكحػػدات التطريزيػػة" ٌ .

إف مصػطمح عمػػـ األصػكات
عنػد عبػػد القػادر شػػاكر فػػي كتابػو" عمػػـ األصػكات العربيػػة" ،إذ يقػػكؿٌ ":
 -1عمـ األصكات ،برتيؿ مالمرج ،ص.226
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1
كيػ ػػذكر ب ػ ػ ف عمػ ػػـ
الفكنكلػػػكجي ،أك عمػ ػػـ كظػ ػػائؼ األص ػ ػكات ،ىػ ػػك مصػ ػػطمح متعػ ػػدد الترجمػ ػػات"  ،ى

السػياؽ ،أك فػي تركيػب الكػالـ.2
الفكنكلكجيا أك عمـ كظائؼ األصػكات يػدرس الصػكت المغػكم فػي ٌ
ككردت ىػػذه الترجمػػة فػػي كتػػاب ":مسػػتكيات التحميػػؿ المغػػكم" لفػػايز صػػبحي عبػػد السػػالـ ،إذ يقػػكؿ:
"عمـ كظائؼ األصكات كظيفتو دراسة الصكت المغكم مف خالؿ البنية المغكية التػي كرد فييػا دكف
بالص ػمة بػػيف الصػػكت كالمعنػػى ،أم
ػكجي
أف يكػػكف معػػزكنال عنيػػا ،كمػػف ناحيػػة أخػػرل ييػ ُّ
ٌ
ػتـ الفكنكلػ ٌ
في ىك ِّ
ضػح مػػا يػربط بينيػػا (األصػكات) مػػف عالقػػات،
الػػدكر الػػذم يمعبػػو الصػػكت فػػي تحديػػد المعنػػى ،ي
يفرؽ بينيا مػف قػيـ خالفيػة أم ٌأنػو يػدرس كيص ٌػنؼ النظػاـ الصػكتي لمغػة مػا ،كتصػنيؼ ىػذه
كما ٌ
تبعا لكظيفتيا في المغة".3
األصكات ن
ػكجي ىػػك العمػػـ الػػذم ىي ٍي ػتـ بد ارسػػة
كىكػػذا ،فقػػد اتٌفى ػؽ العممػػاء عمػػى ٌ
أف عمػػـ األص ػكات الفكنكلػ ٌ
ػكم داخ ػػؿ بني ػػة الكمم ػػة ،كى ػػك العم ػػـ ال ػػذم ي ػػدرس األصػ ػكات م ػػف حي ػػث كظيفتي ػػا ف ػػي
الص ػػكت المغ ػ ٌ
ػكتي لمغػػة كد ارسػػة العناصػػر
ػي .كالفكنكلكجيػػا تعنػػي د ارسػػة النظػػاـ الصػ ٌ
التركيػػب أك السػػياؽ الكالمػ ٌ
أف مكضػػكع الفكنكلكجيػػا ىػػك أص ػكات الكػػالـ بكصػػفيا كحػػدات
الصػػكتية ،ككظيفتيػػا فػػي المغػػة أم ٌ
تركيبية في المغة.
ٌ
الفكنكلكجي إلى مدرسة براغ ،كىي مدرسػة تض ُّػـ
كيعكد الفضؿ في ظيكر عمـ األصكات
ٌ
مجمكعػػة مػػف البػػاحثيف اتجيػكا لد ارسػػة المغػػة بطريقػػة جديػدة ،فقػػد ركػػزكا عمػػى الجانػػب الػػكظيفي فػػي
المغػ ػػة ،كاىتم ػ ػكا بالد ارسػ ػػات الصػ ػػكتية ،ككػ ػػاف مػ ػػف أشػ ػػير مؤسسػ ػػي مدرسػ ػػة ب ػ ػراغ :تركبتسػ ػػككم،
كياكبسكف ،كىما مف أسس لعمػـ األصػكات الفكنكلػكجي ،كقػد ترجمػو العػرب كبحثػكا فيػو كاىتمػكا بػو
 -1عمـ األصكات العربية ،عبد القادر شاكر ،دار الكتب العممية ،ط ،2011 ،1ص.15
 -2ينظر :السابؽ ،ص.16-15
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كخصكصػػا عمم ػػاء األص ػكات أمثػػاؿ :كمػػاؿ بش ػػر ،كعبػػد الصػػبكر شػػاىيف ،كتم ػػاـ
اىتمامػػا كبيػ نػرا،
ن
ن
حساف ،كابراىيـ أنيس ،كغيرىـ.
ظيػر
كعمـ األصكات
الفكنكلكجي يبحث فػي كظيفػة األصػكات التػي تي ىؤٌدييػا فػي المغػة ،كالتػي تى ٍ
ٌ
الفص ػؿ ىب ػ ٍيف كممػػات الجممػػة الكاحػػدة ،كذلػػؾ
ػتـ
ػابي يػ ُّ
ٍ
ػي ،ففػػي النظػػاـ الكتػ ٌ
مػػف خػػالؿ األداء الكالمػ ٌ
عممية ُّ
الفصؿ ،بؿ تبدك الجممة كك ٌنيا سمسمة
النطؽ فال ىيتً ٌـ ىذا
لتكضيح حدكد كؿ كممة ،أما في ٌ
ٍ
ػؤدل األصػكات كفقنػػا لقكاعػػد
طكيمػػة متتابعػػة مػػف
أىمي ػة أداء الكػػالـ ،حيػػث تػ ٌ
األص ػكات ،كىنػػا تػ تي ٌ
ٍ
النبر كالتٌٍنغيـ كغيرىا.
صكتية يم ىع ٌينة ،فيط أر عمييا بعض التغييرات ،كاإلدغاـ كاإلطالة كاإلمالة ك ٌ
ٌ
ميمة ،إذ إنيا تكضح كترسـ حدكد المقاطع الكالميػة،
كىذه المظاىر الصكتية تيؤٌدم كظائً ى
ؼ ٌ
فالصػكت إذا دخػؿ فػي السمسػمة الكالميػة تىػ ثٌر باألصػكات المجػاكرة لػو كأثٌػر فييػا ،كىػذا مػا يبحػػث
أف السمسػمة الكالميػة
بسػاـ بركػة بقكلػو ":كذلػؾ ٌ
فيو عمـ األصكات الفكنكلػكجي ،ىػذا مػا أشػار إليػو ٌ
ال تتضمف كحدات معزكلة ثابتة بقدر مػا تتك ٌػكف مػف حركػات اسػتم اررية يقػكـ بيػا الجيػاز النطقػي
كمقطعي ػة تت ػرابط فيمػػا بينيػػا كيت ػ ثٌر بعضػػيا بػػالبعض
كمفرداتي ػة
ػكتية
ٌ
ٌ
فػػي عمميػػة تنػػتج كحػػدات صػ ٌ
اآلخر".1
كلػػألداء الكالمػػي كظػػائؼ عػػدة منيػػا :التمييػػز بػ ٍػيف معػػاني الكممػػات ،كتسػػييؿ نقػػؿ األفكػػار ،كال
ً
أم معنػى ،مػف ىنػا
ىيت ُّـ ذلؾ ما لى ٍـ ى
ػي ،فاألصػكات منفػردة لػيس ليػا ٌ
تكضع الكممات فػي سػياؽ كالم ٌ
أىمي ػػة د ارس ػػة األصػ ػكات د ارس ػػة كظيفي ػػة ف ػػي التراكي ػػب ،كى ػػذا م ػػا اى ػػتـ ب ػػو عم ػػـ األصػ ػكات
جػػاءت ٌ
ػكجي ،كقػػد أشػػار بسػػاـ بركػػة إلػػى أف ":الصػػكت يكػػكف العنصػػر األساسػػي لمتفػػاىـ بكسػػاطة
الفكنكلػ ٌ
جنبػػا إلػػى جنػػب فػػي السمسػػمة
المغػػة ،كلكنػػو ال يحمػػؿ منفػ ن
ػردا أم معنػػى فاألص ػكات حػػيف تكضػػع ن

 -1عمـ األصكات العاـ ،أصكات المغة العربية ،بساـ بركة ،مركز اإلنماء القكمي ،لبناف ،1988 ،ص.93
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داللية أكبر .كيمكف تصنيؼ ىذه الكحدات ِّ
الداللية في صنفيف اثنيف ىما:
الكالمية تش ٌكؿ كحدات ٌ
المقطعية".1
المقطعية كالكحدات فى ٍكؽ
الكحدات
ٌ
ٌ
كىكػذا ،فػ ف مصػطمح عمػـ األصػكات الفكنكلػكجي ييطمىػؽ عمػى ك ِّػؿ د ارسػة تيب ٌػيف قيمػة األصػكات
في التفريؽ بيف المعاني ،كتبحث في كظيفة األصكات التي تؤدييا في المغة ،كتي ٌبيف مظاىر األداء
كتي كالتنغيـ عمى سبيؿ المثاؿ.
ٌ
الص ٌ
كقد أشار عبد الصبكر شاىيف إلى أىمية األداء الصكتي بقكلو ":أصػبح لمغػة المتكممػة فػي
ً
كم ىكِّبرات
الم ٍختىىرعات كالتمفزيكف كالراديك ،كالفكتكغراؼ ي
عصرنا أىمية لى ٍـ تى يك ٍف ليا م ٍف قبؿ ،فبفضؿ ي
كم ىس ػ ٌجالتو المغناطيسػػية ،كاألفػػالـ الناطقػػة -حمٌػػت المغػػة المتكممػػة محػػؿ المغػػة المكتكبػػة
ٌ
الص ػكت ،ي
كيحقػػؽ
أف يعػػرؼ الكػػالـ ،كأف يي ِّ
بالتػػدريج ،كينبغػػي عمػػى الفػػرد ٍ
حس ػنو ،حتػػى يصػػؿ إلػػى جميػػكره ،ي
2
أف
الت ػ ثير الػػذم يريػػد"  .ك ٌ
ألىميػػة األداء ازداد االىتمػػاـ باإللقػػاء ،كالنطػػؽ السػػميـ لألص ػكات ،ذلػػؾ ٌ

الجيد ييغني المتكمـ
كيؤذم السامع ،كال ييحقٌؽ الت ثير المطمكب .فاألداء ٌ
األداء السِّيئ ييرىؽ المتكمٌـ ي
عف التكضيح كزيادة بعض الكممات.
ػي ،كعم ػػـ األصػ ػكات
مم ػػا س ػػبؽ نج ػػد أف لد ارس ػػة أداء الك ػػالـ أىمي ػػة ف ػػي عم ػػـ األصػ ػكات النطق ػ ٌ
الفكنكلكجي ،لً ىما لألداء مف ت ثير عمى المعنى ،كعمى عممية التكاصؿ.
السمعي ،كعمـ األصكات
ٌ
ٌ
كمتمقٌني ػػا
فالعممي ػػة
ٌ
الكالميػ ػة تتض ػ ٌػمف يمتكمٌ نم ػػا ينق ػػؿ األصػ ػكات م ػػف خ ػػالؿ أعض ػػاء النط ػػؽ ،ي
يسػػتمع لألص ػكات مػػف خػػالؿ جيػػازه السػػمعي ،الػػذم ينقػػؿ مكجػػات الصػػكت إلػػى العقػػؿ ،ىلي ػتًـ الفى ٍي ػـ
كاسػػتيعاب الكػػالـ بالشػػكؿ المطمػػكب .أمػػا عمػػـ األص ػكات الفكنكلػػكجي فيكػػكف دكره فػػي البحػػث عػػف

 -1عمـ األصكات العاـ ،أصكات المغة العربية ،ص.94
 -2عمـ األصكات ،برتيؿ مالمرج ،ص.269-268
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كظيفػة األصػكات ،كتمييػز صػكت مػف صػكت آخػر ،كمالحظػة كػ ٌؿ مظػاىر الكػالـ مػف ارتفػاع فػي
الصكت ،أك تغيير في النغمة ،لمتمييز بيف معاني الكممات كفيـ األفكار.
التحويمي9
النحوب
األساسي ،التركيب
النحوب
وتنوعاتو 9التركيب
ه
ه
األداء التركيبي ه
ه
ه
تركيبػػا :كضػع بعضػػو عمػػى بعػػض
ن
التركيػب لغػػة ،يعنػػي كضػع شػػيء عمػػى شػػيء ،ييقػاؿ" :رك ىبػػوي
1
المركػب عمػى ضػرىب ٍيف :تركيػب
فترٌكب كتراكب"  ،أما في االصطالح فقد كرد فػي شػرح المفصػؿ ":ي

إف ػراد ،كتركيػػب إسػػناد ،فتركيػػب اإلف ػراد أف ت ػ تي بكممتػػيف ،فتركبيمػػا ،كتجعميمػػا كممػػة كاحػػدة ،ب ػ ازء
حقيق ػػة كاح ػػدة ،بع ػػد أف كانت ػػا بػ ػ زاء حقيقت ػػيف ،كى ػػك م ػػف قبي ػػؿ النق ػػؿ ،كيك ػػكف ف ػػي األع ػػالـ ،نح ػػك
خب ػر عنيػػا بكممػػة أخػػرل ،نحػػك "حضػػرمكت
"حضػػرمكت" كال تفيػػد ىػػذه الكممػػة بعػػد التركيػػب حتػػى يي ى
2
أف
طيبػػة" .كتركيػػب اإلسػػناد أف تركػػب كممػػة مػع كممػػة ،تنسػػب إحػػداىا إلػػى األخػػرل"  .كىػػذا يعنػػي ٌ

إحػػدل الكممتػػيف ليػػا تعمُّػػؽ بالكممػػة األخػػرل ،فتحصػػؿ الفائػػدة مػػف خػػالؿ التركيػػب الػػذم ينعقػػد بػػو
الكػػالـ ،كقػػد أشػػار الزمخشػػرم إلػػى ذلػػؾ بقكلػػو " :كىػػذا ال يت ػ تٌى إال فػػي اسػػميف ،أك فعػػؿ كاس ػػـ
كيسمى الجممة".3
ي
كاقتصرت ىذه الدراسة عمى التركيب اإلسنادم الذم يي ِّ
شكؿ أساس الجممة العربية ،فالبحث في
أجزاء الكالـ ،كطريقة الت ليؼ بيف أجزائو كتركيبيا عمى الكجو الذم يقصده المتكمـ ،ىك ما يسعى
أف تنحػػك
أف عمػػـ النحػػك ىػػك ٍ
البحػػث النحػػكم إلػػى العنايػػة بػػو ،كىػػذا مػػا ذكػ ىػره السػ ٌكاكي بقكلػػو ":اعمػػـ ٌ
معرفػػة كيفيػػة التركيػػب فيمػػا بػػيف الكمػػـ لت ديػػة أصػػؿ المعنػػى مطمقنػػا بمقػػاييس مسػػتنبطة مػػف اسػػتقراء
 -1تاج العركس مف جكاىر القامكس ،مرتضى الزبيدم ،دار اليداية ،الجزء الثاني ،ص ،526مادة (ركب).
 -2شرح المفصؿ لمزمخشرم ،ابف يعيش ،تقديـ :إميؿ بديع يعقكب ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط،2001 ،1

ج ،1ص.72

 -3السابؽ ،ص.73
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الكيفيػة كأعنػي
مبنية عمييا ىلي ٍحترز بيا عف الخط في التركيب مف حيث تمؾ
ٌ
كالـ العرب كقكانيف ٌ
1
أىمية التركيب بقكلو ":كيؼ
بكيفية التركيب تقديـ بعض الكمـ عمى بعض"  .كأشار الجرجاني إلى ٌ

كيعتى ىمد بيا إلى كجو دكف كجو مف التركيب
كاأللفاظ ال تيفيد حتى تؤلؼ ضرنبا خاصًّا مف الت ليؼ ،ي
كالترتيب".2
ػتـ كٍف ػؽ قكاعػػد محػػددة ،كىػػذا مػػا ييحقػػؽ الفائػػدة
كم ٌمػا سػػبؽ يتبػ ٌػيف ٌ
أف تركيػػب الكػػالـ كترتيبػػو ،يػ ٌ
تركيبيػة لتيٍنػتًج ألفاظنػػا ذات مع و
ػاف ،كىػػي ال تػػؤدم
كالمعنػى ،فاألصػكات تتػولؼ كتقػػكـ بينيػا عالقػػات
ٌ
الج ىمػؿ ،فيػػي يم ىك ٌكنػػة
معنػى كحػػدىا منفػػردة ،فالكممػة تفقػػد معناىػػا إذا قسػمناىا إلػػى أصػكات .ككػذلؾ ي
ً
عينػة كفػؽ معناىػا فػي
م ٍف ألفاظ ال يستقيـ الكالـ إال إذا اجتمعت ،كارتبط بعضيا ببعض بطريقة يم ٌ
الذىف ،فيخرج الكالـ يمترابطنا ال لى ٍبس فيو.
الج ىمؿ في المغة العر ٌبية أقساـ اسمية كفعمية كشبو جممة ،كما جاء في مغني المبيب
كلتركيب ي
فاالسػػمية ىػػي التػػي تبػػدأ باسػػـ ،كالفعميػػة ىػػي التػػي تبػػدأ بفعػػؿ ،كالظرفيػػة ىػػي التػػي تبػػدأ بظػػرؼ.3
كيترٌكب الكالـ " مف اسميف ،أك فعؿ كاسـ".4
أف الجممػػة تػ تي عمػى أربعػػة أقسػاـ فعميػة كاسػػمية كشػرطية كظرفيػة ،1كىػػذا
كيػرل الزمخشػرم ٌ
المسػػند
النػػكع مػػف التركيػػب ييعػػرؼ بالتركيػػب اإلسػػنادم ،فالجممػػة تت ػ لؼ مػػف يرٍك ىن ػ ٍيف أساسػ ٌػييف ،يىمػػا ي
 -1مفتاح العمكـ ،السكاكي ،ضبطو كعمؽ عميو :نعيـ زرزكر ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط،1987 ،2
ص.75
 -2أسرار البالغة ،الجرجاني ،تعميؽ :محمد شاكر ،مطبعة المدني بالقاىرة ،ص.5
 -3ينظر :مغني المبيب عف كتب األعاريب ،ابف ىشاـ ،تحقيؽ :مازف المبارؾ ،محمد عمي حمد اهلل ،دار الفكر،
دمشؽ ،ط ،1985 ،6ص.492

 -4شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،دار الطالئع ،القاىرة،
،2009ج.1
07

المس ػػند إلي ػػو ،كق ػػد أش ػػار إل ػػى ذل ػػؾ فاض ػػؿ السػ ػامرائي بقكل ػػو ":الجمم ػػة العربي ػػة تتػ ػ لؼ م ػػف يركن ػػيف
كي
المتىحدث عنػو كال يكػكف إال اس نػما ،كالمسػند ىػك
ٌ
أساسييف ىما المسند كالمسند إليو فالمسند إليو ىك ي
ضػمة أك قى ٍيػد" .2
اسما ،كىذاف ُّ
المتحدث بو كيككف ن
الركناف ىما يع ٍمدة الكالـ كمػا عػداىما فى ٍ
فعال أك ن
ً
ض ٌـ الكممػات بعضػيا
فالتٌركيب اإلسنادم ييحدث نسبة ىب ٍيف األلفاظ يحصؿ بيا فائدة ،فيك يتضمف ى
ض ػ ٌـ الكممػػات كترتيبيػػا
ػاء عمػػى المعنػػى المنشػػكد ،كىػػذا المعنػػى يتحقػػؽ عػػف طريػػؽ ى
إلػػى بعػػض بنػ ن
ػي،
بطريقة يم ىعينة ،مع مراعاة القكاعد النحكيػة األساسػية ،كىػذا مػا يسػمى بالتركيػب النح ٌ
ػكم األساس ٌ
أمػػا إذا حصػػؿ تغييػػر فػػي الترتيػػب األساسػػي كتقػػديـ بعػػض األلفػػاظ أك ت خيرى ػا أك حػػذفيا أك غيػػر
التحكيمي.
النحكم
سمى بالتركيب
ٌ
ذلؾ ،حينيا ينش ما يي ٌ
ٌ
األساسي9
النحوب
أوال 9التركيب
ه
ه
ػمية ىػػي الجممػػة الخاليػػة ًم ػ ٍف عناصػػر التحكيػػؿ (الحػػذؼ،
إف الجممػػة (التركيػػب النحػػكم) األصػ ٌ
أف يكػكف مفي نػدا لػو معنػى
التقديـ ،الت خير ،)...،كىي جممػة بسػيطة كاضػحة .كال ب ٌػد لمتركيػب مػف ٍ
إف كانػ ػػت سػ ػػميمة ًّ
نحكيػ ػػا ،غيػ ػػر صػ ػػحيحة المعنػ ػػى ف ٌنيػ ػػا جممػ ػػة مرفكضػ ػػة كغيػ ػػر
كلػ ػػذلؾ فالجممػ ػػة ٍ
أف ص ػػحة التراكي ػػب ميم ػػة ،ك ػػذلؾ فػ ػ ٌف ص ػػحة األلف ػػاظ ميم ػػة .كق ػػد اى ػػتـ ُّ
النح ػػاة
ص ػػحيحة ،فكم ػػا ٌ
ً
عمػػا فػػي ذىنػػو .كىنػػاؾ
بالتركيػػب النحػػكم التصػػالو بػػالمعنى ،فمػػف خػػالؿ التركيػػب ييفصػح اإلنسػػاف ٌ
ً
أف يكػكف معرفػة ،كمػا
قكاعد ٌ
أف األصؿ فػي المبتػدأ ٍ
محددة ال يصح التركيب النحكم ٌإال بًيا ،م ٍنيا ٌ
3
ألف النكػرة ت ُّ
ػدؿ
أشار سػيبكيو إلػى ذلػؾ بقكلػو" :كال يبػدأ بمػا يكػكف فيػو المػبس ،كىػك النكػرة" كذلػؾ ٌ

المفصؿ في صناعة اإلعراب ،الزمخشرم ،تحقيؽ :عمي بك ممحـ ،مكتبة اليالؿ ،بيركت ،ط،1992 ،1
-1
ٌ
ص.43
 -2معاني النحك ،فاضؿ السامرائي ،دار الفكر ،األردف ،ط ،2000 ،1ج ،1ص.14

 -3الكتاب ،سيبكيو ،تحقيؽ عبد السالـ ىاركف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط ،1988 ،3ج ،1ص.48
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جرد صػياغة
عمى ي
العمكـ ،كىذا يجعؿ التركيب فيو لى ٍبس مع ٌأنو صحيح نحكيًّا .كبناء المغة ليس يم ٌ
نحكي ػة تحت ػ ٌؿ الكممػػات فييػػا مكاقػػع معينػػة فػػنحف ٌإنمػػا ينخبًػ يػر عػػف
مفػػردات ،بػػؿ يحتػػاج إلػػى يجمػػؿ ٌ
تتـ الفائدة ًم ىف الكالـ.
معركؼ معمكـ ال عف يم ٍبيىـ مجيكؿ كذلؾ حتى ٌ
ض ٌػـ مجمكعػة مػف الكممػات بعضػيا إلػى بعػض،
النحكم
كينش التركيب
األساسي عػف طريػؽ ى
ى
ٌ
ٌ
ػنادم ىػػك أصػػؿ الفائػػدة ،حيػػث كرد فػػي كتػػاب
مػػع م ارعػػاة القكاعػػد
ٌ
النحكيػػة كالمعنػػى .كالتركيػػب اإلسػ ٌ
غرضػا ،كال أف نفيػد منيػا
أف ندرؾ مف المغػة
خصائص التركيب أنو ":مف الكاضح ٌأننا ال نستطيع ٍ
ن
نكع ػػا م ػػف
معن ػػى إال إذا ارتبط ػػت كمماتي ػػا بعض ػػيا ب ػػبعض ،فصػ ػارت ك ػػؿ لفظ ػػة متص ػػمة ب ػػاألخرل ن
االتصاؿ ،كفي ضكء ىذا الترابط ،كىذه الصالت تكمف المعاني كاألفكار التػي تحتكييػا النصػكص
ػر حًّيػ ػا ،كمي ػػارة األدي ػػب ،كنب ػػكغ الش ػػاعر،
ػي ،ت ارثنػػا خال ػ نػدا ،كفك ػ نا
المغكي ػػة ،كتحفظي ػػا ف ػػي بنائي ػػا الح ػ ٌ
كعبقرية المغة ،كؿ ىذا يكمف فيما ىب ٍيف ال ىكمًًـ مف ترابط كصالت" ،1كال يمكف الكصػكؿ إلػى المعنػى
إال عػػف طريػػؽ اجتمػػاع المعػػاني ،كمػػف المعنػػى المركػػب تحػػدث الفائػػدة التػػي يسػػتطيع المػػتكمـ أف
يسكت بعدىا ،كيستطيع السامع أف يكتفي بيا.2
الجممة االسمية األساسية9
الجممة االسمية ىي جممػة دالػة عمػى الثُّبػكت ،كتتكػكف مػف تركيػب المبتػدأ مػع الخبػر ،كتركيػب
كمؿ المعنى ،كمػا أشػار
الجممة االسمية األساسي يككف باسـ مرفكع في أكؿ الجممة ،كبعده كممة تي ِّ
عبػػاس حسػػف إلػػى ذلػػؾ بقكلػػو ":المبتػػدأ اسػػـ مرفػػكع فػػي أكؿ جممتػػو ،يمجػػرد مػػف العكامػػؿ المفظيػػة
مستغنيا بمرفكعو في اإلفادة كاتماـ الجممة .كالخبػر
األصمية ،محككـ عميو ب مر .كقد يككف كصفنا
ٌ
ن
 -1خصائص التركيب ،دراسة تحميمية لمسائؿ عمـ المعاني ،محمد أبك مكسى ،جامعة األزىر ،مكتبة كىبة،
القاىرة ،ط ،1996 ،4ص.77
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ىك المفظ الذم يكمؿ المعنى مع المبتدأ كيتمـ معناىا األساسي" .1كالمبتدأ نكعاف ،نكع يحتاج إلى
ػاال عمػى
ػاعال أك نائػب فاعػؿ ،كيػذكر عبػاس حسػف مث ن
خبر ،كنكع يحتاج إلػى مرفػكع بعػده يعػرب ف ن
باف.
ذلؾ كقكلؾ :أمرتفع البناء ،ما يم ٍك ىرهـ الج ي
م ،حيػث
فصػؿ لمزمخشػر ٌ
الم ٌ
كتزخر كتب النحك باألحكاـ المتعمقػة بالمبتػدأ كالخبػر ،منيػا كتػاب ي
أف" المبتػػدأ عمػػى نػػكعيف معرفػػة كىػػك القيػػاس ،كنك ػرة إمػػا مكصػػكفة كػػالتي فػػي قكلػػو عػػز
كرد فيػػو ٌ
كجػػؿ ":كلعبػ هػد مػػؤمف" ،كا ٌمػػا غيػػر مكصػػكفة كػػالتي فػػي قػػكليـ أرجػػؿ فػػي الػػدار أـ ام ػرأة" ،2ك"الخبػػر
عمى نكعيف مفرد كجممة ،فالمفرد عمى ضربيف :و
كمتضمف لو".3
خاؿ مف الضمير
ٌ
إف
أف يك ػػكف نكػ ػرة ،كلك ػػف ٍ
أف المبت ػػدأ يمتنػػع ٍ
كاألحكػػاـ المتعمق ػػة بالمبت ػػدأ كالخبػػر كثيػ ػرة ،مني ػػاٌ :
أفادت النكرة الفائدة المطمكبة جاز أف تككف مبتػدأ .كمكاضػع االبتػداء بػالنكرة يمتعػددة منيػا مػا جػاء
أف تػ يػد ٌؿ
فػػي النحػػك الػكافي كػ ٍف تػػد ٌؿ النكػرة عمػػى ىمػ ٍدح أك ىذـ أك تى ٍيكيػػؿ مثػػؿ بطػ هؿ فػػي المعركػػة ،ك ٍ
أف تكػكف ىم ٍسػبكقة بنفػي ،أك اسػتفياـ ،مثػؿ :مػا عمػ هؿ
عمى عمػكـ مثػؿ :كػ هؿ
محاسػب عمػى عممػو ،ك ٍ
ى
أف تكػػكف دعػػاء مثػػؿ:
أف تكػػكف النكػرة متػ خرة ،كقبميػػا خبرىػػا مثػػؿ :عنػػد العزيػػز إبػػاء ،ك ٍ
بضػػائع ،ك ٍ
ػالـ عمػػى الخػػائؼ ،كغيػػر ذلػػؾ مػػف المكاضػػع كثيػػر .4كىنػػاؾ حػػاالت يتقػػدـ فييػػا الخبػػر ج ػك نازا،
سػ ه
أيضا قد يتعدد الخبر لممبتدأ الكاحد.
كحاالت يتقدـ فييا
كجكبا ،كقد يحذؼ المبتدأ أك الخبر ،ك ن
ن

 -1النحك الكافي ،ص.443-442
 -2المفصؿ في صناعة اإلعراب ،ص.43
 -3السابؽ ،ص.44
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الجممة الفعمية األساسية9
أف يت ػكافر فيػػو الركنػػاف األساسػػاف،
صػ ىػكًرىا-ىػػي تركيػػب ال يب ػ ٌد ٍ
الجممػػة الفعميػػة -فػػي أقصػػر ي
المسند كىك الفاعؿ كالمسند إليو كىك الفعؿ ،كالفاعؿ ىك ":ما كاف المسند إليػو مػف فعػؿ أك شػبييو
كحقُّو الرفػع .كرافعػو مػا أسػند إليػو .كاألصػؿ فيػو أف يمػي الفعػؿ
مقدما عميو ن
أبدا كقكلؾ ضرب زيد .ى
ن
1
ػمر (ضػمير ظػاىر أك مسػتتر) ،كالفعػؿ ىػك:
ػاىرا ،أك مض نا
ألنو كالجزء منو"  ،كالفاعػؿ قػد يكػكف ظ ن

"ما دؿ عمى اقتراف حدث بزماف .كمػف خصائصػو ً
صػ ٌحة دخػكؿ قىػ ٍد ،كحرفىػ ٍي االسػتقباؿ ،كالجػكازـ،
كلحػػكؽ المتصػػؿ البػػارز مػػف الضػػمائر ،كتػػاء الت نيػػث السػػاكنة"  ،2فالجممػػة الفعميػػة مككنػػة مػػف فعػػؿ
يتـ ًم ٍف خاللو إنتاج المعنى.
كفاعؿ ،كىذا ىك
األصؿ الم لكؼ كالذم ُّ
ٍ
التحويمي9
النحوب
ثانيا 9التركيب
ً
ه
ه
النحكم ىي دراسة لمعرفة أىمية التركيب ،كت ثيره فػي المعنػى،
إف دراسة التحكيؿ في التركيب
ٌ
ٌ
ػي خاضػع لمقكاعػد ،كتركيػب
فيناؾ نكعػاف مػف التركيػب فػي المسػتكل النحػكم ،تركيػب نح ٌ
ػكم أساس ٌ
التحكيمي لقكاعد معينة (قكاعػد التحكيػؿ)،
النحكم
تحكيمي يتطمٌبو المعنى .كيخضع التركيب
نحكم
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
حكؿ التركيب
غير مف معنى الجممة
ليتـ معنى الجممة،
كعمميات التحكيؿ ال تي ٌ
ٌ
األصمي .فالتحكيؿ يي ٌ
ٌ
النح ػػكم األساس ػػي إل ػػى تركي ػػب ظ ػػاىر (تح ػػكيمي) ،كالمعن ػػى الكاح ػػد ق ػػد ي ػػؤدل بجممت ػػيف مختمفت ػػيف
أكرمتيو.
يدا ،كز ه
ت زن
أكرم ي
ن
يد ٍ
تركيبيا ،أك أكثر ،كتحكيؿ الجممة الفعمية إلى اسمية ،مثؿٍ :

 -1المفصؿ في صناعة اإلعراب.38 ،
 -2السابؽ ،ص.319
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كعنػد تحميمنػػا لمتراكيػػب فػػي المغػة ف ننػػا نقػػؼ أمػػاـ مسػتكييف :مسػػتكل يتعمػػؽ بالتركيػػب األساسػػي
1
صػكر لمتركيػػب األساسػػي،
كمسػػتكل يتعمػػؽ بالتركيػػب التحػػكيمي  .كمػػف خػػالؿ التحكيػػؿ تىتىحقٌػؽ عػػدة ي

ألف المعن ػػى يتطمٌ ػب كجكدىػػا ،كمنيػػا :التق ػػديـ
كىػػذا التحكيػػؿ تتعػ ٌػدد مظ ػػاىره كأشػػكالو التػػي تنش ػ
ٌ
كالت ػ خير ،كاسػػناد الفعػػؿ إلػػى مػػا لػػيس لػػو ،كالحػػذؼ كاإلضػػافة (لممسػػند كالمسػػند إليػػو) ،كالتعريػػؼ
كالتنكير ،كىذا مػا أشػار إليػو عبػد الحمػيـ بػف عيسػى بقكلػو ":فكظيفػة التحكيػؿ تغييػر البنيػة العميقػة
ػيدم مػػف البني ػػة المغكي ػػة.
ذات الطػػابع التجري ػػدم إل ػػى بنيػػة س ػػطحية مممكس ػػة تمثػػؿ الجان ػػب التجس ػ ٌ
المغكي ػة
يتجمٌ ػى ىػػذا التحكيػػؿ عػػف طريػػؽ مجمكعػػة مػػف القكاعػػد التػػي قػػد تكػػكف بالزيػػادة فػػي البًنيػػة
ٌ
األصمية ،كقد تتـ بالحذؼ أك إعادة الترتيب أك االتساع أك غير ذلؾ".2
يفيميػػا ،كقػػد أ ٌكػػد ذلػػؾ
كبػػالرغـ مػػف التغي ػرات التػػي تط ػ أر عمػػى الجممػػة ف ػ ٌف القػػارئ يسػػتطيع ٍ
أف ى
فيمػػا
أف تي ِّ
محمػػد عمػػي الخػػكلي بقكلػػو ":تسػػتطيع القكاعػػد التحكيميػػة ٍ
فس ػر كيػػؼ ىي ٍفيػػـ المػػرء الجممػػة ن
أف الفاعػؿ ال كجػكد لػو فػي الجممػة
ن
كامال ،رغـ ىح ٍذؼ أجزاء منيا ،مثاؿ ذلؾ :اكتػب الػدرس ،فػرغـ ٌ
حد سكاء".3
السامع عمى ٌ
المتكمٌـ ك ٌ
إال ٌأنو مفيكـ لدل ي
ػي (ترتيػػب معػػيف) ،قػػد يتغيػػر إذا
كىكػػذا ،ف ػ ٌف الجممػػة فػػي التركيػػب النحػ ٌ
ػكم ليػػا ىن ىم ػط أساسػ ٌ
تطمٌػػب المعنػػى ذلػػؾ فػػالنمط األساسػػي لمجممػػة االسػػمية ىػػك مبتػػدأ ىيميػ ًػو خبػػر ،كلمجممػػة الفعميػػة فعػػؿ
ً
تتغيػر مكاقػػع بعػػض الكممػػات
يتبعػػو مفعػػكؿ بػو ،كلكػػف – فػػي بعػػض الحػػاالت -قػد ٌ
يميػو فاعػػؿ ،كقػػد ي
خير كقػػد يتطمٌ ػب المعنػػى حػػذؼ بعػػض الكممػػات مػػف التركيػػب األساسػػي أك يتطمٌ ػب
ػديما أك ت ػ نا
تقػ ن
التحكيمي.
النحكم
زيادة بعض الكممات عمى البناء األساسي ،فينش ما يسمى بالتركيب
ٌ
ٌ
 -1ينظر :القكاعد التحكيمية في الجممة العربية ،عبد الحميـ بف عيسى ،دار الكتب العممية ،د.ط ،ص.16
 -2السابؽ ،ص.17

 -3قكاعد تحكيمية لمغة العربية ،محمد عمي الخكلي ،دار المري لمنشر ،الرياض ،1981 ،ص.26
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كال ٌش ػعر العربػػي يتى ىمٌي ػز ىع ػ ٍف غي ػره مػػف ش ػرائح المغػػة ب نػػو – عمػػى األغمػػب -ال يمتػػزـ بقكاعػػد
النحاة ىب ٍؿ كانكا
سمى
بالضركرات الشعرية ،كلى ٍـ يرفضيا ٌ
ٌ
المغة األساسية ،كىذا مما ىي ٍدخؿ تحت ما يي ٌ
يستشيدكف بالشعر أكثر مف غيره في استً ٍنتاج القكاعد.
جدلية المعنى واالعراب9
الثيب تيع ًػرب ع ٍػف نفسػيا أم
جاء في المساف يرًكم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـٌ ،أنو قاؿٌ :
تي ً
فصح .كاإلعراب كالتعريب معناىما كاحد ،كىك اإلبانة ،ييقاؿ :أعرب عنو لسػانو كعػرب أم أبػاف
اب إعرابان ،لتبيينو كايضاحو.1
كأفصح ،كجاء أيضان :إنما يس ٌمي اإلعر ي
كمفيكـ اإلعراب في االصطالح م خكذ ًم ٍف مفيكمو المغكم (اإليضاح كالتبييف كاإلفصػاح)،
فقد كرد عف الزجاجي قكلو" :كاإلعراب أصمو البياف ييقاؿ :أعرب الرجؿ عف حاجتو إذا أبػاف عنيػا
كرجؿ يم ً
لمػا
عرب أم يمبً ٍيف عف نفسو ،كمنو الحػديثٌ ":
الثيػب تيعػرب عػف نفسػيا" .ثػـ ٌ
إف النحػكييف ٌ
سمكىا إعرابان أم بيانان".2
ىر ٍأكا في أكاخر األسماء كاألفعاؿ حركات تد ٌؿ عمى المعاني ،كتيبيف عنيا ٌ
كذكػػر ابػػف جنػػي فػػي بػػاب القػػكؿ عمػػى اإلعػراب أنػػو ":اإلبانػػة عػػف المعػػاني باأللفػػاظ"  ،3كمػػع
المح ىػدثيف فػي تص ٌػكراتيـ لمفيػكـ اإلعػراب ،إال ٌأنيػا كانػت تػدكر
اختالؼ المغػكييف العػرب القػدامى ك ي
ً
أف قضػػية اإلعػراب ككظيفتػػو فػػي النحػػك
حػػكؿ كظيفػػة اإلعػراب ،كدكره فػػي المعنػػى ،فمػف المعػػركؼ ٌ
العربػػي شػػغؿ القػػدماء كالمحػػدثيف ،كىػػي قضػػية كانػػت تظيػػر عنػػد محاكلػػة النحػػاة تفسػػير الظ ػكاىر
المغكية ًمف ناحية االعراب.
ٌ

 -1ينظر :لساف العرب ،ابف منظكر ،دار صادر ،بيركت ،ط ،3ج ،1ص.588
 -2اإليضاح في عمؿ النحك ،الزجاجي ،ص.91

 -3الخصائص ،ابف جني ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،ط ،4ج ،1ص.35
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كجدليػة المعنػػى كاإلع ػراب( كظيفػػة اإلع ػراب فػػي ِّ
ىام ػة قيػ ِّدمت
ٌ
الداللػػة (المعنػػى)) ،ى ػي قضػ ٌػية ٌ
فييػػا الكثيػػر مػػف األبحػػاث مػػف خػػالؿ التطبيػػؽ عمػػى ينصػػكص مػػف المغػػة .كقػػد اختمفػػت آراء العممػػاء
ابيػة ،فمػنيـ ىمػ ٍف قىػرىر ٌأنيػا مػف دالئػؿ المعنػى ،كمػنيـ ىمػ ٍف قىػ ٌرىر ٌأنيػا فقػط
حكؿ كظيفة الحركػة اإلعر ٌ
قرر بعض المتقدميف
لكصؿ الكممات بعضيا ببعض ،كىذا ما أشار إليو إبراىيـ أنيس بقكلو ":كقد ٌ
لكصػؿ الكممػػات بعضػػيا بػػبعض
ابيػة ال تعػػدك ٍ
أف كظيفػػة الحركػػة االعر ٌ
مػػف ثقػػات العممػػاء ٌ
أف تكػػكف ٍ
ػاز يسػ ػقكطيا ف ػػي الكق ػػؼ كج ػػاز س ػػقكطيا ف ػػي بع ػػض المكاض ػػع م ػػف
ف ػػي الك ػػالـ المتص ػػؿ ل ػػذلؾ ج ػ ى
1
ِّ
أف بعض الحركات ىي جزء مف الصيغة ،فيقػكؿ ":كقيػاس حركػات
كي ٍعتىبًير إبراىيـ أنيس ٌ
الشعر"  .ى

ألف ُّ
تغيػر
الصػيغ ،قيػاس مػع الفػارؽٌ ،
ػي مػف بنيػة ٌ
اإلعراب عمى تمؾ الحركات التي ىي جزء أساس ٌ
2
أف يكػػكف لحركػػات
غي ػر معنػػى الكممػػات"  .كي ػرفض ٍ
حركػػات اإلع ػراب ال يػػؤثٌر فػػي الصػػيغة ،كال يي ٌ

لكصػؿ الكػالـ فػي ِّ
ًّ
النثػر،
دكر
اإلعراب نا
الشػعر أك ٌ
معنكيا ،فعنده تحريػؾ أكاخػر الكممػات ،ىػي فقػط ٍ
3
أمػا تمػاـ حسػػاف،
أف المػتكمـ ال يمجػ إلػى تحريػػؾ الكممػات إال لضػركرة صػكتية يتطمٌبيػػا
كٌ
ٍ
الكصػؿ ٌ .

أف ":العالمة اإلعرابية بمفردىا ال تيعيف عمى تحديد المعنى".4
فيرل ٌ
ابي ػة مػػف ق ػرائف المعنػػى ،كػػابف جنػػي الػػذم عػ ٌػرؼ
أف العالمػػة اإلعر ٌ
كقػػد قػ ٌػرر بعػػض المغػػكييف ٌ
5
ً
أف المفػػظ يمػرتبط بػػالمعنى ،كعالمػػات
كيقصػػد بػػذلؾ ٌ
اإلعػراب ب ٌنػو :اإلبانػػة عػػف المعػػاني باأللفػػاظ  ،ى

ػر مػف عناصػر النظػاـ
اإلعراب ىي جزء مف المفظ .كفي ىذا يقكؿ المييرم ":اإلعراب ييمثٌؿ عنص نا
العالمػػي فػػي المغػػة العربيػػة ،فيػػك يتجمػػى فػػي مجمكعػػة مػػف العالمػػات بػػالمفيكـ الحػػديث لممصػػطمح

 -1مف أسرار المغة ،إبراىيـ أنيس ،مكتبة األنجمك المصرية ،ط ،1978 ،6ص.237
 -2السابؽ ،ص.242
 -3ينظر :السابؽ ،ص.220

 -4المغة العربية معناىا كمبناىا ،تماـ حساف ،عالـ الكتب ،ط ،2006 ،5ص.207
 -5يينظر :الخصائص ،ص.35
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باعتبارىا أصكاتنا تظير في سمسمة الكالـ حسب ترتيب مع ٌػيف كتسػتمد قيمتيػا ًم ٌمػا بينيػا مػف تقابػؿ
أك اختالؼ". 1
ػاجي فكػرة داللػة حركػات اإلعػراب عمػى المعػاني ،ك ٌأنيػا تػؤدم
ؤيػد ٌ
كفي كتػاب اإليضػاح ،يي ٌ
الزج ٌ
كظيفة إيضػاح المعػاني النحكيػة ،كالفاعميػة كالمفعكليػة كاإلضػافة ،فيػك يجعػؿ الحركػات مػف دالئػؿ
المعنػػى ،كفػػي ىػػذا يقػػكؿ ":ككػػذلؾ سػػائر المعػػاني جعم ػكا ىػػذه الحركػػات دالئػػؿ عمييػػا ليتٌسػػعكا فػػي
إف أرادكا ذلؾ ،أك المفعكؿ عند الحاجة إلى تقديمو ،كتككف الحركات دالة
كي ٌ
قدمكا الفاعؿ ٍ
كالميـ ،ي
عمى المعاني".2
النحكي ػة
ابي ػة تيسػػاىـ فػػي الكصػػكؿ إلػػى المعػػاني
ٌ
أف الحركػػات اإلعر ٌ
أيضػػاٌ ،
كيػػرل الجرجػػاني ن
أف
(الكظائؼ) ،إ ٍذ يقكؿ ":إ ٌف األلفاظ مغمقة عمى معانييا حتى يكػكف اإلعػراب ىػك الػذم يفتحيػا ،ك ٌ
ًّ
ىامػػا ،كلكػػف
دكر
األغػراض كامنػػة فييػػا حتػى يكػػكف ىػػك المسػتخرج ليػػا" .3كيػػؤدم اإلعػراب نا
معنكيػػا ًّ
المعن ػػى ال ييفي ػػـ بمج ػػرد إعػ ػراب الكمم ػػات ،كاٌنم ػػا ىن ػػاؾ قػ ػرائف أخ ػػرل ،كالص ػػيغ الصػػرفية لمكمم ػػات
لفظية أخرل :كػاألدكات (مثػؿ أدكات
كترتييبيا كالسياؽ الذم جاءت فيو ،كمعناىا
المغكم ،ككسائؿ ٌ
ٌ
عما يقصده المتكمـ ،كباختالؼ المعاني تختمػؼ األلفػاظ،
النصب كالجزـ) ،ك ٌؿ تمؾ القرائف تكشؼ ٌ
ب يضمف اإلبالغ بما يحتكيو مف عالمػات إلقامػة
عر ي
الم ى
ىذا ما أشار إليو المييرم بقكلو ":فالكالـ ي
الفػركؽ بػيف عناصػر الكػػالـ .كلجعػراب إذان دكر تمييػزم كمػػف ثػـ فيػك مفيػػد معنكيػان ،أم لػو كظيفػػة
تبميغية ،كيندرج ضمف بقية العالمات المغكية التي ال غنى عنيا في ت دية المعنى".4
ٌ
 -1نظرات في التراث المغكم العربي ،عبد القاىر المييرم ،دار الغرب االسالمي ،بيركت ،ط،1993 ،1
ص.56
 -2اإليضاح في عمؿ النحك ،ص.70
 -3دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني ،الجرجاني ،تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط،1
 ،2001ص.30

 -4نظرات في التراث المغكم العربي ،ص.65
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كيزيػػؿ التبػػاس الكممػػات ،كأف
كيػػرل ابػػف الخ ٌش ػاب ٌ
أف اإلع ػراب ييفػ ِّػرؽ ىب ػ ٍيف المعػػاني المختمفػػة ي
عرضة لممعاني المختمفة (معاني نحكيػة ،أك كظػائؼ) ،فاالسػـ
اإلعراب ٍ
أصؿ في األسماء ،ألنيا يم ٌ
أف اإلعراب فرع في األفعاؿ كليس أصالن .1
قد يككف فاعالن أك مفعكالن أك غير ذلؾ ،ك ٌ
أىميػا العالمػة اإلعرابيػػةُّ ،
فبتغيػر الكجػو اإلع اربػػي
ممػا سػبؽ نجػد ٌ
أف لممعنػػى عػدة قػرائف ،مػػف ٌ
إنشائية،
الجمؿ خبرٌية كانت أك
ٌ
يتىغي ير المعنى ،كمف خالؿ العالمة اإلعر ٌ
يتـ التمييز بيف أنكاع ي
ابية ٌ
كذلؾ استنادان إلى المعنى كالسياؽ ،كىذا ما ستؤكده الدراسة .كأيضان ،ف ف السؤاؿ الػذم يحتػاج إلػى
إجابػػة ىػػك :ىػػؿ تػػؤثر كيفيػػة أداء الكػػالـ فػػي المعنػػى كاإلع ػراب كىػػؿ لعالمػػات اإلع ػراب كظيفػػة
صكتية في أداء الكالـ المتصؿ ىذا ما ستيحاكؿ الدراسة اإلجابة عنو ،كستتناكؿ عالقػة اإلعػراب
ٌ
كرص ػد مظػػاىر أثػػر األداء فػػي
ػص قػػديـ مػػف عصػػكر الفصػػاحة،
ٍ
بػػاألداء ،كمناقشػػتيا مػػف خػػالؿ نػ ٌ
المعنى كاإلعراب ،كالتكصؿ الى العالقة بيف األداء كالمعنى كاإلعراب كت ثير ك ٌؿ منيا في اآلخر.
مفاىيم لسانية9
 .1التهنغيم9
ميمة في الدرس المغػكم الحػديث ،فػالتنغيـ أحػد أى ٌػـ العناصػر الدالٌػة
تي ىع ٌد دراسة التنغيـ دراسة ٌ
عمػػى المع ػاني فػػي التراكيػػب المغكيػػة ،مػػف ىنػػا جػػاءت الحاجػػة إلػػى د ارسػػتو مػػف قبػػؿ عممػػاء المغػػة
اىتمكا بالمعنى كالسياؽ كالظركؼ التػي قيمػت فييػا التراكيػب المغكيػة كالنصػكص.
كالباحثيف ،الذيف ٌ
كالتٌٍنغػػيـ ًم ػ ٍف المصػػطمحات المسػػانية الحديثػػة ،كىػػك ترجمػػة لمصصػػطمح( ،)intonationكقػػد ىن ىق ػؿ
العمماء مصطمح التنغيـ عػف الغػرب ،أمثػاؿ :مػاريك بػام ،كبرتيػؿ مػالمرج ،ك جػكف ليػكنز ،كدانيػاؿ
جكنز كغيرىـ .كىك عند ماريك بام عبارة عف ":تتابع النغمات المكسيقٌية أك اإليقاعػات فػي حػدث

 -1ينظر ،المرتجؿ في شرح الجمؿ ،ابف الخشاب ،تحقيؽ عمي حيدر ،دمشؽ ،1972 ،ص.35-34
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1
المناسػػبة
أف التنغػػيـ عبػػارة عػػف" يجممػػة مػػف العػػادات
ٌ
كالمػػي يمعػػيف"  .كيػػرل برتيػػؿ مػػالمرج ٌ
األدائيػة ي

لممكاقػػؼ المختمفػػة ،مػػف ُّ
تعج ػب ،كاسػػتفياـ ،كسػػخرية ،كت كيػػد ،كتحػػذير ،كغيػػر ذلػػؾ مػػف المكاقػػؼ
االنفعالية".2
كقد اختار الدكتكر عبد الصبكر شاىيف مصطمح" النبر المكسيقي" ،إذ يقكؿ ":كأنػت تسػتطيع
أف تنطؽ كممة كاحػدة ب شػكاؿ مختمفػة مػف التنغػيـ ،أك النبػر المكسػيقي ،فتفيػد فػي كػؿ شػكؿ معنػى
ػز ،كمػػا نالحػػظ ذلػػؾ ف ػي اسػػتعمالنا لمتعبير(يػػا سػػالـ) لجعجػػاب ،كلمتيكيػػؿ ،كلمنػػداء،
انفعالي ػا متميػ نا
ن
3
أف التنغيـ ":مصطمح ييستخدـ في د ارسػة الفكنكلكجيػا التطريزٌيػة
كلمسخرية  . "...كيرل جكف ليكنز ٌ

الخاصػة بدرجػػة الصػػكت أك
المميػز لألنمػػاط
القطعيػة ،كيشػػير إلػػى االسػػتخداـ
أك الفكنكلكجيػػا فػػكؽ
ٌ
ٌ
ٌ
المحف".4
ػر يط ػ أر عمػػى الصػػكت فػػي أثنػػاء
كيتفػػؽ البػػاحثكف العػػرب عمػػى تعريػػؼ التنغػػيـ بكصػػفو تغييػ نا
أف التنغػػيـ ىػػك:
الكػػالـ ،يػػؤدم إلػػى تغييػػر فػػي ٌ
الداللػػة ،كذلػػؾ كمػػا أشػػار رمضػػاف عبػػد التػكاب إلػػى ٌ
"رفػػع الصػػكت كخفضػػو فػػي أثنػػاء الكػػالـ ،لمداللػػة عمػػى المعػػاني المختمفػػة لمجممػػة الكاحػػدة ،كنطقنػػا
لجممة مثؿ ":ال يا شي " لمداللػة عمػى النفػي أك الػتيكـ ،أك االسػتفياـ ،كغيػر ذلػؾ كىػك الػذم يفػرؽ
الصػكت تختمػؼ فػي
بيف الجمؿ االستفيامية كالخبرية ،في مثؿ ":شػفت أخػكؾ" ف نػؾ تالحػظ نغمػة ٌ
5
أف التنغػػيـ ىػػك :مصػػطمح
نطقيػػا لالسػػتفياـ ،عنيػػا فػػي نطقيػػا لجخبػػار"  .كيػػرل محمػػكد السػػعراف ٌ

انخفاضػا ،كىػذا االخػتالؼ يرجػع إلػى
تفاعػا ك
ن
صكتي يدؿ عمى اخػتالؼ درجػة الجيػر فػي الكػالـ ار ن
ٌ
 -1أسس عمـ المغة ،ماريك بام ،ترجمة أحمد مختار عمر ،عالـ الكتب ،ط ،1998 ،8ص .93
 -2عمـ األصكات ،بارتيؿ مالمرج ،ص.209
 -3السابؽ ،ص.206
 -4المغة كعمـ المغة ،جكف ليكنز ،دار النيضة العربية ،ترجمة مصطفى زكي حسف ،ط ،1987،1ص.32

 -5المدخؿ الى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم ،رمضاف عبد التكاب ،مكتبة الخانجي القاىرة ،ط،1997 ،3
ص106
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ُّ
مما يؤدم إلى إنتاج نغمػة مكسػيقية تيسػتعمؿ لمتعبيػر عػف الحػاالت
تغير ذبذبة الكتريف
ٌ
الصكتييفٌ ،
1
نجد اختالفان في تعريؼ التنغيـ عند
النفسية كالمشاعر ،كالرضا كالغضب كالدىشة كاالحتقار  .كال ي
ٌ

تماـ حساف فيك عنػده ":ارتفػاع الصػكت كانخفاضػو أثنػاء الكػالـ ،كربمػا كػاف لػو كظيفػة نحكيػة فػي
2
أف التنغػػيـ يػػؤدم
تحديػػد اإلثبػػات ،كالنفػػي فػػي جممػػة لػػـ تسػػتعمؿ فييػػا أداة االسػػتفياـ"  .كىػػذا يعنػػي ٌ

كظيفة نحكيػة فػي تمييػز معػاني ال يجمػؿ ،فقػد تيحػذؼ أداة االسػتفياـ كيػدؿ التنغػيـ عمييػا ،باإلضػافة
ناسؽ كاالنسجاـ في التٌراكيب المغكية .كفػي كتػاب "المغػة العربيػة
إلى الكظيفة الصكتية فيك يزيد التٌ ي
أف التنغػيـ يي ىع ُّػد مػف قػرائف التعميػؽ المفظيػة ،فالجمػؿ العربيػة ليػا
معناىا كمبناىا" ،يػرل تمػاـ حسػاف ٌ
صكتي يمعيف (ىيكؿ تنغيمي) ،فتنغيـ الجممة االستفيامية يختمػؼ عػف تنغػيـ جممػة اإلثبػات،
إطار
ٌ
كىذا اإلطار الصكتي ييساعد عمى الكشؼ عف المعنى.3
كتغيػػر النغمػػة
أف التنغػػيـ عنصػػر مي ػـ يعمػػؿ عمػػى إيضػػاح المعػػاني كايصػػالياٌ ،
ممػػا سػػبؽ نجػػد ٌ
كيعد التنغيـ مف الفكنيمات الثانكية ،فيك ال يظير في التركيب كاٌنما ييمكف
غير في ٌ
يتبعو تى ٌ
الداللة .ي
المتٌصؿ أثناء النطؽ.
مالحظتو مف خالؿ الكالـ ي
أىمية التنغيم9
األساسي لمغة ىك التٌعبير عف الحاجات كالمشاعر ،كىذه المشاعر يمرتبطة بالحالػة
إف اليدؼ
ٌ
ٌ
النفسػ ٌػية ًم ػف فػػرح كحػػزف كغضػػب كرضػػا ،كغيػػر ذلػػؾ مػػف أغ ػراض تػػدعك إلػػى أداء المغػػة بطريقػػة
كيمكػ ػػف التعبيػ ػػر عػ ػػف المشػ ػػاعر بػ ػ ػ ػكاسطة التن ػ ػ ػغيـ أك تغييػ ػػر
معينػ ػػة ،ىي ٍس ػ ػيؿ مػ ػػف خالليػ ػػا الفى ٍي ػ ػـ ،ي
الص ػكت "،فالجممة الكاحدة تحتمػؿ عنػد النطػؽ مئػات كمئػات مػف يكجػكه االخػتالؼ التػي تيقابػؿ أش ٌػد

 -1ينظر :عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ،محمكد السعراف ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،ط ،1997 ،2ص.106
 -2مناىج البحث في المغة ،تماـ حساف ،دار الثقافة ،جامعة القاىرة ،ط ،1974 ،2ص.164
 -3ينظر :المغة العربية معناىا كمبناىا ،ص.236
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أف يجػد لكػ ٌؿ جممػة التعبيػر
ألكاف العاطفة خفاء .كالفناف الدرامي الذم يقكـ بدكره في المسرح عميػو ٍ
الالئؽ بيا كالنغمة الحقٌة التي تناسبيا". 1
ػمبي
مف ٌأنو ييسيـ فػي إنتػاج المعنػى ،كمػا ٌأنػو ييمكػف ٍ
أىمية األداء ٍ
كت تي ٌ
أف يكػكف ذا تػ ثير س ٌ
السميـ ،كضركرة التٌدريب عمى
حينما ييستخدـ بطريقة غير صحيحةٍ ،
أىمية اإللقاء ٌ
مف ىنا جاءت ٌ
النظػػر فػػي جانػػب الصػػكت كاألداء افتقػػار كثيػػر مػػف المتحػػدثيف إلػػى الثقافػػة
اإللقػػاء" كأىػ ٌػـ مػػا يمفػػت ٌ
ػكتية المتنكعػػة" ،2كىػػذه اإلمكانػػات
كتية ،كالػػى التٌػدريب الكػػافي عمػػى اسػػتخداـ اإلمكانػػات الصػ ٌ
الص ػ ٌ
ٌ
الصػػكتية غيػػر تركيبيػػة ،فيػػي تىقػػؼ بجانػػب األلفػػاظ كتيشػػاركيا فػػي أداء المعنػػى كىػػذا ىيظيػػر عنػػد
حدثيف.
الم ٌ
المجيديف مف قيٌراء القرآف الكريـ ك ي
الخطباء ك ي
ي
غيػػر
أيضػػا ،مػػف ٌأن ػو ييقػ ٌػرب بػػيف األلفػػاظ كمعانييػػا ،ىفيحػػدث
ن
أف يي ٌ
أحيانػػا ٍ
أىميػػة التنغػػيـ ن
كت ػ تي ٌ
قكم مف العالقة ىب ٍيف الكممة كمعناىا ،ف ذا قاؿ ":بالد
ي
المتكمـ مف درجة صكتو كنغمتو عمى صكرة تي ٌ
ً
البعد بً ىم ٌد الياء ًّ
طكيال.3
مدا
ن
بعيدة"ٌ ،
عبر عف ش ٌدة ي
أىميػػة فػػي تحديػػد أسػػاليب الكػػالـ كأن ػكاع الجمػػؿ ،فالجممػػة االسػػتفيامية تختمػػؼ عػػف
كلمتنغػػيـ ٌ
الكالمية عند حذؼ أداة االسػتفياـ فػي جممػة االسػتفياـ،
النغمة
الخبرية في تنغيميا .كتزداد أىمية ٌ
ٌ
الص ػكر
أك حػػذؼ أداة النػػداء فػػي أسػػمكب النػػداء ،مػػف ىنػػا كجػػب االىتمػػاـ بنغمػػة الكػػالـ ،كد ارسػػة ٌ
ً
ػثال،
أف" د ارس ػػة ىن ٍ
الصػ ػكر التنغيمي ػػة م ػ ن
ٌ
التنغيميػ ػة ،كم ػػا ٌ
ظػ ػـ الك ػػالـ قاصػ ػرة م ػػا لىػ ػ ٍـ ييػ ػراع فيي ػػا د ارس ػػة ٌ
ػكتية
أف تيثمػر مػا لىػ ٍـ ترتكػز عمػى د ارسػة الصػكر الص ٌ
كالدراسة الداللية ،أم دراسة المعاني ال ييمكف ٍ

 -1المغة ،جكزيؼ فندريس ،تعريب :عبد الحميد الدكاخمي ،محمد القصاص ،مكتبة األنجمك المصرية،1950 ،
ص.185

 -2المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم ،ص.40
 -3ينظر :المغة العربية معناىا كمبناىا ،ص.310
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2
1
ػكم يت ػ ثٌر
ػامال
ػكدا كػ ن
النحػػك كجػ ن
أف يكجػػد ٌ
كالتنغيميػػة"  ،كبغيػػاب التنغػػيـ ،ال ييمكػػف ٍ
فالمسػػتكل النحػ ٌ
ي

الصكتي مف حيث تحديد نكع الجممة ،كفى ٍيـ معناىا.
بالمستكل
ٌ
فممتنغػيـ إذف ،داللػػة كظيفيػػة عمػػى معػاني الجمػػؿ ،فػػبعض الجمػػؿ تيقػاؿ بنغمػػات مختمفػػة فتتغيػػر
النحكيػة ،ك ُّ
النغمػات يػػؤدم معػػاني مختمفػة ،كػػالفرح كالحػزف كالتفػػاؤؿ كاالسػػتبعاد
كظيفتيػا
التغيػر فػػي ٌ
ٌ
كغير ذلؾ.
الجيد المنسجـ مع المعػاني ،الخػالي مػف
كيؤدم التنغيـ كظيفة
جمالية ،فاألذف تستمتع باألداء ٌ
ٌ
دائمػا إلػى أصػكات
األخطاء كالكقفات في غير مكانيػا أك الم ٌػد فػي غيػر مكضػعو ،ك ٌ
السػامع يحتػاج ن
التغي ػر فػػي درجػػة الصػػكت كنغمتػػو يجػػذب السػػامع ،كيمفػػت انتباىػػو ،كيعمػػؿ عمػػى إيصػػاؿ
جديػػدة .ك ٌ
متعجنبػػا
المػراد ،فمػػك قػػاؿ أحػػدىـ" :اهلل" ،ف نػػو يؤدييػػا بحسػػب الغػػرض الػػذم يريػػد ،فػ ٍف قاليػػا
ٌ
المعنػػى ي
خبرا.
فيما أك يم ن
تختمؼ عف قكلو ليا يمعظٌ نما ،أك يمست ن
 .1ال هنبر9
الضغط عميو لً ىج ٍعمو كاض نػحا .كثى ٌمػة
النبر ٌ
استعمؿ العمماء مصطمح ٌ
الصكت ،ك ٌ
قكة ٌ
لمداللة عمى ٌ
الضػغط عمػى مقطػع خػاص مػف
ػب فػي مضػمكف كاحػد ،كىػكٌ ":
تعريفات عديدة لمنبػر ،جميعيػا تىص ٌ
3
مقطعػا
أف
ك ٌؿ كممة ،ليجعمو نا
السمع ًم ٍف غيره ًم ٍف مقاطع الكممة"  ،ك" ٌ
النبر معنػاه ٌ
بارز أكضح في ٌ
ن

نقصػا
مف ىب ٍيف مقاطع يمتتابعة ييعطى مز ن
يدا مف الضغط أك العمك (نبر عمػكم) ،أك ييعطػى زيػادة أك ن
في نسبة التردد (نبر يقكـ عمى درجة الصكت)".4

 -1عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ،ص.105
 -2ينظر :مناىج البحث في المغة ،ص.263
 -3األصكات المغكية ،إبراىيـ أنيس ،ص.98
 -4أسس عمـ المغة ،ماريك بام ،ص.93
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طػ ػؽ مقط ػػع م ػػف مق ػػاطع الكمم ػػة بش ػػكؿ أكض ػػح م ػػف
البػ ػركز كالظُّي ػػكر ،أم ين ٍ
كٌ
النب ػػر ي ػػد ٌؿ عم ػػى ي
1
بقيػة مػػا
السػمع عػف ٌ
المقػاطع األخػرل المجػاكرة  ،كالنبػػر" ازديػاد كضػكح جػزء مػػف أجػزاء الكممػة فػي ٌ

حكلو مف أجزائيا".2
أىمية ال هنبر9
ِّ
اص ٌمية ،فيك ىي ٍعكس العالقة ىب ٍيف المػتكمـ كالسػامع ،ك ِّ
الداللػة قػد
أىمية كبيرة في
ٌ
ٌ
العممية التك ي
لمنبر ٌ
تغير مكقعو مف الكممة ،3كتظير كظيفة النبر مف حيث ٌإنو:
تتغير إذا ٌ
ٌ
لغكيػػا ،كيغيػػر معنػػى الكممػػة بػػاختالؼ
 -1ييفػ ٌػرؽ بػػيف المعػػاني :فمكضػػع النبػػر قػػد يػػؤدم نا
دكر ن
مكضع النبر ،كمثاؿ ذلؾ المغة االنجميزية .4كتظيػر أىميػة النبػر فػي التٌفريػؽ بػيف المعػاني
المناسبة.
فيتـ تكظيؼ النبر بحسب الحاؿ أك ي
في حاالت لغكية معينةٌ ،
ػاال عم ػػى ذل ػػؾ( :أن ػػا ال آك ػػؿ ف ػػي الص ػػباح ع ػػادة) "،فف ػػي المكاق ػػؼ
كي ػػذكر كم ػػاؿ بش ػػر مث ػ ن
الحيادية يقع النبر عمى الفعؿ" آكؿ" كاالسـ" الصػباح" كلكػف فػي مكاقػؼ أخػرل قػد يقتضػي
اىتماما بكممات مختمفة بحسب الغرض المطمػكب كالمعنػى المقصػكد .فقػد يقػع النبػر
األمر
ن
أف المػتكمـ يعنػي نفسػػو بالػذات ال غيػره .كقػػد
عمػى الضػمير أنػػا ،عنػد إرادة التككيػد أك بيػػاف ٌ
مثال عنػد السػامع ،أك لت كيػد المعنػى
يقع النبر كذلؾ عمى أداة النفي" ال" بقصد إزالة الشؾ ن
أف ىػػذا السػػمكؾ مػػف
أك تكضػػيحو .كربمػػا يسػػتكجب األمػػر كػػذلؾ نبػػر كممػػة" عػػادة" لبيػػاف ٌ
أف ي كػػؿ فػػي الصػػباح عمػػى غيػػر عادتػػو"،5
المػػتكمـ ييمثٌػؿ عػػادة عنػػده ،إ ٍذ قػػد يحػدث
ن
أحيانػػا ٍ

 -1ينظر :عمـ األصكات ،كماؿ بشر ،ص.512
 -2المغة العربية معناىا كمبناىا ،ص.171
 -3ينظر :داللة األلفاظ ،إبراىيـ أنيس ،مكتبة األنجمك المصرية ،ط ،1984 ،5ص.46
 -4ينظر :عمـ األصكات ،برتيؿ مالمرج ،ص.191
 -5عمـ األصكات ،كماؿ بشر ،ص.520
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النبر يؤدم كظيفة ميمة في ت كيػد فكػرة معينػة ،أك تمييػز
ككما يظير مف ىذا المثاؿ ،ف ٌف ٌ
شيء عف شيء آخر.
ػر أقػػكل ،كأشػ ٌػد
كيكجػػد فػػي المغػػة العربيػػة بعػػض األسػػاليب التػػي تقتضػػي بعػػض مكاضػػعيا نبػ نا
كيدا لمدلكالتيا التي جاءت ىػذه األسػاليب كفقنػا لمعناىػا ،كمػف ىػذه األسػاليب ":التحػذير كاإلغػراء
ت ن
ػر أشػد كأقػكل ممػا تتمقػاه ىػذه المككنػات فػي
حتما نب نا
بمككناتيا تتمقٌى ن
كالتعجب كاالختصاص ،فكميا ٌ
كبناء عمى ذلؾ ف ٌف النبر في كثير مف األحياف تككف لو أىمية في إبراز المعنى
أساليب أخرل".1
ن
كتكضيحو.
النبػػر فػػي تكػػكيف مكسػػيقى معينػػة عمػػى
 -2يعطػػي النبػ يػر المغ ػةى مكسػػيقى خاصػػة :تظيػػر قيمػػة ٌ
ػالمتكمٌـ يحػػرص عم ػػى إظي ػػار مكس ػػيقى أك إيقػػاع مع ػػيف لكالم ػػو ،بحي ػػث
مسػػتكل الك ػػالـ ،ف ػ ي
بالضػغط عمػػى مقػػاطع معينػػة ،كىػػذا
يناسػػب بػػيف مكاقػػع النبػػر ،كيعمػػؿ عمػػى إيضػػاح كالمػػو
ٌ
أمػا السػياؽ االسػتعمالي
يجعمو أكضح في السمع ،كىذا ما أشػار إليػو تمػاـ حسػاف بقكلػو ":ك ٌ
ف ٌنو يحرص عمى إظيار مكسيقى المغة بحفظ المسافات المتساكية أك المتناسبة بيف مكاقع
النبر مما يعطي المغة مكسيقاىا الخاصة التي تيعػرؼ بيػا بػيف المغػات" ،2فمػف خػالؿ النبػر
ٌ
كنطؽ شخص أجنبي.
يمكف التمييز بيف ينطؽ ابف المغة ي
ػر س ًّ
ػالنبر يعنصػر مػف عناصػر الكممػة
النبر الكممةى بنيةن يمتكاممةن ،كأث نا
ػمعيا كاض نػحا :ف ٌ
 -3يعطي ي
ػامال ،كىػذا مػا أشػار
ػاء متك ن
ال ينفصؿ عنيا ،كىك جزء منيا يي ٌ
ميزىا ىع ٍف غيرىا ،ي
كيعطييػا بن ن
إليو كماؿ بشر ،بقكلو عف النبر ب ٌنو ":تطريز ال يعني يمج ٌػرد التجكيػد كالتػزييف كاٌنمػا يعنػي
خاصا
متميز
نا
اما
كي ي
تكامميا ،ى
ن
منحيا قك ن
–باإلضافة إلى ذلؾٌ -أنو عنصر ييكسب بنية الكممة ي

 -1عمـ األصكات ،كماؿ بشر ،ص.522
 -2المغة العربية معناىا كمبناىا ،ص.307
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1
ميػز ىبػ ٍيف كممػة كأخػرل بػاختالؼ
بيا"  .كمف الناحية السمعية فيك ذك أثر سػمعي كاضػح ،يي ٌ

درجة النبر كمكقعو .كالمقاطع في أية جممة منطكقة" ال تنتج بػنفس التػكتر ،فبعضػيا أكثػر
ض ٍعفنا ...كبعضيا اآلخر أكثر قكة".2
ى
 -4يي ً
النبػر المعػاني النفس ٌػية :فطريقػة نطػؽ الكممػة فػي حالػة معينػة تختمػؼ عنػد نطقيػا فػي
برز ٌ
تفاعػػا
الم ػتكمـ يسػػتطيع التعبيػػر عػػف حالتػػو النفسػ ٌػية بتغييػػر درجػػة صػػكتو ار ن
حالػػة أخػػرل ،ك ي
انخفاضػػا ،لمتعبيػػر عػػف الرضػػا أك الغضػػب أك الدىشػػة أك الخيبػػة أك االحتقػػار أك الكراىيػػة
ك
ن
أك غير ذلؾ.3
ميمػة عمػى مسػتكل
الجمؿ (الكالـ)ٌ :
 -5يؤدم ٌ
ميمة عمى يمستكل ي
لمنبر كظائؼ ٌ
النبر كظائؼ ٌ
الجممة ،فبتنػكع درجػة الصػكت تنشػ معػاني عديػدة ،كالت كيػد أك المفارقػة ،كي ً
النبػر إلػى
رشػد ٌ
ي
ٌ
ٌ
المتٌصػؿ
ُّ
تعرؼ بدايات الكممات كنياياتيا ،فالكممة قد تتداخؿ مع غيرىػا فػي سمسػمة الكػالـ ي
4
عمػد
الجمػؿ ،كىػك ٍ
فتفقد جزنءا مف مككناتيا  .ك" ىنػاؾ نػكع آخػر مػف النبػر ييس ٌػمى نبػر ي
أف ىي ى

ميزىا ع ٍف غيرىػا ًمػف كممػات الجممػة ،ىرٍغبػة
كي ٌ
المتكمٌـ إلى كممة في يجممتو فيزيد مف نبرىا ،ي
ي
ً
تبعػػا
م ٍن ػو فػػي ت كيػػدىا ،أك اإلشػػارة إلػػى غػػرض خػػاص .كقػػد يختمػػؼ الغػػرض مػػف الجممػػة ن
مثاال عمى ذلؾ ،نحك :ىؿ
ختصة بزيادة نبرىا" .5كيذكر إبراىيـ أنيس
ن
الم ٌ
الختالؼ الكممة ي
سافر أخكؾ أمس  ،فالغرض يختمؼ باختالؼ الكممة التي ًزٍي ىد نبرىا ،فحيف نزيد نبر كممة
ؾ في حدكث السفر مف أخ السامع.
سافر في ىذه الجممة ،قد يككف معناىا أف المتكمـ يش ٌ

 -1عمـ األصكات ،كماؿ بشر ،ص.513
 -2عمـ األصكات ،برتيؿ مالمرج ،ص.188
 -3ينظر :السابؽ ،ص.192

 -4ينظر :عمـ األصكات ،كماؿ بشر ،ص.515
 -5األصكات المغكية ،إبراىيـ أنيس ،ص.102
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ػالمتكمـ يمج ػ إلػػى الضػػغط عمػػى
كىكػػذا ،نجػػد أف لمنبػػر فػػي المغػػة العربيػػة كظػػائؼ ٌ
ىام ػة ،فػ ي
بقص ػد التركيػػز عمػػى معنػػى معػػيف دكف غي ػره ،كمػػف صػػكر النبػػر" نبػػر
بعػػض المقػػاطع فػػي كالمػػو ٍ
الجم ػؿ" الػػذم يقػػكـ عمػػى الضػػغط عمػػى كممػػة معينػػة فػػي الجممػػة ،كذلػػؾ لالىتمػػاـ بيػػا أك لمت كيػػد
أف أىمية النبر تى ٍك يمف في التفريؽ بيف المعاني ،كابراز المعاني النفسية.
عمييا ،كبذلؾ نتكصؿ إلى ٌ
 .2الوقف9
النطػػؽ عنػػد آخػػر الكممػػة ،لمتػرُّنـ أك التػػذكر أك التػػنفُّس أك غيػػر ذلػػؾ ،كلػػو
الكقػػؼ ىػػك ":ق ٍ
ط ػع ٌ
أكجػػو متعػػددة عنػػد الق ػراء ،ترجػػع إلػػى نػػكع الكممػػة المكقػػكؼ عمييػػا" .1كيعتبػػر تمػػاـ حسػػاف الكقػػؼ
الس ػياؽ إلػػى دفعػػات
السمسػػمة ٌ
"مفصػ نػال" مػػف مفاصػػؿ الكػػالـ ،ييمكػػف عنػػده ٍ
النطقيػػة ،كانقسػػاـ ٌ
فص ػؿ ٌ
كالمي ػة ،2كيػػؤدل الكقػػؼ مػػف خػػالؿ كسػػائؿ متعػػددة ،كالتسػػكيف كالػػركـ كاإلشػػماـ كاإلبػػداؿ كالزيػػادة
ٌ
كالحذؼ كالنقؿ كالتضعيؼ.3
كالكقػػؼ نمػػكذج مػػف نمػػاذج أداء الكػػالـ ،كلػػو أثػػر فػػي ِّ
ألىميتػػو تعمػػؽ بػػالقرآف الك ػريـ،
الداللػػة ،ك ٌ
ػثال
إف مػكاطف الكقػؼ فػي القػرآف الكػريـ تعتمػد عمػى المعنػى ،فػالكقؼ التػاـ م ن
ككثير فيو الت ليؼ ،إذ ٌ
أف تقؼ عمى مكضع ال يتعمؽ ما بعده بما قبمو ،كىنػاؾ الكقػؼ الحسػف ،كالكقػؼ الممنػكع كغيرىػا،
أف الكقػػؼ مظيػػر ًمػ ٍف مظػػاىر أداء الكػػالـ تقػػكـ بػػو المعػػاني ،كتىسػػتند عميػػو ،لػػذلؾ
كىػػذا يػػد ٌؿ عمػػى ٌ
أف ييعطييما ما يستحقٌانو ًمف رعاية عند أداء
أف ييراعي الكقؼ كالفصؿ في كالمو ،ك ٍ
فالمتكمـ عميو ٍ
كيرجػػع تمػػاـ حسػػاف ظػػاىرة الكقػػؼ إلػػى كراىيػػة ت ػكالي األضػػداد ،إذ يقػػكؿ ":كلع ػ ٌؿ ظػػاىرة
الكػػالـ .ي
السياؽ العربي ترجع إلى كراىية تػكالي األضػداد أك "كراىيػة
مكقعية مف
الكقؼ باعتبارىا
ٌ
ٌ
مكقعيات ٌ
 -1التكجييات كاآلثار النحكية كالصرفية لمقراءات الثالثة بعد السبعة ،عمي محمد فاخر ،جامعة األزىر ،مكتبة
كىبة ،القاىرة ،ط ،1999 ،1ج ،1ص.59

 -2ينظر :المغة العربية معناىا كمبناىا ،ص.270
 -3ينظر :السابؽ ،ص.272-271
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1
دفعػػا لمتنػػافر كداللػػة عمػػى مكقػػع
التنػػافر" "  ،كيقػػكؿ ":اختػػار االسػػتعماؿ ٍ
أف يينشػػئ ظػػاىرة الكقػػؼ ن

كميػا" .2كميمػػا كػاف سػػبب الكقػػؼ
انتيػاء الدفعػػة الكالميػة كىػػك مكقػع يػرتبط بتمػػاـ المعنػى جز نئيػػا أك ن
ف ٌنو يي ُّ
مظير صكتيًّا مف مظاىر أداء الكالـ ،ييس ًيـ في فيـ المعاني.
نا
عد
كىنػػاؾ اصػػطالح آخػػر لمكقػػؼ كرد عنػػد مػػاريك بػػام ،كىػػك ً
المفصػػؿ كيعرفػػو ب ٌن ػو ":عبػػارة عػػف
الداللػة عمػى مكػاف انتيػاء ل ٍفػظ مػا أك
ػي بقصػد ٌ
سكتة خفيفة بيف كممػات أك مقػاطع فػي ىحػ ىدث كالم ٌ
3
يعرف ػػو ب ن ػػو ":عب ػػارة ع ػػف ينقط ػػة االتٌص ػػاؿ أك ع ػػدـ
مقط ػػع م ػػا كبداي ػػة آخ ػػر"  ،كف ػػي مكض ػػع آخ ػػر ٌ

االتٌصاؿ (سكتة كالمية) بيف مقاطع الحدث الكالمي الكاحد".4
أف يحػرص ًع ٍنػد أدائػو
ألف الكقؼ يرتبط ارتباطنا كثيقنا بالمعنى ك ٌ
الداللػة ،ينبغػي عمػى المػتكمـ ٍ
ك ٌ
ً
كيسػػتخدـ
ػي ،فػػالكقؼ يمعػػب نا
دكر نفسػ نػيا ،ي
لمكػػالـ عمػػى م ػكاطف الكقػػؼ أك عدمػػو ت ن
بعػػا لممعنػػى النفسػ ٌ
ليعبر بو المتكمـ عما بداخمو ،فيقؼ أك يستمر بما ييالئـ شعكره ،كىذا يدعـ المعنى كييريح السامع.
ٌ
أيضا كظيفة جمالية ،كالكقؼ
الصمة الكثيقة بيف المفظ كالمعنى كالكالـ .كلمكٍقؼ ن
كالكقؼ يد ٌؿ عمى ٌ
عند نياية يجممة االستفياـ أك يجممة التعجب كغيرىا .كفي الكقؼ تنبيو لمسامع في بعض المكاضع
عيف كابراز فكرة معينة .كأمثمة ذلؾ ستتضح في مكضعيا مف ىذه الدراسة.
إلى شيء يم ٌ
كفػػي القػرآف الكػريـ نجػػد عالقػػة كثيقػػة بػػيف الكقػػؼ كالمعنػػى ،فينػػاؾ مكاضػػع ال يجػػكز الكقػػكؼ
أبدا بسبب عدـ تماـ المعنػى ،كفػي المقابػؿ مكاضػع أخػرل يجػب الكقػكؼ عمييػا بسػبب تمػاـ
عمييا ن
المعنى ،كعدـ كجكد صمة بيف الجممتيف.

 -1المغة العربية معناىا كمبناىا ،ص.270
 -2السابؽ ،كالصفحة ذاتيا.

 -3أسس عمـ المغة ،ماريك بام ،ص.95
 -4السابؽ ،ص.93
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المطرزات الكالمية9
.3
ه
الزخرؼ ،الذم" يقكـ عمى
كرد ىذا المصطمح عند تماـ حساف ،الذم اعتبره يم نا
فف ٌ
ستعار مف ٌ
تكامال مع أمكنة الكحدات
مكانا في المجمكعة التطريزٌية ،يم ن
أساس كحدات زخرفية ،يحتؿ كؿ منيا ن
1
الم ػتكمٌـ بصػػكرة كاضػػحة مقترننػػا بنغمػػات
كمختمفنػػا عنيػػا"  ،ممػػا يعنػػي ٌ
أف الكػػالـ إذا ٌأداه ي
األخػػرل .ي

أف األداء
ثكبا يم ن
طرزا ،كىذا يػد ٌؿ عمػى ٌ
معينة ،كفقنا لما يقتضيو المعنى ،فالكالـ حينيا ييصبح ك ٌنو ن
ً
حممػو
جممػو ي
ييدخؿ جمالية عمى الكالـ ،كيدعـ المعنى ي
كي ٌ
تماما كالتٌطريز عمى الثػكب فيػك يي ٌ
كيبرزه ،ن
خاليا مف التطريز.
عما لك كاف ن
تماما ٌ
قيمة أخرل ،تختمؼ ن
الش ػعرُّ ،
كىػػذا األمػػر ينطب ػػؽ عمػػى الكػػالـ الع ػػادم كعمػػى ِّ
فالشػ ػعراء يسػػتغمٌكف األص ػكات ل ػػدعـ
المعنػػى ،كمػػا أشػػار سػػتيفف أكلمػػاف إلػػى ذلػػؾ ،بقكلػػو ":كيظيػػر ذلػػؾ بصػػكرة أكضػػح عنػػدما يعمػػد
ُّ
أف
الشعراء إلى استغالؿ إمكانيات األصكات كقدرتيا عمػى اإليحػاء بػالمعنى كمحاكاتػو ،فػالمالحظ ٌ
التكقيعية الخالصة".2
الصكتية
دائما يعظـ ش نو كيرقى إذا ما صاحبتو المؤثٌرات
ٌ
ٌ
المعنى ن
المػتكمـ
مما سبؽ يتبيف ٌ
أف لمكالـ مظاىر صكتية تيصاحبو ،تحمؿ معاني إضػافية ،يسػتخدميا ي
المط ٌػرزات
ككسيمة لمكصكؿ إلى السامع ،فالجممة الكاحدة قد تد ٌؿ عمى أكثر مف معنػى ،كبمسػاعدة ي
و
و
الكالمية مف و
المراد ،كفقنا لممكقؼ كالسياؽ.
ٌ
نبر كتنغيـ ككقؼ ،يستطيع إيصاؿ المعنى ي

 -1مناىج البحث في المغة ،تماـ حساف ،ص.155
 -2دكر الكممة في المغة ،ستيفف أكلماف ،ص.87
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ب9
ِّ
الص همة القشير ه
ػدكم مػػف شػػعراء الدكلػػة األمكيػػة ،تػػكفي
ىػػك ِّ
ػالمي بػ ٌ
الصػ ٌػمة بػػف عبػػد اهلل بػػف قيشػػير ،شػػاعر إسػ ٌ
كلكني ػػا كاقع ػػة م ػػا ب ػ ٍػيف 100-90
بطبرس ػػتاف ،كل ػػـ ت ػػذكر المص ػػادر التاريخي ػػة ش ػ ن
ػيئا ع ػػف كفات ػػوٌ ،
ىجرٌية.

1

جمالي ػػات ،كبم ػػا في ػػو م ػػف يع ٍم ػػؽ
م ش ػػاعر ذاع ص ػػيتيو لم ػػا ف ػػي ش ػػعره م ػػف
ك ِّ
ٌ
الص ػػمة القش ػػير ٌ
أف
ترحؿ عف دياره بعد ٍ
إحساس ،كصدؽ عاطفة ،كبحنينو الدائـ إلى مكطنو كدياره .شاعر عاشؽ ٌ
شعر فػي حنينػو
شافيا ،فقاؿ نا
يزِّك ٍ
جت حبيبتو (رٌيا) مف رجؿ غني  .ارتحؿ غازنياٌ ،
لكف البعد ٍلـ يكف ن
إلى كطنو ،ككاف مف أجمؿ ما قالت العرب.2
كقػد عمػؿ خالػػد الجبػر عمػػى جمػع شػػعر الصِّػمة كنشػره ،مػػع أخبػاره كأخبػػار قبيمتػو ،كشػػعرائيا،
ؽ ىذا كمٌو.
أعكىر ،فحقٌ ى
كالتفت إلى الركايات التي كصفىتٍو ب ٌنو كاف ى
كنسػب لغيػره
أيضا عمى تكثيؽ شعر ِّ
الصمة مػف المصػادر ،كتحقيػؽ نسػبة مػا يركم لػو ي
كعمؿ ن
ػدانيات ،كشػ ٍػرح مػػا يقتضػػي ال ٌشػػرح ،كالتعقيػػب
البمػ ٌ
مػػف الشػػعراء ،كالتعريػػؼ باألمػػاكف مػػف مصػػادر ي
كاالستنتاج.

1

صمّة بن عبد هللا القشيري ،حياته وشعره ،تحقيق :خالد الجبر ،دار المناهج ،عمان ،األردن ،9113 ،ص.39-99
ينظر :ال ّ
2
ينظر :السابق ،ص.7
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الفصل الثاني9
ب
أداء العالمة التركيبية الظاىرة في المعنى واإلعراب في ديوان ِّ
الص همة القشير ه
الداللة النحوية.
تعريف الحركة ووظيفتيا.
ب.
أمثمة تكشف العالقة بين اإلعراب والمعنى من خالل ديوان ِّ
الص همة القشير ه
أوال 9الوظيفة النحوية لمعالمات اإلعرابية (الفتحة والضمة والكسرة)9
أ -التقديم والتأخير.
ب -ب -التنكير.
ت -ج -الحذف.
ثانيا 9أداء النغم في التراكيب.
ً
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المغة العربية لغة القرآف الكريـ ،كبيػا نطػؽ سػيدنا محمػد صػمى اهلل عميػو كسػمـ كصػحابتو،
تميزت عف غيرىا مف المغات بخصائص عديدة ،منيا :اإلعراب ،فقد كاف لجعراب دكر كبير
كقد ٌ
ػديما كحػػديثنا ،كمػػا زاؿ الدارس ػػكف يتحػػدثكف عػػف قضػػية اإلعػػراب،
تحػ ٌػدثت عنػػو يمؤلٌفػػات العمم ػػاء قػ ن
ألىميػػة اإلع ػراب ،كدكره
ػي عمػػى ٌ
ٌ
النصػػكص المختمفػػة ،كذلػػؾ ت كيػ نػدا ٌ
كيكسػػعكف مػػف المجػػاؿ التطبيقػ ٌ
الكبير في المغة العربية.
كتركيػػب الجمػػؿ يي ىعػ ُّػد مػػف أىػ ٌػـ كسػػائؿ إنتػػاج المعػػاني ،فاأللفػػاظ (الكممػػات) ال تػػؤدم ىم ٍعنن ػى
معينػا
تيبػا ن
عيننا كىي يمنفردة ،كال تي ٌ
يم ٌ
عبر عف فكرة إال مػف خػالؿ يكجكدىػا ضػمف تركيػب ،كترتيبيػا تر ن
ػدب فيي ػػا الحي ػػاة إذا يكض ػػعت ف ػػي
ميت ػػة ت ػ ٌ
م ػػع غيرى ػػا م ػػف األلفػ ػاظ كفقنػ ػا لممعن ػػى ،فالكمم ػػات أجس ػػاـ ٌ
ػتـ
سياقاتيا الصحيحة .مف ىنا جاءت أىمية دراسة الداللة النحكية ،فيي ناتجة عف التركيػب ،كتي ٌ
بالمعنى الناتج مف التركيب.
*الداللة النحوية9
ِّ
كيػ ػة لكػ ػ ٌؿ كمم ػػة داخ ػػؿ
الدالل ػػة النحكي ػػة ى ػػي ":يم ارع ػػاة الجان ػػب النح ػػكم ،أك الكظيف ػػة الن ٍح ٌ
الجممة" ،1كىػي" ِّ
الكالميػة فػي الجممػة المكتكبػة،
الصػكر
الداللػة
ٌ
المحصػمة مػف اسػتخداـ األلفػاظ أك ٌ
ٌ
2
ىميػ ػػة التركيػ ػػب
ػي"  ،كبػ ػػذلؾ ييمكػ ػػف ٍ
أف نػ ػػدرؾ أ ٌ
ػي أك التركيبػ ػ ٌ
أك المنطكقػ ػػة عمػ ػػى المسػ ػػتكل التحميمػ ػ ٌ

ػتـ كفػػؽ ترتيػب يمعػػيف كفقػان لقكاعػػد المغػػة.
ػكم ،كأىميػػة العالقػػات النحكيػػة بػيف الكممػػات ،كالتػػي تػ ُّ
النح ٌ
فتغيير تركيب الكممات في الجمؿ يؤدم إلى تغيير المعنى ،كىذا ما أشار إليو أحمد مختار عمر،
ؤد تغييػػر مكػػاف الكممػػات فػػي الجممػػة (تغييػػر الكظيفػػة النحكيػػة) إلػػى تغييػػر فػػي
بقكلػػو ":كلػػك لػ ٍػـ يي ػ ٌ
 -1عمـ الداللة ،أحمد مختار عمر ،عالـ الكتب ،القاىرة ،ط1998 ،5ـ ،ص.14-13

 -2الداللة النحكية ،سيد مصطفى أبك طالب ،بحث عمى اإلنترنتwww.alukah.net/literature- ،
. language
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المعنػػى لى ىم ػا كػػاف ىنػػاؾ فىػ ٍرؽ بػػيف قكلػػؾ :طػػارد الكمػػب القػػط ،كطػػارد القػػط الكمػػب  .كػػذلؾ قػػد تتٌفػػؽ
كمم ػػات الجم ػػؿ المتش ػػابية ،كلكػػػف يك ػػكف االخ ػػتالؼ ف ػػي تكزيػ ػػع المعمكم ػػات القديم ػػة (المكضػػػكع)
كالجديػػدة (المحمػػكؿ) مثػػؿ :الثعمػػب الصػػغير البنػػي كػػاد يقتػػنص األرنػػب ،الثعمػػب البنػػي الػػذم كػػاد
يعا ،الثعمب السريع الذم كاد يقتنص األرنب كاف ًّ
بنيا". 1
يقتنص األرنب كاف سر ن
ىػػذا يعنػػي أف األلفػػاظ حينمػػا تيكضػػع فػػي مكضػػع يمعػ ٌػيف مػػف التركيػػب ،ف ٌنيػػا تػػؤدم كظيفػػة
سمى ِّ
بالداللػة النحكيػة أك المعنػى النحػكم ،كىػي
نحكيةٌ ،
ٌ
تؤدييا مف خالؿ ذلؾ المكضع ،كىذا ما يي ٌ
التكصؿ إلى المعنى ،باإلضافة إلى معاني األلفاظ المعجمية ،كقد أشارت زينػب
بدكرىا تؤدم إلى
ُّ
النعيمػػي إلػػى ذلػػؾ بقكليػػا ":كتتػػوزر الق ػرائف المفظيػػة كالمعنكيػػة كدالالت السػػياؽ المختمفػػة ،كطريقػػة
الداللي العاـ كفيمو كتحميمو إلى
لمنحك النصيب األكبر فييا يلبمكغ المعنى
التركيب المغكم ،كيككف ٌ
ٌ
تحميال دقيقنا".2
عناصره
ن
أف المغة العربية تعتمد عمى قرينة اإلعراب لبياف كظيفة الكممة في
كمما تجدر اإلشارة إليو ٌ
ٌ
الجم ػػؿ ،كق ػػد أت ػػاح ى ػػذا
الجمم ػػة (الكظيف ػػة النحكي ػػة) ،كل ػ ٍػـ تعتم ػػد عم ػػى تحدي ػػد مكاق ػػع الكمم ػػات ف ػػي ي
إمكانػػات كثيػ ػرة أم ػػاـ أبن ػػاء المغ ػػة ،ال س ػػيما األدبػػاء كالش ػػعراء ليتصػػرفكا ف ػػي فن ػػكف التعبي ػػر تصػ ػرفنا
اسعا. 3
ك ن
النحكيػة تركيػب مجػرد لعالمػػات
تتحصػؿ عػف طريػؽ بنيػػة تركيبيػة ،كالبنيػة
النحكيػة
كالداللػة
ٌ
ٌ
ٌ
ابية يعمؿ ك ٌؿ منيا فػي محػؿ ،كالمحػالت األساسػية فػي العربيػة ىػي الرفػع كالنصػب ،أمػا الجػر
إعر ٌ

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

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

 -3ينظر :مبادئ المسانيات ،أحمد محمد قدكر ،دار الفكر ،دمشؽ ،ط2008 ،3ـ ،ص. 273
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ػامال ،كمكضػػع
أف يكػػكف عػ ن
فيػػك محػػؿ فرعػػي ،كالعمػػؿ عالقػػة نحكيػػة بػػيف محػػالت ،كمكضػػع الفعػػؿ ٍ
أف يككف معمكنال . 1
االسـ ٍ
كلذلؾ ،فالتركيب ىػاـ فػي إنتػاج المعنػى ،فػال معنػى بػال تركيػب  .كاأللفػاظ المفػردة ال تعبػر
عػػف أفكػػار ،كاٌنمػػا تحتػػاج إلػػى تراكيػػب تكضػػع بيػػا كفػػؽ ترتيػػب معػػيف مػػع غيرىػػا مػػف األلفػػاظ كفػػؽ
معػا .كفػػي ذلػػؾ يقػػكؿ أحمػػد
المػراد ،حيػػث ينشػ بػػيف األلفػاظ فػػي التركيػػب عالقػػات تربطيػػا ن
المعنػػى ي
أما الجممة فيعتبرىا بعض المغكييف ًم ٍف أىـ كحػدات المعنػى ،بػؿ كيعتبرىػا بعضػيـ
مختار عمر ":ك ٌ
أىـ مف الكممة نفسػيا .كعنػد ىػؤالء ال يكجػد معنػى منفصػؿ لمكممػة ،كاٌنمػا معناىػا فػي الجممػة التػي
ً
أف ىنػاؾ جم نػال تقػع فييػا الكممػة أك
أف كممة أك عبارة تحمؿ معنى ،فيذا يعنػي ٌ
ترد فييا .ف ذا قمت ٌ
العبارة ،كىذه الجمؿ تحمؿ معنى".2
بم ٍحًدثًػ ًػو ،كىػػذا مػػا ييسػ ٌػمى بالعالقػػات
كىنػػاؾ عالقػػة
ٌ
معنكي ػة ت ػربط الفعػػؿ بفاعمػػو ،كالحػػدث ي
النحكية التي تربط بيف أجزاء الجممةً ،
كلك ٌؿ منيا مكقعو بحسب قكانيف التركيب في المغة.3
ٌ
ابيػة (الحركػات) ،فػالمتمقي ىي ٍفيػـ المعنػى
أيضػا ،العالمػات اإلعر ٌ
كمما ييساعد عمى فيـ المعنى ن
التركيبي الذم أراده المتكمـ مف خالؿ ترتيب الكمماتً ،
كص ىي ًغيا ،كعالمات اإلعػراب الدالٌػة عمييػا،
ي
ٌ
ابية تيعد أقكل ىذه الدكاؿ.4
كالعالمات اإلعر ٌ

1

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

المؤسسة العربية لمتكزيع ،ط2001 ،1ـ  ،ص.88

2
3

عمـ الداللة ،أحمد مختار عمر ،ص.34
ينظر :القيمة الداللية لحركات اإلعراب بيف القدماء كالمحدثيف ،محمد إبراىيـ محمد مصطفى ،القاىرة ،دار

الكممة ،ط ،2012 ،1ص.14

4

ينظر :دفاع عف القرآف الكريـ ،أصالة اإلعراب كداللتو عمى المعاني في القرآف الكريـ كالمغة العربية ،محمد

حسف حسف جبؿ ،البربرم لمطباعة ،جامعة األزىر ،2000 ،ص.140
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كفيما يمي بياف دكر الحركات ككظيفتيا في التركيب:
تعريف الحركة ووظيفتيا9
إف الحركات أساس اإلعراب ،كقد نش ت عمى يد أبي األسكد الدؤلي -كىذا ىػك ال ارجػع عنػد
ٌ
العمماء ،كقد دفعو إلى كضعيا دخػكؿ المحػف إلػى كػالـ العػرب كالػى القػرآف الكػريـ ،كىنػاؾ ركايػات
أف أبا األسكد دخؿ إلى ابنتو بالبصػرة فقالػت لػو :يػا أبػت
ٌ
عدة حكؿ بداية ت سيس الحركات ،منياٌ :
أم زمػػاف الحػػر أشػػد فقػػاؿ ليػػا :شػػير
مػػا أشػ ُّػد الحػػر ،رفعػػت (أشػػد) ،فظنيػػا تس ػ لو كتسػػتفيـ منػػوٌ :
ناجر ،فقالت لوٌ :إنما أخبرتؾ كلـ أس لؾ . 1كقد دفعو ىذا إلى اختيار رجؿ مف عبد القيس ،حيػث
قػػاـ ب عطائػػو مصػػحفان كصػػبغان ييخػػالؼ لػػكف المػػداد ،كقػػاؿ لػػو :إذا فتحػػت شػػفتي فػػانقط كاحػػدة فػػكؽ
الحػػرؼ ،كاذا ضػػممتيا فاجعػػؿ النقطػػة إلػػى جانػػب الحػػرؼ ،كاذا كس ػرتيا فاجعػػؿ النقطػػة فػػي أسػػفؿ
شيئا ًم ٍف ىذه الحركات يغٌنة فانقط نقطتيف.2
الحرؼ ،ف ٍف أتبعت ن
كقػػد اىػػتـ أبػػك األسػػكد بكضػػع الحركػػات عمػػى أكاخػػر الكممػػات فقػػط ألف الػػدافع األكؿ كػػاف
إف أبػػا
المحػػف ،كاضػػطراب كػػالـ العػػرب كتسػ ُّػرب المحػػف إلػػى ق ػراءة الق ػرآف الك ػريـ .يقػػكؿ الزبيػػدمٌ :
أس ػس العربيػػة كنيػػج سػػبيميا ،ككضػػع قياسػػيا كذلػػؾ حػػيف اضػػطرب كػػالـ
األسػػكد ىػػك" ٌأكؿ مػػف ٌ
الع ػػرب ،كص ػػار يسػ ػراة الن ػػاس ككج ػػكىيـ ىيمحن ػػكف فكض ػػع ب ػػاب الفاع ػػؿ كالمفع ػػكؿ ب ػػو ،كالمض ػػاؼ،
كحركؼ النصب كالرفع كالجر كالجزـ".3

 -1ينظر :سبب وضع علم العربية ،جالل الدين السيوطي ،تحقيقق مقروان عطيقة ،دار الهجقري ،بيقروش ،دمشقق،
ط0988 ،0م ،ص49ـ. 43
 -2ينظر :السابق ،ص38ـ. 39
 -3طبقققاش النحققويين واللغققويين ،الزبيققدي األندلسققي ،تحقيققق  :محمققد ضبققو الفضققل بققراهيم ،ط ،9دار المعققار ،
ص.90
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*تعريف الحركة9
العػرؼ العػػاـ :انتقػػاؿ الجسػػـ مػػف
الحركػػة فػػي المغػػة :ىحػ يػر ىؾ :خػػرج عػػف سػػككنو ،كالحركػػة فػػي ي
مكػاف إلػى مكػاف آخػر أك انتقػاؿ أج ازئػو .كفػػي عمػـ الصػكت :كيفيػة عارضػة لمصػكت ،كىػي الضػػـ
السػككف .1كقػػد اختمػػؼ العممػػاء فػػي القػػديـ كالحػػديث حػػكؿ داللػػة الحركػػات
كالفػػتح كالكسػػر ،كيقابميػػا ٌ
ػؤدم عػػدة كظػػائؼ فػػي التركيػػب،
عمػػى معػػاف ،كلكػػف معظميػػـ مػػاؿ إلػػى ٌأنيػػا تػػد ٌؿ عمػػى معنػػى ،كتػ ٌ
كفيما يمي بياف ألىمية الحركات في المغة العربية:
1ي التفريق بين المعاني9
يي ٍم ًكف الكشؼ عػف معنػى التركيػب مػف خػالؿ عػدة مع و
ػكم ،كالمعنػى
ػاف ،فينػاؾ المعنػى النح ٌ
معا المعنى العاـ لمتركيػب .كمػا يعنينػا ىنػا
في ،كالمعنى
المعجمي ،كالمعنى ٌ
اللي ،كتيش ٌكؿ ن
الد ٌ
ٌ
الصر ٌ
ابي ػة ،كالتػػي مػػف خالليػػا ينفػ ٌػرؽ بػػيف
ػكم ،الػػذم يتحقػػؽ مػػف خػػالؿ الحركػػات اإلعر ٌ
ىػػك المعنػػى النحػ ٌ
الصػفة كالمضػاؼ إليػو .كقػد اىػتـ العممػاء
الفاعؿ كالمفعكؿ بو (بيف المسػند كالمسػند إليػو) ،أك ىبػ ٍيف ٌ
بقضية الحركات ،فقاؿ بعضيـ ٌأنيا تنش بفعؿ العامؿ ،أك ٌأنيا نش ت بفعػؿ المػتكمـ ،ك ٌأنػو ىػك مػف
ابي ػة ليػػا دكر فػػي فى ٍي ػـ التراكيػػب (كظيفػػة
أف الحركػػات اإلعر ٌ
أحػ ىػدثىيا .كلكػػف مػػا ال خػػالؼ فيػػو ىػػك ٌ
نحكيػػة) ،كاإلع ػراب دخػػؿ األسػػماء بسػػبب الحاجػػة إلػػى الفصػػؿ بػػيف المعػػاني ،2ف ػ ذا تغي ػر التركيػػب
مباف ثابتة ،كالنحك و
تبعا لذلؾ التغير .3فالصرؼ و
معاف يمتغيرة.
تغيرت حركة الحرؼ األخير ن

 -1ينظػػر :المعجػػـ الكسػػيط ،،مجمػػع المغػػة العربيػػة بالقػػاىرة ،إب ػراىيـ مصػػطفى ،أحمػػد الزيػػات ،حامػػد عبػػد القػػادر،
محمد النجار ،دار الدعكة ،باب الحاء ،ص.168

 -2ينظر :المباب فػي عمػؿ البنػاء كاإلعػراب ،أبػك البقػاء العكبػرم البغػدادم ،تحقيػؽ عبػد اإللػو النبيػاف ،دار الفكػر،
دمشؽ ،ط ،1995 ،1ج،1ص.55

 -3ينظر :النحك كالنحاة بيف األزىر كالجامعة ،محمد أحمد عرفة ،مطبعة السعادة ،القاىرة ،ط ،1ص.124
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أف الحركات اإلعرابية ٌإنما أيضػيفت إلػى بعػض الكممػات فػي التركيػب حينمػا
كىناؾ مف يرل ٌ
فكض ػػعت الحرك ػػات ،كى ػػي
كالفاعميػ ػة ك
ط ػ أر عميي ػػا معن ػػى ازئ ػػد عمػػى معناى ػػا اإلفػ ػرادم،
ٌ
ٌ
المفعكلي ػة ،ي
الضػػمة كالكسػرة كالفتحػػة (كىػػي أبعػػاض حػػركؼ العمػػة) ِّ ،1
لمداللػػة عمػػى ىػػذه المعػػاني ،كفػػي بعػػض
الحػػاالت ييسػػتد ٌؿ عمييػػا مػػف خػػالؿ حػػركؼ العمػػة نفسػػيا ،كاألفعػػاؿ الخمسػػة كجمػػع المػػذكر السػػالـ
كالمثنى.2
كلم ػا كانػػت المغػػة كسػػيمة لمتعبيػػر ،اقتضػػى ذلػػؾ التمييػػز بػػيف الفاعػػؿ كالمفعػػكؿ بػػو ،كقػػد تػػـ
ٌ
صكتية ،كىي النصب أك الرفع ،3كبذلؾ ف ٌف المتكمـ ييفصػح عػف المعنػى
التمييز مف خالؿ عالمة
ٌ
المتمقػػي يفيػػـ معنػػى
الػػذم يريػػده مػػف خػػالؿ عالمػػات اإلعػراب (الرفػػع لمفاعػػؿ كالنصػػب لممفعػػكؿ) ،ك ي
التركيب ًم ٍف خالؿ تمؾ العالمات .
الربط بين الكممات في التراكيب9
1ي ه
ػكتية ،كىػػي الػ ٌػربط بػػيف الكممػػات فػػي التركيػػب ،فقػػد احتػػاج
أىميػػة صػ ٌ
ٌ
إف لحركػػات اإلع ػراب ٌ
المتكمـ ف ٌنو يقػكـ بتسػكيف الحػرؼ األخيػر.
العرب إلييا ٍ
لكصؿ الكممات بعضيا ببعض ،ف ذا كقؼ ي
أف األص ػػؿ ف ػػي كػ ػ ٌؿ
أف ى ػػذه ى ػػي الكظيف ػػة الكحي ػػدة لحرك ػػات اإلعػ ػراب ،ك ٌ
ك ًمػ ػف العمم ػػاء ىمػ ػف ي ػػرل ٌ
أف المػتكمـ ال يمجػ إلػى تحريػؾ الكممػات إال لضػركرة صػكتية يتطمبيػا
الكممات ٍ
أف تنتيي بسككف ،ك ٌ
الكصؿ.4

 -1ينظر :الخصائص ،ابف جني ،ج ،2ص.318-317

 -2ينظر :النحك كالنحاة بيف األزىر كالجامعة ،ص. 143
 -3ينظر :دفاع عف القرآف الكريـ ،ص.129

 -4ينظر :مف أسرار المغة ،إبراىيـ أنيس ،ص. 220
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ابيػة ل ٍػـ ت يكػ ٍف" تيح ٌػدد المعػاني فػي أذىػاف العػرب القػدماء
أف الحركػات اإلعر ٌ
كيرل إبػراىيـ أنػيس ٌ
لكصػؿ الكممػات
كما يزعـ النحاةٍ ،
بؿ ال تعدك ٍ
أف تككف حركات ييحتاج إلييا في كثير مف األحياف ٍ
1
ابية ىي فقط كصؿ الكممػات بعضػيا بػبعض فػي
أف كظيفة الحركة اإلعر ٌ
بعضيا ببعض"  ،كيذكر ٌ

المتقدميف مف العمماء ،لذلؾ جاز سقكطيا فػي الكقػؼ ،كجػاز
الكالـ المتٌصؿ ،كىذا ما ٌ
قرره بعض ي
سػػقكطيا فػػي بعػػض المكاضػػع مػػف الشػػعر ،كاف اعتبػػركا ىػػذا مػػف الضػػركرة الشػػعرية ،2كلكػ ٌػف معظػػـ
ابي ػة تػػؤدم كظيفػػة صػػكتية كىػػي كصػػؿ الكممػػات ،باإلضػػافة إلػػى
أف الحركػػات اإلعر ٌ
العممػػاء يػ ىػرٍك ىف ٌ
ػدادم،
كظيفتي ػػا
ٌ
النحكيػ ػة ف ػػي التفري ػػؽ ب ػػيف المع ػػاني ،م ػػنيـ :اب ػػف جن ػػي ،كأب ػػك البق ػػاء العكب ػػرم البغ ػ ٌ
السيكطي ،كغيرىـ مف القدماء ،كتبعيـ المحدثكف باستثناء إبراىيـ أنيس كما أيشير سابقنا.3
ك
ٌ
2ي اإليضاح ومنع المبس9
أىمي ػة فػػي إ ازلػػة الم ػبس عػػف بعػػض الكممػػات ،فيػػي تعمػػؿ عمػػى إيضػػاح
لحركػػات اإلع ػراب ٌ
األصكات عند النطؽ في الكالـ المتصؿ ،كايضاح المعاني كمنع اإلبياـ ،فتحريؾ الحرؼ األخيػر
المتمقػي الفى ٍيػػـ كعػػدـ اخػتالط المعػػاني ،كقػػد أشػار محمػػد إبػراىيـ
ييسػيٌؿ عمػػى المػتكمـ الكػػالـ ،كعمػػى ي
حكؿ الكممة مف ىم ٍكت إلى
مصطفى إلى ىذا ،بقكلو ":تقكـ الحركات بنشاط كبير في الكممات ،إ ٍذ تي ٌ
حياة ،كمف يسبات إلى ىيقىظة ،كما تعمؿ عمى الربط بيف الكممة كأختيا" ،4فك ٌف الكممة بػال حركػات
قدر قيمة الحركات.
ال قيمة ليا ،كال حياة فييا ،كىك كذلؾ عند ىم ٍف يي ٌ
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انية التقديم والتأخير والحذف لبعض الكممات في التركيب9
3ي إمك ه
كنحكيػة ،فكػ ٌؿ كممػة ليػا مكقػع
معنكيػة
ترتبط الكممػات بعضػيا بػبعض فػي التركيػب بعالقػات
ٌ
ٌ
حدد ،فمػثالن فػي الجممػة الفعميػة يػرتبط الفعػؿ بالفاعػؿ كيمييمػا المفعػكؿ بػو .ككػ ٌؿ كممػة ليػا كظيفػة
يم ٌ
المعنكي ػة
نحكي ػة تيؤدييػػا فػػي الجممػػة ،كىػػذه الكظيفػػة تظيػػر مػػف خػػالؿ حركػػات اإلع ػراب كالقرينػػة
ٌ
ٌ
كذلؾ ،كبذلؾ ف ٌنو مف الممكف تغيير الترتيب األساسي لمجممة مف خالؿ تقػديـ كممػة ،أك ت خيرىػا،
أك حػذفيا ،مػف غيػػر أف يػؤدم ذلػؾ إلػػى خمػؿ فػي المعنػػى .كالحركػات اإلعرابيػة ً
ػت لكػ ٌؿ كممػػة
حفظىػ ٍ
ٌ
ٍ ي
فكعا أيف ما يكضع ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لممفعكؿ.
كظيفتيا ،فالفاعؿ مرفكع كيبقى مر ن
كقد كرد في كتاب أصػالة اإلعػراب عنػد الحػديث عػف نظػاـ اإلعػرابٌ ،أنػو" ًمػ ٍف أىػـ معطيػات
خير ،كما
تقديما أك ت نا
عينة_ مف تحريؾ عناصر الجممة
ىذا ٌ
النظاـ ٌأنو يي ىم ٌكف_ في إطار ضكابط يم ٌ
ن
أيضا مػف إضػمار (حػذؼ)
المتالزمات في ىذا النظاـ ،بؿ ٌإنو ييم ٌكف ن
ييم ٌكف مف الفصؿ بيف بعض ي
أف نظاـ اإلعراب ىذا يربط ًّ
كال مف تمؾ العناصر بمكقعو في
بعض العناصرػ كذلؾ
ن
اعتمادا عمى ٌ
التعرؼ عمػى الييكػؿ األصػمي لمجممػة،
كيشير إليو .بحيث يتم ٌكف يمستكعب ىذا النظاـ مف ُّ
الجممة ي
كمكاقع تمؾ العناصر ميما تحركت تمؾ العناصر أك غاب بعضيا.1
أيضا ،أف تحريؾ بعض الكممات في التركيب أك غيابيا ،يقػع ألغػراض يقتضػييا مقػاـ
ككرد ن
التعبيػػر (أغ ػراض بالغيػػة) ،أك تقتضػػييا الصػػياغة المفظيػػة كمػػا فػػي ِّ
ػثال ،كىػػذا جػػزء مػػف
الش ػعر مػ ن
حدث عبثنا.2
النظاـ اإلعرابي كال ىي ي
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4ي ي وظييائف وأىييداف ذكييرت فييي كتيياب9ال القيميية الداللييية لحركييات اإلع يراب بييين القييدماء
والمحدثينال ،منيا91
أ .إزالة اإلبياـ كاإلغالؽ.
ب .الكقكؼ عمى أغراض المتكمميف.
ج .سعة التصرؼ في الكالـ.
د .فيـ النمكذج األعمى مف النظاـ القرآني.
كفيما.
ق .إلحاؽ غير العربي بالعرب في الفصاحة نطقنا ن
ك .تتمة المعنى كتكفيتو.
ز .معرفة األحكاـ الفقيية.
ح .معرفة الكقؼ كاإلبتداء.
ب9
أمثمة تكشف العالقة بين اإلعراب والمعنى في ديوان ِّ
الص همة القشير ه
الجمػػؿ ،التػػي جػػاءت ضػػمف إيقػػاع منػػتظـ
احتػػكل شػػعر ِّ
م عمػػى الكثيػػر مػػف ي
الصػ ٌػمة القشػػير ٌ
ػكم
كدالالت كاضحة مفيدة تنقؿ ما في ذىف الشاعر إلى السامع أك القارئ ،إ ٍذ ٌ
إف ك ٌؿ تركيػب نح ٌ
بالس ػياؽ الػػذم قيػػؿ فيػػو .كىنػػاؾ عػػدة أيمػػكر قػػد تط ػ أر عمػػى التركيػػب ،كتكػػكف
يحمػػؿ معنػػى كي ػرتبط ٌ
ػيتـ تكضػػيحو فػػي ىػػذا
خادمػػة لممعنػػى ،منيػػا :الحػػذؼ ،كالتقػػديـ كالت ػ خير ،كالتنكيػػر ،كىػػذا مػػا سػ ٌ
الفصؿ مف خالؿ لغة الشاعر.

 -1ينظر :القيمة الداللية لحركات اإلعراب بيف القدماء كالمحدثيف ،ص.58-54
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ػنص كػالمعنى المعجمػي
معػا ل يػيفيـ ال ٌ
تىظير معاني التراكيب مف خالؿ أمػكر عديػدة تجتمػع ن
ابيػة فقػػط .كتظيػػر أىميػػة
كالكظيفػػة النحكيػػة ،ك ٌ
الداللػػة الصػػكتية ،فػػال يظيػػر المعنػػى بالعالمػػة اإلعر ٌ
اإلعراب مف خالؿ تفريقو بيف المعاني (المسند كالمسند إليو) كذلؾ مف خالؿ السياؽ.
كتية ،كربطيػػا بفىيػػـ التراكيػػب ،كىػػذا مػػا أشػػار إليػػو
كىنػػاؾ ضػػركرة كبيػرة لد ارسػػة ٌ
الصػ ٌ
الداللػػة ٌ
أف يػػدخؿ فػػي منيجيػػا عمػػـ
نحكي ػة صػػحيحة دكف ٍ
أف تقػػكـ د ارسػػة ٌ
تمػػاـ حسػػاف ،بقكلػػو ":كال ييمكػػف ٍ
1
ػاال عمػى ذلػؾ بػاب المكقعيػة ،أم
الصػكتي ،كعمػـ الصػرؼ"  .كيػذكر مث ن
األصكات ،كعم يػـ التٌشػكيؿ ٌ

فكسػر آخػػر فعػػؿ األمػػر فػػي (اضػػرب الكلػػد) كآخػػر
ٌ
أف المكقػع يػػتح ٌكـ فػػي اإلعػراب إلػػى حػػد كبيػػرٍ ،
مبنيػا عمػى السػككف ،كالثػاني
المضارع في (ل ٍػـ أضػرب الكلػد) ،األصػؿ فػي الفعػؿ األكؿ ٍ
أف يكػكف ن
كلكف مكقعية التقاء الساكنيف ىي التي اقتضت الحركة اآلخيرة فػي الفعمىػ ٍيف .2كىػذا يػد ٌؿ
مجزكماٌ ،
ن
عمػػى ضػػركرة د ارسػػة األص ػكات كالتشػػكيؿ الصػػكتي فػػي ٌأي ػة د ارسػػة نحكيػػة كلػػذلؾ سػػيبدأ البحػػث
ػكتية
بدراسة التراكيب مف ناحيػة كظيفػة الحركػات النحكيػة ،تمييػا د ارسػة التراكيػب مػف الناحيػة الص ٌ
الديكاف.
في ٌ
كلمحركػػة اإلعرابيػػة فػػي المغػػة العربيػػة دكر كبيػػر فػػي تحديػػد معنػػى الكممػػة مػػف ناحيػػة ،كمػػف
أف حركػة الفػتح
صؿ الكممات بعضيا ببعض فػي الكػالـ المتصػؿ .كمػا ٌ
ناحية أخرل ليا دكر في ىك ٍ
ً
ميزى ػػا ىعػ ػف
ظي ػ نا
أك الض ػػـ أك الكس ػػر تيشػ ػ ٌكؿ م ٍ
ػر ًمػ ػ ٍف مظ ػػاىر ٌ
النط ػػؽ (األداء) فمكػ ػ ٌؿ حرك ػػة صػ ػفة تي ٌ
غيرىا.
تؤدييا ،فالفتحة فييا شيء مف خصائصيا ،كذلؾ األمر بالنسػبة
ابية ًدالالت ٌ
كلمحركات اإلعر ٌ
ػت
لمضمة كالكسرة .كيد ٌؿ عمى ذلؾ ،قكؿ أبي األسػكد الػدؤلي لمكاتػب مػف بنػي عبػد قػيس ":إذا فتح ي
ٌ
 -1مناىج البحث في المغة ،تماـ حساف ،ص.194
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شػػفتي فػػانقط كاحػػدة فػػكؽ الحػػرؼ ،كاذا ضػػممتيا فاجعػػؿ النقطػػة إلػػى جانػػب الحػػرؼ ،ف ػ ذا كس ػرتيا
فاجعؿ النقطة في أسفؿ الحرؼ" ،1ىذا ُّ
أف الحركات فييا شيء مف خصائصيا فالفتحة
يدؿ عمى ٌ
الضمة فييا ضـ الشفتيف ،كالكسرة فييا ىبكط لمشفتيف.
فييا فتح لمشفتيف ،ك ٌ
إف الحرك ػػة ج ػػزء م ػػف بن ػػاء الكمم ػػة ،كبالتػ ػالي
كالحرك ػػات اإلعر ٌ
بالمع ػػاني إ ٍذ ٌ
ابيػ ػة لي ػػا ارتب ػػاط ى
التركيػػب ،فالتراكيػػب تيبنػػى بحيػػث تنسػػجـ الحركػػات اإلعرابيػػة فييػػا مػػع دالالتيػػا المعنكيػػة  ،كحالػػة
المتكمٌـ التعبيرية.
ي
كفي ديػكاف الصِّػمة القشػيرم نم ً
ػار دقيقنػا ،بحيػث تىٍنسػجـ
ػاذ يج كثيػرة اختيػرت فييػا الكممػات اختي نا
ٌ
ٌ
ينقمى ػو إلػػى السػػامع ،كمػػا
أف ي
حركاتيػػا اإلعرابيػػة مػػع حالػػة الشػػاعر النفسػ ٌػية ،كمػػع المعنػػى الػػذم أراد ٍ
ستكضح األمثمة في الصفحات القادمة.
بعضػػيا بػػبعض،
كىكػػذا ،ف ػ ٌف لمحركػػات كظيفتػػيف ،كظيفػػة صػ ٌ
ص ػؿ الكممػػات ي
ػكتية تىتمثٌػؿ فػػي ىك ٍ
نحكي ػة إ ٍذ تسػػاعد عمػػى فى ٍي ػـ معػػاني الكممػػات فػػي التراكيػػب ،كىاتػػاف الكظيفتػػاف ال يمكػػف
ككظيفػػة ٌ
كي ػة
ػكتية ك ى
الن ٍح ٌ
لفص ػؿ بينيمػػا ،كال يمكػػف االسػػتغناء عػػف الحركػػات اإلعرابيػػة مػػف النػػاحيتيف الصػ ٌ
ا ٍ
بؿ كالـ متٌصؿ.
كذلؾ ٌأننا ال ىن ٍن ًطؽ كممات منفردة ٍ
النحوية لمعالمات اإلعرابية (الفتحة والضمة والكسرة)9
أوال 9الوظيفة
ه
قد يط أر عمى التٌركيػب بعػض التغييػرات كالتقػديـ كالتػ خير ،كالحػذؼ ،كالتنكيػر .فاألصػؿ فػي
أف يػ تي
أف يػ تي المسػػند إليػػو أكال ثػػـ المسػػند ،كاألصػػؿ فػػي الجممػػة الفعميػػة ٍ
الجممػػة االسػػمية مػػثالٍ ،
ػببا أك
خيرا ،فيكػكف لػذلؾ س ن
المسند ثـ المسند إليو ،ف ذا ىح ى
ػديما أك تػ ن
صؿ تغييػر فػي مكقػع الكممػة تق ن

 -1سبب كضع عمـ العربية ،السيكطي ،ص. 39- 38
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غرضا عند المتكمـٌ ،أدل إلى تقديـ كممة ك ت خير كممة أخرل .كقد يمج المتكمـ إلى ٍتنكيػر بعػض
ن
الكممات بيدؼ جذب السامع ،كابراز المعنى .كقد يي ٍح ىذؼ أحد عناصر التركيب ،كحذؼ المبتدأ أك
الخبر في الجممة األسمية ،أك حذؼ الفاعؿ أك الفعؿ في الجممػة الفعميػة ،كىػذا الحػذؼ يػدعك إليػو
السياؽ ،كحا يؿ المتكمٌـ.
ٌ
أ.التقديم والتأخير9
أحيانػا إلػى تى ٍغييػر فػي ترتيػب بعػض الكممػات فيػو ،كىػذا التغييػر ىػك نتيجػة
يتعرض التركيب
ن
ٌ
لتغير المعاني في ال ٌذىف ،كقى ٍد ي تي بيدؼ زيادة الت كيد ،أك تقكية بعض المعاني ،كالعناية بػبعض
ٌ
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 يتعػ ٌػرض لػػو التركيػػب مػػف
ػي فريػػد مػػف نكعػػو ،ىي ٍم ػنح التٌركيػػب
تغييػػر يي ىعػ ُّػد مػػف ٌ
مي ػزات المغػػة العربيػػة ،فيػػي تمتػػاز بتنظػػيـ تركيبػ ٌ
جماال كليطفنا .
ن
المعنكي ػة .كترتيػػب عناصػػر
كيػة ،ك
ٌ
كيتنػػاكؿ ىػػذا المبحػػث التقػػديـ كالت ػ خير مػػف النػػاحيتيف :الن ٍح ٌ
يتقدـ الفعؿ ،كفي الجممة األسػمية األصػؿ أف يتقػدـ
أف ٌ
الجممة كاضح ،ففي الجممة الفعمية األصؿ ٍ
السػياؽ،
المبتدأ ،كمف ىنا فالتقديـ كالت خير ىكٍ ":
أف تخالؼ عناصر التركيب ترتيبيا األصمي فػي ٌ
أف يتقدـ ".1
أف يت خر ،كيت ٌخر ما األصؿ فيو ٍ
فيتقدـ ما األصؿ فيو ٍ
تغيػػر مكانيػػا كذلػػؾ
أف ٌ
ألم كممػػة فػػي التركيػػب ٍ
كفػػي المغػػة العر ٌبيػة يمركنػػة كبيػرة ،فيػػي تيتػػيح ٌ
ابية (الكظيفة النحكية) ِّ
تحدد كظيفة الكممة فػي التركيػب ،كقػد يح ٌػدد ذلػؾ المعنػى
ألف العالمة اإلعر ٌ
ٌ
المعجمي أيضا.
ٌ
 -1التقديـ كالت خير في النحك العربي ،د.صالح عبد العظيـ الشاعر. tryarabic.Wordpress.com ،
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كلمتقديـ كالت خير فكائد ،كفػي ذلػؾ يقػكؿ عبػد القػاىر الجرجػاني ":ىػك بػاب كثيػر الفكائػد ج ٌػـ
و
كيفضػي بػؾ الػى لطيف وػة ،كال
المحاسف ،كاسع التصرؼ ،بعيد الغاية ،ال يػزاؿ يفت ُّػر لػؾ عػف بديعػة ،ي
ػؼ عنػدؾ
تزاؿ ترل نا
أف ارقػؾ كلىطي ى
شعر يركقؾ مس ىػم يعوي كيمطػؼ لى ىػديؾ ىم ٍكًق يعػوي ،ثػـ تنظػر فتجػد سػبب ٍ
كحػ ٌػكؿ المفػػظ عػػف مكػػاف إلػػى مكػػاف" ،1كبػػذلؾ فالتقػػديـ كالت ػ خير يمػػنح التركيػػب
ٍ
أف قيػ ٌػدـ فيػػو شػػيء ،ي
جماال.
قيمة أخرل ،كيزيده
ن
كقد قسـ عبد القاىر الجرجاني التقديـ إلػى كجيػيف :تقػديـ ييقػاؿ ٌإنػو عمػى ٌنيػة التػ خير ،كخبػر
تقدـ عمى الفاعؿ ،مثؿ منطمؽ زيد ،كضػرب عمػ ار زيػد،
المبتدأ إذا تقدـ عمى المبتدأ ،كالمفعكؿ إذا ٌ
عمػػا كانػػا عميػػو مػػف ىكػ ٍػكف (منطمػػؽ) خبػػر مرفػػكع،
فكممتػػا (منطمػػؽ ) ك(عمػ نا
يخرجػػا بالتقػػديـ ٌ
ػر) لػ ٍػـ ي
أف تنقػؿ الشػػيء عػف يح ٍكػـ
(كعم نا
ػر) مفعػػكؿ بػو منصػػكب .كتقػديـ ال عمػػى ٌنيػة التػ خير ،كلكػف عمػػى ٍ
أف
إلى حكـ ،كتجعؿ لو إعرنابػا غيػر ٍ
أف تػ تي باسػميف يحتمػؿ ك ُّػؿ كاحػد منيمػا ٍ
إع اربػو ،كذلػؾ مثػؿ ٍ
خبر فتيقدـ كتيؤخر ،مثؿ زيد منطمؽ ،كالمنطمؽ زيد.2
يككف مبتدأن ،كيككف اآلخر نا
كقػػد أشػػار عبػػد الك ػريـ الدخيسػػي إلػػى األغ ػراض البالغيػػة لتقػػديـ المسػػند ،منيػػا :التخصػػيص
صر ،نحك قكلو تعالى{ :لًم ًػو ٍاأل ٍىم يػر ًم ٍػف قىٍبػ يؿ ىك ًم ٍػف ىب ٍع يػد} (الػركـ ،)4 ،كالتفػاؤؿ كادخػاؿ السػركر،
كالقى ٍ
ً
ً ً
ات ك ٍاأل ٍىر ً
ً
ض
نحك:
ه
ناجح أنت .كاثارة ال ٌذىف كتشكيؽ السامع نحػك قكلػو تعػالى{ :إف فػي ىخٍمػؽ الس ىػم ىك ى
ػار ىآلىيػ و
كًٍ ً
ػات ًأليكلًػػي ٍاألىٍل ىبػ ً
ػاب} ( آؿ عم ػراف .)190،ك ُّ
درؾ .
اخػػت ىالؼ المٍيػ ًػؿ ىكالنيىػ ً ى
التعج ػب ،نحػػك :هلل ٌ
ى
كالمدح كالذـ ،نحك :بئس الرجؿ الكذكب ،كمراعاة تكازف الجممة كالسجع ،نحك قكلػو تعػالى { :يخػ يذكهي
ً
ُّ
صػػمُّكهي} (الحاقػػة  .) 31-30كىنػػاؾ أغ ػراض بالغيػػة لتقػػديـ المسػػند إليػػو ،منيػػا
ػيـ ى
فى يغمػػكهي ،ثيػػـ اٍل ىجحػ ى
 -1دالئؿ اإلعجاز ،عبػد القػاىر الجرجػاني ،تحقيػؽ محمػد رضػكاف ،فػايز الدايػة ،مكتبػة سػعد الػديف ،دمشػؽ ،ط،2
 ،1987ص.135

 -2ينظر :السابؽ ،ص.140
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كنيىا}
ػات ىعػ ػ ٍػد وف ىيػ ػ ٍػد يخمي ى
المسػ ػ ٌػرة نحػ ػػك قكلػ ػػو تعػ ػػالى { :ىجنػ ػ ي
المت ػ ػ خر ،كتعجيػ ػػؿ ى
التشػ ػػكيؽ إلػ ػػى الكػ ػػالـ ي
كلمتبرؾ بو نحك :اهلل سندم ،كالرسكؿ قدكتنا ،كالقرآف دستكرنا ،كالمكت في سبيؿ اهلل
(الرعد،)23،
ُّ
أسمى أمانينا.1
كىك ػػذا ،فالتق ػػديـ كالتػ ػ خير م ػػف المكض ػػكعات الميم ػػة الت ػػي كق ػػؼ عميي ػػا الدارس ػػكف بالش ػػرح
كالتعميؿ مػف نحػكييف كبالغيػيف .كفػي د ارسػة ديػكاف الصِّػ ٌمة تظيػر ب ارعػة الشػاعر فػي الخػركج عػف
ائيا ،كاٌنمػػا كػػاف يي ارعػػي السػػياؽ كالمعنػػى،
ػي لمتراكيػػب ،فمػ ٍػـ يكػػف التقػػديـ عنػػده عش ػك ن
الترتيػػب الطبيعػ ٌ
باإلضافة إلى الكزف كالقافية ،كفي ذلؾ إقداـ عمى مخالفة الترتيب األصمي لمكممات فػي التراكيػب،
ً
أم خمؿ في المعنى ،كىذا يصؿ بالتركيب إلػى دالالت أخػرل تجعمػو ذا
كلكف دكف أف ييحدث ذلؾ ٌ
قيمة كجماؿ.
أف يتػ ٌخر ،كلك ٌػف الشػاعر آثػر أف
كفيما ي تي أمثمة عمى تقديـ بعػض الكممػات ممػا كػاف حقُّػو ٍ
ركم الػػداؿ قصػػيدة نظى ىميػػا الشػػاعر
لمسػػياؽ كالمعنػػى ،كالػػكزف كالقافيػػة .إ ٍذ نجػػد فػػي ٌ
ييقػ ٌػدميا يم ارعػػاةن ٌ
عبر عف
كي ٌ
عمى البحر الطكيؿٌ ،
عبر فييا عف حالو ،فيك ال ييظير ضعفيو حتى ال يراه الشامتكف ،ي
كشدة بكائو ،كاخفاء شكقو لمحبكبتو مف أصحابو .كفي القصيدة تراكيب فصػؿ فييػا الشػاعر
شكقو ٌ
فقدمو عمى المفعكؿ بو ،كقكلو:
بيف الفاعؿ كالمفعكؿ بو بالجار كالمجركرٌ ،
ً
يدىا
الم ٍقمىتىٍي ًف فىر ي
ىجرل م ٍف يجفكف ي

كؽ ىب ٍعدما
ت ًمف
أصحابي ال ٌش ى
ف ٍخفى ٍي ي
ى

2

 -1ينظر :التقديـ كالت خير في بالغة العرب ،عبد الكريـ الدخيسي.www.voiceofarabic.net/ar/articles،
الص ٌمة ،ص.90
 -2ديكاف ِّ

59

ككقكلو:
ت ًمٌني عمى ذاؾ في اليكل
كلك طىمىىب ٍ

زيادةى يحب ،لـ ً
يدىا
أج ٍد ما أز ي

1

كقكلو:
الصبا
ىت عف منيؿ ِّ
ت قى ٍد ٌ
ص ىب ىح ٍ
حأل ي
ف ٍ

ً
كدىا
ماء أ يذ ي
ادم مف قمبي ظ ن
صك ى

2

كفصؿ بيف الفعؿ كالفاعؿ في قكلو:
كؽ ىب ٍعدما
ت ًمف أصحابي ال ٌش ى
ف ٍخفى ٍي ي

ً
يدىا
لم ٍقمىتىٍيف فىر ي
ىجرل م ٍف يجفكف ا ي

كقكلو:
ً
يجيبوي
لىيال ىي ىي ٍدعكني اليىكل ف ي

جديدىا
يخمؽ عمي
نيام ٍلـ
ٍ
ي
ي
كد ى

كفصؿ بيف النعت كالمنعكت في قكلو:
الصبا
ىت عف منيؿ ِّ
ت قى ٍد ٌ
ص ىب ىح ٍ
حأل ي
ف ٍ

ً
كدىا
ماء أ يذ ي
صكادم مف قمبي ظ ن

لألىمية كابراز المعنى ،كمراعاة الػكزف.
في ىذه األمثمة جميعيا قي ٌدـ الجار كالمجركر جك نازا،
ٌ
النحػكم ُّ
بتغيػر مكقػع
ابيػة عمػى الكظيفػة
النحكيػة لمكممػات ،فػال يتغيػر المعنػى ٍ
ٌ
كتدلٌنا الحركػات اإلعر ٌ
الكممة ،كانما يحدث التغيير في الداللة المعنكية ،كزيادة األىمية لبعض الكممات.

الص ٌمة ،ص.90
 -1ديكاف ِّ
2
حألت :أبعدىا كمنعيا مف الشرب ،صكادم :عطشى( .مالحظة :المعاني المثبتة في
 السابؽ ،صٌ ،91اليكامش مف جيد المحقؽ :خالد الجبر).
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كفي قكلو:
ً
يف أتىكا إلى ٍي ًو
ب ي
عي ًف يم ٍحدبً ى

1

كما أٍلقى إلى طىٌيا ينكا ار

طيػا ينػكارا ،فصػؿ بػيف الفاعػؿ كالمفعػكؿ
قدـ الشاعر جممة الحاؿ .كفي قكلو :كما أٍلقػى إلػى ٌ
بو بالجار كالمجركر ،كغير ذلؾ الكثير مف األمثمة في الديكاف.
الص ٌمة في
فيتغير إعرابيا ،كمف أمثمة ذلؾ قكؿ ِّ
كىناؾ تقديـ ي
ينقؿ الكممة مف يح ٍكـ إلى يح ٍكـٌ ،
ركم العيف:
ٌ
و
احيؼ ظيمعا
ت ىمز ى
أم ىس ٍ
بًذم ىسمىـ ٍ

يكـ تىىرحمكا
ماؿ
ِّ
ت ًج ى
فمى ٍي ى
الحي ى

2

ػر لمفعػؿ (أمسػت)،
أف تكػكف خب نا
فكممة (مزاحيؼ) ككممة (ظيمٌعا) ،تحتمؿ كػ ٌؿ كاحػدة منيمػا ٍ
أخر كممة (ظيمٌعا) لتيناسػب
كلكف الشاعر قدـ كممة (مزاحيؼ) ك ٌ
قدـ ٌ
نعتنا ،فتي ٌ
كتؤخرٌ ،
كتككف األخرل ٍ
ركم العيف في القصيدة .كذلؾ األمر في قكلو:
ٌ
ً
ً
أخ ىدعا
ت مف
اإلصغاء لًيتنا ك ٍ
كج ٍع ي

تىمىفٌ ُّ
كجدتيني
ت نحك
ِّ
الحي حتى ٍ

3

أف تكػػكف مفع ػكنال بػػو لمفعػػؿ ً
ػت)
(ليتنػػا) ككممػػة ٍ
(كج ٍعػ ي
فكممػػة ٍ
(أخػ ىػدعا) تحتمػػؿ ك ػ ٌؿ كاحػػدة منيمػػا ٍ
ؤخر .كفي قكلو:
قدـ كتي ٌ
كاألخرل اسـ معطكؼ ،فتي ٌ
سالـ عمى ُّ
احةه
الدنيا فما ىي ر ى
ه

شممي كشممي يك يـ معا
إذا لـ ي يك ٍف ٍ

1
ِّمة ،ص93
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4

ػاعال لمفع ػػؿ (ي يك ػػف)
أف تك ػػكف ف ػ ن
فكمم ػػة (ش ػػممي) ككمم ػػة (ش ػػممكـ) تحتم ػػؿ كػ ػ ٌؿ كاح ػػدة منيم ػػا ٍ
كتؤخر .كفي قكلو:
قدـ ٌ
كاألخرل اسـ معطكؼ ،فتي ٌ
حبا بالر ً
بع لى ٍستي ٍـ يحمكلىوي
كال ىم ٍر ن

كلك كاف مخضؿ الجك ً
انب يم ٍم ًرعا
ي

1

ػكبا لػ ػ (كػػاف)
أف تكػػكف خبػ نا
فكممػػة (مخضػػؿ) ككمم ػة (ممرعػػا) تحتمػػؿ إحػػداىما ٍ
ػر ٌأكنال منصػ ن
ؤخر .كفي قكلو:
أف تككف إحداىما نا
كالثانية نا
خبر لػ (كاف) كاألخرل ن
فتقدـ كتي ٌ
حاالٌ ،
ثانيا ،أك ٍ
خبر ن
جاكب أيخرل ماء ع ٍي ىن ٍي ىؾ ً
تي ً
ؽ
داف ي
ي ى

ت في ب ٍ و
مامةه
ىف ىس ىج ىع ٍ
أأ ٍ
ى
ط ًف كاد ىح ى

2

أف تكػػكف مبتػػدأن كتكػػكف األخػػرل خبػ نػرا،
كممػػة (مػػاء) ،ككممػػة (دافػػؽ) ،تحتمػػؿ كػ ٌؿ كاحػػدة منيمػػا ٍ
كتؤخر ،فتقكؿ (دافؽ ماء عينيؾ) ،ككذلؾ في قكلو:
فتقدـ ٌ
ٌ
طكود ًمف ج و
إلى ر ً
فاؼ ك نو
أس ى ٍ ٍ ي

تنصيبيا ك ً
احزالليا
ق ار فرس:
ي

3

أف تكػػكف مبتػػدأن كاألخػػرل تكػػكف خبػ نػرا،
كممػػة (تنصػػيبيا) ككممػػة (احزالليػػا) ،كالىمػػا تحتمػػؿ ٍ
أف تقكؿ (احزالليا كتنصيبيا).
فيجكز ٍ
أحيانػا إلػى تغييػر فػي ترتيػب بعػض الكممػات فيػو،
أف التركيب قد يتع ٌػرض
ن
ييستنتج مما سبؽٌ ،
لتغير المعػاني فػي الػذىف ،كقػد يػ تي بيػدؼ زيػادة الت كيػد ،أك تقكيػة بعػض
كىذا التغيير ىك نتيجة ٌ
المعاني ،كالعناية أك االىتماـ ببعض الكممات.

1
ِّمة ،ص ،113الربع :المنزؿ ،المخضؿ :المبتؿ بفعؿ الندل ،الممرع :المعشب.
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كقػ ػػد ي ػ ػ تي التقػ ػػديـ عمػ ػػى كجيػ ػػيف ،كمػ ػػا أيشػ ػػير فػ ػػي صػ ػػفحة سػ ػػابقة إلػ ػػى قى ػ ػ ٍكؿ عبػ ػػد القػ ػػاىر
1
تغيػػرت مكاقعيػػا ،كالكجػػو
ػي لمكممػػات ميمػػا ٌ
الجرجػػاني الكجػػو األكؿ :ال ٌ
يتغيػػر فيػػو ي
الح ٍك ػـ اإلع اربػ ٌ

يتغي ػر فيػػو الحكػػـ اإلع اربػػي لمكممػػات ُّ
فيصػػبح لمكممػػة إعرنابػػا مختمفنػػا .ككػػال
الثػػانيٌ :
بتغيػػر مكاقعيػػا ي
النحكيػة لمكممػات ،فالضػـ
الكجييف يعتمد عمى الحركات اإلعرابية ،فيػي قػرائف تػدلُّنا عمػى المعػاني
ٌ
عالمة الفاعمية ،كالفتح عالمة المفعكلية ،كالكسر عالمة الجر.
ب-التنكير9
عيف ،كقد أشار فضػؿ حسػف
التنكير ىك جعؿ االسـ نكرة ،كالنكرة اسـ يدؿ عمى شيء غير يم ٌ
ػاء ىريجػ هؿ ًم ٍػف
أىمٌية التنكير ،ك ٌأنو يمتعدد األغراض فقد يككف لجفػراد كقكلػو تعػالى { :ىك ىج ى
عباس إلى ٌ
صػػى اٍل ىمًد ىينػ ًػة ىي ٍسػ ىػعى} (القصػػص ،)20:أم فػػرد كاحػػد ال أكثػػر كقػػد يكػػكف لمتعظػػيـ كقكلػػو تعػػالى:
أى ٍق ى
ً ً ً ً
م
ػار ه
ػاب أ ٍىن ىزٍل ىن ػػاهي إًلى ٍي ػ ى
{ ًكتىػ ه
ؾ } (ص ،)29:كق ػػد يك ػػكف لمتقمي ػػؿ كقكل ػػو تع ػػالى { :ىكىقميػ ػ هؿ م ػ ٍػف ع ىب ػػاد ى
ػؾ يم ىب ػ ى
كر} (سب  ،)13 :كقد يككف لمتكثير.2
الش يك ي
دالليػا ،كىػك تقكيػة التنكيػر،
يؤدم التنػكيف (صػكت الفػتح أك الضػـ أك الكسػر) فػي النكػرة نا
ٌ
دكر ٌ
كيبرز المعنى.
كليفيد ن
معنى يمطمقنا ،ي
فيكمؿ القراءة ،ي
يمج إليو الشاعر ليجذب السامع أك القارئ ي
ألف معانيػػو يمطمىق ػة،
الصػ ٌػمة ،نجػػده لج ػ إلػػى التنكيػػر كثيػ نا
كبق ػراءة شػػعر ِّ
ػر ف ػي شػػعره كذلػػؾ ٌ
عبػر عنيػا مػف
كأشكاقو ال تنتيي ،كأكجاعػو كآىاتػو كثيػرة ،كسػفره طكيػؿ .كػ ٌؿ ىػذه المعػاني كغيرىػا ٌ
ػؤخر ،كمػػا أيشػػير سػػابقنا .ككػػذلؾ التنكيػػر إذ نجػػده فػػي كػػؿ قصػػيدة مػػف
كيػ ٌ
خػػالؿ لغتػػو ،فكػػاف ييقػ ٌػدـ ي
قصائده.

 -1ينظر :الرسالة ،ص .51
 -2يُنظر :البالغة فنونها وضفنانها ،فضل حسن عباس ،دار الفرقان ،عمان ،ط ،9111 ،7ص.344-349
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ركم الالـ:
كمف أمثمة ذلؾ قكلو في ٌ
أم ىن ٍ و
ىكل
فممو ىد ٌرمُّ ،
ظرة ذم ن

الشمس ىيستى ُّف آليا
نظر ي
ت ن
ضحى ،ك ي
ٍ

1

فكممػػة (نظػ ورة ،ىػ نػكل ،ضػ نػحى) ثػػالث كممػػات جػػاءت نكػرة فػػي بيػػت كاحػػد ،جميعيػػا تػػد ٌؿ عمػػى
الكث ػرة .كف ػػي ى ػػذه القص ػػيدة كردت كمم ػػات نكػ ػرة كثيػ ػرة ،مني ػػا( :فىػ و
عين ػػا ،ىعب ػ ىػرةن،
ػرس ،بم ػػدةه ،س ػػاعةن ،ن
أرض ،و
و
بقاؤىػا فيػو،
ليمة) ،فالشاعر يي ِّ
صكر شدة شكقو إلى المكاف الذم ىس ىك ىن ٍ
ت فيو محبكبتػو كطػاؿ ي
يتخيمييا.
كي ِّ
صكير غ ازرة دمكعو كىك ٌ
كيعب يِّر عف يحزنو ي
ي
ركم الالـ ،لج فييا إلى التنكير ،فقاؿ:
ككذلؾ األمر في مقطكعة في ٌ
أال مف لً ىق و
ػيبت ىمقاتًمو
مب قد أيص ػ ى

مو
ػاديةه م ػ ػ ػا تيػ ػ ػ ػ ػ ازيً ٍ
ب ػ ػ ػ ػ ػو يغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمٌةه ع ػ ػ ػ ػ ػ ٌ

ً
صػ ػ و
بالب ٍيف لى ػ ػ ػ ػ ٍـ تستىطع لىوي
ػب ى
كمغتى ى
ي

الم ػ ػػا ،كلـ تيصػ ػ ىػرـ لً ىب ٍي وف حبائمي ٍو
كػػػػػػػ ن

كع ٍي وف رماىا اهلل بال ٌشػ ػػك ً
ؽ يك ػ ػ ػمٌ ػ ػ ػما
ى

الحب ًؿ حابًميو
حي ي
أر ٍ
صرىـ ٍ
ىت ٍ
ث ىيمقى ىم ى

2

فكممات و
ػيف ،ع و
كالمػا ،ب و
عبػر الشػاعر بكاسػطتيا عػف
ص ه
ػيف) كمٌيػا نكػرةٌ ،
(قمب ،غمػةه ،مغتى ى
ػب ،ن
حبػػو ككجػ ًػده كشػ ٌػدة تعمٌقػػو بمحبكبتػػو ،كبالمكػػاف الػػذم ىج ىم ىعػوي بيػػا .كغيػػر ذلػػؾ مػػف األمثمػػة
طػػكؿ مػ ٌػدة ٌ
الكثيرة في الػديكاف ،فقػد اسػتعمؿ الشػاعر النكػرات لمداللػة عمػى أمػكر مع ٌينػة كالداللػة عمػى الكثػرة،
قكيو.
أك العمكـ ،أك غير ذلؾ مف دالالت تيبرز المعنى كتي ٌ

الص ٌمة ،ص ،122يستف :يضطرب ،اآلؿ :السراب.
 -1ديكاف ِّ
 -2السػػابؽ ،ص ،124غمػػة :شػ ٌػدة الييػػاـ (الحػػب) ،عاديػػة :قديمػػة مػػف زمػػف عػػاد ،تزايمػػو :تفارقػػو ،تصػػرـ :تقطػػع،
صرـ فيو الحبؿ (العيد).
مصرـ الحبؿ :المكاف الذم ي
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ج -الحذف9
أف المبتػدأ قػػد
أشػار ابػف جنػي إلػى حػػذؼ المبتػدأ أك الخبػر فػي كتػاب الممػػع ،إذ قػاؿ ":كاعمػـ ٌ
1
أيضػا
كيحػذؼ الخبػر أخػرل كذلػؾ إذا كػاف فػي الكػالـ داللػة عمػى المحػذكؼ"  ،كأشػار ن
ييحذؼ تػارةن ي

أف يكػػكف
إلػػى حػػذؼ حػػرؼ النػػداء ،بقكلػػو" :كيجػػكز أف تى ٍحػ ًػذ ى
ؼ حػػرؼ النػػداء مػػع كػ ٌؿ اسػػـ ال يجػػكز ٍ
أف تقػػكؿ يػػا أييػػا زيػػد أقبًػػؿ ،كال تقػػكؿ رجػػؿ أقبًػػؿ ألنػػو
كصػػفنا ل ػ أم ،تقػػكؿ زيػػد أقبًػػؿ ،ألنػػو ال يجػػكز ٍ
أف تقكؿ يا أييا الرجؿ أقبًؿ". 2
يجكز ٍ
المفص ػػؿ إل ػػى ح ػػذؼ ح ػػركؼ الج ػػر ،فق ػػد تيح ػػذؼ كيتع ػ ٌػدل الفع ػػؿ
كق ػػد أش ػػار الزمخش ػػرم ف ػػي
ٌ
بنفس ػػو .3فالح ػػذؼ ى ػػك أم ػػر ج ػػائز ،كال ي ػػؤثٌر عم ػػى كض ػػكح معن ػػى التركي ػػب ،فالح ػػذؼ ي ػػدؿ عم ػػى
أحيانػػا ،كلمحػػذؼ أىميػػة أخػػرل فيػػك
ػؤدم إلػػى فسػػاد المعنػػى
اإليجػػاز ،كتفػػادم التك ػرار ،فػػالتكرار يػ ٌ
ن
التكجػع أك إخفػاء أمػر معػيف ،فػ ذا يسػئؿ عػف
جمالي يمج إليو الشعراء ،إلظيار الخػكؼ أك
أسمكب
ٌ
ٌ
مثال ،قاؿ :مريض ،أم أنا مريض ،فحػذؼ المبتػدأ ألىميػة الخبػر ،حتػى ييب ٌػيف حالػو مػف أكؿ
حالو ن
ػر فػػي شػػعره ،كمػػف أمثمػػة ذلػػؾ مػػا كرد فػػي ركم
م إلػػى الحػػذؼ كثيػ نا
األمػػر .كقػػد لج ػ ِّ
الصػ ٌػمة القشػػير ٌ
الراء:
ركض وة
بً ه
الد ك ٌف األيقحكاف بً ى

ً
األقاحي ىك ٍش يي يب ٍرود يم ىحب ير
كنكر
ى

4

 -1الممع في العربية ،ابف جني ،تحقيؽ :فائز فارس ،دار الكتب الثقافية ،الككيت ،ص.30
 -2السابؽ ،ص.109-108

المفص ػؿ ف ػػي صػػناعة اإلعػػراب ،الزمخشػػرم ،تحقيػػؽ :عمػػي بػػك ممحػػـ ،مكتبػػة اليػػالؿ ،بي ػػركت ،ط،1
 -3ينظػػر:
ٌ
 ،1993ص.388-387
المدخمػػة عم ػػى الم ػػكف
 -4دي ػكاف ِّ
الصػ ػ ٌمة ،ص ،102الكشػػي :الزين ػػة ،البػػرد :القم ػػاش أك الث ػػكب ،التحبيػػر :األلػ ػكاف ي
األصمي تككف عمى ىيئة خطكط عريضة.
58

(نكر) تيعػرب :اسػـ كػ ٌف منصػكب كعالمػة نصػبو الفتحػة ،كلكػف يحػذفت (كػ ٌف) لتفػادم
فكممة ى
التكػرار ،فمػػـ ىي يقػػؿ ( :كػ ٌف األيقحػكاف بركضػ وػة ككػ ٌف نػػكر األقػػاحي .)...كمثػػاؿ آخػػر فػػي ركم العػػيف
عندما قاؿ:
يد غز و
ً
اؿ في القالئد أتمعا
كج ى

و
شادف
الب ٍيف يمقمىةى
تير ى
يؾ غداةى ى

1

ػؾ) ،حذفػو الشػاعر لجيجػاز كعػدـ
صكبا لفعػؿ محػذكؼ (تيري ى
كممة (جيد) تيعرب :مفعكنال بو من ن
كيشار ىنا إلػى أىميػة الحركػة اإلعرابيػة (الفتحػة) فػي الداللػة عمػى معنػى الكممػة النحػكم،
التكرار ،ي
أيضا:
فالفتحة عالمة المفعكلية .كقاؿ ن
الحي أف ىيتىىكزعا
ىك ىخ ٍش ىيةى ىش ٍع ًب
ِّ

الح ِّ
ب بيننا
ىش ىك ٍك ي
ض ٍبثىةى ي
ت إلييا ى

2

ػكبا لفعػػؿ محػػذكؼ (شػػككت) ،حذفىػػوي الشػػاعر لجيجػػاز
كممػػة (خشػػية) تيعػػرب :مفعػكنال بػػو منصػ ن
كتفادم التكرار ،كدلٌت الفتحة عمى ذلؾ الحذؼ .ككذلؾ األمر في قكلو:
حسف مشيا بر ً
فيصبً ٍحف ال ي ً
اك وب
ن
ي ٍ ى ي

نجود كاف كاف ىم ٍي ىيعا
الس ٍي ىر في ٍ
كال ٌ

3

كقكلو:
جزعى أف داعي الص ً
أسمعا
كتى ى
ى
بابة ى

األمر طائً نعا
تي
فما ىح ىس هف ٍ
ى
أف ت ى

4

أف ،كلكنيا يحذفت لتفادم التكرار ،كدلٌت الفتحة فػي
فالفعؿ (تجزع) فعؿ مضارع منصكب بػ ٍ
ع) في قكلو:
(أف) قبؿ الفعؿ (أضر ى
آخر الفعؿ عمى ذلؾ الحذؼ .ككذلؾ حذؼ ٍ
1
ِّمة ،ص ،107الشادف :الصغير مف الظباء ،الجيد :العنؽ ،األتمع :الطكيؿ العنؽ.
 ديكاف الص ٌ -2السابؽ ،ص ، 108ضبثة الحب :سيطرة اليكل عمى القمب ،شعب الحي :القبيمة المجتمعة في حمى كاحد.

 -3السابؽ ،ص ،109المييع :الطريؽ الكاسع.
 -4السابؽ ،كالصفحة ذاتيا.
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أض ىرعا
يطيع ك ٍ
بًمىك ًم ىي إال ٍ
أف أ ى

اصيا
أال يا خميمىي ٍ
المذي ًف تك ى

1

كمف األمثمة عمى حذؼ حرؼ الجر قكلو:
صرـ لًىب ٍي وف حبائمي ٍو
كالما ،كلـ تي ى
ن

ً
بالب ٍيف لى ٍـ تستىطع لىوي
ص وب ى
كمغتى ى
ي

2

ً
غتص وب )...كيػدؿ عمػى ذلػؾ الحػذؼ البيػت
(م ٍف ل يم ى
(م ى
غتصب) اسـ مجركر ،كالتقدير :ى
فكممة ي
الذم سبؽ ىذا البيت ،إذ قاؿ( :أال ىمف لًقٍم وب قد أيصيبت مقاتمو .)...كمف األمثمة عمػى حػذؼ أداة
النداء قكلو:
ً
أف تبكيا ىجيدا
لكـ ىس ي
الكٍدكاءٍ ،
ند ى

ب ،أك بدا
إف قابمتيما اليى ٍ
ىخميميٍ ،
ضى

3

كالتقدير يا خميمى ٌي ،كىذا األسمكب استخدمو الشاعر في مكاضع كثيرة في ديكانو.
الصػ ٌػمة نمػػاذج كثي ػرة مػػف الحػػذؼ اختػػار فييػػا الشػػاعر كالمػػو
كىكػػذا ،ف ننػػا نجػػد فػػي دي ػكاف ِّ
اختيار دقيقنا ،فانسجـ الكالـ مع معناه ،كمع حالة الشاعر النفسية.
نا
ثانيا 9أداء النغم في التراكيب9
ً
المتمقٌػػي ،كقػػد ىذ ىكػ ىػر ذلػػؾ م ٌكػػي درار بقكلػػو:
ييشػػار ىنػػا إلػػى ٌ
أىميػػة األص ػكات فػػي الت ػ ثير عمػػى ي
أف ك ٌؿ كمية
"الصكت
المغكم يحمؿ قدرات خارقة ،مؤثٌرة عمى الجياز العصبي لمدماغ اإلنساني ،ك ٌ
ٌ
متنكعػػة متمي ػزة فػػي
ػكتية تحمػػؿ مػػؤثرات
صػ ٌ
خاصػػة بيػػا ،ك ٌ
ٌ
أف كػػؿ تركيبػػة صػػكتية تحمػػؿ شػػحنات ٌ

1
ِّمة ،ص.109
 ديكاف الص ٌ -2السابؽ ،ص.124

 -3السابؽ ،ص.77
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1
أف األداء الصػػكتي يشػػتمؿ عمػػى
كيشػػير فػػي مكضػػع آخػػر إلػػى ٌ
ذكاتيػػا ،متولفػػة فػػي ىػػذه التركيبػػة"  ،ي

ً
المسػػتقبًؿ كذلػػؾ الخػػتالؼ القػػدرات كاآلراء
المرسػػؿ ك ي
إيحػػاءات كدالالت كأفكػػار ،تختمػػؼ بػػاختالؼ ي
كالتكجُّيات.2
معػػا فػػي التراكيػػب يمشػ ِّػكمة األداء الصػػكتي ،ف ٌنيػػا تتػػولؼ كػػالمحف،
كعنػػدما تنػػتظـ األص ػكات ن
ػس بػػو ،كىػػذا مػػا ذ ىكػ ىػره عػػز الػػديف السػ ٌػيد بقكلػػو ":كتػ ليؼ الكممػػة مػػف
الػػذم يشػػعر بػػو كػػؿ سػػامع كيحػ ُّ
فسػره العقػػؿ كالكجػػداف التفسػػير
عبػػر تعبيػ نا
يحركفيػػا كتػ ليؼ المحػػف مػػف ىنقى ارتػػو ،كػ ٌؿ يي ٌ
تحسػػو األذف ي
كي ٌ
ػر ٌ
3
لحنػػا
أف يعػػزؼ ن
ػيقي ٍ
الالئػػؽ ب يقاعػػو"  ،فيػػك بيػػذا ييشػ ٌػبو الكػػالـ بالمكسػػيقى إذ ٌإنػػو باسػػتطاعة المكسػ ٌ

المػتكمٌـ ،فمػف نبػرة كالمػو كعم ٌػك
عبر عف حزنو أك فرحو أك حماستو دكف ٍ
يي ٌ
أف ينطؽ بكممة ،ككذلؾ ي
السػامع عمػى
صكتو أك انخفاضو ،كأصكاتو التػي ييصػدرىا كيسػتعممييا فػي كالمػو ،كػ ٌؿ ذلػؾ ييسػاعد ٌ
المتمقٌي.
فى ٍيـ كالمو كاإلحساس بو،
ٌ
فممصكت القدرة عمى الت ثير عمى ي
المتٌصػػؿ عمػػى معػػاني ،كيسػػتخدميا المػػتكمـ
كالحركػػات اإلعرابيػػة أص ػكات ،كتػػد ٌؿ فػػي الكػػالـ ي
لمتعبير عما في نفسو ،كالشاعر ينتقػي كمماتػو بدقٌػة ،لتتماشػى أصػكاتيا مػع حالتػو النفسػية ،فحركػة
الضػػـ يختمػػؼ كٍقعيػػا عمػػى األذف عػػف حركػػة الكسػػر ككػػذلؾ الفػػتح ،كقػػد أشػػار إلػػى ذلػػؾ م ٌكػػي دار
أف يكػػكف مسػػار التمػ ٌػكج ًّ
ىادئػػا ،كىػػك مػػا ييعبػػر عنػػو بػػالفتح كاالنفتػػاح ،أك يرتفػػع
عاديػػا ن
إمػػا ٍ
بقكلػػوٌ ":
المكج فيكػكف العمػك كاالسػتعالء .أك ينػزؿ كيػنخفض ،فيكػكف الكسػر كاالنكسػار" ،4ففػي حركػة الرفػع
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كمتانة كثبات ،كيقابمو الخ ٍفض أك الكسر كما ييمثٌمو مف ضعؼ كعدـ ثبات ،كذلؾ يتماشى مع
قكة ى
ٌ
نفسية اإلنساف.1
ٌ
ػكتية تػػدعـ المعنػػى ،فالحركػػات أص ػكات ،كاألص ػكات تعبيػػر عػػف
تػ ٌ
ػؤدم الحركػػات كظيفػػة صػ ٌ
عما في نفسو مػف خػالؿ شػعره ،ف ىػيفيـ السػامع كيصػؿ إليػو إحسػاس الشػاعر
الفكر ،كالشاعر يي ٌ
عبر ٌ
كحالتو النفسية ،كفيما يمي بياف ذلؾ:
الص ٌمة في ركم اليمزة:
يقكؿ ِّ
ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعمر ىؾ ما ريا ً
ػان وة
بذات أمػ ى
ٌ
ى ٍي

كال ًع ػ ػ ػ ػ ٍػن ىد ريا ً
اء
لممح ٌ
ب جز ي
ٌ ي

يس ىرتي
طيا ىي ٍكىـ قاطى ٍع ي
كال ٍ
حب يؿ ٌ
تأٍ

ذات كف ػ ً
ؽ ،كال طيا بًػ ػ ػ ػ ػ ً
بًبا و
ػاء
ٌ
ى

أزداد ٌإال م ػ ػ ػ ػ ػ ػػىػػكدةن
خػ ػ ػ ػ ػػميمي ال ي

ً
اء
لػ ٌ
الع ىدك ي
ػطيا ،كا ٍف عػىػ ىػدتٍن ىي ي

ت
تجذ ىم ٍ
ك ًمف قكلًيا :إًف القيكل قد ى

بقاء
كمػ ػ ػ ػا لمقي ػػكلٌ ،إال تيػ ىػجذ ي

إذا نظرنا إلى الكممات مف ناحية الحركات ،إضافة إلى الحالػة اإلعرابيػة فػي التركيػب ،ف ٌننػا
أف فييػػا داللػػة عمػػى المعنػػى ،فقػػد أكػػد الشػػاعر ٌ
سػ يػنالحظ ٌ
نسػ ىػرتىوي
أف حبيبتػػو ليسػػت كًفيػػة ك ٌأنػػوي قػػاطى ىع أ ٍ
ً
كبالرغـ مف ذلؾ ،ف ٌنوي ال يزداد ٌإال يحبًّا ليا ،كتعمُّقنا بيا .فقد
ىجمًياٌ ،
ًأل ٍ
كلكنيا ال تيبادليوي الشعكر ذاتوٌ ،
ػر قػدره مائػة ناقػة كفػي
(عمػو) ،طمػب مي نا
عجبػا بيػا
ػديدا ،كعنػدما خ ى
إعجابػا ش ن
ن
كاف يم ن
طبيػا إلػى أبييػا ٌ
ناقصػػا ناقػػة كاحػػدة ،كبعضػػيا
بعضػػيا إلػػى أف أبػػاهي أعطػػاهي الميػػر
ذلػػؾ اختمفػػت الركايػػات ،إذ تيشػػير ي
ن
قكمو أعطكه ،فجاء بيا إلى أبييا فرفض ،كلذلؾ ىر ىحؿ عف قكمو.2
ييشير إلى أف ى

 -1ينظر :مالمح الداللة الصكتية في المستكيات الداللية ،ص.75
الص ٌمة ،ص.33-31
 -2يينظر :ديكاف ِّ
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ييالحظ مف األبيات السابقة تكرار حركة الفتح أكثر مف غيرىا فكممة (لى ىع ٍم ير ىؾ) تبدأ بفتحتيف
طيػا ،قاطعػت،
كيالحظ تكرار الفتحػة الطكيمػة فػي كممػات (رٌيػا ،ذات ،أمانػة ،جػزاء ،الٌ ،
متكاليتيف ،ي
بػػاؽ ،كفػػاء ،أزداد ،العػػدكاء ،قكليػػا ،القػػكل ،بقػػاء) .كىػػذا يػػدؿ عمػػى امتػػداد حزنػػو ،ك ٌأن ػو مفتػػكح كال
ينتيي ،كحركة الفتح تتناسب مع استمرار ىذا الشعكر كسعتو كامتداده ،كتيناسب ذلؾ المعنى.
ػكر كأصػػمو الضػػـ ،فقػػد
ػالركم مكسػ نا
أيضػػاٌ ،
كيالحػػظ ن
ي
أف البيػػت الثػػاني فيػػو إق ػكاء كىػػك اإلتيػػاف بػ ٌ
ػذات كفػ ً
قػػاؿ ":كال طيػػا بػ ً
ػاء" ،كحركػػة الكسػػر فييػػا داللػػة عمػػى االنكسػػار كالحػػزف .كقػػد كرد فػػي ىػػذا
ٌ
ذات ،كفػ ً
البيػػت ثػػالث كممػػات تنتيػػي بكسػػر ،كىػػي( :أيس ػرتيً ،
ػاء) ،كىػػذا يػػدؿ عمػػى مقػػدار ىح ٍس ػرة
الشاعر كانكساره كحزنو عمى فراؽ أيسرتو كحبيبتو.
مككنة مف خمسة عشر ٍبيتنا ،كيجعؿ حركػة الفػتح الطكيػؿ
كفي ٌ
ركم الباء نجده ي تي بقصيدة ٌ
في نيايػة كػ ٌؿ بيػت ،بقكلػو ":شػعكبيا ،غركبيػا ،ذيبيػا ،أطيبيػا "...كفػي ىػذا إيقػاع صػكتي يتناسػب
مػػع المعنػػى فػػي األبيػػات ،فقػػد أ ٌكػػد الشػػاعر عمػػى إحساسػػو بػػالحزف كالشػػكؽ ،كشػػكا إلػػى اهلل الفرقػػة
كرر فييا حركة الفتح الطكيػؿ ،ليػد ٌؿ بػذلؾ عمػى عػدـ انتيػاء حزنػو،
كالبعدٌ ،
كعبر عف ذلؾ ب بيات ٌ
الك ٍجػد الػػذم لػ ٍػف ينتيػػي .فقػػد مػ ٌػرت عمػػى الشػػاعر ٌأيػاـ طكيمػػة
كعمػػى شػ ٌػدة شػػكقو ،ك ٌأنػػو فػػي حالػػو مػػف ى
أف فقد اتصالو بمحبكبتو .كفي ىػذه القصػيدة يػذكر كػ ٌؿ يػكـ قضػاه
عانى فييا البعد كالحرماف ،بعد ٍ
(كيكما) مف بداية القصيدة إلى البيت التاسع ،كىذا التكرار ليذه الكممة-
كرر كممة
ن
بعيدا عنيا ،إذ ٌ
ن
كىي نكرة -يدؿ عمى ال ىكثرة ،كعمى طكؿ تمؾ األياـ ،كصعكبتيا البالغة كمعاناتو فييا.
عبػر
ركم التاء قصيدة ن ى
ظ ىميا عمى البحػر الطكيػؿ ،كجػاءت فػي ثمانيػة كخمسػيف بيتنػاٌ ،
كفي ٌ
كحيدا بعد فػراقيـ ،ككػاف كمٌمػا اتجػو
عف مشاعره ،كعف حزنو الشديد لفراؽ أحبتو ،ك ٌأنو أصبح ن
فييا ٍ
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شبو انيماؿ الدمع مػف
البكاء ،فيي ال تنقطع عنو ،كقد ٌ
نظره نحك دياره دمعت عيناه ،كتمادت في ي
ى
الندل عف أغصاف األشجار ،فقد قاؿ:
العيف بانيمار قطرات ٌ
نكب كقد كانت مف الميؿ طم ًت
ىج ه

غصكنيا
ناشت
فاء
ٍ
كما ىىتىىن ٍ
ى
ت طر ي

1

كيصكر المحظة األخيرة قبؿ رحيمًيا ،فقاؿ:
يتحدث عف ٍترؾ محبكبتو لمديار،
ثـ بدأ ٌ
ٌ
احزىل ًت
الب ٍي ًف حيف ىأ
يد الشكؽ يكـ ى

ت بيا
ض ىبثى ٍ
ى
شد ٍد ي
ت بثكبي حشكةن ى

2

جميعػػا ،ففراقيػػا ك نػػو نيايػػة الػػدنيا عنػػده،
يتمنػػى لػػك حػػؿ طكفػػاف بالنػػاس
كىػػك بعػػد ىػػذا الفػراؽ ٌ
ن
كيشػ ٌػبو الػػدنيا بفػػيء غمامػػة تيض ػ ٌؿ سػػاعة ثػػـ تختفػػي
كبعػػد ذلػػؾ ييػػدرؾ ب ػ ٌف السػػعادة قصػػيرة العمػػر ،ي
تدر ًّ
يجيا ،إذ قاؿ:
ً
كفيء غمامة
الدنيا
كلكنما ٌ
ٌ

أظمٌت و
بغيـ ساعةن كاضمحم ًت

3

أف المقػػاـ
الصػػعاب يذلِّمػػت لحبيبتػػو فػػي رحمتيػػا ،ك ٌ
ي
كيكاصػؿ الشػػاعر شػػككاه كشػػكقو ،كيػػذكر بػ ف ٌ
طاب ليا في يمرتحميا ،فقد قاؿ:
اديا ذا طيرٍيفى وة
ٍ
كقالت :ىحمىٍمنا ك ن

الس ٍي ًر كم ًت
ٍ
ككانت مطايانا مف ٌ

ت م ًّ
يكف يحؿ قبميا
فحم ٍ
حال لـ ٍ

ً
طيا كىذل ػ ػ ًت
كىػ ػ ػ ػ ػ ٍ
انت مػ ػ ػ ػراقيو لػ ػ ٌ

4

ثـ بػدأ يص ٌػكر مػدل حزنػو عمػى فراقيػا ،فقػد ص ٌػكر شػكقو ليػا بشػكؽ الرجػؿ الكبيػر فػي السػف
ٌ
ػدييا كقػػد فارقاىػػا،
البنػػو الكحيػػد حينمػػا ألىػػـ بػػو المػػكت .كصػ ٌػكر شػػكقو ليػػا بشػػكؽ الفتػػاة البكػػر لكالػ ٍ
صبت بغ ازرة ،طمت :مف الطؿ كىك الندل.
 -1ديكاف ِّ
الص ٌمة ،ص ،65ىتنتٌ :
2
تماما ،اح أزلٌت :ارتفعت ،كىذا يسبؽ غيابيا عف النظر.
أمس ىك ٍ
 السابؽ ،ص ،66ضبثت :ىت بيا ن
 -3السابؽ ،كالصفحة ذاتيا.

 -4السابؽ ،ص ،67طيريفة :أكؿ النبات الذم ترعاه األغناـ ،المراقي :جمع مرقى ،كىي ما ارتفع مف األرض.
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عبر
يبعد ٍ
أيضا ،بشكؽ الناقة شديدة العطش ،لمماء الذم أ ى
ت عنو لعشرة أياـ ،كقد ٌ
كصكر شكقو ليا ن
ٌ
عف ذلؾ كمٌو ب بيات متتالية ،فقاؿ:
كج ػ ػ يد أ ٍش ىم ى
بطيا ٍ
فػػػػ ٍ
كجدم ٌ
اعوي
ط رى

ب ػ ػ ػ ػك ً
احًد ًه داعػ ػ ػ ػي المػ ػ ػ ػ ػ ػػنايا ألػ ػى ػ ػ ػ ػ ػػم ًت

كجد بً ٍك ور غريروة
بطيا ي
ككجػ ػ ػ ػ ػ ػدم ٌ

عػ ػ ػ ػ ػػمى كالً ػ ػ ػ ػ ىد ٍييا فػ ػ ػ ػ ىارقػػاىا فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يجٌن ًت

ت
ماء يحمِّىئ ٍ
بطيا ٍ
ككجدم ٌ
كج يد ىى ٍي ى

ً
عف ً
ضم ًت
الماء
ٍ
كانت يم ٍن يذ خ ٍم ىس ٍي ًف ى

1

أتمػػت حمميػػا
ٍ
كبعػػد ذلػػؾ ىيعػػرض الشػػاعر ثػػالث صػػكر فييػػا حػػزف كبيػػر األكلػػى صػػكرة لناقػػة ٌ
كاقتربػػت كالدتيػػا ،ترعػػى مػػع صػػغيرىا ف خافيػػا صػػكت ضػػبع أجفمػػت منػػو ،ثػػـ عػػادت تبحػػث عػػف
أرض ػ ىعت صػػغيرىا أكؿ رضػػعة ثػػـ
صػػغيرىا فكجػػدت أشػػالءه متنػػاثرة .كالثانيػػة صػػكرة الظبيػػة التػػي ى
تركيا إلى مكاف مخصب ترتع فيو األنعاـ ،فسػمعت صػكتنا أخافيػا فضػمٌت عػف شػادنيا (صػغيرىا)
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
بخيػػؿ يمػػالزـ لمبػػاب ال ييفارقػػو ،فػػال ي ػ ذف ليػػا بػػالخركج .2ك ػ ٌؿ تمػػؾ الصػػكر ليسػػت ب ػ كبر مػػف شػػكؽ
الشاعر لمحبكبتو ،كىذا ما أراده مف ذكره لتمؾ الصكر.
أف
ػركم تػاء مكسػكرة ،كىػذا يػد ٌؿ عمػى ٌ
ييالحظ مما سبؽ مف أبيػات ىػذه القصػيدة ٌأنػو جعػؿ ال ٌ
أف
إحساس الشاعر الغالب ىك االنكسار بسبب ىجر محبكبتو ،أك الت لُّـ لفراقيػا كفػراؽ ديػاره ،بعػد ٍ
إف االسػـ (طيػا) فيػو
تزكجت ،كما يد ٌؿ عمى ذلػؾ أيضػان ،تسػمية محبكبتػو ب ػ ٌ
(طيػا) بػدؿ (رٌيػا)  ،إذ ٌ
الصػ ٌػمة ،ص ، 68أشػػمط :الرجػػؿ الػػذم بمػػغ مػػف العمػػر مبمغػػا يحتػػاج فيػػو إلػػى أف يسػػتظير بغي ػره عمػػى
 -1دي ػكاف ِّ
متاعػػب الػػدنيا ،غريػرة :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.

 -2ينظر :السابؽ ،ص.72-69
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شػيء ًمػف الطػي كالفػراؽ ،كفيػو شػيء ًمػف ِّ
الشػدة ،كفػي ذلػؾ ميػزة تمتػاز بيػا لغػة الشػعر ،فقػد أشػػار
تجانس المفظ كالمعنى فيككف رقيقنا في
أف لغة الشعر تمتاز بعدة خصائص منيا :ي
طو حسيف إلى ٌ
مكاضع الرقةًّ ،
قكيا في مكاضع القكة.1
ً
ػجاما مكس ًّ
يالحػظ ذلػؾ عنػد قػراءة ىػذه القصػيدة،
ػيقيا ،إذ ى
كتكرار بعض األصػكات ييحػدث انس ن
فقد انتقى الشاعر ألفاظنػا فييػا تكػرار لػبعض األصػكات ،كىػذا مػا أعطػى القصػيدة مكسػيقى خاصػة
قكية عميقة .كما حمؿ الشاعر عمى ذلؾ
عبر فييا الشاعر عف إحساسات ٌ
جرد سماعياٌ ،
لم ٌ
تظير ي
إف
ىك الت ثير عمى السامع ،كمشاركتو ىمكمو ،كقد أشار إلى ىذا األمر عز الديف السيد ،بقكلػوٌ ":
ً
المعبػر
الق ىيـ
ٌ
الصكتية لجرس الحركؼ أك الكممات عند التكرار ،ال تيفارؽ القيمة الفكرٌيػة كالشػعكرٌية ي
حب امتالؾ الكالـ ب يقاعو قمػب
غالبا -ىك ٌ
كمثير ىذا التطريب لتكرير الحرؼ أك الكممة -ن
عنيا ،ي
السامع .2كما ييالحظ ذلؾ عند سماع ىذا البيت لما فيو مف تكرار لحركؼ :الجيـ كالكاؼ كالتاء:
ت
ت ىب ًكي إذا ىب ىك ٍ
لىجك وج إذا لى ٌج ٍ

ت
أجمٌ ٍ
ت ف ىدقٌ ٍ
ىب ىك ٍ
البكا ك ى
ت في ي

ُّ
ممػػا
فعنػػدما أراد الشػػاعر ٍ
أف يي ٌ
كسػػع المعنػػى ،كيزيػػده يمبالغػػة ،ىع ىمػػد إلػػى التك ػرار بػػدكف تكمػػؼٌ ،
كبيرا ،كبو اكتمؿ المعنى ،كظير بصكرة أدؽ.
أعطى التركيب يح ٍسننا ن
متمي ناز في ىذه القصيدة ،فانظر لقكلو:
إف حرؼ التاء يظير ظي نا
كر ٌ
ٌ
قد أطم ًت
ف ػ ػ ػ ىم ٍف لً ػ ػ ػ ىغود ًم ػ ٍف ىزٍف ى ورة ٍ

ت
ضٍ
خميمي ىذم زٍف ىرةي اليكـ قد ىم ى
ٌ

 -1ينظر :التكجيو األدبي  ،طو حسيف كآخركف ،عالـ األدب ،بيركت ،ط ،1،2016ص.151
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تىقي ُّ
ض التي تىبقى التي قد تكلٌ ًت

و
ص ٍد ىف قىتٍم ىنن ػ ػي
ك ًمػ ػ ػ ٍف ىزفى ػ ػ ػرات لك قى ى

1

دكر
عبر فييا الشاعر عف حزنػو الشػديد ،فتكػرار الصػكت يػؤدم نا
كغير ذلؾ مف األبيات التي ٌ
ًّ
الصػػكت كطبيعتػػو كمخرجػػو
معنكيػػا فػػي أداء المعنػػى ،نا
كدكر مكسػػيقيًّا ييطػ ًػرب السػػامع ،حسػػب نػػكع ٌ
كالسياؽ الذم كرد فيو ،كما لكحظ ذلؾ مف األبيات السابقة.
مرة تك ٌػرر صػكتا الصػاد كالجػيـ ،إذ يقػكؿ فػي
كانظر كذلؾ إلى المقطكعة في ٌ
ركم الجيـ ،كـ ٌ
البيت الثالث:
ً
الزجا ًج
ص ٍد ًع ٌ
كي ى
ٍ
لي بانصداع ى
ؼ ٍ

ع ُّ
ت
بان ٍ
ص ٍد ى
الزجاجة ى
فانص ىد ٍعنا ى
ى

2

الداللػة ،فقػد أراد الشػاعر التعبيػر عػف
فتكرار صكتىي الصاد كالجػيـ أ ٍك ىسػب الكػالـ مزي نػدا مػف ٌ
ً
الح ٍسف ،كقد أشػار إلػى ذلػؾ عػز الػديف الس ٌػيد بقكلػو":
أيضا ،فالتكرار ييكسب الكالـ ي
البعد .ك ن
الفراؽ ك ي
أف عػػكدة النقػرة عمػػى الػػكتر تيحػ ًػدث التجػػاكب مػػع سػػابقتيا فتػ نس األذف بازدكاجيمػػا كتولفيمػػا،
كمػػا ٌ
3
كيمكػػف مالحظػػة ىػػذا عنػػد سػػماع آيػػات
فػ ٌف عػػكدة الحػػرؼ فػػي الكممػػة تيكسػػب األذف ىػػذا األ ٍينػػس"  ،ي

ً
ض ًزٍل ىازلىيىػػا} (الزلزلػػة،)1،
مػػف القػرآف الكػريـ ،كتكػرار حػػرؼ الػزام فػػي قكلػػو تعػػالى{ :إً ىذا يزٍل ًزلىػػت ٍاأل ٍىر ي
اؾ ىما اٍلقى ًارىعةي} (القارعػة-1 ،
كتكرار بعض الكممات في قكلو تعالى{ :اٍلقى ًارىعةي ،ىما اٍلقى ًارىعةي ،ىك ىما أ ٍىد ىر ى
.)3
كانظر إلى حرفى ٍي الداؿ كالراء في قكؿ الشاعر في قافية الراء:

الص ٌمة ،ص.74
 -1ديكاف ِّ
 -2السابؽ ،ص.107
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ت اليكـ باألس ً
ناد دا ار
ٍ
ىع ىرٍف ي ى ٍ ى

يمر ٍان ًيما ار
فدمعي ٍ
ٍ
العيف ىي ٍن ي

1

فصػػكت ال ػراء فيػػو تك ػرار عنػػد ينطقػػو ،كىػػذا ييناسػػب معنػػى البيػػت لمػػا فيػػو مػػف انيمػػار لػػدمكع
معنكية.
جمالية ،كقيمة
صكتية
العيف باستمرار دكف تكقٌؼ ،كفي ذلؾ التٌكرار قيمة
ٌ
ٌ
ٌ
بث ال ٌشاعر مف خاللو مشاعر الحب كالحنيف كالحزف ،عندما قاؿ:
كتكرار صكت الحاء ٌ
نحك و
نجد كاٌنني
أيك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌرير ى
ط ٍرفي ٍ

إليو ،كا ٍف لـ يي ً
ؼ ٍأنظيير
درًؾ الط ٍر ي

نينا إلى ٍأر و
ض ك ٌف تيرىابيا
ىحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ن

كعنبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ير
عكد ك ًم ٍس ه
ت ه
إذا يم ًط ىر ٍ
ؾ ى

ض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وة
ه
برك ى
بالد ك ف األيقحك ى
اف ٍ

كن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكر األقاحي ك ٍشي يب و
حب ير
رد يم ٌ
ى ي

ً
ُّ
الحجاز كحاجتي
أحف إلى أرض

خػ ػياـ و
ؼ يقص ػ ػ ػ ػ ػ ير
بنجد دكنيا الط ٍر ي
ه

جاكر
يح القٍم ي
م ػ ػ ػتى يستىر ي
إما يم ه
ب ٌ

حر وب ،كاما نػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػازهح يتذ ٌك ير
بػػػػػػػػ ٍ

2

ركم العػيف ،حيػث ن ٌػكع الشػاعر فػي األصػكات
كانظػر كيفيػة تكزيػع الحػركؼ فػي قصػيدتو فػػي ٌ
التي ش ٌكمت القصيدة ،ككاف ليا أىمية في تشػكيؿ المعنػى ،إ ٍذ حػاكؿ الشػاعر إيصػاؿ مع و
ػاف عديػدة
السعة كاالمتداد لحزنو ،يقكؿ:
منيا :معنى ِّ
ً
كرجعا
عمييا رياح ٌ
الص ٍيؼ ىب ٍد نءا ي

ً
أم ٍف أجؿ و
ت
صفى ٍ
دار بالرقا ىشيف ٍ
أع ى

ً
أسىبمىتا معا
عف الجيؿ بعد الحمـ ٍ

فمما زجرتىيا
ٍ
بكت ي
عينؾ اليسرلٌ ،

3

الص ٌمة ،ص.92
 -1ديكاف ِّ
 -2السػػابؽ ،ص ،102الكشػػي :الزينػػة ،البػػرد :القمػػاش أك الثػػكب ،التحبيػػر :يعنػػي أف تكػػكف األلػكاف المدخمػػة عمػػى
المكف األصمي عمى ىيئة خطكط عريضة.
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ػكيال ممتػ ًّػدا ،كفػػي
زمنػػا طػ ن
أف الريػػاح دامػػت عمػػى العصػػؼ بتمػػؾ الػ ٌػديار ن
فالشػػاعر يي ٌ
عب ػر عػػف ٌ
البيت الثاني ييعبر عف حزنو الشديد المتكاصؿ كبكائو المستمر.
كيرفع الشاعر قيمة المكاف ،عندما قاؿ:
نج ندا كمف ح ػػؿ ً
بالح ػ ػمى
ًقػ ػ ػػفا ٌ
كدعا ٍ ى ٍ

و
أف يي ىكدعا
كقىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ل ػػنجد عػ ػ ػ ػػندنا ٍ

الربا
بن ٍفسي تمؾ
ب ُّ
األرض ،ما أ ٍ
ط ىي ى
ي

المتىىرٌبعا
الم
ى
صطاؼ ك ي
كم ػ ػ ػا أحػ ػ ىس ىف ي

كأذ يكر أيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ ً
الح ػػمى ،ثػ ػ ػ ٌػـ أنثىني
ي

و
صدعا
عػػمى ىك ػبًدم مف خ ٍش ىية ٍ
أف تى ى

1

كدعا ،كيق ٍؿ) ،كىذا فيو تعظيـ
فالشاعر يرفع قيمة المكاف باستحضار غيره ،عندما قاؿ( :قفاٌ ،
يبث مشاعر ال ٌشكؽ ،شكقو لتمػؾ األرض ،كمشػاعر القمػؽ
لممكاف كلذكرياتو فيو ،كفي ىذه األبيات ٌ
كالتكجُّع عند ُّ
تذكر تمؾ األياـ ،كمشاعر األلـ مف الكداع.
المنكس ػرة،
أف ٌ
ك ػ ٌؿ تمػػؾ المشػػاعر كػػاف ال بػػد لمشػػاعر مػػف ٍ
يعبػػر عنيػػا ،ي
كيس ػمٌي نفسػػو الحزينػػة ي
كذلؾ مػف خػالؿ األصػكات التػي شػ ٌكمت المعنػى ،فتكػرار صػكتىي النػكف كالػالـ فػي القصػيدة كاممػة،
الحزف كالشجف كالشكؽ ،كما في قكلو:
ٌ
بث مف خاللو مشاعر ي
ً
ب اليكل
ف ٌني ٍ
كجد ي
المكىـ ال ييذى ي
ت ٍ

أجدل ك ٍأنفىعا
ت الي ىس ٍ
كج ٍد ي
ٍ
كلكف ى

2

كقكلو:
السالـ ،فال أرل
ت :عمي يك ٌف
كيقٍم ي
ي

ً
اليكىـ ىم ٍق ىنعا
لنفسي مف دكف الحمى ٍ
ى

الصػ ٌمة ،ص ،110المصػػطاؼ كالمتربػػع :المكػػاف الػػذم يحمػػو النػػاس صػػيفا كربيعػػا ،االنثنػػاء عمػػى الكبػػد:
 -1ديػكاف ِّ
انطكاء البطف قميال مع انحناءة في الظير ،كذلؾ لطكؿ السير كقمة اشتياء الطعاـ كالشراب.
 -2السابؽ ،كالصفحة ذاتيا.
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كقكلو:
بنات ال ٌش ٍك ً
ؽ يحنًف ين ٌزعا
كجالى ٍ
ت ي

ض دكننا
أيت ٌ
الن ىير ٍ
كلما ر ي
أع ىر ى

1

ً
ً
عبػػر فييػػا عػػف
كىػػذه األص ػكات تيشػػيع الػػنغـ الح ػزيف فػػي القصػػيدة كذلػػؾ ل ىم ػا فييػػا مػػف يغٌن ػة يي ٌ
الحزف ،باإلضافة إلى األصكات األخرل .كفي ىذه القصيدة حضكر كبيػر لممػد ،كلممػد قيمػة كبيػرة
ال تقؿ عف قيمة األصػكات الصػحيحة لً ىمػا ييعطيػو مػف السػعة كاالمتػداد لحػركؼ العمٌػة ،كقػد أطمػؽ
فتحػػا،
الشػػاعر الػػركم ،فمػػد حركػػة صػػكت العػػيف كأشػػبع الفتحػػة ،كىػػذا يمػػنح الػػنص ن
معنػػى مطمقنػػا يم ٍن ن
فيبث مف خاللو شككاه.
كيخفٌؼ مف حزف الشاعر ٌ
ي
كصكت التاء الذم تىكرر في قكلو:
ً
أخ ىدعا
ت مف
اإلصغاء :لً ٍيتنا ك ٍ
كج ٍع ي
ٍ

تىمىف ُّ
كج ٍدتيني
نحك
ِّ
ت ٍ
الحي حتٌى ى

2

عبر بكاسطتو عف مشاعر القمؽ كالكجع ،فكثػرة التمفُّػت أكجعتػو .فالتػاء حػرؼ ميمػكس ييالئػـ
ٌ
بصػ ٍكتو كتكػ ارره ييضػػفي
كي ٌ
معنػػى البيػػت ،ي
عبػػر عػػف إحسػػاس الشػػاعر كىػػدكءه فػػي ىػػذا البيػػت ،فالتػػاء ى
ناسبا.
إيقاعا
ٌ
مكسيقيا يم ن
ن
يحس ب ذنو الحرؼ الغالب عمى الكممات في قكلو:
كيستطيع السامع ٍ
أف ٌ
ط حػػديثًيا
ػناىػ ٍػبنا ًس ػػقا ى
كل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌػما تػ ى

ً
ط ىمعا
ؼ منيا ف ٍ
الف الط ٍر ي
غشا نشا ،ك ى

ت و
الجكل
فى ىر ٌش ٍ
بقكؿ كاد يشفي مف ى

ػصدعا
تيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمً ُّـ ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو أ ٍك ػ ى
ػبادنا ٍ
أف تى ػ ى

الصادم كقائعى يم ٍزىن وة
ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػما ىر ىش ى
ؼ ٌ

رش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و
حيف أقمىعا
ص ٍكيبيا ى
ػاش تػػكلٌى ى

الص ٌمة ،ص ،111نزعا :جمع نازعة ،مائمة إلى مف تيكل.
 -1ديكاف ِّ
 -2السابؽ ،كالصفحة ذاتيا.
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كخػ ػ ٍشيةى ىش ٍع ػ ً
أف ىيتى ىكزعا
ػب
ى
الحي ٍ
ٌ

ػب بيننا
شػ ػ ىك ٍك ي
الح ػ ٌ
ض ٍبثىةى ي
ت إلييا ى

1

ػؤدم معنػػى الميكنػػة،
فتك ػرار حػػرؼ الشػػيف بمػػا فيػػو مػػف صػػفة التف ٌشػػي كالتٌغمغػػؿ كالجريػػاف ،يػ ٌ
كالسػػرعة ،كالف ػػرج الػػذم ج ػػاء لمش ػػاعر مػػف ح ػػديث محبكبت ػػو الػػذم كق ػػاه م ػػف الحرقػػة كش ػ ٌػدة الكج ػػد،
عبر عف شككاه لمتخفيؼ مما يعانيو.
كي ٌ
المنيمر ،ي
ي
صكر كٍقع حديثيا بتشبيو أثره بما يفعؿ الماء ي
كي ٌ
تكرر الحرؼ فػي الكػالـ عمػى
كقد أشار إلى أىمية ىذا التكرار عز الديف السيد ،بقكلو ":إذا ٌ
بيجػػا ،يدركػػو الكجػػداف السػػميـ حتػػى عػػف
أبعػػاد متقاربػػة ،أكسػػب تك ػرار صػػكتو ذلػػؾ الكػػالـ
إيقاعػػا يم ن
ن
طريػػؽ العػػيف ،فضػ نػال عمػػى إد اركػػو السػػمعي بػػاألذف" .2فتكػرار بعػػض األصػكات ييعطػػي الكػػالـ كزننػػا
ركحا كحيكية.
ك
كيكسب التراكيب ن
كنغما متٌسقنا ،ي
انسجاما ن
ن
الص ٌمة باإلجماؿ ،نجد ٌأنو كاف ييطمؽ الركم ،فيشبع الحركة سكاء
كباالطالع عمى قصائد ِّ
أكانت ضمة أـ فتحة أـ كسرة ،باستثناء مقطكعة كاحدة في قافية الالـ ،إذ أتبع الركم بػ ىاء
السكت (سككف).
ٌ
نغمية ،كقد أشار
أىمية
صكتية ٌ
ٌ
كلممدكد أىمية داللية كبيرة في إطالؽ المعنى كتكسعتو ،ك ٌ
ألف الشعر في األعـ
إلى ذلؾ عز الديف السيد ،بقكلو ":كالمدكد لمتطريب ىي بالشعر ألصؽٌ ،
مدات الشجا كاألسى كالحنيف كاألنيف
ييمثؿ غناء النفس أشكاقيا كآالميا كأفراحيا ،التي تناسبيا ٌ
3
المدات كسيمة مف كسائؿ تصكير المشيد الذم ينقمنا إليو الشاعر".1
الض ٌراء"  ،كىذه ٌ
السراء ك ٌ
ك ٌ

ػحت ،المػػاء
-1دي ػكاف ِّ
العجمػػة ،رشػػت :بمػ ٍ
كنضػ ى
ػت ى
الصػ ٌػمة ،ص ،108سػػقاط الحػػديث :مػػا كػػاف سػػريعا ،الغشػػاش :ى
الصادم :الذم تصكبو مزنة ترش عميو قطرىا ،تكلى صكبيا :تكالى كعاد لالنيمار ثانية ،الصكب :نزكؿ المطػر،
ضبثة الحب :سيطرة اليكل عمى القمب ،شعب الحي :القبيمة المجتمعة في حمى كاحد.
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أف لألص ػكات داللػػة عمػػى المعػػاني ،كيظيػػر ذلػػؾ مػػف خػػالؿ الحركػػات
ييسػػتنتج ممػػا سػػبؽ ٌ
فالحركات أصكات ،كاألصكات تعبير عف الفكر ،كاذا استخدـ الشاعر أصػكاتنا معينػة ضػمف إيقػاع
منتظـ ،فػ ٌف ىػذا اإليقػاع ييعبػر عػف أحاسػيس معينػة عنػد الشػاعر .كتظيػر أىميػة األصػكات أيضػا
معينػا فػي قصػيدتو كيكػكف لػو داللػة معينػة كمػا تب ٌػيف ممػا سػبؽ
بالتكرار فقػد ييكػرر الشػاعر صػكتنا ن
أم شيء آخر.
مف أمثمة ،كقد يكرر كممة ما بقصد إيصاؿ شكقو أك معاناتو أك ٌ
كلمتكػرار فكائػػد عديػػدة منيػػا :ت كيػػد أمػػر معػػيف ،كلىػػو كٍقػع جميػػؿ عمػػى األذف ،فيجػػذب السػػامع
ُّ
كيكسػب
كىذه قيمة جمالية يمجػ إلييػا الشػعراء .كالتكػرار بػدكف تكمػؼ يعطػي التراكيػب يحس نػنا كبي نػرا ،ي
الح ٍسػػف كالجمػػاؿ الصػػكتي ينش ػ عػػف انسػػجاـ
كركحػػا كحيكي ػةن .كىكػػذا ،ف ػ ٌف كثيػ نا
الكػػالـ كزننػػا
ػر مػػف ي
ن
األصكات كتكرارىا في التراكيب.

 -1ينظر :التكرير بيف المثير كالت ثير ،ص.66
79

الفصل الثالث
ب
األداء بالعالمة التركيبية الصفرية في المعنى واإلعراب في ديوان ِّ
الص همة القشير ه
العدمية.
العالمة
ه
الداللة النحوية لمسكون.
الداللة الصوتية لمسكون.
ظاىرة الوقف9
اصطالحا.
 -1معنى الوقف لغة و
ً
 -1أىمية الوقف وأثره في المعنى واإلعراب.
ب.
التركيبية
الوظيفة النحوية لمعالمة
الصفرية في ديوان ِّ
ه
ه
الص همة القشير ه
ب العالمة9
النغم في التركيب الصفر ه
 -1الوقف.
 -1تسكين المتحرك.

73

تمييد:
ييسمٌط ىذا الفصػؿ الضػكء عمػى تػ ثير العالمػة التركيبيػة الصػفرٌية عمػى المعنػى كاإلعػراب
ػكتية تيػؤثر عمػػى المتمقػػي،
م ،بكصػػفيا ظػػاىرة صػ ٌ
الصػ ٌمة القشػػير ٌ
كذلػػؾ مػػف خػػالؿ االستشػػياد بشػػعر ٌ
ميمػػا فػػي عمميػػة التكاصػػؿ ،كفػػي التٌفريػػؽ بػػيف المعػػاني ،كمػػا سيتضػػح ذلػػؾ مػػف خػػالؿ
كتػػؤدم نا
دكر ًّ
األمثمة مف الديكاف في صفحات الحقة.
ػكتية ،بيػدؼ
يتحدث ىذا الفصؿ عف السككف مف زاكيتػيف :الزاكيػة
ك ٌ
النحكيػة ،كالزاكيػة الص ٌ
ٌ
ًّ
بياف قيمة السككف ًّ
كصكتيا.
نحكيا
كفي ىذا الفصؿ بياف لعالقة الكقؼ بالتركيب ،كبياف ت ثير اإلعراب عمى مكاضع الكقؼ،
كت ثير الكقؼ عمى المعنى.
العدمية9
العالمة
ه
التركيبيػ ػة الص ػػفرٌية :ى ػػي انع ػػداـ العالم ػػة التركيبي ػػة (الض ػػمة،
العدميػ ػة ،أك العالم ػػة
العالم ػػة
ٌ
ٌ
كيقصػػد بيػػا
كالفتحػػة ،كالكس ػرة) .كتيعػ ٌػد بػػذاتيا عالمػػة دالٌػػة عمػػى معنػػى ،فانعػػداـ العالمػػة عالمػػة ،ي
ً
ابية لمضركرة الشػعرٌية.
السككف .كيتـ التسكيف مف خالؿ الكقؼ ،أك مف خالؿ ح ٍذؼ الحركة اإلعر ٌ
ٌ
كما في قكؿ امرئ القيس:
إثما ًمف ً
اهلل كال ك ً
اغ ًؿ
ن ى

غير يم ٍستى ٍح ًق وب
فاليكـ
ٍ
أشرب ى
ى
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لمبت كالتشديد كالجزـ في الكالـ ،لمداللة عمى الت كيد
فالشاعر ىنا استدعى التسكيف ٌ
كتقكية الكالـ.1
معينػػة كمػػا لكجػػكد عالمػػات
أف يكػػكف عالمػػة ليػػا داللػػة ٌ
إف انعػػداـ العالمػػة مػػف الممكػػف ٍ
ٌ
و
كمعاف تدؿ عمييا .كذلؾ الحاؿ في عدـ كجكدىػا إذ ٌإنػو ال
اإلعراب في التراكيب دالالت تؤدييا،
أف العالم ػػة العدمي ػػة لي ػػا ك ػػؿ خص ػػائص
يق ػػؿ أىمي ػػة ع ػػف كجكدى ػػا .فق ػػد تع ػػارؼ المس ػػانيكف عم ػػى ٌ
ػادا عمػػى التقابػػؿ
العالمػػات العدميػػة مػػف حيػػث عػػدـ الكجػػكد الصػػكتي ،كالكظيفػػة التػػي تيػ ٌ
ؤدل اعتمػ ن
بينيا ،كبيف الكحدات كالعناصر األخرل المتحققة في النظاـ المغكم ،كىي الحركات.2
العدمية ب ٌنيا ":غياب ىذا العنصر ،كغياب السمة في
عرؼ معجـ المسانيات العالمة
ٌ
كقد ٌ
ىذه الحالة ذك داللة ال تقؿ عف داللة حضكرىا".3
العدمي ػ ػة مكجػ ػػكد فػ ػػي المسػ ػػاف العربػ ػػي ،كيظيػ ػػر فػ ػػي أنمػ ػػاط عػ ػػدة ،فػ ػػي
كمفيػ ػػكـ العالمػ ػػة
ٌ
المسػػتكيات الص ػرفية كالصػػكتية ،منيػػا :السػػككف ،كعالمػػة الحػػذؼ ،كاالبتػػداء كتجػ ُّػرد المضػػارع مػػف
عكامؿ الجزـ ،كالنصب كعالمات المعاني الصرفية األصكؿ ،كغير ذلؾ.4
كالعالمة العدمية تظير في التراكيب مف خالؿ السككف ،الذم يمثؿ العالمػة "صػفر" غيػر
صكتيا ،كلكف تى يبرز قيمتيا مف خالؿ مقابمتيػا مػع الحركػات ،كمػا أشػار إلػى ذلػؾ مسػعكد
المتحققة
ن
ي
إف السككف يؤدم كظيفتو بتقابمو مػع الحركػات (الفتحػة ،كالضػمة ،كالكسػرة) فيػك
بكدكخة ،بقكلوٌ ":

 -1ينظر :دراسات في عمـ المغة ،كماؿ بشر ،دار غريب لمطباعة كالنشر ،ط ،1998 ،1ص.173

 -2ينظر :العالمة العدمية في المساف العربي ،د ارسػة فػي المفيػكـ كالتمظيػرات ،مسػعكد بكدكخػة ،جامعػة سػطيؼ،
الجزائر ،العربية كالترجمة /دراسات ،ص.166

 -3السابؽ ،ص ،164نقال عف معجـ المسانيات لجكف ديبكا ،ص.513
 -4يينظر :السابؽ ،ص.166
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يختمؼ عنيا فػي عدميتػو ،كلكنػو يشػترؾ معيػا فػي أداء الكظػائؼ التمييزيػة عمػى المسػتكل النحػكم
خاصة ،كلعؿ ىذا ما جعػؿ بعػض المغػكييف القػدماء يتػرددكف فػي شػ ف السػككف فمػنيـ مػف عاممػو
قسيما لمحركات ،كابف عقيػؿ كابػف ىشػاـ
عمى ٌأنو حركة ،كنعتىو بذات المصطمح (حركة) ،كجعمو ن
السككف حركة
مف
ٌ
لم ى
سـ ٌ
حدثيف .كمنيـ مف ٍلـ يي ٌ
المتقدميف ،كحفني ناصؼ ،كابراىيـ مصطفى مف ا ي
كلـ ي ً
كيتمفٌظ بػو تحقيقػان كقػكليـ" :السػككف
ص ٍفو بيذا المصطمحٌ .
كلكنو عاممو عمى ٌأنو شيء يينطؽ ي
ى
1
الحركة،
ٌ
أخؼ الحركات" أك"أخؼ مف الحركات"  .كلكف ٌ
السككف ليس حركة ،كاٌنما ىك حالة سٍمب ى

الحرىكػػة،
الحرىكػػة كلػػيس أخػ ٌ
كىػػك أخػ ٌ
الصػػكت ٌ
الحركػػات ،ك ٌ
السػػاكف ىػػك صػػامت مسػػمكب ى
ػؼ ى
ػؼ مػػف ى
(السككف) بالحركة
يصح تسمية
فكيؼ
ى
ٌ
الالحركة ٌ
ى
كمػػع ذلػػؾ ،فػ ٌف الػػذم ال خػػالؼ فيػػو ىػػك داللػػة السػػككف مػػف النػػاحيتيف النحكيػػة كالصػػكتية،
تاليا .كقػد ىذكػر كمػاؿ بشػر
ككظيفتو المعنكية التي ييؤدييا ،كما سيتضح مف األمثمة التي ستيعرض ن
ُّ
ػكتي مػػف الناحيػػة الصػػكتية أم لػػيس لػػو أثػػر مػػادم مػػف ناحيػػة
ٌ
أف السػػككف يخمػػك مػػف التحق ػؽ الصػ ٌ
النطؽ .كفي السككف ًخفٌة في النطؽ إذا ًق ٍيس بالحركات.2
إف السػػككف ال ييػػتمفظ بػػو كال كجػػكد لػػو مػػف الٌناحيػػة النطقيػػة الفعميػػة ،أك ىػػك عػػدـ
كيقػػكؿٌ ":
3
ً
ػكتية فػي سػػياقات
كيشػير إلػػى ٌأنػو ظػػاىرة ارتبطػت بػػبعض القػ ىيـ الصػ ٌ
الصػكت ،أم :عػدـ الحركػػة"  .ي

إيجابية مف ناحية العمؿ كالكظيفة .كالسػككف يتسػاكل
سمبية مف ناحية النطؽ،
ٌ
معينة ،كىي ظاىرة ٌ
ٌ
الجممة .4ىػذا مػا جعػؿ القػدماء
مع الحركات في كثير مف المقامات
ٌ
الصكتية عمى مستكل الكممة ك ي

 -1العالمة العدمية في المساف العربي ،ص .167

 -2ينظر :دراسات في عمـ المغة ،كماؿ بشر ،ص142
 -3السابؽ ،ص.146

 -4ينظر :السابؽ ،ص.179
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ً
ألف
المح ىػدثيف
ى
كيطمقػكف عمى ٍيػو اسػـ( :حركػة) ٌ
يعتبركنػو يجػزنءا مػف نظػاـ الحركػات ،ي
كمف تػبعيـ مػف ي
ى
كية.
أف لو كظائؼ ٍ
نح ٌ
السككف كا ٍف ٍلـ يتحقؽ في النطؽ ،إال ٌ
أف ى ػػذا
كيس ػ ٌػمي كم ػػاؿ بش ػػر الس ػػككف ب ػ ػ " الحرك ػػة الص ػػفر" ،فيق ػػكؿ ":كال يتب ػػادر إل ػػى ال ػػذىف ٌ
ي
ألف الصػػفر ،كاف كػػاف غيػػر ذم قيمػػة يمنعػ نزالً ،ك ٍحػػدة
اإلطػػالؽ قػػد يعنػػي خمػػك السػػككف مػػف القيمػػةٌ ،
ػمبي نطقن ػػا
إيجابي ػػة ذات كظيف ػػة خاص ػػة ف ػػي النظ ػػاـ الع ػػددم ،كك ػػذلؾ الح ػػاؿ ف ػػي الس ػػككف ،في ػػك س ػ ٌ
إيجابي في النظاـ الفنكلكجي لمعربية".1
كاذا نظرنا إلى السككف مف الناحية النطقيػة نجػد ٌأنػو ال يتحقػؽ ًّ
نطقيػا ،كلػيس لػو أثػر سػمعي،
فيك ال شيء أك عدـ .كيمج إليو الشاعر لمتعبيػر عػف األفكػار التػي ال تحتػاج إلػى حركػات ظػاىرة
ػمبية .فالسػككف كا ٍف خػال مػف
معيننا ،كاٌنما لمحاجة إلى التعبير عف معنى
تؤيد ن
العدمية أك الس ٌ
ٌ
معنى ٌ
ٌ
عيف في المغة العربية يمقارنة مع العناصر األخرل.2
الصكرة ٌ
المادية ف ٌنو يقكـ بدكر يم ٌ
فكنيما ًّ
ميػزه .كال ييمكػف
كيعتبر كماؿ بشر السككف
كي ٌ
ثانكيا (خارج التركيػب) ،يػرتبط بالتركيػب ي
ن
إفراده أك عزلو في التركيب.3
الداللة النحوية لمسكون9
يػػؤدم السػػككف كظيفػػة تمييزيػػة عمػػى المسػػتكل النحػػكم ،فالسػػككف كالحركػػات لػػو دالالت يؤدييػػا فػػي
التركيب ،كالسياؽ الذم يرد فيو فيك كا ٍف ٍلـ يكف لو كجكد صكتي فيذا ال يعني ٌأنو ليس لو داللػة
نحكية.

 -1دراسات في عمـ المغة ،ص.180-179
 -2ينظر :السابؽ ،ص.183
 -3ينظر :السابؽ ،ص.184
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أف ًم ػف أىػػـ كظػػائؼ السػػككف
فالسػػككف عالمػػة لمجػػزـ أك الكقػػؼ ،كقػػد أشػػار كمػػاؿ بشػػر إلػػى ٌ
ػت فػي
الداللة عمى الحالة اإلعرابية المعركفػة بػالجزـ ،أك ككنػو يػدؿ عمػى الجػزـ بمعنػى القطػع كالب ٌ
األمكر .كالداللة عمى الكقؼ في الكالـ .كىناؾ خالؼ بيف العممػاء حػكؿ معنػى الجػزـ الػذم يفيػده
ػادم ىػػك بمعنػػى قطػػع الحركػػة (حػػذفيا) ،أـ قطػػع معنػػكم يفيػػد الت كيػػد فػػي الطمػػب
السػػككف :أقطػػعه مػ ٌ
كاألمر.1
ػارف بداللػػة األلػػؼ
كفػػي فعػػؿ األمػػر المفػػرد المػػذ ٌكر ،مثػػؿ :اكتػ ٍ
ػب ،السػػككف ذك داللػػة نحكيػػة تقػ ى
الداللة عمى
في :اكتبا ،كالياء في :اكتبي ،كالكاك في :اكتبكا .2ففي
السككف كظيفة ٌ
(اكتب)ٌ ،
ٍ
يؤدم ٌ
المضارع المسبكؽ ب داة جزـ.
بناء فعؿ األمر .كىك عالمة الجزـ لمفعؿ ي
أف الداللة النحكية لمسػككف تظيػر مػف خػالؿ مقابمتػو مػع الحركػات (الفتحػة
كمف ذلؾ ييستنتج ٌ
كالضػػمة كالكس ػرة) فخمػ ٌػك آخػػر كممػػة (اعمػػؿ) مػػف الحركػػة ،عالمػػة بنػػاء فعػػؿ األمػػر عنػػد مخاطبػػة
أيضػا فػي قكلنػا )لػـ
المفرد المذكر ،فمك قيؿ( :اعممي) أك (اعممػكا) أك (اعمػال) ل ٌ
تغيػر المخاطػب .ك ن
الداللة عمى الجزـ ،فالسككف عالمة الجػزـ ،كىػي عالمػة
ٍ
يعمؿ) ،يؤدم السككف داللة نحكية كىي ٌ
عدمية.
ٌ
كمف الكظائؼ النحكية لمسككف أنو عالمػة بنػاء الفعػؿ الماضػي فػي بعػض الحػاالت ،كتظيػر
كظيفتػػو مػػع ضػػمائر المػػتكمـ كالمخاطػػب ،بمقابمتػػو الفػػتح فػػي ضػػمائر الغيبػػة كالمقارن ػة بػػيف (نحػػف
(كتبنا) عالمة عدمية كىي السككف .3
كتب) ،فعالمة بناء الفعؿ في ٍ
ٍ
كتبنا) ،ك (ىك ى

 -1ينظر :دراسات في عمـ المغة ،ص.143
 -2ينظر :السابؽ ،ص.189

 -3ينظر :العالمة العدمية في المساف العربي ،مسعكد بكدكخة ،ص.169
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أىمية السككف فػي أدائػو كظػائؼ كالحركػات تمامػان ،بقكلػو":
كقد أشار مسعكد بكدكخة إلى ٌ
عدميػة تيقابػػؿ الحركػػات ،كتػػؤدم كظػػائؼ خاصػػة تعػػدؿ كظائفيػػاٌ ،إنػو حركػػة سػػالبة
السػككف عالمػػة
ٌ
ٌ
إيجابية قيمػة ككظيفػة ،يتبػادؿ المكاقػع كالكظػائؼ مػع الحركػات المعركفػة ،كلػو دكر فػي بنػاء
ينطقان،
ٌ
1
حركػػة،
لمسػػككف قيمػػة تيقابػػؿ قيمػػة الحركػػةٌ ،
الصػػيغ كفػػي اإلعػراب كالبنػػاء" لػػذلؾ فػ ٌف ٌ
كلكنػػو لػػيس ى

ابية لو كظيفتو كما لمحركة كظيفتيا.
كاٌنما عالمة إعر ٌ
الصوتية لمسكون9
الداللة
ِّ
ه
ًّ
صكتيا ،إال ٌأنو ذك قيمة كداللة معينة ،كتظير ىذه الداللة
بالرغـ مف عدـ تحقؽ السككف
عند مقابمتو لمحركات في بعض المكاقع ،فالسككف ال ييمفظ ًّ
فعميا كالفتحة كالضمة كالكسرة .كقد
السمعي
النطؽ كالت ثير
جانب ٍيف مف الناحية الصكتية :جانب ٌ
أشار كماؿ بشر إلى ٌ
أف لمسككف ى
ٌ
سمعي .كجانب الكظيفة الصكتية ،أم الدكر الذم
ألنو ال يينطؽ كليس لو ت ثير
فيك ال شيء ٌ
ٌ
ؤديو في إطار األصكات .2
يي ٌ
كقد يؤدم السككف داللة الت كيد كتقكية الكالـ ،أك لمتحذير ،أك الت ييد ،أك إبراز المعنى،
كأشار إلى ذلؾ كماؿ بشر ،بقكلو ":كربما أتىكا بالسككف في غير األمر لمداللة عمى الت كيد كتقكية
الكالـ ،كما ترل في قكؿ امرئ القيس:
إثما ًمف ً
اهلل كال ك ً
اغ ًؿ
ن ى

أشرب غير م ً
ستحق وب
فاليكـ
ٍ ى ي
كقكؿ جرير:
ما لمفرزدؽ ًمف عز يمكذ بو

ب
ٌإال بنك ِّ
العـ في ٍأيدي ًيـ ى
الخ ىش ي

 -1العالمة العدمية في اللسان العربي ،مسعود بودوخة،
 -2ينظر :دراسات في عمـ المغة  ،كماؿ بشر ،ص .175
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ً
العرب
كن ٍير تيرل فما تعرٍفكـ
العـ
ٍ
فاألىك ياز ىم ٍنزليكـ ى
ي
سيركا بني ٌ
هللا َيأْ ُم ُر ُك ْم ضَنْ
إف أبا عمرك بف العالء ،كىك مف القيٌراء السبعة كمف أئمة النحاة ،قرأِ { :نَّ َّ َ
بؿ ٌ

ظاىر كنفكرىـ منو قر نيبا".1
نا
َت ْذ َبحُوا َب َق َري} (البقرة )67 ،ب سكاف الراء لً ىما كاف استنكار الم مكريف لو
ػمبية تظيػر قيمتػو بمقابمتػو مػع الحركػات ،كمػف مظػاىر
ػكتية س ٌ
كىكذا ،فػ ٌف السػككف ظػاىرة ص ٌ
ػكتية رابعػة
ميػز الحػرؼ الخػالي مػف الحركػات األيخػرل ،ألنػو يشػير إلػى حالػة ص ٌ
ىػذه القيمػةٌ :أنيػا تي ٌ
مكجكدة بالعقؿ .كلمسككف كظيفة في التركيػب المقطعػي ،فيػك يميػز نيايػة المقطػع المنتيػي بًحػر و
ؼ
ي ٌ
ىٍ
خ و
مبنيػة عمػى ٍأنسػػاؽ صػكتية مكسػػيقية
ػاؿ مػف الحركػػة .كلػو كظيفػة فػػي التفعػيالت العركضػية فيػػي ٌ
2
ميز المقطع المنتيي بحرؼ و
صكتية
لمسككف قيمة
ٌ
فالسككف يي ٌ
يم ٌ
خاؿ مف الحركة ،كىذا يجعؿ ٌ
عينة ٌ .
ي

لمسككف دكر ىاـ في إقامة الكزف في ال ٌشعر،
ٌ
مكسيقية في نياية المقاطع في الكممات أك ي
الجمؿ .ك ٌ
كما سيتٌضح مف أمثمة في صفحات تالية.
القكة ،ففيو ثقؿ عند النطػؽ ،ألنػو
أيضا إلى كظيفة أخرل ،كىي ٌ
كيشار ن
ي
أف السككف يد ٌؿ عمى ٌ
يحتاج إلى كقؼ التنفُّس ،بخالؼ الحركات التي ينطمؽ معيا النفىس .كىذا المخطط البسيط ييظيػر
المقابمة بيف السككف (العالمة الصفرية) ،كالحركات:

 -1دراسات في عمـ المغة ،كماؿ بشر ،ص .175
 -2ينظر :السابؽ ،ص.178-176
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الحركات

السكون
صفر

الفتحة كالضمة كالكسرة

غيرمتحقؽ ًّ
نطقيا

متحققة ًّ
نطقيا

ليس لو أثر سمعي

ليا أثر سمعي

يحتاج إلى تكقؼ النفس

ينطمؽ معيا النفس

سمبية لً ىما لو مف ت ثير في السامع فػالكقؼ عمػى بعػض المكاضػع فػي
كلمسككف قيمة
صكتية ٌ
ٌ
كبير .كتظير ىذه القيمة عند مالحظة الكقؼ فػي القػرآف الكػريـ،
ثير نا
التراكيب ،يؤثر في السامع ت نا
ػحيحا ،كفيي ػػا نػػكع م ػػف
فالفكاصػػؿ القرآنيػػة م ػ ن
فيم ػػا صػ ن
ػثال ،تسػػاعد الق ػػارئ فػػي في ػػـ معػػاني اآليػػات ن
المكسػػيقى كاالنتظػػاـ الصػػكتي ،كذلػػؾ فػػي كثيػػر مػػف المكاضػػع فػػي القػرآف الكػريـ ،كمثػػاؿ ذلػػؾ قكلػػو
الطور َ ،و ِك َتقاب َمسْ ُ
تعالى في سكرة الطكرَ { :و ُّ
قطور ،فِقي َرق َم ْن ُ
ُقورَ ،والسَّق ْق ِ
شقورَ ،و ْال َبيْق ِ
ش ْال َمعْ م ِ
ِ
ْ
الكصؿ.
ُور} (الطكر .)6-1 ،كيظير ك ٌؿ ىذا عند عدـ
وعَ ،و ْال َبحْ ِر ْال َمسْ ج ِ
ٍ
ال َمرْ فُ ِ

منتظما كلذلؾ يمج الشاعر
ميز
إيقاعا يم نا
أيضا ،في تحسينو لمكالـ ،كمنحو
ن
كتظير قيمة السككف ن
ن
أحيانا إلى تسكيف حرؼ الركم ،يليكسب القصيدة ىذا اإليقاع ،كمثاؿ ذلؾ قكؿ الشاعر:
ن
ً
األلـ
يس يكب اآلىات ٍ
ٍ
مف ٍنب ًع ٍ

كالقمى ٍـ
مير ى
ليس في لىٍيمي ىس ه

ص ًحب الع ٍق ىؿ كلىما است ىنسا سػ ػ ػ ػ ػ ًير ً
الف ػ ػ ػ ػ ٍك ير ىك ىع ٍيني لى ٍـ تىىن ٍـ
ى
ى
ى
ٌ

1

السػ ًك ٍينة ،الػذم قػد يحتاجػو الشػاعر إليصػاؿ معػاني كاليػدكء كاالسػتقرار،
السػككف معنػى ٌ
كفي ٌ
كىذا ما سيتضح عند دراسة ديػكاف الصِّػ ٌمة ،إ ٍذ سػتتبع ىػذه الد ارسػة مكاضػع السػككف عنػد الشػاعر،
النحكية.
كتستنبط داللتيا مف الناحيتيف
الصكتية ك ٌ
ٌ
 1حصاد أياـ كأياـ ،كريـ األسدم،

ص.119

80

ظاىرة الوقف9
اصطالحا9
معنى الوقف لغة و
ً
ييقػاؿ :كقػػؼ ،كقكفنػا أم قػػاـ مػف الجمػػكس ،كسػػكف بعػد المشػػي ،ككقػؼ عمػػى الكممػة :نطػػؽ بيػػا
قاطعػػا ليػػا عمػػا بعػػدىا ،كالكقػػؼ فػػي الق ػراءة :قطػػع الكممػػة عمػػا بعػػدىا .1كىػػذا مػػا
مس ػ ٌكنة اآلخػػر
ن
س ػػتعتني ب ػػو ى ػػذه الد ارس ػػة ،إ ٍذ ٌإني ػػا س ػػتقؼ عم ػػى تػ ػ ثير الكق ػػؼ ف ػػي التراكي ػػب م ػػف ناحي ػػة المعن ػػى
كاإلعراب.
ػطالحا ىػػك ":قطػػع النطػػؽ عنػػد آخػػر الكممػػة لمتػرُّنـ أك التػ ُّ
ػذكر أك التػػنفُّس أك غيػػر
كالكقػػؼ اصػ ن
2
ً
فص ػؿ ،كىػػك عبػػارة عػػف سػػكتة خفيفػػة بػػيف كممػػات أك
بمسػ ٌػمى الم ى
ذلػػؾ"  ،كقػػد كرد عنػػد مػػاريك بػػام ي

مقاطع في حدث كالمي بقصد الداللة عمى مكاف انتياء لفظ ما أك مقطع ما كبداية آخر.3
ُّ
حممػة بػدالالت
المتكمٌـ ،كىػك ظػاىرة ص ٌ
ػكتية يم ٌ
كالكقؼ ىك تكقؼ ضركرم لمصكت لكي يتنفس ي
4
ػنص يقتضػػي تقسػػيمو كمالحظ ػػة العالقػػات التػػي تجم ػػع عناص ػره المختمف ػػة.
لي ٌ
غكيػػة  ،إ ٍذ ٌ
إف فيػػـ ال ػ ٌ

ًّ
معنكيػػا ،ف ػ ٌف
كلكن ػو يمت ػ ثر بالصػػكت ،ف ػ ذا كػػاف التقسػػيـ
ػتـ عمػػى أسػػاس المعنػػىٌ ،
كتقسػػيـ الػ ٌ
ػنص يػ ٌ
صكتية ،كبيذا يشير الكقؼ إلى االستقالؿ المعنكم لكحدات حدكده.5
حدكده
ٌ

 -1ينظر :المعجـ الكسيط ،باب الكاك ،ص.1051

 -2التكجييػات كاآلثػار النحكيػة كالصػرفية لمقػراءات الثالثػة بعػػد السػبعة ،عمػي محمػد فػػاخر ،جامعػة األزىػر ،مكتبػػة
كىبة ،القاىرة ،ط ،1999 ،1ج ،1ص.59

 -3أسس عمـ المغة ،ماريك بام ،ص.95

 -4ينظػػر :النظريػػة الشػػعرية ،جػػكف كػػكيف ،ترجمػػة :أحمػػد دركيػػش ،دار غريػػب لمطباعػػة ،القػػاىرة ،ط2000 ،4ـ،
ص.77

 -5ينظر :السابؽ ،ص.78
89

إف تكقُّػػؼ الص ػػكت يعن ػػي تكقُّ ػػؼ
كىك ػػذا ،فػ ػ ٌف الكق ػػؼ ظ ػػاىرة ص ػ ٌ
ػكتية ت ػػؤثر ف ػػي المعن ػػى ،إ ٍذ ٌ
ػيال بالنسػػبة لمشػػعر ،فالشػػعر لػػو شػػكؿ مختمػػؼ يمكػػف مالحظتػػو
المعنػػى .كلكػػف ذلػػؾ قػػد يختمػػؼ قمػ ن
قس ػمة إلػػى أبيػػات ،كالف ػراغ الػػذم يفصػػؿ بػػيف ك ػ ٌؿ بيػػت مػػف
بمجػػرد النظػػر إلػػى قصػػيدة مػػا ،فيػػي يم ٌ
القصػػيدة كالبيػػت الػػذم يميػػو ،ىػػك رمػػز خطٌ ػي لمكقػػؼ أك الصػػمت .1كقػػد ينتيػػي البيػػت الشػػعرم كال
ينتيػػي المعنػػى ،فالقػػارئ يقػػؼ عنػػد نيايػػة البيػػت بسػػبب انتيػػاء الجممػػة الشػػعرية عركضػ ًّػيا ،كلكػػف
ؾ التػرابط بػيف أركػاف
المعنى ٍلـ يتـ .فالكقؼ ىنا ظاىرة
صكتية قد تيؤدم في بعض األحياف إلى فىػ ٌ
ٌ
الممكح:
الجممة أك التركيب في األبيات .كيتٌضح ذلؾ في قكؿ قيس بف ٌ
قت لى ٍيػ ػمىى ٍ ً
صػ ػ ًغ ىيرةه
تعػ ػ ػم ي
كى ىي غر ى
ى

كلـ ىي ٍب يد لًألتر ً
اب مف ثى ٍدييا ىح ٍج يـ

ً
ت أن ىنا
الب ٍي ىـ يا لى ٍي ى
صغ ىيرٍي ًف ىن ٍرىعى ى
ى

الب ٍي يـ
كلـ تكبر ي
إلى اليكـ ٍلـ ي
نكبر ٍ

بالبيت الثاني.
األكؿ ٍلـ يكتمؿ ٌإال ٍ
فمعنى ٍ
البيت ٌ
كيػػذكر (جػػكف كػػكيف) ٌأننػػا قػػد نجػػد بػػيف ىب ٍيتى ػ ٍيف مػػف الشػػعر كقفػػة تسػػمى "الكقفػػة العركضػػية"،
معنكيػة إذا فصػػؿ
أف البحػر قػػد تػػـ كالبيػػت قػد انتيػػى ،كقػػد ال يكػػكف لػو قيمػػة
ٌ
كظيفتيػا اإلشػػارة إلػػى ٌ
معنكم شديد (كالمبتدأ أك الخبر).2
ىب ٍيف كحدتيف بينيما ترابط
ٌ
ظ باىتمػاـ الدارسػيف ،كىػيٌ :أييػا أكلػى الكقفػة العركضػية،
ميمػة ل ٍػـ تحػ ى
ي
كيشار ىنا إلى قضية ٌ
ًّ
أف يقػؼ
أف يقؼ عند انتياء الجممة
عركضيا ،كا ٌما ٍ
إما ٍ
أـ الكقفة المعنكية فالقارئ أماـ طريقىتىٍيفٌ ،
أيضػا
عنػد انتيػػاء المعنػػى كتمامػػو ،كال يي ارعػػي تقسػػيـ القصػػيدة إلػػى أبيػػات ،كقػػد ىكىرد تعريػػؼ الكقػػؼ ن
عنػػد تمػػاـ حسػػاف ،بقكلػػو ":يػػد ٌؿ الكقػػؼ بكسػػائمو المتعػػددة عمػػى مكقػػع ىػػك فػػي طابع ػو مفصػػؿ مػػف
 -1ينظر :النظرية الشعرية ،ص.77
 -2ينظر :السابؽ ،ص. 80
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مفاصؿ الكالـ ،يمكف عنده قطع السمسػمة النطقيػة" ،1كىػذا القطػع ىػك سػ ٍكتة خفيفػة ىب ٍػيف كممػات أك
مقاطع في ىح ىدث كالمي ،لمداللة عمى مكاف انتياء لفظ ما أك مقطع ما كبداية مقطع آخر.
أىمية الوقف وأثره في المعنى واإلعراب9
الكقػػػؼ ظػ ػػاىرة صػػػكتية ،كأسػ ػػمكب مػ ػػف أسػ ػػاليب أداء الكػ ػػالـ ،ي ػػؤثر فػػػي المعنػػػى كاإلع ػ ػراب،
كبالكقؼ تىتىىبيف المعاني .كيرتبط الكقؼ بالمعنى مػف حيػث انتيائػو أك عػدـ انتيائػو ،كاتٌصػاؿ المفػظ
بمػػا بعػػده أك عػػدـ اتصػػالو ،كال ييعػػرؼ ذلػػؾ ٌإال مػػف خػػالؿ اإلعػراب ،فػػال يجػػكز الفصػػؿ بػػيف الفع ػؿ
أف ي ارعػػي أيػػف يقػػؼ أثنػػاء قراءتػػو ،كذلػػؾ
كالفاعػػؿ ،أك بػػيف النعػػت كالمنعػػكت ،كلػػذلؾ عمػػى القػػارئ ٍ
ألف المعنػػى قػػد يختمػػؼ ُّ
بتغيػر مكػػاف الكقػػؼ .كمثػػاؿ ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى {:لَ َقق ْقد َك َفق َقر
م ارعػػاةن لممعنػػىٌ ،
هللا ه َُو ْالمَسِ ي ُح ابْنُ َمرْ َي َم } (المائدة )17 ،فمك كقؼ القارئ عمى (قػالكا) كبػدأ بقكلػو:
الَّذ َ
ِين َقالُوا ِنَّ َّ َ
َٰ
ْقب ِ فِيق ِه ِ
ِقك ْال ِك َتقابُ َ َري َ
(إف اهلل ىك المسيح ابف مريـ ) لفسد المعنى .كفي مثػؿ قكلػو تعػالىَ { :ذل َ
ػؼ
ُهققدل ل ِْل ُم َّت ِقق َ
قين} (البقػرة ،)2 ،فمػػك كقػػؼ القػػارئ عمػػى (الكتػػاب) كبػػدأ بقكلػػو( :ال ريػػب فيػػو) ،الختىمىػ ى
لممتٌقػػيف) .كىكػػذا ،فػػالكقؼ يتبػػع المعنػػى
الم ٍعنػػى عنػػد الكقػػؼ عمػػى (ال ريػػب) ،كالبػػدء ب ػ (فيػػو ىػػدل ي
ى
كي ٌبيف ما ينبغي عمى القارئ مف اإلحساس بالمعنى.
ي
ػتـ الكقػػؼ عمػػى
كقػػد أشػػار أبػػك بكػػر األنبػػارم إلػػى مكاضػػع الكقػػؼ ،بقكلػػو ":اعمػػـ ٌأن ػو ال يػ ٌ
المضػػاؼ دكف مػػا أيضػػيؼ إليػػو ،كال عمػػى المنعػػكت دكف النعػػت ،كال عمػػى ال ارفػػع دكف المرفػػكع ،كال
ي
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عمػػى المرفػػكع دكف ال ارفػػع ،كال عمػػى الناصػػب دكف المنصػػكب ،كال عمػػى المنصػػكب دكف الناصػػب،
1
تالزم ٍيف بفاصؿ.
الم ى
كال عمى المؤ ٌكد دكف التككيد . ...ك ٌؿ ىذا في حاؿ لـ يفصؿ ىب ٍيف ي

كباإلضػػافة إلػػى داللػػة الكقػػؼ المعنكي ػة ىنػػاؾ داللتػػو الص ػكتية ،فػػالكقؼ ي ً
حم ػؿ معػػو تمػػاـ
ٌ ٌ
ٌ
ى
ًّ
جماليػ ػا كقيم ػػة
جانبػ ػا
ػنص ن
ػكتي ،كى ػػذا ييض ػػفي عم ػػى ال ػ ٌ
المعن ػػى ،ك ػػذلؾ يحم ػػؿ تم ػػاـ االنس ػػجاـ الص ػ ٌ
ػكتية ،كيظيػػر ذلػؾ بصػػكرة كاضػػحة فػي الفكاصػػؿ القرآنيػة ،حيػػث تيػؤدم الفاصػمة القرآنيػػة كظيفػػة
ص ٌ
الصكتي الذم تي ٍح ًدثيو ،كاألمر نفسو في الشعر.
جمالية ،تىظير في اإليقاع
ٌ
كالكقؼ تي ىحػ ِّدده ِّ
الداللػة ،كيحكمػو التركيػب ،كبػو ييػريح المػتكمـ صػكتو .2كالكقػؼ فػي القػرآف
3
كيشػػير تمػػاـ حسػػاف إلػػى أىميػػة الكقػػؼ ،بقكلػػو":
الك ػريـ يي ٌ
كض ػح عظى ىم ػة المعػػاني المكقػػكؼ عمييػػا  .ي

أف يينشئ ظاىرة الكقؼ دفعان لمتنافير ،كداللة عمى مكقع انتياء الدفعة الكالميػة،
اختار االستعماؿ ٍ
كىك مكقع يرتبط بتماـ المعنى جز ًّئيا أك ًّ
كميا.4
ألىميتو
مما سبؽٌ ،
أف الكقؼ نمكذج مف نماذج أداء الكالـ .كلو أثر في الداللة ،ك ٌ
يي ٍستىٍنتى يج ٌ
إف مكاطف الكقؼ في القرآف الكريـ تعتمد عمى المعنى.
تعمؽ بالقرآف الكريـ ،إ ٍذ ٌ
الممقي في تحديػده لممكاضػع التػي ينبغػي
كمف خالؿ ىذه الظاىرة
ٌ
الصكتية ،تظير براعة ي
أف يقؼ عمييا ،كالتي يترتػب عمييػا تغييػر فػي المعنػى ،أك ت كيػد أك تحػذير أك ت ييػد أك غيرىػا مػف
ٍ
كيسػاعده عمػى الفيػـ ،فتتحقٌػؽ الغايػة مػف
أيضا المكاضع التي ييؤثر بيا عمى السػامع ،ي
األغراض .ك ن

 -1إيضاح الكقػؼ كاالبتػداء ،أبػك بكػر االنبػارم ،تحقيػؽ محيػي الػديف عبػد الػرحمف رمضػاف  ،مجمػع المغػة العربيػة
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الكصػ ػؿ
أف ي ارع ػػي
ػالمتكمٌـ عمي ػػو ٍ
ٍ
التكاصػػؿ .كأداء الكػ ػالـ تق ػػكـ ب ػػو المع ػػاني كتس ػػتند عمي ػػو ل ػػذلؾ ف ػ ي
عطيييما ما يستحقٌانو مف رعاية عند أداء الكالـ.
كالكٍقؼ في كالمو ،ك ٍ
أف يي ى
ب9
التركيبية
النحوية لمعالمة
الوظيفة
الصفرية في ديوان ِّ
ه
ه
ه
الص همة القشير ه
ت ػ تي األىميػػة الكظيفيػػة لمعالمػػة التركيبيػػة الصػػفرٌية مػػف داللتيػػا عمػػى معػ و
ػاف نحكيػػة متعػػددة،
كالجزـ كاألمر كفعؿ الشرط كتاء الت نيث الساكنة.
تمامػػا،
كتػػؤدم العالمػػة التركيبيػػة الصػػفرٌية معنػػى اإلبانػػة عػػف المعػػاني ،كالكضػػكح ،كالحركػػات ن
كضـ الكالـ ،كالفاعميػة .كالفتحػة تػد ٌؿ عمػى المفعكليػة ،كالكسػرة
أف الضمة تد ٌؿ عمى اإلسناد،
فكما ٌ
ٌ
السككف ،تىتىىبيف بو المعاني
تد ٌؿ عمى اإلضافة ،كىي عالمات إعراب تؤدم كظائؼ يم ٌ
عينة ،فكذلؾ ٌ
كتتضحِّ ،
مثال ،فيزكؿ اإلبياـ كالغمكض.
كالداللة عمى الجزـ ن
م أمثمة كثيرة عمى جزـ الفعؿ المضارع ،كقكؿ الشاعر:
في ديكاف
الصمة القشير ٌ
ٌ
و
سركر مف قيربيـ كابتياج
في

دى نار
ت ٍ
إف أفارٍقيي يـ فقد ع ٍش ي
ٍ

1

كقكلو:
حانح
ذكرتي ًؾ ،لـ ت ٍقدر عميو ٌ
الن ي
ٍ

يد ٍيف كمما
بيف الكر ى
كداء ال ٌشجا ى

الص ٌمة ،ص.75
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2

كقكلو:
أف ييطالبيا يب ٌدا
إذا ٍلـ ٍ
يجد مف ٍ

ؼ بو
كلكف حاجات الفتى قي يذ ه
ٌ

1

كقكلو:
أجد ما أزيدىا
زيادة يحبٍ ،لـ ٍ

مني عمى ذاؾ في اليكل
كلك ى
طمىىب ٍ
ت ٌ

2

كغير ذلؾ مف األمثمة الكثيرة في الديكاف.
السككف ،فيككف في أمر المخاطىب المفرد ،كقد كرد ذلؾ في خمسة
أما بناء فعؿ األمر عمى ُّ
ٌ
مكاضع فقط في الديكاف ،كىي:
قكلو:
كيكما عمى ً
ماء اليي ىدٌي ًة قاؿ لي
ن

أطيبيا
صحابيً :ط ٍ
ب ن ٍف نسا ،ككيؼ ي
ى

كقكلو:
أل ٍكني إلى طيا ،ألكني لً و
حاجة
ٌ

ت بنفسي كىم ًت
مف
ً
ىم ٍ
الحاج قى ٍد ٌ

الص ٌمة ،ص.78
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4

3

كقكلو:
ً1

و
الكعد
بيجر إلى يكـ القيامة ك ٍ

فاعترؼ
نجد
ٍ
ف ٌن ىؾ ال ليمى كال ى
كقكلو:

و
ند
الج ي
ٌ
كلكنني غاد إذا ما غدا ي

كنجود كمييما
ني مف رٌيا ٍ
ٍ
فدع ى

2

كقكلو:
فيا ِّ
أطمؽ قيدىا كجريرىا
رب
ٍ

حنينيا
اع أىؿ
ٍ
ى
فقد ر ى
المسجديف ي

3

ىػذه المكاضػػع الخمسػة التػػي كردت فػي الػ ٌػديكاف كال يكجػد سػكاىا ،فقػد كػػاف ال ٌشػاعر فػػي أغمػػب
كدعػػا ،أعينػػا ،سػػال ،دعػػكني ،)...كىػػذا ييعػػد
المثنػػى ،كقكلػػو( :قفػػاٌ ،
الحػػاالت يخاطػػب الجماعػػة أك ي
جماعيػة ،فالشػػاعر
كي ٍمػنح الكػػالـ قيمػػة
ٌ
ػمكبا مػػف أسػػاليب الصػػياغة ،ىي ٍيػدؼ إلػػى تعظػػيـ المكػػاف ،ى
أسػ ن
يستعيف بغيره كيشكك إلييـ الفراؽ كالبعد.
أكثر مػف اسػتخداـ الفعػؿ الماضػي
كمف خالؿ االطالع عمى ٌ
الديكاف ،يجد القارئ ٌ
أف الشاعر ى
كتحسره عمى فراقيا كفراؽ أىمو .كك ٌؿ قصػائد
أكثر مف األمر ،كىذا ييؤ ٌكد حنيف الشاعر لمحبكبتو،
ُّ
أما فعؿ الشرط المضارع المجزكـ ،فقد كرد ىمرتيف
الشاعر كانت تدكر حكؿ الحنيف إلى الماضيٌ .
فقط في ديكانو ،كذلؾ في قكلو:

1
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دىر
ت نا
إف أيفارٍقيي يـ فقد ًع ٍش ي
ٍ

و
مف قيربيـ كابتياج
في
سركر ٍ

1

كقكلو:
ً
كـ
ف ٍف تيٍن ًكحكىا نا
عامر الطٌالع ٍ

عامر
إليو ،يي ٍ
دىدىكـ برجمىيو ي

2

أما تاء الت نيث الساكنة فمف أمثمة كركدىا في الديكاف ،قكؿ الشاعر:
ٌ
ت
دار
األحبة قد ىد ىن ٍ
ٌ
ى
يقكلكف لي ي

لعجيب
إف ذا
ت
ه
كأنػ ػ ػ ى
كئيبٌ ،
ي

ت
ي
تقارىب ٍ
فقٍم ي
ت :كمػ ػ ػا تيغني ه
ديار ى

ً
حبيب
الديار
يكف بيف
إذا ٍلـ ٍ
ي

3

كقكلو:
اىا عمى ما يير ييبيا
لؾ ٌ
فس إكر ن
الن ي

ت
كيكما لدل البيت الحراـ تجمٌ ىد ٍ
ن
كقكلو:

لطيا كذلٌ ًت
ٍ
كىانت مراقيو ٌ

ت ًّ
محال ٍلـ ي يك ٍف يح ٌؿ قبميا
فحمٌ ٍ

5

كقكلو:
البعد
غي ىبيا ي
الح ٍزف ٌ
لنا ،كجباؿ ى

ضت
فمما أرٍينا قمٌة ٌ
أعر ى
ٌ
النير ى
كقكلو:

1
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6

4

مني عمى ذاؾ في اليكل
كلك طمى ٍ
بت ٌ

أجد ما أزيدىا
زيادة حب ٍلـ ٍ

1

المتٌصػمة بالفعػػؿ
كغيػر ذلػؾ الكثيػػر الكثيػر مػف األبيػػات التػي كردت فييػػا تػاء الت نيػث السػػاكنة ،ي
ػت،
سرت،
أعرضت،
دنت،
قت ،بك ٍ
طرت ،ترقر ٍ
الحت ،يم ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
تٍ ،
الماضي ،مثؿ ( :استيمٌت ،رمتٍني ،ن ٍ
غدت.)...
ٍ
المضارعة
ٌ
إف ىذا الكـ الكبير لألفعاؿ الماضية في الديكاف ،كنسبتيا المرتفعة مقارنة باألفعاؿ ي
عبػ ػرة ع ػػف ح ػػاؿ الش ػػاعر ،في ػػك ىي ًحػ ػ ٌف كيش ػػتاؽ لحيات ػػو
كأفع ػػاؿ األم ػػرٌ ،إنم ػػا ج ػػاء نتيج ػػة طبيعي ػػة يم ٌ
الماضية ،كأىمو كمحبكبتو رٌيا.
أف الشػػاعر كػػاف يمت ػ ثٌنار بالمكػػاف (ديػػاره)،
ميمػػة ،كىػػي ٌ
كمػػا تيشػػير الق ػراءة لديكانػػو إلػػى قضػ ٌػية ٌ
ً
الىما ييشار إليو بالت نيػث ،فالمكػاف كالمػرأة ىمػا ىمػ ٍف كانػا يػؤثٌراف فػي شػعره،
كبالمرأة (محبكبتو) ،كك ي
الس ػػكينة
كتعظيم ػػا ليم ػػا ،كا
ػالال
دائم ػػا ،ف ػػاحتكل ش ػػعره إج ػ ن
ي
حساس ػػا بيم ػػا ،ففييم ػػا معن ػػى ٌ
ن
كي ٌ
ن
حركان ػػو ن
كاليدكء.
ب العالمة9
النغم في التركيب ال ِّ
صفر ه
ضػ نال عػػف قيمتػػو ِّ
الدالليػة ،كيظيػػر ذلػػؾ فػػي
كتي لمتراكيػب قيمػػة
جماليػة ،فى ٍ
ٌ
يعطػي الجانػػب ٌ
الصػ ٌ
ً
لمداللػػة عمػػى
المتحػ ٌػرؾٌ ،
التركيػػب صػػفر ٌ
م العالمػػة مػػف خػػالؿ ظػػاىرة الكقػػؼ ،أك م ػف خػػالؿ تسػػكيف ي
عيف ،كالت كيد أك إبراز المعنى أك اإليضاح أك غير ذلؾ.
أمر يم ٌ
م العالمػة فػي الكقػؼ ،إ ٍذ بػو يػتـ المعنػى ،كبػو
الدالليػة ك
كت تي القيمػة
ٌ
ٌ
الجماليػة لمتركيػب صػفر ٌ
كيظيػػر ذلػػؾ ًّ
جمي ػا فػػي الفكاصػػؿ
ػكتية
ٌ
فيصػػبح الػػنص ذا قيمػػة صػ ٌ
جمالي ػة ،ى
ػتـ التكافي ػؽ الصػػكتي ،ي
يػ ٌ
1
ِّمة ،ص.90
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جمالي ػة ،تظيػػر فػػي اإليقػػاع
آني ػة كظيفػػة
ٌ
القرآنيػػة فػػي كتػػاب اهلل عػػز كجػػؿ ،إ ٍذ تي ػؤدم الفاصػػمة القر ٌ
الصكتي الذم تيحدثو ،حاممة معيا تماـ المعنى ،فالكقؼ كما يذكر سابقنا ،يرتبط بالمعنى مف حيث
انتيائو أك عدـ انتيائو ،كاتصاؿ المفظ بما بعده اك عدـ اتصالو.
الص ٌمة كىؿ الكقؼ
سيعرؼ ما مدل ت ثير ىذه الظاىرة في ًشعر ِّ
كفي ىذا الجزء مف الدراسة ي
ؾ الترابط بيف أركاف الجممة أك التركيب كىؿ تكقُّؼ الصكت عند نياية ك ٌؿ
عند نياية البيت يف ٌ
بيت يعني تكقؼ المعنى
-1ظاىرة الوقف9
إف عالم ػػات اإلعػ ػراب دكا ٌؿ عم ػػى المع ػػاني ،فػ ػ ذا اتص ػػؿ المعن ػػى ينبغ ػػي الكص ػػؿ ،كاذا انتي ػػى
ٌ
عينة كبدأ معنى جديد ،فينبغي الكقؼ.
المعنى عند كممة يم ٌ
كلكػ ٌػف معػػاني الشػػعر ليسػػت كمعػػاني القػرآف الكػريـ ،ففػػي القػرآف الكػريـ يترتٌػب عمػػى الكقػػؼ أك
الكصؿ معاني كأحكاـ فقييػة ،تختمػؼ بػاختالؼ الكممػة المكقػكؼ عمييػا ،كقكلػو تعػالىَ { :و ِنْ َكا َن ْ
قش
ٍ

َواحِقدَ ي َف َل َهقا ال ِّنصْ ق ُ َ َو ِألَ َب َويْق ِه لِ ُكق ِّل َواحِقد ِم ْن ُه َمقا السُّق ُدسُ ِممَّقا َت َقر َك} (النسػاء ،)11،فػال يجػكز الكقػػؼ
أف النصؼ لالبنة كلألبكيف.
فيفيـ ٌ
عمى كممة (ألبكيو) ٌ
الح ٍكـ سيختمؼ ،ي
ألف ي
أمػا
كلذلؾ فقد ٌ
المػراد فػي اآليػاتٌ ،
حدد القيػ ٌراء مكاضػع الكقػؼ فػي القػرآف الكػريـ حسػب المعنػى ي
أف يقػ أر بطريقػة معينػة ،فيػذا معتمػد
امػا عمػى القػارئ ٍ
الشعر فقػد ييمقػى بطػرؽ مختمفػة ،إ ٍذ ٌإنػو لػيس لز ن
أف ي ارعػي ممقػػي ِّ
ألف ذلػػؾ يسػاعد فػػي الفىيػػـ كايصػػاؿ
عميػو ،كلكػػف األفضػػؿ ٍ
الشػعر معػاني األبيػػات ٌ
ي
المراد ،كالرسالة المطمكبة.
المعنى ي
قسمة إلى أبيات ،يقؼ القارئ عند نياية كػؿ بيػت،
كفي الشعر ىناؾ نظاـ يمعيف ،فالقصيدة يم ٌ
ثـ يبدأ بداية جديدة مف السطر (البيت) الػذم يميػو ،كقػد تنتيػي الجممػة عركض ًّػيا (البيػت الشػعرم)،
90

ًّ
ًّ
أف تكػػكف الجممػػة تامػػة
معنكي ػا
مػػع انتيػػاء الجممػػة
(نحكي ػا) ،كقػػد يػػتـ الكقػػؼ عنػػد نيايػػة البيػػت دكف ٍ
ًّ
معنكيا.
أف الشاعر في أغمب قصػائده ،كػاف يينيػي الجممػة ىن ٍح ًّ
كيػا
الص ٌمة ىي ىتبٌيف ٌ
كباالطٌالع عمى ديكاف ٌ
عركضيا في نياية كؿ بيتٌ ،إال في م ً
ًّ
كض ىع ٍيف ،كىما :المكضع األكؿ ،قكلو:
مع انتيائيا
ى
ت بيف الغكاني عشيةن
إذا ىجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمى ىس ٍ

أم و
تحمٌ ًت
حاؿ:
عمى ِّ
ن
عاطال أك ى

كىمى وة
نحكىا
ىس ػ ػ ػ ىم ٍ
األبصار ٌأكؿ ٍ
ي
ت ى

حكىا فػ ػ ػتىػ ػثىٌن ًت
اد ٍ
ب ػ ػًدنيا ،كعػ ػ ػ ى
ت نػػػ ى

1

فبالكقؼ عمى كممة (تحمٌت) لـ يكتمؿ المعنى ،ففصؿ الكقؼ بيف الشرط كجكابو.
كالمكضع الثاني قكلو:
يـ كا ٍف أرىب ٍ
ٌ
ت خػ ػػالئقيوي
إف الكػ ػ ػ ػ ػر ى
المح ًظ ً
يرنك بطر ً
ؼ ىك ً
خاش ًع ًو
ميؿ ٍ
ٍ

ًً
الي ٍس ير
يج ٍدهي ب ٍدنى ىكٍبمو ي
ما ٍلـ ي
ب قد فاتىو يع ٍذ ير
ك ػ ػ ػ ػ ػ ٌنوي يمػ ػذن ػ ه

2

الكقؼ عمى كممة (اليسر) نياية البيت األكؿ ،يفصؿ خبر (إف) كىك الجممة الفعمية (يرنك) عف
ًّ
ًّ
ًّ
كنحكيا.
معنكيا
عركضيا كلكنو لـ ينتو
اسميا ،فد انتيى البيت األكؿ
الصػ ػ ٌمة ك ػػاف يعن ػػي انتي ػػاء الجمم ػػة
ممػ ػا س ػػبؽ أف انتي ػػاء البي ػػت ف ػػي معظ ػػـ قص ػػائد ِّ
يي ٍسػ ػتىٍنتىج ٌ
ًّ
ًّ
كنحكيا ،إال في الحالتيف السابقتيف ،فقد انتيى البيػت عركض ًّػيا كلػـ تكتمػؿ أركػاف الجممػة
عركضيا
ًّ
نحكيا ،كالكقؼ عند نياية البيت ىك نظاـ متعارؼ عميو في الشعر ،كىذا الكقؼ ال يؤدم إلى فػؾ
الترابط بيف أركاف الجممة أك التركيب ،فالمعنى متصؿ كمستمر في القصيدة الكاحدة حتى لك كػاف

الصػ ٌمة ،ص ،74الغػكاني :جمػػع غانيػػة كىػػي الم ػرأة الحسػػناء ،العاطػػؿ مػػف النسػػاء :التػػي لػػـ يكػػف عمييػػا
 -1ديػكاف ِّ
حمي.
 -2السابؽ ،ص ، 103أربت :زادت ،خالئقو :خصالو ،يجده :يصمو بالنعمة ،الكبؿ :الغيث ،كميؿ المحظ :الذم لـ
ييدـ نظرتو طكيال.
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نكعػا
ك ٌؿ بيت ييق أر يم ن
نفصال عما بعده .كىذه الظاىرة في الشعر تي ىع ُّد ظاىرة جمالية تعطػي القصػيدة ن
مف اإليقاع.
إف شػكؿ القصػيدة يػتحكـ فػػي مكاضػع الكقػؼ ،فػػالكقؼ يكػكف عنػد نيايػة كػ ٌؿ بيػت كىػذا ثابػػت
ٌ
أف يراعي المعنى ،فال يقؼ عمى
عند ك ٌؿ مف يقكـ ب لقاء قصيدة ،كلكف ،عند اإللقاء عمى المتكمـ ٍ
كممة ما لـ يتـ المعنى ،كال يقػؼ عمػى كممػة إال عنػد تمػاـ أركػاف الجممػة النحكيػة فمػك أراد المػتكمـ
الص ٌمة:
أف ييمقي ىذا البيت مف شعر ِّ
ٍ
ت اليكـ باألس ً
ناد دا ار
ٍ
ىع ىرٍف ي ٍ ى

ينيمر ٍان ًيما ار
الع ٍي ًف
فدمعي ى
ي

1

ؼ عمى كممة (فدمع) ،كيبدأ بكممة (العيف) ،ف ٌف ذلػؾ ييفسػد المعنػى ،إ ٍذ ٌإنػو ال
أف ىي ًق ى
فال يجكز ٍ
الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو.
يجكز
ٍ
كفي قكلو:
بعد ىغ ٍي ىب وة
كقى ٍد يي ٍرًجعي اهللي الفتى ى

يكد
كيمقى المنايا
آخركف يش ي
ى

2

أف يقػػؼ عمػػى كممػػة (المنايػػا) ،كيبػػدأ بكممػػة (آخػػركف) ،ف ػ ٌف ىػػذا يفسػػد
ال ينبغػػي عمػػى المػػتكمـ ٍ
المعنى ،إ ٍذ ٌإنو ال يجكز الفصؿ بيف الفاعؿ كالمفعكؿ بو.
كقكلو:
ً
بًيى ٍج ور إلى ً
الكعًد
يكـ
القيامة ك ٍ

فاعترؼ
ف ٌن ىؾ ال ليمى كال ىن ٍج ىد
ٍ

الص ٌمة ،ص.92
 -1ديكاف ِّ
 -2السابؽ ،ص .89
 -3السابؽ ،ص.83
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3

فال يجكز الكقؼ عمى (إلى) كالبدء بػ(يكـ) ،إذ ٌإنو ال يجكز الفصؿ بيف الجار كالمجركر.
ككذلؾ األمر ،ال يجكز الكقؼ عمى(في) ،في قكلو:
شت ىد ٍى نار
إف أيفارٍقيي يـ ٍ
فقد ًع ي
ٍ

و
بتياج
في
سركر مف قي ٍربيـ كا ً

1

الفصػؿ ىبػ ٍيف النعػػت كالمنعػػكت ،كػػالكقؼ عمػػى كممػػة( :قر نيبػػا) ،كالبػػدء بكممػػة
ككػػذلؾ ،ال يجػػكز
ٍ
(دانيا) في قكلو:
ن
دكنو كالرك ً
اص يد
تحك يؿ المنايا ى ي

غير ٌأنو
يراهي قر نيبا ن
دانيا ى

2

تسكين المتحرك9
جمالية ً
الليػة،
كيؤدم التسكيف كظيفة
كد ٌ
ٌ
الكٍزف .ي
ىك ضركرة شعرية ىي ى
مج إلييا الشاعر ىلي ٍستقيـ ى
كال ٌداللة عمى الت كيد ،أك إبراز المعنى كتكضيحو.
ً
ً
المكض ػع
مكضػ ىع ٍيف اثنػػيف فقػػط مػػف قصػػائده،
م إلػػى تسػػكيف المتحػػرؾ فػػي
لجػ ِّ
الصػ ٌمة القشػػير ٌ
األكؿ ،قكلو:
ً
تصؼ
بالشتاء ،كاف
دفيء المحاني
ٍ
ى

اع ىشبا
ضا يم ٍستى ًكفًّا قى ىد ٍ
ترٍه فيو ىرٍك ن

3

أف تككف (تىىر) ألنيا فعؿ مضػارع مجػزكـ كاقػع فػي جػكاب الشػرط ،كلكنيػا تي ًخػ ُّؿ
األصؿ في (ترٍه) ٍ
صكتي ،أما مف الناحية الداللية فيػي
السكت ليستقيـ الكزف ،ىذا مف جانب
بالكزف ،ف يضيفت ىاء ٌ
ٌ
تعطي المعنى زيادة في الكضكح.

الص ٌمة ،ص.75
 -1ديكاف ِّ
 -2السابؽ ،ص .85

مخضر.
نا
 -3السابؽ ،ص ،56المحاني :منحنى الكادم ،مستكفًّا:
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كالمكضع الثاني ،قكلو:
ضم ًت
أماقي ثكمى ،ما تى ًج ٍد ما أى ى

كدارت ب دنى ً
اجعت
عيد ًه ،ثـ ر ٍ
ٍ

1

األص ػػؿ ف ػػي (تج ػ ٍػد) أف تك ػػكف (تج ػ يػد) الني ػػا فع ػػؿ مض ػػارع مركف ػػكع كعالم ػػة رفع ػػو الض ػػمة ،كلك ػػف
الشاعر سكف المتحرؾ ليستقيـ الكزف.
الركم ،فكاف ييطمؽ
الص ٌمة ،يمكف مالحظة أف قصائده جميعيا يمشبعة
كباالطالع عمى ديكاف ِّ
ٌ
حركة حرؼ الركمٌ ،إال في مقطكعة كاحدة مف ثالثة أبيات لج فييا إلى التسكيف ،كىي قكلو:
يصيبت ىمقاتمي ٍو
قد أ
أال ىمػ ػ ػ ٍف لقٍم وب ٍ
ٍ

ػاديةه م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا تيػ ػ ػ ػ ازيًمي ٍو
بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو يغػ ػ ػمٌةه عػ ػ ٌ

بالب ٍيف ٍلـ تستطع لىػ ػ ػ ػوي
ص وب ى
كم ػ ػ ػغتى ى
ي

ص ىرـ ىلب ٍي وف حبائًمي ٍو
ػالما ،كل ػ ػ ػ ػ ػ ٍػـ تي ٍ
كػ ػ ػ ػ ػ ػ ن

كعػ ػ ػ ٍي وف رم ػ ػاىا اهللي بال ٌش ػ ػ ػك ً
ؽ كػ ػ ػمٌما
ى

الحٍب ًؿ حابًمي ٍو
حي ي
رٍ
أت ٍ
ص ىرىـ ى
ث ىيمقى ىم ٍ

2

الركم مراعاة لممعنى ،فيك في ىذه األبيات يبدك كك ٌنو يسػتنجد
يرٌبما لج الشاعر إلى تسكيف
ٌ
الع ٍكف ،فقمبػو يمصػاب مػف شػدة الحػب ،كاصػابتو قديمػة ال تيفارقػو ،كالشػاعر ابتيمػي بانقطػاع
كيطمب ى
الكصؿ بينو كبػيف حبيبتػو ،فيػك يسػتنجد كيريػد إغاثػة سػريعة ،كالسػككف ٌأدل ىػذه الكظيفػة ب يصػاؿ
عب ػػر عن ػػو بقط ػػع الحرك ػػة كتس ػػكينيا ،ى ػػذا م ػػف الناحي ػػة
يعا .كانقط ػػاع
الكصػ ػؿ بينيم ػػا ٌ
ٍ
المعن ػػى سػ ػر ن
ِّ
الركم.
فالكزف كالنظـ ىك ىما استدعى تسكيف حرؼ
الناحية
الصكتيةٍ ،
أما مف ٌ
ٌ
ٌ
الدالليةٌ .

الص ٌمة  ،ص ،71األماقي :جمع إلحدل األلفازظ الدالة عمى مؤخر العيف أك مقدميا.
 -1ديكاف ِّ
 -2السػابؽ ،ص ، 124الغمػة :شػدة الحػب ،عاديػػة :قديمػة العيػد مػف زمػف عػػاد ،تزايمػو :تفارقػو  ،تحػرـ :تقطػػع ،أم
صػرـ فيػو الحبػؿ ،أم العيػد ،الحابػؿ :صػانع
قطعت حباؿ الكصؿ بينو كبيف حبيبتػو ،مصػرـ الحبػؿ :المكػاف الػذم ي
الحبؿ(العيد).
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الفصل الرابع
ب ،ويتضمن9
أداء العالمة فوق التركيبية في ديوان ِّ
الص همة القشير ه
دور األداء في تحويل المعنى9
 -1النبر - 9تقديم.
 أىمية النبر -1التنغيم - 9تقديم.
– أىمية التنغيم.
– وظائف التنغيم9
أ -وظيفة معنوية.
ب -وظيفة تركيبية9
 1حذف أداة االستفيام وداللة التنغيم عمييا.
1حذف أداة النداء وداللة التنغيم عمييا.
 2حذف الصفة وداللة التنغيم عمييا.
ج -وظيفة داللية.
د -وظيفة اجتماعية (انفعالية).
ىي -وظيفة جمالية.
دور األداء في تحويل اإلعراب.
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دور األداء في تحويل المعنى
النبر
السمس ػػمة
لمدالل ػػة عم ػػى الب ػػركز كالظي ػػكر ،كتميي ػػز األصػ ػكات ف ػػي ِّ
ييس ػػتخدـ مص ػػطمح النب ػػر ٌ
ػيئا ،فقػد ىن ىب ىػرٍه.
اليمػز ،ككػ ٌؿ شػيء رفػع ش ن
ٌ
الكالمية ،كقد جاء في لساف العرب ":نبر :الن ٍبػر بػالكالـٍ :
ىمز الحرؼ".1
النبر :مصدر ىن ىب ىر الحرؼ ىي ٍنبًيره ىن ٍب انر ىى ىم ىزه...ك ٌ
ك ٍ
النبرٍ :
أف الن ٍبػر عبػارة عػف ":مكقعيػة تشػكيمية تػرتبط بػالمكقع فػي الكممػة
يرل المغكيكف المحػدثكف ٌ
ُّ
لص ػ ٍكت أك مقطػػع إذا قػػكرف ببقيػػة األص ػكات
كفػػي المجمكعػػة
ٌ
ػبي ى
الكالمي ػة .كحػػده ٌأن ػو يكضػػكح نسػ ٌ
الضغط كالتٌنغيـ".2
كالمقاطع في الكالـ ،كيككف نتيجة عامؿ أك أكثر مف عكامؿ
الكمية ك ٌ
ٌ
النبر ":ازدياد يكضكح يجزء ًمف أجزاء الكممة في الس ٍمع عػف بقيػة مػا حكلػو مػف أجزائيػا"،3
كٌ
بقية المقاطع التي تجاكره...
كىك ":ن ٍ
نسبيا مف ٌ
طؽ مقطع مف مقاطع الكممة بصكرة أكضح كأجمى ن
4
النبػر
نا
مقطعا
سمى صكتنا أك
منبكر"  ".ك ٌ
ٌ
ن
مما ييجاكره يي ٌ
فالصكت أك المقطع الذم يينطؽ بصكرة أقكل ٌ

الض ػغط أك العمػ ٌػك" ،5ك" المػػرء حػػيف
أف
مقطع ػا مػػف ىب ػ ٍيف مقػػاطع يمتتابعػػة ييعطػػى مزيػ نػدا مػػف ٌ
معنػػاه ٌ
ن
ػارز أكضػػح فػػي
ػاص ًمػ ٍف كػ ٌؿ كممػػة ،ليجعمػػو بػ نا
ينطػػؽ بمغتػػو يميػػؿ عػػادة إلػػى ٌ
الضػغط عمػػى مقطػػع خػ ٌ
النبر".6
سميو ٌ
السمع مف ىغ ٍيره مف مقاطع الكممة كىذا ٌ
ٌ
الضغط ىك الذم ين ٌ

 -1لساف العرب ،ابف منظكر ،مادة (ف ب ر).
 -2مناىج البحث في المغة ،ص.194

 -3المغة العربية معناىا كمبناىا ،ص.171

 -4عمـ األصكات ،كماؿ بشر ،ص.513-512
 -5أسس عمـ المغة ،ماريك بام ،ص.93

 -6األصكات المغكية ،إبراىيـ أنيس ،ص.98
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أف يزيػػد ًمػ ٍف يكضػػكح كممػػة فػػي جممػػة ،لت كيػػد أك إبػراز معنػػى معػػيف،
المػتكمٌـ إلػػى ٍ
كقػد يمجػ ي
ً
مي يزىػا عمػى
كي ٌ
الجمؿ ،كىكٍ ":
المتكمٌـ إلى كممة في يجممتو فيزيد م ٍف نبرىػا ،ي
سمى نبر ي
ىذا يي ٌ
أف ىي ٍع ىمد ي
غيرىا مف كممات الجممة ،رغبة ًم ٍنو في ت كيدىا أك اإلشارة إلى غرض خاص".1
ً
كيسػ ٌػمى
ػكع ٍيف :ف ػ ذا كقػػع ٌ
أم أف ٌ
النبػػر عمػػى مقطػػع م ػ ٍف مقػػاطع الكممػػة ،ي
لمنبػػر فػػي العر ٌبي ػة نػ ى
ً
أمػا إذا كػاف عمػػى يمسػتكل الكممػػة ،فيزيػػد
النبػر المقطعػػي ،يػؤدم كظيفػػة الكشػؼ عػػف داللػػة الكممػةٌ .
الجمػؿ ،كيػؤدم كظيفػة الكشػؼ عػف
سمى نبػر ي
القارئ مف نبر كممة بعينيا مف جممة ما ،ف ٌف ىذا يي ٌ
داللة الجممة.
كىػػذه الد ارسػػة لػػيس ًم ػ ٍف ش ػ نيا الحػػديث عػػف النبػػر عنػػد القػػدماء كتعػ ٌػدد مصػػطمحاتو أك آليػػة
المحدثيف كآرائيـ حكلو ،كلكنيا ستبحث في أىمية النبػر ،ككظيفتػو التػي يؤدييػا فػي
حدكثو ،كأقكاؿ ي
السمسػػة الكالميػػة ،كدكره فػػي تكضػػيح الداللػػة ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ عػػرض بعػػض األمثمػػة مػػف دي ػكاف
م.
ِّ
الص ٌمة القشير ٌ
أىمية النبر9
مما ييحقٌؽ الفائدة في العممية التكاصمية النبر ،فيك يعكس العالقة بػيف المػتكمـ كالمخاطػب
ٌ
فػػي السػػياؽ التكاصػػمي كمػػف الكظػػائؼ الدالليػػة التػػي يؤدييػػا  :إب ػراز المعػػاني ككشػػؼ داللتيػػا فكمػػا
يبرز النبػر المقطػع أك الكممػة ص ًّ
ػكتيا ،فكػذلؾ يبػرز المعنػى كيكشػؼ الداللػة ،كذلػؾ حسػب المقطػع
أك الكممة التي كقع عمييا النبر.

 -1األصكات المغكية ،إبراىيـ أنيس ،ص .102
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النبػػر فػػي إب ػراز المعنػػى عمػػى مسػػتكل الجممػػة ،ف ػ ذا زاد
أىميػػة ٌ
كقػػد أشػػار إب ػراىيـ أنػػيس إلػػى ٌ
الغػ ىرض
كمي ىزىا عف غيرىا ،ف ف ذلؾ يي ٌ
ؤدم إلى اخػتالؼ ى
المتكمٌـ مف نبر كممة مف كممات الجممةٌ ،
ي
تبعا الخػتالؼ الكممػة التػي زيػد نبرىػا ،كنػرل ذلػؾ فػي جممػة :ىػؿ سػافر أخػكؾ أمػس
مف الجممة ن
ؾ فػي حػدكث السػفر ،كاذا نبػر كممػة (أخػكؾ) فيػذا يعنػي
ف ذا نبر كممة (سػافر) فيػذا يعنػي ٌأنػو يشػ ٌ
ؾ في تاري السفر.1
ؾ في الفاعؿ ،كاذا نبر كممة (أمس) فيذا يعني ٌأنو يش ٌ
ٌأنو يش ٌ
أمػا عمػى مسػتكل
كذلؾ أشار كماؿ بشر إلى أىمية النبر عمى مسػتكل الجممػة ،فقػد قػاؿٌ ":
النبػػر كدرجاتػػو ييفيػػد الت كيػػد ،أك المفارقػػة،
لمنبػػر كظػػائؼ بالغػػة األىميػػةٌ ،إنػو عنػػد تنػ ُّػكع ٌ
الجممػػة فػ ٌف ٌ
ي
قصػ نػدا إلػػى بيػػاف ىػػذا التٌ كيػػد أك الكشػػؼ عػ ٍػف ىػػذه
حيػػث ينتقػػؿ ٌ
ػكم مػػف كممػػة إلػػى أخػػرلٍ ،
النبػػر القػ ٌ
المفارقة".2
ي
كىناؾ كظيفة ميمة لمنبػر عمػى مسػتكل الجممػة ،فيػك ييسػاعد عمػى تعػرؼ حػدكد الكممػات،
فالكممة في السمسة الكالمية قد تتداخؿ مع غيرىا ،أك تيدغـ في بػدايات كممػات الحقػة ،3كفػي ىػذه
الحالة يقكـ النبر بالكشؼ عف بداية الكممة كنيايتيا كمنع كقكع المبس.
ػاال ييبػػرز أىميػػة النبػػر فػػي إب ػراز المعػػاني كالت كيػػد أك بيػػاف المفارقػػة،
كيػػذكر كمػػاؿ بشػػر مثػ ن
اىتمام ػا بكممػػات معينػػة بحسػػب
كقػػكؿ أحػػدىـ :أنػػا ال آكػػؿ فػػي الصػػباح عػػادةن ،ف ػ ذا اقتضػػى األمػػر
ن
الغػػرض المطمػػكب ،فقػػد يقػػع النبػػر عمػػى الضػػمير (أنػػا) إذا أراد المػػتكمـ التككيػػد أك بيػػاف أنػػو نفسػػو

 -1األصكات المغكية ،إبراىيـ أنيس ،ص.102
 -2عمـ األصكات ،كماؿ بشر  ،ص.515
 -3ينظر :السابؽ ،كالصفحة ذاتيا.
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بالػػذات ال غيػره .كقػػد يقػػع عمػػى أداة النفػػي (ال) إل ازلػػة الشػػؾ ،كربمػػا كقػػع النبػػر عمػػى كممػػة (عػػادة)
لبياف أف ىذا السمكؾ يمثؿ عادة عنده.1
دالليا فػي أسػاليب التحػذير ،كاإلغػراء ،كالتعجػب ،كاالختصػاص،
أيضا ،نا
كيؤدم ٌ
دكر ن
النبر ن
كيدا لمدلكالتيا كمقاصدىا.2
فيذه األساليب تقتضي مككناتيا نا
نبر أقكل كأشد ت ن
كمف كظائؼ النبر :التفريؽ ىب ٍيف المعاني ،فيك باالضافة إلى القرائف األخػرل فػي السػياؽ،
ييسػػاعد فػػي الكشػػؼ عػػف الداللػػة كذلػػؾ كجممػػة  :اكتػػب اسػػمؾ عمػػى الكتػػاب .فقػػد تيقػ أر بنبػػر المقطػػع
األخير مف الفعؿ (اكتب) ،كىذا يؤدم إلى تحكؿ الكسرة – تحت الباء – إلى ياء فيكػكف الخطػاب
لممؤنث (اكتبي) ،كفي ىذه الحالة يينظر إلى السياؽ الػذم قيمػت فيػو الجممػة كمػا إذا كػاف الخطػاب
يم ىكجو لممذكر أك لممؤنث.
الص ٌمة تظير فييا أىميػة النبػر فػي الداللػة كمػف ذلػؾ
كىناؾ الكثير مف األمثمة مف ديكاف ِّ
قكؿ الشاعر:
ً
ً
كشي ٍب ىننا يم ٍردا
لىع ٍب ىف بًنا ش ٍينباٌ ،

ىد يعكنً ىي ًم ٍف ىن ٍجود ف ف ًس ى
نينوي

3

ت كممة (دعػكني) بنبػر الػداؿ ،يكػكف الفعػؿ بمعنػى الػدعكة ،كىػذه داللػة تتنػافى مػع السػياؽ
ف ذا قي ًرىئ ٍ
ك ِّ
الداللة الصحيحة كىي بمعنى (اترككني) ،تتحقؽ بنبر النكف .كفي قكلو:
إذا ما أتىتٍنا الريح مف ىن ٍح ًك ً
أرض يكـ
ٌ ي ىٍ

 -1ينظر :عمـ األصكات ،كماؿ بشر ،ص.520
 -2السابؽ ،ص.522
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فطاب يىبكبيا
أتىتٍنا برٌياكـ
ى

4

إذا قي ًرئت (ما) منبكرة ،تككف حرؼ نفي ،كىػذه داللػة تتنػافى مػع السػياؽ ألف (مػا) إذا جػاءت بعػد
(إذا) تككف زائدة كلذلؾ تيق أر بدكف نبر .كفي قكلو:
ألـ تىىر أف ى
صر طكليوي
الميؿ ىي ٍق ي
ٍ

كيزداد ِّ
طاؼ بً ًو ىب ٍردا
بًىن ٍجد،
الن ي
ي

بمى ،إنو قد ىك ً
معيش قيرةن
ي
ى
اف ل ى

كلمبًيض ك ً
الف ً
تياف منزلىةن ىح ٍمدا

1

لفظ (بمى) ىك حرؼ جكاب ،كفي مثؿ ىذه الحالة يقػع عميػو نبػر ،لت كيػد النفػي فػي البيػت
الذم سبقو ،كقد استخدـ الشاعر ىذا المفظ (بمى) .كفي قكلو:
خميمي ،قكما ً
ص ىر فانظ ار
أشرفا القى ٍ
ٌ

ب ٍعيانً يكـ ،ىؿ تؤنً ً
ساف لنا ىن ٍجدا

2

ػت كممػ ػػة (تؤنسػ ػ ً
ػاف) بنبػ ػػر المقطػ ػػع األخيػ ػػر ،تتحػ ػػكؿ الكس ػ ػرة إلػ ػػى بػ ػػاء ،فتصػ ػػبح
ف ػ ػ ذا قيرئًػ ػ ٍ
(تؤنساني) كىذا يتنافى مع السػياؽ فالشػاعر ييخاطػب االثنػيف ،كال يجػكز أف ييقػاؿ( :تؤنسػاني لنػا).
كقكلو:
ينيؾ في آؿ الضُّحى فى ىر هس ىكٍريد
لً ىع ى

ض يرٍك هف ًم ٍف يسك و
كٍ
اج ىك نوي
أع ىر ى

3

ػب لممثنػى ،كىػذا يتنػافى مػع السػياؽ
المخا ى
ط ٍ
ف ذا قيرئت كممة ٍ
(أع ىر ى
ض) بنبر الضػاد ،يكػكف ي
بداللػػة ذكػػر الفاعػػؿ بعػػد الفعػػؿ مباش ػرة كىػػك (ركػػف) ،كالداللػػة الصػػحيحة تتحقػػؽ بعػػدـ نبػػر الضػػاد،
ككذلؾ األمر في كممة (فحف) في قكلو في البيت الذم يميو:

1
الصمة ،ص ،79النطاؼ :قطر الماء ،البيض :النساء ً
الحساف.
ٍ
 ديكاف ِّ ٌ -2السابؽ ،كالصفحة ذاتيا ،القصر :البناء العالي.

 -3السابؽ ،ص ،88سكاج :جبؿ كاقع جنكب النير .آؿ الضحى :السراب كقت الضحى.
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ً
الجٍم يد
فىحف ،كلى ٍـ ىي ٍمم ٍكوي ،ذك القيكًة ى

ييـ ما بً ًو
أصابى ىجيي ى
كؿ القكـ تىتٍ ي

1

(فحنا) كىذا يتنافى مع السياؽ .كقكلو:
ف ذا قيرئت بنبر النكف أصبحت ٌ
ساكف ً
ً
الحمى
ت ًم ٍف
نت قى ٍد يعمِّ ٍق ي
كا ٍف يك ي

ِّ
عيدىا
صدكقنا ىك ي
يم ىكذ ىبةن ىك ٍعدم ،ى

2

ف ذا قي ًرئت كممة (ساكف) بنبر النكف ألصبحت (ساكني) ،فتحكؿ مف المفرد إلى الجمع.
ىاما فػي الجممػة المعترضػة ،إذا اقتضػى مكقعيػا ت كيػدىا ،فالمقػاـ
كيؤدم النبر نا
دالليا ًّ
دكر ن
النبر .3كمف أمثمة العبارات االعت ارضػية التػي تينطػؽ منبػكرة فػي ديػكاف الصِّػمة
كالحاؿ قد يستكجب ٌ
قكلو:
كاٌني الخشى ٍ
إف ىعمى ٍكنا يعميكهي

ؼ ،أف يزداد -ىكٍي ىح يكما -يب ٍعدا
فىين ٍش ًر ى

4

كقكلو:
ص ٍب نار ،ف يك ُّؿ قىرينة
ي
فق ي
مت ليا :ى

يم ً
فارقييا-ال يبد ىي ٍك نما -ىقر يينيا

5

كقكلو:
ً
نكنيا
نكف بً ًيف يج ي
الج ٍي ًؿ ،ىم ٍج ه
مف ى

يف -ىس ٍكىرةه
ىكفي ىش ٍممىتي-لك يكف ىي ٍدر ى
كقكلو:

الص ٌمة ،ص.88
 -1ديكاف ِّ
 -2السابؽ ،ص 90يعمٌقت :تعمقيا فؤاده.

 -3ينظر :عمـ األصكات ،كماؿ بشر ،ص.521
الص ٌمة ،ص.79
 -4ديكاف ِّ
 -5السابؽ ،ص.135

 -6السابؽ ،ص  ،134الشممة  :شقة مف الثياب.
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6

ص ٍب نار -ىبمًٌيةن
أال ٌإنما ٌ
طيا -فى ى

ت بً رض فاعتراني ىخيالييا
ض ىج ٍع ي
ى

1

المتٌصػػؿ ،كىػػي ٌأنػػو يػػدلُّنا إلػػى تعػ ُّػرؼ
كىنػػاؾ كظيفػػة ميمػػة يي ٌ
ؤدييػػا ٌ
النبػػر عمػػى يمسػػتكل الكػػالـ ي
كلمنبػػر عمػػى يمسػػتكل الكػػالـ
بػػدايات الكممػػات كنياياتيػػا ،كقػػد أشػػار كمػػاؿ بشػػر إلػػى ذلػػؾ بقكلػػوٌ ":
أف الكممػػة فػػي
المتٌصػػؿ كظيفػػة يميمػػة ،تيرشػػد إلػػى تىعػ ُّػرؼ بػػدايات الكممػػات كنيايتيػػا .فمػػف المعمػػكـ ٌ
ي
ػيئا مػػف اسػػتقالليا ،فقػػد تتػػداخؿ مػػع غيرىػػا ،أك تفقػػد جػػزنءا مػػف
المتٌصػػؿ قػػد تى ٍفقػػد شػ ن
سمسػػمة الكػػالـ ي
ككناتيا ،أك تيدغـ أطرافيا في بدايات كممات الحقة".2
يم ٌ
لػػذلؾ ،فػ ٌف النبػػر ييسػػاعدنا فػػي الكشػػؼ عػػف بدايػػة الكممػػة كنيايتيػػا ،كذلػػؾ ييسػػاعد فػػي ك ٍشػؼ
ِّ
كم ٍنػع حػػدكث المػػبس .كىنػػاؾ الكثيػػر مػػف ال ٌشػكاىد يبػػرز فييػػا دكر النبػػر فػػي تعػ ُّػرؼ بػػدايات
الداللػػة ،ى
الصمة:
الكممات كنيايتيا ،مف ذلؾ قكؿ ِّ
ً
بعض ً
إف ىم ٌنيتي
أعاذ ىؿي ،
المكـٌ ،
ى

لًقى ٍد ًر لى و
يد
ياؿ ما لىيي ٌف ىمز ي

3

يف) ككممػة كاحػدة ،ففػي الحالػة
مف خالؿ النبر يستطيع السامع التفريؽ بيف (ما لىيي ٌف) ك (مػالى ٌ
أما في الحالة الثانية تككف الكممة يمشتقة مػف
األكلى يقع النبر عمى الالـ كتككف (ما) حرؼ نفيٌ ،
الماؿ .ككذلؾ الحاؿ في قكلو:
أال ىم ٍف لن ٍف و
جميدىا
س يمستى ًخؼ ي

دكدىا
كص ي
ىك ىسممى يم ه
بيف يبخمييا ي

الص ٌمة ،ص.122
 -1ديكاف ِّ
 -2عمـ األصكات ،كماؿ بشر ،ص.515
الص ٌمة ،ص.89
 -3ديكاف ِّ
 -4السابؽ ،ص ،90جميدىا :تجمدىا.
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4

فق ػراءة كممػػة (سػػممى) بنبػػر المقطػػع األكؿ تبػػدك فػػي األذف ىكػػذا( :سػ ٍػؿ ما) بمعنػػى اس ػ ؿ
ما ،...كىنا يبرز دكر النبر في منع كقكع المبس .كفي قكلو:
ساكف ً
ً
الحمى
ت مف
كنت قى ٍد يعمٌ ٍق ي
كا ٍف ي

ِّ
عيدىا
صدكقنا ىك ي
يم ىكذبةن ىك ٍعدم ،ى

1

إذا نبر القارئ المقطع الثاني (العيف) مػف كممػة (كعيػدىا) ،صػارت بمعنػى (العيػد) ،كلكػف
السياؽ ُّ
األكؿ (الػكاك).
يدؿ عمى ٌأنيا يمشتقٌة مف (الكعد) لذلؾ ٌ
فالنبر ينبغي ٍ
أف يقػع عمػى المقطػع ٌ
كقكلو:
جرل مف يج ً
يدىا
يف فىر ي
المقمىتى ى
فكف ي

2

بع ىدما
مف
الشك ى
ف ٍخفى ٍي ي
ت ٍ
ؽ ٍ
أصحابي ٍ
ى

الس ػياؽ،
إذا نبػػر القػػارئ المقطػػع (مػػا) فػػي (بعػػدما) ،أصػػبحت (مػػا) نافيػػةٌ ،
كلكنيػػا ،حسػػب ٌ
(ما) المكصكلة .كذلؾ األمر في البيت الذم يميو ،عندما قاؿ:
مف ً
الع ً
قبؿ ما ييرل
يف ٍ
ى
كاء ى
ككاف يب ي

تستعيدىا
ي
عم ورك ،عادةن
عمى ٌأـ ٍ

3

السياؽ.
فنبر (ما) يجعميا نافية ،كىذا ال يتناسب ك ٌ
(أكدعا) في قكؿ الشاعر:
كاذا نبر القارئ المقطع األكؿ في ى
ً
أكدعا
اليكـ ى
ىخميمىي ،يعكجا م ٍن يكما ى

سكما بالقي ٍبي ىب ًة ىبٍمقىعا
ين ىح ِّي ير ن

4

الص ٌمة ،ص.90
 -1ديكاف ِّ
 -2السابؽ ،كالصفحة ذاتيا.
 -3السابؽ ،ص.91

 -4السابؽ ،ص ،106عكجا :مف عاج :إذا مر في طريقو بالمكاف ف قاـ عنده قميال ،رسكـ الدار :آثارىا ،المكاف
البمقع :الخالي الميجكر( .اليامش األكؿ ،ص .)106
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ألصبحت يمشتقٌة مػف (كدع) (الكديعػة) ،كىػذا يتنػافى مػع معنػى البيػت ،فالشػاعر ييخاطػب
ٍ
أف يقػع النبػر عمػى المقطػع
أف ييقيمػا بالمكػاف قم ن
ػيال أك ي ىػدعاه لػذلؾ ينبغػي ٍ
االثنػيف ،كيطمػب منيمػا ٍ
الثاني (الداؿ) .كفي قكلو:
ً
الع ٍي ً
منيا لًتى ٍد ىمعا
ناف ٍ
تىىرٍق ىرقىت ى

فىما كم ىمتٍني ىغ ٍي ىر ىر ٍج وع ،كاٌنما

1

قراءة كممة (كممتني) بنبر المقطع الثاني (الالـ) ،تبدك في األذف ىكذا( :كؿ ىمتٍني) .كيظير
(كقىعػػا) فػػي
دكر النبػر فػػي التفريػػؽ بػػيف فعػػؿ األمػػر (قىعػػا) المسػبكؽ بػكاك العطػػؼ ،كالفعػػؿ الماضػػي ى
الصمة:
قكؿ
ٌ
أال يا يغرىاب ٍي ىب ٍينًيا ال تىىرفٌعا

جميعا باليكل ىكقىعا ىمعا
ىك ًطي ار
ن

2

أف الفعػؿ م و
ػاض ،كىػػذا يتنػافى مػػع
فػ ذا قيرئػت كممػػة (كقعػا) بنبػر المقطػػع األكؿ (الػكاك) لػدلٌت عمػػى ٌ
أف يقع النبر عمى المقطع الثػاني
السياؽ ،بداللة كجكد فعؿ األمر (طيرا) الذم سبقو ،لذلؾ ينبغي ٍ
(القاؼ) .كفي قكلو:
ب ٌأنني
أى يك ُّر إلى ليمى ف ٍح ىس ي

يميا
يـ عمى ليمى ،ى
ىكر ه
كغ ٍيرم ىكر ي

3

قراءة كممة (كريـ) بنبر المقطع الثاني (رم) تبدك في األذف ىكذا( :كػى ريـ) .كقكلو:
ت ىقمكصي آخر ً
الميؿ ىحٌنةن
كحن ٍ
ٌ
ى

نينيا
فيا ىرٍك ىعةن ما ر ى
اع قٍمبي ىح ي

الص ٌمة ،ص.108
 -1ديكاف ِّ
 -2السابؽ ،ص.109

 -3السابؽ ،ص ،128أكر :أرجع.

 -4السابؽ ،ص ،135القمكص :الناقة الفتية.
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4

إف قراءة كممة (راع) بنبر المقطع األخير (العيف) تصبح (راعى) مف الم ارعػاة ،كىػذا يتنػافى
ٌ
أخاؼ.
مع المعنى كالسياؽ ،كالصكاب ىك نطقيا بدكف نبر المقطع األخير لتككف بمعنى:
ى
أف النب ػػر ظ ػػاىرة ص ػػكتية بالغ ػػة األىمي ػػة ف ػػي المغ ػػة العربي ػػة ،ت ػػؤدم كظيف ػػة
كىك ػػذا ،ييس ػػتنتج ٌ
فيصبح المقطع
داللية ،مف خالؿ إعطاء مقطع مف مقاطع الكممة مز ن
يدا مف ٌ
الضغط أك الكضكح ،ي
النبػر عنايػة كبيػرة فيػك ييػؤثٌر فػي ِّ
الداللػة بشػكؿ كبيػر.
أكضح نسبة إلى المقاطع األخرل .كيتطمٌب ٌ
ػمعيا ،ككظيفػػة دالليػػة
ٌ
ػكحا سػ ن
كلمنبػػر كظيفتػػاف :كظيفػػة صػػكتية فيػػك ييعطػػي الكممػػة أك المقطػػع كضػ ن
تتمثؿ في إبراز المعاني كت كيدىا كالتفريؽ بينيا.
التنغيم9
السػياؽ كدكره
ييعػ ٌػد التٌنغػػيـ مػػف أكثػػر الظػكاىر الصػػكتية التػػي تػػؤثر فػػي الداللػػة ،كتيػػتـ بتػ ثير ٌ
في إنتاج المعنى ،كتتمثٌؿ داللتو فػي قدرتػو عمػى التعبيػر عػف مػدل انسػجاـ األصػكات بعضػيا مػع
إيقاعػا
كيكسػب التنغػيـ الكػالـ
بعض فمف خاللو تكتمؿ ٌ
ن
معا المعاني كالدالالت .ي
النغمات ،كتيش ٌكؿ ن
اصػؿ ،كالػذم مػف شػ نو
مكسيقيا ينسجـ مع المعنى كالسياؽ ،ييسيـ ن
ن
أيضا في تحقيؽ الغاية مف التك ي
المساعدة في يكضكح الكالـ كفى ٍيـ معناه.
الم ػػتكمٌـ بص ػػكرة كاض ػػحة ،مقترنن ػػا بتنغ ػػيـ
المط ػ ٌػرزات
ٌ
الكالميػ ػة ،ف ػػالكالـ إذا ٌأداه ي
كالتنغ ػػيـ م ػػف ي
أف التنغػيـ
ثكبا يم ن
طرزا ،كىذا يد ٌؿ عمى ٌ
معيف ،كفقنا لما يقتضيو المعنى ،فالكالـ حينيا يصبح ك ٌنو ن
جسػػد
ػكتية
ٌ
مػػف الظ ػكاىر الصػ ٌ
كيزيػػؿ المػػبس ،ي
الجمالي ػة ،كفػػي الكقػػت نفسػػو يػػدعـ المعنػػى كيبػػرزه ،ي
كي ٌ
المػ ػتكمـ كانطباعاتػػو ،كى ػػذا يػػنعكس عم ػػى المتمقػػي ،فيستش ػػعر تمػػؾ االنفع ػػاالت ،فتتحق ػػؽ
انفعػػاالت ي
الغاية مف التكاصؿ.
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كالتنغػػيـ بخػػالؼ النبػػر الػػذم ي ػ تي عمػػى كممػػة أك مقطػػع مػػف مقاطعيػػا ،فيػػك إيقػػاع عبػػارة
إف تنغػيـ الكػالـ ييح ٌػكؿ العبػارة مػف أداء
كي ٌ
عبر عف نغمات الكالـ المتصؿ ،كبعبػارة أخػرلٌ ،
كاممة ،ي
الحػظ ذلػؾ عنػد نطػؽ لفػظ الجاللػة
إلى آخر كفقنا لممعنى ،فػالمعنى ٌ
يتغيػر بػاختالؼ التنغػيـ ،كمػا يي ى
(اهلل) ب شكاؿ مختمفة مف التنغيـ ،ىفينتج عف ك ٌؿ شكؿ معنى مختمؼ ،كاالستفياـ ك ُّ
التعجب كالنداء
كغيرىا.
عب ػر
عينػػة تي ٌ
المتٌصػػؿ ،كلكػ ٌؿ يجممػػة مكسػػيقى يم ٌ
كىكػػذا فػػالتنغيـ ظػػاىرة صػػكتية يمتعمٌقػػة بػػالكالـ ي
عػف داللتيػػا ،كقػػد أشػػار إلػػى ذلػػؾ محمػػد عمػػي الخػػكلي ،بقكلػػو ":عنػػدما نقػػكؿ جممػػة نقكليػػا بطريقػػة
أف مػا سػمعو سػؤاؿ
معينة ،بتنغيـ معيف ،أك مكسيقى معينة إذا شئت .كيستطيع السامع أف يعرؼ ٌ
أك إخبار أك تعجب حتى لك لـ يفيـ بالضبط محتكل ما سمع".1
عرفػػو برتيػػؿ مػػالمبرج ب نػػو ":عبػػارة عػػف جممػػة مػػف العػػادات األدائيػػة المناسػػبة لممكاقػػؼ
كقػػد ٌ
المختمفة ،مف تعجب كاستفياـ كسخرية كت كيد كتحذير كغير ذلؾ مف المكاقؼ االنفعالية".2
الجمالي الذم تيقاؿ
الصكتي
معنكيةٌ ،إنو" اإلطار
كيكسبو قيمة
ٌ
ركحا ي
كالتنغيـ يعطي الكالـ ن
ٌ
ٌ
االستفيامية غيػر تنغػيـ جممػة اإلثبػات ،كلكػ ٌؿ جممػة صػيغة
بو الجممة في السياؽ" ،3فتنغيـ الجممة
ٌ
التنغيميػة تي ًعػ ٍيف عمػى الكشػؼ عػف
تنغيمية خاصػة ،بعضػيا صػاعد كبعضػيا ىػابط ،كىػذه الصػيغة
ٌ
ٌ
النحكم.4
معناىا
ٌ

 -1األصكات المغكية ،النظاـ الصكتي لمغة العربية ،محمد عمي الخكلي ،دار الفالح ،األردف ،ص.170
 -2عمـ األصكات ،برتيؿ مالمرج ،ص.209

 -3المغة العربية معناىا كمبناىا ،تماـ حساف ،ص.226
 -4ينظر :السابؽ ،كالصفحة ذاتيا.
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ػيقية أك
ػابع النغمػ ػػات المكسػ ػ ٌ
كعرفػ ػػو ب نػ ػػو ":تتػ ػ ي
كمػ ػػا اسػ ػػتخدـ مػ ػػاريك بػ ػػام مصػ ػػطمح التنغػ ػػيـ ٌ
1
أف لمتنغ ػػيـ ص ػػمة كثيق ػػة باإليق ػػاع
اإليقاع ػػات ف ػػي ح ػػدث كالم ػػي يم ىعػ ػٌيف"  ،يس ػػتدؿ م ػػف ذل ػػؾ عم ػػى ٌ

غيػػر مػف طريقػة كالمػو كأدائػػو
كمكسػيقى الكػالـ .كظػاىرة التنغػيـ ظػػاىرة يمالزمػة لمكػالـ ،فاإلنسػاف يي ٌ
لمجمؿ بتغيُّر الداللة.
ي
كأشار ابف جني -مف القدماء -إلى التنغيـ كأثره فػي الكػالـ ،بقكلػو ":كقػد حػذفت الصػفة كدؿ
الحاؿ عمييا ،كذلؾ فيما حكاه صاحب الكتاب مف قكليـ :سير عميو لي هؿ ،كىـ يريدكف :ليؿ طكيؿ
ػس فػي كػالـ
كك ٌنمػا ىػذا ٌإنمػا يحػذفت فيػو الصػفة لمػا د ٌؿ مػف الحػاؿ عمػى مكضػعيا ،كذلػؾ ٌأنػؾ تح ٌ
القائؿ لذلؾ مف التطكيح كالتطػريح كالتفخػيـ كالتعظػيـ ممػا يقػكـ مقػاـ قكلػو( :طكيػؿ) أك نحػك ذلػؾ.
تحس ىذا مف نفسػؾ إذا ت ممتػو كذلػؾ ٌأنػؾ تكػكف فػي مػدح إنسػاف كالثنػاء عميػو فتقػكؿ :كػاف
كأنت ٌ
رجال ،فتزيد مف قكة المفظ ب(اهلل) كتتمكف مف تمطيط الالـ ،كاطالة الصػكت بيػا كعمييػا ،أم
كاهلل ن
يما أك نحك ذلؾ".2
فاضال أك
رجال
ن
ن
ن
شجاعا أك كر ن
ييالحظ مف كالـ ابف جنيٌ ،أنو أدرؾ كظيفة تنغػيـ الكػالـ ،كا ٍف لػـ يػذكر يمصػطمح التنغػيـ كمػا
ذ ىك ىره المحػدثكف ،إال ٌأنػو أدرؾ الكظيفػة التػي تؤدييػا طريقػة لفػظ الكػالـ  ،مػف إطالػة كزيػادة فػي ق ٌػكة
المفظ ،كأثر ذلؾ في الداللة.
كقػػد فطػػف عممػػاء التجكيػػد إلػػى دكر التنغػػيـ كأداء الكػػالـ فػػي األداء القرآنػػي ،مػػف ى ػؤالء :ابػػف
ػائال ":فم ػػيس التجكي ػػد بتمض ػػيغ
الج ػػزرم ،ال ػػذم اس ػػتخدـ لف ػػظ (األداء) ف ػػي كالم ػػو ع ػػف التجكي ػػد .ق ػ ن
المساف ،كال بتقعير الفـ ،كال بتعكيج الفؾ ،كال بترعيد الصكت ،كال بتمطيط الش ٌػد ،كال بتقطيػع الم ٌػد،

 -1أسس عمـ المغة ،ماريك بام ،ص.93

 -2الخصائص ،ابف جني ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،ط ،4ج ،2ص.373-372
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الغنات ،كال بحصرمة الراءات ،قراءة تنفر عنيا الطباع ،كتمجُّيا القمكب كاألسماع ،بؿ
كال بتطنيف ٌ
تعس ػػؼ كال تكمُّػػؼ ،كال
ػغ فيي ػػا كال لى ػ ٍػكؾ ،كال ُّ
مض ػ ى
القػ ػراءة الس ػػيمة ،العذب ػػة الحم ػػكة المطيف ػػة ،الت ػػي ال ٍ
ُّ
تصنع ،كال تنطُّع".1
كابف الجزرم بذلؾ ييشير إلى بعض األداءات الخاطئة كي مر ُّ
بتجنبيػا ،كالػى بعػض األداءات
الس ػميـ ،كينسػػجـ األداء فػػي
ػتـ الفيػػـ ٌ
ى
الحس ػنة كي ػ مر باألخػػذ بيػػا ،بيػػذا يتحقػػؽ األداء المطمػػكب ليػ ٌ
كخفضا مع المعاني ،مؤثِّرة في نفس السامع.
فعا
ن
تنغيمو ر ن
كأشار الرافعي إلى يحسف األداء في القرآف الكريـ بقكلو ":فمما قرئ عمييـ القرآف ،أركا حركفو
ألحانا لغكيػة رائعػة ك نيػا الئتالفيػا كتناسػبيا قطعػة كاحػدة" .2يؤكػد
في كمماتو ،ككمماتو في جممو،
ن
أف القػ ػرآف الكػ ػريـ ي ػػؤثر ف ػػي ال ػػنفس إذا م ػػا ص ػػاحبتو م ػػؤثرات ص ػػكتية متناس ػػبة م ػػع المع ػػاني
ى ػػذا ٌ
كالدالالت.
إف بعض قراء القرآف الكريـ يخفض صكتو في مكاطف معينػة ،كيرفعػو فػي مػكاطف أخػرل،
ثـ ٌ
كينفعػػؿ فػػي بعضػػيا ليػػدؿ عمػػى شػػيء معػػيف كاالسػػتنكار كالتفخػػيـ ،فػػبعض القيػ ٌراء يقػ أر قكلػػو تعػػالى:
ون} (الفرقاف ،)3،بصػكت مػنخفض ،كمػنيـ مػف
ون َشيْئا َو ُه ْم ي ُْخلَقُ َ
{ َوا َّت َخ ُذوا مِنْ ُدو ِن ِه آلِ َهة َ َي ْخلُقُ َ
ون} (المؤمنكف ،)16،بانفعاؿ ليد ٌؿ عمى ت كيد البعث.
يق أر قكلو تعالىُ { :ث َّم ِ َّن ُك ْم َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة ُتب َْع ُث َ
كمسػاندتو فػي إيصػاؿ المعنػى
ىذا ييؤ ٌكد إدراؾ القيٌراء ٌ
ألىمية األداء ،كدكره فػي إنتػاج المعنػى ،ي
بكضكح تاـ ،كدكره في تحريؾ المشاعر كاألحاسيس.
 -1النشر في القراءات العشر ،ابف الجزرم ،تحقيؽ :عمي محمد الضباع ،المطبعة التجارية العممية ،ج،1
ص.213

 -2إعجاز القرآف الكريـ كالبالغػة النبكيػة ،مصػطفى صػادؽ الرافعػي ،دار الكتػاب العربػي ،بيػركت ،ط،2005 ،8
ص.148
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لقػػد قسػػـ تمػػاـ حسػػاف التنغػػيـ إلػػى نمػػاذج (أشػػكاؿ) ،كىػػي :النغمػػة اليابطػػة الكاسػػعة ،النغمػػة
الصاعة الكاسعة ،النغمة اليابطة المتكسطة ،النغمة الصاعدة المتكسطة ،النغمة اليابطة الضيقة،
1
أف الكاس ػػع يمث ػػؿ عم ػ ٌػك الصػػكت ،كم ػػف أمثم ػػة اس ػػتعمالو:
النغمػػة الص ػػاعدة الض ػػيقة  .كأش ػػار إلػػى ٌ

الخطابة كالصياح الغاضب كنحك ذلػؾ ،كالمتكسػط يسػتعمؿ لممحادثػات العاديػة ،كالضػيؽ لمعبػارات
بعمك الصكت كانخفاضو.2
اليائسة الحزينة ،فالسعة كالتكسط كالضيؽ تتصؿ ٌ
كبعد تعريفػو لمتنغػيـ ب نػو " اإلطػار الصػكتي الػذم تقػاؿ بػو الجممػة فػي السػياؽ" ،3يشػير إلػى
أف" الييكػػؿ التنغيمػػي الػػذم ت ػ تي بػػو الجممػػة االسػػتفيامية كجممػػة العػػرض غيػػر الييكػػؿ التنغيمػػي
ٌ
لجممػػة اإلثبػػات كىػ ٌػف 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
معػػو .كبعضػػيا صػػاعد مػػف مسػػتكل أسػػفؿ كبعضػػيا ىػػابط مػػف مسػػتكل أعمػػى ،فالصػػيغة التنغيميػػة
نغمي خاص بالجممة ،ييعيف عمى الكشؼ عف معناىا النحكم".4
منحنى
ٌ
لمتنغيـ دكر ىاـ يظير بكضكح في تمييػز الجممػة الخبريػة مػف االسػتفيامية مػف المؤكػدة ،كىػذا
فسػريف .كيتطمػب التنغػيـ قارنئػا
الم ٌ
يي ٌ
فسر اىتماـ الدارسيف بالتنغيـ مف عمماء المغػة كعممػاء التجكيػد ك ي
إف األداء لػػيس مجػػرد أص ػكات
يم ن
ػنص بطريقػػة يمعينػػة ،فينقػػؿ المعػػاني بدقٌػة إ ٍذ ٌ
تقنػػا بارنعػػا ،يػػؤدم الػ ٌ
بؿ ٌإنو أداة لمتعبير عف المعاني.
متولفةٍ ،

 -1ينظر :المغة العربية معناىا كمبناىا ،ص.229
 -2ينظر :السابؽ ،كالصفحة ذاتيا.
 -3السابؽ ،ص.226

 -4السابؽ ،كالصفحة ذاتيا.
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وظائف التنغيم9
تتجمٌ ػػى كظيف ػػة التنغ ػػيـ ف ػػي تكض ػػيح ال ػ ٌػدالالت ف ػػي الك ػػالـ ،فتميي ػػز الجمم ػػة االس ػػتفيامية م ػػف
كيشاركيا فػي بيػاف
يتـ إال بكساطة التنغيـ ،إضافة إلى ٌأنو يح ٌؿ مح ٌؿ عالمات الترقيـ ،ي
الخبرٌية ال ٌ
بد لمتراكيب مف طريقة تصؿ بيا إلى السامع كما ينبغي.
داللة التراكيب ،إ ٍذ ٌإنو ال ٌ
كثم ػة
ػنص المكتػػكب ن
كالتنغػػيـ ييعطػػي لمػ ٌ
ركحػػا كحيكيػػة ،كلػػو دكر بػػارز فػػي تكضػػيح الػػنصٌ ،
أغػراض ككظػػائؼ لمتنغػػيـ فػػي المغػػة فيػػك مظيػػر مػػف مظػػاىر التػ ثير فػػي المعنػػى كاإلعػراب ،كمػػف
أىـ تمؾ الكظائؼ:
 -1الوظيفة المعنوية9
ي ػرتبط 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
ػثال،
إف تغييػػر النغمػػة يػػؤدم إلػػى تغييػػر الداللػػة ،كاالنتقػػاؿ بالجممػػة مػػف خبرٌي ػة إلػػى اسػ
ػتفيامية ،فمػ ن
ٌ
ٌ
ػت
ػت كػػذا) جممػة خبريػة ،قػد تنتقػػؿ بػالتنغيـ إلػى جممػة اسػ
ػت قمػ ى
ػتفيامية ،بمعنػى( :أأىن ى
جممػة( :أنػت قم ى
ٌ
ػتفيامية ،فػ ذا قيمػت
جدا) تحتمؿ أف تككف جممة خبرٌية أك جممة اس
كذا ) .ككذلؾ جممة( :ىك ذكي ن
ٌ
استفيامية ،كاذا قيمت بنغمة (ىابطة) في نيايتيا تككف خبرٌية.
بنغمة (صاعدة) في نيايتيا تككف
ٌ
ػثال،
كتبرز الكظيفة
المعنكية بكضكح في القرآف الكريـ ،فالتنغيـ في آيػات االسػتغفار كالتكبػة م ن
ٌ
ؤدل فػي آيػات التيديػد كالكعيػد ،فػالميف غيػر الش ٌػدة ،كاألمػر كالنيػي
المػ ٌ
ال ٌ
بد ٍ
أف يختمؼ عف التنغيـ ي
غير الدعاء.

000

اضحا فالتنغيـ في قكؿ الشاعر:
دكر
م ،يؤدم التنغيـ نا
كفي ديكاف ِّ
معنكيا ك ن
ن
الصمة القشير ٌ
ً
اء
لمم ٌ
حب جز ي
كال ع ٍن ىد رٌيا ي

لعمر ىؾ ما ريا ً
أمان وة
بذات ى
ٌ
ي

1

التحسر يختمؼ عف قكلو:
بما فيو مف معنى
ُّ
أزداد إال ىم ىكٌدةن
خميمي ،ال ي
ٌ

ً
ً
اء
ل ٌ
الع ىدك ي
طيا ،كا ٍف ىع ىدتٍن ىي ي

2

أيضا في قكلو:
بما فيو مف معنى اإلصرار عمى ٌ
حب رٌيا .كيظير ذلؾ ن
و
ٌ ُّ
غمامة
في ًء
كلكنما الدنيا ىك ٍ

أظىمٌ ٍ و
اضم ىحمٌ ًت
ت بً ىغ ٍيـ ى
ساعةن ك ى

3

أف يختمؼ تنغيـ ىذا البيت عف تنغيـ البيت الذم يميو:
فال يب ٌد ٍ
مامةى يغ ٍد ىكةن
أال قاتى ىؿ اهللي ى
الح ى

حيف ىغن ًت
عمى الفى ٍرًع ماذا ىي ىج ٍ
ت ى

4

قص هد إلى الت كيد أك المبالغة في الدعاء.
ففي التنغيـ ٍ
أف يي ارعػي معػػاني األبيػات كيػ تي بنغمػات تيناسػب المعنػى كالسػػياؽ،
كىكػذا ،فػ ٌف عمػى القػارئ ٍ
تفاعؿ القارئ ،كت ثُّره عند القراءة.
كىذا ال ي تي إال مف خالؿ ي

الص ٌمة ،ص.53
 -1ديكاف ِّ
 -2السابؽ ،كالصفحة ذاتيا.
 -3السابؽ ،ص.66
 -4السابؽ ،ص.67
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الداللية9
 -1الوظيفة ِّ
دكر عمػػى قػػدر كبيػػر مػػف األىميػػة فػػي التفريػػؽ بػػيف دالالت السمسػػمة الكالميػػة
ػؤدم التنغػػيـ نا
يػ ٌ
فرؽ التنغيـ بيف داللتيا عمى النفي أك اإلثبات أك التفجُّع أك
الكاحدة ،ففي الجممة
ٌ
االستفيامية يي ٌ
التمني أك الدعاء.
األمر أك النيي أك التحذير أك ٌ
الص ٌمة:
كنستطيع أف ىنٍممح ىذه الكظيفة مف خالؿ قكؿ ِّ
اح ٍس ىرتيٍ ،لـ أ ٍق ً
بانةن
ض ٍ
من ًؾ لي ى
فك ى

كلـ أتى ىمتٌ ٍع بال ًجك ًار كبالقي ٍر ًب
ٍ

1

أف يق ػ أر (فكاحس ػرتي) بنغمػػة مرتفعػػة إليصػػاؿ معنػػى المبالغػػة فػػي الحػػزف
إف عمػػى القػػارئ ٍ
إ ٍذ ٌ
عند الشاعر .كالتنغيـ ييتيح لممتكمـ الخركج عف األسمكب الظاىر في بياف غرضو كتكضيحو ،إلى
الص ٌمة:
أسمكب آخر يمقابؿ لو ،كمف األمثمة عمى ذلؾ قكؿ ِّ
ً
األكشاؿ ٌإال استىيىمٌ ًت
جبؿ
كال ى

مؿ ً
الحمى
لعي وف ال ترل يق ى
أال ىم ٍف ٍ

2

لع ٍيف) يظير بالتنغيـ ،فػالمفظ لفػظ اسػتفياـ كمعنػاه التٌ ىحسُّػر كالتفىجُّػع .كمػف
(مف ى
االستفياـ في ى
أيضا ،ما لفظيو االستفياـ كمعناه االستنكار ،كمنو قكلو:
األمثمة عمى ذلؾ ن
ت
بان ٍ
ص ٍد ى
ٍ
ع الزجاجة ى
ص ىد ٍعنا ى
فان ى

بان ً
ص ٍد ًع ُّ
الزجا ًج
ص ً
لي ٍ
ى
داع ى
كيؼ ٍ

3

التعجب ،مثؿ قكلو:
كمنو ما ل ٍفظو االستفياـ كمعناه
ٌ
بيع كص ٍي و
ؼ
سقى اهللي ٍ
نج ندا ٍ
مف ر و ى

نجدا
مف ر و
بيع سقى ٍ
كماذا تيىر ٌجي ٍ

الص ٌمة ،ص ،57المبانة :الحاجة.
 -1ديكاف ِّ
 -2السابؽ ،ص ،64استيمت :سالت بالدمع.
 -3السابؽ ،ص .75
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1

تتبيف الكظيفة ِّ
الجمػؿ ،كتىكافيػؽ التنغػيـ مػع معنػى
كىكذاٌ ،
الداللية لمتنغيـ في التفريػؽ بػيف دالالت ي
الجممة.
التركيبية9
 -2الوظيفة
ه
الجمؿ مف تركيب
تظير الكظيفة
ٌ
الجمؿ ،فالتنغيـ يي ىغٌير ي
التركيبية لمتنغيـ في التٌفريؽ بيف أنكاع ي
كض ػح بعػػض األسػػاليب التػػي يحػػذفت بعػػض عناصػػرىا كحػػذؼ أداة
كي ٌ
إلػػى آخػػر .كالتنغػػيـ ييظيػػر ي
ػتفيامية
االس ػػتفياـ ،كح ػػذؼ أداة الن ػػداء ،كىن ػػاؾ تراكي ػػب تحت ػػكم عم ػػى أدكات اس ػػتفياـ كليس ػػت اس ػ
ٌ
ُّ
التعجػػب أك االسػػتنكار أك التقريػػر.
الجمػػؿ ييخػػرج الجممػػة مػػف االسػػتفياـ إلػػى
فػػالتنغيـ فػػي مثػػؿ ىػػذه ي
كىذا مثاؿ يكضح ذلؾ:
أف أخاه حافظ لمقرآف)
ليث،
ه
ى
أخكؾ حافظه لمقرآف ( .إخبار ليث ٌ
أخكؾ ،حافظنا لمقرآف ( .إخبار أخي ليث ،ب ٌف ليثنا حافظ لمقرآف)
ليث
ه
ى
أخكؾ حافظه لمقرآف ( سؤاؿ ،ىؿ ليث يحفظ القرآف )
ليث
ه
ى
ليث ،أخكؾ حافظه لمقرآف ( .نداء

إخبار)

أخكؾ حافظه لمقرآف ( نداء
ليث،
ى

استفياـ)

ىذه الجممة تعتمد عمى التنغيـ في بياف معناىا ،كلػيس فػي تركيبيػا مػا يػد ٌؿ عمػى معنػى يم ىعػٌيف
دكف آخر .كمثؿ ذلؾ قكؿ اليزيدم لمكسائي:
مير
ال يككف
المير ي
ي

مي نار
ال يككف ى
الع ٍي ير ٍ

الص ٌمة ،ص.78
 -1ديكاف ِّ
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أف الشاعر أخط  ،إذ يجب أف ينصب المير الثاني عمى ٌأنو خبر (يككف) ،فقاؿ لو
فظف الكسائي ٌ
ٌ
ً
الم ػرتبط
اليزيػػدم :الشػػعر ص ػكابٌ ،إنمػػا ابتػػدأ فقػػاؿ :الميػ يػر ميػ يػر .كىنػػا لػػـ يفطػػف الكسػػائي لمكقػػؼ ي
بػػالتنغيـ الػػذم جعػػؿ جممػػة (ال يكػػكف) ذات نغمػػة ممي ػزة ،فكػػاف لػػو أث ػره الكاضػػح فػػي الداللػػة عمػػى
المعنىً.1
النحكم ،إذ يكػكف التنغػيـ ىػك العنصػر
كيتغير معناىا
عيف،
ٌ
كىكذا ،فيناؾ يجمؿ تيقاؿ بتنغيـ يم ٌ
ٌ
مي ػػز معن ػػى الجمم ػػة ،نح ػػك قكل ػػؾ( :ال) بقص ػػد اإلنك ػػار أك االس ػػتفياـ أك التككي ػػد أك
الكحي ػػد ال ػػذم يي ٌ
المراد.
التعجب ،كذلؾ ألداء المعنى ي
كيفػ ٌػرؽ بينيػػا "كػػالفرؽ بػػيف (يػػا) الندبػػة كالنػػداء،
كي ٌ
ميػػز التنغػػيـ معػػاني الحػػركؼ كاألدكات ي
ي
ػت ًفػي ىج ٍن ً
ػب الم ًػو} (الزمػر ،)56 ،ك(يػا) ىنػا لمندبػة
كمثؿ ذلؾ قكلو تعالى { :ىيا ىح ٍس ىرتىا ىعمى ٰى ىما فىر ٍ
ط ي
لتع ٌذر النداء عمى الحسرة ،كلنغمة الحزف التي تكتنؼ حديث العاصي يكـ القيامة".2
ميما في التفريؽ بيف الخبر كالدعاء ،كبيف الخبر كاالستفياـ ،ككذلؾ
ىذا كيؤدم التنغيـ نا
دكر ًّ
يحؿ محؿ حذؼ بعض الكممات مف التراكيب فقد تيحذؼ أداة االستفياـ كيدؿ التنغػيـ عمييػا ،كقػد
ً
يف
تحذؼ أداة النداء كيدؿ التنغيـ عمييا ،ككذلؾ الصفة ،كجكاب الشرط كقكلو تعالى { :ىكىيقيػك يؿ الػذ ى
ىكفى يػركا لىػ ٍػكىال أ ٍينػ ًػز ىؿ ىعمى ٍيػ ًػو ىآيػةه ًمػ ٍػف ىرِّبػ ًػو} (الرعػد ،)27 ،حػػذؼ جػكاب (لػكال) كالتقػػدير (لصػ ٌػدقناه) .كفيمػػا
الصمة:
يمي تكضيح ذلؾ الحذؼ ب مثمة عدة مف ديكاف ِّ

 -1ينظػػر :التنغػػيـ فػػي المغػػة العربيػػة ،رؤيػػة فيزيائيػػة ،رضػػا زالقػػي ،جامعػػة بػػكمرداس ،ص ،72نقػ نػال عػػف :األشػػباه
كالنظائر ،السيكطي ،1986 ،ص.245

 -2التنغيـ كأثره في اختالؼ المعنى كداللة السياؽ ،سيؿ ليمى ،مجمػة كميػة اآلداب ،العػدد السػابع ،جامعػة محمػد
خيضر ،الجزائر.2010 ،
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أ -حذف أداة االستفيام وداللة التنغيم عمييا9
الصمة:
قد تيحذؼ أداة االستفياـ كيدؿ التنغيـ عمييا ،كقكؿ ِّ
ت
إف القيكل قى ٍد تى ىجذ ىم ٍ
ك ًم ٍف قى ٍكلًيا ٌ

قاء
كما لمقيكلٌ ،إال تي ىجذ ،ىب ي

1

(أإف القػػكل قػػد تجػػذمت )
أداة االسػػتفياـ محذكفػػة فػػي (إف القػػكل قػػد تجػػذمت) ،كتقػػدير الكػػالـ ٌ
كيغيػػر األسػػمكب ،إ ٍذ ينقمػػو مػػف
أم( :ىػػؿ تجػػذمت القػػكل ) يحػػؿ التنغػػيـ محػػؿ األداة المحذكفػػة ،ي
ُّ
عبػ ػر ع ػػف ذل ػػؾ بالنغم ػػة المس ػػتكية
الص ػػيغة اإلخباري ػػة إل ػػى أخ ػػرل إنش ػػائية ت ػػدؿ عم ػػى
كي ٌ
التعجػ ػب ،ي
جيبيػا ب ٌنػو لػيس لمقػكل بقػاء
الصاعدة ،كتتمثؿ داللة البيت في ٌ
في ي
أف رٌيا تتعجػب مػف انقطػاع قػكاه ،ي
كا ٍف لـ تنقطع.
أىمية التنغيـ بالكشؼ عف الداللة فالتنغيـ ييؤكد حذؼ ىمزة االسػتفياـ ،إضػافة إلػى
كتتجمى ٌ
أف يت مػػؿ
إب ػراز القيمػػة
االنفعالي ػة لمعبػػارة المغكيػػة فػػي البيػػت ،كمػػف ىنػػا ف ٌن ػو ينبغػػي عمػػى القػػارئ ٍ
ٌ
المعنى كي تي بنغمة تيناسبو ،سكاء أكانت الداللة ظاىرة أـ باطنة.
كفي قكلو:
ً
منكـ
آخر ى
يقكلكف :ىذا ي
الع ٍيد ي

العيًد ًم ٍف ىقٍمبي
ي
فقٍم ي
آخر ٍ
ت :كىذا ي

2

أداة االستفياـ محذكفة في (ىذا آخر العيد منكـ) ،كتقدير الكالـ (أىذا آخر العيد منكـ) ،إ ٍذ
كيغيػػر األسػػمكب ،فينقمػػو مػػف الصػػيغة اإلخبارٌي ػة إلػػى أخػػرل
يح ػ ٌؿ التنغػػيـ مح ػ ٌؿ األداة المحذكفػػةٌ ،

1
2

الص ٌمة ،ص ،54تجذمت :تقطعت.
ديكاف ِّ
السابؽ ،ص.57
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الصػ ػاعدة .كتظي ػػر أىمي ػػة التنغ ػػيـ بالكش ػػؼ ع ػػف
اس ػ
كي ٌ
ٌ
ػتفيامية ،ي
عب ػػر ع ػػف ذل ػػؾ بالنغم ػػة المس ػػتكية ٌ
ِّ
النفسية.
الداللة ،فالتنغيـ ييؤكد حذؼ ىمزة االستفياـ ،إضافة إلى التعبير عف االنفعاؿ كالحالة
ٌ
كفي قكلو:
جيب
ت ىك ه
ك ٍأن ى
ئيبٌ ،
إف ذا لى ىع ي

ت
دار
األحبة ٍ
قد ىد ىن ٍ
ٌ
يقكلكف لي :ي

1

يحًذفت أداة االستفياـ في (كأنت كئيب) ،كتقدير الكالـ (أأنت كئيب ) ،إذ يح ٌؿ التنغيـ مح ٌؿ األداة
ػتفيامية الدالػة عمػى التعجُّػب .كفػي البيػت
المحذكفة ،كينتقؿ الكالـ مف الصيغة اإلخبارٌية إلػى االس
ٌ
الذم يميو يقكؿ:
الد ً
حبيب
يار
بيف ٌ
ي
إذا ٍلـ ىي يك ٍف ى

ت
ديار تقارىب ٍ
ي
فقمت كما تيغني ه

2

بػػالتنغيـ تنتقػػؿ الجممػػة مػػف النفػػي إلػػى االسػػتفياـ فػػي قكلػػو( :كمػػا تغنػػي ديػػار تقاربػػت) ،كتقػػدير
الكالـ (كماذا تغنػي ديػار تقاربػت ) ،فقػد يظ ٌػف القػارئ ٌأنػو نفػي ،كفػي الحقيقػة ىػك اسػتفياـ ،كتنغػيـ
النفي يختمؼ عف تنغيـ االستفياـ.
الح ٍك ػـ عمػػى كجػػكد أداة اسػػتفياـ محذكفػػة فػػي الكػػالـ،
كىكػػذا ،ف ػ ف التنغػػيـ ىػػك الفى ٍيصػػؿ فػػي ي
ككذلؾ ،يحؿ التنغيـ محؿ عالمة االستفياـ ( ) في الكالـ المكتكب.
ب -حذف أداة النداء وداللة التنغيم عمييا9
الص ٌمة:
قد تيحذؼ أداة النداء كيد ٌؿ التنغيـ عمييا ،كمف أمثمة ذلؾ قكؿ ِّ
فمسمٌهـ
خميميٌ ،إني ك ه
اقؼ ي

قميال ،فسمٌما
النير ،فارتاحا ن
عمى ٌ

الص ٌمة ،ص.59
 -1ديكاف ِّ
 -2السابؽ ،كالصفحة ذاتيا.
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1

حػػذفت أداة النػػداء (يػػا خميمػػي) ،كيتمثٌػػؿ دكر ىػػذا الحػػذؼ فيمػػا يتركػػو مػػف أثػػر ،ذلػػؾ ٌأنػػو ييقػ ٌػرب بػػيف
المنػػادل .كيحػػؿ التنغػػيـ ىنػػا محػػؿ األداة المحذكفػػة ،كينتفػػؿ بالصػػيغة مػػف اإلخبػػار إلػػى
المنػػادم ك ي
ي
طفنا كحالكة .كمثمو الكثير
كيعبر عف ذلؾ بالنغمة الصاعدة .كىذا الحذؼ ييكسب الكالـ لي ٍ
اإلنشاء ،ي
فكثير ما كاف يبدأ أبياتو بػ (خميمى ٌي).
نا
في شعر الصمة،
الصفة وداللة التنغيم عمييا9
جي -حذف ِّ
الص ػفة المحذكفػػة ،إذ ييػػدرؾ السػػامع ذلػػؾ مػػف طريقػػة أداء المػػتكمٌـ لمكػػالـ،
يقػػكـ التنغػػيـ مقػػاـ ِّ
الصػفة كمػا يذكػػر فػي صػػفحة سػابقة .فالصػػفة قػػد
كالػى ذلػػؾ أشػار ابػػف جنػي فػػي حديثػو عػػف حػذؼ ٌ
الصمة:
تيحذؼ كيح ٌؿ التنغيـ محمٌيا ،كمف أمثمة ذلؾ قكؿ ِّ
ً
مار ىش ىع ٍب ىعبا
سالما ،كال تبخؿ ،غ ى
ن

أنت يمبمًغه
أال يا يجر ىاد ى
الغ ٍكًر ىؿ ى

2

عظيمػا) أك
ػالما
ن
ػالما) ،كالتقػدير (س ن
في ىذا البيت استيغني بالتنغيـ عف الصفة المحذكفة ل ػ (س ن
(حارا) .كفي قكلو:
(كبيرا) أك ًّ
ن
ً
تحيةن
فىم ٌني عمي ًي ٍـ فا ٍق ىرؤف ٌ

كشيبيا
يي ىخ ُّ
اف قكمي ي
ص بيا يشٌب ي

3

يحذفت الصفة بعد (تحية) كتقدير الكالـ (تحية طيبة) ،كد ٌؿ التنغيـ عمييا .كقكلو:
ضيف كما ىعمً ٍمنا
يكر ٍينقى ى
يش ه

الص ٌمة ،ص.125
 -1ديكاف ِّ
 -2السابؽ ،ص .55
 -3السابؽ ،ص.63
 -4السابؽ ،ص.95
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ب ٍن و
صاؼ ليي ٌف كال ًسرًار

4

يحػػذفت الصػػفة كد ٌؿ التنغػػيـ عمييػػا فػػي (شػػيكر) كالتقػػدير (شػػيكر طكيمػػة) ،كتظيػػر النغمػػة مػػف
خالؿ زيادة المد في حرؼ الكاك فتيقرأ( :شيكككر .)...ككذلؾ في قكلو:
احةه
سالـ عمى ٌ
الدنيا فما ىي ر ى
ه

كشممي يك يـ ىمعا
إذا ٍلـ ي يك ٍف ىش ٍممي ٍ

1

يػػدؿ التنغػػيـ عمػػى حػػذؼ الصػػفة بعػػد (سػػالـ) ،كالتقػػدير (سػػالـ كبيػػر) ،فتػػؤدل بمػػد حػػرؼ
األلؼ (سالااـ.)...
أف التنغػػيـ يػػؤدم كظيفػػة تركيبيػػة كدالليػػة فػػي بعػػض األنمػػاط المغكيػػة ،حيػػث
كىكػػذا ،يسػػتنتج ٌ
يقػػكـ مقػػاـ بعػػض العناصػػر المغكيػػة المحذكفػػة ،كمػػا فػػي حػػذؼ أداة االسػػتفياـ ،كحػػذؼ أداة النػػداء،
كحذؼ الصفة إذ يفيـ السامع المعنى مف طريقة أداء الكالـ ،كيعرؼ العنصر المحذكؼ.
(االنفعالية)9
 -3الوظيفة االجتماعية
ه
كيسػػاعد عمػػى الفيػػـ كالتكاصػػؿ فيمػػا بيػػنيـ .كمالحظػػة طريقػػة
يظيػػر التنغػػيـ فػػي كػػالـ النػػاس ،ي
نطؽ الكالـ ميمة في تحديد المعنى ،كمف خػالؿ التنغػيـ يسػتطيع المػتكمـ أف ييفصػح عػف مشػاعره
طمبا أك غير ذلؾ.
في المكاقؼ الحكارية ،كقكلؾ( :اخرج) فقد يككف
ن
تكبيخا أك ن
كقػد أشػػار الفػارابي إلػػى أىميػة التنغػػيـ فػي عمميػػة التكاصػؿ ،كالػػى االخػتالؼ بػػيف الكممػة التػػي
معينػػة فقػػاؿ ":كالكممػػة فػػي
تينطػػؽ كمػػا ىػػي دكف أم تنغػػيـ ،كبػػيف الكممػػة التػػي ييضػػاؼ إلييػػا نغمػػة ٌ
ذاتيا متى كاف النطؽ بيا بدافع ىػذه الرغبػة دكف غايػة أقصػى فػ ف ت ثيرىػا فػي نفػس المخاطػب ال
يتعدل تنبيو الشعكر فيػو إلػى مجػرد فيػـ الغػرض المقصػكد منيػا ،كفػي ىػذه الحالػة تكػكف المناسػبة
بػػيف أزمنػػة حركاتيػػا اعتياديػػة كالم ػ لكؼ فػػي لغػػة الكػػالـ عمػػى مجػػرل العػػادة ،كلكػػف متػػى تناسػػبت

1
ِّمة ،ص.113
 -ديكاف الص ٌ
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تناسبا آخر ب ف طاؿ زمف إرسػاؿ الحػركؼ المص ٌػكتة فػي الكممػة كاختمفػت مقاطعيػا عمػى تمديػدات
ن
ً
ِّ
ثير
فسمعت يمرسمة عمػى نحػك يم ُّػذ فػي األسػماع ،ف نيػا بػذلؾ تكػكف أشػد تنبيينػا كتػ نا
مف الح ٌدة كالثقؿ ي
عمى المخاطىب".1
إف سػػياؽ الحػػاؿ
كأشػػار عصػػاـ نػػكر الػػديف إلػػى دكر التنغػػيـ فػػي تحديػػد داللػػة الكػػالـ بقكلػػوٌ ":
يحدد حالة الناطؽ كالسامع كنػكع الرسػالة ،ككجػكد مسػتمعيف أك عػدـ كجػكدىـ ،كنكعيػة المسػتمعيف
أيضا ،في تنغيـ الجممة أك
كحالتيـ النفسية كاالجتماعية ،كالثقافية كالسياسية ،كؿ أكلئؾ قد يساعد ن
محددا".2
خاصا كيعطييا معنى
تنغيما
العبارة
ن
ن
ن
كتظيػػر كظيفػػة التنغػػيـ االجتماعيػػة مػػف خػػالؿ مكاقػػؼ كثي ػرة ،مػػف أمثمػػة ذلػػؾ ٌأنػػو ييسػػاعد فػػي
الخط ػػب كال ػػدركس .كف ػػي الص ػػالة عن ػػد القي ػػاـ م ػػف
عممي ػػة التكاص ػػؿ ب ػػيف اإلم ػػاـ كالمػ ػ مكميف ف ػػي ي
السجكد ف ذا رفع اإلماـ صكتو بنغمة صاعدة ،عرؼ ىم ٍف خمفو ب ٌنػو يينػبييـ إلػى القيػاـ ،كا ٍف جعػؿ
الصكت بنغمة مستكية عرؼ الم مكمكف ب ٌف اإلماـ يريد الجمكس لمتشيٌد.3
المعمػؽ
المعمٌؽ في مباريات كرة القدـ كالجميكر ،فعندما يصػيح ي
كذلؾ في عممية التكاصؿ بيف ي
عالي ػػا يفي ػػـ الجمي ػػكر بػ ػ ٌف الكػ ػرة دخم ػػت الي ػػدؼ ،أك ييص ػػدر ص ػػكتنا آخ ػػر بنغم ػػة
كيص ػػدر ص ػػكتنا ن
ي
أف الك ػرة أخط ػ ت اليػػدؼ ،كغيػػر ذلػػؾ مػػف
منخفضػػة فػػيفيـ الجميػػكر ب ػ ٌف فرصػػة مػػا ضػػاعت ،أك ٌ
كبير في إيصاؿ الرسالة بكضكح.
إسياما نا
معيف تيسيـ
كجمؿ تيقاؿ بتنغيـ ٌ
المعمؽ ي
ن
أصكات ييصدرىا ي

 -1المكسيقى الكبير ،الفارابي ،تحقيؽ :غطاس عبد الممؾ ،مراجعة :محمكد أحمد الحفني ،دار الكتاب العربي،
القاىرة ،ص.19

 -2عمـ كظائؼ األصكات ،الفكنكلكجيا ،عصاـ نكر الديف ،دار الفكر المبناني ،بيركت ،ط ،1992 ،1ص.122
 -3ينظر :التنغيـ كداللتو في العربية ،يكسؼ عبد اهلل الجكارنة ،مجمة المكقؼ األدبي ،دمشؽ ،العدد ،369
.2002
091

إف طريقة أدائيا تختمػؼ بػاختالؼ نفسػية المػتكمـ ،كمػا إذا
أيضا ،أداء التحية بيف الناس إذ ٌ
ك ن
ػاال
كاف يحػب السػامع أك ال .كغيػر ذلػؾ الكثيػر مػف المكاقػؼ الحكاريػة التػي ييع ٌػد التنغػيـ يعنص نا
فع ن
ػر ٌ
فييا.
ػارز فػي جميػع المكاقػؼ الحكاريػة التػي كانػت
ػر ب نا
أف لمتنغػيـ أث نا
كبالنظر في ديكاف ِّ
الصمة يتبيف ٌ
حامال الكثير مػف األحاسػيس كالمشػاعر ،يسػتطيع
كمف حكلو ،حيث جاء التنغيـ
تدكر بيف
ن
ٌ
الصمة ى
يحس بيا السامع كيتذكقيا.
القارئ ٍ
أف يفيميا كيؤدييا بطريقة رائعة بحيث ٌ
 -4الوظيفة الجمالية9
ً
ػاال ،كىػذا ىيظيػر فػي أداءات ع ٌػدة منيػا :أداء الق ٌػراء فػي
ب التنغيـ النص حيػاة كركنقنػا كجم ن
يي ٍكس ي
إف كػػاف
تػػالكة الق ػرآف الك ػريـ ،ممػػا يعطػػي اآليػػات
أيضػػا ،ف ػ ٌف صػػكت القػػارئ ٍ
ػجاما .ك ن
تناغمػػا كانسػ ن
ن
ػيال ف ٌنػػو يػػؤثٌر فػػي السػػامع ،كا ٍف لػـ يفيػػـ معنػػى اآليػػات فػػي بعػض األحيػػاف ،كفػػي ذلػػؾ يتفاضػػؿ
جم ن
أف يسػ ػػتمع لق ػ ػراءة أحػ ػػد الق ػ ػراء دكف غي ػ ػره كذلػ ػػؾ لقيػ ػ ٍػرب قراءتػ ػػو مػ ػػف قمبػ ػػو
القػ ػ ٌػراء ،فيحػ ػػب السػ ػػامع ٍ
كجماال.
حسف األداء ،كالتنغيـ المالئـ ،ييعطياف اآليات حالكة
ن
كمالمستو مشاعره إ ٍذ ٌ
إف ٍ
كيؤدم التنغيـ كظيفة جماليػة فػي إضػفاء طػابع المكسػيقى عمػى الشػعر ،كأدائػو إلنتػاج ألحػاف
ميز المكسػيقى الحزينػة مػف
جميمة تطرب لسماعيا اآلذاف .كالتنغيـ يحمؿ المعنى ،فاألذف تحس كتي ٌ
ممػا يػؤثر فػي
المكسيقى التي تكحي بمعنى الفرح ،إذ ٌ
إف تغيير النغـ ينتج عنو تغيير فػي المعنػىٌ ،
السامع.
المػؤذف أثنػاء رفػػع األذاف،
ؤدم التنغػيـ فييػا كظيفػػة
كمػف األمثمػة التػي ييػ ٌ
ٌ
جماليػة ن
أيضػا ،صػػكت ي
كصكت اإلمػاـ فػي الصػالة ،كىػذا مػا ييػؤثٌر عمػى يخشػكع المصػميف أثنػاء الصػالة ،فػاألذاف كاإلقامػة
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إف ىػذه
الصػالة ،ب ٍػؿ ٌ
المصػمٌيف ،كزيػادة خشػكعيـ فػي ٌ
كالقراءة ،كمٌيا عكامػؿ تي ٍسػيـ فػي ترقيػؽ قمػكب ي
الدعكة إلى اإليماف.
مف أسباب ٌ
الثٌالثة تي ٌ
عد ٍ
أف فػي رفػع الصػكت كخفضػو ،أك صػعكده كىبكطػو ،شػيء آخػر ازئػد عػف
ييستنتج ممػا سػبؽٌ ،
حسػف الػنص كيجعػؿ لػو قيمػة أخػرل ،
مجرد قراءة الكممات كالجمؿ ،كفيو جانػب صػكتي جمػالي ،يي ٌ
كبػػو تكتمػػؿ الصػػكرة كيػػتـ المعنػػى ،كيػػؤثر فػػي الػػنفس التػ ثير المطمػػكب ،كبػػو يتحقػػؽ تػرابط الكممػػات
الجمؿ كتناسقيا .كىذا كمو يساعد المتكمـ عمى التعبير عف مشاعره.
ك ي
دور األداء في تحويل اإلعراب9
أف اإلعراب يختمؼ باختالؼ طريقػة
الجمؿ دكر في تحكيؿ اإلعراب أم ٌ
ألداء الكالـ كتنغيـ ي
نحكية (كمػا م ٌػر سػابقنا فػي الحػديث عػف الكظيفػة التركيبيػة
نطؽ الجممة ،فتنغيميا لو داللة
كظيفية ٌ
ٌ
لمتنغػػيـ) .كقػػد تيقػػاؿ الجممػػة نفسػػيا ب ػ كثر مػػف طريقػػة كيختمػػؼ إع ػراب كمماتيػػا مػػع عػػدـ اخػػتالؼ
مكاقعيا ،لكف الفرؽ الكحيد ىك طريقة أدائيا ،مثاؿ ذلؾ جممة:
أكرـ أبكيو.
ه
ليث ما ى
أكرـ أبكيو
ه
ليث ،ما ى
أكرـ أبكيو
ه
ليث ،ما ي
ففي الجممة األكلى معنى النفي ،كفي الثانية معنى التعجب ،كفي الثالثة معنى االستفياـ ،ىنا
يظير أثر التنغيـ في تغيير المعنى بكضكح.
حدد التنغيـ عناصر الجممة كاعراب كمماتيا ،كمثػاؿ ذلػؾ جممػة( :تمػؾ الجامعػة المتطػكرة)،
كي ٌ
ي
يختمؼ اإلعراب فييا باختالؼ التنغػيـ فػ ذا قمنػا( :تمػؾ الجامعػة) ثػـ كقفنػا ،تكػكف (تمػؾ) مبتػدأ ،ك
(الجامعػػة) بػ ىػد نال ،ك (المتطػػكرة) تكػػكف خبػ نػرا .أمػػا إذا كقفنػػا عمػػى (تمػػؾ) ،كانػػت (الجامعػػة) خبػ نػرا ،ك
(المتطكرة) نعتنا.
099

الخاتمة ونتائج الدراسة
م لػ ػػألداءات الصػ ػػكتية ،التركيبيػ ػػة كفػ ػػكؽ التركيبيػ ػػة ،كد ارسػ ػػتيا،
ٍ
بعػ ػػد ىػ ػػذا العػ ػ ٍػرض التنظيػ ػػر ٌ
كتطبيقيػا عمػى ىعػ ٍػي وف م ٍػف يعيػكف ال ٌشػ ٍػعر العربػي األمػػكم ،شػعر الصِّػمة القشػػيرم ،ىػذا األدب الرفيػػع
لتحمػػؿ أجمػػؿ صػػكر األداء ،كذلػػؾ فػػي تراكيبػػو الفريػػدة التػػي جػػاءت ضػػمف أبيػ و
ػات يمنضػػبطة
القابػػؿ ُّ
تالؤـ األصكات مع المعاني ككٍقع التراكيب ،كىذا
حمؿ األبيات مز ن
يدا مف الجماؿ ،ك ي
مما يي ٌ
مكزكنةٌ ،
ً
ػذكؽ األصػػكات ،م ٌمػػا ييبػػرز جمػػاؿ األبيػػات الشػػعرية،
يتطمػػب قارنئػػا بارنعػػا ،ي
كمسػػتم نعا باسػػتطاعتو تػ ٌ
كتتحقؽ الغاية منيا.
ختامػ ػػا فيػ ػػذه محاكلػ ػػة قامػ ػػت بيػ ػػا الباحثػ ػػة لمكقػ ػػكؼ عمػ ػػى بعػ ػػض صػ ػػكر األداء ،كالظ ػ ػكاىر
ن
استنادا إلى جيكد العمماء المبذكلة في الد ارسػات
المناسب،
الصكتية ،التي بيا ٌ
ن
يؤدل الشعر األداء ي
أف تيسيـ ىذه الدراسة في فتٍح آفا و
ؽ لدراسات جديدة .كخمصت
التركيبية النحكية كالصكتيةٌ ،
متمنيةن ٍ
أىميا:
الباحثة إلى نتائج كاف ٌ
 -1تي ُّ
أىـ عناصر السياؽ التػي تػؤثر فػي المعنػى ،كىػي عبػارة
عد الفكنيمات فكؽ التركيبية مف ٌ
عف أداءات يتفاكت استخداميا ٍتب نعا لمحالة الشعكرية كالسياؽ الذم تيقاؿ بو
ُّ
ػؤدم إلػى فشػؿ الرسػالة المغكيػة
عدـ
ػكتية صػحيحة ق ٍػد ي ٌ
التمكف مف أداء الكػالـ بطريقػة ص ٌ
 -2ي
في تحقيؽ أغراضيا.
الصػػمة
المػػتكمٌـ كالسػػامع
ٌ
فعمميػػة الكػػالـ تقػػكـ عمػػى ٌ
 -3أداء الكػػالـ يعكػػس طبيعػػة الحػكار بػػيف ي
جانبػا
المػتكمـ كالسػامع .كأداء الكػالـ ييمثٌػؿ ن
القائمة بػيف الصػكت كداللتػو فػي ذىػف كػ ٌؿ مػف ي
ػؤدم غػػرض اإلقنػػاع
ػمبا أك
ًّ
إيجابػػا ،كيػ ٌ
ن
المتمقٌػػي سػ ن
ميمػػا مػػف جكانػػب المغػػة ،فيػػك يػػؤثٌر فػػي ي
كاستمالة قمكب السامعيف.
093

 -4أداء الكالـ يبرز التناغـ كاالتساؽ بيف أقساـ الجممة الكاحدة ،كالتركيز عمى مكاضع االستفياـ
الجمػػؿ دكر
كالتعجػػب كالنػػداء كالحػػزف كالفػػرح كاإلثبػػات كاإلنكػػار كغيرىػػا .كألداء الكػػالـ كتنغػػيـ ي
في تحكيؿ اإلعراب.
كتغيػػر النغمػػة يتبعػػو تغيػػر فػػي
 -5التنغػػيـ عنصػػر ميػ ٌػـ يعمػػؿ عمػػى إيضػػاح المعػػاني كايصػػالياٌ ،
الداللة .كيعد التنغيـ مف الفكنيمات الثانكية فيك ال يظير في التركيب كانما يمكف مالحظتػو
كحيكية.
ركحا
ٌ
مف خالؿ الكالـ المتصؿ أثناء النطؽ .كالتنغيـ يعطي النص المكتكب ن
أىميػا :التفريػؽ بػيف المعػاني الػربط بػيف الكممػات فػي
 -6لمحركات اإلعرابية كظائؼ ع ٌػدة ،مػف ٌ
التراكيػػب اإليضػػاح كمنػػع المػػبس إمكانيػػة التقػػديـ كالت ػ خير لػػبعض الكممػػات فػػي التركيػػب
معرفة الكقؼ كاالبتداء.
ػار دقيقنػػا بحيػػث تنسػػجـ
م نمػػاذج كثي ػرة اختيػػرت فييػػا الكممػػات اختيػ نا
 -7فػػي دي ػكاف ِّ
الصػ ٌػمة القشػػير ٌ
أف ينقمػػو الشػػاعر إلػػى
حركاتيػػا اإلعرابيػػة مػػع حالػػة الشػػاعر النفسػػية ،كمػػع المعنػػى الػػذم أراد ٍ
المغكيػػة القديمػة التػػي ييمكػف االعتمػػاد عمييػػا
ِّػمة القشػػيرم مػف النصػػكص
ٌ
المتمقٌػي .كشػػعر الص ٌ
في شرح الظكاىر الصكتية.
 -8الداللة النحكية لمسككف تظير مف خالؿ مقابمتو مع الحركات (الفتحة كالضمة كالكسرة).
 -9النبر ظاىرة صكتية بالغة األىميػة فػي المغػة العربيػة ،إذ ٌإنػو يسػاعد عمػى الكشػؼ عػف بدايػة
الكممة كنيايتيا .كلمنبر كظيفتاف :كظيفة صكتية ،ككظيفة داللية.
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 -41عمـ المغة العاـ ،دم سكسير ،دار آفاؽ عربية ،بغداد ،ترجمة :يكئيؿ عزيز1985 ،ـ.
 -42عمػ ػػـ المغػ ػػة مقدمػ ػػة لمقػ ػػارئ العربػ ػػي ،محمػ ػػكد السػ ػػعراف ،دار الفكػ ػػر العربػ ػػي ،القػ ػػاىرة ،ط،2
.1997
 -43عمـ كظائؼ األصكات ،الفكنكلكجيا ،عصاـ نكر الػديف ،دار الفكػر المبنػاني ،بيػركت ،ط،1
.1992
 -44القكاعد التحكيمية في الجممة العربية ،عبد الحميـ بف عيسى ،دار الكتب العممية.
 -45قكاعد تحكيمية لمغة العربية ،محمد عمي الخكلي ،دار المري لمنشر ،الرياض.1981 ،
 -46القيمة الداللية لحركات اإلعراب بيف القدماء كالمحدثيف ،د.محمػد إبػراىيـ محمػد مصػطفى،
القاىرة ،دار الكممة ،2012 ،ط.1
 -47الكافية في عمـ النحك ،ابف الحاجب ،تحقيؽ :صالح الشاعر ،مكتبة اآلداب2010 ،ـ.
 -48الكتاب ،سيبكيو ،تحقيؽ عبد السالـ ىاركف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط.1988 ،3
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 -49المباب في عمؿ البنػاء كاإلعػراب ،أبػك البقػاء العكبػرم البغػدادم ،تحقيػؽ عبػد اإللػو النبيػاف،
دار الفكر ،دمشؽ ،ط.1995 ،1
 -50لساف العرب ،ابف منظكر ،دار المعارؼ ،القاىرة.
 -51المغػػة ،جكزيػػؼ فنػػدريس ،تعريػػب :عبػػد الحميػػد الػػدكاخمي ،محمػػد القصػػاص ،مكتبػػة األنجمػػك
المصرية.1950 ،
 -52المغة العربية معناىا كمبناىا ،تماـ حساف ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،ط1979 ،2ـ.
 -53المغػػة كعمػػـ المغػػة ،جػػكف ليػػكنز ،دار النيضػػة العربيػػة ،ط ،1ترجمػػة مصػػطفى زكػػي حسػػف،
.1987
 -54مبادئ المسانيات ،أحمد محمد قدكر ،دار الفكر ،دمشؽ ،ط.2008 ،3
 -55المرتجؿ في شرح الجمؿ ،ابف الخشاب ،تحقيؽ عمي حيدر،دمشؽ.1972 ،
 -56معاني النحك ،فاضؿ السامرائي ،دار الفكر ،األردف ،ط.2000 ،1
 -57المعجـ الكسيط ،مجمع المغة العربية بالقاىرة ،دار الدعكة.
 -58مغنػػي المبيػػب عػػف كتػػب األعاريػػب ،ابػػف ىشػػاـ ،تحقيػػؽ :مػػازف المبػػارؾ ،محمػػد عمػػي حمػػد
اهلل ،دار الفكر ،دمشؽ ،ط.1985 ،6
 -59مفتػػاح العمػػكـ ،السػػكاكي ،ضػػبطو كعمػػؽ عميػػو :نعػػيـ زرزكر ،دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػركت،
ط.1987 ،2
 -60مناىج البحث في المغة ،تماـ حساف ،دار الثقافة1986 ،ـ.
 -61مف أسرار المغة ،ابراىيـ أنيس ،مكتبة األنجمك المصرية ،ط.1978 ،6
 -62المنطمقات الصكتية لممباني المكرفكلكجية في كتاب الكافي في التصريؼ ألحمد بف يكسؼ
أطفيش ،الجزائر ،جامعة كىراف2010 ،ـ.
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 -63مف كظائؼ الصكت المغكم ،أحمد كشؾ ،دار غريب ،القاىرة2006 ،ـ.
 -64المكسيقى الكبير ،الفارابي ،تحقيؽ :غطاس عبد الممؾ ،دار الكتاب العربي ،القاىرة.
 -65النحك الكافي ،عباس حسف ،دار المعارؼ ،ط.15
 -66النحك كالنحاة بيف األزىر كالجامعة ،محمد أحمد عرفة ،مطبعة السعادة ،القاىرة ،ط.1
 -67النش ػػر ف ػػي القػ ػراءات العش ػػر ،اب ػػف الج ػػزرم ،ت :عم ػػي محم ػػد الض ػػباع ،المطبع ػػة التجاري ػػة
العممية.
 -68نظ ػرات فػػي الت ػراث المغػػكم العربػػي ،عبػػد القػػاىر المييػػرم ،دار الغػػرب االسػػالمي ،بيػػركت،
ط.1993 ،1
 -69الكقؼ كاالبتداء عند النحػاة كالقػراء ،خديجػة أحمػد مفتػي ،رسػالة دكتػك اره ،جامعػة أـ القػرل،
.1985
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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.
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