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مقدمــــــــــــــــــــة

مقدم ـ ـ ـ ـة:
إنـو دلا من اهلل علي ولو احلمد والشكر ،مبعرفة األدوار اإليقاعية للمقطع اللغوي
يف الدراسات العروضية والبالغية ،وطادلا أن ااىدت معار

ىاا ادلوضو ومشائلو

ولطائفو ما غمرن وهبرن وقادن بكلييت وأسرن لتتبع مسار ىاا البحث العلمي الاي من
اأنو إثراء الدراسات اإليقاعيـة والبالغيـة وقد وقع االختيار على ىاا اجلانب من
البحث ،دلا للمقاطع اللغوية من أدوار يف الواقع اإلنشادي الاي لو صلة باإللقاء ،ودلا
كان لو عالقة بالسمع أكثر من تلك ادلدونات اخلطية اليت استندنا إليها لغرض التمثيل
القاعدي ،فإن كال من النرب والتنغيم ديكن أن يكونا مرفقني هباه ادلقاطع وليس ىناك من
سبيل الستدراك ىاه العناصر اإليقاعية مبعزل عن ادلقطع اللغوي .
يهد حبث "البنية اإليقاعية للمقاطع اللغوية يف الشعر اجلزائري احلديث" إىل
تناول جانب عزيز من علم اإليقا احلديث وادلعاصر ال لشيء إال لكون ىاا ادلوضو
نراه كفيال بأن ديد درس النقد األديب احلديث بكثري من أسباب ادلنهجية العلمية اليت
تقربو من التطبيق ادلخربي وسلتلف اإلجراءات الدرسية التطبيقية ،وضلسب أن الدرس
اإليقاعي الاي تعول عليو الدراسات اللغوية الوزنية احلديثة ،قد جيد يف الدرسني الصويت
واللسان السند القوي ادلتني الاي ديده باألفكار ،والنظريات وادلعلومات اليت تغنيو وجتعل
منو حقال حبثيا درسيا غنيا عما سواه من البحوث اللغوية اإلنسانية األخرى.
وأما اعتمادنا يف تسيري فصول البحث ومقتضياتو التفكريية مفردات تعترب
مفتاحية من مثل البنية ادلقطعية فلكوننـا نعتقد أن الدرس اإليقاعي والثقافة اللغوية

أ

ادلندرجني حتت مفهوم ادلقطع اللغوي ىي دائما ذات عالقة وايجة بالواقع التطبيقي
للدرس اللغوي يف جانبو الفّن أي الشعري ،وكالك ضلسب أننا تشبثنا مبوضو ادلقطع
اللغوي ووضعو موضع االعتماد احملوري ألننا اسرتادنا فيو بالدراسات الفنية وادلوضوعية
اليت قدمها إبراىيم أنيس ،واكري عياد ،وكمال أبو ديب ،ومصطفى حركات ،فهم
مجيعهم قد غرفوا من معني ىاه ادلعرفة دون أن يسدوا سبيل التجديد يف فضاءات
ثقافاهتا ،لالك فإننا نتوخى قبسا من اإلستزادة يف ىاا احلقل ادلعريف ،نتلهف إىل مناواة
كثري من القضايا اليت رأيناىا ما تزال تتطلب القول على القول.
وتبعا ذلاه الرؤية التمهيدية فقد ارتأينا أن نفرد الفصل األول على حتديد عالقة
الدرس اإليقاعي مبا يكملو من حقول الدراسات اللغوية اجملانسة لو من مثل الدرسني
اللسان والصويت ألننا نعتقد أن الدرس اإليقاعي من منطلق ادلفاىيم الرتاثية سواء أم
احلداثية صاب بالضرورة يف حقل الدراسات اللغوية األخرى ادلكملة حلقول مفاىيمو
النقدية ،والثقافية حيث نرى لالك أكثر من دعامة ومربر ،فاحلداثة النقدية ما تزال قوية
االرتباط بثقافة حرية اإلبدا تفاعال وإصلازا ،وزيادة على ذلك فإننا نتصور أن العروض
العريب منا نشوئو البدائي األويل قد ظل حيصل أدواتو ادلعرفية انطالقا من القيم األدبية
والفنية اليت يستقيها من واقعي التجريب وادلمارسة الشفوية االرجتالية ،إذا فليس مثل
جهاز النطق اإلنسان زلكا تتبني خاللو القيم الرتكيبية والتلفيظية ،حيث يتبني لنا أن
أوزان الشعر العريب ورمبا كل أوزان الشعر اإلنسان قد استقت مقاييسها النظمية
واإليقاعية انطالقا شلا دلستو من معايري تركيبية يف الواقع التلـفيظي للكالم الفّن اجلميل

ب

وتبعا لالك فقد ظهر البيت الشعري والشطر ،وما ديكن أن يلحق هبما من أصنا
الرتاكيب واألوزان.
أما الفصل الثان من سياق البحث فقد انصب دلعاجلة األصول والتعريفات
والنظريات اليت سبقت ىاا التناول واليت ،نعرت بتتلمانا على قيمها ادلعرفية ،فادلاىيتان
الصوتية والزمنية مها من أىم ،وأقوى ادلرتكزات الدرسية اليت نرى ىاه الدراسة تقوم
عليها.
وبعد ذلك فقد اختص الفصل الثالث لتداول احلس البالغي ادلرتتب على
الاوق اللسان للقيم الزمنية للمقطع اللغوي ،ولعلنا يف ىاا اجلانب ال نعدم أن نصاد
موضو داللة األوزان وقيمها التمعينية حيث بات يعتقد أكثر من ناقد أديب بضرورة
اإلقرار باختصاص األوزان بإثارة قيم متعينية معينة قائلني :إن البسيط مالئم ألجواء الفرح
والتأميل مثلما يالئم الطويل للجد والتفكري والتعبري ،وتناولنا يف الفصل الرابع حتليل
رلموعة من القصائد من الشعر اجلزائري احلديث يف اكلو التقليدي يف النموذج األول.
أما النموذج الثان فقد كان من الشعر احلر حيث أصبح الشعر ينبع من رؤيا
خاصة ،خيرج فيو الشاعر عن عمود الشعر ادلتعار عليو قدديا ،جيسد من خالذلا عالقتو
بالعامل اخلارجي غري أن كال من النموذجني مثل واضح من الرتكيب ادلقطعي للوحدات
اللغوية واإليقاعية خاصة وكشف عن جانب آخر لالنسجام واالعتدال القائم بني ىاه
الوحدات والسيما تلك ادلقاطع الصوتية ادلطولة ادلعينة على الرتكيب اإليقاعي ادلوسيقي
واإلنشادي .بيد أن ىاين النموذجني من الشعر مها أحد ادلواقف الشعرية من مواقف
متعددة لرتاكب السياق يف إطار ادلستوى الرتكييب ادلقطعي واإليقاعي.

ج

وقد وقع االختيار على الشعر اجلزائري احلديث ،ألن ثة بعد يكمن يف مدى
امتالكو لدرجة كبرية من التمايز وادلغايرة على صعيد االنتظام يف بنيتو ادلقطعية والصوتية
والزمنية ادلوسيقية وضلن من ىاا ادلنظور نوجو إىل حتقيق االنتظام اإليقاعي ونطور اإلبدا
وضلرره من طغيان تلك ادلفاىيم البسيطة واجلامدة.

أما اخلامتة ،فخصصناىا لاكر أىم النتائج اليت توصلنا إليها ،تناولنا فيها
أثر الوظيفة ادلقطعية يف الدراسات اإليقاعية ،وأن الشعر اجلزائري احلديث الاي ساير
حركية اجملتمع ،ورغم اعتماده –يف أغلبو -على النمط القدمي يف النظم وما عرفو من
ارتقاء –بسبب تأثره باحلركات التجديدية -يف بعض احملاوالت ،مل ينل حظو األوفر من
ادلناىج النقدية احلالية يف العمل التطبيقي .وتبقى ميزة ىاا البحث ،ىو أنو مجع بني
الطرح النظري يف الفصل األول ،وبني اجلانب التطبيقي يف الفصول التابعة لو  ،ويف رؤية
ال تُـ ْقصي اآلخر.
وقد حاولنا الكشف مبنهجية وصفية حتليلية إحصائية جملموعة من الدواوين من الشعر
اجلزائري احلديث عما دييز إيقاعيتها ضمن ىاا التيار التجديدي واخرتنا القصائد احلديثة
وادلعاصرة.
ومن الطبيعي أن يكون لكل باحث عراقيل وصعوبات طلتص باكر اذلني منها ألنو
ليس يف العلم ايء خفيف لقولو تعاىل" :إنا سنلقي عليك قوال ثقيال" ،ونلمس ذلك يف
عدم وفرة ادلادة العلمية اليت تدرس موضو ادلقطع اللغوي من جوانب إيقاعية وبالغية

د

حبتة ،باعتباره حقال دراسيا تطبيقيا وبطريقة مكثفة حت أنو مل يفرد ذلاا ادلوضو حبثا
خاصا ،سوى تلك اإلدياءات بني ثنايا البحوث غري أننا قد استفدنا من مجلة دراسات ال
بأس هبا يف ىاا الصدد وىاا يقودن بالتشكر جزيـل الشكر إىل صاحب الفضـل الكبري
الاي استطعنا بدعمو لنا وبالو جهدا يف إصلاح مشاريعنا فجزاه اهلل أحسن اجلزاء يف
الدارين ونتمن لو التوفيق كل التوفيق يف ميدان البحث العلمي واألديب وأن يتواله حبفظو
ويقويو بعونو ،وأن يرتقى بو احلال إىل رفيع درجات ال يويف بتصويرىا ادلقال .
بعد ىاا التوجيو والتوضيح ال يسعّن إال أن أدعو اهلل بأن جيود علينا ويكرمنا
بالفهم السليم .

ه

الفصل األول :الوظيفة اإليقاعية للمقطع الصوتي.

 -1النظام اإليقاعي المقطعي – اإليقاع الداخلي – اإليقاع الخارجي.
 -2مفهوووم اإليقوواع عنوود العوومى القوودام – مفهوووم اإليقوواع عنوود علموواا الل ووة
المحدثين.
 -3بوادر االعتبار بالقياس المقطعي في التماثين الل وي والشعمي.
 -4مفهوم المقطع الل وي .
 -5الماهيتان الصوتية والزمنية للمقطع الل وي .
 -6القيمة الزمنية للمقطع الل وي .
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مفهوم الوظيفة اللسانية .

 -8الوحدة الصوتية "الفونيم" وأثمها في تكوين المقطع الل وي.

األول:
الفصل ّ

-الوظيفة اإليق اعية للمقطع الصّوتي.

* تمهيد :
البني ػ  :ود ػ كلم ػ بني ػ إىل الفدػػا الثي ػػر ا"ػػ ،ببػػبن ءبػػبن بن ػ ن كبني ػ ن كو ػ ّؿ عن ػ
االستدم ؿ على رل ؿ البن كالتّشيي كالرتكيػ كالتّكػ ء،ن كمػ وػ ّؿ علػى بالكيفيػ الػي دػيّ
على ضل ه هذا البن أك ذاؾب1ن كذك،ه ق ام بػ ،عدفػ ،ادلدػب عنػ ونػ كؿ م لػ ع التّصػ،ء
الشد ،إظل ه التشجي كالتقفي فكلم ك ف الشد ،أكث ،ادتم ال عليهن ك ف
فق ؿ:ب ألف بني ّ
2
الشػد،ن
أ خا له يف ب ب الشػد ،كأخػ،ج عػ ،مػذه النثػ،ب .ءقصػ ق امػ هانػ ب لبنيػ ن بنيػ ّ

كالط،ءق الي ءؤسس هب الش ع ،كيمهن كءس قه س ق ؼلتلف ع ،النث ،كط،ءق وأليفهن كوػزز
يف الػػن ،ن كءؤسسػػه ال ػ زف كالق في ػ ن كعل ػ عنص ػ،اف ػ وي ف إءق عي ػ ف وتميػػل هبم ػ بني ػ الشػػد،
خ

.

ب علػى
إ ّف بني اإلءق ع ك ّ
الشد ،عيقػ كطيػ ة أ ػّ،ت كثػاا يف رلػ ؿ الب ػل الدلم ّػر كاأل ّ
ادلؤسس ػ ػ علػ ػػى
أنّػ ػه م ػ ػ مػ ػػ ،ب ػ ػػل أك أ ء ػ ػ إالّ كك ػ ػ ف مػ ػػيذ وفسػ ػػا الّ،ػ ػ ه،ة اإلءق عيّ ػ ػ ّ
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الس ػم عيّ التّط،ءبيّػ ب
بادلس ػ ّغ ت ّ
ّ
الش ػف ءّ التّلفي،يّػ ك ّ
للسػك ف كػذل ن كاحل،كػ ت
الص امت ك ّ
الص وي ن مبتك،ا ّ
يف ر ّ
الص ائت كق ّ ـ للم ّ رمػل ك ّ

قس ػ األ ّ ػ ات إىل أقس ػ ـ مػػ ،د ػ ّ ة كرخ ػ كة كعل ػس كإطب ػ ؽ كانفت ػ حن كاسػػتدي
القصػػاةن ك ّ
كاستف ؿ كعا ،كذالق .

 :1ءن،،ن اب ،من ،ر أب الفضا مج ؿ ال ء ،زلم ب ،مك،ـن لس ف الد،بن ط 2000/ 1ن ار

ر للطب ع

كالنش ،كالت زء ن باكتن لبن ف ن بب.506/1 -
 :2ادلص رن فن ص .512
3
الشد،من ار األ ء للنّش ،كالتّ زء ن الس ني ن كه،افن  2005ن ص. 5
عميشن خص ئص اإلءق ع ّ
 :الد،ب ّ
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األول:
الفصل ّ

-الوظيفة اإليق اعية للمقطع الصّوتي.

النظام المقط ووعي لإليقاع:
ادلتف،قػ ت
إنّنػ ني ّ
الس ،الدمي ككيػف كػ ف هػذا االعتاػ يف عث دػدل ّ
نتأما يف هذا ّ
الشػػد،من هػػذا الػػنّص الّػػذم
األكؿ يف دػ  ،الػػنّص ّ
كمػ ء لّػ مػػ ،و قيػ ك ييػػان ذلػ الد مػػا ّ

ضلػػ ،بصػ وفكيكػػه ثػ عػػ ،اكلئيػ ت ادلشػػكل لػػهن عػػ ،هػػذا الكػ ّػا ادلتّسػ كادلنسػػج ن كعػػ،
احلقيق ػ الّػػي ءثاه ػ يف نفسػػي ادلتل ّقػػر مػػ ،خػػيؿ و،كيب ػ ادلقط ػ اللّس ػ م الّػػذم ه ػ يف أس سػػه

الص ػ مت ال ءنط ػ منفصػػي عػػ،
بك ػ ة ػ ويّ ق ع ء ػ مؤلّف ػ مػػ ،ػ مت ك ػ
ئت...لكّ ،
ّ
الرتاكيػ ػ ن إالّ يف لػ ػ التّمثي ػػا ل ػػه أك التّ ػ ػ ث عن ػػهن أمػ ػ يف األ ا
الس ػػي ؽ أك مبدػ ػ ا ع ػػّ ،
ّ

الصػ ئت ءت ،كػ ف يف نسػ عػ ـ متك مػػا اخػػا
لصػ مت مػ ّ
لسلسػػل الكيميػ ن ف ّ
ادلتّصػػف ب ّ
السلس ػػل الكيمي ػ أك في ػػه و ػػأ ااف ق ءّ ػ ف أ ػ اعل اخل ػػر ءد ػ لتج ػ كر األ ػ ات لبدض ػػا
ّ
البدض ك نيام وأ ا خ رعر ءد إىل مستدما األ ات يف سلتلف أ اله النّفسي كإىل م

ػليط به عن النّط هب ب.1
الص وي منبني على االعت اؿ كاالنسج ـ كالتّ ازف اإلءقػ عر كغاهػ مػ ،ادللاءػ
إ ّف ادلق ط ّ
الض كال ّ مج ّّت ءت ا ا هذا الك ّػا ادلنسػج مػ
احلس إىل التّف عا ع ،ط،ء ّ
ّ
الي جتتذب ّ
اللّػػذةن إذ بءاػ ؼ ادلبػ ع مػػ ،وشػػكيا ادلقػ ط ادل سيقيّ تاألسػػب ب كاألكوػ

إىل وػػ،ؾ ن طػ ت

الشػػد،م.كءك ػ ف
ػذكقا كءسػػتدذب اخلط ػ ب ّ
م سػػيقي ذل ػ كق ػ عػػذب علػػى نفػػس ادلتل ّقػػرن فيتػ ّ
ذل إذا أ س ،ون،يما ن كاخت ر ادل قد ادلثلػى لرتويػ أنسػ قا إلصلػ ز بنيػ كزنيػ سػليم مػ،
2
ػس كرا
ػ
حل
ا
ػ
د
ءل
ػ
م
ك
ن
الد ائػ الّػػي ود،قػػا التّ ا ػػا الفػ ّػب األمثػػا بػػني ادل،سػػا كادل،سػػا إليػػهب
ّ

 :1م ّكر ّرارن ا"ما يف ادلب ل الص وي ن ط 1ن ار األ ء للنش ،كالت زء ن الس ني ن كه،افن  2005ـن

ص .85

2
الشد،ء الد،بي ن طن1منش رات االختيؼن ال ار الد،بي للدل ـ ن د،كفن 2007ـن
:الطّ ه ،ب ملب،ن أ ؿ ّ

ص .109
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-الوظيفة اإليق اعية للمقطع الصّوتي.

األول:
الفصل ّ

كبػاا يف بدػل التّدػ ءيت كالتّن سػب ت لقيػ س مػ ل مج ليػ كعذكبػ ال ػ ات مبدثػ،ة كمتنػ ،ة
با ػلس ،اِست ا ه كوق سيما كوك ف ليّن علءلة عذب ادلسم غ ّػ،ة ال عػّ،ة وطيػ يف النّفػ س
ذل ق ر كاؼ م ،ادليقد .
 مفهوم اإليقاع عند العمى القدام :1
كألكؿ م ّػ،ة عنػ م قػ ؿ:
ن
اعتق
يف
ع
اإلءق
مصطلح
استدما
م،
ه
كاب ،طب طب
ّ
للشد ،ادل زكف إءق ع ءط،ب الفاػ لصػ ابه كمػ ءػ ،عليػه مػ ،سػ ،و،كيبػه اعتػ اؿ أعلائػهبن
بك ّ

عر ال ءقتص ،كال ؼل،ج ع ،اكم ليّ كادللء الفنيّ اللّتني عل كس ة للقصي ة
فاذا ادلفا ـ اإلءق ّ
الش كل ب ك ف ب لقب ؿ قيق ن كبػ لتّ ف خليقػ ...ب2ن
الشد ،ع ّم ألنّه ل ك ف على هذ ّ
ك ّ
ف لكيـ إذا بلغ هذا ادلبلغ ع،فته الد ّم مبجػ ،ا عػه كاسػتدملته يف زل كرا ػ ن علػى أ ّف الػنّفس
الكل السلي الّػذم مقصػ ػد كمدنػ غ،ءػ كألف يػه قبي ػ إذ بال خػا
ونب م ،الكيـ ّ

يف م أعي لف،ه إذا سخف مدن ب.3

الص ػ ئب كاأللفػ ػ ظ احلس ػػن كو ػػذه البيغػ ػ
ككث ػػاة ه ػػر األك ػ ؼ عل ػػى ادلد ػ ف ّ
 Rhétoriqueإىل ه ػػذ النّدػ ػ ت فتص ػػيبا عل ػػى قػ ػ ره م ػػ ،اكػ ػ ة كال ػ ّػ ،ا ةن كل ػػ،كب
الكل راعد إىل كث،ة ركاءته على ق ر كاف ،م ،ال ّ رب كإ ب األلف ظ كالتم س س ،ادل ق .
كمػ ءػػ،ل أهػػا البيػ ف يف كثػػ،ة وقليػ اللّسػ ف كز،ءكػػه منفدػ كملءػ كم كنػ ب لسػ ك ربػ
على الفص

الص ءق ؿ اك
كيف هذا ّ

4
رؽ كالف
يف ذل " :اللّس ف إذا أكث،ت وقليبه ّ

:1اب ،طب طب الدل من زقي ك ودلي  :زلم زغل ؿ سيـ ن  .طن منشأة ادلد رؼن اإلسكن رء ن ص .53
 :2أب هيؿ الدسك،من الصن عتنين ص.29
 :3ادلص رن فن ص . 75
 :4اك

ن البي ف كالتبينين زقي  :عب السيـ زلم ه ركفن ج 1ن ط7ن مكتب اخل صلرن الق ه،ةن  1998ن

ص.272
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-الوظيفة اإليق اعية للمقطع الصّوتي.

األول:
الفصل ّ

السػػك ف مؤ ء ػ إىل ودقي ػ اللّس ػ ف
كإذا أقللػػت وقليبػػه كأطلػػت إسػػك نه عسػػأ كغل ػ ب فكثػػ،ة ّ
سػك ف البػ ا م ذكم األلسػن الفصػي

ن،ػ،ا ال تكػ كا

ّّت أنّن ني
كاضلب سه كفس
بػ ل اق البييػػر الّػػذم ءديشػ ف فيػه علػػى غػ،ار سػ ّك ف ادلػ ف كادل،اكػػل احلضػ رء ن كهػػذا راعػ إىل
أ ّف ي ة الب ء فيا ف،اغ كا تك ؾ بأبنػ الق،ءػ فيتبػ ل ف أطػ،اؼ احلػ ءل كءتنػ قل ف الكػيـ
ّسػا  .كهػ مبنػ قي الكيميّػ أكثػ ،يمػ مػ ،ذكم
أل ّف يف و،كه م ت خػ اط،ه فسػ
ال،اقيػ الّػي وشػسلا ادلن ػ كمػ وشػسلا علػ ما فػي جتػ ه غللسػ ف إىل
ادل،اكل احلض رء ّ

ءتذكق نه كال ّّت ءستمتد ف بأذكاؽ األحلػ ف
بدضا البدض كال ءتن قل ف أل،ب احل ءل كال ّ
وؤرقا .
كأ ا الّي وط،ب النّفس كونسيا عل ما الّي ّ

لشػػد ،الدػػ،ب بو ل ػ مػػ ،وف عػػا ال ػ ّذات الد،بي ػ م ػ خص ػػي ت ادلك ػ ف الدػػ،ب ادلتّس ػ
ف ّ
الشػػد ،كسػػيل لتفديػػا الديق ػ ب دلك ػ ف
ب ػ خل،ص كاالوس ػ ع كع جت ػ ال ػ ّذات الب كءّػ أفضػػا مػػّ ،
و اخي كاختيطػ كهػر كسػيل إلبػ اع األ ػ اؿ ادلسػدف إلعمػ ؿ احلػ اس يف ولطيػفن كالتّفػن،
يف فاماػ ب .1هكػػذا ك نػػت يػ ة الدػػ،ب قػ ؽل ءأنسػ ف بػ لكيـ اكميػػا كاألحلػ ف الدذبػ الّػػي
متضر هب أكق ت ف،اغا كف أف ءشد،كا مب،ارة الديش كال سقيما .
الش ػ كل إ س سػػا رهيػػف كذكقا ػ
السػػن ف كالدػػ،ب علػػى هػػذ ّ
مضػػت ّ

ل ػ مد ػ لني

الص ػ ت
الس ػػم كاس ػػتم ل ه ػػذ اك ر ػ س ػػ ،ادلنط ػ يف ركاء ػ ّ
الش ػػد ،كب،ف ػ ّ
عل ػػى س ػ ّ
الشػد،ن كقػ سػب كأف
كزقيقهن فنشأ م ءد،ؼ ب إلءق ع ادل سيقر ك ر ل،كرة م ،ل،كرات ّ
السػكن ت الّػي
حملن إىل مفا ـ اإلءق ع ّ
الشد،م على أنّه ول الطّنطنػ ت كالنّقػ،ات كاحل،كػ ت ك ّ
وتن س ب دتم ؿ ال زف عليا كع ّػ،ؼ علمػ البيغػ كاأل ب اإلءقػ ع كع ػ،ج ود،ءفػ

عػ،

ك نػػه أزمنػػه وتخلّلا ػ نق ػ،ات كأ ػ ات متن ّقل ػ عزه ػ يف سػػ ،كانت ،ػ ـ فب إلل ػ ف إىل سػػ،
الش ػػد،م ك الب،اس ػػي ن كال ؼلل ػ ػ م ػػ ،ول ػ ػ
ال ّ ءب ع ػ ػ كالنّس ػػج اللّ ػػذء ،ءك ػ ػ ف عليام ػ ػ ال ػػنّص ّ
 :1الد،ب عميشن خص ئص اإلءق ع الشد،م ن ص . 15
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-الوظيفة اإليق اعية للمقطع الصّوتي.

األول:
الفصل ّ

ال،اقص ن في اإلءق ع ك
اإلءق ع ت ّ

ءنسج لنػ دػد،ا كال الػ زف ءسػتطي ذلػ ن بفكػأء ،مػ،

الشػػد،ء غػػا األ ػ ات اك فػ الّػػي متثّػػا األطػػ ،الف رغػ
دػػد ،لػػيس فيػػه مػػّ ،

كػػأم مػػ ،نثػػ،

1
لشد ،كع ون ل فيػه
الشد،ء بق ر كبا...ب ن ف ّ
استط ع أف ءتد ىل ع ،نث ،ءتهن كءض،ب يف ّ

الش ع ،كل ّذة ول لػف بصػ با إىل أق كءػا جتػ،م علػى اللّسػ ف كأ ّ ػ
احل ل النّفسي الّي ودرتم ّ
أكل ليس مدا غصص فيه إع ة ك س ،فيصبح بذل كيمه ءنب ع

في ءرتق،ؽ م ؤ .

 مفهوم اإليقاع عند المحدثين:2
ادلتذكقػ لػ ب
ػ
ه
ع
اإلءق
ف
أ
ذك ،مت ـ س ف
ّ
ال،مػل أك اك،سبكمدنػ أ ػ ،يف الػنّفس ّ
ّ
ال،كنػ ب 3كهػ يف هػذا ادل لػ ءؤكػ علػى أ ّف عػلؿ
ب كم أنّه ّ
عز ع ،ذل مبػ ء افقػه ب ادلػ ك ّ

الػ ّ اؿ عػػ ،ادلػ ل ؿ غػػا شلكػػ ،كغلػ أف وتطػ ب كييفتامػ كإال كػ ف بيناػ مػ مج مػ ءػػنج عنػػه

امشيػلاز كونػ ف،ن كهػػذا مػ عػ ّػز عنػػه اكػ

4
الشػػد ،مسػػتك،ه كك نػػت ألفػ ظ
بق لػػه :بإذا كػ ف ّ

الشػد ،ال ءقػ بدضػا شلػ ي لػبدض كػ ف بينامػ مػ ،التّنػ ف ،مػ بػني أكال الدػيّتب
البيت مػّ ،

الشد ،ادلتن ف،ة الّي ال ءق بدضػا شلػ ي لػبدض بػأكال األب ال ا ػ مػ،
فا ق دبّه ألف ظ ّ
الش ع:،
دّت.ككم ءق ؿ ّ
أما ت ّ
ِِ
َولءَّ ُػَ ،مد نيػػه ألْ َف يُػهُ

كأَلْ َف يُػهُ َزائنَ ت ادل َد نِػر.
َ

5

:1عب ادلل م،و ضن ألف ػ ء ن زليا لقصي ة تأء ،لييم ن .طن ار غ،ء للطب ع كالنش ،كالت زء ن ص .240
 :2ءن،،ن مت ـ س فن األ ؿن راس ابسم ل عي للفك ،اللس م عن الد،بن .طن ع ع الكت ن الق ه،ة ن
1420هػ  2000 /ـن ص288
 :3ادل،ع ن فن ص.288
 :4اك
5
ال،اغ
ّ :

ن البي ف كالتبيني نج1ن ص. 66
األ با فن زل ل،ات األ ب كزل كرات الشد،ا البلس ن ط2ن ار اكيا باكتن لبن فن 1402هػ/

 1912ـ ن ص.28
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-الوظيفة اإليق اعية للمقطع الصّوتي.

األول:
الفصل ّ

فإنّه غل على األلف ظ أف وق م افقػ لساهػ مػ ،األلفػ ظ ك وكػ ف إىل عنػ بدضػا
م،ليّ مرتا ن فجمل هذا التّن س بني األلف ظ كالتّكػ،ار ادلػنّ ،بيناػ كبػني احلػ،كؼ ككقػ ع
اللمنيػ بػػني األعػلا هػ الب عػػل علػػى
الصػ ائت علػػى ػ امتا ادل قػ اليّئػ كهػػذ الديقػ ت ّ
ّ

اإلءق عن كقػ ف ّػ،ؽ دػك،م عيّػ  1بػني اإلءقػ ع كاللّ ػ ،أك اذل رم نيػ ن علػى أ ّف اإلءقػ ع مكن نػه
الشد،ن كهر و،كيب ت ادلقػ ط اللّس ءػ يػل
ءتجلّى م ،خيؿ أعلا هر أ س ،ال ات يف ّ
وك ف ذلذ ال

ات أنس م كأع،اس وتن س يف م بينا شلّ ونشأ عنام اذل رم نيػ الّػي ودػب

2
األكؿ علػى التّن،ػي كالتّنسػي ن
التّن س بني النّسم ت ن كم ،هن نفا أ ّف اإلءق ع ه الب عل ّ

الشػد ،اك ءػ ءدتػب ب إلءقػ ع
ك ليا وف،ء دك،م عيّ بني هذء ،الدنص،ء ،ه أنّه ء،ل بأ ّف ّ
اللمني ػ بػػني األع ػلا أكثػػ،ن
أكثػػ ،مػػ ،عن ءتػػه اذل رم ني ػ أم أ ّف ّ
الشػػد ،الي ػ ـ ءدتػػب ب لديق ػ ت ّ
الص وي كوك،اره عز أزمن مدا ة.
كعلى ادل افق بني ادلق ط ّ

ػف زلتملػه كقػ،ب فامػهن كعػذب النّطػ
فإذا ك ف ّ
الشد ،هبػذا االنت،ػ ـ بلػ ّذ ا عػه كخ ّ

بػػه ك لػػر يف قلػ سػ مده فػػإذا كػ ف متب ءنػ عسػػ ،ف،ػػهن ك قػػا علػػى لسػ ف النّػ ط بػػه كرلَّتػػه
ءستق ،فيا منه دػر ب .3إ ّف يف ق لنػ متنػ ف،ا متب ءنػ ءدػب ذلػ اذلَمػج يف و،كيػ
ادلس م فل
ّ
الصػ وي ػّت ءت لػ
الص وي للس ّ
الشد ،إذ الب ّ م ،خلػ ن،ػ ـ وتسػ ء ،كفقػه ادلقػ ط ّ
ادلق ط ّ
عنه إءق ع عذاب كمتق.،

1
الشد ،الد،بن ط 1ن ار ادلد،ف ن 1968ـ ن ص . 112/109
 :ءن،،ن زلم دك،م عي ن م سيقى ّ
2
الشد ،الد،بن ص.108
:ءن،،ن زلم دك،م عي ن م سيقى ّ

:3اب ،ردي القاكافن الدم ة يف ن ع الشد ،كنق ن ج1ن ط1ن مكتب اخل صلرن الق ه،ةن 1420هػ 2000/ـن
ص .412
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-الوظيفة اإليق اعية للمقطع الصّوتي.

األول:
الفصل ّ

أم م ،الن ي اإل طي ي كم ،كعا ن،،
الي ن ني

RHUTHMOS

ءث فكلم إءق ع مشتق بم،

مبدب اك،ء ف كالت ف ن كوط را فيم بد ليصبح م،ا ف للكلم

الف،نسي ادلدزة ع ،ادلس ف اكم لي ب

1

كيف مدج اللس ني ت ه بال،ع ع ادلنت ،يف السلسل الكيمي لإل س س ت السمدي
ادلتش هب الي و ل ه الدن  ،النسمي ادلتن ع ب2ءق ـ اإلءق ع يف أس سه على النّ ،ـ احملك
كه يف ّ ذاوه بإمج ع لدن  ،متآلف كمتك مل فإ ّف هذا التّآلف كالتّك ما ليس إال وآلف
وتسا بفدا ،ك
حل،ي كمؤقّت ن أل ّف مدن غلب لدن  ،على أخ،ل كهذ السلب ال و كـ با ّ
3
السك ف فتت اىل كف
ك
ك
احل،
س
أس
على
م
ئ
ق
ر
األدد
اف
ز
أك
ف
أ
مب
ك
ن
الدن  ،نفسا ...ب
ّ
ّ

ن ،ـ مدني م ،التّد ق  Diachronieكاالنسج ـن كس،ع ف م ءش ّكا هذا النّ ،ـ كرة

إءق عيّ .
الفب الّذم ه يف َأك ّعه عبػ رة عػ ،ب لػ مػ ،التّػ و ،الػ ّ ءن ميكر
س ،الدما ّ
كهن ءكمّ ،

الّػػذم ؽلكػػ ،أف ونػػتج و رؼليػ سيسػػا مػػ ،التّ ػ الت البن ئيػ ب 1مػػ ،هنػ ولد ػ خ ي ػ مت ػ ّج
الشػػد،م
،كػ ت اللّسػ ف كرا بػ رزا يف نسػػج سلػ رج األ ػ ات كاسػػت راؾ إءق ع ػ عػز الػ زف ّ
كالك ّ ادلقطدر .
كعليػػه بف لنّ ،ػ ـ اإلءق ػ عر يف م ػ ءق ػ ؿ م ء ك فيسػػكر ق ئ ػ الدمليّػ اإلب اعيّػ ب2ن فق ػ
الش ػػد،ء بط،ءقػ ػ
ءكػ ػ ف هنػ ػ ؾ وػ ػ وّ ،ب ػػني الديقػ ػ ت اكلئيّ ػ ػ للمقػ ػ ط اللّس ءػ ػ اخ ػػا األكزاف ّ

ءن ميكيػ لكنّاػ جتمػ مدػ وفػ عي كك ػ ة مج ليّػ إءق عيّػ ونشػػأ عػػ ،ذلػ التّكػ ء ،ادلقطدػػر
:Paul Robert , dictionnaire de langue francaise(tome7)société du

1

nouveau littré-paris-1975,p213.
:Jean Dubois : dictionnaire de linguistique,paris,1989,p424.
 :3سيّ الب ،اكم ن الد،كض ك إءق ع الشد ،الد،ب ن .طن اذليي ادلص،ء الد م للكت بن  1993ن ص.133
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األول:
الفصل ّ

-الوظيفة اإليق اعية للمقطع الصّوتي.

الص يت ادلنسج ن كءؤّك علم اللّس كالبيغ على أ ّف األلف ظ ال ػلس ،ع،سػا ككقدا ػ إال
ك ّ

إذا كقدت سل رج ،كفاػ متب ع ةن ف ل ّ راس ت اإلءق عي الي ـ أ ب ت وػ

عن ءػ ف ئق ػ إىل

م ز ه أع،اس احل،كؼ يف النّفس انطيق م ،جت كر األ ،ؼ كم ،وب ع ه .
إذ أنّػ ػػه كلّم ػ ػ وب ع ػ ػ ت سل ػ ػ رج احلػ ػػ،كؼ كلّم ػ ػ ك ػ ػ ف فض ػ ػ ؤه متّسػ ػػد كاختلسػ ػػتا األذاف

ِ
الص ػ كرن فق ػ عػ ّػز عػػ ،ذل ػ اك ػ
كا تضػػنتا ّ
األع ػلا ن سػػاا ادلخ ػ رج فػػتدل بػػذل أنػّػه ق ػ أفػػ،غ إف،اغ ػ كا ػ ا كسػػب سػػبك كا ػ ان فا ػ
3
الشػػد ،م ػ رأءتػػه مػػتي
فق ػ ؿ:بأع ّ

للشػ،ح ك ػم ا للس ءػ فإنّػه مػ ،بػني ػ،كؼ
غل،م على اللّس ف كم غل،م ال ثه فب .كاستيد ب ّ
اللّس ػ الّػػي وبد ػػل عل ػى التّط،ء ػ كزم ػػا حلن ػ إءق عي ػ ال ءت اع ػ يف احل ػػ،كؼ األخ ػػ،ل .ه ػػر
،كؼ السنّ  Lanasalitéكالّػي ذلػ إع نػ لبقيػ ػ،كؼ اللّسػ مثػا تـن ؿن ف  .ككػذل
للسػم ن
الصػ ي فتطيػ
ػ،كؼ ادلػ ّ )ان كن م يػل وػأيت م ػ ل بساهػ مػ ،احلػ،كؼ ّ
ّ
الرتن ػػي كاإلنشػ ػ ن كمػ ػ أ ّف القػ ػ،ا ة الد،كل ػػي مبنيػ ػ عل ػػى ه ػػذ
كه ػػر وسػ ػ ع عل ػػى التّنس ػػي ك ّ

الشد،من فللم ك إع ن كإع ل على ذل .
احل،كؼ كهر وق با وسمي اإلطيؽ يف البيت ّ

كال وكػ ف ػػ،كؼ الدلّػ ب اءػ للكػػيـ كال للمقػ ط اللّس ءػّ ن ذلػ أ ّف الدػػ،ب ال وبػ أ

بس ك،ن كال ؽلك ،ذل أف و ،مت الي كؽلك ،ك فا ب لطّ ؿ كقي س أزمنتا إذا م أوت م،فق

الص ػ ت كط لػػهن كبءنفػػتح هبػ الف ػ ّ انفت ػ ن
ب حل،كػ ت شلثل ػ ادلػ ك ن فاػػر بػػذل متت ػ ز مبػ ّ ّ
الص ػ تن إذا م وػػهن امت ػ ا ان فت ػ ّ كم بػػه احلنجػػ،ة النّ ءّػ ن فينتشػػ ،إىل بدي ػ ...ب4ن
كؽلت ػ ّ بػػه ّ
الشد،ن كقػ اعتمػ ه الدػ،ب قػ ؽل كال زالػت يف
كن،ل ذل عليّ يف ويكة الق،آف كيف إنش ّ
 :1ادل،ع ن فن ص .133
 :2ادل،ع ن فن ص .134
:3اك

ن البي ف كالتبينينج1ن ص . 67

 :4عب ادلل م،و ضن ألف ػ ء ن زليا لقصي ة تأء ،لييم نص . 72
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الفصل ّ

-الوظيفة اإليق اعية للمقطع الصّوتي.

هػػذ ادل،وبػ ادلدتػػزة مػػ ،احلسػػ ،كادللء ػ خص ػ كأ ّف الدػػ،ب ق ػ ؽل اعتمػ كا يف ركاءػ أدػػد ره
علػػى ادلش ػ فا كاالرجت ػ ؿن فك نػػت ادل ػ ك ودػػني علػػى احلف ػ كوسػػاله كعلػػى الػ ّػرت كاإلنش ػ
1
بأمػ إذا وّ،ظلػ ا فػػإ ّ ءل قػ ف األلػػف كالػ اك كاليػ ن كمػ ءنػ ّف كمػ ال
لقػ ؿ سػػيب ءه ر ػػه ا ّ :

الصػ تب .كلػيس علػ الدػ،كض مػ ،ػلتػ ج إىل مد نػ هػذ احلػ،كؼ بػا
ءن ّفن أل ّ أرا كا م ّ ّ
كػػذل العتب ػ رات ّ ػ،في كضل ءّػ ك ػ مق ػ ط لس ءّػ بن ئيّػ وفي ػ إع ػ،اب ادلثػ ّػب بالّػذم ألػػف
إع،ابػػه ال وك ػ ف إالّ مقطد ػ ط ػ ءي مفت ػ أم م ػ ّ ء علػػى أف ءتب ػ ّ ؿ ول ػ احل ػ ؿ كالقيم ػ يف

م قػ النّصػ كاكػ ّػ ،فينقلػ مػػ ،ألػػف مػ ّ إىل ءػ فػػي ءكػ ف إالّ مقطدػ طػ ءي مسلقػ ب 2كال
وكػ ال ّ راسػ ت اإلءق عيػ لػ مػ ،التّدػػ،ض إىل اإلدػ ة كالتّن ءػػه مبػ حلػػ،كؼ الدلّػ مػػ ،اللػ
كإػل كإع،ا اخلط ب كوص،ءف الكيـ.
كوآلفا ػ لػػ،كرة مػػ،

الص ػ ي
ف دل سػػيقى النّ جت ػ عػػ ،اروب ػ ط ػػ،كؼ الدلّ ػ ب ػ حل،كؼ ّ
للشػ ع ،كمػ أ ّ ػ وسػ ّػاا
الشػػد ،كاإلءقػ ع مدػ ن كمػػ ،خيذلػ ندػػ،ؼ احل،كػ ال ّ اخليػ ّ
لػػ،كرات ّ
مػ،كر هػػذ احل،كػ يف نفسػػي ادلتل ّقػػرن كهػذا ب عتبػ ر أنػّػه ال منفػذ كلػػيس هنػ ؾ مػ ،مثػػا خلف ءػ
الس ػػم ع كهػ ػ مديػ ػ ر ػ ػ ؽ
القل ػ ب كمد،فػ ػ مكنػ ػ ف أغػ ػ ار ال ػػنّفس البشػ ػ،ء إالّ م ػػ ،خػ ػيؿ ّ

لذل .

الشػػد ،كأعذبػػه كالّػػذم هػ مػػ ،عا بػػذة األ ب
كقػ أدػ ر كبػ ر األ بػ القػ امى إىل أعػ ّ
3
بالشد ،كيـ منس ج كلف من ،ـن كأ سػنه مػ وػي ـ
كاللّس ن أب هيؿ الدسك،م يف ق لهّ :

نس ػجه كع ءسػػخفن ك سػػ ،لف،ػػه كع ءاجػػ،ن كع ءسػػتدما فيػػه السلػػي مػػ ،الكػػيـ فيك ػ ف
 :1ب ر ال ء ،زلم ب ،عب ا اللركشرن الزه ف يف عل ـ الق،آفن زقي  :أب الفضا إب،اهي ن مج1:ن ط3ن ار
الفك،ن 1980ن ص.68
2
الشد،من ص.88
عميشن خص ئص اإلءق ع ّ
:الد،ب ّ
3
الصن عتنين ص . 74
:أب هيؿ الدسك،من ّ
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األول:
الفصل ّ

الس قر م ،األلف ظ فيك ف مالاين كن ...ب فػإذا ز ّققػت هػذ ادل ا ػف ت
عل نف ن
بسيض ن كال ّ

الشد ،ع،ل م احلس ،النّ ر.
يف ّ

الشد ،كإءق عه ظليّل ن عني م ،اإلءق ع:
 كيف ل م سيقى ّأ -اإليقاع الداخلي:
كه إءق ع اللّفػ ادلفػ ،يػل ءتطػ ب هػذا اإلءقػ ع مػ مػ و يػه اللػ اللّفػ ن أم أنّػه
عػ م بينامػ فيكػ ف ق ؽلػ سػػاي مش ئلػػه كءقػ ق،ءبػ فػػي ءدػا ،عػ ه ،كال وسػ الدبػ رات عنػػه
عب 1فق ؿب فق
ادلفّ ( ،
كعز ع ،هذا ابّ ،

كق ا طلح البيغي ف على هذا ب س ) فص
و،ل إىل عل ّ هذا اللّف كم ئهن ك ِ ق له كويمح أضل ئه كمدن م هذا م ز اسه كو،ا بن كعلػى
اللمػ،ة مػ ،ادل ا ػف ت ءكػ ف لفػ ادلفػ ،ة في ػ ث ع،سػ كطنطنػ وكػ ف أكقػ يف قلػ ب
هذ ّ

الس م كأكجل يف أذا ػ .
ّ
الش ػد ،اك ءػ ػ ه ػ اإلءقػ ػ ع ال ػ ّ اخلر ادلتمثّػ ػا يف بنػ ػ الكلمػ ػ ت كاكم ػػان
إ ّف م س ػػيقى ّ
الش ع ،اك ء كه ء ق على أكو ر مد نيػه
كذل ه ادلي اف الفسيح الذم و،ا ،فيه عبق،ء ّ
فيم ؼلت ر م ،لف كودبا مبد ف الكلم ت كخص ئصا ادل سيقي كق كع الشد،ا اك يف
ونس ع اطفا كف
اإلءق ع ال ّ اخلر را ودباء ّ
 ظليل ي أن اع لإلءق ع:

ال

الشد رء .

-1

الصػ يت :يف القصػي ة التقلي ءػ متثلػه ادل سػيقى اخل رعيػ ل ن،مػ الصػ وي
اإلءق ع ّ

-2

الش ػد،م ادلش ػػط ر م ػ الق في ػ
اإلءق ػ ع البص ػػ،م :ء ػػتّ م ػػ ،خ ػػيؿ وّن ،ػػي البي ػػت ّ

لل ،كؼ

ادلتك،رة عن
ّ

كا بيت.
ء ّ

1
عبن اخلص ئصن زقي  :زلم علر النّج رن مج 1ن ط 2ن ادلكتب الدلمي ن ار الكت ادلص،ء ن ص .218
 :ابّ ،
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-الوظيفة اإليق اعية للمقطع الصّوتي.

الشػد،ء كمجػ ؿ الفنػ ف
الصػ ر ّ
اإلءقػ ع اإل راكػػر :ءػػت عػػ ،ط،ءػ الصػػيغ اللّس ءػ ك ّ
البي ني .

كلق أف النّق احل ءل فيم ءتصا ب إلءق ع كادل سيقى ال ّ اخلي إىل أف متثا ادلدػب يف
التّدبا ءقتضر متثا م سيق ن كم ،هن ء،ا ،ون ء الص ت س م ق الكلم كاكمل ن
س اإلستفا ـ كالتّدجػ كالنػ ا كاإل بػ ت كالنّفػر كالتّق،ءػ ،كاإلنكػ ر كغػا ذلػ مػ ،أنػ اع
اخلػػز كاإلنش ػ كهػػر أل ػ اف مػػ ،الػػنس إذا ركعيػػت أل ػ فت نػ ا ر مج لي ػ ن ػلػػس فيا ػ م ػ ؿ
التدب ػػا م ػػ ،ع ن ػ م س ػػيق ن كب ػػذل ءُكم ػػا الت ػػأ ا النفس ػػر ل ػ ل السػ ػ م كالقػ ػ رئ كونبػ ػ

م سػػيقى الشػػد ،اك ءػ مػػ ،ونػ غ اخلػػر ،كػػر ؽلكػػ ،األلفػ ظ مػػ ،ػػا دػ ن ت م سػػيقي
من سب إلنفد ؿ الش ع ،ك فق وه الشد رء .
ككعه الكثا م ،دد،ا الشد ،اك ء عػا اهتم مػ

إىل اإلءقػ ع الػ اخلرن ق ػ ء،

مػػ ،ذل ػ إغن ػ م سػػيقى القص ػ ئ ال ػ ظلػػط مػػ ،الق ػ ايف ال اخلي ػ الػػي وت ػ زع عف ء ػ ن اخػػا
األسط ،الشد،ء فتضفر على القصي ة ع ان م سيقي ن اخلي نن كهذا اك غ لب ن م ءك ف خ فت ن
ه ئ ن.
ى  -اإليقاع الخارجي:
إذا ك ف اإلءق ع ال ّ اخلر ءدب ب للّف ،ال ا ة فإ ّف اإلءق ع اخل رعر على الدكػس مػ،
ذل ن فا ءدب بػرتابط هػذ األلفػ ظ كوآلفاػ فيػنج عنػه اإلءقػ ع الدػ ـ .ف للّف ػ إىل ع نػ
ادلق،ب فػإذا يفػ ،بػ دلدب علػى هػذا ال عػه ع ّػل ك ػين
ن،ا ءك ف ب ّل،كا ؼ ادل ل كاألدب ّ
الشػد،م كهػر ادلقػ ط
كم أ ّف هذا اإلءق ع ن ع م ،التّآلف الكلّر بني أعلا كعن ػ ،البيػت ّ
اللّس ءّػ ألنّػػه ءق ػ ـ بتك،اره ػ مضػػب ط ب لتّف عيػػان كهن ػ ادلػػت ّك يف اإلءق ػ ع ه ػ ال ػ زف ككػػذا
الق في .
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-الوظيفة اإليق اعية للمقطع الصّوتي.

 بوادر االعتبار بالقياس المقطعي في التماثين الل وي و الشعمي:وض ػ ربت اءرا كاختلفػػت كعا ػ ت النّ،ػػ ،ػ ؿ ود،ءػػف ادلقط ػ كذل ػ أ ّف لكػ ّػا بك و ػ أك

مفكػ ،نبدػ كا ػ ا ءس ّذءػػهب كمػ ءق ذلػ ألبػػا كػ مر1ن كمػػ ،زمػػ،ة االختيفػ ت الّػػي ءػػ،كـ الدلمػ

م ،خيذل اإل ط ب دلفا ـ الك ما دل ل ع ادلقطػ اللّسػ م ادلػأخ ذة مػ ،عػ ّ ة ع انػ مناػ
اك ن النّطقر كمنا ادل من كآخ ،ف ن ل عرن ككييفر...اخل.
كع وكػػ ،ال راس ػ ت الص ػ وي احل ءث ػ ادلتدلق ػ ب ػ دلقط الص ػ يت ب ػ ع يف الب ػػل الص ػ يت
احل ػ ءلن كإّظل ػ ه ػػر قض ػػي ع،فا ػ الب ػػل الص ػ يت الد ػػ،ب قػ ػ ؽل ن فقػ ػ ع ػػ،ؼ اب ػػ ،س ػػين
كالف راب مدب ادلقط ك ّ ا ز ء ا قيق .
كم ػ أد ػ ر علم ػ البيغ ػ الّػذء ،ه ػ علم ػ اء اب الد،بي ػ إىل ادلقط ػ اللّس ػ م كم هيتػػه
كذلػ ػ م ػػ ،خ ػػيؿ ن،ػ ػ ـ الد ػػ،كض الّػػذم كل ػػده اخللي ػػا اب ػػ ،أ ػ ػ الف،اهػ ػ م انطيقػ ػ م ػػ،
الص ػ امت Les
التّفدػػييت الّػػي وتش ػ ّكا علػػى م ػ ءتش ػ ّكا منػػه ادلقط ػ اللّس ػ م مػػ ،مجل ػ ّ
الصػ ائت Les voyellesن أم احلػ،كؼ كاحل،كػ ت مبػ ءدػ ؿ ذلػ يف
 consonnesك ّ

السك ف.
النّ ،ـ الد،كلر احل،ك ك ّ

لك ،الق ؿ بأ ّف الدلم الدػ،ب رسػ ا راسػ علميّػ مناجيّػ
ال زض،ن د اه كليس هن ؾ أ لّ على ذل بلكنّػه ءصػ فن يف ال ّػرتاث الدػ،ب إ راؾ بدػض
الدلمػ دلفاػ ـ ادلقطػ اللّسػ م عنػ ك ّػا مػ :،الفػ راب تت 339ق كابػ ،ردػ تت 595

ق ب.

ػ ؿ ادلقطػ اللّسػ م هػذا مػ

2

 :1منت ل عب احلمي د م ف الثق يفن التأّزـ الد،ب يف الفك ،كال اق ن ط1ن مؤسس عب احلمي د م ف ن 1998ن
ص . 41
 :2س ـ البانس كم نـ ادلذك رنص . 229
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كالستجم ع هذ ادل ّة الدلميّ غل اإلدلػ ـ ب أل ػ ؿ األكىل دلفػ هي ادلقطػ اللّسػ م كقػ
رعػػح مجا ػ ر مػػ ،الدلم ػ هػػذ ادلف ػ هي مػػ ،أ ّف االعتب ػ ر ب لقي ػ س ادلقطدػػر كار لكػػ ،مبد ػ ف
ّ

الصػ ت غػػ،ض
سلتلفػ مناػ مػ أكر ابػػ ،عػ ّػب كهػ ءدػػ،ض سلػ رج احلػػ،كؼ قػ ئي :باعلػ أ ّف ّ

الشػػفتني مق ػ ط وثنيػػه
ؼلػػ،ج م ػ الػػنّفس مسػػتطيي متّصػػي ػ ّػّت ءدػػ،ض لػػه يف احلل ػ كالف ػ ّ ك ّ
كامتػ ا كاسػػتط لته فيسػ ّػمى ادلقط ػ أءنم ػ عػػ،ض لػػه ،ف ػ ن ك تلػػف أع ػ،اس احلػػ،كؼ س ػ

1
عب أ ّف ادلقط اللّسػ م ءقصػ بػه قطػ
اختيؼ مق طدا ب ن يل وتجلّى لن م ،مق ل ابّ ،

الص تن كأ ّف عمليّ قط اذلػ ا هػر الّػي زػ احلػ،ؼ كهػذا متفػ عليػه يف
اذل ا ك ء سل،ج ّ
الص وي احل ءث .
ال ّ راس ت ّ
كق ػ ودػ ّػ،ض الف ػ راب 2ذلػػذا ادل ل ػ ع بص ػ رة كال ػ كمب دػػ،ة ق ػ ئي :بككػ ّػا ػػ،ؼ غػػا
مصػ ػ ت ت أم ػ ػ مت أوّبػ ػ مبصػ ػ ّت قص ػػا ت ،كػ ػ قص ػػاة ن ق ػػ،ف ب ػػه فإنّػػه ءس ػ ّػمىتادلقط
ّ

القصػػا كالدػػ،ب ءسػػم نه احلػػ،ؼ ادلت ػ ّػ،ؾن مػػ ،قبػػا أف ءسػػم ادلص ػ ّو ت القصػػاة ،ك ػ تن
كك ػ ّػا ػػ،ؼ ءتبػ ػ مبص ػ ت ط ء ػػا فإنػّ ػ نس ػ ّػميه ادلقطػ ػ الطّ ء ػػابن كه ػػذا ال ػػذم أ بت ػػه علمػ ػ
أق ،علم الص ت احمل ف نكه م كقفت عليػه بنيػ الكلمػ
الص ت الد،ب الق م ه م ّ

الد،بي  .هذا وص،ءح كإفص ح كوش،ءح ء،كـ م ،خيله الف راب إىل اإلب ن ع ،أم،ء ،أس سيني
ّأكذل ّ
الرتكيب ادلقطديّ كق أ ب ني ق ؿ أ ّف ادلقط اللّس م مك ّف مػ ،ػ مت ك ػ ئت ّ
ف ّػ،ؽ بػني نػ عني مػ ،ادلقػ ط اللّس ءػ مناػ القصػا كهنػ ؾ ادلقطػ الطّ ءػا ادلتبػ ع ،كػ ط ءلػ ن

هذ ال ّ راس ليا ق ط على أ ّف الد،ب ع،ف ا مفا ـ ادلقط كأ رك ا و،كيبتهن كم أنّن نسػتنتج
ػأخ،ا ب ػ لنّ ،،إىل وسػػميتا ،ك ػ تن
مػػ ،كػػيـ الف ػ راب أ ّف وسػػمي ادلص ػ ّو ت ،ك ػ ت ع ػ متػ ّ
كط دل ػ أ ّف ادلقص ػ كادلف ػ هي متد ل ػ لػػيس هن ػ ؾ اخػػتيؼن بي ػ أ ّف مق ل ػ ابػػ ،عػ ّػب وصػ ّػ،ح
الص ت كانقط عه.
بدملي خ،كج ّ

 :1اب ،عب ن س ،ن ع اإلع،اب ن زقي  :س ،هن اكم ن ج 1ن .طن ار القل ن مش ن ص . 6
 :2كم ؿ بش،ن عل األ ات ن .ط ن ار غ،ء للطب ع كالنش،ن الق ه،ة ن ص. 507
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األول:
الفصل ّ

كم ،هن انطل علم اللّس إىل مف هي سلتلف للمقط اللّس من على أنّه اعتم ع

مت

ك ئػػت .كقػ ػ ر ذاؾ ّأب كّءػ ف البػ ثني إىل ء منػ هػذا ق ئمػ علػى هػػذا ادلفاػ ـن فقػ
استشد ،الدلم الد،ب هذ اخلصيص بػ عر أك بػ كف كعػر كجتلّػى ذلػ ن،ػ ما الػ زفن كمػ
عب 1أعطػػى مفا م ػ ق،ءب ػ ع ػ ّ ا مػػ ،مفا ػ ـ ادلقط ػ اللّس ػ من علػػى مسػػت ل
أ ّف زم ػ الق،ط ػ ّ
األسب ب كاألكو الّي أعط ه وسػمي األرعػا كزضػ،ن مق لتػه يف ذلػ  :بكغلػ أف ودلػ أ ّف

الدػػ،ب استقصػػت القسػػم يف و،كيػ ادلق رنػ بػػني بدػػض هػػذ األرعػػا ككلػػدا يف أكزاف أخػػ،
غػػا متق رنػ ف عتمػ ت مػػ ،ذلػ يف كػ ّػا كزف مػ كػ ف من سػػب لل لػ اخلػ ص بػػهن فبنػ ا أكثػػ،
وص،ف ن كهر األسب ب اخلفيف كاألكو ا"م ع ب.
األع رءض م ،أكث ،هذ األرعا ّ

كمػ أ ّف ػ زـ الق،طػ ع ّب نفػػى عػ ّ ة مي ،ػ ت ك نػػت أهبػػى دلدػػب ادلقطػ اللّسػ م كأكلػػح

الس ػ اك ،الّػػي وتش ػ ّكا م ػػ ،خيذل ػ كم ػػ ،زءنتا ػ
كأك ػػى أف ءكش ػػف ع ػػ ،و ػ ايف ادلت ّ،ك ػ ت ك ّ

متجم ػ مػػ،
ّ
األكلػػني أدػػبه مب ػػيط ّ
السػػي ؽ التّدبػػامن فق ػ ب ك ػ ف لس ػ ف أب ئن ػ ّ
الرتاكي ػ يف ّ
الصػػي ح بأ ػ ات
الصػػد أف وسػػيا علي ػػه األلف ػ ظ فض ػػي عػػ ،األد ػػد ر فلجػػأ اإلنس ػ ف إىل ّ
ّ
ادلتجم أك ع انػ منػه كمػ ال ّػلم ،أخػذت هػذ األ ػ ات
مبام ء،ء أف ءذء هذا احمليط
ّ
وت ػ ّؿ إىل مق ػ ط ن كمضػػى اإلنس ػ ف يف أبػػه ءصػػيح ػػي

ع لي ػ ػ ّػّت ز لػػت ادلق ػ ط إىل

2
الشػ ع ،وتسلسػا يف
ءدز هبػ عػ ،األدػي احملس سػ يف الطّبيدػ ب مػ ،هنػ بػ أت مأسػ ة ّ
ألف ظ ّ
فك،ة احلي ة كأ بح ءب ع.

كيف مق ب ػػا ذلػ ػ فقػ ػ اختل ػػف أه ػػا ادلد،فػ ػ يف ادلقػ ػ ط كادلطػ ػ ل فقػ ػ ؿ بدض ػػا  :ه ػػر
الفص ؿ كال

ؿ بدينا ن ف دلق ط أكاخ ،الفص ؿن كادلط ل أكائا ال

ؿ...ب كق ؿ غاه :

1
عبن ن منا ج البلس كس،اج األ ب ن وق مي كزقي  :زلم احلبي اب ،خ ع ن .ط ن ار الكت
 :زـ الق،ط ّ

الش،قي ن ن ص . 237

2
الشد ،كاللّس ن .طن مكتب ال ّ راس ت األ بيّ ن  1997ن ص . 137
الرتاث ك ّ
 :د قر ليفن يف ّ
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األول:
الفصل ّ

1
الصػن عتني 2بػ ب بدنػ اف بذكػ،
ب
ػ
ت
ك
يف
ككر
ن
ادلق ط منقط األبيػ ت كهػر القػ ايف....ب
ّ

مبػ ئ الكػػيـ كمق طدػػهب كقػ ؿ يف باخلػػ،كج كالفصػػا كال ػػا كمػ غلػػ،م رلػػ،ل ذلػ ب إال أ ّف
ادلق ط هػر النّا ءػ ت الّػي تػت هبػ الكلػ ن كيف قػ ؿ أبػ هػيؿ الدسػك،م :3بسػيا بدضػا
الشد،ا  ...فق ؿ مػ ،ءتف ّقػ االبتػ ا كادلقطػ ب .كإّظلػ ءقصػ ب البتػ ا ّأكؿ مػ ءقػ
ع ،أ ذؽ ّ
السم كادلقط ه آخ ،م ءبقى يف النّفس م ،الكيـ.
يف ّ

كمػ ػ أنّػػه ءقػ ػ ؿ االبتػ ػ ا أك ادلطلػ ػ فيقػ ػ ؿ ب ػػذل ادلطلػ ػ كادلقطػ ػ كعلػ ػ ّأكؿ القص ػػي ة

كآخ،هػ ػ ن فجا ب ػػذة النّقػ ػ

مػ ػ كلني بتفض ػػيا عػ ػ ة االبتػ ػ ا أك ادلطلػ ػ فيمػ ػ ءق بل ػػه س ػػ،

الشػػد ،الدػػ،ب ادلق ػ ط علػػى أ ّ ػ أكاخػػ ،القص ػ ئ كك ػ ف هػػذا يف
ادلقط ػ ن مػػ ،هن ػ فق ػ عػػ،ؼ ّ
عص ر بدي ة .
كهكػذا ع غلاػػا الدػ،ب القػ امى مفاػ ـ ادلقطػ اللّسػ م كمػ ءػلع الػػبدضن كال ؽلكػػ،
أف ضلمػ ػػا علػ ػػيا هػ ػػذا اكاػ ػػان خ ّ ػ ػ كأ ّف ادلقط ػ ػ يف وشػ ػػكيلته األكىل عب ػ ػ رة عػ ػػ ،س ػ ػ ك،
مف ،منه.
كمت ،ؾ كهذا وك فؤ ال ّ
و،س ػ يف طبيدػػتا مػػ ،إوق ػ ف
كم ػ أ ّف الدػػ،ب ه ػ أعػػ،ؼ النّػ س بدل ػ الدػػ،كض وبد ػ دل ػ ّ
وق ء ،م ازء ،الكيـ ع ،ط،ء الس،ءلةن كعلػى رأسػا اخلليػا بػ ،أ ػ الفػ ،اهػ من كقػ أقػ ـ
الكمػػر ادلقطدػػر وسػػايي مػػنا كوبسػػيط دلد،ف ػ أع ػلا
احمل ػ ف راسػػتا علػػى هػػذا األس ػ س ّ

الص يت ك بّ يف مد،ف م وقيمه هذ ادل،كبػ ت البسػيط مػ ،إءقػ ع كمػ ودملػه
الكل كط بدا ّ

1
الشد ،كنق ن زقي كودلي  :النب م عب ال ا
 :اب ،ردي القاكافن الدم ة يف ن ع ّ

دديف ن ج 1ن ط1ن

مكتب اخل صلر ن الق ه،ة ن  2000ن ص . 346
2
الصن عتني ن ص . 487
 :أب هيؿ الدسك،من ّ

 :3ادلص رن فن ص  . 493ءن ،،أءض  :الدم ة ن ص .348 /347
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األول:
الفصل ّ

-الوظيفة اإليق اعية للمقطع الصّوتي.

الش ػػد،ا كط،ءق ػ إليا ػ ر أغ،ال ػػا
يف النّف ػ س م ػػ ،خػػيؿ ه ػػذ احل،ك ػ فتك ػ ف عن ان ػ دلد ػ ف ّ
كم،اميا .
ف مل ػ ػ ا علػ ػػى ع ػ ػ وقا مس ػػؤكلي و،وي ػ ػ ادلق ػ ػ ط اللّس ء ػ ػ كون ءدا ػ ػ ب دل،اك ػ ػ بػ ػػني ط ذل ػ ػ
ال،ء لػػر ق ػ د ػ ّكا ادلق ػ ط الد،كلػػي وشػػكيي ؼلض ػ
كقصػػ،ه ن كبال د ػ ّ أ ّف اخلليػػا ّسػػه ّ

ال،ء لػػي تن كم ػ وشػػكيا هػػذ ادلق ػ ط اللّس ء ػ
دلب ػ أ التّ اف ػ كالتّب ػ ؿ كه ػ مب ػ أ مدػػ،كؼ يف ّ

كق لبتا يف ك ات ع،كلي ع،فن مفا ـ التّفديل ب1ن فب إلل ف إىل أ ّف اخلليا كل ادلت ،ؾ
الس ػ اك ،كاحل ػػ،ك ت كالػػد إءّ ه ػ
الس ػ ك ،كأس ػ س النبن ػ األكزاف أع ػ ف علػػى إ ص ػ ول ػ
ّ
ك ّ

يف ق ال ػ اّ ه ػ التّف عي ػا كعلػى التّ افػ  La concordanceالق ػ ئ بيناػ  .أم بػػني
الس ػ اك ،كاحل،ك ػ ت انبنػػت التّفديل ػ ن يػػل ؼلػػتص كػ ّػا كزف بتفديل ػ أك وفديلتػػني مكػ ّػ،رة
عػ
ّ
الشػػد،من بف لتّػػأليف مػػ ،ادلتن سػػب ت لػػه ػػيكة يف ادلسػػم ع كم ػ
علػػى ط ػ ؿ دػػط،م البيػػت ّ
ائتلف م ،غا ادلتن سػب ت كادلتمػ يت فسػا مسػت لى كال مسػتط ب...ب2ن كب عتبػ ر ادلقػ ط
ادل سػػيقيّ ادلؤهل ػ للّ ػػ ،كالطّنطن ػ اذل ف ػ إىل وػػ،ؾ ن ط ػ ت م سػػيقيّ عذب ػ يف نفػػس ادلتل ّقػػرن
ك ػ ّػّت ءت ّقػ ذلػ هػػذا النّصػػي مػػ ،اإلءقػ ع كيف دػػكا قضػػي خشػػي البػ ّ مػػ ،أف ػلسػػ،
ون،يما كؼلت ر م الدا ادلن سب ذل كو،وي أنس قا فيبتدػ هبػ عػ ،ك ش ّػر الكػيـ كءنسػ ؽ

الصػس،ل إىل ال ػ ات
ّ
الش ع ،ي ؿ هػذ الدمليّػ إىل ي كػ أكزاف أدػد ر ب اءػ ب ل ػ ات ّ
الكا.
الكزلن أم م ،اكل إىل ّ

 :1عب الق ر يح ء سف ن يف الد،كض كاإلءق ع الشد،م ن ط  1ن د،ك األء ـ للطب ع كالنش ،كالت زء كالرتمج ن
1997 /1996ـ ن ص . 36
 :2ادلنا ج ن ص .267
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األول:
الفصل ّ

-الوظيفة اإليق اعية للمقطع الصّوتي.

الرتا ػني اللّسػ م
م ،خيؿ هذا الد،ض ادلقتض لبػ ا ر االعتبػ ر ب لقيػ س ادلقطدػر يف ّ

الشػد،م نفاػ أ ّف الدلمػ الدػػ،ب كال سػيم اخلليػػا ع ءصػػل ا بنػ إىل ك ػ ة الكػػيـ الّػػي رغػ
ك ّ

كقس ػػم ا الب ػ ػ ر إىل وفد ػػييت كمػ ػ أ ّ ػ ػ ذك ػػ،كا م لػ ػ ع
الس ػػكن تن ّ
أ ّ ػ ػ ع،فػ ػ ا احل،كػ ػ ت ك ّ
انقط ػ ع الك ػػيـ لك ػ ّػ ،مد ػ،فتا كمي  ،ػ

الّػػي وص ػ فن هن ػ أكهن ػ ؾ ع و ػػ،ؽ إىل مس ػػت ل

النّ،،ء ت احل ءث الّػي ق ّػ،رت ػ ؿ ادلقطػ اللّسػ م كن،،ءػ ت ع ءػ ة خص ػ كأ ّف مػ أ خػا
الي ـ م ،سل ب ،كأعالة علميّ لقي س ،ك األ ات كأزمنتا م ،خيؿ ك ات الكيـ الّػي

ا طلح عليا ب دلق ط اللّس ء ن ه ول ال ّ رع م ،الدلمي الّي ع ءصا إليا الق م .

كال ؽلكنن إنك ر م ل فطنتا كاست ك ما يف مػ ؼلػص علمػر الدػ،كض كاإلءقػ ع كال
ال،ء لي الّي متيلا هب ن كشلّ أيت به م ،جػج ق ءػ يف إرسػ مدػ ع هػذا الف ّػ،
سيم يف ّ
الصبس ّ
الشػ ػػد،ء إىل وفدػ ػػييت متج كب ػ ػ كمتت ليػ ػ ػ
الشػ ػػد،من ك ليلن ػ ػ يف ذل ػ ػ ه ػ ػ وقسػ ػػي األبي ػ ػ ت ّ
ّ
كمتس ػ كء كه ػػر يف أس س ػػا كيف وك ءنا ػ وتش ػ ّكا ك وتج ػ ّػلأ إىل مق ػ ط كك ػ ػ ات ػ ػ ويّ ن
ال،
كهذا ه م ال طلتلف فيه م كال عل الد،كض اخلليا ب ،أ الف،اه من كال ب ّ مّ ،

هبذا التّص،ءح على م ،ءلع أ ّف ال ف اللّس م لديف .

غػػا أف غ ءتنػ ونصػ إىل أبدػ مػػ ،ذلػ إذ أنّنػ نلػػتمس بدػ ا مج ليػ إءق عيػ مػػ ،خػػيؿ
هػػذا ادل لػ عن كادلقطػ لسػ كمػ كر يف لسػ ف الدػػ،ب 1مػػأخ ذ مػػ ،الفدػػا بقطػ ءقطػ مبدػػب
اكػ ّػل كالفصػػا كاالعتيػ زبن كمػػ ،هنػ ذهػ اللّس ءػ ف إىل أ ّف الكػػيـ ءػػأيت مقطدػ وقطيدػ ن كيف
ق ؿ غ ست ف ب دير 2كبال زف ملك ودل ب لنّفس مػ ،طػ ؿ و ،ءػ ادلن،ػ ـ كالتّس ّػب بػه مقطدػ

:1اب ،من ،ر ن لس ف الد،ب ن م ّة ) قط (نط1ن ار

ر للطب ع كالنّش ،كالتّ زء ن باكت ن لبن ف ن 2000ـ.

 :2ب دير غ ست فن د ع،ء أ يـ اليق ،ن و،مج  :ع رج سد ن ط 1ن ادلؤسس اك مدي لل راس ت كالنش ،كالت زء ن

1411هػ  1991 /ـن ص . 95
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األول:
الفصل ّ

-الوظيفة اإليق اعية للمقطع الصّوتي.

وقطيدػ ءػ ازف وف عيلػػه ...فاػ نسمػ م سػػيقيّ كحلػػ ،خػ ص مػػ ،أحلػ ف السنػ ءػرتا ل يف أكوػ ر
الص ػ متبن م ػػ ،خ ػػيؿ ه ػػذ ادلق ل ػ نق ػػف عنػ ػ
احلل ػ النّ ػ ط كم ػ ء ػرتا ل يف أكو ػ ر الد ػ
ّ

عب رات هر عن  ،زل رءّ يف ثن ن أكذل عب رة تمقطد وقطيد ء ازف وف عيله أم أ ّف الكيـ
عب رة ع ،جتمد تن كهر يف أس سا الف ن ل عر مك ّن مػ ،ػ امت ك ػ ائت أم ك ػ ات
ػس،ل ونطلػ بنفسػػا ن مػػ ،هنػ وتجلّػػى لنػ فكػػ،ة أ ّف الكػػيـ ادلقطّػ إىل علءيػ ت ػػس،ل هػ

أقا ك ة ؽلك ،لإلنس ف النّط هب كمػ ،هنػ بػ أت وسػمي ادلقطػ ن كط دلػ أنّػه متّصػا ب للّسػ
ّ
اكتما اال طيح عليه ب دلقط اللّس م.

24

األول:
الفصل ّ
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 الماهيتان الصوتية والزمنية للمقطع الل وي:الش ػد ،يف أعم ػ وك ن ػ و ػػه ه ػ ك ػػذل لس ػ مق ػ ّ رة
ب عتب ػ ر اللّس ػ أ ػ او كأزم ن ػ ن ك ّ
الشػد،ء ن يف راسػ الػ ّ الالت
س هذا االعتب رن كل ،ون ص ،ال ّ راس األ بيّ ن كال سيم ّ

 Sémantiqueكف ادلصػ ّو ت الّػي ودػػ،ؼ عػػ ،ط،ءػ إ صػ ئي ت قيقػ وكشػػف لنػ عػػ،

نقصػ ،يف
الص يت  Effet sonoreال الح الّذم وبب ع ،ط،ءقه ادل ّة ّ
الشد،ء ن كلّ ،
األ ّ ،

السػمدي للتّنػ كؿ ادلقطدػر اللّسػ م يف
لصػ رة ّ
ّ ال ّ الالت كإّظلػ ضلػ ،بصػ مد،فػ ا ّ
الصػ وي ك ّ
الشد،م كم لبإمك ني اإلف ة م ،التّن،ػي ادلقطدػر الد،ب...كبػ ءا لن،ػ ـ التّفدػييت
ال زف ّ
الل فػ ت كالدلػا كغاهػ
الد،كليّ ن كءك ف أءس ،كأسػاا كؼللّصػن مػ ،كثػا مػ ،مصػطل ت ّ
الّي وصا إىل ي ك ي ػني مصػطل ب1ن كدلػ كػ ف التّن،ػي ادلقطدػر اللّسػ م علػى أسػ س مػ،
هػػذ ادللءػ كالفضػػيل ن كلػػه أ كار لس ءّػ كإءق عيّػ عليلػ آ ،نػ إءضػ ح ولػ ادلفػ هي الّػي وتبلػ ر
لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم ،ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا ادل ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ع مس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتن ء ،يف ذل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ إىل ال ّ راس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ت اللّس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ني كعل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
اللمنيػ للمقطػ اللّسػ م
الصػ وي ك ّ
األ ػ ات La phonétiqueكب اءػ ندمػ إىل ادلػ هيتني ّ
ب عتب رعل ك وني أس سين يف التّشكل ادلقطدي اللّس ء .
ءدتز ادلقط اللّس م  La syllabeك ة ػ ويّ  Unité phonétiqueكوشػكل
الرتكيبي لم ،احل ث الكيمر  Acte de paroleن أم أ ّف إنت ج الكيـ
م ،األ ات ّ
الصػ وي للمقطػ اللّسػ م
 La paroleعب رة ع ،وكتّيت مقطديّػ لس ءػّ  .كب عتبػ ر ادل هيّػ ّ
السمدر Aspect auditifن فيب ّ مػ ،ادػتم له علػى ميػلة ػ وي
ؽلك ،ز ء يف ع نبه ّ
ّّت وك ف له ق ّة إا ع .

1
الص وي عن الدلم الد،ب كال رس الص يت احل ءلن ط1ن مكتب زه،ا الش،ؽن
 :س ـ البانس كمن ال ّ راس ت ّ
الق ه،ةن  2005ن ص. 256
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-الوظيفة اإليق اعية للمقطع الصّوتي.

ت Le sonكم ه كار يف لس ف الد،ب 1ذل الل الفدػا ب ػ ت ءصػ ت

كءصػ ت ك ػ تب ك وطػػ،ؽ إىل ود،ءفػػه ابػػ ،سػػن ف اخل ّفػ عر 2علػػى أنّػه :ب مشػػت ّ مػػ ،ادلصػ ر
ت ءصػ ت ػ و فاػ ػ ئت ك ػ ت كوصػ ءت فاػ مصػ تبن كمػ ،هنػ ادػت ّ مصػطلح

3
الصػ ت
ع،فه ابػ ،ع ّػب قػ ئي :باعلػ أف ّ
الص ائت الّي هر أس س يف إ ار ّ
ّ
الص ت الّذم ّ

الشفتني مق ط وثنيػه
غ،ض ؼل،ج م النّفس مستطيي متّصي ّّت ءد،ض له يف احلل كالف ّ ك ّ

عػػ ،امتػ ا كاسػػتط لته فيسػ ّػمى ادلقطػ أءنمػ عػػ،ض لػػه ،فػ بن ك ػ ءث كػللّػا سػ ف متػّ ـ

4

الص ػ ت عملي ػ ،كيّػ ءق ػ ـ هب ػ اكا ػ ز النّطقػػر كوص ػ با
الص ػ ت ق ػ ئي  :ب ّ
ي ػ ه،ة ػ كث ّ
الصػ تن كهػ اكاػ ز النّطقػر
آ ر اديّ مديّن وأيت م ،ز،ء اذل ا فيم بني مص ر إرس ؿ ّ
كم،كػػل اسػػتقب له كهػ األذفبن كأ ّكػ إبػ،اهي أنػػيس 5علػػى ب أنّػه يف ػ ؿ وسػػجيا ال ّذبػػذب ت
ط
الص ػ وي كمل ػ م ػػ ،اكم ػػا ف ػ ؽ ل ػ ح ّس ػ سن ء،ا ػػ ،أ ػػ ،ه ػػذ ال ّذب ػػذب ت يف د ػػكا خ ػ ّ
ّ
الصػ ت
متم ّجن كءتك ّف هذا اخل ّ
ط م ،قم كك ء ف ن كولػ القمػ هػر أعلػى مػ ءصػا إليػه ّ
م ،ال ل ح ب .

الصػ يت ادلقطدػر
الص ت Le sonن مق م أكىل البػ ّ مناػ ل راسػ النّ،ػ ـ ّ
كه هن ءدتز ّ

اللّس ػ م فيم ػ ءق ػ ـ الب ػػل يف راس ػ األ ػ ات بتسػػجيا ادلي  ،ػ ت كاسػػتنب ط الديق ػ ت
الق ئمػ بػػني األ ػ ات كالتّف،ءػ بيناػ ن كهػػذا مػػ ،خػيؿ الدمليّػ احل،كيّػ Historique
 diachroniqueالّػي ءقػ ـ هبػ اكاػ ز النّطقػر  Appareil vocaleفإنػّه ل ػف
الص يت لل
الرتكي
البني ادلقطديّ اللّس ء الب ّ م ،اللّج إىل ّ
ّ
 :1اب ،من ،ر ن لس ف الد،ب ن م ة)

ت(نط1ن ار

ة اللّس ء .

ر للطب ع كالنّش ،كالتّ زء ن باكت ن لبن ف ن .2000

2
س ،الفص ن ط1ن ار الكت الدلمي ن باكت ن .ت ن ص . 5
 :اب ،سن ف اخل ّف عرن ّ
3
عب ن س ،ن ع اإلع،ابن زقي  :س ،هن اكم ن ج 1:ن .ط ن ار القل ن مش ن ص . 6
:ابّ ،

 :4مت ـ س فن اللس الد،بي مدن ه كمبن ه ن ط 3ن ع ع الكت ن الق ه،ة ن 1418هػ 1998 .ـ ن ص. 66
 :5إب،اهي أنيس األ ات اللس ء ن ط 3ن مكتب االصلل ادلص،ء ن 1999ن ص . 132
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األول:
الفصل ّ

كبػ لنّ ،،إىل عمليػ

ػ كث األ ػ ات ف ّػ،ؽ الدلمػ بػني سلػ رج احلػ،كؼ Les poits d

1
الصػ ت مػ،
ئ
ػ
ت
وب
ػ
ن
أ
ػ،ل
و
ال
أ
ب
:
ئي
ػ
ق
ػ
ل
ذ
ػ،
ع
عب
ّ
 articulationكق ّ
ّ
عز ابّ ،

أقصى لق

أم ادلق ط ديت فتج له ع،س م فإذا انتقلت منه راعد عنػه أك
ّ وبلغ به ّ

األكؿ كذلػ ضلػ الكػ ؼن
متجػ كزا لػهن ّ قطدػت أ سسػت عنػ ذلػ
ػ ل غػا ّ
الصػ ل ّ
كميّ ػل م ػ ل اخػػتيؼ
فإنّػ إذا قطدػػتن كإف عػػلت إىل اكػػي ادػػت غػػا ذءن ػ
األكلػػنيبن ُ
ّ

كيػ ػ ئف األ ػ ػ اتن فف ػ ّػ،ؽ الدلم ػ ػ ب ػػني ط ػ ػ ئفتني متب ػ ػ ءنتني م ػػ ،األ ػ ػ اتن منا ػ ػ احل ػػ،كؼ

الص ي
ّ

الص ي
كمنا احل،كؼ غا ّ

أم ،كؼ الدلّ ن فتك ف األكىل أ ال للكلم ت.

كمتثّػا ػػ،كؼ الدلّػ أ ػ ات اللّػني  Cardinales voyellesكهػػر األلػػف كالػ اك
للصػ ت كاسػتط لته كلك ّػا
كالي ن ك ػ،كؼ مػ ّ كهػر يف اوّصػ ذل بػ حل،كؼ ّ
الصػ ي امتػ ا ا ّ
الصػ وي ن كمػ ؽلكػػ ،التّلمػػيح
ك ػػ،كؼ الدلّػ كرا يف وشػػكل ادلقػ ط ّ

الصػ ي
مػػ ،احلػػ،كؼ ّ
إىل أنّه ليس م ،أ ا ،كؼ الدلّػ اإلسػك ف كإّظلػ ادلػ ّ كأ ّف الد،كلػيّني ء،مػلكف ذلػذ احلػ،كؼ

لسػك ف بينمػ يف احلقيقػ هػر ػػ،كؼ ػ ي كمت ّ،كػ كذلػ قػ ّة إاػ ع فإ ّ ػ وسػػتس،ؽ مػػ،
ب ّ
الصػ ي الّػي وتميّػل مبػ ّ ة قصػاة أ نػ عمليّػ النّطػ هبػ ن كهػذا
ّ
اللم ،م ال وستس،قه احلػ،كؼ ّ
اللمني .
ب لنّ ،،إىل احليثي ّ

كادلقط ػ الصػ ػ يت عل ػػى كع ػػه خ ػ ص ه ػ أ ػ ػ ادل لػ ػ ع ت ال ػػي ءتن كذلػ ػ علػ ػ األ ػ ػ ات
الص وي رلتمد ن أم يف ن ،ـ لس م زل ك ػ ؿ أ ا
ال ييفر تالفن ل عي ن ء رس ال ات ّ
اللس ػ ل ييفتا ػ التّ ا ػػلي ن كق ػ ون كل ػػه اللس ء ػ ف احمل ػ ف ب ل راس ػ ال قيق ػ ادلستفيض ػ بسي ػ
ز ء مفا مه ككييفته يف الكلم .ب

2

1
س ،ن ع اإلع،اب نج1نص . 6
عبن ن ّ
 :ابّ ،
2
الص ويّ كاإلءق عي ن ط 1ن ع ع الكت احل ءلن 2013ن إرب ناألر ف ن ص.75
 :رابح ب ،خ ء ن يف البني ّ
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األول:
الفصل ّ

الشػ ػد ،الد ػػ،ب ل ػػ،كرة التّ ػ ػ ؿ إىل
رأل احمل ػ ف ادلاتمػ ػ ف ب راس ػ ادل س ػػيقى كاإلءق ػ ع يف ّ
راس ػ ػ ادلق ػ ػ ط الص ػ ػ وي ألف الدػ ػػ،كض اخلليلػ ػػر ال ءفػ ػػر ببي ػ ػ ف األس ػ ػ س ادل سػ ػػيقر ل ػ ػ كزاف
الشد،ء ن كأ ّف اعتم

على زليا البيت إىل وف عيػا ؼلػ لف األسػ س الدلمػر الػذم ءدتمػ يف

زليا الكيـ س ا أك ف دد،ا أـ على ن ،ـ ادلق ط .1
كضل ،ندل أ ّف التّف عيا اخلليلي مبني أس س على ادلت ،ؾ كالس ك،ن فتفديل ب فدػ ل ،ب –
مػػثي – ء،مػػل ذل ػ ب ػػ :ت 0/0//ن كوفديل ػ بمسػػتفدل،ب ء،مػػل ذل ػ ب ػػ :ت . 0//0/0/كف عن ػ
وي

أف تكاك فد ل ،ن كهر ،ؼ م كلنين مس كء للسني كالف كالن ف يف تمستفدل ،ن

كه ػػر ػ ػ امت .مػ ػ الدلػ ػ أف ػ ػ ت ادلػ ػ أكل ػػح يف الس ػػم ن كم ػ أف القػ ػ ر ال ػػلمب ال ػػذم
ءسػػتس،قه ػ ت ادل ػ أكػػز مػػ ،الق ػ ر الػػذم ءسػػتس،قه الص ػ ت الص ػ مت .كاإلءق ػ ع يف الشػػد،
الد،ب ءنبسر أف ءفا على أس س ادل سيقى أكال مبدب أنّه ءنطلػ مػ ،القػ ر ادل سػيقرن كعليػه
فإف األكزاف الد،بي أكزاف زمني .
كم ،األسس الي وق ـ عليا راس اإلءق ع التف،ءػ بػني احلػ،ؼ السػ ك ،ك ػ،ؼ اللّػنين
ف ل قف ب لسك ف يف اإلءق ع له مسلل ؼلتلف ع ،ال قف ،ؼ اللنين أك ادل ّ ن فإف له مدب
آخػػ ،ءس ػ ء ،كلػػذل رأل دػػك،م زلم ػ عي ػ أف التف عيػػا ال ود ػ ك يف كاق ػ األمػػ ،أف وك ػ ف
وص ء،ا للن ،ـ الد،كلر ال زليي له.2
كلتتسب له م سيقى الشد ،الد،ب ك ف على احمل ني ز ء مسألتني:
 أكذلم  :أن اع ادلق ط يف الد،بي . -نيام  :ن ع م سيقى الشد ،الد،ب.

 :1ءن،،ن زلم ب ،ػلرن السم ت األسل بي يف اخلط ب الشد،بن ط1ن ع ع الكت احل ءل أرب  .األر فن
1432ق 2011 /ـ ن ص.69
:2ادل،ع ن فن ص.70
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األول:
الفصل ّ

كبد ػ ػ زل ػ ػ كالت لت ء ػ ػ ن ػ ػ ع م س ػ ػػيقى الش ػ ػػد ،الد ػ ػػ،ب أء ػ ػ كث ػ ػػاكف م ػ ػػنا م ػ ػػذه
ادلستشػ،قني الػػذء ،ءدػ كف الشػػد ،الدػ،ب دػػد،ا كميػ كالشػػد ،الكمػر ءؤسػػس علػى ادلقػ ط كمػ
ءتطلبه ادلقط م ،زم ،للنط به.
 القيمة الزمنية للمقطع الل وي :نق ،مب ل
ب إلل ف إىل القيم ّ
الص وي  Qualité du timbreللمقط اللّس م ّ
اللمب يف ز ء األ ات ادلش ّكل لهن أم أ ّف ادلق ط اللّس ء مجل وت بد ت
ل،كرة القي س ّ
اللم،ن كدل ك نت هذ األ ات ذات كميّ زمني ط ءل La duréeكأخ،ل
وي ػل ّ ه ّ
على أ ّف ،كؼ

الص يت مست لني بذل
قصاة كم ه مي خيؿ عمليّ التّسجيا ّ
اللمني للمق ط اللس ء
القم م ،ن ي ق ّة اإلا ع .كب لنّ ،،إىل ّ
الص وي ّ
الرتكيب ّ
الدلّ زتا ّ
ميّل الدلم بني ي أن اع منا كهر ك لتّ :

أ  -مقط قصا  : syllabe brèveكه مش ّكا م،
ِ
األم:،ؽن ِع.
ح نضل فدلر
ب  -مقطػ مت ّسػط :كه مش ّكػا مػ،
تص ح ص ن ضل

ت

ت

مػت ، +ك قصيػ،ة  +ػ ت

+

ت

مت

ل.،
،ؼ اكلـ :عْ ن ك ،ؼ النّص ْ :

ج  -مقط ط ءػا : syllabe Longueكه مش ّكػا م ،ػ ت
مت +

مت ك ،ك قصاة تص

ت

مػت، +كػ قصػاة

مت تص ح ص ص 1ن كهذا النّ ع ب كر ءنقس إىل:

 -1مقط ط ءا مفت ح . syllabe ouverte
 - 2مقط ط ءا مسل . syllabe fermée

:1ءن،،ن متّ ـ س فن اللّس الد،بي مدن ه كمبن ه ن ص .70/69
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الص ػ يت كع مػػا الػ ّػلم ،ؽلكػػ ،للّس ػ وأ ء ػ كييف ػ و ا ػػلي مػػ،
كهػػذ الديق ػ بػػني ادلقط ػ ّ

الصػ وي ادلقطديػ مػ،
الرتاكيػ
دأ إبيغ ال ّ الل ادلبتس ة بني القػ رئ كادلتل ّقػرن كهكػذا فػإ ّف ّ
ّ
اللم. ،
دأ إ ،ا اإلءق ع ّ
الشد،م ب نت ،م ت ّ
دّت عز ّ
ال،كي ػػلة األكىل يف ود ػ طر ف ػ ّػ،
ال،ؤء ػ ّ
بطبيد ػ احل ػ ؿ ال ؽلك ػػ ،جت ه ػػا ّ
الش ػػد،ء ن ب عتب ره ػ ّ
السػ بق الػ ّذك ،كالػ ّػي هػػر زلػ ر ثنػ ن
ّ
لل،كػ ئل ّ
الشػػد ،ككػػذا مسػػأل إنشػ ءتػػهن كضلسػػبا وتمػػي ّ
ػأم ػ ؿ مػ،
كشلّ ل
على ّ
الشد ،خيؿ األ ق ب كاألزم ف أنّػه ال ؽلكػ ،ز ءػ مق م وػه ب ّ

األ ػ اؿ كال ؽلكػػ ،أ ّف وك ػ ف هن ػ ؾ ن،،ءّػ ءق ػ ـ عليا ػ بػػا ه ػ عمليّػ متش ػ بك ء ػ ركا كػ ّػا
ػح القػ ؿ عػ ،هػذا
د ع ،س رؤء ك س من اله الّذم ؽلك ،أف ءنسج عليهن كإال دلػ ّ

النسج بأنّه دد. ،

لقػ ػ ر الػ ّػلم Temps ،مقي سػ لكػ ّػا راسػ علميّػ كهػ أ ػ الد امػػا الػ ّػي وػػؤ م
الص ػ ت كر يف إط ػ ر الػ ّػلم،
إىل التّفػػ،ع كالتّػ او ،اخػػا ال ػ ة ادل سػػيقيّ للقصػػي ة ن فيػػؤ م ّ
ػأم دػكا مػ ،األدػك ؿن ذلػ أف ع مػا ال ّػلم ،هػ ك ػ مػ ،ءف ّػ،ؽ بػني
كليس مبندػلؿ عنػه ب ّ

الصػ وي
ط ؿ األ ات كقص،ه كهكذا وب ّ ت للدلم هذ اإلختيفػ ت ّ
اللمنيػ بػني ادلقػ ط ّ
كمػ ػػر
كبػ ػػني أ كار ه ػ ػ اإلءق عي ػ ػ ن كمنػ ػػه ؽلكػ ػػ ،الق ػ ػ ؿ أ ّف مقي ػ ػ س ادلق ػ ػ ط اللّس ء ػ ػ مقي ػ ػ س ّ
.Quantitatif

للشػػد،
الص ػ ت كالػ ّػلم ،كػػذل مػػ ،خػػيؿ الدمليّ ػ اإلنش ػ ء ّ
نلػػتمس أ كار كػ ّػا مػػّ ،
ي ػػل ء ػػتّ التّس ػػب ب ػػه كإلق ئ ػػه يف إط ػ ر زم ػػب زل ػ ك ءت ػ ػ ّ م ػػ ،خ ػػيؿ ه ػػذ الدمليّ ػ الكػ ػ ّ

مدنين كبػذل وتن سػ م سػيقى
ادلقطدر الّذم ونتار عن األ ات بإءق ع ّ Rythme

الشػد،
الشد ،ون سب ػل ّق رع إنش ءّ ع لي م ،دأ رف مدن ء ت القصي ة ادلؤ اةن فف ّػّ ،
ّ
أ ػػبح الي ػ ـ فػ ّػ ،م ك ػ ؿ مبد ػ ءا خ ّ ػ ض ػ لد مػػا الػ ّػلم ،كولتػػلـ بػػه كمقي ػ س وت ّق ػ مػػ،
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خيلػػه ك ػ ة اإلءقػ عن كمػ أ ّف للػ ّػلم ،كر سػ يف انت،ػ ـ الكػ ّ ادلقطدػػر اللّسػ م كبػ لتّ ازف
الشػ ع،ةن فاػ بػ كر ءؤلّػف بػني ط ق ػ فيسػتم ّ
 La colométrieمػ مدطيػ ت اللّسػ ّ
الص وي .
اكل كين نته احلقيقيّ م ،األعلا ادل،وبط به عض ء م ،مجل ادلق ط ّ
فكػ ّػا قػ،ا ة دػػد،ء نتف عػػا مداػ ن كنتل ّق هػ بنفسػػي وتم دػػى كزمػػ ،اإللقػ شلػّ ػلػ مػ ل
مج ليّػ النّط ػ ادلسػػتس،ؽ ادلؤلفػ ػ منػػه ادلق ػ ط اللّس ء ػ  ّ .إنّن ػ ب لتّقي ػ بد مػػا الػ ّػلم ،ي ػ ؿ كػ ّػا

اللمنيػ الّػػي وػ،اكح
عمليّػ إنشػ ء دػػد،ء البػ ّ أف نقػنّ ،يناػ إلءقػ ع ػ ؽ وػػؤطّ ،
الشػ،ائح ّ
الكػ ّ ادلقطدػػر اللّسػ م عػػز ك ّفتػػني إ ػ اعل ط ءلػ كأخػػ،ل قصػػاة فتػ ازم بػػذل بػػني األسػػط،

الي ػل فيا ال ّػلم ،ال قفػ ت الد،كلػي  Césureال ّػي ّاهػ الد،كلػي ف كأ سػ،
ّ
الشد،ء ّ
الص وي .
م ؽلك ،ال ق ؼ عن ه كهر الق في الي وك ف مشرتك ادلق ط ّ
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 مقارنة التقطيع العموضي بالتقطيع المقطعي:كإذا م أر نػ أف نتبػني قيقػ مػ ذهػ إليػه احملػ ف فػي منػ ص مػ ،إعػ،ا مق رنػ بػني
التقطي ػ الد،كل ػػر التقلي ػ م كالتقط ػ ادلقطد ػػر .م ػػ ،خ ػػيؿ وقطي ػ بي ػػت د ػػد،م ع ء خل ػػه
مقطدي لتتضح النتػ ئج .نكػ،ر التقطيػ الد،كلػر مػ

الل ؼ يف احلش وقطيد ع،كلي

م بيػت دػد،م خلػه ز فػ فن مػ بيػت خلتػه ي ػ

بيت دد،م خله ز ؼ كا
ز ف ت.
 -1بيت ملا ف يف احلش :

أال ليت وشد،م ها أبين ليل
أال ليت وشد،م ها أبين ليل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػن

0//0// 0/0// 0/0/ 0// 0/0//

قط

فد ل ،مف عل ،فد ل ،مف عل،

السض أزعا .قي

و،اعي

ن

0//0// 0/0// 0/0/0// /0/0//
قطط قططط قطط قط

ن السض أزعا .قي

و،اعي

قطط قططط قطط قط قط
فد ل ،مف عيل،

فد ل ،مف عل،

 ع األ ات  / 46ع ادلق ط 28 -ادلت ،ك 28 :

 -القصاة11 :

 -الس كن 18 :

 -الط ءل 18 :

 -2بيت خله ز ؼ كا

يف احلش :

فليت السض ع ءقط ال،ك بد،له
فليلفض دليقط

ررك

 ،لا

كليت السض م ش ال،ك ب لي لي
كليت لفض م د ،رك ب لي لي

0//0/ / 0/0// 0/0/ 0// 0/0//

0//0/ /0/0//0/0/0//0/0//

قطط قططط قطط قط قط

قطط قططط قطط قط قط
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فد ل ،مف عيل ،فد ؿ مف عل،

فد ل ،مف عيل ،فد ل ،مف عل،
ع األ ات45 :

ع ادلق ط 28 :

ادلت ،ك 28 :

القصاة11 :

الس كن 17 :

الط ءل 17 :

 -ني

نقص ف

ت س ك ،ب خ ؿ الل ؼن أم ع ادلق ط الص وي فل ءتسػان

كإظل ز ؿ مقط ط ءا إىل مقط قصا يف الشد ،الث ف.1
وك تلف ال راس ت الص وي أل ات اللس الد،بي يف ع ادلق ط الصػ وي بػا وكػ
جتم على كع ست مق ط وي ن كوكم ،هذ ادلق ط يف:
 -1ص ح ت مت ، +ك
مثا ادلق ط يف كلم ق،أ :ؽ

ر

–

صح

 -2ص ح ص ت مت ، +ك +
مثا ادلق ط يف كلم كنت  :ؾ

–

صح

أ

-

صح
مت

 -ف ت  -ـ.

صح صص حص
 -3ص ح ح ت مت ، +ك  +ط ءل
مثا ادلقط يف كلم م :

ـ

-

صحح

ح

 -4ص ح ح صت مت ، +ك ط ءل +

مت

 :1زلم ب ،ػلرن السم ت األسل بي يف اخلط ب الشد،من ط1ن ع ع الكت احل ءل أرب  .األر فن 1432هػ
2011/ـ نص71ن .72
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-

مثا ادلقط يف كلم م  :ـ

صحص ص
 -5ص ح ص ص ت مت ، +ك +
مثا ادلقط يف كنت  :ؾ -

مت +

مت

فت

ص حصص
 -6ص ح ح ص صت مت ، +ك ط ءل +
مثا ادلقط يف كلم  :ع

مت +

مت

 :ج ػػػػػػػػػػ » »
صححصص

1

الوظيفوة اللسانيوة :ودػب ال ييفػ اللّسػ ني ب راسػ اللّسػ  Le langageيف ذا ػ كمػ ،أعػا ذا ػ ن أم أف
السمدرن ف أللس ،رلم ع م ،اكما
اللّس كاق ألسب كمجل أق اؿ الّ يف وش ّكلا ّ
الص يت ك ّ

متيّلهػ ػ ك ػ ػ ات كق اعػ ػ كضلػ ػ ك اللػ ػ كمق ػ ػ  .كالس ػػت راؾ مدػ ػ ع ه ػػذ ال ّ راسػ ػ البػ ػ ّ م ػػ،
األكؿن كالّ ػ ػ ػي ك ن ػ ػ ػػت علػ ػ ػػى ء ػ ػ ػ ّ ف ،ءن ن ػ ػ ػ م
اإلد ػ ػ ػ ة كالتّن ءػ ػ ػػه مبؤسػ ػ ػػس ه ػ ػ ػػذ ادل رس ػ ػ ػ ّ
س س  F.de Saussurكق ك ف هذا يف أكائا الق،ف الدشػ،ء،ن كالّػذم بعدػا اللّسػ ني ت
كال ػ

احل ػ ك مػػ ،يػػل االختص ػ ص الّػذم ػ ر ءشػػما مجي ػ قط ع ػ ت اللّس ػ علػػى ػ ّ

الص،ؼ كالنّ
س ا ن ك أل ات ك ّ

كادلدج كال ّ الل ب1ن كم ،بني األ كار اكليل الّػي وقػ ّ ما

ال ييف ػ اللّس ػ ني ل ػ ل اللّس ػ ف هػػر أ ّ ػ ػػت ّ بت ليػػا الدن ػػ ،ادلك ّن ػ للّس ػ كب ي ئفا ػ كدل ػ

 :1كلي الدن يتن اللس ني ت التطبيقي كودلي اللس الد،بي لسا الن طقني هب ط1ن  2003ن ار اك ه،ةن عم فن
األر فن ص.132
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ك نػػت علػػى هػػذا االختص ػ ص فاػػر ودم ػ إىل وتبّػ مناجي ػ علميّػ كال ػ
كوستن إىل أ ك ـ مدي رءّ بت .

كم ل ػ عيّ ب2ن

ت ّ اللّسػ ني ت ب للّسػ احملكيّػ أم ادلنط قػ قبػا ادلكت بػ علػى أ ّ ػ مجلػ أ ػ ات زػ ّ ه
مد ػ ػ ع ػ ػ،فيّ ك الليّ ػ ػ كضل ءّػ ػ ككػ ػػذل األ ػ ػ ات ب عتب ره ػ ػ ال ػ ػ ات األكىل ادلّ،كب ػ ػ منا ػ ػ
الكلم ت فتتن كله اللّس ني ت ب ل ف كالتّ ليا كاسػت راؾ ق اعػ و،اكيباػ ن كمػ ،خػيؿ هػذ

ال ّ راس ؽلك ،مد،ف األ ؿ األكىل الّي ت ّ ب راس ادلق ط اللّس ء كالّي هر م ،اختصػ ص
اللّسػ ف كعل ػ األ ػ ات ال ّ ال ػ ن فق ػ ءلمػػح الفكػػ ،أ ّف م ػ ار ال ّ راس ػ ادلقطدي ػ رهػػني ال ييف ػ
كا االرو ا ات اللّس ني ادلنبدث م ،اكا ز النّطقر ن
كا و،وي ن كو،كي ّ
اللّس ني الّي وتن كؿ ّ
كمػػ ،هنػ ك نػػت القػ انني اللّسػ ني قػ ل لكػ ّػا ب ػػل يف اللّسػ كفنػ ف األ بن ذلػ أ ّ ػ ودػػني

الص،في كغاه شلّ ه ال
الص وي ك ّ
على األبني ّ

ب للّس

كال ؽلكػػ ،إنك ػ ر عا ػ اللّس ػ ءني الدػػ،ب يف هػػذا ا" ػ ؿ مػػ ،عا ػ ابتك ػ ر م اق ػ أ ػ ات
سل ػ رج احل ػػ،كؼ م ػػ ،بدض ػػا ال ػػبدض كم ػ أ ّ ػ است س ػػن ا ادلب عػ ػ ة  Distorsionب ػػني
الصػ وي إىل ع نػ النّػز  L’accentكالتّنسػي
ػلس ،م ،ائػتيؼ ال ػ ات ّ
األ اتن شلّ ّ
 L’intonationن كقػ خػص الدػ،ب ال ييفػ اللّسػ ني مبثػا هػذ الق اعػ كأعط هػ هػذ
ادل ازء ،لتك ف مد ال أللسنتا أل ّ ب ...جتدا ،كػ ت األلسػن علػى مقػ ء ،مضػب ط وػ ازف
احلػػ،كؼ الّػي جتػػ،م عليا ػ كم ػ متيػػا ك ّف ػ ادلي ػلاف مبق ػ ار م ػ ء ل ػ فيػػه قػػي كخ ّف ػ ب3ن كق ػ
امتثلت الد،ب ذلػذ اك ر ػ اللّسػ ني كقػ عمػ ت إىل ميػلا ف اخل ّفػ كالثّقػا كإىل ادلب عػ ة بػني
 :1أ

زلم ق كر ن مب ئ اللس ني تن ط2ن ار الفك ،ن مش ن 1419هػ 1999 /ـن ص . 5

2
بس ـ ب،ك ن عل األ ات الد ـ ن  .طن م،كل اإلظل الق مرنلبن فنباكتن ص . 12 /11 /10
 :ءن،،ن ّ
 :3مصطفى ؽ ال،افدر ن و رء آ اب الد،ب ن م،اعد  :ركءش اك م ن ج 1:ن .ط ن ادلكتب الدص،ء ي ا ن

باكتن 1425ق 2005 /ـ ن ص . 84
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األ ػ ات ادلمج ع ػ مسػػتن ة إىل ذكقا ػ فا ػ ّذبت لستا ػ مدتم ػ ة بالتّس ػ ء كاالعت ػ اؿب 1بػػني
ال،ك يّ ػ
الكل ػ كك او ػػهن بف للّس ػ ف ه ػػذا الدض ػ النّش ػػط ادل ػػ،ف ءتف عػػا ل ػػمنيّ م ػ ادل ػػؤّ،ات ّ
الشخصي الفنّي لل ّذات ادلب ع .
االنفد لي ال ّ اخل يف مي وأليف ّ
ػس خػػاة
كهػ إذ ءتف عػػا لػػمني مػ ولػ اكاػ ت السػ ئ،ة مػػ ،الػػنّفس ءتل ّقػى عػػ ،احلػ ّ

أ ات احل،كؼ ع ،ط،ء جت،ء ا" كرات البن ئيّ ن الّي ءضبطا عػ ،ط،ءػ ادلػذؿ الّػذم هػ

عم ػ ػ ءيئ ػ ػ
ذكؽ ادل ػ ػ ّة ّ
الص ػ ػ وي اإلءق عي ػ ػ لص ػ ػ ت احل ػػ،ؼ ب إلل ػ ػ ف إىل الب ػػل ادلس ػػتمّ ،
ه ػػذ ادلق ل ػ الد ػػ،ب عم ػػيش 2خص ػػيّ األبني ػ
الس ػي قر بغلم ػ ػ
خص ػػيّ ادل ق ػ ّ

اللّس ػ ني كم ػ وك ػ ف علي ػ مػػ ،اوص ػ ؿ بتل ػ اإلعتم ػ الت الب طني ػ كهػػذا لػػ،ب مػػ ،التّصػػ،ؼ
لػ زلم ػ ة كءصػ ؼ قب ػ ال ق ّء ػ يف وشػػكيل األبني ػ كز،ءػ األلسػػ ،هب ػ ن
بػ لكيـ ء ع ػ
خص ػت ابت ػ ا كيما ػ
للس ػك ف كق ػ ّ
كمػػ ،هػػذ األبني ػ أف الدػػ،ب ق ػ عدلػػت احل،ك ػ س ػ بق ّ

لس اك ،ادلن سب دل ال ال قف كاالسرتا
ب حل،ك بينم هر ت مجل ق ذل ب ّ

:1ءن،،ن اك

.

ن البي ف كالتبينينج1نص. 64

:2الد،ب عميشن خص ئص اإلءق ع الشد،من .طن ار األ ء للنش ،كالت زء ن الس ني ن كه،افن 2005ـن
ص . 163
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 الوحدة الصوتية "الفونيم" وأثمها في تكوين المقطع الل وي.يف إطػ ر التّ ليػػا ادلقطدػػر كالتّ غػػا يف أعمػ ؽ البنيػ ت اإلءق عيػ أ ػػبح للامػ علينػ
راسػ أعػ،اس أ ػ ات ػ،كؼ اللّسػ مػ ،يػل ادلق ربػ ا عػ كنطقػ ن يػل ؽلكػ ،ربػط
لصػ ءت أك مػ ءصػػطلح عليػػه بػ لف ني Le phonème
الصػ يت ادلقطدػػر ب ّ
التّ ليػػا ّ

للص تب1ن كه أ ػس ،ال ػ ات الّػي ءنشػأ عناػ الكػيـ يػل
بالص رة الدقلي ّ
ب عتب ر ّ
ونػتج الف نيمػ ت  phonèmesميمػح ػ ويّ متييلءػّ بػ رزة كبتآلفاػ إىل غاهػ وشػ ّكا

الص وي ادلتميّلة
الص ت اللّس م هذا م ؽلك ،أف ن اف عليه أل ّف ه هن خيف ن كادليمح ّ
ّ
2
مقسم إىل قسمني :
كهر يف ن ،،ع كبس ف ّ Jakobson
الصػ ت ادلتضػ ـن ا"اػ ر اخلشػ ،ككػذا التّصػ ءت كاألنفيػ ن
 .1متأ ّل ولامنيّػ كالّػي مناػ ّ
كاالستم،ارءّ .
 .2م سػيقيّ كهػر الّػي زمػا ميمػح الطّػ ؿ  Allongementن كالنّسمػ Ton
كالنّز . L’accent
3
كا كا م ،هذ ادليمح ادل سيقيّ ق ءك ف يف
ك
ب
:
كيف هذ الثّ ني ءق ؿ أ سلت ر
ّ
م قػ بػػني ادلقػ ط  intersyllabicأك لػػم ،ادلقػ ط ب ن كر ػ ا للس ءػ إّظلػ ن،ءػ أف نشػػا

إىل النّػ اة األكىل الّػي ءنبػػب علياػ ادلقطػ إذ أنّػه ب كيف ادلقطػ ؼلػػ،ج الفػ ني إىل احليػ ة كلكػػر
وصػػف ادلقط ػ أنػػت ػػز كيػػف وشػػكله الف نيم ػ ت كلتصػػف الف نيم ػ ت أنػػت و ػ رس كيػػف

:1أ

سلت ر عم،ن زل ل،ات يف عل اللّس احل ءلن ط  1ن ع ع الكت ن الق ه،ةن1995ن ص . 184

 :2ءن ،،ن ادل،ع نف ن ص .186
 :3ادل،ع ن ف ن ص .190
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الفصل ّ

-الوظيفة اإليق اعية للمقطع الصّوتي.

و ػػن ،نفس ػػا ادلق ػ ط ب  1ف ػ دلتكلّ ءنط ػ األ ػ ات يف د ػػكا جتمد ػ ت كوك ػػتّيت كخيذل ػ
الصػ ت ،كػ ءقػ ـ هب ػ عاػ ز النّط ػ فت ػ ث اهت ػلازات أك
وتمثّػا ادلقػ ط ن علػػى اعتب ػ ر أ ّف ّ
السمػ ػ كهػػر األذفن كوسػػتس،ؽ ه ػذ الدملي ػ زمن ػ
ذبػػذب ت ػلملاػ ػ اذل ػ ا فيسػػتقبلا عا ػ ز ّ
من سب ءتط ب كعملي النّط كوق ر هذ األزمن ب لثّ اف.

الصػ وي ت الفػ ني يف أ
كاستيد ب دلفا ـ الف ني ن ء،و علمػ اللّسػ كخ ػ علمػ ّ
ءليػػه ادلقطػ

يػػل ءشػػا أ ػ سلتػ ر 2إىل ع ػ ـ

الصػ وي
السػل اذل،مػػر لل ػ ات ّ
رعػ ت ّ
السػػي ؽ
إمك ني ػ نط ػ الف نيم ػ ت ك ػ ه علػػى غ ػ،ار ادلق ػ ط الّػي ؽلكنن ػ نطقا ػ مبد ػ ة عػػّ ،

كهر وتب ء ،م ،ن يػ الطّػ ؿ كالقص ،فيم بينا ن كيف الد،كض الد،ب ُمثثا للمق ط بػ ّل،ملء،

ال،مػ ز
السػك ف كاحل،كػ كهػر ت/ن  0ن بينمػ الفػ ني ال ؽلكػ ،ز ءػ مبثػا هػذ ّ
ال ّ الني على ّ
الشد،م ال زف .
كال أس س له يف التّقطي ّ

كبد هذا التّفصػيا يف الفػ،ؽ بػني الفػ ني كادلقطػ اللّسػ م ك كر ك ّػا منامػ ندػ لكػر

نبني أ  ،الف نيم ت يف وك ء ،ادلقط اللّس م.
 -مكونات المقطع الصوتي:

إ ّف احل،كػ ت القصػػاة الثّي ػ تالفت ػ ن الضػ ّم ن الكسػػ،ة ن هػػر إ ػ ل الف نيمػ ت
األس ػ س ادلش ػ ّكل منا ػ ادلق ػ ط اللّس ءّػ ن كالّػي ال ؽلكػػ ،نطقا ػ مبف ،ه ػ  .كهػػذ احل،ك ػ ت
الس اك ،كل ا احل،ك ت
الثّي ودتز ن اة ادلقط ّ
الص يتن كب إلل ف إىل احل،ك ت هن ؾ ّ
الس اك.،
القصاة أم ادل ك ن كهر ف نيم ت أءض ن كعليه ف دلق ط ز بد احل،ك ت ك ّ
مامػ كييفيّػ
م ،هن ءتّضػح أ ّف ادلقطػ اللّسػ م مػ هػ إالّ جتمػ للف نيمػ تن الّػي ذلػ ّ
يف اللّس ن يل ؽليّل بني أ ات احل،كؼن كأف ء ّبني بني يت ،ؼ التّ كالطّػ – أك بػني
 :1س ـ البانس كم ن ـ ادلذك رن ص. 207
:2ءن،،ن أ
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األول:
الفصل ّ

-الوظيفة اإليق اعية للمقطع الصّوتي.

ػ ت ػػ،ؼ التّػ ادل،ب ط ػ كاذل ػ يف أخػػ ،الكلم ػ مثػػا :ف طم ػ كف طمػػه كهػػذا بسػػط س ػ،ء
الص يت.
ألعليّ الف ني ّ
الص ػ ت اللّسػ م كالػ ّػلم ،يف
م ػ ،خػػيؿ هػػذا ادلب ػػل نلػػتمس مػ ل ف عليػ كػ ّػا مػػّ ،
وك ػ ء ،ادلقط ػ اللّسػ ػ م ب عتب ػ ر هػػذا األخ ػػا أ ػ من ط ػ ت كاِعتم ػ ات كاِروك ػ زات اإلءق ػ ع
الشد،م الد،ب.
ّ
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الفصل الثاني :اعتماد القيمة المقطعية سبيال للتوزين .
-1

التالمؤ يين وززا اللل زالملفوظات .

-2

صلة المقطع اللغوي يالقي التوقيعية زالتوزينية.

-3

التشليل المقطعي للسياق اللغوي.

-4

ودزات التنغي زالتهذيب زالتليين .

-5

اعتماد اللمية الزمنية سبيال لتوزين اللال الشعري.

-6

التحليل المقطعي ألنظمة األززا العرزضية .

-7

وثر الفعل االهتزازي الذيذيي في توزين الل المقطعي .

-8

التفازت القيمي يين الشعر زالنثر.

-9

عالقة المقطع اللغوي يالنبر اللساني .

الفصل الث اني :

 -اعتماد القيمة المقطعية سبيال للتوزين .

 التالمؤ يين وززا اللل زالملفوظات:الفع ػ ػ ؿ ضت ػ ػ كث اعيو ػ ػ ع كالٌػ ػذم منش ػ ػأه تل ػ ػ
إف االنتظ ػ ػ ـ ى ػػر ا﵀ ػ ػٌؾ ال ػ ػ ٌ ين ميكي ك ٌ

الش ػع م حت ػ إط ػ الػػر ف حي ػ يس ػ ن ىػػذا
العن ص ػ اظتتفلف ػ كاظتتك مل ػ مػػمج رتل ػ اظتلفػػرظ ٌ
الػٌأم حػ ـ الو طػ ٌ  1فيوػرؿ "...اختيػ اظتػرال اللٌفظيػ ٌأكال مػػمج

ػ مػ حتسػمج

ح كف ك انتظ م ك صيغ ك مو لي ى كا تن ب م يوبٌح ،"...ن حػ أنٌو

م فػ

ىػذه العبػ ة

الش ػع ي La langage
ا تمع ػ ػ وػمل اظتراصػػف ت الٌػيت كتػػأ أف تك ػرف علي ػ اللٌغ ػ ٌ
poétiqueككذل ىر ي ٌكز على ض ك ة:
 -1حتسني م ف اضت كؼ كا تن ب م يوبٌح.
 -2انتظ ـ صيغ اظت ف .
 -3انتظ ـ مو لي اظت ف .
ثٌ يعػػرل فيوػػرؿ" : 2ك مػػمج كل ػ حسػػمج التٌػأليف ك ت ؤمػػو" ف ػػر ػ كك ػ نتي ػ م ػ ػ
أ ٌك ه عب تو األكىل ،على أنٌو بع أف نتويٌ ب لعن ص الث ث اظتذكر ة أع ه بطبيع اضت ؿ

الش ع حبسمج التٌأليف كالتٌ ؤـ ،ك كل ممج ثوػأ الػٌأم ك ػرلة العوػمل كحسػمج
سيكلٌمل عممل ٌ
الشع اء ككم ك ل على لس ف
التٌمييز كلطف النٌظ  ،كىذا م دتيٌز بو كب نو ل األلب كفحرؿ ٌ
3
فأمػ إكا ح كلػ فػ ع اظتعػ كبسػ اظتػ ال ف عػػمل اللٌفػ بػ لٌكالؼ
أبػر حيػ ف الترحيػ م ٌ ":
اظترضػػح كاألشػػب ه اظتوٌب ػ كاالسػػتع ات اظتمتع ػ كبػ اػني اظتع ػ ل ب لب ػ أع ػ لػػرح من ػ لشػػيء
ٌ
الشػرؽ إلي ػ  "...فػنف اغ شػيء عػمج ىػذا النٌعػ فمػ ىػر
حت ال تا ب إالٌ ب لبحػ عن ػ ك ٌ
ٌ
 :1اظتن ج  ،ص. 222
 :2اظتا  ،ف ،ص . 222
 :3أبر حي ف الترحي م  ،اعمت ع كاظتؤانس  ،ل.ط  ،اظتكتب اظتا ي  ،صي ا  ،بريكت  ،ل.ت ،ص169
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 -اعتماد القيمة المقطعية سبيال للتوزين .

الفصل الث اني :

إالٌ ت رت ػ للغ ػ ػػرـ ى ػ في ػ ضػػعف ء ن اػػرف ،ف ظتع ػ ل ال نتكػػمج أف تسترضػػح كال أف تع ػ ؼ
الكػ ـ علػى أؿتػ ء

سرل على ىذا ال ٌ أب .ثٌ إ ٌف التٌ ؤـ

نظ ح ـ الو ط ٌ  " 1يوػ

رتل م رتل كلم ت صو منتظم

التتيػػأ الٌػذم
ح كؼ ؼتت ة متب عػ ة اظتخ ج م تبػ ٌ

من أف تكرف ح كؼ الك ـ ب لنٌظ إىل ائت ؼ بعض ح كؼ الكلمػ مػ بعاػ كائػت ؼ
يوػ فيػػو خ ٌفػ كتشػ كمل...كمن أف تتن سػػأ...أك تتم ثػمل أك اف الكلػ أك تتػرا ف مو طع ػ ".
إ ٌف

ػرؿ حػ ـ بتػرا ف اظتوػ ط ىػر أف تػ ل حػ كل أك ا يػ ت الواػ ئ علػى ك ف كاحػ أم

الس ػ ػكن ت نفس ػ ػ
أف تت ػ ػراىل اضتك ػ ػ ت ك ٌ

ح ػ ػ كل الوا ػ ػ ئ كم ػػمج كل ػ ػ التٌوفي ػ ػ  ،ك ىػ ػػذا

نستشف ث ث ك ئز يؤٌك علي ح ـ حي ؿ اي التٌ ؤـ
اظترضرع أيا
ٌ
كم فظ على ث ث أمر :
 -1ت ؤـ

شػكرؿ الكلػ

ح كؼ الك ـ م بعض ح كؼ الكلم .

 -2ت ؤـ رتل كلم م رتل كلم مت صو ك تكرف ح كف ؼتت ة ،متب ع ة
اظتخ ج  ،م تٌب في خ ٌف .
 -3دت ثمل Assimilation

أك اف الكل ك مو طع )ح كل الوا ئ ( .

 المقطع زمفهو الوز .إ ٌف الوػػرؿ بتم ثػػمل أك اف الكلػ  ،يورلنػ إىل التٌع يػػف مبف ػػرـ الػػر ف)  (modeكىػػر أف
السػكن ت كتتسػ كل أ منت ػ مبوػ ا يتن سػػأ كالرحػ ات اللٌفظيػ
تتٌفػػع عػ ل اضتكػ ت ك ٌ
يو بػػمل اصتمل ػ اللٌغري ػ

الشػػع حبي ػ تكػػرف ماػػبرط ب لتٌف عيػػمل كىػػر
لغ ػ ٌ

الشع كعلى ىذا األسػ س ف لر ف ياب
يتورـ بو ٌ
ٌ

مػ

رى ى ػ ؽتٌػ

لشػع "،ككلٌم ك لت
مػمج الوػ اءة للمتغػ ٌ ب ٌ

 :1اظتن ج ،ص. 222
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 -اعتماد القيمة المقطعية سبيال للتوزين .

الفصل الث اني :

الشيء كض كبو متتب على نظػ ـ متشػ كمل كتػأليف متن سػأ كػ ف كلػ ألعػى لتع يػأ
أنراع ٌ
الش ػ ػيء كك ػ ػ من ػ ػ اظتر ػ ػ الٌػ ػذم ت ت ػ ػ ح لػ ػػو" ،1كىكػ ػػذا
ال ػ ػنٌفس كإي ع ػ ػ ب السػ ػػتمت ع مػ ػػمج ٌ
السػكن ت إكا ت تبػ من ػ التٌف عيػػمل ،ك نظػ ـ يترلٌػ ىن ػ ؾ مػ يعػ ؼ ب عيو ػ ع
ف ضتكػ ت ك ٌ
ألم إيو ع
الشع م في ٌ النٌفس إىل االنفع ؿ ،ثٌ إ ٌف الر ف ما
اطت ي ؽتٌ يشحمج النٌص ٌ
ٌ
"كرنػػو ػ نرف إيو ػ عي صػػري موطعػػي يتمثٌػمل انتظ ػ ـ اظتو ػ ط كتكتيل ػ اظتو ػ لي اظتسػ ٌػم ة
تتكرف ممج أع ال ممج ىذه التٌفعي ت...ىي األبي ت"،2
ب لتٌفعي ت ،كب لتٌ يل كح ات أكرب ٌ
كىػػذا مػ أ لنػ بػػو الرصػػرؿ إىل دت ثػػمل Assimilation

أك اف الكلػ كلػ أف تف عيػػمل

للس ػراكمج كاظتتحك ػ ت ك من ػ تتٌك ػأ أ ػزاء ىػػي أ ػ ٌػمل مػػمج التٌف عيػػمل
البحػػر كأك اا ػ مك فل ػ ٌ

السراكمج ثٌ اظتو ط اللٌغري ثٌ
كتتٌكأ من أيا اظتو ط اللٌغري  ،ىذه اظتس كاة بني اضتك ت ك ٌ
التٌف عيمل كلٌ أؿت ء متن سب .
كظت ػ ك ن ػ األك اف م ٌكب ػ مػػمج متحك ػ ت كس ػراكمج اختلف ػ حبسػػأ ع ػ ل اظتتحك ػ ت
ٌ
الشػع كتػ م علػػى نظػ ـ األك اف فننٌػو يشػػتط أف يكػػرف
السػراكمج كحبسػػأ ر ك ىػ  ،كظتػ كػ ف ٌ
ك ٌ
مستط ب لو ح كة

التاكيػأ اظتوطعيػ اللٌغريػ اظتن سػب كاظتتم ثلػ
اظتسػمرع ككلػ علػى ػ ٌ

ػرع ا كمػ ائتلػف مػمج أ ػزاء تكثػ
السػراكمج فػن ٌف فيػو كػزا ة كت ٌ
فم "ائتلف مػمج أ ػزاء تكثػ في ػ ٌ

3
الشع
فيو اظتتحك ت فن ٌف فيو ل كن كسب ط "  ،ك ٌ

رى ه ك ـ منسرج لتسػمج بتخ ٌػري مرا ػ

حك تو كسكن تو ف يكرف مك كلا مستك ى  ،كال مترع ا متوع ا.

 :1اظتن ج  ،ص . 245
:2عب اضتكي العب  ،عل الع كض الشع م

ضرء الع كض اظترسيوي ،ط ،2لا

يأ للطب ع كالنش كالتر ي ،

الو ى ة  ،ص . 128
 :3اظتا  ،س ،ص . 267
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 -اعتماد القيمة المقطعية سبيال للتوزين .

الفصل الث اني :

الس ػراكمج استواػػى الع كضػػيرف كالسػػيم اطتليػػمل بػػمج أزت ػ
كحبسػػأ مراض ػ اضتك ػ ت ك ٌ

سم التٌف عيمل الٌيت نتكمج أف تتٌكأ
السػ كنني
إ ػ ة العػ ب اللتوػ ء ٌ

أبس نسج عت ممج حك كس كمج ،كظت ك ف ممج ع ـ

الكلمػ أك كلمتػني مت ػ ك تني ػ إضتػ ؽ متحػكني أك

ث ث ػ متحك ػ ت بع ػ كػ ٌػمل س ػ كمج فتش ػ ٌكل بػػذل م ػ أشت ػ ه الع كضػػيرف ب ألسػػب ب كاألكت ػ ل

كالفراصمل .

 صلة المقطع اللغوي يالقي التوقيعية زالتوزينية.إنٌػو ب سػػتخ اـ اظتع ػ لالت االسػػتب الي بػػني األكت ػ ل كاألسػػب ب كالفراصػػمل نشػػأ تع ػ يمل
التٌفعػػي ت ك نفػػس الر ػ ح ػ ث تب ػ يمل كظ ػ ئف األك اف ،فمسػػترل نط ػػع أ ػزاء ك ػ ٌػمل
التف عيػػمل متتلػػف دت م ػ م ػ مسػػترل نطػػع األ ػزاء األخ ػ ل ،كظت ػ ك ػ ف االخػػت ؼ مسػػترل
ٌ
نطػػع األص ػرات ك ػ ٌػرة دتكػػمج ؼت ػ ج أص ػرات اضت ػ كؼ مػػمج بعا ػ الػػبعض ،كػ ٌػمل ىػػذا يعتػػرب
الشػػع "...ك م ػ
ض ػح الطٌبيع ػ الر ني ػ للبي ػ الع ػ ي ب عتب ػ ٌ
نس ػ للمو ػ ط اللٌغري ػ الٌػػيت تر ٌ

مفا ػ طع ػ ن طع ػ ن متس كيػ ػ الػػر ف متح ػ ػ ة اضت ػ ؼ األخ ػػري مػػمج كػ ٌػمل طع ػ مػػمج ى ػػذه
1
ً
الوطٍع ػ ً
لش ػع ف ػ ٌػمج متش ػ ب كمع ٌو ػ ك ل ػػو ثو ف ػ اخ ػػتص هب ػ الع ػ ب
ت عن ػ ػ ى بيت ػ  ، "...ف ٌ
ك علره ليراف علرم كأخب ى كحكم .
الش ع
كم ي اعي ٌ

الواي ة الراح ة اتف ؽ الر ف ألنػٌو إكا " أفػ ل كػ ف ت نمػ

و
الش ع على إعط ء كل البي م يستومل
م ح أك تشبيأ أك ث ء فيح ص ٌ

ب بػو

إف لتو،2"...

كمل ك ف اشتػ خ صػ بػو كىػر البحػ الػذم كتػ م عليػو نظػ ـ خػ ص كمسػتومل
يبوى أف ٌ
يتاممج ٌ

الشع ي .
عمج ريه ممج البحر ٌ

 :1ابمج خل كف  ،اظتو م  ،ل  .ط  ،لا اصتيمل ،بريكت ،ص . 630
 :2اظتا  ،ف  ،ص . 630
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 -اعتماد القيمة المقطعية سبيال للتوزين .

الفصل الث اني :

كمػػمج مػ ة ىػػذا اضتػ ي اظتتراصػػمل عػػرب ل اسػ اظتوطػ اللٌغػػرم ،نف ػ أ ٌف األك اف الع بيٌػ
أ ٌف تف عيمل
كات طبيع كميٌ ككيفي كىذا ا إىل ت حع اظتو ط ك إىل ت تيب  ،ال ش
الشع ي ليس إالٌ دتث ت كيني ختطيطي لنظ ـ تكػ ا م للموػ ط اللٌغريػ متتلػف نظػ ـ
البحر ٌ
تع ب .
 -التشليل المقطعي للسياق اللغوي :

كالوا

إ ٌف تشػكيمل اظتوطػ اللٌغػرم ال يعػ ك أف يكػػرف عبػ ة عػػمج سػ كمج كمتحػٌؾ كبػػني الطٌػرؿ
اظت ٌ ة الٌيت يستغ

النٌطع عتذه األ زاء اظتشكل من اللٌغ كنتكمج دتثيػمل كلػ كمػ

يلي :
 -1موطػ اػػري س ػ كمج :ص ،مػػمج لكف حك ػ ف ػػر س ػ كمج كىػػر اللٌغ ػ الع بيٌػ يع ػ لؿ الـ
لسػكرف اللٌغػ الع بيٌػ سػػبع
التٌع يػػف كسػػني االسػػتفع ؿ كظتػ كػ ف مػػمج عػ ـ إ ػ ة االبتػ اء ب ٌ
هبمزة كصمل .

 -2موط اري متح ؾ :ص ح ،نتثمل ص ئت متلرا حبك مثمل فعمل األم ً ،ؽ.
 -3موط طريمل مفترح:ص ح ح ،كىر ح ؼ متبرع مب ٌ  ،ؿتر م النٌ في ك اصت ة .
 -4موط ػ طري ػػمل مغل ػػع :ص ح ص ،كى ػػر ح ػ ؼ متح ػ ؾ متل ػػر حب ػ ؼ سػ ػ كمج ،ؿت ػػر فع ػػمل
األم . ٍ ، ٍ ،
 -5موط ػ طريػػمل ب ظت ػ ٌ كاعسػػك ف :ص ـ ص،ؿتػػر ،ػ ٍؿ ،ب ٍع،حي ػ يكػػرف اضت ػ ؼ األخػػري
س كن .

الس ػ كنني ػ ص ح ص ص ،كم ػ يرص ػػف بأنٌػو موط ػ ائ ػ
 -6موط ػ طري ػػمل ب لتو ػ ء ٌ
الر ػػف ،كمػػمج ػػري الر ػف ،ؿتػػر (:لكيبػ  ،كىػػي
الطٌػرؿ ،كيكػػرف معظػ األحػراؿ ؽتػث
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الفصل الث اني :

ػت كل ػ لتاػػغري كلم ػ لابٌػ  ،ككػػذا( حريو ػ

ك( طرنت ػ كاظتوط ػ اللٌغػػرم ىن ػ ؽتػػث

اصتػػزء،

كيأ ،كيع ،كمي. 1

كظت ػ ػ ك ػ ػ ف التٌوطي ػ ػ الع كضػ ػ ٌػي ػ ػػري التٌوطي ػ ػ اللٌغػ ػػرم ،ب عتب ػ ػ أ ٌف ىػ ػػذا األخػ ػػري يعت ػ ػ ٌ
ٌ
الشػػع م توطيعػػو عل ػى كػ ٌػمل م ػ يظ ػ علػػى
الا ػرائ  ،بينم ػ يعتم ػ الع ػ كض ٌ
لا ػرام ك ٌ
ب ٌ
اللٌس ػ ف عن ػ النٌطػػع  ،Articulationكنلمػػس كل ػ ليٌػ عن ػ العلم ػ ء الع ػ ب الو ػ امى
الشػع العػ ي اظتشػػكل كلٌ ػ
كعنػ عػ ع العػ كض اطتليػػمل بػػمج أزتػ مػػمج خػ ؿ توسػػيمو ألك اف ٌ

مػػمج أسػػب ب كأكتػ ل كفراصػػمل كىػػر مػ يعػ لؿ التٌوسػػي اللٌغػػرم للموطػ حػ يث  ،كالشػ ٌ أ ٌف مػ
لػػو ابػػمج شػػيع

2

الش ػع كلٌػػو مػػمج
ىػػذا اظترض ػ يؤك ػ ٌ ىػػذا التٌوسػػي "كمػػمج النٌػ س مػػمج عػػمل ٌ

ص يكأ بعا على بعض فتتٌكأ الفراصػمل من ػ " ػري أ ٌف األسػب ب
األسب ب كاألكت ل خ ٌ
كاألكت ل كلي م موس إىل سػمني كيػذىأ الو طػ  3إىل ىػذا التٌوسػي ػ ئ " :فبنػرا أكثػ
األع يض ممج أكث ىذه األ مل تاػ ف كىػي األسػب ب اطتفيفػ كاألكتػ ل ا مرعػ "ك ػ سػبع
أف كك ن ػ  ،أنٌ ػو ك ػ ف يوا ػ ب أل ػػمل تل ػ اظتو ػ ط الٌ ػيت ع ت ػ ل تس ػػميت إال ح ػ يث  .ثٌ إنٌػػو
يتكشػػف أك لتيػػمل لن ػ الفك ػ بػػأ ٌف ىن ػ ؾ أسػػب ب ثويل ػ
ب ػ لورؿ أسػػب ب خفيف ػ كأكت ػ ل غتمرع ػ
ٌ

ػس السػػتو اء األضػ ال كاظت الف ػ ت كمػػمج ىنػ نتكػػمج ضػػب
كأكتػ لا مف ك ػ مب ػ لنػ مػػمج حػ ٌ

سػػم

األسب ب كاألكت ل إىل سمني :

و ـ األسباب:
السػبأ اطتفيػػف :حػ ؼ متحػ ؾ كسخػ سػ كمج كىػػر مػ يو بػػمل
1ػ ٌ

اللٌغػ ،ص ح ص أك ص

عمج أك م ،ال = 0/م يع لؿ موطع لغريٌ طري ٌإم مغلو أك مفترح .
ممجٍ ،
ح ح مثملٍ :
 :1ينظ  :دت ـ حس ف  ،اللٌغ الع بي معن ى كمبن ى  ،ص. 70/ 69
 :2العم ة ،ج ، 1ص . 223
 :3من ج البلغ ء  ،ص . 237
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السبأ الثٌويمل :ح ف ف متحك ف ،أم ص ح ص ح مثمل :بً ى  ،ل ى = //كىر
2ػ ٌ
عب ة عػمج موطعني لغريٌني ارييمج .
ب -األزتاد:
رم ػ متح ػ ؾ كس ػ كمج ثٌ متحػ ػٌؾ  ،ص ح ص ص ح مث ػػمل :أي ػػمج،
 -1كت ػ مف ػ كؽ :كى ػػر ٌ
ف = ، /0/م يع لؿ موطع لغريٌ طري كسخ اريا .
كي ى
حي ٍ ،
ٍ
 -2كت غتمرع :كىػر عبػ ة عػمج متحػكني كسػ كمج ،ص ح ص ح ص ،مثػمل :علػى ،إىل =/
 0 /كىر م يع لؿ موطع لغريٌ اريا كسخ طري .
ج -الفواصل :
رم ػ لث ث ػ أح ػ ؼ متحٌك ػ ك س ػ كمج مثػػمل :علم ػ ،
 -1ف صػػل صػػغ ل :كىػػي عب ػ ة عػػمج ٌ
خ = ،0///ؽ  +ؽ  +ط موطع ف لغريٌ ف ارياف كسخ طريمل .
تا ػ أ ب ػ متحٌك ػ ت
 -2ف صػػل ك ػػربل :كى ػػي ك ػػأكرب ح ػ ٌ لت م ػ اظتو ػ ط اللٌغري ػ حي ػ ٌ
كس كمج .
ك ػ أرتػ العلمػ ء علػػى أنػٌػو ال يتػراىل

الشػع أكثػ مػػمج أ بػ متحكػ ت كحػ أ اػػى،
ٌ

كمث ػ ؿ كل ػ الف صػػل الكػػربل ؿتػػر :علمت ػ  ،خ ت ػ = ،0////كىػػي دتثٌػمل ث ث ػ مو ػ ط لغري ػ
ارية متبرع مب ٌ .
ممج خ ؿ التٌوطيػ الع كضػي كالتٌوطيػ اللٌغػرم ن حػ

أ ٌف كػ ٌ مػمج التٌوسػيمني اشػتم

التكيػػأ
علػى حػ كؼ متحكػ كأخػ ل سػ كن ؽتػٌ يػ ٌ ؿ علػػى أ ٌف العػ كض العػ ي سػػم حتمػػمل ٌ
بكمل مع ظتو .
اظتوطعي ٌ
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الفصل الث اني :

 ودزات التنغي زالتهذيب زالتليين :الاػرتيٌ "ف ألصػرات الٌػيت يتك ٌػرف من ػ اظتوطػ الراحػ ػ
ختتلف ل ت نطع اظتوػ ط ٌ
الاػرت" ،1ؽتٌػ يعطػػي الكػ ـ نغمػ ت ،كالنٌغمػ  Tonىػػي نتػ ج ا ليػ ل
ختتلػػف ل ػ ٌ

ع ػ ػ ػ ل ال ٌذبػ ػ ػػذب ت  Vibrationsأك اـتف ض ػ ػ ػ علػ ػ ػػى صػ ػ ػػعي الكلم ػ ػ ػ ؽتٌػ ػ ػ تػ ػ ػػؤلم ىػ ػ ػػذه
االخت فػ ت التٌنغيميػ  Intonationnellesإىل االخػػت ؼ الػ ٌ اليل كالنٌحػػرم .ك ػ ميٌػز
العلمػ ء بػػني أ بعػ أنػراع مػػمج النٌغمػ ت بػ لنٌظ إىل ل ػ ت اخت ف ػ  ،من ػ النٌغمػ اظتنخفاػ ،

كالع ليٌ  ،كالع ليٌ  ،كفرؽ الع ليٌ  2كممج ألكات التٌنغػي  L’intonationحػ كؼ اظتػ ٌ  ،كىػي

تل اضت كؼ اظتنفتح اظتا ٌػرت اظتمتػ ٌ ة أل ػ اض كظيفيٌػ رت ليٌػ كمػ ٌأاػ تكػرف مراضػع للٌػني
إكا ك ع ػ مر ػ إع ػ ؿ ،مثػػمل األفع ػ ؿ اظتعتلٌ ػ ) ػ ؿ ،ب ػ ف( كإكا ك ن ػ ملحو ػ حبك ػ مث ػػمل:

)أ ػراؿ ،بي ػ ف( ك ػ تكػػرف س ػ كن األمثل ػ التٌ لي ػ  ):ػ ٍػرؿٍ ،بي ػ  ،صػػر ة ،حيل ػ ( .ك ىػػذا
الاػيغ فتػؤلم
الاػيغ ،بينمػ تكػرف ائػ ة
ٌ
اظترض ال تكرف ىذه اضت كؼ ائ ة ت اكيػأ ٌ
الارت فتحممل صيغ األفع ؿ كاظتف عيمل البني الا فيٌ  ،3كبذل
كظيف االستط ل كدت ي ٌ
ىي تورـ بتفعيمل الك ـ كتثري اصت ح اللٌس ني كتث م أس ليأ اعث ة كاالنفع ؿ.

ػأم شػػكمل م ػػمج اعش ػػك ؿ ؼ "الع ػ ب إٌفت ػ حتلٌ ػي
كعتػػذا اظتو ػ ـ فا ػػيل ال نتكػػمج ر ىل ػ ب ػ ٌ

ترصػ هبػ إىل إل اؾ مط لب ػ "،4
ألف ظ كت جب كتشي كتزخ ف عن ي ب ظتع ل الٌيت ك اءى ٌ
صػ كمػ عتػ مػمج ك ػ
الس كن مستن ة إىل إيو ع هت اطت ٌ
فو اىتم الع ب مبثمل ىذه اضت كؼ ٌ
السم ىي بو أكىأ إىل ال ٌ الل كالوا  ،كمث ؿ ترا
ٌ

ح كؼ اللٌني ك ـ الع ب ؿتر

 :1إب اىي أنيس  ،األصرات اللٌغري  ،ص . 142
 :2ينظ  ،أزت ػتم

ك  ،مب لئ اللٌس ني ت،ط ، 2لا الفك لمشع 1419 ،ق  1999/ـ ،ص. 120 /119

 :3ينظ  ،حس ف دت ـ  ،اللغ الع بي معن ى كمبن ى  ،ص .70
 :4ابمج
ص .220

ٌ  ،اطتا ئص ،حتويع :ػتم علي النٌ

 ،مج ،1:ط  ، 2اظتكتب العلمي  ،لا الكتأ اظتا ي ،
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رعتػ  :بيطػ ت كحر ل ...كسػػلوي  ،عبيػ ...اخ .كلػ ٌأاػ ك ػ كى علػػى شتت ػ ( ع ػ ل
السػكرف فك نػ ىػػذه صػػن ع لفظيٌػ لػػيس في ػ أكثػ مػػمج إضت ػ
حػ كؼ كم فر ػ ب ضتكػ ك ٌ
ببن ئ كاتٌس ع الع ب هب ػت ك اهت كط ؽ ك م " ،1كظتػ كػ ف عتػذه اضتػ كؼ مػمج ٌػرة إشتػ ع
ٌ
 ،Sonoritéنش ط رت يل لو ع كطي ة ب لنٌظ ـ اظترسيوي ،فو تنبٌػو النٌوػ ل الوػ م ء إىل
الاػ ػري ،ف ػػي كإف كػ ػ ف ال يبتػ ػ ئ هبػ ػ الكػ ػ ـ
م ػ عتػ ػ م ػػمج مزيػ ػ التٌط ي ػػأ كالتٌن ػػرع كالتٌل ػػريمج ٌ
كمل تكيأ لغرم موطعي يب عمج ط يع النٌرب كالتٌنغي .
(اظت كل ف ي أس س ٌ
 اعتماد اللمية الزمنية سبيال لتوزين اللال الشعري.الش ػع م علػػى أس ػ س صػػري تسػػتغ ؽ ىػػذه األص ػرات بع ػ ا مػػمج الػ ٌػزممج
يوػػرـ اعيو ػ ع ٌ
ألا ػ ال تع ػ ك أف تكػػرف
Tempsيو ػ س ب لثٌ ني ػ ككل ػ ا ػ ػ إىل أ ٌف اللٌغ ػ " ألاة م ني ػ ٌ ،
نظ ػ ـ

الس ػكن ت
غتمرع ػ مػػمج األص ػرات اظتوطٌع ػ إىل مو ػ ط دتثٌػمل تت بع ػ منيٌ ػ للحك ػ ت ك ٌ
اصػػطلح النٌ ػ س علػػى أف كتعل ػرا ل ػو لالالت بػػذاهت  ،كهبػػذا اظتع ػ تكػػرف اللٌغ ػ ال ٌ ال ػ تشػػكي

الزممج ،أك ىي اضتويو تشػكيمل لل ٌػزممج
السكن ت خ ؿ ٌ
معيٌن مرع اظتو ط أك اضتك ت ك ٌ
2
الاػ ػرتي للموػ ػ ط تأخ ػػذ نا ػػيب م ػػمج ال ػ ٌػزممج .كبػ ػ لنٌظ إىل العمليٌػ ػ
ػكل
ػ
ش
لت
ف
نفس ػػو" ...
ٌ
ٌ

الفزيرلر يٌػ  ،فػػن ٌف اظتوط ػ اللٌغػػرم يو ػ بػػني كػ ٌػمل انفت ػ ح  Apertureمػػمج انفت ح ػ ت الف ػ ٌ
كخ ؿ نبا لبيٌ كاح ة ،كم يتع ٌ اى إىل ث ث مو ط صرتيٌ خ ؿ نبا كاح ة ألنػٌو
كضػحن كلػ حػػني لنػ أ ٌف الفػػرني متػ ج اظتوطػ إىل
لتمػػمل طيٌ تػػو أكثػ مػػمج صػػرت ،ك ػ ٌ
اضتي ػ ة كبتاػػنيفن للمو ػ ط ضػػممج ال ٌ ػ الث ني ػ
.phonétique

الا ػرتي
سػػل الرح ػ ات ٌ

Unité

 :1ـ  ،ف  ،ص . 221
 :2ص ح يرسف عب الو ل  ،الع كض كاعيو ع الشع م  ،ص . 156
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الفصل الث اني :

الاري الراح ث ني
لايغ ٌ
الزمني لألصرات نفتض أف يستغ ؽ اظتوط ٌ
كبع تأ ٌك ن ل ٌ
كميػ La
كاحػ ة )1ثػ ( مػمج ال ٌػزممج أك أ ٌػمل ،كمػ أنٌػو كتػأ التٌنبيػو إىل الفػ ؽ الرا ػ بػني ال ٌ

الاػػرتي
 quantitéاظتوطعيٌ ػ كبػػني اظت ػ ٌ ة الٌػػيت تع ػ الػ ٌػزممج الٌػذم يسػػتغ و نطػػع اظتو ػ ط ٌ
الكمي ػ ي ػ ال هب ػ الطٌػرؿ كالوا ػ
كتو ػ س ب ػ لثٌرال كالرح ػ ات ٌ
الزمني ػ األكػػرب مػػمج الثٌػرال ،بينم ػ ٌ

الاػػري ،ككػػذل ىي" ػػزء مػػمج النٌمطيٌػ اللٌغريػ ف ػػي ػػزء مػػمج النٌظػ ـ،
الٌػذم نتتػ بػػو اظتوطػ ٌ
كاظت ٌ ة ىي الر الٌذم يستغ و النٌطع ف ي زء مػمج حتليػمل الكػ ـ ،كالكميٌػ موػ ب ت ك ػي

1
الكمي ب لنٌظ إىل م يتخلٌل م ممج
خ في "  .إكف ممج ىن يت لٌى الف ؽ الراضح بني اظتٌ ة ك ٌ
مف ىي .

ػ كنتكمج إل اج أ من اظتو ط اللٌغري
التفعيلة

اصت كؿ التٌ يل :

المتحركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات األزت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد كمية المقاطع
زالسواكن

عدد المقاطع

زاألسباب

زم ـ ــن المقط ـ ــع
الواحد

فعولن

0/0//

زس

قطط

3

 75.0ثا

فاعلن

0//0/

سز

طقط

3

 75.0ثا

مفاعيلن

0/0/0//

زسس

قططط

4

 1ثا

مستفعلن

0//0/0/

سسز

ططقط

4

 1ثا

مفاعلتن

0///0//

زسز

قطققط

5

1ثا

متفاعلن

0//0///

سزز

ققطقط

5

1ثا

 : 1دت ـ حس ف  ،اللٌغ الع بي معن ى كمبن ى  ،ص . 301
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الفصل الث اني :
مفعوالت

/0/0/0/

سسسس

طططق

4

 1ثا

فاع التن

0/0//0/

سزس

طقطط

4

1ثا

مػػمج خػ ؿ ىػػذه العمليٌػ اعحاػ ئيٌ أل منػ اظتوػ ط اللٌغريػ يتبػ ٌػني الفػ ؽ الػٌػزم النٌطوػػي
بني التٌف عيمل الٌيت تتف كت نسبيٌ مبو ا كاح ث ني أك أ ٌمل أم 75.0ث  ،ك يسػتغ ؽ ك ف
البح الراح ممج ث ث ثراف كح و ألىن إىل ذت ف ثراف كحػ و أ اػى ،كعلػى سػبيمل الػ ٌذك فػن ٌف
البح الك ممل كالٌػذم يتميٌػز بكمػ ؿ أ زائػو ك ػ شتٌػ ه اطتليػمل 1كػ م " أل ٌف فيػو ث ثػني حكػ
ع رتمػ
لشػع " ف ػػر لتػػرم ث ثػػني موطعػ كسػ ٌ ثػر واف أك سػػبع  ،بينمػ توػ ٌ
ػػريه مػػمج ا ٌ
مو ط البح الطٌريمل بثم نيٌػ كعشػ يمج موطعػ كيسػتغ ؽ تو يبػ نفػس مػمج البحػ الك مػمل كمػ

مرضح
ىر ٌ

اصت كؿ التٌ يل:
تفعيالت ـ ــه

البحـ ـ ـ ــر:

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد عدد المقاطع

الزمن الصوتي

الحركات
الطوي ـ ـ ــل

فع ـ ـ ــولن مف ـ ـ ــاعيلن فع ـ ـ ــولن 48

 28مقطعا

 8 – 7ثا

مفاعيلن
اللام ـ ـ ــل

متفاعلن متفاعلن متفاعلن

42

 30مقطعا

إ ٌف ح صن على أ من اظتو ط اللٌغريػ كػت كلػ إحاػ ئ

 7 – 6ثا

ا ػ إىل مػ لل ٌػزممج مػمج لك

الا ػرت م تبط ػ
الا ػرتي كألائ ػ بنحك ػ ـ حت ػ إط ػ الػػر ف ،كظت ػ ك ػ ف ٌ
ضػػب إيو ػ ع اظتو ػ ط ٌ
الش ػع م
ا ػرتي خ ػ ؿ اعنش ػ ء التٌلفيظػػي كاعنش ػ ل ٌ
ب ػ ٌلزممج ف ػػر لت ػ ل رتل ػ التٌت بع ػ ت ال ٌ

الزممج طبع .
إط ٌ

 :1العم ة ،ج، 1ص . 220
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أ زاء ككح ات البي "كىر أف يػنوص اصتػزء عػمج سػ ئ األ ػزاء

" 1كمنػػو حت ػ ث الغلب ػ ل ػبعض اظتو ػ ط

الش ػع إكا
الزح ػ ؼ ،كطبع ػ تػػرب رت لي ػ ٌ
ػٌاء عملي ػ ٌ

ك نػ ػ ػ الغلبػ ػ ػ للموػ ػ ػ ط الطٌريلػ ػ ػ ظتػ ػ ػ عتػ ػ ػ م ػ ػػمج حس ػ ػػمج ك كن ػ ػػع

الاػ ػ ػرت كدت يػ ػ ػ ه
بعػ ػ ػ
ٌ

لش ػط الراح ػ إكا
الس ػ م منػػو ف ٌ
ك"...اظتو ػ ط الطٌريل ػ كالواػػرية تتػػرٌع تبع ػ ظتب ػ أ ٌ
الزح ػ ؼ ك ٌ
الزح ػ ؼ احتػػرل سػػبع مو ػ ط اػػرية ،كتسػػع مو ػ ط طريل ػ  ...فػػنكا كحف ػ
خ ػ مػػمج ٌ

الشط تفعيل كاح ة ت ا ع اظتو ط الوارية إىل ستس مو ط كا تف ع ل اظتو ط الطٌريلػ
ٌ
إىل سبع مو ط  ...،كمػمج ىنػ لتاػمل التٌعػ لؿ بػني اظتوػ ط

شػط م البيػ إكا كبػ علػى

2
الشػط الراحػ
فعممل
،
ىذا النحر"
الزح ؼ ىر الٌذم لتػ ٌ ل النٌولػ الٌػيت تكػرف علي ػ موػ ط ٌ
ٌ

التاكيػػأ اظتوطعيػ الطٌريلػ
مػػمج البيػ
ٌ
الشػع م الٌػػذم ػ ياػػيع حيٌػزه اعيوػ عي مبػ اتسػ مػػمج ٌ
كمػ يطػػرؿ الػٌػزممج اظتوطعػي مبػ اػ  ،حبيػ يتميٌػز ىػػذا النٌوػػمل األخػري بتغليػػأ اظتوػ ط اللٌغريػ

الشػع ي كاعيوػ ع معػ  ،كلت ٌوػع ل ػ ع ليػ مػػمج اعثػ ة كاعتػ ٌػزة
كينشػ ال ٌ اللػ ٌ
الطٌريلػ ؽتػٌ لت ٌفػز ٌ
الشع كأنغ مو الٌا ا ا﵀ٌك لألب اف.
كاالنفع ؿ كيس ع على إنش لي ٌ
كل أنٌو برف ة اظتوػ ط اللٌغريػ الطٌريلػ يطلػع العنػ ف للػنٌفس للتٌ ػرؿ عػرب خي عتػ الراسػ
فتتحس ػس الػػنٌفس
الش ػع م،
فيتٌس ػ
كتترس ػ كدتت ػ أ من ػ اظتو ػ ط اللٌغري ػ م ػ امت ػ ال اطتي ػ ؿ ٌ
ٌ
ٌ
ػذكؽ ى ػػذه اظتتعػ ػ الغ ػػري اظتنت يػ ػ بفع ػػمل اعيوػ ػ ع ،كتعت ػػرب اظتػ ػ كل ى ػػي اظتؤى ػػمل ل ػػذل
ل ػػذل كتت ػ ٌ
الشػع م ككػػذا ع مػػمل اعنشػ ل ب عتبػ ه ميزانػ أخػريا للحكػ
كأ ػ اس أصػرات اضتػ كؼ ،كالػػر ف ٌ

علػػى مػ ل تف عػػمل اظتتل ٌوػي مػ الواػػي ة أك اسػػتنف ى لسػػؤم ك لاءهتػ ظتػ ػ تفتوػ إليػػو مػػمج
عرامػػمل اظتيوع ػ كالتٌر يػ كيأخػػذ بعػػني االعتب ػ أككاؽ اظتسػػتمعني كالو ػ اء كي ػػتٌ هب ػ  ،كأف يػػنظ
الشػ ع
شػػع ا لأل يػ ؿ اظتتػػأث ة بيرمي هتػ كحاػ هت كالثو فػ اظتتشػػبع هبػ  ،كأف يشػػممل صػ ل ٌ
1
الشع  ،ص . 183
 :ام بمج عف  ،نو ٌ
2

:عم خليف بمج إل يس ،البني اعيو عي

شع البحتم ،ط ، 1منشر ات

مع

يرنس،بنغ م ،ليبي ،

 ،2003ص.80
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الفصل الث اني :

صػ ل يلػػو فيوػ ٌػرم أصػراتو ككتػ لنفسػػو منفػػذا

أشتػ ع كخف يػ لػػرب ا خػ يمج فيػػؤث فػػي

السطر إىل أ را نفسي الغري كحت ي
كيتف عمل ممج ىن مع  .كيتمٌس مب ل بلي التٌحك ك ٌ
السح .
أككا كالتٌ عأ مبش ع ى  ،فيأخذى معو لكام ىذا ٌ
لش ػع ل ػػيس ك ن ػ ك في ػ فو ػ ب ػػمل ى ػػر ع ػػأ مع ػػأ كس ػػح كفا ػ ء م ػػمج اطتي ػ ؿ
ف ٌ
كالػٌؤل ػػري اظتتن ىيػ ككلػ مػػمج خػ ؿ "ترحػ اطتػ كج الٌؤيػػرم بػ طت كج اعيوػ عي" .1كىكػػذا
2
لشع ال
الش ع "على صم األشي ء كعلى النٌ ي العمي ء كعلى الطٌبيع اظتيٌت  "...ف ٌ
ينتا ٌ
ػتكض كال لتػ ٌ ل ،بػػمل إنػٌػو نتػػنح اضتيػ ة نػػربة رتػػرح كحيريػ  ،كيظٌػمل العػ ع لكنػػو
يػ ٌ

ػ

رتػػرله

ال ٌ فني" ،ففي ي ب اعنسػ ف الٌػذم يعػ ؼ أف يفػ غ اللٌغػ مػمج ليل ػ العتيػع كبًى الىػ إىل ب اءهتػ
الشػع ىػر
ياػح الوػرؿ أ ٌف ٌ
األكىل ،ىن يكممج سٌ اعب اع ٌ
الشع م ،ك ىػذا اظتسػترل كحػ ه ٌ

اظتتغرلػ الٌػيت تػ ك
أكال لغ " ،3كثر ة تنمحي إث ه اظتكبرت ت النٌفسي الطٌ ي ككتلر اطتراط
ٌ
أكى ػ ف النٌفػػرس البش ػ ي ك نفػػس الر ػ يو بػػمل كػ ٌػمل ىػػذا ب ػ ضتل كالتٌح ػ كب لتٌخييػػمل الٌ ػذم
يوا بو "الوػ ٌرة ال ؤي كي الٌيت تستشف م ك اء الرا
ا رؿ كتع نوو كتتم ج معو فيم تنغ س

اضتار ". 4

تطمل علػى
م حتتامج الرا أم الٌيت ٌ
صػر ة

الشع ب بني اظتتن ا ت تزيٌمج عػ ع اعنسػ ف كت جبػو كتزخ فػو كتو ٌ مػو لػو
ك ٌ
رتيلػ فيعػ ؼ ع تػو بغػػريه كبرا عػػو ككيػػف يت ػ ك ىػػذا اضت ضػ اظتؤسػػف كاللٌحظػ ت العاػػيب
الٌكتينيػ ػ الو تلػ ػ  ،فتت ػ ػ ٌ ل حي ت ػػو كتتراص ػػمل كيك ػػرف ى ػػر ػ ػ شػ ػ ؾ

ى ػػذا التٌغي ػػري كالتٌنو ػػمل

الشػع اء ،فكػ ٌػمل شػخص كتػأ أف يكػػرف
كالتٌحػرؿ ،كىنػ تكمػػمج األذتنػ الب ىظػ الٌػيت يتو ضػ ى ٌ
1
الشع ي  ،ط  ،1مؤسس األحب ث الع بي ع  .ـ .ـ  ،بريكت  ،لبن ف ، 1987 ،ص .53
 :كم ؿ أبر ليأ ٌ ،
2
الشع  ،ط  ، 6لا الس ي ،بريكت  ،لبن ف  ، 2005 ،ص . 294
 :ينظ  ،ألكنيس ممج ٌ

 : 3اظت

 ،ف  ،ص . 245

 : 4اظت

 ،ف  ،ص. 245
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الفصل الث اني :

ش ع نفسو كىكذا يايف إىل ب غتتو مع صت ت إيو عي حت ؾ حي تػو بط يوػ لين ميٌػ حتمػمل
الش ع ة.
طيٌ هت ن م ممج اعيو ع ت الٌا ا حتبأ إىل نفسو اضتي ة كاللٌغ ٌ
الزح ف ت
تتح ٌك ٌ

الشع م اظتوطعي كيب ك كل
تع يمل النٌسج ٌ

لي ممج خػ ؿ حتليػمل

الش ػع ي الٌػيت ب ػ مػػمج خ عت ػ أث ػ إسػػو ط ث ػرال األسػػب ب حبي ػ يكػػرف ٌإم ػ
بعػػض النٌم ػ كج ٌ

بتس ػػكني متح ػ ؾ أك ح ػػذؼ س ػ كمج أك متح ػٌؾ كم ػ تو ػػرـ ب ػػنفس التٌغي ػػري العلٌ ػ الٌ ػيت تا ػػيأ

فتواػ مػػمج منػػو،
األكتػ ل فوػ فتغػ ٌػري سػػبأ الرتػ مػػمج الواػ إىل الطٌػرؿ ك ػ حتػػذؼ سػ كنو ٌ
الشع م كينولو ممج الطٌػرؿ
يغري إيو ع البي
ٌ
الزح ف ت كالعلمل ٌ
كع كة على كل فن ٌف عممل ٌ

إىل الواػ أك العكػػس .حبيػ دتتػ ٌ أ منػ اظتوػ ط اللٌغريػ تػ ة كتتنػ ص تػ ة أخػ ل ،كخػ ؿ

الشػع ي ي حػ أ ٌف مفعػرؿ اظتوػ ط اللٌغريػ الطٌريلػ
إحا ء أم اظتوػ ط الغ لبػ علػى األبيػ ت ٌ
تتن ػ ص كلٌمػ ػ الت نس ػػب اظتوػ ػ ط اللٌغري ػ الوا ػػرية ،بينمػ ػ لتػ ػ ث العك ػػس إكا الت ى ػػذه
اظتبني
األخرية .ك ٌ
نرضح كل ممج خ ؿ النٌمركج ٌ
ً ً
ضػ ًء دتىٍ ًسي
الر ٌ
ب ىسيف ال كلى ى
مف علنت مف علنت فعرلػػمج
طط

طط

لمتنب":1
األبي ت التٌ لي ل ٌ

يف ًرل ىٍحتػ ىشٍ و ً
أ
ى
ي
س ىم تىغي ي
مف علػػنت مف علنت فعرلػمج

طػ

طط

طط

طػ

 6ؽ ػ  16ط .
فىأى ٍ يزك ىم ٍمج ىىزا ىكبًًو ا ٍتً ى ا ًم

ً
ً
يأ
ىكأىٍمي ىم ٍمج ى ىمى ىكبًو أيص ي

 :1اظتتنب  ،ليرانو ،ش ح :أبر البو ء العكربم  ،ج ، 1ط  ،1منشر ات ػتم علي بيارف  ،لا الكتأ العلمي ،
بريكت  ،لبن ف 1418 ،ىػ 1997/ـ  ،ص. 87

54

الفصل الث اني :

طط

 -اعتماد القيمة المقطعية سبيال للتوزين .

ط

طوو

طط

طوو

طػ

 10ؽ ػ  14ط .
ىكلًٍل يحس ل عيػ ٍذ ىاف يى ًس ٌحػيرا
طط

طط

طػ

ىعلىى نىظى ًم إًلىٍيو ىكأى ٍف يى يذكبيرا
طوو

طوو

طػ

 10ؽ ػ 14ط .
الس لف كاضح  ،حبي تس كؽ ك ف البح ب ايػ
تب ك لب اظتو ط الطٌريل األبي ت ٌ
ب ظتو ػ ط اللٌغري ػ ال ٌواػػرية كتلٍت ػ اظتو ػ ط اللٌغري ػ الطٌريل ػ ب ت ب ػ كبكث ػ ة ،مػػمج خ ػ ؿ ىيمن ػ
إيو ػ ع البح ػ ال ػراف اظت ٌك ػأ مػػمج تك ػ ا التٌفعيلتػػني :مف ػ علنت مف ػ علنت فع ػرلمج× ،2حي ػ يب ػ ك
امت ال اظتوط الطٌريمل اظتفترح متكٌ ا أ بػ مػٌات البيػ  ،كامتػ الا ماػمرم تكػٌ مػ تني
كمل ما اع التٌفعيل ) فعرلمج( ،كلر ط بون ىذا الك ٌ اظتوطعي ب اللتو اعيو عي ممج خػ ؿ
ٌ
1
أبي ت اي ة اظتتنب لك ف ينب ممج ٌر اضتم س كالثر ة كالغاأ ك ك ن اظتو ط اللٌغري

ا ػ كت ػ ة
الطٌريل ػ حل ػ يان ػ هب ػ األلف ػ ظ شػ ٌػت أشػػك ؿ حك هت ػ ؽت ػ كلة ت ػ ة ب ػ لفتح كال ٌ
أخ ل على االنكسػ كاالـتفػ ض ،كىػي كات مزيػ إيو عيٌػ تاػلح للطٌنطنػ كاعنشػ لي أكثػ
ػحرا ،أ ػػزكا ،يػػذكبرا،
من ػ للبن ػ ء ككل ػ
رلػػوٌ ):
اضتس ػ ل ،عػػذ اف ،يسػ ٌ
الرض ػ ء ،ػزا ،مػػىٌ ،
ف ػػرل ،دتس ػػي ،تغي ػػأ ،ا تػ ػ ا م ،أ م ػػي ،أص ػػيأ ،نظ ػ م ، ...ك ػ يتف ع ػػمل ى ػػذا كلٌػػو مػ ػ

انس ػ ـ ،تفعيل ػ البح ػ األخػػرية )فع ػرلمج( م ػ نظريهت ػ عن ػ سخ ػ تفعيل ػ مػػمج شػػط م البي ػ
الشع م.
ٌ

:1ينظ  ،عب اظتل م ت ض  ،ألف ػ ي ء  ،حتليمل لواي ة (أيمج لي م  ،ص .82
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الفصل الث اني :

الاػ اظتمتػ ٌ ة إىل
كظتٌ ك ف ىذا اظتيمل إىل ترظيف اظتو ط اظتنفتحػ اظتا ٌػرت اظتتب ٌ سػ مػمج ٌ
الش ع بتزحيف اظتو ط اللٌغريػ الواػرية الٌػيت
أ اى ؽتكمج ممج الفا ء اطت ي،
اختص ٌ
ٌ

تغل ػػأ عل ػػى تفعيل ػ البح ػ اظتعتم ػ الوا ػػي ة ) مف ػ ىعلى ينت( ،حي ػ اس ػػتعمل ذت ػ ف م ػٌات
السبأ الثويمل كس التٌفعيل  ،كىذا مب يع لؿ م تني التٌفعيل الغري مزاحف األبيػ ت
مزاحف ٌ

السػ لف حيػ بلغػ نسػػبت أ بػ تف عيػػمل مػػمج غتمػػرع اثػ عشػ تفعيلػ  .كم ػ استحسػ ف
ٌ
الايغ اظتزاحف إىل كف ة اظت كل اظتستوبل للحيٌز اعيو عي أحسمج استوب ؿ.
ىذه ٌ
تترافع رتل أصرات اظتو ط اللٌغري بفعمل الر ف ب عتب ه النٌ الٌذم لت ٌ باف فو التٌ بػ
ا ػ ك ة شػػع  ،ك ػ أخػػذ
ٌ
الشػػع ي كموي ػ س ػػرلة كػ ٌػمل شػػع  ،كلػػيس كػ ٌػمل م ػ ىػػر منظػػرـ ىػػر ب ل ٌ
الش ع اليرـ يعتػ بػ لر ف لكػمج باػف حػٌة رعلػو متلػع حكػ كثػر ة شػع ه كمػ أنٌػو" رػ ك
ٌ
الػػر ف إىل اعيوػ ع" ،1حبيػ ال نتكػػمج ختطٌػي الػػر ف ك راعػ ه كمػ ال نتكػػمج اصتمػػرل عنػ ىػػذا
النٌسع الٌذم ىر عب ة عمج تطبيو ت ؽتن
مع رل يمتو مطلو ك ري متن ىي .

الشػع ع ظتػ ػري
إط الك ٌ البيػيت ،بػمل يبوػى ٌ

 التحليل المقطعي ألنظمة األززا العرزضية :الا ػرتي كم ػ يو بل ػػو الع كض ػػيرف جبمل ػ ػ األس ػػب ب اطتفيفػ ػ كاألكتػ ػ ل
إ ٌف تش ػػكيمل اظتوػ ػ ط ٌ
ا مرع ا إي ع اعيو ع ا سػ كى ػذه صػن ع ال تعػ ك أكثػ مػمج إضت ػ ؽ ىػػذه العاػري ت
ببعا الػبعض بعػ إعمػ ؿ الفكػ
تنبٌو النٌو ل الو م ء إىل طبيع الع

خاػ ئص ىػذه األ ػزاء الرظيفيٌػ كإعنػ ت العوػمل ،فوػ
بني ىذه الرح ات كبني مػ ل ف عليػ ىػذه اظتت ػ ك ات

تفعيػػمل إيو عػ ت األصػرات كمػ يوػػرـ إث ىػ مػػمج تنريعػ ت كتبػ ي ت حتاػػمل لاخػػمل الرحػ ة

1
الس ي  ،بريكت  ،لبن ف  2005 ،ـ ،ص . 270
 :ألكنيس ،ممج ٌ
الشع  ،ط  ، 6لا ٌ
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الفصل الث اني :

ػس كاستحاػ
الر نيٌ اظت ٌكب من التٌفعي ت كالبحر  ،كأنٌػو لػيس ىنػ ؾ أ ػ مػمج إعمػ ؿ اضت ٌ
السػم حيػ
الو لت ػت كل نسج األبنيػ اظت ٌكبػ من ػ األصػرات اللٌغريػ اسػتن لا إىل ح سػ ٌ

ال نتكػػمج التٌع مػػمل م ػ

ػػري ىػػذه اصت لت ػ (األكف

ك ن لو عني كظتمج ك ف لو شت .

عمليٌ ػ س ػ ل اظتسػػمرع ت كىػػذا بػ ٌػني ظتػػمج
ظػ ؼ مػػمج رػ ك

إك أنٌنػ نتاػ ٌػر األك اف رالػػأ لتػ ٌلى كػ ٌ التٌف عيػػمل الٌػيت تشػػكل
للشػع عشػ تفعػػي ت علػػى التٌػرايل كمػػت
اظتوػ ط اللٌغريػ  .كمػػمج ىػػذا اظتنظػػر ك ػ اطتليػػمل أ ٌف ٌ
ل ٌب ػ ػ ا كاف علػ ػػى ىػ ػػذا التٌػ ػرايل مػ ػػرع اظتو ػ ػ ط اللٌغري ػ ػ بنرعي ػ ػ الطٌريل ػ ػ كالواػ ػػرية ألفتػ ػػو
الش ػع الب ػ أف يػػؤتى علػػى اعت ػ اؿ كح ػ ات
ػأ ػ ض ٌ
كاعت ػ لت علػػى إيو عػػو ،فننٌػو ظتػػمج أحػ ٌ

الش ػع صػػح ك ف اظتع ػ كعذكب ػ اللٌف ػ فاػػف
الش ػع " فػػنكا ا تم ػ للف ػ م ػ صػػح ك ف ٌ
ٌ
مسػػمرعو كمعورلػػو مػػمج الك ػ ٌ ٌ برلػػو لػػو ،كاشػػتم لو عليػػو كإف نوػػص ػػزء مػػمج أ زائػػو الٌػيت
يكتممل هب كىي اعت اؿ الر ف،كصرابو اظتع كحسمج األلف ظ ك ف إنك الف إيٌ ه علػى ػ

1
الشع أف يعتػ ؿ ك نػو كتكتمػمل أ ػزاؤه الٌػيت
نوا ف أ زائو"  ،كعلى ىذا األس س حسبن ممج ٌ

ىي اظتو ط اللٌغري  ،كإالٌ ظت ك ف لو ممج اضتسمج كال كنع.
ف ألشع إٌفتػ تكلٌػمل بوػ كبػري مػمج األن ػ األلبيٌػ كال ٌ يب ػ الب يعػ كالنسػرج الب ي ػ
الشػ ػع عل ػػى بع ػػض
ػح الو ػػرؿ عن ػ ػ أش ػػع كمػ ػ أنٌنػ ػ "ال نػ ػ ل إطػ ػ ؽ اسػ ػ ٌ
كإالٌ ظتػ ػ ص ػ ٌ

النٌارص اظتكترب بغري الر ف ،طيع م اللٌغػ الع بيٌػ بػمل مػ البحػر اطتليليػ " ،2كإ ٌف مسػأل
موطعيػ النٌظػ ـ اطتليلػػي تتٌاػػح مػػمج رتلػ مرافوػ كتكػ فؤ البحػػر اطتمسػ عشػ مػ مػ حتملػػو
ػس ي ضػػي
تفعي هتػ مػػمج ترافػػع ع ػ ل اظتو ػ ط اللٌغريٌػ -كنظ ػ ا ظتػ ك ػ ف عليػػو اطتليػػمل مػػمج حػ ٌ
أف ػ ه -أ ػ ـ بنيتػػو الر نيٌػ علػػى اظتن كب ػ  Alternanceكاظتم ثل ػ  Assimilationبػػني
 :1عم خليف ابمج إل يس  ،البني اعيو عي

شع البحتم  ،ص .25

 :2ألكنيس ،النص الو سل كسف ؽ الكت ب  ،ص. 98
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تفعيلت ػػني إح ػ ػ اقت ست س ػػيٌ كالثٌ ني ػ ػ س ػػب عيٌ ك عل ػ ػ تنط ػػرم حت ػ ػ ستس ػ ػ عش ػ ػ حب ػ ػ ا ىػ ػػي
ك ي(:الطٌريمل ،اظت ي  ،البسي  ،الك ممل ،الراف  ،اطتفيف ،الٌ ػز ،الٌمػمل ،اعتػزج ،كاظتاػ ع،
الس ي  ،اظتنس ح ،اظتوتاأ ،ا ت  ،اظتتوػ ب  ،ك ػ أضػ ؼ إىل ىػذه البحػر "األخفش كىػر
ٌ
فسم ه (اظتت ا ؾ ".1
تلميذ اطتليمل بمج أزت حب ا سخ ك است كو ممج رتل ىذه البحر ٌ
ممج ىذه ال ٌ ائ ة نع ض التٌك فؤ بني التٌف عيمل كم يو بل موطعي :
1ػ التٌفعي ت اطتم سيٌ :
فعرلمج  --- 0/0// ---ط .
ف علمج  --- 0//0/ ---طو .
السب عي :
 2ػ التفعي ت ٌ
مف علنت  --- 0/// 0// ---طوو .
متف علػمج  --- 0//0/// ---وطو .
مف عيلمج  --- 0/0/0// ---طط .
ف ع التمج ف ع تمج  --- 0/0//0/ ---طوط .
مستفعلمج  --- 0//0/0/ ---ططو .
مفع ػرالت  --- /0/0/0/ ---طططع .
:1ينظ  ،ػتم ترفيع أبر علي ،عل الع كض كػت كالت الت ي  ،ط  ،2لا النف ئس ، 2001 ،ص . 23
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كمل تفعيل كطبيع التٌغريات الٌيت تظ بين  ،كالٌيت ت ة تب أ مبوط
إ ٌف اخت ؼ تكيأ ٌ
التاكيػػأ طرعتػ ك اػ ى فمن ػ مػ
لغػػرم اػػري أك طريػػمل ؽتٌػ يبػ ٌػني لنػ ل ػ تفػ كت ىػػذه ٌ
تغلأ علي

اظتوػ ط اللٌغريػ الواػرية حبيػ يكػرف مػ اى اعيوػ عي سػ يع  ،كمػ أ ٌف التٌفعيلػ

الٌيت يكرف م اى اعيوػ عي بطيلػ كىػي الٌػيت حتمػمل عػ لا أكػرب مػمج اظتوػ ط الطٌريلػ ألنػٌو كلٌمػ
الزم لألصػرات طػري كلٌمػ ك نػ ل ػ االنفعػ ؿ  Emotionكالتٌػأث أكسػ
ك ف اظت ل ٌ
كأكػرب مػ اعتبػ اظتوػ ط الطٌريلػ من ػ اظتفترحػ كاظتغلوػ ككمػ ىػر كا ل تشػػكيل التٌف عيػػمل
الس لف كمن م حتممل ث ث مو ط طريل مترالي ؽتٌ مت ج مع ػ الػنػ ىفس طػري ليٌنػ
السب عي ٌ
ٌ
التٌفعيلػ ( مفػ عيلمج ،مفعػػرالت  ،كمػ أنػٌػو ال تتػراىل أكثػ مػػمج ث ثػ موػ ط لغريٌػ
ككلػ
ارية

تكيب ىذه التٌف عيمل كم ىػر كا ل

التٌفعيلتػني (متفػ علمج ،مفػ علنت  ،كىػي تاػلح

الاػػرتي اظتمكن ػ " 1كيع ػ
للكث فػ كالبن ػ ء بينم ػ يعتػػرب اظتػ ٌ "ألاة طيٌع ػ سػػخيٌ لكػ ٌػمل اعفػ ا ات ٌ
ب عنش ل كاللٌحمج ،Mélodieكب لك ـ الٌػذم يػأي مػ ال ٌذائوػ النٌفسػي  ،كب النفعػ الت الٌػيت
ت تط

ىر كعمع النٌفس البش ي .

ف عيوػ ع ي ػت ب لتٌنريعػ ت اظتوطعيػ كال سػػيم التٌ ٌنرعػ ت التٌع بيػ الٌػيت تػ تب بفػتة منيٌػ
معينػ كالتٌنرعػ ت ا﵀ليٌػ الٌػيت تػ تب مبرضػ معػػني أك مكػ ف كػ ٌػمل موطػ لغػػرم سػػي ؽ البنيػ

الر نيٌ  ،كلاخمل ىػذه البنيػ الر نيػ تت ٌمػ اظتوػ ط اللٌغريػ بط يوػ إحاػ ئي توػرـ علػى أسػ س
التٌرافػػع كالتٌب ػ لؿ ،كالتٌن ػ كب ك ػأف تتن ػ كب تفعيلت ػ البح ػ الطٌري ػػمل :فع ػرلمج مف ػ علمج× 4م ػ ات
السػػرية اعيو عيٌػ بتك ا ى ػ م ػ تني
كالبسػػي  :مسػػتفعلمج ف ػ علمج× 4م ػ ات اعتو لن ػ أ ٌف ىػػذه ٌ
حتمػػمل شػػحن مػػمج األص ػرات اظتنس ػ م اظتتن ن ػ الٌطب ػ الٌخيٌػ الٌػػيت تش ػنٌف هب ػ األكاف ،2كإنػٌػو
التتيػػأ
التتيػػأ الػ ٌػزم  Chronologieباػػر ة مبتك ػ ة توػػرـ علػػى اسػػتخ اـ ٌ
ب سػػتخ اـ ٌ

 :1عب اظتل م ت ض  ،ألف ػ ي ء  ،حتليمل لواي ة (أيمج لي م ،ص. 277
:2ينظ  ،اظت

 ،ف  ،ص . 84
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الفصل الث اني :

الاػري مػػمج ن حيػ كتلرين ػ براسػػط اضتػ كؼ كاضتكػ ت الٌػيت ىػػي أبعػ ض اضتػ كؼ مػػمج ن حيػ
ٌ
كبني االستط ل كالوا إىل ممج ػت ل.

رت ػ اطتليػػمل م ػ ٌلة الع ػ كض الٌػيت يو ػ ؿ أ ٌا ػ ن بع ػ مػػمج البيل ػ الب كيٌػ كل ػ أ ٌف الواػػي ة
رى ىػ مسػػترح ة مػمج البيػ العػ ي اظتمثٌػمل خيمػ تشػ ٌ ى حبػ ؿ م برطػ
العمرليػٌ ىػي

كمل
بأعم ة ممج خشأ كىي أكت ل تثب في اطتيم  ،فو أطلع اطتليمل العن ف طتي لو بتسمي ٌ
ىػذه األ ػزاء اظتنبنيػ علػػى أس سػ اطتيمػ اظتنوسػػم إىل شػػط يمج كقتػ بيػ الواػػي  ،كظتػ كػ ف

الرت ىر األس س لوي ـ اطتيم كانتا هب اعتم ى
كل .

بورة بينم اضتب ؿ ىي أسب ب بني
شع ه ٌ

لػػذل ن ح ػ التٌف عيػػمل الٌػيت اشػػتمل علػػى األكت ػ ل ال نتكػػمج االسػػتغن ء عػػمج س ػ كن
سػػي ؽ الرظيفػ

كػػألف )مفػ عيلمج ،مفػ علنت( ألنػٌػو سػػكرف إلزامػ ٌػي كتت سػ الغ يػػزة ألكا ىػ
اللٌس ػ نيٌ  ،ككػػذل التٌفعيل ػ الٌػيت تنت ػػي برت ػ )مسػػتفعلمج ،متف ػ علمج( ،كم ػ أ ٌف اطتليػػمل اعتم ػ

السػ م
السػراكمج فتكػرف عتػ كظػ ئف رت ليػ إيو عيػ يترٌػ ٌ
م ا ي ت أك اف الواػ ئ علػى ٌ

الشع كي ع ىذا الٌأم الو ط
ت ٌللى كم تعم ى را ٌ
السراكمج كحف نظ ـ الر ف ب نبث ث أثن ء متحٌك تو على النٌحػر اظتن سػأ كحتاػني كضػعو مػمج
ٌ
1

االخػػت ؿ ب عتاض ػ

ػ ئ  " :علػرا االعتمػ ل علػى

اظتراضػ اظتو ػ ٌ ة عت ػ كإم ا ىػ سػػل الكػ ـ كت في ػ لػػو مبػ في ػ مػػمج

الوػ ٌػرة كاصتزالػ عنػ ترٌػ ك ػػرع الفػتات بتاػ عف اضتكػ ت كترالي ػ مبنزلػ األكتػ ل فػػنكا تلػػر

كل ػ

ما ػ ف ت فيػػو ط ػ ب الك ػ ـ كاعت ػ ؿ ،"...فو ػ

الس ػراكمج
عػػمل انبث ػ ث ٌ

الك ػ ـ

اػ تعػ يمل األصػرات كاسػتاح اللٌسػ ف بعػ ط ػرؿ حت يكػػو ككػ ف اعتم لىػ علػػى أسػ س مػػمج
السػراكمج
االعتػ اؿ كاالنسػ ـ  Harmonieمػ بويٌػ اظتتحكػ ت ،كىكػذا كتػأ أف حتػرـ ٌ
حرؿ ثل غتمرع اظتتحٌك ت ،ككسط بني الثومل كاطت ٌف .
 :1اظتن ج ،ص. 251
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الفصل الث اني :

تنرع ػ األبني ػ اظتوطعيٌػ من ػ الطٌريػػمل
الس ػراكمج ٌ
مػػمج خ ػ ؿ تشػػكل سلسػػل اظتتحٌك ػ ت ك ٌ
األكؿ
كمن ػ الواػػري ك ٌ
اظتترسػ كىنػ ؾ الزائػ الطٌػرؿ ،ػػري أنػٌػو يشػػي اللٌغػ الع بيٌػ النٌػرع ٌ
كالثػ ل مػػمج رتلػ ىػػذه اظتوػ ط علػػى ػ ا بويٌػ اظتوػ ط اللٌغريػ األخػ ل ،ك ػ أحاػػى العلمػ ء
نسػػب شػػيرع اظتو ػ ط اللٌغري ػ الطٌريل ػ بنسػػب  % 55ؽتٌػ ت ػ ٌؿ ىػػذه النٌسػػب علػػى ل ػ أقتي ػ

ترا ػ ى الكػ ـ كمػ عتػ مػػمج ألكا كظ ئفيٌػ كرت ليٌػ كإيو عيٌػ ككػػذل خاػ ئص إنشػ ليٌ ،
كتلػػي ىػػذه النٌسػػب نسػػب اظتو ػ ط اللٌغريػ الواػػرية الٌػيت توػ ب  ،% 45كب ػ لطب ىػػي كات
خا ئص بن ئي تستحا ٌرة البن ء كالتٌعبري.

1

ػؤلم إىل االخػػت ؼ
كضػػع األبني ػ ٌ
الش ػع ي ب ػ لنٌظ إىل اظتو ػ ط اللٌغري ػ اظتزاحف ػ الٌػػيت تػ ٌ

الكم ػي بػػني اظتو ػ ط اللٌغري ػ اظتتن ػ ظ ة الٌػػيت ـتػػتص ب ػ لتٌلريح كاعش ػ ة إىل بعػػض التٌف عيػػمل الٌػيت
ٌ
الزح ؼ كم أش إليو الع كضيرف:
ي خل ٌ

 1الوبض :فعرلمج => فعرؿ = ممج التكيأ اظتوطعي  0/0//إىل . /0//
التكيأ اظتوطعي 0/// 0//إىل.0/0/0//
 2العاأ:مف ىعلى ينت=>مف ع ٍلنت،ممج ٌ
التكيأ اظتوطعي 0//0///إىل.0//0/0/
 3اعضم :متىف علمج=> يمٍتف علمج ،ممج ٌ
التكيأ اظتوطعي  0/0//0/إىل ./0//0/
ٌ 4
الشكمل :ف ع تمج=> ف ع ت ،ممج ٌ
التكيأ اظتوطعي  0//0/0/إىل.0//0//
مستفعلمج => متفعلمج ممج ٌ
 5اطتنب :أٍ /
التكيأ اظتوطعي  0/0//0/إىل.0/0///
ب/ف ع تمج => فع تمج ممج ٌ

 :1ينظ  ،سيٌ البح اكم  ،ـ اظتذكر  ،ص . 133
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الشػع دتيػمل إىل
الشع م ،كممج ىن فلغ ٌ
الزح ؼ التٌفعيل ميزة رت ليٌ لاخمل النٌسع ٌ
يعطي ٌ
ص ػ اظتفترح ػ من ػ  ،كإكا اختا ػ تفعيل ػ بتكيب ػ م ػػمج
ترظيػػف اظتو ػ ط اللٌغري ػ الطٌريل ػ خ ٌ

اظتو ػ ط اللٌغري ػ الواػػرية فػػذل ال يكػػرف إالٌ ظ ػ ى الو ع ػ ة حػ ٌػت إكا لن ػ إىل كا ػ لغ ػ
الشػػع ألفينػ أ ٌف ) مفػ ىعلى ينت( أك)متىفػ علمج( الٌػػيت يغلػأ في ػ كػ ٌ اظتوػ ط اللٌغريػ الواػػرية علػػى
ٌ

لاػػيغ اظتسػػت ف
كػ ٌ اظتوػ ط اللٌغريػ الطٌريلػ صػ ت ال تسػػتعممل إالٌ مزاحفػ كمػػمج ذتػٌ ف ٌ
الس ػػبأ الثٌوي ػػمل كسػ ػ التٌفعيلػ ػ  ،كك ػػذا يمتىفػ ػ علمج الك م ػػمل
مفػ ػ ىعلى ينت ى ػػي مفػ ػ ع ٍل ينت مبزاحفػ ػ ٌ
يستحسمج في يمٍتف علمج.

الزحػ ػ ؼ ب عتب ىػ ػ ػت ػػر التٌفعيلػ ػ كإٌفتػ ػ
كمػ ػ أنٌنػ ػ نلحػ ػ أ ٌف األكتػ ػ ل ا مرعػ ػ ع يا ػػب ٌ

التكيأ
الزح ؼ حبذؼ أح حكيت الرت ٌ ا مرع ،كظت ك ف ٌ
تلحو العلمل ،كىي ر م غت ل ٌ
اظتوطعي للتٌفعػي ت الع كضػيٌ يتػألٌف معظمػو مػمج األسػب ب تكثػ اظتزاحفػ علي ػ  ،كمػ أ ٌف
ٌ

ىػػذا يػرحي إىل ل ػ أقتيٌػ كثبػ ت الرتػ الٌػذم يتػػألٌف مػػمج موطػ لغػػرم اػػري كسخػ طريػػمل
التكيبػ اظتوطعيٌػ  ،كإكا أ لنػ تعليػػمل تكيبػ الػ ٌ كائ الع كضػػيٌ مػػمج ىػػذا األخػػري كىػػي
بػ لنٌظ إىل ٌ
رتلت تستن إىل األكت ل ا مرع كىي ك ي:
لائ ة اظتختلف  :الطٌريمل => فعرلمج =>  = 0/0//ط .
لائ ة اظتؤتلف  :الراف => مف علنت => = 0///0//طوو .
لائ ة ا تلأ  :اعتزج => مف عيلمج => = 0/0/0//طط .
لائ ة اظتتٌفع  :اظتتو ب =>فعرلػمج =>  = 0/0//ط .
الس ي => مستفعلمج =>  = 0//0/0/ططو .
لائ ة اظتشتبو ٌ :
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مػػمج خ ػ ؿ ىػػذا التٌحليػػمل يتبػ ٌػني أ ٌف ك ػ ٌ مػػمج ال ػ ٌ كائ األ بع ػ انطلو ػ ب اي ػ برت ػ غتمػػرع

علػػى خ ػ ؼ لائ ػ ة اظتشػػتبو الٌػػيت ابت ػ أت بسػػبأ خفيػػف ،كط ظت ػ أ ٌف ىػػذه ال ػ ٌ كائ تا ػ ٌ إلي ػ
أكثػ البحػػر كالٌػيت تبتػ ئ األصػػمل بسػػبأ خفيػػف علػػى ػ ا تفعيلػ اظتا ػ ع الٌػيت تبت ػ ئ
برت غتمرع .
كظت ك ف الرتػ ا مػرع مػؤى لبػ اي ت البحػر كأسػ س ثبػ ت إيو ع ػ

بػ فيػو العػ ب

الا ػ ع كك ن ػ ىػػذه التٌسػػمي ظت ػ لتملػػو الرت ػ ا مػػرع مػػمج تكيب ػ موطعي ػ
ككصػػفتو ب عيو ػ ع ٌ
الشػػع الع ػ ي ألنػٌػو نشػػأ علػػى اعنش ػ ل
تنت ػػي عن ػ موط ػ لغػػرم طريػػمل ،كتل ػ طبيع ػ
ٌ
لورتػو
ا﵀ فمل كاألسراؽ ،فو ك ف للع ب أف تؤث ىذا اعيو ع الٌذم ال ح كل المت اله نظػ ا ٌ

ػتلل ض ػػممج ئمػ ػ األك اف
الا ػػرت اعيوػ ػ عي الٌػػذم ي ػ ٌ
كبفا ػػمل اؿتيػ ػ ع الرتػ ػ ا م ػػرع .ى ػػذا ٌ

التٌ ليػ ( :الطٌريػػمل ،الك مػػمل ،الػراف  ،البسػػي

ك ػ امػػتألت لكاكيػػمج

الشػع اء مبثػػمل ىػػذه
بػػذة ٌ

اعيو ع ت الٌا اػ اظتزىػرة بثبػرت أشػع ى علػى ػ كافػ مػمج اظتوػ ط اللٌغريػ اظتشػكل للرتػ
ا مػػرع .حيػ تتٌسػ االىتػزا ات التٌمر يٌػ كتترحػ ٌ األ ػ اس كالنٌوػ ات كتتػ فٌع مرلػ ة أ ػراء
هتز النٌفس كتبع في األ لتيٌ .
إيو عي ٌ

 وثر الفعل االهتزازي الذيذيي في توزين الل المقطعي اللغوي :ليس ل

الارت كح ى تتح ٌك
علٌرٌ Hauteur

خ صي اظتوطػ اعيو عيػ بػمل

كذل ل ػ تػ ٌلله  Fréquenceكالٌػيت"...يعػ هبػ ال ٌػتلل األس سػي للتٌاػري أك النٌرتػ

الا ػرتيني كك ام ػ ،
الا ػرت ،كيتر ػف ىػػذا الػ ٌػتلل علػػى طػػرؿ الػػرت يمج ٌ
اظترسػػيويٌ الٌػيت ينت ػ ٌ
لش ػخص
كل ػ ترت قت ػ كم ػ يترٌػف علػػى رتل ػ مػػمج العرامػػمل األخ ػ ل مػػمج أقتٌ ػ االنفع ػ ؿ ف ٌ

اضتزيمج أك ال ٌذاىمل ممج األ ب أف يستعممل ل

الشػخص الثػ ئ أك اظتبػت ج
صػرتي أخفػض ،ك ٌ
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1
الا ػ ػ ػرت
م ػ ػػمج األ ػ ػ ب أف يس ػ ػػتعممل ل ػ ػ ػ ص ػ ػػرتي أعل ػ ػػى ، "...كم ػ ػػمج ىن ػ ػ ك ن ػ ػ ظ ػ ػ ى ة ٌ

 Phénomène du sonتتح ٌك

الظٌراى اظتوطعيٌ كاعيو عيٌ طبع .

كيبوػػى الك ػ ـ عب ػ ة عػػمج تيٌ ػ مػػمج األص ػرات تتف ػ كت ػ ٌػرة كضػػعف علػػى طػػرؿ الػػرت يمج
الارتيني  cordes vocalesؽتٌ يزيػ مػمج تػرتٌ الطٌبيعػ اعيو عيٌػ اظتتكلٌفػ خػ ؿ اعنشػ ء
ٌ

الارتي ىر ع لة م ينسأ إىل ٌرة ع طف
الشع م اظتتن ش على أ ٌف ىذا "التٌنري ال ٌ
ٌ
ٌ
الس ػ ك ف ػػر هب ػػذا مكلٌ ػمل بسلس ػػل
اظتتح ػ ٌ ثني فك م ػ ك ػ الغا ػػأ ػػري ك م ػ ك ػ
ٌ

2
التكيبي ممج رتل التػفليف اظتوطعيٌػ
الار ة ٌ
الارتي "  .إ ٌف حارؿ ىذه ٌ
متنرع ممج ال ٌ ت ٌ
كبط يو ؼتارص يو م تب األلف ظ على اظتع ل اظت تب النٌفس .

كإٌفت ن ػ حكػ ىػذا االنتظػ ـ اعيوػ عي

ت تيػأ كتنزيػمل كعلػى كلػ كضػع األبنيػ

3
الاػري ال ٌػتللم اظترسػرـ بػ لتٌنرع اظت حػ
ٌ
الشع ي  .ك علٌمل إبػ اىي أنػيس كلػ الفػ ؽ ٌ

ػ تع ػ ل

ك ػ ـ األم ػ الب ائيٌػ علػػى ػ ا األم ػ اظتتحا ػ ة كالٌػيت ك م ػ يبوػػى م ػ ا مػػمج
الاػػرتي حي ػ يوػػرؿ" :لل ػ اظت حظ ػ ت اضت يث ػ علػػى أ ٌف كث ػريا مػػمج اللٌغ ػ ت
ال ػ ٌ ت ٌ

الاػرتيٌ  ،Hauteurمػمج صػعرل كىبػرط
صر ى الويٌم ك ن تعػ بػ لتٌنغي كتعػ ل ال ٌ ػ ٌ
الاػر ة الٌػيت
أثنػ ء النٌطػػع كإ ٌف مثػػمل ىػػذا أخػػذ االنوػ اض تػ كتي حػ ٌػت أصػػبح األمػ علػػى ٌ

كثػري مػمج

الاػرتي ال يػزاؿ شػ ئع
نألف ا ف كػذل  .الحػ البػ حثرف أ ٌف تعػ ل الػ ٌ ت ٌ
لغ ت األم الب ائي ٌ ...أم األم اظتتم ن  ،حي يط لأ اظت ء باػب الػنٌفس فنػ اه يلتػزـ
صػ
ك مو كترية كاحػ ة تكػ ل ختلػر مػمج التٌنريػ " .مػمج ىنػ ؾتػ أ ٌف النٌطػع العػ ي كالبػ كم خ ٌ

الا ػ ل الٌ ػيت تعكػػس ما ػ ا يٌ حي ت ػػو
ص منش ػػأه تل ػ العراط ػػف الوريٌػ كالتٌع ػ بري ٌ
نطػػع خ ػ ٌ
:1عم أزت ؼتت  ،ـ اظتذكر  ،ص . 120/121
:2ينظ ،إب اىي أنيس  ،لالل األلف ظ ،ل.ط  ،مكتب األؾتلر اظتا ي  ،ص . 27/26
 :3اظت

 ،ف ،ص ،ف .
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ا ر لي ػ الع ػ ي،

البسػػيط ا﵀ت ػ بكػ ٌػمل م ػ ىػػر طبيعػػي كرتيػػمل كىػػذا ىػػر مبلػػغ االستحس ػ ف
الاػري اظتوطعػي الٌػذم يرظٌػف اعيوػ ع
كىر أح العراممل اظتس ع ة على ترسي كتنريػ ال ٌػتلل ٌ

الشع يٌ كاطتط بيٌ اظتترا ن عرب أ اس اضتػ كؼ إىل ظػ ى
أحسمج ترظيف كأ ه إىل اعنش ليٌ ٌ
الشػ ع أشتػػى مع نيػػو ،ك ػ صػ ؽ اصت ػ ل1حػػني ػ ؿ" :إ ٌف
الرضػ اللٌغػػرم الٌػذم يوػ ح منػػو ٌ
اضتسػػمج كالوػػبح فيمػ ال يتعػ ٌ ل اللٌفػ

كاصتػ س إىل مػ ينػ ي فيػػو العوػػمل كالػنٌفس" ،فسػػخف

الشع اء مركرلرف ب نتوػ ء مػ ىػر أرتػمل ظتعػ ني كألفػ ظ ،
اللٌف ممج سخف ال ٌذكؽ كالو لت ك ٌ
كأهبى كأفخ كأنبمل.
 Chronologieللموػ ط اللٌغريػ متفػ كت اظتػ ل أم أ ٌف

التتيػأ ال ٌػزم
كم أ ٌف ٌ
الا ػرتي علػػى أ ٌف س ػ ع أك
ل ػ ب ك ىػ
الس ػم ؼتتلف ػ كمتف كت ػ ك ػ للٌػ التٌس ػ ي ت ٌ
ٌ
ب ػ ء األلاء اعنش ػ لم م ػ تب "بػػني اعؾت ػ األلائ ػػي لألص ػرات كاظتو ػ ط كم ػ يتس ػ بػػو م ػػمج
س رل أك كعر ة ك

التكيػأ عػرب صػر ة كىنيػ
ممج ن حي كاظتع ل اظتستف لة ممج الكلم أك ٌ

لا ػرت أك اظتوطػ مػػمج
تػػرب للمػػتل ٌف ب ٌ

ػ ث نيػ " ،2كىكػػذا لو ػ تنبٌػو علم ػ ء األص ػرات إىل

المل ٌّفظيػ Images verbale
الاػرتي علػى اعيوػ ع ككػذل علػى ٌ
فػيض اظتوػ ط ٌ
الاػر ة ٌ
الشػع االمتثػ ؿ إىل الكػ ٌ اظتوطعػي اظتتػرا ف عب ػ تشػكيلو
للمنطرؽ كعلى ممج يعتزـ اطترض
ٌ
مكرف ممج لك يٌ منيٌ تو يبيٌ ت ضي ب ألكف. 3"...
ٌ
الزم اعيو عي ب عتب ىذا األخري" ٌ

:1عب الو ى اصت ل  ،أس ا الب

 ،تعليع :السي ػتم شي ض  ،ط ، 1لا الكتأ العلمي  ،بريكت ،لبن ف،

 1409ق1988 /ـ  ،ص . 4
 :2ستيس الر ت ل ،اعيو ع

الشع الع ي اضت ي  ،ط ،1لا اضترا للنش كالتر ي سر ي  ،ال ك ي 2006 ،ـ،
ٌ

ص .74
:3

ف كرىمج ،بني اللٌغ الشع ي  ،ت رت  :ػتم الريل كػتم العم م  ،ط ،1لا تربو ؿ للنش  ،ال ا البيا ء،

اظتغ ب1986 ،ـ  ،ص . 87
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تتكش ػف إىل م ػ ك تن التٌغ ػريات الٌػيت تو ػ
إنٌػو ب ػ لنٌظ إىل اظترا ي ػ ت اظتوطعيٌ ػ لػػألك اف ٌ
الزح ػ ؼ
ػس ث ػرال األسػػب ب كػػأف ياػػيأ ٌ
علػػى التٌفعػػي ت إث ػ عمػػمل ٌ
الزح ػ ؼ الٌػذم ب ػ ك ه نتػ ٌ

كإمػ مغلوػ .
السػػبأ الثويػػمل فينوػػمل مػػمج موطعيػػو الواػػرييمج إىل مػػمج موطػ طريػػمل إمػ مفترحػ ٌ
ٌ
الزحػ ؼ
مث ؿ كل تفعيل الك ممل متف علمج ف ذا البح لتتممل ست مرا ح في  .كم ينومل ٌ

السػبأ اطتفيػف
ٌ
الزممج اظتوطعي للموط اللٌغرم الطٌريمل إىل موط لغرم اري حبذؼ سػ كمج ٌ

ف ذا التٌغيري

مو بلو اظتوطعي ن ػمل لل ٌػزممج مػمج الطٌػرؿ إىل الواػ ؽتػٌ يػؤلم إىل سػ ع حكػ

اعيو ػ ع عػػرض تب طل ػ كيكػػرف كل ػ

تفعيل ػ البح ػ الطٌريػػمل فع ػرلمج الٌػيت ياػػيب ح ػ ؼ

الس كمج كيكرف كل ؽتثٌ
الوبض كىر يع حذؼ اطت مس ٌ

م يلي :

 الزحاف :موطع ف ارياف= موط طريمل) ،(0/ =//كموط طريمل= موط اري)(/ = 0/
 العلة:0/ = 0//

. // = 0//

0/0/ = 0//

 . 00// = 0//موط ائ

الطرؿ .

/0/ = 0//
الزح ػ ؼ كالعلٌ ػ يزي ػ يم ػ التٌ ػرت كالتٌ ػ فع كاالن ػ ف ع كاضتك ػ
إ ٌف الػ ٌ
ػتلل الو ػ ئ عليػػو ٌ

الشػػع ي  ،كمػ
الشػع  ،كىػػر هبػػذا يكسػ ىػ س الػٌكتني الٌػذم ػ ياػػيأ الواػػي ة ٌ
إيوػ ع ٌ

للزحػ ؼ
نتكػمج أف لت ٌوػع الغػ ض اصتمػ يل ب لرظيفػ اعلت ئيٌػ للغػ اعيوػ ع ك ٌ
الشػع معػ كنلمػس ٌ
م يلي:
رتل كظ ئف نتكمج تلخيا
 .1تلطيف األ راء التٌلفيظي .
 .2ب االعت اؿ كالتٌرا ف كاالنس ـ بني األس ليأ التٌعبرييٌ .
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الش ػػع اء
الزحػ ػ ؼ إال للتٌع يػ ػ
الاػ ػ ـ ؽتٌػ ػ نت ػػنح ٌ
 .3عػ ػ ـ خا ػػرع ٌ
الكم ػػي العػ ػ لم ٌ
ٌ
كاظتنش يمج حٌي التٌاٌؼ اظترا ف اطتط بيٌ .
الشػػع الٌ ػذم
عي نتػػنح ح يٌػ اظتط كع ػ كث ػ اء التٌنري ػ إنش ػ ل ٌ
ٌ .4
الزح ػ ؼ حيػػز إيو ػ ٌ
الاري.
يسمح بتع يمل التٌ فع ٌ

لو ػ أذت ػ التٌخ ػ يج اللٌس ػ ل بػػني اظتت ػ ك ات إىل اسػػتنب ط اعيو ػ ع اظترسػػيوي مػػمج خ ػ ؿ
تشػػكيل اظتو ػ ط اللٌغري ػ

سػػي

التٌلفيظػػي الٌػػذم لت ػ ٌ ل راع ػ التٌ ػ ك فيم ػ بين ػ كص ػ

كفا اظتؤلٌف ضممج الرح ات الع كضيٌ مشكل سلسػل ك نيػ ػتكرمػ بػ لك ٌ البيػيت اظتفاػي
الس ػت عش ػ  ،كالٌػيت من ػ اظت ٌكب ػ مػػمج تفعيلتػػني سػػب عي كست سػػي أك
ب ػ ك ى إىل حت ي ػ البحػػر ٌ

مؤسسػ علػػى
الاػ في ٌ
العكػس مػمج كلػ كىػػي البسػي  ،الطٌريػمل ،اظت يػ  .كمن ػ البحػر ٌ
ألاػ ٌ
تفعيل كاح ة مكٌ ة على طرؿ البي كتكرف ٌإم ست سي أك سب عي كىي( :الك مػمل ،الػراف ،
السػب عي فوػ كىػي
اعتزج ،الٌممل ،الٌ ػز ،اظتتوػ ب ،اظتتػ ا ؾ كمػ ىػي مشػ ٌكل مػمج التٌف عيػمل ٌ
الس ي .
الس ي  :ا ت  ،اظتوتاأ ،اظتا ع ،اطتفيف ،اظتنس ح ،ك ٌ
حبر لائ ة اظتشتبو أك ( ٌ

الشع الع ي يػنظ اظتوػ ط اللٌغريػ علػى
الس بع س لى ن ل أ ٌف ٌ
ممج أك اف ىذه البحر ٌ

ػ ع ػ ؿ مػػمج التٌك ػ ا اظتنسػػع ككل ػ بتس ػ كؽ األس ػػب ب كاألكت ػ ل ب اي ػ مػػمج األس ػػب ب إىل
األكتػ ل أك العكػػس .كؽتٌػ بنػػره علػػى ىػػذا التٌسػ كؽ ب ايػ مػػمج األكتػ ل إىل األسػػب ب ):الطٌريػػمل،
ال ػراف  ،اعتػػزج ،اظتا ػ ع ،كاظتتو ػ ب( .كم ػ ىػػي مػػمج البحػػر الغػػري مػػذكر ة كلٌ ػ منس ػ علػػى
العكػػس مػػمج كل ػ  ،كم ػ أ ٌف أكث ػ ىػػذه البحػػر منبني ػ علػػى األسػػب ب اطتفيف ػ ( 0/كالرت ػ
ا مػػرع ( ، 0//كك ػ ف للخليػػمل أف يػػؤث ىػػذه اظتو ػ ط علػػى األخ ػ ل أل ٌف لػػو ك ف ػ أكجل كأف ػ ه
كيكرف لػو إيوػ ع أسػ ع ك ت بػ تكسػ ىػ س التٌوطػ كالثٌوػمل ،كمػمج نتػ ئج ىػذا التٌتػ ب لألكتػ ل
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الفصل الث اني :

كاألسب ب حب الراف الٌذم يوػرؿ فيػو ابػمج شػيع" 1شتٌػ ه اطتليػمل كافػ ا لرفػر أ زائػو كتػ ا برتػ "

كىػر هبػػذا نتػ ج تتػ ب اظتوػ ط اللٌغريػ الطٌريلػ الواػرية ،كنتكػػمج ترضػيح كلػ مػمج خػ ؿ بيػ
اظتتنب:2
ٌ
ىملير يم يك ىػم ىكت ومل عػىمج اظتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىـ
ملرمكم كتلمل عمج ظت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ مي

ككٍػ فًعػ ػ ػ ػ ػ لًػو فرؽ ال ىكػ ػ ػ ػ ػ ـ
ى
كك فع ػ ػ ػ ػ ػ ػ عتي فرؽ لك مي

0/0// 0///0// 0///0//

.0/0// 0/0/0// 0///0//

كس ك كس ك كس

ك س ك ك س س كس

مف علنت مف علتػػمج فعرلمج

مف علنت مف علنت

السػراكمج
إ ٌف ثبػ ت ٌ

األكتػ ل ضػ ك م بينمػ ىػػر ػػري ث بػ

ألا ػ تسػػتعممل
مػػمج األسػػب ب ٌ

فعرلػمج.
األسػػب ب ،كالرتػ أ ػػرل

إمس ػ ؾ رانػػأ البيػػرت ،الٌػػيت يوا ػ هب ػ اطتي ػ ـ الٌػيت بني ػ

السػي ت األسػػلربيٌ ككتعل ػ
الواػػي ة علػػى منراعتػ كاػػر ة حيٌػ للبيلػ الع بيٌػ  ،كإنٌػو ؽتٌػ ٌ
ينشػ ٌ
الزح ؼ.
حلرة متن سب كمنس م كم كتعل على العكس ممج كل فيزيمل كثريا ممج ح كهت ٌ

كلكػػي ال يػػؤث ىػػذا األخػػري سػػلب كتػػأ أف ال تػػؤث التٌغ ػريات الٌػيت ت ػ خمل علػػى ت اكيػػأ

اظتوػ ط اللٌغريػ فوػ يتغػ ٌػري التٌكػػريمج اظتوطعػػي للبحػ كياػػبح ػػري متػزاممج مػ حكػ اعيوػ ع الٌػيت

الشػع تأبػػو ظتػ ال تسػػمح بػػو لغػ النٌثػ ك نػ اضت ػ إىل
البػ ٌ أف تكػػرف مترا نػ كط ظتػ أ ٌف لغػ ٌ
الزح ؼ فيكرف كل إم مب ٌ
ٌ

اظتو ط أك بتواري .كط ظت أ ٌف العيأ كت م مػ الطٌػرؿ كالواػ

 :1العم ة  ،ج ، 1ص . 130
 :2اظتتنب  ،ليرانو  ،ش ح :أبر البو ء العكربم  ،ج، 1:منشر ات ػتم علي بيارف  ،لا الكتأ العلمي  ،بريكت .
لبن ف  ،ط 1418 /1ىػ1997 .ـ  ،ص86

68

الفصل الث اني :

 -اعتماد القيمة المقطعية سبيال للتوزين .

الشع م فػنف حػذف أحػ
السط ٌ
يترس ٌ
كتأ أف ٌ
متمل ب لر ف اظتنبس على طرؿ ٌ
الزح ؼ كال ٌ
الاػرت عنػ التٌفعيلػ الٌػيت تنػ ظ ىػػذا
حكػ ت أك سػراكمج اظتوػ ط اللٌغريػ  ،ف بػ ٌ مػػمج تعػػريض ٌ
الار ة اللٌفظي األنسأ.
ٌ
التكيأ اظتوطعي ٌ
حت يعت ؿ الر ف كمتت ٌ
 التفازت القيمي يين الشعر زالنثر:الش ػع كال يترافػػع م ػ لغ ػ النٌث ػ  ،فننٌػ
مػػمج رتل ػ النٌظ ػ ـ اظتوطعػػي اللٌغػػرم م ػ متػػتص بػػو ٌ
الشػػع يتػرا ل فيػػو االنس ػ ـ كؼتتلػػف أضػ ب البػ ي الٌػػيت تتح ٌوػػع علػػى ناػػيأ كافػ
ؿتسػػأ أ ٌف ٌ
الاػػرتيٌ ػػري أنػٌػو ال نتكػػمج للنٌثػ أف يشػػتممل علػػى موػ ط
مػػمج اظتوػ ييس الر نيػ اظتتسػ كي اظتوػ ط ٌ
للشػ ع مػمج م اعػ ة
ناػ ألبيٌػ نث يػٌ  ،ف بػ ٌ ٌ
ناػػو كإالٌ ظتػ كػ ف ٌ
متسػ كي كمتع للػ رتيػ متػرف ٌ

السراكمج اضتك ت فتكرف الحوػ
الك ٌ اظتوطعي كانس مو كتراليو ،كاناب ط مرا ينو حي تتب ٌ

الشػع كالنٌثػ ىػر الػر ف الغػري اظتشػتممل
التكيػأ اظتوطعػي بػني ٌ
عت  ،ثٌ إ ٌف الف ؽ الرحي ممج رتلػ ٌ

عليو لغ النٌث ىذا األخري ب عتب ه ك م ري موي ال بر ف كال في كال مو ط متن سب .
كم أنٌو نتكمج التم س النٌظ ـ اظتوطعي

النٌثػ كلػيس كلػ مػمج نػأ إيوػ عي ك ل بػمل

ممج نأ لغرم حب " .كالرا أ ٌف النٌث ي صف رت ش ي ة االخت ؼ طرال ك ا ا ب لويػ س
إىل العػ كض فوػ تعوػػأ رتلػ مػػمج سػػتني موطعػ أخػ ل ال تعػ ك ستسػ أك سػػتٌ موػ ط  ،كىػػذا
الا ػ ف كل ػ أ ٌف م ػ لرالت ؼتتلف ػ تسػػتر أ ع ػ لة لكاؿ ؼتتلف ػ ع ػ لي ،
االخػػت ؼ ما ػ ه ٌ
الاػمني الٌػيت تطمػػح إىل اظتػراالة بػػني اصتمػػمل الواػػرية
تاػ ؼ إىل كلػ إحػ ل راعػ اطتطػ ب ٌ

كالطٌريل ػ  ،كىكػػذا يكػػرف ال ػنٌظ م ػ ة أخ ػ ل لب ػ لوراع ػ الك ػ ـ فيعػ ٌػرب عػػمج رتػػمل لالليٌػ ؼتتلف ػ
1
الاػػري انس ػ ـ الك ػ ٌ اظتوطعػػي علػػى أ ٌف اظتوط ػ
جبمػػمل صػػرتيٌ متم ثل ػ "  ،كم ػ ٌل كل ػ التٌم ثػػمل ٌ
اللٌغػرم الواػري بػمل للتٌػرايل ثػ ث مػٌات كمػ ىػر أكثػ مػػمج ىػذا الوػ فغػري ػ ئز ال

إيوػ ع

1
الشع ي  ،ص .86
 :ف كرىمج ،بني اللٌغ ٌ
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السلسػل
البني ٌ
الا في لنظ ـ اللٌغ الع بي ب لنٌظ إىل الرح ة اللٌفظي اظتتكػٌ ة عػرب ٌ

كعل ػػى ى ػػذا األسػ ػ س كػ ػ ف البنػ ػ ء الث ث ػػي أعػ ػ ؿ األبنيػ ػ بػ ػ لنٌظ إىل مط كعت ػػو للتٌعب ػػري
كالتٌر ي مع  ،كم أ ٌف ىذا الر ف ٌ
الا بمل لإلض ف ت البن ئي اللٌغريٌ
يترسػ
بع يٌ كىر يتش ٌكمل ممج ث ث أح ؼ :ح ؼ يبت ئ بػو كحػ ؼ ٌ

سػراء ك نػ بليٌػ أك
بػو كلتشػى بػو الكػ ـ

الشػع ا ػيء
كح ؼ يو ٌفى كيعػ ب بػو أم أ ٌف فيػ الكػ ـ علػى إع اهبػ  .كمػ يسػثومل لغػ ٌ
الاػػرت ف ػػر مسػػتثومل لولٌػ بن ئػػو ،كتن ىيػػو الواػ مػػمج كلػ ً :ؽ مػػمج
ب لكلمػ ت األح ليػ ٌ

الشػػع كلٌ
ك ػػىً ،ع مػػمج كعػػى ،ف عحا ػ ء يظ ػ لن ػ أ ٌف لغ ػ ٌ
خ ؿ ىذه التٌشكيل ك ف عتذا البن ء الثٌ ثي خا ئص صرتيٌ
الا فيٌ الر ني الٌذم ممج طبيعتو ختفيف الك ـ.
ٌ
 مستثومل لولٌتو

األح لم

 ال ىر أح لم كال ىر ث ثي

الثٌن ئي

ػ تتخػ ٌػري األبني ػ الرسػػطيٌ كمػػمج
لس نيٌ مف لغريه مػمج األبنيػ

الثال ثي

أعػ ػ ػ ػ ؿ األبنيػ ػ ػ ػ

كأرتل كأك ع
 ال ىر ث ثي كال ىر ست سي
كمو اظتتك ث
 مستثومل لطرلو ك ٌ

الٌب عي
اطتم سي

الث ثي بمل لإلض ف ت البن ئي الفنٌي .
إض ف ت بلي

إض ف ت بع ي .
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الفصل الث اني :

كلذل ك ف النٌظ ـ اظتوطعػي مويػ ا سػراء

الشػع أك النٌثػ بعػ ـ ػرا تػرايل أكثػ مػمج
ٌ

أ بع ػ متحٌك ػ ت بػػمل س ػ كمج كاح ػ للكلم ػ  ،ك ػ نبٌػػو البلغ ػ ء كعلم ػ ء الع ػ كض إىل مو ػ ط
الشع ي على "أ ٌف أ ٌمل م يعػ تػرايل اظتتحكػ ت
الكل الٌيت ال تك ل تكرف مترف األبني ٌ
فناػ ك لف ػ بػػني طنبػػني كيليػػو
طػ ا اظتتحٌكػ ف فننػٌػو الوطػ األصػغ  ،فأمػ اضتكػ بػػني سػ كنني ٌ

الوطػ األكسػ كىػػر ثػ ث متحكػ ت .ثٌ الوطػ األكػػرب كىػػر أ بػ متحكػ ت كىػػر أ اػػى مػ

1
الت ػػيح علمػ منػػو
ير ػ عليػػو اطٌػ ال اضتكػ ت األك اف"  ،ك ػ كىػػأ الو طػ ٌ إىل ىػػذا ٌ
الش ػػع اللٌغري ػ
أ ٌف الب ع ػ
الش ػػع ى ػػر كل ػ النٌظ ػ ـ اظتت ػػرفٌ ة علي ػػو مو ػ ط ٌ
األكؿ عل ػػى إيو ػ ع ٌ
ٌ

ب عتب اظتتحكني ىر كح ألىن للتٌرايل ،حبي ال نتكمج رػ ك األ بػ متحكػ ت ،كؿتػمج كك نػ
ٌأكؿ األمػ أ ٌف غتمػػمل أشػػع العػ ب ال ترافػػع علػػى مثػػمل ىػػذه األبنيػ الٌػػيت ال تكػػرف م ئمػ

الش ػػع عل ػػى منراعت ػ كن ػ ع كل ػ هب ػػذا ال ػٌأم عل ػػى" أ ٌف
ألك اف البح ػػر اطتليلي ػ اظتتٌف ػػع ك كل ٌ
اظتتحك ت ال تنت ي إىل أ بع األك اف على اط وال و
كنسع إال حبذؼ ،2"...إ ٌف ىػذا اضتػذؼ
الشػ ع اللٌغػ الٌػيت ب سػتط عتو أف
الزح ؼ الٌذم ي ٌ ح مو ط الكل كم ي ٌ ح ٌ
موار على ٌ
يذلٌل حسأ مو ص ه.
ري أ ٌف ىن ؾ

لغ النٌث م يشتممل على سبع مو ط

الش ػ ػع إط ػ ػ  ،كم ػ ػ ى ػػر كا ل
ٌ

اصتمل الراح ة كىذا ال كتر

اظتث ػ ػ ؿ التٌ يل":فأحبب ػ ػ أف أك ػػرف مع ػ ػ كأخ ػ ػ م

كنيست  ،فأتعلٌ من كأصلٌي مع ". 3
ىذه العب ة ىن ؾ كلمت ف اشتملت با ٌ بعاػ م إىل الػبعض ضػممج النٌظػ ـ اظتوطعػي

عل ػ ػ ػػى س ػ ػ ػػتٌ مو ػ ػ ػ ط ا ػ ػ ػػرية لكف أف متتٌػ ػ ػػمل اظتع ػ ػ ػ كقت ػ ػ ػ كلمت ػ ػ ػ )كنيس ػ ػ ػػت ( ب عض ػ ػ ػ ف إىل
كلم ػ )فػػأتعلٌ ( .كىػػذا م ػ ال كتػػر

الش ػع ألنػٌػو يك ػ ٌ اللٌس ػ ف كيثولػػو،أم أ ٌف النٌظ ػ ـ اظتوطعػػي
ٌ

 :1اظتن ج  ،ص . 254
 :2اظتا  ،ف  ،ص . 254
 :3ما ف عب التٌراب  ،فارؿ

فوو الع بيٌ  ،ط ،6مكتب اطت ؾتي ،الو ى ة  1999 ،ـ ،ص.157
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الفصل الث اني :

الزحػ ؼ كلػ أل ٌف الػر ف كا
ٌ
للشع نتن ترايل أكث ممج ث ثػ موػ ط لغريػ اػرية إالٌ إكا ٌ ػح ٌ
الزح ؼ لائم يعطػي الغلبػ ألحػ
طبيع تكيبي لس ني لتخفيف الك ـ كىن ن ح أ ٌف عممل ٌ

الزحػ ؼ بكثػ ة
اظتو ط اللٌغري  .أم عػرض موطػ  1ؽ ػ  2ؽ ػ  3ؽ .ك يترا ػ مثػمل ىػذا ٌ

صػ كأ ٌف ىػػذا التٌسػ كؽ يكػػرف ب شػػتم ؿ اظتوػ ط اللٌغريػ الواػػرية
حبػ الٌ ػػز ،كىػػذا ؽتٌػ يوػػبٌح خ ٌ
التكيػػأ اظتوطعػػي ططو ػ
الس ػ كمج الثٌػ ل مػػمج التٌفعيل ػ  ،مسػػتفعلمج فيتغػ ٌػري ٌ
بكث ػ ة ٌ .
فنم ػ لتػػذؼ ٌ
التكيأ طو  ،0//0//كىر ح ؼ اطتنب ككتتم إىل ىذا ح ؼ الطٌي كىر
 0//0/0/إىل ٌ
التكيأ اظتوطعي إىل التٌفعيل متعلمج ،أم م يعػ لؿ ووػ ،0////
الس كمج فيتغري ٌ
حذؼ الٌاب ٌ

فتا ؼ ىذه التٌفعيل إىل فعلنت .لذل فن ٌف حويو ٌ
الشع ال تنحا صر ة الواي ة الع بيٌ
ػف من ػ فػ ٌػمج
العمرليٌػ بػػمل نتكػػمج أف يتػراف الكػ ـ الفػ ٌ اصتميػػمل علػػى ػػي تر يعيٌػ ا يػ يستشػ ٌ
الشع .
ٌ
متمل بأك انو ك را اتو كع م فمراض الر ف
الايغ م يذىأ ح كة ٌ
إ ٌف مثمل ىذه ٌ
الشع ك ٌ
منوسػػم بػػني حك ػ ت اضت ػ كؼ كسػػكن هت كبرض ػ اضت ػ كؼ مراضػػع اظتوتاػػي عت ػ  ،كىكػػذا
فػػن ٌف اظتعػ ل ال تعػ ؼ كال تسترضػػح كال حتلػػر النٌفػػرس إالٌ ب شػػتم ؿ الػػر ف علي ػ الٌػذم ألفتػػو
األكف منذ ع ٌ ة كف ،ف ن ؾ ممج األبني الرا لة على ك ف)فىعًمل(:ؿتر (كتًف ،كفىػ ىعمل ،مثػمل ىػلىػ ،
ً
ً
الشػػع مثػػمل :كًتف ػ
ب ،كفيػعيػػمل مثػػمل :فيػ ػ يع ،كفيػعيػػمل ،مثػػمل :يح ى ػج ف ػ ي ػ ل
ٌ
كف ىعػػمل ،مثػػمل :ػى ى
ك لم كف ش كح

 ،كم إىل كل ف ػر ػ ئز

النٌثػ "،1ب عتب ىػ حتتػرم ث ثػ موػ ط

ارية كختلر ممج ال ٌسراكمج ،كإكا أضتون ى باػمري اظتخ طػأ الكػ ؼ تاػبح حتتػرم أ بعػ موػ ط

للش ع م ال كتر لغريه.
ارية ،كعتذا أ كا ٌ

كم ػ تس ػ ٌكمج حك ػ ت بعػػض اضت ػ كؼ عػػرض حت يك ػ مثػػمل كلم ػ ) مل ػ ( الٌػيت ىػػي م الف ػ
ظتع اضت ك أك األمري فتسكمج حك ال ٌـ ككل لت ك ترايل ث ث مو ط لغريٌ ايػ ة،
 :1اظت

 ،ف ،ص 158
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رؿ عم ك بمج كلثرـ: 1

س ىخ ٍس نف ػ ػ ػ ػ ػ ػ
إكىا ىم اظتىل ي ىس ىـ النى ى
كيورؿ لبي : 2
ىعى ىخى ات اظت ٍل ً عش يمج ح ن
ي

أىبىػٍي ػ ػػن أ ٍف ًنوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػٌ الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وذؿ في ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن .
ممل.
كعش يمجٌ ،
حت ف ىل كالشيأ ش ي

الشػ ع ملػزـ
الشع الع ي ملحع ب كا لؼ متشػ بك دتيػزه عػمج النٌثػ األلي ك ٌ
إ ٌف نظ ٌ
صح الورؿ عنو شع ا .ككثػري مػمج كت ػمل ىػذا
مب اع ة ىذا النٌظ ـ ألنٌو لر اغ عمج ىذا النٌع ظت ٌ
الفمج البليغ بأحك مو ك راعػ ه كجبم لػو ك ٌتػو ،كمػمج
ٌ

ػمل شػيل ك ىػو كنفػ منػو كى نػو ،ألنٌػو

الشع ممج يع ؼ فو شػر ى  ،ك ػ ع ٌػرب اصت ػ ل 3مبػ ىػر أفخػ كألطػف ظتػمج
لمج يؤتى فنرف ٌ
الشػ ع اظتفلػع" ،كمػ ىػر لكف ىػذا علػى
لشع على أنٌػو "ب ػ ال يكمػمل عتػ إال ٌ
ك ف ع ظت ب ٌ
أنٌو ع مي النٌظ كأنٌو مرٌكمل جب ي ة تػ ؾ النٌظػ كىػي خي نػ ير
الشع كالكل ك"ىن ؾ ت ل م شل ممج ب ب
ٌ

ػ إىل مػمج كت ػمل مرضػ فاػيل

مل

فتحػره ك نػ ظ لػ ػ ػ حرا بػو".4

لشػػع لتمػػمل أشتػػى مع ػ ل الكل ػ كأكك ػ كأح ى ػ
ف ٌ

الػػنٌفس ،تسػػتلذه ا كاف كتس ػ ٌكمج بػػو

النٌ ئ ة.
أم اظتو ػ ط اللٌغري ػ اظتعين ػ علػػى ليب ػ ىػػذا الفػ ٌػمج،
كبع ػ مع ف ػ مكنرن ػ ت لغ ػ ٌ
الش ػع ك ٌ

منح ػ فني عػػمج ت ػرايل اظتو ػ ط اللٌغريٌػ الواػػرية إىل أكث ػ مػػمج ث ث ػ مو ػ ط  .كم ػ نتكػػمج حت ي ػ
:1عم ك بمج كلثرـ ،ليرانو ،ط ،1لا ص ل للطٌب ع كالنٌش  ،بريكت ،لبن ف1996 ،ـ  ،ص. 70
 : 2لبي بمج بيع الع م م ،ليرانو  ،ل.ط  ،لا ص ل  ،بريكت ،ص. 136
 :3عب الو ى اصت ل  ،لالئمل اعع

 ،ص .205

 :4اظتا  ،ف  ،ص . 205
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 -اعتماد القيمة المقطعية سبيال للتوزين .

الشػع اء ،كىػػي مػػمج مػ ة األعػ ال
بعػػض اظت الفػ ت الٌػػيت لػػيس عتػ حػ بػأف تكػػرف ملكػ لسػ ف ٌ
كىػر العوػ ملػ  ،كلػ ٌأاػ إكا ك نػ مػمج ضػممج األعػ ال اظتكبػ ؿتػر :ثػ ث ملػ كأ بػ ملػ ،
فعػػرض ت ػرايل ث ث ػ مو ػ ط لغري ػ اػػرية يكػػرف اظتوط ػ الثٌ ل ػ األخػػري مػػمج لف ػ الع ػ ل مل ػ
فيورلرف :ث ث ملني ك أ ب ملني 1كم يا ؼ م ٌ ا إىل حكت األكىل فيورلرف :م ئ كمث ؿ
كل رؿ لبي  2ظت بلغ سنٌو مل كعش :
ىكً تىك يم ًمل عش و بع ى عي يم ي .
ألىيس ىم ئ و ى ٍ ىع ىش ى ي همل
كؾت كل كا لا شع النٌ بغ ال ٌذبي ل 3الٌػذم اسػتبع كلػ ب ستب ػ اؿ عبػ ة أ ب ػ لي ػ ؿ
مب يع لعت ئ :

ث لىي وؿ يث ك ً
اح ى ةن ،
بى تى ٍ ثى ى ى ى
ى

ً
اعى ىمٍن ًزالنً نتىى
بًذم اظتى ى  ،تىػى ى
شع ىري:4

كيورلرف حرال كح ٌ عرض سن كم ك ل
ً
ً
ً
ً
ً
ني ىح ػ ٍرالن ػ الى أىبى لى ى ػ يى ٍسػأى يـ.
ش
ىسل ٍم تى ىك لٍي ى
ىذتى ن ى
ف اضتىيى ة ىكىم ٍمج يىع ٍ
ك رؿ لبي بمج بيع :5
ىكأل ك ٍ كٍ ً
ىخلى ٍع ي ًهبى ىع ٍمج ىمٍن ىك ىب ىلائًي .
عني ًح ن
ت ت ٍس ى
ٌ ى ىى ي

 :1ينظ  ،اظتا ،ف  ،ص .160
:2لبي بمج بيع  ،ليرانو ،ص. 225
3
اضتيت ،لا الكت ب الع ي ،بريكت 1424 ،ىػ 2004 /ـ ،ص .162
 :النٌ بغ ال ٌذبي ل ،ليرانو  ،ش ح :حن نا ٌ
 :4ىري ابمج أي سلمى ،ليرانو ،ش ح .توػ مي ،علي حسمج ف عر  ،ط ،1لا الكتأ العلميٌ  ،بريكت ،لبن ف،

1408ىػ  1988/ـ ،ص110

 :5لبي بمج بيع  ،ليرانو ،ص. 225
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الفصل الث اني :

الش ػع اء إىل تسػػكني لفظ ػ ع ػ ب كع ػ ػ ئلني عي ػ ٍب ك ىع ٍ ػ  ،كيكث ػ ك كل
كم ػ يل ػػأ ٌ
كلم م ء ب ال ممج مل إال ن ل ا كمث ؿ كل رؿ ىري بمج أي سلمى:1
ً
العٍي ً
ش ًٍبط ن
ىأى ٍ
ت ى ي ن،الىىى م ىمج ى
ك ؿ لبي :2

ً
العظى ئ ي.
كأى ٍخطػأهي ،في ى األييمري ى

إكا اظتىٍءي أى ٍسىل لىٍيػلى ن ظىمج أىن ػوي

ممل.
ىى
اى ىع ىم ن كاظتىٍءي م ع ى
ع ىع ي

ف ٌ
لشػع اء مركرلػػرف بػ فض ىػػذه األبنيػ كاللٌ ػػرء إىل مػ تنطػػرم عليػػو أك ااػ اظترسػػيويٌ
الش ػع م ػ ال كت ػػر
الٌ ػيت ػ تتحسػػس األكف شتع ػ مسػػتلذة إي ى ػ  ،ك"اعل ػ أنٌػو كتػػر
ٌ
3
لشػع غت ػ ؿ مفتػػرح مػػمج اظتتاكبػ ت كاظتع ػ ل،
الكػ ـ مػػمج ص ػ ؼ مػ ال ينا ػ ؼ "  .كىكػػذا ف ٌ
يت ػراف علػػى الك ػ ـ الف ػ ٌ اصتميػػمل كعلػػى ػػي تر يعيٌػ ا ي ػ  .بينم ػ النٌث ػ تتح ػ ل عراظت ػو ألنػٌػو"

الش ػع كإال
نتتل ػ نسػػب مػػمج اظترس ػػيوى النٌ بع ػ مػػمج لاخل ػػو لكػػمج تل ػ النٌس ػػب ال دتنحػػو شت ػ ٌ

حتطم ػ اضت ػ كل كأصػػبح كػ ٌػمل م ػ يورلػػو النٌػ س شػػع ا أل ٌف ك م ػ عب ػ ة عػػمج أص ػرات تتن ػ ف
الش ػ كة
أحي ن ػ كتتن ػ
معظ ػ األحي ػ ف ،أل ٌف لغتن ػ الع بيٌػ دتيػػمل إىل البع ػ عػػمج األص ػرات ٌ
اظتتٌبع ػ

4
الا ػر ة النٌطوي ػ لألص ػرات ى ػػي موي ػ س ثو ػػمل كاس ػػتخف ؼ
أك
رت
ػ
لا
ف
،
النٌط ػػع"
ٌ
ٌ

مو ط الك ـ ككيفي انس م كتفلف ؽتٌ يافي علي الر ف تن مػ إيو عيػ يبتعػ هبػ عػمج
كحشي الك ـ فينػ ؿ بفيض على الو لت .
ٌ

:1اظت

 ،س  ،ص .121

 :2اظت

 ،س  ،ص.131

 :3سيبريو عم ك بمج عثم ف بمج نرب ،الكت ب  ،تعليع :إميمل ب ي يعورب،مج ،1:ج ، 1:ط ، 1منشر ات ػتم
علي بيارف ،لا الكتأ العلمي 1420 ،ق 1999 /ـ ،ص. 53
kghonem@mail.jugaza.edu.:4
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الفصل الث اني :

كم أ ٌف الع ب استثول بعض اضت كؼ ككىبػ إىل اسػت

ف ا تمػ ع حػ كؼ الولولػ

كك كلى متت لي ؽتٌ يتعو هب اللٌس ف كيستعاى النٌطع هب  ،فممج كل
ك رب ح و
ب مبك ف ف ً
ي

الش ع :
رؿ ٌ

كليس ب رب ح و
ب ربي.1

للشػع يعػ بتػػفلف اظتوػ ط اللٌغريػ
كعلػػى ىػػذا األسػ س فػن ٌف مثػػمل ىػػذا البنػ ء الػ ٌ اخلي ٌ
لشػع العػ ي ظػ ى ة ف يػ ة فمػ ينطبػع علػى شػع
كيستن إىل تو طع ت ري م ػرب في ػ  ".ف ٌ
األمػ ال ينطبػػع عليػػو كلػػذل ف ػر مواػػر علػػى العػ ب" ،2كىػذا ا ػ إىل مواػ العػ ب
أشػػع ى كإىل مػ ك نػ تعيشػػو

تلػ اضتوبػ الٌػيت أملػ علي ػ ىػػذه األبنيػ  ،كمػ أ ٌف البيلػ

الا ػح اكي ع م ػػمل تفعيػػمل ى ػػذه الفا ػ ح كالب ػ الٌ ػيت م ال ػ تت ػ اكعت األ ي ػ ؿ كيعتػ ٌػز هب ػ
ٌ
الع ي ،الٌذم استرل لسػ نو علػى إعتػ ـ كحػي الوػ سف كب ػ النٌػب مبػ أكي رامػ الكلػ كىػر
أفاح  .ف للٌغ الع بيٌ مع زة اخػتص هبػ العػ ب كحػ ى كمبوػ ك ى إبػ اع مػ تع ػز األمػ
الشػع أك بعلػرـ أخػ ل ك لفوػو كالفلسػف  .كنلػتمس ىػذا
عمج ابتك ه سػراءا اخػتص كلػ بف ٌػمج ٌ
م لب

اللٌغ الع بيٌ كأفاليت على رتي اللٌغ ت.

الش ػ ع أم أنٌػو متت ى ػ  ،أم ػ ىػػر
كعلػػى ىػػذا األس ػ س ؿتسػػأ أ ٌف اللٌغ ػ "س ػ بو علػػى ٌ
فس بع على الواي ة" ،3ك أكصى أح ى

الشػع حتػ حكمػ  ،كال تكػمج
ئ  " :ليكمج ٌ

حت ػ حكمػػو" ،4كلػػذل فننٌػو متت ػ ك ػ ـ الواػػي ة أم يسػػتطي أف يكتػػأ هبػػذه الطٌ يو ػ ال
تلػ  ،كيسػػتخ ـ ىػػذا الكػ ـ ال كاؾ ،كاللٌغػ تبعػ لػػذل مع كفػ لل ميػ مبػ ئي أمػ الكػ ـ
:1البي ف كالتبيني،ج ،1ص. 65
 :2ألكنيس ،الث ب كاظتتحرؿ ،ج ، 1ط ،8لا الس ي بريكت 2002 ،ـ ،ص. 99
 :3اظت

 ،ف ،ص . 106

4
الشع  ،حتويع :أزت عب ا﵁ ف ىرل  ،ط ،1منشر ات لا الول الع ي،
:عب الو ل ػتم م ير ،كيف تنظ ٌ

حلأ1999 ،ـ ،ص.180
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الفصل الث اني :

فتكيأ مغػ ي إنػٌو إبػ اع صػيغ كرتػمل ػري مع كفػ كىػر إبػ اع تػ ب لشخاػي اظتبػ ع ك ػ سػلمل
الشع ؟ فوػ ؿ كيػف ينوفػمل
الشع "كيف تفعمل إكا انوفمل لكن
ٌ
بذة ٌ

كك الٌم  1كىر ممج

الشػ ػ ع سػ ػ بو لك م ػػو كػ ػ ف البػ ػ ٌ م ػػمج خت ػػري مرا ػ ػ
لكل كعنػ ػ م مف تيح ػػو ،"...كظتػ ػ كػ ػ ف ٌ

اظتلفرظ ػ ت مػػمج بعا ػ الػػبعض كلػػمج متل ػ إىل ىػػذه النٌسػػرج مػػمج األص ػرات كاظتو ػ ط إال بع ػ
السػ ػرب كالتٌأم ػػمل كالتٌا ػػفح كاعنعػ ػ ـ".ف ظتبػ ػ ع ي ػػتفطمج أل ػ ػ اس األصػ ػرات كيس ػػتتب الػ ػ ٌ الالت
ٌ
ينمػي أككا ػػو علػػى إيو عػ ت م ٌذبػ كيكػػرف لا سػ للٌغػ كمتعلوػ هبػ "،2
كيػػتفحص اظترا ػ كمػ ٌ

فتكممل لو اظتلك اللٌس ني .

الشع ػتكرـ ب لر ف كاظترسيوى ال ٌ اخلي
ٌ

الارتي كر نس اظتو ط
ؿتسأ أ ٌف اظتن سب ٌ
اظتؤسس ضمن  ،بينم لغ النٌث ال ىي على ميزاف خ ص كال تشتممل على مرسيوى لاخلي
تؤىل للتٌب يمج

ع ل اظتو ط اللٌغري  ،كػت كل إيث بني ك ني على أخ ل ،بمل إ ٌف النٌث

الا في كالنٌحري كليس ىذا أل اض إيو عي مرسيوي كلكمج لغ النٌث كات
يعم إىل الب
ٌ
3
الشع كالنٌث
كث ف بن ئي لالليٌ كمعنريٌ حبت  ،ك ٌبني إب اىي أنيس الف ؽ الٌذم بني ٌ

الشع عمج النٌث ئ  " :تل
ب لنٌظ إىل الطٌبيع اعنش لي الٌيت يتميز هب ٌ
ٌ
الاف اظترسيويٌ
احتم ؿ اتف ؽ االثنني
الٌيت دتيٌز ٌ
الشع حني ينش ممج النٌث حني يو أ اءة ع ليٌ
4
فنا ممج
ىصبى يحرا ىال يػيىل إًال ىم ىس كًنيػ ي ٍ ﴾ ٌ
نظ ـ ترايل اظتو ط  ،انظ إىل ا ي الك نت  ﴿ :فىأ ٍ
شع ش ع ممج
ن حي نظ ـ ترايل اظتو ط ترافع شط ا ممج أشط البسي  ،فنكا ا تبس

التتيمل الو سل."...
ٌ
الشع اء ك أف تنش بنغم مرسيويٌ خت لف الو اءة الع لي  ،كخت لف ٌ
التكيأ
الشع ليس فو ممج
نف ممج ك ـ إب اىي أنيس أ ٌف الف ؽ بني النٌث ك ٌ
ٌ
1
الشع  ،ص. 169
 :عب الو ل ػتم م ير ،كيف تنظ ٌ
 :2ألكنيس  ،الث ب كاظتتحرؿ ،ص. 106

 :3ػتم ترفيع أبر علي ،عل الع كض كػت كالت الت ي  ،ص . 119
 :4سورة األحقاف اآلية.52 :
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الفصل الث اني :

للشع
النٌغم اظترسيويٌ اظتا حب للعمليٌ اعنش ليٌ ٌ

اظتوطعي كإٌفت ىن ؾ ميزة ؼت لف تتمثٌمل
كىر م متتلف عمج النٌث .

للشػع كات خاػ ئص صػػرتيٌ لسػ نيٌ مف ػ لبنيػ النٌثػ ب عتب ىػ
إ ٌف البني ػ اعيو عيٌػ ٌ
ػػزءا ال يت ػزأ عػػمج البني ػ اللٌغري ػ كأص ػراهت مؤىل ػ للٌحػػمج كاعيو ػ ع ،كاأللاء اعنش ػ لم الٌػذم
عليو النٌث  ،حيػ يكػرف اظتر ػف التٌعبػريم كفػي بننتػ ج

نتيٌزى باف كلٌي  ،كىذا م ال يترا
كمل ممج اظتو ؿ كاظتو ـ مع .
ي فنيٌ رت ليٌ ىي كلي ة التٌ ب بترافع ٌ
 -عالقة المقطع اللغوي يالنبر اللساني :

1
الاػرت ،يوػ ؿ :نػرب الٌ ػمل نػربة
ع
ػ
ف
ت
ا
ػر
ى
L’accent
رب
ػ
الن
ف
أ
ك ل لسػ ف العػ ب
ٌ
ٌ
ٌ
إكا تكل بكلم في علر ،كنربة اظتغ  :ف صرتو عمج خفػض ،كاظتنػرب :م ػ ه اطت طػأ ،شتٌػي

بػػذل ال تف عػػو كعلٌػره".ك ػ كافوػػو اطتليػػمل 2مػػمج أ ٌف النٌػرب" ب ػ لك ـ :اعتمػػز .ك اضت ػ ي أ ٌف
ػ ؿ :يػ نبػا ا﵁ فوػ ؿ النٌػب صػلى ا﵁ عليػو كسلػو كسػل ))ال تىػٍنبيػ ٍ بػ ًٍشتي ( أم ال هتمػز
كمل شيء ف شيل فو نربه".
ك ٌ
ك ػ تن كؿ ىذا اظترضرع ح يث كمل ممج إب اىي أنيس ،كدت ـ حس ف ،ككم ؿ أبر ليػأ،
كشك م عيٌػ ل ،ك ػريى مػمج اظتختاػني

علػرـ اللٌغػ الٌػيت من ػ علػ األصػرات كعلػ اعيوػ ع

كؼتتلف الب ت األلبيٌ  ،ك ك ن تع يف النٌرب ال ختػ ج عػمج كرنػو " الب ػ ك كالظٌ ػر "،3
ارت أحػ اظتوػ ط اللٌغريػ علػى ػ ا اظتوػ ط األخػ ل اظتشػتممل علي ػ اللٌفػ ،
أم ب ك ال ٌ
 :1ابمج منظر  ،لس ف الع ب ،م لة )نرب( مج ،14:ط  ،1لا ص ل للطب ع كالنش كالتر ي  ،بريكت ،لبن ف،
2000ـ.
:2اطتليمل بمج أزت الف اىي م  ،كت ب العني  ،ت رت كحتويع :عب اضتمي ىن اكم ،ج ،4 :ط ،1لا الكتأ العلمي ،
 1424ىػ2003/ـ ،ص . 182
 : 3كم ؿ بش  ،عل األصرات  ،ل.ط ،لا

يأ للطب ع كالنش كالتر ي  ،الو ى ة 2000 ،ـ ،ص . 512
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الفصل الث اني :

1
الاػغ علػى
كع ٌػرب عػمج كلػ إبػ اىي أنػيس ػ ئ  " :كاظتػ ء حػني ينطػع بلغتػو نتيػمل عػ لة إىل ٌ
السم مػمج ػريه مػمج موػ ط الكلمػ كىػذا
كمل كلم لي علو ب ا أكضح
ٌ
موط خ ص ممج ٌ

الاغ ىر الٌذم نسميو النٌرب" .كك ف أم كػ نتينر 2إىل نػأ ىػذه اظتفػ ىي مػمج أ ٌف "النٌػربة
ٌ
ىػػي إشػػب ع موط ػ مػػمج اظتو ػ ط بػػأف توػ ٌػرم إم ػ ا تف عػػو اظترسػػيوى أك ش ػ ٌ تو أك م ػ اه أك ع ػ ٌ ة
عن صػ ػ م ػػمج ى ػػذه العن صػ ػ

نف ػػس الر ػ ػ ككلػ ػ ب لنٌس ػػب إىل نف ػػس العن صػ ػ

اظتوػ ػ ط

ػنص علػى اظتوػ ط اظتنبػر ة،Stressd syllable
ا ػ ك ة" ،كمػمج خػ ؿ ىػذه اظتفػ ىي الٌػيت ت ٌ

الاػرت ح ٌػت تتاػح األصػرات
إنػٌو ال بػ ٌ مػمج ٌ
الاػغ  Accent d insistanceعلػى ٌ
الس ػمعي اظتنبع ػ م ػ كتعػػمل نطػػع أح ػ اظتو ػ ط اللٌغري ػ أ ػػرل مػػمج
كيت لٌ ػى لا ػ حب األث ػ ٌ
ريى  ،فػ لنٌرب ملمػح لاؿ كمػ أنػٌو نتكػمج أف يتػراىل

علي النٌرب كلكنٌو

يكرف ىن ؾ تف كت

الكلمػ الراحػ ة أكثػ مػمج موطعػني يوػ

ل ت النٌرب رة كضعف .

كىكذا ف نتكمج تفسري كحتليمل ظ ى ة النٌرب اللٌس ل إالٌ ممج خػ ؿ البنيػ اظتوطعيػ كمػمج
السػمعي  ،Sonoritéفوػ مكنتنػ ال ٌ اسػ العلميٌػ لألصػرات مػػمج تفسػػري
خػ ؿ الرضػػرح ٌ
الاػري  Appareil phonatoireلإلنسػ ف مػمج خػ ؿ
عمليٌػ النٌػرب الرا عػ اصت ػ ٌ

كمي ػ اعت ػراء
ضػػغ اضت ػ ب اضت ػ ز علػػى ال ػٌئتني ليف ػ غ م ػ في م ػ مػػمج ى ػراء حبي ػ تس ػ ع ٌ
الا ػرتي  cordes vocalesكىػػذا ينػػتج عنػػو علػػر
اظتط كح ػ اتس ػ ع كبػػذب ت األكت ػ ٌ

الاػرت كا تفػ ع
ٌ

مراض النٌرب

حػػني يػػنخفض صػػرت اظتوػ ط الغػػري اظتنبػػر ة ،3كبػ لنٌظ إىل االخػػت ؼ

اللٌغ ت ي ل إب اىي أنيس 4أنٌو ليس ىنػ ؾ "مػمج لليػمل ي ػ ين إىل مرضػ النٌػرب

اللٌغ ػ الع بيٌػ كم ػ ك ػ ف ينطػػع هب ػ

العاػػر اعس ػ مي األكىل إك ع يتع ػ ض لػػو أح ػ مػػمج

: 1إب اىي أنيس ،األصرات اللٌغري  ،ص. 131
 :2عب الغف ح م ى ؿ ،أصرات اللغ الع بي  ،ط  ،3مكتب كىب  ،الو ى ة  1412 ،ىػ 1992/ـ ،ص .216
 :3ينظ  ،دت ـ حس ف ،اللغ الع بي معن ى كمبن ى  ،ص . 171
 :4إب اىي أنيس ،األصرات اللغري  ،ص. 139
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الفصل الث اني :

اظتؤلفني الو م ء " ري أنٌو نتكمج استنب ط راع النٌرب ممج خ ؿ األحك ـ الو سنيػ
كأطلورا

التٌ ريػ ،

بن ء ىذه األحك ـ على مو ط الك ـ .

ك ػ كىػػأ علػػي يػػرنس 1إىل ل اسػ مرضػػرع النٌػرب عنػ غتمرعػ مػػمج ال ٌ ا سػػني متع ضػ
عت ب لنٌوػ كأظ ػ أك ػو التٌبػ يمج مػمج

ػ فػض ىػذا النٌظػ ـ أك االعػتاؼ بػو ك م اع تػو حيػ ؿ

عمليػ النٌطػػع .كانط ػ مػػمج ىػػذه الوػ اءات النٌو يػ كفػػع مػ ػ ء بػػو كمػ ؿ أبػػر ليػػأ ؾتػ أ ٌف
التاكيأ النٌركي تلعأ لك ا ح شت
ٌ

صي

اعيو ع ك تكممج ىػذه النٌػرل

رتلػ األسػب ب

الاري كمػ للنٌػرب مػمج تف عػمل مػ ىػذه العن صػ .
كاألكت ل أم م ياطلح عليو بعنا اظتوط ٌ

فو تط ؽ ىذا الب ح إىل نرف النٌرب كم ياطلح عليو ىر لكف اعتب لر

نظ علم ء

الشػع م كالنٌػرب اللٌغػرم علػى أسػ س مػمج تف عػمل ىػذيمج االثنػني
اللغ ممج تبػ يمج كيرفٌػع بػني النٌػرب ٌ
تفعيػػمل حكػ اعيو ػ ع كىػػر يعي ػ م عيٌػ نظ ػ ـ النٌػرب إىل كاض ػ علػ الع ػ كض اطتليػػمل ك ػ
التاتػػأ
حلٌػمل ىػػذه الظٌػ ى مػػمج خ ػ ؿ أبي ػ ت ٌ
الش ػع الو نت ػ كم ػ ياػػيب مػػمج اطت ػ ـ كاضتػػزـ ك ٌ
الشع اء ع يستشع كا ىػذه اطتاياػ  ،كمػ أنػٌو طػ ح فكػ ة تسػ كم شػط
كالتٌع أ كأ ٌف ىؤالء ٌ
الش ػع
بي ػ مػػمج ٌ

النٌظ ػ ـ اظتوطعػػي م ػ شػػط سخ ػ كاخت ف م ػ

نرعي ػ البح ػ مػػمج كل ػ

الشط التٌ يل:
ٌ
لتي تي م لو ممج عومل .
. 010101 /0110101 /0110101
الس ي
ب عتب أ ٌف ىذا ٌ
الشط ممج البح ٌ

حني لو صر ة مش هب لشػط ىػر مػمج حبػ

الٌ ز ن سب ىذا النٌسيج إىل اطتليمل كابمج عب بٌو ،كعلٌمل ىذا التٌش بو اظتوطعػي إىل أنػٌو عكػس

1
الشكمل اظترسيوي  ،ل.ط  ،اعتيل اظتا ي الع م للكت ب ،ص .12
 :ينظ  ،علي يرنس  ،النو األلي ك ا ي ٌ

80

 -اعتماد القيمة المقطعية سبيال للتوزين .

الفصل الث اني :

النٌرب الٌذم ىر كح ه يفػٌؽ بػني البحػر كال نتكنػو أف ير ػ
ح ٌ تو

مثػمل ىػذا االلتبػ س 1كىػذه ىػي

أسس حبر ه على عنا النٌرب.
أ ٌف اطتليمل ٌ

ككىػػأ اظتستشػ ؽ ف يػػمل 2ىػػذا اظتػػذىأ علػػى أ ٌف "النٌػرب ىػػر الٌابطػ الٌػيت تػ ب اظتوػ ط
كح ػ ة )الكلم ػ ( ،كلػػذل فػػن ٌف اظت ػ ء نتكػػمج أف ي ػ ٌ عي أ ٌف ػ ٌػرة التٌ ػذك الك من ػ التٌفعػػي ت
أيػو أ ٌف النٌػرب

كمل ح لػ ".3ك
كمل تفعيل موطع كاح ا ك ف ينرب
ك ن إش ة إىل أ ٌف
ٌ
ٌ
السػبأ اظتكػػرف منػػو الرتػ ا مػػرع التٌفعيل ػ كىػػي ك لتػ يل =(فعػرلمج -مف ػ عيلمج-
يوػ علػػى ٌ

مف ػ علنت -مفعػػرالت  .ك أ ٌف اطتليػػمل أل ؾ ىػػذا ػػري أنٌػو ع يع ػ ؼ ماػػطلح النٌ ػرب كال اظتوط ػ

اللٌغريني كأنٌن نلح كل ممج خ ؿ تشكيل البحر  ،كم أش ىر إىل أنٌو " ف...بني حب
األكؿ للػػي م ش ػ ا لبي ػ ف النٌ ػرب
كاضػػح النٌ ػرب ،كبعػػض البحػػر ملتبس ػ النٌ ػرب ليكػػرف البح ػ ٌ
البحر األخ ل ف ظتوط اظتنبر

البح يو بلو موط منبر

البحر التٌ لي لو ".4

الشػع م
تشػكيل اعيوػ ع ٌ

أعطى الب حث ف كم ؿ أبر ليػأ كف يػمل أقتٌيػ بػ ة للنٌػرب
األكؿ " الف عليٌ ػ اصتذ يٌ ػ خل ػػع االنتظ ػ ـ كالتٌن س ػػع كإعط ػ ء الرح ػ ات
حي ػ يعت ػػربه ى ػػذا ٌ
شخايت اعيو عي …".5

الشػع م
ثٌ إ ٌف ىذا اصتػ ؿ الوػ ئ ك تاػ ب ا اء حػرؿ إ مػ أسػس كنظػ حت يػ النٌػرب ٌ

الٌػذم يسػ ع علػػى تنشػػي التٌف عػػمل اعيوػ عي كالٌػذم اسػػتنت ن ه مػمج عػ ٌ ة ػ اءات لتيػػمل علػػى
ص  ،يبوى أ ٌف اعيو ع ىػر كحػ ه لتػ ٌ ل مػ ل تف عػمل ىػذه اظتس ٌػر ت
اال ت لات الو ائي اطت ٌ
1
للشع الع ي ،لا العل للم يني  ،بريكت  ،ص .53
:ينظ  ،كم ؿ أبر ليأ  ،البني اعيو عيٌ ٌ
 :2ينظ  ،علي يرنس ،ـ اظتذكر  ،ص 15/14

 :3سي البح اكم  ،ـ اظتذكر ،ص . 121
 :4اظت

 ،س  ،ص .14

 :5اظت

 ،س  ،ص . 123
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كالعن صػ التٌط يزي ػ الٌػيت تظ ػ كظيفت ػ ليٌػ حبيريػ اعيو ػ ع الٌػذم لتػ ص علػػى التٌف عػػمل بػػني
السػم ع ،كتػرايل كلػ كتكػ ا ه
النٌػرب كالتٌنغػػي لاخػػمل اظتوطػ اللٌغػػرم ككلػ مػػمج خػ ؿ النٌطػػع ك ٌ
با ػػيغ منظٌم ػ ػ كػتكم ػ ػ علػ ػػى أس ػ ػ س م ػػمج التٌب ع ػ ػ

Distorsion

كالتٌو ػ ػ ب

 Accomodationعلػػى االعتػ اؿ كاالنسػ ـ ،كمبػ أنٌنػ ل سػػن األصػػرؿ األكىل لكػ ٌػمل
ممج اظتوط اللٌغرم كالنٌرب اللٌس ل ك أين أنٌو ع تكػمج ىنػ ؾ ػرانني علميٌػ صػ م حتكػ يم مػ
اللٌغري  ،حي طفع العلم ء غتت يمج يونٌنرف عتذه األنظم ح يث .

الش ػع م يتح ػ ٌ ل مػػمج النٌ ػرب لكف اظتوط ػ ىػػذا م ػ ال نرافػػع عليػػو كح تن ػ
بي ػ أ ٌف اعيو ػ ع ٌ
الس ػػم ب نا ػػم م إىل
كل ػ أ ٌف تكيب ػ اللٌغ ػ م ػػمج ى ػػذه النٌ ػرل اظتوطعيٌ ػ كم عتػ ػ م ػػمج ك ػ ػ
ٌ
الشػع ي ىف نظػ ـ ػتكػ لليػمل علػى ف عليت ػ بعػ
بعا البعض كال سػيم لاخػمل البحػر ٌ
الشػػع م ،أتػ ل حػػني ـتلػ كاؾ النٌسػػع علػػى ػػري نظػ ـ ظتػ كػ ف ىنػ ؾ شػػع تسػػتلذه
اعيوػ ع ٌ
لاػغ علػى
السري على ىذا النٌسػع اظتػنظٌ ب ٌ
األكاف كتستعذبو النٌفرس ،ك اظتو بمل يتا عف ٌ
حت ختتلس
أح اظتو ط اللٌغري
الارتيٌ  ،فيزي األصرات ح كة ككضرح شتعيٌ ٌ
السلسل ٌ
ٌ
األكاف ىػذه اظتوػ ط اظتنبػر ة  Stressd syllableكتسػ ع

الشع ي .
نظ ـ على طرؿ األبي ت ٌ

مرسػيوى ٌ
الشػع كتتكػٌ

مػػمج خ ػ ؿ ىػػذا التٌحليػػمل الٌػذم نعػػتؼ فيػػو بأنٌػو ػػري ك ػ ؼ حي ػ يبوػػى غت ػٌل ا ت ػ ل
ععطػ ء مرضػػرع التٌر يػ النٌػػربم ناػػيبو اضتويوػػي مػػمج ال ٌ اسػ خارصػ كأ ٌف العلمػ ء العػ ب
ػص ػ نرف النٌػرب اللٌغػػرم .كمػ كللنػ اطتػػرض فيػػو ىػػر
ح ػ إىل إرتػ ع معػ علمػػي مػ متػ ٌ
الشػع ي كضػ ك ة تك مل مػ
ا إظ الع بني النٌرب كاظتوط اللٌغريني مػمج حيػ الرظيفػ ٌ
حت ي حكيٌ اعيو ع كامتي ىذا العنا التٌر يعي اضتيرم ب عض ف إىل العن صػ اعيو عيٌػ
التاكيػأ اللٌغريػ الرا عػ
األخ ل مػمج مثػمل التٌنغػي كألكات التٌليػني كالتٌ ػذيأ كمػ شػ كل مػمج ٌ
الشع .
الشع ي اظتش ٌكمل من إيو ع لغ ٌ
لائ ة الرظيف ٌ
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كاست م ع ػ ظت سعين إىل إب ا ه خ ؿ ىذا النٌسع البحثي عمج ل اسػ ألنػراع اظتوػ ط
اللٌغريػ نتكػػمج الوػػرؿ أ ٌف اظتو ػ ط اللٌغريػ ليس ػ ف كعػ للتٌفعػػي ت كلكنٌ ػ مرا ي ػ عتػ فك قت ػ
لتلٌمل التٌن ٌرع ت اظتتب للػ بػني أ ػ اس اضتػ كؼ ،أم بػني سػكن هت كحك هتػ كال شػ ٌ أ ٌف اظتوطػ

ىػػر أحػ ىػػذه التٌنرع ػ ت للخػ كج مػػمج مت ىػ ت االخػػت ؼ .كمػ نتكػػمج الوػػرؿ أ ٌف التٌفعػػي ت
التاكأ اعيو عي للمو ط اللٌغري .
ن رت عمج ٌ

أ ٌف ك ٌ ممج اظتوط اللٌغرم كالتٌفعيل يتٌخذ

الس ػكن ت أس س ػ ل اسػػتو .كم ػ أنٌػو حبسػػأ مراض ػ اظتو ػ ط اللٌغري ػ كضػػع
مػػمج اضتك ػ ت ك ٌ

الش ػحن اعلت ئيٌ ػ الٌػيت
الس ػي ؽ الٌػذم ت ػ ل فيػػو الكلم ػ كعلػػى ٌ
األبني ػ ٌ
الش ػع ي كاعتم ػ لا علػػى ٌ
يؤلي ػػو،
لتمل ػ اظتلف ػػرظ ٌ
الش ػػع م كعل ػػى اصت ػ س اظترسػػيوي كاعيو ػ عي النٌ ػربم التٌنغيم ػػي الٌ ػذم ٌ
الشػػع م
الشػ ع كي اعػػي ىػػذه التٌفػ ع ت لاخػػمل البيػ
الاػري فيػػتفطمج لػػذل
ٌ
ٌ
كعلػػى ترافوػػو ٌ
الاري الػرظيفي كفػي بننتػ ج كعػي رتػ يل فػ ٌ خػ ص ىػر
الراح  ،مثلم يكرف ىذا ٌ
التكيأ ٌ
الش ع ة.
الشع ٌ
تؤليو الرظيف اعيو عيٌ للغ ٌ
الٌذم ٌ
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الفصل الثّالث :القراءة البالغيّة للوظيفة المقطعيّة.

-1

التّشاكل الوظيفي بين الملفوظ والمسموع .

-2

شعر.
دراسة طبيعة التّو زين المقطعي في لغة ال ّ

-3

الصوتية وأثرها في اإليقاع:
بعض الظواهر ّ
الصوتي.
 الجرس ّالصوتي.
 التّكرار ّ -التّقارب والتّباعد على اعتدال وانسجام .

-4

التّوازنات اإليقاعيّة بين األقطاب ال ّداللية المتضا ّدة .

-5

تموضع العينة المقطعية من خضوعها للقياس الجسماني.

-6

شعري.
أثر اإلنشاد في ضبط آليات التّو زين ال ّ

-7

بيان القيم الفنّية الّتي تعتبر المدود أداة لتليين الكالم .

الفصل الثّالث:

القراءة البالغيّة للوظيفة المقطعيّة.

تمهيد:
الشعر
الشعر باعتبار اإليقاع أمشل كأكسع من الوزف العركضي فقد أصبح ّ
إ ّف لغة ّ
للشعر القدَل بل ألداء
الشأف بالنّسبة ّ
"يتطلّب إيقاعات جديدة ال لغاية (الطّرب) كما كاف ّ
الشاعر كفق ما تقتضيو أبعاد التّجربة ،كبادلقدار الكايف من
إيقاع احلياة الّذم يف كجداف ّ
1
الصادر عن
الفن
كباعتباره
الشاعر تشريك اآلخرين يف جتربتو"
التّقنية الفنّية الّيت يريدىا ّ
ّ ّ
يعب عناا اإلنساف بلغة
الرؤل كاألحاسيس كاالنفعاالت ادلتميّزة هبا النّفس البشرية كالّيت ّ
ّ
التّواصل ،كاستنادا إىل قوؿ بعض احلكماء" للكبلـ جسد كركح ،فجسده النّطق كركحو

2
الصورة الكاملة لوظيفة الكبلـ كىو يف أصلو طاقة جسميّة ككظيفة لسانيّة
معناه" تتجلّى ّ
ادلصور يف جسم اإلنساف ،بينما ركحو كىو
تتمثّل يف النّطق ادلنبعث من طرؼ جااز النّطق ّ

تتم مع عمليّة النّطق فتعود بذلك إىل معاٍل الكبلـ قصد
الوظيفة االجتماعيّة كالنّفسيّة الّيت ّ

إببلغ ادلستمعٌن كالتّواصل معام عن طريق التشاكل الوظيفي بٌن ادللفوظ كادلسموع.
 -التّشاكل الوظيفي بين الملفوظ والمسموع :

يعتب ادللفوظ كادلسموع زلورين أساسيٌن ،على أ ّف ىناؾ عبلقة كطيدة بٌن ىذين
حت نصل بذلك إىل اخلاصية
الصوتية ّ
العنصرين من خبلؿ التّشاكل بٌن الوظيفتٌن اللّسانية ك ّ

الشعر كادلاىية النّفسية كاالنفعالية لداللة اإليقاع ،ىذا
اإليقاعيّة ادلمثلة يف تراكيب لغة ّ
3
الشعرية
الصورة ّ
األخًن الّذم يقوؿ فيو زلمد مصمويل  :قد أصبح اإليقاع "غًن منفصل عن ّ

 :1زلمد مصايف ،النّقد األديب احلديث يف ادلغرب العريب ،ط ، 2ادلؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر 1984،ـ،
ص . 312
 : 2ابن طباطبا العلوم ،عيار الشعر ،ص . 49
 :3ادلرجع ،س  ،ص . 313
85

الفصل الثّالث:

القراءة البالغيّة للوظيفة المقطعيّة.

الصورة كترمجة ألواهنا كظبلذلا كأضوائاا بواسطة
فاو إذف إيقاع ال يقصد لذاتو ،بل لتنغيم ّ
تاما مع
إيقاع شبو عضوم غلعل القارئ يرل بآذانو كيسمع بكافة حواسو كيتفاعل تفاعبل ّ

السماع تنتظم اللّغة فبل
التّجربة ّ
الشعرية" ،كمن خبلؿ الوظيفة ادلتواشجة بٌن عنصر التّلفيظ ك ّ
ؽلكن فصل ىاتٌن الوظيفتٌن كإالّ ألصبحت عمليّة التّواصل مبتورة حتما.

الشعر ،كمن خبلؿ أجراس األصوات ادلسموعة
كعلى ىذا األساس انتظمت لغة ّ
كدالالهتا ؽلكن استظاار مكنونات كأغوار النّفس البشريّة .فاإلنساف كبلمو داؿ عليو من
السائر "اإلناء ينضح مبا فيو" ،كقوذلم" :ادلرء سلبوء حتت لسانو" ،كيف قوؿ زىًن:
ذلك ادلثل ّ
ف فُػ َؤ ُاده
كنص ه
نص ه
ف ْ
لسا ُف ال َف َت ْ
َ

ص َورةُ اللّحم كالدَّـ.1
فَػلَ ْم ْيب َق إالّ ُ

السبلـ "ما خرج من القلب كقع يف القلب كما خرج من اللّساف مل
كعن قولو عليو ّ
2
كحت يتح ّقق ىذا األخًن الب ّد
ا
ىو
كمستكملو
ادلعىن
ىو
فظ
ل
ال
فمنشأ
يتع ّد اآلذاف"
ّ
لسماع ّ
ّ

أف تكوف مجلة ادللفوظات مشتملة على أجراس كرنات ذلا مواقع يف القلب تستلذىا اآلذاف
فحبلكة ادلسموع من حبلكة ادللفوظ ،كالشعر إف صفا مسموعو كقع يف النّفس ادلوقع
الشعراء خبلؿ عملية النّظم اختيار
نلح كثًنا على أف يلتزـ ّ
احلسن .من ىذا ادلنظور اجلمايل ّ
الكلمة مستندين إىل الببلغة كالتّفطن للمواضع ادلستاجنة كادلشينة كما ينصح أحد جاابذة

الرزية ككن كأنّك خياط يقطع الثّياب على مقادير
النّقد "إياؾ أف تشٌن شعرؾ باأللفاظ ّ
3
السمعية ككقع يف معابر
تو
ر
صو
مع
لفظو
تبلءـ
شعر
من
أحسن
ىناؾ
ليس
ك
،
األجساـ"
ّ
الشاعر تبز يف سعة خيالو
اآلذاف يرتقرؽ ماؤه كىكذا تكوف صنعتو مرىفة تعجب .فقدرة ّ

فالشعر "طفح النّفس كفيضاا مبا فياا ،سواء
عب بوّ ،
كحسن تصوير األشياء كاختيار اللّفظ ادل ّ
 :1زىًن بن أيب سلمى شرح كتقدَل :علي حسن فاغور ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بًنكت ،لبناف،
1408ق1988/ـ ،ص.112
 :2ادلرجع ،س  ،ص 54 / 53
3
الشعر  ،ص . 182
 :عبد القادر زلمد مايو ،كيف تنظم ّ
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أكاف من العواطف أـ من األفكار الّيت ىي قواعد احلياة الّيت استخلصاا احلكماء
1
الشعراء
الصياغة اللّفظية الّيت ياتدم إلياا ّ
اجملربوف"  ،من ىنا كاف تقدير كمفاضلة ّ
كيعمدكهنا

شعر :
 دراسة طبيعة التّو زين المقطعي في لغة ال ّإ ّف التّو زين ادلقطعي خاصيّة إيقاعيّة شلّا يكسب اللّغة طبلكة كركنقا كيزيدىا حبلكة
الصدد يقوؿ ابن األثًن" 2:كللكبلـ بذلك طبلكة كركنق كسببو
على حبلكة كيف ىذا ّ

االعتداؿ ألنّو مطلوب يف مجيع األشياء ،كإذا كانت مقاطع الكبلـ معتدلة كقعت من النّفس
موقع االستحساف كىذا ادلراد فيو لوضوحو "ف ّأكؿ مطالب اإليقاع االعتداؿ ،كاالعتداؿ ىو
أف تتناسب مقاطع الكبلـ بٌن الطّوؿ كالقصر ،كقد ذىب العقبلء إىل دتثيل اإليقاع حبركة

السًن كالتّنقل.
النّاقة أك الفرس دلا ختضع إليو ىذه احلركة من تناسب يف مسافة ّ
كعلى ىذا ال ّدأب صلد زلمد العياشي يقوؿّ " :أما اإليقاع فاو ما توحي بو حركة الفرس

يف سًنه كعدكه كخطوة النّاقة كما شاكل ذلك خلضوع تلك احلركة يف سًنىا إىل مبادئ ال
الكميات كالتّناسب يف الكيفيات كالنّػظاـ كادلعاكدة الدكريػة،
تفريط فياا ىي :النّسبية يف ّ
3
فأكؿ عناصر اإليقاع ىي تلك النّول من ادلقاطع الّيت مت اىتدل
،
كتلك لوازـ اإليقاع" ّ

الشعريػة ثّ يليو التّناسب يف الكيفيات أم مراعاة
الشاعر سال عليو كضع األبنية ّ
إلياا ّ
الصوتية فتكوف من الطّوؿ إىل القصر أك العكس
التّوازف اإليقاعي ّ
الزمين جلملة ىذه ادلقاطع ّ

كمػاا كأصواهتا ادلؤلّفػة مناا أجراس احلركؼ
من ذلك أم من القصر إىل الطّوؿ ،كالنّظػر إىل ّ

 :1ادلرجع ،نفسو ،ص . 14
2
الشعراء احملدثٌن ،ط  ،1دار نشر ادلعرفة  ،الرباط ادلغرب 2003 ،ـ ،
 :زلمد الو اسطي ،ظاىرة البديع عند ّ
ص .262
 :3عبد الرمحن تبما سٌن ،البنية اإليقاعية للقصيدة ادلعاصرة يف اجلزائر ،ط  ،1دار الفجر للنشر كالتوزيع  2003،ـ،
ص. 103
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كاستبعاد التّنافر  La cacophonieفيما بيناا كجتنػّب األصوات الّيت دت ّجاا النّفس كينبو

السمع كاختيار البحور ادلناسبة للمقاـ كاللّغة ادلناسبة للبحر.
عناا ّ

الشاعر الّذم يفرش
كؽلكن تعليل ىذا الطّوؿ كالقصر يف أبيات القصيدة إىل ذكؽ ّ
التّعابًن على قدر ادلعاٍل الّيت ختتلجاا نفسيتو ،كيبدك ذلك كاضحا من خبلؿ ادلقطع
للشاعر اجلزائرم عز ال ّدين مياويب من قصيدة (النّخلة كاجملداؼ):
الشعرم التّايل ّ
ّ
يا شاىد ىذا العصر...
الليل دتدد يف عيين..
كيف صدر يتناد ليبل موبوءا...
أضم اآلف سواؾ...
ال حلم ّ

يتورـ كالطحلب يف
كال حلم سيخرج من جفن ّ

األحشاء

كقارعة الصب
يا شاىد أزمنة األىواء..
ىا  ..جئتك
أىرب من لعنة باب القصر
ك أىرب من لعنة باب العصر
عين...
يا شاىد ليلى الباحث ّ
ما زلت أفتش

عن قارئة للكف
ألرسم خادتة للعمر

1

 :1عز الدين مياويب ،فراشة بيضاء لربيع أسود ،د ط ،منشورات دار ادلعرفة ،اجلزائر ،2014،ص .14
88

الفصل الثّالث:

القراءة البالغيّة للوظيفة المقطعيّة.

الصوتية القصًنة
نبلحظ أف ىذا ادلقطع الشعرم يتوفر على رلموعة كبًنة من ادلقاطع ّ

كىذه الكثافة كىذا الكم كالتتايل ذلذه ادلقاطع القصًنة دليل على أف الشاعر يريد إيصاؿ
الصوتية القصًنة
فكرة معينة كىو بصدد طرح قضية كطنية حيث تتفاكت نسبة عدد ادلقاطع ّ
يف كل سطر شعرم على نسبة عدد ادلقاطع الصوتية الطويلة كىذا راجع إىل طبيعة اللغة

الشعرية اليت يريد هبا الشاعر إببلغ كإيصاؿ فكرتو إىل أبناء كطنو كىذا يوحي كذلك بالقلق
الذم يراكد الشاعر كالرعب كاحلسرة من خبلؿ قولو ( :الليل دتدد يف عيين ،كيف صدر يتناد
الصوتية الطويلة بالقياس إىل غًنىا من ادلقاطع
ليبل موبوءا) .كلذلك فإف قلة نسبة ادلقاطع ّ

الشاعر حائرا .
القصًنة تعكس كاقع القصيدة الذم بدا فيو ّ
الصوتية وأثرها في اإليقاع:
 -بعض الظواهر ّ

 -1الجرس الصوتي.

الشاعر مياويب الكلمات ذات البناء الثبلثي كساكنة الوسط (ليل،
اعتمد ّ
كف ،حبث ،جفن ،كوف ،خوؼ ،لوف) .ىناؾ
عٌن،عصر ،قصر ،عمر ،حلم ،صبّ ،
"كف" يرتجم
كلمات ثبلثية مفتوحة الوسط مثل كلمة "قمر" ككلمات مدغمة مثل كلمة ّ
ذلك األثر السمعي الذم ينشأ عن التصويت اللفظي للحركؼ كاحلركات كتكرارىا يف حيز

السطر الشعرم حبسب ائتبلفاا كاختبلفاا يف الرتكيب كىي جاات توفر عنصر ادلعاكدة
السمع 1.فتبز ىذه الظاىرة يف شعر عز ال ّدين مياويب فيكوف ذلا
ادلتكررة كش ّدة الوقع يف ّ
الفين  ،الذم ال
التأمل ّ
مضموف شعورم انفعايل يرتبط هبا ،فيفتح أماـ ادلتلقي مساحة من ّ

الصوتية ادلكررة من خبلؿ مجلة كبًنة من الكلمات كاليت
يقتصر على رلرد إدراؾ العناصر ّ

 :1ينظر ،عمر خليفة بن إدريس ،البنية اإليقاعية يف شعر البحرتم ،ط،1منشورات جامعة قار يونس ،بنغازم ،ليبيا،
 ،2003ص.447/446
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الشعرم من
تنوعت بٌن األمساء تارة كاألفعاؿ تارة أخرل نذكر مناا ما جاء يف ىذا ادلقطع ّ
القصيدة(:يا شاىد كالليل كليبل ،كال حلم  ،أىرب ،لعنة  )...بل غلاكزىا إىل دتثل ذلك
ادلضموف كتصوره.
على أف نزكع الشاعر عز ال ّدين مياويب إىل ىذا اإليقاع اجلرسي كاف التفاتا منو إىل
خصيصة ذاتية زلسوسة يف بناء اللفظة ،كما تعمل كبالطريقة ذاهتا ظواىر التصريف
كاإلشتقاؽ على تكثيف اجلرس ،فتقدـ مادة صوتية تتسع لتنويع اإليقاعات كالصور ،فرتسم
السطر الشعرم بكاملو
الصيغ اإلشتقاقية كالصرفية كصيغ ادلبالغة معناىا كتكوف زلورا لداللة ّ
فيوجو ادلعىن أك ػل ّدده يصدؽ ىذا
السياؽ ّ
كلرمبا أكمل جرساا جزءا من داللتاا  ،ث يأيت ّ

على كثًن من قصائد الشعراء اجلزائريٌن احلداثيٌن كال سيما يف شعر عز الدين مياويب يف ىذا
النموذج ادلق ّدـ:
أىرب من لعنة باب القصر
كأىرب من لعنة باب العصر
الذم تندمج فيو القافية ،كاجلرس ،كاإليقاع كذلك من خبلؿ صيغي( القصر ،العصر)
كما كجرسا كؼلتلف عناا معىن ،كعقد
مؤداه أف الشاعر أقاـ يف طريق القافية لفظا ؽلاثلاا ًّ
ّ
جناسا بٌن الكلمتٌن ،لكنو جناس يوىم ادلتلقي بدءنا أ ّف القافية جاءت متفقة مع سابقتاا
من خبلؿ تكرار حرؼ الراء كالصاد ،مبجيء كلميت (القصر)( ،العصر) ،الختبلؼ

الكلمتٌن يف حرؼ القاؼ كحرؼ العٌن كاتفاؽ ىاذين األخًنين يف ادلخرج  ،كأخذ ادلتلقي
يف إجراء مقارنة بٌن معىن الكلمتٌن كاستعماذلما على ىذه الشاكلة كعلى ىذا فإف
استخداـ(القصر كالعصر) حسن من حيث إيقاعو كجرسو ،كيزداد أمره حسنا يف ما لو
التفتنا إىل اجلانب اإلستعارم التَصويرم يف الرتكيب.
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ككلما توفر للكلمات حظ من اإليقاع اجلرسي ،قلصت صيغاا احلدكد الفاصلة بٌن
احلدث ادلعب عنو ككسيلة التعبًن ،كدفعت الصورة دفعا قويا .1فلقد قرف الشاعر فعل اذلركب
يف السطر الشعرم األكؿ بلعنة باب القصر كمن لعنة باب العصر يف ادلرة الثانية من السطر
الصوتية للصورة ألف ىذه الصيغة حتاكي فعل احلدث على
الشعرم التابع فكثف الداللة ّ
ضلو يكاد يتوحد فيو الداؿ بادلدلوؿ فضبل عن أف الفعل ادلذكور جبرسو ادلتتابع قد ساىم يف
عملية اجلمع بٌن حقيقتٌن متباعدتٌن أصبل (العصر كالقصر) كاستحدث عبلقات جديدة
بيناما كلدت إػلاءات كدالالت ىي يف الواقع إسقاطات نفسية على ادلشبو من خبلؿ
ادلشبو بو بواسطة ىذا الفعل.
كمن ىنا كاف اجلرس يتحكم يف اإليقاع من خبلؿ األصوات اليت تبوح أنغاماا مبعاف
قادرة على نقل ادلشاعر كاألحاسيس إىل الصورة الفنية احلقيقية.
-2

الصوتي:
التّكرار ّ

باإلضافة إىل ما ذكرناه من أثر اجلرس كعبلقتو باإليقاع كالتصوير ال ب ّد من التزاـ
يسال ىذا النّظاـ كالّذم يكوف عن
النّظاـ الّذم ىو خاصيّة جوىريّة يف إيقاع ّ
الشعر ،كشلّا ّ
"أىم مسرب ركحي تتماىى عبه العناصر
طريق ادلعاكدة ال ّدكرية أم التّكرار كالّذم يعتب ّ
2
تلف
ادلكونة خلصوصيّة اإليقاع ّ
الشعرم"  ،كالنّسج كما تنسج العنكبوت بيتاا فاي ّ
اللّسانية ّ

كتدكر فيتواصل النّسج على ىذا ادلنواؿ فيتّسع اجملاؿ ليشكل حلقات أمجل كعلى ىذا
الشعرم عن طريق ادلعاكدة،
تتكرر ادلقاطع على طوؿ البيت ّ
ال ّدأب يبىن القصيد ،حبيث ّ
الصويت كأصاب اللّساف
"كالكبلـ إذا اتّبع فيو التّدكير كالتّكرير انقاد إىل جاة إشاعة التّنميط ّ
 :1ينظر ،عمر خليفة بن إدريس ،البنية اإليقاعية يف شعر البحرتم  ،ص.450
2
الشعرم.157،
عميش ،خصائص اإليقاع ّ
 :العريب ّ
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الشعر" ،1كىذا ضرب من االعتداؿ القائم عليو الوزف
فيو البنيات التّعبًنيّة ادلشاهبة لبناء ّ
كاإليقاع معا"،كإّظلا ترغب النّفس يف التّوازف كاالعتداؿ كتتوؽ إليو كتنشرح لو سواء جاء يف
2
بكل
فس
الن
ق
تعل
مدل
اء
ر
ع
الش
أدرؾ
ا
دل
ك
،
الشعر أك غًنه من الفنوف كمشاىد الطّبيعة"
ّ
ّ
ّ
ّ
جل األعاريض على االعتداؿ
شيء معتدؿ كمنتظم ذىبوا ىذا ادلذىب يف نظم ّ
الشعر فبنوا ّ

الكم ادلقطعي ادلشكلة مناا البحور .غًن أ ّف
فتكافأت األكزاف كتساكت األبيات باعتبار ّ
ادلعاكدة أك التّكرار الصويت الب ّد من أف تتّسق اإلتّساؽ ادلريح الّذم ال يبعث على ادللل أك

السأـ فالثركة التّنويعية على ع ّدة مستويات مناا األصوات كتوالياا متغايرة متناغمة ،كادلقاطع
ّ

ادلوزعة على انسجاـ كاعتداؿ كلّاا آليات
الصرفية ّ
اللّغوية يف تشاكلاا كتناسقاا كاألبنية ّ
يسمى ىذا تليٌن الكبلـ كهتذيبو.
يتطلّباا اللّساف ادلخاطب أك اللّساف ادلنشد ،كقد ّ

:1ـ ،ف ،ص .148
 :2زلمد الو اسطي  ،ـ ادلذكور ،ص . 262
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التّقارب والتّباعد على اعتدال وانسجام.

مت كانت مقاطع الكلم مضطربة متناثرة فياا نشوز كاستنكار كانت علّة ىذا النّشور
ّ

عب عن ىذا ابن طباطبا
االضطراب كالبلّمناجية يف ّ
الكم ادلقطعي ،ك ّ
الرتكيب كالتّأليف بٌن ّ

1

كل قبيح منفي االضطراب ،كالنّفس تسلك
كل حسن مقبوؿ االعتداؿ كما علّة ّ
قائبل "كعلّة ّ
تتصرؼ هبا ،فإذا كرد علياا يف حالة من
كل ما كافق ىواىا كتقلق شلّا ؼلالفو كذلا أحواؿ ّ
إىل ّ

حاالهتا ما يوافقاا اىتزت لو ،كحدثت ذلا أرػليّة كطرب فإذا كرد علياا ما ؼلالفاا قلقت
كاستوحشت" ،كمن ىنا كاف ال ّداعي الوحيد إىل انشراح النّفس كاىتزازىا كارتياحاا ىو
خاصة من االعتداؿ ،كاستحالة أف ينشأ
االعتداؿ فنظاـ ادلقاطع اللّغوية يستند إىل طريقة ّ
شعر بعيدا عن تآلف كاعتداؿ الوحدات اللّغوية.

فاناؾ من األكزاف الشعرية ما يشمل على اثين عشرة مقطعا لغويّا مناا ادلقاطع
الصوتية القصًنة كمناا الطويلة ،لكنّاا تتألّف فيما بيناا دكف إحساس بفارؽ بيناما رغم
الكم ادلقطعي يعتدؿ
االختبلؼ الواضح بٌن ادلقاطع اللّغوية من ناحية الكبلـ ّ
لكن ىذا ّ
بفعل التّآلف بٌن أزمنة ىذه األصوات فتكوف ادلقاطع اللّغوية القصًنة تالية للمقاطع اللّغوية
الطّويلة مناا.
الزمن،الّذم ىو النّمط الوزٍل ادلعتمد يف
كما تع ّدؿ ىذه ادلقاطع بعضاا البعض بفعل ّ

الكم الوزٍل بأصواتو كمقاطعو ىو نتيجة ذكؽ لساٍل
صياغة ّ
الشعر ،فبلب ّد من إدراؾ كوف ّ
ك"الشعر بانتظاـ أصواتو
استقر يف العرفاف،
حت
ّ
ترتيض بو العادة ،كتكتسبو التّجارب ّ
ّ

كفقداف االصطداـ بٌن كلماتو كانزالؽ مقاطعو ىيّنػة ليّنػة متّصلة يساعد العقل كال ّذاكرة مجيعا

تشوش النّظر
كما على اللّفظة بعد ذلك إالّ أف ّ
تشف عن معناىا أالّ تلقي عليو ظبلّ ،كال ّ
1
الشعر  ،ص. 53
 :عيار ّ
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الصافية ال دتنعاا حركتاا
الرائقة ّ
الّذم ػل ّدؽ يف ىذا ادلعىن ،كإّظلا تسيل فوقو سيبلف ادلوجة ّ

1
كل معاٍل االنسجاـ
نستشف
ىنا
من
،
الرمل الّذم تغطّيو دكف أف حتجبو"
ّ
من أف ترل ّ
ّ
كاالعتداؿ من خبلؿ ىذه األمثلة الّيت يأتينا هبا علماء اجلماؿ كمواطنو ،أم أنّنا نريد ربط

احلس
الصوتية داخل القصيدة ّ
ىذا مبا ّ
يؤديو اعتداؿ ادلقاطع ّ
الشعرية ادلنبعثة من مجاليّة بواطن ّ
ألدؽ الوقائع احمليطة بو كمن مجاليّة لغتو ادللفوظة الّيت ألف رنيناا يف أذنو اخلاطفة
ادلتذكؽ ّ
ّ

كل ىذا
دلزية ىذه اإليقاعات ادلسموعة الباعثة على األرػليّة يف نفسو ادلا ّذبة كصلد حقيقة ّ
كحس كنباىة خارقة
ككل الرجاؿ مبا أكيت من فطنة
عند أعظم ّ
الرجاؿ ،إنّو رجل ليس ّ
ّ
الشعر بالغناء اخلارج من النّفس على طرؼ اللّساف يف قالب
لتذكؽ فنوف القوؿ حيث ربط ّ
الوزف باإلضافة إىل احلسن بعيدا عن القبح.
2
الشعر من حسن كزف الغناء ككتاب العركض من
يقوؿ اجلاحظ يف رسالتو" :إ ّف كزف ّ

كتاب ادلوسيقى ،كىو من كتاب ح ّد النّفوس ،حتده األلسن حب ّد مقنع كقد يعرؼ باذلا جن
ؽلحصو أل ّف إطالة اللّحن
غين ّ
بالشعر ّ
كما يعرؼ باإلحصاء كالوزف" ،فالتّ ّ
يشخص الوزف ك ّ
الركحيّة.
ّ
بالصوت ،يسمح بتقليب ادلنطق بالكشف عن مكوناتو اللّسانيّة ادلوغلة يف األسرار ّ

لكل ما ىو حسن أك قبيح كمن خبلؿ ىذا اإلحصاء تتجلّى
كما أ ّف إحصاء الوزف قراءة ّ
السواكن داخل
كل الطّاقات اإلبداعيّة كالفنيّة اجلميلة من اعتداؿ توايل كتتابع احلركات ك ّ
ّ
الرتاكيب ادلقطعيّة الطّويلة ادلنفتحة كادلنغلقة كالقصًنة كادلراكحة بٌن ذلك ،باإلضافة إىل
ّ
ككل
عوامل نفسية أم ما ختتلجو ركح ادلبدع ادلنشد ّ
للشعر فيلوم لسانو حبركات ليست ّ

ككل الكلمات فتؤدم الوظيفة اللّسانية دكرىا داخل أدكار غًنىا
احلركات ،ككلمات ليست ّ
 :1جاف مارم جويو ،مسائل فلسفة الفن ادلعاصرة  ،ص . 169
 :2اجلاحظ ،رسائل اجلاحظ ،شرح كتعليق ،زلمد باسل عيوف السود ،مج ، 2/1ج  ، 1ط ،1منشورات علي
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من إمساع ،فتكوف اجملاالت ادلقطعيّة ىي الّيت تعين دكر اإلمساع حيث تكوف شلدكدة مؤثّرة يف
السمع
أذف سامعياا فرتفد من ادلوجات كال ّذبذبات ما ىو كاؼ لبلرتقاء يف دكاخل جااز ّ

السمع كقع حسن.
كادلستقبل ذلا أحسن استقباؿ فإذا كقعت ادلوقع احلسن كاف ذلا يف ّ

كل ما ىو
ىنا يكتمل اخلطاب ّ
الشعرم كنقوؿ خطابا ألنّو لن يكوف إالّ مرجتبل ،كليس ّ
مرجتل لو من التّماـ كالكماؿ بل ىناؾ مقاييس أبدع فياا العلماء كجعلوىا مقياسا للجماؿ
فن مل يعرؼ إال من قوـ عظماء ،قوـ تركت ألسنام أقواال ال تنمحي كال ػلوؿ
فاالرجتاؿ ّ
الشعراء قد غادركا؟ لكنّام مل يغادركا.
معدهنا ال ينقضي سلزكنو عب التّاريخ .كمن قاؿ أ ّف ّ
كحتس مزية
فقد كانت العرب ال تقوؿ شعرا إال ملقى يف األمساع ّ
ألهنا كانت تدرؾ ّ
لتحزف أك لتمدح أك
ألسناا كأ ّف لكبلماا حبلكة ،كىي مل جتعل لشعرىا أغراضا ىباء بل ّ
لتاجي كلّو من صميم ذائقتاا النّفسية انقباضا كانبساطا .ك"اجلاىل بتأليف الكبلـ كأساليبو

على مقتضى ملكة اللّساف إذا حاكؿ العبارة عن مقصوده كمل ػلسن مبثابة ادلقعد الّذم يركـ
النّاوض كال يستطيعو لفقداف القدرة عليو"...

1

فالكبلـ منبعث من صميم القدرات

النّفسيّة فإف كانت نفسية ادلرء ،كما ؼلتلجو على غًن مقدرة كاف عجزه كما كاف مقعدا
طرػلا ال ػلرؾ ساكنا ،كىنا تبز قيمة ادللكة اللّسانية فمن مل يعط الكبلـ ح ّقو كىو يف مقاـ
ما أحس بالعجز كقواه فاشلة ثّ يثور حيناا.
الشعر ىو نتاج ما يطاكع ال ّشعراء كما ىو موجود بالطّبع كىو "ملكة من ادللكات
ك ّ
حت حتصل كالّذم يف اللّساف ،كالنّطق إّظلا
يف النّطق ػلاكؿ حتصيلاا بتكرارىا على اللّساف ّ
كل كاحد يف طوع
ىو األلفاظ ك ّأما ادلعاٍل فاي يف ّ
الضمائر ،كأيضا فادلعاٍل موجودة عند ّ
كل فكر مناا ما يشاء كيرضى فبل حتتاج إىل صناعة كتأليف الكبلـ للعبارة عناا ىو احملتاج
ّ
 :1ابن خلدكف ،تاريخ ابن خلدكف ،تقػدَل :عبادة كحيلة ،ج ،1اذليئة العامة لقصور الثقافة ،القاىرة ،2007 ،
ص. 506
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للصناعة...كىو مبثابة القوالب للمعاٍل 1"...فادلعاٍل كاحدة كلكن مقدار جودة األلفاظ
كببلغة اللّغة ىو الّذم يزيّن ادلعاٍل عند أصحاهبا فالتّشاكل بٌن ادللفوظ كادلسموع يتجلّى يف

مدل تأثًنه فينا ،كيف ختيّبلتنا ،كيف مدل انفعالنا ذلذه األصوات ادلسموعة ادلعبة عن

األحواؿ النّفسية كالنّاطقة باسم الطّبيعة كالبيئة احملركة فينا فانا تتواءـ ادلتجاكرات كتتّزف
ادلادة اللّسانية ادلركبة للّغة ادلتواصلة عن طريقاا.
التّوقيعات ألنّو من أصل ّ
الشعرم كامن يف مبلفظو كيف انسجاـ إيقاعاتو عب التشاكػل اجلزئي
فتوزيػن اخلطاب ّ

دلقاطع الكلم ،كىنا تتبدل زلاسن اإلنشاد كاإللقاء النّاطقة باسم االعتداؿ "ك ّأما االعتداؿ
الكمية ...ككزف النّفوس يف أشباه أقساماا فوزف خلقة اإلنساف اعتداؿ
فاو كزف ّ
الشيء ال ّ

الصغًن األفطس،
زلاسنو ،أالّ يفوت شيء مناا شيئا .كالعٌن الواسعة لصاحب األنف ّ
الرأس الضخم كالوجو الفخم
كاألنف العظيم لصاحب العٌن ّ
الضيقة ،كال ّذقن النّاقص ك ّ

لصاحب البدف اجمل ّدع النّصو كالظّار الطّويل لصاحب الفخذين القصًنتٌن كالظّار القصًن

لصاحب الفخذين الطّويلتٌن ككسعة اجلبٌن بأكثر من مقدار أسفل الوجو" 2ىذا ضرب من
ادلشخصة يف جسم اإلنساف فكانت ىذه التّسوية زلط
التّصوير للمعادالت كاإلعتداالت
ّ
يتبٌن على قياس اإلستطاعة اجلسمانيّة
مجاؿ تتّسع هبا عٌن النّاظر ،كالوزف ّ
الشعرم ّ
الفسيولوجيّة الّيت ىي يف أصلاا معيار الفصاحة كاخلطابة كالبياف.

الشعر كملفوظا تو مبثل ىذا االستواء ذلك أ ّف آليات لغة
كلذلك الب ّد أف تكوف مقاطع ّ
الشعر غلب أف تكوف مجلة تراكيباا منسجمة يف ما بيناا كىكذا تتناسق ادلتجاكرات كتتح ّد
ّ
يف ما بيناا فبل تتفاكت أقدار ادلقاطع اللّغوية عن نظائرىا بل تتواىل سلارج حركفاا متآلفة
 :1ادلرجع  ،ف  ،ص. 506
 :2اجلاحظ ،رسائل اجلاحظ ،شرح كتعليق ،زلمد باسل عيوف السود ،مج ، 2/1ج  ،1ط ،1منشورات علي
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حت تتع ّقد الوظائف
فيما بيناا من جاة األصوات الّيت فياا نشاز كاستكراه كثقل يف النّطق ّ

الشعر تراىا متّفقة
كتصًن شلجوجة مستكرىة" ،ككذلك حركؼ الكبلـ كأجزاء البيت من ّ
تشق على اللّساف
ملسا كليّنة ادلعاطف سالة ،كتراىا سلتلفة متباينة ،كمتنافرة مستكرىةّ ،
حت كأ ّف
كتك ّده كاألخرل تراىا سالة لينة كرطبة مواتية ،سلسة النّظاـ خفيفة على اللّسافّ ،
1
الشعر
كحت كأ ّف الكلمة بأسرىا حرؼ كاحد"
فكل األجزاء يف ّ
البيت بأسره كلمة كاحدةّ ،
ّ

كأهنا كجو كاحد من متع ّدد.
متكافلة كمتكاملة ّ

ػلس ادلتل ّقي بأم نشاز أك
كىذا التّعاضد ّ
كل ىذا ّ
مرده اجلماؿ كالكماؿ ك ّ
حت ال ّ
تفاكت يف نطق مقاطع الكلم ادلمثلة عن طريق الوزف الّذم نعين بو من ىذا ادلنظور
الزارع كالغرس
النّظامي" ،االستواء يف اخلرط ك ّ
الرتكيب فبل بدّ شلّا ال ؽلنع النّاظر من النّظر إىل ّ
كالتّفسح يف خضرتو كاالستنشاؽ من ركائحو كيسمى ذلك كلّو جبلّ ما مل ؽل ّد لو ي ّدا "

2

كيرؽ يف أذف سامعو،
كل ما ىو منظم ػللو يف عٌن ناظره ّ
فالوزف ليس كزنا ّ
للشعر فقط بل ّ

الشعر كإىل العكس من
من ىنا نوفّق بٌن ما ىو موزكف يف الكوف مبا ؽلاثلو يف ملفوظ لغة ّ
الشعر ادلوزكف ادلستعذب يف النّفس.
حت تكتمل صورة ّ
ذلك ّ
تردد صدل األصوات ،كبذلك تكوف األصوات
كم ّرد اعتداؿ كزف ّ
الشعر كظيفتافّ " :
الصوت حب ّد ذاتو كيف توارد األصوات مع بعضاا
مصدرا للنّشوة اجلماليّة ،ىناؾ متعة يف ّ

احلس النّابض
الصوتية
البعض ،كتقرتف ىذه ادلتعة ّ
باحلس ادلوسيقي كاإليقاعي كالنّغمي كىو ّ
ّ
الشائع لدل البشر ،كيأتلف قسم من ىذه ادلتعة غالبا من ال ّدىشة الّيت يثًنىا الوزف غًن
3
لصوت دكر حاسم يف بعث اإليقاع كاإلنشاد كيكوف أبٌن كأنور لؤللفاظ
ادلتوقّع كادلتقن"  ،كل ّ

 :1اجلاحظ  ،البياف كالتبيٌن،ج ،1ص. 67
 :2رسائل اجلاحظ  ،مج، 2 / 1 :ج، 1ص . 125
 :3عز الدين ادلناصرة ،اشكاليات قصيدة النّثر  ،ط ، 1ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،بًنكت ،2002 ،ص.13
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الشاعر ادلنشد كاحلادثة يف
ادلصورة للمعاٍل ادلختلجة يف نفس ّ
باإلضافة إىل اإلشارة ال ّدالة ّ
فكره .
الصوت كحسنو كهباءه ال يعدك سامعو فتتضاعف عنده كتكب يف عينو
إ ّف جودة ّ
الشعر كمتذكقيو،
فتكوف لو أنفع كأصلع كىي بذلك زل ّ
ط مفاخرة كمفاضلة بٌن منشدم ّ
الصوت ىو آلة اللّفظ ،كاجلوىر الّذم يقوـ بو التّقطيع ،كبو يوح ّد التّأليف كلن
كذلك " ّ
الصوت" 1من ىنا تكمن
تكوف حركات اللّساف لفظا كال كبلما موزكنا كال منثورا ،إالّ بظاور ّ

الصوت كضركرتو يف عمليّة التّلفيظ كىو بذلك مبلغ كبًن كأبعد كىو من دتاـ حسن
حاجة ّ

للشاوة كمقامو شريف باإلضافة إىل أمور أخرل كالوزف كاإلشارة ،كاعتداؿ
التّعبًن كداعية ّ

الصناعة كالتّأليف بٌن األجزاء
األنساؽ اللّغوية كانسجاماا ،كالب ّد أف تلحق األصوات حبسن ّ
ادلشكلة منو ،كمت كانت مقاطع الكلم تالفة غًن مؤتلفة كال متجاكرة سلارج حركفاا رلّاا
السمع .
ّ
 تموضع العيّنة المقطعيّة من خضوعها للقياس الجسماني :بالصػورة ال ّذىنيػة  Images phonétiquesادلختلجػة
إ ّف اللّغػػة ذات صػلة كطيػدة ّ

الرتاكيب العضويّة العضليّة ادلتصورة يف جسػمو ،تلػك احلركػات ادلسػتجلية
يف نفس اإلنساف ،ك ّ
فسػػر العلمػػاء ظػػاىرة الكػػبلـ بطريقػػة علميّػػة حبتػػة
للمعػػاٍل كال ػ ّدالالت اإلػلائيّػػة الفػػاخرة ،كقػػد ّ

مسػػتندين إىل ادلبلحظػػة كالتّجريػػب كعلّل ػوا ىػػذه الظّػػاىرة مػػن عػػدـ ج ػواز ك"اسػػتحالة حػػدكث
الضػغط يػوفره النّشػاط العصػ
الكبلـ بدكف كجود ضغط للاواء فيمػا حتػت احلنجػرة كأ ّف ىػذا ّ

الصػػدر كالػػبطن  ...كمعلػػوـ أ ّف توقيػػت ابتػػداء اجلمػػل
كالعضػػلي أثنػػاء عمليّػػة الػ ّػزفًن يف منطقػػيت ّ

الشػػايق كالػ ّػزفًن
كهنايتاػػا ،كتوقيػػت حػػدكث الوقفػػات أثنػػاء الكػػبلـ يػرتبط أكثػػق ارتبػػاط بعمليػػيت ّ
 :1البياف كالتبيٌن ،ج ، 1ص. 79
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كتوفًن تيّػار اذلػواء ادلضػغوط الػبلّزـ إلصػدار الكػبلـ " .1نلمػس مػن ىػذا التّحليػل الطّريقػة الّػيت

عامػة كاألسػاس النّطقػي الفيزيػائي
الصوتية بصفة ّ
هبا تنشأ مجلة ادلقاطع ّ
خاصة كالكبلـ بصػفة ّ

كيطورىا.
لذلك ،دكف إعلاؿ اجلانب اجلسماٍل الّذم يتبع ىذه العمليّة ّ

كقػػد اصػػطلح علمػػاء اللّغػػة علػػى حركػػات اجلسػػم مبػػا يعػػرؼ ب):كسػػائل االتصػػاؿ غػػًن
اللّفظيػػة) كترجػػع جػػذكر ىػػذه ال ّدراسػػة األكىل إىل عػػاـ  .1952أم يف أكائػػل اخلمسػػينيات،
بعنػ ػواف )م ػػدخل إىل عل ػػم احلرك ػػة اجلس ػػمية( لكت ػػاب ص ػػاحبو ،2"Birdwhistell" :كم ػػن
خبلؿ ىػذه ال ّدراسػة ّ إشػراؾ احلركػات اجلسػمانية يف ك ّػل دراسػة لغويػة كصػوتية كمػا أنّنػا نق ّػر
الرتًل بو بل ىي أحد لوازمو.
بأ ّف ذلا دكرا يف إنشاد ّ
الشعر ك ّ
الشػعر أك ىػو
كمن خبلؿ ىذه احلركات ؽلكن التّمييػز بػٌن إف كػاف القػارئ ينػوم إنشػاد ّ
فقػط بصػػدد قػراءة نػػص أك إلقػاء خطابػػة ،كقػد شػػرح أمحػد سلتػػار 3ىػذه التّنظيمػػات اجلسػػمانية
انطبلقا من دراسػة عػامل األنثركبوجيػا  Birdwhistellقػائبل" :إ ّف اللّغػة بوصػفاا نظامػا ال
حتػػدث منفػػردة ،كإّظلػػا تصػػطحباا عػػادة نظػػم أخػػرل مناػػا احلركػػات اجلسػػميّة ،كقػػد قػػاـ بتحليػل

الصػػويت
مكوناهتػػا األساسػػية الّػػيت مسّاىػػا (كينػػات) ،قػػارف ىػػذا بادلصػػطلح ّ
ىػػذه احلركػػات إىل ّ

تتجمػع يف كحػدات ...كمػا الحػظ أ ّف ىػذه قػد تتتػابع
)فونات ( ثّ الحظ أ ّف ىذه الكينات ّ
فتأخ ػػذ ش ػػكل مجل ػػة ،أك ح ػ ّػت فق ػػرة كاس ػػتخلص م ػػن رلم ػػوع احلرك ػػات الّػػيت الحظا ػػا م ػػا ب ػػٌن

الرأس ( يشرتؾ فياا
مخسٌن كستٌن (كينا) ذات معىن ترّكز ضلو ثبلثٌن مناا يف منطقة الوجو ك ّ

 :1سعد عبد العزيز مصلوح ،دراسة السمع كالكبلـ  ،ط ، 1عامل الكتب ،القاىرة 1420 ،ق  2000 /ـ ،ص
. 228
 :2ينظر ،عمر أمحد سلتار  ،زلاضرات يف علم اللغة احلديث ،ط ، 1عامل الكتب  ،القاىرة  1995 ،ـ ،ص. 3
 :3عمر أمحد سلتار  ،زلاضرات يف علم اللغة احلديث  ،ط ،1عامل الكتب  ،القاىرة  ، 1995 ،ص . .4
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الشػفو كالػ ّذقن كاخلػ ّد)" ،1كىكػذا أثبتػت ىػذه
الرأس كاحلاجػب كالعػٌن كاجلفػن كاألنػف كالف ّػم ك ّ
ّ
ال ّدراسة جػدارهتا يف إعطػاء العوامػل اجلسػمانية دكرا يف إيتػاء األصػوات ادلنطوقػة نصػيباا الػوافر

الصغرل (ادلقاطع) يف دفع احلركػة اجلسػمية كتصػوير دالالهتػا مػن
كالسيما دكر ىذه الوحدات ّ

خػػبلؿ ىػػذه ادلبلمػػح ادلرتسػػمة يف جسػػم اإلنسػػاف كأجزائػػو العضػػوية كمنػػو ؽلكػػن اإلفػػادة مػػن

القياس اجلسماٍل إثر تشكيل العيّنة ادلقطعية .
إ ّف لك ّػل حػرؼ  La prepositionمػن حػركؼ الكلمػة كقػع خػاص يف اآلذاف أم

السػمع جػزءا ال يتجػزأ يف
أ ّف لو ميزة صوتيّة سلتلفة عن غًنه من األصوات ،كدلا كانػت حاسػة ّ
اإلنساف حيث يستطيع من خبلذلا التّمييز بٌن سلارج احلركؼ كبٌن موسيقاىا كمدل خ ّفتاػا
الس ػػمع يف معرف ػػة م ػػا إذا ك ػػاف ش ػػعر م ػػا
أك اس ػػتثقاذلا يف نفس ػػو" .إذ أ ّف التّعوي ػػل عل ػػى حاس ػػة ّ
حسػػنا أك قبيحػػا نػػاتج عػػن أ ّف ادلػػرء ينبغػػي أف يصػػغي جيّػػدا إىل سلػػارج حػػركؼ الكلمػػة كمػػدل

اقػرتاب سلػػارج أصػوات ىػػذه احلػػركؼ أك بعػػدىا عػػن بعضػػاا الػػبعض ،فكلّمػػا حصػػل تباعػػد يف
السمع كتاليا على النّفس أشػ ّد إثػارة كباعثػا علػى
سلارج حركؼ الكلمة كلما كاف كقعاا على ّ

2
السػػمع يف معرفػػة حسػػن ادلقػػاطع اللّغويػػة ككقعاػػا يف
ػة
ػ
س
حا
دكر
ػبز
ػ
ي
ػا
ػ
ن
ى
ػن
ػ
م
ك
،
اإلنفعػػاؿ"
ّ

النّفس إما مستكرىا كإما زلبّبا إلياا.

:1ادلرجع  ،ف  ،ص . 4
 :2مسًن أبو محداف ،اإلببلغية يف الببلغة العربية  ،ط، 1منشورات عويدات الدكلية  ،بًنكت  ،1991،ص. 72
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متغًنة يعود تركيباا إىل حالتٌن :
الصوت صورة نطقيّة ّ
كطادلا أ ّف ّ
الصػدل النّػاتج عػن جتػاكر األصػوات بعضػاا مػن بعػض كالتمػاس مػا
-الحالة األولى :تشمل ّ

الصػػوت ،كىػػذا يشػػمل اإليقػػاع
قػػد يتػػآلف مناػػا كمػػا قػػد غلانػػب ىػػذا التّجػػاكر مػػن مسػػتكره يف ّ

ال ّداخلي.

الحالة الثّانية :كىي تشمل األحواؿ النّفسية للنّاطق كما قد يتػأثّر بػو مػن مجلػة االنفعػاالتكادلنبّاػػات اخلارجيػػة ،شلػّػا ػلػػدث تغػ ّػًنا علػػى سػػبلمة النّطػػق أك فسػػاده ،كىنػػا يظاػػر جليّػػا مػػدل

السػ ػمع كقي ػػاس جس ػػماٍل تت ػػأثّر
خض ػػوع العيّن ػػة ادلقطعي ػػة للقي ػػاس اجلس ػػماٍل ،كك ػػذا حاس ػػة ّ
بالصػػوت ادلقطعػػي الّػػذم ى ػو " حقيقػػة فيزيائيػػة حبيػػث أنػّػو ؽلكػػن تسػػجيلو علػػى اآلالت فاػػو
ّ

ؽللك حدكدا كذركة يف حيّزه ". 1

الصػ ػ ػ ػ ػػورة الوحي ػ ػ ػ ػػدة الّػ ػ ػ ػػيت تعك ػ ػ ػ ػػس م ػ ػ ػ ػػدل انس ػ ػ ػ ػػجاـ
كال ش ػ ػ ػ ػ ّ
ػك أ ّف الػ ػ ػ ػ ػ ّذىن ى ػ ػ ػ ػػو ّ

 Harmonieكتواف ػػق  Concordanceاألص ػوات كبطبيع ػػة احل ػػاؿ يك ػػوف مص ػػقوال
الصػوت أك اسػتاجانو كزلاكلػػة
الفعػاؿ يف اسػػتلذاذ ّ
السػمع الّػػيت ال ننكػر دكرىػا ّ
كمتبوعػا حباسػة ّ
بعث األرػلية يف نفس صاحباا.

كمبػا أ ّف األصػوات ىػػي خفقػػات صػػدرية منبعثػػة مػػن احللػػق  Pharynxإىل الفػ ّػم منتايػػة

الضػغط  Accent d insistanceعلياػا
إىل ّ
الصػدرية بقػدر ّ
الشػفتٌن ،ختتلػف اخلفقػات ّ

كإمػا
الصوت كذلك يف أقصى احللق كبقدر ّقوة ذلك غلرم معو ّ
إثر إصدار ّ
الصوت ّإما صػلبا ّ
الرخوي ػػة ،كادلاموس ػػة،
ض ػػعيفا ،كم ػػن ىن ػػا ظليّ ػػز ب ػػٌن ألػ ػواف سلتلف ػػة م ػػن األصػ ػوات كالّػػيت منا ػػا ّ

الصػػوت ؼلػػرج فيػػو مسػػتطيبل
ك ّ
الشػػديدة ...ا  .كقػػد "شػػبّو بعضػػام احللػػق كالفػ ّػم بالنّػػام ،فػػإ ّف ّ

الزامػػر أناملػػو علػػى خػػركؽ
أملػػس سػػاذجا كمػػا غلػػرم يف األلػػف غفػػبل بغػػًن صػػنعة ،فػػإذا كضػػع ّ
 :1مصطفى حركات ،نظرية الوزف ،د.ط  ،دار اآلفاؽ ،ص .47
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النّام ادلنسوقة ،كراكح بٌن عملو اختلفت األصوات ،كمسع لك ّػل خػرؽ ،مناػا صػوت ال يشػبو

صاحبو". 1

كمػػا أنّن ػػا نبلحػػظ أثن ػػاء الكػػبلـ أ ّف جس ػػم اإلنسػػاف يتفاع ػػل مػػع عمليّػػة النّطػػق فتج ػػد

الصػػدرم تصػػعد كهتػػبط ضلػػو األعلػػى ككػػذلك يف عمليّػػة التّػػنفس
ّ
السػػفلى مػػن القفػػص ّ
الضػػلوع ّ
الصػػوت يف اذلػواء سللّفػػا
كتتػػداخل مػػع ىػػذا الفعػػل عضػػبلت الػػبطن كاحلجػػاب احلػػاجز فينطلػػق ّ

السمع على شكل ذبذبات كاىتزازات Vibrationsمقطعػة فتنتقػل إىل فكػر
أثرا يف حاسة ّ

حت يعطي ذلا تفسًنا كتصبح مفاومة لديو ،ينفعل هبا ىو اآلخر .ك" لػوال أ ّف غريػزة
اإلنساف ّ
يردد تركػلا عػن نفسػو كتطريبػا لعاطفتػو ،مػا نظػم
كيتغىن مبا ّ
يف النّفس أف ّ
يردد القائل ما يقولو ّ

ش ػػعرا كال ركل عركض ػ ّػي حب ػ ػرا" ،2كىك ػػذا مجل ػػة ادللف ػػوظ ادلقطع ػػي ذات داف ػػع نفس ػػي أيض ػػا،
كنل ػػتمس ذل ػػك م ػػن كج ػػود رغب ػػة كمي ػػوؿ كاردة ال يكم ػػل ذل ػػا يف زلاكل ػػة استحض ػػار الك ػػبلـ

الشاعرم الّذم ؼلرج عن ادلعتاد كالّذم يراكد النّفس الّيت من طبيعتاا محل خفايا القلوب.
ّ
فالش ػػعر إذف ى ػػو ملك ػػة ى ػػذه األحاس ػػيس كالعواط ػػف الّػػيت " خت ػػرج م ػػن ال ػػنّفس بيض ػػاء
ّ
الشػػاعر كػػذلك قػػد خترسػػو شػ ّدهتا " 3فتستشػػعر ذلػػك مؤلفػػة
مشػػبوبة ككمػػا أ ّف العاطفػػة تنطػػق ّ
الصػور النّفسػية كالػنّظم كىػذا نػوع
إيقاعػا عػذبا مػن األصػوات ،كىكػذا نلمػح ركابػط ّقويػة بػٌن ّ

للشػػعر
الصػػور اجلسػػدية إثػػر اإلنشػػاء التّلفيظػػي اإلنشػػادم ّ
مػػن التّفاعػػل اإلغلػػايب.كمػػا تتفاعػػل ّ
الص ػػور اجلس ػػمية كالّػػيت منا ػػا حرك ػػات األي ػػدم كمبلم ػػح الوج ػػو كك ػػذلك يتغ ػ ّػًن ص ػػدل
فتثب ػػت ّ

أم احلركػات الّػيت
ّ
الصوت تبعا لبلنفعاالت النّفسية من فرح كحزف "فإذا امتثلت ىيئة احلػزينّ ،

 :1سر صناعة اإلعراب ،ج ، 1ص. 9
 :2مصطفى لطفي ادلنفلوطي  ،النظرات  ،د.ط  ،دار النفيس ،د.ت  ،ص. 95
 :3زلمد عبد ادلنعم خفاجي ،دراسات يف األدب العريب احلديث كمدارسو ،ج ،1ط ،1،دار اجليل ،بًنكت،
1412ىػ1992 /ـ  ،ص .28
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اخلاص ػػة هب ػػا م ػػن األطػ ػراؼ
تب ػػدك هب ػػا تل ػػك احلال ػػة النّفس ػػية كى ػػي احل ػػزف ،كحرك ػػت العض ػػبلت ّ
كالػ ػ ّدمع ،أثّػػرت ى ػػذه احلرك ػػات في ػػك لتح ػػزف حقيق ػػة كب ػػالعكس إذا ج ػػرت يف ذىن ػػك ص ػػورة

الصػورة فتضػحك
مضػحكة ال تلبػث أف تػرل عضػبلت ّ
الضػحك كاالبتسػاـ قػد انفعلػت هبػذه ّ

أك تبتسم".1

الشػػعرية مرفوقػػة كشلتزجػػة بالفعػػل اجلسػػماٍل كالنّفسػػي ،كصلاحاػػا متعلػػق هبػػا
تظػ ّل األبنيػػة ّ

الشاعر من حولو حيػث الطّبيعػة اخلبلبػة فينطبػق ىػذا مػع مػا ىػو
يتأمل ّ
كتكوف فاحتة ذلا حٌن ّ

السػميح
مكبوت يف أغوار نفسػيتو رافضػا تػارة كزلبّػا تػارة أخػرل زلػاكال تػأليف الكػبلـ ادلشػرؽ ّ

2
للشػػاعر
الصػػايف كقػػد حتػػدث غاسػػتوف باشػػبلر عػػن احلالػػة النّفسػػية ّ
ينتقػػي منػػو اللّفػػظ العػػذب ّ

الشػ ػػاردة تسػ ػػتوعب الواقػ ػػع
الشػ ػػاعر حيػ ػػث التّػ ػػأمبلت ّ
فقػ ػػاؿ" :إ ّف ىنػ ػػاؾ سػ ػػاعات يف حيػ ػػاة ّ
ػتم ابػػتبلع العػػامل الػواقعي بالعػػامل
نفسػػو(الواقػػع مبعػػىن احلقيقػػة ) كػ ّػل مػػا يدركػػو ىػػو مسػػتوعب فيػ ّ
التّخيلي".

للصػػوت أف ؽلػ ّػر علياػػا حػ ّػت يتح ّقػػق صػػداه،
كبعػػد معرفػػة العناصػػر اجلسػمانيّة الّػػيت ؽلكػػن ّ

كالّػػيت اتفقن ػػا عل ػػى أف تك ػػوف م ػػن مجل ػػة ادلق ػػاييس ال ّذىني ػػة كالنّطقي ػػة (احلل ػػق ،الف ػ ّػم ،اللّس ػػاف،

ظ يف اسػتقباؿ الفعػل االىتػزازم التّمػوجي
السػمع احلػ ّ
ّ
السػمعية كتكػوف حلاسػة ّ
الشفتاف) كمناا ّ

ال ّذبػػذيب ادلنبعػػث عػػب اذلػواء مػػن طػػرؼ اجلاػػاز النّطقػػي ،ككػػذالك عوامػػل نفسػػيّة كغريزيػّػة كىػػذا
ّبٌن دلن كانت لو عٌن ،كدلن كاف لو مسع .

 :1مصطفى صادؽ الرافعي ،تاريخ آداب العرب ،مراجعة :دركيش اجلودم ،ج ، 2د.ط ،ادلكتبة العصرية صيدا،
بًنكت1425 ،ىػ 2005 /ـ ،ص . 84
:2غاستوف باشبلر ،شاعرية أحبلـ اليقظة ،ترمجة :جورج سعد ،ط  ،1ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع
1411ق 1991 /ـ  ،ص.79
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المتضادة :
 التّوازنات اإليقاعيّة بين األقطاب ال ّدالليةّ
الشػعرم حػٌن تتوافػػق األضػداد كتتضػارب الثّنائيػػات
إ ّف أكفػق مػا يصػدؽ خبللػػو التّفكػًن ّ
فاسػػتمرار األح ػواؿ علػػى النّسػػق التّمعيػػين الواحػػد ىػػو مػػن األمػػور ادلسػػتثقلة ،حيػػث ال تنشػػط
فاعليّة الػنّفس اإلبداعيػة إالّ حينمػا تػرتاكح بػٌن قطبػٌن دالليػٌن متغػايرين يف ظػاىر أمرعلػا ،فانػا

ت ػػبز األج ػ ػواء اإلمتاعي ػػة كادلس ػ ّػوغات اإليقاعي ػػة الّ ػػيت تبع ػػث يف ال ػػنّفس تل ػػك اذل ػ ّػزة كاألرػلي ػػة
ادلتواشجة كادلتناغمة .

للشػػعر مػػن االشػػتماؿ عليامػػا ككػػذلك
خاصػػيتاف بارزتػػاف الب ػ ّد ّ
فاالعتػػداؿ كاالنسػػجاـ ّ

الصورة ادلوسيقيّة لبيت القصيد ،فكما "أ ّف نتاج
التّوازف اإليقاعي كىو ما غلب أف جترم عليو ّ

العامل بالي ّد قابل للتّداكؿ أم أنّو سلعة ،فإ ّف على العامل باللّغة أف ينتج القصيدة الّيت تكوف
أيضػػا سػػلعة قابلػػة للتّػػداكؿ كتكمػػن قيمتاػػا يف ىػػذه احلػػاؿ علػػى مػػدل قػػدرهتا علػػى اجتػػذاب
النّاس" ،1الّذم ىو من شأف اإلبداع الّذم استوت طريقتو كقويػت مناسػباتو كالنّػاس عػادة مػا
الرنان ػػة ادلوقظ ػػة الّػػيت تبع ػػث يف ال ػ ّػركح النّش ػػاط "...ادلتغ ػ ّػًن عل ػػى النّح ػػو
تس ػػتاويام األجػ ػراس ّ

2
الش ػػعور،
األكثػػر مجػػاال كعمقػػا"  ،ذل ػػك أ ّف الف ػ ّن أيضػػا ينحػػو جا ػػة هتػػذيب الػػنّفس كترقيػػة ّ

كالػػنّفس تنحػػو ضلػػو الكمػػاؿ ادلػػأموؿ كذلػػك ضػػرب مػػن االنسػػياؽ ضلػػو ثغػػرة فياػػا ذىػػب كلكػػن

الصػػعوبة ىػػي الّػػيت جتعػػل ادلواقػػف مػػؤثرة" ،كسػ ّػر ذلػػك أ ّف
الوصػػوؿ إلياػػا فيػػو خطػػر كبػػًن كىػػذه ّ

السػػتار
ّ
الشػػاعر يػػتم ّكن بباعػػة أسػػلوبو ،كقػ ّػوة خيالػػو كدقّػػة مسػػلكو كسػػعة حيلتػػو مػػن رفػػع ذلػػك ّ
السػػامع ،فًني ػػو نفسػػو علػػى حقيقتاػػا ح ػ ّػت يكػػاد يلمسػػاا ببنانػػو ،فيص ػػبح
ادلسػػبّل بينػػو كبػػٌن ّ

3
فالشاعر ال ؼلرج عػن حتقيػق ذلػك القػدر الػوايف مػن اجلماليػات
حسو ككجدانو" ّ ،
شريكو يف ّ

 :1أدك نيس ،النّص القرآٍل كأفاؽ الكتابة  ،ط  ، 1دار اآلداب ،بًنكت 1993 ،ـ ،ص .64
 :2ادلرجع  ،ف  ،ص.87
 :3مصطفى لطفي ادلنفلوطي  ،النظرات ،د  .ط  ،دار النفيس ،ص .97
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ػعرم "أل ّف
ػس ّ
الفنّية من جاة كاخللقيّة ك ّ
الش ّ
الرتبويّة كػذلك ىػذا كلّػو يتواجػد يف مكنونػات احل ّ

الشعر ادلطػردة ىػي التّػأثًن ،كميػزاف جودتػو مػا يػرتؾ يف الػنّفس مػن أثػر" 1فتتبعثػر أفكػار
قاعدة ّ
الشػػاعر ىن ػػا كىنػػاؾ كتتض ػػارب آراؤه كلكنّػػو غل ػػب أف يوفّػػق ب ػػٌن كػ ّػل ى ػػذا نشػػدانا للتّواص ػػل
ّ
كتتوحػد اذلواجس فيذىب االضطراب كيسود االستقرار.
السياؽ َّ
كالتّضاـ كالتّوافق ّ
حت يتّسق ّ
كبالفعػػل ىنػػاؾ عناصػػر ختتلػػف كليّػػا س ػواء مػػن حيػػث األفكػػار أك مػػن حيػػث طبيعػػة

الضػدم
األشياء كما كجدت عليو من اختبلؼ كىذا يف اللّغػة طبعػا ،كىػي تعمػل ىػذا النّظػاـ ّ
ادلسوغات الفنّية كالتّطريزات اإلبداعيّة قصػد ادلفارقػة كادلفاضػلة
ادلتواشج كالّذم من شأنو إبراز ّ

الصورة الفنّية احلقيقيّة كالتّعابًن األسلوبيّة كالببلغيّة الّػيت تكػوف
كادلقارنة الّيت ينجم عناا تثبيت ّ
ادلتضادة .
تارة مفصولة كتارة أخرل تكوف موصولة بٌن تلك األقطاب ال ّداللية
ّ

كالنّفس بطبيعتاا مفطورة على اِلتقاط جوانب ادلفارقات كاالنشقاقات بػٌن ادلس ّػميات

كال ّدالالت ادلتواجدة يف متوف اخلطاب ،كما أنّو ال ؽلكن جتاىل حقيقة التّضاد الّذم بفضلو

ػف ذل ػػك م ػػن خ ػػبلؿ جس ػػم
الص ػػور الكامل ػػة كنستش ػ ّ
يتك ػ ّػوف ذل ػػك الك ػ ّػل غ ػػًن ادلتج ػ ّػزئ م ػػن ّ
اإلنسػػاف كالّػػذم بطبيعتػػو متضػػاد األعضػػاء كاحلركػػات ،فػػإذا نظرنػػا إىل حركػػات الػ ّذراعٌن ،فاػػي

ضلػػو اليمػػٌن تػػارة كإىل اليسػػار تػػارة أخػػرل كحركػػة األرجػػل العموديػػة ككػػذلك بػػٌن انفتػػاح العػػٌن
ِ
السػػفلي كالعلػػوم ،كػ ّػل ىػػذه األعضػػاء متضػػادة لكنّاػػا
كانغبلقاػػا ككػػذا حركػػة الفػ ّػم بػػٌن ف ّكيػػو ّ
تش ّكل كبلّ مرّكبا منسجما كىذا االعتداؿ ىو طاقة اجلماؿ" .ككما أ ّف اعتداؿ األعضاء يولّد

 :1مصطفى لطفي ادلنفلوطي  ،النظرات ،ص .97
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اجلماؿ يف األبداف كذلك اعتػداؿ األنفػس يف اإلنسػاف يفعػل اجلمػاؿ الّػذم للػنّفس ،فاجلمػاؿ
زلل اجلماؿ كالقبح من البدف". 1
كالقبح ػلبلّف من النّفس ّ
كرلمػل القوؿ :أ ّف احلياة ىي اللّغة كىي اإليقاع أم التّوتر ادلنقلب عن شحنة اغلابية
الشػػعر إذا مػػا مجعنػػا احلركػػات
كسػػلبية مشػػكلة تيػػارا مػػن التّفػػاعبلت ،كنبلحػػظ ذلػػك جليّػػا يف ّ

مؤسسػ ػ ػ ػػة إنػّ ػ ػ ػػو...الو صػ ػ ػ ػػوؿ ال
السػ ػ ػ ػػكنات " ك ّ
مؤسسػ ػ ػ ػػة كأيػّ ػ ػ ػػة ّ
الشػ ػ ػ ػػعر يف ىػ ػ ػ ػػذا ادلنظػ ػ ػ ػػور ّ
ك ّ

ادلغػامرة...كاجلمع ال ادلفػرد ،2"...فكمػا أ ّف ا خلػق الػ ّذكر كاألنثػى كجعػل ذلمػا عينػٌن اثنتػٌن

الشاكلة من التّزاكج كالتّضاد دتضي احلياة أيضا .
كأنف كأذنٌن كيدين على ىذه ّ

1
الشعر  ،حتقيق :كماؿ مصطفى ،ط،3مكتبة اخلاصلي  ،القاىرة 1398 ،ىػ1978/ـ ،
 :قدامة بن جعفر  ،نقد ّ

ص . 33
 :2أدك نيس ،النص القرآٍل ك أفاؽ الكتابة ،ط ،1دار اآلداب بًنكت ،1993 ،ص .64
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شعري :
 أثر اإلنشاد في ضبط آليات التو زين ال ّفم قائلو
حت يكتمل مجالو كهباءه بل إ ّف ّ
يبقى أ ّف ّ
الشعر الب ّد لو من منشد ّ
الشعر من ّ

فالرتبية الفصاحيّة مسة الئطة
كحت يكوف ظرفا حسنا عند من يسمعو ّ
أحسن كأفضل ّ
1
بالشعر ما دمت قائلو"
"تغن ّ
بادلمارسة ّ
الشعرية ال تستطيع أف تتخلّف عناا .كقدؽلا قالواّ :
كىذه ادلقولة دليل على أ ّف اإلنشاد مقرتف بالغناء كأنو من أصل لبناتو األكىل فبل ؽلكن للشعر

الشعر فأمر ال يستسيغو العقل ،كال يتقبّلو
إالّ أف ينبجس منشدا ك ّأما قوذلم :فبلف يكتب ّ
الشعرية يف أجوائاا التّأسيسيّة البدائيّة،
لفن احتضن ادلاىية ّ
الفنّ ،
فالشفويّة إجراء ّ
منطق ىذا ّ
الصناعيّة احلديثة.
كال ؽلكن ّ
للشعر أف يفرط يف ىذه اخلاصيّة مت تناءت بو األزماف ّ

2
الشعر كالغناء من أصل كاحد
الرأم جرجي زيداف الّذم يقوؿ " :يظار أ ّف ّ
كيسند ىذا ّ

الشعر كضع أكال للتّغين بو كإنشاده لآلذلة أك ادللوؾ كلذلك فاليوناف
عند مجيع األمم ،ك ّ
غىن شعرا ال نظم شعرا...كالعرب يقولوف أنشد شعرا " ،غًن أ ّف ىناؾ من
الركماف يقولوف ّ
كّ

الرأم
يرل على العكس من ذلك دتاما أم أ ّف اإلنشاد شيء كالغناء شيء آخر كيتبىن ىذا ّ
3
الشعراء يف اجلاىليّة
إبراىيم أنيس حبجة أنّو مل تصلنا أخبار تفيدنا بأ ّف العرب القدامى ك ّ

الشعراء على أنّو إنشاد ،على ضلو:
الركايات تصيغ شعر ّ
كانوا يتغنّوف ّ
كل ّ
الشعر بل أ ّف ّ
للشعر من موسيقى كإيقاع
"كأنشد قائبل" كىناؾ من يرجع ىذا االرتباط يف ادلعىن إىل ما ّ
تطرب لو اآلذاف.

 :1مكي درار  ،اجململ يف ادلباحث الصوتية  ،ص. 86
2
: http:// w.w.w.awa-dam . org/ book / 05/ stady05/ 368-a-a / books 05
– s d 009 – htm .
:3ينظر ،إبراىيم أنيس ،داللة األلفاظ ،ص .150
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يستدعي اإلنشاد حصوؿ ملكة مساع للّغة خاصة ،حبيث تعتاد احلواس على قيم
االستجابة لفن ادلسموعات باعتمادىا ضركبا من األذكاؽ ال ؽلكن حصوذلا إالّ بالرتبية
السماعيّة ،كبالنّظر إىل ىذه اآلراء ادلتضاربة الب ّد من التّأكيد على أ ّف الغرض الّذم من أجلو

حت ال يق ّدـ إىل النّاس يف صورة فطًنة أك يف شكل قضيب
يعمد إىل إنشاد ّ
الشعر " ّ
1
الفن كأرقاىا ،كىو عنصر
مجاؿ
رجات
د
أعلى
إىل
عر
بالش
يسمو
اإلنشاد
ف
أ
أم
خشيب"
ّ
ّ
ّ
ّ

الشعرية تنطمس كلّيا إذا
من عناصر اجلماؿ كزينة كاملة كحتلية فاتنة كمن ذلك فإ ّف "اجلماليّة ّ

2
لعل كثًنا من أكجو ضمور
ك
،
تبـ عناا ذلك اجلانب األدائي ادلتمثّل يف اإلنشاد"...
ما ّ
ّ
الشعر،
فن إنشاد ّ
ّ
الشاعرية كانطماساا يف كاقع الثّقافة العربية ادلعاصرة ّ
مرده إىل غياب ّ

الشعر.
الشعر ىو إبطاؿ لكثًن من فعاليات إنتاج ّ
الصامتة للغة ّ
فاالكتفاء بالكتابة ّ

كقد كرد معىن النّشيد يف كتاب العٌن 3لصاحبو اخلليل بن أمحد الفر اىدم فأريد

الشعر كإنشاده يتداكلو
الشعر ادلتناشد بٌن القوـ ينشده بعضام بعضا إنشادا" ،فأداء ّ
بو " ّ
أشخاص فيما بينام أم يلزمو منشد كمتلق يتفاعبلف يف ما بيناما بتداكؿ ىذا ادللفوظ
ِ
الصوت ،كالنّشيد:
ّ
الشعرم ادلخصوص ذم ادلقاييس اللّسانيّة ادلتميّزة ،ك"النشدة بالكسرّ :
الشعر طلب إنشاده،4"...
الشعر ادلتناشد ،كاألنشودة مجع:أناشيد .كاستنشد ّ
الصوت ك ّ
رفع ّ
قوم يف
للصوت دكر يف إيصاؿ ادللفوظ ّ
كيكوف ّ
السمع حضور ّ
الشعرم بينما يكوف حلاسة ّ

الرتًّل
تذكؽ ادلسموعات ،تبعا دلا دتتاز بو لغة ّ
الصوت خبلؿ ّ
الشعر من إبراز طبقات ّ
تردد ّ
باللّفظ..
 :1عبد القاىر اجلرجاٍل  ،دالئل االعجاز  ،ص . 190
 :2العريب عميش  ،خصائص اإليقاع الشعرم  ،ص .252
 :3اخلليل بن أمحد الفراىدم  ،كتاب العٌن  ،مج ، 4 :ط ،1دار الكتب العلمية  ،بًنكت 1424 ،ىػ2003 /ـ،
ص . 221
 :4الفًنكز أبادم  ،القاموس احمليط  ،ج ،1:منشورات زلمد علي بيضوف  ،د.ط  ،دار الكتب العلمية  ،بًنكت ،
1420ىػ1999 /ـ  ،ص. 437
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الفن كجعلتو ديوانا ذلا كأخذت على
كدلا كاف ّ
للشعر من فضائل اعتنت العرب هبذا ّ
الشعر كال
حترؾ ّ
ركاية ّ
الشعر دكف كتابتو فاشتارت بارجتالو ذلك أ ّف الكتابة طبيعة صامتة ال ّ

الشعر
بالشعر .من ىنا كانت اإلشادة بارجتاؿ ّ
الركائية ّ
تزيده إالّ مجودا ،بينما ترقى الطّبيعة ّ
الّذم غلد فيو منشده كقعا يف نفسو كيف مسمعو كذلك ،لقد قويت فصاحة العرب كامتثلت
للصدر كأدعى إىل الفكر كأبلغ يف التّنبيو،
يف ارجتاؿ ّ
حجة يف ذلك ىي أشفى ّ
الشعر ككانت ّ

يقصركف ادلمدكد كال
كىكذا تبدت فنوف القوؿ عند أىلنا العرب ،الّذين ىم " أمراء الكبلـّ ،

1
بفن
ؽل ّدكف ادلقصور كيومئوف كيشًنكف كؼلتلسوف كيعًنكف كيستعًنكف"  ،فقد شغل العريب ّ
يتدرب
ّ
حس رىيف كفطنة ال يكمل ذلا عاقل ،كراح ّ
الشعر كرسم معادلو ّ
بكل ما أكيت من ّ

الشعر مبختلف ادلراف.
على إيتاء ّ

الشعراء العرب
الشعر مناا أ ّف " ّ
حت يتح ّقق هبا أداء ّ
كقد أكجبت ل ّذة اإلنشاد أمورا ّ
الصوت ككضوح ادلخرج كنفض الكبلـ نفضا ،كال ؼللو ذلك من
كانوا يتح ّققوف جباارة ّ
يتسمح بو الطبع" .2من ىنا يصبح اإلنشاد بنية صوتيّة مسعيّة
ّ
الرتًل على اللّحن الّذم ال ّ
الصورة
ّ
السمعية لؤلصوات ميّز العلماء بٌن ّ
للشعر كىو مرتبط بو كدلا كانت ىذه ّ
الصورة ّ

الشعر كالنّثر كذلك من خبلؿ األزمنة ادلتفاضلة الّيت ؽلكن أف تستغرقاا
اإلنشاديّة ادلتباينة بٌن ّ

[الشعر ،النّثر]  ،كقد عب عن ذلك
كل لغة من ىذه الفنوف ّ
البىن ادلقطعية ادلمثلة يف ّ
لب ّ
3
الضغط على ادلقاطع ادلنبورة كبذلك
إبراىيم أنيس قائبل" :حٌن ننشد ّ
الشعر نزيد من ّ
الشعر ،فادلرء عادة يستغرؽ يف إنشاده بيتا من البحر الطّويل ما
نطيل زمن النّطق بالبيت من ّ

1
الصاح يف فقو اللغة العربية كمسائلاا كسنن العرب يف كبلماا ،تعليق :أمحد حسن سبع  ،منشورات
 :ابن فارس ّ ،
زلمد علي بيضوف  ،ط ، 1دار الكتب العلمية بًنكت لبناف  1418 ،ىػ 1997/ـ  ،ص . 213
2
الرافعي ،تاريخ آداب العرب ،ج، 2ص .29
ّ :
 :3زلمػد ادلبارؾ ،استػقباؿ النػّص عند العرب ،ط ، 1ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،بًنكت ،1999 ،ص124
.125 /
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الزمن إىل ما يقرب من
يقرب من عشر ثواف ،يف حٌن أنّو إذا قرأه كما يقرأ النّثر ينقص ىذا ّ

الصوت كبركزه كعلا كذلك يعيناف على
دتوج ّ
ثلثو أك نصفو" ،فالنّب ك كذا التّنغيم علا عامبل ّ

الزمن ادلقطعي مع قابلية ألف يفسح خبلؿ ذلك للتّفنّن يف طبع صوت احلرؼ
الصوت ك ّ
م ّد ّ
أك ص ّكو .

للشعر عن النّثر كخبلؿ ىذه العملية تتواشج الوظائف شلّا نبلحظ
فاإلنشاد صورة شليّزة ّ

الزمن ،كىكذا
كجود ارتباط قوم بٌن فعل ادلقاطع اللّغويّة كالنّب اللّساٍل كتفاعلاما مع ّ
كمي عددم تنتظم فيو ادلقاطع اللّغويّة ادلوزكنة الّيت ؽلكن أف
يصبح ّ
الشعر ادلنشد ذا طابع ّ

حت ّقق الفعل اإلنشادم على أ ّف ذلا طابعا صوتيا شليّزا يساعد على امتداد األصوات كتقصًنىا
أم أف تنسجم يف ما بيناا مشكلة إيقاعا متوازنا "كعلى ادلنشد أف يساكم بٌن كفيت ادليزاف،

عليو أف يشعر بالنّظم كيشًن إىل ادلعىن يف آف كاحد غًن أنّنا مبجرد ما نصل إىل القصيدة
الشعرية تنقلب العبلقة فيجب حينئذ أف يكوف اإلنشاد ال
الغنائيّة أم القصيدة اخلالصة ّ
تعبًنيا كىذا ما يسعى إليو اإلنشاد اليوـ ،إذ ختلّػت التّبلكة الطّبيعػيّة عن مكاهنا لئلنشاد
1
الصوت ادلنشد ال ّدالالت الّيت إف كقعت يف ذىن سامعاا
ادلسطّػح"  ،فبلب ّد من أف يعكس ّ

كل شيء كحدات فكريّة منتمية إىل
أطربتو حببلكة معناىا أل ّف ادلقاطع ّ
الصوتية ىي أكال كقبل ّ

لغة التّواصل.

كؽلكن إمجاؿ ذلك بالقوؿ ىي "كميّات صوتيّة متتابعة دتثل سلسلة كبلميّة متآلفة
كل تركيب
احللقات متناسقة معبة عن خلفية فكرية يف ادلفردات ك ّ
الرتاكيب حيث ػلمل ّ

السياقات اللّغوية ،كسياقات
مناا خصائص تعكس ّ
الصورة ال ّذىنية كال ّدالالت ادلرتبطة يف ّ
الصويت كحدة فكرية قبل أف يكوف
احلاؿ كفق تنوعيّة صوتيّة منتظمة كمن ىنا يكوف ادلقطع ّ
1
الشعرية  ،ص . 91
 :جاف كوىن  ،بنية اللّغة ّ
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كحدة صوتيّة تصورتية" 1كلذلك الب ّد على ادلنشدين من توخي احلذر كالنّظر يف مقصودية
إنشادىم الّيت تراعي فيو كثًنا من القيم الفنيّة كال ّدالالت ادلعنويّة.
فليس اإلنشاد تشكلة ذلرطمات من األصوات بل إ ّف يف ىذه ادلراعاة ضرب من
القياس التّو زيين ،كيأيت "اإليقاع يأيت ليدعم اإلحساس العاـ باالنسجاـ" ،2كمن الفضيلة
الصوت معاا
يتم ّ
اجلازلة يف ّ
الضغط على إحدل ىذه ادلقاطع فيخرج ّ
الرتكيب ادلقطعي أنّو ّ

منبورا أم عاليا تزيد قدرة األصوات نببل كتوجب ذلا الفضل ،كباإلضافة إىل ىذا ّإهنا تعطي

الركحيّة ،فادلقاطع اللّغويّة الطّويلة تعطي الكثًن من ادلعاٍل
الكثًن من التّفاعبلت اجلسمانيّة ك ّ
الصوت كاستطالتو شلّا يساعد ىذا بدكره يف
حياؿ عملية اإلنشاد ،كما ذلا دكر بارز يف رفع ّ

عمليّة التّمثيل كاألداء اإلنشادم ادلرفق بالوظائف العضوية كاجلسدية.

كقد أثبت علماء النّفس أف الوظائف العضوية تتأثّر بفعل الوظائف العصبيّة أك
الصور ال ّذىنيّة على اعتبار أ ّف األصوات صور ذىنيّة دتتد ذلا ادلراكز العضويّة باحلركة شلثلة
ّ
الصور فتأيت معاٍل ىذه األفكار ادلراكدة يف النّفس مشاكلة ذلا كالّيت مناا معاٍل احلزف
ىذه ّ
الرثاء
كالفرح انقباضا كانبساطا ،كمن ىنا نشأت أغراض ّ
الشعر ادلماثلة لغرض ادلدح ك ّ
كاذلجاء.
 بيان القيم الفنية الّتي تعتبر المدود أداة لتليين الكالم :كمن عوامل تفعيل اإلنشاد أيضا كالّذم ىو عامل من عوامل التّنغيم اجملاالت ادلقطعيّة
الرتخيم...ا  ،كادل ّد
ادلفتوحة احلاملة للمدكد ادلبلئمة ألساليب االنفعاؿ ضلو :النّداء ،النّدبةّ ،
 :1سعاد بسناسي ،رللة القلم  ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية  ،ادلطبعة اجلاوية  ،كىراف  ،العدد  / 3مارس  2006ـ،
ص . 35
2
الشعرية  ،ص .86
 :جاف كوىن ،بنية اللّغة ّ
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1
جر شيء يف طوؿ كاتصاؿ
على
يدؿ
احد
ك
أصل
اؿ
د
ال
ك
ادليم
:
"
د
م
"
مادة
يف مقاييس اللّغة
ّ
ّ
ّ
ّ

الشيء أم ّده م ّدا ،كم ّد النّار ،كم ّده هنرا آخر أم
شيء بشيء يف استطالة  .تقوؿ مددت ّ

الزيادة".
زاد فيو ككاصلو كأطاؿ مدتو كىو أيضا ادلط أك ّ
كيف االصطبلح :ادل ّد ىو نطق احلرؼ كإطالتو ألحد احلركؼ الثّبلثة كىي األلف
الساكنة ادلفتوح ما قبلاا مثل" :قاؿ" ،كالواك ال ّساكنة ادلضموـ ما ما قبلاا مثل" :يقوؿ"،
ّ

الساكنة ادلكسور ما قبلاا مثل" :قيل" كالغرض من ىذه ادلدكد تبيٌن ىذه األحرؼ
كالياء ّ
ألهنا ىوائية ليس ذلا سلرج ػلوياا كتعتمد عليو اعتمادا قويّا كىذا فيما ؼلص اذلمزة
كتقويتاا ّ

الشفتاف ،كالياء يرتفع هبا اللّساف ضلو احلنك لذلك مل يبلغا يف ادل ّد
ّأما الواك ّ
تنضم هبا ّ
فإهنا ّ

2
جل ادلنشدين* يطيلوف األصوات حبركؼ ادل ّد الّيت مؤداىا
ف
أ
نبلحظ
إذ
مبلغ األلف"
ّ
ّ
الصوت كتلحينو ،كمن ىنا كاف ادلقطع
( ،)0/ذات الوظيفة اإليقاعيّة ادلعينة على تليٌن ّ

الرتقيص ،كما
الزىو ك ّ
اللّغوم الطّويل ادلفتوح لو قيمة إنشادية غنائية مساعلة تعمل أساليب ّ
الشعرم أم أنّو يثبت
أ ّف قيمة ىذا ادلقطع اللّغوم ال تظار يف القاعدة كما تثبت يف الواقع ّ
السياؽ الكلّي للنّص
خبلؿ عمليّة التّلفظ كاإلنشاد حٌن ّ
نضمو إىل بقيّة ّ
الكم ادلقطعي كعب ّ

السياؽ.
حبيث ال تكوف لو أدٌل قيمة دالليّة أك إيقاعيّة حٌن يكوف منعزال عن ّ

إ ّف ّقوة االرجتاؿ دتثل من خبلؿ ادلقطع اللّغوم الطّويل ادلنفتح مداه إىل أقصى حيّز
الشعر الّيت تنزؿ بو
الزمنية األطوؿ ،ثّ إ ّف اضلياشو ضمن قوايف ّ
لبلستقباؿ بالتّساند إىل قيمتو ّ

تتحسس العرب ذلذه
هنايات األبيات نزكؿ ادلطر ادلتعطشة لو األرض اجلدباء القاحلة فقد ّ

 :1ابن فارس ،معجم مقاييس اللّغة  ،حتقيق :عبد السبلـ زلمد ىاركف ،مج  ، 5:دار اجليل ،بًنكت ،ص . 269
 :2رحيمة عيساٍل  ،ادليسر يف أحكاـ الرتتيل ،تصحيح :رمضاف ؼللف  ،صاحل فريوم  ،دار مليلة ،اجلزائر،2000 ،
ص . 61 /60
للشعراء العرب عب كسائل اإلعبلـ ضمن  ،زلمود دركيش ،مفدم زكريا.
*مبلحظة مستوحاة من العركض اإلنشاديّة ّ
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الصوت اللّغوم
ادلواقع ّ
ادلنشطة لؤلساليب التّعبًنيّة ،جريا كراء بناء قاعدة ادلشاكلة بٌن ّ
كال ّداللة اللّغوية.
اإليقاعي انطبلقا من مفعوؿ ادلقاطع اللّغوية الطّويلة
الشعر العريب مبدلولو
فقد أثرم ّ
ّ
ادلفتوحة الّيت غلرم علياا التّطبيق يف كل ميادين اللّغة كالّيت ارتأل ذلا العلماء دكرا بارزا من
جاة النّطق كحتسٌن أجراس األصوات كدالالهتا اإلنشاديّة ،فاي تسعف القيم األدائيّة
للقوؿ كيشرتط اإلنشاد أك اخلطاب كبلّ من ادللقي كادلتلقي ،حيث يكوف ذلذا األخًن دكر
للشعر كلتبلفيف
بارز كمقياس جاد دلعرفة مدل جودة ما يتل ّقاه من الفضاء اخلارجي ،ذكاقة ّ
ادللفوظات .
الشعر
الصفة احملبّبة الّيت حتفظ دلتلقي ّ
السماع ىو ادليزة أك ّ
كلذلك فإ ّف " حسن ّ
1
السماع درجة رفيعة يف اكتساب ادلعارؼ
يعد
كما
شخصيتو كتدعم مستواه الثّقايف"
ّ

السماع فقيل "مكاشفة األسرار إىل مشاىدة
كهتذيباا كتوسيع دائرهتا كقد سئل عن ّ
2
السمع ككعي ادلتل ّقي كثقافتو
آليات
افر
و
ت
مبدل
اإلنشاد
ببلغة
تقرتف
كىكذا
،
احملبوب"
ّ
الشعر ككيفية أداء
كقدراتو ادلعرفيّة الّيت غلب أف تكوف مصقولة بال ّدربة كادلراف ،عن كيفية تأيت ّ

الشعرم كإنشاده.
اخلطاب ّ

كحت حتصل للمستمع أك ادلنشد ىذه ال ّدربة ،الب ّد من ادلمارسة كالتّمرف على
ّ
استحساف تذكؽ األشعار كىذا ما اصطلح عليو العرب على أنّو طرؽ الفراسة كالقيافػة كىي
كحسية ال تؤىػل إال لغًن العاقل اجملتاد بقدر الطّاقة كال تعطى إال
يف مجلتػاا قدرات ذىنيّة ّ

الشعر
فالشعر كما كصفو أحدىم قائبلّ " :
بالكثًن من مزاكلة اإلبػداع كالتّمرف بفنوف القوؿّ ،
:1زلمد ادلبارؾ ،ـ ادلذكور ،ص . 109
 : 2ادلرجع ،ف  ،ص . 110
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1
نلح كثًنا على اخلوض يف
ك
ػ
لذل
ك
،
مثل عٌن ادلاء إذا تركتاا اندفنت كإف استاتنتاا ىتنت"
ّ

حت حتصل ملكتو عندؾ كال ينقفػل دكنك .
الفن اجلميل ّ
النّظػم كمزاكلة اإلبػداع يف ىذا ّ

للشعر ىي عبلمة سيكولوجية ترتبط فيو
الصورة اإلنشاديّة ّ
إ ّف العبلمة ادلايمنة على ّ
يؤدياا ادلنشد حركات دالة تعكس
الصور العضويّة  ،فاحلركات الّيت ّ
الصور الذىنيّة مع ّ
ّ
الرافعي 2قائبل:
يقوم الطّاقة ّ
لعل ىذا ما ّ
نفسيتو كىذا ما ّ
عب عنو ّ
الشعرية عند صاحباا ك ّ
"األصل يف التّمثيل ىو تأدية ادلراكز العصبيّة احملركة للوظيفة العضويّة أل ّف األعصاب ادلمت ّدة

من ظاىر اجلسد إىل مراكز اجلااز العص  ،ككذلك ىذه ادلراكز نفساا كاألعصاب ادلمت ّدة
مناا إىل العصل ،تكوف مجيعاا آلة كاحدة عبلئق أجزائاا بعضاا ببعض عضويّة آلي ػّة  ،فمت

أم موضع تسػرد سائ ػر أجزاء كظيفت ػاا اآلليّة سػردا " ،ككذلك أ ّف من سبل
حركت مػن ّ
اإلبانة كاإلجادة يف عمليّة ختريج احلركؼ أك اإلنشاد كإتياف احلركؼ ح ّقاا.
الشعر كالكبلـ " ،أ ّف
كالّذم ىو مستخلص من مجاور األدباء العرب الّذين ىم أمراء ّ
الشطر أك الثّلثٌن يف ذلك ،
ذىاب مجيع األسناف أصلح يف اإلبانة عن احلركؼ من ذىاب ّ

فقالوا :احلماـ ادلقصوص جناحاه مجيعا أجدر أف يطًن من الّذم يكوف جناحاه أحدعلا
كافرا كاآلخر مقصوصا .قالوا كعلّة ذلك التّعديل ك االستواء .ك إذا مل يكن ذلك كذلك
ارتفع أحد ش ّقيو كاطلفض اآلخر فلم غلدؼ كمل يطر" .3ك ىذا رابط آخر من شأنو أف
الصوت ،فإف استواء كاعتداؿ األسناف
ينشط ببلغة اخلطاب ّ
السمع ك ّ
الشعرم كؽلنحو ل ّذة ّ
السياقات التّعبًنية اللّساف الّذم
السبك كمن مجلة تنسيق ّ
مفض إىل إصابة جودة النّظم ك ّ

السياؽ .كال يكوف
يتّخذ مسارب تنسيقيّة تكوف كفيلة ّ
بتخًن ادلواد اللّغوية الّيت يتطلّباا نظم ّ
1
الشعر  ،ص . 169
:عبد القادر زلمد مايو  ،كيف تنظم ّ
2
الرافعي  ،تاريخ آداب العرب ،ج ، 1ص .30
ّ :
 :3اجلاحظ  ،البياف كالتبيٌن ،ج، 1ص . 64
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حتسس معادف ادلواد اللّغوية ادلوظفة حيث تستدعياا الغريزة كترغباا الذائقة
ذلك إالّ باعتماد ّ

الركح.
اللّسانية كفق مبلءمات ّ
خاصة ىي أخفى كأكغل يف ّ

السامع يشرؾ ميزات لغويّة
ػلس يف بعض ادلواقف األدبيّة اإلنشاديّة أ ّف ادلتل ّقي ّ
قد ّ
حتل زلل تواطؤ كتقاسم بٌن ادلنشئ كادلتل ّقي .ألنّو غلانب التّعقيد كيتفادل ثقل تلك
ّ
خاصة ّ

احلركات ادلاثلة يف اجلااز النّطقي شلّا يقتضي تراسل اخلطاب فتستحسن األذف األصوات
ادلتبلمحة كادلتناغمة.
كما أنّو من القيم اإلنشادية الّيت ذلا أمجل معاٍل اإليقاع ك األسلبة  ،ىو أف نتوخى

إجراء الكبلـ كحتسينو بتماثل األصوات ادلتجانسة ك زلاكلة التّباعد بٌن أجراساا من جاة
أ ّف "...اجليم ال تقارف الظاء كال القاؼ ك الطّاء كال الذاؿ بتقدَل كال بتأخًن 1"...كىو
حتسس العقبلنيوف العرب دلثل مواقع ىذه احلركؼ إىل جانب
قانوف جسماٍل طبيعي ،فقػد ّ

حت
السليمة ّ
بعضاا البعض كمناا ما غلانب البعض ،فبلب ّد من إعطاء احلركؼ تراكيباا ّ
حتصل ذلا الفصاحة كالبياف.
احلسية كالنّفسية تستوم ببلغة اإليقاع كاإلنشاد معا ،ألنّو من شأهنا
ككفقا للمرجعيات ّ

كحتسس
استقراء القيم اإليقاعيّة احلافلة هبا فنوف القوؿ كأضربو ،فقدرة الكشف كاالستقراء ّ
ادلواقع عوامل غلب أف ؽليل الطّبع إلياا كىي نور يستضاء بو يف الظّلمة احلالكة ككما يشبّو

2
بالشمس"،
تشبيو
من
احلاجة
يف
حاال
أقول
ك
"
قائبل:
مس
بالش
ة
احلج
اجلرجاٍل
احلجة ّ
ّ
ّ
ّ
الشعر ادلنشػد كإيقاعػ ػو.
كىذا حاؿ الفراسة كالفطنة يف التّجاكب مع جودة ّ

:1اجلاحظ  ،البياف كالتبيٌن ،ج ، 1ص . 69
 :2عبد القاىر اجلرجاٍل ،أسرار الببلغة  ،ص . 74
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للشعر على أ ّف اإلنشاد صورة مسعيّة تتح ّقق بفعل
شلّا تق ّدـ تتجلى لنا القيم اإلنشاديّة ّ

الشعر ادلنشد ،كذلك من خبلؿ إسااـ
اإلنشاء التّلفظي كالّذم ىو مركوز جاة توقيع ّ

الشعرم كتليينو كتنغيمو كرفع عضويا تو باإلضافة إىل
النّظاـ ادلقطعي يف هتذيب القوؿ ّ
الصوت كأبنيتو فقد "يوقّع
السمع كاإلمعاف كالفطنة كالفراسة كمجاليّة ّ
عوامل أخرل كحسن ّ

السليم يف احرتاـ ادلسافة
السياؽ ّ
الشعرم أحسن توقيع ،إذا ما ركعي ال ّذكؽ ّ
النّظاـ ادلقطعي ّ

الرتكي بٌن
الزمنية البلّزمة إلقامة النّفس القرائي اإلنشادم ،فتوافر الكلمة على التّناسب ّ
ّ
السواكن ،بٌن ادلقاطع الطّويلة ادلفتوحة من جاة كبٌن نظامي ادلقطع الطّويل ادلغلق
احلركات ك ّ
كادلقطع القصًن يسم النّص بالتّناغميّة ،1"...إذا ال ؽلكن إنكار اإلسعافات كادل ّدات ادلقطعيّة
الشعرم ادلنشد كانت حجة يف رقّتو
الطّويلة ادلفتوحة خاصة ،الّيت إف حتلّى هبا النّص ّ
كعذكبتو كطراكتو.
الصورة اجلماليّة يف حسن األلفاظ ؽلكن االستدالؿ مبا قالو عبد القاىر
كلتوضيح ىذه ّ

اجلرجاٍل" 2صارت األلفاظ لذلك كادلاء الّذم يسوغ يف احللق كالنّسيم الّذم يسرم يف
الصدر انشراحا
البدف ك يتخلّل ادلسالك اللّطيفة منو ،كيادم إىل القلب ركحا كيوجب يف ّ
هتش النّفس لو. "...
كيفيد النّفس نشاطا ،ككالعسل الّذم يل ّذ طعمو ك ّ

الشعر
نصور ّ
من خبلؿ ىذا االستشااد ادلتوايل من كبلـ أمراء الببلغة ؽلكن أف ّ
مقوماتو الفنّية اجلماليّة.
ادلتناشد بػٌن ّ
الشعراء من حيث طبيعة إنتاج ّ

 :1ينظر،العريب عميش ،القيم اجلمالية يف شعر زلمود دركيش  ،رسالة مقدمة لنيل درجة ادلاجستًن،إشراؼ :أمٌن
الزاكم ،جامعة كىراف ،ص. 365
 :2عبد القاىر اجلرجاٍل  ،أسرار الببلغة ،ص . 74
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الصوتي في القصيدة الجزائرية الحديثة.
الرابع :التّشكيل اإليقاعي للمقطع ّ
الفصل ّ

شعر الجزائري الحديث.
-1
تطور البنية اإليقاعيّة في ال ّ
ّ
شعر الجزائري الحديث ومراحلو ما بين .1975 -1955
 -2اتّجاىات ال ّ
وتطورىا.
-3
الصورة الموسيقيّة في ال ّ
ّ
شعر الجديد ّ
 -4الوظيفة اإليقاعيّة للوزن (البحر) .
-5

الحر في االتجاه الثّالث (السبعينيات).
التّشكيل الموسيقي لل ّ
شعر ّ

شعر العمودي
شعر الجزائري الحديث الجيل األول ):ال ّ
 -6البنية المقطعيّة لل ّ
أنموذجا( .
شعر الجزائري الحديث الجيل الثاني والثالث  ):شعر التّفعيلة
 -7البنية المقطعية لل ّ
أنموذجا (.

الرابع:
الفصل ّ
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تمهيد:
لقد اتٌسم العصر اغبديث الذم نعيشو بتطورات سريعة يف شعرنا اؼبعاصر بدأت باالذباه
الشعر
التٌقليدم احملافظ ،مث االذباه الوجداشل الركمانسي ،كانتهت باذباه التٌحرر كاالنطالؽ كدعاة ٌ
اؼبرسل كشعراء التٌفعيلة ،كقصيدة النثر ،كاغبق أ ٌف ىذه اؼبدارس كانت صبيعها كليدة التٌفاعل اؼبستمر
بٌن التٌيار العريب القدصل ،كالتيار األكركيب اغبديث ،كدبقدار درجة التٌفاعل بٌن التٌيارين تكونت
الشعر اعبديد دل ينبثق من فراغ ،كدل يربز إذل الوجود بصورة فجائية ،كلكنٌو يف
األمباط اعبديدة .ك ٌ
كاقع األمر ييعد حركة ذبديدية زبتلف بدكرىا عن حركات التٌجديد اليت سبقتها ،كأفادت منها أكرب

فائدة عن طريق االنطالؽ باهبابياهتا إذل األماـ من ناحية ،كعن طريق ذبنب سلبياهتا من ناحية
أخرل.
شعر الجزائري الحديث.
تطور البنية اإليقاعيّة في ال ّ
ّ -

التاث ،أل ٌف اغباضر كليد
إ ٌف اغبركة الشعرية اعبديدة سايرت العصر اغبديث ،كدل تبعد عن ٌ
اؼباضي ،كاغبضارة اؼبعاصرة ؽبا جذكرىا يف اغبضارات صبيعها ،ككل اغبضارات يف ـبتلف أكباء
العادل تأخذ من غًنىا كتستفيد من اعبديد كذبدد تياراهتا.
الشكل اؼبوسيقي للقصيدة العربية كاكتشاؼ
الشاعر اعبزائرم اغبديث يف ؿباكلتو لتطوير ٌ
ك ٌ
فظل
يتخل كليان عن الشكل اؼبوركث بأش ٌد صيغو إحكامان كصرامةٌ ،
إمكانيات تعبًن كإوباء دل ٌ
يستعملو إذل جانب األمباط اؼبوسيقية األخرل اليت اكتشفها ،أك بتعبًن أدؽ استولدىا من ىذا
الشكل اؼبوركث .إف التجديد يف بنية القصيدة العربية اؼبعاصرة جعلها قادرة على استيعاب
اؼبضموف اغبديث بدكف أف تكوف عالة على القدصل يف بنائها ،كانتقلت بذلك من كوهنا قيمة لغوية
بالغية لتصبح قيمة صبالية ذات داللة إنسانية موجبة تدلل على أنٌو يع ٌد صياغة فنية لركح اغبضارة
اليت مشلت جوانب اغبياة اؼبختلفة.
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اإليقاعي في القصيدة التّقليديّة المحافظة:
 التّشكيلّ

اليت زبضع يف نظم قصائدىا لبنية
يعترب البيت يف قصيدة ٌ
الشعر العمودم ذات الشطرين ٌ
البحر العركضي اليت اكتشفها اػبليل بن أضبد الفراىيدم كحدة موسيقية منفصلة مع االلتزاـ بركم
الشعر
للشعر ،كيرل بعض النٌقاد أ ٌف ٌ
الصفة اعبوىرية ٌ
كل أبيات القصيدة ،فالوزف ىو ٌ
كاحد يف هناية ٌ

موسيقى ربولت الفكرة فيها إذل عاطفة ،كإف كانت العاطفة بدكرىا ،ىي مصدر الوزف نتيجة جهد
السيطرة على فورهتا.
ٌ
الشاعر التٌلقائي يف ٌ

ييعترب اإليقاع يف القصيدة التٌقليدية دبثابة ذبانس لغوم آخر غًن األكزاف ،كإف تغلٌب النٌظاـ

الشعر
الزمين حٌن ترتبط ببيت ٌ
كمية تأخذ مداىا ٌ
اإليقاعي على النٌظاـ اللٌغوم فالتٌفعيالت أطر ٌ
اؼبنطوؽ حقيقة ككاقعان ،كمن مث فإف القصيدة التقليدية سبثل أكثر من كجو إيقاعي ،كذلك ال ينفي
كجود النمطية يف العديد من القصائد ،فالتٌغًن يف األبنية اإليقاعية يكوف ؿبدكدان ال سيما اؼبقاطع،
حيث تتأثٌر بكثرة االلتزامات العركضية بشكل مباشر كتيعد التفعيلة يف القصيدة ىي األساس الذم
تنوع اإليقاع بٌن بيت كبيت ،كبٌن شطر كشطر ،فاإليقاع ليس إال بناء تابعان للمعىن
يقوـ عليو ٌ
ىبضع لصوره ،اليت تتغًن من بيت إذل بيت آخر ،كالذم يؤدم بدكره إذل أف يتالءـ البناء اإليقاعي
مع حجم ىذه التغًنات.

الشاعر كاؼبتل ٌقي على إطار إيقاعي
فالبنية اإليقاعيٌة يف القصيدة التٌقليدية دبثابة اتٌفاؽ بٌن ٌ
فالشاعر يكوف ؿبكومان بإهباد أبنية إيقاعية متوازية مع األنساؽ اؼبقطعية اليت يسمح
كاضح اغبدكدٌ .
هبا الوزف الشعرم .فالوزف ال كجود لو إال باعتباره عالقة بٌن اؼبعىن كالصوت .كمن مث فإ ٌف دراسة
إيقاع القصيدة االتٌقليدية ينبغي أف تتجاكز إطار النٌظر إليو على أنٌو نظاـ صارـ يبنح داللتو من
الشاعر أفكاره كعمق
هبسد فيو ٌ
البيت األكؿ ،كإمبا نظاـ يبثل صورة حسيٌة لبنائو ال ٌدالرل ،كحيث ٌ

أحاسيسو.
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الحر:
 التّشكيل اإليقاعي في ال ّشعر ّ

الشعر بعدد
الضرب من ٌ
ٌ
اغبر ىو الذم ال يتقيٌد بوزف كال قافية ،كيتح ٌدد ىذا ٌ
الشعر ٌ
الشعرم الواحد ،كال أسلوب التٌقفية،
لسطر ٌ
األسطر ٌ
الشعرية ،ال ينتظم فيها عدد التٌفعيالت يف ا ٌ
بالشعر األكركيب ،فزاد تطلعهم إذل
الشعراء العرب ٌ
كقد أكلع بو شعراؤنا اعبدد ،عندما اشت ٌد اتٌصاؿ ٌ

البحث عن كل جديد يف الوسائل كاؼبوضوعات كالتٌقنيات كاالستعارات كاألشكاؿ الفنية كما ازداد
الشعر التٌقليدم يف االعتبارات اليت كانت تعد هبا
تطلعهم إذل ربرير أنفسهم من كل ما يبت إذل ٌ
القصيدة الشكل الفين الذم وبظى بالرضا كيبتاز بالسمو كالكماؿ.
اغبر
كيعترب أغلب الدارسٌن أف قصيدة رمضاف ضبود يف  1928ىي ٌأكؿ بداية لظهور ٌ
الشعر ٌ
يف اعبزائر  ،ألنٌو سعى إذل ربقيق شعر صاؼ فأضحى الفرؽ بٌن شعره كشعر من سبقو كالفرؽ
الذم بٌن اؼبوسيقى الفكرية التجريدية كاؼبوسيقى الوصفية.
الشعر اعبديد ال يبكن أف ترتد أ ٌبوهتا إذل قصيدة كاحدة لرمضاف ضبود،
كأغلب الظٌن أف حركة ٌ

السائحي ،فقد ظهرت ىذه اغبركة
أك أخرل أليب القاسم سعد اهل ،أك حملمد األخضر عبد القادر ٌ

للشعر العريب.
الشعراء يف سبيل تطوير البنية اإليقاعيٌة ٌ
نتيجة طبيعية حملاكالت متوالية ،أقدـ عليها ٌ

فإ ٌف التٌاريخ "ال يبدأ بقطعة أك ؿباكلة لكنو يبدأ حبركة أك تيار ،كالشك أف ما يراه بعض

الباحثٌن ىو األكؿ قد هبد باحث آخر من سبقو يف ؿباكالت أخرل أما إذا كاف التاريخ حبركة أك
حت كلو اكتشفت بعض احملاكالت اؼبعزكلة" ...
تيار ،فإ ٌف الرأم يظل دائما سليما ٌ

1

الشعر اؼبعاصر يف اعبزائر منذ بدايتها حت اآلف أجياالن ع ٌدة أبرزىا:
لقد شهدت قصيدة ٌ
الشعراء جيل اػبمسينات من القرف اؼباضي كجيل الستينات ،كجيل
ثالثة أجياؿ متعاقبة من ٌ
الشكل اغبر ،كمراحل من اإلنتاج .ربسب
الشكل العمودم إذل ٌ
السبعينات حيث االنتقاؿ من ٌ

1
اغبر يف اعبزائر،د ط ،اؼبؤسسة الوطنية للكتاب ،اعبزائر ،1985 ،ص. 54
 :شلتاغ عبود شراد ،حركة الشعر ٌ
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الشعر
فيها أف الشاعر دل يأؿ جهدان يف تطوير أدكاتو الفنية ،كآفاقو الفكرية .كمعىن ىذا أ ٌف رسالة ٌ
اغبر.
دل تنتو رحلتو عند ريادة حركة ٌ
الشعر ٌ
ظل حت اليوـ متٌصل العطاء ينتقل
دل تقف جهود ٌ
الشعراء عند هناية عقد اػبمسينات بل ٌ

كل من أيب
بالشعر من مرحلة تطويرية إذل مرحلة أخرل .كلقد ربرؾ ٌ
ٌ
الشعر اعبديد يف اعبزائر بعد ٌ

صاحل باكية ،كالطٌاىر بوشوشي ،كالغواؼبي ،بك ٌل أساليبو كإيقاعاتو على
القاسم سعد اهل ،كؿبمد ال ٌ
أرض كاسعة مفتوحة كثًنة الفسوخ كاؼبطبات ،كما تشيده من عالمات كنيصب إبداعية متباينة

يظهر كأنٌو قابل لإلضافة أك للتٌغيًن الواصل غبدكد النسف ،كقد ظهر الصراع اإليقاعي يف القصيدة
الزماف كمن الطبيعي أف
اغبرة كاغبديثة أل ٌف القصيدة رباكر ذاهتا كرباكر غًنىا على امتداد ٌ
العربيٌة ٌ
تتصارع البىن اإليقاعيٌة ،تتداخل كتتعارض ،كترسم معاؼبها يف أفق مفتوح من اغبرية كحق التٌجربة
الرفض.
كٌ

شعر الجزائري الحديث ومراحلو ما بين .1975 -1955
 اتّجاىات ال ّاألول:1962 -1955 :
 -1االتّجاه ّ

 مرحلة الحفاظ على الوزن التّقليدي:يف منتصف اػبمسينيات طالعت شعرنا ظاىرة جديدة مع جيل جديد من الشعراء الشباب

كىي الشعر اغبر ،حيث يؤكد معظم الدارسٌن على أ ٌف "البداية اغبقيقية اعبادة لظهور ىذا االذباه،
اغبر يف الصحافة الوطنية ،كىو قصيدة طريقي أليب القاسم
إمبٌا بدأ مع ظهور أكؿ نص من ٌ
الشعر ٌ
سعد اهل اؼبنشورة يف جريدة البصائر بتاريخ  23مارس  1"1955كبالتٌحديد يف عددىا ()313

2

 :1ؿبمد ناصر ،الشعر اعبزائرم اغبديث اذباىاتو كخصائصو الفنية دار الغرب اإلسالمي ،ط ،1بًنكت ،لبناف،1985،
ص.149
:2ينظر ،عبد اهل الركييب ،األكراس يف الشعر العريب كدراسات أخرل ،د ط ، ،ش ك ف ت ،اعبزائر ،1983 ،ص.68
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كأبو القاسم سعد اهل ذكر بأنٌو كتب ىذه القصيدة يف "األبيار يوـ  15مارس 1955كأ ٌف البصائر
1
الشاعر:
نشرهتا يف عددىا  "313كمن مقاطع القصيدة قوؿ ٌ

يا رفيقي
ال تلمين عن مركقي
فقد اختت طريقي!
كطريقي كاغبياة
شائك األىداؼ ؾبهوؿ السمات
عاصف التيار كحشي النضاؿ
صاحت األنات عربيد اػبياؿ
كل ما فيو جراحات تسيل
كظالـ ك شكاكم كحوؿ
تتاءل كطيوؼ
من حتوؼ
يف طريقي
يا رفيقي ...

2

:1أبو القاسم سعد اهل ،الزمن األخضر ،ـ ك ؾ د ط ،اعبزائر ،1985 ،ص.144
:2اؼبصدر نفسو ،ص.141
122

الرابع:
الفصل ّ

التّشكيل اإليق اعي للمقطع الصّوتي في القصيدة الجزائرية الحديثة.

اغبر يف اعبزائر كأ ٌف
كيؤٌكد الصاحل خريف "أسبقية" أبا القاسم سعد اهل على ذبربة ٌ
الشعر ٌ
اغبر،
من كتب ىذا اللٌوف زمن الثورة إمبٌا جاء بعده "كسعد اهل ٌأكؿ اؼبتقدمٌن على ذبربة ٌ
الشعر ٌ

الشكل كاؼبضموف ...كطبار
كيثىن عليو باكية الذم استطاع أف يغذم ىذه التٌجربة بركح جديدة يف ٌ

اغبر يف اػبمسينيات". 1
ثالث ثالثة يف ذبربة ٌ
الشعر ٌ
إ ٌف ذبربة "سعد اهل" فتحت الطريق أماـ شعراء آخرين القتحاـ ىذه اؼبغامرة "لقد توالت
الكتابة الشعرية على منواؿ غًن تقليدم ،كتفاكتت التٌجارب الفنيٌة بٌن شاعر كآخر ،كنذكر من
الشعراء أضبد الغواؼبي ...،عبد الرضباف زناقي ،كعبد السالـ حبيب ،كؿبمد األخضر
ىؤالء ٌ
السائحي"...
ٌ

2

الشعراء بضركرة مسايرة اغبياة اؼبعاصرة،
الشعرية نتيجة إحساس ٌ
كجدت ىذه الظاىرة ٌ
الشيء الذم دفعهم
كخاصة بعد نكسة  8مام  1945كاليت راح ضحيتها اآلالؼ من األبرياء ٌ
أىم العوامل ،إحساس
إذل البحث عن قالب ٌ
فين جديد يعربكف فيو عن ركح العصر "إ ٌف من ٌ
الشعراء اعبزائريٌن بضركرة التٌحوؿ عن ىذا القالب التٌقليدم اؽبندسي ،الصارـ إذل قالب جديد
ٌ
يستجيب ؼبتطلبات اغبياة اؼبعاصرة ،كيتفاعل مع التطورات السياسية كالثقافية كاالجتماعية اليت
3
الشعر إمبا جاءت على
كانت تشهدىا اعبزائر بعد اغبرب العاؼبية الثانية"  ،ككتابة ىذا النٌوع من ٌ

أيدم الشعراء اؼبغتبٌن باؼبشرؽ العريب ،ككبن نعلم بأ ٌف اؼبشارقة أحدثوا ثورة كربل يف ميداف
األدب يف تلك الفتة متأثرين باألدب الغريب الذم عرؼ تطورا مذىال شأنو شأف الثورة الصناعية،
فما كاف على اعبزائريٌن سول احتواء التٌجربة كسعد اهل نفسو اعتؼ بفضل اؼبشارقة عليو يف
اغبرة حيث قاؿ":غًن أ ٌف اتصارل باإلنتاج العريب القادـ من اؼبشرؽ – كالسيما
كتابة القصيدة ٌ
لبناف_ كإطالعي على اؼبذاىب األدبية كاؼبدارس الفكرية كالنٌظريات النٌقدية ضبلين على تغيًن
:1الصاحل خريف ،الشعر اعبزائرم اغبديث ،ـ ك ؾ  ،د ط ،اعبزائر،1984 ،ص. 355/354
:2أضبد يوسف ،يتم النص كاعبينيالوجيا الضائعة  ،ط ،1منشورات االختالؼ ،اعبزائر  ،2002ص.64
3
الشعر اعبزائرم اغبديث اذباىاتو كخصائصو الفنية ،ص.152
 :ؿبمد ناصرٌ ،
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الشعر ،كسبشيا مع ىذا اػبط نشرت بعض القصائد اليت
اذباىي كؿباكلة التٌخلص من التٌقليدية يف ٌ
حرة القوايف مثل( :احتاؽ ،صبيلة ،ربيع) مث دل ألبث أف ربررت من
كانت رتيبة التٌفاعيل كلكنٌها ٌ
التٌفاعيل أيضا" 1.كىذا مقطع من قصيدة (احتاؽ):
أيف كل قلب أزيز النذكر
كيف كل أفق ضيا كأكار
كيف كل عرؽ دـ يتلظى
ىبور يذكب شذا كافتخار
تنزم لو كل جارحة
كتطفو بو يف فضاء خبار
فال عصب طافح باألماشل
كال كتر ىازج للضمار
عشقنا اغبياة كحوال كشوكا
فجئنا هنيئها للبذار

2

يضاؼ إذل ذلك عامل آخر ساعد على دفع ىذه التٌجربة إذل األماـ كىو بركز بعض
الشعرية كلبص بالذكر ؾبلة (اآلداب) اللبنانية اليت
اجملالت العربية اليت كانت تدعوا إذل اغبداثة ٌ
كجد فيها شعراءنا متنفسا رحبا لنشر أعماؽبم فيها" :كىذا ما نلفيو لدل الشاعر أيب القاسم سعد
اهل الذم فتحت لو ؾبلة اآلداب صدرىا ،كغًنىا من اجملالت العربية ينشر فيها قصائده ،كيعرؼ
:1عبد اهل الركييب ،األكراس يف الشعر العريب كدراسات أخرل ،ص.68
:2اؼبصدر ،س ،ص.131
124

التّشكيل اإليق اعي للمقطع الصّوتي في القصيدة الجزائرية الحديثة.

الرابع:
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باغبركة الشعرية كالنقدية يف اعبزائر مثلو كمثل غًنه من األدباء كالنقاد اعبزائريٌن" . 1كانت ىذه حملة
موجزة عن ظهور الشعر اغبر ببالدنا كالعوامل اليت فرضت نفسها على شعراء تلك الفتة ؼبمارسة
ىذه التجربة.
وتطورىا.
الصورة الموسيقيّة في ال ّ
 ّشعر الجديد ّ
اغبر عن العمودم ،ىو عدـ التزامو بنظاـ الوزف كالقافية اؼبعهودتٌن ،كىو
إ ٌف ما يبيز ٌ
الشعر ٌ

كل كاحد منهم أف
ما سعى إذل تطبيقو كل من تبناه من شعرائنا األكائل يف ىذا ٌ
االذباه فحاكؿ ٌ
الشعر العمودم كزنا كقافية ،فقد أقامو
يقيم تشكيال إيقاعيا جديدا ىبرج بو من إطار موسيقى ٌ

على نظاـ التٌفعيلة ال على أساس البيت 2كباعتبار أ ٌف ىذا اللٌوف كاف جديدا على شعرائنا
اكتسبوه نتيجة احتكاكهم بأدباء اؼبشرؽ العريب كما ذكرنا سابقا.
الشعرية
إذل جانب ضعف مستواىم الثقايف الذم جعلهم ال يطٌلعوف على أرقى التٌجارب ٌ
العاؼبية يف ىذا اللٌوف ،كإف ىم اطٌلعوا عليها فال يبكنهم استيعاهبا لذا فهم دل يكونوا بالبارعٌن يف
خوض غمار ىذه التجربة فقصائدىم بقيت حبيسة قيود القافية اؼبتتالية كبقيت زبضع لقيود الوزف
الشكل
كنلحظ ذلك يف قصيدة (طريقي) أليب القاسم سعد اهل اليت حاكؿ فيها أف" :يتٌحرر من ٌ
اؼبوسيقي القدصل كما ربرر من أفكار سابقة ،فاعتمدت القصيدة على االرتباط النٌغمي بٌن
األبيات اؼبتتالية كارتكزت على نقطة نغمية توجو حركة النفس مع اؼبوسيقى كىي كلمة "طريقي"
لكنٌها ما زالت حبيسة يف قيود القافية اؼبتتالية...،كمازالت زبضع لقيود الوزف ،حيث يوازم فيها
بٌن األبيات الشعرية"

3

 :1أضبد يوسف ،يتم النص كاعبينيالوجيا الضائعة ،ص.61
:2ينظر ،ؿبمد ناصر  ،الشعر اعبزائرم اغبديث اذباىاتو كخصائصو الفنية ،ص.218
 :3عمر بوقركدة ،الغربة كاغبنٌن يف الشعر اعبزائرم اغبديث (، )1962-1945د ط ،منشورات جامعة باتنة  ،اعبزائر
، 1997ص.295
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يوضحاف ما قلناه:
كىذاف اؼبقطعاف ٌ
أؼبح األطياؼ من حورل شوادم
للرؤل السكرم ،آلالؼ العباد
للربيع اغبلو شوقا للزىور
للهول الزخار بالذكرل كأنساـ العطور
أشل كلما حاكلت كصال
غًن ٌ
دل أجد قريب ظال غًن أعقاب الشموع
كغديرات ال ٌدموع
تتواذل يف طريقي
يا رفيقي!

لست أنسى حٌن ضوأت اؼبشاعل
كاحتضنت النور غصبا يف اجملاىل
كعربت الليل نارا كشراؾ
كتصفحت الوجود
فإذا ىو إلو كعبيد
كخضم من دماء كضفاؼ للعراؾ
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كسياط ىاكيات
كجسوـ داميات
ناىدات يف طريقي
يا رفيقي !

1

كبعد ىذه التجربة فإ ٌف سعد اهل يف أعمالو األخرل حاكؿ التٌخلص من ىذا النٌظاـ
كذلك":حٌن أصبح التٌشكيل اؼبوسيقي عنده ،خاضعا خضوعا مباشرا للحالة النفسية أك الشعورية
اليت يصدر عنها ،كما نالحظ ذلك يف قصيدتو ( شيء ال يباح)".2
ىناؾ شيء ال يباح
يعذب القلوب  ...ينكأ اعبراح
أك غاب من عيوننا ثواف
كبسو مرارة  ...أحزاف
نظل نسأؿ النجوـ عنو كالقمر
ندعوه بالدموع كالصالة
كبين لو اعبباه
نرجوه أف يطل  ...يبنح الغفراف

 :1اؼبصدر ،س ،ص.142/141
 :2ؿبمد ناصر ،الشعر اعبزائرم اغبديث اذباىاتو كخصائصو الفنية ،ص.221
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الرابع:
الفصل ّ

أك غاب من عيوننا ثواف ..
كنستلذ يف سبيلو األدل
كنستطيب لسعة اعبراح
لو أنو يباح

1

كيف قصيدة أخرل بعنواف (الثورة) يبتدح ليلة نوفمرب معتربا إياىا " اغبلم الذم تطلعت إليو
األجياؿ طويال حت كاد اليأس من ربقيقو يتسرب إذل النفوس كلكنو تفجر كما تفجرت عواطف
الشعب"

2

كاف حلما كاختمار
ككاف غبنا يف السنٌن
كاف شوقا يف الصدكر
أف ترل األرض تثور
أرضنا بالذات أرض الوادعٌن
أرضنا السكرل بأفيوف الوالء
أرضنا اؼبغاكلة األعناؽ من كقت مضى ...
كاف حلما ،كاف شوقا ،كاف غبنا.. ،
غًن أ ٌف األرض ثارت
:1اؼبصدر ،س ،ص.351
:2ؿبمد ناصر ،الشعر اعبزائرم اغبديث اذباىاتو كخصائصو الفنية ،ص.221
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كاؽبتافات تعالت
من رصاص الثائرين
كالكثافات هتاكت
مثلما هتول الظنوف
كبراكٌن بالدم ىزت الدنيا كمارت
كقلوب الكرماء الوادعٌن ...

1

الشاعر ؿبمد الصاحل باكيو كبالرغم من أف موسيقاه ىادئة إال أنٌو يف قصائده "الثورية دل
أما ٌ
يستطع التٌخلص من اعبهارة اؼبوسيقية ...كدل يكن موقفا دائما يف التغلب على الكلمات اليت
لشاعر كاف هبرم كراء ىذه الكلمات بدافع
ربمل يف طياهتا شحنات موسيقية حادة ،كلعل ا ٌ
اؼبوقف النفسي اؼبتحمس الذم يدفع الشعراء إذل اختيار الكلمات العنيفة القوية دكف مراعاة
ؼبتتاليات الفن ،كما جاء ذلك عنده يف قصيدة اإلنساف الكبًن الصادرة يف سنة  2 "1958كىذا
اؼبقطع منها:
قاؿ شعيب يوـ كحدنا اؼبصًن
أنت إنساف كبًن
يا جراحي
أكقفي التاريخ ،إنٌو نبع تاريخ جديد
أكقفي التاريخ هبين غليت عرب دمشق كالصعيد
:1اؼبصدر السابق ،ص.179
:2ؿبمد ناصر ،الشعر اعبزائرم اغبديث اذباىاتو كخصائصو الفنية ،ص.227
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يا جراحي
يف دمي كنز السنابل
ينحين شوقا إذل صوت اؼبناجل
يا أنا ،يا ثوريت
يا أغاشل طفليت
أنا إنساف كبًن
قاؿ شعيب يوـ كحدنا اؼبصًن
يا رفيقي
أنا إنساف طريقي
أغرز احملراث ينقل ثوريت للذرة الدنيا
ألعماؽ خفية
أحبس السحب ..
ىنا حبر كأمطار سخية
كربيع صاغو طفل لشعيب..كصبية
أكقف اللحظة أنا غبظة كربل غنية
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دل تزؿ تعمق أعماقا كأجياال فتية

1

كالقصيدة كلها حشد للكلمات اغبادة العنيفة ،فالشاعر ىنا ال يهمو اعبانب اعبمارل بقدر ما
يهمو التٌعبًن عن نفسيتو.
كما قبد الشاعر ؿبمد بلقاسم طبار ينسج على منواؿ الشاعرين السابقٌن فشعره غلب
عليو النضاؿ فهو "يتحدث عن منطق الكفاح اؼبسلح الذم ىو الطريق اغبقيقي للتحرر كاػبالص
من نًن اؼبستعمر 2"...كيظهر ذلك جليا يف قصيدتو (منطق الرشاش) حيث يقوؿ فيها:
ال تفكر  ..ال تفكر..
يا ؽبيب اغبرب زؾبر  ...مث دمر ..
يف الذرل السمراء من أرض اعبزائر  ..ال تفكر..

3

الشعراء كانت يف أغلبها شبيهة بالطلقات السريعة كإيقاعها كاف
إ ٌف معظم قصائد ىؤالء ٌ
يبتاز بالتوتر كالسبب يف ذلك ىو أف نبهم كاف كصف اغبرب ،لذلك دل يهتموا باعبانب الفين
كاعبمارل للقصيدة فوقعوا يف "الغنائية الفردية اليت تعين االنغالؽ كعدـ التفتح على الكوف كالعادل
اإلنساشل  ...كالسقوط يف التكرارية اليت تعين أف ثقافة اؼباضي ىي النموذج السليم " . 4

1ؿبمد الصاحل باكية ،أغنيات نضالية ،دط ،موفم للنشر،اعبزائر ،2008 ،ص.58/57
:2عبد اهل الركييب ،األكراس يف الشعر العريب كدراسات أخرل ،ص.77 /76
:3ؿبمد بلقاسم طبار ،ظالؿ كأصداء ،ش ك ف ت ،اعبزائر، 1970 ،ص.64/63
:4عمر أزراج ،اغبضور .مقاالت يف األدب كاغبياة ،ش ك ؾ ،د .ط ،اعبزائر ،1983 ،ص .20
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 الوظيفة اإليقاعيّة للوزن (البحر) :من األكزاف اليت استخدمها شعراء تلك الفتة "ؾبزكء الرجز كالرمل كاؼبتقارب مث قبد بعضهم
يضيف إليها ؾبزكء الكامل كاؽبزج كاؼبتدارؾ" 1كلعل السبب الذم دفعهم إذل استخداـ ىذا النٌوع
من األكزاف بساطتها اليت تضمن اغبرية يف استخداـ التٌفعيلة كاؼبالحظ على شعرائنا كثرة نظمهم
على حبر الكامل كىذا راجع ؼبا يبتاز بو ىذا البحر من إيقاع موسيقى ىادئ رصٌن ،كما تعرؼ بو
تفعيالتو من جزالة كحسن اطراد ...ذبعهلو يتناسب مع اؼبوضوعات اعبادة اليت ربتاج إذل نفس
طويل ، 2كاؼبعركؼ عنهم أ ٌف جل قصائدىم دارت حوؿ الثٌورة اعبزائرية ،فالتٌغين هبا ككصفها كاف
وبتم عليهم النٌظم ببحور طويلة ذات مقاطع متناسبة ،يقوؿ سعد اهل يف قصيدتو (ربيع اعبزائر):
من اللهب األزرؽ
الشفق
كمن طبرة ٌ
كلوف ال ٌدـ اؼبهرؽ
الربيع
سيصحو ٌ
كتزىو الوركد العذارل
على كل درب
كيف كل قلب
سباثيل فخر
كتيجاف حب
:1ؿبمد ناصر ،ـ اؼبذكور ،ص.247
:2ينظر ،اؼبرجع ،ف  ،ص.249
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1

 اإلتّجاه الثاني. 1968 -1962 : مرحلة االنتقال وتغيير الوحدة العروضية التقليدية:شهدت اعبزائر يف الستينات صمتا رىيبا يف ميداف الشعر كردبا يعود ذلك إذل صبلة من
األسباب كاؼبتمثلة يف" :انصراؼ بعض الركاد إذل استكماؿ دراساهتم العليا ،كتوجههم كبو األحباث
األكاديبية كاالنشغاؿ بعدنبا بالتدريس يف اعبامعة ،كربمل أمانة تكوين األجياؿ الصاعدة". 2
فنجد الشاعر ؿبمد الصاحل باكية انصرؼ هنائيا لعملو كطبيب ،كأبو القاسم سعد اهل
كأستاذ جامعي كالبقية األخرل ربملت مناصب إدارية ـبتلفة أضف إذل ذلك فقداف الصحافة
األدبية كعدـ كجود إرباد هبمع األدباء ،كقلة النوادم الثقافية ،كإنباؿ العناية باعبانب الثقايف
كتظاىراتو من أمسيات ،ؿباضرات ،ندكات ،كقلة تواجد الكتاب العريب يف األسواؽ ،كضعف طبع
كنشر اإلنتاج األديب.3..
كمن اؼبعركؼ أ ٌف اجملتمع اعبزائرم خرج من ربت كطأة االستعمار كىو ال يبلك لنفسو
رصيدا ثقافيا هبعلو يطلع على األعماؿ األدبية فيفهمها كوبللها .كالعامل اآلخر الذم جعل من
الكتابات تكاد تتالشى ىو إحساس الشعراء جبدكل عدـ الكتابة فاؼبستعمر انكسرت شوكتو
فاؼبتحدم غًن موجود.
لذلك فإ ٌف لغة القلم بالنسبة ؽبم انتهى دكرىا "كمن أىم األحاسيس النٌفسية ،فقداف
الشاعر اعبزائرم يكتب ليتحداه
التٌحدم بعد اهنزاـ اػبصم كىو اؼبستعمر الفرنسي الذم كاف ٌ

:1اؼبصدر ،س ،ص.279
 :2ؿبمد ناصر ،ـ اؼبذكور ،ص.161
 :3ينظر ،اؼبرجع ،ف،ص.162
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كليعرب عن صموده ،كصمد شعبو" 1فهذه األسباب اليت قمنا برصدىا كانت اغباجز اؼبنيع يف
مواصلة الكتابة الشعرية على النحو الذم بدأت عليو لتفسح اجملاؿ إذل بعض الكتابات الرديئة اليت
ال يبكن أف تكوف ؿبل دراسة يف عرضنا ىذا.
 اإلتّجاه الثالث.1975-1968 :شعرية المتكاملة :
 مرحلة الموجة ال ّالشعر اعبزائرم يف ىذه الفتة استفاقة عما كاف عليو يف السابقة حبيث ظهرت أظباء
عرؼ ٌ
اغبر
جديدة دل تكن معركفة من قبل برز من بينها اذباىاف اثناف اذباه يكتب ٌ
الشعر العمودم ك ٌ
كوباكؿ التٌجديد يف إطاره ،مثل مصطفى الغمارم ،كؿبمد بن رقطاف ،كصباؿ الطاىرم ،كعمر
بوالدىاف ،كؿبمد ناصر ،كمربككة بوساحة ،كعبد اهل ضبادم ،كرشيد أكزاشل ،كصبيلة زنًن كغًنىم،
الشعر العمودم مثل أضبد ضبدم كعبد
اغبر كأعلن القطيعة بينو كبٌن ٌ
كاذباه انصرؼ إذل ٌ
الشعر ٌ
العارل رزاقي ،كأزراج عمر كضبرم حبرم ،كأحالـ مستغامبي ،كجركة عالكة كىيب ،كؿبمد زتيلي
كغًنىم. 2
كعلى الرغم من ىذا الوضع أك الواقع الذم من اؼبؤكد كأنو سيدفع باغبركة الشعرية إذل
التٌطور ،إال أنٌو دل وبدث شيء من ذلك ،فهذه اغبركة دل تستطع فرض نفسها على الوجو األكمل
كذلك عبملة من العوامل فتكوين الشعراء "الثقايف كالشعرم دل يساعد الكثًن منهم على تقدصل
مباذج طيبة ،أضف إذل ذلك ما كاف يتصف بو بعضهم من كسل كغركر ،جعلهم يكتفوف بثقافة
شعرية سطحية ليس ؽبا جذكر أصيلة يف الشعر العريب القدصل ...كاعبمهور اؼبثقف باللغة العربية
عامة كاف كما يزاؿ ضئيال كاؼبتذكؽ ؽبذا الشعر اعبديد أضاؿ". 3
 :1اؼبرجع ،ف ،ص.164
:2ينظر ،ؿبمد ناصر ،ـ اؼبذكور ،ص.167
:3اؼبرجع  ،ف  ،ص.168
134

الرابع:
الفصل ّ

التّشكيل اإليق اعي للمقطع الصّوتي في القصيدة الجزائرية الحديثة.

ظل مسيطرا على الساحة كىذا العتبارات فنية كاؼبتمثلة يف التفعيلة
كما أف ٌ
الشعر العمودم ٌ
الواحدة كأخرل تارىبية فسيطرت النٌظرة التٌقليدية كانت كما تزاؿ تورل النٌصوص القديبة أنبية
كربل ،كهتتم بالشعر اعباىلي أكثر من اىتمامها بالشعر اغبديث كاؼبعاصر . 1ضف إذل ذلك
الفجوة العميقة اليت برزت بٌن اعبيل القدصل كاعبيل اعبديد ،حيث أصبح ىذا األخًن بدكف موجة،
أم أف الدكر الذم كاف هبب أف يلعبو الشعراء السابقٌن انعدـ "كربت تأثًن بعض الكتابات
اليسارية  ...ذات النزعة اؼباركسية ...انفصل بعض الشعراء الشباب عن اآلثار الشعرية التاثية،
كأصبحوا ينظركف إذل كل مالو عالقة بالتاث أك الدين نظرة ضيقة غًن موضوعية 2"...فمثال يرل
(أزراج عمر)  :بأف شعراء اعبيل السابق كانوا يتنبوف على الصعيد الفكرم التقليدية كالسلفوية يف
ربجرىا كؿبدكديتها ،إذ ال قبد يف شعرىم طرحا حقيقيا للصراع الدائر حبدة بٌن عناصر التخلف
كالتبعية كاالنغالؽ اليت ترزخ ربتها ؾبتمعاتنا كبٌن عناصر التقدـ اغبقيقية يف شكلها الديبقراطي ما
عدا بعض التلميحات الشديدة اغبياء كاليت تعود أساسا إذل اإلستعمار الفكرم ذم البعد
اإلصالحي اؼبرتكز على الرؤية الدينية يف مضموهنا اإلتباعي. 3
أما على الصعيد الفين اؼبرتبط باؼبضموف فهو يرل بأف أشعار من سبقوه تنتمي إذل مدرسة
النظم كاألفعاؿ ىذه اؼبدرسة اليت ال تزاؿ غبد اآلف رباكؿ تعكًن صفو التجارب اعبديدة باسم
العودة إذل تراثنا 4كيف موضع آخر ينفي بأف ذبربتو الشعرية استفادت من الشعراء اعبزائريٌن الذين
سبقوه ألهنم حسب رأيو ليسوا أصحاب ذبارب إبداعية حقيقية بل ىم ال يتجاكزكف مدار
احملاكالت اليت ظلت عند البدايات الشديدة اللهثات كاؼبصابة يف أحياف كثًنة . 5كيسلك (أضبد

:1ينظر ،اؼبرجع ،ف ،ص.170
 :2اؼبرجع ،ف،ص.173
 :3أضبد يوسف ،يتم النص كاعبينالوجيا الضائعة ،ص74
:4ينظر ،اؼبرجع ،ف،ص.75
:5ينظر،اؼبرجع  ،ف،ص.74
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ضبدم) نفس اؼبنحىن فهو يرل بأف شعر من سبقو دل يتابع حركة التطور يف اعبزائر  1...ألنو شعر
الشباب على الربكز
تراثي .إ ٌف ىذا التٌنكر كىذه اؼبعاداة ينبعاف من خلفية نفسية أال كىي :حرص ٌ
الساحة األدبية كتوقعهم اؼبستعمل إذل الشهرة ،كلذلك وباكلوف إضهار ذبارهبم على أهنا زبتلف
يف ٌ
عن ذبارب من سبقوىم كأهنا تتميز عنها جبدة صفات الشباب االندفاع كالتحمس ،كاالعتداد

بالنفس الذم قد يصل حد الغركر أحيانا . 2كيرجع السبب يف ذلك كوهنم كانوا ؿبظوظٌن ألهنم
فتحوا عيوهنم يف زمن تطلعوا فيو إذل كطن تشرؽ فيو مشس اغبرية كاالشتاكية كالتقدمية ،إنو كطن
الفقراء كاؼبستضعفٌن ،كاؼبقهورين ...كالتقدمية كالرجعية كاإلمربيالية كالفالحٌن كالكادحٌن،
كالعاىرات كاإلقطاعيٌن ،كاحملراث كاغبقل كالفأس كاؼبنجل 3...فجاءت معظم قصائدىم تكريسا
ػبدمة اإلنساف يف اغبرية كالعدالة كاالبتعاد عن قصيدة اؼبدح الذليلة ،كقصيدة اؽبجاء الشوفينية
كالعوادل الشعرية اليت تكرس التشاؤـ كالتخاذؿ كالدكتاتورية كالتسلط كالفكر اإلقطاعي الربجوازم
معتمدين يف ذلك على أعمق ذبارب الشعر العاؼبي كالثورات العاؼبية اليت قامت على مبادئ
إنسانية نبيلة كذباكز اؼبنطق السلفوم الذم يرل يف الشعر ؾبرد كصف كرؤية اغبياة إذل طراز من
الشعرية اليت تقدـ للحياة قيما مضافة بعد كعيها تارىبيا ،ضمن إيقاع التساؤؿ كاعبواب كالشمولية
ال التجزيئي كالوحدة العضوية ال التبعثر كالتواصل اػبالؽ ال االنقطاع من اجل االنقطاع. 4
فنسجوا أشعارىم على منواؿ نزار قباشل ،كالسياب ،كالبيايت ،كعبد الصبور ،كسعدم
يوسف ،ؿبمود دركيش ،ظبيح القاسم ،كاالتصاؿ الغًن اؼبباشر عن طريق التصبات بينهم كبٌن شعر
ناظم حكمت،ك لوركا ،ك بابلونًنكدا ،كبودلًن ،كرامبوا ،كأراجوف ،كغًنىم من الشعراء 5فنجد مثال

 :1ينظر،ؿبمد ناصر ،الشعر اعبزائرم اغبديث .اذباىاتو ،كخصائصو الفنية ،ص.174
:2ينظر ،اؼبرجع،ف ،ص .175
 :3ينظر،أضبد يوسف ،يتم النص كاعبينيالوجيا الضائعة ،ص.76
 :4ينظر ،اؼبرجع ،ف ،ص.23
 :5ينظر ،ؿبمد ناصر ،الشعر اعبزائرم اغبديث اذباىاتو كخصائصو الفنية  ،ص181 /180
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مثال عبد العارل رزاقي يتوجو برسالة خاصة إذل "لوركا" الشاعر اإلسباشل اؼبناضل الذم استشهد
كىو يتغىن حبرية اإلنساف كيستنجد بو قائال:
لوركا
علمين كيف سأصرخ من أعماقي باسم اغبق الضائع
كيف أحارب يف صف اإلنساف اعبائع

1

الشباب على التٌجارب العاؼبية إال أ ٌف أشعارىم
الشعراء ٌ
الرغم من إطالع ىؤالء ٌ
كعلى ٌ
الشعراء كدل سبتزج بتجارهبم فهي
تتعمق يف نفوس ٌ
السطح دل ٌ
ظلت يف أغلب النصوص طاغية على ٌ
ال تتعدل كوهنا سردا ألعالـ ثورية 2...كاعبدير باؼبالحظة أ ٌف شعراء ىذه اؼبرحلة كانوا متأثرين تأثًنا

كبًنا باؼباركسية كظهر ذلك جليا يفٌ أبريل من سنة  1975يف اؼبؤسبر العاشر لألدب العريب
كمهرجاف الشعر الثاشل عشر باعبزائر حيث أعلنوا عداءىم كقطيعتهم التٌامة لكل موركث قدصل.
الحر في اإلتجاه الثالث (السبعينيات):
 التّشكيل الموسيقي لل ّشعر ّ
بالسطر
إ ٌف أغلب شعراء ىذه اؼبرحلة أعلنوا القطيعة مع الشعر العمودم حيث بدؤكا ٌ

الشعرم اؼبعتمد على التفعيلة إذل أف أصبحوا يعتمدكف اعبملة الشعرية كما يسمى يف مصطلحات
ٌ

الشعر بالتٌدكير 3كمن شبٌة فإف اؼبوسيقى عندىم أصبحت تعتمد على اإليقاع اؽبادئ ال على
اإليقاع الرناف العارل كما ىو الشأف يف الشعر العمودم عامة كلكن ىذه اؼبوسيقى عندما ال تلتزـ
بتفعيلة أك تفعيلتٌن من حبر معٌن تنزلق كبو النثرية . 4كمن بٌن الشعراء اعبزائريٌن بٌن األكثر
1
اغبب يف درجة الصفر ش ك ف ت ،اعبزائر ، 1977 ،نقال عن عبد اهل الركييب .األكراس يف الشعر
 :عبد العارل رزاقيٌ ،
العريب كدراسات أخرل ،ص .121
 :2ؿبمد ناصر ،ـ اؼبذكور  ،ص .179
:3ينظر ،اؼبرجع ،ف ،ص.232
:4ينظر ،عبد اهل الركييب ،األكراس يف الشعر العريب كدراسات أخرل ،ص .123
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استخداما للجملة الشعرية يف ىذه الفتة "عبد العارل رزاقي" الذم يقوؿ يف قصيدتو"اعتافات
متأخرة" رشيدة تدخل القلب ،تغتالو فجأة تستبد بكل شعور ،كسبتد عرب الشرايٌن ،تغزكا الضلوع،
كربتل ذاكرة السندباد ،ىبيل رل أشل أتذكر بسمتها ،حركات أناملها ،شعرىا الذىيب ،ربدثين عن
زليخة كيف تراكد يوسف عن نفسها ،كعن اغبلم كيف يفسره مرتٌن ...تصورت أف رشيدة
معشوقة السندباد ،فطالبت أف يستحم بأنفاسها الزمن اؼبستحيل 1...كما نالحظ ذلك أيضا يف
قصيدتو "الغربة ،الوطن ،اغبب" ك"عودة السندباد" حيث يستخدـ الشاعر تفعيالت متعددة من
حبور متعددة مع اضطراب القافية باإلضافة إذل اعبمل الطويلة اليت ىي أقرب إذل النثر منها إذل
الشعر .2إف ىذه القصائد يف ؾبموعها ربطيم للوقفة العركضية كالداللية ،إنو سبرد على كحدة البيت
كسبرد على اؼبفهوـ الذم كاف شعراء القصيدة األكائل ىبضعوف لو .إف آخر مرحلة توصل إليها
شعراء اعبزائر تتمثل يف الشعر اؼبنثور الذم ظهر على يد "أيب العيد دكدك يف ذباربو كعبد اغبميد
بن ىدكقة يف ديوانو األركاح الشاغرة" 3كالواقع أف ىذه التجارب تقتب من النثر أكثر من الشعر.
الصافية أك ذات التفعيلة الواحدة،
انساؽ نظم ٌ
اغبر ضمن ؾبموعة البحور ٌ
الشعر اعبزائرم ٌ
الرجز
كقبد الشعراء اعبزائريٌن يف ىذه الفتة اقتصركا يف األغلب األعم على ثالثة منها فقط كىي ٌ

الرمل كاؼبتقارب فبا جعل إيقاع القصائد عندىم ضيقا ؿبدكدا .4إذل جانب بعض القصائد القليلة
كٌ

اليت نسجت على ؾبزكء الكامل ،كؾبزكء اؼبتدارؾ ،كؾبزكء اؽبزج.

:1عبد العارل رزاقي ،اغبب يف درجة الصفر ،ص ،33نقال عن ؿبمد ناصر ،الشعر اعبزائرم اغبديث اذباىاتو كخصائصو
الفين ،ص .233
 :2عبد اهل الركييب ،األكراس يف الشعر العريب كدراسات أخرل ،ص.123
:3ؿبمد ناصر ،الشعر اعبزائرم اغبديث ،اذباىاتو كخصائصو الفنية ،ص.235
:4ينظر ،اؼبرجع ،ف،ص.269
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شعر العمودي أنموذجا( .
شعر الجزائري؛ الجيل األول):ال ّ
 البنية المقطعيّة لل ّالشعر اعبزائرم اغبديث على القصيدة التٌقليدية كالتزـ بالوزف كالقافية "يف جل
حافظ ٌ
األعماؿ اليت ظهرت قبل اػبمسينيات ربت تأثًن عوامل كاف أنبها انضواء أغلبية الشعراء اعبزائريٌن
ربت لواء حركة إصالحية ؿبافظة كانت ترل يف اغبفاظ على القصيدة العربية بشكلها التقليدم،
حفاظا على مقوـ من مقومات الشخصية العربية اإلسالمية ،كلعلها كانت تعترب ذلك كجها من
كجوه اؼبقاكمة لالستعمار الغريب الدخيل " .1
الشعر
أكذل الشعراء التقليديوف اعبزائريوف اعبانب اإليقاعي أنبية بالغة كظلت النٌظرة إذل ٌ
الشعر ىو "كالـ موزكف مقفى"
تقاس باؼبقياس التٌقليدم الذم رآه العركضيوف القدامى؛ من أ ٌف ٌ
2
الشعراء اعبزائريٌن الذين برزكا
يغلب عليو " اػبطابية اؼبعتمدة أساسا التٌنغيم كالتٌطريب " كمن ٌ

التاث العريب القدصل كالذم حاكؿ
بتيارىم احملافظ على ٌ
الشعر العمودم التٌقليدم الضارب يف ٌ
اعبمع بٌن الفكرة كاإليقاع يف قصيدة بعنواف (هتنئة بنفي) للشاعر أبو اليقظاف اليت أكردىا ؿبمد
اؽبادم السنوسي يف كتابو شعراء اعبزائر يف العصر اغباضر 3كىذا مقطع منها:
بػ ػ ػشراكم بػ ػشراكم ب ػ ػ ػشرانا

خابوا كفػ ػ ػ ػزنا ك ػ ػلٌنا دبنانا

رمنا ؽبم كلنا اغبياة سعيدة

لكن أرادكا اؼبوت كاغبرمانا

كعزا باذخا
شئنا ؽبم ؾبدا ٌ

لكن رأكا إذاللنػ ػػا كىوانػ ػ ػ ػ ػػا

قمنا لتنوير العقوؿ ِّ
كفكها

كأبوا ؽبػ ػ ػػا األنوار كالعرفانػا

:1ؿبمد ناصر ،ـ اؼبذكور ،ص191
:2ـ.ف  ،ص192
 :3ؿبمد اؽبادم السنوسي الزاىرم ،شعراء اعبزائر يف العصر اغباضر ،مج ،1ط ،2007/1428 ،2منشورات
السائحي،اعبزائر،ص .195
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الرابع:
الفصل ّ

يهزه الطرب فرحا فتشعر
كمن خالؿ مبوذج ٌشعرم آخر كذلك ٌ
للشاعر أبو اليقظاف الذم ٌ

ككأنٌو قد انعكس يف ىذا الوزف اػبفيف من ؾبزكء حبر الرمل تظهر مدل ؿبافظة الشاعر على الوزف
التٌقليدم :
غن

ياطًن الغصوف

كأمػح عن قليب شجػ ػ ػ ػوشل

كادر

كأس سركر

عن رفاقي

بيميين

كدفاؽ

العيوف

بٌن
كالصبا

جنات

كأهنار

ريح

يبعث منها

عطر الياظبٌن

كىزار الركض يشػ ػ ػ ػ ػ ػدكا

بنشيد ذم

رني ػن

كخرير اؼباء يف ؾب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراه

يبحوا

رل

أتيػ ػين

كشعاع البدر من ف ػ ػوق ػي

مشي

كل ذا منا

احتفاء

غبنيػين

بسما العيد اؼبكػ ػٌن

1

الرمل ،اؼبناسب الذم يوحي بالغنة
إنٌو بالنٌظر إذل ىذه اجملموعة ٌ
الصوتية من ؾبزكء حبر ٌ
اؼبوسيقية الناعمة كالعذبة من خالؿ حرؼ الركم الذم سبثل يف النوف اؼبكسورة اؼبمددة( ،شجوشل
يبيين ،العيوف ،الياظبٌن).كإذا حاكلنا إحصاء صبلة التٌشكيل اؼبقطعي يف ىذه اؼبقطوعة نالحظ أ ٌف
نسبة اؼبقاطع الطٌويلة قد كانت عالية تراكحت نسبها ضعف نسبة اؼبقاطع الصوتية القصًنة .

 :1أبو اليقظاف ،ديوانو ،ج ، 2ص . 23
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الرابع:
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 التقطيع العروضي للبيت :
غن ياطًن الغصوف

كأمح عن قليب

غن يا طًن الغصوشل

كأمح عن قليب شجوشل

0/0//0/ 0/0//0/

0/0// 0/

0/0//0/

فاعالت ػ ػػن فاعالت ػ ػ ػ ػ ػ ػػن

فاعالتػ ػ ػ ػ ػ ػػن ف ػ ػ ػاعالت ػ ػ ػ ػ ػ ػػن

طقطط

ط ػ ػقط ػػط

طقطط

طق ػ ػطط

شجوشل

حيث يالحظ من خالؿ موسيقى األبيات السالفة الذم كمن خالؿ التٌشكيل اؼبقطعي
للشاعر اليت يبدك من خالؽبا مسركرا كقد تالءمت ىذه
للبيت الشعرم اؼبعرب عن اؼبشاعر الراقصة ٌ
الصوتية اؼبمدكدة كالطويلة الواردة بنسبة كبًنة يف ىذه اؼبقطوعة عرب الشاعر من
اؼبشاعر مع اؼبقاطع ٌ

خالؽبا عن فرحتو كسركره فامتدت موسيقى القصيدة من خالؿ اؼبدكد اؼبناسبة للفرحة اؼبتعلقة
بالذات الشاعرة من خالؿ ذكر بعض الكلمات اؼبتعلقة هبذه الذات اليت ميزىا الشجن كباإلضافة
إذل عناصر الطبيعة ،طًن الغصوف ،الياظبٌن ،ريح ،جنات ،أهنار ،الركض ،خرير ،ماء ،فمزج
الطبيعة بالذات حت تكوف صورة كاضحة كمعكوسة يف نفس الشاعر من خالؿ ألفاظ كانت ؽبا
عالقة كاضحة يف قولو  :قليب  ،شجوشل ،سركر ،رفاقي ،العيوف ،الصبا ،أنيين ،حنيين....
كبٌن ىذين اؼبعجمٌن ( معجم الطبيعة ،معجم الذات) تظهر كجدانية الشاعر اعتلت فيو

نسبة اؼبدكد بٌن م ٌد باأللف تارة كبالواك تارة أخرل كبالياء تارة أخرل كىي أصوات طويلة ذات
نغمة موسيقية عذبة مثلت موقف الشاعر اؼبسركر يف صبلة شعرية صادقة أنغامها ربلوا يف نفس
القارئ اؼبتعود على األكزاف التقليدية من خالؿ الذكؽ العاـ الذم ألف ىذه األكزاف اليت دل يألف
اػبركج عن نظامها.
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فقد اختار الشاعر ىذه األلفاظ كالكلمات كقد أحسن ذلك .كما قبد ذلك عند معظم
الشعراء اعبزائريٌن احملافظٌن كمحمد العيد ،كمفدم زكريا ،كؿبمد اؽبادم السنوسي.
ٌ
الشاعر أبو اليقظاف كقد اختار ىذا البحر الذم يقوـ على
الرمل ؼبضموف ذبربة ٌ
كقد اتسع كزف ٌ

الرمل
تفعيلة (فاعالتن) مكررة ست مرات حسب نظاـ الشطرين مع أنٌو بىن قصيدتو على ؾبزكء ٌ
حيث استغىن عن تفعيلة من كل شطر.

الرمل (فاعالتن) على ثالثة مقاطع طويلة كمقطع قصًن كاحد أم ما
تتوفر تفعيلة حبر ٌ
يعادؿ اثنا عشر مقطعا طويال كأربعة مقاطع قصًنة فبا يدؿ على انسيابية ىذا البحر الذم تقوـ
تفعيلتو على كتد ؾبموع بٌن سببٌن خفيفٌن (.)0/ 0// 0/
فكاف ؽبذا الوزف عالقة كبًنة باحملتول الشعورم يف القصيدة كطبيعة اؼبوضوع بشكل كاضح
ؼبا يف بنية تفعيلة البحر ،اؼبتكررة مقاطعو الصوتية الطويلة منها كاليت ساعدت على رفع الصوت
كاإلرتكاز على اؼبقطع الطويل اغباصل يف الوتد اجملموع الذم يتوسط التفعيلة حيث تفتح التفعيلة
" بسبب خفيف فًنتفع النفس ألداء الوتد اجملموع ،مث يعود مرة ثانية إذل موضعو ألداء السبب
اػبفيف الثاشل كىذا الوزف مناسب لألفراح كالرقص كاإلنشاء ،كما ىو مناسب للثورة كالنهوض ؼبا
الصوتية الطويلة اليت تتوفر يف اؼبدكد الواضحة يف
فيو من اعتماد على صبلة كبًنة من اؼبقاطع ٌ
أصوات اؼبقطوعة الشعرية ما ساعد على االنسياب كمن ىذا يصبح ؽبذه اؽبندسة اؼبوسيقية إيقاع
شعرم قائم على:
 -1افتتاح البيت الشعرم دبقطع طويل كىو األصل األكؿ للتفعيلة.
 -2اؼبناكبة كالتٌكرار على طوؿ البيت الشعرم بٌن مقطع طويل كمقطع قصًن مث مقطعٌن
الرمل.
طويلٌن يف آخر كل تفعيلة من حبر ٌ
 -3اختتاـ الوحدة اإليقاعية للبيت دبقطعٌن طويلٌن كنبا من أصل التفعيلة فاعالتن.
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كل شطر شعرم بارتكازه على اؼبقاطع الطويلة تارة يف قولو :يبيين ،
كقد انتهى ٌ
شجوشل ،حنيين...،اؼبتكررة يف بنية القافية يف البوح دبا يف نفس الشاعر من فرحة كسركر كبٌن
اؼبقاطع القصًنة يف قولو :العيوف ،رنٌن ...كإف إفساح إمكانات الضركرات العركضية أباحت
للشاعر استعماؿ (اػبنب) يف تفعيلة (فاعالتن) كىو حذؼ األلف لتصبح (فعالتن) ،كىو
أمر مستحسن فحقق سبايزا موسيقيا فضال عن التمايز التعبًنم الذم أفصح عن قوة انفعاؿ
الشاعر اليت تربز مع حركة النفس (عن قليب) ،.كىو يستحضر ذكريات الصبا كالرفاؽ ككلو
فرحة كسركر .ككجد الشاعر يف ؾبزكء الرمل ذم التفيعلة الواحدة اغبرية الكافية يف إحكاـ
الصلة يف البيت ػبفتو؛ كذلك بقطع عركض البيت كضربو ،ليزيد من تالحم البيت موسيقيان
كدالليان.
الرمل الذم امباز بالسهولة كالليونة ،كدبا
كيقتضي أف نوضح أ ٌف استعماؿ ؾبزكء حبر ٌ
فالشعراء كانوا
يبتلك من مقومات اػب ٌفة يف االستعماؿ ،اقتف بظاىرة التٌشكيل اإليقاعيٌ ،
يستخفونو يف البحور القصًنة كاجملزكءة.
 البنية اإليقاعية لبحر الطويل:لشاعر مفدم زكرياء الذم مازاؿ يشنٌف آذاننا بسماع شعره كقد اختنا منها
كيف قصيدة ل ٌ
العامة
مقطوعة قاؽبا يف الذكرل الثامنة كالسبعٌن لوفاة األمًن عبد القادر .كذلك أ ٌف رؤيا النٌص ٌ
جاءت يف سياؽ إطالقيٌة البطولة كاجملد ،على أف يكوف شبٌة أمل يف ابتعاث ؾبد كرمز آخر للبطولة

1
بكل بيت
لالنفعاؿ
موعد
ك
بذل
القصيدة
فكانت
على صعيد ثورم كطين لألجياؿ القادمة "
ٌ
تكررت فيها القافيٌة عند مقطع صويتٌ امتد بو
يستجيب لوزف حبر الطٌويل كيستجيب إليقاعات ٌ

الصوت ليتؾ كقعا يف آذاف مستمعيو .
ٌ
 :1اؼبرجع ،س ،ص . 225
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يقوؿ مفدم زكريا:
أبطاؿ أم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وػة
يخ ى
إذا ذكػىىر التار ي

ىًىبَّر لًذكر ىاؾ الزم ػ ػ ػا يف ىكسجػ ػ يػد

0////0//0/0//0/0/0///0//

0//0///0//0/0/0///0//

فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلػػن

فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلػن

قطق قطط ػ ػط قطط قطق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػط

قطق قطط ػ ػط قطق قطق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػط

 13ؽ ػ 15ط .
زعيما ـبل ػَّػ ػ ػػدا
كإ ٍف تػىذكػيًر الدنيا ن

عيم اؼبخلػَّػ يػد
ى
فإنك يف الدنيا ٌ
الز ي

0//0//0/0// 0/0/0///0//

0//0///0//0/0/0///0//

فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن

فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن

11ؽ ػ 16ط .
تزؿ
أترت على
العاتبٌن حربنا ك دل ٍ
ى
ى

عليهم تلظَّى كاعبحيم ك توقػًػ ػ ػ ػ ػ ػ يػد

0//0///0// 0/0/0/ /0/0//

0//0///0//0/ 0 /0///0//

فعولن مفاعيلن فعػوؿ مفاعلػن

فعوؿ مفاعيلن فعػػوؿ مفاعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلن

12ؽ ػ 16ط .
رت لألحرا ًر بالدـ غاي ػ ػ ػةن
كسطػَّ ى

يق معبػَّػ ػ ػ ػ ػ ػ يد
هج اغبىَّرل طر ه
ؽبا اؼبي ي

0//0//0/0//0/0/0///0//

0//0//0 /0//0/0/ 0//0/0//

فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن

فعولن مفاعيلػن فعػوؿ مفاعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلن
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13ؽ 15.ط.
فما
ك غبظ ػ ػ ػةن
طبدت نًنا يف حربػً ى
ٍ

كىيه ػ ػ ػ ػ ػات نًنا يف اعبزائ ًر زبم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػد

0//0//0/0//0/0/0///0//

0//0//0/0//0/0/0//0/0//

فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن

فعولن مفاعيلػن فعػوؿ مفاعػ ػ ػ ػلن

12ؽ16.ط.
أعظم قائ ػ ػ وػد
قدس فيك الش ي
يػي ي
عب ى

و
األجياؿ تركم كت ٍشه ػ يػد
نباـ لو
ي

0//0//0/0// 0/0/0///0// 0//0// 0/0//0/0/0// 0/0//
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعل ػ ػن

13ؽ ػ 15ط .
الو ىغى
حديثػي ى
ك (تػىتػٍلوهي البناد يؽ) يف ى

نشيدا يغنػِّيو الزما يف ك ينش ػ ػ ػ ػ يػد
ن

0//0// /0//0/0/0//0/0//

0//0///0//0/0/ 0//0/0//

فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن

1

فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلػن

12ؽ ػ 16ط .
إ ٌف القصيدة ذات إيقاع متوازف متقارب كمعتدؿ تالءمت فيو أصناؼ اؼبقاطع اللٌغويٌة
كأنواعها ،حبيث تعطي إمكانات تلفيظيٌة ىي كليدة حقيقة األجواء اإلنشاديٌة ،كيظهر ذلك جليا

الشعرية من خالؿ العدد اؼبتساكم للمقاطع اللٌغوية
الكم اؼبقطعي اؼبتوفٌرة عليو األبيات ٌ
من طبيعة ٌ

السادس ،كالٌذم متٌ إحصاءه بعد معرفة نوع
القصًنة كالطٌويلة يف البيت الثٌاشل كالثٌالث كاػبامس ٌ

 :1مفدم زكرياء ،اللهب اؼبقدس،موفم للنشر  ،اعبزائر،2009،ص.149
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البحر اغبامل ؼبثل ىذا التٌوزيع اؼبقطعي اؼبتساكؽ من القصر إذل الطٌوؿ كمن األكتاد إذل األسباب
كىو حبر الطٌويل.
فكانت نسبة اؼبقاطع اللٌغوية القصًنة يف ىذه األبيات األربعة ما بٌن اثنتا عشر مقطعا
الشعرية
يتحسس مدل تساكؽ ىذه اؼبقاطع ٌ
قصًنا كستة عشر مقطعا طويال ،ك ٌ
اؼبتأمل للقصيدة ٌ
الزمن سبع أك
الزمين للبحر الطٌويل الٌذم يستغرؽ من ٌ
األربعة ،كقد قيٌمنا يف دراسة سابقة اؼبدل ٌ

كل بيت من ىذه األبيات رغم االختالؼ كالتٌباين
شباشل ثواف كىذا ٌ
الزمن ٌ
الصويت اؼبستغرؽ يف قراءة ٌ
 La dissimilationيف نسبة اؼبقاطع اللٌغوية الطٌويلة كالقصًنة إال أ ٌف ذلك يبقى نسبيا بالنٌسبة

الشعريػة متقاربا نوعػا ما.
إذل القصيدة التٌقليديٌة حيث يظٌل الفارؽ اؼبقطعي بٌن األبيات ٌ
كبث االعتداؿ
الزحاؼ كأثرىا كاف لو دكر يف تلطيف األجواء التٌلفيظية ٌ
كدبا أ ٌف دخوؿ ٌ
الصارـ فإنٌو
الكمي العددم ٌ
كالتٌوازف كاالنسجاـ بٌن األساليب التعبًنيٌة باعتباره ال ىبضع للتٌعديل ٌ

صرؼ يف اؼبواقف اػبطابيٌة كنلمس تلك األدكار اإليقاعيٌة من
يبنح ٌ
حرية التٌ ٌ
الشعراء كاؼبنشدين ٌ
الشاعر مفدم زكرياء انتقاء مواقع ىذا العنصر عادال
حضوره الواسع يف بيت القصيد ،كقد أحسن ٌ
الشعرية
كم التٌفاعيل اؼبزاحفة فبٌا ٌ
الشعر ،إذ كازف بٌن األبيات ٌ
بفن ٌ
يدؿ على مدل علمو ٌ
بٌن ٌ
كرجح بٌن تلك النٌسب الٌيت تارة يعلو فيها اإليقاع
فساكل بٌن اؼبقاطع على االعتداؿ كاالنسجاـ ٌ
كتارة ينخفض دكف تفاكت.

الرابع حيث ترتفع درجة اؼبقاطع اللٌغوية الطٌويلة بزيادة مقطع
كنلمس ذلك يف البيت ٌ
األكؿ ك ٌ

الرابع على
لغوم طويل كاحد كنقص مقطع طويل كىذا يوحي بطوؿ ىذا البيت كبينما البيت ٌ
يؤىل الغلبة للمقاطع اللٌغوية القصًنة الٌيت بلغت إذل ح ٌد ثالثة عشر مقطعا
العكس سباما حبيث ٌ

الزحاؼ الٌذم بلغ ح ٌده إذل إسقاط سواكن طبس تفاعيل كنبا التٌفعيلتاف الواقعتاف يف
كىذا بفعل ٌ

الشعرم الوارد
الضرب كالتٌفعيلتاف الواقعتاف يف اغبشو [فعوؿ] كما ىو كاضح يف التٌقطيع ٌ
العركض ك ٌ
ؽبذا البيت كىذا من باب االعتداؿ كاالستواء كذلك من خالؿ مشاكلة األضرب لألعاريض.
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الكم
كقد كقع االختيار على ىذه ٌ
الصورة الوزنيٌة بالنٌظر إذل ىذا التٌشاكل الٌذم يلتقي فيو ٌ
اصة،
الصويت يف فعل اإلنشاد كاألداء اؼبوسيقي كاللٌذين نبا ٌ
ؿبك التٌشخيص اللٌغوم خ ٌ
مع اإليقاع ٌ

كم التٌفاعيل
كىذا ال يكوف إالٌ يف النٌوع الثٌاشل من صورة ىذا البحر باعتداؿ عركضو مع ضربو يف ٌ

بينما نلمس نوعا من االضطراب يف صورة أخرل ؽبذا البحر كالٌيت تكوف عركضو مقبوضة كجوبا
تاما كىو كالتٌارل :
كضربو ٌ
0/0/0//0/0//0/0/0//0/0// 0//0//0/0//0/0/0//0/0//
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلػن .

قطط قططط قطط قطقط

قطط قططط قطط قططط

=1×2×3×4×5×6
الشعر اعبزائرم اغبديث كاف
كلكن ما يبكن تسجيلو عن نسبة شيوع حبر الطويل عند صبهور ٌ
قليال كذلك راجع إذل انصرافهم لالىتماـ بغًنه من البحور الشعرية كالكامل كاؼبتقارب كغًنىا كقد
كتب فيو الشاعر مفدم زكرياء بنسبة .1%08.21
كصفوة القوؿ :إ ٌف القصيدة التٌقليديٌة كإنٌو بتقاسيمها كتكراراهتا اؼبقطعيٌة ذات األصوات
اؼبوسيقيٌة كدبتاعها اؽبينء ككقفاهتا ىي أكثر نبضا باغبيويٌة بنسبها اللٌحنية اؼبتٌسقة كإيقاعاهتا اؼبنتظمة

الشعرم لدل الشعراء اعبزائريٌن
الشعراء اعبزائريٌن احملافظٌن ،كأ ٌف الوعي ٌ
كانت مهول أفئدة ٌ
اغبداثيٌن باد يف شعرىم من خالؿ ع ٌدة مواقف تظهر مالؿبها من خالؿ القيم اإليقاعيٌة كمن زاكية
كل شعر أصيل.
حركيٌة الكالـ النٌابعة من التٌوازف اؼبقطعي باعتبار ىذا األخًن أساس ٌ
يتكوف منو ٌ

 : 1ينظر ،حسٌن أبو النجا،اإليقاع يف الشعر اعبزائرم،منشورات إرباد الكتاب اعبزائريٌن،اعبزائر،2003،ص .123
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الرابع:
الفصل ّ

شعر الجزائري الحديث الجيل الثاني(شعر التّفعيلة):
 البنية المقطعية في ال ّ تطور البنية الموسيقية للقصيدة الجزائرية:اغبر يف اعبزائر بأصداء الثٌورة كحلم التٌحرر ضبلو الشعراء ضمن قصيدة أريد هبا
التبس ٌ
الشعر ٌ

الشعرم اعبديد من أثر
التعبًن عن اؽبواجس الفردية يف اؼبقاـ األكؿ كككل بداية دل ىبل النٌص ٌ
الركمانسية تلك حاؿ شعراء كمربككة بوساحة اليت صدرت قصيدهتا(حائرة)

1

قاؿ ماذا؟ قلت ماذا؟
اب
أنا ال أدرم اعبو ٍ
اب
كنت جسما من تر ٍ
ضباب
كأنا اآلف
ٍ
كعذاب
ٍ
كشقاءه

2

"اخترب عدد من الشعراء الركمانسيٌن اػبركج عن اغبدكد اليت رظبتها البنية العركضيٌة لل ٌداؿ
اإليقاعي ،فبا أعترب ثورة – كلو ٌأهنا ؿبدكدة يف عدد من األظباء اليت شاركت فيها (ؿبمد األخضر
ٌ
السائحي ،كالطاىر بوشوشي ،كأضبد الغواؼبي ،كعبد القادر ؿبمد السائحي ،كبلقاسم طبار).

إال أ ٌهنا أبدلت بقوة ال ٌدفق الذم جاءت بو إذل الشعر اعبزائرم خصيصا ،كالعناصر
اإليقاعيٌة اليت كاف يبين هبا فبارساتو النٌصية "،3فقد ظهر عند جيل األربعينيات كاػبمسينيات ميل
الرتيب الذم التزـ بو جيل اإلحياء ،فتنوعت موسيقى القصيدة
كاضح كبو اػبركج على النٌظاـ ٌ

:1ينظر:يوسف ناكرم ،الشعر اغبديث يف اؼبغرب العريب،ج ،2ط ،1دار توبقاؿ للنشر كالتوزيع ،الدار البيضاء اؼبغرب،
 ،2006ص.33،34
:2مربككة بو ساحة ،براعم ،الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع ،اعبزائر،1969،ص.13
:3يوسف ناكرم ،الشعر اغبديث يف اؼبغرب العريب ،ص.34
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1
السائحي
بتنويع نظاـ القافية فيها  ،كتلفت نظر الدارس ،بصفة خاصة ،قصائد ؿبمد األخضر ٌ

الذم قبد نصف ديوانو (نبسات كصرخات) منظوما على شكل اؼبقطوعات اؼبعتمدة أساسا على

الصويت ،أك
السائحي ،دل يكن جملرد التٌنغيم ٌ
نظاـ التنويع بٌن القوايف ،ككبسب أف ىذا االذباه من ٌ

الشعورم كالبنيوم
اؽبركب من النظاـ الكالسيكي اؼبطرد ،كإٌمبا كاف استجابة ؼبا يتطلبو اؼبوقف ٌ
للقصيدة.
 التّشكيل المقطعي لبحر الخفيف:السائحي اليت جاءت بعنواف" :قصة ثائر"
من خالؿ قصيدة ٌ
الشاعر ؿبمد األخضر ٌ
الشعراء اعبزائريٌن يف بنية القصيدة موسيقيا يستقي من فن
يتٌضح لنا كيف كاف ذبديد ٌ

2

اؼبوشحات كيدكر حولو ،كقد كاف بعضهم يلتزـ يف شعره ذاؾ شركط اؼبوشحات التزاما كامال،
دبا عرفت من أقفاؿ كأبيات كبعضهم ينتهج فن اؼبوشح يف األبيات كاألقفاؿ ،كلكنٌو ال يتقيٌد
دبا يشتط من تشابو األقفاؿ يف القافية .كبعض آخر ال يأخذ من اؼبوشحة سول شكلها
الظاىرم إذ ال يراعي اتٌفاؽ القوايف بٌن األقفاؿ.
أسفر الصبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػح بع ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ليل طوي ػ ػ ػ ػ ػػل
0/0//0/ 0//0// 0/0//0/

طقطط قطقط طقطط  4-ؽ  8/ط

فاعالتن متفعل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن فاعالت ػن

مأل األرض فتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرة بالعويػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػل

:1ينظر ،ؿبمد ناصر،ـ اؼبذكور ،ص.213
2
السائحي ،نبسات كصرخات ،موفم للنشر ،اعبزائر ،2010،ص.28/ 27
 :ؿبمد األخضر ٌ
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 0/0//0/ 0//0// 0/0///ققطط قطقط طقطط5 -ؽ 7 /ط
فعالتن متفعل ػ ػ ػ ػ ػػن فاعػػالتن
كإذا السهل غ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارؽ يف الضحايا
0/0//0/ 0//0// 0/0///

ققطط قطقط طقطط – 5ؽ7/ط

فعالتن متفعلػ ػ ػ ػ ػ ػن فاعالت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن
مهشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وم كقتيػػل
من جريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػح ٌ
فاعالتن متفعلػن فاعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالتن
0/0//0/ 0//0// 0/0//0/
كإذا ك ػ ٌل قري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة كقبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػل
0/0/// 0//0// 0/0///

ققطط قطقط ققطط 6 -ؽ6/ط

فعالتن متفعلن فعالتن
رقص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات كنشيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍد
0/0///

00///

فعالتن

فعالف

1

مقطع زائد يف الطوؿ

ققطط ققط  -4ؽ4/ط

1
السائحي ،نبسات كصرخات ،موفم للنشر ،اعبزائر،2010،ص.28/27
 :ؿبمد األخضر ٌ
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الشعراء اعبزائريٌٌن يف ىذه اؼبرحلة
السائحي كغًنه من ٌ
فقد يكوف الشاعر ؿبمد األخضر ٌ
متأثٌرين "يف ىذا باؼبوشحات كاؼبخمسات كاؼبسمطات ،كقد يكوف متأثٌرا يف ىذا التٌطور دبا قرؤكه
من شعر حديث بدأ يتميز هبذه الظاىرة كال سيما عند شعراء اؼبهجر ،أك صباعة أبولو فمن
اؼبعركؼ أف شعراء مرحلة الريادة الوجدانيٌن يف اؼبشرؽ العريب قد فتنوا هبذه األشكاؿ". 1
كما استعمل قافية ربمل اؼبقطع الطويل اؼبنتهي بصامت يف حالة الوقف اؼبتكوف من صامت
 +صائت طويل  +صامت ،مثل ( ىكا ٍف ،قى ٍاؿ) ،ىذا اؼبقطع ،كما تبٌن يف القصيدة ،يبكن كجوده
يف بداية الكلمة ككسطها كآخرىا ،كلكن ىناؾ بعض القيود على توزيعو ،إذ َّ
إف ىذا اؼبقطع أكثر
تكراران يف هناية الكلمة الساكنة اآلخر منو يف بدايتها أك كسطها بغض النظر عن حجم الكلمة،
كعالكة على ذلكَّ ،
فإف ىذا اؼبقطع ليس موجودان يف بداية أك كسط الكلمات اؼبكونة من سبعة
مقاطع أك أكثر ،فهذا اؼبقطع ال يوجد إال يف هناية الكلمة.
كاؼبقطع الطويل اؼبغرؽ يف الطوؿ اؼبتكوف من صامت  +صائت قصًن +صامتٌن يف حالة
الوقف ،مثل (نىػ ٍه ٍر ،ىٍحب ٍر)،فهذا اؼبقطع ال يوجد مطلقان يف بداية الكلمة مهما كاف حجمها ،لذلك
قبده فقط يف هناية الكلمات اؼبكونة من مقطعٌنَّ ،أما يف الكلمات الثالثية كالرباعية كاػبماسية
كالسداسية اؼبقطع َّ
فإف تكراره أكثر يف هناية الكلمة منو يف كسطها ،كيف الكلمات السباعية
كالثمانية اؼبقطع فإنَّو يقع فقط يف هناية الكلمة ،كال يوجد ىذا اؼبقطع على اإلطالؽ يف أم موقع
من الكلمة يف الكلمات األطوؿ ،كبشكل عاـ ،يبكن القوؿ َّ
إف ىذا اؼبقطع يتكرر كقوعو يف آخر
الكلمة أكثر منو يف كسطها يف الكلمات القصًنة ،كال يقع على اإلطالؽ يف الكلمات الطويلة
اؼبكونة من تسعة أك عشرة مقاطع ،كىذه النتيجة مستندة إذل إحصاءات دقيقة للبنية اؼبقطعية
عبميع الكلمات اؼبوجودة يف معجم اللغة العربية اؼبعاصرة كاليت يزيد عددىا على ( )45ألف كلمة
تنفي االعتقاد السائد من أف ىذا اؼبقطع يقع فقط يف هناية الكلمة.
الش ػ ػاعر حب ػػر اػبفي ػػف كم ػػا
كعل ػػى مس ػػتول بني ػػة اإليق ػػاع اػب ػػارجي للقص ػػيدة فق ػػد اس ػػتخدـ ٌ
تش ػػكلت القص ػػيدة ع ػػرب 234بيت ػػا ،حي ػػث انبن ػػت عل ػػى النٌظ ػػاـ اػبليل ػػي م ػػن خ ػػالؿ ال ػػوزف اؼبوح ػػد
:1ؿبمد ناصر ،ـ اؼبذكور.215،
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الش ػعرية اؼبطول ػػة كأكثرى ػػا اس ػػتيعابا للث ػػورة كق ػػد ص ػػدرت
كالقافي ػػة اؼبطٌػػردة كى ػػي م ػػن أكث ػػر النم ػػاذج ٌ
سػػنة .1962/1959فمػػن الناحيػػة الفنيػػة اسػػتعمل الشػػاعر يف البنػػاء اؼبوسػػيقي حبػػر اػبفيػػف ؼبػػا فيػػو
من جزالػة كرشػاقة ،كىػو يتك ٌػوف مػن تفعيلتػٌن مػركبتٌن (فػاعالتن مسػتفعلن )...كقػد أتاحػت لػو كثػرة
السيطرة على البحر ،كأضفت على النٌص مزيدان من النغ ًم اؼبوسيقي اؼبؤثر.
استعماؿ الزحافات ٌ

إال أ ٌف مالحظة صفة االمتػداد الػيت يتصػف هبػا اػبفيػف كقػد عملػت علػى ارتفػاع االىتمػاـ بػو
يف العصػػر اغبػػديث 1كمػػا يتش ػ ٌكل اػبفيػػف التٌػاـ مػػن ( )42صػػوتا إيقاعيػػا ،تتػػوزع علػػى لػػونٌن مػػن
اؼبقاطع الصوتية القصًنة كاؼبتوسطة كتواليها يف الكلمات على نسق معٌن يف القصيدة ذك "أثػر كبػًن
يف إحداث نوع من اؼبوسيقى الداخليػة الػيت تتناسػب كاألفكػار اؼبعػرب عنهػا" ،2كيقػوـ اػبفيػف علػى
كحػػدات إيقاعيػػة سػػباعية ( فػػاعالتن مسػػتفعلن فػػاعالتن) 3كىػػو حبػػر "متوسػػط بػػٌن البحػػور الرزينػػة
كالطويػل كالبسػيط كالنشػطة كالكامػػل كالػوافر كاػبفيفػة كػاؽبزج كاؼبقتضػػب كىػو مناسػب لالنفعػػاالت
4
الشػعر اغبػديث كالتٌقليػدم
اؼبختلفة من فرح كحزف أك شجن  ".كحػرؼ النٌػوف يتصػ ٌدر التتيػب يف ٌ

من حيث احتواءه القافية مع مالحظة الفرؽ يف النسبة
الش ػاعر يف عمومه ػػا
أظه ػػرت القص ػػيدة صبالي ػػات اإليق ػػاع ال ػػداخلي كاػب ػػارجي فج ػػاءت ذبرب ػػة ٌ
ترسم حاؿ الثائر الرافض الناطق باسم الثورة لذا فقد جسد ىػا يف أقػول صػورىا كىػي بػارزة يف بنيػة
النص بدكاؽبا األسلوبية اؼبختلفة كقػد اسػتغل الشػاعر إمكانػات اللغػة كطاقاهتػا دبػا يتناسػب مػع ذبربػة
الش ػػعر اغب ػػديث يف ال ػػوطن الع ػػريب كك ػػل كال ػػذم رظب ػػت معاؼب ػػو الث ػػورة ،دكف إغف ػػاؿ كض ػػوح الص ػػورة
كصباؽبا بل جاءت متوافقة يف مبناىا الفين للموقف االنفعارل.
 :1ينظر ،أيٌوب جرجيس العطيٌة ،األسلوبية يف النقد العريب اؼبعاصر ،ط ،1عادل الكتب اغبديث  ،2014 ،إربد،األردف،
ص. 262
2
الصوتيٌة كاإليقاعية ،ط  ،1عادل الكتب اغبديث ، 2013،إربد،األردف ،ص.122
 :رابح بن خوية ،يف البنية ٌ
 :3ينظر ،عبد القادر عبد اعبليل،ىندسة اؼبقاطع الصوتية ،،ط،1دار صفاء للنشر كالتوزيع  1431 ،ق2010/ـ  ،األردف،
ص. 280
 :4ينظر ،حسٌن أبو النٌجا ،اإليقاع يف الشعر اعبزائرم ،منشورات إرباد الكتاب اعبزائريٌن ،اعبزائر ،2003،ص.322
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الشعراء إذل ع ٌدة ظواىر شعريٌة من مثل التٌصرؼ يف
الشعرم كاإلبداعي عمد ٌ
ظل التٌحرر ٌ
يف ٌ

عدد التٌفعيلة ككذا تنويعها راجعٌن يف ذلك إذل صبلة عوامل ذاتية انطالقا من تلك االنفعاالت
الشعر اغبديث بالغموض الٌذم
الشعريٌن ،كما اتسم ٌ
اؼبصحوبة بالتٌجربة ككذا اإليقاع كالنٌظم ٌ
الشعرم.
أصبح يتطلٌب قراءة جديدة كمعرفة ثقافيٌة البد أف تكوف كافية الستدراؾ ىذا النٌتاج ٌ
الشطرين كالتٌفاعيل الثابتة من غًن عادة اغبداثيٌن كىم مع ىذا عبؤكا إذل
كمن ىنا كاف نظاـ ٌ

الصافية على ٌأهنا تعٌن على تكرار
التٌنويع يف البحور ضمن القصيدة الواحدة كاعتماد البحور ٌ
الصوتيٌة،
التٌفعيلة الواحدة بقدر النٌفس ٌ
الشعرم الٌذم يصبح تكرارا لعدد غًن ؿبدد من اؼبقاطع ٌ
السياؽ.
حبسب االستطاعة اعبسمانيٌة الٌيت يقتضيها ٌ
الشعر اعبزائرم اغبديث كسر ىاجس
لقد استعى تفكًننا من خالؿ بعض النٌماذج إذل أ ٌف ٌ
التكيبة اؼبقطعيٌة للقصيدة العربيٌة القديبة العموديٌة بيد أ ٌف حديثا
الرتابة الٌذم تواجدت عليو ٌ
ٌ
الشعراء.
الشعرية حبسب معاشل ٌ
السطور ٌ
تتفاكت أقدار ٌ
 التّشكيل المقطعي لبحر المتقارب:حت تتميٌز عن سابقتها اؼبوحدة .كعلى ىذا األساس كيف
كما تتنوع قافية ٌ
الشعر اغبديث ٌ
ضوء ىذا اؼبفهوـ البسيط للقصيدة اغبديثة يبكن استدراؾ مبوذج شعرم لشاعر جزائرم حديث
كىو بلقاسم طبار إلحدل قصائده كىي قصيدة (اؼبوتورة) كالٌيت سنتطرؽ إلحدل مقاطعها الٌيت
الصوتيٌة ربت كزف حبر من حبور الشعر الصافية كىو حبر (اؼبتقارب)،
نبغي كشف إيقاع مقاطعها ٌ

الذم يتميز بالسذاجة كالرتابة كدل وبفل بو الشعراء القدامى يف أشعارىم بينما قبد عند اغبداثيٌن

حنوا إذل ذلك.
كحبل كريد
قريب ..بعيد..
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ىناؾ من خيمة نازحة
إذل جانب القرية النائحة
ىناؾ خلف القبور العراة
كبٌن اؼبآسي ،كلفح السراب
بدت عائدة
بقبضتها
كمشة من تراب
تزاضبها صخرة صامدة
كقد ىتفت بربيق عجيب
كلوف اللهيب..
كلحن األدل

1

2
ألهنا طباسية كلٌها ،يشبو بعضها
كفق اػبليل بتسمية البحر اؼبتقارب "لتقارب أجزائوٌ :

السرعة كالبطء كؼبا كاف ؽبذا البحر من
بعضا" ،كفبٌا ىو معركؼ أ ٌف إيقاع ىذا البحر يتاكح بٌن ٌ
الشعراء اعبزائريٌن اغبداثيٌن كمن بينهم الشاعر بلقاسم طبار قاصدا يف غنائيٌة
حركة غنائيٌة استثمره ٌ

ضمًن الشعب كمساندة اعبزائريٌن
لفن اإلنشاد كمبلغ ٌ
الشعرية فيو ربريك ٌ
ىذا البحر كصالحيتو ٌ
الشاعر إذل تدارؾ إيقاع حبر اؼبتقارب مع ٌدال يف بنيتو اإليقاعيٌة التٌقليدية
عامة ،فلجأ ٌ
الرأم العريب ٌ
كٌ
 :1بلقاسم طبار ،أكراؽ ،الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع ،اعبزائر،1967،ص.17
 :2العمدة ،ص . 221
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عن طريق التٌمخًن الٌذم يعتربه الفرايب" 1أسلوب يف تعديل بنية اإليقاع العركضيٌة تقبلو اؼبوسيقى،
الرتابة إذل االنسيابيٌة كالتٌموج كبعبارة أدؽ من اؼبوصل إذل اؼبفصل أم من
ينتقل باإليقاع من ٌ

مت كانت النٌقرات ال
األزمنة اؼبتساكية بٌن النٌقرات إذل األزمنة اؼبتفاضلة ،...كذلك إٌمبا يكوف ٌ
تعقبها كقفات أصال لكن تعقبها حركة أبطأ من أسرع نقلة سبكن من نغمة إذل نغمة كيكوف زماهنا
كل
أقل من زماف حركة إيقاع يتق ٌدمها ،كقفة تعقب نقرة" ،كؼبا كانت ٌ
الضركرة اإليقاعٌية ىي أساس ٌ
الركابط النٌظميٌة للٌغة
دراسة شعريٌة كاف الب ٌد من االستثمار اعبيٌد للوزف باعتباره يساىم يف سبتٌن ٌ

الشعريٌة.
ٌ

التكيب اؼبقطعي أم أ ٌف
كمت أجاد ٌ
الشاعر استثمار الوزف فإ ٌف نتيجة ذلك بال شك توازف ٌ

اػبفي يف نفس الوقت على
بنية ٌ
التكيب اؼبقطعي ىي ذاهتا زبلق لونا من التٌوازم الظٌاىرم ك ٌ
الشعر عامة .
مستول اإليقاع ال ٌداخلي كاػبارجي للقصيدة ك ٌ
إ ٌف حركة الكالـ يف شعر طبار حركة مشوبة بالتٌقطيع اعبملي الٌذم يبدك أنٌو مرتبط بالنٌفس

الشعورية كالنٌفسية الٌيت
الشعرم الٌذم
الشاعر إذل بنية التٌقاصر كذلك على قدر الطٌاقة ٌ
يضطر فيو ٌ
ٌ
ٌ

2
السًن
ف
"إ
يقوؿ:
السحريت
ٌ
يتعامل فيها ٌ
الشاعر مع الظٌاىرة الوزنيٌة كيف ىذا ٌ
ٌ
الصدد قبد مصطفى ٌ

الشعرية،
الشعراء من مسايرة االنفعاالت كالفكرات ٌ
على اإليقاعات اؼبختلفة طوال كقصرا م ٌكن ٌ
فالشاعر حديثا يبين ىاجسا شعريا بالنٌظر إذل
كمن استخداـ التٌقنيات اعبديدة يف شعرىم"ٌ ،
الشعرية.
الشركط االنفعالية فبٌا يضطره إذل التٌطويل كالتٌقصًن يف اعبمل ٌ
ٌ
كما يتطلٌب االنتظاـ التٌعدادم للجملة اؼبتواليات اؼبقطعية سباشيا كفق الوزف العركضي لتفعيلة
الشاعر البارع يبكنو أف يستغل
الفين ،ك ٌ
البحر" .فالوزف كسيلة تعٌن ٌ
حسو ٌ
الشاعر على استجالء ٌ
 :1أضبد رجائي ،أكزاف األغباف بلغة العركض كتوائم من القريض ،ط ،1دار الفكر للطباعة كالتوزيع كالنشر،1999 ،
ص .179
 :2علي يونس ،ـ اؼبذكور ،ص. 222
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ال ٌدفقات اؼبوسيقيٌة ليموسق كلماتو كي تقول على اإلوباء النٌفسي الٌذم يعلو أك يهبط ،يقسو أك
1
الكم اؼبقطعي
من
خم
الز
ىذا
كيتماشى
،
يرؽ ،ينفصل أك يتٌحد ليكوف يف النٌهاية غبنا متسلقا"...
ٌ
ٌ
ٌ

الشعرية
للسطور ٌ
ربت إطار الوزف متزنا بٌن االستساؿ كالتٌوقيع ،كما أنٌو حبكم الطٌبيعة االختزالية ٌ
يبدك أ ٌف ذلك يعكس الكثافة اإليقاعيٌة ،كالتٌكثيف ال ٌدالرل ككذلك خ ٌفة الوزف.

تبىن تفعيلة اؼبتقارب )فعولن( اليت على ثالثة مقاطع لغوية ،قصًن كطويالف
"فعولن")ؼ) ،(/عو 0/طويل مفتوح ( ) ،لن 0/طويل مغلق( ،كىي بذلك ذات بنية مزدكجة أم
السبب اػبفيف ككبن قد عرفنا مدل ثبات الوتد كمدل
ٌأهنا تقوـ على اؼبناكبة بٌن الوتد اجملموع ،ك ٌ

الشعر كذلك من أ ٌف لو رتابة أكثر من تلك األسباب الٌيت
التاثيٌن ؼبواقع ىذا العنصر يف حبور ٌ
زبًن ٌ

باعتبارىا كاردة يف تفعيلة اؼبتقارب بعد األكتاد فبٌا يتسمح ىذا اؼبوضع بتعرض األسباب للمزاحفة

كالتٌغيًن.
الشعرية ذات انصباب إيقاعي كغنائي كقرابة صوتية ال
الشاعر بلقاسم طبار ٌ
إ ٌف لغة ٌ
الشاعر يستم ٌد شاعريٌتو من إيقاعات اإلنشاد
خاصة حيث ما يزاؿ ىذا ٌ
نبو تغلبها نكهة ٌ
يعتيها ٌ

الصرفية.
اؼبشهورة يف اؼبتلقٌن العرب اؼبعاصرين ،تتواشج فيو الوظائف اإليقاعية كالوظائف ٌ

كال سيما كأ ٌف الشاعر ينتقي أصوات القافية كأحسن تكرارىا "متبعا القافية اؼبتناكبة أك
الركم مع اؼبباعدة بينها
ٌ
التددية ينتقل مع تصاعد شعوره باألزمة كالتٌوتر كاإلكثار من حركؼ ٌ
كل ىذا ،2"...فبٌا أعطاىا طابع الغناء
مستزيدا من األصوات كطاقاهتا اؼبوسيقيٌة مازجا بٌن ٌ
جو من اػبطابيٌة
كاؼبوسيقى الٌيت ذبرم كفق االمتداد الغنائي اؼبالئم عبو اإلنشاد يف نفس الوقت ىو ٌ
حسا غنائيٌا من خالؿ
اؼبتجربة ك ٌ
النٌاىضة كاؼبعربة عن النٌفس ٌ
السطور ٌ
اؼبتكربة ،حيث نلمس ؽبذه ٌ
الشعرية من
السطور ٌ
تشكلة القافية اإليقاعيٌة الٌيت أثرت القصيدة باعبمالية التٌامة ،حبيث تفارؽ ٌ
1
الشعر العريب  ،د.ط  ،منشاة اؼبعارؼ باإلسكندرية  ،ص . 320
 :رجاء عيد  ،التٌجديد اؼبوسيقي يف ٌ
 :2كاميليا عبد الفتاح ،القصيدة العربية اؼبعاصرة ،د.ط ،دار اؼبطبوعات اعبامعية أماـ كلية اغبقوؽ،اإلسكندرية ،ص .696

156

الرابع:
الفصل ّ

التّشكيل اإليق اعي للمقطع الصّوتي في القصيدة الجزائرية الحديثة.

الشعرم عن باقي اؼبقاطع
خالؿ تواردىا كتنوعها فبٌا أضفت نغما خاصا سبيز هبا ىذا اؼبقطع ٌ
األخرل.
ذلك من "أ ٌف انتظاـ القافية متعة موسيقيٌة زبف إليها األذاف كشذكذىا بٌن بيت كبيت وبيد

تتنوع
بالسمع عن طريقو الذم اطرد عليو ،كيلوم بو ليٌا يقبضو كيؤذيوٌ ،أما شعر اؼبقطوعات الذم ٌ
ٌ
يتوسط بٌن اؼبتعة كاإليذاء كقد يزيد متعتنا اؼبوسيقيٌة بالقافية كال
فيو القوايف بطريقة منتظمة فهو ٌ

ينقص منها ألنٌو ىبلٌص األذف من ملل التٌكرار" .1كما يبدك صدل صوت القافية كاضحا يف ىذه

الشعرية كال سيما كأنٌو وبمل صوت اؼبقاطع اللٌغوية الطٌويلة اؼبفتوحة مع زبًن أصوت حرؼ
اؼبقاطع ٌ
السياؽ
الداؿ مث حرؼ التاء مث حرؼ الباء ،...كىي أصوات موحية ،ؽبا دالالت كبًنة يف ىذا ٌ

الشعرم .
ٌ

الشعرم مفعما باؼبناجاة الٌيت يقصد هبا "توجيو اػبطاب إذل شيء ال يكوف
يبدك ىذا النٌص ٌ

مستمعا اعتياديا ،شأٍف .اسكن أيٌها القلب !" ،2كنلمس ىذه اؼبناجاة يف شعر طبار من خالؿ
العبارات التٌالية) :القبور العراة ،اؼبآسي ،لفح ،سراب ،صخرة ،صامدة ،كمشة من تراب،غبن
الشعرم
الشعرم الواردة يف ىذا اؼبقطع ٌ
األدل )...ككثًنة ىي عناصر اؼبناجاة اؼبهيمنة على اػبطاب ٌ
من القصيدة كاليت جاء عنواهنا داللة على فيها من اغبرماف كالظلم .
لعل ىاتو العبارات "أقدر إحالة على ال ٌداخل كأكفأ يف التٌوغل إذل أعماؽ ال ٌذات لتفجًن
ك ٌ

مكامنها كتعرية ـبابئها عرب نسوج لغوية تتمثٌل العادل اػبارجي فتحيلو إذل لوحات موقورة دبعاشل
3
فالشاعر يلجأ إذل التٌحدث بضمًن
اغبياة متوىجة باإلشراؽ طافحة باعبماؿ كالنٌور" كلذلك ٌ

 :1علي يونس  ،ـ اؼبذكور ،ص .182
 :2جونثاف كالر  ،النٌظرية األدبيٌة  ،ترصبة :عبد القادر رشاد  ،منشورات كزارة الثقافة يف اعبمهورية العربية السورية ،دمشق،
ص . 86
 : 3عبد اؼبلك مرتاض  ،يف نظرية الركاية  ،عادل اؼبعرفة سلسلة كتب شهرية يصدرىا اجمللس الوطين للثقافة كالفنوف كاآلداب –
الكويت  ،إشراؼ أضبد مشارم العدكاشل  ، 1990 / 1923ع  / 240ديسمرب . 1998ص .147
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الصيغة تتٌصف أكثر باإلوبائيٌة كالتٌكثيف باعتبارىا أداة سردية
اإلشارة (ىناؾ) كذلك أل ٌف ىذه ٌ
للشخصية لتشرع يف سرد ما وبدث  ،1مع اقتاف شعر طبار كاصطباغو بالتاء كاؽباء
تفسح اجملاؿ ٌ
الدالة على اؼبؤنث ) بدت ،ىتفت ،قبضتها ،تزاضبها (،كىو هبذا يتح ٌدث دبحجة أسلوب اؼبناجاة
السرد اغباكي مع كركد ألفاظ معربة ذات داللة ،كىي داللة على أ ٌف حريتو مسلوبة.
كاإلنشاد ككذا ٌ
إ ٌف اؽباء كالتٌاء يف ىذا اؼبقاـ باإلضافة إذل شحنتها النٌغمية ىي تاء االنتماء كاالحتياز
كاالمتالؾ كتاء اؼبؤنث كىي الٌيت يطلق عليها يف النٌحو العريب تاء التأنيث كىي من ىذا اؼبنظور
الضحية كما سبثٌل اؼبعاناة
ٌ
الشعرم ال ٌدالرل ليست تاء للتأنيث بل تاء االحتياز كاالمتالؾ ،ألهنا سبثٌل ٌ
يتعرل يف صدؽ
للسارد  ...اغبديث من ال ٌداخل كذبعلو ٌ
النٌفسية لصاحبها كىي هبذا " تتيح ٌ
2
الشاعر قد أغىن قوافيو "حبرؼ
السردم كأماـ اؼبسركد لو" كما أ ٌف ٌ
كإخالص كببساطة أماـ الفعل ٌ

كيصور يف الغالب ،أجواء ذاتية رضيٌة
الشعر،
ركم نادر يف ٌ
الياء اؼبمدكدة كىو حرؼ ٌ
ٌ
ىادئة"(3كريد ،بعيد ،عجيب ،ؽبيب) .كقد اختتمت حبرؼ اؼب ٌد ألنٌو وبمل غبنا إيقاعيا خاصا
يؤدم كظيفة
ككثًنا ما يعمده ٌ
الشعراء كلو ميزة ؿببٌبة فيهم قصد التٌنغيم ٌ
التنيم كالتٌطريب كىو ٌ
الشعرم.
إيقاعيٌة فيما تقابل تسمية اإلطالؽ يف البيت ٌ
الكاؼ اؼبتبوعة ببعض
السرد  Focalisationمن خالؿ حرؼ التشبيو
ٌ
كما قبد يف بؤرة ٌ
الصدع النٌفسي
الكلمات كلوف كلحن"،ليكشف عن مواجهة اؽبدـ النٌفسي ...ككأ ٌف ؿباكلتو لرأب ٌ

الذم أصابو" 4أك أصاب ىذه اؼبوتورة اليت يصفها لنا من خالؿ ىذه السطور الشعرية اؼبتفاكتة من
حيث الطوؿ كالقصر ،ككاف ؽبذا الكياف األنثوم أف يرتبط بدالالت مسميات مادية معربة ؾ:
تعرب عن اؼبعاناة .
)القرية ،القبور ،العراة،صخرة (...الٌيت ىي يف جلٌها ٌ
:1ينظر ،اؼبرجع  ،ف  ،ص147
 :2ـ  ،ف  ،ص ف .
3
الشعر العريب اغبديث ،ط ،1دار اؼبعرفة نشر كتوزيع طبعة كترصبة 1987 ،ـ ،ص 102
 :شلتاغ عبود شراد ،أثر القرآف يف ٌ
 :4عبد اعبليل يوسف حسين  ،التمثيل الصويت للمعاشل ،ط ،1الدار الثقافية للنشر  ،القاىرة 1998 ،ـ ،ص.105
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الصوتيّة :
 توظيف الظّاىرة اإليقاعيّة ّالصوتي:
 -1الوظيفة اإليقاعيّة للتّجانس ّ
الشعرم تكامال دالليٌا إيقاعيٌا كصوتيٌا غنائيٌا ،ذا طابع عسكرم وبمل
يشتمل ىذا اؼبقطع ٌ

اغبس الوطين
قرينة اإلحساس بالواجب ،كقرينة صوت نذير إذل ح ٌد كبًن كالٌذم من شأنو إيقاظ ٌ

"يشتق القارئ االنفعاؿ كالنٌغمة
الشعرم
الشعبية ،كإنٌو من خالؿ ىذا اؼبقطع ٌ
كإحياء اؼبناضلة ٌ
ٌ
كالقصد كىي اعبوانب الٌيت تكوف مسؤكلة كمفسرة للعمل الكلٌي الٌذم يقرأه أك يسمعو" ،1مثٌ إنٌو

الشاعر إذل اؼبناجاة كخلق
الشعر اعبزائرم اغبديث عبوء ٌ
فبٌا استعى انتباىنا ،أنٌو من صميم ٌ
حت يضحى التٌعبًن مستندا إذل مقاييس نفسيٌة ،ككثًنا
االنفعاالت اؼبفجرة للطٌاقة النٌفسية كىكذا ٌ

الشعرم كاإلثارة كالتٌنبيو إذل
اغبر صيغا اشتقاقيٌة قصد توقيع اؼبوقف ٌ
ما يتولٌد عن ىذا التٌداعي ٌ
الشعر ،قصد التٌالعب
الصيغ االشتقاقيٌة كىي ميزة ؿبببة يف ٌ
كضع اؼبتباينات ال ٌداللية بٌن ىذه ٌ

الصوتية الٌيت يبكن تكسبها
باؼبعاشل كجعلها شيٌقة رشيقة ،كقد تفطن الشاعر إذل ىذه اؼبيزة اعبماليٌة ٌ

الشعريٌن األكؿ
السطرين ٌ
يف مضامٌن شعره كيبدك ذلك جليٌا من خالؿ العبارة األكذل كالثٌانية يف ٌ
كالثٌاشل بٌن (كريد ،بعيد) كبٌن )نازحة ك نائحة ( كبٌن) تراب كسراب) كبٌن (صامدة ،كعائدة)
كبٌن(عجيب كؽبيب) ،كبٌن (لوف كغبن) .
الشعرم ،تنوع القافية
الصوتية اإليقاعيٌة الٌيت علٌم هبا بلقاسم طبار ىذا اؼبقطع ٌ
كمن اؼبميٌزات ٌ

الٌيت تشمل قافيتٌن متجانستٌن مثٌ يلحقها بقافيتٌن ىي األخرل ذات صوت كاحد حبيث تفارؽ
الشعرية خبفاء مثٌ تعيد الظٌهور يف قولو )كريد ،بعيد ،نازحة ،نائحة ،العراة ،السراب ،تراب
السطور ٌ
ٌ
عائدة ، ،صامدة ،عجيب ،اللهيب) .كىكذا فاالشتغاؿ على البنية اإليقاعيٌة لو مظهراف مظهر
تشكل ىذه األخًنة شذل
الشاعر تأليف اؼبتناسبات من األحرؼ حبيث
يتوخى ٌ
صويت كىو أف ٌ
ٌ

 :1شاكر عبد اغبميد ،التفضيل اعبمارل ،عادل اؼبعرفة ،إشراؼ :أضبد مشارم العدكاشل  ،1990. 1923تاريخ اإلصدار:
يناير  ،1978العدد / 267 :مارس  ، 2001ص.341
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كمرد حسن اإليقاع يف مظهره الثاشل ىي البالغة الٌيت
نبوٌ .
عطريٌا فائحا كقرابة صوتيٌة ال يعتيها ٌ
كثًنا ما توارت ربت اللٌغة الشاعرة .
الصوتي:
 -2الوظيفة اإليقاعية للتّكرار ّ
ً
الشعرم كىو
الشعرم يف آخر شحنة لو على عنصر ىاـ من شأنو إثراء اإليقاع ٌ
انبىن اؼبوقف ٌ
التٌكرار Redondaceكيبكن تفسًن ظاىرة التٌكرار يف أبعادىا اإليقاعيٌة على أنٌو"كسيلة أسلوبية

ؾبرد صباليات اإليقاع إذل فضح
تت ٌشح عنها كظيفة صباليٌة تتمثل دبمارسة تأكيد صارخ يتخطٌى ٌ
1
فين
عاشور
الشاعر
أعطى
اؼبنطلق
ىذا
كمن
كاضح غبجم االنتكاس الٌذم أصاب ال ٌذات"...
ٌ

"قب يو الشاطىء اؼبكسور" صبغة إيقاعية بتكرار أحد اؼبقاطع الشعرية.
لقصيدتو اليت جاءت بعنواف ٍ
ال البحر حبرم...
كال الشطآف شطآشل
ما بيننا غًن أحزاف بأحزاف
عباب
لو ه
مكسرة
كخلجاف ٌ
كرل عبايب كأمواجي
كخلجاشل
أفرطت يف الشوؽ
حت كدت أغرقو
 :1حسن ناظم  ،البىن األسلوبية  ،اؼبركز الثقايف العريب ،ط  ،1الدار البيضاء ،اؼبغرب 2002 ،ـ ،ص . 139
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شوقا إليو،لييػ ٍركيين
فأضماشل

1

2
كل تكرار ىبطر على
يف
البسيط
األكؿ
القانوف
ف
"أ
الصدد ترل نازؾ اؼبالئكة
ٌ
كيف ىذا ٌ
ٌ
الشاعر أكثر من عنايتو بسواىا ،كعلى أنٌو
الباؿ ىو إغباح على جهة ىامة يف العبارة يعىن هبا ٌ

اتكاء...كإغباح ...كأحد األضواء الالٌشعوريٌة...كجزء من اؽبندسة العاطفية من نوع ما" ،كمن ىنا

كاف الغرض من التٌكرار إشاعة اإليقاع كتكثيف ال ٌداللة كمبالغة صوتية كصدل كتأكيد صارخ
الشعر بذلك زينة كهباء كما تزداد حركية اإليقاع من
كترسيخ كمقصد نأمت بو كنسعى إليو فيكسب ٌ
خالؿ تكرار األظباء اؼبرتبطة بالبحر (البحر ،شطآف ،عباب ،خلجاف ،أمواج) ،باإلضافة إذل
مدلوالت ؽبا عالقة بالنفس(أحزاف ،مكسرة ،الشوؽ) ،كىو ما يشي بنشاط انفعارل يتٌسم
بالتٌذبذب كاالضطراب ،مث حاكؿ ربط ىذه اؼبسميات بياء اإلنتماء كاإلحتياز يف قولو(:شطآشل،
خلجاشل،يركيين ،أضماشل).
 التّشكيل المقطعي لبحر المتدارك:اغبر اعبزائرم ؼبا ؽبا من طواعية
تفعيلة حبر اؼبتدارؾ سيدة البحور تداكالن يف دكاكين الشعر ٌ
الشعر العمودم
الشعر القدصل ككذا يف ٌ
كانسياب يف االستخداـ كىو عكس ما كانت عليو يف ٌ
اعبزائرم اغبديث ،كقد اعتمد ىذه التٌفعيلة بعض الشعراء دكف غًنىم.ك"إف ىذه التنويعات اليت
نلحظها عند ىؤالء شعراء التٌجديد من أمثاؿ (مصطفى دحيو ،أضبد عبد الكرصل ،يوسف
كغليسي ،عقاب بلخًن ،على مالحي) يثًن التٌساؤؿ ككأف النظم على اؼبتدارؾ كضع على ؿبك

:1عاشور فين ،زىرة الدنيا،ص ،91نقال عن ،معجم الشعراء اعبزائريٌن يف القرف العشرين ،عبد اؼبلك مرتاض،دار ىومة للطباعة
كالنشر،2006 ،اعبزائر،ص.520/519
 :2ينظر ،نازؾ اؼبالئكة  ،قضايا الشعر اؼبعاصر ،د.ط  ،دار اآلداب بًنكت ،ص .240
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التجريب ،أك ردبا تكوف القصيدة قد فرضت على الشعراء يف فتة التحوالت (الفتة اغبموية،
التسعينات) ربوال إيقاعيا ىبضع لقانوف الضركرة النفسية كيتالءـ مع سرعة االىتزاز االنفعارل".

1

كلبحر اؼبتدارؾ تسميات عدة :اؼبتدارؾ،احملدث ،اؼبتىسق ،الشقيسق ،كاػببب،كالغريب،
كركض اػبيل ،قطر اؼبيزاب ،كدؽ الناقوس .2كيقوـ أصل بنائو التىاـ ،على تكرار كحدة إيقاعية،
طباسية األصوات أربع مرات يف كل شطر من شطر ىذا الوزف...ىذه الوحدات قد تنتاهبا أحيانا،

نوبات من اإلختزاؿ الصويت ،تبعا غبركة الوحدة الوحدات اللغوية ،كتناسقها الصويت ،كمدل سبثيلها
الدالرل كاؼبركزم كاؽبامشي".3
اؼبتدارؾ ىو البحر السادس عشر من حبور الشعر العريب ،كىو حبر سريع اإليقاع خاصة حٌن
تصاب التٌفعيلة األساسية فيو باػبنب فتتحوؿ فاعلن إذل فعلن .كتفعيلة حبر اؼبتدارؾ سيدة البحور
تداكالن ؼبا ؽبا من طوعية كانسياب يف االستخداـ كىو عكس ما كانت عليو يف الشعر القدصل ككذا
يف الشعر العمودم اعبزائرم اغبديث ،كقد اعتمد ىذه التفعيلة بعض الشعراء دكف غًنىم.
كينبين اإليقاع يف قصيدة (معراج السنونو) على تفعيلة حبر اؼبتدارؾ (فاعلن)  0//0/مع ما
يصيب ىذه التٌفعيلة من تغًنات:
(فعلن)  0/0/أم من ط ؽ ط إذل ط ط
القطع ٍ-اػبنب (فىعًلي ٍن)  0///ؽ ؽ ط.

 : 1نواؿ آقطي ،صباليات شعر التفعيلة يف اعبزائر ،رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوـ يف اآلداب كاللغة العربية ،زبصص
أدب جزائرم 1435ق1436 /ق2015/2014-ـ،ص .324
 :2عبد القادر عبد اعبليل  ،عبد القادر عبد اعبليل ،ىندسة اؼبقاطع الصوتية كموسيقى الشعر العريب،ط ،1دار صفاء للنشر
للنشر كالتوزيع ،عماف1431 ،ق2010 /ـ  ،عماف،ص.338
:3اؼبرجع ،ف،ص.338
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التذييل فاعالف ( )00//0/كىذا التغًن ال يرد إال يف هناية السطر الشعرم كىناؾ تغًنآخر أدخلو اؼبعاصركف يتمثل يف ربوؿ (فاعلن) :على ً
(فاع يل .)//0/ :كشيوع التفعيلة فاعلن تؤدم
إذل بطء اإليقاع.
اغبر
كدخوؿ تفعيلة فاعل ( )//0/ط ؽ ؽ فهي تفعيلة مستحدثة ارتبطت بداية ٌ
بالشعر ٌ
الشاعر عاشور فين الذم جاء ديوانو كلٌو على اؼبتدارؾ ،كاألخضر فلوس يف ديوانو (مرثية
اعتمدىا ٌ
الرجل الذم رأل) ،كاألخضر بركة يف (إحداثيات الصمت) كيوسف كغليسي (تغريبية جعفر
الطيار) كنور الدين دركيش يف (مسافات)

1

شرح:-)1فاعلن 0//0/

التٌفعيلة األساسية

-)2فعلن 0///
فاعل //0/
 -)3ي
* مع دخوؿ تفعيلة مستفعلن كمستعلن
كيبكن توضيح التٌحليل اؼبقطعي لبحر اؼبتدارؾ من خالؿ مقطع شعرم لقصيدة الشاعرالرجل الذم رأل):
األخضر فلوس ( مرثية ٌ
جرحتك –إذف -كاستدارت إذل أىلها
0//0/ 0//0/ 0//0/ 0/// 0///
فعلن فعلن فاعلن فاعلن فاعلن

 :1ينظر ،نواؿ آقطي صباليات شعر التفعيلة يف اعبزائر ،رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوـ يف اآلداب كاللغة العربية،

ص.41
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طفلة تتخاطف خصلتها الريح فوؽ اؼبدل
0//0/ 0//0/ 0/// 0/// 0/// 0//0/
فاعلن فعلن فعلن فعلن فاعلن فاعلن
كالقتيل على ركحو تركع الشمس
/0/0// 0/ //0/ 0/// 0//0/
فاعلن فعلن فاعل فاعلن فاعل
ترتيلة سقطت ...
0/// 0// 0/0/
مستفعلن فعلن
كتساقط فوؽ السطوح ،القريبة (السطوح)
/0//0 // 0//0/ 0//0/ 0/// 0///
فعلن فعلن فاعلن فاعلن
نصف مالؾ ...
0/ 0///0/
ربفز يف مقلتيو اؽبدكء !
/0//0/ 0//0/ 0/// 0/
عرب الناس
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الرابع:
الفصل ّ

/0/ 0///
حطت على اغبائط اؼبتهدـ إغفاءة

1

0//0/ 0/// 0/// 0//0/0/ 0//
إف ىذه التنويعات اليت نلحظها عند الشعراء من أمثاؿ (عبد العارل رزاقي،عبد اهل العشي،
عز الدين ميهويب ،األخضر فلوس ،السائحي ،أضبد عبد الكرصل )...يثًن التساؤؿ ككأف النظم على
اؼبتدارؾ كضع على ؿبك التجريب ،أك ردبا تكوف القصيدة قد فرضت على الشعراء يف فتة
التحوالت (الفتة اغبموية ،التسعينات) ربوال إيقاعيا ىبضع لقانوف الضركرة النفسية كيتالءـ مع
سرعة االىتزاز االنفعارل.

2

من خالؿ ىذا اؼبقطع الشعرم لعاشور فين من قصيدة (الربيع الذم جاء قبل األكاف) يبكن
اغبر للتفعيلة حبر اؼبتدارؾ (فاعلن) كاؼبناكبة يف ذلك
معرفة إيقاع حبر اؼبتدارؾ اؼببين على اإلستعماؿ ٌ
مع تفعيلة حبر اؼبتقارب (فعولن)ألف "كحدة اؼبتقارب اإليقاعية (فعولن) سباثل كحدة اؼبتدارؾ من

حيث عدد اؼبقاطع إذ وبوم ىو اآلخر على مقطع قصًن كآخرين طويلٌن ،لكنو ىبتلف عن حبر
3
األكؿ على اؼبناكبة
الباعث
ف
أ
كما
اؼبتدارؾ يف ترتيب ىذه اؼبقاطع إذ يتصدرىا اؼبقطع القصًن".
ٌ
ٌ

بٌن تفعيليت اؼبتقارب )فعولن( كتفعيلة اؼبتدارؾ )فاعلن( الٌذم ذكره اعبوىرم "مقلوب من دائرة

4
التكيبتٌن
اؼبتقارب ،كذلك أ ٌف )فعولن) ىبلفو فاعلن ،كىبنب ،فيصًن)فعلن) " ،أم من ٌ
السبب اػبفيف ،كمن الثٌقل إذل
اؼبعكوستٌن) (0//0/)، (0/0//أم ربت سياؽ الوتد اجملموع ك ٌ

اػب ٌفة كالعكس.

1
الرجل الذم رأل ،ط ،1منشورات اإلختالؼ ،اعبزائر،2002 ،ص.13
 :األخضر فلوس ،مرثية ٌ
 : 2نواؿ آقطي ،صباليات شعر التفعيلة يف اعبزائر ،رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه ،علوـ يف اآلداب كاللغة العربية ،زبصص
أدب جزائرم1435 ،ق1436 /ق2015/2014-ـ  ،ص .324
 :3ينظر:نواؿ آقطي ،ص .331
 :4العمدة  ،ص . 221
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بالضم
الصوتية اؼبقطعية الطٌويلة اؼبنفتحة
األكؿ يعمد إذل البنية ٌ
إ ٌف ىذا التٌفاضل يف أساسو ٌ
ٌ
الصويت
تارة يف صيغة )فعولن( ،كاؼب ٌد بالفتح تارة أخرل يف صيغة )فاعلن( ،فبٌا ىبلق ىذا التٌناغم ٌ
ً
الفم ال
فسحة إيقاعية تغلب عليها قيمة لسانية من جهة اتٌساع اؼبوجات ال ٌذبذبية الٌيت ينفتح هبا ٌ
أخف كأجرل على اللٌساف من م ٌده بالفتح،
لشيء إالٌ ؼبا نىػعيم هبا النٌطق باعتبار اؼب ٌد
بالضم ٌ
ٌ
الصاغبة للفصل كالبناء كالتٌكثيف كىي هبذا أكثر
كتساكؽ ىذه اؼبدكد مع اؼبقاطع اللٌغوية القصًنة ٌ

ما تكوف يف األفعاؿ كيبقى للمقاطع اللٌغوية الطٌويلة أثر استمالء اإليقاع باػبفوت كاؽبدكء
كالتٌمهل ،كىي أثقل من سابقتها كأطوؿ زمنا ككاف غبضورىا بٌن األظباء قويٌا.
الشعر اغبديث يعكس توافقا بٌن اؼبسافة النٌفسية كاللٌغوية لذلك نالحظ النٌزكع
كما أ ٌف ٌ
الشعرية الذاتية "دبا خلق اختالفا كتباينا بٌن مناطق
إذل بنية التٌقاصر النٌابع من صميم التٌجربة ٌ
يسمى باؼب ٌد كاعبزر االنفعاليٌن يف ىذه األبيات كقد
اإليقاع داخل اؼبوجة الواحدة ،كأكجد ما ٌ
ساعد ىذا على ذبسيم غبظات التٌوتر ال ٌدرامي كالتٌعبًن عن اإليقاع النٌفسي كعن ألواف اإلثارة
الشاعػر.1"...
الشديد الٌذم تعرض لو ٌ
الصراع ٌ
كٌ
التدد ك ٌ
كنالحظ ذلك من خالؿ البنية التكيبية اؼبقطعية ؽبذا النموذج :
فقريبان
0/0///
فعلن فا

 :1كاميليا عبد الفتاح ،القصيدة العربية اؼبعاصرة ،د.ط ،دار اؼبطبوعات اعبامعية أماـ كلية اغبقوؽ ،اإلسكندرية ،ص . 693
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نفيق من اغبلم
/0/0///0//
علن فعلن فاع
نبحث عن غنيمة كمال ٍذ (نبحث)
0/0/ 00///0//0/0///0/
لن فعلن فاعلن فعالف مستف
كعدتنا السماءي (كعدتنا)
فقد ى
0/ 0/// 00//0/0///0//
علن فعلن فاعالف فعلن فا
ً
َّ
الوطنيٌةي
كمر ٍ
ت ىعلىى ىرأٍسنىا السح ي
ب ى
//0///0///0//0/0//0/0//
علن فاعلن فاعلن فعلن فعلن فع
دكف رذاذ
0/0// /0/
لن فعلن فا
الر ً
مل
كبن يف لفحة َّ
كىا ي
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/0/0//0/ 0/ /0/ 0//
علن فاعلن فاعلن فاع
تىأٍ يخ يذنىا زرقىةي البحر حينان
ف
كتقذفنا َّ
بالشظى ٍ
كمبعن يف كنبنا
نتقارب من "اعبىِّو"
نتدارؾ يف "البىحر"
أك
ي
دؼ
أك نلتقي يف َّ
الص ٍ
وج
آللئ بعثرىا اؼبى ي
ى
ؼ
الص ىد ٍ
أك صبعتها ي
ِّعر
ِّ
كيكم يل ترتيبها الش ي
ً
األرض
يف دكرة
صف
إف سقط القلب يف اؼبٍنتى ٍ
ي

1

 :1عاشور فين ،الربيع الذم جاء قبل األكاف،ط،1منشورات ارباد الكتاب اعبزائريٌن ، 2004،ص.48
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الرابع:
الفصل ّ

الرمل:
التّشكيل المقطعي لبحر ّست مرات حسب
نلمس أشكاؿ تفعيلة حبر الرمل الذم يقوـ على تفعيلة (فاعالتن) مكررة ٌ
تتميز بانسيابية تقوـ على اؼبزاكجة بٌن السبب اػبفيف
نظاـ الشطرين كاؼبالحظ أ ٌف ىذه التفعيلة ٌ

كالوتد اجملموع كأصل التفعيلة ىو الوتد فًنتفع النفس ألداء الوتد اجملموع كيناسب كزف الرمل

اؼبوضوعات البكائية كالنجول كما يناسب معاشل الثورة كالعزيبة ؼبا يف بنية تفعيلتو اؼبتكررة من
اعتماد رفع الصوت كاالرتكاز على اؼبقطع اغباصل يف الوتد اجملموع الذم يتوسطها.
كقد زكحفت تفعيلة الرمل فاعالتن من خالؿ التقطيع العركضي للمقطع الشعرم إذل
فعالتن( )0/0///كقد أجاز العركضيوف ىذا التغيًن الثاشل يف التفعيلة كإف نظم القصيدة على منواؿ
ىذه البنية الوزنية كصياغة التجربة الشعرية يف كحداهتا اإليقاعية أكسبها خ ٌفة كرشاقة كانسيابا،
كسيالنا لفظيٌا مطابقا ،سباما ػبفة اؼبعاشل كاؼبشاعر اؼبتدفقة

1

العشي ىيكل القصيدة التٌقليدية ،كاستبدؽبا بالنٌمط اعبديد
ذباكز الشاعر عبد اهل
ٌ

2

الشعر) :
كيف قصيدة (أيها ٌ

ذبل اآلف  ----فاعالتن ،فعالتن ،فاع
أيٌها الشعر ٌ
ىذا طيف موالتك  ----التن ،فاعالتن،فع
فارش درهبا

 ----التن ،فاعال

زىرا

 ----تن،فا

كعطرا

1

 ----علنت

 :1ينظر ،رابح بن خوية ،يف البنية الصوتية كاإليقاعية ،ص.106.105
 :2ينظر ،ضبيدة صباحي ،صباليات التشكيل اؼبوسيقي يف شعر "عبد اهل العشي"،ؾبلة اؼبخرب،العدد،10جامعة بسكرة،
اعبزائر2014،ـ ،ص.396
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 التّشكيل المقطعي لبحر الكامل:استثمر الشعراء احملدثوف حبر الكامل الذم منح إحساسان موسيقيان للقصيدة اؼبتظافرة مع
عناصر احملتول :األلفاظ كالتاكيب اليت تكوف الشكل ،كاؼبتالضبة مع عناصر الصورة :اؼبعاشل
كاألفكار اليت تكوف اؼبضموف ،فمنحت اإلمكانات الفنية يف تشكيل إيقاع مكثف ،كىو
يتوقد فيو صوت الفخر ،كاغبماسة ،كالعتاب ،كالرثاء ،كاؼبديح كموضوعات أيخرل تتعلق
بالنصرة إذل آخره.
كوبتل البحر الكامل اؼبرتبة األكذل يف ترتيب القصائد كاؼبقطوعات يف الشعر اعبزائرم
اغبديث ،إذ بلغت نسبتو  ،%70,96كما يؤكد ذلك ؿبمد ناصر كحسٌن أبو النجا يف
الشعراء اعبزائريٌن على النظم ؼبا يف ىذا البحر من
الشكل اؼبصراعي كالعمودم .كقد انكب ٌ
ٌ
الشاعر هبا
جزالة كحسن اطراد يف نغماتو اإليقاعية اؼبنسابة بدفق ،إلبانة مواقف اغبياة اليت يبر ٌ
شدة القهر ،أك رافضا غبياة االستعباد كال شك أ ٌف يف جزالة الكامل كجهارة
ثائرا كمنفعال من ى
الشعراء إليو".2
الصاعد الناتج عن تالحق حركاتو  ...كاف سببا يف استمالة ٌ
نرباتو كإيقاعو ٌ
الصوتية (متفاعلن) فبا هبعلو مرنا طيعا فنجد معظم من كتب
ككونو حبرا صافيا مطرد الوحدات ٌ
شعره على منواؿ حبر الكامل فيو أدل كحزف كحديث عن مسائل كطنية كقومية حيث يعزؼ

الشاعر أنغاـ ذبربتو الشعرية اؼبصورة للنسيج اللغوم يف موجات صوتية عالية تبعا لتلوف انفعاالتو
اػباصة بظرفها الذم يعتم الشاعر ساعة نظم إبداع عملو الشعرم.

العشي ،مقاـ البوح ،منشورات صبعي الشركؽ الثقافية ،باتنة  ،اعبزائر.
:1عبد اهل
ٌ
 :2ناصر لوحيشي ،أكزاف الشعر العريب بٌن اؼبعيار النظرم كالواقع الشعرم ،ص.187
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اغبر اعبزائرم على كزف ىذا البحر كعلى سبيل الذكر قصيدة
كقد جاءت قصائد الشعر ٌ
(يف البدء كاف أكراس) للشاٌعر عز الدين ميهويب:
فجرشل ىواؾ..كما درت
أكراس! ٌ
0//0///0//0///0//0/0/

مٍتفاعلن متىفاعلن متىفاعلن
أكراس ما لك ال تبوح دبا رأت

ىذم الضلوع بأف صبرؾ ملهم
14ؽ 14 /ط

0//0///0//0///0//0/0/
مٍتفاعلن متىفاعلن متىفاعلن
عيناؾ ..أـ إ ٌف اؼبالحم مغنم!

12ؽ 15 /ط

0//0///0//0///0//0/0/

0//0///0//0/0/0//0/0/

مٍتفاعلن متىفاعلن متىفاعلن
أكراس يلتحف الشهيد..بصخره

مٍتفاعلن مٍتفاعلن متىفاعلن

كتطًن من كف الشهيد األسهم

0//0///0//0///0//0///

0//0/0/0//0/0/ 0//0///

متىفاعلن متىفاعلن متىفاعلن

مٍتفاعلن مٍتفاعلن مٍتفاعلن

1

14ؽ 14 /ط

من خالؿ التحليل اؼبقطعي كالعركضي ؽبذه األبيات تواترت بعض التٌغًنات اليت طرأت
على أجزاء كمقاطع تفعيلة حبر الكامل(متىفاعلن) اليت تتوفر على ثالث مقاطع قصًنة كمقطعاف

طويالف غًن أ ٌف لوقوع اإلضمار دكر يف إخراج ىذا البحر من الرتابة إذل اػبفة كالتٌدفق

كاإلستساؿ.
الرتابة
حبيث يقع اإلضمار على اؼبقاطع ٌ
الصوتية األكذل لتفعيلة ىذا البحر فبا يكسر طواعية ٌ
فينساؽ اإليقاع كبو التٌنوع كاػبفة كوبسن ذلك خاصة إذا كاف التٌغيًن الطارئ على مستول
بالصوت من
الصوتية اؼببتدئ هبا كإ ٌف التٌغيًن من قصر اؼبقاطع إذل إطالة زمن النطق ٌ
اؼبقاطع ٌ
الصوتية الطٌويلة الذم يقع يف هناية التٌفعيلة من خالؿ اغبذذ كمعو اإلظمار
خالؿ اؼبقاطع ٌ

:1عز الدين ميهويب ،يف البدء كاف أكراس،ط،1دار الشهاب ،باتنة،1985،ص.20/19/ 18
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التفيل (متفاعالتن) ،كىذا التٌغيًن يكوف سببا يف بطء سرعة
(مٍتفا) كالتٌذليل (متفاعالف) ك ٌ
اإليقاع.
أفرز اإلحصاء نتائج استثمار الشاعر اعبزائرم لبحور الشعر العريب فقد نظم يف حبر
الرجز،
"الكامل ،البسيط ،كاؼبتقارب ،اؼبتدارؾ ،كالرمل ،كاػبفيف ،كالوافر ،كالطويل ك ى
الشعر دالة على جودة طبعو
كالسريع" ،كلكل حبر منها مزاياه اػباصة  ،كنظمو ؼبختلف حبور ٌ
كقوتو ،فإحساسو الفين ال ٌدقيق دفعو إذل براعة النظم هبا ،فكاف من نتاج ىذا األمر تنوع
ٌ
اإليقاع دبختلف طبقاتو كنغماتو اؼبوسيقية اليت أتاحت لو إثراء ذباربو الشعرية اؼبتباينة كاؼبتوائمة
مع األلفاظ ضمن تراكيبها السياقية اليت احتوهتا األطر الفنية جبمل موسيقية تتدفٌق منها
انفعاالت نفسية بألواف ـبتلفة ،كقد احتل البحر اؼبتقارب الصدارة يف نظم قصائد الشعر
اعبزائرم اغبديث  ،فبلغت نسبتها ) ،(85%من بقية البحور اؼبستعملة ،كحبر اؼبتقارب حبر
شائع ،فقد نظم فيو ما يقارب ثلث الشعر اعبزائرم ،كيعود ذلك إذل أنو ينماز بأنو ذك هباء
كقوة يف ذبذباتو اؼبوسيقية ،كذك إمكانات متسعة تتيح للشاعر أف ينظم يف شت اؼبوضوعات
اليت ربتاج إذل طوؿ النفس،ألنَّو سخي النغم يضم شبانية كأربعٌن صوتا ،يعطي الشاعر اغبرية
يف التصرؼ بالتعبًن عما هبوؿ يف ذىنو هبذا القالب اإليقاعي.
كنأل شعراء اعبزائر عن استعماؿ البحور (اؼبضارع كاؼبقتضب كاجملتث) ،فلم ينظم فيها،
الشعراء اعبزائريوف
كىي من البحور اؼبهملة ،دل يقل هبا الشعراء القدامى ،كهبذا كلو ارتسم ٌ
الشعر العريب،
طريقا موازيا لشعراء قبلهم كمعاصريهم ،فلم ىبرجوا على اؼبعايًن الوزنية ؼبوسيقى ٌ
الشعورية الٌيت حددت اختيار الوزف يف
الشعراء ىذا الوزف أك ذاؾ كاف بدافع اغباؿ ٌ
كانتقاء ٌ
يتم إال إذا كاف اإليقاع
إحداث الفعل اؼبؤثر ليصل إذل العقوؿ كالقلوب على السواء ،كىذا ال ٌ

على درجة قوية من التٌأثًن كالنفاذ كىو وبشد فيو كثًنان من التٌفاصيل كاعبزئيات يف استثمار
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الصويت اؼبؤثر كالتٌصوير الفين ال ٌدقيق كمكونات اللٌغة الفنية اليت تستلزـ اإلتقاف اؼبتأشل
التٌلوف ٌ
إذل جانب صدؽ العاطفة كقوهتا اؼبنسكبة يف بنية اإليقاع.
 -1الوظيفة اإليقاعية للتّنغيم:
َّ
الشعر لغة موسيقية زاخرة بالنغم الذم يعد جزءان من مكوناهتا اؼبتآزرة مع التٌعبًن
إف لغة ٌ
اللٌغوم ،فاأللفاظ تتواكب يف كحدات ترنيمية ملحنة يف سياؽ إيقاعي يعمل على اشباع
رغبات كحاجات كجدانية عميقة ذبذب اآلخرين إليو ،كاألبيات الشعرية تتعاقب كتشع منها
أصوات موسيقية تطرب ؽبا األذف ،كصدكر األبيات يف عدد كحداهتا الصوتية متساكقة مع
الصويت اؼبتمثل بالقافية ،فهو
أعجازىا يف عدد كحداهتا الصوتية بطريقة مرتبة ،أما اؼبقطع ٌ
القرار األخًن لنغم البيت.
كمن ىذا كلو تتكوف عملية بناء ىيكل ىندسة القصيدة من الوزف كالقافية اليت وبتويها
البيت ،كيتمثل اإليقاع فيها بضربات منظمة كمتناسقة لوزف التفعيلة الداخلية ذات الذبذبات
اؼبتوافقة النفعاالت الشاعر اليت يبر هبا كىو يقوـ ببناء فكرتو بانتقاء ألفاظ دقيقة تعرب عن
مشاعره كأحاسيسو كخلجاتو اؼبتوائمة مع موسيقى األلفاظ كاؼبتشكلة مع األبيات األخرل،
فتقوـ اؼبوسيقى التعبًنية الشعرية بدكر اؼبساعد للعبارة اللغوية على ربقيق الغاية من التأثًن
كنقل اؼبشاعر كاألحاسيس بطريقة موحية إذل اؼبتلقي ،فاإليقاع بناء كياف متالحم متكامل
يقوـ على صبع صياغة األلفاظ كالعبارات اؼبتلونة باالوباء النفسي من ارتفاع كالبفاض،
فيصدر غبنا فنيا متناسقا لو أثره اػبالب يف شد اؼبتلقي بسبب تدفقات النغم الشعرم اؼبتولد
من التانيم اؼبلحنة اؼبتساكقة مع موقف اغبياة ،كاؼبصور للشعور كاإلحساس منظمة يف عمل
فين متقن.
دكف أف نغفل عن أف اختيار الشاعر اؼبوسيقى من الوزف كالقافية يبقى اختيارا عفويا
منضبطا مبنيا على ما يبتلكو من خزين ثقايف يتيح لو تلك االختيارات التلقائية ،كإحساس
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الشاعر هبا غبظة اقباز عملو اإلبداعي الشعرم تعتمده األذف اؼبوسيقية يف اختيارىا ،كمقتضى
طبيعة التجربة الشعرية.
الساكن،
الصوتية اؼبتشكلة لتفعيلة حبر ٌ
إف تردد اؼبقاطع ٌ
الشعر كاليت يرمز ؽبا باؼبتحرؾ ك ٌ

كسبنح التفعلية القصيدة صباؿ نظاـ ىيكلها يف كل بيت من أبياهتا اؼبتكررة ،كيعزؼ الشاعر
على أكتار أصوات أنغاـ التفعيلة يف البناء الصويت الداخلي للقصيدة يف اغبركؼ اؼبتناغمة
كاؼبؤلفة بوسائل فنية ؿباكلة منو لتطبيق ىندسة عقلية متولدة من انفعاالتو احملدكدة بقالب
الوزف الذم تصدح منو حدَّة نربتو الصوتية ،فتكاد تعلو على الوزف العركضي ،كال ندركها إال
بقراءة الشعر بصورة مسموعة ،فهو إيقاع باطين سحرم يستوعب ذبربتو الشاعر أيا كاف
نوعها ،كيف الوقت نفسو تكوف تفعيلة الوزف خاضعة لسيطرتو فتنتظم بأنغاـ موسيقية ؿبكمة
التتيب يف البيت تستثًن عناية اؼبتلقي هبذا النظاـ اؼبتناسق للمقاطع الصوتية اؼبوسيقية.
الشعر العريب يف قوالب ىيكلية شعرية حبرا
الشعر الستة عشر الذم ضمها ٌ
كتعد أكزاف ٌ
دافقا يغتؼ منو الشاعر ما يريده حبسب التصاؽ ذبربتو الشعرية ،ليمنحها ذاهتا الفنية ،كال
ىبفى أف انتقاء الشاعر ىذا البحر الشعرم ،أك ذلك يأيت بصورة عفوية ،ألف الشاعر القدصل
ال يعرؼ طبيعة البحور ،كأكزاهنا كقوافيهاَّ ،
ألف مالذه يف ىذه العملية االختيارية اؼبوىبة
الشعرية الفطرية ،كاأليذف اؼبوسيقية ،كانتقى من الدكائر الونبية ألكزاف الشعر العريب بفطرتو ما
يتالءـ مع عاطفتو كحالتو الشعورية كالنفسية اؼبستوعبة لتجربتو اآلنية كذكقو الفطرم الذم
ينأل عن ربديد اإليقاع ،كالقوالب اليت تنظم الشعر ،حبسب الكم.
 القافية:ىي اعبزء اؼبكمل إليقاع البيت الشعرم ،كىي الدفقة اليت سبنحو كظيفة صبالية بتديدىا
يف آخر األبيات بوصفها آخر مظهر من مظاىر اإليقاع يف البيت الشعرم إذ يصل اإليقاع
الركم
إذل مداه فيها دبا توفره من انسجاـ صويت بٌن حركفها تلك اغبركؼ اليت يشكل ٌ
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كالردؼ كالتأسيس أبرز مظاىرىا ،فتشتؾ مع إيقاع البيت كتتجاكب معو يف النسق العاـ،
للشاعر ما دل تتفق القافية معو،
كاإليقاع الشعرم ال يبكن أف وبصر الشحنات الوجدانية ٌ
فهما اؼبنظماف النفعاالتو كالسيما القافية ،بيد َّأهنا ال ربوؿ دكف انطالؽ األحاسيس
كالعواطف ضمن اؼبعاشل كاألفكار اليت تنتظمها ،كاأللفاظ كالتاكيب الفنية عندما تتشكل
مقومات العمل الشعرم ،أك تقيدىا ،كإمبا ىي الضابط الذم وبصر الشاعر ساعيا يف تنظيم
اؼبكونات الشعرية إذل آخر كحدة موسيقية يف البيت ،مث يعود لتنظيمها ،يف البيت اآليت بعده
جرا؛ ألف ىذه اؼبقومات الشعرية فبتدة إذل آخر القصيدة ،أك اؼبقطوعة بنظاـ فين
كىلم ٌ
متالحم ينساؽ الشاعر كراءه ليشكل خطا إلبداعو الشعرم ال خيار لو يف سواه.
كمن ىنا طبعت القافية بطابع الداللة كالنغم يف بناء العمل الشعرم ،فتديد موسيقى
القافية يف هناية العمل اإلبداعي الشعرم سبنح قوة لإليقاع كزبلق شعورا ذا كقع طيب يف أذف
السامع إذا كاف اؼبعىن اؼبطركؽ يف البيت يدؿ عليو،كخبالفو إذا كاف اؼبعىن ينبو عن ذكؽ
السامع.
الركم ،كىو النربة أك النغمة اليت ينتهي هبا
كمن أبرز مظاىر القافية كأكضحها حرؼ ٌ
البيت كيلتزـ الشاعر تكراره يف أبيات القصيدة؛ ليكوف الرباط بٌن ىذه األبيات يساعد على
حبكة القصيدة كتكوين كحدهتا ،كموقعو آخر البيت كإليو تنسب القصيدة ،أم أنٌو تردد
صويت كاحد يف أكاخر األبيات ذك جرس موسيقي ناشئ من انفعاؿ الشاعر ساعة إبداع
عملو الشعرم ،وبدث رنينا موسيقيا متناغما يشد انتباه السامع إليو ،كيثبتو يف ذىنو عند
قراءة القصيدة بصوت مسموع ،فهو أىم عناصر مقومات األصوات يف القافية ،فلوال كجوده
لعمت الفوضى كاالضطراب كالتبعثر كالتشتت يف نظاـ بناء القصيدة.
استثمر الشاعر اعبزائرم حركؼ اؼبعجم العريب خدمة للقافية بوصفها قيمة تعبًنية
موسيقية يرمز ؽبا بالصوت حبسب الكم.
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كأفرزت نتائج اإلحصاء استعماؿ الشاعر غبركؼ الركم اليت يبكن تصنيفها إذل
صنفٌن :األكؿ :يضم حركؼ الركم" :الباء ،كالداؿ،كالراء ،كالالـ ،كاؼبيم" ،كوبتل نسبة عالية
يف الشعر اغبزائرم اغبديث ،كالثاشل :يضم حركؼ الركم" :القاؼ ،كالفاء،
كالنوف،كالتاء،كالسٌن ،كاؽباء ،كاعبيم ،كاغباء،كالعٌن"،كوبتل نسبة متوسطة ،أك قليلة .
كعند موازنة ىذين الصنفٌن باإلحصاء التقرييب ألحد الدارسٌن للشعر العريب يتبٌن أف
الصنف األكؿ من حركؼ الركم اليت كظفها الشعراء اعبزائريوف يف شعرىم ربتل الصدارة يف
نظم الشعراء ،أما الصنف الثاشل منها ،فهو متوسط االستعماؿ ،أك قليل يف نظم الشعراء.
الشاعر اعبزائرم (أضبد شنة) حسب أنبيتها
الركم يف قصائد ٌ
قسمت أصوات حركؼ ٌ
يف ضوء ش ٌدهتا إذل :أصوات متوسطة أك مائعة ،فأظهرت نتائج اإلحصاء إذل شيوع حركؼ
الركم( :الراء ،كاؼبيم ،كالنوف ،العٌن ،الباء).
للشاعر أضبد شنة 1من بٌن األصوات اؼبرتبطة بالبناء اؼبوسيقي،
كيف قصيدة (الوثن) ٌ
الراء ،كالالـ ،كاؼبيم ،كالنٌوف،
فقد ،احتلت الصدارة يف استعماؿ حرؼ الركم.كحركؼ الركم ( ٌ
كالعٌن) من حركؼ الذالقة ،فمن خصائصها قدرهتا على االنطالؽ من دكف تعثر يف تلفظها،
كؼبركنتها كسهولة النطق هبا كثرت يف أبنية الكالـ ،2كفبا يسوغ كثرة استعماؽبا ٌأهنا من
األصوات اجملهورة ،اذ لوال ذلك لفقدت اللغة أىم عنصر فيها كىو تنغيمها كموسيقيتها
كرنينها اػباص الذم يبيز بو الكالـ من الصمت كىذا األمر يفسر كجود االئتالؼ بٌن ىذه
الشعرية اؼبعرب عنها ،كارتباطها بالفاصلة
الشعرم ،أك التٌجارب ٌ
األصوات كطبيعة التٌكوين ٌ
للشاعر كىو يعزؼ على أنغاـ بنائو اؼبوسيقي يف
اؼبوسيقية للقافية اؼبتالضبة مع اغباؿ النٌفسية ٌ
موضوعات :الرفض كالنصرة كالعتاب كالفخر كاغبماسة كالتعريض كاؼبعاناة الذاتية اليت ربتاج
إذل النغم كالرنٌن العاليٌن لتشكل جزءا من الوحدة اؼبوسيقية الشعرية اليت يتوقع السامع
 :1أضبد شنة ،من القصيدة إذل اؼبسدس ،ط،1منشورات ىديل ،اعبزائر،2000 ،ص.87
 :2ينظر،إبراىيم أنيس ،األصوات اللغوية ،د،ط ،مكتبة األقبو اؼبصرية،1995، ،ص.157
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تكرارىا ،كىي أصوات ذات قيمة تعبًنية ربقق التٌأثًن اؼبطلوب يف السامع ،كمنها ما قالو
الشاعر أبو القاسم سعد اهل :
من الكامل:
كالصفحة السوداء خالية النجوـ
كالسوط يلتهب اعبسوـ
شوىاء طافحة الكلوـ
كالتبة النضراء أضحت كالصرصل
غرباء كاغبة األدصل.1
منح الشاعر حرؼ الركم (اؼبيم) قيمة موسيقية ضمن الوحدة اإليقاعية الكامنة لداللة
االنغالؽ يف الوحدات التعبًنية اللغوية (النجوـ ،اعبسوـ ،الكلوـ ،الصرصل )،كصوت (اؼبيم)
ؾبهور فطريقة التٌلفظ بو تتاكح بٌن انضماـ الشفتٌن كانفراجها اليت استقصت ذبربة الشاعر
أبو القاسم سعد اهل الفنية.
الشاعر يف خلق ذبربة شعرية معادلة لتجربتو اغبياتية ،كىو يقف س ٌدا منيعا
كقد قبح ٌ
بوجو اؼبستعمر الغاصب كينذرىم كيتوعدىم منتقيا حرؼ الركم اؼبنساب مع البحر الكامل
اؼبستعمل ،فحرؼ الركم (الباء) غين بالرنٌن ؼبزاياه اليت يتمتع هبا يف أنٌو شديد االنفجار هبد
الشاعر فيو متنفسا للموقف النٌفسي العنيف يف اغباؿ اليت يرغب فيها إيصاؿ صوتو إذل
ٌ
الشعب كإذل اإلخواف العرب كإظباع صوتو للع ٌدك فقاؿ:
من الكامل:
الريح عاصفة غضوب
كٌ

ىوجاء تنفخ يف ال ٌدركب
 :1أبو القاسم سعد اهل ،الزمن األخضر ،ص.123
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الشعوب
فتحمل األبواؽ أصداء ٌ
متأججات باللٌهيب
مضمخات بالطٌيوب
كرد حرؼ الركم (الباء) يف القافية منساقا يف خدمة البناء اؼبوسيقي للقصيدة اؼبطبوعة
الشاعر اؼبتلوف ،كىو يبلِّغ كوبذر كيهدد كيتوعد  ،فعند النطق بو تنطبق الشفتاف
بطابع انفعاؿ ٌ
انطباقا ؿبكمان ،كبعد انفصاؽبما فجائيا ينفجر النفس احملبوس ؿبدثا صوتا انفجاريا مدكيا،
كىذا األمر يتفق مع طبيعة ذبربة الشاعر اآلنية ،كىو إزاء ربدم اؼبستعمر الغاشم.
كمن ىنا نتوصل إذل َّ
أف الشعراء اعبزائريوف قد درجوا على منهج سابقيهم من الشعراء،
كمعاصريهم يف البناء الصويت غبركؼ الركم يف نظاـ قصيدة التفعيلة ،فهو متمكن من صناعتو
الشعرية دبا يبتلك من إمكانات عالية ككاسعة تؤىلو القباز عملو الفين ،كمتمتعان دبادة لغوية
كثيفة سبكنو من التصرؼ هبا كيفما شاء ،كإنشاء يف أفانٌن الكالـ بأية كسيلة ىبتارىا من
دكف أف يشعر بعوائق القافية اؼبوحدة يف صبيع أبيات العمل الشعرم ،كالسيما كقد أطاؿ
اؼبقاطع الشعرية يف ع ٌدة قصائد كاليت تدؿ على طوؿ نفسو الشعرم .كؽبذا كلو أتاحت
حركؼ الركم للشاعر التنوع يف استعماؽبا حبسب التجارب اليت عاعبت موضوعاتو الشعرية.
كمن مظاىر القافية األصوات الساكنة كالردؼ كالتأسيس اؼبعتمدة على ما تقدمو أصوات
للشاعر من نغمات موسيقية منتظمة يف إيقاع القافية ،كىي تضيء نفس الشاعر ببطء
اؼب ٌد ٌ
اغبركة اؼبتساكقة مع أحاسيسو كمشاعره ،كاؼبتناسقة مع اؼبعىن الشعرم يف اوباءات قوية كضعيفة
الركم
لتتحد يف بناء موسيقى القافية ،كقد استعمل الشاعر اغبركؼ الساكنة كمنها حركؼ ٌ
اؼبوصولة بألف االطالؽ اؼبتددة من عدد القصائد .
تعامل الشاعر اعبزائرم مع القافية اؼبطلقة اليت حركها الركم حبركة مد طويلة يف سبوجات
اؼبد جزءا
القافية اؼبتشكلة بتفعيلة الوحدة اؼبوسيقية اؼبتكونة يف قصيدة التفعيلة ،ليصبح حرؼ ى
الشعورية اليت منحت إحساس الشاعر بالضيق اػبفي،
من بنية القافية فهو وبمل ى
الداللة ى
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فأطلق حرؼ األلف ؿباكلة منو للتفريج عن نفسو كىو يوقع الوحدات اللفظية (أفقنا،
العشي من قصيدة (بغداد) :
جفوننا ،كلنا) يف اؼبقطع التارل لعبد اهل
ٌ

حجر كناـ

طلع اليماـ فما أفقنا
طلع اغبماـ
طلع الغماـ
طلع الرصاص كمرفوؽ جفوننا...
كتوسد الرؤيا كناـ
عاما .كعاـ
مر الرصاص فما أفقنا
مر الرصاص ،ككلنا...
جثث نياـ

1

كاستعمل الشاعر عبد اهل العشي الردؼ باأللف يف قولو (ناـ ،اغبماـ،الغماـ ،عاـ،
الشاعر القافية اؼبردفة باأللف فيضفي ظالال إوبائيا
نياـ) ،فاأللف ردؼ ،كاؼبيم ركم ،كيكرر ٌ
يف جرس القافية اؼبرسوـ فيها نغم الركم ،كىو وباكؿ ش ٌد اؼبستمع إذل معىن اللفظة ضمن بنية
القافية ،فيتوقع معو ترديد الوحدة اللفظية اؼبتضمنة لردؼ القافية.
كقد تتناكب اغبركؼ اؼبردفة مع الياء يف بنية قافية القصيدة الواحدة ،فالياء ردؼ كالالـ
ركم ،كيتدد حرؼ الياء يف بنية القافية (صبيل ،حبيبو عاشقٌن ،العريس ،النخيل ،األصيل،
الرحيل ،الدليل) إذل هناية القصيدة.
بغداد قافية الغزؿ
بغداد ما حفظت بثينة من غزؿ
 :1عبد اهل العشي ،بغداد ،نشرت جبريدة األكراس(األكراس الثقايف) العدد 61اإلثنٌن .91/2/25
179

الرابع:
الفصل ّ

التّشكيل اإليق اعي للمقطع الصّوتي في القصيدة الجزائرية الحديثة.

بغداد ما أىدل اغببيب حبيبو
من دافئ اؽبمس اعبميل
بغداد كردة عاشقٌن
بغداد ما كضع العريس
على شفاه عركسو
كاؼباء يسمع كالنخيل
بغداد ديواف الصبابات األصيل
بغداد بغداد...
من األلف اؼبعفرة بالدماء...
إذل جراح الصمت...
يف مر الرحيل
بغداد بغداد
كإف تاه الدليل.1
تغًن نظاـ القافية كتنوعها من بيت إذل آخر كىذا يعين تنوع اإليقاع كاإلتياف بالردؼ
الذم ىو اغبركة الطويلة قبل الركم ،اغبركة الطٌويلة سبثل مقطعا صوتيا طويلة "كاؼب ٌد يساعد يف
تنسيق األصوات ،كيبعث على إخراج اآلىات من ذات الشاعر ،كىو أحد اؼبكونات الصوتية
الشعرم اليت تقرب من ال ٌداللة اللٌغوية كتوصل إذل اؼبعىن" 2.كما أ َّف موسيقى
داخل النٌص ٌ
القافية اؼبردفة باأللف تارة ،كبالياء تارة أخرل تتيح لشاعر إثراء ذبربتو باألنغاـ اؼبوسيقية
:1عبد اهل العشي ،بغداد ،نشرت جبريدة األكراس(األكراس الثقايف) ،العدد ، 61اإلثنٌن .91/2/25
 :2عبد القادر فيطس ،التٌشكيل الفين التشكيل الفين للشعر اؼبلحوف،دط ،دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع ،اعبزائر،

2014ـ ،ص .204

180

التّشكيل اإليق اعي للمقطع الصّوتي في القصيدة الجزائرية الحديثة.

الرابع:
الفصل ّ

اؼبتوافرة ،كىو يلوف أكتارىا النغمية هبذا التباين الصويت حبسب أحواؿ حركة النفس اؼبقننة
بإطار فين مراعيا فيو النربة ضمن الوحدة اللٌغوية يف القافية ،كالردؼ اؼبتناكب ال ضًن منو،
الصوتٌن لو فاعليتو اؼبوسيقية
الصوتية كدرجة الوضوح السمعي ،فكال ٌ
لوجود تشابو يف الطبيعة ٌ
ضمن تقنيات اإليقاع.

الشعراء اعبزائريٌن دبوسيقى القافية كىو
الشاعر عبد العارل رزاقي كغًنه من ٌ
كقد عيين ٌ
يؤسس ؽبا جبرس نغمي متناسق يف بنائها ،ذم قيمة إيقاعية مكثفة فكاف للنغم أثره يف أذىاف
القارلء ،ألنَّو يتناغم مع صوت الركم يف ترديد الوحدة اؼبوسيقية للقافية.فاأللف تأسيس،
الشاعر التٌأسيس يف بنية القافية (:للجزائر ،ثائر،
كاؽبمزة على النربة دخيل كالراء ركم ،كيردد ٌ
بشائر،بيادر) إذل آخر القصيدة.
كل ما أعرفو يا أصدقائي
أ ٌف أشعارم عن الثٌورة..
كالثٌورة يف أعماقي اآلف..
قصي هد
غبنتو جبهة التٌحرير يوما..
للجزائر!
كل ما أعرفو عن كطين
قصة ثائر
كاف فالحا ..على كتفيو..
ؿبراث كفأس ..كبشائر
دمو يف جدكؿ األكراس..
عيناه بيادر!..

1

:1عبد العارل رزاقي ،اغبب يف درجة الصفر،ط،2ش .ك.ف.ت ،اعبزائر،1982،ص.34
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كىناؾ ظواىر إيقاعية تتعلق بالوزف كالقافية على السواء ؽبا أنبيتها يف ربقيق االنسجاـ
اؼبوسيقي ،كربقيق كثافة موسيقية كداللية يف األلفاظ كالعبارات.
 -التّكرار:

َّ
إف من مظاىر صباؿ التناسق اؼبوسيقي ،التواؤـ يف الوحدات اؼبوسيقية اليت تتكرر يف
البيت ،مث سباـ األبيات ضمن التٌكوين البنائي العاـ للقصيدة ،كإ ٌف تردد الوزف كالقافية ً
اللذاف

ً
يشكالف كحدة بنائية للقصيدة اؼبتولدة عن التٌكرار يبنح جرسا نغميا تطرب إليو النفس عند

الصوتية ال يتولد عن التٌكرار اؼبوجود يف الوزف كالقافية فحسب،
ظباعو ،كىذا التٌكرار للوحدة ٌ
الشاعر ليؤدم كظيفة إيقاعية خاصة يف
كإٌمبا يتولد من تكرار األلفاظ كالعبارات اليت يتخًنىا ٌ

بقية أجزاء القصيدة ،فضال عن اغبالكة يف األسلوب ،كالسمو يف اؼبعاشل ،كالعذكبة يف
اإلنشاد.
تقوـ الكثًن من القصائد اعبزائرية اغبديثة على "التٌكرار كالتٌواتر يف التٌعبًن أك احملتول،
الشعرية اؼبتفرغة عن حالة شعورية كاحدة ،مثلما
فبا يفضي إذل تفسًن متٌسق عبملة النٌصوص ٌ
يفضي ذلك طابعا إيقاعيا داخليا خاصا على القصيدة" ،1كالتكرار ىو تناكب األلفاظ
يتقصده الناظم.
كالتاكيب كاؼبعاشل كإعادهتا يف سياؽ التٌعبًن حبيث تشكل نغما موسيقيا َّ
يبدك ذلك جليا يف ىذا اؼبقطع الشعرم للشاعر عبد اهل العشي من قصيدة( :مقاـ البوح).
حجو
ياليت رل ٍ
ألقاؾ يف صبحي
ياليت رل
يا ليت.
:1يوسف ككغليسي ،يف ظالؿ النصوص ،ص.178
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ثغرؾ
يا ليت رل ٍ
طًنا على شفيت
صدرؾ
يبتاح من
ٍ
يسقي ظما لغيت
يا ليت رل
ليت
يا ٍ
يا ليت رل
ليت
يا ٍ
عرب الشاعر عبد اهل العشي يف ترجيح الوحدة اللفظية تعبًنا عن هبجتو ،فالقيمة
َّ
1

التٌعبًنية للتٌكرار سلطت الضوء يف اؼبعىن النفسي ؼبنشئو ،فالتٌكرار منح القصيدة كثافة داللية
الصويت يتناسب مع كضوح اؼبضامٌن الداللية
يهيٌئ لو ما يريده من الوضوح اإليقاعي أك لنقل ٌ
اليت يتحدث عنها كمن ىنا كانت عناية الشاعر بالتٌكرار.

الصوتية اؼبتمثلة بالتٌكرار سواء أكانت لفظا ،أـ عبارة ،أـ معىن يسلط
كترجيع الوحدة ٌ
الضوء على نقطة حساسة يف العبارة كيكشف عن اىتماـ اؼبتكلم هبا  ،كتفصح عن نفسيتو،
كيلفت ظبع اؼبتلقي لو ،كىذا يرتبط بال ٌداللة.
كتكوف الغاية من التٌكرار زيادة القيمة اإليقاعية للفظ ،أك للعبارة ،أك للمعىن من خالؿ
تردده ،فيعطي نغما مضافا للبيت كمن مث للقصيدة ،كىذا يرتبط باإليقاع ،كمن ىذين األمرين
وبقق التكرار كظيفتٌن داللية كإيقاعية.
الشاعر يف شعره إذل التٌكرار كيلح عليو ػ يف بعض األحايٌن ػ رغبة منو يف إبراز
كيلجأ ٌ
اليت ىو يف صدد اغبديث عنها ،كمنها التأبٌن لفقيد عزيز عليو ،أك االفتخار بنفسو أك
الفكرة ٌ

بقومو ،أك التأكيد على حقيقة مهمة لبعض الناس فيحثهم عليها ،أك اإلشادة بذكر

:1عبد اهل العشي ،مقاـ البوح ،باتنيت للمعلوماتية كاػبدمات اؼبكتبية ،باتنة ،2000،ص. 75/73
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اؼبمدكحٌن ،أك التوعد كالتهديد كالتعريض خبصومو إذل آخره ،على أننا ال نغفل عن أف ظاىرة
التكرار بألواهنا اؼبختلفة ظاىرة أدبية اعتمدىا الشعراء بوصفها أسلوبا احتذاه الشعراء قديبا.
َّ
إف قراءة فاحصة يف ال ٌشعر اعبزائرم اغبديث؛ تكشف شيوع ظاىرة تكرار األلفاظ،
كالتاكيب ك اؼبعاشل.
أ ـ التّكرار اللفظي:

َّ
معىن معينان وباكؿ الشاعر التكيز عليو يف سياؽ النظم؛ إليصاؿ
إف ترديد اللفظ وبمل ن
قوة النغم اإليقاعي إذل السامع فيحظى بانتباىو ،كيشد ظبعو إذل ىذه اللفظة اليت ل ٌػمعها

الشاعر أكثر من غًنىا.

الشاعر يف شعره بتكرار لفظي يش ٌد من كقع الكلمة يف النٌفس اإلنسانية،
كيطالعنا ٌ
تكرر فيو الكالـ التمين ،استعاف الشاعر بتديد لفظة( .يا ليت رل) تارة ،ك(يا ليت)
كأكذل ما ٌ

تارة أخرل فأسهم ىذا التٌكرار اؼبتتابع يف األبيات إسهاما فاعال يف تصوير اغباالت الوجدانية

الفائضة.
كيبنح تكرار االسم يف الصيغة الطٌلبية ألسلوب النٌداء ٌقوة داللية يف التٌعبًن يف شعر
أضبد عبد الكرصل يف قصيدة (مقاـ الصبا):
مصطفى
صفي الطواسٌن،
يا ٌ

اؼبتوىج،
يا البجع ٌ

للسدرة.
يا ٌ
الشاىد ٌ
اؼبتشوؼ ٌ
.....................

الرعشة.
يا جلجميش اؼبتوج يف ألق ٌ
....................
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يا ابن مسبحة اهل
يا صندؿ اغبضرة.

1

الشاعر
فتديد اػبطاب بأسلوب النٌداء لو كقع مؤثر يف نفس السامع ،كلكي وبقق ٌ
تواصال يف الكالـ يف البيت الالحق أكد التٌكرار زيادة يف اؼبعىن كترسيخا لنغم اإليقاع
الشعر التٌقليدم.
التكييب اؼبساير للوزف ،كىو أسلوب معركؼ يف ٌ
ٌ

ككشف التٌكرار اللفظي جانبا من جوانب شعًنة اغبزف كالطرب كالبسط كالقبض

تبلغ ىذه اغبالة اللغوية أكج خفتها كأقصر امتدادىا كأعذب إيقاعها ، 2فليس على القلب
الشاعر اليت ال
أقسى من فراؽ األحباب فراقا أبديا ،فجاء التٌكرار تعبًنا عن لوعة نفس ٌ
تتبدد؛ إنٌو عندما يتمىن لقاء حبيب إمبا يستحضر صفاتو بنغم إيقاعي يستثًن أذىاف
السامعٌن ،كتؤجج نفسو حسرة كلوعة اللقاء بصدؽ اإلحساس ذم الداللة اؼبكثفة يف التٌعبًن
الذم أفاده التٌكرار من ترجيع الوحدة اللفظية كمشتقاهتا.
الصوتية كالدالليٌة للفظ أل ٌف ىذا السبيل ،ىو األداة
عين ٌ
كقد َّ
الشاعر بإنتاج القيمة ٌ
اغبسية الوحيدة اليت يبتلكها الشاعر للفت األظباع إذل اؼبضامٌن اليت يريد إثباهتا ،فاؼبخالفة
تتكرر ىي اليت
الصوتية ىنا بٌن لفظة ىي ٌ
ٌ
اليت ركز عليها بالتٌكرار كغًنىا من األلفاظ اليت دل ٌ
تش ٌد االنتباه إذل اللٌفظ أكثر من غًنه ،كىنا يقدـ التٌكرار للشاعر زيادة على ما ذكره تقنية

التكيز عليها أيضان .
فنية للداللة اليت سيتم ٌ

َّ
الشعر
إف تكرار األلفاظ ظاىرة شاخصة يف قصائد الشعراء اعبزائريٌن اؼبعاصرين يف فنوف ٌ

اؼبختلفة .فكانت القيمة التٌعبًنية للتٌكرار كفيلة باالستحواذ على مسامع اؼبتل ٌقي يف إحياء
ذكرل ما يف الذاكرة ،كىو ينعت شخصية ما باؼبعاشل السامية؛ لًنسخ أعماؽبا اعبليلة يف
أذىاف الغًن.
:1أضبد عبد الكرصل ،معراج السنونو ،ط ،1منشورات اإلختالؼ ،اعبزائر ،2002 ،ص.53/51/49
 :2ينظر :يوسف ككغليسي ،يف ظالؿ النصوص ،ص.176
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إف تكرار الشاعر للفظ يف أكائل األبيات كاألشطار يف تشكيل عمودم يف البيت أك
سطر شعرم ،يكشف عن تقنية كاف الشاعر يتقصدىا يف تكراره ،كىذا يرتبط باإلنشاد،
فاللساف يسبق النطق هبذا اللفظ بعد السكوت عند انتهاء البيت ،كالشاعر كاف قادرا على
ذكر لفظة أخرل ،كلكن آثر ىذه الصياغة ،ككأنٌو يستعذب تكرار ىذا اللفظ كيريد أف يدفع
اؼبتلقي ؼبشاركتو يف ىذا األمر.
كبذلك كلٌو يبنح التٌكرار قوة داللية ،كنغما موسيقيا مساير لتفعيلة الوزف كوبقق غاية
الشاعر باؼبفاخرة اليت تكتسب قيمتها التٌعبًنية من تناكب اللفظ.
طموح ٌ
التجيح اللفظي أكسب الكلمة
ح ٌقق التٌكرار قيمة تعبًنية يف زيادة اؼبعىن ،أم أف ٌ
كثافة ،كمنح نغما إيقاعيا مكثفا.
الشاعر عبأ إذل التٌكرار اغبريف ضمن التٌكرار اللفظي فلى َّو ٌف
كفبا وبسن اإليباء إليو أ ٌف ٌ
اؼبقطع بصوت (الياء) ع ٌدة مرات بنغم إيقاعي ،فمنح التٌكرار اللفظي مع التٌكرار اغبريف كثافة
داللية؛ أل ٌف تردد اغبرؼ كجد لتقوية اؼبعىن كما لو كاف لفظا مكررا .كىو يف الوقت نفسو
يزيد من داللة األلفاظ اؼبكررة ،فاستعماؿ الشاعر اؼبزاكجة يف تكرار اللفظ كاغبرؼ يف آف معا
كاف استعماال موفقا يدؿ على قوة طبعو كإدراكو ألسرار صناعتو هبذا التٌلوين النغمي يف
اإليقاع ،كقد ساعد صوت الياء الذم امباز خبفتو على ذلك؛ ألنٌو من حركؼ الذالقة اليت
يسهل النطق هبا دكف التعثر يف الكالـ ،كىو من اغبركؼ اجملهورة يقع بٌن الشدة كالرخاكة،
كيعرب عن الضيق.
كمن اعبدير قولوَّ :
يصور كلعو العنيف بلغتو
إف الشاعر وبتفي باألصوات اللغوية احتفاءن ِّ

الصوتية أثناء اإلنشاد كتكرارىا
كما تقدمو لو من إمكانات صوتية ،فهو يتلذذ هبذه الوحدات ٌ

يهيئ لو ما وبتاج إليو من دفع شبح الوىن كالضعف يف نفسو .
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فأكثر شعر ىو دفاع عن الوطن كاحتفاؤه بالتٌكرار يعطيو دفعا قويا ليبدك قويا متماسكا
أماـ اػبصم من خالؿ نشوة التٌكرار ،كال سيما أ ٌف اللٌغة كسيلتو ،ككسيلة غًنه للتباىي أماـ
اآلخرين بقدرتو على مسك زمامها .
التركيبي :
ب ـ التّكرار ّ

الشاعر ،إذل فكرة كاضحة ،فيلجأ
التكييب بفكرة القصيدة ،كفيها وبتاج ٌ
ينهض التٌكرار ٌ

إذل التٌمهيد بعبارة ثانية مكررة؛ ليخلق تأثًنا نفسيا تلقائيا للمستمع ،كيزيد من القيمة
اإليقاعيٌة للعبارة فيتيح نغما مضافا لسياؽ البيت كالقصيدة يف آف معان.

الشعرم التارل:
كتظهر أنبية ىذا التٌكرار يف شعر أضبد الغواؼبي يف النٌص ٌ

ليت شعرم ما لطًن ال يغرد؟!
للربيع الباسم الثغر الضحوؾ
عبماؿ زاخر بالفاتنات
لشعور طافح بالذكريات
لبالبل السعود
للزىور للوركد
للرعود ،للربكؽ
للصبوح ،للغبوؽ
ٌ

كفكف الدمع كخفف من بكائك
ليست األدمع ترياقا لدائك
بل طموح كغالب
بٌن غابات الذئاب

الصراع
كم سكبنا فوؽ أشالء ٌ
أكؤسا مألل بأنٌات الًناع
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الرفيق؟
ليت شعرم ما ؽبذا ٌ
بٌن أحرار ال ٌدنا ليس يفيق
للعذاب ،للبعاد

1

اؼبتكوف من األظباء اجملركرة  ،كتراكيب أيخرل ـبتلفة،
ردد أضبد الغواؼبي التٌعبًن التكييب ٌ

الشاعر يف ظل الركمنسية الغامرة كما يتصل بإبراز مظاىرىا من الطبيعة
تتعلق بإرادة تعبًن ٌ
الربيع كألوانو.
كٌ
الشعرم اعبمل اإلظبية اؼبوجو إذل الشعب لتأكيد اؼبعىن يف أذىاهنم
كظف يف اػبطاب ٌ
كىو يطرؽ أذىاهنم بنغمة اؼبرح كنشوة التفاءؿ كالطموح ،فأفادت الوحدة التٌكيبية للتٌكرار
زيادة يف اؼبعىن الذم أدل إذل زيادة يف نغم اإليقاع اؼبساير للوزف.
كنشهد يف القصيدة نفسها التٌكرار ،كىو تكرار ال ىبل يف اؼبعىن كإمبا يؤكده كيعرب عن
التكيب بكثافة داللية تفصح عن حلتو النفسية
الشاعر يف التٌعبًن فقد ردد ٌ
إرادة ٌ
الشاعر ٌ
فالتٌك ػرار ىنا ضرب مؤثػر يضفي ظػاللػػو نغمان إيقػاعي ػان عاليا يف نفوس السامعٌن ،إذا ما
استحضر معناه يف أذىاهنم ،كتعبًنا انفعاليا كجد فيو الشاعر متنفسان عما هبيش خبلده من
كرسخ موسيقى
ثورة نفسية ذباه اؼبعاندين ،دبعىن آخر إ ٌف ىذا التجيع التكييب قد ساير الوزف َّ
الشعرم بنغم مؤثر يف أيذف السامع.
اإليقاع ٌ
الشاعر اعبملة االظبية إذل جانب أسلوب االستفهاـ يف قصيدتو ككقع التكرار
كرر ٌ
كٌ
التكييب (الصراع ،الًناع ،الرفيق ،يفيق ،للصفاد ،للبعاد،ال يعيها ،ال يريها ،)...ليقوم نغمة
كردد بأسلوب االستفهاـ ك أساليب الطلب من
السجع،كالوزف معا ،فعاد الشاعر مرة أيخرل ٌ
خالؿ نقطة االستفهاـ اليت تتشارؾ مع نقطة التعجب يف ٌأهنما نقطتاف تأثريتاف أك تعربيتاف

:1أضبد الغواؼبي،نقال عن :عبد اؼبلك مرتاض ،معجم الشعراء اعبزائريٌن يف القرف العشرين ،دط  ،دار ىومة ،بوزريعة ،
اعبزائر،2006،ص .268 /267
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يوكل إليهما الوشي حباؿ اؼبتلفظ كموقفو من اؼبلفوظ كيطلق عليهما أيضا مصطلح نقطتٌن
نغميتٌن كؽبما كظيفة بالغية داللية من زاكية تبيينهما لطبيعة اؼبلفوظ من حيث اإلنشاء
كاػبرب ،ككظيفة إيقاعية من خالؿ تأثًننبا يف تنغيم اعبملة اإليقاعية .1تأكيدا يف إثراء اعبملة
بالنغم اإليقاعي الذم كانت لو فاعلية يف تصنيفها إذل الغرض الطليب بشدة.
ليت شعرم ما لطًن ال يغرد؟!
الرفيق؟!
ليت شعرم ما ؽبذاؾ ٌ
ما لصدر ال يعيها ؟
كيراع ال يريها ؟

2

َّ
الشعرم رنة
التكيب (أىبنا ،أنبنا) منحت اػبطاب ٌ
الصوتية (نا) ضمن ٌ
إف تناكب الوحدة ٌ

موسيقية موحية ،كثيفة ال ٌداللة يف مسامع الغًن.
السفح أىبنا
لصدل ٌ
كإذل الدين أنبنا

3

فلوف الشاعر موسيقى اػبطاب جبرس إيقاعي مساير للوزف كمؤثر يف آذاف السامع .
ٌ
كيلجأ الشاعر إذل التٌكرار لتأكيد حقيقة ما تناكب السجع يف صبيع األسطر الشعرية تناكبا

متقصدان؛ كىي تكاد تنفصل بعضها عن و
بعض ،فأكسب التكرار قيمة تعبًنية يف تكثيف
لتكيبية اليت شغلت تفعيالت ىذا
أكجو الركمنسية من خالؿ تسليط ٌ
الضوء على الوحدة ا ٌ
اؼبقطع الشعرم ،كإ ٌف اإليقاع اؼبتولد منو ذا كقع يف أذف السامع لتوارل اغبركات كالسكنات

1
الشعر العريب اغبديث ،ط،1دار اغبوار للنشر كالتوزيع ،سورية ،الالذقية2006 ،ـ،
 :ينظر ،طبيس الورتاشل ،اإليقاع يف ٌ
ص.345/338
 :2أضبد الغواؼبي،نقال عن،عبد اؼبلك مرتاض ،معجم الشعراء اعبزائريٌن،ص.268
 :3اؼبرجع ،ف ،ص.268
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على كبو منتظم يف كل تفعيلة من كل سطر اليت سبثل كحدة اإليقاع القصيدة فبا أدل إذل
زيادة يف نغم اإليقاع اؼبساير للوزف.
كوبسن بنا أف نومئ إذل أف تكرار األظباء يكشف عن الباعث النفسي يف عناية الشاعر
يف التعبًن عن شعريتو الغامرة.
 التّدوير:كتوجب طبيعة التجربة اآلنية للشاعر  -يف بعض األحايٌن  -نظمها بالطريقة اؼبدكرة ،كىي
للشاعر اليت
ؿباكلة منو يف اػبركج عن إطار اإليقاع احملدد ،كيع ٌد التٌدكير جزءا من اغبركة النٌفسية ٌ
الشاعر مع مديات اإليقاع الواسعة كاؼبنفتحة
تثرم النٌص بالداللة الوجدانية يف كقت البراط ٌ
كالشديدة اؼبركنة ،فيلغي فيها نظاـ الشطرين كيبد البيت بتشكيل صويت متتابع كسريع إذل آخره،
غىن يف اإليقاع ،كإ ٌف م ٌد البيت بنفس كاحد كالوقوؼ على قافيتو كىو ينشد بث الفكرة
فيحقق ن
غىن دالليان أيضا" .يسعى ألف يسود التٌدكير
اليت يعاعبها اؼبوضوع ضمن اإليقاع اؼبنجز فيحقق ن
العركضي جل القصيدة كي يقدـ قصيدة يسودىا اعبرياف يف اإليقاع كااللتحاـ يف الصور لكنو دل

يفلح يف ذلك كيعوض ىذا النقص التٌدكير الدالرل  ...لتتحوؿ القصيدة إذل نبع إيقاعي منساب
متحرر من قيد الركم كالقافية".

1

الشاعر
الشعرم يف ؿباكلة من ٌ
يعد التٌدكير أحد عناصر البناء اؼبوسيقي للغة العمل ٌ
على فتح صدر البيت على عجزه ،فهو "ما كاف قسيمو متصال باآلخر ،غًن منفصل منو ،قد
صبعتهما كلمة كاحدة" ،فامتداد البيت كاندماجو خرؽ الستقاللية الشطرين على اؼبستويٌن:
الصويت كالدالرل  ،على حٌن يبقى كل شطر ؿبتفظا بقيمتو الوزنية دبا وبتويو من عدد
التفعيالت اليت اقتضتها طبيعة البحر اؼبنجز.

 :1عبد الرضبن تربماسٌن ،ـ اؼبذكور ،ص .134
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كيلجأ الشاعر إذل التداخل بٌن شطرم البيت؛ ليتيح ؾباال موسيقيا أرحب يبكن من
خاللو تكرار الوحدة اؼبوسيقية سواء أكانت ذات تفعيلة كاحدة (مفردة) ،أك ذات تفعيلتٌن
(مركبة) ،فيتيح امتداد البيت تالضبا دالليا على مستول الفكرة اليت بصدد اغبديث عنها،
فيكوف دمج الشطرين معا معينا يف التعبًن عما هبوؿ يف خيالو من دكف أف يقف شطر البيت
كعجزه حائال بينو كبٌن ما يريد ،فال يقف يف إنشاده آخر صدر البيت ،كإمبا ينشده بنفس
كاحد حت يقف على القافية؛ ألنٌو يالحق الداللة اؼبوزعة بٌن الشطرين ،فيحدث ىذاف زطبا
إيقاعيا ال يتوافر عند إنشاد البيت غًن اؼبدكر ،فيكوف الدمج بٌن الشطرين قد استوعب اؼبعىن
اؼبراد ذكره ،فيمنح ىذا االندماج النص ثراءن موسيقيا كدالليا يف آف معا ،كمن ىنا تظهر أنبية

التدكير بوصفها اقبازا إيقاعيا للشاعر ال يقل عن كونو اقبازان دالليان .كتعتمد الفاعلية الشعرية
لظاىرة التدكير على أحاسيس الشاعر إزاء ذبربتو الشعرية ،كعلى إمكاناتو األسلوبية يف
التعبًن ،كىي مرىونة بػضركرات موضوعية كفنية .كقبد ظاىرة التٌدكير اإليقاعية يف القصيدة
الصديق سعدم كىي أكؿ نص شعرم نشر جبريدة البصائر بعنواف
ذات الشطرين عند الشاعر ٌ
(بالدم):1

يا بالدم! لك ال أع ػ ػػرؼ يف اغبسن مثيال!
يا بالدم! بك ال ٍأر ضى غىن ال ٌدنيا بديال
يا بالدم!صيحة من عمق صدرم ق ٍدسيو
كل ما يف الػ
إ ٌف فيها ٌ

ركح قويػٌ ػ ػ ػ ػ ػػو
ػ ػ َّػرٍك ًح من و

2

للشاعر اؼبركنة يف استعمالو يف البيت األكؿ ،كأف عزكفو عن دمج
أتاح التٌدكير ٌ

الشطرين يف البيت الثالث ال يعين أنو دل وبقق اندماجا صوتيا كدالليا للبيت ،كإمبا يتحقق من
خالؿ اإلنشاد ،أك بفعل قراءة القارئ بنفس كاحد ليقف عند القافية ،فيتضح التواصل بٌن
 :1ينظر:عبد اؼبلك مرتاض ،معجم الشعراء اعبزائريٌن يف القرف العشرين ،ص.461
2
:الصديق سعدم ،نقال عن عبد اؼبلك مرتاض ،معجم الشعراء اعبزائريٌن يف القرف العشرين،ص.461
ٌ
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الشطرين .،كتظهر كاقعية التٌشكيل اإليقاعي اؼبدكر يف كسر رتابة الشطرين كإثراء اإليقاع
الصوتية كالداللية اؼبتولدة من األبيات.
بالقيمة ٌ

كردت ظاىرة التٌدكير يف شعر عز الدين ميهويب يف جزء من مقطع ،أك قصيدة كاملة

حبسب ذبربتو الشعرية اؼبنجزة ،كقبد ىذه الظاىرة األدبية يف البحور ذات التفعيلتٌن أكثر منها
يف البحور ذات التفعيلة الواحدة.
فقد يسجلت حاالت ىذه الظاىرة اإليقاعية يف البحور الصافية ،تشكلت يف ؾبزكء
البحرين :الرمل كالكامل ،على حٌن سجلت يف القصائد كاؼبقطوعات ذات التفعيلة اؼبركبة
منظومة يف البحرين :اػبفيف كاؼبتقارب ،كيبدك َّ
أف الوحدة اؼبوسيقية يف البحور ذات
التفعيلتٌن تتطلب من الشاعر تكرارنبا معا بوصفها كحدة موسيقية ،فهي ال تتيح للشاعر
اغبرية الكافية كاؼبركنة الالزمة يف التعبًن عما هبوؿ يف خاطره ،فيلجأ إذل دمج الشطرين معا
كم ٌدنبا بنفس كاحد ليقف يف آخر البيت ،كليمنح األبيات ما ربتاجو من عمق كتالحم
دالرل ،كتلوين موسيقي يف بناء النٌص.
إف نظرة متأملة يف شعر عز الدين ميهويب كىو ىباطب الشعب ،يف إحدل القصائد
اؼبدكرة تكشف عن قدرتو كبراعتو اليت تتماشى كالتٌشكيل اإليقاعي اؼبدكر ،كإفصاحو عن
اؼبضموف الذم ينشده ،ليربز التٌدكير شكال متجانسا مع ال ٌداللة اؼبرادة ،كموسيقى البيت،
على كبو ما قبده يف اؼبقطع اآليت :
جبهة

فاعلن

جبهتاف..

فاعلن -ؼ

ثالث جباه..

علن – فعلن  -فا

كطبسوف حزبا تنافس من أجل

علن – فاعلن – فاعلن  -فعلن  -فاع

نيل الكراسي

لن -فاعلن  -فا

كتبحث عن سلطة باؼبقاس

علن – فعلن – فاعلن – فاعلن  -ؼ
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يبر من الشعب
كتعلم أف اؼبركر إليها ٌ
كالشعب ملتف باآلسي

كمن أجل تأمٌن قوت العياؿ يقاسي!

علن – فاعلن – فاعلن – فاعلن  -فاعلن
لن – فاعلن – فاعلن – فاعلن – فاعلن  -فا
علن  -فاعلن – فاعلن  -فاعلن  -فا

استعمل الشاعر يف ىذه القطعة ظاىرة التٌدكير أكثر من سابقتها ،فقد ارتبط التٌدكير
الشعرم ذات الصلة القوية بالتٌقنيات الفنية كاؼبوضوعية،
حباجات نفسية ملحة يف األداء ٌ
الشعرية .كما أ ٌف" العالقة بٌن التٌدكير كال ٌداللة عالقة
الشاعر إزاء ذبربتو ٌ
كعمق إحساس ٌ
تداخل كتكامل ،فالقصيدة اؼبدكرة تع ٌد شكال من أشكاؿ التٌعامل مع انتظاـ اؼبقاطع
(اغبركات كالسواكن) اليت تش ٌكل الوزف كيأيت الشكل الطباعي للقصيدة ( صورهتا ،كخطتها)،
كل النصوص بل إف لو صورا متع ٌددة ،كىو
كيبدك أ ٌف التٌدكير ال يتٌخذ شكال كاحدا يف ٌ
يعكس اغبالة الشعورية كالنفسية لدل الشاعر ،فيجعل حدث القصيدة مستمرا ،كيلغي تع ٌدد
الشعرم بذلك غبمة كاحدة كشحنة
األصوات كيلوف النغم ،كوب ٌقق التٌوتٌر  ،فيكوف النٌص ٌ
نفسية كاحدة ،كجسدا متٌصال مندغما" 1فقد اتسع اجملاؿ لتدخل أمباط جديدة من التٌعبًن
داخل القصيدة .كالقصيدة اؼبدكرة توحي بقدرة الشاعر على استيعاب األدكات اعبديدة
كإمكاناهتا تتضاعف مع التجربة كاػبربة.
إ ٌف إحصاء نسب التنويع العركضي يف صبلة من القصائد ألكثر الشعراء استخدامها لقصيدة
التفعيلة ،قد أسفرت على اؼبعطيات التالية:
دل يعتمد الشعراء اعبزائريوف على استخداـ حبور معينة كال موضوعات ؿبددة. -استثمار لبعض البحور بنسب كبًنة منها (اؼبتدارؾ ،اؼبتقارب ،الرمل ،الكامل).

 :1ناصر لوحيشي ،أكزاف الشعر العريب بٌن اؼبعيار النظرم كالواقع الشعرم :الشعر اعبزائرم يف "معجم البابطٌن" أمبوذجا
تطبيقيا ،د.ط ،عادل الكتب اغبديث للنشر ،أربد ،األردف ،2010،ص.244
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 اؼبزاكجة بٌن البحور الشعرية اؼبختلفة كإغباقها بالزحافات كالعلل حسب اغبالة الشعوريةللشاعر.
ٌ
الرتابة كتوليد إيقاع داخلي تطرب لو
 التناغم بٌن األلفاظ كالتاكيب فبا كسر ىاجس ٌالنٌفس.
الركم الذم عرؼ تنوعا ىو اآلخر باعتبار ىذا
 -عدـ التزاـ الشعراء القافية اؼبوحدة كحرؼ ٌ

ظاىرة إيقاعية حداثية.

شعرية الجزائرية وداللتها:
الصوتية التي تجلت في المدونة ال ّ
 إحصاء نوع المقاطع ّالصوتية القصًنة كالطويلة كاؼبغلقة كاؼبفتوحة يف نسق متجانس
لقد بات انتظاـ اؼبقاطع ٌ
كمنسجم ضركرة ملحة ترتبط باللٌغة العربية كما ترتبط بذلك اللٌغات العاؼبية األخرل كىي بذلك
لشعراء اعبزائريٌن
الشعر كمن مث فقد انتظمت قصائد ا ٌ
السماع كإلقاء كإنشاد ٌ
تعترب أساسان وبس هبا ٌ

يف أكزاف شعرية ذات صفات إيقاعية فبيزة كاف إحصاءىا يشمل حبوران رتبناىا يف حبر الكامل،
الرجز ،السريع.1
البسيط اؼبتقارب ،اؼبتدارؾ ،الرمل ،اػبفيف ،الوافر ،الطويلٌ ،

الشعرم طاقة إوبائية داللية مكثفة أل ٌهنا تبعث من
الصوتية الطٌويلة النٌص ٌ
سبنح اؼبقاطع ٌ
الشعرم كمبيز نوعٌن من اؼبقاطع الطويلة اؼبستعملة
الالشعور كمن األعماؽ لتعكس بذلك ال ٌداخل ٌ
الشعر اعبزائرم اغبديث ،اليت كاف ترتيبها يف الكلمات كتواليها على نسق معٌن ذا أثر كبًن يف
يف ٌ
اؼبعرب عنها.2
إحداث نوع من اؼبوسيقى ال ٌداخلية اليت تتناسب كاألفكار ٌ

 :1ينظر ،ناصر لوحيشي ،أكزاف الشعر العريب بٌن اؼبعيار النظرم كالواقع الشعرم :الشعر اعبزائرم يف "معجم البابطٌن"
أمبوذجا تطبيقيا ،د.ط ،2010 ،عادل الكتب اغبديث للنشر ،أربد ،األردف ،اقتباس ،ص .185
 :2ينظر ،رابح بن خوية ،يف البنية الصوتية كاإليقاعية ،ط ،2013 ،1عادل الكتب اغبديث ،أريد ،األردف ،ص .79
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الصوت كإطالة زمن النطق هبا كربمل معاشل
الصوتية الطويلة :مالئمة لرفع ٌ
اؼبقاطع ٌ
الصراخ كاألدل كاغبًنة كاغبسرة كالتأكه فهو (الشاعر) يستغرؽ ضعف كقت كزمن نطق
اؼبقاطع القصًنة1.كقد كظف الشاعر اؼبقاطع الصوتية توظيفا صباليا برزت فيو اؼبقاطع
الطويلة.

-2

اؼبقاطع اؼبغرقة يف الطوؿ :ىي "شكل مضاعف من أشكاؿ اؼبقاطع اؼبفتوحة ( ال ،يف،
رم)" "...كىذا الشكل من اؼبقاطع ال يوجد البنية اؼبقطعية النمطية للغة العربية إال
عند الوقف".2

السائحي كالٌيت جاء
يهيمن ىذا النوع من اؼبقاطع الصوتية اؼبفتوحة أكاخر قصيدة األخضر ٌ
عنواهنا (تلك الصحارل) كمنها ما يتجلٌى يف قولو:
كحي اغبزـ كاؽبمما
حي الوفاء ٌ
ٌ

2طويل مفتوح6 /طويل مغلق

0///0//0/0/0// /0//0/0/
حي الوفود اليت قد حجت اغبرما  3طويل مفتوح 6 /طويل مغلق
0///0/0//0/0//0/0//0/0/
كفد أجاؿ – بيت اهل -ناظره

3طويل مفتوح 5 /طويل مغلق

0///0/0/0/0//0//0/0/
كجر -ىبتاؿ  -يف أكنافها القدما 5 3طويل مفتوح3 /طويل مغلق
ٌ
:1رابح بن خوية ،يف البنية الصوتية كاإليقاعية ،ط ،2013 ،1عادل الكتب اغبديث ،أريد ،األردف ،ص .84
:2ـ،ف ،ص .84
 :3ؿبمد األخضر السائحي ،نبسات كصرخات ،موفم للنشر،اعبزائر ، 2010 ،ص.201
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0///0//0/0/0//0/0//0//
الصوتية الطويلة اؼبغلقة كاليت تنتهي بسكوف يف حٌن قبد
نالحظ تفاكت يف نسبة اؼبقاطع ٌ
الشاعر الذم هبعل اؼبعىن
ىذه اؼبقاطع القصًنة تساعد على ًحدَّةً التٌعبًن كذبسد قوة النٌرب عند ٌ
متمكنا من القلب ،فجاءت ال ٌداللة اؼبتولدة من خالؿ الكلمات اؼبمثلة لو مرتبطة بدالالت
معانيها .كما
نالحظ أف هناية كل شطر شعرم ترتكز على اؼبقاطع اؼبفتوحة ( ما ،ما) .كتكمن داللة ىذا
الشاعر كالكشف عما يراه .كقد
اؼبقطع اؼبفتوح اؼبتكرر يف بنية القافية كالنٌص يف البوح دبا يف نفس ٌ
التكيب اؼبقطعي يف شعره ليربىن على متانة أسلوبو فاختار اؼبقطع
استطاع الشاعر أف يستغل ٌ
الشاعر من
للصوت الذم يصدره ٌ
اؼبناسب للمقاـ اؼبالئم ،فأعطى اؼبقطع الطٌويل االنطالقة اغبيَّرة ٌ
أعماقو ليستحوذ على أطوؿ فتة زمنيَّة فبكنة ،من خالؿ مقطعو الشِّعرم الذم يبدك مفعما
بامتداد األصوات اؼبليئة بالنٌشوة كاغبب اإلؽبي.
كقد تتغًن هنايات القصائد الشعرية عند السائحي من احتوائها على اؼبقاطع اؼبغرقة يف
لعل ىذه
موع ،جوع) .كينسجم ذلك مع الضائقة النٌفسية ٌ
ذابٍ ،
ئابٍ ،
بابٍ ،
الطوؿ ( ٍ
للشاعر ك ٌ
الصوتية كسيلة لغوية مقصودة يف ذاهتا لكسر كل رتابة قد تسم إيقاع القصيدة ،كتثرم
التٌقنية ٌ

أداءىا بألواف من اإليقاع كاؼبوسيقى اليت تنفذ إذل كعي اؼبتلقي مشحونة بانفعاالت النفس

كشطحات العقل ،1نستعرض ذلك من خالؿ ما كرد يف قصيدة (ال تناديين):
عندما تصرخ يف قلبك آماؿ
الشباب
ٍ
اإلكتئاب
كيضج الشوؽ فيو كيلح
ٍ
العذاب
كيغيم الكوف يف عينيك من فرط
ٍ
 : 1رابح بن خوية،يف البنية الصوتية كاإليقاعية ،عادل الكتب اغبديث للنشر كالتوزيع،إربد  ،األردف،ط،2013 ،1ص91
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فتئنٌن
ى
كتبكٌن
ى
الدموع
كتذرين
ٍ
الرجوع
كتودين
ٍ

1

الشك كالبوح دبكنونات عاؼبو الداخلي.فبنية اؼبقاطع
يلجأ الشاعر ؼبضاعفة حجم اغبًنة ك ٌ
النص األديب ،كما يرتبط هبا من كظائف كدالالت يف السياقات اؼبختلفة تكشف
ٌ
الصوتية يف بناء ٌ
عن مدل انسيابية اإليقاع الداخلي للقصيدة من خالؿ تنوع اؽبندسة اؼبقطعية ألشكاؿ الكلمات
يف النٌص .كىذا النٌوع من اؼبقاطع ىو اؼبقطع الطويل اؼبنتهي بصامت يف حالة الوقف اؼبتكوف من
صامت  +صائت طويل  +صامت ،مثل ( ىكا ٍف ،قى ٍاؿ) ،كيرمز إليو بػ( :ص ع ع ص).
ىذا اؼبقطع ،كما تبٌن يف اؼبقطع الشعرم ،يبكن كجوده يف بداية الكلمة ككسطها كآخرىا،
كلكن ىناؾ بعض القيود على توزيعو ،إذ َّ
إف ىذا اؼبقطع أكثر تكراران يف هناية الكلمة الساكنة
اآلخر منو يف بدايتها أك كسطها بغض النظر عن حجم الكلمة ،كعالكة على ذلكَّ ،
فإف ىذا
اؼبقطع ليس موجودان يف بداية أك كسط الكلمات اؼبكونة من سبعة مقاطع أك أكثر ،فهذا اؼبقطع ال
يوجد إال يف هناية الكلمة.
"كيأيت تواتر اؼبقاطع اؼبغلقة الكثيف يف ىذه اؼبقطوعة من قصيدة (جرس لسماكات ربت
الشاعر كاشتداد أزمتو النفسية كالركحية
للشاعر عثماف لوصيف كانعكاس النسداد أفق ٌ
اؼباء) ٌ
كإحساسو باالغتاب يف ىذا العادل ،كاستبداد اغبًنة بو ،كسبكن الشك من تفكًنه كما قد ينتج عن
ذلك كلٌو من أحاسيس قاسبة".

2

ىا ٌإهنا انتابت شعورم حالةه شبقيٌةه
 :1ؿبمد األخضر السائحي ،نبسات كصرخات ،موفم للنشر،اعبزائر، 2010 ،ص.249
 :2رابح بن خوية ،يف البنية الصوتية كاإليقاعية ،ط ،2013 ،1عادل الكتب اغبديث ،أريد ،األردف ،ص .81
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0//0/// 0//0/ 0/0// 0/0/0/ 0//0/ 0/
الس ً
ماء
فرأيت حبران يىػ ٍعتىلي عرش َّ
/0//0/0/ 0//0/ 0/0//0///
قبما وبتفي حبىنينى ٍو
رأيت ن
0/0///0//0/0/0//0//
كرأيتين ًسران ً
رس
ي
يساف ير يف ىج ٍ
ى
س؟
ىل كاف مس عناصرم ى
بعض اؽبىٍو ٍ
ىل رعشة صوفيةه تٍنساب يف اؼبل يك ً
وت
ٌ
ى

1

كألف من شركط اإليقاع االئتالؼ كالتٌناسب كالتٌوفيق كاف البد من مراعاة انسجاـ القافية
كأكاخر السطور الشعرية اليت البد أف تنتهي بنفس الوقفة أك السكتة عند كل هناية.
يتدرج الشاعر يف قصيدتو من خالؿ استخداـ عبارات اللغة اؼبوحية كما ربملو من معاشل
كداللة كرمز كإوباء ككثًنان ما يلجأ إذل التكرار باعتباره عنصران إيقاعيان باإلضافة إذل التدكير تارة
كاالبتكار تارة لتكوف خاسبة الكالـ إما بوقفة أك بسكتة أك بكالـ غًن منتهي أك استفهاـ أك
تعجب من شدة اغبًنة كاغبسرة ،كيلجأ الشاعر أحيانان إذل اعتماد أكثر من تفعيلة من خالؿ
تداخل البحور كل ىذه ظواىر إيقاعية داللية تشمل التٌدكير كالتٌداعي كالتٌوازم كتشابو األطرؼ
كأكاخر الكلمات على ٌأهنا بديع كما ىو معهود يف علم البالغة ككل ىذه األشكاؿ اؼبتنوعة اؼبوحية
الشاعر وباكؿ إخراج معاناتو يف قالب لغوم شعرم إيقاعي صبيل.
إذل أ ٌف ٌ

 :1عثماف لوصيف ،جرس السماكات ربت اؼباء ،ط ،1منشورات صبعية البيت للثقافة كالفنوف ،اعبزائر ،2008،ص .32
198

الرابع:
الفصل ّ

التّشكيل اإليق اعي للمقطع الصّوتي في القصيدة الجزائرية الحديثة.

الصوتية يف النٌص األديب وبدث إيقاعان لغويان ،كىذا اإليقاع يسهم يف
فإ ٌف سباثل اؼبقاطع ٌ

تشكيل صباليات النٌص األديب كخباصة النٌص الشعرم .ككما أ ٌف اللغة اليت تقوـ على مبدأ اؼبقاطع
لغة إيقاعية أكثر من غًنىا كالعربية ،كمن ىنا أتى سحر الكلمة يف العربية ،كتأثر العرب بالشعر
كاػبطابة كسبيز الشعر كالنثر لديهم حبركة صوتية ذات قيمة كمية تتدرج فيها اؼبقاطع اللفظية
الصوتية القصًنة كاؼبغلقة كاؼبقاطع اؼبفتوحة ككذا اؼبغرقة يف
كيبكن إرجاع تنوع كتوزيع اؼبقاطع ٌ

السطور الشعرية تبعان للسياقات اؼبختلفة أم أف لداللة
الطوؿ كاليت ترد ىذه األخًنة يف أكاخر ٌ
الكلمة داخل السياؽ دكر كبًن يف مدل توظيف كركموزكمات اؼبقاطع الصوتية كىبتار الشاعر من
صبلة اؼبقاطع ما ىو مناسب للمقاـ كنوع العاطفة كالدفقة الشعورية كيبكن إرجاع مدل نباىة
الصوتية اؼبتميزة
الشاعر كمدل خربتو حسو كمراسو مع اللغة أل ٌف لكل مقطع صويت ظباتو كمالؿبو ٌ
الشاعر حت وبمل شحنتو
كلذلك البد من ترتيب ىذه اؼبقاطع يف الكلمات على ح ٌد تعبًن ٌ

العاطفية كالشعورية يىػتىالءـ مع ما وبملو داخلو مع ما ينطقو لسانو من إحداث اللغة يف قالب
شعرم منتظم اإليقاع كيكوف لو ذكؽ أديب ر واؽ كأثر أديب يف إحداث موسيقى داخلية تتناسب مع
أفكار الشاعر ألف لكل مقطع صويت مضامٌن كجدانية كفكرية كقيم زمنية مضبوطة أثناء نطق ىذه
الصوتية للمقطع الواحد داخل
العناصر اؼبكونة للغة كاليت تتشكل من خالؿ تتابع كتوارل اؼبكونات ٌ
السلسلة اؼبقطعية اؼبتنوعة كاؼبشكلة من أنواع من اؼبقاطع سواء مغلقة كمفتوحة طويلة كقصًنة.

الصوتية حسب اغبالة الشعورية كالشعرية للشاعر كدل يعرؼ الشاعر
تتتابع تشكيلة اؼبقاطع ٌ
اعبزائرم إباف الثورة التحريرية اغبب كالعطف كاغبناف بل كاف شاعران ثائران كاف نبٌو الوحيد كسبيلو
كطريقو ىو الثورة كالوطن لذا كانت صبلة أشعاره نضالية.

اغبر إلعجاهبم بو
الشعراء اعبدد باعتبارىم أشد تعلقان بنمط ٌ
حاكؿ ٌ
الشعر ٌ
الشاعر حرية أكرب ،كتسمح
الشعرم ،كاليت سبنح ٌ
اكتشاؼ كسائل ربتفظ باإليقاع الواضح للوزف ٌ
لو بأف وب ٌدد التٌعبًن الفين اػبالص عن العاطفة كاإلحساس كالفكر ،كأمباط اإليقاع ،مع إهباد مركنة
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اغبر دل هبذهبم إطراح
يف استخداـ الوزف .فشعراؤنا ىؤالء الذين أخذكا يتقربوف درجات إذل ٌ
الشعر ٌ
اإليقاع الشعرم ،كاألخذ باإليقاع النثرم ،لقد كانوا على اقتناع بأف الوزف ،ركن أساسي من أركاف
الشعر ينقذىم من االكبدار إذل مستول النثر ،لذا أكدكا عليو ،مع ؿباكالهتم ربرير الشعر من
ٌ
قواعد العركض األساسية.
الصويت الطويل
استطاع الشاعر عز ال ٌدين ميهويب أف يستغل التكيب اؼبقطعي فأعطى اؼبقطع ٌ
الشاعر من أعماقو ليستحوذ على أطوؿ فتة زمنيَّة فبكنة.
االنطالقة اغبيَّرة للصوت الذم يصدره ٌ
كقد طبق الشاعر عز الدين ميهويب يف عدد من قصائده .كقد استخدـ نفسو يف قصيدتو بكائية
خبيت.ككذلك تالعب باألكزاف:
أستحي أف أمد يدم
و
صافحٍتين
ليد
ى
صباحان
كعند اؼبسا ذحبىٍتين..
أستحي
أف أرل كجو أمي اليت علٌمتين اؽبجاءى..
أرضعٍتين
كمن صربىا ى
2
امنحيين ساعةن
ساعتٌن
من دؼء عينيك ألحيا
ٍ
كارظبيين قمرا
عبٌن
يقطر ضوءا من ٍ
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نبقو
اجعليين ز ٍ
كامنحيين
مشنقو
كطنا أك
ٍ
يدم
كل ما بٌن ٍ
إرل
فرح ربملو ىذم اؼبساءات ٍ
امنحيين
ساعة من دؼء عينيك
كنيب
كنامي ٍ

1

اؼبقطع الطويل اؼبغرؽ يف الطوؿ اؼبتكوف من صامت  +صائت قصًن +صامتٌن يف حالة الوقف،مثل (نىػ ٍه ٍر ،ىٍحب ٍر) ،كيرمز إليو بػ( :ص ع ص ص).
فهذا اؼبقطع ال يوجد مطلقان يف بداية الكلمة مهما كاف حجمها ،لذلك قبده فقط يف هناية
الكلمات اؼبكونة من مقطعٌنَّ ،أما يف الكلمات الثالثية كالرباعية كاػبماسية كالسداسية اؼبقطع َّ
فإف

تكراره أكثر يف هناية الكلمة منو يف كسطها ،كيف الكلمات السباعية كالثمانية اؼبقطع فإنَّو يقع فقط
يف هناية الكلمة ،كال يوجد ىذا اؼبقطع على اإلطالؽ يف أم موقع من الكلمة يف الكلمات
األطوؿ ،كبشكل عاـ ،يبكن القوؿ َّ
إف ىذا اؼبقطع يتكرر كقوعو يف آخر الكلمة أكثر منو يف

كسطها يف الكلمات القصًنة ،كال يقع على اإلطالؽ يف الكلمات الطويلة اؼبكونة من تسعة أك
عشرة مقاطع ،كىذه النتيجة مستندة إذل إحصاءات دقيقة للبنية اؼبقطعية عبميع الكلمات اؼبوجودة

 :1عز الدين ميهويب ،فراشة بيضاء لربيع أسود ،ط ،1منشورات دار اؼبعرفة،اعبزائر2014 ،ـ.ص.110/109
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يف معجم اللغة العربية اؼبعاصرة كاليت يزيد عددىا على ( )45ألف كلمة تنفي االعتقاد السائد من
أف ىذا اؼبقطع يقع فقط يف هناية الكلمة.
كما كردت اؼبقاطع الطويلة أك باألحرل اؼبقاطع اليت تثقل اغبركة كالغالبة على نص قصيدة
(العمياء) حملمد األخضر السائحي:
فال الشمس تضحكها إف بدت
كال ىي تبكي لدل ً
اؼبغرب
الصبا
كال تستفيق للمس ٌ
ً
اؼبذىب
سبر على شعػ ػػرىا
الركض إحدل الزىور
ككانت لدل ٌ
ً1
كلكنٌها اليوـ دل ربسب
كما نلحظو ىو غلبة اؼبقاطع الطويلة كبذلك يكوف النٌص مائال إذل الثٌقل ،كذلك راجع
لنوعية البحر الذم نظمت عليو القصيدة أال كىو حبر اؼبتقارب ذم التفعيلة (فعولن) اليت تغلب
كمرد ىذا الثقل يف اغبركة بطء اإليقاع ما ينتج عنو قلة
فيها اؼبقاطع الطويلة على اؼبقاطع القصًنةٌ .
الطرب كالغناء ،كربضر الذكريات احملفورة يف القلب دبختلف ألواهنا كخاصة اغبزينة ،لذلك قبد
الشاعر يستحضر مقوـ الطفولة كاللعب ككأف الشاعر يريد العودة إذل عادل الرباءة ألف العادل الذم
2
يعيش فيو عادل مظلم كموحش

 :1ؿبمد األخضر السائحي ،نبسات كصرخات،ص.143
 :2ينظر،سامية راجح ساعد،ذبليات اغبداثة الشعرية يف ديواف " الربزخ كالسكٌن" للشاعر عبد اهل ضبادم ،إشراؼ :أؿبمد
فورار،مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستًن يف األدب اعبزائرم ،جامعة ؿبمد خيضر بسكرة،
اعبزائر،2006،ـ2007ـ،ص.235/234
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كيبكن سبثيل اإلنكسار النفسي للشاعر كالذم يتجسد يف البناء اؼبقطعي للنص الشعرم ؼبفدم زكرياء يف
ذكرل كفاة األمًن عبد القادر.
أبطاؿ أم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وػة
يخ ى
إذا ذكػىىر التار ي

ىًىبَّر لًذكر ىاؾ الزما يف ك يىسجػ ػ يػد

زعيما ـبل ػَّػ ػػدا
كإ ٍف تػىذكػيًر الدنيا ن

الزعيم اؼبخلػ ػَّ ػ يد
فإن ى
ك يف الدنيا ي

تزؿ
أترت على
العاتبٌن حربنا كدل ٍ
ى
ى

عليهم تلظَّى كاعبحيم كتوق ػً يد

رت لألحرا ًر بالدـ غاي ػ ػ ػةن
كسطػَّ ى
ك غبظػ ػ ػ نة
ت نًنا يف حربػً ى
فما طبد ٍ

يق معب ػَّػ ػ ػ يد
هج اغبىَّرل طر ه
ؽبا اؼبي ي
كىيهات نًنا يف اعبزائ ًر زبمػ ػ يػد

أعظم قائ ود
قدس فيك الشع ي
ب ى
يػي ي

و
األجياؿ تركم كت ٍشه يد
نباـ لو
ي

الو ىغى
ي
حديثػي ى
ك(تػىتػٍلوهي
البنادؽ) يف ى

نشيدا يغنػِّيو الزما يف ك ينش ػ ػ ػ ػ يد
ن

اليوـ ظافهر
كجيشػيك ى
عبد القاد ًر ى

ً
ىامات الطغاةً كوبص يػد
يوبطػِّم

فنػم يف جوا ًر ً
عاؾ عين ػيػ ػػو
اهل تىػ ٍر ى
ىٍ

يرعاؾ يف دا ًر ً
اػبلد ؿبم ػ ػ يػد
ك ى

أبٍ -زلً -ج ٍي) حالة اؼبرارة اليت
يسٍ -
َّ
ذؾٍ -أـٍ -
صورت اؼبقاطع الطويلة اؼبغلقة (يى ٍخٍ -
عاشها مفدم زكرياء كىو يرثي األمًن عبد القادر فتضمنت ىذه اؼبقاطع يف سياقها معاشل اغبسرة
كاألدل حت بلغت درجة التوتر ذركهتا ،كىو األمر الذم أسعف الشاعر على الضغط على مقاطع
منبورة تتجلى يف الصوائت الطويلة ،جاءت تنبئ عن تأكىات صادرة عن نفس متأؼبة كانت ـبتبئة
أحست بو ذباه ىذا البطل كذلك يف(تا،
ربت جارحة الشاعر ،فخرجت من األعماؽ لتعرب َّ
عما َّ
را ،ما ،ظٌى ،را ،زا ،دا ، )...يف حٌن كاف دكر اؼبقاطع القصًنة  -اليت جاءت قليلة باؼبقارنة مع
أختها السابقة  -دكر االستخاء كذبديد اإليقاع بنفس شعرم طويل ،كذلك يف (تىػ ،عػى ،سػى ،ىط،
ظمػ)...
ثك ى
خػى ،ى
،شك ،ى
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كقد أحدثت ىذه اؼبقاطع تغيًنا يف نغمة اإليقاع بسبب نقص التٌفاعيل عن طريق اؼبزاحفة،
كىو ما أدل إذل االنسجاـ بٌن الشاعر كالتوترات النفسية للذات اؼببدعة من جهة كبٌن اؼبنشد
كاؼبتلقي من جهة أخرل ،دكف أف ننسى عامل االرتكاز كما لدكره الفعاؿ يف توجيو اػبطاب
األسلويب ،كفوؽ كل ذلك انسجاـ موسيقى اؼبقاطع الصوتية دبوسيقى حبر اػبفيف الذم يع ٌد
أخف البحور على الطبع كأطالىا للسمع 1كإذا أجاد نظمو رأيتو سهالن فبتعان لقرب الكالـ اؼبنظوـ
فيو من الكالـ اؼبنثور.
الشعر حبر نظًنه يصلح للتٌصرؼ جبميع اؼبعػاشل ،2فاالرتكاز يف (فىعًالتي ٍن)
كليس يف صبيع حبور ٌ
ً
ك(م ٍستىػ ٍفعًلي ٍن)َّ ،
ألف غبظة إنشاد مفدم زكرياء
ك(م ىف ًاع لي ٍن )أقل بكثًن من االرتكاز على (فىاعالتي ٍن) ي
ى
عبارة (ىبٌر لذكراؾ ،كيسجد) ىو ربقق للتأزـ النفسي الذم يي ىك ِّم يل حاالت اليأس اؼب ىخيِّ ىمة على
ي
العادل اغبزين اؼبفعم باغبرارة كالتعاسة كالنكس ،فما نراه يف (فى ًاع) من (فى ًاع التي ٍن) كىو كتد مفركؽ
يسج – كذ ٍكر ) ،كما
َّ
مكوف من مقطع طويل مفتوح كمقطع قصًن مفتوح يتناسب ىك (ىبِّر– ٍ
اؼبكوف من مقطعٌن طويلٌن األكؿ مفتوح كالثاشل مغلق يتشاطر مع ىذا التكيب.
نلمحو يف (التي ٍن) َّ
(ع
اؼبكوف من مقطعٌن طويلٌن مغلقٌن يتماثل ....كما نشاىده مع ً
(م ٍستىػ ٍفػ) َّ
كما نلحظو يف ي
اؼبكوف من مقطع قصًن مفتوح كمقطع طويل مغلق  .يكل ذلك عقد الصلة يف إنتاج ارتكازين
لي ٍن) َّ
ىامٌن كاحد أساسي كاآلخر ثانوم ًفبَّا أدل إذل إحداث طبقتٌن إيقاعيتٌن نتجتا عنهما اهنيار
كمِّرهً كعدـ اػبضوع ألىوالو،
داخل بنية البيت زبلقو رغبة قوية من الشاعر ؼبواجهة الواقع حبلوه ي
اؼبكونة من سبعة مقاطع قصًنة ،كسبعة
جسدتو عبارة ( ىًىبَّر لًذكر ىاؾ الزما يف ك يىسجػ ػ ًػد)َّ ،
كىو ما َّ
طويلة منها أربعة مغلقة ،كثالثة مفتوحة ،ليصًن ؾبموعة مقاطع الشطر الثاشل أربعة عشر مقطعا،

:1ينظر:جورج غريب ،سليماف البستاشل يف مقدمة اإللياذة ،دار الثقافة بًنكت (د.ت) ،ص 35
:2ينظر :علي اعبندم ،الشعراء كإنشاد الشعر ،دار اؼبعارؼ دبصر ،ص .106
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كىو اغباؿ نفسو بالنسبة للشطر األكؿ الذم توفٌر على ستة مقاطع قصًنة كشبانية مقاطع طويلة
أربعة منها مغلقة كأربعة أخرل مفتوحة.
كاؼبقطع الصويت ،باعتباره ًسٌّر من أسرار النظم يف شعر مفدم زكرياء كغًنه من شعراء اعبزائر
الصويت الطويل اؼبفتوح
الذين كلعوا دبثل ىذا الفن األديب كإنٌو لو تتبعنا االستخداـ الفين للمقطع ٌ
يف شعر زكرياء للربىنة على َّأهنا استخدمت غباجات نفسية تعبًنية ؽبا دالالت إيقاعية كاف ىذا
اؼبقطع الشعرم الذم نظمو يف رثاء أيب القاسم الشايب دليلنا يف ذلك:
طربت أمس ىناء
كاليوـ أبكي عزاء
تلك الدسل عودتين
خداعها  ،كالرياء
حت رأيت سواء
بكاءىا كالغناء
"كاـ دفر" عجوز
تباشر الفحشاء!..
أضاعت الرشد ؼبا
أضاعت اغبرفاء..

1

كاؼبالحظ على ىذه األبيات ىو غلبة اؼبقاطع الطويلة على القصًنة ،كىو ما خلق تأزـ نفسي
الشاعر الذم أراد أف يعرب عن ىواجسو من خالؿ كلمات موحية دبعاشل ربمل يف طياهتا
عند ٌ
:1مفدم زكرياء،ربت ظالؿ الزيتوف ،اؼبؤسسة الوطنية للفنوف اؼبطبعية ،كحدة الرغاية ،اعبزائر،ص.15
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أحزانو كآالمو ،فالشاعر امتطى مطيتو حامال نبومو إذل ديار الشرؽ التونسي ،لعلَّو هبد يف مصيبتها
الشايب كشعوره باعبفوة
بفقد أىلها ما ىبفف من مصيبتو كفجيعتو بفقد الشاعر العظيم أيب القاسم
ٌ
كخيبة األمل كالذعر ،كتذكره أياـ هتنئتة لتونس باػبلدكنية يف مؤسبر طلبة مشاؿ افريقيا بأياـ قالئل
قبل كفاة الشايب ككيف أنٌو يرل ىذه الدنيا الدنيئة .
كىكذا ىي اغبياة ،فاؼبصائب تذكر كتنسى ،كاؼبصيبة الكبًنة تنسينا الصغًنة ،أك الصغًنة
تذكرنا بالكبًنة ،لكن كل شيء قد تغًن  ،فتصدع البنياف ينطق بفجيعة من كانوا فيو ،فالدنيا
دبصائبها ككوارثها قد صًنتو بعد أف كاف ؿبتفال صار الوضع عكس ما كاف يتصور مأسبيا ىو كالقرب
سواء ،كلكنَّو رغم ما ىو عليو من بؤس كتداعي كهتدـ أخذ ينعي ىذا الصديق ناطقا
بعظمتة،حسرتو لفقده  ،فانسجمت الدكاؿ مع اؼبدلوالت لتحقق الداللة اؼبرجوة.
يسًن النسق اإليقاعي ؽبذا الوزف كفق مقاطع طويلة كالداؿ باإلشباع تكمن يف (ىنا ،عزا ،ريا،
الشاعر نفسيتو كعالقتها
سوا،بكا ،غنا ،حشا ،ؼبا ،أضا ،رفا)  ،كىي ظبات صوتيَّة راع فيها ٌ
باؼبتلقي ،كما كاف للمقاطع القصًنة دكر فعاال يف تأدية مراد الداللة ،كقد ساعدت عملية التصوير
ىذه صيغيت (ىناء #عزاء)() ،بكاء #غناء) فكاف ؽبذا الطباؽ شأنان كبًنان يف انسجاـ الدكاؿ مع
اؼبدلوالت.
فكاف لغرض الرثاء قالبا ليخرج مقطعو الشِّعرم مفعما بامتداد األصوات اؼبليئة باغبسرة كاألدل
كاغبزف ،يف حٌن قبد اؼبقاطع القصًنة تساعد على ًحدَّةً التعبًن كذبسد قوة النرب عند الشاعر الذم
هبعل اؼبعىن متمكنا من القلب ،فجاءت الداللة اؼبتولدة من خالؿ الكلمات اؼبمثلة لو مرتبطة
بدالالت معانيها.
الشعر يبقي متوارث غًن أ ٌف احملدثٌن أكجدكا لو
بناء على ما تق ٌدـ يبكن القوؿ أ ٌف معدف ٌ
الشعرية كما كضعها اػبليل ،فهم
قوالب جديدة صهركه إثرىا كلكنٌهم ظلٌوا ؿبافظٌن على األكزاف ٌ
الشعر بل أ ٌف ربجرىم اإلبداعي ىو الٌذم اقبذـ باحثا عن سبل جديدة
دل ينقطعوا كلٌيا عن عمود ٌ
الفين الٌذم تقوـ عليو القصيدة اليوـ يف أكؿ تش ٌكل ؽبا ىو
لإلبداع دل ذبر عليو العادة ،فالبناء ٌ
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الرابع:
الفصل ّ

التّشكيل اإليق اعي للمقطع الصّوتي في القصيدة الجزائرية الحديثة.

غًن،
ككل بناء ،قابال للتٌجدد كالتٌ ٌ
الوزف الٌذم نعتربه نوع من البناء كليس ىو البناء كلٌو" ،ؽبذا يبقى ٌ
الشعر اعبديد من تناغم بٌن أجزاء خارجيٌة كأقيسو شكليٌة بل تنبع من تناغم
كال تنبع اؼبوسيقى يف ٌ

الشكلي اغبسايب ،تناغم حركي
داخلي حركي ىو أكثر من أف يكوف ؾبرد قياس كراء التٌناغم ٌ
1
الشعراء احملدثٌن كدل يستنكركا لتاثهم بل ضبلوا
سر اؼبوسيقى يف الشعر"  ،كدل يستهت ٌ
داخلي ىو ٌ
الشعرم كما ىي عليو ،مستدركٌن البحور
الفين كبقيت قواعد الوزف ٌ
رايات التٌجديد على ٌ
الصعيد ٌ

الشعرية كالتٌفعيلة كالقافية اخل .
ٌ

 وفي ضوء عرض الظواىر اإليقاعية يتبين ما يأتي:شكلت الوحدات التجيعية سواء أكانت لفظان أـ عبارة أـ معىن يف موسيقى اػبطاب
الشعرم ،كىو يلجأ
الشاعر الذم تعتيو ساعة إبداعو للعمل ٌ
الشعرم تأكيدان لوحدة إحساس ٌ
إليها حبسو الفين إلقامة الوزف ،أك لتقوية اعبرس اإليقاعي للقافية اليت يشتؾ اؼبتلقي يف
توقيعها ،أك إليضاح ال ٌداللة كزيادهتا ،أك لتأكيد كحدة الصورة ،على أ ٌف ىذا التجيع اللفظي،
الشعرم.
التكييب ،أك اؼبتادؼ خاضع لطبيعة السياؽ يف النٌص ٌ
أك ٌ

من صبلػة ما يبكن استنتاجو يف اؼبواضع األخًنة ؽبذا اؼببحث ،ىو أ ٌف النٌظاـ اؼبقطعي ذا

للشاعر ،كذلك من
التكيبية من األجواء النٌفسية ٌ
مستول توقيعي تبديلي كموسيقي يستمد أسسو ٌ

الزمين اؼبتاكح خالؿ عمليٌة زبريج اؼبلفوظ اؼبقطعي التٌو زيين ،حيث يعت ٌد بٌن الطٌوؿ
الكم ٌ
خالؿ ٌ
للشاعر.
كالتٌوسط كالقصر .فبٌا يعكس األجواء النٌفسية ٌ

1
الشعر ،ص . 155
 :أدكنيس ،زمن ٌ

207

خاتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

اخلامت ـة:
حاولنا من خالل ىذه الدراسة ادلوسومة ب"البنية اإليقاعية للمقاطع اللغوية يف
الشعر اجلزائري احلديث" إبراز ادلظاىر اإليقاعية للمقطع اللغوي اليت جتلت يف ادلدونة
الشعرية اجلزائرية احلديثة بقدر ما وفقنا اهلل تعاىل بالفهم السليم وحماولة منا يف إرساء
معامل ىذا الدرس اإليقاعي ،وإن مل نوفق إىل ذلك مائة بادلائة فإنا على يقٌن بأننا قربنا
ىذه ادلعاين إىل العقل السليم والقارئ النزيو ،ولسنا بصدد التمادي إذا قلنا بأن ىذه
التجربة كانت حافلة بقدر كبًن من العناية من طر األستاذ ادلشر غًن أنا بالفعل
كانت صادقة من صميم عمق ادلتمعن يف ىذه الدراسة.
وحت نوون قد اكتفينا باختتام ىذا البثث ،البد من استدراك مجلة من النتائج اليت
سنعول عليها خالل كل دراسة تلهم السبيل إىل طريق علم العروض واإليقاع الشعري
اجلميل من خالل اجملاالت ادلقطعية اللغوية .
إن النظام ادلقطعي اللغوي ىو نظام أثبت جدارتو من خالل الدراسات اللسانية
والصوتية حديثا وبتطبيقو على اجلانب الشعري ،باعتبار ادلدود إحدى مناطات
واعتمادات وارتوازات ىذا الفن اجلميل كما أنا تعيل على إنشادية الشعر وإضفاء
نصيب كبًن من الغنائية عليو.
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 -1كيف ما كان النظام ادلقطعي اللغوي فهو معادلة تعوس النظام الشعري
العروضي .
 -2ال ميون استوقا

النظام النربي واستدراك مواقعو إال من خالل ادلتواليات

ادلقطعية ،وىو بطبيعة احلال يقع على إحدى ادلقاطع اللغوية دون غًنىا وال
سيما الطويلة منها.
 -3حيرص الشعراء على إضفاء ادلقاطع الطويلة ادلفتوحة ضمن تالفيف القول
الشعري لتبدي حقيقة انفعاالهتم ومجالية إيقاعهم ادلوسيقي ،كما تعترب ادلدود
خاصية جوىرية ميون من خالذلا إبراز القيمة اجلمالية لفن اإلنشاد وإضفاء ىذا
الفن على اجلمل الشعرية حت توون خطابية بالدرجة األوىل وتنال قلب
سامعيها .كما تستخدم القيم الصوتية باإلضافة إىل ادلدات قصد تقوية اإلحياء
النفسي .
 -4إنو باعتبار ادلقطع اللغوي تشويل من األصوات اليت بإموانا إثبات مدى
كفاءة اجلمال اإليقاعي الذي يضاىي التماثل الوزين وتعترب ملوة الوزن خاصية
حتوم ذلذا التماثل الوزين واإليقاعي حبسن صيغو أو بردائتو وقد يعقب ىذه
النتيجة أن األصوات ادلشولة من متواليات مقيسة ذلا نظامٌن :أوىل ىذا النظام
التساوي يف الزمن الصويت ادلقطعي من جهة ومن جهة أخرى التدرج يف ىذا
الزمن بتفاوت وتباين وفق عمل ادلزاحفة ،وعلى ىذا األساس بين العروض
الشعري وكانت أوزان البثور بتورار جزئي أو كلي لنفس الوحدات ادلقطعية
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والصوتية حبيث جتد ىذه ادلتواليات ادلقطعية بواسطة التورار تطبيقا إيقاعيا مجيال
من خالل التجربة الشعرية ادلصثوبة بأحوال الشاعر النفسية .
وبذلك يؤخذ الوزن باعتبار التماثل الزمين للوحدات والتفعيالت على اعتبار
الوم الذي قد يتعرض للمزاحفة ضمن ىذه الوحدات ادلتماثلة إذا كانت تتساوى
أو تصب يف نفس البثر أو الوزن .
من ىنا كانت اخلاصية اللسانية أو اخلاصية الشعرية تراعي التناسب الصويت
وادلقطعي حبيث تتعاضد ىذه العضويات فرتتبط جل ادلقاطع الصوتية ببعضها
البعض مما تفرز تناغما يعىن بو ادلنشد وحيقـق انسجا مات صوتيـة إث ـ ـر توافق زمين
عند إحـداث الصوت وىوـذا يصبـح للتنغيم دور بارز يف أداء الصورة النطقية للشعر
أي أن التنغيم طريق اإلنشاد الذي يتغًن بصاحبو أي نمنشده بينما يبقى النص
الشعري ثابت نمقاطعو الصوتية أي بومو .
ومن خالل تعرضنا للتثليل ادلقطعي العروضي للقصائد الواردة يف ادلدونة
الشعرية اجلزائرية احلديثة جتلت عدة مظاىر إيقاعية متثلت يف ما يلي:
ادلناوبة يف الوثًن من األحيان بٌن البثور الشعرية ادلختلفة وإحلاقها بزحافات وعللحسب احلالة النفسية للشاعر.
 عرفت القصائد اجلزائرية احلديثة تنوعا يف ادلقاطع الصوتية وكان احلظ األوفر للمقاطعالصوتية الطويلة دلا تؤديو من أدوار إيقاعية مالئمة لألجواء النفسية والشعورية للشاعر من
توتر واضطراب أحيانا وبٌن أجواء الفرحة والسرور أحيانا أخرى.
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 إعتماد القافية ادلتثررة ادلتنوعة وادلتناوبة باعتبارىا مظهرا من مظاىر احلداثية الشعريةاليت ترتبط بانتهاء الدفق الشعوري للشاعر ،كما تنوع حر الروي وأخذ أشواال عديدة
وتنوعت أصواتو وأخذت طابع اجلهر واذلمس واإلحتواك واإلنفجار.
 أحدث الشاعر اجلزائري ثورة على القيود والقواعد الشعرية التقليدية فخرج عن النظاماإليقاعي لبثر الشعر وتصر يف ترتيب التفاعيل وإعطاء النفس حرية التعبًن حبيث ال
يستطيع التثوم يف طول أو قصر السطر الشعري.
أسأل اهلل القبول واإلقبال واالنتفاع لول من قرأ ىذه الرسالة بعٌن اإلنصا

وأن

حيفظنا مجيعا من العٌن اآلسفة الظادلة اجملثفة ،وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا
حممد خًن األنام وعلى آلو الطيبٌن الطاىرين احلاملٌن لواء السالم وعلى صثابتو الورام .
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 -45سيبويه عمرك بن عثماف بن قنرب،الكتاب ،تعليق :إميل بديع يعقوب،مج ،1:ج ،1:ط،1
منشورات زلمد علي بيضوف ،دار الكتب العلمية  ،بًنكت 1420ق 1999 /ـ.
الشعر العريب،د.ط ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،
 -46سيد البحراكم ،العركض كإيقاع ّ
1993ـ.
احلر يف اجلزائر ،ادلؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر،
 -47شلتاغ عبود شراد ،حركة الشعر ّ
. 1985
الشعر العريب احلديث،ط ،1دار ادلعرفة نشر كتوزيع طبعة
 -48شلتاغ عبود شراد ،أثر القرآف يف ّ
كترمجة1987 ،ـ.
الشعر كاللّغة  ،د.ط ،مكتبة الدراسات األدبية.1997 ،
الرتاث ك ّ
 -49شوقي ضيف ،يف ّ
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الشعر العريب،ط  ،1دار ادلعرفة 1968،ـ.
 -50شكرم عياد ،موسيقى ّ
الشعر ،حتقيق ،تعليق ،زلمد
 -51ابن طبا طبا العلوم ،زلمد بن أمحد بن طبا طبا العلوم ،عيار ّ
زغلوؿ سالـ ،د.ط  ،منشأة ادلعارؼ ،اإلسكندرية .
الشعرية العربية  ،ط  ،1منشورات االختالؼ ،الدار العربية للعلوـ
 -52الطّاهر بو مزبر ،أصوؿ ّ
ناشركف 2007 ،ـ.
 -53عبد اهلل الركييب ،األكراس يف الشعر العريب كدراسات أخرل  ،د ط ، ،ش ك ف ت ،اجلزائر،
.1983
العشي ،مقاـ البوح ،منشورات مجعي الشركؽ الثقافية ،باتنة  ،اجلزائر.
 -54عبد اهلل
ّ

 -55عبد اهلل العشي ،بغداد ،نشرت جبريدة األكراس(األكراس الثقايف) العدد 61اإلثنٌن
.91/2/25
 -56عبد اهلل العشي ،مقاـ البوح ،باتنيت للمعلوماتية كاخلدمات ادلكتبية ،باتنة.2000 ،
 -57عبد العايل رزاقي ،احلب يف درجة الصفر،ط،2ش .ك.ف.ت ،اجلزائر.1982،
 -58عبد ادللك مرتاض ،معجم الشعراء اجلزائريٌن يف القرف العشرين ،دار هومة للطباعة كالنشر،
،2006بوزرريعة ،اجلزائر.
 -59عبد التّواب رمضاف ،فصوؿ يف فقه العربية ،ط  ،6مكتبة اخلاجني بالقاهرة1420 ،
ق1999/ـ.
 -60عبد اجلليل يوسف حسين ،التمثيل الصويت للمعاين،ط ،1الدار الثقافية للنشر ،القاهرة،
.1998
الرمحن تربماسٌن ،البنية اإليقاعية للقصيدة ادلعاصرة يف اجلزائر ،ط  ،1دار الفجر
 -61عبد ّ
للنشر كالتوزيع  ،القاهرة2003 ،ـ.
 -62عبد احلكيم العبد ،علم العركض الشعرم يف ضوء العركض ادلوسيقي ،ط ،2دار غريب
للطباعة كالنشر كالتوزيع ،القاهرة.
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 -63عبد القاهر اجلرجاين أسرار البالغة ،تعليق :السيد زلمد رشيد رضا ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بًنكت  .لبناف 1409ق1988 /ـ.
 -64عبد القاهر اجلرجاين دالئل االعجاز،شرح كتعليق :زلمد التنجي ،ط ،1دار الكتاب
العريب ،بًنكت  ،لبناف1425 ،ق 2005/ـ.
الشعر  ،حتقيق :أمحد عبد اهلل فرهود ،ط ، 1منشورات
 -65عبد القادر زلمد مايو ،كيف تنظم ّ
دار القلم العريب  ،حلب.1999 ،
الشعرم ،ط  ،1شركة األياـ للطباعة
 -66عبد القادر صالح يوسف ،يف العركض كاإليقاع ّ
كالنشر كالتوزيع كالرتمجة 1996 .ق1997 /ـ.
 -67عبد القادر عبد اجلليل  ،عبد القادر عبد اجلليل ،هندسة ادلقاطع الصوتية كموسيقى الشعر
العريب ،ط، ، 1دارصفاء للنشر كالتوزيع ،عماف1431 .هػ 2010/ـ.
 -68عبد القادر فيطس ،التشكيل الفين للشعر ادللحوف،دط ،دار هومة للطباعة كالنشر كالتوزيع،
اجلزائر2014 ،ـ.
 -69عبد الغفار حامد هالؿ ،أصوات اللغة العربية ،ط ،3مكتبة كهبة ،القاهرة1412 ،
ق 1992/ـ.
 -70عبد ادللك مرتاض ،ألف ػ ياء ،حتليل لقصيدة (أين ليالم)،دط ،دار غريب للطباعة كالنّشر
كالتّوزيع،دت.
 -71عثماف لوصيف  ،الكتابة بالنار،ط،1دار البعث،قسنطينة.1982،
 -72عثماف لوصيف ،جرس السماكات حتت ادلاء ،منشورات مجعية البيت للثقافة كالفنوف،
اجلزائر ،ط.2008 ،1
الشعرم ،دار األديب للنشر كالتوزيع،السانيا،
 -73العريب عميش ،خصائص اإليقاع ّ
كهراف2005،ـ.
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 -74عز ال ّدين ادلناصرة ،إشكاليات قصيدة النّثر ،ط ،1ادلؤسسة العربية لل ّدراسات كالنّشر،
بًنكت2002 ،ـ.
 -75عز الدين ميهويب ،فراشة بيضاء لربيع أسود ،ط ،1منشورات دارادلعرفة2014 ،ـ.
 -76عز الدين ميهويب ،يف البدء كاف أكراس،ط،1دار الشهاب ،باتنة.1985،
 -77علي اجلندم ،الشعراء كإنشاد الشعر ،دار ادلعارؼ ،مصر.
 -78علي مراشدة ،بنية القصيدة اجلاهليّة ،دراسة تطبيقية يف شعر النّابغة ال ّذبياين ،ط ،1عامل
الكتب احلديث للنشر كالتوزيع2006 ،ـ.

 -79علي يونس ،النقد األديب كقضايا الشكل ادلوسيقي،د.ط،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب.
 -80عمر بوقركدة ،الغربة كاحلنٌن يف الشعر اجلزائرم احلديث (، )1962-1945د ط،
منشورات جامعة باتنة ،اجلزائر . 1997
 -81عمر أزراج  ،احلضور .مقاالت يف األدب كاحلياة ،ش ك ؾ ،د .ط ،اجلزائر.1983 ،
 -82عمر خليفة ابن إدريس ،البنية اإليقاعية يف شعر البحرتم ،ط  ،1منشورات جامعة
قاريونس ،بنغازم ،ليبيا 2003 ،ـ.
 -83عمر أمحد سلتار ،زلاضرات يف علم اللّغة احلديث ،ط  ،1عامل الكتب ،القاهرة،
1995ـ.
 -84عمرك بن كلثوـ ،ديوانه ،ط1دار صادر للطّباعة كالنّشر ،بًنكت ،لبناف .1996،
 -85غايل شكرم ،شعرنا احلديث إىل أين ؟ ط  ، 2داراآلفاؽ اجلديدة بًنكت1978 ،ـ.
فارس،الصاحيب يف فقه اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كالمها ،تعليق :أمحد
 -86ابن
ّ
حسن سبع ،ط ، 1منشورات زلمد علي بيضوف ،دار الكتب العلمية بًنكت لبناف ،
 1418ق1997/ـ
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 -87ابن فارس ،معجم مقاييس اللّغة ،حتقيق :عبد السالـ زلمد هاركف ،مج  ،5:دار اجليل
بًنكت.
 -88الفًنكز أبادم ،القاموس احمليط ،ج ،1د.ط ،منشورات زلمد علي بيضوف ،دار الكتب
العلمية ،بًنكت 1420 ،ق1999 /ـ.
الشعر ،حتقيق :كماؿ مصطفى ،ط ،1398.1978/ 3مكتبة
 -89قدامة بن جعفر ،نقد ّ
اخلاجني ،القاهرة .
الشعر ،حتقيق :زلمد زغلوؿ سالـ ،د.ط،
 -90القًنكاين عبد الكرمي النهشلي ،ادلمتع يف صنعة ّ
منشأة ادلعارؼ باإلسكندرية ،د.ت.
 -91أبو القاسم سعد اهلل ،الزمن األخضر ،ـ ك ؾ د ط ،اجلزائر . 1985
 -92كماؿ بشر ،علم األصوات ،د.ط ،دار غريب للطباعة كالنّشر ،القاهرة .
الشعر العريب ادلعاصر ،ط ،1ادلشرؽ للطباعة كالنّشر
 -93كماؿ خًن بك ،حركة احلداثة يف ّ
كالتّوزيع1982 ،ـ.
الشعرية ،ط  ،1مؤسسة األحباث العربية ش.ـ.ـ ،بًنكت ،لبناف،
 -94كماؿ أبو ديب ،يف ّ
1987ـ.
للشعر العريب،د.ط ،دار العلم للماليٌن،
 -95كماؿ أبو ديب ،يف البنية اإليقاعية ّ
بًنكت.1974،
 -96كاميليا عبد الفتاح ،القصيدة العربية ادلعاصرة ،د.ط ،دار ادلطبوعات اجلامعية أماـ كلية
احلقوؽ .اإلسكندرية ،دت.
 -97لبيد بن ربيعة العامرم ،ديوانه ،د.ط  ،دار صادر ،بًنكت.
 -98مربككة بو ساحة ،براعم ،الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع ،اجلزائر.1969،
 -99ادلتنيب ،ديوانه ،شرح :أبو البقاء العكربم ،ضبط كتصحيح :كماؿ طالب ،ج،1
ط،1منشورات زلمد علي بيضوف ،دار الكتب العلمية ،بًنكت ،لبناف1418 ،ق /
.1997
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 -100زلمد أبو القاسم مخار ،ربيعي اجلريح ،شعر ،دط ،ادلؤسسة الوالئية للكتاب ،اجلزائر،
1983
 -101زلمد أبو القاسم مخار :ظالؿ كاصداء ،ش ك ف ت ،اجلزائر. 1970 ،
 -102زلمد األخضر عبد القادر السائحي ،اقرأ كتابك أيها العريب ،ادلؤسسة الوطنية للكتاب،
اجلزائر ،دط.1985 ،
 -103زلمد األخضر السائحي ،مهسات كصرخات ،موفم للنشر،اجلزائر. 2010 ،
 -104زلمد إسحاؽ العنايف ،مدخل إىل الصوتيات ،ط ،1دار كائل للنشر ،عماف األردف، ،
.2008
الرباط
 -105زلمد الواسطي ،ظاهرة البديع عند ّ
الشعراء احملدثٌن ،ط  ،1دار نشر ادلعرفةّ ،
ادلغرب.2003 ،

 -106زلمد رشاد احلمزاكم ،ادلصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية،د.ط  ،الدار التونسية
للنشر  ،تونس.
 -107زلمد توفيق أبو علي ،علم العركض كزلاكالت التجديد ،ط  ،2001 / 2دار النّفائس.
 -108زلمد مصايف ،النّقد األديب احلديث يف ادلغرب العريب،ط  ،1984 /2ادلؤسسة الوطنية
للكتاب ،اجلزائر.
 -109زلمد ادلبارؾ ،استقباؿ النص عند العرب ،ط  ،1999 / 1ادلؤسسة العربية للدراسات
كالنشر ،بًنكت .
 -110زلمد بن حيي ،السمات األسلوبية يف اخلطاب الشعرم ،ط ،1عامل الكتب احلديث أربد .
األردف1432 ،ق – 2011ـ .
الشعر اجلزائرم احلديث اجتاهاته كخصائصه الفنية دار الغرب اإلسالمي،
 -111زلمد ناصرّ ،
ط ،1بًنكت ،لبناف.1985 ،
 -112زلمد الصاحل باكية ،أغنيات نضالية ،دط ، 2008 ،موفم للنشر،اجلزائر.
 -113زلمد الصاحل خريف ،الشعر اجلزائرم احلديث ،ـ ك ؾ  ،د ط ،اجلزائر.1984 ،
 -114زلمد الصاحل خريف ،هكذا تكلم الشعراء،دط ،دحلب للنشر ،اجلزائر.2007 ،
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 -115زلمد اذلادم السنوسي الزاهرم ،شعراء اجلزائر يف العصر احلاضر ،مج ،1ط،2
 ،2007/1428منشورات السائحي،اجلزائر.
 -116مفدم زكرياء ،اللهب ادلقدس ،موفم للنشر ،اجلزائر.2009،
 -117مفدم زكرياء،حتت ظالؿ الزيتوف ،ادلؤسسة الوطنية للفنوف ادلطبعية ،كحدة الرغاية ،
اجلزائر.
 -118مصطفى حركات ،نظرية الوزف ،د.ط  ،دار اآلفاؽ .
 -119مصطفى صادؽ ا ّلرافعي ،تاريخ آداب العرب ،مراجعة :دركيش اجلودم ،ج ،1د.ط /
 ، 2005 .1425ادلكتبة العصرية صيدا ،بًنكت .
 -120مصطفى لطفي ادلنفلوطي ،النظرات ،د.ط  ،دار النفيس .
السانيا
 -121مكي درار ،اجململ يف ادلباحث ّ
الصوتية ،ط ،1دار األديب للنّشر كالتّوزيعّ ،
كهراف 2005،ـ.
 -122ابن منظور أبو الفضل مجاؿ الدين زلمد بن مكرـ ،لساف العرب ،ط  ،2000/ 1دار
صادر للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بًنكت ،لبناف.
 -123نازؾ ادلالئكة ،قضايا الشعر ادلعاصر ،د.ط  ،دار اآلداب ،بًنكت .
 -124نازؾ ادلالئكة ،قضايا الشعر ادلعاصر ،ط ،7دار العلم للماليٌن ،بًنكت .1983
 -125ناصر لوحيشي ،أكزاف الشعر العريب بٌن ادلعيار النظرم كالواقع الشعرم :الشعر اجلزائرم يف
"معجم البابطٌن" أمنوذجا تطبيقيا ،د.ط ،عامل الكتب احلديث للنشر ،أربد،
األردف.2010،
 -126كليد العنايت ،اللسانيات التطبيقية كتعليم اللغة العربية لغًن النّاطقٌن هبا ،ط ،1دار اجلوهرة،
عماف ،األردف.2003،
الصناعتٌن ،حتقيق:مفيد قميحة ،ط،2دار الكتب العلمية بًنكت،
 -127أبو هالؿ العسكرمّ ،
لبناف1409 ،ق 1989/ـ .
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 -128يوسف ناكرم ،الشعر احلديث يف ادلغرب العريب،ج،2دط ،دار توبقاؿ للنشر كالتوزيع،
الدار البيضاء ادلغرب. 2006 ،
 -129يوسف ككغليسي،يف ظالؿ النصوص تأمالت نقدية يف كتابات جزائرية ،ط ،2جسور
للنشر كالتوزيع ،احملمدية ،اجلزائر1433،ق2012 /ـ.


-1

المراجع المترجمة :

جاف كوهن ،بنية اللغة الشعرية ،ترمجة :زلمد الويل كزلمد العمرم ،ط ،1دار توبقاؿ
للنشر ،الدار البيضاء ،ادلغرب1986 ،ـ.

-2

جاف مارم جويو ،مسائل فلسفة الفن ادلعاصرة،ترمجة :سامي الدركيب،ط ،1دار اليقظة
العربية للتأليف كالرتمجة كالنشر .

-3

جونثاف كالر،النظرية األدبية ،ترمجة :عبد القادر رشاد ،د.ط ،منشورات كزارة الثقافة يف
اجلمهورية العربية السورية ،دمشق .

-4

غاستوف باشالر ،شاعرية أحالـ اليقظة ،ترمجة :جورج سعد ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات
كالنشر كالتوزيع 1411 ،ق 1991 /ـ.
 الرسائل الجامعية :

-1

العريب عميش ،القيم اجلمالية يف شعر زلمود دركيش ،رسالة مقدمة لنيل درجة
ادلاجستًن،إشراؼ :أمٌن الزاكم ،جامعة كهراف.

-2

سامية راجح ساعد،جتليات احلداثة الشعرية يف ديواف " الربزخ كالسكٌن" للشاعر عبد اهلل
محادم ،إشراؼ الدكتور أزلمد فورار،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستًن يف األدب
اجلزائرم ،جامعة زلمد خيضر بسكرة ،اجلزائر،2006،ـ2007ـ.
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-3

نواؿ آقطي ،مجاليات شعر التفعيلة يف اجلزائر ،رسالة مقدمة لنيل درجة دكتورا علوـ يف
اآلداب كاللغة العربية ،ختصص أدب جزائرم 1435ق1436 /ق2015/2014-ـ.

-4

ليلى رمحاين ،البنية اإليقاعية يف اللهب ادلقدس دلفدم زكريا،رسالة مقدمة لنيل شهادة
الدكتورا يف العركض كموسيقى الشعر ،إشراؼ الدكتور عباس زلمد،جامعة أيب بكر
بلقايد ،تلمساف1435،ق1436 /ق2014،2015 ،ـ
 المجالت و الدوريات :

-1

لشعرية ادلعاصرة ،رللة عماف،
الشاعر يف التّجربة ا ّ
الصويف ك ّ
الرؤيا بٌن ّ
أمحد بوزيافّ ،
العدد / 132:حزيراف.

-2

الركاية ،عامل ادلعرفة سلسلة كتب شهرية يصدرها اجمللس
عبد ادللك مرتاض ،يف نظرية ّ
الوطين للثقافة كالفنوف كاآلداب – الكويت ،إشراؼ أمحد مشارم العدكاين / 1923
،1990تاريخ االصدار :شعباف  ،1998العدد  / 240ديسمرب.1998

-3

سعاد بسناسي ،رللة القلم ،العدد /3:مارس ،2006ديواف ادلطبوعات اجلامعية،ادلطبعة
اجلهوية ،كهراف .

-4

محيدة صباحي،مجاليات التشكيل ادلوسيقي يف شعر عبد اهلل العشي،رللة ادلخرب،أحباث يف
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 ملخص:يسعى ىذا البحث إىل إبراز األوداا اإليقاعية للمقاطع الصوتية يف الشعر اجلزائري احلديث
من خالل الوقوف على ادلنجز الشعري اجلزائري احلديث  .احىت نستطيع ضبط البحث االتمكن
من التحكم فيو حصرناه يف البنية اإليقاعية من خالل التوظيف الصويت للمقاطع الصوتية باعتبا
اإليقاع نظام تتواىل مبوجبو ادلقاطع الصوتية .
احاالنا من خالل ىذا البحث إىل الكشف عن التحليل ادلقطعي لقصائد بعض الشعراء
اجلزائريني ادلعاصرين الذين برزاا يف توظيف التفعيلة الواحدة عوض البحر الشعري بأشكالو اأنواعو
للتعبري عن جتربتهم الشعرية ااختاذه معاودال موضوعيا  .امنهم (مصطفى حممد الغما ي ،أمحد
محدي ،عبد اهلل محاودي  ،عز الدين ميهويب،أمحد عبد الكرمي ،األخضر فلوس ،عثمان لوصيف،
اغريىم.

شعر الجزائري
الصوتية في ال ّ
يتناال ىذا البحث موضوع "البنية اإليقاعية للمقاطع ّ
الحديث" نظرا إىل قلة الد اسات األكاودمية االغموض الذي ما زال جيتاح الشعر اجلزائري
ألسباب عديدة أغلبها ترجع إىل االستعما االقضايا السياسية اليت ااجهها الوطن.
انسعى من خاللو تقدمي قراءة أخراة ،تنضاف إىل تلك الد اسات السابقة ،اعلى الرغم من
اختالف ادلقا بة ادلنهجية ،إال أّنا تبث يف ؤية موحدة ،تؤكد على أن الشعر اجلزائري بكل مراميو،
يبقى سجال حيا دلاضي األمة احاضرىا امشراعا مفتوحا على مستقبلها.
دتحو ت إشكالية ىذه الد اسة يف استكشاف بعض اجلوان اإليقاعية يف الشعر اجلزائري
احلديث ،يف بنيتو ادلقطعية من خالل انسجام اانتظام ىذه األجزاء الصوتية اتفعيل ذلك من
خالل التجربة الشعرية اليت اجدت شعر التفعيلة قالبا مناسبا حلركة النفس اما حيوي عادلها من
مهوم الذات الشاعرة.
اجتسيدا ذلذه الفكرة اإحقاقها مت طرح بعض التساؤالت ،منها ما ىو مرتبط بالشعر اجلزائري
احلديث بكل أبعاوده الواقعية االفنية ااجلمالية ،امنها ما تعلق جبمالية اإليقاع اودا ادلقطع الصويت
يف بناء نسيجو ،االتفاعل القائم بينهما ،انطالقا من العراض الشعري مبختلف أشكالو من الوزن
االقافية االتداير ،مرا ا مبختلف التغيريات الطا ئة على كل حبر شعري من موسيقى اإيقاع الذي

226

حيمل ادلقطع الصويت باعتبا ه أصغر احدة صوتية ميكن الوقوف عليها خالل اإلجراء التطبيقي
الصويت االعراضي.
اقد أثرنا ىذا البحث يف خطة بنيت على مقدمة اأ بعة فصول اخادتة.
حيث حاالنا يف مقدمتو طرح اإلشكالية بكل أبعاودىا الفكرية اادلعرفية ااجلمالية ،اقدمنا يف
الفصل التطبيقي صو ة عن تطو البنية اإليقاعية للقصيدة اجلزائرية احلديثة اااقع الشاعر اجلزائري،
الذي يف ظلو مت نظم قصائد الشعراء – إميانا منا بأن الشعر بن بيئتو احماكاة ذلا-.
اكزنا يف الفصل األال على اجلان التنظريي بتقدمي قراءة جتلي بعض ادلفاىيم الصوتية
ااإليقاعية للمقطع الصويت يف الد اسات النقدية احلديثة ااصوال إىل منظو مجاليتو  ،ايتضمن
الفصل الثاين من البحث مفهوم ادلقاطع الصوتية اأنواعها اعالقتها بالد اسات الصوتية اا تباطها
هبا ،اأما الفصل الثالث حاالنا طرح أمهية اإليقاع يف تأودية بالغة الشعر اأمهيتة ادلقطع الصويت يف
العملية الشعرية ،ااىتممنا يف الفصل الرابع بإبراز اجلوان اإليقاعية للمقطع الصويت يف الشعر
اجلزائري احلديث ،اللكشف عن ىذه التجا ب مت التحليل ادلقطعي للعديد من القصائد احلديثة
اذلك للوصول إىل حتديد بعض خصائص الشعر اجلزائري إيقاعيا.
أما اخلادتة ،فخصصناىا لذكر أىم النتائج اليت توصلنا إليها ،اقد خلصناىا يف أن الشعر
اجلزائري احلديث الذي ساير حركية اجملتمع ،ا غم اعتماوده –يف أغلبو -على النمط القدمي يف
النظم اما عرفو من ا تقاء –بسب تأثره باحلركات التجديدية -يف بعض احملااالت ،مل ينل حظو
األافر من ادلناىج النقدية احلالية يف العمل التطبيقي.
اتبقى ميزة ىذا البحث ،ىو أنو مجع بني الطرح النظري يف الفصل األال ،ابني اجلان التطبيقي
يف الفصول األخرى ،ايف ؤية ال تُ ْقصي اآلخر.

اقد حاالنا الكشف مبنهجية اصفية حتليلية إحصائية جملموعة من الداااين من الشعر
اجلزائري احلديث عما مييز إيقاعيتها ضمن ىذا التيا التجديدي.
اكان ودافعنا إىل اختيا موضوع اإليقاع غبة يف استكمال ود اسة كنا قد بدأناىا يف مذكرة
ادلاجستري ،اكانت تتعلق بالشعر العريب القدمي ااحلديث عند النابغة الذبياين احمموود ود ايش.
فأ ودنا أن يكون اجتاىنا يف ىذا البحث حنو الشعر اجلزائري احلديث بعدما اجدنا غيابا شبو
تام للبنية اإليقاعية اذلك على مستوى ادلقاطع الصوتية ،نستثين بعض الد اسات اليت عاجل
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 امن ىؤالء سيد البحرااي امخيس الو تاين اعبد الرمحن، أصحاهبا بشكل مشويل اإليقاع يف الشعر
 على، اعلوي اذلامشي، اشكري حممد عباود،  اكمال أبو ودي، على مستوى التطبيق،تربماسني
. ودان أن نغفل بعض الد اسات اليت هتتم بإيقاعية القصيدة ال بعراضها فقط،مستوى التنظري
Résumé
Cette recherche vise à mettre en évidence les rôles rythmiques des syllabes sonores
dans la poésie algérienne moderne en mettant l'accent sur la production poétique moderne.
Et afin de bien déterminer la problématique de cette étude, on a focalisé sur la structure
rythmique en utilisant les syllabes sonores puisqu’il s’agit d’un rythme qui est considéré
comme un système duquel se composent ces syllabes sonores.
Cette thèse de doctorat examine aussi l’analyse syllabique des poèmes composés par
quelques poètes contemporains algériens qui ont été distingués par l’ emploi d'un seul pied
au lieu des formes poétiques de la mesure (mer) poétique dans le but d’exprimer leurs
expériences poétiques en le prenant comme une équivalence objective. Parmi eux , on cite :
(Mostafa Mohammad Ghemari, Hamdi Ahmed, Abdullah Al-Hammadi, Izz Al-Din
Mhube, Ahmed Abdul Karim, Othman Loucif, et d'autres.
En fait, vu l’absence d’études académiques et le mystère qui envahit encore la poésie
algérienne pour des raisons du colonialisme et des problèmes politiques, cette recherche
intitulée « La structure rythmique des syllabes linguistiques dans la poésie algérienne
moderne » est faite pour éclaircir les éléments sonores du poème algérien.
En plus, cette étude vise à donner une autre lecture, complétant les études antérieures,
quoique la méthode de recherche se diffère. Cependant, elle cible une vision bien unifiée,
démontrant que la poésie algérienne reste un héritage reliant le passé de la nation à son
présent, voire un projet ouvert à l’avenir.
La problématique porte sur l’examination de quelques aspects rythmiques de la
poésie algérienne moderne dans sa structure syllabique à travers l’harmonie de ces parties
sonores (phonétiques). Et cela s’active par l’expérience poétique qui a pris la poésie d’un
seul pied la forme la plus appropriée pour le mouvement de l’âme et de son monde le plus
troublant.
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Et pour réaliser cette idée, quelques questions ont été posées dont certaines sont liées
à la poésie algérienne moderne en mettant l’accent sur toutes ses dimensions réelles,
artistiques, et esthétiques ; alors que d’autres se portent sur l’esthétique du rythme et le rôle
de la syllabe sonore dans sa structure, et l’interaction entre eux. Et cela dépend de la
prosodie poétique en toutes ses formes ; ainsi que le mètre, la rime, la répétition, en passant
par les différents changements qui ont touché chaque mesure poétique comme ; la
musique et le rythme qui comprend la syllabe sonore puisqu’elle est la plus petite unité
sonore. Cette unité a été l’objectif de cette étude par l’emploi la méthode pratique sonore
et prosodique.

Abstract
This research aims to highlight the rhythmic roles of sound syllables in modern
Algerian poetry with a focus on modern poetic production. And in order to properly
determine the matter of this study, we focused on the rhythmic structure using sound
syllables since it is a rhythm that is considered as a system of which these syllables are
composed.
This thesis also examines the syllabic analysis of poems composed by some
contemporary Algerian poets who have been distinguished by the use of a single foot
instead of the poetic forms of poetic measurement in order to express their poetic
experiences, considering it as an objective equivalence. Among them (Mostafa Mohammad
Ghemari, Hamdi Ahmed, Abdullah Al-Hammadi, Izz Al-Din Mhube, Ahmed Abdul
Karim, Othman Loucif, and others.
In fact, because of the absence of academic studies and the mystery that still
pervades Algerian poetry for reasons of colonialism and political problems, this research
entitled "The Rhythmic Structure of Linguistic Syllables in Modern Algerian Poetry"
is done to clarify the sound elements of the Algerian poem. In addition, this study aims to
give another reading, complementing previous studies, although the research method
differs. However, it targets a well-unified vision, demonstrating that Algerian poetry
remains a legacy connecting the past of the nation to its present, or even an open project to
the future.
The issue concerns the examination of some rhythmic aspects of modern Algerian
poetry in its syllabic structure through the harmony of these sonic (phonetic) parts. And
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this is activated by the poetic experience that took poetry from one foot the most
appropriate form for the movement of the soul and its most troubling world.
And to realize this idea, some questions have been asked, some of them are related to
modern Algerian poetry with emphasis on all its real, artistic, and aesthetic dimensions;
while others focus on the aesthetics of rhythm and the role of the sound syllable in its
structure, and the interaction between them. And that depends on the poetic prosody in all
its forms; as well as meter, rhyme, repetition, going through the different changes that
touched every poetic measure like; the music and the rhythm which includes the sound
syllable since it is the smallest sound unit. This unit was the focus of this study by using
the practical sound and prosody method.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﯾﺴﻌﻰ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ إﺑﺮاز اﻷدوار اﻹﯾﻘﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸّﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺤﺪﯾﺚ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺠﺰ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺤﺪﯾﺚ .و ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ﺿﺒﻂ اﻟﺒﺤﺚ
واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮫ ﺣﺼﺮﻧﺎه ﻓﻲ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻹﯾﻘﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻊ
اﻟﺼّﻮﺗﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻹﯾﻘﺎع ﻧﻈﺎم ﺗﺘﻮاﻟﻰ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ .و ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا
اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻘﻄﻌﻲ ﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ
اﻟﺬﯾﻦ ﺑﺮزوا ﻓﻲ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﺘﻔﻌﯿﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺸﻌﺮي ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﮫ وأﻧﻮاﻋﮫ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ
ﺗﺠﺮﺑﺘﮭﻢ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ واﺗﺨﺎذه ﻣﻌﺎدﻻ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺎ .وﻣﻨﮭﻢ )ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﻤﺎري ،أﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪي،
ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﻤﺎدي ،ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﮭﻮﺑﻲ ،أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ،اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻠﻮس .ﯾﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﻮﺿﻮع "اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻹﯾﻘﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﺼّﻮﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸّﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺤﺪﯾﺚ" ﻧﻈﺮا إﻟﻰ ﻗﻠﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﻣﯿﺔ واﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﻣﺎ زال ﯾﺠﺘﺎح اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﯾﺪة أﻏﻠﺒﮭﺎ
ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ واﺟﮭﮭﺎ اﻟﻮﻃﻦ .و ﺗﺠﺴﯿﺪا ﻟﮭﺬه اﻟﻔﻜﺮة وإﺣﻘﺎﻗﮭﺎ
ﺗﻢّ ﻃﺮح ﺑﻌﺾ اﻟﺘّﺴﺎؤﻻت ،ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺸّﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺑﻜﻞ أﺑﻌﺎده اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ
واﻟﻔﻨّﯿﺔ واﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ،وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠّﻖ ﺑﺠﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﯾﻘﺎع ودور اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻧﺴﯿﺠﮫ.

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :
اﻹﯾﻘﺎع؛ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮﺗﻲ؛ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺤﺪﯾﺚ؛ اﻹﯾﻘﺎع اﻟﺪاﺧﻠﻲ؛ اﻹﯾﻘﺎع اﻟﺨﺎرﺟﻲ؛
اﻟﻮزن؛ اﻟﻘﺎﻓﯿﺔ؛ اﻟﺘﺪوﯾﺮ؛ اﻟﻨﺒﺮ؛ اﻟﺘﻨﻐﯿﻢ.
ﻧﻮﻗﺸﺖ ﯾﻮم  13ﻓﺒﺮاﯾﺮ 2019
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