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شكر تقدير
"إذلي اليطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك  ،وال تطيب اللحظات إال
بذكرك وال تطيب اآلخرة إال بعفوك  ،وال تطيب اجلنة إال برؤيتك"
أخص بالشكر والتقدير أستاذي بل قدويت الربوفيسور "بوزيد ساسي ىادف" الذي مل يبخل
علينا بنصائحو وإرشاداتو اليت أضاءت الطريق أمامنا  .أدامك اهلل ذخرا للعربية وأىلها .
كما أتوجو بالشكر إىل قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة قادلة أساتذة وطلبة .

مقدمة

أ

مقدمة:
احلمد هلل رب العادلٌن والصالة والسالم على رسول اخللق أمجعٌن وعلى آلو وصحبو
الطيبٌن الطاىرين وبعد:
عين الباحثون بالدراسات الفونيطيقية ،والفونولوجية ألن أية دراسة لغوية تعتمد يف
كل خطواهتا على نتائج ىذه الدراسات اليت تعترب اللبنة األوىل ألية دراسة لغوية جادة ،اليت
تبحث يف أصغر مكونات الكلمة أال وىو الصوت ندرس خصائصو الفردية والعالئقية لتربز
بذلك سر ىذا التالحم بٌن اجلمل  ،واحلروف ،وتوضح خصائص ىذه األصوات وسر تركيبها
على ىذه الشاكلة دون غًنىا .
وارتبطت ىذه الدراسة بالشعر اجلزائري احلديث الذي يعترب أرضا خصبة للبحث
والتنقيب عن خصائصو الصوتية واإليقاعية  ،وقد خصصنا العنوان ادلوسوم ب :البنية الصوتية
يف شعر مفدي زكريا مناذج سلتارة من اللهب ادلقدس
وقد قامت دراستنا ىذه على عدة أىداف نذكر منها :
ـ التعرف على البنية وأىم إشكاالهتا
ـ فحص البنية الصوتية والتعرف على عناصرىا ومكوناهتا
ـ الوقوف على أىم اخلصائص الصوتية واإليقاعية ادلميزة لشعر مفدي زكريا
كما حاولنا من خالل حبثنا ىذا أن جنيب عن عدة تساؤالت نذكر منها:
ـ ماىي البنية ،وأين تتجلى اخلصائص الصوتية يف ديوان اللهب ادلقدس ؟
ـ ماىي العناصر ادلكونة ألية بنية صوتية .؟ ما الصلة بٌن التقطيع الصويت والعروضي ؟ وىل
للعناصر اإليقاعية دور بارز يف الشعر .؟
أ

الىتمامن مبثل ىذه الدراسات .كما أننا
ا
كان اختيارنا ذلذه الدراسة دون غًنىا  ،أوال
اخرتنا ىذا الديوان دون غًنه كونو حيتوي على قصائد غاية يف الروعة واجلمال حتتاج إىل
دراسات صوتية لتكشف عن سر ىذا اإليقاع ادلتناغم ادلؤثر .فقررنا حينها تطبيق الدراسات
الصوتية احلديثة على ديوان يعترب حديثا ومل يدرس كثًنا من الناحية الصوتية .
اقتضت ىذه الدراسة أن حتتوي على مدخل وفصلٌن ،أما ادلدخل فقد ضمناه تعريفا
للبنية وإشكاالهتا  .إىل جانب تعريف بعلم األصوات  ،وفروعو وختمناه بتعريف للمؤلف
وادلؤلف .أما الفصل األول فقسمناه بدوره إىل مبحثٌن .مبحث حتت عنوان الفونيمات
الرتكيبية والذي تناولنا فيو الصوائت  ،والصوامت ،وقد اقتصرنا على رأي احملدثٌن فقط كما
تطرقنا يف ىذا ادلبحث أيضا للمقاصع بأنواعها وعرضنا مقارنة بٌن ادلقطع الصويت والشعري مث
يأيت ادلبحث الثاين ادلعنون ب :الفونيمات فوق الرتكيبة والذي درست فيو النرب والتنغيم
باعتبار أن ذلما أمهية كبًنة يف التأثًن على ادلعىن ،وختمت ىذا ادلبحث بدراسة لإليقاع سواءً
الداخلي الذي يضم البديعيات والتوازي والتكرار .أو اخلارجي الذي يضم الوزن والقافية  .أما
الفصل الثاين فهو الفصل التطبيقي الذي أعدت فيو كل ما تطرقت لو يف اجلزء النظري لكن
بتطبيقو على مناذج سلتارة من الديوان كما أرفقت ىذه الدراسة جدوال وبعض اإلحصاءات
اليت من شأهنا أن تساعدنا إىل الوصول إىل نتائج صحيحة نسبيا.
الشك أن دراس تنا ىذه ليست فريدة من نوعها إمنا سبقها الكثًن من الدراسات
الصوتية على سلتلف األصعدة فأي دراسة علمية زلكمة البد أن تسبقها دراسات متهد ذلا
و"العلم ال يأت من العدم " كما يقال.
صحيح أن ىناك موضوعات متاثل دراستنا ىذه من حيث ادلوضوع كدراسة "البنية
الصوتية ودالالهتا يف شعر عبد
ج

الناصر صاحل دراسة تارخيية وصفية حتليلية " وىي  :رسالة ماجستًن مقدمة من
الطالب إبراىيم رجب كلية اآلداب اجلامعة اإلسالمية غزة عام .2003 /2002:
وغًنىا الكثًن إال أن ىذه الدراسات اقتصرت على ادلخارج ،والصفات وداللتها فقط ومل
تتطرق لباقي عناصر البنية الصوتية ىذا باإلضافة إىل أن ديوان اللهب ادلقدس[وحسب
اطالعنا] مل يسبق وأن درس دراسات صوتية .
وككل دراسة تطمح إىل حتقيق صفة العلمية ال بد من حتديد ادلنهج ادلتبع وقد رأينا
أن أنسب منهج دلثل ىذه الدراسات ،ىو ادلنهج الوصفي الذي يصف الظاىرة وصفا دقيقا
ويلم جبميع جوانبها .
اعتمدنامن خالل حبثنا ىذا على رلموعة وافرة من ادلصادر وادلراجع وادلعاجم أمهها :
كتاب الصوتيات والفونولوجيا دلصطفى حركات وكتاب دراسات يف اللسانيات العربية لعبد
احلميد السيد،العروض وإيقاع الشعر العريب للسيد :البحراوي ،األصوات اللغوية إلبراىيم
أنيس الصوتيات العربية دلنصور بن زلمد الغامدي.
ال يكاد خيلو حبث من الصعوبات اليت تعرتضو من حٌن آلخر واليت متثلت أساسا يف
:ضيق الوقت الذي أثر على اجلانب التطبيقي من البحث.
وال يفوتنا أن نتقدم بالشكر لألستاذ ادلشرف الربوفيسور " :بوزيد ساسي ىادف
"على توجيهو ومساندتو لنا خالل فرتة البحث كما ال ننسى مجيع أساتذتنا الكرام الذين
أناروا دربنا إلجناز ىذا البحث الذي نرجو من خاللو أن يضيف شيئا إىل خزانة العلم
وادلعرفة.

ج
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البنية ركيزة من ركائز الدراسات اللغوية  ،ك أساس م فبٌت عليو أم ٖتليل لغوم تتنوع
ىذه اللفظة لتستوعب البٌت النحوية  ،الصرفية  ،الصوتية ...إخل .لتتخذ معٌت
يأخذ من كل علم بطرؼ  ،فما ىي البنية ؟ كما ىي أىم خصائصها.
 .1مفهوـ البنية:
أ .لغة :جاء يف لساف العرب يف مادة (بٌت) ":البًنٍػيىةي ك البيػنٍػيىةي ( )...كيقاؿ بنية كىي
مثل ىر ٍش ىوة  ،ىكًرشان  ،كأف البنية ا٢تيئة اليت يبٌت عليها مثل ا١تً ٍشيىة ك الركبة" ( )1ككرد يف
ا١تعجم الوسيط أف "البنية ما بٍت (ج)(بً نٌت)  ،ىيئة البناء  ،كمنو بنية الكلمة أم
صيغتها( ")2فهي إذا ٔتعٌت ا٢تيئة أم الشكل أك الصيغة األكذل اليت كردت عليها
كما أف البنية" تنطوم ...على دالالت معمارية ترتد هبا إذل الفعل الثالثي بٌت
يبٍت بناءن  ،كبناية ىكبًنٍػيىةن كقد تكوف بنية الشيئ ػ يف العربية ػ ىي تكوينو  ،كلكن

الكلمة قد تعٍت أيضا الكيفية اليت شيد على ٨توىا ىذا البناء أك ذاؾ كمن ىنا فإننا
قد نتحدث عن بنية اجملتمع  ،أك بنية الشخصية  ،بنية اللغة ...إخل" ( )3فالبنية إذا

ذات معٌت فضفاض ٭توم عدة معاين كيشمل حىت الدالالت ا١تعمارية كالبناء
كالتشييد ...إخل  .أما "يف اللغات األجنبية فإف كلمةsctructure

مشتقة من

()4

الفعل الالتيٍت)ٔ (struereتعٌت يبٍت أك يشيد "

( )1ابن منظور  ،لساف العرب صححو أمُت ٤تمد عبد الوىاب ٤ ،تمد الصادؽ العبيدم ،دار إحياء الًتاث
ل)
للطباعة كالنشر  ،بَتكت  ،لبناف  ،ط ،1999، 3ج ، 1ص ، 510مادة ( ى
ب.ف ى .ى
( )2إبراىيم مصطفى ك آخركف  ،ـعجم الوسيط  ،دار الدعوة  ،القاىرة (،د.ط )  ،1960 ،ج 1ك 2ص  105مادة
(ب،.ف ،ل)
( )3زكريا إبراىيم  ،مشكالت فلسفية مشكلة البنية أ ك ،أضواء على البنيوية ،مكتبة مصر  ،دط ،دت ،ص.1
( )4ا١ترجع نفسو  ،ص .29
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ب .اصطالحا :البنية لفظ فضفاض قيل عنها "إهنا لفظ متعدد الدالالت
) )1(" )polysémiqueألهنا تدخل يف خضم الكثَت من العلوـ  .فتباينت
بذلك تعريفاهتا كسنقتصر على أ٫تها فقط.
يعرفها بياجيو بقولو " نسق من التحوالت  ،لو قوانينو ا٠تاصة ( )...كمن شأف ىذا النسق أف
يظل قائما كيزداد ثراءن بفضل الدكر الذم تقوـ بو تلك التحوالت نفسها  ،دكف أف يكوف من

شأف ىذه التحوالت أف ٗترج عن حدكد ذلك النسق  ،أك أف هتيب بأم عناصر أخرل تكوف

خارجة عنو"( )2فالبنية عنده تتميز بالشمولية  ،كالتحوالت كالتنظيم فهي شاملة  ،عامة متغَتة
أما ليفي إشًتاكس فيعرفها بقولو ":البنية ٖتمل ػ أكال كقبل كل شيءػ ػ طابع النسق أك النظاـ .
فالبنية تتألف من عناصر يكوف من شأف أم ٖتوؿ يعرض للواحد منها أف ٭تدث ٖتوال يف باقي
العناصر األخرل" ( )3فالبنية تتألف من ٣تموعة عناصر متماسكة فيما بينها  ،فإذا حدث تغَت
يف عنصر من عناصرىا أثر ذلك على بقية العناصر .
كلو أنعمنا النظر يف التعريفُت السابقُت ػ جاف بياجيو  ،ليفي إشًتاكس ػ " لوجدنا أهنما
٬تمعاف على القوؿ بأف البنية ىي القانوف الذم ٭تكم تكوف اجملاميع الكلية من جهة كمعقولية
تلك اجملاميع الكلية من جهة أخرل" ( )4أما ألبَت سوبوؿ فيعرفها بقولو " إف مفهوـ البنية ٢تو
مفهوـ العالقات الباطنة الثابتة  ،ا١تعلقة كفقا ١تبدأ األكلوية ا١تطلقة للكل على األجزاء ْتيث ال
يكوف من ا١تمكن فهم أم عنصر من عناصر البنية خارجا عن الوضع الذم يشغلو داخل تلك
البنية"( )5فال ٯتكن معرفة أم عنصر من العناصر الداخلية للبنية دك٪تا معرفة بوظيفتو داخل تلك
البنية.
( )1زكريا إبراىيم ،مشكالت فلسفية  ،ص 8
( )2ا١ترجع نفسو ،ص30
( )3ا١ترجع نفسو  ،ص31
( )4ا١ترجع نفسو  ،ص33
( )5ا١ترجع نفسو ،ص35
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مشكالت البنية :ما سبق ىو ملخص عن مصطلح البنية كنظرة الباحثُت ٢تا  .كمن اختالؼ
التعريفات اشتقت ٣تموعة من ا١تشكالت فقد " اكتسب لفظ بنية ك ما ا ٍشتي َّق منو "بنيوم"

قل نظَته يف الفكر اإلنساين اٟتديث
بنيوية ن
أبعاد معرفية جديدة اكتسبت بدكرىا ركاجا منهجيا ٌ
٦تا تسبب يف التباس ا١تفهوـ يف األذىاف  ،بعد أف اقتحم كل اجملاالت ا١تعرفية اٟتديثة  .فبقدر
ما يشيع مفهوـ ما كينتشر بقدر ما يتسم ىذا ا١تفهوـ بالغموض" ( )1كمن ىنا " يزداد إهباـ

ا١تفهوـ الذم ٭تيل عليو اللٌ ٍفظ " البنية" حُت يتداخل مع ألفاظ أخرل قريبة منو مثل نسق
( )systemتنظيم  organisationصػػورة )  ( formeىيكل  ossature ،كىي
()2

مفاىيم تأخذ دالالت ٥تتلفة من نظرية إذل أخرل كمن ٣تاؿ معريف إذل آخر"

دم سوسَت ربط مفهوـ البنية بالنسق ككافقو يف ذلك ركاد مدرسة براغ  ،كأكدكا بأف
البحث يف تاريخ الوقائع اللغوية ينبغي أف يكوف نسقيا

))3 (" systémiqueأما

)(j .lyonsفقد عد البنية كالنسق ش يئا كاحد ا كنلمس ذلك من خالؿ تعريفو للبنية "
بأهنا نسق من العالقات أك ٣تموعة من األنساؽ يرتبط بعضها ببعض" ( )4فقد ربط بُت
البنية ك النسق على اعتبار أف النسق ىو ٣تموعة من العالقات ا١تًتابطة فيما بينها كىذه
"العالقات بُت العناصر ا١تنتمية إذل النسق الواحد تعد أساس ٖتديد طبيعة االرتباط القائم
بُت ىذه العناصر" ()5كقد اختلط مفهوـ البنية ٔتفهوـ النظاـ الذم يعد " الًتتيب كاالتساؽ

( )1مصطفى غلفاف  ،يف اللسانيات العامة  ،تارٮتها  ،طبيعتها  ،موضوعها  ،مفاىيمها  ،دار الكتب اٞتديدة ا١تتحدة ،
، 2010بَتكت ػ لبناف ،ط،2010 ، 1ص 255
( )2ا١ترجع نفسو  ،ص.256
( )3ينظر مصطفى غلفاف  ،اللسانيات البنيوية ،منهجيات ك إتاىات ،دار الكتاب اٞتديدة ا١تتحدة  ،ط  ، 1دت،ص
 219ػ 220
( )4ا١ترجع نفسو  ،ص ، 179
Lyons .la linguistique générale une introduction p 41
( )5مصطفى غلفاف ،اللسانيات البنيوية  ،ص.181
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كيقاؿ نظاـ األمر كقوامو كعماده "( )1كبناءن على ىذا يتضح أف النسق كالنظاـ شيء كاحد
فكثَتا ما قرهنما العلماء كالباحثوف من خالؿ تعريفهم للبنية كمن بينهم

ليفي إشًتاكس.

كمن بُت ا١تصطلحات اليت ٧تدىا مضمنة يف تعريف الباحثُت للبنية ىي " :الصورة  "،ىو
()2

الشكل ()...كصورة الشيء ماىيتو اجملردة "

أما ٓتصوص مفهومها يف اللٌسانيات فهي " العالقات اليت ٕتمع العناصر"( )3كيجدر اإلشارة
ىنا أف " كلمة بنية يف علم النفس ك الفيزيولوجيا مرادفة لكلمة صورة مع التشديد على
أ٫تية شبكة العالقة القائمة بُت العناصر" ()4ك٣تمل القوؿ ىنا " إف البنية ٣تموعة من
العناصر ا١تًتابطة فيما بينها  .إف العنصر الواحد ال قيمة لو  ،إال يف إطار العالقات اليت
ٕتمعو بباقي العناصر ا١توجودة معو يف السياؽ نفسو (")5كمن ىنا ٧تد أف النظاـ ك النسق
كالصورة ٭تويها مصطلح كاحد أال كىو البنية اليت ىي ٣تموعة من العالقات ا١تتماسكة فيما
بينها كفق نظاـ معُت كخاص بكل لغة ك ا٢تدؼ من دراسة البٌت العامة لألنظمة اللغوية ىو
الكشف عن ٪توذج عاـ يبُت العالقات القائمة بُت الوحدات الصوتية أك الفو ينمات بعضها
ببعض ك الوقوؼ على عملية ٖتليل األشكاؿ الصوتية" ( )6فالبنية إذا " ىي اٟتقيقة الوحيدة
الوحيدة القادرة على ٕتليات اللغة كمظاىرىا كجوانبها ا١تتعددة" ( )7ك٣تمل القوؿ أ ٌف البنية
الصوتيٌة ىي ٣تموعة العالقات ك األنظمة كاألنساؽ اليت تساعد على الكشف على
ٌ

أم بنية
الوحدات الصوتيٌة (الفوينمات) كمعرفة العالقات اليت ٖتكمها  .كال نستطيع دراسة ٍ

( )1إبراىيم مصطفى ،ك آخركف  ،ـعجم الوسيط  ،ص  292مادة( ىف ىظ ىـ )
ص ىك ىر ).
( )2ا١ترجع نفسو  ،ص  448مادة( ى
()3مصطفى غلفاف  ،يف اللسانيات العامة  ،ص .260
( )4ينظر ،زكريا إبراىيم  ،مشكالت فلسفية  ،ص1
( )5مصطفى غلفاف  ،يف اللسانيات العامة  ،ص.260
()6ينظر ،زكريا إبراىيم  ،مشكالت فلسفية  ،ص 54 ، 52
( )7مصطفى غلفاف  ،يف اللسانيات العامة  ،ص .286
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ً
لم ٍي الفونيتيك  ،كالفونولوجي دكر مهم يف ىذه
صوتية أليٌة لغة يف العادل إال ككاف لع ى
ا١توضوعات باعتبار٫تا اللبنة األكذل ألم ٖتليل لغوم.

 .2علم األصوات و فروعو :الصوت اإلنساين ىو منطلق الدرس اللغوم كمرجعو  ،كيعترب
أساسا ينبٍت عليو علم اللغة اٟتديث  " ،كيظهر أف سيبويو كاف على كعي تاـ بأف دراسة
األصوات مقدمة البد منها لدراسة اللغة  ،ك أف النظاـ الصويت ضركرم ١تن أراد دراسة
النظاـ الصريف" ( . )1للدراسات الصوتية فركع كنظرات عديدة ٗتتلف باختالؼ ا١تدارس ك
الوسائل  .قسم العلماء ك الباحثوف علم األصوات إذل قسمُت أساسُت ٫تا :
 1 . 2علم األصوات العاـ  ":فرع من علم اللغة يبحث يف نطق األصوات اللغوية ،
ك انتقا٢تا  ،ك إدراكها ك يدعوه البعض الصوتيات أك علم الصوتيات"

()2

ك يتفرع

علم األصوات العاـ إذل ثالث أقساـ:
أ .علم األصوات النطقي  :كىو أقدـ فركع علم األصوات ينظر يف كيفيات إصدار
األصوات  ،باإلشارة إذل ٥تارجها كٝتاهتا النطقية"

3

ب .علم األصوات الفيزيائي (األكوستيكي) ٣ " :تالو النظر يف الذبذبات اليت ٖتدثها
األصوات يف ا٢تواء 4إذل أف تصل إذل أذف السامع .
ت.علم األصوات السمعي  :أحدث فركع علم األصوات على اإلطالؽ ذك جانبُت :
جانب عضوم فيزيولوجي (  )physiologicalينظر يف الذبذبات الصوتية اليت
تستقبلها أذف السامع  ،ك يف ميكانيكية اٞتهاز السمعي  ،كجانب نفسي

(٘ )1تاـ حساف اللغة العربية معناىا كمبناىا  ،دار الثقافة  ،الدار البيضاء (ا١تغرب)  ،دط  ،1994 ،ص، 50
(٤ )2تمد علي ا٠توارل  ،معجم علم األصوات  ،مطبعة الفرزدؽ  ،ط ،1982، 1ص 112
( )3ينظر ،كماؿ بشر  ،علم األصوات  ،دار غريب للطباعة كالنشر  ،القاىرة  ،دط 2000 ،
( )4ا١ترجع نفسو  ،ص.8
10
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()psychologicalيبحث يف تأثَت الذبذبات ككقعها على أعضاء السمع ك يف
عملية اإلدراؾ"(.)1
 3 . 3مهمة علم األصوات العاـ  :تتمثل مهمتو يف كصف األصوات اللغوية سواءن
كاف ذلك من الناحية الفيزيولوجية أك من الناحية الفيزيائية"(. )2
 4علم وظائف األصوات ( :الفونولوجيا) تعمل على تصنيف األصوات كربطها
ٔتجموعات خاصة  ،ك إحصاء اإلمكانيات الًتكيبية للفونيمات ككضع األلف باء
الصوتية  ،كوهنا ٘تكن من صقل أصوات كل لغات العادل"( )3كما عرفو الدكتور كماؿ
بشر بقولو " يبُت كظائف األصوات كقيمتها يف اللغة ا١تعينة  ،منتهيا بوضع قواعد
()4

كنظم ٖتدد نوعيات ىذه األصوات ك صنوفها من حيث أدكارىا يف البناء اللغوم"

1. 5مهمة علم وظائف األصوات  :تتمثل يف اكتشاؼ القواعد الصوتية العامة اليت
ٖتكم األصوات اللغوية  ،أك على كصف منظوماهتا الصوتية"(. )5
كمن ىنا ٩تلص أف كال العلمُت يبحث يف أصوات اللغة ك إف اختلفت كجهات نظر الدارسُت
يف كل منهما إ٪تا يرجع ذلك إذل اختالؼ االٕتاىات الفكرية .
 6التعريف بالشاعر :ىو الشيخ زكريا بن سليماف بن ٭تِت بن الشيخ سليماف بن اٟتاج
عيسى  ،لقبو زميل البعثة ا١تيزابية ك الدراسة الفرقد سليماف بوجناح بػ " :مفدم"
()1

فأصبح لقبو األديب الذم أشتهر بو"

()1ينظر ،كماؿ بشر ،علم األصوات  ،ص .43
()2ينظر ٤ ،تمد إسحاؽ العناين  ،مدخل إذل الصوتيات  ،دار كائل للنشر  ، ،دط  ،2008 ،ص.18
( )3ينظر ،فيصل األٛتر معجم السيميائيات  ،الدار العربية للعلوـ ناشركف  ، ،ط،2010 ، 1ص71
( )4كماؿ بشر  ،علم األصوات  ،ص.9
( )5ينظر٤،تمد إسحاؽ العناين  ،مدخل إذل الصوتيات

،ص18
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كلد مفدم زكريا " يوـ اٞتمعة

ٚ 12تادل األكذل (  1336ق)ا١توافق لػ :

 12جواف

(  ، )1908ببٍت يزقن  ،كالية غرداية ك يف بلدتو تلقى دركسو األكذل يف القرآف  ،كمبادئ اللغة
العربية التحق بالبعثة ا١تيزابية بتونس  2إلكماؿ دراستو  .كعن رحلتو لطلب العلم يف تونس
٭تدثنا الشاعر يف حوار أجراه مع الصحفي ك األديب بلقاسم بن عبد ا﵁ بقولو  " :زاكلت
دراسيت االبتدائية ك الثانوية ك العالية ْتاضرة تونس متنقال بُت مدرسة السالـ ك ا١تدرسة القرآنية
األىلية  ،مث اٞتامع ا١تعمور "الزيتونة" كالصادقية كا٠تلدكنية  ،كمعهد اآلداب العليا بالعطارين
 )3(...كىكذا عاش مفدم زكريا حياتو العلمية متنقال من مكاف إذل مكاف بغية طلب العلم "
كيستطرد يف اٟتديث عن ٤تاكالتو الػأكذل يف نظم الشعر " شرعت يف قرض الشعر سنة

(...

)بقصيدة يف رثاء " كبش الفداء " بعيد األضحى ،متأثرا ٔتذىب أيب العالء ا١تعرم " ( ، )4أما
"أكؿ قصيدة لو ذات شأف ىي " إذل الريفيُت " نشرىا يف جريدة " لساف الشعب " بتاريخ :
06.05.1925ـ"( )5من جهة أخرل ٧تد أف مفدم زكريا " كاكب اٟتركة الوطنية بشعره ك
نضالو على مستول ا١تغرب العريب فا٩ترط يف صفوؼ الشبيبة الدستورية  ،يف فًتة دراستو بتونس
فاعتقل ١تدة نصف شهر  ،كما شارؾ مشاركة فعالة يف مؤ٘ترات طلبة مشاؿ إفريقيا  ،كعلى
مستول اٟتركة الوطنية اٞتزائرية مناضال يف حزب ٧تم مشاؿ إفريقيا فقائدا من أبرز قادتو" 6كعند
اندالع الثورة الكربل "ا٩ترط يف أكذل خاليا جبهة التحرير باٞتزائر العاصمة كأيلقي عليو كعلى
زمالئو ا١تشكلُت ٢تذه ا٠تلية القبض  ،فأكدعوا السجن ( )...بقي فيو ١تدة ثالث سنوات"(. )7
( )1مفدم زكريا  ،أ٣تادنا تتكلم ك قصائد أخرل  ،تصدير بقلم فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ٚ ،تع كٖتقيق
مصطفى بن حاج بكَتة ٛتودة  ،مؤسسة مفدم زكريا ك الوكالة الوطنية لالتصاؿ ك النشر  ،اٞتزائر  ،دط  ،دت ،ص1
( )2ا١ترجع نفسو  ،ص1
( )3ينظر ،حسن فتح الباب  ،مفدم زكريا شاعر الثورة اٞتزائرية  ،دار الرائد للكتاب  ،اٞتزائر  ،دط ،2010 ،ص 27ػ
28
( )4ا١ترجع نفسو  ،ص.28
( )5مفدم زكريا  ،أ٣تادنا تتكلم  ،ص1
( )6ا١ترجع نفسو  ،ص.1
( )7ا١ترجع نفسو  ،ص2
12

مدخل

كبعد يمضي ىذه السنوات الثالث فر إذل ا١تغرب  ،كمنو انتقل إذل تونس للعالج ( )...ك بعد

ذلك كاف سفَت القضية اٞتزائرية بشعره يف الصحافة التونسية ك ا١تغربية  ،كما كاف سفَتىا أيضا

يف ا١تشرؽ" ()1بعد نضاؿ داـ لسنوات بالقلم ضد االستعمار الغاشم  .تويف مفدم زكريا " يوـ
األربعاء  02رمضاف  1397ق ا١توافق ليوـ  17أكت 1977ـ بتونس ( ، )2كنقل جثمانو إذل
اٞتزائر ليدفن ٔتسقط رأسو ببٍت يزقن تاركا لنا ثركة أدبية كبَتة ٘تثلت يف ٚتلة من الدكاكين نذكر
منها :
" اللهب ا١تقدس(1961ـ).
ٖ تت ظالؿ الزيتوف(1965ـ).
 من كحي األطلس (1976ـ).
 كملحمة شعرية ىي إلياذة اٞتزائر(1972ـ)".3
ككاف ديوانو " اللهب ا١تقدس" من أىم دكاكينو خاصة ك أنو ٭تتوم على النشيد الوطٍت اٞتزائرم
"قسما" .
 7التّعريف بالمدونة ( :اللهب المقدس):
كىي " ٣تموعة من القصائد الشعرية اختار ٢تا صاحبها عنواف "اللهب ا١تقدس" ىو ديوانو
األكؿ طبع سنة 1961ـ"( )4كيعترب ىذا الديواف من " أىم ك أشهر دكاكينو باعتباره ديواف ثورة
ثورة التحرير اٞتزائرية  ،فمن كحيها صاغ مفدم زكريا األناشيد ك القصائد اليت تضمنها ()...
٦تا جعلو موضعا ل يف ىخا ًر ا١تثقفُت اٞتزائريُت عامة ،كاألدباء ك الباحثُت كالنقاد خاصة  ،فأقبلوا
عليو حفظا ك دراسة  ،كما ترٚتت بعض قصائده إذل اللغة الفرنسية " ( )5أل٫تيتها كقد صرح
( )1حسن فتح الباب ،مفدم زكريا شاعر الثورة اٞتزائرية ،ص37
( )2ا١ترجع نفسو  ،ص 37
( )3مفدم زكريا ،أ٣تادنا تتكلم ،ص .4
(4حسن فتح الباب،مفدم زكريا شاعر الثورة اٞتزائرية ،ص.37
()5ا١ترجع نفسو ،ص.37
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مفدم زكريا بأف " اللهب ا١تقدس" ىو كاقع كتاريخ حرب  ،كعصارة قلب شاعر عاش أحداث
بالده يف السجوف كا١تعتقالت ك شهد رءكس الفدائيُت ٖتصد با١تقصلة يف ساحة سجن بربركس
الرىيب"( ،)1ىذا باإلضافة إذل أف اللهب ا١تقدس " ىو ديواف الثورة اٞتزائرية بواقعها الصريح
كبطوالهتا األسطورية ك أحداثها الصارخة ك ىو (شاشة تلفزيوف) تربز إرادة شعب استجاب لو
القدر( )2بعد نضاؿ داـ سنوات كسنوات  .إف قصائد اللهب ا١تقدس ٕتربة فريدة لشاعر الثورة
اٞتزائرية حيكت كلماتو كنصوصو ليجد فيو (الشعراء  ،الناس) صلة رحم كثيقة بعز أ٣تادىم
كٕتاكبا صادقا مع مشاعر العركبة الزاحفة يف كل بلد عريب يقدر ما لكلمة عركبة من عظمة
كجالؿ )3(".فهو هبذا ترٚتة لواقع مرير  .كيصرح مفدم زكريا يف مقدمة ديوانو " اللهب ا١تقدس
" بقولو " دل أعن يف اللهب ا١تقدس بالفن كالصناعة  ،عناييت بالتعبئة الثورية  ،كتصوير كجو
اٞتزائر اٟتقيقي بريشة من عركؽ قليب غمستها يف جراحاتو ا١تطلولة" ( )4إف اللهب ا١تقدس ىو
ديواف ثورة اٞتزائر "يضم ( )...أربعا كٜتسُت قصيدة  ،منها ست قصائد بعنواف  :من أعماؽ
بربركس  ،كعشر أناشيد (  )10بعنواف ( :تسابيح ا٠تلود)  ،كتسع كعشركف قصيدة ( )29
بعنواف " نار كنور" كثالث قصائد (  )3بعنواف تنبؤات شاعر  ،كست قصائد(  )6بعنواف
"فلسطُت على الصليب" ()5كما تضمن الديواف أيضا "قصائد أشاد فيها الشاعر بالشعب
التونسي كرئيسو "اٟتبيب بورقيبة" ك أداف الفرنسيُت العتدائهم على مدينة بنزرت الساحلية
كقصائد مديح للحسن الثاين ملك ا١تغرب  ،كرثاء ألبيو ا١تلك ٤تمد ا٠تامس" ( ، )6أما بالنسبة
لًتتيب ىذه القصائد يف الديواف فكاف مبنيا على التسلسل التارٮتي كنلمس ذلك يف قولو
"أحب دائما ترتيب شعرم ترتيبا تارٮتيا لكي يكوف عبارة عن ظل أك شبح لتاريخ األحداث
( )1ا١ترجع نفسو  ،ص.38
( )2مفدم زكريا  ،اللهب ا١تقدس  ،موفم للنشر ،دط  ،دت،ص.7
( )3ا١ترجع نفسو  ،ص.7
( )4ا١ترجع نفسو  ،ص7
( )5حسن فتح الباب ،مفدم زكريا شاعر الثورة اٞتزائرية  ،ص.39
( )6ا١ترجع نفسو ،ص.51
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"

يف ا٠تتاـ ديواف اللهب اسم على مسمى ٢تب "كثورة ػ اٞتزائر ػ ال ٭تتاج إذل جواز مركر

كال إذل تأشَتة دخوؿ لكي ينطلق إذل آفاقو الفساح ػ كا١تارد اٞتزائرم ػ بُت شعاليل من (نار
كنور) نار تركت كراءه عساليج من دخاف معركة مسحورة  ،أ٢تمت األجياؿ كصنعت
التاريخ()2ديواف يعكس ثورة من ٚتيع اٞتهات كعلى كل اٞتبهات يتأجج ٢تيبها ليسطع نور
اٟترية االستقالؿ ألرض طاىرة خلدت مليوف كنصف ا١تليوف شهيد  .خطت أحداثها بدـ
شاعر مناضل بالقلم على جدراف بربركس.

( )1مفدم زكريا  ،أ٣تادنا تتكلم  ،ص.10
( )2مفدم زكريا ،اللهب ا١تقدس ،ص .7
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ا١تبحث األكؿ
الفونيمات الًتكيبية :
ػ الصوائت
ػ ػ الصوامت ك٥تارجها
ػ ػ صفات األصوات
ػ ػ ا١تقاطع الصوتية

المبحث األول :الفونيمات التركيبية

الفصل األكؿ:
ا١تبحث األكؿ :الفونيمات الًتكيبية
إف الصوت ىو فاٖتة كل دراسة لغوية  ،من خاللو نستطيع التعرؼ على خصائص البٌت اللغوية
بدءن بأصغر كحداتو (الفونيمات الًتكيبية) .

فما طبيعة ىذه الفونيمات ؟ كما ىي أنواعها ؟

ص ىواتان :صاح " ( )1فهي عبارة
ص ى
ص ٍوتان ك ي
ات  ":ى
 1الصوائت :كىي لفظة مشتقة من الفعل ى
عن نوع من الصياح كما كرد يف ا١تعاجم اللغوية  ،ك الصياح ىو عبارة عن ٘تطيط الصوت عند

النطق بو .ك الصوت الصائت ىو " الصوت الذم ٭تدث يف تكوينو أف يندفع ا٢تواء يف ٣ترل
مستمر خالؿ اٟتلق كالفم  ،كخالؿ األنف معهما أحيانا دكف أف يكوف ٙتة عائق يعًتض ٣ترل
()2

ا٢تواء اعًتاضا تاما أك تضييق جملرل ا٢تواء من شأنو أف ٭تدث احتكاكا  .مسموعا"

ككما ىو اٟتاؿ يف معظم ا١تصطلحات اللغوية دل يسلم مصطلح "الصائت" من االرتباؾ
ا١تصطلحي  ،أك االختالؼ ا١تصطلحي بُت عادل ك آخر  ،فالدكتور أٛتد ٥تتار عمر يصطلح
عليها بلفظ العلة حيث يقوؿ " :أما العلة فتتميز بنطق مفتوح كغياب أم عائق كما أف العلة
()3
فضل مصطلح اٟتركة كنلمس
بطبيعتها مصوتة أك رنانة" أما الدكتور فهمي حجازم فقد ٌ

ذلك يف قولو " تقسم األصوات اللغوية إذل صوامت كحركات " ( )4كرغم ىذا االختالؼ يف
ً
العلماء كالباحثُت على أف الصوائت العربية تتمثل يف " :
التسمية إال أنو حدث إٚتاع بُت
الفتحة  ،كالكسرة  ،كالضمة  ،مث األلف كالياء  ،ك الواك اليت للمد" ( )5فهي إذف ست صوائت
أك حركات .
( )1إبراىيم مصطفى ،ك آخركف  ،ـعجم الوسيط  ،ص  546مادة (ص.ك.ت)
(٤ )2تمود السعراف  ،علم اللغة مقدمة للقارئ العريب  ،دار النهضة العربية للطباعة ك النشر  ،بَتكت  ،دط
ص.148
( )3دراسة الصوت اللغوم  ،عا دل الكتب  ،القاىرة (،دط)  ،1997،ص.135
(٤ )4تمود فهمي حجازم  ،مدخل إذل علم اللغة  ،دار قباء للطباعة ك النشر  ،القاىرة  ،دط  ،دت ،ص.39
(٘ )5تاـ حساف  ،اللغة العربية معناىا كمبناىا  ،ص .73
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كمن ناحية أخرل فالصوائت " تصنف بناءن على كضع اللساف داخل الفم "( )1فوضعية اللساف

ىي اليت ٖتدد طبيعة اٟتركة الصادرة .

" فالصائت  /ػ ػَػ  /يسمى منخفضا (  ، )lowنظرا ال٩تفاض جسم اللساف ك الصائت /ػ ػُػ/
يسمى خلفي مدكر (  )back roundedكذلك ألف ٥ترجو من مؤخر اللساف كيصاحبو
تدكر الشفتُت  .أما الصوائت

/ػ ػِػ /فيطلق عليو أمامي( )frountألف ٥ترجو من مقدـ

اللساف"(.)2
فاٟتركات حسب ىذا التصنيف تنقسم إذل ثالثة أقساـ  :أمامي  ،خلفي  ،منخفض" .فإذا
كاف الفم مفتوحا ٨تصل على صائت مفتوح ىو الفتحة( )...كيسميو سيبويو ا٢تاكم  ،أما إذا
كاف انغال يؽ الف ًم بالغنا أقصاهي فإننا ٨تصل على الكسرة كىي صائت مغلق أمامي  ،أما إذا

ٕتمع اللساف إذل ا٠تلف كضمت الشفتاف فإننا ٨تصل على الضمة  ،كىي صائت مغلق خلفي

مضموـ "( )3ىذا بالنسبة للصوائت القصَتة أما الطويلة فتتمثل يف :
أ .الكسرة الطويلة أو الياء  " :تنطق بنفس الطريقة اليت تنطق هبا الكسرة القصَتة
ا٠تالصة  ،كالفارؽ بينهما يتمثل يف الناحية الكمية " ( )4فالفارؽ إذف بُت الكسرة
القصَتة كالياء إ٪تا يرجع إذل كمية الصوت  .فهذه األخَتة (الياء) تستغرؽ كقتا
أطوؿ يف النطق مقارنة مع نظَتهتا القصَتة.
ب .الفتحة الطويلة  " :تنطق بنفس الطريقة اليت تنطق هبا الفتحة القصَتة  ،كالفارؽ
بينهما يتمثل يف الكمية " )(5فاأللف أطوؿ من حيث الكمية من الفتحة .كمن

( )1منصور بن ٤تمد الغامدم  ،الصوتيات العربية  ،مكتبة التوبة  ،الرياض  ،ط ،2001، 1ص.74
( )2ا١ترجع نفسو،ص 84
( )3مصطفى حركات  ،الصوتيات ك الفنولوجيا ،ا١تكتبة العصرية  ،صيدا ػ بَتكت  ،ط ،1،1998ص57
( )4حازـ علي كماؿ الدين  ،دراسة يف علم األصوات  ،مكتبة اآلداب  ، ،القاىرة  ،ط  ،1999، 1ص.54
( )5ا١ترجع نفسو ،ص.54
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ىنا ٧تد أف " الناطقُت بالعربية يستشعركف أف اٟتركة الطويلة تضاىي حركتُت
قصَتتُت )."(1
٦تا سبق نستنتج أف للصوائت عدة مصطلحات منها  :العلل كالسواكن ...إخل  .من جهة
أخرل تتميز ىذه األصوات بقوة إٝتاعية أكثر من السواكن أك الصوامت ،اليت تعترب النوع الثاين
من الفونيمات الًتكيبية األساسية.
 .3الصوامت:الصامت يف اللغة ىو  " :الساكت  ،ماال نطق لو"

( )2للصوامت يف العربية

الفصحى عدة تسميات فقد "أطلق عليها العرب مصطلح اٟتركؼ األصوؿ كمنها يتكوف
جذر الكلمة كعددىا يف العربية ٙتانية كعشركف صوتا  ،يدخل فيها الواك غَت ا١تدية  ،كالياء
غَتا١تدية " ) (3فالصوامت ىي اٟتركؼ األّتدية أك ا٢تجائية ا١تتداكلة بُت الناس .كالصامت
يف تعريفو  ":ىو صوت يلتقي ا٢تواء ْتاجز عند النطق بو" ) (4فهو ساكن ال يٯتد ك أصواتو
٤تدكدة الزمن كا١تدة أم أنو " يف حاجة إذل حركة تسبقو

،أك تتبعو لكي يسمع بصفة

جلية") (5كيقتضي اٟتديث عن الصوامت العربية اإلشارة إذل ٥تارجها كٖتديدىا بدقة .
أوال :مخارج الصوامت في العربية  :لقد تناكؿ القدماء

،كا﵀دثوف ٥تارج األصوات

بالوصف ك التحليل فما لبث أف حدث "خالؼ بُت العلماء يف عدد ٥تارج اٟتركؼ
فمنهم من قاؿ أهنا أربعة عشر ٥ترجا  ،كمنهم من عدىا ستة عشر ٥ترجا  ،أما ٚتهور

 (1جاف كانتينو  ،علم أصوات العربية  ،ترٚتو صاحل القرمادم  ،مركز الدراسات ك البحوث االقتصادية
ك االجتماعية  ، ،تونس  ،دط  ،1966،ص.151
ت)
ص .ىـ .ى
( )2إبراىيم مصطفى  ،ك آخركف  ،ـعجم الوسيط  ،ص 568مادة ( ى
(٤ )3تمد ٤تمد داكد  ،الصوائت كا١تعٌت يف العربية  ،دراسة داللية ك معجم  ،دار غريب للطباعة كالنشر  ،القاىرة ،
(دط)  ،2001،ص.15
( )4مصطفى حركات  ،الصوتيات ك الفنولوجيا  ،ص.58
( )5ا١ترجع نفسو  ،ص .58
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القراء كالنحويُت قالوا بأهنا سبعة عشر ٥ترجا" ( )1كما يهمنا من ىذا كلو ىو التصنيف
ا١تخرجي الذم عٍت بو ا﵀دثوف .كسنبدأ أكالبتعر و
يف للمخرج .إف ا١تخرج يف تعريفو العاـ:
كمدخل اسم ١توضع الدخوؿ  ،كمرقىد اسم
"اسم ١توضع خركج اٟترؼ ك٘تييزه عن غَته ،ى

١توضع الرقود " ()2فا١تخرج لفظ يطلق على مكاف ،أك موضع خركج الصوت .يرل ا﵀دثوف
بأف ٥تارج الصوامت العربية ٣تزأة كالتارل :
 1األصوات الشفتانية " )bilabial sounds( :كىي اليت ٗترج من بُت الشفتُت كيوجد
()3

يف العربية صوتاف ٫تا  /:ـ )...( /ك /ب" /
الش ىف ًوأىسٍناىنًية( " )labiodental soundsكٗترج من بُت الثنايا العليا ك
 2األصوات ٌ

الشفة السفلى كٮترج يف العربية صوت كاحد/ؼ)4( "/كلفظة الشفوأسنانية "ىي اختصار
الشفوية األسنانية  ،أم أ ٌف ىذا ا١تخرج من إنتاج مشًتؾ بُت الشفة ك األسناف
للفظيت ٌ

العليا .
 3األصوات األسنانية " :كىو صوت يأيت معو ذلق اللساف أم رأسو بُت األسناف العليا ك
األسناف السفلى مثل / :ث /ك /ذ. )5("/
 4األصوات البين أسنانية " )interdental sounds ( :كىي األصوات اليت ٗترج
بُت الثنايا العليا كطرؼ اللساف  ،كىي /ث/ ، /ذ/ ، /ظ. )6("/
نلحظ ٦تا سبق أف صويت /ذ /ك /ث /تعترباف ىنا أصوتا أسنانية ك أصوتا بُت أسنانية
الفنيتيكا  ،دار الفكر اللبناين  ،بَتكت  ،لبناف  ،ط  ،1996، 1ص
( )1ينظر عصاـ نور الدين  ،علم األصوات اللغوية ك
.209
( )2عطية قابل نصر  ،غاية ا١تريد يف علم التجويد  ،الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية ك اإلفتاء  ،القاىرة  ،ط
 ،1994ص.124
( )3منصور بن ٤تمد الغامدم  ،الصوتيات العربية  ،ص.54
( )4ا١ترجع نفسو  ،ص.64
(٤ )5تمد علي ا٠تورل  ،معجم علم األصوات  ،ص.11
( )6منصور بن ٤تمد الغامدم  ،الصوتيات العربية  ،ص.64
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 5األصوات اللّثوية :كىو" صوت مكاف نطقو اللثة الداخلية خلف األسناف العليا كناطقو
الذلق أم رأس اللساف  ،إذ يالمس الذلق اللثة أك يقًتب منها كما يف /س  ،ز  ،ف  ،ؿ ،
ر ... /كيدعوه البعض فىػ ٍو أسناين على أساس أف مكاف النطق يقع على اللثة فوؽ

األسناف " ( ، )1أم منابت األسناف العليا  .فعند ارتكاز اللساف على اللثة ٗترج ىذه
األصوات .
 8المخرج اللّثَ ِو أسناني " : )alveo dental sounds( :كٗترج من بُت أصوؿ
الثنايا ،ك ما يليها من اللثة ،ك طرؼ ،أك مقدـ اللساف ك ٮترج من ىذا ا١تخرج /ت/
/ ،ط/ ، /د/ ، /ف/ ، /ض/ ، /ؿ/ ، /ر/ ، /س/ ، /ز/ ، /ص 2 "/كيطلق على
ىذا ا١تخرج أيضا اسم اللثوم األسناين .كذلك الشًتاؾ اللثة كاألسناف يف إصدار
ىذا النوع من األصوات .
 9المخرج اللثوي الغاري" :صوت مكاف نطقو ا١تنطقة الواقعة بُت اللثة كالغار...
كيدعوه البعض غاريا لثويا .كالناطق ا١تتحرؾ ىو مقدـ اللساف يف العادة  .كمن أمثلتو
/ش  ،ج)3( " /أما الغار فهو مايعرؼ باٟتنك الصلب " يقع خلف اللثة ك يستغرؽ
حيزه ما يقرب من نصف مساحة الفك العلوم  .كيفرؽ بعض العلماء بُت حيزين يف
ىذه ا١تنطقة أك٢تما  :مقدـ اٟتنك الصلب (  )prepalateكثانيهما مؤخر اٟتنك
(... )post . palatكتسمى األصوات اليت يكوف اٟتنك الصلب موقع نطق ٢تا :
()4

أصواتا حنكية أكغارية ()palatals

(٤ )1تمد علي ا٠تورل  ،معجم علم األصوات  ،ص .143
( )2منصور بن ٤تمد الغامدم  ،الصوتيات العربية  ،ص64
(٤ )3تمد علي ا٠تورل  ،معجم علم األصوات  ،ص .144
(ٝ )4تَت شريف  ،إستيتية  ،اللسانيات اجملاؿ الوظيفة ك ا١تنهج  ،عادل الكتب اٟتديث  ،إوربد  ،ط ،2008، 2ص.25
21

المبحث األول :الفونيمات التركيبية

10مخرج األصوات الطبقية  :كيسمى أيضا اٟتنك اللُت كىو "ا١تنطقة اللينة من
اٟتنك العلوم كتبتدئ من هناية الغار حىت هناية ذلك الفك ك األصوات اليت يكوف
اٟتنك اللُت (الطبق) موضع نطقها تسمى  :األصوات الطبقية (velars
كىي الكاؼ كاٞتيم القاىرية  ،كا٠تاء ك الغُت ا١ترققتاف  ،كالنوف الطبقية"

()1

 11مخرج األصوات اللّهوية u vular sounds:
كىي ا١تنطقة " ا١تنطقة الواقعة بُت اللهاة ك مؤخر اللساف  .كٮترج منها األصوات التالية:
/ؽ/،/خ/،/غ )2("/كال يقتصر دكر اللهاة على اٞتانب النطقي فقط بل ٢تا كظائف أخرل
بيولوجية كىي يف تعريفها العاـ " عضلة شكلها ا٠تارجي ٥تركطي كىي مرنة قابلة للتحرؾ .
كمن كظائفها أهنا عند البلع تغلق اٟتجرة األنفية فتفصلها عن اٟتجرة الفموية"

( )3حىت ال

٭تدث اختناؽ.
 .11مخرج األصوات الحلقية )pharynx( :
"ىو ٕتويف عضلي يقع بُت مستغرؽ اللساف كاٟتنجرة  ،كيبلغ طولو ٨تو  12سم  ،كىو ٣ترل
عضلي غشائي يصل الفم با١ترمء كيكوف ضيقا يف األسفل متسعا يف اٞتهة العليا [ ك] يف
العربية صوتاف حلقياف فقط ٫تا  :العُت ك اٟتاء" ( .)4فالصوت اٟتلقي ىو صوت "يالمس فيو
جذر اللساف الغشاء اٟتلقي للبلعوـ" ( )5فتنتج األصوات اٟتلقية  ،كٝتيت ىكذا نسبة ١توضع
خركج الصوت أك موضع االعًتاض .
 .12مخرج األصوات الحنجرية ) larynxكىو "صوت ٮترج من اٟتنجرة بتضييق أك
إقفاؿ ا١تزمار أك الرزدمة  ،كىي الفتحة الواقعة بُت اٟتباؿ الصوتية  ،األمر الذم يؤدم إذل إعاقة
(ٝ )1تَت شريف إستيتية  ،اللسانيات اجملاؿ الوظيفة كا١تنهج  ،ص26 ، 25
( )2منصور بن ٤تمد الغامدم  ،الصوتيات العربية  ،ص.65
(ٝ )3تَت شريف إستيتية  ،اللسانيات اجملاؿ الوظيفة ك ا١تنهج  ،ص.26
( )4ا١ترجع نفسو  ،ص.26
(٤ )5تمد علي ا٠تورل  ،معجم علم األصوات  ،ص.60
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النفس أك إيقافو  .كيدعوه البعض صوتا مزماريا عند تضييق ا١تزمار ينشأ صوت /ق . )1( /كعند
إقفالو ينشأ صوت ا٢تمزة" فلساف ا١تزمار إذا ىو ا١تسؤكؿ عن إنتاج صويت ا٢تمزة ك ا٢تاء يف
اٟتنجرة كىو "الفتحة الواقعة بُت الرقيقتُت الصوتيتُت"(.)2
٦تا سبق يتضح أنو توجد بعض األصوات ٢تا أكثر من ٥ترج فصوت" /ك/الذم ٯتكن كصفو بأنو
شفتايت [شفوم]ك أيضا طبقي يف الوقت نفسو  .أما كونو شفتايت [شفوم] كذلك الستدارة
()3

الشفتُت أثناء نطقو  ،ك أما كونو طبقي فذلك الرتفاع مؤخر اللساف كقربو من اٟتنك اللُت "

كمن ىنا ٩تلص بأف موضوع إخراج األصوات ليس كافيا لتمييزىا عن بعضها البعض  ،كمعرفة
خصائص كل صوت منها عن اآلخر إ٪تا ٭تتاج إذل صفات ٘تيز كل منها على اآلخر .إ٪تا ٭تتاج
إذل صفات ٘تيز كل منها عن اآلخر
صفات األصوات  " :إف الصفة ىي األمارة الالزمة بذات ا١توصوؼ الذم يعرؼ هبا ( ،)4يعٍت
أهنا األمارة اليت ٯتكن هبا ٘تييز صوت عن آخر من األصوات اللغوية  .إال أف العلماء كالباحثُت
اختلفوا يف ىذه الصفات سواء من حيث العدد أك من حيث التسمية كبا١تقابل قسمها ٚتهور
العلماء إذل قسمُت :
أ .صفات لها ضد :كىي الصفة اليت يوجد ٢تا مقابل أكنظَت  .كمنها صفة :
ػ ػ  1ػ ػ الجهر وضده الهمس :أما اٞتهر فهو" ا٨تباس جرم النفس عند النطق باٟترؼ
لقوتو  ،كذلك لقوة االعتماد على ٥ترجو كحركؼ اٞتهر تسعة عشر حرفا كىي :أ  ،ب
 ،ج  ،د  ،ذ  ،ر  ،ز  ،ض  ،ط  ،ظ  ،ع  ،غ  ،ؽ  ،ؿ  ،ـ  ،ف  ،ك  ،م  ،ا"

(٤ )1تمد علي ا٠تورل ،معجم علم األصوات ص61
(ٝ )2تَت شريف إستيتية  ،اللسانيات اجملاؿ الوظيفة ا١تنهج  ،ص.27
( )3منصور بن ٤تمد الغامدم  ،الصوتيات العربية  ،ص.65
( )4الشريف علي بن ٤تمد اٞترجاين  ،كتاب التعريفات  ،دار اإلٯتاف للطبع كالنشر ك التوزيع  ،اإلسكندرية  ،دط ،
(دت) ص.114
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()1
ط الوتراف ك
كالعضو ا١تسؤكؿ عن عملية اٞتهر ىو الوتراف الصوتياف فػ "إف تضاغ ى

ٍاىتىػٌزا اىتزازا شديدا  ،فإف ىذا التوتر يعرؼ يف علم األصوات باسم «»  )2(voiceأم
٣تهور  .أما مقابل اٞتهر فهو ا٢تمس الذم " ىو عدـ تذبذب اٟتباؿ الصوتية خالؿ

النطق بصوت "( )3ك األصوات ا١تهموسة يف العربية " اثنا عشر  :ت  ،ث  ،ح  ،خ ،
س  ،ش  ،ص  ،ط  ،ؼ  ،ؽ  ،ؾ  ،ق " ( )4ىذا يعٍت أف العامل ا١تتحكم يف صفيت
اٞتهر ك ا٢تمس ىو تذبذب األكتار الصوتية .
ػ ػ 2ػ ػ الشدة و الرخاوة  :أما الشدة فهي "درجة القوة اليت يلفظ هبا( )...كتعتمد الشدة على
سعة الذبذبة فكلما ازدادت السعة ازدادت الشدة " ()5ك الشدة عند الدكتور إبراىيم أنيس ىي
حُت تلتقي الشفتاف التقاءن ٤تكما فينحبس عند٫تا ٣ترل النفس ا١تندفع من الرئتُت ٟتظة من

الزمن بعدىا تنفصل الشفتاف انفصاال فجائيا  ،٭تدث النفس ا١تنحبس صوتا انفجاريا "()6كمن

ىنا ٩تلص إذل أف الصوت الشديد ىو صوت انفجارم ك" األصوات العربية الشديدة كما
تؤديها التجارب اٟتديثة ىي  :ب  ،ت  ،د  ،ط  ،ض  ،ؾ  ،ؽ كاٞتيم القاىرية "()7كمقابل
كل صوت شديد ىو الصوت الرخو " الذم ٭تدث معو اعًتاض متوسط  ،أم درجة ٖتكم
بُت بُت ( ")8ك األصوات اليت تتوسط بُت الشديد ك الرخو ىي ما يعرؼ باألصوات ا١تتوسطة

( )1صبحي الصاحل دراسات يف فقو اللغة ،دار العلم للماليُت  ،لبناف .بَتكت ،د.ط،2009،ص .281
(٤ )2تمود فهمي حجازم  ،مدخل إذل علم اللغة  ،ص.51
( )3برتيل ما١تربغ  ،علم األصوات  ،تعريب كدراسة الدكتور عبد الصبور شاىُت  ،مكتبة الشباب  ،دط

(،د.ت)

ص.109
( )4إبراىيم أنيس  ،األصوات اللغوية  ،مطبعة هنضة مصر  ،مصر  ،دط (،د.ت)  ،ص.22
(٤ )5تمد علي ا٠تورل  ،معجم علم األصوات  ،ص.83
( )6إبراىيم أنيس  ،األصوات اللغوية  ،ص.24
( )7ا١ترجع نفسو ص .25
)7صربم متورل  ،دراسات يف علم األصوات ،النظرية كالدراسات التطبيقية لعلم التجويد القرآين ،مكتبة زىراء الشرؽ،ط 8
،2001ص81
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كتعد " حسب ا﵀دثُت ( )...الالـ ك النوف كا١تيم  ،ك الراء كقد اصطلحوا عليها باألصوات
ا١تائًعة ()liquideأم أهنا ليست بالشديدة كال بالرخوة "(.)1
ارتباطا ٔتا سبق يتبُت أف صفات (الشدة  ،كالرخاكة  ،ك التوسط) ىي عبارة عن اعًتاض ا٢تواء
 ،من قبل العضو ا١تنفذ فإف كاف االعًتاض قويا ٤تكما خرج الصوت شديدا أما إذا كاف
االعًتاض ناقصا فالصوت حينها ٮترج رخوا سلسا  ،أما إذا كاف االعًتاض متوسطا ٮترج
الصوت متوسطيا .
ػ ػ 3ػ ػ ػ االستعالء و االستفاؿ  :يقاؿ " استعلى الشيء أم ارتفع " ()2ك األصوات ا١تستعلية يف
العربية ىي " اليت يستعلي اللساف عند تلفظها  ،كيرفع ٨تو اٟتنك  ،كىي  :غ  ،خ  ،ؽ  ،ض
 ،ط  ،ص  ،ظ "(.)3
فبارتفاع اللساف ٨تو اٟتنك األعلى تنتج األصوات ا١تستعلية  ،كمن حركة اللساف استمدت
االستً ىفاؿ "يقاؿ ىس ىف ىل يف الشيء  :نزؿ من أعاله إذل
تسميتها  ،كأما نظَت االستعالء فهو ٍ
أسفلو " ( )4ك األصوات ا١تستفلة يف العربية ىي  " :اليت يستفل اللساف عند تلفظها (")5
فالعنصر ا١تسؤكؿ عن االستعالء ك االستيفاؿ ىو اللساف فعند تصعده إذل اٟتنك األعلى تصدر
األصوات ا١تستعلية  ،كعند ا٩تفاضو تصدر األصوات ا١تستفلة

( )1ينظر ،إبراىيم أنيس ،األصوات اللغوية ،ص 26
ل)
( )2إبراىيم مصطفى ،ك آخركف ـعجم الوسيط ،ص 671مادة ( ى
ع .ىؿ .ى
( )2برجسًتاسل اؿتطور النحوم للغة العربية ،أخرجو ك صححو ك علق عليو رمضاف عبد التواب ،مكتبة ا٠تا٧تي ،
القاىرة ،ط،2دت ،ص16
ؼ ى.ؿ)
( )4إبراىيم مصطفى ،كآخركف،ـعجم الوسيط،ص 483مادة (س ى .ى
( )5برجسًتاسل  ،التطور النحوم للغة العربية،ص16
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ػ ػ 4ػ ػ اإلطباؽ و اإلنفتاح :أما اإلطباؽ يف معناه اللغوم ىو" مصدر للفعل أطبق ٔتعٌت غطى
()1

كطابق بُت الشيئُت جعلهما على حذك كاحد ك ألزقهما"

فهو إذا " نوع من االستعالء الذم ىو رفع أقصى اللساف ٨ ،تو ما يليو من اٟتنك ك يزاد على
ذلك تقلص ما يف اٟتلق ك أقصى الفم "()2ك اٟتركؼ ا١تطبقة يف العربية تتمثل يف " ص  ،ض ،
ط  ،ظ" ( )3ك أما مقابل اإلطباؽ فهو االنفتاح  .كىو يف معناه اللغوم مأخوذ " من مصدر
الفعل انفتح ك االنفتاح ضد اإلطباؽ  .ك ا١تنفتحة ىي حركؼ ال ينطبق اللساف هبا على اٟتنك
( )...بل يكوف الصوت ٤تصورا يف موضعها فقط (")4ك العضو ا١تسؤكؿ عن إنتاج مثل ىذه
األصوات ىو اللساف.
ػ ػ 5ػ ػ اإلذالؽ و اإلصمات  :ك اإلذالؽ ىنا مأخوذ من" ذلق اللساف طرفو  ،كيقاؿ لو  :ذكلق
أيضا ( )...ك حد ٥ترج ىذه األحرؼ (من طرؼ اللساف ك أطراؼ الثنايا العليا  ،كاللثوية عند
ا﵀دثُت تسعة أصوات ،ىي " :ظ  ،د  ،ث  ،ص  ،س  ،ز  ،ر  ،ؿ  ،ف" ( )5كٝتيت ىذه
اٟتركؼ هبذا االسم ألهنا ٗترج من طرؼ اللساف بسهولة كخفة .
ك أما مقابل صفة اإلذالؽ ىو اإلصمات " كىي صفة باقي األصوات  ،كاإلصمات يراد بو لغة
ا١تنع  ،كاصطالحا الثقل :النسيب يف النطق بأصوات اإلصمات إذا
قورنت بأصوات الذالقة ( ")6ىذه ٣تمل الصفات اليت ٢تا ضد أما النوع اآلخر فهو صفات
إفرادية ليس ٢تا مقابل ك اصطحل عليها الباحثوف بػ:

( )1رشيد عبد الرٛتاف لعبيدم ،معجم الصوتيات  ،مركز البحوث كالدراسات اإلسالمية  ، ،العراؽ ػ بغداد  ،دط ،
،2007ص. 45
( )2برجسًتاسل  ،التطور النحوم للغة العربية  ،ص ..26

( )3صربم متورل  ،دراسات يف علم األصوات  ،ص .61
( )4رشيد عبد الرٛتن لعبيدم  ،معجم الصوتيات  ،ص.56
( )5ا١ترجع نفسو ،ص.95
( )6صربم متورل ،دراسات يف علم األصوات ،ص .82
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ب .صفات ليس ٢تا ضد  :كىي تلك الصفات األحادية اليت ليس ٢تا مقابل أك نظَت كىي
كاآليت :
ػ ػ 1ػ ػ صفة الصفَت :كىو" صوت على درجة كبَتة من الرخاكة ( )1ك اٟتركؼ اليت ٘تثل
ىذه الصفة يف العربية ىي " السُت ك الزام ك ٝتيت صفَتية لقوة االحتكاؾ معها (")2
كىذا النوع من األصوات ٖتس عند نطقو بنوع من الصفَت كذلك لقوة االحتكاؾ
اٟتاصل عند النطق هبا .
ػ ػ  2ػ ػ صفة القلقلة  :يقاؿ  " :قلقل الشيء حركو"( )3فالقلقلة يف مفهومها اللغوم
ىي اٟتركة كعدـ الثبات  ،أما اصطالحا فهي " صفة ٣تموعة يف كلمة /قطب جد /
كالقلقلة ىي عبارة عن انفكاؾ بعد التصاؽ تصحبو نربة عالية قوية (")4
ػ ػ ػ 3ػ ػ ػ صفة التفشي :يقاؿ" تفشى الشيء  :اتسع كانتشر ( ")5ىذا من الناحية اللغوية
أما من الناحية االصطالحية فالتفشي ىو انتشار النفس يف الفم عند النطق بالشُت ك ٝتي
متفشيا ألنو تفشى يف ٥ترجو حىت اتصل ٔتخرج غَته  ،أك ىو انتشار ا٢تواء من جانيب اللساف
عند النطق بصوت الشُت"(. )6
فصفة التفشي إذا ىي صفة خاصة بصوت الشُت الذم ينتشر ا٢تواء عند النطق بو
يف الفم.

ؼ .ىر)
ص .ى
( )1إبراىيم مصطفى كآخركف  ،ـعجم الوسيط  ،ص .563مادة( ى
( )2أٛتد ٥تتار عمر  ،دراسة الصوت اللغوم  ،ص.118
( )3إبراىيم مصطفى  ،ك آخركف  ،ـعجم الوسيط  ،ص ( .809ىؽٍ .ؿ .ىؽ .ىؿ)
( )4صربم ا١تتورل  ،دراسات يف علم األصوات.ص83
ل)
( )5إبراىيم مصطفى ك آخركف  ،ـعجم الوسيط  ،ص  .739مادة ( ى
ؼ .ى
ش .ى
( )6أٛتد زرقة  ،أسرار اٟتركؼ  ،دار اٟتصاد للنشر كالتوزيع  ،دمشق  ،ط ،1993، 1ص.95
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.4صفة التكرير" :كىو ا١تكرر ،الذم إذا كقفت عليو رأيت طرؼ اللساف يتعثر ٔ ،تا فيو من
التكرير (")1ك اٟترؼ الذم ٯتثل ىذه الصفة ىو /ر/خاصة كتعٍت قابلية اٟترؼ للتكرير ،
الرتعاد طرؼ اللساف عند النطق هبا"( )2فَتتعد اللساف لينتج صوت الراء ا١تكرر.
 5ػ صفة االستطالة  " :كيقصد هبا أف يستطيل ٥ترج اٟترؼ حىت يتصل ٔتخرج آخر  ،كذلك
كصف ينطبق على الضاد القدٯتة الرخوة ( )...ىذا ا١تخرج القدمي للضاد كاف يستطيل حىت
يتصل ٔتخرج الالـ اٞتانبية ( ")3فاالستطالة إذف ىي ا١تيل بصوت الضاد القدٯتة ٨تو ٥ترج الالـ
فتعترب بذلك نوعا من أنواع اإلمالة
 .6صفة اللُت " :كىي صفة /ك.م /إذا سكنتا ك انفتح ما قبلهما  ،كاللُت ىو نوع من ا١تركنة
النسبية تتجلى يف قابلية الصوت للمد  ،كالتطويل على الرغم من ا٨تصار ا١تخرج( )...كيقاؿ لو
يف علم األصوات اٟتديث  :انزالقي  :أك شبو صائت  ،أك شبو صامت ( ")4كمن ىنا يتضح
أف اللُت صفة ٘تييزية لصويت الواك كالياء الساكنُت.
فالصفات إذف ىي أمارات للصوت اللغوم ٪تيز هبا بُت صوت ك آخر لغايات داللية بالدرجة
األكذل.
ثالثا.المقاطعٖ :تدثنا فيما مضى عن العناصر البسيطة اليت يتكوف منها الصوت يف صيغتو
ا١تفردة  ،باعتبار أف الصوت اللغوم ا١تفرد ىو العنصر األكؿ يف تشكل اللغة لكننا إذا ضممنا
ىذه األصوات (صوامت ،صوائت) بعضهما إذل بعض بشكل منتظم ككفق كتَتة خاصة
تشكلت لنا ٣تموعة من ا١تقاطع  ،فما ىي طبيعة ىذه ا١تقاطع؟ ك ما أىم أنواعها ؟

( )1أبو اإلصبع السمايت اإلشبيلي  ،رسائل من الًتاث ٥ ،تارج اٟتركؼ كصفاهتا ٖ ،تقيق يعقوب تركستاين  ،جدة ،
 ،1984ص.86
( )2أٛتد زرقة  ،أسرار اٟتركؼ  ،ص.95
( )3برتيل ما١تربغ  ،علم األصوات  ،ص .120
( )4صربم متورل  ،دراسات يف علم األصوات النظرية  ،ص.83
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ا١تقاطع الصوتية  :إف ا١تقطع يف مفهومو اللغوم ال يعدك أف يكوف " الوحدة الصوتية اللغوية
اليت تتألف منها الكلمة ()1أما اصطالحا.فقد عرفو ٝتَت شريف إستيتية بقولو ىو  " :توزيع
منظم للطاقة الصوتية  .كيتم ىذا التوزيع على أساس التباين الكائن بُت الصوامت كاٟتركات
ك أنصاؼ اٟتركات ( ")2ك ىذا يعٍت أف ا١تقطع عنده ىو تلك الطاقة ا١توزعة بُت الصوامت
ك الصوائت  .أما (  )stetsonفَتل " أف ا١تقطع ىو الوحدة الصغرل ألنو يرفض تقسيم الكم
ا١تتصل إذل أصوات  ،ألف األصوات يف رأيو " ليس ٢تا كجود مستقل يف الكالـ

"()3أما

مصطفى حركات فَتل بأنو "ٕتمع من اٟتركؼ كاٟتركات  ،كىو ٭تدد بواسطتو قواعد خاصة
بكل لغة ( .")4كلعل أفضل تعريف للمقطع ىو الذم جاء بو الدكتور عبد الصبور شاىُت
حيث يقوؿ أف ا١تقطع " ىو مزيج من صامت كحركة  ،يتفق مع طريقة اللغة يف تأليف بنيتها .
كيعتمد على اإليقاع التنفسي  ،فكل ضغطة من اٟتجاب اٟتاجز على ىواء الرئتُت ٯتكن أف
تنتج إيقاعا يعرب عنو مقطع مؤلف يف أقل األحواؿ من صامت كحركة (ص+ح)(")5ىذا بالنسبة
لعلماء األصوات أما علماء العركض فقد نظركا للمقاطع "باعتبارىا خفقات صدرية أك كحدات
إيقاعية"(. )6
أنواع المقاطع الصوتية :اتفق العلماء ك الباحثوف على تقسيم ا١تقاطع إذل ٜتسة أنواع
"منها ثالثة أشكاؿ أساسية ىي:

( )1إبراىيم مصطفى  ،ك آخركف  ،ا١تعجم الوسيط  ،ص ، 799مادة ( ىؽ .ىط.عى )
()2األصوات اللغوية رؤية عضوية ك نطقية ك فيزيائية  ،دار كائل للنشر  ،األردف .عماف  ،د.ط ،2002 ،ص.300

( )3أٛتد ٥تتار عمر ،دراسة الصوت اللغوم ،ص.161
ص.70

( )4مصطفى حركات  ،الصوتيات ك الفنولوجيا ،
( )5عبد الصبور شاىُت  ،ا١تنهج الصويت للبنية العربية  ،رؤية جديدة يف الصرؼ العريب  ،مؤسسة الرسالة  ،بَت كت د.ط
 ،1980ص.38
(٘ )6تاـ حساف ،مناىج البحث يف اللغة مكتبة األ٧تلو ا١تصرية القاىرة د.ط ،1990،ص .139
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أ .ا١تقطع القصَت ا١تفتوح ص+ح" ( :)1كىذا ا١تقطع حسب إٚتاع العلماء ك الباحثُت
العرب ىو  " :ا١تقطع القصَت الذم ٯتثلو اٟترؼ ا١تتحرؾ ا١تتلو ْترؼ آخر متحرؾ
ب .أك كاف آخر يف قافية شعرية ك٨توىا "( )2ك ىذا النوع من ا١تقاطع يرمز لو بالرمز (ب).
()3

أما ا١تقطع الثاين من ا١تقاطع األساسية يف البنية العربية ىو:
ت .ا١تقطع الطويل ا١تقفل ص+ح+ص "( )4كىذا النوع من ا١تقاطع يسميو الدكتور ٘تاـ
حساف بػ :ا١تقطع ا١تتوسط ا١تقفل الذم ٯتثلو اٟترؼ ا١تتحرؾ ا١تتلو ْترؼ آخر
ساكن"( )5كىذا يعٍت أف ىناؾ اختالفا مصطلحيا يف التسمية  ،فما ىو طويل عند
البعض ىو متوسط عند البعض اآلخر  .أما ا١تقطع الثالث من ا١تقاطع األساسية ىو
ا١تقطع الطويل ا١تفتوح " الطويل ا١تفتوح (ص+ح+ح) "( )6إذ ٧تد ىذا النوع يتكوف من
( )7ك النوعُت السابقُت(  )3+2يرمز ٢تما

" صوت ساكن  +صوت لُت طويل"
بالرمز" ػ" (.)8

ذكرنا فيما سبق ا١تقاطع اليت تشكل أساس البنية ا١تقطعية اللغة العربية  ،كبقي نوعاف أك
"شكالف مرتبطاف بالوقف ٫تا  :ا١تقطع ا١تديد ا١تقفل بصامت ص+ح+ح+ص ك
ا١تقطع ا١تديد ا١تقفل بصامتُت ص+ح+ح+ص ( )9ك٫تا بذلك ٯتثالف ا١تقطع الرابع ك
( )1عبد الصبور شاىُت  ،ا١تنهج الصويت للبنية العربية  ،ص.40
(٘ )2تاـ حساف  ،اللغة العربية معناىا ك مبناىا ،ص .69
( )6سيد البحراكم العركض ،ك إيقاع اؿشعر العريب ٤تاكلة إلنتاج معرفة علمية ،ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب1993 ،
مصر ،د.ط ،ص .112
( )4عبد الصبور شاىُت ،ا١تنهج الصويت للبنية العربية ،ص 40

(٘ )5تاـ حساف ،اللغة العربية معناىا ك مبناىا ،ص .69
( )1عبد الصبور شاىُت ،ا١تنهج الصويت للبنية العربية ،ص .40
( )7إبراىيم أنيس ،األصوات اللغوية ،ص.92
( )3سيد البحراكم  ،العركض كإيقاع الشعر العريب113، ،
( )9عبد الصبور شاىُت ،ا١تنهج الصويت للبنية العربية  ،ص.40
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ا٠تامس من مقاطع اللغة العربية حيث يتكوف األكؿ منهما من "صوت ساكن +
صوت لُت  +صوت ساكن" ( )1أما ا١تقطع الثاين فيتكوف بدكره من " صوت ساكن +
صوت لُت قصَت +صوتاف ساكناف"()2كيرمز ٢تاذين ا١تقطعُت بالرمز"

()3

بناء على ماسبق يتضح أنو " قد ٗتتلف ا١تقاطع أيضا من حيث طو٢تا فيوصف ا١تقطع بأنو
طويل إذا تضمن حركة طويلة  ،أك حركة قصَتة متلوة على األقل بصامت (طويل) أك ٔتجموعة
من الصوامت" ( )4كعلى عكس ذلك يوصف ا١تقطع بأنو قصَت إذا تضمن حركة قصَتة  .ك
٬تدر اإلشارة أيضا إذل أف ىناؾ اختالؼ يف كيفية ترميز ا١تقاطع  ،فهناؾ من يتخذ من
(ص ح) رمزا ٢تا  ،كىناؾ من يرمز ٢تا بػ (ـ ص) ام :متحرؾ فصامت  ،ك " يف اللغة العربية
يشيع النوعاف األكؿ ك الثاين من ا١تقاطع  ،بينما يقل النوع الثالث نظرا ألنو يندر اجتماع
ساكنُت  ،إال يف قواؼ ٥تصوصة كما يقوؿ التربيزم " ( .)5ىذا باإلضافة إذل أف ا١تقاطع العربية
1ػ مقطع مفتوح (أك حو  ،أك متحرؾ)

" حسب تصنيف علماء األصوات نوعاف:

)()syllabe (ouvértellopensyllableكينتهي ىذا ا١تقطع بصائت طويل  ،أك قصَت
 .2مقطع مغلق  closedsyllable//syllabe fermée":كينتهي ىذا ا١تقطع بصوت
صامت"(.)6
ىيكل المقطع الصوتي:
إف ىيكل أك شكل ا١تقطع يف العربية مبٍت على خصائص ا١تصوتات ا١تتعاقبة داخلو.جزء من
ىذا ا١تقطع ٭تتل الصدارة كيسمى النواة  ،كٖتيط هبذا اٞتز ء كحدات ىامشية تكوف حدكد

( )1إبراىيم أنيس  ،األصوات اللغوية  ،ص 92
( )2ا١ترجع نفسو  ،ص.92
( )3سيد البحراكم ،العركض ك إيقاع الشعر العريب ،ص .113
( )4برتيل ما١تربغ ،علم األصوات ،ص .185
( )5سيد البحراكم ،العركض كإيقاع الشعر العريب  ،ص .113
( )6عصاـ نور الدين  ،علم كظائف األصوات اللغوية الفنو لوجيا  ،دار الفكر اللبناين  ، ،ط ،1992، 1ص.94
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ا١تقاطع ( )...٭تتوم ا١تقطع على حركة كاحدة ىي النواة  ،كعلى حرؼ أك حرفُت أك ثالثة
تكوف يف ا١تواقع ا٢تامشية"( )1فاٟتركة ىي نواة ا١تقطع ك أساسو الذم يبٌت عليو  ،أما اٟتركؼ
أك الصوامت فهي ٔتثابة اللبنات الثانوية فقط
بين المقطع و الوزف  :يعد ا١تقطع اٟتجر األساس يف علمي العركض ك األصوات حيث نظر
العركضيوف من العرب إذل ا١تقاطع باعتبارىا خفقات صدرية أك كحدات إيقاعية ككصفوا النظاـ
اإليقاعي العركضي باستخداـ االصطالحُت حركة كسكوف كدلوا على اٟتركة بشرطة كعلى
السكوف بدائرة"( )2حيث يتم تقطيع األبيات الشعرية إذل مقاطع كمن مث يتم ٕتميعها بناءن على
أيسس إيقاعية قائمة على ا١تتحركات ك السكاكن تقوـ (إمكانيات إيقاعية) كما يأيت :

( )/كتدؿ على مايساكم (ص ع)
(  ) /حركة كسكوف كتدؿ على مايساكم (ع ص  ،أك ص ع ص) أك (ص ع ع)
حركة ( /

()3

) كتدؿ على مايساكم( ص ع ع ص) أك ( ص ع ص ص)"

ك٦تا سبق يتضح أف رمز عركضي كاحد يساكم ثالثة أك أربعة رموز مقطعية .كمن ىنا يتبُت
أف "الوحدات الصغرل عند ا٠تليل :السبب ك الوتد ك الفاصلة بنوعيها ال تتطابق مع التقسيم
ا١تقطعي إال يف السبب ا٠تفيف الذم يساكم مقطعا طويال ( )...فالسبب الثقيل يساكم
مقطعُت قصَتين ،ك الوتد ،اجملموع يساكم مقطعا قصَتا ك آخر طويال ك الوتد يساكم مقطعا
طويال ك آخر قصَتا ( ")4كمن ىنا ٯتكن ٖتديد البنيات العركضية كفق ا١تقاطع الصوتية على
الشكل اآليت:
" السبب الثقيل (ص مص)
مقطع قصَت

(ص مص)
مقطع قصَت

( )1مصطفى حركات  ،الصوتيات ك الفنولوجيا  ،ص.71
(٘ )2تاـ حساف  ،مناىج البحث يف اللغة  ،ص .139
(٘ )3تاـ حساف  ،مناىج البحث يف اللغة ،ص.139
( )4سيد البحراكم  ،العركض ك إيقاع الشعر العريب  ،ص.114
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 الوتد اجملموع (ص مص)
مقطع قصَت

(ص مص ص)
مقطع طويل

 الوتد ا١تفركؽ (ص مص ص) (ص مص)
مقطع طويل

()1

مقطع قصَت"

أما بالنسبة للوتد ا١تفرد(ا١تقركف)( :ص مص ص) (ص)
مقطع طويل

صامت
()2

 السبب ا١تتوارل( :ص مص) (ص مص) (ص مص)

مقطع قصَت مقطع قصَت مقطع قصَت
كمن ىنا نلتمس أنو" يصبح ا١تقطع الطويل (ص مص مص) ٔتثابة سبب خفيف (ص مص
ص) أك يصبح باإلمكاف اعتبار ا١تقطع الطويل نوعُت (ص مص) ك (ص مص ص)" ( )3ك٦تا
سبق نلحظ االختالؼ البارز بُت التقطيع العركضي ك التقطيع الصويت ك يف األخَت نقوؿ أف
ا١تقطع يف أبسط تعريف لو ىو مزيج من حركة كسكوف لو ٜتسة أنواع قياسية  ،يلعب دكرا
ىاما يف ٖتليل ككصف البٌت الصوتية
للغة  ،كما أنو يتدخل كبصفة كبَتة يف ٖتليل ككصف البٌت فوؽ الًتكيبية (النرب التنغيم ...،اخل)

( )1مصطفى بوعناين  ،يف الصوتيات العربية كالغربية أبعاد التصنيف الفوينطيقي ك٪تاذج التنظَت الفونولوجي  ،عادل الكتب
اٟتديث  ،األردف .إربد  ،ط،2010 ، 1ص118
( )2ا١ترجع نفسو .119 ،
( )3مصطفى بوعناين ،يف الصوتيات العربية كالغربية  ،ص.118
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ا١تبحث الثاين
الفونيمات فوؽ التركيبية:
ػ ػٍ النبر
ػ ػ التنغيم
ػ ػ اإليقاع وأنواعو

المبحث الثاني :الفونيمات الفوق تركيبية

 .1الفونيمات فوؽ التركيبية :ىي أداءات لصيقة بالكالـ البشرم يف أية لغة لتكشف عما
ٮتتلج ا١تتكلم من أحواؿ نفسية قد يعجز عن إظهارىا  ،كتؤثر بذلك على الداللة
بشكل كبَت .
كىي يف العربية عبارة عن " تنوم عات يف العلو ا١توسيقي (  )pitchك االرتفاع ك (القوة)
()1

()loudnessك درجة سرعة اللحن ()tempoكاإليقاع (" )rythm

ك ٢تذه الظواىر أ٫تية كبَتة" يف توجيو البٌت اللغوية ك الصيغ ك الًتاكيب" ( )2كما أهنا
تساعدنا على نقل أك استقباؿ " أشياء متنوعة ك٥تتلفة مثل االنفعاالت ك األحواؿ النفسية ك
تلوينات الفكر ك اإلحساس فصارت بذلك اقرب إذل الوقائع غَت اللسانية مثل الفيزيولوجيا
كعلم النفس"( )3كعلم ا١تنطق فهي أقرب ما يكوف إذل الظواىر السياقية  .كمن الفونيمات فوؽ
الًتكيبية األكثر شيوعا يف النصوص اللغوية
 . 1النبر )stress ( :كتطلق كلمة النربة يف ا١تعاجم العربية على "كل مرتفع من شيء" ( )4ك
النرب يف االصطالح بشكل عاـ ىو "نشاط ذايت للمتعلم ينتج عنو نوع من الربكز ألحد
األصوات أك ا١تقاطع بالنسبة ١تا ٭تيط بو "()5ك يف تعريف آخر يذكر الدكتور مصطفى حركات
بأنو" كسيلة صوتية نربز بواسطتو عنصرا من السلسلة الصوتية قد يكوف مقطعا أك لفظا أك ٚتلة
ك النرب يكوف بواسطة الشدة يف النطق أك ارتفاع النغمة أك ا١تد

"()6ك من التعريفُت السابقُت

نستنتج بأف النرب ىو ذلك الربكز الصويت ١تقطع أك ٚتلة أك حرؼ بالنسبة لغَته من عناصر
اٞتملة.
( )1أٛتد الباييب  ،القضايا التطريزية يف القراءات القرآنية .دراسة لسانية يف الصواتة اإليقاعية ،عادل الكتب اٟتديث
األردف.إربد،ط،1ج، 2012 ،1ص12
( )2عبد القادر عبد اٞتليل  ،علم الصرؼ الصويت  ،األزمنة  ،دط  ،1998،ص99
( )3أٛتد الباييب  ،القضايا التطريزية يف القراءات القرآنية  ،ص .14
ب .ىر)
( )4إبراىيم مصطفى ك آخركف  ،معجم الوسيط ،ص .955مادة ( ىف .ى

( )5عبد اٟتميد السيد  ،دراسات يف اللسانيات العربية  ،ص.49
( )6مصطفى حركات  ،الصوتيات ك الفنولوجيا  ،ص.40
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قسم العلماء النرب قسمُت :نرب الكلمة  ،كنرب اٞتملة أك ما يعرؼ بالنرب السياقي " كىو أف
يعمد ا١تتكلم إذل كلمة يف ٚتلة فيزيد من نربىا  ،كٯتيزىا عن غَتىا  ،من كلمات اٞتملة رغبة
منو يف تأكيدىا أك اإلشارة إذل غرض خاص ( ")1ك النرب عند أغلب الدارسُت ثالث درجات :
النرب القوم  ،الوسيط كالضعيف" )2( .أما عالمتو ا٠تطية فهي على التوارل/^ / ":عالمة النرب
الرئيسي /ػ ػ/عالمة النرب الثانوم /w / ،عالمة النرب الضعيف ( .)3كمن الدارسُت من يضيف إذل
ىذه األنواع الثالثة نوعا رابعا ىو النرب من الدرجة الثالثة (  )4(")tertiaryكىو نرب يسبق النرب
الضعيف.
أىمية النبر  :للنرب أ٫تية كبَتة ك "كظيفة مهمة ترشد إذل تعرؼ بدايات الكالـ ا١تتصل فمن
ا١تعلوـ أف الكلمة يف سلسلة الكالـ ا١تتصل قد تفقد شيئا من استقال٢تا فقد تتداخل مع
غَتىا( )5من عناصر الكالـ كيأيت النرب ىنا ليفصل أجزاء اٞتمل أك األلفاظ بعضها عن بعض
ليسهل النطق  ،كيسرع الفهم  ،كما أف النرب يساعدنا كثَتا "فيما يتعلق بدراسة اللهجات
ا﵀لية  ،ك ا١تقارنة بُت بعضها كبعض }البعض{( )"6كما أنو يعترب كسيلة من الوسائل ا١تساعدة
ا١تساعدة يف " دراسة األكزاف الشعرية من جوانبها ا١تتصلة بالكم(. ")7
التمس الباحثوف أ٫تية النرب الكبَتة يف الكالـ  ،فاجتهدكا لوضع قواعد عامة للنرب تساعد
القارئ على القراءة ك ا١تتلقم على الفهم الصحيح  .فقسموه حسب مبدإ القوة ك الضعف إذل

( )1إبراىيم أنيس  ،األصوات اللغوية  ،ص.102
( )2عصاـ نور الدين  ،علم كظائف األصوات اللغوية الفنولوجيا  ،ص.111
( )3عبد القادر عبد اٞتليل  ،علم الصرؼ الصويت  ،ص.119، 118
( )4سيد البحراكم  ،العركض ك إيقاع الشعر العريب  ،ص.116
( )5كماؿ بشر  ،علم األصوات  ،ص. 515
(ٛ)6تداف رضواف  ،ا ألداءات ا١تصاحبة للكالـ ك أثرىا يف ا١تعٌت ٣تلة اٞتامعة اإلسالمية(سلسلة الدراسات اإلنسانية ) ،
العدد الثاين  ،اجمللد السابع عشر  ،يونيو  ، 2009 ،ص .71
( )7ا١ترجع نفسو  ،ص.71
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قسمُت حيث ٧تده  " :يقع على الصائت األكؿ يف الكلمة إذا كانت بقية الصوائت قصَتة ،
كعلى الصائت الطويل األخَت إذا كاف ىناؾ أكثر من صائت طويل يف الكلمة (. ")1
أما الدكتور ٘تاـ حساف فقد فصل يف ىذه القواعد ك قسمها نوعُت :
أ .مواضع النرب األكذل  :يقع النرب على ا١تقطع األخَت يف الكلمة إذا كاف من نوع الطويل
مثل قاؿ ،كمن النوع ا١تتوسط يف الكلمات أحادية ا١تقطع مثل ىؽ ٍاؿ كيقع على ما قبل

اآلخر إذا كاف متوسطا أك قصَتا مبدكءىة بو الكلمة أك مسبوقا ٔتصدر إٟتاقي ( )2كما
٭تدث النرب على "ا١تقطع الذم يسبق ما قبل اآلخر إذا كاف اآلخر يقع مع ما قبلو يف

إحدل الصور اآلتية  1 :ػ (ص ع  +ص ع ص) ٨تو علٌمك حاسبك ػ  2ػ (ص ع
 +ص ع ع) ٨تو  :علموا حاسبوا  ،ضربك ( ")3ىذا بالنسبة للنرب األكؿ
ب .موضع النرب الثانوم :الذم" يقع قبل ا١تقطع ا١تنبور نربان أكليا إذا كاف النرب الثانوم طويال
مثل:ضالُت أك يكوف أحدا لألنساؽ اآلتية 1 :ػ مقطع متوسط +آخر متوسط علمناه.
 .2مقطع متوسط  +مقطع قصَت مثل  :مستقيم()4أم أف النرب الثانوم يقع يف ا١تقطع الذم
الذم يلي ا١تقطع األكرل ك حساب ا١تقاطع ىنا يكوف من اآلخر  ،ىذا باإلضافة إذل أف
النرب الثانوم " يقع على ا١تنرب الثالث قبل ا١تنبور نربا أكليا إذا كانت الثالثة السابقة ٢تذا
ا١تنبور األكؿ تكوف نسقا يف صورة  1ػ (متوسط  +قصَت  +قصَت أك متوسط) ٨تو/
ُ ً
يمُت(")5ك ىناؾ مالحظة بالنسبة لقواعد النرب يف العربية أشار إليها الدكتور
مستىق ٌ
ي ٍ
إبراىيم أنيس كىو كجود " موضع رابع للنرب العريب  ،ك إف كاف نادرا  ،كىو حُت تكوف

( )1منصور بن ٤تمد الغامدم  ،الصوتيات العربية  ،ص .80
( )2ينظر٘ ،تاـ حساف  ،مناىج البحث يف اللغة  ،ص.161
(٘ )3تاـ حساف،مناىج البحث يف اللغة ،ص.162
( )4ينظر٘،تاـ حساف  ،مناىج البحث يف اللغة  ،ص.162
( )5ا١ترجع نفسو  ،ص.163، 162
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ا١تقاطع الثالثة اليت قبل األخَتة يف الكلمة من النوع األكؿ مثل بلحة ( )...ففي ىذه
اٟتالة يكوف النرب على ا١تقطع الرابع حُت نعد مقاطع الكلمة من اآلخر"(.)1
ك٩تلص ٦تا سبق أف النرب نرباف نرب الكلمة كىو ا١تشهور كنرب اٞتملة ك يف العموـ ىو ارتكاز
٭تدث سواء كاف على حرؼ يف كلمة أك على كلمة يف ٚتلة ألغراض بالغية.
التنغيم :إف التنغيم من ا١تباحث الرئيسية يف أم ٖتليل لغوم حيث " يرل فَتث أنو ال ٯتكن أف
تتم دراسة جادة لعلم ا١تعٌت الوصفي (  )descriptive semanticsألية لغة منطوقة ،
مادل تعتمد ىذه الدراسة على قواعد صوتية ك أ٪تاط تنغيمية (  )intonation formموثوؽ
هبا"(.)2
التنغيم عند العلماء ك الباحثُت " ارتفاع الصوت كا٩تفاضو أثناء الكالـ" ( )3يرل كارتشيفيسكي
أف التنغيم يعترب ميزة من ٦تيزات البنية الصوتية كما أنو يوظف لتمييز حد اٞتملة" ( )4ك الذم
يدقق النظر أكثر يف ىذا الرأم يرل أف التنغيم مرتبط ارتباطا كثيقا بالبٌت الصوتية ك التنغيم "
ىو تغَت يف ارتفاع النغمة ٮتص سالسل أطوؿ من اليت ينطبق عليها النرب كغالبا ما ٮتص اٞتملة
أك شبو اٞتملة" ( )5فالتنغيم ٮتص اٞتمل ال الكلمات ك ٧تد أف بعض ا﵀دثُت جعل " التنغيم
عنصرا من عناصر التحويل اليت تنقل اٞتملة من ا١تعٌت األساسي إذل ا١تعٌت ا١تقصود يف أساليب
التعبَت ا١تختلفة "( )6فالتنغيم يضفي على الكالـ دالالت جديدة كعلى حد قوؿ الدكتور كماؿ

( )1إبراىيم أنيس  ،األصوات اللغوية  ،ص.100
( )2عبد اٟتميد السيد  ،دراسات يف اللسانيات العربية ،ص .59
(٘ )3تاـ حساف  ،مناىج البحث يف اللغة  ،ص.164
( )4ينظر مبارؾ حنوف  ،يف الصواتة الزمنية الوقف يف اللسانيات الكالسيكية  ،دار األماف  ،الرباط  ،ط
ص132
( )5مصطفى حركات  ،الصوتيات ك الفنولوجيا  ،ص.43
( )6عبد اٟتميد السيد  ،دراسات يف اللسانيات العربية  ،ص.59
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كماؿ بشر " ىذا التلوين ا١توسيقي يعطي الكالـ ركاجا ك يكسبو معٌت إنو يدؿ على اٟتالة
النفسية للمتكلم()1اليت ٮتتزهنا على شكل عبارات مشحونة باالنفعاالت.
فهو إذف "متواجد يف كل كالـ إذ أف أداء اٞتمل يتطلب تناكب فًتات من الشدة ك االرٗتاء
ألعضاء النطق ٦تا يؤدم إذل تغيَت يف ا١تنحى النغمي"(. )2
أٚتع العلماء ك الباحثوف على أف للتنغيم عدة إتاىات ٗتتلف باختالؼ نغمة اٞتملة كمن
ىذه االٕتاىات ٧تد .
أكال  :النغمة ا٢تابطة  :إذ " البد للمجموعة ا١تعنوية أف تنتهي بنغمة ىابطة يف التقرير كالطلب
ك االستفهاـ غَت ا١تبدكء هبل  ،ك ا٢تمزة" ( )3ك اجملموعة ا١تعنوية ىنا يقصد هبا ما مت معناه يف
اٞتملة كالتقرير ...إخل.
أ .التقرير :فالتقرير يف اللغة العربية "تلك اٞتملة التامة ذات ا١تعٌت الكامل غَت ا١تعلق كما
يف ٨تو ٤ :تمود يف البيت( )4تقرأ ىذه اٞتملة بنغمة ىابطة  .ك ذلك ألهنا مثبتة.
ب .األمر :ك ىي صيغة " يكوف األداء فيها مصحوبا ٔتنحى نغمي متناقص" ( )5مثل قولنا:
أكتب الدرس نقرأىا بنغمة ىابطة  .كذلك ألهنا مثبتة .
تٚ .تلة جواب الشرط  :كىي تلك اٞتملة اليت تتم ٔتعناىا ٚتلة الشرط فػ " تنتهي بنغمة
()6

ىابطة".

ث .اٞتملة اإلستفهامية  :كىذا النوع خاص باٞتمل " اليت ٖتتوم على أداة استفهاـ
خاص مثل 'فُت' ' مُت "'( )7فهذا النوع من اٞتمل خاص باللغات ا﵀لية
( )1كماؿ بشر  ،علم األصوات  ،دار غريب للطباعة ك النشر  ،ص .534
 4مصطفى حركات  ،الصوتيات ك الفنك لوجيا  ،ص .43
(٘ )3تاـ حساف  ،مناىج البحث يف اللغة العربية  ،ص.168
( )4كماؿ بشر علم األصوات  ،ص .541
( )5مصطفى حركات ،الصوتيات ك الفنولوجيا  ،ص.44
( )6كماؿ بشر علم األصوات ص .541
( )7ا١ترجع نفسو ،ص.536
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ثانيا :النغمة الصاعدة :كىي تلك" اجملموعة الكالمية اليت دل يتم هبا ا١تعٌت

( ")1ك ٖتس عند

النطق هبا بنوع من العلو كترد النغمة الصاعدة على عدة أشكاؿ نذكر منها:
أٚ .تلة الشرط  :ك ىي اٞتملة اليت تقًتف عادة بأداة شرط ك"تنتهي ٚتلة الشرط
بنغمة صاعدة دليال على عدـ ٘تاـ الكالـ ( ")2مثل قولنا :من ٬تتهد ينجح ،فجملة من
٬تتهد تقرأ بتنغيم صاعد ألف ا١تعٌت دل ينتو عندىا.
ب .اٞتملة االستفهامية  :كىذا النوع يؤدل بنغمة صاعدة ذلك ألهنا " تستوجب اإلجابة
بال أك نعم مثل ٤تمود يف البيت( )3فتكوف اإلجابة إما بنعم أك ال فينتج عن ذلك ارتفاع
ارتفاع "سببو ضعف متزايد يف أعضاء النطق ك ا١تنحى النغمي يف ىذه اٟتالة يكوف
متزايدا(.)4
ىذا باإلضافة أنك "تستطيع أف تنطق كلمة كاحدة بأشكاؿ ٥تتلفة من التنغيم ( )...فتفيد يف
كل شيء معٌت انفعاليا متميزا كما نالحظ ذلك استعمالنا للتعبَت (يا سالـ) لإلعجاب
كالتهويل  ،كالنداء  ،كللسخرية ...إخل

()5كما أف التنغيم قد يغٍت عن بعض األدكات

(اإلستفهاـ) يف بعض األحواؿ  .كيتمثل ىذا بصفة جلية يف " قوؿ ابن ربيعة:
ً
صى ىك التيػىراب.
ت  :بىػ ٍهىرا
يمثَّ قىاليوا :يٖتبُّػ ىها؟ قيػلٍ ي
ىع ىد ىد النٌ ٍج ًم ىك اٟتى ى
فقد أغنت النغمة االستفهامية يف قولو ٖ" :تبها ؟" ()...عن أداة اال ستفهاـ"( )6أك ىل .
فحذفت لفهمها من السياؽ.فقولنا ٖتبها تقرأ بنغمة استفهامية فنفهم أف الشاعر يستفهم .
كقد أشار ابن جٍت إذل نقطة مهمة جدا ك ذلك يف قولو " إذا أنت نطقت هبذه األحرؼ
ا١تصوتة قبلو  ،مث ٘تاديت هبن ٨توه طيلٍن ً
كش ٍع ىن يف الصوت  ،فوافُت لو كزدف يف بيانو
(٘ )1تاـ حساف  ،البحث يف اللغة  ،ص .194
( )2كماؿ بشر  ،علم األصوات  ،ص .541
( )3ا١ترجع نفسو  ،ص .537
( )4مصطفى حركات  ،الصوتيات ك الفنو لوجيا  ،ص.44
( )5برتيل مالربغ  ،علم األصوات  ،ص.209
(٘ )6تاـ حساف  ،اللغة العربية معناىا كمبناىا  ،ص227
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كمكانو"( )1كنفهم من قولو ىذا أف للتنغيم دكرا بارزا كىاما يف بياف معاين اٞتمل ألنو يربز ا١تعٌت
أكثر ك٬تليو يف الذىن .
صحيح أف ابن جٍت دل يذكر التنغيم كمصطلح بل رادفو با١تطل أك التطويح إال أنو اكتشف أف
لو دكرا ىاما يف إبراز ا١تعاين كقد ربطو با١تصوتات ألف فيها نوعا من العلو الصويت.
وظيفة التنغيم:
للتنغيم دكر مهم يف اٞتملة العربية ك إف صح القوؿ يف الكالـ بصفة عامة فلو " كظيفة ٨توية
كداللية مهمة  ،كال نستطيع إال بالتنغيم اٟتكم على ٚتلة ما إذا كانت ٚتلة خربية تقريرية
أك استفهامية أك تعجبية أك هتكمية أك زجرية  ،أك تدؿ على ا١توافقة أك الرفض" ( )2ككل ىذا
يفهم من خالؿ التلونات التنغيمية اليت ٖتيط بالكالـ  .كمن ىنا ٩تلص إذل أف الفونيمات
الفوؽ الًتكيبية ٢تا دكر ىاـ يف إبراز ا١تعاين  .كتعد ركيزة أم دراسة لغوية أك ٖتليل لغوم.
اإليقاع  :إف اإليقاع ىو يف العموـ مصطلح لصيق با١توسيقى ك اللحن كىو مصطلح عريق فا
"ا١تعركؼ يف التاريخ أف قدماء ا١تصريُت ىم أسبق األمم عهدا با١توسيقى كذكر يف التوراة أف
أكؿ من اٗتذكا الغناء  ،كاإليقاع على ا١تعازؼ  ،ك الطبوؿ ىم بنو المك من نسل قابُت "

()3

أما العرب فقد "أخذكا ا١توسيقى عن الفرس كعن ا١تؤلفات اليونانية اليت نقلوىا يف أكاخر القرف
الثاين للهجرة  ،مث أدخلوا عليها ما تستقيم بو صناعة األٟتاف باللغة العربية  ،فًت٪توا بالشعر
كربطوا األصوات على ضركب اإليقاع ككلدكا أٟتانا شجية دل يأت هبا أحد من قبلهم (")4كليس
(")4كليس من الغريب ظهور ىذا الفن منذ القدـ  ،فاإلنساف بطبعو ٭تب اٞتماؿ ك يبحث عن
دركبو ك اإليقاع نوع من اٞتماؿ.
( )1أبو الفتح عثماف بن جٍت  ،ا٠تصائص ٖ ،تقيق عبد اٟتكيم بن ٤تمد  ،ا١تكتبة التوفيقية ( ،دط) ،اجمللد الثالث ،
(دت) ،ص .97
( )2عصاـ نور الدين  ،علم كظائف األصوات اللغوية  ،الفونولوجيا ،ص .121
()3أبو نصر ٤تمد بن ٤تمد بن صرخاف الفرايب  ،ا١توسيقي الكبَت ٖ ،تقيق كشرح غطاس بن ا١تلك خشبة  ،مراجعة
كتصدير ٤تمود أٛتد اٟتفٍت ،دار الكتاب العريب للطباعة ك النشر  ،القاىرة  ،دط (،دت)  ،ص.15
( )4ا١ترجع نفسو ،ص16
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دل يسلم اإليقاع من االرتباؾ ا١تفهومي فقد التبسو نوع من التنوع ا١تفهومي بُت العلماء ك
الباحثُت  .فقد عرفو األرموم بقولو ٣ ":تموعة نقرات ٗتللها أزمنة ٤تدكدة ا١تقادير على نسب
ك أكضاع ٥تصوصة ")1(.
كعرفو ألبَت سوبوؿ " بأنو تنظيم متواؿ العناصر (لعناصر)متغَتة كيفا يف خط كاحد

بصرؼ

النظر عن اختالفها الصويت(.)2
يتضح أف اإليقاع عند ألبَت سوبوؿ ىو عبارة عن تنظيمات متغَتة الشكل منتظم متساك.
فاإليقاع إذا ىو  " :تنظيم األصوات اللغة العربية ْتيث تتواذل يف ٪تط زمٍت ٤تدد كال شك أف
ىذا التنظيم يشمل يف إطاره خصائص ىذه األصوات كافة ( ")3فالتنظيم كالتنسيق ك التكرار من
ا٠تصائص الثابتة يف اإليقاع ا١توسيقي الصويت .
بين اإليقاع و الشعر  :إف للشعر تأثَت ا ٦تيزا ،كسحرا باؿغا على األٝتاع  ،فهو ٭تتوم على
عنصر ٚتارل مؤثر يعتمد بشكل أك بآخر على الصوت  ،كصدؽ أرسطو الذم قاؿ " إف
النظاـ ك التناسق ()...ك التجدد ىي ا٠تصائص اٞتوىرية اليت يتألف منها اٞتماؿ" ()4فقد ربط
اٞتماؿ بالتناسق ك التنظيم  .كىي خصائص يتسم هبا اإليقاع ا١توسيقي الذم يعد "أقول
عناصر اٞتماؿ يف الشعر  ،فا١تتلقي غَت العريب يطرب للشعر العريب يف جرسو  ،كإيقاعو كىذا
معناه أف ا١توسيقا [ا١توسيقى] (اإليقاع) عنصر جوىرم يف تشكيل النص الشعرم" ( )5كما أف
الشعر ال ٯتكن فصلو عن اإليقاع فهو ركحو اليت ٭تِت هبا  ،كعن " ا١توسيقا [ا١توسيقى]
( )1أٛتد الباييب  ،القضايا التطريزية يف القراءات القرآنية دراسات لسانية يف الصواتة اإليقاعية  ،عادل الكتب اٟتديث ،
األردف .إربد  ،ط 1ج ، 2دت ص126
( )2عز الدين إٝتاعيل  ،األسس اٞتمالية يف النقد العريب عرض كتفسَت كمقارنة  ،دار الفكر العريب  ،ط  ،1974، 3ص
122
( )3سيد البحراكم  ،العركض ك إيقاع الشعر العريب  ،ص.112
( )4عز الدين إٝتاعيل  ،األسس اٞتمالية يف النقد العريب عرض كتفسَت كمقارنة ص120
(ٛ )5تداف رضواف أبو عاصي األداءات ا١تصاحبة للكالـ ك أثرىا يف ا١تعٌت ٣تلة اٞتامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات
اإلنسانية )ع 2جويلية ،2009 ،ص .77
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ٔتختلف أنواعها ك ٓتاصة الوزف ك القافية  ،ك اإليقاع  ،ك التنغيم  ،ك اإللقاء  .فالتماثل
الصويت للتفعيالت العركضية يعد أىم ا١تؤثرات الصوتية يف حدكث اإليقاع.
ا١توسيقى يف النص الشعرم ( ")1فالشاعر ٮتتلف كثَتا عن الناثر الذم يكتب بطريقة عشوائية .
فالشاعر " كالنقاش الرقيق الذم يضع األصابع يف أحسن تقاسيم نقشو ،
كيشبع كل صبغ منها حىت يتضاعف حسنو يف العياف" ( )2ك النقش يف الشعر يتمثل يف اإليقاع
ا١توسيقي الذم يضفي مسحة ٚتالية على النص الشعرم ذلك ألف التفعيلة الواحدة يف الشعر
ٖتتوم على أكثر من مقطع صويت  ،كعندما تتماثل ىذه التفعيالت ٭تدث ٘تاثل صويت ألكرب
كم مقطعي يف القصيدة ك بذلك يشكل اإليقاع ا١توسيقي بعدا جوىريا يف القصيدة من خالؿ
٘تاثل ىذه التفعيالت "()3ىذا باإلضافة إذل أف " اإليقاع ال يتناسب دائما مع الوزف  ،فيضطر
الشاعر إذل ا٠تركج على القوالب ا٢تندسية ا١توضوعة لألكزاف فيعدؿ فيها ٔتا يتيح لو استخداـ
اللفظ الذم يوفر للقصيدة عنصر اإليقاع ( )4ك ىذا إ٪تا يدؿ على أف قد ٭تيد يف شعره عن
ا١تألوؼ فيستعمل بذلك زحافات ك علال قصد تكوين إيقاع متناغم ك موضوعو  ،كىذا إف دؿ
على شيء إ٪تا يدؿ على أ٫تية اإليقاع يف الشعر كافة  ،فو ػ ػ ػك ركيزة من الركائز اليت يقوـ عليها
ك لإليقاع نوعاف  :إيقاع داخلي  ،ك إيقاع خارجي .
اإليقاع الداخلي  :فهو عبارة عن حركة األصوات اليت ال تعتمد على تقطيعات البحر
أك التفاعيل العركضية" ( )5فاإليقاع الداخلي يتكوف من جرس موسيقي خفي يتمثل يف عناصر
إيقاعية تلوف النص الشعرم  .كىذه العناصر تتمثل يف التكرار بأنواعو  ،ك٥تتلف ألواف البديع
اليت تضفي جرسا موسيقيا صوتيا تأنس لو األذف  ،فتستهوم بذلك السامع  ،إف ىذه األلواف
(ٛ )1تداف رضواف أبو عاصي  ،األدكات ا١تصاحبة للكالـ ك أثرىا يف ا١تعٌت ٣ ،تلة اٞتامعة اإلسالمية  ،ص.76
(٤)2تمد أٛتد بن طباطبا العلوم  ،عيار الشعر  ،شرح كٖتقيق عباس عبد الساتر  ،مراجعة نعيم زرزكر ،دار الكتب
العلمية  ،بَتكت لبناف  ،ط ، 2005، 2ص.11
(ٛ )3تداف رضواف أبو عاصي،األداءات ا١تصاحبة للكالـ كأثرىا يف ا١تعٌت٣،تلة اٞتامعة اإلسالمية  ،ص.77
( )4عز الدين اٝتاعيل  ،األسس اٞتمالية يف النقد العريب  ،عرض كتفسَت كمقارنة  ،ص 277
( )5ا١ترجع نفسو ،ص.277
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البديعية ٗتتلف من شاعر إذل آخر فالشاعر  ،كالفناف يزين لوحتو ٔتا شاء من األلواف حىت
يعكس بذلك نفسيتو يف شعره كذلك من خالؿ توظيفو ألنواع من األصوات دكف األخرل ،
كلعناصر إيقاعية أيضا دكف عناصر أخرل.
 .1التوازي:كىو "٘تاثل أك تعادؿ ا١تباين أك ا١تعاين يف سطور متطابقة الكلمات  ،أك
العبارات القائمة على االزدكاج الفٍت  ،كيرتبط ببعضها ك تسمى عند إذف با١تتطابقة
أك ا١تتعادلة  ،أك ا١تتوازية سواء يف الشعر أك النثر ( ")1إف للتوازم عدة أنواع  .لكن ما
يهمنا ىنا ىو التوازم الصويت " كيعٍت بو الصوت ا١تفرد  ،كيكوف على مستول
الكلمة ا١تفردة ك يكوف فيو الصوت صدل لإلحساس" ( )2الذم يعكسو الشاعر يف
قصيدتو  ،فالشعر ما ىو إال مرآة عاكسة ١تكنونات صاحبها ك يعرؼ
( )Austerlitsىذا الفن.
" كل شطَتتُت يف البيت ٯتكن اعتبار٫تا متوازيتُت  ،إذا كانتا متطابقتُت فيما عدا جزءا كاحدا
يشغل يف كل منهما نفس ا١توقع تقريبا" مث يتابع كالمو قائال " إف

اؿوازم ٯتكن النظر إليو
ت

كضرب من التكرار ك إف يكن تكرارا غَت كامل" ( )3ىذا يعٍت أف التكرار يشبو التوازم كثَتا .
لكن لكل خصائصو ك ٦تيزاتو اليت ٘تيزه على اآلخر.
أىميتو :للتوازم أ٫تية كبَتة تتمثل يف أنو " يساعد على تنمية الصورة الفنية ك اطراد ٪توىا ك
حيويتها  ،كما يساعد على إبراز التجربة الفنية للشاعر  ،فال يصرفو عن ىدفو األساسي الذم
أنشئت القصيدة من أجلو  ،بل يكوف عامال مساعدا ٬تمع اٞتزيئات ك يوحدىا" ( )4فالتوازم

( )1عبد الواحد حسن الشيخ  ،البديع ك التوازم  ،مكتبة كمطبعة اإلشعاع الفنية  ، 1999مصر  ،ط ، 1ص.7
( )2ا١ترجع نفسو  ،ص .21
( )3يورم لو٘تاف ٖ ،تليل النص الشعرم " بنية القصيدة " ترٚتة ك تقدمي كتعليق ٤تمد فتوح أٛتد  ،دار ا١تعارؼ
،مصر.القاىرة دط،دت ص .192
()4عبد الواحد حسن الشيخ  ،البديع ك التوازم  ،ص.24
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إذف " كسيلة من الوسائل التحليلية للنص دالليا ك صوتيا  ،كٚتاليا  .كفق قوانُت ٤تددة ()...
فالتوازم يهتم كثَتا بالتنسيق الصويت  ،ك اإليقاع ا١تتناغم(.")1
٦تا سبق يتضح أف التوازم ضرب من الضركب اٞتمالية يف الشعر العريب  ،كىو عامل مساعد
على إحداث تنغيمات موسيقية موزعة بانتظاـ يف كافة القصيدة الشعرية ٦تا يولد نغما شجيا
تأنس لو األذف.
 .2التكرار:لوف من ألواف اإليقاع الداخلي يتجلى أكثر يف البيػ ىٌت الشعرية ألهنا

"ذات

طبيعة تكرارية ح ين تنتظم يف نسق لغوم كمن مث ٗتلق كضعا شديد التعقيد" ( )2ك
التكرار يف مفهومو العاـ " مصدر من كررت الشيء إذا أعدتو مرارا  ،كىو عبارة من
تكرير كلمة فأكثر باللفظ ك ا١تعٌت"  3ك التكرار ذك طبيعة متنوعة  ،فهناؾ تكرار

معنوم " يكوف يف ا١تعٌت دكف اللفظ  ،ك باصطالح اللسانيات النصية ( الًتادؼ أك
﴿كلٍتى يك ٍن ًمٍن يك ٍم أ ىيمة يى ٍد يعو ىف
شبو الًتادؼ) ك من شواىده يف البالغة العربية قولو تعاذل ى
إً ىذل ا٠ت ًَت ك ياٍمرك ىف بًا١تعر ً
كؼ ك يىػنٍػ ىه ٍو ىف ىع ًن ا١تٍن ىك ًر ﴾( [)4آؿ عمراف  ] 104/فالدعوة
ىٍ ي
ىٍ ى ى ي ي
ي
إذل ا٠تَت ك األمر با١تعركؼ ىي نفس الشيء فقد حدث تكرار معنوم زاد من ٚتاؿ
اإليقاع.
 .3التصريع :ك ىويف اٟتقيقةلوف من األلواف البديعية ا٠تاصة بالشعر  ،كىو " عبارة عن
استواء آخر جزء يف صدر البيت كعجزه يف الوزف  ،ك الركم ك اإلعراب" ()5فهو نوع

( )1ا١ترجع نفسو  ،ص.30
( )2يورم لو٘تاف ٖ ،تليل النص الشعرم " بنية القصيدة "  ،ص .63
( )3علي صدر الدين بن معصوـ ا١تدين  ،أنوار الربيع يف أنواع البديع  ،حققو كترجم لشعرائو شاكر ىادم شكر ،
،النجف ط 1ج ،5،1969ص 345
(ٚ )4تيل عبد اجمليد  ،البديع بُت البالغة العربية ك اللسانيات النصية  ،ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب  ،مصر  ،دط
 ،1998،ص .85

( )5علي صدرالدين بن معصوـ ا١تدين  ،أنوار الربيع يف أنواع البديع  ،ص .271
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من التماثل بُت العركض ك الضرب كزنا كتقفية ك إعر ااب .ك مثالو قوؿ امرؤ القيس
(1
ً ً ً ً
يب كمٍن ًزًؿ بًسٍؽًط اللٌول بػ ٍُت الدَّخ ً
ً و
ؼ ٍوىم ًل"
وؿ ىح
ى ىى ي
 ":ق ىفا نىػٍبك م ٍن ذ ٍكىرل ىحب ى
 .4ك الكلمتُت ا١تصرعتُت ىنا ٫تا ( :منزؿ  ،حومل) فقد اشًتكا يف حرؼ الركم الالـ ،
ث كزنا  .كخلقت ق ا تُت الكلمتُت نوعا من الًتديد ا١توسيقي ٦تا أضفى
كما ٘تا ال
مسحة ٚتالية على القصيدة .
 .5السجع  :ك ىو بدكره لوف بديعي يقوـ على "توافق فاصلتُت يف اٟترؼ األخَت من
()2
ك األ ٍىعلىى( )1
﴿سبح ا ٍس ىم ىربِّ ى
النثر ك أفضلو ما تساكت فقره" ك مثالو قولو تعاذل ى
ً
ً
ً
الذم ىخلى ىق فى ىس ٌول(  )2ىك الذم قى ٌد ىر فىػ ىه ىدل (  )3ىك الذم اى ٍخىر ىج ا١تىٍر ىعى (  )4فى ىج ىعلىوي
أح ىول ﴾ [سورة األعلى من ]5/1فقد توالت فواصل ْترؼ األلف ا١تقصورة
يغثىاءن ٍ
ك تكررت ٜتس مرات لتحدث جرسا موسيقيا يستهوم اآلذاف  .ك سر ٚتاؿ األسجاع

يكمن يف "ائتالؼ يف ا١توسيقى تطرب لو األذف ك ترتاح لو النفس كٯتهد ٟتسن استقباؿ
الفكرة ( ")3عند ا١تتلقي كذلك ٟتسن كقعو على اآلذاف .
 .6التجنيس أو الجناس" :كىو تشابو لفظُت يف النطق  ،ك اختالفهما يف ا١تعٌت  ،ك ىو
()4
اعةي يػي ىق ًس يم
وـ
ق
ػ
ت
ـ
و
ػ
ي
﴿ك
تعاذل
قولو
مثالو
ك
ينقسم إذل نوعُت لفظم كمعنوم "
ي
ى
الس ى
ى ىٍ ى ي ى
اعة﴾ [الركـ  ]551يتمثل اٞتناس يف اآلية الكرٯتة يف
ا١تي ٍج ًريمو ىف ىما لىبًثيو ا ىغٍيػىر ىس ى
لفظيت ساعة كساعة فقد تكررت لفظة ساعة لكن ىذا التكرار لفظي فحسب ك
ا١تعٌت ٮتتلف بُت ساعة األكذل كساعة الثانية كىذا سر ٚتاؿ ىذا اللوف البديعي الذم
٭تدث نغما موسيقيا ٬تذب السامع أك ا١تتلقي.
( )1علي صدر الدين بن معصوـ ا١تدين  ،أنوار الربيع يف أنواع البديع  ،ص.272
2
( )1أٛتد ا٢تامشي  ،جواىر البالغة يف ا١تعاين ك البياف ك البديع ،دار الفكر للطباعة كالنشر ، ،لبناف.بَتكت  ،ط1
 2010ص .299
( ،دط)
( )3مسعد ا٢توارم  ،قاموس قواعد البالغة ك أصوؿ النقد ك التذكؽ  ،مكتبة اإلٯتاف ا١تصورة  ،مصر
،1995ص.126
( )4أٛتد ا٢تامشي  ،جواىر البالغة يف ا١تعاين كالبياف ك البديع  ،ص.292
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 .7الطباؽ :كيدعى أيضا " ا١تطابقة كالتطبيق ك التضاد ك التكافؤ ،ك الطباؽ يف اللغة
التوافق ك يف اصطالح البالغمين اٞتمع بُت ا١تتضادين يف كالـ كاحد ( ")1كأف نقوؿ
مثال ليل كهنار .فالليل ضد النهار  ،كالطباؽ من ا﵀سنات ا١تعنوية اليت تؤثر على
ا١تعٌت ك يوظفها الشاعر لغرض إيضاح ا١تعٌت أكثر كتقريبو من الذىن .
 .8المقابلة  :كىي بدكرىا من ا﵀سنات ا١تعنوية كىي " أف يؤتى ٔتعنيُت متوافقُت أك
معاف متوافقة  ،مث يؤتى ٔتا يقابل ذلك على الًتتيب" ( )2كمثاؿ ذلك قولنا العلم نور
كاٞتهل ظالـ فالعلم يقابلو اٞتهل كالنور يقابلو الظالـ كا١تقابالت ىنا عملت على
توضيح ا١تعٌت كإبرازه أكثر يف ذىن ا١تتلقي ككما يقاؿ ":بضدىا تتبُت األشياء"
 .9المماثلة " :كىي أف تتماثل األلفاظ أك بعضها يف اؿ زنة من غَت التقفية  .كقولو
﴿كىما أ ٍىد ىر ىاؾ ىما الطىا ًر ؽ (  )2النى ٍج ٍم الثىاقًب(  )3إً ىف يكل نىػ ٍف و
س ١تا ىعلىيٍػ ىها
تعاذل ى
ى
ىحافًظ([ )3("﴾)4الطارؽ ]4/2فكلمة الطارؽ ك الثاقب كلمات متماثلة كزنا ال

تق يؼة فحدث التماثل ٦تا أحدث نغما شجيا يف اآلية الكرٯتة  .ك٦تا سبق نستنتج أف
اإليقاع الداخلي يتمثل يف عناصر ٖتدث تلونا موسيقيا يشد السامع ك يطربو  .كقد

اقتصرنا على ىذه العناصر دكف غَتىا لتوفرىا يف ا١تدكنة دكف غَتىا من عناصر
اإليقاع الصويت الداخلي  .أما ا٠تارجي فيتمثل بدكره من ٣تموعة من العناصر
ا١توسيقية اليت تضفي على الشعر مسحة ٚتالية خالبة.
.10

الوزف  :ىو ميزة من ٦تيزات الشعر العريب كقد " أطلق ا٠تليل على كل كزف اسم

(ْتر) ألنو يوزف بو ما ال يتناىى من الشعر  ،فأشبو البحر الذم ال يتناىى ٔتا يغًتؼ
منو"( )4فالوزف عنده ىو ٣تموعة البحور اليت كضعها كقواـ للشعر العريب مت يمزا بو بُت
( )1شحات ٤تمد أبو ستيت  ،دراسات منهجية يف علم البديع  ،ط ، 1994، 1ص.83
( )2أٛتد ا٢تامشي ،جواىر البالغة  ،ص .267
( )3على صدر الدين بن معصوـ ا١تدين  ،أنوار الربيع يف أنواع البديع  ،ص.178
(٤ )4تمود فاخورم  ،موسيقى الشعر العريب  ،مطبعة الركضة  ،دمشق  ،دط  ،1996،ص.12
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صحيح الشعر ك رديئو ك ىذه البحور تقوـ أساسا على ٣تموعة من التفاعيل اليت
تعترب ٣تموعة من " أكزاف مكونة من متحركات  ،كسكنات متتابعة على كزف معركؼ
يوزف هبا أم ْتر من البحور الشعرية" ( ، )1فهذه ا١تتحركات كالسواكن تعترب ٔتثابة
موازين للشعر حىت يعرؼ صحيحو من فاسده  " .يتألف كل بيت شعرم من أجزاء
موسيقية ك قطع صوتية ( )...ك قد حصرت يف ٙتا ف تفاعيل( )...اثنتاف منهما
ٜتاسيتاف كست سباعية ( .")2أما ا٠تماسية فهي " :فى ً
 0//0/فىػ يعولي ٍن
اعلي ٍن
)3("0/0//كأما السباعية فتتكوف من ٣تموعة من التفاعيل ىي :
اعلى يٍ  ، 0///0//فاعالتن
مفاعيلن  ،0/0/0//يم ىف ى

0/0//0/

فاع ال تن  ،0/0//0/فاعلن  ، 0/0// 0 /متفاعلن 0//0///
مفعوالتن  ، 0/0/0/0/مستفعلن  ، 0//0/0/مستفع لن )4("0//0/0/
كىذه التفعيالت تنقسم بدكرىا إذل أجزاء:
أكال السبب  :كينقسم قسمُت :
أ.السبب الخفيف " :يتألف من حرفُت أك٢تما متحرؾ ك ثانيهما ساكن ٨تو ىدلٍ ػ ىع ٍن" ()5ك ىذه
األلفاظ متكونة من متحرؾ فساكن( ) /كىذا مايسمى يف علم العركض بالسبب ا٠تفيف أما

يف علم األصوات فهو يقابل ا١تقطع ا١تتوسط ا١تغلق ىدلٍ (ص ح ص).

(٤ )1تمد بن فالح ا١تطَتم  ،القواعد العركضية ك أحكاـ القافية العربية تقدمي سعد بن عبد العزيز مصلوح  ،عبد اللطيف
بن ٤تمد ا٠تطيب  ،مكتبة أىل األثر  ،الكويت  ،ط ، 2004، 1ص.20
(٤ )2تمود فاخورم  ،موسيقى الشعر العريب  ،ص .14
( )3عبد العزيز عتيق  ،علم العركض ك القافية  ،دار النهضة العربية ،بَتكت  ،دط ،1987 ،ص.20
( )4ينظر٤ ،تمد بن فالح ا١تطَتم  ،القواعد العركضية ك أحكاـ القافية العربية  ،ص 21
( )5عبد العزيز عتيق  ،علم العركض كالقافية  ،ص .18
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ك)
ك  ،بً ى
ب.السبب الثقيل :كىو الذم يتكوف بدكره من " حرفاف متحركاف ( )//مثل(لى ى

( ")1ك السبب الثقيل من األجزاء األساسية يف البيت الشعرم بصفة عامة ،ك يف التفعيلة
بصفة خاصة .
ثانيا:الوتد  :يتقسم إذل قسمُت .
أ .كتد ٣تموع :متحركاف بعد٫تا ساكن () //كقولك :مشى ػ على ػ نعم.

ب.كتد مفركؽ  :متحركاف بينهما ساكن ( )/ /كقولك  :منذ ػ قاؿ ػ مصر"(.)2
فاألكتاد إذف عكس األسباب تتكوف من متحركُت إما يتلو٫تا ساكن أك يفرقهما ساكن كمن
ىنا اشتقت التسمية .
ثالثا :الفواصل  :كتنقسم قسمُت
أ .فاصلة صغرل  " :تتألف من أربعة أحرؼ الثالثة األكذل منها متحركة ك الرابع ساكن
ً
ت" ( .)3ا١تكونة من ()0 ///ثالث حركات يتلوىا ساكن  .كىي قليلة الوركد
٨تو  :لىعبى ٍ
يف الشعرالعريب.با١تقارنة مع األسباب ك األكتاد
ب.فاصلة كبرى  :تتكوف من " أربع متحركات بعدىا ساكن (////

) 0كقولك

ىج ىعلى يه ٍم"()4ك ىذا النوع نادر الوركد يف الشعر العريب  .كمن ىنا يتضح أف ا١تقطع

العركضي يتكوف "من حرفُت على األقل ك قد يزيد إذل ٜتسة أحرؼ "( )5فأقلها ىو
السبب ك أكثرىا طوال الفاصلة الكربل .
القافية  :تعددت تعريفاهتا بتعدد ا١تدارس ك اآلراء كلعل أكؿ من عرفها تعريفا دقيقا ىو
كاضع علم العركض ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم " من آخر حرؼ يف البيت إذل أكؿ
(٤ )1تمود فاخورم  ،موسيقى الشعر العريب  ،ص.15
(٤ )2تمد بن فالح ا١تطَتم  ،القواعد العركضية ك أحكاـ القافية العربية  ،ص.20
()3عبد العزيز عتيق  ،علم العركض كالقافية  ،ص .18
(٤ )4تمد بن فالح ا١تطَتم  ،القواعد العركضية ك أحكاـ القافية العربية  ،ص.20
( )5عبد العزيز عتيق  ،علم العركض كالقافية ص.18
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ساكن يليو ما قبلو ( ")1ك ىو تعريف يكاد ٬تمع عليو الدارس ين كالباحثين ك ىو
التعريف ا١تتداكؿ بينهم .
أما علماء األصوات فقد عرفوىا على أهنا عبارة عن " كحدة صوتية مطردة على ٨تو
منتظم يف هناية األبيات ( ")2فهي بذلك كحدة صوتية تتكرر يف كل األبيات ٤تدثة نوعا
من اإليقاع ا١توسيقي الذم يستهوم األنفس ك ىي الوحدة األساسية يف الشعر العريب
كضع ٢تا ابن طباطبا يف عيار الشعر شرطا البد من توفره فيها حيث قاؿ ٥تاطبا
الشعراء ":اخًت من بينها أعذهبا ك أشكلها للمعٌت الذم تركـ بناء الشعر عليو
(")3فالبد أف تأيت عذبة سلسة غَت متكلفة.
كقد أيده يف ىذا قدامة بن جعفر حيث قاؿ أنو البد "أف تكوف عذبة اٟترؼ سلسة
ا١تخرج " ( )4ك أضاؼ ىذا األخَت ( قدامة قضية ا١تخرج أم أف حركفها سهلة ا١تخارج
لطيفة الوقع على اآلذاف حىت يستسيغها السامع ك تؤثر فيو خاصة أ هنا تعد من مفاتيح
البحور الشعرية فهي يف الشعر "كالعقد ا١تنظوـ تتخذ ا٠ترزة من خرزاتو يف موضع ما
شكال خاصا كحجما خاصا كلونا خاصا "5ك ذكقا خاصا فهي ركيزة من ركائزه.
حركفها  :للقافية ستة حركؼ كىي على التوارل:
 .1الركم  " :اٟترؼ الذم تبٌت عليو القصيدة  ،كتنسب إليو فيقاؿ قصيدة ميمية أم
ركيها ا١تيم  ،قصيدة عينية أم ركيها العُت " ()6ك الركم ىو اٟتجر األساس يف
القافية كبو تسمى القصيدة .
( )1إميل بديع يعقوب  ،ا١تعجم ا١تفصل يف علم العركض كالقافية كفنوف الشعر  ،دار الكتب العلمية ،
ط ،1991، 1ص347
( )2مصطفى أبو شوارب  ،إيقاع الشعر العريب  ،ص.19
( )3عيار الشعر  ،ص.133

()4نقد الشعر ٖ ،تقيق ٤تمد عبد ا١تنعم خفاجي  ،دار الكتب العلمية  ،لبناف.بَتكت ،دت  ،ص.86
( )5إبراىيم أنيس  ،موسيقى الشعر  ،مكتبة اال٧تلو ا١تصرية  ،مصر ،دط  ،1952،ص11
(٤ )6تمود فاخورم  ،موسيقى الشعر العريب  ،ص.13
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 .2الوصل " :حرؼ لُت ناشئ عن إشباع ا١تيم حركة الركم

أك ا٢تاء اليت تلي ىذا

الركم  ،أم إما أف يكوف حرؼ مد أك لُت أك ىاء ( ")1ك مثالو قوؿ ا١تتنيب":
()2
ىٝتع ً
ً
ًً
ص ىم يم.
"أنىا الذم نىظىىر األ ٍىع ىمى إً ىذل أ ىىدًيب * ىك أ ٍى ى ٍ
ت ىكل ىم ًايت ىم ٍن بو ى
حرؼ الركم ىو ا١تيم ك اٟترؼ الناتج عن إشباع حرؼ الركم ىو الواك الذم يعترب كصال .
 .3ا٠تركج " :حرؼ ا١تد الناشئ عن إشباع حركة ىاء الوصل كإشباع ضمة ا٢تاء يف
(موعده)( " )3فا٠تركج إذف مرتبط هباء الوصل.
 .4التأسيس " :ألف مد بينها كبُت حرؼ الركم حرؼ صحيح كاحد متحرؾ " ()4ىذا
()4ىذا اٟترؼ ا١تتحرؾ الذم يفصل التأسيس عن الركم ىو :
.5الدخيل  " :حرؼ صحيح بُت التأسيس ك الركم " ( )5أما اٟترؼ السادس ك األخَت من
من حركؼ القافية يتمثل يف :
.6الردؼ " :حرؼ مد يكوف قبل الركم "()6كمن أمثلتو قوؿ الشاعر:
ً ً و ()7
و
كىما يكل ًذم لي و
ص ىحوي بلىبيب
ب ًٔتيٍؤتً ى
ىكىال يك ًل يم ٍؤت ني ٍ
يك ني ٍ
ص ىحوي
ى ي
الركم الباء كالردؼ ىو الياء الذم قبل الركم مباشرة ك سنختم حديثنا عن حركؼ
القافية ٔتخطط أك إف صح القوؿ مب ظلة القافية كما يدعوىا البعض كىي ـ ظلة تظم
ٚتيع حركؼ القافية).
( )1سيد البحراكم العركض ك إيقاع الشعر العريب  ،ص.86
( )2نعماف عبد السميع متورل إيقاع الشعر العريب يف الشعر البييت الشعر اٟتر قصيدة  ،دار العلم ك اإلٯتاف للنشر ك
التوزيع  ،دسوؽ ،ط،2013 ،1ص .102
( )3أبو إٝتاعيل بن أيب بكر ا١تقرم  ،العركض ك القوايف  ،شرح كتعاليق ٭تِت بن علي ٭تِت ا١تاركي  ،دار النشر للجامعات
القاىرة  ،دط ، 2009 ،ص.69
( )4ا١ترجع نفسو  ،ص .71
( )5سيد البحراكم  ،العركض ك إيقاع الشعر العريب  ،ص.86
( )6عبد ا﵁ دركيش  ،دراسات يف العركض كالقافية  ،مكتبة الطالب اٞتامعي  ،مكة ا١تكرمة ػ العزيزية ػ  ،ط ، 1987، 3
ص .110
( )7نعماف عبد السميع متورل ،إيقاع الشعر العريب يف الشعر البييت الشعر اٟتر قصيدة  ،ص .102
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تأسيس
دخيل ا٠تركج
الردؼ الوصل
الركم
()1

" مظلة القافية "
حركاتها  :للقافية ست حركات متمثلة يف :

 .1المجرى ":حركة الركم ا١تطلق  ،أم ا١تتحرؾ الذم يعقبو ألف أك كاك أك ياء مثل حركة
العُت يف قولك مبدع" ( )2فضمة العُت ىنا تعترب ٣ترل ك يشًتط أف يكوف الركم
متحركا.
 .2التوجيو" :حركة ما قبل الركم ا١تقيد كفتحة الطاء من كطن بتسكُت النوف "()3فالركم
البد أف يكوف ساكنا ك إال ما اعتربت اٟتركة ىنا توجيىا.
 .3اإلشباع :حركة الدخيل مثل كسرة الواك يف ( ىم ىعا ًك ٍؿ) فاإلشباع ىنا مرتبط بالدخيل .
 .4النفاذ  :حركة ىاء الوصل كفتحة ا٢تاء يف ركاهبا كٝتنها (")4

( )1عبد ا﵁ دركيش  ،دراسات يف العركض كالقافية  ،ص.95
()2نعماف عبد السميع متورل ،إيقاع الشعر العريب يف الشعر البييت ك الشعر اٟتر قصيدة النثر ،ص .104
()3ا١ترجع نفسو  ،ص .104
( )4عبد ا﵁ دركيش دراسات يف العركض كالقافية  ،ص.117
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الحذو" :حركة ما قبل الردؼ( ")1فهو إذف مرتبط بحرؼ الردؼ.
 .5الرس :حركة ما قبل التأسيس كفتحة كاؼ ا١تكارـ" ( )2يتضح ٦تا سبق أف حركات
القافية تتصل اتصاال كثيقا ْتركفها .
أنواعها  :للقافية نوعاف مقيدة ك مطلقة :
أ .قافية مقيدة  " :ما كاف حرؼ ركيها ساكنا"( )3ك ليس متحركا .
ب .قافية مطلقة  :عكس األكذل " كىي القافية اليت ٖترؾ حرؼ ركيها فتحا أك ضما
أك كسرا"( )4فاإلطالؽ ك التقييد إذف مرتبط ْترؼ الركم إؼف ٖترؾ كانت مطلقة ك
سكنت كانت مقيدة .
حدودىا :تنقسم القافية من حيث ا١تتحركات بُت ساكنيها إذل ٜتسة أنواع :
 .1قافية المتكاوس//// / ( " :

)كىي ما كاف بُت ساكنيها أربعة

أحرؼ

متحركات"( )5أم تتكوف من ساكنُت يتخللهما أربع حركات.
 .2قافية المتراكب " :يفصل بُت ساكنيها ثالث متحركات ٝتيت بذلك لتوارل
حركاهتا فكأ٪تا ركب بعضها بعضا ( )6رمزىا العركضي () /// /

ثالثة

متحركات بُت ساكنُت .
 .3قافية المتدارؾ :مكونة من متحركات بُت ساكنُت

( )7ك رمزىا العركضي

(. ) // /
( )1سيد البحراكم  ،العركض كإيقاع الشعر العريب  ،ص.86
( )4عبد ا﵁ دركيش  ،دراسات يف العركض ك القافية  ،ص.117
(٤ )3تمد مصطفى أبو شوارب  ،إيقاع الشعر العريب تطوره كٕتديده منهج تعليمي مبسط  ،ص .20
( )4ا١ترجع نفسو  ،ص.21
( )5ا١ترجع نفسو  ،ص .19

( )6إميل بديع يعقوب ،ا١تعجم ا١تفصل يف علم العركض ك القافية ك فنوف الشعر ،ص .349
( )7أبو اٟتسن حازـ القرطاجٍت ،الباقي من كتاب القوايفٖ ،تقيق علي الغزيوم ،دار األٛتدية للنشر ، ،الدار البيضاء
ط ،1997،1ص .37
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.4

قافية المتواتر " :ما كاف بُت ساكنيها حرؼ كاحد متحرؾ" ( )1رمزىا العركضي ىو :

(.) / /
.5

قافية المترادؼ  :تتكوف من /

" ()2حركة كساكنُت متوالييُت "كىي القافية اليت

يلتقي ساكناىا األخَتاف(.")3كقافية ا١تتواتر قليل الوركد يف الشعر .
٦تا سبق يتضح أف القافية ىي ا١تقطوعة األخَتة اليت تتكرر يف كل األبيات كفق تنغيم أك إيقاع
كاحد ٦تا ٬تعل ٢تا دكرا كبَتا يف التأثَت على ا١تتلقي بأٟتاهنا اٞتميلة اليت تتكرر بصفة منتظمة .

(٤ )1تمد مصطفي أبو الشوارب ،إيقاع الشعر العريب ،ص .20
( )2سيد البحراكم ،العركض ك إيقاع الشعر العريب ،ص .87
(٤ )3تمد مصطفي أبو الشوارب ،إيقاع الشعر العريب ص .20
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ػ ػ مخارج األصوات وصفاتها
ػ ػ التحليل الصوتي والعروضي
ػ ػ النبر والتنغيم
ػ ػ اإليقاع

الفصل التطبيقي:

عٌت يف ىذا البحث يف شعر مفدم زكريا باالرتكاز على ا٠تصائص الصوتية يف شعره
ني ى

كتبياف التفاعالت اإليقاعية ٔتختلف ألواهنا .

شعر مفدم زكريا باركد من الكلمات ال ينتهي أحاؿ اٞتزائر أسطورة تارٮتية كرمزا من رموز
سعر بو الثورة الكربل ك أ٢تب قلوب الشباب ٛتاسا
التضحية ك النضاؿ بلهبو ا١تقدس الذم ٌ

بكلماتو الباركدية اليت تقع يف النفس كقع الرصاص على اٞتسم  ،كىذا راجع إذل قدرتو الفائقة

يف توظيفو لتشكيلة من األصوات اليت كاف ٢تا أثر بالغ يف التأثَت على الشباب الثائر ك حىت
على ا١تستعمر الغاصب  ،كسنتعرؼ من خالؿ ٪تاذج من ٢تبو ا١تقدس على ماىية ىذه
األصوات كعلى سر ىذا اإليقاع ا١تميز الذم أشعل بو فتيل الثورة الكربل .
 .1مخارج األصوات وصفاتها :
ك سنعتمد ىنا على "النشيد الرٝتي للثورة اٞتزائرية الذم نظم بسجن بربركس يف
الزنزانة رقم  ،69تاريخ  25أبريل )1("1955اٗتذت األصوات يف النشيد الوطٍت
تنوعا صوتيا سواء من حيث ا١تخرج أك الصفة ك سيتضح ىذا أكثر من خالؿ اٞتدكؿ
التارل:
الصوت ؽ

س ـ

ف

ز

ؿ

ت د

ا

م

ش ق

ؼ ب ك

ث

تكراره 2 23 10 11 15 9 18 86 23 27 25 13 36 22 10 17
من ىذا اٞتدكؿ يتضح أف األصوات اجملهورة شكلت ظاىرة ٚتالية بارزة يف النشيد الوطٍت ك
لعل الصوت اجملهور البارز الذم أحدث ىذا التناغم اٞتميل ىو صوت النوف الذم تكرر
ستكثالثُت مرة  ،كصوت النوف ىو صوت "أسناين أنفي ٣تهور "2انفجارم كىو من
حوارل ا
األصوات اليت تتميز "بقوتو اإلٝتاعية العالية كغنتو ا١توسيقية اليت تساعد على اجتياز مراحل

( )1مفدم زكريا  ،اللهب ا١تقدس  ،موقع للنشر  ،ص.62
٘ 2تاـ حساف  ،مناىج البحث يف اللغة  ،ص .105
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التأكه  ،ك األنُت كضركب التعبَتات االنفعالية "1اليت تنتاب الشاعر .ككأنو يريد أف يصرخ
ليوصل آالمو ك أحزانو إذل العادل بأسره ،ليوصل آىاتو ك أنينو على كطنو اٞتريح آنذاؾ إذل األمة
اإلسالمية كيقوؿ ٢تا أف أبناء اٞتزائر ينزفوف لكن رغم ذلك سنظؿ "ننشد" اٟترية حىت آخر
رمق فينا ك يبدك ىذا ظاىرا من خالؿ بدئو النشيد بالقسم ك إهنائو بأف ٖتيا اٞتزائر
كما ردد مفدم زكريا ٣تموعة من األصوات الرنانة اجملهورة إذل جانب النوف كصوت األلف
الذم تردد حوارل ست كٙتانوف مرة .كىو صوت مد ذك قوة اٝتاعية عالية جدا كقد كظفو بكثرة
كدليل على قوة نضاؿ الشعب كقوة صموده ك سيظؿ ينشد التحرر حىت آخر رمق يف حياتو .
ك٧تد ىذا الصوت مكررا خاصة يف كلمات "قسما  ،نازالت  ،دماء  ،زاكيات ،
طاىرات...إخل" فهي كلمات تدؿ على قوة الصمود ك قوة الدافع للتحرر ك نيل اجملد.
ك إذل جانب األصوات اجملهورة استعمل مفدم زكريا بعضا من األصوات ا١تهموسة  .فرغم
٫تسها إال أهنا شديدة صامدة كثورة اٞتزائر  .كمن أمثلة ىذه األصوات ٧تد على رأسها صوت
التاء الذم تكرر حوارل سبعة كعشرين مرة يف كلمات من نوع "النازالت  ،ا١تاحقات  ،زاكيات
...اخل كالتاء "صوت انفجارم مرقق مهموس" 2كىو صوت يدؿ على االضطراب "3فالشاعر
مضطرب يف أفكاره ما بُت حزف ك أدل على فقداف الوطن  ،كمابُت صمود كنضاؿ ك كفاح من
أجل اسًتجاعو  .كنلحظ ىنا أف اقًتاف األصوات ا١تهموسة كاجملهورة يف ىذا النشيد أدل إذل
تعزيز كتقوية موسيقى النشيد الوطٍت ليكوف أكثر ٛتاسة  .فأم سامع للنشيد الوطٍت ٭تس هباتو
اٟتماسة .اليت تدغدغ كجدانو ككيانو ك ذلك نتيجة لتفاعل ىذا الكم ا٢تائل من األصوات ،

( )1عبد القادر عبد اٞتليل  ،علم الصرؼ الصويت  ،ص .87
()2ا١ترجع نفسو ،ص.84
()3أسعد أٛتد علي  ،هتذيب ا١تقدمة اللغوية للعاليلي  ،دار السؤاؿ للطباعة كاؿنشر  ، ،دمشق  ،ط،1985، 3
ص.63
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سواء كاف شديدا مثل حرؼ التاء أك متفشيا كالشُت الذم تردد بُت ثنايا النشيد حوارل تسع
مرات
كلعل مفدم استعملو يف كلمات من مثل  ":الشا٥تات  ،الشاىقات " ليربز مدل عظم
كشساعة اٞتزائر ىذا البلد الذم يزخر ٔتساحة كبَتة ك أىلو منبوذكف  .يف العراء يبيتوف  .كما
كظف مفدم ٣تموعة من األصوات الرخوة كالثاء الذم تكرر مرتُت تقريبا ك الظاء كالذاؿ .
كغَتىا الكثَت من اٟتركؼ ك قد اقتصرنا على أبرزىا فقط.كيف ا٠تتاـ نلحظ أف النشيد الوطٍت
الذم يلهم الشباب ٛتاسا ك قوة ك كاندفاعا ما ىو إال تشكيلة من أصوات اختارىا مفدم
زكريا لتلو ـ النفوس  ،ك لتعلن راية االستقالؿ ك اٟترية فقد أقسم بالعلم ك الدماء أف ٖترر أرض
الشهداء  ،ك ٢تذا كظف يف معظم النشيد إف دل نقل جلو أصواتا ٣تهورة ػ شديدة الوقع على
اآلذاف لتلهم اٟتماس يف الشباب الثائرين ك هتتز نفوس ا١تستعمر خوفا ك ارتباكا  ،ىذا بالنسبة
للصفات أما ا١تخارج فقد تالعب مفدم با١تخارج ك قد كظف تشكيلة صوتية تضم جل
ا١تخارج تقريبا فمن ا١تخرج الشفوم ٧تد حركفا مثل الباء ك ا١تيم ك الواك قد تكررت بنسبة كبَتة
تكنت بُت التاء ك الذاؿ ك الظاء ..إخل من اٟتركؼ اليت نلمس
يف النشيد أما األسنانية فقد ؿ
فيها نوعا من اإليقاع ا١تنتظم عند النطق هبا كما أف ىناؾ بعض الثقل يف النطق هباتو اٟتركؼ .
كذلك نتيجة الرتكاز اللساف باألسناف العليا .كقد كظفها مفدم ىنا للداللة على  .عسر
حالتو النفسية ك تذبذهبا .كما استعمل بعضا من اٟتركؼ اللهوية كحرؼ القاؼ الذم تردد
سبع عشرة مرة .كمن ىنا ٩تلص أف مفدم زكريا ك ظف يف قصائده تشكيلة ٥تتلفة من
األصوات اليت قطف من كل ٣تموعة منها باقة تعرب عن ما ٮتتلج نفسو ا١تتأ١تة  ،لكن ا١تالحظ
ىنا يستشف كثرة كركد األحرؼ اجملهورة ك اإلنفجارية  .كىذا بالتأكيد يعكس ما بنفسو من
مشاعر ثائرة مناضلة تنشد التحرر.
ػ 2ػ ا١تقاطع الصوتية
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الفصل التطبيقي:

إف ا١تقاطع من األدكات ا١تهمة يف أم ٖتليل صويت حيث " ٯتثل مرتبة أعلى من الوحدة الصوتية
"الفونيم يف الدرس الصويت  ،فإنو يف األدب يقدـ خدمات مهمة يف توقيع النص األديب كما
أنو ٯتنح األديب خصوصية من خالؿ توظيف أشكاؿ معينة منق يف بنية النص اإلبداعي تكوف
كفيلة بتجسيد ا١تعاناة النفسية كالعاطفية ك نقل اٟتالة الشعورية"(.)1
فاٟتالة النفسية ىي اليت تتحكم يف نوعية ا١تقاطع ا١توظفة يف القصيدة.نوع مفدم زكريا يف
ديوانو "اللهب ا١تقدس" بُت ا١تقاطع الصوتية  ،إال أنو قد غلب بعضها على بعض ك ماىذا إال
انعكاس ٟتالتو النفسية  ،كسنكتشف ىذه التنوعات يف بعض من النماذج ا١تختارة من شعره ،
()2

كسنبدأ با١تقطع األكؿ من " النشيد الرٝتي للثورة اٞتزائرية"
البيت الشعرم:

ً
الدم ًاء الزاكي ً
ً ً
اىرات .
ط
ال
ات
ى
ى
قى ىس نما بالنىا ًزالت ا١تىاح ىقات  ...ك ى
ى
التحليل ا١تقطعي:
ت  /ىما  /حػً  /قاىت
س  /ىم ٍن  /بًٍنػ  /نىاٍ ً /ز  /ىال  /ؿ
ىؽ /ى
ص ح .ص ح  .ص ح ص  .ص ح ص  .ص ح ح  .ص ح  .ص ح ح  .ص ح ص  .ص ح ح  .ص ح  .ص ح ح ص

ً
ً
ً
ً
ً
ت
ىك ٍد  /د  /ىماٍ  /ء ٍز  /زا  /كٍيػ  /يىاٍ  /ت ٍط  /طاٍ  /ق  /ىراٍ ٍ
صحص .صح .صحح  .صحص .صحح .صحص.

صحح.

صح ص

 .صحح .

صح.صح حص

البيت الشعرم
كالٍبػن ً
ود الالًَّمع ً
ات ا٠تىافً ىقات
ى يي
ى

ات الش ً
اى ىقات.
الشا٥تى ً ى
ًيف اٞتًباى ٍؿ ى

()1رابح بن خوية ،يف البنية الصوتية ك اإليقاعية  ،عادل الكتب اٟتديث ،إربد ،األردف ،ط،2013 ،1ص.79
() 2مفدم زكرياء اللهب ا١تقدس ص .62
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الفصل التطبيقي:

التحليل ا١تقطعي:
ً
ً
ً
ً
ات
ىكلٍػ  /بػي  /نيو  /د ٍؿ  /ىال  /مػ  /ىعا  /تلٍػ  /خا  /فػ  /قى ٍ
صحح .

صحص .صح.

ص ح ص .ص ح ح .

ص ح .ص ح ح  .ص ح ص .ص ح ح  .ص ح  .ص

ححص

ً
ً
ً
ً
ً
ات
ف ٍلػ  /جػً  /با  /ل ٍشػ  /ىشاٍ  /مػ  /ىخاٍ  /ت ٍشػ  /شا  /ىػ  /قى ٍ
صحص

ص ح ح.

.صح

ص ح ص .ص ح ح .ص ح .ص ح ح  .ص ح ص  .ص ح ح.

صح.ص

ححص

البيت الشعرم :ى٨ت ين ثيرنىا فى ىحيىاة أىك ٦تىىات
التحليل ا١تقطعي:
ً
ت
ىٍ٨تػ  /يف ٍ /ثر  /نىا  /فىػ  /ىحػ  /يىا  /ت ٍن  /أ ٍىك  /ىمػ  /ىماٍ ٍ
ص ح ص .ص ح

.ص ح ص  .ص ح ح .ص ح

.ص ح

.ص ح ح .ص ح ص .ص ح ص .ص ح .ص ح ح

ص

الع ٍزىـ أى ٍف ىٍٖتياى اٞتىىزائًٍر.
البيت الشعرم :ىك ىع ىق ٍدناى ى
التحليل ا١تقطعي:
ىك  /ىعػ  /قىػٍد  /نىا  /أىلػٍ  /ىع ٍز  /ىـ  /أى ٍف  /ىٍٖتػ  /يا  /أىلٍػ  /ىج  /زاى  /ئًٍر
ص ح .ص ح  .ص ح ص .ص ح ح.ص ح ص.ص ح ص.ص ح.ص ح ص.ص ح ص.ص ح ح.ص ح ص.ص

ح .ص ح ح .ص ح ص.

من خالؿ التحليل السابق يتبُت أف مفدم زكريا نوع يف مقاطع النشيد الوطٍت بُت القصَت
كا١تتوسط بنوعيو.
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الفصل التطبيقي:

كما نالحظ عليو أيضا اعتماده ا١تقاطع ا١تتوسطة ا١تغلقة بكثرة كىذا راجع إذل حالتو
النفسية ا١تتأزمة ،كنفسيتو ا١تنغلقة ا١تنحبسة بآالـ االستعمار كالكبت الذم تولَّد لو من السجن،
مث اسًتجع أنفاسو ليخرج كحشا ثائرا يريد ٖتطيم القيود كنلمس ذلك من خالؿ توظيفو
دؿ ىذا التنوع على شيء إ٪تا يد ُّ
ُّؿ على
للمقاطع ا١تفتوحة اليت تكررت ٙتانية عشر مرة .كإف ٌ
قدرتو الفائقة على التعبَت كالتالعب باأللفاظ كاألٟتاف.
فقد ناغم بُت اٟتزف كالكبت كاألمل .كالشيء الداؿ على ٘تكنو من النسج ىو توظيفو للمقطع
ا١تديد ،كقفل لكل بيت شعرم يف النشيد ما عدا البيت األخَت الذم ختمو بنفس متأكىة
تتخبط يف غياىب اٟتزف كاألدل لكنو كسر ىذا كلو بلوف من اٟتماس الذم يدغدغ أكصالو.
سنتطرؽ ١تقطوعة أخرل من الديواف قصد الكشف عن أنواع جديدة من ا١تقاطع الصوتية.
مقطوعة من " النشيد الرٝتي لإلٖتاد العاـ للشغالُت اٞتزائريُت"

()1

البيت الشعرم:
ً ً
الع ىمل
ىٍ٨ت ين يجٍن يد االٖتىاد ىك ى
نى ٍح

ضى ال ىك ىسل
نػيٍن ًج يز األى ٍشغى ى
اؿ الى نىػ ٍر ى
 /يف  /ج ٍف  /د ٍؿ  /إًت ً /
ت  /ىحاٍ ً /د  /ىك ٍؿ  /ءى  /ىم ٍل
ٍ
ي
ي

ص ح ص .ص ح .

ص ح ص .ص ح ص.

ص ح ص.

صح .

ص ح ح .ص ح .ص

ح ص .ص ح .ص ح ص

أش
ني ٍن ً /ج  /يز ٍ /أؿ ٍ /

 /ىغا

سل
 /ىؿ /ىال /نىػ ٍر  /ى
ض ٍل  /ىؾ ٍ /

ص ح ص .ص ح .ص ح .ص ح ص .ص ح ص .ص ح ح .ص ح .ص ح ح .ص ح ص.ص ح ص.ص
ح.ص ح ص

البيت الشعرم:
ً
الد ىك ٍؿ
الع ٍزىـ لًتى ٍح ًق ًيق األ ىىم ٍل :نىػ ٍرفى يع َّ
ُت ي
الرايىةى ىما بىػ ٍ ى
نىػ ٍعق يد ى
التحليل ا١تقطعي:
ً
ً
ح /قي /قً ٍل  /أى  /ىم ٍل
ت
نى ٍع  /ؽ  /يد ٍؿ  /ىع ٍز  /ىـ  /ؿ  /ىٍ
( )1مفدم زكريا ،اللهب ا١تقدس ،ص87
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الفصل التطبيقي:
ص ح ص .ص ح .ص ح ص .ص ح ص .ص ح .ص ح .ص ح ص .ص ح ح .ص ح ص .ص ح .ص ح ص

الد ىك ٍؿ
ُت ي
الرايىةى ىما بىػ ٍ ى
نىػ ٍرفى يع ٌ

م  /ىة  /ىما  /ى ٍيب /نى ٍد  /يد ىك ٍؿ
نىػ ٍر  /ى
ؼ  /يع ٍر  /ىرا  /ى

ص ح ص .ص ح .ص ح.

ص ح ح .ص ح .ص ح .ص ح ح .ص ح ص .ص ح ص.ص ح ص

البيت الشعرم :نىػ ٍقتل السو ً
الش ىدائً ىد ...نىػبػلي يغ ا١ت ىق ً
اص ىد...
اع ىد ...ىٍ٨ت ًم يل ٌ
ٍ
ي ي ٌى
التحليل ا١تقطي:

ً
ً
ب /يؿ/غي ٍل /ىـ/قىاً /
ص /ىد
س /ىكا ً /ع  /ىد /نى ٍح /م يل ٍ /
نى ٍق  /ي
شى
ش  /ىدا /ئ ىد /نى ٍ
ت  /يؿ ٍ /
سى

ص ح ص .ص ح .ص ح  .ص ح ص  .ص ح ح  .ص ح  .ص ح .ص ح ص .ص ح ص .ص ح ص  .ص ح ص  .ص ح ح .ص ح ص .ص ح ص .ص ح  .ص ح ص .ص

ح .ص ح ح .ص ح .ص ح

البيت الشعرم:
ىالنى ىك ُّل الى ى٪تى ِّلً-يف اٞتىىزائًٍر

التحليل المقطعي:

الى

 /فى  /ىك ٍل  /يؿ  /الى

 /ىف  /ىم ٍل  /يؿ

ص ح ح .ص ح .ص ح ص .ص ح .ص ح ح .ص ح .ص ح ص .ص ح

فً ٍل

 /جى  /زاى

 /ئًٍر

ص ح ص .ص ح .ص ح ح.ص ح ص

من التحليل السابق يتضح أف ىذا النشيد يظم عددا متنوعا من ا١تقاطع ،حيث نلحظ
بركزا كاضحا للمقطع القصَت با١تقارنة مع ا١تقاطع األخرل حيث تردد حوارل كاحد ك ثالثوف
مرة .ك ىذا النوع كثَت الوركد يف النصوص سواء أكانت شعرا أك نثرا.
ىذا باإلضافة إذل ا١تقطع ا١تتوسط ا١تغلق الذم تكرر تسعة ك عشرين مرة .أما ا١تقطع ا١تتوسط
ا١تفتوح فقد تكرر ثالثة عشر مرة .ك با١تقارنة مع النشيد الوطٍت السابق نلحظ أف ىناؾ بعض
التغَتات اليت طرأت على أنواع ا١تقاطع فقد اختفى ا١تقطع ا١تديد من ىذا النشيد يف حُت طغت
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الفصل التطبيقي:

ا١تقاطع ا١تفتوحة ك سادت ا١تقاطع ا١تتوسطة ا١تغلقة على نصيب أك فر يف النشيد السابق
(قسما).
ك سنعرض لتحليل آخر قصد الغوص أكثر يف شعر مفدم ك التعرؼ على خصائصو
ا١تقطعية ،ك قد كقع اختيارنا على" :نشيد االنطالقة الوطنية األكذل ٟتزب ٧تم مشاؿ إفريقيا
()1

الشمالية"

البيت الشعري:
ىرض اٞتي يدكد  .ىس ىالما ىم ٍه ىد ىم ىعالينىا
ىس ىالما ىسالىما أ ى
التحليل المقطعي:

س
ى

س  /الى  /ىم ٍن
 /الى  /ىم ٍن  /ى

ض ٍل  /يج  /يدك ً /د
 /أ ٍىر  /ى

ص ح .ص ح ح .ص ح ص .ص ح .ص ح ح .ص ح ص .ص ح ص .ص ح ص .ص ح .ص ح ح .ص ح

س
ى

 /الى

 /ىم ٍن  /ىم ٍو  /دى  /ىـ  /ىعا ً /رل  /نىا

ص ح .ص ح ص .ص ح ص .ص ح ص .ص ح .ص ح .ص ح ح .ص ح ح.ص ح ح

البيت الشعري:
فىأىنٍ ً
ت ًيف ال ىك ٍو ًف ىد ىار ا٠تيليودً
ؼ  /أى ٍف ً /
ت  /فً ٍل
ى

ً
ص ىار لىنىا ًدينىا
ىغىر يامك ى
 /ىك ٍو ً /ف  /ىدا  /ىرٍؿ  /يخ  /ليو ً /د

ص ح .ص ح ص .ص ح .ص ح ص.ص ح ح .ص ح .ص ح ح .ص ح ص.ص ح .ص ح ح .ص ح

غى /ى را

ً
صا  /ىر  /ىؿ  /نىا ً /د ٍم  /نىا
 /ـي  /ؾ  /ى

ص ح .ص ح ح .ص ح .ص ح .ص ح ح .ص ح .ص ح .ص ح ح .ص ح ح .ص ح ح

البيت الشعري:

فىإنَّا حولىك مثٍل اٞتنودً لًسا يف ىو ًاؾ يػن ً
اجينىا
ى يي ى ى ى يى
ىٍ
التحليل المقطعي:

ث  /لى ٍل  /يج  /نيو ً /د
ؼ  /إ ٍف  /نىا  /ىح ٍو  /ىؿ ً /ؾ ً /م ٍ
ى
( )1مفدم زكريا ،اللهب ا١تقدس ،ص .89
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الفصل التطبيقي:
ص ح .ص ح ص .ص ح ح .ص ح ص .ص ح .ص ح .ص ح ص .ص ح ص .ص ح .ص ح ح .ص ح

ًؿ

م  /نىا ً /جي  /نىا
 /ىسا  /يف  /ىق  /ىكا  /ؾً  /ي

ص ح .ص ح ح .ص ح .ص ح .ص ح ح .ص ح .ص ح .ص ح ح .ص ح ح .ص ح ح

يف ىذه ا١تقطوعة الشعرية برزت بصفة كبَتة ا١تقاطع القصَتة تليها ا١تقاطع ا١تتوسطة
ا١تفتوحة ك ىذا خالؼ النشيدين السابقُت اليت تكررت فيهما ٜتسة ك عشركف مرة " ك
الشاعر ٬تنح ٨تو ا١تد للتعبَت عن ضيقو ك تربمو ،ك يسعى إذل تفريغ ىذا الشعور ك إبالغو إذل
اآلخرين كضرب من الًتكيح عن النفس ك التنفيس عن ا٢تم" ( )1فا١تد إذف ىو كسيلة لتفريغ ما
بالنفس من ىم ك أدل ك حزف .فقد كسر مفدم ىنا رتابة ا١تقاطع القصَتة با١تتوسطة ا١تفتوحة
اليت تغزكىا حركؼ ا١تد .ك ما ىذا إال داللة على انفتاح نفس الشاعر بتغنيو ْتزب ٧تم مشاؿ
إفريقيا ألنو يعترب األمل الواعد باالستقالؿ ك اٟترية.
ك يف األخَت ٩تلص أف نصوص مفدم زكريا الشعرية زاخرة بشىت أنواع ا١تقاطع اليت تنم
على مدل ٘تكنو من نسج الشعر اٞتيد ،ك ىذا التالكف اٞتميل بُت ا١تقاطع خلق نوعا من
اٞتمالية على نصوصو الثورية إال أنو يف بعض األحياف يربز مقاطع على حساب األخرل ك ما
ىذا إال انعكاس صادؽ عما ٮتتلج نفسو ا١تتأ١تة تارة ك ا١تتأملة تارة أخرل .ك الذم يقرأ شعر
مفدم ٭تس ْتماس داخلي ٮتتلجو ك ما ىذا إذل نتيجة لصدؽ مشاعره اليت انعكست على
شعره فلونت بذلك ا١تقاطع تلوينات متناغمة ٦تا خلق ىذا االحساس الرائع.
 3ػ ػ بين التقطيع الصوتي و التقطيع العروضي:
إف التقطيع الصويت أك ا١تقطعي ٮتتلف اختالفا جوىريا عن التقطيع العركضي ،فلكل
منهما ٦تيزاتو ا٠تاصة اليت ٘تيزه عن غَته ،ك سنكتشف من خالؿ ٖتليلنا للقصائد عن مدل
()2

لج ىذه الدراسة ببيت من قصيدة "ك تعطلت لغة الكالـ"
ىذه االختالفات .ك ىسنى ي
التقطيع الصوتي:

( )1رابح بن خوية يف البنية الصوتية ك اإليقاعية ،ص .82
( )2مفدم زكريا ،اللهب ا١تقدس ،ص.42-41
64

الفصل التطبيقي:

اح ىكالى ٍـ
نىطى ىق ى
الرص ي
اص فى ىما يػيبى ي
م  /بىا  /يح  /ىؾ  /الى ٍـ
فى  /ىط  /قىػ ٍر  /ىر  /ى
صا /ي ص /ى ؼ  /ىما  /ي

ص ح .ص ح .ص ح ص .ص ح .ص ح ح.ص ح  .ص ح .ص ح ح .ص ح.ص ح ح.ص ح .ص ح .ص ح
حص

اح ىمالى ٍـ
ىك ىجىرل ى
القص ي
اص فى ىما يػيتى ي
م  /تىا  /يح  /ىـ  /ىال ٍـ
ىك  /جى /ى ٍرؿ ً /ؽ /ى صا /ي ص  /ى
ؼ  /ىما  /ي

ص ح .ص ح .ص ح ص .ص ح .ص ح ح .ص ح .ص ح  .ص ح ح .ص ح .ص ح ح .ص ح .ص ح .ص
ححص

ػ  4ػ التقطيع العروضي:
اح ىمالى ٍـ.
الر ى
اح ىكالى ٍـ  .ىك ىجىرل ى
ص ي
القص ي
اص فى ىما يػيبى ي
اص فى ىما يػيتى ي
نىطى ىق ٌ

اح ىمالى ٍـ.
اح ىكالىـ ىك ىجىر لٍ ى
نىطىىق ٍر ىر ى
قص ي
ص ي
اص فى ىما يػيتى ي
اص فى ىما يػيبى ي
00///0//0 // /0// 0/// 00///0// 0// /0// 0///

من التحليل السابق نلحظ أف عدد ا١تقاطع يف البيت األكؿ ىو ست ك عشركف
مقطعا ،ك ىذا على خالؼ التقطيع العركضي الذم ٯتىثل لىوي بالتفاعيل اليت تكررت ست مرات

يف البيت كما يتضح أيضا أف الوتد اجملموع = (ص ح  +ص ح ح) أم مقطع قصَت  +مقطع
متوسط مفتوح.
كسنتطرؽ إذل ٪توذج آخر قصد الكشف عن باقي االختالفات بُت التقطيعُت
()1

(العركضي ك الصويت) .ك قد كقع اختيارنا على بيت من قصيدة "كليد القنبلة الذرية"
التحليل الصوتي (المقطعي):
حيدا
الو يجود ىجاءى ىك ى
أى٢تىىذا ي
أى

 /ؿً  /ىق  /ىذ ٍؿ  /يك

 /يجو  /دً  /ىجا  /ءى  /ىك ً /حي  /ىدا /

ص ح .ص ح  .ص ح .ص ح ص .ص ح.

ص ح ح.ص ح .ص ح ح .ص ح.ص ح .ص ح ح .ص ح ح

( )1مفدم زكريا ،اللهب ا١تقدس ،ص .139
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أ ٍىـ لىوه ًيف ىزىمانًًو أى ٍشباىٍه
ً ً
ىش
أ ٍىـ  /ؿى  /يق ً /يف  /ىز  /ىما  /ف  /ق  /أ ٍ

 /بى ٍاه

ص ح .ص ح .ص ح .ص ح ح .ص ح .ص ح ح .ص ح .ص ح .ص ح ص .ص ح ح ص

التقطيع العروضي:
ً
يدا
الو يجود ىجاءى ىك ًح ى
أى٢تىىذا ي
ً
ً
يدا
أى٢تىاذى لٍ يو يجود ىجاءى ىك ًح ى

أىـٍ لىوي ًيف ىزىمانًًو أى ٍشبى ٍاه
أ ٍىـ لىوي ًيف ىزىمانًًو أى ٍشبى ٍاه

o/ o// /o/ /o/ /o/ o/ //

oo/ o/ // o// o/ // o/

نلحظ ىنا أف عدد ا١تقاطع الصوتية يعادؿ اثن

ين ك عشركف مقطعا صوتيا يف البيت

الواحد .أما فيما ٮتص التفعيالت العركضية فهي ست تفعيالت.
كما يتبُت أيضا أف ا١تقطع القصَت (ص ح) يعادؿ السبب الثقيل يف علم العركض أك يف
التقطيع العركضي ىذا باإلضافة إذل أف (ص ح ص) ا١تقطع ا١تتوسط ا١تغلق يساكم الوتد
اجملموع.
ك ما نستشفو من ىذا البيت أنو يوجد بو بعض الزحافات ك العلل اليت أثرت على
تطابق الشطرين سواء كاف ذلك عركضيا أك صوتيا .أما صوتيا فقد ٖتوؿ ا١تقطع القصَت (ص ح
) إذل مقطع متوسط مغلق (ص ح ص) يف الشطر الثاين.
ك ا١تقطع ا١تتوسط ا١تغلق إذل مقطع متوسط مفتوح  ...إخل ك عركضيا فقد إرتد السبب
الثقيل سببا خفيفا يف الشطر الثاين ،ك السبب ا٠تفيف ،سببا ثقيال ك ىكذا ...إخل.
من ىنا نلخص إذل أف أم تغيَت يصيب البيت الشعرم يؤثر مباشرة على نوع ا١تقطع ك تركيب
التفاعيل ،ك ىذه التغيَتات ال بد راجعة إذل نفسية الشاعر ا١تتذبذبة.
()1

"نشيد بربركس"

( )1مفدم زكريا ،اللهب ا١تقدس ،ص .78
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التقطيع الصوتي:
الفدا
يا م
صنى ىع ا١ت ٍجد ىك ىرٍمىز ى
ى ى ٍ ى
ص  /ىف  /ىع ٍل  /ىم ٍج ً /د  /ىك  /ىرٍـ
يىا  /ىم ٍ

 /زٍؿ ً /
ؼ  /داى /
ى

ص ح ح .ص ح ص .ص ح .ص ح ص .ص ح ص.ص ح .ص ح.ص ح ص.ص ح ص.ص ح .ص ح ح

الو ٍحي لشعر البىػ ىقا.
يىا ىم ٍهبى ى
ط ى

ب  /طى ٍل  /ىك ٍح  /مً ً /ؿ ً /ش ٍع ً /رٍؿ /ى ب  /قىا
يىا  /ىم ٍو  /ى

ص ح .ص ح ص.ص ح.ص ح ص.ص ح ص.ص ح.ص ح.ص ح ص.ص ح ص.ص ح .ص ح ح

التقطيع العروضي:

ياى مصنع ا١تجد ك رمز ً
الف ىدا .
ى ٍ ى ى ى ٍ ى ىٍ ى
فدا .
صنى ىع لٍ ىم ٍجد ىك ىرٍمز لٍ ى
يىا ىم ٍ
o// o/ o/ // o/ o// o/ o/

الو ٍحي لً ًش ٍع ًر البىػ ىقا.
يىا ىم ٍهب ى
ط ى
ط لٍ ىو ٍحي لً ًش ٍع ٍر لٍبىػ ىقا.
يىا ىم ٍهبى ى
o// o/ o/ // o/ o// o/ o/

من التحليل السابق يتضح أف ا١تقطع ا١تتوسط ا١تفتوح يعادؿ السبب ا٠تفيف أحيانا ك
الوتد اجملموع أحيانا أخرل .أما ا١تقطع ا١تتوسط ا١تغلق فيعادؿ بدركه سببا خفيفا ك من ىنا
نستنتج أف الًتاكيب العركضية ٗتتلف اختالفا كبَتا عن ا١تقاطع الصوتية ،ك ىي قابلة للتغَت ك
التبدؿ حسب حالة الشاعر النفسية ،أك لغاية يف نفسو.
ي و النبر:
التغـ
ف
النرب كالتنغيم:
إف للفونيمات فوؽ الًتكيبية دكر مهم يف تالكف الدالالت ك ا١تعاين ك سنكشف معا ىذه
الفونيمات يف شعر ،شاعر الثورة اٞتزائرية.
اىرات
الدماء ى
"قى ىس نما بالنػ ػ ػ ػػىازالىت ا١تىاح ىقات ك ى
الزاكيىات الطى ى
الشاى ىقات
الشا٥تىات ى
معات ا٠تىاف ىقات يف اٞتبىاؿ ى
ك البيػنيود الالى ى
ائر
ىٍ٨ت ين ثػيٍرنىا فى ىحيىاة أ ٍىك ٦تىى ٍ
ات ىك ىع ىق ٍدنىا ى
الع ٍزـى أى ٍف ىٍٖتياى اٞتىىز ٍ
فىا ٍش ىه يدكا  ...فىا ٍش ىه يدكا  ...فىا ٍش ىه يدكا ...
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است ٍقالىلنىا باٟتىٍرب قي ٍمنىا
ىٍ٨ت ين يجٍن يد ٍف يف ىسبيل اٟتىق ثػيٍرنىا ك ىإذل ٍ
صغىا لىنىا لى ىما نىطى ٍقنىا فىاٗتى ٍذنىا ىرنىةى البى ياركد ىكٍزنىا
ىدلٍ يى يك ٍن يي ٍ

الع ٍزىـ أى ٍف ىٍٖتيىا اٞتىىزائر
الر ىشاش ىٟتٍنىا ىك ىع ىق ٍدنىا ى
ىك ىعىزفٍػنىا نىػ ٍغ ىمةى ى
فاشهدكا  ...فاشهدكا  ...فاشهدكا

يا فرنسا قد مضى كقت العتاب ك طويناه كما يطول الكتاب
يافرنسا إف ذا يوـ اٟتساب فاستعدم ك خذم من اٞتواب
إف ثورتنا فصل ا٠تطاب ك عقدنا العزـ أف ٖتيا اٞتزائر
فاشهدكا  ...فاشهدكا  ...فاشهدكا ...
(

) تنغيم مستو

(

) تنغيم صاعد

(

) تنغيم ىابط

()1

من خالؿ ٝتاعنا ١تقطع قسما من اليوتيوب اتضح لنا أف مفدم زكريا نوع يف تنغيماتو
ما بُت صاعد ك مستو ك ىابط ك ىذا راجع ال ٤تالة ٟتالتو الشعورية ا١تتأزمة ا١تتذبذبة بُت حزف
ك أمل ك استقرار ك عدـ معرفة الذات أحيانا ٦تا انعكس بصفة جلية على شعره.
ففي البيت األكؿ نلحظ أف كلمة قسما ذات تنغيم صاعد ألنو يف موضع القسم ك ما
نلحظو أكثر على ىذه ا١تقطوعة أنو غزت التنغيمات الصاعدة جل األبيات ك ىذا دليل كاضح
على شدة عزٯتة الشاعر ك تأملو الكبَت من اٟتصوؿ على اٟترية ك االستقالؿ.
كما نلحظ أف كلمة قسما

فيها نرب على صوت ا١تيم حيث ارتكز عليو ارتكازا قويا

إلبرازه كشد ا النتباه إذل ىذا ال ىقسم النبيل ،كما نرب على حرؼ الفاء يف فاشهدكا .ك الشُت يف

( )1مفدم زكريا ،اللهب ا١تقدس ،ص  .62أخد عن:
https //www.youtube.com/watch ?vwzhm3hpxvb M
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كلمة رشاش ك ما نلحضو على ىذه اٟتركؼ ا١تنبورة أهنا حركؼ ٣تهورة شديدة انفجارية ك قد
استعمل مفدم زكريا ٣تموعة متنوعة من النغمات ا٢تابطة ك ذلك يف قولو:
"ما للجزائر ترجف الدنيا ٢تا؟

()1

ك الكوف يقعد حو٢تا ك يقاـ؟"

ىذا البيت ٯتثل نغمتُت ىابطتُت ألهنما يؤدياف غرض االستفهاـ ففي نشيد "ك تعطلت
لغة الكالـ" ( )2نوع مفدم بُت النغمات ،ما بُت صاعد ك ىابط ،فا٢تابطة ٘تثلت يف اٞتمل
االستفهامية ك الصاعدة ٘تثلت يف اٞتمل التعجبية .كما نلحظو من خالؿ ىذه النشيد أنو
تواترت النغمات ا٢تابطة أكثر من الصاعدة ذلك ألف التنغيمات ا٢تابطة تدؿ على ٘تاـ الكالـ
ك انتهائو على عكس الصاعدة.
أما النربات فقد ٘تثلت يف االرتكاز على حرؼ الراء يف كلمة رصاص ،ك الزام يف كلمة
زماف ك التاء يف كلمة ٖتكم
يف األخَت نقوؿ أف التنغيمات ك النربات اليت استعملها مفدم يف شعره ما ىي إال تنبيهات
يوظفها الشاعر بغية شد انتباه ا١تتلقي ،ك توضح ا١تعاين أكثر يف الذىن .خاصة ك أف للتنغيم
قدرة ىائلة على إجالء ا١تعٌت أكثر يف الذىن.
اإليقاع الداخلي  :إف القارئ ا١تتأمل للقصائد ا١تضمنة يف ديواف اللهب ا١تقدس ،يلمس نوعا
من اإليقاع اٟتماسي الذم يستلهم النفوس ،ك يأسر القلوب ،لذا عمدنا إذل اختيار ٪تاذج من
الديواف بغية الكشف عن سر ىذا اإليقاع ا٠تفي حيث استعاف الشاعر ببعض من األلواف
البديعية مثل
 – 1الجناس :كاف للتجنيسات ا١تختلفة دكر مهم يف خلق إيقاع ٦تيز يف شعر مفدم ك من
ذلك قولو" :اعصفي يا رياح

كاقصفي يا رعود"

( )1مفدم زكريا ،اللهب ا١تقدس ،ص .42
()2مفدم زكريا ،اللهب ا١تقدس  ،ص .42-41
()3ا١ترجع نفسو  ،ص.75
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فكلميت (اعصفي ،اقصفي) جناس ناقص ،الذم أضفى على ا١تعٌت ركنقا ك ٚتاال ،ك عمل
على إحداث نغم موسيقي تأنس لو األذف .كما ٧تد ىذا اللوف أيضا يف قولو:
"كم غرقنا يف دماىا  ...كاحًتقنا يف ٛتاىا  ...ك عقبنا يف ٝتاىا"

()1

فكلميت (ٛتاىاٝ ،تاىا) جناس ناقص.
استخدـ مفدم زكريا ىذا اللوف البديعي برباعة ك عفوية ،فال نلتمس فيو تكلفا .ك أحسن أنواع
اٞتناس ىو الذم "يكوف ا١تعٌت ىو الذم طلب ك استدعاه"

()2

أف يأيت عفويا غَت متكلف ،ك ىذا إف دؿ على شيء إ٪تا يدؿ على براعة الشاعر ،ك حسن
نظمو.
 – 2التصريع :إف التصريع من ا﵀سنات اليت تقوـ بوظيفة حيوية ،ك دكر بارز يف إحداث
إيقاع متميز يف األبيات الشعرية:
اىرات
قى ىس نما بالنىازالىت ا١تاح ىقات
الدماء ى
ىك ى
الزاكيىات الطى ى
ى
(3
الشاى ىقات"
ك البيػنيود ى
الشا٥تىات ى
معات ا٠تىاف ىقات يف اٞتبىاؿ ى
الال ى

فكلميت (نازالت ،زاكيات) متفقاف كزنا ك كذا كلميت (الالمعات ،ا٠تافقات) كقد أحدثت ىذه
التوازنات إيقاعا شجيا تأنس لو األذف .ك يف قولو" :نفقد العزـ لتحقيق األمل  ...نرفع الراية ما
()4

بُت الدكؿ  ...نقتل السواعدا ٨ ...تمل الشدائدا  ...نبلغ ا١تقاصدا"

فكلميت" :نعقد ،نرفع" ك "األمل ،الدكؿ" ك "السواعد ،الشدائد" نلحظ أف ىذه الثنائيات
ا١تتوازنة ،أضفت نغما ٦تيزا مؤثرا ك قد استعاف الشاعر هبذا اللوف البديعي ليجعل ا١تعٌت أكثر
كضوحا يف الذىن.
 – 3التوازي :يتجلى ىذا اللوف اٞتمارل يف معظم شعر مفدم زكريا ك من ذلك قولو:
( )1ا١ترجع نفسو ،ص.83
( )2اٞترجاين ،أسرار البالغة ،دار ا١تدين ،ص.11
( )3مفدم زكريا ،اللهب ا١تقدس ،ص.62
( )4ا١ترجع نفسو ،ص.85
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()1

قاـ ٮتتاؿ كا١تسيح كئيدا  .يتهادل نشواف يتلو النشيدا"

تكرر صوت الداؿ يف البيت عدة مرات (كئيدا ،يتهادل ،نشيدا) ك قد لعبت ىذه التكرارات
دكرا مهما يف تعادؿ ك٘تاثل كحدات البيت الشعرم ،ىذا باإلضافة إذل تلك النغمة الشجية اليت
٭تدثها ىذا التكرار ا١تنظم ،ك اليت تأسر ا١تتلقي بنقراهتا الرنانة .ك نلحظ ىذه الظاىرة أيضا يف
اح ىمالىـ" ( )2تكرر ىنا
اح ىكالىـ  ..ىك ىجىرل ى
الر ى
القص ي
ص ي
اص فى ىما يػيتى ي
اص ،فى ىما يػيبى ي
قولو نطق نىطى ىق ى
صوت الصاد ك ا١تيم (رصاص ،قصاص) (كالـ ،مالـ).
ك من التصريعات اليت كصفها الشاعر يف قصائده ما يلي:
()3

"قاـ ٮتتاؿ كا١تسيح كئيدا  ...يتهادل نشواف يتلو النشيدا"

تكرر حرؼ الركم الداؿ عركضا ك ضربا ٦تا أحدث نغما موسيقيا تأنس لو األذف ،ك تطرب لو
القلوب .كما استعمل ىذا اللوف يف قولو أيضا:
()4

"ىكذا يفعل أبناء اٞتزائر  ...يا صالح الدين يف أرض اٞتزائر"

فقد ٘تاثلت كلميت اٞتزائر ،ك اٞتزائر ،كزنا ك تقفية ك ىذا اللوف البديعي لو أثر كبَت يف التأثَت
على ا١تتلقي ٢تذا كصفو الشاعر يف عدة مواضع من قصائده.
 – 4الترصيع :استعملو الشاعر يف عدة مواضع نذكر منها:
"سر إذل ا١تيداف مأموف ا٠تطى  ...ك تطوع ،يف صفوؼ اٞتيش ثائر"
أنت جندم بساحات الفدا
زغردم يا أمة ك افتخرم

ك أنا ،يف ثورة التحرير ،شاعر
فابنك الشهم فدائي مغامر"

( )1ا١ترجع نفسو ،ص.17
( )2مفدم زكرياء اللهب ا١تقدس .41
( )3مفدم زكريا ،اللهب ا١تقدس ،ص.17
( )4ا١ترجع نفسو ،ص.13
()5ا١ترجع نفسو،ص.13
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رصع الشاعر كلمات لتكوف كاٟتلي الذم يزين جيد ا١ترأة ،فهي حلي تزين شعره ك تظفي عليو
ت بشعر مفدم منحى إيقاعيا خالبا
مسحة موسيقية ٚتيلة فكلمات "شاعر ،ثائر" ى٨تى ٍ

فحدثت مزاكجة بُت ىذا اللوف البديعي ك نربة اٟتماسة اليت تربز ك بقوة يف شعره ،ك ىذا ما

أحدث نغما أك إف صح القوؿ إيقاعا متميزا ٮتطف األبصار ،كيأسر القلوب.
 – 5الموازنة :اكتظت ا١توازنات يف شعر مفدم ،ك ىذا ما أحدث جرسا موسيقيا ،نتيجة
٘تاثل األكزاف يف كلمتُت ٥تتلفتُت ك سنعرض لبعض منها :حققت ىذه التكرارات إيقاعا
موسيقيا ٦تيزا ،فالتوازم عبارة "عن مركب ثنائي التكوين ،أحد طرفيو ال يعرؼ إال من خالؿ
اآلخر ،ك ىذا اآلخر ػ بدكره ػ يرتبط مع األكؿ بعالقة أقرب إذل التشابو"( )1ىذا يعٍت أف التوازم
ٮتلق نوعا من التماسك بُت أجزاء البيت الشعرم ،ك كذا بُت أجزاء الوحدات اإليقاعية،
فيحدث نغما موسيقيا معربا ،من خالؿ تكراره ألصوات معينة ترجع إذل نفسية الشاعر.
ك من ىنا ٩تلص إذل أف الشاعر استعاف ببعض األلواف البديعية ليجعل ا١تعاين أرسخ يف الذىن،
ك الذم نلحظو أيضا على مفدم استعانتو بالبديعيات الصوتية (كاٞتناس ،التصريع )...اليت
تؤثر بنقرات أصواهتا على ا١تتلقي فتخلف إيقاعا يستهوم السامع .كضفها خدمة ١تعاين
النظاؿ ،ك الثورة تارة ،ك اٟتماس ك التأكه تارة أخرل .ك ىذا التنوع الصويت ٧تم عنو تنوع يف
ا١تعاين ،ك ما ىذا إال دليل على ٘تكنو من النسج الشعرم
اإليقاع الخارجي:
أ – الوزف :ىو عمدة الشعر ،ك يكوف اختياره كفقا ٟتاالت نفسية تعًتم الشعراء ك سنعتمد
من خالؿ ٖتليالت عركضية لبعض النماذج ا١تختارة من شعر مفدم زكريا ،إذل الكشف عن
أنواع البحور اليت استعملها.
البيت الشعري:
اب
"يىا فىػىرنٍ ىسا قى ٍد ىم ى
اب ىك طىىويٍػنىاهي ىك ىما ييطٍ ىول الكتى ٍ
ت العتى ٍ
ضى ىكقٍ ي
( )1يورم لو٘تافٖ ،تليل النص الشعرم ،بنية القصيدة ،ص.129
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اب
يىا فىػىرنٍ ىسا قى ٍد ىم ى
اب ىك طىىويٍناىهي ىك ىما ييطٍ ىو لٍكتى ٍ
ت لٍعتى ٍ
ضى ىكقٍ ي
ك ما نلحظو ٦تا سبق أف مفدم زكريا استخدـ ْتر الرمل .كزنا لقصيدة ىاتو .كقد ٝتي ىذا
البحر ىكذا "لسرعة النطق بو ،ك ذلك لتتابع تفعيلو فاعالتن ( )...فهو يف اللغة اإلسراع يف
ا١تشي ،ك منو الرمل ا١تعركؼ يف الطواؼ"( )1ك استعمل الشاعر ىذا البحر ألنو يدؿ على" الرقة
٬تود نظمو يف األحزاف ،ك األفراح ،ك الزىريات" ( )2ك ما توضيفو لبحر الرمل إال دليل على رقة
إحساسو.
البيت الشعري:
"ك تعلم ا١تستعمركف شعوهبا

()3

أف التحكم يف الشعوب حراـ"

أىنٍ ىن تٍػتى ىح يك ىم ف ٍش يش يعوب ىحىر يامو

مرك ىف يش يعوهبىا
لم لٍ يم ٍستىػ ٍع ي
ىكتيػ ىعلٍ ي
ك ا١تالحظ ىنا ٬تد أف الشاعر استبدؿ الرمل بالكامل .الذم ٯتيل" إذل الشدة أقرب منو إذل
الرقة"( )4ك ىذا دليل على أف الشاعر يف أكج غضبو ،الذم انعكس على اختياره لبحر الكامل.
البيت الشعري:

"ياى لىيل خيم  . . .ك ٍاع ً
ص ًفي يىا ًرياى ٍح
ى
ٍ ي ىٌ ٍ

ياأيفٍق دم ًدـ  . . .ك اقٍ ً ً
ود"
صفي يىا ير يع ٍ
ى ي ىٍ ٍ
ى

()5

كظؼ مفدم زكريا البحر السريع الذم يتكوف من ثالثة تفاعيل يف كل شطر ك قد استعملو
ألنو ٬تود" يف الوصف ك تصوير االنفعاالت"( )6اليت تنتابو من فينة ألخرل.
من ىنا ٩تلص أف مفدم زكريا نوع يف األكزاف فقد ك ظؼ البحر السريع تارة ،ك البحر الكامل
تارة أخرل ،كما ك ظؼ ْتر الرمل أيضا يف بعض قصائده ك القاسم ا١تشًتؾ بُت ىذه البحور

()1صفاء خلوصي،فن التقطيع الشعرم كالقافية،منشورات مكتبة ا١تثٌت، ،بغداد،ط،1977،5ص .133
()2غازم ٯتوتْ،تورالشعرالعريب،عركض ا٠تليل،دارالفكر اللبناين، ،بَتكت لبناف،ط،1992،2ص .131
()3مفدم زكريا،اللهب ا١تقدس،ص .42-41
()4صفاء خلوصي،فن التقطيع الشعرم كالقافية  ،ص .95
()5مفدم زكرياء اللهب ا١تقدس ص .76
( )6صفاء خلوصي ،فن التقطيع الشعرم ك القافية ،ص .144
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ا٠تفة ك السرعة يف النطق ٦تا يؤدم إذل إيقاع ٦تيز ،ىذا إذل جانب أهنا تدؿ على الرقة تارة ك
الشدة تارة أخرل.
ب – القافية :إف للقوايف دكر مهم جدا يف الشعر ،خاصة ك أف ٢تا تأثَتات على ا١تعاين ك
على اإليقاع العاـ للبيت الشعرم ك إليكم بعض النماذج من شعر مفدم:
اف ًيف س ً ً
"صرخةي األىكطى ً
ت
لنداء ...
اس ىً
جيبيوا لٍ ى
اح الف ىدا اٝتى يع ى
وىا ك ٍ
ىٍ ى ٍ
ى
كا ٍكتب ً ً
يكىا لبىٍت اٞتً ًيل ىغ ىدا ...
ُّه ىدا
كاقٍػىرأ ى
ى يي ى
وىا بًد ىماء الش ى
ً ()1
الع ٍزىـ أى ٍف ٖتىيىا اٞتىىزائر"
ك يىا ىٍ٣ت يد يى ىدا
قى ٍد ىم ىد ٍدناى لى ى
ىك ىع ىق ٍدنىا ى
القافية يف البيت األكؿ ىي كلمة (لًٍننً ىدا )0//0/ :
أما حركفها فهي :الداؿ :ركم ،األلف :خركج
أما البيت الثاين فالقافية ىي :جيل غدا 0///0/
ائر /
ك الداؿ يعد ركيا ك األلف خركجا أما البيت األخَت فالقافية ىي ( :ىز ٍ

 )0/0ك حرؼ

الركم ىو الراء ك ما نلحظو ىنا أف حرؼ الركم تغَت من الداؿ يف األبيات الثالثة األكذل إذل
الراء يف البيت األخَت .كما نستشف تغَتا يف نوعها أيضا فقد انتقلت من القافية ا١تطلقة يف
األبيات الثالثة األكذل إذل ا١تقيدة يف البيت األخَت ،كما نوع يف حدكدىا ،فالبيت األكؿ
استعمل حد ا١تتدارؾ .أما البيت الثاين فقد استخدـ فيو حد ا١تًتاكب ،أما األخَت فقد ختمو
با١تتواتر ك من ىنا ٩تلص أف مفدم زكريا نوع يف حركؼ القوايف ك حدكدىا ليخرج من حيز
كالسيكية اإليقاع إذل التجرد من القيود ك اٟترية يف التعبَت عن ما بداخلو ك قد عمل مفدم
على تنويع أكتار القافية على اعتبار أف كجودىا" ضركرم لوجود شعر دقيق يف تكوينو
ا١توسيقي"(.)2

( )1مفدم زكريا ،اللهب ا١تقدس ،ص .62
( )2صفاء خلوصي ،فن التقطيع الشعرم ك القافية ،ص .215
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ك ٦تا سبق يتضح أف لإليقاع بشكليو ا٠تارجي ك الداخلي دكر مهم جدا يف التأثَت على ا١تتلقي
ك نلحظ أف شاعرنا كاف ذكيا

بتوظيفو إيقاعات ٗتدـ غرضو ا١تنشود يف الرفع من ٛتاس

الشباب الثائر ضد ا١تستعمر الغاضب.

75

خا٘تة

الخاتمة

ا٠تا٘تة
حاكلن من خالؿ دراستنا ىذه البحث عن ا٠تصائص الصوتية يف شعر مفدم زكريا الذم
ا
ل ثوريا يف يجل قصائدىم األمر الذم جعل من ىذه الدراسة
يعترب من الشعراء الذين ى٨تى ٍو منح ن
عنصرا مشوقا ١تعرفة ا١تميزات كا٠تصائص الصوتية اليت استعملها ىذا الشاعر ا١تناضل .
كقد أمكننا أف نسجل ٚتلة من النتائج نذكر منها :
ػ ػ ػ اكتشفنا أف للبنية عدة معاف كتندرج ضمن عدة علوـ كما أهنا تتداخل مع عدة مصطلحات
يف تعريفها العاـ كمن ٚتلة ىذه ا١تصطلحات نذكر على سبيل التمثيل :الصورة ،ا٢تيكل ،
النظاـ ،النسق ......،
ػ ػ ػ يقسم علم األصوات إذل قسمُت أساسيُت (علم األصوات العاـ ،علم األصوات الوظيفي
اللذاف يػي ىعداف أساس كل اؿدرا سات يف البيٌت الصوتية على اعتبار أف علم األصوات العاـ يدرس
األصوات يف صورهتا ا١تفردة من حيث ا١تخرج كالصفة ....

أما علم األصوات الوظيفي فيعمل على كصف ا١تنظومات الصوتية للبٌت اللغوية.
ػ ػ موضع إخراج األصوات ليس كافيا لتمييزىا عن بعضها البعض فقد يشًتؾ صوت كاحد يف
ث من ٥ترج ٢تذا البد من صفات ٘تيز كل صوت عن اآلخر فالصفة تعترب األمارة التمييزية
أؾ ر
لألصوات بعضها عن بعض .
ػ ػ تعترب اٟتركة نواة ا١تقطع الصويت كأساسو أما الصوامت فتعترب من الثانويات .
ػ ػ اليوجد تطابق بُت التقطيع الصويت كالتقطيع العركضي فرمز عركضي كاحد يساكم ثالثة أك
أربعة رموز صوتية .
ػ ػ يعترب النرب كالتنغيم من الفونيمات فوؽ الًتكيبية اليت تعترب كسيلة مساعدة إلبراز ا١تعٍت كتقريبها
من الذىن  .إف ىذه الفونيمات صعبة التطبيق ٔتا كاف على النصوص ألهنا ٘تس ا١تعٌت بشكل
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كبَت ك٧تد أف العلماء أيضا أقركا هبذا كصرحوا بأف يف دراستها ٥تاطرة كبَتة  .كما أهنم اختلفو
يف كضع قوانُت ٤تكمة ٢تا كلعل أكؿ من كضع قواعد نربية ىو الدكتور ٘تاـ حساف إال أهنا
حسب رأيي ال تنطبق على كل الكالـ ألف األداء ٮتتلف من شخص آلخر .كمن خالؿ
تطبيقنا للنرب على النصوص الشعرية يف ا١تدكنة اكتشفنا أنو ال ٮتضع لقانوف كاضح فهو ٮتتلف
من مكاف إذل مكاف كمن مقطع آلخر ذلك حسب اٟتالة الشعورية للشاعر نفسو
ػ ػ اإليقاع عنصر مهم يف الشعر فهو الذم ٮتلق نوعا من اللحن الشجي الذم يتالءـ كا١تتلقي
فيؤثر فيو إ٬تابا كقد استعمل مفدم زكريا تنوعات إيقاعية ٥تتلفة  .إال أنو دل

يوظف الطباؽ

كا١تقابلة  ،كأكثر من استعماؿ التصريع كالتجنيس كالتوازم الصويت كا١تماثلة كىذه الصور تشًتؾ
يف أهنا ٗتلق نوعا من اإليقاع ا١توسيقي الرناف الذم يستهوم األنفس كتطرب لو اآلذاف كلعل
ىذا يتالءـ كموضوع قصائده الثورية التحررية
ػ ػ نوع مفدم زكريا يف البحور الشعرية بُت الرمل كالسريع كالكامل كقد اختار الشاعر ىذه
البحور دكف غَتىا ألهنا تؤدم الدالالت ا١تطلوبة فهي بُت الرقة تارة كالشدة تارة أخرل
ػ ػ ػ نوع الشاعر يف القوايف بُت ا١تطلق كا١تقيد كما نوع يف حركفها كحدكدىا كىذا التنويع راجع
ال٤تالة لغرض التجديد كالتجرد من القيود الشعرية الكالسيكية كنشد اٟترية .
كيف ا٠تتاـ نقوؿ أف مفدم زكريا شاعر النضاؿ كالتحرر .كشعره باركد من الكلمات كاألصوات
ا١تعربة كيف ديوانو اللهب ا١تقدس تشكيالت صوتية ك٥ترجية كإيقاعية متنوعة اليت ٯتكن دراستها
كالتنقيب عن ا٠تصائص الصوتية اإليقاعية خاصة كأف الديواف ال يزاؿ ٣تاال خصبا للبحث
كالتنقيب الصويت كاإلحصائي .كما أكصي الطلبة بضركرة االىتماـ ٔتثل ىذه البحوث الصوتية
كدراسة اٞتانب التنغيمي كالنربم يف ىذه القصائد خاصة كأهنا متوفرة بصوت صاحبها كما
ٯتكن دراستها دراسة فيزيائية
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القرآف الكرمي  :برواية حفص عن عاصم ،السحار للطباعة

ادلصادر وادلراجع:
أوال :ادلصادر :
ػ ػ ػ مفدي زكريا  ،اللهب ادلقدس موفم للنشر ،دط

ثانيا  :ادلراجع:
أ /العربية:
/1إبراهيم أنيس األصوات اللغوية ،مطبعة مصر  ،دت  ،مصر  ،دط
 /2أمحد الباييب القضايا التطريزية يف القراءات القرآنية ،دراسة لسانية يف الصواتة اإليقاعية
،عامل الكتب احلديث ،2012 ،إربد االردف ،ط 1ج. 1
 /3أمحد اذلامشي  ،جواهر البالغة يف ادلعاين والبياف والبديع  ،دار الفكر للطباعة والنشر
 ،2010،بًنوت لبناف،ط1
/4أمحد زرقة،أسرار احلروؼ  ،دار احلصاد للنشر والتوزيع  ،1993 ،دمشق ط1
/5أمحد سلتار عمر ،دراسة الصوت اللغوي عامل الكتب  ،1997القاهرة دط
 /6أسعد مسعد اذلواري  ،هتذيب ادلقدمة اللغوية للعاليلي  ،دار السؤاؿ للطباعة والنشر
 ،1985دمشق ،ط3
/7أبو إمساعيل بن بكر ادلقري  ،العروض والقوايف ،شرح وتعليق حيٍن بن علي حيٍن ادلاركي ،
دار النشر للجامعات ،2009،القاهرة ،دط
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/8أبو حسن حازـ القرطاجين ،الباقي من كتاب القوايف  ،حتقيق علي العزيوي  ،دار األمحدية
للنشر ،1997،الدار البيضاء ،ط
 /9متاـ حساف  ،اللغة العربية معناها ومبناها ،دار الثقافة ،1994الدار البيضاء ،ادلغرب،دط
/10متاـ حساف ،مناهج البحث يف اللغة ،مكتبة األجنلو ادلصرية ،1990،القاهرة  ،دط
/11مجيل بن عبد اجمليد ،البديع بٌن البالغة العربية واللسانيات النصية،اذليئة ادلصرية العامة
للكتاب ،1998،مصر  ،دط
 /12حازـ علي كماؿ الدين ،دراسة يف علم األصوات  ،مكتبة اآلداب ،1999،القاهرة
،ط1
/13حسن فتح الباب  ،مفدي زكريا شاعر الثورة اجلزائرية ،دار الرائد للكتاب ،2010 ،
اجلزائر ،دط
/14رابح بن خوية ،يف البنية الصوتية واإليقاعية ،عامل الكتب احلديث،2013،إربد األردف
،ط1
 /15زكريا إبراهيم ،مشكالت فلسفية مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية ،مكتبة مصر
،دط
/16مسًن شريف إستيتية ،اللسانيات اجملاؿ الوظيفة وادلنهج ،عامل الكتب
احلديث،2008،إربد ،ط2
/17مسًن شريف إستيتية ،رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية ،دار وائل للنشر ،2002عماف
األردف ،دط
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/18سيد البحراوي العروض وإيقاع الشعر العريب ،زلاولة إلنتاج معرفة علمية،اذليئة ادلصرية
العامة للكتاب ،1993،مصر دط
/19شحات زلمد أبو ستيت ،دراسات منهجيةيف علم البديع ،1994،ط1
/20الشريف علي بن زلمد اجلرجاين ،كتاب التعريفات ،دار اإلدياف للطبع والنشر والتوزيع
،دت ،اإلسكندرية ،دط
 /21صبحي الصاحل ،دراسات يف فقه اللغة ،دار العلم للماليٌن ،2009،بًنوت لبناف،دط
/22صربي ادلتويل ،دراسات يف علم األصوات النظرية والدراسات التطبيقية لعلم التجويد
القرآين ،مكتبة زهرء الشرؽ،2006،ط1
/23صفاء خلوصي ،فن التقطيع الشعري والقافية ،منشورات مكتبة ادلثىن،1977،بغداد،د
/24عبد احلميد السيد  ،دراسات يف اللسانيات العربية،ادلشاكلة والتنغيم رؤى حتليلية،دار
حامد للنشر والتوزيع
/25عبد الصبور شاهٌن ،ادلنهج الصويت للبنية العربية،رؤية جديدة يف لصرؼ العريب ،مؤسسة
الرسالة،1980،بًنوت،دط
/26عبد العزيز عتيق ،علم العروض والقافية ،دار النهضة العربية ،بًنوت ،ذط
/27عبد القادر عبد اجلليل ،علم الصرؼ الصويت ،األزمنة،1998،دط،
/28عبد اهلل درويش،دراسات يف علم العروض والقافية،مكتبةالطالب اجلامعي
،1987،مكة ادلكرمة،،العزيزية،ط3
/29عبد الواحد حسن الشيخ البديع والتوازي ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،1999،مصر
،مصر ،دط
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/30أبو الفتح عثماف بن جين ،حتقيق عبد احلكيم بن زلمد ،ادلكتبة التوفيقية
،دت،دط،اجمللد الثالث
/31عز الدين إمساعيل ،األسس اجلمالية يف النقد العريب عرض وتفسًن ومقارنة ،دار الفكر
العريب،1974،ط3
/32عصاـ نور الدين ،علم األصوات اللغوية الفونيتيكا ،دار الفكر اللبناين  ،1996،بًنوت
لبناف،ط1
/33عصاـ نور الدين ،علم وظائف األصوات اللغويةالفونولوجيا ،دار الفكر اللبناين
،1992،بًنوت ،ط1
/34عطية قابل نصر ،غاية ادلريد يف علم التجويد الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية
واإلفتاء،1994،القاهرة ،ط4
/35أبو علي السمايت اإلشبيلي  ،دلعروؼ بابن الطحاف ،رسائل من الرتاث ،سلارج احلروؼ
وصفاهتا ،حتقيق يعقوب الرتكستاين

،جدة

/36علي صدر الدين بن معصوـ ادلدين ،أنوار الربيع يف أنواع البديع ،حققه وترجم لشعرائه
شاكر هادي شكر ،1969،النجف ط،1ج5
 /37غازي ديوت ،حبور الشعر العريب  ،عروض اخلليل  ،دار الفكر اللبناين ،1992،بًنوت
لبناف ،ط2
/38فيصل األمحر ،معجم السيميائيات  ،الدار العربية للعلوـ ناشروف ،2010،ط1
/39أبو الفرج قدامة بن جعفر ،نقد الشعر  ،حتقيق زلمد بن عبد ادلنعم خفاجي ،دار
الكتب العلمية ،دت،بًنوت لبناف
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/40كماؿ بشر ،علم األصوات ،دار غريب للطباعة والنشر ،2000،القاهرة ،دط
/41مبارؾ حنوف  ،يف الصواتة الزمنية الوقف يف اللسانيات الكالسيكية  ،دار األماف
،2003الرياض ،ط1
/42زلمد إسحاؽ العناين ،مدخل إىل الصوتيات  ،دار وائل للنشر  ،2008،دط
/43زلمد بن طباطبا العلوي ،عيار الشعر ،شرح وحتقيق عباس عبد الساتر  ،مراجعة نعيم
زرزور  ،دار الكتب العلمية،2005،بًنوت لبناف
/44زلمد بن فالح ادلطًني  ،العروض وأحكاـ القافية العربية  ،تقدمي سعد بن عبد العزيز
مصلوح
/45زلمد زلمد داود  ،الصوائت وادلعىن يف العربية  ،دراسة داللية ومعجم  ،دار غريب
للطباعة والنشر  ،2001القاهرة دط
/46زلمود السعراف  ،علم اللغة مقدمة للقارئ العريب  ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر
،دت ،بًنوت ،دط
/47زلمود الفاخوري  ،موسيقا الشعر العريب  ،مطبعة الروضة  ،1996،دمشق دط
/48زلمود فهمي حجازي  ،مدخل إىل علم اللغة  ،دار قباء للطباعة والنشر  ،دت ،القاهرة
دط
/49مصطفى بو عناين  ،يف الصوتيات العربية والغربية أبعاد التصنيف الفونيطيقي ومناذج
التنظًن الفونولوجي  ،عامل الكتب احلديث ،2010،إربد ،ط1
/50مصطفى حركات  ،الصوتيات والفونولوجيا  ،ادلكتبة العصرية ،1998،صيدا بًنوت
،ط1
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 /51مصطفى غلفاف ،اللسانيات البنيوية منهجيات واجتاهات  ،دار الكتاب اجلديدة
ادلتحدة ،ط1
 /52مصطفى غلفاف  ،يف اللسانيات العامة تارخيها طبيعتها موضوعها مفاهيمها ،دار
الكتب اجلديدة ادلتحدة ،2010،بًنوت ،لبناف ،ط1
/53مفدي زكريا ،أرلادنا تتكلم وقصائد أخرى تصدير بقلم فخامة الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة  ،مجع وحتقيق مصطفى بن احلاج بكًنة محودة  ،مؤسسة مفدي زكريا والوكالة
الوطنية لالتصاؿ والنشر ،اجلزائر ،دط
/54منصور بن زلمد الغامدي  ،الصوتيات العربية مكتبة التوبة  ،2001،الرياض ط1
/55أبو نصر زلمد بن زلمد بن صرخاف الفارايب  ،ادلوسيقى الكبًن  ،حتقيق وشرح غطاس
عبد ادللك خشبة ،مراجعة وتصدير زلمود أمحد احلفين  ،دار الكتاب العربية للطباعىة والنشر
القاهرة  ،دط
/56نعماف عبد السميع متويل إيقاع الشعرر العريب يف الشعر البييت ،الشعر احلر قصيدة النثر
 ،دار العلم واإلدياف للنشر والوزيع ،2013دسوؽ ،ط1

ثالثا  :ادلعاجم :
/1إبراهيم مصطفى ،أمحد حسن الزيات وآخروف  ،ادلعجم الوسيط دار الدعوة ،1960،
القاهرة ،دط  ،ج1و2
/2إميل بديع يعقوب ،ادلعجم ادلفصل يف علم العروض والقافية وفنوف الشعر ،دار الكتب
العلمية  ،1991 ،بًنوت لبناف  ،ط1
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/3رشيد عبد الرمحاف لعبيدي  ،معجم الصوتيات  ،مركز البحوث والدراسات اإلسالمية
،2007،العراؽ بغداد
/4زلمد علي اخلويل  ،معجم علم األصوات ،مطبعة الفرزدؽ ،1995 ،دط
/5مسعد اذلواري  ،قاموس البالغة وأصوؿ النقد والتذوؽ ،مكتبة اإلدياف ادلصورة ،1995،
مصر ،دط
/6ابن منظور  ،لساف العرب ،صححه أمٌن زلمد عبد الوهاب ،زلمد صادؽ لعبيدي  ،دار
إحياء الرتاث  ،للطباعة والنشر،1999 ،بًنوت  ،لبناف  ،ط1
رابعا  :ادلراجع ادلرتمجة :
/1برتيل مادلربغ ،علم األصوات  ،تعريب ودراسة الدكتور عبد الصبور شاهٌن  ،مكتبة
الشباب ،دت ،دط
/2برجسرتاسل ،التطور النحوي للغة العربية  ،أخرجه وصححه وعلق عليه رمضاف عبد
التواب،مكتبة اخلاجني ،1994،القاهرة
/3جاف كانتينو  ،علم األصوات العربية ،نقله إىل العربية صاحل القرمادي ،مركز الدراسات
والبحوث االقتصادية واالجتماعية  ،1966،تونس دط
/4يوري لومتاف ،حتليل النص الشعري بنية القصيدة  ،ترمجة وتقدمي زلمد فتوح أمحد،دار
ادلعارؼ ،دت  ،القاهرة
خامسا اجملالت والدوريات :
 /1مجداف رضواف ابو عاصي  ،األداءات ادلصاحبة للكالـ وأثرها يف ادلعىن  ،رللة اجلامعة
اإلسالمية سلسلة الدراسات اإلنسانية  ،ع،2يونيو 2009،
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مالحظة  :مل يعتد يف ترتيبها ب :أبو ،ابن،أؿ،أـ
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