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�س البحث ملخَّ

اهتمَّ البحث بدراس��ة تقنيات اإليقاع الناجم بوس��اطة تكرار األصوات، ودراسة 
كلُّ م��ا من ش��أنه أن حُيِدث نغاًم يف األذن، وأثًرا يف النف��س، أو يلفت إليه الفكر، كتكرار 
مها أهم العن��ارص الصائتة التي كان هلا وج��ود مميَّز يف قصيدة  الص��وت والتجني��س بعدِّ
ّ )أضح�����ى يمي���س كغ���صن ب��ان يف حى(، والت��ي متثِّل اإلفادة  اب��ن العرندس احِل��لِّ
الواضح��ة البن العرندس من جرس األلفاظ وتناغ��م العبارات، ما يدلُّ عى مهارته يف 
نس��ج الكلامت وترتيبها وتنسيقها، بحيث يصبح البيت الش��عرّي أو اجلملة من الكالم 
دة النَّغم، خمتلفة األلوان، يستمتع هبا من له دراية هبذا الفن،  أشبه بفاصلة موسيقيَّة متعدِّ
ويرى فيها دليل املهارة والقدرة الفنيَّة، ليفتح لنا هذا البحث باًبا من أبواب دراس��ة هذا 

اد، ودرسه كثري من الباحثني. الشاعر الذي أشاد بشعره كثري من النقَّ
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Abstract

The research was interested in studying the techniques of 

rhythm caused by the repetition of sounds and the study of 

everything that would cause a melody in the ear, and an impact 

on the soul, or draws to thought, such as the repetition of the 

sound and naturalization as the most important vocal elements 

that had a distinct presence in the poem of Ibn Al-Arandas Al-

Hilli (adh'haa yamis keghasn ban fi hely) which represents the 

clear benefit of Ibn Al-Arandas from the timbre of words and 

the harmony of phrases, which indicates his skill in weaving, 

arranging and coordinating words. So that the poetic line or 

sentence of speech becomes more like a multi-tone musical 

comma, of different colors, enjoyed by those who are familiar 

with this art, and see in it evidence of skill and artistic ability, so 

that this research opens for us a section of the study of this poet, 

who praised his poetry by many critics and studied it a lot. from 

researchers.
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مة املقدِّ

د  احلم��د هلل ربِّ العامل��ني، والصالة والس��الم ع��ى أرشف اخللق واملرس��لني، حممَّ
ين الفاضلني. األمني، وعى آله الطيِّبني الطاهرين اخلريِّ

وبعد.. فإنَّ لإليقاع أثٌر فنِّّي حُيدثه النصُّ يف النفس من خالل نشوء حركٍة انحرافيٍَّة 
ٍة إىل إش��اراٍت فنيٍَّة ُتس��هم يف  ل هبا العنارص من وس��ائل داللٍة معنويَّ داخل النصِّ تتحوَّ
ه إليها، حتَّى  ي، وشدِّ حتقيق التأثري اجلاميّل يف األعامل األدبيَّة، وتؤدِّي إىل لفت انتباه املتلقِّ
أنَّ بع��ض الباحثني يرى أنَّ مجاليَّة النصِّ ليس��ت فيام يق��ول، ولكن فيام حُيدث يف النفس 
من تأثري، فالناس تطرب يف أحيان كثرية لوقع القصيدة وإيقاعها يف نفوسهم ال معانيها، 
ل، أو قد يكون الكالم حمتوًيا عى معنى عادي ال يوصف  فيطغى اإليقاع عى املعنى املتأمَّ
بابتكار وال دقَّة، ولكنَّه بتأثري اإليقاع والتنغيم والتالحم املوسيقي يملك عليك نفسك؛ 

ه من القالئد والعيون. له منزلة رفيعة، وتعدُّ فال يسعك إالَّ أن تعجب به وتنزِّ

وال ش��كَّ يف أنَّ اإليق��اع املتس��اوق ال��ذي حُيدثه تك��رار الصوت يبعث إحساًس��ا 
بالسور، وش��عوًرا باملتعة واالرتي��اح، هييِّئ للمتكلِّم َتنزيل املعاين وانس��ياب األلفاظ، 
والنّص األديب يف اس��تعانته باملوسيقى الكالميَّة إنَّام يستعني بأقوى الطرق اإلحيائيَّة؛ ألنَّ 
املوس��يقى طريق الس��موِّ باألرواح والتعبري عامَّ يعجز التعبري عن��ه، وتقوم األصوات يف 
ة اخلام لتأليف أشكال هذه املوسيقى، بام يمتلكه كّل  ذلك بأثر بالغ األمهيَّة بوصفها املادَّ
��ح من جتاور صوَتني خمتلَفني من صفات  ة مس��تقلَّة، وبام يرشَّ صوٍت من صفات خاصَّ

جديدة تظهر يف أحدمها، أو تظهر يف ِكَليِهام.
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إنَّ إيقاعيَّ��ة الن��صِّ قد تعنى التكرار ال��دورّي لعنارص خمتلفة يف ذاهتا، متش��اهبة يف 
مواقعها ومواضعها من العمل بغية التس��وية بني ما ليس متس��اوًيا، أو هبدف الكش��ف 
ع، وقد تعني تكرار املتش��ابة بغية الكش��ف عن احلدِّ األدنى  عن الوحدة من خالل التنوُّ
ع من خالل الوح��دة، لذا فإنَّ اإليق��اع يف النصِّ هو  هل��ذا التش��ابه، أو حتَّى إبراز التن��وُّ
العنرص الذي يميِّز العمل األديّب عامَّ سواه، فضاًل عن أنَّه يتخلَّل البنية الركيبيَّة للعمل، 
ن منها ذل��ك العمل حتظى م��ن تلك الطبيع��ة املميزة بام  ��ة الت��ي يتكوَّ  والعن��ارص اللغويَّ
دة بني   ال حتظى به يف االس��تعامل الع��ادي، فالبنية اإليقاعيَّة جمموعة م��ن العالقات املعقَّ
م��ا يث��ور عى النظام وما حيافظ علي��ه، بل إنَّ حتطيم النظام يف ح��دِّ ذاته نظام، ولكن من 

نوٍع آخر.

وقد اهت��مَّ البحث بدراس��ة تقنيَّ��ات اإليقاع الناجم بوس��اطة تك��رار األصوات، 
ودراس��ة كلُّ ما من ش��أنه أن حُيدث نغاًم يف األذن، وأثًرا يف النفس، أو يلفت إليه الفكر، 
مها أه��م العنارص الصائتة التي كان هل��ا وجود مميَّز يف  كتك��رار الص��وت والتجنيس بعدِّ
ّ )أضحى يميس كغصن ب��ان يف حى(، الت��ي متثِّل اإلفادة  قصي��دة اب��ن العرندس احِل��لِّ
الواضح��ة البن العرندس من جرس األلفاظ وتناغ��م العبارات، ما يدلُّ عى مهارته يف 
نس��ج الكلامت وترتيبها وتنسيقها، بحيث يصبح البيت الش��عرّي أو اجلملة من الكالم 
دة النَّغم، خمتلفة األلوان، يستمتع هبا من له دراية هبذا الفن،  أشبه بفاصلة موسيقيَّة متعدِّ
ويرى فيها دليل املهارة والقدرة الفنية، ليفتح لنا هذا البحث باًبا من أبواب دراس��ة هذا 
اد، ودرسه كثري من الباحثني، سائاًل املوىل القدير  الشاعر الذي أشاد بشعره كثري من النقَّ

د اخلُطا، وجيعله يف ميزان احلسنات، إنَّه هو السميع املجيب. أن يسدِّ
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التقنيَّة اجلماليَّة يف تكرار ال�شوت يف ق�شيدة ابن العرند�س

ة غري جامدة املعنى، إذ تكتسب هذه الوحدة  التكرار يف اخلطاب األديّب وحدٌة لغويَّ
ده الس��ياق الذي َتِرد فيه، والكلمة  ل، حيدِّ رة معنًى مضاًفا إىل معناها األوَّ ��ة املك��رَّ اللغويَّ
ّ يف حالة التكرار؛ ألنَّ اخلطاب  ا ال حتمل معناها ال��كلِّ رت هي نفس��ها، إالَّ أهنَّ وإن تك��رَّ
ّ يف نصٍّ فنِّي مستحيل)1(، لذلك  األديّب ال يعرف التكرار الداليّل املطلق، والتكرار الكلِّ
ة اإلفهاميَّة، ليصبح تقنيًَّة مجاليًَّة ختتلف درجتها وطريقتها  ن��راه يتجاوز الوظيفيَّة التأكيديَّ
ة مس��وًحا خمتلفة  ن ويتغريَّ يف النصِّ ذاته، مرتدًيا يف كلِّ مرَّ من نصٍّ آلخر، بل نجده يتلوَّ
ة  د تقنيَّة بسيطة ذات فائدة بالغيَّة أو لغويَّ حتَّى عند األديب الواحد عينه، وهو ليس جمرَّ
ٍل طويٍل يضمن رصد حركيَّتها وحتليلها«)2(،  دة حتتاج إىل تأمُّ حمدودة، إنَّام هو »تقنيَّة معقَّ
��ي، وجذب انتباهه،  ��م للتأثري يف املتلقِّ دها املتكلِّ الس��يام إذا اس��ُتعملت ألغراض يتقصَّ

والتأثري عليه.

ر وتوكيده وإظهار العناي��ة به؛ ليكون يف  ي��ه التكرار »هو تقرير املك��رَّ وأه��مُّ ما يؤدِّ
د التك��رار، وإنَّام   الس��لوك أمث��ل ولالعتقاد أب��ني«)3(، لذلك ه��و ال يقوم فقط ع��ى جمرَّ

د العمرّي،  )1( حتليل اخلطاب الشعرّي: )البنية الصوتيَّة يف الشعر، الكثافة، الفضاء، التفاعل(، حممَّ
ط1، الدار العامليَّة للكتاب، الدار البيضاء املغرب،1990م:90.

)2( اإليق��اع يف الش��عر العرب�ّي احلدي��ث يف العراق، ثائر عبد املجيد العذارّي، رس��الة ماجس��تري، 
جامعة بغداد، كليَّة الربية، 1989م: 218.

د املطعني، مكتبة وهبة،  )3( خصائص التعبري القرآيّن وس��امته البالغيَّة، د. عبد العظيم إبراهيم حممَّ
القاهرة، ط1، 1413ه�/1992م: 322/1.
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��ه يعكس جانًبا من املوقف النفيّس  ي، وبذلك فإنَّ ما يرك��ه من أثر انفعايّل يف نفس املتلقِّ
واالنفعايّل، ومثل هذا اجلانب ال يمكن فهمه إالَّ بوس��اطة دراس��ة التكرار داخل النصِّ 
الذي ورد فيه، فكلُّ تكراٍر حيمل يف أثنائه دالالت نفسيَّة وانفعاليَّة خمتلفة تفرضها طبيعة 

السياق األديّب.

إنَّ التك��رار يمثِّل إحدى األدوات اجلامليَّة التي تس��اعد األديب عى تكوين موقفه 
عة، إذ تبدأ من الصوت ومتتدُّ إىل الكلمة ثمَّ إىل  ل بأشكال خمتلفة متنوِّ وتصويره، فتتش��كَّ
العبارة ثمَّ اجلملة، وكلُّ ش��كٍل من هذه األشكال يعمل عى إبراز جانب تأثريي خاص 
للتك��رار، انطالًقا من معطياهتا ومس��تويات أدائه��ا وتأثريها، فضاًل ع��ن أثرها الداليّل 

التقليدّي الذي ُأطلق عليه تسمية التوكيد.

دة وخصائص  ، فهي »ذات جوانب متعدِّ دة إىل أقىص حدٍّ ة معقَّ واألص��وات اللغويَّ
ة ثابتة يمكن تعميمها عى النصِّ  متباينة«)1(، ومن الصعب إخضاع تكرارها لقواعد نقديَّ
��ام »تبقى دراس��تها ذوقيَّ��ة ال متلك الربهنة إلثبات وجاهته��ا«)2(؛ الختالف  األديّب، وإنَّ

داللة احلرف التي حُيدثها ضمن السياق يف النصِّ الواحد.

وع��ى الرغ��م م��ن أنَّ تكرار الص��وت حُيدث نغم��ًة موس��يقيًَّة الفتًة للنظ��ر، لكنَّ 
وقعه��ا يف النف��س ال يك��ون كوقع تك��رار الكلامت)3(، وم��ع هذا فالص��وت ذو الرنني 
ت��ه أن يعربِّ عن تص��ورات وأفكار،  د، مهمَّ ل حم��دَّ ل إىل كالم مفصَّ د »يتح��وَّ غ��ري املح��دَّ
«)4(، وتك��رار هذا الن��وع والرديد الصوت���ّي له متنح  ويك��ون عالمة ع��ى باطٍن رح��يٍّ

د برش، دار املعارف بمرص، ط4، 1970م: 216. )1( علم اللغة العام )األصوات(، للدكتور كامل حممَّ
)2( حتليل اخلطاب الشعرّي: 36.

)3( التكرار يف الشعر اجلاهّل دراسة أسلوبيَّة، د. موسى ربابعة، جملَّة مؤته، م5، ع1، 1990م: 167.
)4( فلسفة اجلامل والفن عند هيجل: 55.
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ًة عن داللة االنفعال)1(، فيكس��ب النصُّ تأثي�ًرا كبي�ًرا يف  اإليقاع املوس��يقّي رسعة، معربِّ
ي، وُيس��ِهم يف هتيئته للدخول يف أعامق الكلمة)2(. وال ش��كَّ يف »أنَّ العنرص الذي  املتلقِّ
ي،  د أقوى من العنرص املفرد«)3(، وبذلك يكس��ب حضوًرا وتأثي���ًرا يف نفس املتلقِّ ي��ردَّ
 فيجعل من التكرار وظيفة مجاليَّة، ووس��يلة إىل إثراء املوقف، وش��حذ الش��عور إىل حدِّ 

االمتالء)4(.

�شوت ال�شني
ة)5( املهموس��ة)6(()7(، و حيدث ه��ذا الصوت باندفاع  وه��و من األصوات )الرخويَّ
اهلواء حتَّى موضع خروجه، إذ اللسان منخفض قلياًل، وهو جتاه سقف احلنك، وطرفه 
ني متالقية متاًما، واحلنك اللنيِّ  قريب من األس��نان الس��فى يكاد يالصقها، وأسنان الفكَّ
املرتفع يس��دُّ طريق النَّ�َفس من احللق، وإذ ينطق بصوته ينفذ اهلواء وال يتذبذب الوتران 

اد، رسالة ماجستري، س��الم كاظم األوس�ّي، كليَّة الربية، ابن رشد،  )1( ينظر: الزمن يف ش��عر الروَّ
جامعة بغداد، 1990م: 244-243.

)2( ينظر: التكرار يف الشعر اجلاهل�ّي دراسة أسلوبيَّة: 167. 
)3( التكرار يف الشعر اجلاهل�ّي:22.

)4( ينظر: التكرار يف الشعر اجلاهل�ّي:32.
)5( الرخ��اوة: الرخ��و من األصوات »هو الذي جيري فيه الص��وت« لضعف االعتامد عى املخرج، 
كالسني والشني، فلو قلنا الرّس والرّش، ثمَّ أردنا مدَّ الصوت يف السني والشني الستطعنا ذلك. 
د  ينظر: رسُّ الفصاحة البن س��نان اخلفاج��ّي، رشح وتصحيح عبد املتعال الصعيدّي، مطبعة حممَّ

عّل صبيح، 1389ه�/1996م: 21، أرسار احلروف ألمحد رزقه: 91.
)6( اهلمس لغًة: اخلفيُّ من الصوت... وقد مهس��وا الكالم مهًسا، ويف التنزيل: فال تسمع إاّلَّ مهًسا. 
لسان العرب البن منظور: 250/6 مادة )مهس(، ويف االصطالح: ف�»املهموس حرف أضعف 
د هارون،  االعتامد يف موضعه حتَّى جرى النفس معه«. الكتاب لسيبويه، حتقيق عبد السالم حممَّ

ة للكتاب، 1395ه�/1976م: 434/4. ة العامَّ مطابع اهليئة املرصيَّ
ة للدكتور إبراهيم أنيس: 74. )7( ينظر: األصوات اللغويَّ
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ى مهموس��ا)2(، وهو من  الصوتيَّ��ان)1(، والصوت اللغ��وّي الذي ينطق هبذه احلالة يس��مَّ
ا عند خمرجه��ا، فُتحدث عند  أص��وات الصف��ري)3(؛ ألنَّ جمرى ه��ذه األصوات يضيق جدًّ

النطق هبا صفرًيا عالًيا ال يشاركها يف نسبة علوِّ هذا الصفري غريها من األصوات)4(.

ويتج��ىَّ االنس��جام صوتيًّا فيام حيمله من معنى، حتَّ��ى أنَّ علامء العرب مل يعنوا من 
كلِّ حرف أنَّه صوت، إنَّام عناهم من صوت احلرف أنَّه معربِّ عن غرض يف س��ياق، وأنَّ 
ص يف إطار الركيب، فيستقلُّ كلُّ صوٍت من أصواهتا  أصوات الكلمة العربيَّة فيها ختصُّ
، وكلُّ صوت له ظلٌّ وإشعاع)5(،  ببيان معنًى خاصٍّ مادام يستقلُّ بإحداث صوٍت معنيَّ
والس��ني بصوته املهم��وس اخلفّي الضعيف)6( يس��تعمله املتكلِّم األري��ب لبثِّ ما يريده 
��ة وهدوء، فض��اًل عن جل��ب النتباهه ب��ام حيويه من خاصيَّ��ة الصفري،  ��ي برويَّ يف املتلقِّ
رة فقط، بل هي تصوير جلوِّ املعنى؛ طلًبا للتواصل املس��تمرِّ  فاإليق��اع »ليس نغامت مكرَّ
ة  �ّي بقصديَّ ر يف بعض قصائد ابن العرن��دس احِللِّ ب��ني املخاَطب واملوضوع«)7(؛ ل��ذا ُكرِّ

واضحة ولداللة مقصودة، ومثال ذلك قوله:

)1( ينظر: يف صوتيَّات العربيَّة: 147
)2( ينظر: علم اللغة العام )األصوات(: 109

)3( الصف��ري: آليَّ��ة نطقيَّة، درجة االنفت��اح معها أضيق من آليَّة الرخاوة، وه��ذا يؤدِّي إىل ارتفاع يف 
صوت احلفيف احلادث عن االحتكاك حتَّى يغدو صوًتا يشبه الصفري احلاد، واألصوات العربيَّة 
ى  احلادثة هبذه اآلليَّة هي الس��ني والزاي والصاد. أرسار احلروف ألمحد رزقة: 93-94. وتس��مَّ
ف، للش��يخ أمحد  بأص��وات الصفري؛ ألنَّ صوهتا يأيت كصفري الطائر. ش��ذى العرف يف فنِّ الرصَّ

احلمالوّي، مطبعة احللبّي، ط15، مرص، 1383ه�/1994م: 169. 
ة: 73. )4( ينظر: األصوات اللغويَّ

)5( ينظر: البنيات األس��لوبيَّة يف لغة الش��عر العرب�ّي احلديث ملصطفى الس��عدن�ّي، منشأة املعارف، 
ة، 1987م: 52. اإلسكندريَّ

)6( صوت السني من األصوات املنخفضة، والضعف أحد صفاهتا. ينظر: أرسار احلروف: 92.
ة، 1986م: 23. )7( البديع تأصيل وجتديد، د. منري سلطان، منشأة املعارف باإلسكندريَّ
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ب���ان يف حىل ي��م��ي��س ك��غ��ص��ن  أض��ح��ى 
ح��ال ق��ل��ب��ي  يف  م�����رَّ  م����ا  إذا  ق���م���ر 

ف���رتة يف  ب���ن���اظ���ر  ال���ع���ق���ول  س���ل���ب 
ف��ي��ه��ا ح������رام ال���س���ح���ر ب�����ان حم��ل��ال

وان����ح����ل ش����د ع���زائ���م���ي مل����ا غ���دا
ع����ن خ������رصه ب���ن���د ال����ق����ب����اء حم��ل��ال

وزه������ى هب����ا ك����اف����ور س���ال���ف خ���ده
مل�����ا ب�����رحي�����ان ال������ع������ذار ت��س��ل��س��ال

وت��س��ل��س��ل��ت ع��ب��ًث��ا س��الس��ل ص��دغ��ه
م��س��ل��س��ال و  م���ق���ي���ًدا  ب�����تُّ  ف����ل����ذاك 

؛ بس��بب انس��حاب صوت  فق��د غطَّى إيقاع تكرار الس��ني هنا معظم ألفاظ النَّصِّ
الس��ني املهموس بشكٍل متواتٍر، ليش��مل عدًدا غري قليل من املفردات، حتَّى ورد )12( 
ة يف )8( كلامت، ما منح النص ش��فافيًَّة تنسجم وحال العاشق املسلوب العقل الذي  مرَّ
س��حره تغنُّج املحبوب ومتايله كغصن البان، فيكون اإلعالن عن ذلك عن طريق تكرار 
، وليعلن  هذا الصوت بام حيتويه من صفري؛ ليزيد من ارتفاع صوت املوس��يقى يف النصِّ
��د تبًعا لذلك  رة، الذي ولَّ االنس��جام الت��ام بني املعنى امل��راد وصفات األصوات املك��رَّ
ي، وزاد من التأثري يف أعامق��ه، فعكس ذلك ما لإليقاع من  االنس��جام النف��يس عند املتلقِّ
ُبع��ٍد نفيسٍّ وتعب��رييٍّ مجايلٍّ يف الوقت نفس��ه، وقد تضافر هنا مع ه��ذا الصوت: صوُت 
ات، الذي يش��به الس��ني يف كلِّ يشء س��وى أنَّه أح��د أصوات  ر )3( م��رَّ الص��اد املتك��رِّ
 اإلطب��اق)1(، وص��وت ال��زاي ال��ذي يناظر صوت الس��ني وال ف��رق بينه وبينه��ا إاّلَّ يف 

ة: 75. )1( ينظر: األصوات اللغويَّ
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اجله��ر)1(، ومها م��ن أصوات الصفري أيًض��ا)2(، ليخلق اجتامع هذه األصوات املتش��اهبة 
ذ بتكراره اآلذان، ويكون صدى التأثري يف املستمع أكرب  جتانًسا إيقاعيًّا الفًتا لالنتباه، تتلذَّ
��د اإلحس��اس، وجيعل الس��امع يستشعر املعنى بطريقة  والداللة أعمق، فالصوت »جيسِّ

مبارشة«)3(.

إنَّ لكلِّ عمٍل فنِّي أسلوبه الذي ينامز به عن غريه، ويكسبه رهافة فنيَّة جتعل صاحبها 
ًدا تتواءم  نات بنائه، فيصبح النس��يج اللغوّي متوحِّ د االنتقاء ملكوِّ ى الدقَّة، ويتعهَّ يتح��رَّ
ن املبدع  نه)4(، فيتمكَّ ة والتناسق اإليقاعّي مع لون العاطفة التي تكوِّ فيه األصوات اللغويَّ
ي وجذب انتباهه صوتيًّا  هبذه االنتقائيَّة مع تقنيَّة تكرارها من االستحواذ عى اهتامم املتلقِّ
ق الغاية  ؛ لُيصبح من دون أن يش��عر منقاًدا له وأسري ما يسمع، وبذلك تتحقَّ نحو النصِّ

ي. ة من العمل األديّب، وهي التاثري يف املتلقِّ املرجوَّ

ول��و انعمنا النظر يف القصيدة لوجدنا تركيًزا واضًحا وتش��ديًدا بيِّنًا عى تكرار هذا 
، وإىل طبيعة املوقف الذي  الصوت، ليكَون نغمًة موس��يقيًَّة تنقل القارئ إىل جوِّ الن��صِّ

يريد بيانه الشاعر، فنراه يقول:

ن���س���ب ك��م��ن��ب��ل��ج ال���ص���ب���اح ي��زي��ن��ه
املجتىل زاه���ي  ال��ش��م��س  شبيه  ح��س��ب 

ال��س��ي��د ال��س��ن��د ال��س��ع��ي��د ال��س��اج��د
ال��س��ب��ط ال��ش��ه��ي��د امل��س��ت��ظ��ام امل��ب��ت��ىل

ة: 74. )1( ينظر: األصوات اللغويَّ

ة: 73. )2( ينظر: األصوات اللغويَّ
)3( التكرار يف الشعر اجلاهّل:9.

)4( ينظر: فلسفة البالغة: 19.
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ق���م���ر ب���ك���ت ع����ني ال����س����امء ألج��ل��ه
مقلقال ب����ات  ال���ده���ر  وق���ل���ب  أس���ف���ا 

ظ���ام���ي���ا ف��������ردا  أن�����س�����اه  ال  ت�������اهلل 
وامل�������اء ي��ن��ه��ل م���ن���ه ذي����ب����ان ال��ف��ال

وال��س��ي��د ال��ع��ب��اس ق��د س��ل��ب ال��ع��دى
ع���ن���ه ال����ل����ب����اس وص���������ريوه جم���دال

أصبحت ق��د  ح��ي��ات��ه  ش��م��س  وال��ط��ف��ل 
م��ؤث��ال وج�����ل  ط���ف���ل  يف  ب���اخل���س���ف 

ص��ح��اب��ه ج���س���وم  يف  أم���ي���ة  وب���ن���و 
ق���د ح��ط��م��وا ال��س��م��ر ال���ل���دان ال��ذب��ال

رشب�����وا ب��ك��اس��ات ال��ق��ن��ا مخ���ر ال��ف��ن��ا
ال��ب��ال ف���أم���س���وا يف  ب���ه  ال���ب���الء  م����زج 

وت��ق��اط��ع��ت أرح���ام���ه���م وج��س��وم��ه��م
ك��رم��ا وأوص���ل���ت ال�����رؤس األرج���ال

نفوسهم س��ل��ب  ب��ع��د  م��ن  وت���وارث���وا 
م��وئ��ال ال���ق���ي���ام���ة  يف  امل���ق���ام���ة  دار 

وال���س���ب���ط ش�����اك م����ا ل����ه م����ن ن���ارص
ال��ع��ىل ال���س���م���وات  رب  إىل  ش�����اك 

فال خيفى عى قارئ هذه األبيات ما هلذا الصوت من حضوٍر قويٍّ ومميَّز، إذ ال يكاد 
ات يف  تني عى أقلِّ تقدير، فضاًل عن تكراره )6( مرَّ بيت منها خيلو من تكرار الس��ني مرَّ
بيت من األبيات، ما أش��اع يف النَّصِّ نوًعا من املوسيقى الصارخة، التي تعجُّ بالتصفري، 
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ّية أكرب للركيز عى املعنى املراد، فعمليَّة حتويل العنرص الصويّت  ي حرِّ وهب��ذا يتيح للمتلقِّ
ة يش��حنها األدي��ب بالتوتُّر الذايّت بحس��ب مقتىض احلال،  إىل دالٍّ م��درك عمليَّة قصديَّ

بحيث جيعل من الصوت صًدى للمعنى)1(.

�شوت القاف

ه علامء العربيَّة، وباخلصوص يف  صوت القاف من األصوات الش��ديدة)2(، وقد عدَّ
كت��ب القراءات، من األصوات املجهورة)3(. وُيس��َمع صوت القاف »باندفاع اهلواء من 
ة حتَّى موضع حدوث الصوت، وهو أقىص اللسان، وما يقابله من احلنك  الصدر بش��دَّ
، ويكون اللس��ان منطبًقا عى ذلك املوضع من احلن��ك، مراجًعا إىل وراء، واللهاة  اللنيِّ
متقلِّصة، والوتران الصوتيَّان موتَّرين، واهلواء ال ينفذ إالَّ عند ابتعاد اللسان عن موضعه 

يف تلك احلال«)4(.

ر اللس��ان نحو أق��ىص احلنك األعى  وه��و من األص��وات الفخمة، إذ يرتفع مؤخِّ
اًل حمبس��ا  ��ر، بين��ام يك��ون ملتح��اًم مع ج��زء آخر م��ن أجزاء الفم، مش��كِّ يف ش��كل مقعَّ
 م��ن املحاب��س الصوتيَّ��ة املختلف��ة، وه��ذا ما يعطي ه��ذا الص��وت طابًعا م��ن الفخامة 

ة والتطبيق، د. ماهر مهدي هالل، جملَّة آفاق عربية، العدد  )1( ينظر: األس��لوبيَّة الصوتيَّة يف النظريَّ
ل، 1992م، السنة السابعة عرشة: 69. الثاين عرش، كانون األوَّ

)2( ينظر: جرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغّي والنقدّي عند العرب، للدكتور ماهر مهدي 
هالل: 137، أرسار احلروف: 92.

ة: 82، علم اللغة العام )األصوات(: 110، دراس��ة الصوت اللغوّي:  )3( ينظر:األصوات اللغويَّ
ح   342. ولك��ن الدكتور إبراهي��م أنيس يذهب إىل أنَّه من األصوات املهموس��ة، والباحث يرجِّ
��ه صوت جمهور المهم��وس؛ ألنَّه حُيدث أثاء نطق��ه اهتزاًزا يف  م��ا ج��اء يف كتب القراءات من أنَّ

الوتَرين الصوتيَّني.
)4( يف صوتيَّات العربيَّة: 105.
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ة عند نطقه، فُعدَّ من أصوات القلقلة)2(؛ لذلك أرى  والضخامة)1(، وُيس��مع له نربة قويَّ
ة عند االس��تعامل، ولعلَّ »ما زاد يف قدرة هذه األصوات  ة والقوَّ ة للش��دَّ أنَّ له داللة قويَّ

ا أصوات جمهورة«)3(. ة االسامع واالنتظام املوسيقّي أهنَّ عى قوَّ

ومثال تكرار صوت القاف يف قصيدة ابن العرندس، قوله:

ق����م����ر ق�����وي�����م ق�����وام�����ه ك���ق���ن���ات���ه
امل��ن��ص��ال ال��ق��ت��ل حت��ك��ي  وحل���اظ���ه يف 

رت معه  ات، وُكرِّ ر ص��وت القاف مخس م��رَّ ة؛ لذا كرَّ فالقن��اة والقتل تس��تلزم ق��وَّ
ات، وكلُّها من  ات، واملي��م )4( م��رَّ أيًض��ا أص��وات جمه��ورة أخ��رى كال��الم )3( م��رَّ
م له هبذه  األصوات املجهورة)4(، ويف هذا تلميٌح وإش��ارٌة إىل غرض القصيدة، الذي قدَّ
األبي��ات الغزليَّة، وه��و ِذكر قتيل الظلم واالعتداء الصارخ عى اإلنس��انية، أيب عبد اهلل 
احلس��ني، فالصوت هو وس��يط الداللة يف عمليَّة التوصيل واإلبالغ والقناة احلاملة 
للمعنى)5(، فيس��تعمل املبدع كام أس��لفنا »ق��درات أصوات احل��روف ونغامت األلفاظ 
��ق بينها، بحي��ث ترِجم ما يعتمل يف نفس��ه، وجت��ذب املخاَطب إىل   والراكي��ب، وينسِّ

حميطها«)6(.

ومثله قوله:

)1( ينظر:دراسة الصوت اللغوّي: 326، أرسار احلروف:94
ة امرها.  ك لشدَّ يت بالقلقلة؛ ألنَّ صوهتا ال يكاد يتَّضح بس��كوهنا ما مل خترج إىل شبه املتحرِّ )2( س��مِّ

ينظر: أرسار احلروف: 94.
)3( يف األصوات اللغوية للدكتور غالب املطَّلبّي: 25.

)4( ينظر: علم اللغة العام )األصوات(: 110.
ة والتطبيق: 68.  )5( ينظر: األسلوبيَّة الصوتيَّة يف النظريَّ

)6( البديع تأصيل وجتديد: 24.
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ق���م���ر ب���ك���ت ع����ني ال����س����امء ألج��ل��ه
مقلقال ب����ات  ال���ده���ر  وق���ل���ب  أس���ف���ا 

ة تتالءم  ات نغمة صاخبة قويَّ لت بتكرار صوت القاف يف بيٍت واحٍد )4( مرَّ إذ تشكَّ
ة، فزيادة األصوات املجهورة يف الكالم ُيضفي عى  ة والشدَّ وما يف البيت من معنى القوَّ
ته؛ ليضفي عى النصِّ إيقاًعا  ة، إذ نلح��ظ يف املجهور وضوح الصوت وقوَّ الصورة القوَّ
ا من خالل األصوات الصاخبة املجلجلة، السيام صوت القاف »الذي ُيشبه صوت  قويًّ

شقِّ جسٍم أو قلعه«)1(.

تقنيَّة تكرار ال�شوت بالتجني�س

نالح��ظ يف قصيدة ابن العرندس تقنيَّ��ة أخرى لتكرار الصوت، أال وهي التجنيس 
أو اجلن��اس أو املجانس��ة)2(، وه��و ترديد صوت���ّي ال خيتلف من حي��ث األداء الوظيفّي 
ر شيًئا إنَّام  اإليقاعّي واملعنوّي عن التكرار الذي مرَّ علينا فيام س��بق؛ فاملتكلِّم »حينام يكرِّ
ر كثرًيا يف النظر تكون أكثر وضوًحا  يريد متييزه عن غريه، فصور األش��خاص التي تتكرَّ
��ات عى القلب الصادي تك��ون أيًضا أكثر  قَّ يف اإلدراك، وأش��دُّ التصاًق��ا بالذهن، والدَّ
أثًرا من الرش��فة الواحدة«)3(؛ لذلك تقوم مجاليَّة اجلناس عى أس��اس تكرار جمموعة من 
قه  ي، وتشوِّ احلروف يف الكلامت املتجانسة، ما يمنح الكالم صفًة إيقاعيًَّة تشدُّ انتباه املتلقِّ
ملعرفة املعنى اآلخر للفظ املشرك، فتدفعه »إىل اإلصغاء إليه، فإنَّ مناسبة األلفاظ حتدث 

)1( يف صوتيَّات العربيَّة: 107
ى واحد هو اجلناس. ينظر: أنوار الربيع يف أنواع البديع: 97/1، يف البالغة  يات ملسمًّ )2( هذه املسمَّ
العربيَّ��ة، علم البديع، الدكتور حممود أمحد حس��ن املراغي، دار العل��وم العربيَّة، بريوت، لبنان، 

ط1، 1411ه�/1991م: 109.
ة، القاهرة،  ديَّ )3( التك��رار النمط��ّي بني املثري والتأث��ري، عّز الدين عل�ّي الس��يِّد، دار الطباع��ة املحمَّ

الطبعة األوىل، 1987م: 138.
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مي��اًل وإصغاًء إليه��ا؛ وألنَّ اللفظ املش��رك إذا مُحَِل عى معنى، ثمَّ ج��اء واملراد به آخر، 
ق إلي��ه«)1(، ومل يفت ذلك ش��اعرنا، إذ ابت��دأ هبذا النوع م��ن التكرار  كان للنف��س تش��وُّ
ي هلذه التقنية منذ البداية،  ل بيت من قصيدته، وكأنَّه أراد ش��دَّ انتباه املتلقِّ  الصوت�ّي يف أوَّ

فقال:

أض��ح��ى ي��م��ي��ُس ك��غ��ص��ِن ب���اٍن يف ِح��ىل
ح��ال ق��ل��ب��ي  يف  م�����رَّ  م����ا  إذا  ق���م���ر 

ل: إنَّ معنامها خمتلف،  ف�)ِح��ى( األوىل اختلفت عن )َحال( الثانية يف أمَري��ن، األوَّ
ا الثانية  ف��األُوىل مجع ِحلية، وهي ما تزين ب��ه املرأة من مصوغ املعدنيَّات واحلجارة)2(، أمَّ
)3(، واملراد هنا احلالوة واجلامل. واألمر الثاين: هو اختالف من  فمعناها احللو نقيض املرِّ
ل )احلاء املكسورة- واحلاء  حيث اهليئة، فاللفظتان متش��اهبتان إالَّ يف حركة احلرف األوَّ
املفتوحة(، وهذا االختالف اليسري مع االنسجام الصويّت بني الكلَمَتني قد أكسب القول 
ة فنيَّة لدى  ذ برددهيا اللسان، وتستمتع بنغامهتا اآلذان، ما أحدث لذَّ طاقة موس��يقيَّة يتلذَّ

ف)4(. ي، تشدُّ انتباهه وتدفعه إىل اإلصغاء، وهو ما يدعى بالتجنيس املحرَّ املتلقِّ

وكلَّام كان االختالف يف احلركات أقّل، كان اإليقاع املوس��يقي بني اللفَظ�َتني أمجل، 
ووقعه��ام يف األذن أح��ى، لذلك نرى أنَّ ش��اعرنا مل يمهل الس��امع فرص��ة حتَّى أردف 

، إذ قال يف البيتني اآلتَيني: أسامعه بتجنيٍس آخر فيه جناٌس تامٌّ

)1( اإلتق��ان يف عل��وم الق��رآن للس��يوطّي، حتقي��ق: س��عيد املن��دوب، دار الفك��ر، لبن��ان، ط1، 
1416ه�/1996م: 244/2.

)2( ينظر: لسان العرب البن منظور: 241/14.
)3( ينظر: املصدر نفسه: 242/14.

)4( وه��و اتِّف��اق اللفظَت��ني يف نوع احلروف وعدده��ا وترتيبها، إاّلَّ أنَّ إحدامه��ا ختالف األخرى يف 
اهليئة. ينظر: خمترص املعاين للتفتازايّن: 289.
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ف���رتة يف  ب���ن���اظ���ر  ال���ع���ق���ول  س���ل���ب 
��ال ف��ي��ه��ا ح������رام ال���س���ح���ر ب�����ان حم��لَّ

وان����ح����لَّ ش����دُّ ع���زائ���م���ي ل�������امَّ غ��دا
��ال ع����ن خ�����رصه ب���ن���د ال���ق���ب���اء حم��لَّ

)1(، وهنا جناس  ف�)حملَّ��ال( األوىل هي نقيض احلرام، و)حملَّال( الثانية نقيض الش��دِّ
ت��ام، وه��و اتِّفاق اللفظَتني يف نوع احل��روف وعددها وهيئتها وترتيبه��ا)2(، مع اختالف 
يف املعن��ى)3(، وهو من أكم��ل أصناف التجني��س، وأرفعها رتبًة، وأواله��ا يف الرتيب، 
ي، ودفعه إىل اإلصغاء إليه، ويتأتَّى  وهلذا النوع من اجلناس أثٌر كبري يف جذب انتباه املتلقِّ
ة لدى املتلقي،  د انفعال ولذَّ ذلك من أنَّ الكلمَة نفَس��ها ُتعاد عليه مع داللة خمتلفة، فيتولَّ
ك هلا نفس��ه، إذ »إنَّ للنف��وس يف تقارن املتامث��الت حتريًكا وإبالًغ��ا باالنفعال إىل  تتح��رَّ
ه اجلرجاين من حل الش��عر، ومذكوًرا يف أقس��ام البديع)5(،  مقتىض الكالم«)4(، وقد عدَّ

نا نجد ابن العرندس قد أكثر من هذا النوع يف قصيدته، إذ يقول: وال ريب أنَّ

ج���ي���ش م����ال ف�����وه ال���ف���ال وأت������ى ف��ال
أم���س���ت س��ن��اب��ك خ��ي��ل��ه ت��ف��ل ال��ف��ال

ات  م��رَّ ث��الث  )ف��ال(  لكلم��ة  التجني��س  اس��تعمل  الش��اعر  أنَّ  هن��ا  ن��رى  إذ 
 خمتلف��ات املعن��ى، ف��األوىل م��ن الف��الة، وه��ي: املف��ازة واالرض الت��ي ال م��اء هب��ا  

)1( ينظر لسان العرب: 201-200/11.
)2( ينظر: اإليضاح: 90/6.

)3( ينظر: التلخيص يف علوم البالغة، اخلطيب القزوينّي، ضبط ورشح عبد الرمحن الربقوقّي، دار 
الكتاب العريّب، ط2، بريوت، لبنان، 1935م: 388، فن اجلناس: 62. 

)4( منهاج البلغاء ورساج األدباء: 46. 
)5( ينظر: أرسر البالغة: 8.
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وال انيس)1(، و)فال( الثانية هي )الفاء( + )ال النافية(، و)فال( الثالثة من القطع، إذ ُيقال 
ة  رت وجاءت يف املرَّ ني الفالية)2(، فيظنُّها املتلقي هي نفس��ها التي مضت، وقد ُكرِّ للس��كِّ
ن من نفس��ه متاُمها، ووعى س��مَعه أخُرها، انرصفت عن ظنِّه  دة، حتَّى إذا متكَّ الثانية مؤكِّ
ل، وزلَّت عن الذي س��بق، واتَّضح معناها، وكأنَّ الش��اعر يبعدك »عن الفائدة وقد  األوَّ
أعطاها، ويومهك كأنَّه مل يزدك وقد أحس��ن الزيادة ووفَّاها«)3(، ويبلغ القول من نفسك 
مبلغ��ه، ويأخذ منك مأخذه، فيضفي هذا االنس��جام الصويّت املتولِّد من إيقاع التجنيس 
املتامث��ل ب��ني حروف األلف��اظ الثالثة- ال��ذي يتجاوز في��ه التجانس الصويّت مس��توى 
 الصوت الواحد إىل مجيع أصوات الكلمة ألصوات الكلمة األخرى وصيغتها، ثمَّ الثالثة 

ذ لوقعها األسامع، وترتاح لرديدها النفوس. وصيغتها- مجاليَّة وفنيَّة تتلذَّ

ومثل ذلك قول شاعرنا:

ب��غ��ت ال���ب���غ���اة ج��ه��ال��ة س��ب��ي ال��ن��س��ا
جيهال أن  ب��غ��ى  مل���ن  وح����ق  وب���غ���ت 

وه��ذا من التجنيس التام أيًضا؛ ألنَّ كلم��ة )بغت( األوىل جاءت بمعنى أرادت أو 
��ا )بغت( الثانية فجاءت بمعنى: البغي والع��دوان، وتكرار الكلمة بصيغتها  رغبت، أمَّ
وأصواهتا نفسها يف الس��ياق التعبريّي، ويف موقَعني خمتلَفني من الكالم، كلٌّ منهام حتمل 
معنً��ى خمتلًفا خيلق نوًعا من التش��ويش الداليّل، واإلهيام الذي حُي��دث املفاجأة يف ذهن 
د،  ي، فيوِقظ ذلك السامع ويشدُّ انتباهه، وذلك ما يمنح النصَّ سمة اإلبداع والتفرُّ املتلقِّ

فيزداد مجاليًَّة وتأثرًيا.

)1( ينظر: لسان العرب: 188/15.
)2( ينظر املصدر نفسه.

)3( أرسار البالغة: 8
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ومثل ذلك قوله:

العطا هل���ا  ي���زي���َد  ل��ك��ي  ي���زي���َد  ت���ريض 
معجال ال����س����ؤال  وي��ت��ح��ف��ه��ا  ج��ه��ال 

وقوله:

وألل����ع����ن����ن زي������اده������ا وي���زي���ده���ا
م���ن���زال ع�����ذاًب�����ا  ريبيِّ  وي����زي����ده����ا 
ف�)يزيد( األوىل هو يزيد بن معاوية لعنه اهلل، و)يزيد( الثانية فعل من الزيادة.

ومنه أيًضا قوله:

ث���مَّ ال���س���الم م���ن ال���س���الم ع���ىل ال���ذي
ن��ص��ب��ت ل���ه يف)خ�����م( راي�����ات ال���وال

وقوله:

ت��ال م����ن  أك�������رم  اهلل  ك����ت����اب  ت�����ايل 
تال اهل�����ادي  للمصطفى  م���ن  وأج����ل 

ل بني اللفظَتني )الس��الم( األوىل التي بمعنى التحيَّة  ق اجلناس يف البيت األوَّ إذ حتقَّ
ق  ا البيت الثاين فقد حتقَّ والرمحة، و)س��الم( الثانية التي هي اسم من اس��امء اهلل تعاىل، أمَّ
اجلن��اس ب��ني اللفظَتني )تال( األوىل التي بمعنى تالوة الق��ران، و)تال( الثانية التي تعني 
املجيء بعده أو تاليه، وهذا التش��ابه اإليقاعّي بني اللفظَتني يف ِكاَل البيَتني- مع اختالف 
م يف الوهلة األوىل أنَّ اللفظة  ي، جعل��ه يتوهَّ املعن��ى- خلق غموًضا دالليًّا يف ذهن املتلقِّ

الثانية داللتها التأكيد، ثمَّ يكتشف بعد إمتام اجلملة أنَّ املعنى خمتلف.

وهذا التجانس الصويت والتخالف الداليل يعمل عى حتقيق عنرص املفاجأة يف ذهن 
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ة بالداللة  ة معنويَّ ر، ولذَّ ة سمعيَّة بالرديد املتكرِّ ي كام أسلفنا، ويتسبَّب يف إضفاء لذَّ املتلقِّ
... فكلُّ  ة حرك��ة للنفس وهتيُّؤ يكون بغت��ة باحلسِّ  املختلف��ة للَّفظ��ة الواحدة؛ ألنَّ »اللذَّ

ما يفعل هذه احلركة والتهيُّؤ فهو لذيذ«)1(.

��ة لتحقيق مزايا اجلْرس الصويّت املوس��يقّي  إذن أصب��ح التجنيس وس��يلة فنيَّة مهمَّ
ه وحتقيق موسيقى  ي وإثارة حسِّ الذي ينبِّه األذن والعقل عى ما فيه من استقطاب للمتلقِّ

، وذلك ما نراه واضًحا أيًضا يف قول ابن العرندس: داخليَّة يف النصِّ

ن���س���ب ك��م��ن��ب��ل��ج ال���ص���ب���اح ي��زي��ن��ه
املجتىل زاه���ل  ال��ش��م��س  شبيه  ح��س��ب 

فالتجنيس جاء بني )حس��ب( و)نس��ب( خمتلفي أوائل األصوات )النون- احلاء(، 
ومه��ا حرَفان خمتلفان من حيث املخرج، وهذا الن��وع ُيطلق عليه اجلناس الالحق، وهو 
اتِّفاق اللفظَتني يف نوع احلروف وعددها وترتيبها، إالَّ يف حرٍف واحٍد يكون بعيد املخرج 
��د يف أنَّ »اختالف هيئة احلروف  ع��ن صاحبه)2(. وميزة هذا النوع م��ن التجنيس تتجسَّ
ي��ؤدِّي إىل اختالف درجة اإليقاع«)3(، إذ تك��ون الكلمة األوىل أقوى يف خمرج حرفها أو 
أضعف من الكلمة الثانية، ما يمنح النصَّ عمًقا يف الداللة، وشحنًة يف اإليقاع الصويّت، 
- أيًضا  ، ويمنحه- النصُّ تعمل كمنبِّه أس��لويّب يوقظ الس��امع، وُيلفت نظره إىل الن��صِّ
ًع��ا يتعلَّق بعضه ببعض، وترابط فيام بينها لتكون تنغياًم موس��يقيًّا  انس��جاًما إيقاعيًّا متنوِّ

)1( األسس اجلامليَّة يف النقد العرب�ّي: 119.
)2( ينظ��ر: اإليضاح: 96/6، خمترص املعاين: 290، أنوار الربيع يف أنواع البديع: 134/1، 140، 
ى هذا  ف��نُّ اجلن��اس: 136، يف البالغة العرب�ّي )عل��م البديع(: 115، فن البديع: 117. ويس��مَّ
اًل أيًضا؛ ألنَّ احلرف الزائد يف أحد ركنَيه يصري له كالذيل، ينظر: أنوار الربيع يف أنواع  النوع مذيَّ

البديع: 134/1.
)3( البديع تأصيل وجتديد: 77.
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د بنس��ب ومقادير وعالقات  ��ًدا، له ميزة ومجاليَّة واضحة، ف�»القيمة اجلامليَّة تتحدَّ متوحِّ
ي بالراح��ة واالنجذاب،  معيَّن��ة«)1(، جتم��ع األلفاظ مع بعضه��ا البعض، فُتش��عر املتلقِّ
ة يف  ل��ة مجاليًّا مرّدها إىل طريقة الش��خص اخلاصَّ وال ري��ب يف »أنَّ بعض األش��ياء املفضَّ

الشعور«)2(.
وع��ى الرغم من أنَّ املعنى يف اجلناس يس��تدعي اإليقاع، واإليقاع وليد املعنى، إالَّ 
أنَّ اجلان��ب الصويّت يكاد يكون ه��و الركيزة التي يعتمد عليها ف��نُّ اجلناس، فالكلَمتان 
، وكذا  دا يف مساحة النصِّ ا مها يف الواقع إيقاعان موسيقيَّان تردَّ املتجانَس��تان جتانًس��ا تامًّ
الكلمتان املتجانستان جتانًسا ناقًصا، فالنقص يف اجلناس الناقص يلبِّي حاجة النفس إىل 
ر)3(، ومثل ذلك  اإليقاع املتباين، كام يلبِّي اجلناس التامُّ حاجتها إىل اإليقاع الواحد املتكرِّ

نراه يف قول شاعرنا:
وج�����ن�����ات�����ه ج������وري������ة وع����ي����ون����ه

ح���وري���ة ت��س��ب��ي ال����غ����زال األك��ح��ال
ة( أعطى العبارة من االنطباع والرونق ما ال ُيعطيه  ة( مع كلمة )حوريَّ فكلمة )جوريَّ
ًزا بداللة واضحة،  غريه، فاكتس��ى النصُّ ثوًبا مجياًل من اإليقاع املراتب املنس��جم، مطرَّ

ماته اجلامليَّة والفنيَّة املؤثِّرة. ليصل يف النهاية إىل نصٍّ متكامٍل له مقوِّ

وممَّ��ا ُيكس��ب اجلن��اس أمهيَّة مميَّ��زة أنَّ املبدع يس��تغل يف اجلناس عدًدا حم��دوًدا من 
ن بذلك تناغ��اًم إيقاعيًّا داخل  دة، فيكوِّ ��ة، يف التعبري ع��ن معاٍن متع��دِّ األص��وات اللغويَّ
الصياغ��ة، ومن ثمَّ تك��ون بنية التجانس ليس��ت ذات قيمة إيقاعيَّة فحس��ب، وإنَّام بنية 
��ه- أي املبدع- ال يلجأ إىل ه��ذا النوع إلقامة  تعم��ل عى مس��توَيني: صويّت وداليّل. وأنَّ

)1( األسس اجلامليَّة يف النقد العرب�ّي: 32.
)2( املصدر نفسه: 61.

)3( ينظر: البديع تأصيل وجتديد: 81.
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تناغ��م إيقاعّي بني لفظَت��ني فقط، وإنَّام ليك��ون أيًضا نوًعا من الغموض يوقظ الس��امع 
وجيذب انتباهه، فب��ورود األلفاظ املتامثلة األصوات واإليقاع، املختلفة الداللة يف املقام 
ة فنيَّة ُتضفي  الواح��د تتكثَّف داللة الصياغة، وتزداد فاعليَّة خمالفة التوقُّع التي حُتدث لذَّ
ي متعًة وتطريًبا، ما أجلأ ابن العرندس أن جيعل خامتة  عى النصِّ مجااًل نغميًّا، ومتنح املتلقِّ
ي، فيستشعر  نة هذا النوع من اإليقاع لتحقيق موسيقى مؤثِّرة ُتثري حسَّ املتلقِّ أبياته متضمِّ
ذ باالس��تامع ملا ُيقال، ويك��ون تأثُّره به أكرب، وانتباه��ه ملا ُيراد منه  مواط��ن اجلامل، ويتلذَّ

، ويف الذاكرة أحفظ، إذ يقول: أشدُّ

س����ادت ف���ش���ادت ل��ل��ع��رن��دس ص��ال��ح
���ال جم������ًدا ع����ىل ه�����ام ال���ن���ج���وم م���ؤثَّ

فهذا التشابه اإليقاعّي الكبري بني )سادت( و)شادت( سوى يف حرٍف واحٍد يف كلٍّ 
منهام )السني- الشني( جعل النصَّ يتَّسم باالنسجام الفنِّّي الذي يولِّد لدى السامع متعة 
وراحة وإحساًس��ا باجلامل، فينسجم واملراد أشدُّ االنسجام، ويتأثر أكرب تأثري، وال ُبدَّ أنَّ 
ابن العرندس كان يرى هذه التقنيَّة وسيلة ناجعة لبدء القصيدة وختمها، ليكتيس القوُل 
د، الذي ُيطرب الس��امع ويشدُّ  هبذه التقنيَّة الصوتيَّة ثوب التناغم املوس��يقّي ش��به املوحَّ

انتباهه إىل املراد، وُيظهر حسن التعبري ومجال األسلوب.

وم��ن خالل ما مرَّ يتَّضح ما للتجنيس من تأثريات مجاليَّة جتعل منه أنموذجا لألداء 
ق مزايا اجلرس الصويّت املوسيقّي،  ن بام يمثِّله من وس��يلة فنيَّة حتقِّ الصويّت العفوّي املتمكِّ
ق النفس ملعرفة  وتعم��ل ع��ى إظهار ما ُخفي من املعن��ى بإضافتها جديًدا دالليًّا، فتش��وِّ
ي عى  اء ذلك أعى مداها، ما حيمل املتلقِّ قة من جرَّ املعنى اجلديد، وتبلغ املوسيقى املتحقِّ
ب والدهش��ة، وتأخذ مجاليَّة التناسق القويّل مأخذها  ظ واالنتباه، ويبعث فيه التعجُّ التيقُّ

ُره وتفاعله بالنصِّ الشعرّي. منه، فيزداد بذلك تأثُّ
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اخلامتة

ة اإلفهاميَّة،  وممَّا مرَّ نس��تنتج أنَّ التكرار الصويّت بأنواعه قد جتاوز الوظيفيَّة التأكيديَّ
، ليصبح تقنيَّة مجاليَّة ختتل��ف درجُتها وطريقُتها، إذ نجده  املعروفة ل��دى العامِّ واخلاصِّ
ٍة مس��وًحا خمتلفة، وهذا جيعل القيم  ن ويتغريَّ يف النصِّ الش��عرّي، مرتدًيا يف كلِّ مرَّ يتل��وَّ

املوسيقيَّة، ومنها التكرار الصويّت، من أساسيَّات حتديد قيمته اجلامليَّة.
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امل�شادر واملراجع

د . 1 أرسار البالغ��ة، الش��يخ اإلمام أيب بكر عب��د القاهر بن عب��د الرمحن بن حممَّ
اجلرجايّن النحوّي املتوفَّ 471ه� أو 474ه�، قرأه وعلَّق عليه: أبو فهر، حممود 
د ش��اكر، رشكة الق��دس للنرش والتوزي��ع، مطبعة امل��ديّن، ط1، القاهرة،  حممَّ

1412ه�/1991م.

أرسار احل��روف، أمح��د رزق��ة، دار احلص��اد للن��رش والتوزيع، دمش��ق، ط1، . 2
1993م.

األس��س اجلامليَّة يف النقد العريّب، عرض وتفس��ري ومقارنة، الدكتورعّز الدين . 3
إسامعيل، دار الفكر العريّب، القاهرة، 1412ه�/1992م.

��ة والتطبيق، د. ماهر مهدي ه��الل، جملَّة آفاق . 4 األس��لوبيَّة الصوتيَّ��ة يف النظريَّ
ل، 1992م، السنة السابعة عرشة. عربيَّة، العدد الثاين عرش، كانون األوَّ

ة، الدكتور إبراهيم أنيس، ط3، القاهرة، 1961م.. 5 األصوات اللغويَّ

أنوار الربيع يف أنواع البديع، البن معصوم، حتقيق: شاكر هادي شكر، مطبعة . 6
النعامن، النجف، ط1، 1969م.

اإليض��اح يف علوم البالغ��ة، للخطي��ب القزوينّي املتوفَّ ع��ام 739ه�، رشح . 7
وتعليق وتنقيح: الدكتور عبد املنعم خفاجّي، دار اجليل، ط3، بريوت.
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اإليقاع يف الش��عر العريّب احلديث يف العراق، ثائر عبد املجيد العذارّي، رسالة . 8
ماجستري، جامعة بغداد، كليَّة الربيَّة، 1989م.

ة، . 9 البديع تأصيل وجتديد، الدكتور منري س��لطان، منش��أة املعارف باإلسكندريَّ
1986م.

البنيات األس��لوبيَّة يف لغة الش��عر العريّب احلديث، مصطفى الس��عديّن، منشأة . 10
ة، 1987م. املعارف، اإلسكندريَّ

حتلي��ل اخلط��اب الش��عرّي: )البني��ة الصوتيَّ��ة يف الش��عر، الكثاف��ة، الفضاء، . 11
د العمرّي، ط1، الدار العامليَّة للكتاب، الدار البيضاء املغرب،   التفاع��ل(، حممَّ

1990م.

ة، . 12 ديَّ التكرار النمطّي بني املثري والتأثري، عّز الدين عّل السيِّد، دار الطباعة املحمَّ
القاهرة، الطبعة األوىل، 1987م.

اإلتقان يف علوم القرآن للس��يوطّي، حتقيق س��عيد املندوب، دار الفكر، لبنان، . 13
ط1، 1416ه�/1996م.

التكرار يف الش��عر اجلاهّل دراسة أس��لوبيَّة، د. موسى ربابعة، جملَّة مؤته، م5، . 14
ع1، 1990م.

التلخي��ص يف عل��وم البالغة، اخلطي��ب القزوينّي، ضب��ط ورشح عبد الرمحن . 15
الربقوقّي، دار الكتاب العريّب،، ط2، بريوت، لبنان، 1935م.

جرس األلف��اظ وداللتها يف البحث البالغّي والنق��دّي عند العرب، الدكتور . 16
ة للطباعة، بغداد، 1980. ماهر مهدي هالل، دار احلريَّ
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د . 17 خصائ��ص التعب��ري القرآيّن وس��امته البالغيَّ��ة، د عب��د العظي��م إبراهيم حممَّ
املطعنّي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1413ه�/1992م.

اد، سالم كاظم األويّس، رسالة ماجستري، كليَّة الربية، ابن . 18 الزمن يف شعر الروَّ
رشد، جامعة، بغداد، 1990م.

ف، للشيخ أمحد احلمالوّي، مطبعة احللبّي، ط15، . 19 ش��ذى العرف يف فنِّ الرصَّ
مرص، 1383ه�/1994م.

علم البديع، الدكتور حممود أمحد حس��ن املراغي، دار العلوم العربيَّة، بريوت، . 20
لبنان، ط1، 1411ه�/1991م.

د برش، دار املعارف بمرص، . 21 عل��م اللغة العام )األصوات(، للدكتور ك��امل حممَّ
ط4، 1970م.

وي، سعيد الغانمّي، جملَّة العرب . 22 فلس��فة البالغة، ريتشاردز، ترمجة نارص حالَّ
والفكر العاملّي، العدد )13( و)14(، 1991م.

فلس��فة اجل��امل والفن عند هيجل، د. عبد الرمحن ب��دوي، دار الرشوق، ط1، . 23
1996م.

يف صوتيَّ��ات العربيَّة، الدكتورحمي��ي الدين رمضان، مكتبة الرس��الة احلديثة، . 24
ن. عامَّ

د بن مكرم بن . 25 مة مجال الدين أيب الفضل حممَّ لسان العرب، تأليف اإلمام العالَّ
قه وعلَّق عليه  منظ��ور األنصارّي األفريقّي املرصّي املتوفَّ س��نة 711ه���، حقَّ
ووضع حواش��يه: عامر أمحد حي��در، راجعه: عبد املنعم خلي��ل إبراهيم، دار 
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لبكتي العلميَّة، بريوت، لبنان، 1430ه�/2009م.

خمترص املعاين، لسعد الدين التفتازاين، دار الفكر، ط1، قم، 1411ه�.. 26

القرطاجنِّ��ي، . 27 البلغ��اء ورساج األدب��اء، صنع��ة أيب احلس��ن ح��ازم  منه��اج 
��د احلبي��ب بن خوج��ة، دار املغ��رب اإلس��المّي، ط3،   تقدي��م وحتقي��ق: حممَّ

1986م.


