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الرتكيب الشرطي املتضمه ( إن ) الدال على الثنائية التقابلية
يف اآلية ( )87يف سورة النساء
 -دراسة صوتية -

أ .د .نوزاد حسن خوشناو
جامعة صالح الدين  /كلية اللغات
قسم اللغة العربية
بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
توطئة

تشك ل اللغة وسيلة مهمة من وسائل االتصال بين ابناء المجتمع اللغوو الواحود ,وهوي

منظومة اشارية قابلة للتعبير عن مجمل معارف االنسان وتصوراته عون العوال  ,الوى اانوب قودرتها

علووى التعبيوور عوون الصووي المجووردة للتيكيوور فالميوواهي واالفكووارف ,0فالميوواهي تشووكل فووي حيوواة
البشورية مصودرا للمعلوموات التوي تجعول اليورد قوادرا علوى التمييو  ,وهوه القودرة هوي التوي ت موول

اليرد على ت قيق االنسجام بينه وبين الكون ,والمياهي قائمة على اساس العالقات والوظائف.
ان مصووودر الميووواهي هوووو االنسو ووان فو ووي كليتوووه ,والسو وويا فو ووي شو ووموليته ,أ االنسو ووان

بإمكانياتووه الالم وودودة فووي تشوويد ابنيووة ذهنيووة ,والسوويا هووو الم ووي الووه يعوويا فيووه االنسووان,

وعمومووا فووان الميوواهي تسووتقي عوون طريووق السوومع او البصوور ,لووهلف فهووي ا ئيووة ظرفيووة ,وليس و
مطلقة.

2

امووا االفكووار فهووي وظييووة الوودما  ,واالنسووان ال يغوودو ذاتووا ميكوورة اال حووين يمتلووف اللغووة

والمياهي  ,الن اللغة هي واقع واود التيكير ,ذلف ان اليكر ال يظهر اال في لبواس لغوو  ,وبموا
ان فاللغة تعبر عن م تويات العال فهي تقوم بنقلها الى مجموعة من المياهي العقلية ف 3فكلما

كان التيكير منطقيا ارتق اللغة الى مستوا  ,واللغة القادرة على الل ا باليكر المونظ  ,هوي:ف
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اللغ ووة المثالي ووة الت ووي تس ووعى لادم ووة العلو و ب ووالمعنى ال ووه تمس ووي في ووه المص ووطل ات م وودودة,

والمياهي يقينية ,ذلف باستادام معاني الميردات بشكل م ددف.

4

والاوض في فلسية اللغة ومياهيمها ,يكون عون طريوق االسوتغرا فوي التيكيور والتلمول

واله ينظ اليكر هو المنهج ,واللغة هي االطار اله ينظ اليكر.

لقود شووكل الميوواهي الركيو ة التووي رسو عليهووا طبيعووة التيكيوور فوي المسووائل اللسووانية

عند الرعيل االول من العلماء ,ومن تبعه فيما بعد ,ويعتبر القرطااني في كتابوه ف منهواج البلغواء

وسراج االدباء ف العقل اله صا مجموعة من المياهي التي تتعلق باللسانيات ,فاستطاع بهد

تلووف الميوواهي اكتشوواف الاصووائة المميو ة للغووة ,فهووو يمتلووف تيكيوورا نقووديا قووادرا علووى ت ليوول

السلوك اللغو  ,يوصيه ,وييسر  ,بتلمل ابداعي يؤسس للنظريات اللغوية ال ديثة.

منهجه:

ال يمكون تتبوع مسووير الظوواهر وتيسويرها موون فيور توووافر مونهج سولي يووت ك فوي ترتيووب

االفكار وتصنييها ,فالمنهج بهلف هو ففن النظر الصائب لسلسة من االفكوار العديودة مون ااول
الكشف عن ال قيقةف 5أ توايه االفكار توايها ص ي ا وصوال الوى ف اسوتنباا ال كوام العاموة

والنتائج الكلية ,والاروج بالمبادئ والنظريات التي تمثل العلوم والمعارف ف.6

والباح ووب يج ووب ان يك ووون عل ووى دراي ووة بتووووافر عناص وور مش ووتركة واخ وور متباين ووة ب ووين

الموضوعات ,وهوها التصونيف هوو االسواس فوي تنظوي المعوارف وال قوائق ,فوالاوض فوي اعموا

الظاهرة ,والقدرة على االستدالل ,في ضوء منهج علمي وسيلة ناا ة لت ديد العمليات الههنية

والوصول الى نتيجة مرضية .اخت حازم لنيسه منهجا اصيال فوي التعامول موع الونة واسوتاال

ميهوم يتس بالتماي في تلصيل عل للشعر عن طريوق اسوتبانته للسوانيات كليوة تنودرج فوي ت تهوا

لسووانيات ا ئيووة  ,ايمانووا منووه بووان الشووعر مرتكنووه اللغووة ,عليووه فوويمكن عوود ف مشووروع حووازم مغووامرة

اريئة تتجه الى بناء معطيات نظرية ,وتلصيل مواقف وتصورات تتس بكثور مون الجهود ,مون اول
االنيووالت موون اسوور التقليوود والبغيووة إلنشوواء مقاربووة ااتهاديووة ,ال تسووتكين الووى الجوواه  ,بوول تعموول

بإصوورار البتكووار طريووق خووا

فووي التيكيوور يتمي و بالطووابع االاتهوواد والتلصوويلي ف .7فهووو يعووالج
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الموضووعات اللسوانية موون زاويوة الشووعر متجواوزا فوي منهجووه التطبيقوي القواعوود المعياريوة المتعلقووة
بميهومي الاطل والصوواب الوى الميواهي الااصوة بوالقم الجماليوة التوي تنمواز بهوا اللغوة الشوعرية

التي تتس في تعاملها مع اللغة باصوصية تجاوز االبال الى التلثير.
ان منهجه الوه يتجلوى فوي اخضواع دراسوة الشوعر لعلو اللسوانيات وفوي مقودمتها علو

البالفووة هووو تالووية دراسووة الشووعر موون االطوور المنطقيووة والتهوووين موون قيمتهووا .فاللسووانيات عنوود

عل و  ,اذ اشووار فووي صووريط المصووطلط الووىف عل و اللسووان ف المصووطلط الووه خص و بووه المعرفووة
اللغوية المعاصرة بدليل انوه قسو اللسوان قسومين احودهما علو لسوان كلوي ومثيلوه علو البالفوة,

وثانيهمووا عل و لسووان ا ئووي ويتجلووى ذلووف فووي قولووه :فمعرفووة طوور التناسووب فووي المسووموعات
والميهوم ووات ال يوص وول اليه ووا بش وويء م وون عل وووم اللس ووان اال ب ووالعل الكل ووي ف ووي ذل ووف وه ووو علو و

البالفةف .8وان عل البالفة يرتب بعل لغة االدب وبالتالي فهو عل لسان ,اذ المرتك عليه في
االدب هو اللغة ولغة الشعر تعمل على,الرب بين الصوت والداللة 9وهه اللغوة تتسو بانهوا لغوة

مثالية تباين اللغة المتداولة.
وخالصوة االموور ان منهجوه يتسو بوال وار بووين الونة ومرتكو  ,فوي ضوووء تيكيور منطقووي

يستند الى الت ليل واستنباا المياهي  ,وهو في ذلف لويس بمنول عموا اختطوه القودماء ,فيور ان
ما يمي هو االرتقاء بمستو التعامول موع الونة ,فالجديود فوي منهجوه هوو عودم االنغوال داخول
اطار التيكير النقد لمن سوبقه مون العلمواء,إذ واود مون ان هنواك ضورورة منطقيوة إلنتهواج مونهج

ماصو

وهو يتناول بالدراسة المياهي االساسية التي تعمل على الرب بين اللغة واالدب.
ولسنا هنا بسبيل تقوي الجانب النقد االدبي للقرطااني بقدر ما نتغيا ابراز اسوتبهار

لميهوم اللغة ,اذ ل ينل هها الجانب حظا من الدراسة عنود دارسويه فقود توقيو دراسوة الودكتور

اابر عصيور عند تلثر حازم بم اولة اليالسية المسلمين التوفيق بين النظر االرسطي ومقتضيات
الشعر العربي ,وتقسي االدراك الى حسي وعقلي  .01وليس دراسة الدكتور عبد الع ي حمودة
بمنل عن هها التواه في تعامله مع المنهاج.
ان االحاطة بجهد القرطااني اللسواني تشوكل رافودا اساسويا للب ووث والدراسوات التوي

حوول هووها االطووار ,ضوومن نسووق فكوور ينضووو ت و موونهج يتسو بالدقووة .ومووا قدمووه القرطووااني
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يمكوون تقديمووه علووى وفووق التصووورات اللغويووة ال ديثووة ,والعموول علووى التوفيووق بووين نتووائج اليكوور
اللساني عند وما توصل اليه الدرس اللساني ال ديب ,لشرد بهلف على من ينكر فضل التراث

اللسوواني ,اذ يوورون ان علو اللسووانيات انبثووق موون ال قوول المعرفووي الغربووي ,وفهو ف الوووعر ف الووه

يقول :ف ال يمكننا معرفة هها العل الجديد اال من خالل نافهة اللغات االانبية 1111وانصوافا
للعلو ال يمكننووا اال ان نعتوورف بووان اللسووانيات ال ديثووة هووي م ووة العقليووة الغربيووة التووي انتجتهووا

ف .00وما نرمي اليه هو ان التيكير في حقيقة العلوم االنسانية يجب اال يت خارج التراث.

المياهي اللسانية:
التلليف والت ول:

ع وورج القرط ووااني ف ووي اط ووار اس ووتكناهه ل ق ووائق اللغ ووة ا واس وورار الك ووالم عل ووى الق وودرة

الشوومولية فووي الظوواهرة اللغويووة ا موون خووالل الورب بووين اللغووة المتداولووة وقوودرة ذهوون المبوودع علووى

التصوورف بهووا ,يقووول :ف العبووارة اذا اسووتمدت مادتهووا ,وتوولنق النوواظ فووي ت سووين الهيئووة التلليييووة
وقع في النيوس احسن موقع ف .02

فووي الوونة نستشووف اموورين احوودهما :قوودرة المنشووى علووى اكتشوواف الطاقووة االسووتيعابية

للغووة ,وموورد هووها االموور قووو ثووالث ,وهووي قوووة ال افظووة التووي تتجلووي فووي كووون ف خيوواالت اليكوور
منظمووةف

03

والقوووة المووائ ة التووي بهووا ف يتميو مووا يالئو الموضووع والوونظ واالسوولوب والغوورض ف

04

والقوووة الصووانعة ف وهووي التووي تتووولى العموول فووي ض و بعووة اا و اء االليووا والمعوواني والتركيبووات

النظمية والمهاهب االسلوبية ف.05

واالمر االخر :يتعلق بمراعاة االثر النيسي اله يتركه النة في نيوس المتلقين.
ان هها االستعداد للعمل على التوازن بين مالئمة النظ للسيا  ,واالثور النيسوي الوه

ي موول المتلقووي علووى التياع وول ,احسوواس بالجمووال ,ووظييووة اخالقي ووة ,وتوووافر سوومة الووهو ف ووي

المنشى ,اذ يروم االصالة في العمل يضعه االبداع امام نيسه ,ذلف ان ف الهو ي قق توازنا بين
الغري ة ال سية وال رية العقلية ف.06
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والووه يهمنووا هووو قوودرة المبوودع علووى التصوورف باللغووة ,وموولتى هووها التصوورف االسووتبدال

والت ويوول والتقوودي والتوولخير توودخل ضوومن هووها التصوورف ,فالعبووارة ف تقوووم منطقيووا علووى ترتيووب

الكلمات ف وان هها الترتيب يعبر في آن واحد ف عون حاصول اليكورة وت ليول القوول ف .07ويولتي
التغيوور فووي هووها االطووار المنطقووي التنظيمووي لي وودث اموورا اديوودا يتوووائ والداللووة المووراد الوقوووف

عن وودها فت ق ووق الدالل ووة الجدي وودة راا ووع ال ووى ه ووها التص وورف فاذ ان أ تع ووديل ف ووي نظ ووام ترتي ووب
الكلمات في التركيب ي دث تغيرا في المعنى ف  08وهها ما اشار اليه القرطااني في قوله :ف اذ
العبووارة انمووا توودل علووى المعنووى بوضووع ماصووو

وترتيووب ماصووو  ,فووان بوودل ذلووف الوضووع

والترتيووب زالو تلووف الداللووةف .09والووه نوورا ان الداللووة ال ائلووة هووي الت ووول موون خووالل الترتيووب
الجديد الى داللة اخر .

واالسووتبدال والت ويوول همووا الووركن الضووارب فووي رؤ اللسووانيات ال ديثووة ,وقوود عكووف

روادهووا وال سوويما فووي فرعهووا التوليوود علووى اسووتثمار نظووريته اللغويووة فووي مطارحووة قضووية التوليوود

استنادا الى الا الركن واالرتقاء به الى الا االستبدالي ,ويعد هها االمر من الركائ االساسية
في عل اللغة اذ نجد متسعا له عند اومسكي ,واشارات صري ة عند بلومييلد,21

ضوومن منهجووه التوووزيعي المسووتند الووى ت ليوول اا و اء الجملووة الووى مكنوناتهووا االساسووية

وااوراء عمليووة الت ويوول فووي هووها االطووار ,ان هوها الت ويوول الموضووعي الووه يرتكو علووى اسووتبدال
الوحوودات الن ويووة الواحوودة بوواأخر مووع مراعوواة وظييووة الوحوودة الن ويووة فووي السوويا الجديوود,

والعالقات التوي تورب بوين هوه الوحودات ,هوو موا اشوار اليوه القرطوااني .ان مرسو هوه النظريوة
نج و وود ا و ووهورها عن و وود القرط و ووااني ال و ووه اس و ووتمدها م و وون اس و ووالفه ,وف و ووي مق و وودمته س و وويبويه ,20

والجرااني,22والمنهج الوصيي في كتاب سيبويه.23
المجاز:

اذا رمنا ت سس موا يوؤول اليوه الت وول مون الاو الركنوي الوى م وور الت وول فوي نطوا

اهاز اللغة ,والمستند الى الرصيد المعجموي الم وول بجودول االختيوار ,سويكون المجواز وسويلة
لالق بنية فنية ,تن اح عن الوظيية االبالفية للغة ,وتوروض طاقوة المنشوى علوى االبوداع ,فالمجواز

م نوا امر بيكرة الم ور االستبدالي الميضي الى الت ول الداللي شريطة توفر الدليل ,فالمجاز
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بهها الميهوم استيياء في مراعية الههن ,ذلف ان العالقة بين الدال والمدلول تت في الههن في

هها المن ى ,فكل بناء اخرج عن موضعه الطبيعي في العقل لضرب مون التلويول فهوو مجواز .24

فالمجوواز عنوود القرطووااني اموور ذهنووي م صوووله يووت بتنوووع طرائووق التوولليف عوون التقوواذف بهووا فالووى

اهات من الترتيب واالسناد ف  25ا التصرف بالعالقة القائمة بين المكونات اللغويوة ,وان هوه
العالقة الجديدة مصدرها الههن ,اذ ف ان هه التصاريف ليس واودها اال في الههنف .26

وهنووا يتن و ل العقوول من لووة القوودرة علووى االبووداع ,موون خووالل طبيعووة تنظووي اا و اء الكووالم,

وهووها مووا يعوورف فووي الوودرس اللسوواني ال ووديب ب(مووا وراء اللغووة  ,Meta languageا

وضيية الكالم على الكالم ,ااء في قاموس اللسانيات عن هها المصطلط ف انه استعمال خوا

للغة ملتا ايجواد عالقوات اديودة بوين المكونوات اللغويوة ,تون عون خور المواضوعات ,وزيو عون

المللوف ,وتعبر عن خيال خصب واهد عقلي ف  27والهودف مون ذلوف هوو اضوياء قيموة اماليوة

علووى التعبيوور ,الن ف سوور اوووهر البيووان ال يظهوور اال باسووتعمال المجووازات الرشوويقة ,واالفوورا فووي
لطائيه الرائعة واسرار الدقيقة ف.28

وطالما ان المجواز عمليوة عقليوة ,وحيو العقول هوو انتااوه المورتب بعمليوة التيكيور التوي

هي وظيية الدما  ,فان اللغة ذات وشيجة بواليكر ,فالعقول يصوو اللغوة علوى شواكلته ,واخصواب
اليكر انماء للغة ,وكشف عن طاقاتها الكامنة في الداء ,ا القدرة على انجاز المجازات واثوراء

اللغة بها ,أن ف اللغة مجاز ,ا فعالية الالشعور في انتاج اللغة اأمر اله قد ييضي الى القول
بان نظرية اللغة هي نظرية الالشعور اللغو ف .29

اإلثارة واالستجابة:

ان ميهوم االثارة االستجابة ,ميهوم سلوكي ,تنوامى عنود ف واطسون ف الوه تولثر بو راء ف

بافلوف ف بتجاربوه االشوتراطية ,وقود نقول فبلومييلودف هوه اليكورة الوى اللغوة التوي تشوكل منبهوات
تثير المتلقي وت مله على االستجابة ,واستجابة المتلقي تست يل تارة اخور الوى مثيور يسوتجيب
له السامع وعلى هها الن و.31

S ________ r ---------------- S ________R
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لقد صور القرطااني قبل المدرسة السلوكية  ,وب س لساني كييية حمل المتلقوي علوى

االنيعال ,واالستجابة ,وواد في الشعر اليضاء الوه تاتبور فيوه امكانيوة التولثير ,مردهوا انطالقوة
خيال الشاعر ضمن نسيج لغو ينماز بيضل تلمل ,واستيسار الالوعي ,وتجلية ما هو كامن فيه
وهها موا يلوج فوي اطوار امتو اج الايوال بعووال الونيس المنيعلوة ,فالشوعر فون را قواموه الكلموات

المشو ونة باإلحسوواس والعاطيووة ,هووه الكلمووات التووي تثيوور كوووامن المااطووب  ,وتوولتي االسووتجابة
على شكل است ضار دالالت تتوائ وما ون الرموز الكامنة في الههن ,فيكون الدال والمدلول

اس ووتجابة ض وومن المعادل ووة الس وولوكية .وه ووو القائ وول :ف مع وواني الش ووعر ترا ووع ال ووى وص ووف االح وووال

الم ركووة الووى القووول ,او الووى وصووف احوووال المت ووركين لهووا او الووى وصووف احوووال الم ركووات

والم ركين معا ف.30

وليس فريبا ان تلتقي االفكار التي وادنا منبتها عن القرطااني ,مع افكار اعالم اللغوة

والنقوود فووي الغوورب :يقووول (بلومييلوود) :32ف ان الشووعر الجميوول ,يجعوول السووامع اكثوور حساسووية
لالسوتجابة فيمووا بعوود ف وبووها يتضووط ان مكموون االثووارة سوومة االنيعاليووة التووي تنموواز بهووا لغووة الشووعر,

والتي تغدو عنصرا فعاال في االثارة ومن ث االستجابة.
ولعل اإلرتكان الى عنصر ف الغرابة ف في انتقاء االليا والعبارات ,كييل باكتمال عملية

االثارة ,يقول فوي ذلوف :ف فوان االسوتغراب والتعجوب حركوة للونيس اذا اقترنو ب ركتهوا الاياليوة
قو انيعالها وتلثر ف .33

لقد اطال الوقوف عنود اسوتجابة المتلقوي ,بغيوة ت قيوق عمليوة التواصول والتلقوي ,اذ ان

مهارة االداء ,واودة الاطاب كييلتان بارتقاء الشعر الى مستو يكون له علو بالقلب .34

وليس و نظريووة التلقووي ( )response theoryالتووي تتعاموول مووع المتلق وي وبعوود

النيس ووي ,بمن وول عم ووا رس وومه القرط ووااني حي ووب ف ي ت وول المتلق ووي مس وواحة كبي وورة ف ووي رؤي ووا ح ووازم
القرطااني اذ اعله ركنا اساسيا من اركان العملية االبداعيةف .35
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الثنائيات التقابلية:

والموراد بالتقابول ,الموااهوة التووي ت صول بوين شويئين  ,36وهووو سومة تعبيريوة تعمول علووى

ابراز الاصائة لثنائيات ال تجتمعان في امر واحد .ومن التعرييات :فالمتقوابالن هموا اللوهان ال
يجتمعان في شيء واحد ف .37

وقد تطر اليالسية الى الثنائيات من خالل وصيه للظواهر ال ياتية ,كالنور والظالم,

والظاهر والباطن ,وال ياة والموت ,الايور والشور ,وفيرهموا مون الموضووعات التوي تودخل ضومن
موضوعات الجدل .38وابرازها ادلية ال ياة والموت .39

وللثنائيووات التقابليووة وظييووة اكسوواب العبووارات اكثوور وضوووحا وانجووهابا الووى النيوووس .41

ذلف انها تضيي على الكالم اماليوة فوي االداء فهوي االطوار الوه يتجلوى فيوه االثور النيسوي فوي

المتلقووي وت يي و الووههن علووى التلموول موون خووالل ااووراء التقابوول بووين اموورين متبوواينين وكمووا يقووول

الجاحظ :بالضد تتبين االشياء ف .40

وفي القرآن الكري آيات كثيرة ترك على الثنائيات التقابلية في امور بها تستبين ,وفيها
تستضى .والغاية استرساخ المياهي وتوضيط ال قائق.
وقو وود ادرك القرطو ووااني هو ووه ال قيقو ووة ,ضو وومن نظرتو ووه الجماليو ووة الو ووى الو وونة اأدبو ووي,

واالحسوواس الووه قوواد الووى تلمووس حسوون الت و لف فووي التوولليف وموود تنوواف ذلووف فووي نيووس

المتلقووي ,واثووارة الكوووامن فووي اعماقووه ,وكووان علووى وعووي تووام بووان ابنوواء الظوواهرة اللغويووة علووى مبوودأ

الثنائيووات ,ارتيوواض فووي الطاقووة المعرفيووة للغووة ,وقوود عموول علووى ال ورب بووين هووه السوومة والجانووب
النيسي في قوله :ف فان للنيوس في تقارن المتماثالت وتشافعها ,والمتشابهات والمتضادات وما
ار مجراهما ت ريكا وايالعا باالنيعوال الوى مقتضوى الكوالم 1111فلوهلف كوان موقوع المعواني
المتقووابالت فووي الوونيس عجيبووا ف .42فووالمتطلع الووى مووا ينطووو عليووه الوونة يوودرك مووا يووروم اليووه
القرطااني ن ان سمة التقابلية تعمول علوى مالمسوة ال وس الورابة فوي اعموا المتلقوي ,وهوه

النظرة تن عن احساس عال في فه اسرار اللغة ,وانتقاء ما يعمل على االستجابة والتياعل لد

المتلقووي .وكمووا ان القرطووااني عووول علووى الثنائيووات فووي تقريووب الميوواهي  ,فووان الوودرس اللغووو

ال ديب في مقاربته لألفكوار يلوج هوها ال قول الجموالي .اذ يور ياكوتسون ,ان اختيوار الكلموات
067

التركيب الشرطي المتضمن (إن) الدال على الثنائية التقابلية في اآلية ( )78في سورة النساء ...
أ .د .نوزاد حسن خوشناو

ي وودث بنوواء علووى اسووس موون التوووازن والتماثوول او االخووتالف واسووس موون الت ورادف والتضوواد ف.43
وتوور الدراس ووات النقديووة ان البني ووة الرئيسووة ف ووي االدب ه ووي اللغووة القائم ووة علووى اس وواس التع ووالق

والتضوواد يقووول اوناثووان كللوور :ف ان االدب لغووة تجمووع عناصوور الوونة الماتليووة ومكوناتووه داخوول

عالقووة مركبووة ...فهنوواك عالقووات تعووالق او تعووارض او اخووتالفف .44والمقابلووة الثنائيووة هووي حالووة
خاص ووة م وون العالق ووات ب ووين الس وومات المتم وواي ة للعناص وور اللغوي ووة .45وتوظ ووف س وومة الثنائي ووة ف ووي

اللسانيات على المستويات الصوتية والبنيوية والتركيبية والداللية ,ويطلق عليها مصطلط (الثنائيوة

 ,)Binarisamووظيت ووه المدرس ووة الش ووكلية ف ووي ت لي وول النص ووو

ومدرس ووة ب وورا ف ووي ت لي وول

المكون و ووات الص و وووتية ذوات الس و وومات الثنائي و ووة المميو و و ة ,والتراكي و ووب الن وي و ووة ال و ووى المكون و ووات

المباشرة .46ومنه من يس الثنائية بسمة (الميارقة ,التي تكمن في الثنائية المتضادة ,وتكتسب
الميارقووة دالالت اديوودة هووي ف نتوواج الميووارقي واثوور الجمووالي فووي القووارئ كونووه يولوود اليجوواءة

والغرابة والصدمة والماالية ف .47

االيقاع الصوتي:

يرتب االيقاع في اساسه البنيو بالصووت ,والتنواوب االيقواعي مورد االنتقوال مون نغموة

صوتية الى اخر  ,والتوي تعكوس ايقاعوات الونيس ,وااليقواع والشوعر يتواشوجان ,فوإذا كوان الشوعر

كلمووات مل نووة وقيووا زمانيووا يعنووى بجوووهر ال ركووة وتيارهووا ,فانووه يتطلووب حاسووة عاليووة فووي ادراك

االيقوواع والصوووت ,الن ف الشووعر بإيقاعووه م اكوواة لالهتو از الجسومي والتموووج الصوووتيف .48وهووه
الاصيصة تمنط الشعر القدرة على االنقياد الى الموسيقا بيعل االيقاع وتنوعه.

واللغووة الشووعرية لغووة حسووية ت موول المتلقووي علووى االنيعووال عوون طريووق التوظيووف اأمثوول

للمكونووات اللغويووة وقيمتهووا التعبيوور الكامنووة فووي مسووتوياتها الصوووتية ,التووي تمثوول البنيووة الههنيووة

المتواشجة مع معال النيس واحاسيسها ,وتر حلقة برا  ,ان القي الصوتية فوي لغوة الشوعر هوي

االنطال في وصف البنية الشعرية .49

ان االحساس بالجمالية التشوكيل الصووتي ضومن بنيوة الكلموة ,قواد علوى التعويول علوى

انبثاث االيقاع الصوتي في احناء بنية الكلمة ,والمستند الى المصوتات التي لها اأثر الياعل في
االنتقووال موون نغمووة الووى اخوور يقووول ف فكووان توولثير المجووار المتنوعووة ومووا يتبعهووا موون ال ووروف
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المصوتة من اعظ االعوان على ت سين مواقع المسموعات من النيووس ف .51ولسونا فعوالين اذا

قلنووا ان االحسوواس بجماليووة التو لف الصوووتي وتناسووقه يوون عوون ثوراء فكوور ونيسووي وهووها مووا تغيووا

القرطووااني فووي مقولتووه ,ذلووف ان الشووعر اداء مموسووق يقوووم علووى االيقوواع المسووتند الووى اماليووة

الت لف .لقد احس ذائقة الناقد ال ديب بهه ال قيقة اذ يقوول (ايتيوان سووريو) عون الشوعر :ف

انه تنسيق اصوات اللغة كانسياب ال روف الص ي ة والمعتلة وتنافمها وايقاعها او بصورة عامة

حركة العبارة والمقطع وتتابع المقاطع ف.50

لق وود اسوووتوعب القرطوووااني العالقوووة القائموووة ب ووين الش ووعر وااليقو وواع ,والت ووهاذ الووونيس.,

واسووتيعاب ال وواذ البصووير ,واستشووف ب اسووته المرهيووة التناسووب سووبيال لوونظ الشووعر علووى ن ووو

متوازن ,من حيب التشكيل البنيو إليقاع الميردة ,فاذا كان االيقاع نقلة منظمة على النغ ذات
فواصوول فووان الوووزن نقلووة منظمووة علووى ال ووروف ذات فواصوول وهمووا كمووا يوور اليووارابي موون عل و

اللسووان  .52والتناسووب يورتب بالتسوواو فووي ال و من اذ يوور  :ف ان اووودة الووهو فووي السووامع هووي
معرفة نية االزمان التي بين النغمتين ,وما بين ازمان السكونات وبين ازمان ال ركات من التناسب

والمقدار ف .53والمراد بال من هو زمن الصوام والمصووتات,وإذا موا تووافرت بنيوة الليظوة علوى
المص وووتات اكث وور م وون الص وووام  ,ف ووهاك يعن ووى االسترس ووال  ,وبعكس ووه يك ووون خو و الليظ ووة ف ووي

الوقيات يقول القرطااني(:وما ائتلف من أا اء تكثر فيها السواكن فان فيه ك ازة وتووعرا ,وموا

ائتلف من أا اء تكثر فيها المت ركات فان فيه لدوثه وسباطة).54

إن شوودة تعلووق القرط ووااني بمووا تنيع وول له وا الوونيس وتلت ووه  ,حيرتووه عل ووى التهوود إل ووى

الكشووف عوون الجهوواز التواصوولي فووي ال وودث اللسوواني  ,والووه يكووون انياعووه موون التووالف ,وادرك

الشبه التي تؤول إلى هها االيناع وهي الثلب .أ إذا كان شوبه الصووام إلوى المصووات 0/3

كووان الوووزن م بووها يقووول :ف وه و يقصوودون ابوودا ان تكووون السووواكن ااثمووة حووول ثلووب مجموووع

المت ركات والسواكن اما ب يادة قليلة او نقة ,والن تكوون اقول مون الثلوب اشود مالئموة مون ان

تكون ميرقة ف.55

ان بصويرته الناقودة ,مكنتوه مون توهو الشووعر ومكنوناتوه اللغويوة االساسوية وفوي مقوودمتها

بنية التشكل الصوتي ,وقد اشوار الوى سومتين احوداهما اساسوية وهوي تشوكيل المقطعوي ,والثانيوة:
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ممي و ة وهووي :الطووول  ,فوواذا كووان االيقوواع هووو مووادة الت و امن ,أنووه النظووام ( )Regularityفووان
المبوادئ االساسووية لايقوواع تتضوومن فهمووا للطووول ,طالمووا انووه ي وودد الو من  .56وقوود اشووار الب ووب
اللساني في شقه الصوتي الى ان الطول :سمة الوحدات الكالميوة ويمكون ان نسوميها االيقاعيوة,

وهووو خاصووية التو امن ( )Chronemeف .57وااليقوواع يسووتند الووى قوووة المقطووع وضووعيه ,وامرهمووا
منوووا بكميووة المصوووت ,عليووه فووان اضووعف المقوواطع هووو (

م) واقواهووا (

م م) اذ يشووكل

الصام  0/3مجموع الصوام والمصوتات  .58وهها ما يتيق مع ما ذهب اليه القرطااني .اذ

يشكل (

م م) اقوو المقواطع واطولهوا ,ذلوف ان المقطوع المغلوق يسوتغر فوي نطقوه زمنوا اقول

مما يستغرقه نطق المقطع الميتوح ف .59والمقطع القو هو المقطع المبتور ,والبتر مادة اإليقاع.

والمصوتات هي اصوات ايقاعية تشكل قمة المقاطع ,وهي االساس في ت ديد االيقاع الصوتي,
وه ها ما حدد الدرس الصوتي ال ديب في اشارته الى بنية التشكيل المقطعي.
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