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األسلوبية الصوتية يف بنية اخلطاب اللغوي
يف النظرية والتطبيق
أ.د .ماهر مهدي هالل
الكلية اجلامعية لالم والعلوم االسرية
االمارات العربية املتحدة
ملخص البحث
حيدد البحث مفهوم األسلوبية الصوتية االصطالحي ،ويدرس أنساقها الصوتية اليت تداولتها الدراسات األسلوبية يف املتغريات
الصوتية للسلسلة الكالمية ،احلادثة باحملاكاة الصوتية ،واملدلول عليها باألثر السمعي الذي حتدثه اللفظة بوصفها رمزا داال ،ويف االنساق
الصوتية اليت تتجلى يف التالؤم والتنافر يف التعبري األديب.
وعليه أمكن حتديد أسلوبية اللغة العربية الصوتية يف اجملاالت االتية:
األول :الصوتية االنطباعية ،اليت هتدف إىل إحداث أثر على السامع بداللة اللفظ الذاتية.
الثاين :اإليقاع يف البنية الشعرية واصطناع املتغريات يف الرتاكيب اللغوية كالتقدمي والتأخري والفصل والوصل ورد العجز على
الصدر
الثالث :املوازنا ت الصوتية اليت تتجلى يف الصوغ البالغي بالتقابل والتوازي ويندرج يف هذا اجملال ما ومسته الدراسات البالغية
باحملسنات اللفظية كاجلناس والتكرار والرتصيع ،والتفريع ،والتقسيم يضاف إىل ذلك الكثري من املعايري البالغية والنقدية
يف الدراسات التطبيقية اليت قررت الصفات اجلمالية الصوتية يف الرتاكيب اللغوية املوصوفة بالتالؤم واالنسجام وحسن
التأليف.

الرؤية واملفاهيم
الرؤية :تصور كلي للمعرفة يستطيع التعبري عنه أديب أو ناقد أو فيلسوف .متخذاً مواقف معينة من قضايا تشغل عصره،
بأساليب وطرق خمتلفة هلا قيمتها العلمية حيث حتقق أقصى حد ممكن من التالحم بني أجزاء املعرفة للوصول إىل نتائج جتانس العصر؛
ويرى "املس ّدي" أن الرؤية :هي صريورة واستيعاب يضيف يف مدلوله شحنة من احلركة والشمول" ويرى "أن األسلوبية وليدة البالغة" وأهنا
تتحدد بدراسة اخلصائص اللغوية اليت هبا يتحول اخلطاب من سياقه اإلخباري إىل وظيفته التأثريية واجلمالية" على أنه يرى "أن احلصيلة
األصولية يف مقارعة البالغة باألسلوبية تتلخص ،أن منحى البالغة ٍ
متعال ،بينما تتجه األسلوبية اجتاها اختباريا" وألهنا اختبارية وجدت
يف ميدان البالغة جماال رحبا للتجريب وانتهت باستثمار مقوالهتا النظرية؛ وإجنازها يف وصف أبنية النص الصوتية والرتكيبية والداللية،
ودلل على ذلك "حممد عبد املطلب يف كتابه (البالغة واألسلوبية)" وعليه ميكن القول :أن األسلوبية اليوم وبعد تعريبها واستثمارها
للمنجز البالغي العلمي هي من أفنان البالغة؛ ومن قبل كانت "فننا من أفنان اللسانيات" على ح ّد وصف "جاكبسون" ولكن "جورج
مولينيه" يقول" :يف البدء كانت البالغة ...وليس من املمكن إخفاء احلداثة الفعلية هلذه البالغة"
ويف ضوء هذه املعطيات ميكن اعتماد جسور االرتكاز اليت يقيمها األسلوبيون على :ان الواقع اللساين ال ينفك يقر بأن األسلوبية إمنا
هي بلورة منهجية ملستويات التعبري البالغية؛ ومن بعد أن حصر أتباع ((بايل)) خصوصية األسلوبية يف فنية اخلطاب ،وبذلك وحدت
األسلوبية املس ار املنهجي باجلانب اإلبداعي للغة ،يف وصف الكالم من حيث هو فن لغوي وفن أديب :ولذلك كان هدف األسلوبيني
اعطاء عملهم خاصية منهجية متكن القارئ من الفهم والتأثر من خالل النسق الفين لألسلوب بتنوع لغوي حمدد يرتبط باملوقف الكالمي
املتاح ،بتحليالت تنبع من الصوت ،والكلمة والرتكيب وان اللغة :هي الظاهرة الشكلية الوحيدة اليت تتيح لنا أن نتعرف على األدب
الذي ال يتحقق إال هبا وفيها بوصف مستويات النص التعبريية لتخصيص فاعلية كل مستوى وأثره يف استجابة املتلقي فوظيفة اللغة
تتخصص بقدرة الدال على تشكيل مدلوله ،من منطلق :أن العالقة القائمة بني الدوال مصطنعة ختتزن الفكرة باالختيار؛ وان كل كلمة
يف أي مجلة هي اختيار ،وبذلك تنفي عفوية احلدث األديب اعتماداً على :ان كل صوغ لساين فين هو ضرب من االختيار الواعي
يستقصي به الباث الوسائل التعبريية املالئمة لغرضه مما متده به اللغة عموماً بتعامد حمور االختيار على حمور التأليف ،على أساس أن
الكلمة املفردة ال تكتسب مستها معزولة ،وال توصف من غري أن ينظر إىل مكان تقع فيه من التأليف والنظم...
املعامل النظرية

األسلوبية يف مفهومها االصطالحي (علم يُعىن بدراسة اخلصائص اللغوية اليت تنتقل بالكالم من وسيلة إبالغ عادي إىل أداة
تأثري فين)(.)1
فهي تتحرى العناصر اللغوية املؤثرة (على مستوى النص اإلبداعي دون النص اإلخباري ،ملا فيه من خواص تعبريية يف الصوت
أو الرتكيب أو الداللة)(.)2
وتقرر الدراسات اللسانية القول بأهنا هي اليت وضعت األساس لألسلوبية وأن( :األسلوبية هي جسر اللسانيات إىل تأريخ
األدب ...وأن الدراسة اللسانية ما إن تكرس نفسها يف خدمة األدب حىت تتحول إىل أسلوبية)(.)3
وعليه فإن األسلوبية يف التطبيق هي( :وصف للنص األديب حسب طرائق مستقاة من اللسانيات)( )4ألن علوم اللسان تبحث
يف اللغة ،واللغة هي مادة األدب ،وتعىن باإلبالغ ،واألدب ضرب من ضروب اإلبالغ الرمزي .وألن اللغة الشعرية يف املفهوم األلسين:
خاصا يف مستوياهتا األربعة :املعجمي ،والصويت والرتكييب
كالم بالغي يسعى إىل القيام بوظيفة مجالية ،استعملت اللغة فيه استعماالً ً
()7
والداليل( .)5وتدعى (بالقواعد التكوينية)( )6اليت تعطي الشعر مسته اجلمالية ،فهذه املستويات تتمايز وتتآلف يف وصف األساليب)
ولذلك فإن خصوصية اللغة الشعرية يف االختيار والتوزيع ،جعلت الباحثني مييزون بني الوصف األلسين والتحليل األسلويب بقوهلم( :إن
()8
علم اللغة يدرس ما يقال ،أي الوظيفة اإلبالغية للغة ،بينما تدرس األسلوبية كيفية ما يقال مستخدمة الوصف والتحليل يف آن واحد)
أي أن األسلوبية تتحدد بدراسة اخلصائص اللغوية اليت هبا يتحول اخلطاب عن سياقه اإلخباري إىل وظيفته التأثريية اجلمالية)(.)9
فاألسلوبية تربز خصوصية العمل األديب بوصفه وسيلة توصيل رمزية تثري معىن إدراكيًا (من خالل الرتكيب الصويت للكلمة وال
بد من مراعاة عالقات السببية القائمة بني اللفظ ومدلوله ألن اإلنسان ال ميكن أن يتعامل مع الكلمات ...فحسب بل ال بد من إدراك
السببية اليت ختلق الصلة بني الرامز واملرموز (املدلول) وهذه السببية هي اليت تعطي العمل األديب ميالده احلقيقي)( )10ولذلك اقتضت
املوضوعية العلمية إلدراك العالقة بني اللفظ ومدلوله ،البحث يف اجلانب احملسوس من اللغة وهو الصوت  -بوصفه وسيط الداللة يف
عملية التوصيل واإلبالغ والقناة احلاملة للمعىن بإقرار:
(إن الدال وسيط مادي للمدلول)(.)11
وحيدد هذا ِ
القران الداليل -الصوت واملعىن -جمال األسلوبية يف ظاهرة الكالم دون ظاهرة اللغة كنظام( :وقد كان هذا التمييز
مساعدا على حتديد جمال
بني اللغة بوصفها ظاهرة جمردة  -توجد ضمناً يف كل خطاب بشري ...والكالم بوصفه الظاهرة اجملسدة للغة؛
ً
األسلوبية ،إذ أهنا ال ميكن أن تتصل إال بالكالم ،وهو احليز املادي امللموس الذي يأخذ أشكاالً خمتلفة قد تكون عبارة أو خطابًا أو
()13
رسالةً أو قصيدة)( )12وعليه أمكن القول إن وصف اإلمكانات األسلوبية للغة ما معناه( :تعيني عناصرها التعبريية وتصنيفها وتقوميها)
وسع رائد األسلوبية (شارل ب ايل) دراسته األولية لسمات اللغة الوجدانية لتشمل أسلوبية الكالم وقرر أن (مثة عالقات طبيعية بني
لذلك ّ
استعدادا طبيعيًا يقوم يف الشكل للتعبري عن
الفكر والبىن اللسانية املعربة عنه ،وهناك نوع من التعادل بني الشكل واملضمون وأن هناك
ً
بعض فئات الفكر ...فهناك عالقة طبيعية بني الصوت واملعىن ويف عدد كبري من الكلمات ...بفضل استعداد هذه البىن إلنتاج حركة
االنفعال وميكن أن يقال الشيء نفسه ولكن على مستوى آخر  -إن متييز املعىن بني "هش" و"واهٍ" ألمر طبيعي ألن التمييز ينشأ مباشرة
من اشتقاق هذه الكلمات وتأرخيها)(.)14

وقسمها قسمني :طبيعية واستدعائية ،ومتثل صوتية
ويف هذا السياق طرح (بايل) املبادئ اليت حتدد مسات التعبري الوجدانية ّ
الكلمات احملاكية القسم األول ،أما القسم الثاين فينشأ من تساوق املعىن يف اشتقاق الكلمات وتأرخيها .فاألشكال تعكس املواقف اليت
تتحقق فيها (وهذه بدورها تستدعي مشاعر ومواقف ذهنية أو اجتماعية خاصة)( )15وهبذا يكون األثر الصويت من (وسائل اللغة
التعبريية)( )16اليت هتدف األسلوبية دراستها فأن (مثة إمكانات تعبريية كامنة يف املادة الصوتية ...هذه التأثريات الصوتية تظل كامنة يف
تكون داللة الكلمات اليت تتألف منها ،والظالل الوجدانية هلذه الكلمات مبعزل عن قيم األصوات نفسها ...ولكنها
اللغة العادية حيث ّ
تنفجر حيثما يقع التوافق من هذه الناحية ،وإذن فثمة جمال -جبانب علم األصوات مبعناه الدقيق -لعلم أصوات تعبريي ميكن أن يلقي
كثريا من الضوء على ذلك العلم األول ،إذ يقوم بتحليل ما ندركه بالغريزة حق اإلدراك ،وهو أن مثة تراسالً بني املشاعر وبني التأثريات
ً
()17
احلسية اليت حتدثها اللغة) .
وعلى هذا عمدت الدراسات األسلوبية يف حتليل لغة الشعر إىل توصيف مستويات النص ومتييزها ،لتخصيص فاعلية كل
وتعول هذه الدراسات على الشعر يف وصف املستوى الصويت ألن (جوهر الشعر هو
مستوى وأثره يف تواشج األنساق التعبريية وترابطهاّ .
الصوت)( )18وإن التشكيل الشعري يف النظرية البنائية هو (شكل صويت متكرر)( )19ولذلك فإن (دارس األسلوب ال ميكنه التقدم يف
(أساسا
يلم ...بالصوتيات وعلم األصوات الدالة )20().فالصوت هو العنصر القار يف إيقاع موسيقى الشعر ،واإليقاع يشكل
ً
حقله ما مل ّ
بنائيًا للشعر)( )21وإن (األنساق اإليقاعية تسهم بدرجات خمتلفة يف خلق االنطباع اجلمايل)(.)21
وتنطلق الدراسات األسلوبية للمؤثرات الصوتية (بنية النغم وتشكيالت احلروف)( )22من مبدأ أساسي هو (:أن بعض القصائد
تستمد إيقاعها وموسيقاها من وجود نظام داخلي -ضمين -من التواترات الصوتية والداللية املميزة ،مستقل متام االستقالل عن التنسيق
الرتكييب النحوي هلذه القصائد)(.)23
وتنتظم هذه الوحدات الصوتية املتواترة يف البيت الشعري يف عدد حمدد من التنسيقات األساسية ،ويعد حتديد أشكال هذه
التنسيقات أول خطوة منهجية تـُم ّكن الدارس من موضوعية البنية الصوتية الشعرية( .فالكينونة املوضوعية هي األصل الذي ينبين عليه
استقالل القيمة الشعرية ،حبيث تصري بداية الفهم وهنايته ،إذ هي بعد اخللق الشعري كائن جديد يُستظهر هبذه القيمة ويؤكد وجوده يف
ذاته)(.)24
والقيمة الذاتية هي جممل اإلحساس مبعادل الصوت املوضوعي الذي ينشأ من استواء القصيدة تركيبًا لغويـًا (يصلح جماالً للنظر
()26
()25
عزز االجتاه إىل الداللة الذاتية وإقامة الصلة بني (األصوات والصور واألفكار لتفسري األبنية الصائنة)
والتأمل اإلستطيقي) الذي ّ
والد اللة الذاتية ،متعددة الوجوه بعضها يرجع إىل( :احملاكاة الصوتية ،وبعضها يظهر يف الصفة التعبريية للعالمات اللغوية وتبلغ العالمة
يف هذا وذاك مستوى من الرمزية تستطيع معه تصوير الشيء ومتييزه ومتثيله ويتحقق فيه للغة من الطاقة مدى تتجاوز معه حدود نقل
املعىن إىل جتسيده وإخراجه خمرج املوضوعية التعبريية)(.)27
وتـُحدث قيم الصوتية الذاتية أثرها األسلويب يف موسيقى الشعر مبعزل عن الوزن والقافية (فهي أعمق وأمجل مما ينجزه الوزن
والقوايف ،وهذه املوسيقى تكمن يف اختيار الشاعر للكلمات ذات النغم وترتيبها متآلفة)( )28يف نسق جيعل (اإلحساس بالشكل مضمونـًا
يف ذاته)( )29فالداللة الذاتية تستمد كينونتها من طبيعة األصوات وعالقاهتا السياقية فهي داللة صوتية( ،)30ألن األلفاظ تكتسب داللتها

من جرس أصواهتا فينشأ ما يسمى( :باملناسبة الطبيعية بني األصوات والدالالت)( )31فتكون عملية التحول بالصوت إىل دال ُمدرك
عملية قصدية يشحنها الشاعر بالتوتر الذايت حسب مقتضيات املقام حبيث جيعل من الصوت صدى للمعىن(،وقد تؤدي ش ّدة التأثُّر
غامضا يف وجود مطابقة خفية بني الصوت واملعىن)( )32ولذلك كان
بالباعث الصويت على توليد الكلمات إىل ما يكاد يكون اعتقاداً ً
اعتماد ا أللسنية ومن مث األسلوبية املستوى الصويت يف وصف اللغة وأثرها احلسي من خالل الكالم ،وقد اختصت األسلوبية بدراسة
(األصوات اليت تكون هلا وظيفة متييزية بني املعاين)( )33ألن القيم الصوتية يف لغة الشعر (هي نقطة االنطالق يف وصف البنية الشعرية...
ويعد اإليقاع هو املبدأ املنظم للعناصر الصوتية)( )34وقد تبلورت دراسات الصوت األسلوبية فيما أصطلح عليه بـ األسلوبية الصوتية(:)35
وتعين حسب (غريو) دراسة املتغريات الصوتية للسلسلة الكالمية ،واستخدام بعض العناصر الصوتية لغايات أسلوبية بإقرار:
(أن يف حوزة اللغة نس ًقا كامالً من امل تغريات األسلوبية الصوتية ،وميكن أن منيز من بينها :اآلثار الطبيعية للصوت  -احملاكاة الصوتية،
املد ،التكرار ،اجلناس ،التناغم ،كما ميكننا أن منيز بعض اآلثار باالستدعاء)( )36يضاف إىل ذلك القيمة التعبريية أو الرمزية لألصوات:
(وهذه قضايا وجدت يف كل األزمنة)( ،)37ولكنها مل تلق من عناية الدارسني إال قليالً.
ويتحدد موضوع األسلوبية الصوتية يف جمالني :الصوتية االنطباعية اليت هتدف إىل أحداث أثر على السامع ،واألسلوبية يف
صوتية التعبري وتعين بالربط بني الرمز ومدلوله .فاللغة تقبل التحليل يف مستويني :املستوى الصويت ،والداليل ،والشعر ميتلك خصوصية
معا فهو (بنية صوتية  -داللية)(.)38
املستويني ً
ويفرق الدكتور حممد مفتاح بني األسلوبية الصوتية والرمزية الصوتية ويرى أن األسلوبية الصوتية تدرس املعطيات املوازية للغة،
أي األثر السمعي ،أما الرمزية فتدرس معطيات لغوية يعزوها القارئ للوقائع الصوتية( ،)39وهذا التفريق ال يطرد يف دراسة األسلوبية
الصوتية يف اللغة العربية ،ألنه يستند اىل دراسة النربة والطبقات الصوتية يف لغات أخرى( :إذ ال تقوم النربة بدور متييزي بني األصوات
العربية ...والعربية ال تعتمد الطبقات الصوتية)( )40لذلك فإن الرمزية الصوتية اليت يعنيها الدكتور مفتاح تندرج يف سياق الصوتية االنطباعية
املول ّدة لإلحياء ،وهي من العناصر املوضوعية املكونة ألسلوبية الصوت على أساس أن (العنصر اجلوهري ليس هو الصوت يف نفسه كشيء
منعزل متعلق بالتفاصيل العضوية لنطقه ولفظه ،وإمنا هو الصوت من حيث متيزه عن جمموعة األصوات األخرى ودخوله يف تشكيل
أنظمتها ،ومن هنا ميكن وضع خصائص لغة ما ،ال على أساس الدور الذي تقوم به احلبال الصوتية أو سقف احللق ،وإمنا على أساس
التقابالت الصوتية اليت متيز بعض الكلمات عن بعضها اآلخر ،فكل صوت يف لغة ما يُدرس على أنه جمموعة من املالمح اليت متيزه عن
بقية أصوات اللغة نفسها وتضعه يف مكان من جداول القيم اخلالقة يف عالقاته هبا ،وهبذا تصبح بنية األصوات هي حمور الدراسة ال
طريقة إنتاجها بصفة عامة)( )41وعلى هذا أقرت النظريات اللسانية حقيقة اختالف أنظمة اللغات الصوتية (فلكل لغة خصائصها ،وعلم
ا للسان احلديث ال ميكن أن يعطينا أكثر من األفق العلمي أو اإلطار املوضوعي ملعاجلة الظواهر اخلاصة باللغة ،سواء كان األمر يتعلق
بالظواهر النظرية أم التطبيقية اإلجرائية)( )42وعليه فأن العناصر الصوتية (ختتلف من لغة ألخرى)( )43ومن هذا املنطلق ميكن أن حندد
أنساق األسلوبية الصوتية يف اللغة العربية يف مستويني:
األول :مستوى العالقة الطبيعية بني الصوت واملعىن يف احلروف والكلمات.

()44

الثاين :املستوى اإليقاعي يف البنية الشعرية فاإليقاع عنصر توافقي أساسي يتميز به الشعر عن النثر لتحقيق جانبه املوسيقي)
ويندرج يف املستويني ما ومسته الدراسات البالغية باحملسنات اللفظية تعبرياً عن وظيفتها اجلمالية كاجلناس والتكرار ورد العجز على الصدر-
والرتصيع ،والتقسيم ،يضاف إىل ذلك الكثري من األحكام النقدية اليت قررت السمات اجلمالية لإليقاع يف الرتاكيب اللغوية املخصوصة
بصفة التالؤم واالنسجام وحسن النظم والتأليف وزيادة املعىن لزيادة املبىن(.)45
وقد شكلت هذه الدراسات املهاد النظري والتطبيقي لألسلوبية الصوتية إذ ال ينفك الواقع اللساين يُقر هذه احلقيقة ،ويعد
البالغة (أسلوبية القدماء)( )46يف دراسة السياق التارخيي لعلم األسلوب ،فالبالغة يف خطوطها املنهجية العريضة هي( :فن للكتابة وفن
للتأليف يف الوقت نفسه ،أهنا فن لغوي وفن أديب ،وهاتان مستان قائمتان يف األسلوبية املعاصرة)(.)47
وعليه فإن املستوى الصويت هو أول املنطلقات األسلوبية اليت تلتقي منهجيـًا بالوصف البالغي لصوتية املفردات اللغوية وأنساقها
التعبريية ،وإقرار األثر الصويت يف تكثيف العالقة بني الدال واملدلول وإحداث املتغريات اللغوية ألداء املعىن.
هذه املتغريات هي أساس (املتغريات األسلوبية) فالصوت خيتلف باختالف ذات الشيء احملدث له وأصوات األلفاظ كما يقول
ابن سنان( :دالة على جهات الكالم كحروف الشيء وجهاته)( )48والدليل (شرحية إصاتية) كما يقول (روالن بارت)( )49وميكن تصور
الداللة كسريورة يف احلدث الصويت فالفعل هو الذي يوحد الدال باملدلول .وبذلك تتحد وظيفة اللغة (باستشكاف عامل املعاين
وإحيائه)( )50على أساس العالقة اليت يقيمها الشاعر بني وحدات اللغة حيث يتحدد الصوت ليشكل عالقة جتاور سياقية تؤدي املعىن.
()51
فوظيفة اللغة مدلول شكلّه الدال والعالقة القائمة بني الدوال مصطنعة ختتزن الفكرة باالختيار (وأن كل كلمة يف أي مجلة هي (اختيار)
حيدد مسة األسلوب (وتلح النظريات األسلوبية احلديثة ،على إبراز مبدأ االختيار يف كل عملية خلق فين ،إذ هي تنفي عفوية احلدث
األديب اعتماداً أن كل صوغ لساين فين هو ضرب من االختيار الواعي يستقصي به الباث الوسائل التعبريية املالئمة لغرضه مما مت ّده به
عموما)(.)52
اللغة ً
وعليه فأن طبيعة املفردة اللغوية هي ركيزة االختيار األسلويب عند الباث واملتلقي( ،واللفظة قبل كل شيء صوت ينطق به
اإلنسان ،وكان من الطبيعي أن يقلّد النطق البشري صوتــًا حقيقيًا ليفصح عنه ،هلذا حيافظ األدب  -وهو فن لفظي على روابط متينة
تربطه باملوسيقى)( )53وهذه الروابط املتداخلة يف التأليف هي مساجلة موحية بني الصوت وأثره الطبيعي يف الوحدة اللغوية ،ويف هذا
االجتاه ميكننا من وجهة نظر أسلوبية (بايل) اعتبار الوجوه الصوتية يف النص دالّة فعالة (تكمن فيها إمكانيات تعبريية هائلة)( )54تنمو يف
الرتكيب إلقامة (عالئق غري تقليدية بني الدال والشيء املدلول)( )54تعزز سعي األسلوبية ملواجهة مشكل الداللة والدخول وسيطـًا توفيقيـًا
بني اللغة واألدب (حبيث تكون دراسة األسلوب من خالهلا قائمة على كوهنا فنــًا لغويًا وأدبيًا يف آن واحد)(.)55
ولذلك تنهج األسلوبية الصوتية منهجــًا علميـًا لتحقيق هذه الغاية فتصف صوتية املفردة اللغوية بوصفها رمزاً داالً باحملاكاة،
وعلى مستوى الرتكيب املتسم بالرتدد الصويت املولّد لإليقاع ،واملشحون بطاقة السياق الداللية املولّدة لإلحياء.
وتعتمد دراسة املستوى األول على كينونة الصوت داالً ومدلوالً حبكم املؤثرات احلسية اليت تنتجها اللغة بأصواهتا فتولّد عالقة
طبيعية بني الصوت واملعىن ،وتشكل هذه العالقة حموراً أوليـًا يف دراسة اللغة وأصالً من أصول الداللة ،وهو مذهب قدمي أطراه (افالطون)
انطالقـًا من اعتقاده بأن اللغة ظاهرة طبيعية ،وتأسس على هذا االعتقاد فكرة املناسبة الطبيعية بني األلفاظ ومعانيها أو بني األصوات

ودالالهتا( .)55حىت ُعرف عند اليونانيني (بالتيار الطبيعي) (وكان يرى أن أصوات اللغة متتلك تعبرياً ذاتيـًا)( )56ومما هو معروف يف
الدراسات اللغوية العربية ما قرره (عباد بن سليمان الصيمري) فقد كان يرى (أن بني اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على
ترجيحا من غري مرجح)( )57وعلق السيوطي على مذهب (الصيمري) بقوله:
أن يضع .قال :وإال لكان ختصيص االسم املعني باملسمى
ً
()58
(وأما أهل اللغة العربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت املناسبة بني األلفاظ واملعاين ،لكن الفرق أن عباداً يراها ذاتية موجبة خبالفهم)
يعين أن اللغويني يرون أن إدامة استعمال اللغة يف هذه املعاين وكثرة تداوهلا ومساعها فيها خلق يف روع اللغويني املناسبة :ألفاظ معينة
ومعان معينة(.)59
وهذا القول ال يناقض قول (عباد) بل يوجه طبيعة احلمل الداليل يف اللغة ألن املناسبة يف بعض األبنية قراهنا ُعريف متواطأ عليه،
ألن الناس تتعارف على تواتر الصوت ال بغريه ،فإشارية الصوت تتحول إىل مسة مميزة هلا قوة السمة الطبيعية يف الداللة على املعىن (وضم
()60
الصوت للتمثل نتاج لرتويض مجاعي ...وليس هذا الضم واجلمع -وهو الداللة -باعتباطي بتاتــًا بل على العكس من ذلك ضروري)
ألن نشوء الكلمة سواء جاء حماكاة ألصوات الطبيعية أم االنفعاالت (يقيم هلا جذراً ماديـًا ترتبط به .ومينحها قدرهتا على التأثري يف اجملال
املادي)( )61فهناك نوع من التحفيز يتجه من املدلول إىل الدال مثل (حالة ألفاظ املصاقبة)( )62حيث تتداخل شيئية الصوت باحلدث
(فالصوت حادث من أثر املصاكة املوضعية لذات الشيء احملدث له)( )63فيكون األثر الصويت لذلك حمفزاً لتصور املعىن ،وميثل ابن جين
القرتان الصوت باحلدث وحتوله إىل ٍ
دال لفظي بقوله( :فأن كثرياً من هذه اللغة وجدته مضاهيًا بأجراس حروفه أصوات األفعال اليت عرب
هبا عنها ،أال تراهم قالوا :قضم يف اليابس ،وخضم يف الرطب ،وذلك لقوة القاف وضعف اخلاء ،فجعلوا الصوت األقوى للفعل األقوى
 والصوت األضعف للفعل األضعف)( )64وليس من شك فإن ابن جين قد اعتمد يف مذهبه هذا على ما قرره اخلليل بن أمحد الفراهيدييف تأليف حكاية الصوت للفعل حيث قال:
(وأما احلكاية املضاعفة فأهنا مبنزلة الصلصلة والزلزلة ،وما أشبهها ،يتومهون يف حس احلركة ما يتومهون يف جرس الصوت،
يضاعفون لتستمر احلكاية يف وجه التصريف ...واملضاعف يف البيان يف احلكايات وغريها .ما كان حرف ــًا عجزه مثل حريف صدره ،وذلك
بناء يستحسنه العرب  -فيجوز فيه من تأليف احلروف مجيع ما جاء من الصحيح واملعتل وينسب إىل الثنائي ،ألنه يضاعفه ،أال ترى
مرة اكتفاء هبا ،وأن شاء أعادها مرتني أو
صل خيفف ّ
احلكاية :أن احلاكي حيكي صلصلة اللجام فيقول :صلصل اللجام ،وأن شاء قالّ :
صر
وصر َ
صر اجلندب صريراًَ ،
أكثر من ذلك ،فيقول صل ،صل يتكلف من ذلك ما بدأ له ...وقال :وجيئ كثري منه خمتلفــًا حنو قولكّ :
ترجيعا وغري ذلك كثري خمتلف)( )65وعليه جاء
األخطب صرصرة ،فكأهنم تومهوا يف صوت اجلندب م ّداً وتومهوا يف صوت األخطب ً
للسلَّمِ :مرقاة ،وللدرجة َمرقاة ،فنفس اللفظ يدل على احلدث
قوله( :وإمنا جعلت األلفاظ أدلة على إثبات معانيها ...ومن ذلك قوهلم ُ
الرقي ،وكسر امليم يدل على أهنا مما يـُنقل ويُعتمل عليه وبه كاملِطرقة واملِئرز ،واملِنجل ،وفتحة ميم َمرقاة تدل على أنه مستقر يف
الذي هو ّ
موضعه ...فنفس (ر ق ى) يفيد معىن االرتقاء ،وكسرة امليم وفتحها تدالن  -على معىن الثبات أو االنتقال ،وكذلك الضرب والقتل
كسر ...يفيد معىن احلدث وصورته)( )66وعليه يقرر ابن جين قيمة الصوت األسلوبية
نفس اللفظ يفيد احلدث فيهما ...وكذلك قطَّع و َّ
يف صوغ األلفاظ على مست أحداثها بقوله( :فأما مقابلة األلفاظ مبا يشاكل أصواهتا من األحداث فباب واسع ومنهج متلئب عند عارفيه
مأموم وذلك بأهنم كثرياً ما جيعلون أصوات احلروف على مست األحداث املعرب هبا عنها فيعدلوهنا هبا ،وحيتذوهنا عليها ...حذواً ملسموع
األصوات على حمسوس األحداث ،ومن ذلك قوهلم :النضح للماء ،وحنوه والنضخ أقوى من النضح؛ قال اهلل سبحانه( :فيهما عينان
نضاختان)( )67فجعلوا احلاء -لرقتها -للماء الضعيف ،واخلاء -لغلظها -ملا هو أقوى منه .ومن ذلك الق ّد طوالً ،والقط عرضـًا ،وذلك

العرض ،لقربه وسرعته والدال املماطلة ملا طال من األثر،
أن الطاء أحصر للصوت وأسرع قطعـًا له من الدال .فجعلوا الطاء املناجزة لقطع َ
وهو قطعة طوالً ...،ومن ذلك قوهلم :صعِد وسعِد ،فجعلوا -الصاد -ألهنا أقوى ،ملا فيه أثر مشاهد يُرى ،وهو الصعود يف اجلبل
حسـاً ،إال أنه مع ذلك فيه صعود اجل ّد ال صعود اجلسم ،أال
واحلائط ،وحنو ذلك-وجعلوا السني -لضعفها -ملا ال يظهر وال يُشاهد ّ
تراهم يقولون :هو سعيد اجلَ ّد ،وهو عايل اجلَ ّد ،وقد أرتفع أمره وعال قدره فجعلوا الصاد لقوهتا مع ما يشاهد من األفعال املعاجلة
املتجشَّمة ،وجعلوا السني لضعفها ،فيما تعرفه النفس وإن مل تره العني ،والداللة اللفظية أقوى من الداللة املعنوية) ومن ذلك تركيب (ق
متصعدة فاستعملتا لتعاديهما يف الطرفني كقوهلم قرت الشيء ،وقطره،
ط ر) و (ق د ر) و (ق ت ر) فالتاء خافية متسفلّة والطاء سامية ّ
والدال بينهما ليس صعود الطاء وال نزول التاء ،فكانت لذلك واسطة بينهما فعربّ هبا عن معظم األمر ومقابلته فقيل قدر الشيء جلماعة،
قطر اإلناء املاء وحنوه إمنا هو (فعل) من لفظ ال ُقطر ومعناه ،وذلك أنه إمنا ينقط املاء عن صفحته اخلارجة وهي
وينبغي أن يكون قوهلم َ
قطرة ،فهذا وحنوه أمر إذا أنت أتيته من بابه وأصلحت فكرك لتناوله وتأمله اعطاك مقادته ...وجال عليك هبجاته وحماسنه)(.)68
وهذا الذي يقرره ابن جين يف استكناه احملاكاة الصوتية وتتبع متغرياهتا يف الرتاكيب اللغوية ،هو من األصول املنهجية اليت تتبناها
األسلوبية الصوتية إلقرار وجود (عالقات طبيعية بني الفكر والبىن اللسانية املعربة عنه-وأن هناك عالقة طبيعية بني الصوت واملعىن يف
الكلمات احملاكية)( )69وعليه فأن احملاكاة هي العملية اإلبداعية اليت يشكل الشاعر بواسطتها معطيات الواقع الذي يعيشه يصاحبه شعور
خاص يثريه عنصر احملاكاة احلسي يف التجربة الشعرية( ،وحكاية األصوات يف الشعر العريب ...ظاهرة نامجة عن نزوع املبدع إىل حماكاة
الواقع وتصويره)(.)70
لقد فتحت هذه الدراسات العربية العلمية املبكرة للصوت وأنساق أبنيته يف املفردة والرتكيب جماال للباحثني بإجياد مقاربات
بني ما استجد من مصطلحات لسانية مرتمجة تفتقر إىل الشواهد التطبيقية وبني تلك الدراسات املعمقة لألصوات اللغوية وتطبيقاهتا يف
الشواهد البالغية يف دراسة النص القرآين عند املفسرين ودراسة النص الشعري عند البالغيني والنقاد ولقد وجدت األسلوبية الصوتية يف
اتكائها على تلك الشواهد بغيتها يف التماهي والتطبيق مما وفر هلا إمكانية التنامي العلمي يف قراءة النص.

معامل التطبيق
فإذا مسعت قول امرئ القيس:
على الذبل جيّاش كأن اهتزامه إذا جاش فيه َمحيهُ غلي ِمرجل

جتد فيه كلميت (جيّاش) (واهتزام) حتكيان تردد أنفاس احلصان وحركته حىت إذا قرنتها (بغلي املرجل) حتّول املعىن بداللة صوت
الغليان الذي يدل على احلركة واالضطراب ،إىل معىن ثان قصده الشاعر وهو سرعة حصانه ،وقد ولّد ذلك يف ذهن املتلقي قدرة صيغة
املبالغة التعبريية واملصدر بداللته الصوتية(.)71
وقول عنرتة:
حرة
جادت عليه كل بكر ّ

فرتكن كل قرارة كالدرهم

فالسامع ال ميلك إال أن يربط بني جرس الراءات وصورة املطر املنهمر من املزنة البكر احلرة ،ومن شاهد هطول األمطار يف
ُ
البالد احلارة ،كيف ينهمر اهنماراً ذا خرير ودوي ،أدرك سر حماكاة اهلدير (الرائي) الذي صوره عنرتة(.)72
وحنو ذلك قول زهري:
عصل
إذا لقحت حرب عوان مضرة ضروس تـُ ُّ
هر الناس أنياهبا ُ
جتد فيه عالقة قوية بني تكرار حرف الراء وامل ّد والتشديد وما يالبس احلرب من جلبة وضجيج ،رفده مبولّد معنوي بتكرار
وهتر) وبالسني يف (ضروس ،والناس) وبالتنوين يف قوله( :حرب-عوان،مضرة،ضروس)
ضر ،وضروس) والتشديد يف ّ
الضاد يف ُ
(مضرةّ ،
(م ّ
فجعل متغريات األصوات يف احلروف حتاكي اختالط األصوات وتعددها يف ساحة احلرب( )73وفيما هو مقرر يف داللة ألفاظ املصاقبة
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تؤزهم أَزاً)( )75أي تزعجهم.
(وهو أن تتقارب احلروف لتقارب املعاين) من ذلك قوله تعاىل (أمل تر أنا أرسلنا الشياطني على الكافرين ّ
خصوا هذا املعىن باهلمزة ألهنا أقوى من اهلاء ،وهذا
فهذا يف معىن هتزهم هزاً واهلمزة أخت اهلاء فتقارب اللفظان لتقارب املعنيني ،وكأهنم ّ
امل عىن أعظم يف النفوس من اهلز ...ومنه العسف واألسف والعني أخت اهلمزة ،كما أن األسف يعسف النفس وينال منها واهلمزة أقوى
من العني ،كما أن أسف النفس أغلظ من الرتدد بالعسف ،فقد ترى تصاقـُب اللفظني لتصاقب املعنيني( )76ويعد هذا الباب من مسات
األسلوبية الصوتية وهو م لمح دقيق حيكم جماري الداللة بني األصوات اللغوية ومعانيها يف التشكيل الشعري ،وعليه يرى الدكتور حممد
مفتاح أن أول ما ندركه يف قول ابن عبدون:
الدهر يفجع بعد العني باألثر فما البكاء على األشباح والصور
ُ
هو تشاكل األصوات وكثري منها يرجع إىل حيز واحد وهو "احللق" وهي (أ-ه-ع-ح) وتدل هنا على معىن أساسي وهو
احلزن والزجر ...فتتابع العني يوحي بالعنعنة اليت تفيد االستمرار والرتتيب واالنتقال من حال إىل حال ،ويدل تتابع اهلمزة على التأمل
والرثاء والبث والشكوى ،حىت إذا قال:
أهناك أهناك ال الوك موعظة

عن نومه بني ناب الليث والظ ُف ِر

أُيت مبا بثه يف البيت السابق من إشارات احلزن والزجر صرحية ،فكان هذا البيت شرح وتوضيح ،لذلك جند تردداً لبعض أصوات
احللق وبعض األصوات الشفوية ،وإذا ما علمنا أن كثرياً من الدراسات تؤكد أن األصوات الشفوية تدل على احلزن أيضاً ،فقد تضافر
إذن حيز احللق وال شفة على أداء مقصود واحد ،على أن ما يثري االنتباه هو هذا التكرار املتصل ،وإذا ما قرناه بداللة املكان فأنه يعين

احلث على الشيء لالبتعاد عنه والنهي عن القرب منه يف حركة سريعة جتعل املتلقي يعيش يف دوار احلالة اليت يصفها الشاعر .ورمبا أقرتب
من الصورة أكثر بقوله:
ومزقت سبأ يف كل ٍ
قاصية
ّ

فما التقى رائح منهم مببتكر

حيث يدل تردد أصوات البيت على (القلق) ويعزز هذا الرتدد ارتباط القلق باحلركة والتنقل ،وميكن أن جنعل من القلق (القلّة)
وهو خالف الكثرة وذلك ألن أهل سبأ ارحتلوا وتشتتوا يف البلدان فقلّوا بعدما كانوا كثراً .وقد يدفع بنا هذا التداعي إىل أن نرى يف لفظة
"سبأ" محولة داللية فسيحة يوحي هبا اشرتاك اللفظ الدال على ع ّدة معان وكذا لفظ "قاصية" إذا ما أبدلنا حرف "الصاد" حبرف "السني"
والقاصية :األرض القاصية ،أما األلفاظ األخرى فقد جاءت هي األخرى معربة بأصواهتا؛ "مزق" تعين التشتت والتفرق ،والرائح :أسم
فاعل من راح يروح ،ومن اجلذر نفسه راح رائح ،من قوم رواح متفرقون(.)77
وهبذا يتبىن الدكتور حممد مفتاح ما قرره ابن جين يف باب التصاقب وامساس األلفاظ أشباه املعاين وااللتقاء على معىن األصل
يف االشتقاق من ذلك تقليب "ج-ب-ر" فهي أين وقعت للقوة والشدة ومن ذلك تراكيب "ق-س-و" مجيع صيغها تدل على القوة
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واالجتماع وأن معىن (ق و ل) أين وجدت وكيف وقعت من تقدم بعض حروفها على بعض وتأخره عنه إمنا هو للخفوف واحلركة
ودلّل على ذلك بقول ابن عبدون:
وأنفذت يف كليب حكمها ورمت

مهلهالً بني مسع األرض والبصر

فاألصوات "نفذ" تعين اإلجناز واحلسم ،وإذا ما صحفناها بـ (نفد) فإهنا تعين االنتهاء و(ك-ل-ب) من معانيها الشدة واجلرأة
و(ب-ك-ل) من معانيها اجلفاف ،و(ر-م-ي) اإللقاء والطرح و(هلهل) ّلني الشعر ورققه ،وهكذا فإن أصوات (كليب) تعين القوة
والشدة واألختالط ،وأصوات "هلهل" تعين الرخاوة واللني ،وتقابل القوة واللني يعين (اإلنفاذ بدون تردد ألن الشيء الذي هو موضع
التنفيذ يكون صادراً من أعلى ويعين أن الليايل قد أنفذت حكمها وقضاءها هناك).
ومثل هذا قوله أيضاً:
وما أعادت على الضلِّيل صحته

وال ثنت أسداً عن َرِّهبا ُح ُجر

ففي هذا البيت ألفاظ حموريّة أصواهتا توحي مبعانيها فأصل أعادت (ع-و-د) وتعين القدم والقوة ،ولكن هذه القوة سلبت
بالنفي ،فتوحي باملرض وفقدان الصحة ،واملراد بالضليل أمرؤ القيس فقد كان ضاالً عن قصده ،ولقب بالضليل إلفادة الذم ،فهو مسلوب
الصحة ضاالً عن قصده النه غري جاد وهو معىن الشطر األول ،أما الشطر الثاين فأصوات ألفاظه دالة على القوة فمادة (أ-س-د) تفيد
القوة والبأس والشجاعة و(ر-ب-ب) تفيد التملك والتمكن واهليمنة و(ح-ج-ر) تفيد املنع وحتجر الساكن فيها من األذى وتدل على
املنع والقوة والصالبة وهكذا فإن تساوق األمساء واشتقاقاهتا جعل من داللة األصوات على معانيها داللة طبيعية فجاء الرتكيب يف
الشطرين مساوياً للقصة فهناك عالقة بني هذه األلفاظ جيعل بعضها يتحكم يف البعض اآلخر ،فالعالقة بني (حجر) و(امرئ القيس)
رابطها األبوة وهي عالقة سالبة للقوة ،والعالقة بني (حجر) و(أسد) عالقة متلك وهيمنة( ،)79وهذا يعين أن اختيار ألفاظ البيت كان

مقصداً أسلوبيـًا ،ويكون هذا (االختيار) األسلويب مطلبًا دالليًا لدى املتلقي حياول به أحيانـًا إعادة تشكيل األصوات حسب مقتضيات
الوعي حبركية النظام الصويت ففي قول الشاعر:
بين املظفر واأليام ما برحت

مراجالً ،والورى منها على سفر

توجد بعض األصوات مكررة مثل األصوات الشفوية ،والراء واحلاء ،وإذا ما أردنا أن نوظف الصوت لداللة تأويل التلقي فيمكن
أن ننحت من (الراء) و(احلاء) كلمة (رحى) لتكثيف داللة الصوت بالقول املأثور يف فعل األيام دارت عليهم (رحى املوت) فتكرار
مجيعا(.)80
حرف الراء نفسه أفاد تكرار الفعل وأحدث حركة يف سياق البيت تعم اخللق ً
واملقصود حبركية النظام الصويت( :نقصان الداللة أو زيادهتا ،جتددها وتفاعلها نتيجة للنظام "الفزيولوجي" الذي يتم بفعل
االستبدال واإلضافة والتقدمي والتأخري .وعليه قول ابن جين( :قد يضيفون إىل اختيار احلروف وتشبيه أصواهتا باألحداث املعرب عنها هبا
ترتيبها ،وتقدمي ما يضاهي أول احلدث وتأخري ما يضاهي آخره وتوسيط ما يضاهي أوسطه سوقـًا للحروف على مست املعىن املقصود
والغرض املطلوب ،وذلك قوهلم :حبث ،فالباء لغلظها تشبه بصوهتا خفقة الكف على األرض ،واحلاء لصحلها تشبه خمالب األسد وبراثن
حمسوسا حمصالً ...ومن ذلك قوهلم :ش ّد احلبل وحنوه
الذئب وحنومها إذا غارت يف األرض ،والفاء للنفث ،والبث للرتاب ،وهذا أمر تراه
ً
فيعرب
فالشني مبا فيها من التفشي تـُ َشبَّه بالصوت أول اجنذاب احلبل قبل استحكام العقد ،مث يليه إحكام أش ّد واجلذب وتأريب العقدّ ،
جيره ،قدموا اجليم ألهنا حرف شديد ...مث عقبوا ذلك بالراء وهو
جر الشيء ّ
عنه بالدال اليت هي أقوى من الشني ...ومن ذلك أيضا ّ
اهتز عليها واضطرب ...فكانت الراء
حرف مكرر ،وكرروها مع ذلك يف نفسها ،وذلك ألن الشيء إذا ُجّر على األرض يف غالب األمر ّ
ملا فيها من التكرير أوفق هلذا املعىن من مجيع احلروف غريها)( )81وذهب ابن سينا مذهب ابن جين هذا يف مقابلة احلروف بأصواهتا الدالة
عليها يف الطبيعة ومثال ذلك قوله:
(والكاف نسمعها عن قرع جسم صلب جبسم صلب وعن انشقاق األجسام اليابسة ،والراء من ارتعاد ثوب معرض لريح قوية
والالم عن لطم املاء باليد ،والفاء عن حفيف األشجار وما أشبهها)( )82ويرى الفارايب أن اإلنسان بفطرية ينحو باأللفاظ منحى احملاكاة
شبها باملعاين واملوجود وهنضت أنفسهم بفطرها ألن تتحرى يف تلك األلفاظ أن تنتظم حبسب انتظام
لألصوات (وأن جيعلوها أقرب ً
املعاين)(.)83
ويف مدار هذا املنظور جتري الكثري من صيغ احملاكاة الصوتية ،فقد ذكر ابن األعرايب أن معىن (اخلفخفة) صوت الكاغد والثوب
اجلديد وأنشد:
املو َخفا
تسمع لألصوات منها خفخفا ضرب الرباجيم اللجني ُ
شاشا دنفا
والشمس قد كانت ُح ً
واحلبحبة ،جري املاء ،والطبطبة صوت السيل قال:
طبطبة امليث إىل جوائها(.)84

ومنه قول الشاعر يف صفة (باز):
الطري العت ــاق يَظلن منـ ــه ُجنـُوحـ ــًا إن َِمسع َن له حسيسـ ــًا
ترى َ
وقوله تعاىل( :ال يسمعون حسيسها)( )85واحلس ،واحلسيس :الصوت ،واحلركة وهو عام يف األشياء كلها ،ويشبهون حس
القسي مبا حياكي رنينها قال عبد مناف بن ربع اهلذيل:
صوت ّ
وللقسي أزاميـ ـ ــل وغمغم ـ ـ ــة
ّ

حس اجلنوب تسوق املاء والربدا

مبشادة أو رفق( )86وعلى هذا جيد األسلوبيون يف تقلبات األبنية يف االشتقاق
حبس أو ببس ،أي ّ
ويقال :آلخذن منك الشيء ّ
وسطاً خصباً لتنامي الداللة الصوتية وتدافع املعاين على أصول األلفاظ ،ولعل أقدم إشارة وردتنا هبذا اخلصوص هي قول سيبويه( :ومن
املصادر اليت جاءت على مثال واحد حني تضاربت املعاين قولك :النزوان ،والنقزان ،والقفزان ،وإمنا هذه األشياء يف زعزعة البدن واهتزازه
يف ارتفاع ،ومثله العسالن ،والرتكان ،ومثل هذا الغليان ألنه زعزعة وحترك ،ومثله الغثيان ألنه جتيش نفسه وتثور ،ومثله اخلطران واللمعان،
وتثوره ،فإمنا هو مبنزلة الغليان)( )87وع ّقب ابن جين على ذلك
ألن هذا اضطراب وحترك ،ومثل هذا اللهبان ،والوهجان ،ألنه حترك احلر ّ
بقوله(:ووجدت أنا من هذا احلديث أشياء كثرية ...وذلك أنك جتد املصادر الرباعية املضعّفة تأيت للتكرير حنو :الزعزعة ،والقلقلة،
والصلصلة ،والقعقعة ،واجلرجرة ،والقرقرة ووجدت أيضا "الفعلى" يف املصادر والصفات ،إمنا تأيت للسرعة حنو :البشكى ،واجلمزى،
والولقى ،...ومن ذلك ،وهو أصنع منه أهنم جعلوا أستفعل يف أكثر األمر للطلب حنو أستسقى ،واستطعم واستوهب ،واستمنح،
واستقدم ،واستصرخ فرتبت يف هذا الباب احلروف على ترتيب األفعال ...ومن ذلك أهنم جعلوا تكرير العني يف املثال دليالً على تكرير
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كسر ،وقطّع ،وفتّح وغلّق وذلك أهنم ملا جعلوا األلفاظ دليلة املعاين ،فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به ّقوة الفعل)
الفعل ،فقالواّ :
واألصل يف هذا ما ذكره (اخلليل) يف تأليف حكاية األلفاظ وذلك بأن يتوخى يف بنائها توافق صويت بني طريف اللفظة املؤلفة حنو "دهداق"
وأشباهه قال :فإن اهلاء والدال املتشاهبتني مع لزوم العني أو القاف مستحسن ،وإمنا استحسنوا اهلاء يف هذا الضرب للينها وهشاشتها...
وال تكون احلكاية مؤلفة حىت يكون حرف صدرها موافقاً حلرف صدر ما ضم إليها يف عجزها فكأهنم ضموا (د-هـ) إىل "دق" فألفومها
ولوال ما جاء فيها من تشابه احلرفني ما حسنت احلكاية فيهما ...ألن احلكاية حتتمل من بناء التأليف ما ال حيتمل غريها مبا يريدون من
الصلصلة والزلّزلة وما أشبهها يتومهون يف حس احلركة ما يتومهون يف جرس الصوت،
بيان احملكي ...وأما احلكاية املضعّفة فإهنا مبنزلة ّ
يضاعفون لتستمر احلكاية يف وجه التصريف ...وجيوز يف حكاية املضاعفة ما ال جيوز يف غريها من تأليف احلروف ،أال ترى أن الضاد
والكاف إذا ألفتا فبدئ بالضاد فقيل" :ضك" كان تأليفاً مل حيسن يف أبنية األمساء واألفعال إال مفصوالً بني حرفية حبرف ألزم أو أكثر
من ذلك الضنك والضحك وأشباه ذلك.

ومن أمثلة ألفاظ احملاكاة املؤلفة والدالة بصوهتا على معناها ،الزعزعة :وهي حتريك الشيء لتقلعه وتزيله قال الشاعر:
فواهلل لوال اهلل ال شيء غريه

لزعزع من هذا السرير جوانبه

ومنه الذعذعة :حتريك الريح الشيء حىت تفرقه ومتزقه قال النابغة:

غشيت هلا منازل مقويات

تذعذعها ُمذعذعة حنون

واملعمعة :صوت احلريق وصوت احلرب وإسعارها ،قال امرؤ القيس:
سبوحاً مجوحاً وإحضارها

الس َعف املوقد
كمعمعة ّ

مث قال :والعرب تشتق يف كثري من كالمها أبنية املضاعف من بناء الثالثي املث ّقل حبريف التضعيف ...أال ترى أهنم بقولون صلّ
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خيف
صل متد الالم وتثقلها وقد خففتها يف الصلصلة فالثقل م ّد والتضاعف ترجيع ّ
اللجام بصل صليالً .فلو حكيت ذلك قلتّ :
وذهب ابن األثري هذا املذهب الذي قرره اخلليل.
ونقله سيبويه وابن جين ،وسلك متغريات األبنية اللغوية مسلك االختيار األسلويب حيث قال( :إن األلفاظ أدل على املعاين
وأمثلة لإلبانة عنها ،فإذا زيد يف األلفاظ أوجبت القسمة زيادة املعاين ...وهذا النوع ال يستعمل إال يف مقام املبالغة ،فمن ذلك قوهلم:
خشن واخشوشن ،فمعىن خشن دون معىن اخشوشن ملا فيه تكرير العني ،...وكذلك قوهلم أعشب املكان ،فإذا رأوا كثرة العشب قالوا:
"اعشوشب" ومما ينتظم هبذا السلك قدر واقتدر ،فمعىن "اقتدر" أقوى من معىن "قدر" ،قال تعاىل( :فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر)(.)90
فمقتدر هنا أقوى من قادر وإمنا عدل إليه للداللة على التفخيم لألمر وشدة األخذ الذي ال يصدر إال عن قوة الغضب أو للداللة على
بسطه القدرة ،وذاك أن "مقتدر" اسم فاعل من "اقتدر" و"قادر" اسم فاعل من "قَ َد َر" وال شك أن (افتعل) ابلغ من (فعل) وعلى هذا
ورد قول أيب نواس:
فعفوت عين عفو مقتدر

حلت لــه نعم فألفاهـ ــا

أي عفوت عين عفو قادر متمكن القدرة ال يرده شيء عن إمضاء قدرته ...وكل ما جيئ من األلفاظ على هذا النحو فينبغي
أن جيري هذا اجملرى وها هنا نكتة ال بد من التنبيه عليها ،وذلك أن قوة اللفظ لقوة املعىن ال تستقيم إال يف نقل صيغة إىل صيغة أكثر
منها كنقل الثالثي إىل الرباعي( .)91وهبذا جند أن ما قاله اللغويون العرب يف احملاكاة الصوتية وربط أنظمتها اللغوية باالستعمال األديب
قد غدا (من أكثر القضايا اللغوية احلديثة حتليالً)( )92يف جمال دراسة وظائف الصوت األسلوبية ،ألنه ميثل وعيًا بقدرة املتغريات اللغوية
على استقطاب األثر السمعي أو االنطباعي على ما يصطلح عليه األسلوبيون ،لتوليد تصور مقابل لدى املتلقي ،فالشاعر البحرتي
يستغل طاقة التضعيف الصوتية ألداء املعىن يف قوله:
يقضقض عصالً يف أسرهتا الردى

كقضقضة املقرور أرعده البـرد

فضعف القاف والضاد وأعقبهما حبروف الصفري (الصاد والسني) ومها من احلروف املهموسة مث قابلهما بتكرير حرفني من
ّ
احلروف اجملهورة مها (الراء والدال) فولّد بذلك نس ًقا أسلوبيًا يوحي بطبيعة املوقف ويضع املتلقي يف صورة املواجهة مع الذئب ،فقال:
عوى مث أقعى ،وارجتزت فهجته

فأقبل مثل الربق يتبعه الرع ــد

فجعل الصوت قرين احلركة يف احملاكاة الصوتية والتقسيم املتقن ،فواءم بني عوى وأقعى ،وارجتزت فهجته ،والربق والرعد ،فأحكم
الداللة بني الصوت واملعىن (لرسم صورة صوتية هي مبثابة املوسيقى التصويرية املصاحبة للمشهد)(.)93

يتضح من هذا أن لصوتية احلروف فاعلية بنائية ختضع يف بعض األحيان النطباعات فجائية مبعثها ما يسمى بإحياء األصوات
أو ما نصطلح عليه بـ (تداعي معاين احلروف) حيث يشكل الصوت يف النسق اللغوي منطل ًقا للوعي والتأثر ،فالشاعر يكرر حرفًا بعينه
شعورا داخليًا للتعبري عن جتربته الشعرية .فقد يتفوق اجلرس الصويت على منطق اللغة
أو جمموعة من احلروف فيكون هلذا مغزى يعكس ً
فيخرج عن قيد الصوت احملض إىل داللة حترك املعىن وتقوية ،وليس من شك فإن دأب الشاعر إلحداث التناغم بني "الذات والصوت"
يرتكز على قيمتني ختتزهنما أجبدية احلروف اللغوية مها :األثر السمعي ،واملعىن .فالشعر جيلّي قيمة كامنة يف خاصية الصوت الفيزيائية
بالتكرار أو التقابل أو التضاد أو اجملاورة ،فاحلروف بالتقابل :جمهورة ومهموسة ،شديدة ورخوة ،ومن صفات احلروف الدالة بالتفرد:
حروف القلقلة والصفري ،والتكرير ،والتفشي ،واالستطالة ،واحلروف املهتوتة( )94وقد ميّز خلليل بن أمحد خاصية بعض احلروف األسلوبية
يف بناء املفردات الذاتية ،فخص حروف الذالقة (الراء والالم والنون) والشفوية (الفاء والباء وامليم) جبمالية متيزها عن غريها يف صوتية
أيضا( :العني والقاف
وم َذل هبن اللسان وسهلت عليه يف املنطق كثرت يف أبنية الكالم) .وقال ً
األلفاظ ،قال( :وملا ذَلقت احلروف الستة َ
جرسا ،فإذا اجتمعتا أو أحدمها يف بناء حسن البناء لنصاعتهما ،فإن
ال تدخالن يف بناء إال حسنتاه ،ألهنما أطلق احلروف وأضخمهما ً
كان البناء امسًا لزمته الس ني أو الدال مع لزوم العني أو القاف ،ألن الدال النت عن صالبة الطاء وكزازهتا وارتفعت عن خفوت التاء
سلسا على األسالت ،عذبًا على
فحسنت) قال الرازي معقبًا على قول اخلليل( :وهذه االعتبارات ال بد من رعايتها ،ليكون الكالم ً
الع َذبات ،وهي كالشرط للفصاحة والبالغة)(.)95
َ
وميّز ابن دريد خاصية حروف اللني األسلوبية وهي (الواو والباء واأللف) قال( :وإمنا مسيت لينة ألن الصوت ميتد فيها فيقع
َ
()96
عليها الرتمن يف القوايف وغري ذلك وإمنا احتملت املد ألهنا سواكن اتسعت خمارجها حىت جرى فيها الصوت) وعليه فإن براعة الشعراء
شعورا ومعىن كامناً يف النفس وليس أدل على ذلك من استخدام ابن زيدون حلروف اللني وغنة النون يف
يف استخدام الصوت املفرد يثري ً
الرتمن وبوح الشكوى يف قصيدته املشهورة:
أضحى التنائي بديالً عن تدانينا

وناب عن طيب لقيانا جتافينا

أال وقد حان صبح البني صبحنـا

حني فقام بنا للحني داعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ــا

متموجا مع العاطفة املتـّقدة مث
ممتدا يف مقاطع طويلة مفتوحة
فأوقع النون بني حريف اللني :الباء واأللف فجرى الصوت شاجيًا ً
ً
قرن هذا التواتر الصويت حبرف (احلاء) ليشكل ركيزة للمحاكاة الصوتية ،فالشاعر تتوزعه مشاعر متضاربة بني احلنني إىل املاضي واإلحساس
باألمل لفقده.
ولعل من أكثر األصوات العربية قدرة على حكاية هذا النمط من اإلحساس مها حرفا "النون واحلاء" ،فقد تعاضدا سوية
ليشكال يف املعجم العريب مفردة "احلنني" وكل ما يشتق منها( )97حىت إذا قال:
يا ساري الربق غاد القصر و ِ
اسق به
عىن تذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرنــا
واسـ ــأل هنالك هـ ــل ّ

الود يسقينا
من كان صرف اهلوى و ّ
إل ًفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تذ ّك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره أمســى يُعنّينـ ـ ــا

مولدا للمحاكاة الصوتية ،والسني من حروف الصفري ،يقول إبراهيم أنيس:
جعل حرف (السني) مقرتناً بتواتر حروف اللنيً ،
(إن السني العربية عالية الصفري إذا قيست هبا السني يف بعض اللغات األوروبية ،كاإلنكليزية مثالً)( )98لذلك صلح حملاكاة األشياء
املتحركة وما يصدر عنها من أصوات ،وقد استغل ابن زيدون صوت السني وحركيته يف إرسال لواعج شوقه مع ساري الربق ،ونسيم
تناظرا مموس ًقا بني حرف السني
الصبا ،مولّ ًدا تواف ًقا نغميًا يف وضع األصوات موضعها املناسب من البناء الصويت للغة الشعرية ،فأنشأ ً
ومقابله النغمي الشديد حرف الصاد يف:
ساري الربق  /غ ــاد القصر
اسـ ــق بــه  /صرف اهلوى

()99

وعلى هذا وجد حممد اهلادي الطرابلسي يف دراسته "خصائص األسلوب يف الشوقيات"( :إن األصوات املعزولة عن اإلطار
الداليل يف حالة ترديد املتماثل منها أو املتجانس أو املتقارب ...خيلق بينها وبني املدلوالت عالقة ما) ويف ضوء إجراءاته التطبيقية بدت
دورا موسيقيًا دالليًا ذا بال ،من ذلك أن صوت احلاء وتواتره يف قول شوقي:
األصوات املهموسة أكثر األصوات املستخدمة وتؤدي ً
ويوم َملُون إذ صحنا وصاحوا ذكرنا اهلل من فرح وناحوا
ودارت بينهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ب ـ ــالراح راح

ودارت راحة اإلميان فينــا

فرحا أو حزناً ،وعلى هذا قوله:
متصل بالطرب إن ً
وذحبن حنجرة على أوتارها

تؤسى اجلراح وتذبح األتراح

فجاء صوت "احلاء" مرتبطًا مبعىن الندب يف سياق رثائي ،ويف قوله:
وجتنـ ــب كـ ــل خلـ ــق مل ُيرق

إن ضيق الرزق من ضيق اخلُلُق

جاء صوت "القاف" مرتبطًا مبعىن الضيق.
ولذلك دل استقراء (الطرابلسي) على أن طبيعة املهموس من األصوات متميزة باجلهد ،ألن األحرف املهموسة جمهدة للتنفس،
فإذا كثرت يف السياق تضاعف اجلهد واحنصر فيها االهتمام ،وتعلقت هبا داللة ما خاصة( )100وقد برهن الدكتور إبراهيم أنيس على (أن
()101
نسبة شيوع األصوات املهموسة يف الكالم تكاد ال تزيد على اخلُمس يف حني أن أربعة أمخاس الكالم تتكون من أصوات جمهورة)
فطبيعة األصوات املهموسة اجملهدة وقلة شيوعها هي اليت تعطيها هذه الطاقة الداللية اخلاصة إذا استعملت بوفرة يف السياق .فعلى الرغم
من إقرار اللسانيات باعتباطية العالقة بني الدال واملدلول ،فإن االستقراء األسلويب قد دل على فعل الصوت معزوالً ومقرتناً يف هتيئة
()102
وترجيعا لتواتر امللفوظ يف السياق ،ففي
فتحول البنية اللغوية إىل بنية إرجاعية يكون فيها املعىن صدى
املناسبة لعالقة الدال باملدلول
ً
ّ
قول الشايب:
عـ ــذب ــة أنت ك ــالطفولة كاألحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم

كاللحن كالصباح اجلدي ـ ــد

كالسماء الضحوك كالليلة القمراء

كالورد كابتس ـ ــام الوليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

ينعطف على املنطوق واملدلول حتول البنية إىل ترجيع صويت ،سيطرت فيه سلسلة من الثنائيات املتوازية أمهها :الكاف املستأنفة
متوحد يزيده ارتكازاً اكتمال مثلث
اليت ختللت كل مصراع مرتني ،فأصبحن املصاريع األربعة يرجع من بعضها إىل البعض اآلخر إيقاع ّ
صويت يف صدر البيت الثاين مبفعول توارد "كاف" الضحوك بني كاف التشبيهني ،وداخل هذه الدائرة الصوتية اإليقاعية تتوازى ثنائية
حرف الدال يف عجز كال البيتني ،مث يتكاثف الرجع الصويت يف حاء (األحالم ،واللحن ،والصباح) ليستقر يف "الضحوك" حذو عماد
الكاف ...وعلى هذا يقرر الدكتور عبد السالم املس ّدي القول( :هكذا تتفاعل بنية املنطوق مع بنية املدلول فيتحول النسيج الصويت إىل
تنغيم إيقاعي على حد ما يتحول البناء إىل حركة)(.)103
قدرا من
فاألسلوبية الصوتية تنطلق من تصورات موضوعية لألنساق الصوتية يعمد الشعراء إىل إشاعتها يف قصائدهم ليحققوا ً
التوافق بني الداللة واإليقاع ،وهو منطلق يعززه املهاد البالغي الذي قرره (الرازي) يف ذروة اجلدل يف عود الفصاحة إىل الداللة اللفظية أو
املعنوي ة ،قال( :إن الفصاحة وإن كانت غري عائدة إىل الداللة اللفظية ،لكن من األمور العائدة إىل جوهر اللفظ واىل داللته الوضعية ما
يفيد الكالم كماالً وزينة ومجاالً)(.)104
وتعين مزية الكالم يف احلسن واجلمال عند الرازي ما تعنيه األسلوبية اليوم بوظيفة اللغة التأثريية واجلمالية ،قال( :ومزية احلسن
واجلمال يف الكالم تارة تكون بسبب الكتابة ،وتارة تكون بسبب اللفظ من حيث هو هو ،وتارة بسبب اللفظ من حيث له الداللة
الوضعية األصلية)(.)104وهذا الذي قرره الرازي هو ما تذهب إليه األسلوبية الصوتية يف استثمار الكتابة واإلصاتة يف دراسة اخلطاب
الشعري(.)105
ولعل من املدهش ح ًقا أن جند الرازي ( 606هـ) قد جعل دراسة املستوى الصويت أول اخلطوات املنهجية يف الدرس البالغي،
وحدد منذ وقت مبكر مستويي دراسة الصوت األسلوبية يف املفردة والرتكيب وميز بالتطبيق بني املستويني يف القيمة اإلبداعية ،قال( :وهنا
دقيقة ،وهي أنه فرق بني قولنا :احلسن واملزية حيصالن يف املركبات بسبب أمور عائدة إىل املفردات وبني قولنا احلسن واملزية حيصالن يف
نادرا)(.)106
أنفس تلك املفردات ،فإن األول هو احلق ،والثاين وإن كان ح ًقا فال يكون إال ً
مث يعقب ذلك بإيراد الشواهد التطبيقية فيذكر بعض صيغ الكتابة األسلوبية اليت كانت شائعة يف عصره ،نذكر منها صيغتني
هلما داللة صوتية العتبار حال احلرف يف نفسه كما يقول الرازي:
األوىل :كون احلروف خالية من النقط كقول احلريري:
حلسادك حد السالح
اعدد ّ

وأورد اآلمل ورد السماح

والثانية :أن تكون احلروف كلها منقوطة كقوله:
فتنتين فجننتين جتنــّي

غب جتنـّي
بتجن ّ
ّ
يفنت ّ

و(جتنـّي) اسم امرأة ،لذلك فالشاهد يندرج يف باب التجنيس ،وهذا الذي ذكره الرازي هو ما تصطلح عليه األسلوبية اليوم
"برمزية اللعب بالكلمات" وهي( :إن نواة معنوية واحدة تتقلب يف صور خمتلفة عن طريق اللعب بألفاظ اللغة وبتغيري مواقعها وباالشتقاق
منها)( )107وهذا التحكم بالصياغة اختياريًا كان أم اضطراريًا هو صميم العملية اللغوية واإلبداع األديب وال سيما الشعر وهو ذو داللة
ومغزى (من قبل املتكلم تألي ًفا ،واملخاطب تأويالً)(.)108
أما احملاسن األسلوبية احلاصلة بسبب أمور عائدة إىل اللفظ فجعلها يف خمارج احلروف وصفاهتا ،مث بسبب ترُّكب احلروف،
(والشرط فيه أن يكون معتدل الرتكيب معتدل املزاج ،فإن من الرتكيبات ما يكون متنافراً ،كقوله:
مل يضرهـ ــا واحلمد هلل شيء

وانثنت حنو عزف نفس ذهول

قال :والسبب يف هذا التنافر القرب القريب ملخارجها ،وذلك ألن ما كان كذلك ُحيتاج فيه إىل حبس الصوت يف زمانني
متالصقني)( )109ويعين بذلك ما عناه ابن سنان بقوله( :إن املصراع الثاين من هذا البيت يثقل التلفظ به ومساعه ملا فيه من تكرار حروف
احللق)( )110وعليه فإن السمة اجلمالية للفظ تكون يف جمانبتها التنافر حىت تكون (يف غاية السالسة) كما يقول الرازي ،فالكلمة هي نواة
الرتديد الصويت يف بنية األسلوب لذلك جيب أن تكون متوسطة يف حروفها بل أن أعذب األلفاظ الثالثية (الشتماهلا على املبدأ والوسط
والنهاية وهذه الدرجات الثالث تشكل القيمة الذاتية للكلمة (اليت يتعلق هبا كمال الصوت)( )111بإقرار أن احلسن واملزية حيصالن يف
وتعول عليه األسلوبية
الرتاكيب بسبب أمور عائدة إىل املفردات ولذلك بدأ الرازي حديث الرتكيب بالتجنيس ،الذي ميثل املستوى الرتكييب ّ
الصوتية يف توليد اإليقاع وتغري املعىن فاجملانسة التامة إمنا توجد إذا تساوت أنواع احلروف وهيئاهتا يف بنيتني متقابلتني ،فتساوي احلروف
وتكرارها يولد اإليقاع وتقابل هيئاهتا يولد تغايراً يف املعىن كقول الشاعر:
لشؤون عيين يف البكاء شؤون وجفون عينك للبالء جفون

()112

فجانس بني شؤون وشؤون ،وجفون وجفون بتساوي احلروف وتكرارها وبني بكاء وبالء باستبدال احلروف ،وقابل بني بنيتني
قوامهما التجنيس:
فشؤون عيين /شؤون البكاء
وجفون عينك /جفون البالء
فأحدث بتكرار احلروف اإليقاع ،وول ّد بالتقابل تغايراً باملعىن :وبذلك يتحقق مقصد األسلوبية الصوتية يف الرتكيب ،ألنه يتيح
للغة حرية التصرف ببعض العناصر الصوتية يف السلسلة الكالمية واستخدامها لغايات أسلوبية(.)113
فخري اجلناس (ما تتساوى حروف ألفاظه يف تركيبها ووزهنا)( )114واعتماد التكرار يف الوحدات اللفظية املتجانسة لتحقيق
اإليقاع يف الكالم (بتقسيم احلدث اللغوي إىل أزمنة منتظمة ذات عالمات متكررة وذات وظيفة وملمح مجايل)(.)115
وملا كان اإليقاع وثيق الصلة بالصوت فإن تواتر الصوت وتنوعه يصبح مفتاح التأثري يف الشعر)( )116ويكون االنسجام بتماثل
وحدة التعبري وتنوعها جوهر اإليقاع والتنغيم ،وعلى هذا نرى أن بنية التجنيس ورد العجز على الصدر والرتصيع تقوم على تكرار الوحدات

الصوتية املتماثلة ،وتنوعها يف التوزيع السياقي (وقوام االنسجام فيها هو التنويع وانطواؤه يف سجل التكرار)( )117فمن الصيغ املتداخلة
اليت يصطلح البالغيون على شكلها بـ (رد العجز على الصدر)( )118تبعاً لتوزيع وحديت التكرار قول الشاعر:
ذوائب سود كالعناقيد أرسلت فمن أجلها منا النفوس ذوائب
فوقوع لفظة (ذوائب) يف أول صدر البيت وآخر العجز سوغ وصف الشكل بـ "رد العجز على الصدر" ولكن تفصيل تشكيل
البيت ،بإسناد وحديت الصدر والعجز :ذوائب سود /للنفوس ذوائب.
ينطوي على اتفاق لفظيت "ذوائب" يف الشكل واختالفهما يف املعىن بالرتكيب ،وهذا حد اجلناس ،إال أن توزيع اللفظتني
ميزهُ أسلوبياً عن جناس احلشو والتكرار احملض ،بزيادة فضل يف التناغم واالنسجام بني شطري البيت
املتماثلتني يف موضعني خمصوصني ّ
(الذي جيمع بني الوحدة والتباين حىت يصري الشكل واحداً ...وكلما توافرت يف أمر من األمور وح ّدة الشكل ،وتباين التفاصيل ،وأحتاد
ص َدق ،وذلك بأن يكون للنغمات (كل
هذه التفاصيل املتباينة مع الشكل -كان اجلمال -وإذا طبقت هذا احلد على املسموعات َ
واحد) ويكون بعد فيها تفاصيل متعددة والسمع يدركها ...مث هو بعد ذلك جيمع بينها وبني كل نغمة ويدرك مجيع ذلك كأنه كل
واحد)( )119ولعل من أول الشواهد على إظهار وح ّدة النغم وتنوع تفاصيلها يف نسق أسلويب واحد قول الشاعر:
أّن يُفيق فىت ،به ُسكـ ـ ـران؟
ّ

وسكر مدامة
ُسكرانُ ،سكر هوىُ ،

فاإليقاع الظاهر تش ّكل من تواتر الصوت يف صدر البيت وعجزه وترتكز موسيقى البيت على تداخل اإليقاع مع وحديت
(مدامة) فكونت بالرتكيب جناس
"سكر" عنصر االنسجام واختالف معىن (هوى) و ُ
التفاصيلُ :سكر هوىُ /سكر ُمدامة ،باتفاق لفظه ُ
احلشو ،يضاف إىل ذلك تناغم الصوت يف تسجيع:
هوى (فىت) على حد الرتصيع ،مث كثّف الشاعر تناغم الصوت بتحويل البنية إىل استفهام النفي  -أّن يفيق...؟ اجلواب :ال
يُفيق فىت به ُسكران :وهكذا يدور البيت على نفسه برتابط الرتدد الصويت بني مفرديت اإليقاع الداخلي ووحديت النغم األساسية يف الصدر
والعجز على الشكل اآليت:
ُسكران

ُسكر هوى
ُسكر صبابة

ُسكران

فقد اختذ الشاعر من صيغة لفظية نقطة ارتكاز للرتدد الصويت ليجعل األنساق اللغوية األخرى متوافقة يف توليد الطاقة اإلنشائية
تعمق أثر الكلمة ،من بني ضروب الصوغ الشعري املتفردة بالتوافق بني
من تضافر بنية التكرار واالستفهام .وجيعل للصوت وظيفة داللية ّ
قوة النّغم وداللته( ،إذ ال يكون تأليف إيقاع شعري إال إذا تشاهبت البىن داخليًا وخارجيًا تشابه مماثلة وجمانسة مطلقتني)(.)120

ومن أدل الشواهد على ذلك قول الشاعر:

ب ورقاء هتوف يف الضحى
ُر ّ

ذات شجو صدحت يف فنن

ذكــرت إل ًفــا وده ـ ًـرا سال ًفـ ـ ـ ـ ـ ــا

فبكت حزنًا فهاجت حزنــي

فبكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ــي رمب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أرقهـ ـ ــا

وبك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رمبــا أرقن ــي

ولق ـ ــد تشكــو فمـا أفهمه ـ ـ ـ ـ ــا

ولقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أشكو فما تفهمين

غيـ ــر أين باجلوى أعرفهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

أيضا باجلوى تعرفين
وهي ً

فاختار اإلفادة من تشابه العناصر وجتانس األصوات وتكرارها وتنوعها يف إحداث اإليقاع (فاصطناع -اإليقاع -يف عنصر
ألسين يف حال يعطيك صوتًا ،واصطناعه يف حال آخر يعطيك صوتًا ثانيًا على الشكل اآليت:
بكائي

 //بكاها

أرقين

 //أرقها

تعرفين

 //أعرفها

تفهمين  //أفهمها
تشكو

 //أشكو

باجلوى  //باجلوى
فاملالحظ هنا (أن العناصر اإلفرادية ومجاهلا وتشاهبها وتقارب أصواهتا أو تكرارها –هي -اليت مكنت هلذه األبيات من أن تبلغ
بعيدا يف جمال اإليقاع الشعري)(.)121
شأوا ً
ً
معىن هذا إن اختيار الشاعر ملتواليات األلفاظ الصوتية وتقابلها يف اجلناس وغريه من صيغ الرتدد الصويت .ليس استغالالً
الستعمال اللغة املشرتك إمنا هو خلق مواءمة تعبريية بني موسيقى اللفظ وداللته يف احلالتني ،أما اصطناع حالة ثانية لتقابل األلفاظ ،فهو
تكرار حمض يصطنعه الباحث لتحديد نواة اإليقاع معزوالً عن داللته ،وعليه فأن البنية األسلوبية للصوت هي اليت تنتظم اإليقاع يف
تأثريا ،ألن البنية ذاهتا تكون ركيزة اإليقاع والداللة.
السياق فتكون ألفاظها أكثر ً

ويصدق على هذا قول املتنيب(:)122
الضراب /أنا ابن الطِّعان
السخــاء أنا ابن ِّ
أنا ابن اللِّقاء /أنا ابن َّ
الرعــان
السروج /أنا ابن ِّ
أنا ابن الفيايف /أنا ابن القوايف أنا ابن ّ
السنان
طويل النِّجاد /طويل ِّ
العم ـ ـ ـ ـ ــاد طوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل القناة /طوي ــل ِّ
احلسام /حديـد اجلّنان
حديد اللّحاظ /حديد احلفـ ــاظ حدي ــد ّ
فقد أحكم اإليقاع بالتكرار والرتصيع والتجنيس وتواتر الصفات على أصل اإليقاع الذي اختذه يف بنية األبيات ،فجعل /أنا/
يف البيت االول والثاين ،ولفظة /طويل /يف البيت الثالث ،و/حديد /يف البيت الرابع ،أصالً لتواتر الصفات وتنويعها ،وركيزة أسلوبية
النتظام الرتدد ،وزيادة تأثري الكلمات ،وقرع األمساع ،وحتويل البنية بتفريع الصفات وإضافتها على األصل من أجل الداللة ،وهي معادلة
صعبة يف الشعر أجاد املتنيب تعاطيها يف املديح ،ويصطلح البالغيون على مثل هذه األبيات "التفريع" وقوام بنية األسلوبية يعتمد على
تأكيدا )123(.أو (أن يبدأ الشاعر بلفظة هي
تقابل االسم املوصوف ونقله باالشتقاق إىل ما يناسب املعىن من صفات تزيد املوصوف ً
إما اسم أو صفة مث يكررها يف البيت مضافة إىل أمساء وصفات يتفرع من مجلتها أنواع من املعاين يف املدح وغريه)( .)124وإذا كان هذا
قوام الصياغة الشعرية "االختيار والتأليف"( )125فإن التكرار املنظم للوحدات الصوتية واالشتقاق وتفريع الصفات على األصل هو اختيار
األسلوبية الصوتية( :فالتكرار املنتظم للوحدات املتعادلة يستخدم زمن االنسياب اللغوي مثلما يستخدم يف الزمن املوسيقي)( )126مما جيعل
التعادل وسيلة مكونة للحدث بتقابل الوحدات اللغوية وجتاورها املكاين يف وضع تقتضيه جمريات النغم وداللته يف التأليف (أو بعبارة
أخرى هي إسقاط حمور االختيار االستبدايل الذي يعتمد على التشابه والتحالف على حمور التأليف السياقي املعتمد على التجاور املكاين،
حدا آخر)( )127وعلى هذا
فأي مقطع يف الشعر له عالقة محيمة بأي مقطع آخر من نفس اجلملة الشعرية ...وكل حد لغوي يوازي ً
يرى بعض الباحثني إن لو كان الشعر مجيعه من قبيل قول املتنيب:
وأمواهٍ تصل هبا حصاها

صليل احلَلي يف أيدي الغواين

لتوافق اختيار التكرار مع حمور التأليف ألداء املعىن ،فالصادات مع ألفات املد والالمات هنا ،تنقل صوت صلصلة املاء إىل
ّ
()128
تناغما داالً على حتقيق الوظيفة الشعرية( :مبدأ التعادل يف حمور
السامع
وقد أحدث تقابل البنية يف االشتقاق :تصل /صليل احللي ً
االختيار على حمور التأليف والرتكيب)( )129ويعين ذلك توافق العناصر اللغوية املكررة يف البيت حيكم عالقتها بالعناصر اللغوية األخرى،
()130
تغيريا أسلوبيًا يف بيت املتنيب مع بيت مهلهل بن ربيعة:
مث مكانة الصوت املكرر يف الوحدة اإليقاعية
ولتقرير ذلك أجرينا ً
فلوال الريح أمسع من حبجر

صليل البيض تقرع بالذكور

وألَّفنا من اختيار الشاعرين تركيبًا نضع فيه وحدة التكرار يف عالقة سياقية جديدة على هذا الشكل:

وأمواه ِ
تص ُّل هبا حصاها

"صليل البيض تقرع بالذكور"

جند إن مبدأ التعادل يف أسلوبية البيت قد أختل ،الختالل العالقة املكونة للداللة ،فان تقابل:
أمواه تصل حصاها /بـ /صليل احللي ...تقابل إجيايب مولّد للداللة لتوافق البنية الصوتية يف احلديثني ،وأما تقابل أمواه تصل
حصاه ا /بـ /صليل البيض ...فهو تقابل سليب لعدم توافق الصوتني لذلك فقد البيت املؤلف مسته الشعرية اليت هي( :تردد بني الصوت
واملعىن)( )131فتحول أسلوب التكرار فيه إىل جمرد إيقاع ،معزوالً عن داللته ،ألن (اتفاق الكلمة صوتيًا أو معادلتها ألخرى يتضمن بال
ريب لونًا من االتفاق الداليل مهما كان املستوى الذي يتم عليه التحليل اللغوي ،ففي الشعر ليس احلدث الصويت وحده هو الذي ينحو
()132
حيول العالقة بني الصوت واملعىن من كامنة إىل ظاهرة ملموسة
إىل تكوين معادالته وإمنا أي حدث داليل آخر)
يف بنية السياق ّ
()133
يدركها املتلقي ،هذه الظاهرة هي القيمة األسلوبية للمستوى الصويت ،وتكمن يف تالزم املكونات الشعرية :الصوت واملعىن واألثر
وعليه فإن تكرار صوتية النون ،الثاء ،الراء يف لفظة "نثر" يف قول الشاعر:
نثر اخلريف على الثرى أوراقه فتناثـ ــرت كتناث ــر العب ـ ـرات
جوا من احلزن اهلادئ ويصور تساقط أوراق اخلريف الصفراء الذابلة ،مبقابل حزين ،تناثر العربات ،فقيّد الداللة الصوتية
يضفي ً
حبدث "تناثر العربات" بينما جند تكرار هذه األصوات نفسها يف قصيدة "أوراق اخلريف" مليخائيل نعيمة توحي جبو من االنطالق والفرح
حيث يقول(:)134
تناث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري تـ ــناث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري

يا هبج ـ ــة النظ ـ ـ ــر

يا مرقص الشمس ويا

أرجوح ـ ــة القم ـ ـ ــر
تناث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري تـ ــناث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري

فقد تصرف الشاعر يف اختياره اللغوي تصرفًا أسلوبيًا ،فقابل حركية الصوت يف تكرار" :تناثري" مع حركية احلدث يف" :مرقص
إيقاعا وداللة مهيمنة توحي بالفرح واالنطالق
الشمس" و"أرجوحة القمر" فأكسبها ذلك ً
وعليه يقرر البحث نتيجة التطبيق أن السمة األسلوبية يف أبنية اخلطاب الشعري هي متاهي اللغة مع احلدث يف قصدية االختيار
الذي يصطنعه الشاعر (ففي الشعر يتم تقييم كل تشابه يف الصوت على أساس عالقته بالتشابه يف معىن -احلدث .)135()-ومن
مقتضيات مبدأ اإلختيار األسلويب( :أن حيصل التطابق اآليل بني البنية اخلارجية للفظ وهي البنية اللسانية الصوتية وبنيته الداخلية أي
اللسانية الداللية ،حبيث يكون اقرتان ال ّدال مبدلوله اقرتانًا آنيًا ال يفضي إىل أي انزياح زمين أو قطيعة داللية ،ويطلق األسلوبيون اليوم
على هذه الظاهرة االنتظام النوعي يف أجزاء األثر)( )136وعليه يعرفون األسلوب( :بأنه االنتظام الداخلي ألجزاء النص)( )137وكذلك
()138
أبعادا واسعة يف التطبيق.
يقرران القاعدة األسلوبية القائلة( :على الصوت أن يبدو كما لو كان صدى للمعىن)
تكتسب ً

فالصوت وداللته يشكالن عالقة موضوعية بني أشكال التلقي احليّة ،لقياس نسبة الثبات والتنوع يف أمناط املوسيقى الشعرية
()139
مقوما أسلوبيًا
وانواع اإليقاع القصدي يف أبنية النص النثري (مما ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار عند أي حتليل للنسيج الصويت)
بوصفه ً
يف البنية اللغوية وداللتها.
اهلوامش
 .1قراءات /عبد السالم املس ّدي.130/
 .2البالغة واألسلوبية/حممد عبد املطلب.5-4/
 .3األسلوبية واألسلوب/املسدي.108 /
 .4نفسه.48/
 .5يف مناهج الدراسة األدبية /حسني الواد.8-7 /
 .6حتليل اخلطاب الشعري /حممد مفتاح.41 /
 .7جملة الفكر العريب املعاصر /العدد  /38األسلوبية من خالل اللسانية.92 /
 .8البالغة واألسلوبية.129/
 .9األسلوب واألسلوبية ،36 /وينظر البالغة واألسلوبية.136 /
 .10البالغة واألسلوبية.122/
 .11علم األدلة /روالن بارت.77/
 .12البالغة واألسلوبية.143/
 .13اجتاهات البحث األسلويب.32/
 .14األسلوب واألسلوبية/جريو.36/
 .15نفسه.36/
 .16األسلوب واألسلوبية/هاف.36/
 .17اجتاهات البحث األسلويب.32/

 .18أثر اللسانيات يف النقد العريب احلديث /الزيدي.61/
 .19نظرية البنائية يف النقد األديب/صالح فضل.390/
 .20مفاهيم نقدية/رينيه ويليك.431/
 .21نظرية املنهج الشكلي /نصوص الشكالنيني الروس.56/53/
 .22نظرية البنائية /صالح فضل.321/
 .23دليل الدراسات األسلوبية/جوزيف شرمي.91/
 .24الرتكيب اللغوي لألدب/لطفي عبد البديع.152/
 .25نفسه.
 .26نظرية املنهج الشكلي.57/
 .27الرتكيب اللغوي.66/
 .28البحرتي بني نقاد عصره/صاحل حسن.344/
 .29نظرية املنهج الشكلي.41/
 .30جرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي.288/
 .31جملة املورد/28/العالقة بني الصوت واملدلول عدد .1985/1
 .32دور الكلمة يف اللغة/استفني اوملان.81/
 .33أثر اللسانيات يف النقد األديب.119/
 .34نظرية البنائية يف النقد األديب.119/
 .35األسلوب واألسلوبية/غريو 39/وينظر/حتليل اخلطاب الشعري 32/وعلم اللغة والدراسات ألدبية.103/
 .36األسلوب واألسلوبية/غريو.40/
 .37نفسه./40 /
 .38بنية اللغة الشعرية/جان كوهني.52/

 .39حتليل اخلطاب الشعري.32/
 .40أثر اللسانيات يف النقد العريب.60/
 .41نظرية البنائية.116/115/
الصوري.
 .42اللسانيات من خالل النصوص/املس ّدي/152/حبث عباس ّ
 .43بنية اللغة الشعرية.53/
 .44علم األصوات-مالربج/تعريب عبد الصبور شاهني.199/
 .45ينظر/البيان والتبني/جـ/67-66 1أسرار البالغة/30/املثل السائر/ح .289/2
 .46األسلوبية واألسلوب/املس ّدي 42/وينظر:األسلوب واألسلوبية/غريو.16/
 .47نفسه.16/
 .48سر الفصاحة/ابن سنان اخلفاجي.11/
 .49علم األدلة/بارت.79/
 .50التفكري البالغي/محادي صمود.170/
 .51األسلوب /سعد مصلوح.23/
 .52قراءات/املس ّدي.131/
 .53الفن واألدب/هورتيك.13/
 .54علم األسلوب/صالح فضل.22،63/
 .55البالغة واألسلوبية/حممد عبد املطلب.6/
 .56حتليل اخلطاب الشعري.33/
 .57املزهر/السيوطي/ح .47/1
 .58نفسه.47/
 .59املورد/العدد .35/1985/1

 .60نفسه/28/وينظر علم الداللة/امحد خمتار عمر.18/
 .61مقالة يف اللغة الشعرية.44/
 .62علم األدلة –.82
 .63سر الفصاحة.11/
 .64اخلصائص/ح .66-65/1
 .65العني /ح .53/1
 .66اخلصائص /ح .101-100/-3
 .67سورة الرمحن/آية.66/
 .68اخلصائص /ح .162-157/1
 .69البنيات األسلوبية يف لغة الشعر احلديث/مصطفى السعدين.60/
 .70البنيات األسلوبية يف لغة الشعر احلديث/مصطفى السعدين.60/
 .71مدخل إىل علم األسلوب-شكري عيّاد.69/
 .72املرشد إىل فهم أشعار العرب/عبد اهلل الطيب اجملذوب /ح .580-579/2
 .73املرشد إىل فهم أشعار العرب/عبد اهلل الطيب اجملذوب /ح .580-579/2
 .74اخلصائص /ح.146/2
 .75سورة مرمي /آية .83
 .76اخلصائص ح .146/2
 .77حتليل اخلطاب الشعري.219-218/
 .78اخلصائص /ح .136-134/2
 .79حتليل اخلطاب الشعري.226-221/
 .80نفسه.308/

 .81اخلصائص /ح .164-157/2
 .82أسباب حدوث احلروف /ابن سينا.25-24/
 .83احلروف/الفارايب.139/
 .84كتاب مبادئ اللغة/االسكايف.200/
 .85آية/7/سورة/احلاقة.
حس/51/ح .6
 .86اللسان مادة ّ
 .87الكتاب/سيبويه/ح /218/2ط-بوالق.
 .88اخلصائص /ح .155-152/2
 .89العني /ح  ،56/1وتنظر الشواهد الشعرية يف .95/84/77
 .90سورة القمر /آية.42-
 .91املثل السائر /ابن األثري /ج.284-279 /2
 .92خصائص األسلوب.53 /
 .93البحرتي.336 /
 .94دروس يف علم األصوات العربية /جان كانتينو.39-38 /
الع َذبات :مجع عذبة وهي هناية اللسان.
 .95العني /ح  ،54-52وينظر هناية اإلجياز .21 /و َ
 .96اجلمهرة /ابن دريد /ط .8
 .97لغة الشعر يف القصيدة العربية األندلسية.72 /
 .98األصوات اللغوية /إبراهيم أنيس.64 /
 .99لغة الشعر.75 /
 .100خصائص األسلوب يف الشوقيات ،55-54 /وينظر موسيقى الشعر.32 /
 .101األصوات اللغوية.21 /

 .102فصول يف علم اللغة العام /دي سوسري.126 /
 .103قراءات /املسدي.24 /
 .104هناية اإلجياز /الرازي.94 /
 .105حتليل اخلطاب الشعري.40 /
 .106هناية اإلجياز.114 /
 .107حتليل اخلطاب الشعري.40 /
 .108نفسه.41 /
 .109هناية اإلجياز.124/
 .110سر الفصاحة.98/
 .111هناية اإلجياز.125/
 .112نفسه/شؤون الثانية جماري الدمع/وجفون الثانية غمد السيف.
 .113األسلوب واألسلوبية/غريو.39/
 .114املثل السائر /ح .343/1
 .115علم األصوات.199/
 .116عضوية املوسيقى يف النص الشعري/عبد الفتاح صاحل.50/
 .117املرشد إىل فهم أشعار العرب /ح .490/2
 .118هناية اإلجياز يف دراسة األعجاز.134/
 .119املرشد إىل فهم أشعار العرب/ح .490-489/2
 .120بنية اخلطاب الشعري /عبد امللك مرتاض.198 /
 .121نفسه.199 /
 .122ديوان املتنيب /الربقوقي /حـ.322 /4

 .123مصطلح "التفريع" يف العمدة /حـ /42 /2واملنزع البديع -466 /واألبيات يف حترير التحبري /372 /حسن التوسل/291 /
معجم املصطلحات البالغية.310/
 .124حترير التحبري /ابن أيب اإلصبع.372 /
 .125نظرية البنائية /388 /والقول جلاكيسون.
 .126نفسه.390-389 /
 .127نفسه.390-389 /
 .128املرشد إىل فهم أشعار العرب /حـ.579/479 /2
 .129نظرية البنائية.289 /
 .130بنية اخلطاب الشعري.202/
 .131القول "الفالريي" يف نظرية البنائية.390/
 .132نفسه.391 /
 .133دليل الدراسات األسلوبية.111-110 /
 .134نفسه.
 .135نظرية البنائية.392 /
 .136قراءات /املس ّدي.137 /132 /
 .137نفسه.
 .138نظرية البنائية 392/والقاعدة صاغها "بوب".
 .139نفسه.393/
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 .19جرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والنقدي/د .ماهر مهدي/بغداد.1980/

 .20حسن التوسل إىل صناعة الرتسل/شهاب الدين احلليب/ت/أكرم عثمان/بغداد.1980/
 .21اخلصائص/ابن جين/ت/حممد علي النجار /ط /2بريوت.
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 .33فصول يف علم اللغة العام/-ف.دي سوسري/ت/أمحد نعيم الكراعني/األسكندرية.1985/
 .34قراءات/عبد السالم املس ّدي/تونس.1984/
 .35الكتاب/سيبويه /طبعة بوالق/مصر 1316 /ه.
 .36كتاب احلروف/الفارايب/ت/حمسن مهدي/بريوت.1969/
 .37كتاب العني/اخلليل/ت/مهدي املخزومي/إبراهيم السامرائي/بغداد.1980/
 .38كتاب مبادئ اللغة/اخلطيب اإلسكايف /ط /1بريوت.1985/
 .39اللسانيات من خالل النصوص/عبد السالم املس ّدي /تونس.1984/
 .40لسان العرب /ابن منظور/دار صادر/بريوت.

 .41لغة الشعر يف القصيدة العربية األندلسية/بشرى حممد طه البشري/رسالة دكتوراه/بغداد.1990/
 .42مبادئ يف علم األدلة/روالن بارت/ت/حممد البكري/بغداد.1986/
 .43املثل السائر/ابن األثري/ت/أمحد احلويف/بدوي طبانة /ط /2الرياض.1983/
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ط/1دار أحياء الكتب العربية.

جاد

املوىل/على

حممد

البجاوي/أبو

 .47معجم املصطلحات البالغية وتطورها/د .أمحد مطلوب/م .اجملمع العلمي العراقي.1986/
 .48مفاهيم نقدية/رينية ويليك/ت/حممد عصفور/عامل املعرفة/الكويت.1987/
 .49مقالة يف اللغة الشعرية/حممد األسعد /ط /1بريوت.1980/
 .50املنزع البديع /السجلماسي/ت/عالل الغازي /ط /1الرباط.1980/
 .51نظرية البنائية/يف النقد األديب/د .صالح فضل/مكتبة االجنلو املصرية.1980/
 .52نظرية املنهج الشكلي/ت/إبراهيم اخلطيب /ط /1بريوت.1982/
 .53هناية اإلجياز يف دراسة األعجاز /فخر الدين الرازي /ت/بكري الشيخ أمني /ط /1بريوت.1985/

اجمل ــالت
 .1الفكر العريب املعاصر/العدد/38/بريوت.1986/
 .2املورد/جملة تراثية/جملد /4العدد /1بغداد.1985/
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