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أ  

  ــــقدمةــم
  

هذا البحث دراسة ملسرحية بالل بن رباح على املنهج األسلويب ، و فيها يتم التركيز علـى  
، إضافة إىل بعـض الظـواهر األسـلوبية و    ) الصوتية و التركيبية النحوية ، و الداللية ( املستويات 

كان ترتيبنا للبحـث علـى    عالقتها بالشعور النفسي الذي يرتقي إىل األدبية الفنية و اجلمالية ، ولذا
  :النحو اآليت 

متهيد حاولت من خالله التعريف باألسلوب من خالل املعاجم اللغوية و التعريفات االصـطالحية  * 
للقدامى و احملدثني ، عرجت بعدها إىل مصطلح األسلوبية باعتبارها املنهج النقدي الذي اعتمدتـه يف  

  .و دقة علمية هذه الدراسة ، ملا يتميز  به  من موضوعية 
مبكوناا و تشـكيالا  ) الداخلية و اخلارجية ( أما الفصل األول ، فقد خصصته للدراسة الصوتية *

املختلفة و املتنوعة ، فكانت البداية بتمهيد حاولت من خالله إبراز ما هلذا املستوى من دور و أمهيـة  
أدرس املوسيقى الداخلية أو موسـيقى   بالغة يف موروثنا النقدي قدميا و حديثا ، و بعدها حاولت أن

احلشو دراسة إحصائية حتليلية و ذلك من خالل الكشف عن السمات الفونيمية لألصوات املفردة من 
  .اخل و عالقة كل ذلك باجلانب الداليل ....جهر و مهس ، تفخيم و ترقيق ، انفجار و صفري 

نوعة ، و بالدراسة التحليلية و اإلحصائية ، مت كما متت دراسة املقاطع الصوتية ، عرب تشكيالا املت* 
الكشف عن عالقة املقاطع الطويلة منها و القصرية بالفكرة و باحلالة النفسية لشخصيات املسرحية ؛ 
فاملقاطع القصرية ذات مسة حركية سريعة تتناسب و املواقف املثارة و املضطربة ، على غرار املقـاطع  

إضافة إىل أصوات املد و اللني ، هذه األخـرية الـيت   . القرار القاطع  الطويلة اليت اتسمت باهلدوء و
  .أضفت هدوءا و راحة يف بعض املشاهد اليت اكتساها القرار القاطع و السكينة 

أما عن املوسيقى اخلارجية أو ما يسمى مبوسيقى اإلطار، فقد حاولت أن أدرس دراسة إحصائية * 
  آل خليفة، انطالقا من احلالة النفسية لنسبة تواتر البحور عند حممد العيد

  اخل.....للشاعر، كما اعتمدت دراسة القافية و ما يعتريها من تقييد أو إطالق
الفصل الثاين من البحث، خصصته لدراسة كل من املستويني التركييب و النحوي، و كانت البداية * 

ن أبرز الغاية األساسية من الدراسات النحوية و هي معرفة و دراسة معاين بتمهيد حاولت من خالله أ
فكانت االنطالقة مع اجلمل اخلربية املثبتة  و املنفية وما أفادته مـن  . الكالم األصلية، خاصة األساليب



ب  

ساليب اجلمل الطلبية  اإلنشائية ، هذه األخرية اليت تنطوي حتتها أ معاين التأكيد و السلب ، إضافة إىل
متنوعة سامهت مسامهة فعالة يف التأثري و التأثر ، فقمنا بإحصاء و حتليل لبعض األساليب الـواردة يف  

بعدها حاولت أن أكشف عن . اخل....مسرحيتنا كأسلوب األمر و النهي ، و النداء ، و االستفهام ، 
متميـزا و فعـاال ،   بعض الظواهر األسلوبية، ملا هلا من خصوصية فنية جتعل من حضورها حضـورا  

  .كالتكرار و التقدمي و التأخري ،و احلوار 
فقد مشل املستوى الداليل ، الذي خصصته لدراسة جمال  الفعل الداليل و معىن  -أما الفصل الثالث * 

حرف اجلر املصاحب ، استنادا إىل ما ذكره النحاة من معان يف هذا اال ، فقمت بإحصاء خمتلف 
ن خالل دراسة جمال فعلها الداليل و معىن حرف جرها املصاحب، كابتداء الغاية و املعاين املوجودة م

انتهائها و االستعانة، و ااوزة ، و االستعالء ، و الظرفية ، و السببية ، و املصدرية ، و التبليغ ، 
ليت ينتمي اخل ؛ فكل معىن من املعاين اليت يؤديها حرف اجلر يصاحب جمموعة من احلقول الداللية ا....

إليها الفعل املتعلق به ، كما أن املعىن الواحد قد يؤدى بعدد من أحرف اجلر وفقا للفعل املتعلق به و 
  .حقله الداليل 

وقد أيت هذه الدراسة خبامتة حاولت أن أضمنها خالصة ما توصلت إليه من نتائج كما قـدمت  * 
ضت قائمة املصادر و املراجع املعتمدة يف هـذه  ملخصا هلذه املذكرة باللغتني العربية و الفرنسية؛ عر

  .املذكرة
و يف األخري ، أشري إىل أن هذا الكلل و اجلهد ، ما كان له أن يستوي و يكتملْ أال مبشيئة اهللا أوال ، 
مث بالتوجيهات القيمة اليت كنت أتلقاها من أساتذيت األفاضل ، أستاذي املشرف ، وأساتذة قسم اللغة 

باتنة  -ا العربية و آدا- .  
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  هيدـــــــــــــمت
   األسلوبيةو  األسلوب* 

  :باألسلو -  أ
يسلبهم الذباب شيئا ال يستنفذوه منه  إنو "تعاىل  لقوله, الكرمين آيف القر األسلوبلقد ورد لفظ   
 أشعارو جند ذلك يف ,يف اخلطاب الشعري  األسلوبكما استعمل لفظ  1"عف الطالب و املطلوب ض

  : األعشىذلك قول  و من اإلسالمينياجلاهليني و 
  وب باالستاه باجل رعش و *** رِخالفَبِ مهفَوناُ *  

و :وجه األرض :كما يقال انف يف السماء و إسته يف املاء و اجليوب ,يقول يتكربون وهم اخساء 
   2من الفخر فحذف النون : أنوفهم ملفخر يف أسلوب أراد :يروى 

  بيته – وباألسل –نواس يف هذا الصدد  أبوو يقول 
  3بصائك من علق حبيب  ***  أسلوبجياشة تذهب يف *              

  :و يقول البحتري 
  4رئينا يف التصايب ما ترينا *** شوقي  أسلوببدت لنا  إذاو *              

 األسلوبو   ....أسلوبالسطر من النخيل كل طريق ممتد فيه " إنكما جاء يف لسان العرب 
الفن يقال اخذ فالن يف ضم؛بال األسلوبو .....سوء أسلوبيقال انتم يف  املذهب، الوجه، والطريق و 
 األسلوبيبلغ و ذا املعىن  5متكربا بدا  إذا أسلوبوان انفه لفي  ؛منه  أفاننيمن القول أي  أساليب

لته رسا إزاءو معاناته  اإلنسانفهو الروح املعربة عن حكاية ،السمو الفكري و الوجداين و الروحي 
 إضافة ،لكن هذا التعريف فقد ورد مبعىن الفن قبل ابن منظور يف معاجم سابقة مثل الصحاح للجوهري؛
  التعريفات اليت قدمها اجلرجاين  إىل

  

                                                
 73احلج اآلية  سورة 1
  17ص -1مادة سلب ج –لسان العرب –ابن منظور   2
 17ص -1املرجع نفسه  ج  3
 17ص – 3املرجع نفسه  ج 4
 433ص  – 1املرجع نفسه  ج 5
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هم يف  ، قالاملذهبالوجه و  األسلوبو .....ممتدكل طريق " :هويف تاج العروس  األسلوبو* 
و  ،حسنة  أساليبو كالمه على ...ريقة، طأسلوبو قد سلك  ،أساليبسوء و جيمع  أسلوب
  1" .منه أفاننيأي ،من القول  أساليبيقال اخذ فالن يف  ،بالضم الفن  األسلوب

أما يف مفهومه  ؛خالل هذه التعريفات ختلص إىل أن األسلوب يف مفهومه العادي يعين االمتداد فمن  
  . فيعين التميز و التفرد املعنوي 

و ذلك من خالل معاجلتهم لبعض ، لألسلوبيضبط تعريفا اصطالحا  أن و قد حاول بعض القدامى* 
بعض االضاءات و القضايا  إىل اإلشارةو ميكن هنا  القرآين  اإلعجازو قضية  ،القضايا النقدية و البالغة

فهذا اجلاحظ  ، األسلوبيةيف تاريخ الدراسات  - و لو بشكل بسيط –املهمة اليت هي مبثابة معامل واضحة
و ،جرسهاسالمة  علىمبعىن حسن اختيار اللفظة املفردة اختيارا موسيقيا يقدم  النظم حتدث عن  كان قد

يتركها استعمال الكلمة  أنيقوم على الظالل اليت ميكن  إحيائياو اختيارا ،اختيارا معجميا يقدم على الفتها
و "و يقول يف هذا الصدد ,يبفكانت فكرة النظم عنده مبعىن النسق اخلاص يف التعبري و الترك ،يف النفس 

 إاللبحث و اختالف ا،النظم فروق فليس يعرف , تأليفهو  و نظم سائر الكالم,  القرآن فرق بني نظم 
و اخلطب من الرسائل و حىت يعرف العجز العارض  من املنثور، املزا وج ومن عرف القصيد من الرجز،

 القرآنعرف مباينة نظم  التأليف عرف صنوف فإذا ،الذي جيوز ارتفاعه من العجز الذي هو صفة الذات
ن الكرمي و سائر آو بذلك يكون اجلاحظ قد حدد الفرق الواضح و البني بني نظم القر2"لسائر الكالم 

  .التأليفلتعبري و التركيب و حسن الكالم و ذلك من خالل الطريقة املميزة يف ا أنواع
ربط بينه و بني طريقة أداء املعىن أو بالطرائق كما تطرق ابن قتيبة إىل مصطلح األسلوب،حماوال ال

،فطبيعة املوضوع و مقدرة املتعلم،واختالف املوقف تؤثر يف تعدد لالفنية ،حبيث يكون لكل مقام مقا
و فهم مذاهب ,ن الكرمي من كثر نظره،واتسع علمهآإمنا يعرف فضل القر:"األساليب يقول ابن قتيبة

فاخلطيب من العرب إذا ...ا خص اهللا  به  لغتها دون مجيع اللغاتو م,افتناا يف األساليبو العرب 
يختصر فارجتل كالما يف نكاح  أو محالة  أو صلح أو ما أشبه ذلك،مل يأت به  من واد واحد،بل يفنت 

و تكون عنايته بالكالم ...تارة إرادة التخفيف و يطيل تارة إرادة اإلفهام، و يكرر تارة إرادة التوكيد
قواعد "كما حاول ثعلب يف كتابه 3 "حلال،و قدر احلفل و كثرة احلشد،و جاللة املقامعلى حسب ا

انه جيري على أربعة قواعد متثله أساليبه،معتمدا على "أن يقدم حماولة لفهم أسلوب الشعر إذ رأى " الشعر

                                                
 152ص -1989–تركيا –دار العودة  -معجم الوسيط –إبراهيم مصطفى و آخرون  1
 16ص- 1911-بريوت –دار اجليل –حتقيق عبد السالم هارون  –البيان و التبيني  –حبر اجلاحظ  نب أبو عثمان عمرو 2
 12/13ص - 1973- 2الطبعة –القاهرة –دار التراث –شرحه و نشره السيد امحد صقر -تأويل مشكل القران–ابن قتيبة   3
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و  األمر و النهر و اخلرب:ذلك أساليب الكالم بعامة بتقسيمه هذا،فجعلها أساليب للشعر وهي 
  1"االستخبار

باعتبار هذا الربط خري وسيلة لإلدراك –بني األسلوب و الطريقة و املذهب  فقدربط أما اخلطايب ،
و ها هنا وجه أخر يدخل يف هذا الباب،و ليس مبحض املعارضة،و لكنه نوع :"يقول  -اإلعجاز القرآين

يف أسلوب من أساليب الكالم،و واد من املوازنة بني املعارضة و املقاربة،و هو أن جيري احد الشاعرين 
  ...وصف ما كان بباله من اآلخر من أوديته فيكون احدمها ابلغ يف 

و     وذلك مثل أن تتأمل شعر أيب دؤاد األيادي و النابغة اجلعدي يف صنعه اخليل،و شعر األعشى 
ل و الدمن و األخطل يف نعت اخلمر،و شعر الشماخ يف وصف احلمر،و شعر ذي الرمة يف صفة األطال
فالن :فيقال ,نعوت الرباري و القفار، فان كل واحد منهم وصاف ملا يضاف إليه من أنواع األمور  

اشعر يف بابه و مذهبه  من فالن يف طريقته اليت يذهبها يف شعره،وذلك بان تتأمل منط  كالمه يف نوع ما 
فإذا وجدت احدمها اشد تقصيا هلا،و ,يعىن  به  و يصفه،و تنظر يف ما يقع حتته من النعوت و األوصاف

أحسن ختلصا إىل دقائق معانيها،و أكثر إصابة فيها حكمت لقوله بالسبق ،و قضيت له بالتربيزعلى 
   2"صاحبه،و مل تبال باختالف مقاصدهم و تباين الطرق م فيها 

اخلطايب بني   قرن كما  فاألسلوب إذا يف نظر اخلطايب يتعدد بتعدد املوضوعات و تعدد الطرق فيها
ن على تصرف وجوهه و تباين مذاهبه خارج عن املعهود من آإن نظم القر"يقول :النظم و األسلوب

نظام مجيع كالمهم و مباين للمألوف من ترتيب خطام و له أسلوب خيتص به و يتميزيف تصرفه عن 
ظوم تنقسم إىل اعاريض الشعر أساليب الكالم املعتاد و ذلك أن الطرق اليت يتقيد ا الكالم البديع املن

على اختالف أنواعه مث إىل أنواع الكالم املوزون غري املقفى مث إىل أصناف الكالم املعدل املسجع مث إىل 
معدل موزون غري مسجع مث إىل ما يرسل إرساله فتطلب فيه اإلصابة و اإلفادة و إفهام املعاين املعترضة 

الكالم الذي ال يتعمل ن معدال يف وزنه و ذلك شبيه جبملة على وجه بديع و ترتيب لطيف ،وان مل يك
و بذلك  3"هلذه الطرق فيه و ال يتصنع فيه ، و قد علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه و مباين 

يكون الباقالين قد عد النظم يف جودة التأليف بشكل عام،و األسلوب نوع من أنواع التأليف،فلكل 
  .غريه من األساليبعن يتميزبه خيتص  به  و  ب خطاب أسلو

                                                
–دار ضة مصر للطبع و النشر الفجالة -اثر النحاة يف البحث البالغي–ضمن قواعد عبد القادر حسني  35ص–قواعد الشعر –امحد بن حيىي ثعلب  1

 224ص-القاهرة
–ترمجة  -ضمن ثالث رسائل  من إعجاز القران و اخلطايب و عبد القاهر اجلرجاين- بيان إعجاز القران-اخلطايب محد بن حممد بن إبراهيم  اخلطايب البسيت  2

  65/66ص-1968-2/ط-القاهرة-عارفدار امل-حممد خلف اهللا و حممد زغلول سالم
 35ص-1963-دار املعارف القاهرة-السيد امحد صقر:تـ–إعجاز القرآن –الباقالين  أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر  3



 "دراسة أسلوبیة"محمد العید آل خلیفة : مسرحیة بالل بن أبي رباح لـ                                                                       

 4

كما جند هذا الربط بني األسلوب و النظم عند عبد القاهر اجلرجاين فعالقة النظم باألسلوب هي 
عالقة اجلزء بالكل،و هكذا يتحقق النظم عن طريق إدراك املعاين النحوية و استغالل هذا اإلدراك يف 

  .حسن االختيار و التأليف
سلويب من خالل حتليله آليات قرآنية و أبيات شعرية إذ يقوم بتحليل جزئيات و يتضح حتليل اجلرجاين األ

التركيب و أسلوب أدائه من حيث التقدمي و التأخري،التعريف والتنكري،احلذف و 
فاألسلوب عند اجلرجاين الضرب من النظم و الطريقة فيه ، فيعمد شاعر إىل ذلك .اخل....اإلضمار

  "األسلوب فيجيء به يف شعره 
شري فقد حتدث عنه باعتباره خاصية أسلوبية هلا الدور أما األسلوب التمثيلي ، فنجده عند الزخم

إنا عرضنا األمانة على "البارز يف إبراز املعىن ، كما حتدث عن االلتفات يقول معلقا عن قوله تعاىل 
 1"كان ظلوما جهوال  السموات و األرض و اجلبال فأبني أن حيملنها و أشفقن منها و محلها االنسن انه

و ...، و حنو هذا الكالم كثري من لسان العرب و ما جاء القرآن الكرمي اال على طرقهم و أساليبهم 
قد علم وجه التمثيل : "فان قلت كذلك تصوير عظم األمانة و صعوبة أمرها و ثقل حمملها و الوفاء ا 

و تؤخر أخرى ،ألا مثلت حاله يف متيله و أراك تقدم رجال : يف قوهلم للذي ال يثبت على رأي واحد 
جمال من يتردد يف ذهابه فال جيمع رجليه للمضي يف  –ترجحه بني الرأيني و تركه املضي عال أحدمها 

  "وجهه
لقد انطلق الزخمشري ليبني اجلمال البالغي يف آي الذكر احلكيم فكانت دراسته للبالغة دراسة * 

غية اليت استخدمها يف تفسريه قضية النظم اليت حتدث عنها قبله تطبيقية فمن أهم املوضوعات البال
قد اعد اكتمال فروع علمي  "اخل و بذلك يكون الزخمشري...اجلرجاين كالفصل و الوصل و الكناية 

املعاين و البيان و من هنا يعد الزخمشري هو الذي اعد الكتمال الفروع املختلفة لشجرة نظرية علم 
ن و ذلك من خالل تطبيقاته  املختلفة هلذه الفروع على القران الكرمي بذوق أديب املعاين و علم البيا

  .2"مرهف و حس فين دقيق
  : كما التفت امرئ القيس ثالث التفاتات يف ثالث أبيات

  و نام اخللي و مل ترقد***تطاول ليلك باألمثد *
*و بات و باتلَ تلَ هلَكَ***ةُلَية ذي الغائر األرمدلَي  

                                                
 
 37ص-م2007/هـ1427-1ط–دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة –مدخل إىل البالغة العربية –يوسف أبو العدوس  2
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  1و أنبأته عن أيب األسود***و ذلك من نبا جاءين *
أحسن  لنشاط السامع و بذلك إيقاظ  ذلك فالكالم إذا نقل من أسلوب إىل أسلوب كان  

جانب اإلصغاء و ذلك عادة افتنام يف الكالم و تصرفهم فيه و الن الكالم إذا نقل من أسلوب إىل 
  يقاظا لإلصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحدأسلوب كان ذلك أحسن،تطرية لنشاط السامع و إ

فإذا ما انتقلنا إىل علم من أعالم الفصاحة و البالغة و الذي عاجل الكثري من القضايا اليت تتعلق 
باألسلوب و ربطه بالفصاحة و البالغة فسنجد حازم القرطاجين هذا األخري الذي ربط األسلوب 

ديب من جهة و من الناحية املعنوية يف التأليفات من جهة ثانية بالبالغة و الفصاحة و طبيعة اجلنس األ
إن األسلوب حيصل عن كيفية االستمرار  يف أوصاف جهة إىل جهة فكان مبرتلة النظم يف ":يقول 

األلفاظ الذي هو صورة كيفية االستمرار يف األلفاظ و العبارات و اهليئة احلاصلة عن كيفية النقلة من 
ا يعتمد فيها من ضروب الوضع و أحناء الترتيب فاألسلوب هيئة حتصل عن بعضها إىل بعض و م

  .2التاليفات املعنوية و النظم هيئة حتصل عن التاليفات اللفظية
فاألسلوب عنده تتايل املعاين و تتابعها يف حني النظم يشكل تتابع األلفاظ و العبارات وفق نظام  

كيف لنا أن ندرك املعين قبل تشكيله املادي و عليه ال  - اجينحازم القرط -فإذا ما سلمنا ذا الرأي .ما
  ميكن أن نفصل  بني اللفظ و املعىن و هذا ما جنده عند ابن رشيق القريواين و الذي أحل على 

اللفظ جسم و روحه املعىن و ارتباطه كارتباط :ضرورة ربط  الصلة املتينة بني اللفظ و املعىن يقول 
فه و يقوى بقوته،فإذا سلم املعىن و اختل اللفظ كان نقصا للشعر و هجنة الروح باجلسد يضعف بضع

عليه،كما يعرض لبعض األجسام من العرج و الشلل و العور وما أشبه ذلك من غريه أن تذهب الروح 
وكذلك إن ضعف املعىن و اختل بعضه كان اللفظ من ذلك أوفرحظا،كالذي يعرض لألجسام املرض .

فان اختل ... جتد معىن خيتل إال من جهة اللفظ و جريه فيه على غري الواجبو ال....مبرض األرواح
   3.املعىن كله و فسد اللفظ مواتا ال فائدة فيه

ربط ابن خلدون بني األسلوب و القدرة اللغوية كما ربط بني األسلوب و اإلطناب و احلذف و 
و لنذكر هنا مدلول لفظة ....لفنيةمناهج مطروقة يف اللغة ا"بن خلدون  ا فاألسلوب عند...اإلجياز

األسلوب عند أهل هذه الصناعة و ما يريدون ا يف إطالقهم فاعلم أا عبارة عندهم عن املنوال الذي 

                                                
 240/241ص-1989-دار اجليل بريوت-حنا  الفاخوري:تـ-ديوان امرئ القيس-لقيسامرؤ ا 1
 و ما بعدها  363/364ص-1966-تونس-حممد احلبيب بن احلرجة:تـ-منهاج البلغاء و سراج األدباء- حازم بن حممد بن حسن-حازم  القرطاجين 2
-1ج-م2003/هـ1421-1طـ-دار الصادر بريوت-يف نايف حطومشرح و ضبط عف- كتاب العمدة  يف النقد الشعر و متحيصه-أحسن بن رشيق 3
 111ص



 "دراسة أسلوبیة"محمد العید آل خلیفة : مسرحیة بالل بن أبي رباح لـ                                                                       

 6

تنسج فيه التراكيب أو القالب الذي يفرغ فيه و ال يرجع إىل الكالم باعتبار إفادته أصل املعىن الذي هو 
كما املعىن من خواص التراكيب الذي هو وظيفة البالغة و البيان و ال وظيفة اإلعراب وال باعتبار إفادته 

باعتبار الوزن كما استعمل العرب فيه هو وظيفة العروض و إمنا يرجع إىل صورة ذهنية التراكيب 
املنتظمة كلية باعتبار انطباقها على التراكيب خاص و تلك الصور ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب و 

صرفها يف اخليال كالقالب أو املنوال فينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار أشخاصها و ي
النساج يف املنوال حىت يتسع القالب اإلعراب و البيان فريصها فيه رصا كما يفعله البناء يف القالب أو 

حبصول التراكيب الوافية مبقصود الكالم و يقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العريب فيه 
  1"فان لكل فن من الكالم أساليب ختتص به 

هو  فاملنوال...فاألسلوب يف نظر ابن خلدون قالب تنصهر فيه املستويات النحوية و الداللية و الصوتية
اإلطار احملدد جلميع القيم االجتماعية و اللغوية و الفنية اليت جترى فيها التراكيب الشعرية و الشاعر مثل 
النساج يتصرف يف توسيع املنوال أو تصنيفه حسب الرقعة اليت يريد إخراجها لكنه يظل مقيدا و 

  األسلوبية املعربة عن أذواق اجليل و ميوال ته و الصورة الفردية 
من كل االختيارات اليت يقوم ا الشاعر انطالقا من الصورة الكلية اليت جترى يف مستوى تتض

  2.الوجوه البيانية و التراكيب املعنوية اليت خيتارها الشاعر ملطابقة كالمه ملقتضى احلال
 لقد استقرت كلمة أسلوب يف صيغتها االمسية يف لسان العرب البن منظور و يف فصل صناعة الشعر يف 

مقدمة ابن خلدون و بذلك حتددت لألسلوب يف هذين املصدرين بعض معامله اللغوية و االصطالحية 
املهمة و نفهم من هذا إن العرب قد عدو األسلوب الضرب من القول أو الطريق أو املنوال أو القالب و 

رآين أمهية خاصة هذا ما وجدناه عند عبد القاهر اجلرجاين و ابن خلدون؛ كما كان ملبحث اإلعجاز الق
–بالتعريفات اليت أوردها السابقون  ولعل القول.يف تقدمي فهم األسلوب و مباينته لغريه من األساليب 

امحد الشايب الذي :ما يؤصل لبعض التعريفات اليت أوردها  بعض املتأخرين؛ و من هؤالء جند -القدماء
ملعاين أو نظم الكالم و تأليفه ألداء األفكار هو الصورة اللفظية اليت يعرب ا عن ا:"عرف األسلوب فقال

فاألسلوب عنده فن من الكالم يكون قصصا  3عرض اخليال أو هو العبارات اللفظية املنسقة ألداء املعاين
  . كما انه الطريقة يف الكتابة أو اإلنشاء أو اختيار األلفاظ.اخل..أو حوارا أو تشبيها أو جمازا أو تقريرا

                                                
  474ص-1962 –دون طبعة -دار العودة بريوت لبنان -املقدمة ت ح علي عبد الواحد وايف –عبد الرمحان ابن خلدون  1
 11ص-م1996-د ط-اجلزائر-ديوان املطبوعات اجلامعية-البالغة و العمران عند بن خلدون-حممد الصغري بناين  2
 و ما بعدها  40ص-1966-6طـ-مكتبة النهضة املصرية-األسلوب دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية -امحد الشايب 3
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من قبل ...األسلوب مجله من التقنيات املعتمدة"ي عن األسلوب و تقنياته فقالكما حتدث علي مالح
صانع النص من اجل وضع لبنة مكوناا فهي الوحدات اللغوية اليت تتحول من عناصر فارغة إىل رموز 
أو شفرات معبأة مبعاين تفرض نفسها على املتلقي بأشكال خمتلفة تتحقق يف ردود أفعال تصدر عن 

  1املا يفرغ من قراءة النصالقارئ ح
فاألسلوب عند علي مالحي متثل يف مجلة التقنيات اليت تكون النص و اليت وحداا لغوية ستتحول فيما 

  .بعد إىل رموز و شفرات يتلقاها القارئ و يصدر أفعاله إزاءها فور إمتامه لقراءة النص
و مصطفى صادق الرافعي و حممد يضاف إىل ذلك بعض التعريفات اليت أوردها كل من أمني اخلويل 

اهلادي الطرابلسي و حممد شكري عياد،و صالح فضل و كلها تدخل يف حتديد ماهية األسلوب و تقنياته 
و إجراءاته و طرق حتليله أما عن املفهوم الغريب لألسلوب، فنجد األصل اللغوي االجنليزي لكلمة 

عصا مدببة تستعمل يف الكتابة على الشمع  يعود إىل اللغة الالتينية حيث كان يعين"STYLE"أسلوب
و نفهم من هذا التعريف أداة الكتابة كالريشة أو القلم مث انتقل هذا التعريف عن طريق ااز إىل مفاهيم 2

تتعلق بطريقة الكتابة اليدوية مث أطلق فيما بعد على التعبري األديب فاستخدم يف العصر الروماين أيام 
  .رة تشري إىل خصائص تعبري اخلطباءكاستعا"شيشرون"اخلطيب 

يف كتب البالغة اليونانية القدمية مبعىن التعبري و وسائل الصياغة و له "األسلوب"كما جاء هذا املصطلح
حقا لو أننا نستطيع  أن نستجيب إىل الصواب و نرعى األمانة من حيث "وظيفة حددها أرسطو باإلقناع

قتضياته و لكان  علينا أال  نعتمد يف الدفاع عن رأينا على ملا كانت بنا حاجة إىل األسلوب و م - هي
مما  شئ سوى الربهنة على احلقيقة و لكن كثريا ممن يصوغون إىل براهيننا يتأثرون مبشاعرهم أكثر

إذن ال يكفي أن ....يتأثرون بعقوهلم فهم يف حاجة  إىل وسائل األسلوب أكثر من حاجتهم إىل احلجة 
   3.أن يقال بل جيب أن يقوله كما ينبغييعرف املرء ما ينبغي 

  :األسلوبية -ب -
فاألسلوب ذو  ique" ية"و الحقة styleو مها  أسلوب ,يتكون مصطلح األسلوبية من جذرين

مدلول إنساين ذايت نسيب و الالحقة ختتص بالبعد العلماين العقلي و بالتايل موضوعي و بذلك تفكيك 
لذلك   "science du styleعلم األسلوب أو "طابق عبارة الدال االصطالحي إىل مدلوليه مبا ي

                                                
-04صادرة عن معهد اللغة العربية و آداا جلامعة اجلزائر العدد-مفاتيح تلقي النص من الوجهة األسلوبية جملة اللغة و اآلداب -علي مالحي1

  08ص-1999هـديسمرب1420
2/ The general basic-English Dictioary-p366منشورات جامعة السابع -مفاهيم و تطبيقات-علم األسلوب- ضمن حممد كرمي الكواز

 -53ص-هـ1426 1طـ-ابريل
  55ص-هـ1426 1طـ-منشورات جامعة السابع ابريل-مفاهيم و تطبيقات-علم األسلوب-حممد كرمي الكواز 3
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أي دراسة األسلوب  1تعرف األسلوبية بداهة بالبحث عن األسس املوضوعية إلرساء علم األسلوب
دراسة التحليلية علمية بعيدة عن الذاتية و ذلك من خالل االستعانة بعلم اللغة احلديث؛فجل التعاريف 

   عدها العلمياالصطالحية لألسلوبية تؤكد ب
يرى منذر عياشي أن األسلوبية علم يدرس اللغة ضمن نظام اخلطاب أو هي علم يدرس اخلطاب موزعا 

  2على هوية األجناس األدبية
كما ال ننسى اجلذور األوىل لألسلوبية فبالرغم من كوا فرعا من فروع اللسانيات إال أا قامت على 

املباشر للبالغة،لقد كان من أوىل تواردات املصطلح  عند نوفاليس تعد األسلوبية الوريث .أنقاض البالغة 
إن والدة هذا العلم يف اية القرن التاسع عشر تعد عالمة على االستغناء عن ...التطابق مع األسلوبية

وما جتدر اإلشارة إليه أيضا ضرورة  3البالغة حىت و إن كانت األسلوبية ستأخذ منها بعض الوجوه
  حداثة مفهوم األسلوبية و قدم مفهوم األسلوبالتفرقة بني 

و ما األسلوبية احلديثة إال الوريث املباشر للبالغة و هذا :كما يرى ذلك معمر حجيج فيقول 
التحول من البالغة إىل األسلوبية مل يتم صدفة بل إن األسلوبية قد تكونت يف اية القرن التاسع عشر و 

  من التفريق بني حداثة مفهوم األسلوبية و قدم مفهوم األسلوب بداية القرن العشرين و لكن ال بد 
فاألسلوبية عند معمر حجيج وريث شرعي للبالغة و لكن هذا ال يعين اجلمع بينهما بل ال بد من 

  .التفريق بني حداثة املفهوم االصطالحي لألسلوبية و قدم و عراقة األسلوب بكل إجراءاته و تقنياته
الصوتية "منهجا علميا موضوعيا يعتد ا لدراسة البين اللسانية املختلفة  كما أن األسلوبية تعد

األسلوبية منهجا مبعىن أا :"وهذا ما يؤكده حسن ناظم بقوله."،النحوية،التركيبية،الداللية،املعجمية
ىن جمموعة من اإلجراءات األدائية متارس ا جمموعة من العمليات التحليلية اليت ترمي إىل دراسة الب

  4..."اللسانية
ارتبطت األسلوبية باللسانيات ارتباطا وثيقا ما جاء به عبد السالم - كذلك –و ما يؤكد لنا 

فمن حقائق املعرفة ترتبط باللسانيات ارتباط الناشئ بعلة نشوئه فقد تفاعل علم اللسان :"املسدي يف قوله
  5األسلوب مع مناهج النقد األديب احلديث حىت أخصبه فأرسى معه قواعد علم

                                                
  34ص-1982-2طـ-الدار العربية للكتاب تونس-ألسلوبية و األسلوبا-عبد السالم املسدي 1
 35طـ-1990-دمشق-احتاد الكتاب العرب-مقاالت يف األسلوبية-منذر عياشي 2
-2طـ2007-الدار البيضاء-املركز الثقايف العريب-منذر عياشي :تـ-اجلديد لعلوم اللسان يالقاموس املوسوع-جان ماري سشايفر-اوزوالد ديكرو 3
 166ص

 30ص-2002-1ط-الدار البيضاء-املركز الثقايف العريب-البىن األسلوبية دراسة يف أنشودة املطر  للسياب -حسن ناظم 4
  34ص-1982-2طـ-الدار العربية للكتاب تونس-األسلوبية و األسلوب-عبد السالم املسدي 5
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أما حتديد مصطلح األسلوبية عند الغربيني فقد نشا و تطور حىت أصبح يعرف بالبالغة اجلديد  
جند أن األسلوبية لدى الغربيني قد نشأت و تطورت حىت أصبح باإلمكان عدها البالغة اجلديدة اليت "

 1.الغي القدميمن اإلرث الب  -كذلك –اللسانيات احلديثة، ومستفيدة  تكشغوفاترعرعت يف ظل 
ال ختتلف عن التحديد الذي حدده كل من القدماء و احملدثني حول ربط -الغربيني-فاألسلوبية عندهم

األسلوبية أو علم األسلوب باملوروث البالغي و االستفادة منه و هذا ما يؤكده املعجم النقدي 
ا بنشأة علوم اللغة احلديثة، و لقد ارتبطت نشأة األسلوبية من الناحية التارخيية ارتباطا واضح:احلديث

  ذلك أن األسلوبية بوصفها 
  2موضوعا أكادمييا  قد ولدت يف وقت والدة اللسانيات احلديثة و استمرت تستعمل بعض تقنياا

فان التسليم الذي ,وعلى كل .و بذلك نقر بأنه ال وجود لألسلوبية قبل بزوغ علم اللغة احلديث
ال ينفي عنه مجاله الفين  -األسلوبية- رين لعلمية و موضوعية هذا املصطلحبه العديد من الدارسني و املنظ

و هلذا علينا إحداث توازن بني الصورة اللفظية و الصورة األدبية فبالرغم من كون األسلوبية علم يدرس 
  .و حيلل اخلطاب األديب إال أننا ال ننفي و ننكر قيام هذا العلم على أنقاض البالغة 

فاألسلوبية بالرغم أا فرع من اللسانيات ال ميكن ألي :عبد املالك مرتاض بقولهوهذا ما أكده 
و عليه فان البعد الفين .3كان أن ينكر قيامها على أنقاض البالغة بفروعها الثالثة املعين و البيان و البديع 

إىل قيمتها اجلمالية  هلذا العلم إضافة إىل بعده املوضوعي و العلمي هو ما حيول الصورة من بعدها اللساين
  .و الفنية

                                                
  16ص -حسن ناظم-املرجع نفسه  1

2Fowler.roger.Adictionry.of modern cinitiol Terms.rotledge and Kegan panl LTD.London and new 
work 1973.p187  38ص–األسلوبية -ضمن يوسف أبو العدوس  

  11ص-2001-د ط –دار الكتاب العريب اجلزائر –عبد املالك مرتاض التحليل السيميائي يف اخلطاب الشعري  3 
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  :دـــــمتهي

للغوص يف عامله  أوليامنطلقا  و األديبالنص  إىلللدخول  األولتعد الدراسة الصوتية احملور 
قصيدة باعتبارها اصغر وحدة  أية.البنيات التركيبية يف القصيدة أوىل:هي إذنالصوتية  ؛ فالبنيةالداخلي

ذلك يكون الصوت هو الوحدة ،و ب1أشكاهلاصوتية ميكن عن طريقها التفريق بني الكلمات و متييز 
للدارس  األوىلبحث الصويت اخلطوة للدارس اللساين وعلى هذا يعد ال األوىلللغة،و اخلطوة  األساسية

 األديب؛فالعمل 2أجناسهمهما تباينت  األديبينبين عليها العمل اللساين؛الن الصوت اصغر وحدة يف اللغة 
،و ما ينشا من دالالت سياقية و معجمية "النحو"،و نظام من التراكيب األصواتنسيج متكامل من 

الصويت عنصرا يف التحليل،عند النحويني يف مسعاهم لضبط  األداءاملتميزة و يكون  األدبتشكل لغة 
  .3العالقة بني ظاهر اللفظ و مضمون القصد

 بشكل خاص باهتمامها باجلانب الصويت األسلوبيةاحلديثة عامة و  األدبيةلقد متيزت الدراسات 
من عناية ودراسة يف ضوء علم اللغة  األصواتاملعىن الصويت،و ذلك ملا لقيه علم  إىلوصوال 
باملستوى الصويت اهتماما كبريا وواسعا و ذلك يف شىت مناحي  األسلوبيةفكان اهتمام الدراسات .احلديث

  : و مكوناته من  األديبنسيج العمل 
نرب؛ملا حتدثه من اثر على املتلقي للنص األديب،فإذا سيطر  األصوات وإيقاعات خارجية و داخلية و تنغيم و

  4النغم السامع وجدنا له انفعاال حزنا حينا أو جة و محاسة حينا آخر
اللغويني العرب و القدماء بالدراسة الصوتية عناية كبرية و كان هدفهم -قبل ذلك- ولقد عين 

  لتصحيف و التحريف احملافظة على نطق حروف الترتيل العزيز و صيانته من ا
إن دراسة العرب ألصوات لغتهم إمنا هي دراسة أصلية ليست منقولة يف : ويذكر ذلك كمال بشر 

منهجها أو طريقة التفكري فيها عن غريهم من األمم و القول بأا ترجع أعمال اهلنود أو اليونان يف 
على على ان النظر الدقيق يف .م أو تنفيهدراستهم قول تعوزه األدلة العلمية اليت تستطيع أن تولد هذا الزع

مجلة ما طلع علينا به علماء العربية يف جمال األصوات اللغوية حيصلنا على اجلزم بان هؤالء العلماء كانوا 

                                                
 18ص- سنة/د –ط /د-منشاة املعارف باإلسكندرية-البنيات األسلوبية يف لغة الشعر العريب احلديث- السعدينمصطفى  1
 65ص-2202-دار الفجر للنشر و التوزيع-دراسة يف حبر احمليط املغرب- اللهجات العربية و القراءات القرآنية-حممد خان 2
 80ص-م1987/هـ1408-2طـ- دار البشري عمان-اللغوي احلديثنظرية النحو العريب يف ضوء مناهج النظر -اد املوسى 3
  19ص  -1972-دار القلم –بريوت  -4ط –موسيقى الشعر –ابراهيم أنيس  4
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،و ال غرابة يف ذلك،فقد شهد معظم علماء الغرب لرباعة 1يصدرون عن عقليتهم اخلاصة و ثقافتهم العربية
لقد نشأت الدراسات الصوتية و حتت أحضان :يقول فريث -ضافة إىل اهلنودإ -العرب يف جمال األصوات

،فقد كانت إذن إسهامات العرب يف الدراسة الصوتية إسهامات 2العربية و السنسكريتية:لغتني مقدستني
واسعة و وقادة،حتليالت العامل الغوي الشهري اخلليل بن امحد الفراهيدي واحدا منها؛فقد أدرك هذا األخري 

و هو كسائر القدامى،مل :كائه،و فطرته ألمهية األصوات اللغوية،و لذلك بادر اىل دراستها و حتليلهابذ
يكن ميتلك ما امتلكته احملدثون من أجهزة و خمتربات صوتية متطورة،وإمنا هو قد أدرك بفطرته النادرة و 

  ذكائه املفرط و حسه الدقيق 
إضافة إىل  .3ضع يده على التسميات و املسميات بصورة فريدةو ذهنيته الوقادة أمهية األصوات اللغوية فو

،هذه إطاللة 4إسهامات سيبويه و الفراء،و أبو عبيدة،و االخفش و كل من ج منهج اخلليل و سار عليه
  .صغرية عن إسهامات الفكر اللغوي القدمي يف علم األصوات

جندها - صوتية و هي موضوع دراستناإما إذا انتقلنا إىل الدراسات احلديثة و خاصة األسلوبية ال
تعاجل التكوينات الصوتية وفق خصائصها املخرجية و الفيزيائية و التوزيعية و يندرج حتت هذه التعبريات 
الصوتية عدد من الظواهر،تبدأ من استغالل العالقة الطبيعية بني الصوت و املعىن يف ظاهرة احملاكاة الصوتية 

بناء مفروض على األديب من املخارج و األسلوب جمموعة من :ويت فاللغةو تنتهي إىل داللة املعىن الص
اإلمكانيات حتققها اللغة و يستغل اكرب قدر ممكن منها الكاتب الناجح وصانع اال املاهر،الذي ال يهمه 
تأدية املعىن حسب بل يبغي إيصال املعىن بأوضح السبل و أحسنها و أمجلها و إذا مل يتحقق هذا األمر 

   5شل الكاتب و انعدم معه األسلوبف
  :و ترتكز الدراسة الصوتية على جانبني أساسني و مها

و يشمل هذا األخري األصوات من صوامت و صوائت،طبيعتها و خصائصها  :املكون الصويت - 1
و مساا،و خمارجها،سواء احلروف الصوامت أو احلركات بنوعيها القصرية و الطويلة فمدار البحث يف 

                                                
 –ر -ط/د –دار املعرفة اجلامعية  –ضمن شرف الدين ألراجحي يف علم اللغة العام  -225ص –التفكري اللغوي بني القدمي و احلديث  –كمال بشر  1

  133 -م 1429/2008
دار أسامة للنشر و التوزيع -علم األصوات يف كتب معاين القرآن-ياسر الزيدي دضمن ابتهال كراص-67ص -2دراسات يف علم اللغة  -كمال بشر -2

   17ص-2005
صوات يف علم األ-ضمن ابتهال كاصد ياسر الزيدي/ 94ص-3ج-1989-حبث يف جملة الضاد-منهج البحث الصويت عند العرب-الصغري حممد حسني -3

  17.ص-2005دار أسامة للنشر و التوزيع -كتب معاين القرآن
 18/19ص-ينظر علم األصوات يف كتب معاين القران 4
-2ط-دار العربية للكتاب-األسلوبية و األسلوب-عبد السالم مسدي نضم116/117ص-197-2، بريوتدار الكتاب اللبناين-2األلسنة العربية 5

 85ص1982
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ألصوات ؛أصوات اللغة يف سياقاا،و يبحث عن طبيعتها و وظيفتها؛أهي أصوات ساكنة أم علم ا
؛فهو العنصر اهلام يف الكشف عن خمارج األصوات و صفاا  1حركات احتكاكية أم حنجرية أم مهموسة

ارجها و ،موضحا لنا خم)حروفها(و وظيفتها و سياقاا؛فيقسم لنا بذلك الكلمة إىل أصواا املركبة منها
كل صوت يف النظام رمز ملعان خاصة تأخذ استجابتها شكال مجاليا من خالل :وظيفتها السياقية فـ

  2عالقات التشابك و التراكيب
و يشمل هذا الركن األساسي املقاطع الصوتية و ما يندرج حتتها من نرب،و : التشكيل الصويت-ب

املالمح الصوتية اليت :لى التشكيل الصويت فـتنغيم،و حكم،و وقف،و حذف،و إقبال و إدغام،و أثرها ع
  3تصاحب التركيب اللغوي كله كالنرب و الطول و املد و السكن و الوقف

  : األصوات املفردة مالحمها و خصائصها:أوال
لكل صوت من األصوات مسات خاصة به متيزه،و قد يشترك مع غريه يف بعض : اجلهر و اهلمس -  أ

،و استخدام هذه املالمح يعطي )اخل...قوة،شدة،ليونة،سهولة(اتهذه السمات،فتشكل له مالمح و مس
للنص األديب مؤثرا يوصل اىل إدراك مجاليات فنية و أخرى أسلوبية،تتحقق هذه اجلماليات،من خالل 
انسجام الصوت مع املعىن و السياق العام،و هذا األخري الذي يشكل ركنا أساسيا من أركان الشكل 

 م هو ان يكون الكالم منحدرا كاملاء املنسجم،و يكاد لسهولة للعمل األديب ،فاالنسجا
؛ فالدراسة الصوتية ترتكز على الظواهر الفنية اليت يكون 4....تركيبه و عذوبة ألفاظه أن يسيل رقة -ب-

 .هلا اثر الفت يف البناء اللغوي للنص، حبيث تشكل خصوصية بارزة يف النص األديب كالتكرار مثال
د أو التوطئة،سأحاول الوقوف عند طبيعة املكونات الصوتية للموسيقى الداخلية يف بعد هذا التمهي

الشعريةاملفعة باحلركية و االنفعال و خاصة بعض األبيات اليت سجلت حضور "مسرحية بالل بن رياح"
احلس املأساوي ،و الذي جتلت بعض مظاهر يف احلركة املعاناة على مستوي الذايت الذي تنبعث منه 

؛عربت عنها أصوات تراوحت بني "بالل بن رباح" ت شعورية يف شكل آهات،انبعثت من ذاتموجا
و سأحاول اآلن أن أقف عند خصائص و صفات .اخل..الشدة و اجلهر و اهلمس و أصوات اللني الطويلة
  :هذه األصوات املفردة،و لنبدأ باخلاصية األوىل

                                                
 07ص- م1983/هـ1403-3ط-مطبعة احلديثة-دار السالم- الصوت اللغوي من وظائف-امحد كشك 1
 20ص -البنيات األسلوبية– مصطفى السعد ين2 
 07ص- م1983/هـ1403-3ط-مطبعة احلديثة-دار السالم- من وظائف الصوت اللغوي-امحد كشك 3
-م1997/هـ1418-ط/د-3ج- بة العصرية للطباعة و النشر بريوتاملكت-حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم-االتقان يف علوم القران-جالل الدين السيوطي 4
 259/260ص
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،فهو ناتج عن اهتزاز الوترين الصوتيني اهتزازا اجلهر يف األصوات يعين القوة و الشدة: اجلهر -1-ا
،و بذلك يكون للصوت اهور قوة و طبيعة تأثري ال تتوفر يف غريه من 1منتظما حيدث صوتا موسيقيا

  األصوات فاجلهر إذن مينع النفس أن جيري معها؛فاحتاجت إىل التعامل يف بياا،فلذلك حيصل 
  و هذا ما سنحاول دراسته  2 تكاد تقرب من احلركةفيها للمتعلم ما حيصل من ضغط الصوت حىت

   3يف هذا العنصر من أصوات جمهورة،شديدة،حبيث يسمح مبرور اهلواء دون اعتراض يف حالة اهلمس
و من النماذج الشعرية اليت تؤكد اعتماد شاعرنا اجلهر و اهلمس؛اجلهر يف حلظات الغضب و األمر بالقوة 

و *سى و احلزن و املعاناة؛ضمن اجلهر،جند قوله على لسان أمية بن خلفو الشدة،و اهلمس يف حلظات األ
  : هو ميدح و يعتز بنفسه و حسبه؛آمرا بالل بتهيئة جملس السمر لرفقته

  4ـلفأمية بن خــ****إنا سليل الشـرق * 
  ـربيؤمه جل الع**** نادي كعبـــة األدب *
  ـاللعندي يا ب*** *ـال سيسمر الرجــ*
  ــراما تنتقي عند الفــ**** عـــرا ى الفافرش هلم عل*
  حتت أضياء القصــــر**** ـر كي ينعموا بالسمــ*
  من مرجنا اخلصيـــب**** ـب وبانتشاق الطيـ*
  ـارو نسمة األسحــ**** و نعمة األطـار *
  ـروعديت عند الغي**** صغـر هم رفقيت منذ ال*
  ـعاو كن هلم مطيـ****فاخدمهم مجيــعا * 

خلف يف موضع اآلمر؛و قدا قبل عليه الليل؛كي يسمرو رفقته ينادي بالال بكل فخر و اعتزاز ،  فأمية بن
مادحا ساللته و عرقه و صحبته ؛هلذا احتوت األبيات السابقة نسبة هائلة من األصوات اهورة قدرت 

اخل و هي صفات ...مبائة و أربعة و تسعون صوتا،موزعة من الشديدة و املستعلية،و املنحرفة و املتكررة
  هذا األخري )الراء(تتميز بالشدة و القوة؛فمن طرف اللسان خيرج صوت 

                                                
 20ص-1961-ط/د-دار الطباعة احلديثة القاهرة- األصوات اللغوية- إبراهيم أنيس 1
ضمن علي لراجحي يف /91ص- حتقيق علي حسني علي البواب-التمهيد يف علم التجويد-و ابن اجلزري/26ص-5ج-العني-خليل بن امحد الفراهيدي 2

 47ص-علم اللغة عند العرب
 176ص-م2000-دار الغريب للطباعة و النشر و التوزيع القاهرة-التفكري علم األصوات-كمال البشر 3
   06ص-املطبعة العربية باجلزائر- بالل بن رباح-حممد العيد آل خليفة4
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الذي تكرر ثالثني )الالم(الذي تكرر يف األبيات السابقة ستة و عشرون مرة و يف املقابل له جند صوت 
  مرة؛فالراء صوت منحرف،مكررو التكرار صفة الراء الرتعاد اللسان عند النطق و 

و هو ما أكده ابن اجلزري كذلك يف إلزام صفة  1سيبويه أن التكرار صفة ذاتية للراء ظاهرا مذهب
  2...و هو صفة الزمة للراء،و معىن وصف هذا احلرف بالتكرير كونه قابال له:التكرير للراء

لقد تضمن هذا التكرار للحرفني إثارة بالغة،و قدرة على التوصيل و ارتبط ظهورمها يف مراكز معنوية 
ل هذه األبيات الشعرية،متمثلة يف األمر بشدة و قوة أظهرمها صوت الراء املكرر اهور،و هذا ما داخ

دراسة الصوت و مكوناته أو عناصره األساسية من حيث عدد : يقدم علم األصوات بدراسة أي
و يدرس هذا أيضا صفات الصوت املثالية من جهر و مهس و انفجارية و ...الذبذبات و طبيعتها

  تكاكية و انطالقية و انتقالية ، وذلك على مستوى استعمال اإلنسان للغة أية لغة اح
فهو )أمية(؛ فصوت الراء إذن يف األبيات السابقة كان شديدا قويا ،و ذلك لطبيعة الشخص اآلمر 3كانت

ن جهة؛و اآلمر الذي ال يرد له أمر؛فالراء عرب بذبذباته و صفاته عن فخر و اعتزاز أمية بسلفه و خلفه م
  .بتهيئة جملس السمر و ما يعتريه من طيب و أطيار و أسحار من جهة ثانية 

  :يف رد بالل على أمية قائال - الراء-تكرر هذا احلرف أيضا
  4و مرحبا بالزائر**** مسعنا ألمر اآلمر *

ليت يف األبيات األوىل ،و ذلك لطبيعة املرتلة ا-لكن هذا التكرار ال حيمل القوة و الشدة كسابقة
  يتربعها بالل بني أمية و رفقة ؛فهو عبد مأمور،يليب األوامر، فالراء سبقت حبرف السني ،هذا 
خترج من طرف :األخري الذي يعد من األصوات االحتكاكية املهموسة الرخوة فهي عند القدماء

قوية الصفري و اللسان مع بني الثنايا العليا القريبة من السفلى مع انفراج قليل بينهما و من صفاا ال
الضعيفة اهلمس،و الرخاوة و االستفال و االنفتاح و هي عند احملدثني صامت لثوي طريف احتكاكي 

فكان رد بالل رخو،مستفل،و حرف السني هو الذي أعطى هذه الصفة؛و ذلك للموقف الذي 5.مهموس
  .وقع فيه بالل

                                                
  406ص-2الكتاب ج-هسيبوي 1
/ ه  1423 1تصحيح و قراءة علي حممد الضباع ج-دار الكتب العلمية بريوت -راءات العشرالنشر يف ق-ابن اجلزري-أبو اخلري حممد بن حممود املعروف 2

  162م ص  2002
 105ص-م1980/هـ1400-3ط- مؤسسة الرسالة-علم اللغة العام-عبد الصبور شاهني 3
 06ص- املطبعة العربية باجلزائر-بالل بن رباح-حممد العيد آل خليفة 4
 48/49ص-2002-دار املعرفة اجلامعية -غة عند العرب و راي علم اللغة احلديثعلم الل-شرف الدين علي راجعي 5
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رة اخلمسة األربعون بعد املائة أما املشهد الثاين من الفصل األول ؛فقد جتاوزت أصواته اهو
صوتا؛حيث كانت أقوى األصوات ممثلة يف األصوات الشديدة اليت بلغت سبعة و أربعني صوتا،و حروف 

  اليت وصلن اىل ثالثني حرفا تزعمها حرف القاف و الذي يتميز بالقوة و اجلهر و الشدة 
،و األبيات 1ه من احلنك األعلىأبعده مما ياي احللق،و ما حياذي:فهو خيرج من أقصى اللسان أي 

  :التالية جتسد لنا هذه األصوات يقول الشاعر على لسان بالل بن رباح
   2قد ضقت بالرق ذرعا**** آه من الرق آه * 
  صدعت بالدين صدعا**** لو أين كنت حرا * 
  مل ادخر فيه وسعا **** كتمت ديين كتما*
  عفت الطواغيت مجعا**** لو يعلم القوم أين *
  و دينه السمح شرحا **** نت باهللا ربا ود*
  و أو سعوين قرعا**** ألوجعوين ضربا *
  إليه يف السري أسعى **** و احرموين بيتا *
  ذكرا على القوم ينعي **** حممد فيه يتلو *
  ما ال يعي حني يدعي ****تا اهللا ليست بداع *
  و ليس ميلك نفعا**** فليس ميلك ضرا *
  وقعت يف شدق أفعى**** كيف اخلالص فاين *

فهذه األبيات هي عبارة عن مونولوج داخلي،يناجي فيه بالل بن  رباح ربه متضرعا،ملا أصابه من رق و 
عبودية،منعته من االجهار بدينه السمح،و عقيدته القوية؛الن شخصية بالل بن رباح هذا الصحايب اجلليل 

فبالل بن رباح يف 3...الصرب املوصل اىل النصرأصبحت رمزا يف تراثنا األديب و الديين لإلميان القوي و 
ارتفاع اللسان اىل احلنك األعلى :حالة نفسية سيئة جسدا كذلك حروف االستعالء القوية فاالستعالء

،انه مونولوج يرتفع فيه 4..."خص،ضغط،قظ:"عند النطق باحلرف ،و احلروف السبعة جمموعة يف قولك
يا ربه،متلمسا شاكرا،متسائال عن كيفية اخلالص من هذه العبودية بالل بأصواته الشديدة و القوية،مناد

  .اليت سلبته دينه و إقامته مع الرسول الكرمي
                                                

  159ص-1ج-النشر يف القراءات العشر 1
 07ص–مسرحية بالل بن رباح -حممد العيد آل خليفة 2
 31ص-2005-1ط-دار اهلدى-املسرح يف اجلزائر دراسة موضوعية فنية-ةصاحل ملبار كي 3
  161ص  -1ج -ات العشرالنشر يف القراء-ابن اجلزري 4
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كما حيمل املشهد السادس من الفصل األول،حضور قوي ألصوات اجلهر و،شديدة بلغت أربعمائة 
ف أمية لدين بالل،و و إحدى عشر صوتا،و مقلقلة جتاوزت املائة صوت؛فاملشهد السابق محل معه،اكتشا

  .زيارته له
لقد كان احلوار يف هذا املشهد قوياّ و فعاّال بني أمية و بالل ؛حوار جتسدت خالله مالمح بالل 

  : الدينية القوية و إصراره على االجهار بدينه يقول
  :أمية

   1فليس يؤو دين كشف احلجاب **** دعوا يل البحث استقرئه وحدي*
    بالل أتاين انك سارق

  أنا سارق؟َََ:لبال
  إعالن ديين طبعا**** لكن موالي يأيب *
  و أيضا أتاين اليوم أنك ابق:أ مية  

  أنا آبق؟:بالل
  مذ صار قلبك آبقا:أُ مية

  و ْجو له عاداتنا و اخلالئقا**** تغادر سرا و تأيت محمدا*
  ما يتلُوه قلبك عالقافَيغدو بِ**** و تسِْمع ما يتلوه فينا محمد *

  اجل سيدي قد كان ذال حقيقة : *أُ مية : بالل لـ
  كما قال ال أخفي عنك احلقائقا*

  صبأْ ت إذاً ؟ : أُُمية 
  :بالل

  فما كان غري اللّه ربا و خالقا **** آمنت باللّه وحده *
  و صرت مقرا بالشهادة ناطقًا و أسلمت سرامذ عرفت حممدا*

حوار ،محل يف طياته صراع بني الشخصيتني،فيه توتر و -بالل و أمية–ان احلوار متبادالً بينهما فقد ك
فقد متيزت البنية الدرامية يف هذه األعمال بنوع من :مفارقة تشابك ،و هذه ميزة من مميزات البنية الدرامية

، وتواشجت حلقاته ،كي  التوتر و املفارقة،و تشابك العالقات،كما تعددت مستويات الصراع الدرامي

                                                
 10ص–مسرحية بالل بن رباح -حممد العيد آل خليفة 1
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، فقد تشابكت  1ترسخ بناء حمكما ثابتا ،و  تعرض نسيجا مسرحيا حيا مشدود األطراف و اخليوط
ّو رد العالقات بني أبيات هذه القطعة؛ بني أخذ.  

  يشتد و حيتدم احلوار بني شخصيات هذا املشهد، ليتدخل كل من الوليد و عتبة
  :  بعد قول أمية

  2.الويلُ من بطشي لَك:  أمية 
  على الآلت و العزى**** لَك ألويلذث جانِبا :عتبة

  لَك ألويلُ مارِقًا :الوليد 
  :غاضبا ثائرا شاهرا سيقه:أمية

  به ثغرة تبقيك يف الدم غارقا **** يأ لسبقي اليوم أطعنك طعنة *
يعة احلوار الذي دار و اشتد بني أمية و بالل فقد احتوت هذه األبيات أصواتا شديدة قوية،تتالءم و طب

و شخصية متمسكة بدينها السمح،احتوت أيضا هذه األبيات "الآلت و العزى"،شخصية معتزة بآهلتها 
 3...فهي صوت يف اخليشوم،صوت لذيذ حركي يف جسم النون و امليم"م،ن"عددا كبريا من أصوات الغنة

شهد الثاين من الفصل الثاين حيث بلغ الستة و الثمانني حرفًا أو صوتا و كما كان حضور الغنة قويّاً يف امل
هكذا،تبقى األصوات القوية،الشديدة اهورة،بني مد و جزرٍ ؛أي تزداد تارة و تنخفض تارة أخرى،و 

عون ذلك حسب مقتضى احلال اىل أن تصل يف املشهد الرابع من الفصل الثاين إىل الثالمثائة و اربعة و سب
اخل كلها أصوات توحي ...صوتا جمهورا و مائة و سبعة و سبعون صوتا شديدا و أربعون صوتا مستعلياو 

اخل مهجدا ربه، معترفًا برمحته و قوته و سنده قائالً ...بالقوة و الشدة،فبالل يردد كلمة التوحيد أحد،أحد
 :  

   4أحد أحد**** أحد أحد*
  د هو ألصم**** سبحانه *
*  ُُُُالَ والد ****  ُو ال ولَد  
  أحد أحد**** أحد أحد* 
  ذُ  أملعتمد**** هو املال  *

                                                
 13ص-م1985أفريل -11عدد -مكتبة القاهرة-داللة املفهوم و تطور الوظيفة-املسرح الشعري-وليد منري 1
 12ص-نفس املرجع السابق-حممد العيد آل خليفة 2
   160ص  1النشر يف القراءات العشرج -ابن اجلزري 3
 19/20ص -نفس املرجع السابق-مد العيد آل خليفةحم 4
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*مىو احله ****دنو السه  
  أحد أحد**** أحد أحد*
*  نميهم ****األحد لىع  
*رىكُُلُّ الو****دجس لَه  

........**** ...........*  
........ ****..........*.  

فبالرغم من احملن اليت مرى ا بالل،جنده مصرا على االعتراف بدينه رافعا إصبعه مناديا باعلى 
يف هذه احلالة الروحية صرب بالل رضي اهللا عنه على ما كان يلقاه من عذاب و ...." أحد،أحد"صوته

،و مل ..."أحد...أحد: "قريشحمن، فوجدناه و هو يف قمة احملنة يرفع إصبعه و هو يكرراجابته على حتدي 
تستطع قوة يف األرض و ما كان هلا أن تستطيع أن ختفض إصبعه،إذْ أنّ روحه،يف اللحظة اليت كانوا 

احلق دوراين ال يوصف،هو وعون العذاب على بدنه كانت منغمرة يف فيض نبص1ي.  
ا بالل بعبوديته هللا،الواحد الصمد هذا هذه الكلمة اليت اقر فيه" أحد"فقد تكرر احلاء،مرارا ضمن كلمة 

احلرف نوعا من الرخاوة فهو من األصوات اليت خترج من وسط احللق نوسطُ  احللق للعني و احلاء 
  2املهملتني  فيخرج من أوهلما العني،و من ثانيهما احلاء 

وحي الذي يسمع يبقى بالل على هذه احلال،إىل أن يناديه هاتف من اهلواتف،ربما يكون الضمري الر
  :صوته،و ال يرى شخصه قائالً 

  3و الْهِج به يف اخلُلْد**** بالل ردد أحد *
  و الليل أما ورد**** يف الصبح أما بدا *
  من  سيد ملْ يسد**** جمده سبحانه  *
  ما عنه من ملْتحد **** إليه أمر الورى *
  آذاك يف املُعتقد**** ال ختش أي إمرىء*
  خيراً  قريب األمد **** بالل كن راجياً  *
  فكّاً  على خيرِ أبد **** فعن قريب قرى *

****.................*  .....................  
                                                

 05ص -1986 -3ط-دمشق - دار الفكر-ميالد جمتمع/مشكالت احلضارة -مالك بن نيب 1
  158ص  1ج-النشر يف القراءات العشر-ابن اجلزري 2
  20-19ص -بالل بن رباح-حممد العيد آل خليفة 3
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****................*  ......................  
اين؛و حروف قلقلة بلغت املائة و عشرين حرفا،متحركة مضطربة،ميزت املشهد الرابع من الفصل الث

ذلك الضطراب بالل من جهة،و تلقيه رسالةّ روحية من جهة ثانية،توصية بالثبات و تعده بالنجاة 
؛فالسبب يف االضطراب و التحريك كوا جمهورة شديدة،فاجلهر مينع النفس أن جيري معها،و الشدة متنع 

الوعد و :حدين مها و بذلك جند أن القرآن الكرمي قد وضع الضمري املسلم بني1....أن جيري صوا
الوعيد، و معىن ذلك أنه قد وضعه يف انسب الظروف اليت له فيها أن جييب على حتد روحي يف 

،معىن ذلك أن بالل قد حتدى الضغوطات و السياط اليت سلّطت على جسد،بروحه العميقة أو 2أساسه
ذان ينطلقان على مفهوم اآليتني باألحرى بضمريه الروحي،فهو بني حدي العمل املؤثر و مها احلّدان اللّ

إنه ال ييئَس من روحِ اهللا إالّ {،"17/99"األعراف}فَالَ  بأمن مكْر اهللا إالّ  القوم اخلاسرون{الكرميتني 
  3"12/87"يوسف}القوم الكافرون

ر لقد كان حضور حروف اجلهر قوياً يف مسرحيتنا ،و ذلك لطبيعة املوضوع،فكما قلنا سابقا،اجله
و " القاف"من مسات القوة و الشدة،و قد جسد هذه الصفة،تتابع األصوات يف املشاهد خاصة صويت

و كلها أصوات تعرب عن القوة،و هلذا كانت اخلامتة يف نصنا الشعري ،ذا " و الدال" الالم"
يف لتكون النهاية صعبة لفظا و صعبة على الكافرين الذين انقطعت م السبل،فهم " القاف"الصوت

الضالل أبدا؛فقد عتق سيدنا بالل و جنا من أيدي الطغاة على يدي أيب بكر؛هذا األخري الذي اعتقه بتسع 
  املشهد األخري من املسرحية :أواق آمرا العبيد برفع القيود عنه قائال

  :أبو بكر
  4فإنّ بالالً  من كرام رفاقي **** ضعواعن بالل يا عبيد قيوده*

  ،صوت جمهور مفخم يتبعه صوت جمهور مرقق)د_ض(ت تتابعا صوتيا رائعا بيت فقد نلمس يف هذا البي
  :كما جند هذا التتابع غيضاً  يف قوله

  أذى األسر و التعذيب كلّ فراق ****لك اهللا فاض يا باللُ مفارقا *
  : بالل

  علي بظلم آحد خبناقي **** و انقَذْ  ثين من رزق حويل مشدد*
                                                

   158ص  1ج-النشر يف القراءات العشر-ابن اجلزري 1
 24ص-ميالد جمتمع-مالك بن نيب 2
 25- 24انظر املرجع السابق ص 3
 24ص-نفس املرجع السابق –حممد العيد أل خليفة  4
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ويت،الذي يشكل أمجل أشكال اإليقاع داخل النص األديب،له فاعلية يف التتابع كما يظهر االنتظام الص
  :أصوات و القاف و الباء و العني يف البيت األخري 

  :بالل 
  جزاء على اإلحسان غري عناقي**** تقبل أبا بكْر عناقي فلم أجد*

لشدة و الرخاوة،بني متازجت أصواته أو توسطت بني ا-على العموم –فاملشهد األخري من املسرحية 
الشدة أبا بكر يف أمر العيد بفك قيود بالل من جهة و شكر عرفان أليب بكر من قبلي بالل من جهة 

  :ثانية
  :أبو بكر
  فإنّ بالالً  من كرام رفاق**** ضعوا عن بالل يا عبيد قيوده*

............................. ****............................*  
  :بالل

  لك اهللا من كل املهالك واق **** قَيت أبا بكر حيليت من الردى و*
................................. ****...................................*  

املتوسطة بني الشدة والرخاوة يف هذا املشهد تسعة ومثانون  األصواتفقد بلغت 
احلرف لعدم كمال احنباسه كما يف الشدة،و اعتدال الصوت عند النطق ت ب:االعتدال:صوتا،فالتوسط

،وجند هذا 1"لن عمر: "عدم كمال جريانه كما يف الرخاوة،و حروف التوسط مخسة جمموعة يف قولك
  -كما جتدر اإلشارة إىل أن هذه الصفة) اخل....عن؟، بالل،عبيد،كرام،دون،نفاق(التوسط يف 
امن من الفصل األول و اليت بلغت قد مست بعض مشاهد املسرحية خاصة املشهد الث - التوسط

 فادنوين، كاهن،حنذر،قرضا،شانا ،األمة،الساعة،( :حدة توسطها مائة وتسعة وسبعون صوتا نذكر منها
  )اخل....شرنوع شلعبعت، بالزعزع، الضفدع البومة، العبد،دعوين،

  :ل و الصفة نفسها جندها يف املشهد السادس من الفصل األول يف احلوار بني أمية و بال
  :أمية

  2فليس يؤدين احلجاب**** دعوا يل البحث استقر وحدي*
  بالل أتاين اليوم انك سارق

                                                
  161ص  1ج-النشر يف القراءات العشر-ابن اجلزري 1
 11ص –نفس املرجع السابق -حممد العيد آل خليفة 2



 أسلوبیة مقاربة"محمد العید آل خلیفة : لـ مسرحیة بالل بن رباح 
 

 22

  أنا سارق:بالل
..............  ****...........*  

  تغادرنا سراً و تايت محمدا : أمية
.................................  

  و من ذا رآين؟: بالل
حقرا،  عرفت، أسلمت، مهما، عليك،(نفسه متثلت يف إضافة إىل كلمات أخرى من املشهد 

   ).اخل....عنكم،تدعه
كما بني حروف الشدة اليت جسدا عبارات أمية عبارات الرخاوة –يف هذا املشهد - فهذا التوسط

  .اليت متثلت يف رد فعل بالل و إجابته عن أسئلة أمية
   :اهلمس- 2

بيعته و تكوينه،و فيه ملمح من احلزن و أحيانا،على أما اهلمس فهو ملمح صويت يتميز بالليونة يف ط
العكس من اجلهر،فال اهتزاز معه لألوتار الصوتية فالصوت املهموس هو الذي ال يهتز معه الوتران 

اهلمس من صفات الضعف "و قد عرفه ابن اجلزري بقوله.1الصوتيان و ال يسمع هلما رنني حني النطق به
واهلمس الصوت اخلفي فإذا جرى معه ". سكت فحثه شخص "ولك و املهموسة عشرة جيمعها ق....

الصوت الذي ال تتذبذب " فالصوت املهموس إذن هو.2... " النفس لضعف االعتماد عليه كان مهموسا
  . 3"األوتار الصوتية حال النطق به

و أما املهموس فحرف اضعف االعتماد يف موضعه حىت النفس :و يف تعريف املهموس يقول سيبويه
،ضمن خالل هذا التعريف نرى 4...و أنت تعرف ذلك إذا اعتربت فرددت احلرف مع جري النفس.معه

أن سيبويه مل يفرق بني املهموس و الرخو كما انه مل يفرق بني اجلهر و الشدة فكالمها يتسم باجلريان 
اء و الذال و الفاء،و شيء ما،هو احلاء و الغني و اخلاء و الشني و الصاد و الضاد و الزاي و الظاء و الث

   5ذلك إذا قلت انطش و انقض و اشياه ذلك أجريت فيه الصوت

                                                
 20ص- االصوات اللغوية- إبراهيم أنيس 1
 161ص  -1ج-راءات العشرالنشر يف الق-إبن اجلزري 2
 174ص-علم االصوات-كمال بشر 3
 405/406ص -ه1316-طبعة بوالق-2الكتاب ج-سيبويه 4
 405/406ص- نفس املرجع السابق 5
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قول الشاعر يف ....و من النماذج الشعرية اليت تؤكد اعتماد شاعر اهلمس و الرخاوة و االنفتاح و اخلفاء
  :املشهد السادس من الفصل األول

  وخف مكر الغراب   :عقبة
  :أمية

   1فََْلَيس يؤدين كَشف احلجابِ**** ئُه وحدي دعوا لي البحث استقْرِ*
  بالل أتاين اليوم انك سارق

  أنا سارق؟
  بالل                   مذْصار قلْبك آبِعاً

  : أمية
  و جو له عاداتنا و اخلالئقا**** تغادرنا سرا و تأيت محمدا*
  ا يتلوه قلبك عالقافيغدو **** و تسمع ما يتلوه فينا محمد ُُُُ *
  اخسأ رأيتك عنده:                    عقبة

  مراراً 
  مىت؟:                                         بالل
  مهما سجى أليلُ غا سقاً :                                        عقبة
  أمية :لـ:بالل

  ي عليك اهلأماكما قال ال أُ خف****   أجلْ سيدي قد كان ذاك حقيقةً *
  صبأت إذاً ؟: أمية

  فَما كَاَن غَير اهللا ربا خالقاً **** آمنت باهللا وحده: بالل 
  و صرت حقراً بِالشهادة ناطقًا **** و أَسلَمت سرا منذُ عرفْت محمدّا *

................. *****.......................................................  
  :حائالً بني أمية بالل : عتبة

* دشّإىل الر بأمية ت ****دلْ على العبو ال حتْم  
  فَرد ألسيف للْغمد**** أرى يف العبد يل رأْياً*

                                                
  10/11ص -بالل بن رباح-حممد العيد آل خليفة 1
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فقد إحتوى هذا املشهد أصواتا مهموسة بلغ عددها املائة و ثالثة و مخسون صوتا موزة بني الرخوة اليت 
بثالثة و تسعون صوتا،وسيتضح لنا ذلك من تتابع )حروف اخلفاء(غت أربعة و مثانني صوتا وأملخفية بل

فاشتركت يف ذلك ......) خف،البحث،أستقْرِئه،وحدي،سارت،صرت،محمداَ،:(أصوات اهلمس   يف
فاحلاء من  1عدة خمارج يف إصدار أصوات اهلمس فمن وسط احللق خترج احلاء و من ثانيهما احلاء

األصوات االحتكاكية اليت تكررت كثريا يف مسرحيتنا،فقد تكررت يف املشهد السادس من الفصل األول 
أربعة عشرة مرة؛فقد أعطى هذا االحتكاك نوعا من الرخاوة متثلت خاصة يف تدخل عتبة بني أمية و بالل 

  : قائال
* دشإىل الر بأمية ت ****دبلْ على العمح2و الت   

أعطى البيت مهسا خفيا،فكان عتبة يهمس يف أذن أمية ليترك أمر بالل " تحملْ"فحرف احلاء يف الفعل 
  .إليه

كما نلمس حضورا قويا ألصوات اهلمس يف املشهد األول من الفصل الثاين؛و هذا املشهد الذي يصور لنا 
  :بالل يف حاالت العذاب و العقاب ؛بالل يتحاور مع نفسه قائال

  3فأروين املنون قبل املنون**** ج قومي يف حمنيت وقتونــيلُ*
  فَت يف ساعدي منذُ قيدوين***** قيدوين نكايةً حبديـــــــــــــد *
  ةً و بالصخر فوقها أثقلوين**** وضعوين على احلجارة حمما *
  اًو رموين سفاهة باجلنون**** نسبوا يل الضالل إفكا و زور*
  ك و ال عود يل و إن شنقوين**** عود إىل الشرهم يريدون أن أ*
  جانب اهللا تا ذبات الظنون**** أيها املُشرِكون غرتكم فــــي  *

................................*****....................................*  
حلزن و األسى،ففي فقد بلغت أصوات اهلمس يف هذه االبيات مثانية وتسعون صوتا،عبرت كلها حلظات ا

  .اهلمس ليونة و خفاء
أفادت أصوات اهلمس يف مسرحيتنا نوع من الطمأنة و التبشري للمؤمنني عموما و بالل على وجه  

  و التفشي .اخلصوص؛وقد جتسد لنا ذلك يف بعض مالمح األصوات الصفريية و التفشي يف الشني

                                                
 158ص-النشر يف القراءات العشر-إبن اجلزري 1
 12ص-بالل بن رباح-حممد العيد آل خليفة 2
 16ص- ملرجع السابقنفس ا 3
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،فصوت الشني 1اطه يف اخلروج عند النطق ابني اللسان و احلنك،و انبس) الصوت(هو كثرة خروج الريح
  :جنده يضاعف البشارة اليت حيملها اهللا و رسوله الكرمي للمؤمنني و لبالل و جند ذلك يف قول الشاعر

  2سوق تلقون أخريات الشؤون**** كلّ يوم اهللا شأْنٌ فمهالً:بالل
اليوم؛خماطبا الكفار مبا سيلقونه من  فبالل يف هذا البيت خيرج صوتا لينا رخوا،متنشيا ملا أصابه يف هذا

  .عذاب يف أخريات الشؤون
  :نلمس هذا التفشي أيضا يف قول الشاعر

  3عظمى تحطم بِأسهم تحطيما**** ما زِلت أَشعر يف الفؤاد بقوة:بالل
ل؛ملخاطبة التاء،السني،احلاء،أعطى مهسا و راحة و ليونة إنبعثت من روح بال:فهذا التتابع ألصوات اهلمس

كما نلمس مهسا واضحا يف احلوار الذي دار بني .اهللا سبحانه و تعاىل و املؤمنني و هم اقرب اخللق هللا
  :بالل و احد الصبية

  شرايب فقد أضحى و ال شك طاويا ****دعوين إذن أُطْعمه زادي و أسقه:الثاين
  4افقد رعت مني أسري فُوادي****خذ الزاد مني و الشراب هذيــة

  و إنّ كنت مل أطعم و أشرب لياليا****لك الشكر قاىب حاجة لكليـهما:بالل
  و أطعمين من ذكره و تقانيا****و حسيب أه اهللا أبقى حشاشــيت

فصوت الشني أكسب هذه األبيات تفشي ملحوظا ،محلته طيبة الفىت ،و هو ينظر إىل بالل مشفقا 
بالل يأىب معونة الفىت،فقد تغذى جسمه و روحه بالذكّر اهللا عليه؛بالرغم من غطرسة أمية و قومه،إلّا أنّ 

  و تبدأ أصوات اهلمس يف التفاؤل شيئا فشيئاو ذلك ملقربة فك قيد بالل . الواحد الصمد
على يد ايب بكر الصديق رضي اهللا عنه؛فاهلمس كما قلنا يعين الليونة ،و بقدوم أيب بكر دأ 

فقد جتاوزت أصوات اهلمس يف هذا :لذي سيقدمه أيب بكر ألميةاألوضاع و خيف الصراع مبجرد العرض ا
املشهد األخري من الفصل الثاين أربعون صوتا منها مخسة و عشرون صوتا رخوا و مثانية عشر صوتا 

جتايف كل من طائفيت اللسان و احلنك األعلى عند النطق :االفتراق و اصطالحا:منفتحا،فاالنفتاح لغة

                                                
  109ص–الرعاية -مكي أبو حممد بن ايب طالب القيسي1
  16ص – نفس املرجع السابق –حممد العيد آل خليفة 2
 17ص – نفس املرجع السابق 3
 18ص – نفس املرجع السابق 4
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،فنجد من األصوات املنفتحة قول 1بينهما،و حروفه ما عدا أحرف اإلطباقباحلرف حىت خيرج الريح 
  :الشاعر يف احلوار الذي دار بني أمية و بالل

  )يتأخر عن بالل و يغمد سيفه:( أمية
  2فأَنت الذي أغويته بِشقاقي**** هلُم أَبا بكِ فَسمه أبِعكَه*

من الفصل الثاين؛و ذلك لطبيعة احلوار الذي دار بني بالل و كذلك جند انفتاحا قويا يف املشهد الرابع 
هاتف من اهلواتف،اليت تنبئ بالل بقرب الفرج و اخلالص من قيود أمية و جربوت رجاله؛و جند ذلك يف 

  :قوله
   3آذاك يف املعتقد****ال ختشى أي إمرئ:هاتف

  خريا قريب األحد**** بالل كن راجــــــيا 
  فكا على خري يد*** *فعن قريب تـــــرى 

  خصمٍ قوي اللدد**** يد تنجيك مــــــــــن 
....................*****.........................  

  بغى به أو جحد****و خيذل اهللا من 
  يف عشهم بالنكد***** بشر خصوم اهلُدى 

لية أو ملك من اهللا ففي هذه األبيات مهس منفتح رخو، جسده صوت اهلاتف الذي قد يكون روح داخ 
سبحانه و تعاىل،أرسله كي خيفف العبء عن بالل و يعده بالنصر و العتق؛متعهدا له بالنيل من خصوم 

  :اهلدى ،ويستمر هذا اهلمس املنفتح اخلافت يف االبيات املوالية على لسان بالل
  4يف فأوحى إيل أمرا عجيبا****هاتف من هواتف الغيب نادا

  يب صدى صوته يدب دبيبا**** قلجمد اهللا يل فأحسست يف
  عن أذى حاضر وجلي مغيبا****و أراين عقبة األمور و تسلى
  و يقوى اللقى و يؤوي الغريب****قسما بالذي يواسي املعىن

                                                
 161ص-1ج-النشر يف القراءات العشر-إبن اجلزري 1
  23ص  - نفس املرجع السابق -حممد العيد آل خليفة 2
 20ص  - نفس املرجع السابق 3
 21ص – نفس املرجع السابق –حممد العيد آل خليفة  4
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اهلاء و :احلروف اخلفية أربعة"و) أ،و،ي،ه(إحتوت هذه األبيات أيضا خفاء ملحوظا جسده أصوات 
 اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها و خلفاء اهلاء قويت بالصلة،و حروف املد،مسيت خفية ألا ختفى يف

  .1..."قويت املد باملد عند اهلمزة
  :فمن اخلفاء جند؛ قول الشاعر يف املشهد السادس من الفصل األول

  2فليس يؤدين كشف احلجاب****دعوا يل البحثَ أستقْرِئُه :أمية
ك سارقبالل أتاين اليوم أن  

.............................................. ****.................  
  و أيضا أتاين اليوم أنك آبق: أمية

.......................................  
  وجو له عاداتنا واخلالئقا**** تغادرنا سرا و تأيت محمدا: أمية

  بك عالقافيغدو ا يتلوه قل**** و تسمع ما يتلوه فينا محمدٌ        
...............................*****..............................  
..............................*****...............................  

  فلَم أَر لي رباً سوى اهللا رازِقَا*****فلَم أَر لي رباً سوى اهللا حافظاًُ :بالل 
......................................................****..........................  

  لَك الويلُ من بطْشي:أمية 
...............................  

؛كما )أ،و،ي،ه(فقد بلغت أصوات اخلفاء يف هذا املشهد حوايل الثالثة و تسعون صوتا موزعة بني
  .ملحوظا بلغ اخلمسة و مثانون صوتاإحتوى املشهد السابع من الفصل نفسه خفاًء 

  :التفخيم و الترقيق- ب 
تفخيم الصوت سواء تفخيما كليا أو جزئيا،ناتج عن حركة مؤخرة اللسان إىل الطبق عند :التفخيم - 1

؛و بذلك يعتري التفخيم 3النطق بالصوت فيظهر فيه قوة و متكن و تعظيم خمالفا للصوت املرقق املقابل له
ا لألصوات املفخمة و قد أشار الدكتور امحد خمتار عمر إىل الصوامت املفخمة احلركات عند جماور

  :األصوات املفخمة يف اللغة العربية ميكن تقسيمها إىل ثالثة أنواع:بقوله 
                                                

 162ص-1ج-النشر يف القراءات العشر-إبن اجلزري 1
 11ص – نفس املرجع السابق 2
  76ص-األصوات اللغوية-إبراهيم أنيس3
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الصاد و الضاد و الطاء و الظاءو الالم ( أصوات كاملة التفخيم أو املفخمة من الدرجة األوىل و هي  - أ
  )املفخمة

  ) اخلاء و الغني و القاف( ذات تفخيم جزئي أو املفخمة من الدرجة الثانية و هي أصوات  -ب
ارتفاع :؛فالتفخيم عند أمحد خمتار عمر معناه 1"الراء"صوت يفخم يف موقع و يرقق يف موقع و هو  -ج

لفي مؤخر اللسان إىل أعلى قليال يف اجتاه الطبق اللني و حتركه إىل اخللف قليال يف اجتاه احلائط اخل
  :قول الشاعر.s d t j3:؛فمن أألصوات الكاملة التفخيم ،و اليت سنرمز هلا بالرموز التالية2للحلق

                                                
 325/326ص-م1427/2006-4ط–القاهرة –عامل الكتب - دراسة الصوت اللغوي-أمحد خمتار عمر 1
 326ص – نفس املرجع السابق 2
 327ص-ضمن دراسة الصوت اللغوي-8/10ص–مناهج البحث يف اللغة -متام حسان 3
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  1صدعت بالدين صدعا**** لو أنني كنت حراً:بالل 

  عفت بالطواغيت مجعا****لو يعلم القوم أين
  و أوسعوين قرعا****ألوجعوين ضربا 

  2ما ال يعي حني يدعى****تا اهللا لست بداع 
..........................****....................  

  و ليس ميلك نفْعا ****فليس ميلك ضرا       
  إعالن ديين طبعا****لكن موالي يأىب 

  وقعت يف شدقِ أفعى**** كيف أخلالص فَإني 
لقد إحتوت هذه األبيات أصواتا مفخمة،جتسدت يف صوت ى ؛هذا األخري الذي أسهم يف إظهار 

  :تعب الشديد لبالل بن رباح يف قولهال
  صدعت بِالدّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّين صدعا ****لو أنين كُنت حراً

  :و يف قوله كذلك
  وقعت يف شدقِ أفعى**** كيف اخلالص فإني 

من  3الفتحأما الالم فاألصل فيه الترقيق،و قد يقتضي التفخيم و اإلجالل يف لفظ اجلاللة و الواقع بعد 
  :االبيات إحتوت هذا التفخيم لالّم جند قول الشاعر على لسان بالل بن رباح

  :بالل
  قاال يعي حني يدعى****تا اهللا لست بِداعِ 

........................ *****...................  
  فما كان غري اهللا رباً و خالقا                                

..............................................***** ........  
  4و مل أر يل ربا سوى اهللا رازِقا****فلم اريل سوى اهللا حافظاً 

                                                
  07ص-بالل بن رباح-حممد العيد ؟آل خليفة 1
  07ص-نفس املرجع السابق-حممد العيد آل خليفة 2
داللته و تطبيقاته يف أسلوب :واق حممد إمساعيل النجار االقتضاءضمن أش/258-257ص-حتقيق التالوة–الرعاية لتجويد القراءة -مكي بن أيب طالب 3

 89ص-1429/2008-1ط-دار دجلة اململكة األردنية اهلامشية-القرآن الكرمي
 11/12ص -املرجع نفسه - حممد العيد آل خليفة4
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فالالّم يف التعريف مرققة ،إالّ إسم اجلاللة ،فيجب تفخيمها ؛إذا كان قبلها ضمة أو فتحة و هي يف 
   1مه سبحانه و تعاىلاألمساء تفخيم اجلرس و يف املعىن توقري املسمى و تعظي

  :بالل
  2بِبِرٍ و لطف أو تنيل نواله؟****و هلْ قدرت كاهللا أنْ تشملَ الورى

...............................****  .......................................  
  قُلْ هو اهللا

  و أطْعمين من ذكْرِه وسقانيا**** و حسيب إِنَّ اهللا أبقى حشاشيت 
.......................................****  .................................  

  :ورقة
  تقْتله يف املستقبل**** أقسمت باهللا لئْن  

.....................****.........................  
  أذى األسر و التعذيب كل فراق****لك اهللا فأنهض يا بالل رقاً:أبو بكر 

...................................................**** ...............................  
  لك اهللا من كلّ املهالك واقٍ****وقيت أبا بكْرٍ حيايت من الردى :بالل

  :و مقام أفادته ظاهرة التفخيم و تتابع أصواا القوة و التمكني يف قول الشاعر على لسان بالل
  لكان حي أو أقر ضاللة****يوم قولـــــةًمعاذ اهلدى أن أمسع ال

ـّة   و ال طارق بالسوء أرجو زواله**** و قاىب اهلدى أن أمسع اليوم جنـ
  و نزهت عن شرك الشريك كماله**** و لكن وحدت ربي خملصـــا 
  وذلك شرك ما أطلقت احتماله**** عكفتم على األصنام ترجون عوا 

  برب و لطف أو تنيل نواله؟****لورى و هل قدرت كاهللا أن تشمل ا
  خبلق ذباب أو تصوغ مثاله؟*****و هل قدرت أن تستقل مجيعـها 

و قوة ) ض،ط،ص،الالّم املفخمة( فقد احتوت األبيات قوة و متكينا جسدا أصوات التفخيم 
و املس؛و شخصية بالل اليت أبت ان تسلم نفسها ،لكاهن ضال ،و إصراره على عفته و خلوه من اجلنة 

  .متكينا جسده إخالصه هللا و نزاهته من الشرك

                                                
 66ص-1400/1980-3ط-4ج–دار الفكر -حممد أبو الفضل إبراهيم:ت/الربهان يف العلوم القرآن-بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي 1
 / 13/18/22/24ص-مرجع سابق -حممد العيد آل خليفة 2
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  :كما جند القوة و التمكني يف قول الشاعر على لسان بالل
؛هذه اجلملة اليت أكدت لنا قوة بالل الروحية و متسكه بدينه السمح،و إتصاله باهللا 1قُلْ هو اهللا:بالل

  :األحد الصمد؛قوة و متكينا كذلك يف قوله
  *وصه ما أنت أستاذي****هلاذي أفق هو ا: بالل

  فلت أبرح ادعوه**** توىل اهللا أنفاذي
  فما أرجوك أظفورا**** أقلين لست مغرورا

  فشيطانك مسفوه*****وخل الكذب و لزورا
وصه ما :"فقد تضمن البيت األول،تنتبيها لصعوبة املوقف،و هو أفادته ظاهرة التفخيم و ذلك يف قوله

يشكل ملحما من مالمح القوة،املتبوع بأداة النفي أي نفي ) الصاد(؛فالصوت املفخم "أنت أستاذي
يف )الطاد(و)أظفورا(يف )الظاء(يكون هذا الكاهن هو املخرج بالل من عبوديته إضافة إىل أصوات 

و ما أفادته ظاهرة التفخيم و التنفري من سوء القول و .،و اليت أضفت قوة و متكينا)شيطانك(
ر و أداته و هو ركن أساس يف مسرحية،فكانت األصوات املفخمة مرافقة العمل؛فالقول مركز احلوا

للقول و اإلدعاء للتنبيه إىل اخلطورة املنتظرة؛فقد قال الكفار قوال مبالغا فيه سوءا و قبحا؛فاقترن بذلك 
قوهلم باألصوات املفخمة و لذلك طلب اهللا منهم برهانا يكون على نفس املستوى من 

ك ليبعدهم عن غيبهم و ضالهلم ،أو ليعرضوا خطورة ما تلفظوا به من قول و جند إدعائهم،فيعجزهم ذل
  :ذلك يف قول الشاعر

  و أعراض ضين معدي**** أرى بالعبد وسواساً: عتبة
............................*****..............................  

  فلم تعدل عن القَصد***** أجل هذا هوا لرأي :أمية
قال الكفار قوال مبالغا فيه،و هو إصابة بالل بالوسواس؛فهذا تكهن و إدعاء باطل،فأقترن إدعائهم  فقد

و لكن جند يف املقابل طلب موجه من بالل إىل الكاهن؛طلب ).القصد)(أعراض،ضين(باألصوات مفخمة
ر على لسان تعجيزي يبطل إدعائهم و كهنوم؛ليعرفوا خطورة ما تلفظوا به و جند ذلك يف قول الشاع

  :بالل
  2و ذلك شرك ما أطلقت إمتهاله*****عكفتم على األصنام ترجون عوا:بالل

                                                
 14/15ص-نفس املرجع السابق -*-1
 13ص- نفس املرجع السابق 2
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  و هل قدرت أن تسنت لسؤاله؟*****فهل قدرت أن تستجيب لسائل 
  برب و لطف أو تنيل نواله؟****و هل قدرت كاهللا أن تشمل الورى 

   خبلق ذباب أو تصوغ مثاله؟****و هل قدرت أن تستقل مجيعها 
فقد طلب منهم بالل برهانا يكون على نفس املستوى من إدعائهم،فجاءت األبيات اليت أنشدها الشاعر 
على لسان بالل مفخمة باألصوات املفخمة ؛كي تكون رداً قويا متمكنا يف نفوس الكفار من 

و ذلك أيضا جند قول الشاعر على لسان كل من عقبة و ) أضفت،كاهللا،لطف،تصوغ،األصنام(ذلك
  :يةأم

  1طغى العبد:عقبة
  فما روعه بد****طغى العبد :أمية

................*****...........  
املتكررة ففي قول الكفار قوة و ضغطا و )الطاء و الضاد(تضمنت األبيات أصواتا جسدا أصوات 

قد جاءت إدعاء و صيحا؛هذا القبح الذي ينتظر خطورة و سوء عاقبة يتلقاها الكفار من اهللا و جلّ ،و 
على لسان بالل هي األخرى باألصوات مفخمة توحي خبطورة ما تلفظوا به  من قول ،و ما قاموا به 

سوف تلقون أخريات **** كل يوم هللا شأن فحمال:بالل:من تعذيب،يقول الشاعر على لسان بالل
  2الشؤون

م؛فالتفخيم يف الفتحة ففي هذا البيت وعد وعيد،سيلقاه الكفار جزاء هلم على صنيهم و ضالهلم و غيبه
أقوى و أظهر و مما جتدر )تصوغ(أقوى و أظهر،و تفخيم الضمة الطويلة يف )الرمضاء(الطويلة يف 

الفتحة،الضمة و الكسرة و من خالل ظاهرة املماثلة،و :اإلشارة إليه أن التفخيم يعتري احلركات الثالثة
؛فالتفخيم بالفتحة الطويلة أقوى و  3لكن هذا التفخيم نسيب يف قوته،و متفاوت من حركة إىل أخرى

  : أظهر منه يف الكسرة و من ذلك جند قول الشاعر
  4رِ الصاحلني الكمل****وظل تقبو: ورقة

  مطيبا باملنديل****قربا مغشي بالسنا

                                                
  15ص- نفس املرجع السابق 1
 16ص- نفس املرجع السابق 2
  71ص- 1425/2004- 5ط-األردن–كتب احلديث عامل ال-دراسة يف التشكيل الصويت-احلركات يف اللغة العربية-زيد خليل القرالة 3
  22/23ص–نفس املرجع السابق -حممد العيد آل خليفة 4
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،و من التفخيم بالفتحة الطويلة جند قول الشاعر يف ) مطيبا(أقوى و أظهر من ) الصاحلني(فالتفخيم يف  
؛فالتفخيم بالفتح يعطي قوة و متكنا أظهر و أبني ) صابيا،طاغيا،طاويا(الثالث على لسان الصبية، املشهد 

من غريه،إذ الواقع أن الصوامت السابقة على احلركة ال تظهر أثرها التفخيمي إالّ يف الفتحة،و من مث 
احية النطقية أن و يصعب من الن..فالتنوع كتحقق فيه،دون أختيها على مستوى نطق العربية الفصحى

  1.حتل الفتحة املرققة حمل املفخمة و العكس
  : الترقيق - 2

الترقيق الصويت يف مقابل التفخيم ضمع الصوت املرقق يستفل اللسان و ميتدد و يرق أغلبه فيخرج 
الصوت و فيه من املالمح اهلدوء و صفة من صفات اللني و يسمى أيضا حلركة اللسان معه اإلستفال 

مث يستثين من هذا  2...حلروف املستفلة كلها مرققة يف األصل ؛ال جيوز تفخيم شيء منهافأعلم أن ا
احلكم العام الراء و الالّم ؛فعند خروج الصوت ينخفض اللسان من مستوى التفخيم و يلني املخرج و 

عدا أصوات لذا يكتسب الكالم لينا و رقة فاألصوات املرققة هي اخلالية من التفخيم أو املمنوعة منه ما 
؛و بذلك تكون األصوات 3) ص،ض،ط،ظ،ق،غ،ح و الالّم و الراء يف احلاالت اخلاصة( االستعالء

املرققة هي بقية األصوات الصامتة ،وهي أصوات مرققة يف األصل و لكن قد يصيبها التفخيم 
  .بالسياق،أو العكس كأن تكون األصوات مفخمة يف األصل و يصيبها ترقيق بالسياق

؛هذا األخري حيث قرر الثقاف من الدارسني يف " الراء"األصوات املرققة نأخذ صوت  و من هذه
القدمي و احلديث أن صوت الراء أكثر ميال إىل التفخيم و أن مواقع هذا التفخيم كثرية يصعب 

  . و من مث سنلجأ إىل حصر مواقع الترقيق ألا أسهل و أقرب إىل الدقة.4حصرها
  : يقول الشاعر.شعرية عددا ال بأس به من األصوات املرققةلقد احتوت األبيات ال

  5.........الرجال:.........أمية
فأفرش........................  

..................................

                                                
  72ص-دراسة يف التشكيل الصويت-احلركات يف اللغة العربية 1
 161ص-1ج-النشر يف القراءات العشر-إبن اجلزري 2
  400ص–علم األصوات -كمال بشر 3
 405ص- نفس املرجع السابق 4
 06ص-بالل بن رباح-يفةحممد العيد آل خل 5
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  و نسمة األسحارِ**** و نغمة األطيار 
  و عدتي عند الغريِ****هم رفقيت منذُ الصغرِ

  بِالزاَائرِ.......و ****مسعا لآلمرِ : بالل
...................****....................  

  1عذْرِي:..............****..........بالل
..................****....................  

  2تعالوا تعالوا يا رفاق:أحدهم
  ..............حذارِ:ثالث
  و أطعمين من ذكْرِه و سقانيا:بالل

..........................................  
..........................................  

  رِفاقيِ:.................****................أبو بكر
 -ترقق الراء إذا أتبعت بكسر جاءت مكسورة.لقد رقّقت الراء يف هذه األبيات ألا مكسورة 

د كسر،و شروط وضعها الثقاف من الدارسني ترقق كما ترقق الراء أيضا إذا وقعت ساكنة بع 3بعبارم
أن تكون الكسرة كسرة أصلية  أالّ يقع بعد الراء :الراّء إذا وقعت ساكنة بعد كسر و ذلك بشرطني

  من جممل األبيات اليت احتوت ترقيقا ساكنا بعد الكسر،قول الشاعر 4......صوت استعالء مثل فْرعون
  5فَابتدر:.............أمية 

..........................  

..........................  
رضسوا،و أذْهب وفأَحلتعالوا فأج  

.........................................  
........................................  

                                                
 7ص- نفس املرجع السابق 1
 18ص- نفس املرجع السابق 2
 405ص-نفس املرجع السابق  -كمال بشر 3
  406ص- نفس املرجع السابق 4
 08ص-نفس املرجع السابق -حممد العيد آل خليفة 5
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.........  تر1............مذُ ص  
  .............و صرت  :............بالل

السياق هو احلسام الفاصل اليف تفخيم أو ترقيق األصوات أو احلركات ،فاحلركات ال توصف و يبقى 
؛فاألصوات مفخمة يف سياق التفخيم 2بتفخيم أو ترقيق لذاا إنما يعود تفخيمها و ترقيقها إىل السياق

  .و مرققة يف سياق الترقيق
املستفلة و لكنهم مجيعا إتفقوا على أن هلا ) روفاحل(أما الالّم األصل يف الالّم الترقيق فهي من األصوات 

؛ فمن بني احلاالت اليت ترقق فيها الالّم بعد الكسر 3....حاالت من التفخيم و الترقيق يف لفظ اجلاللة
أي إذا جاءت بعد كسرة و لكنها ترقق إذا جاءت بعد كسرة سواء أكانت الكسرة أصلية أم عارض 

  :من النماذج الشعرية اليت احتوت ترقيقا لالّم قول الشاعرو 4....كما يف حنو، بِسمِ اهللا
  ..............................أنا سليلُ:أمية

.............................................  
  عندي يا بالل  ..................

  بالل أتاين اليوم أنك سارق:أمية
.....................................  

  .........................يفييأ لس
  و ال حتمل على العبد   :........عتبة

  5فرد السيف للغمد  أرى يف العبد يل رأيا
.........................  ........................  

  .........................  و نستشفيه للعبد:عقبة
..........................  .........................  

  ؟.....أَو تنيلَ.......  :...................بالل
........................  .......................  

  جزاء األب للولد    جزيت احلمد باحلمد:الكاهن
                                                

  11ص- نفس املرجع السابق 1
 409ص-علم األصوات-كمال بشر 2
 408ص- نفس املرجع السابق 3
  408ص- املرجع السابق نفس 4
  8/11/12ص- نفس املرجع السابق-بالل بن رباح 5
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.................................    ....................  

.................................    ...................  
  ..............لذكْرِ إهلي  :.........................بالل
  ............................  .........بالل رده و:هاتف

..............................  ............................  
بالل كُن...................  ...........................  
بالل كُن...................  ...........................  

  ................فإن بالال  ..ضعوا عن بالل:أبو بكر 
  1..........................    ...........يا بالل...........
جلّ األبيات اليت احتوت الما مرققة،بعد كسر،و ملا اقتضاه السياق و قد شكل  -تقريبا - هذه هي

أبو -اهلاتف"ات األخرية ترقيقا لينا و مرحيا،هادئا،يتناسب و طبيعة املخاطبصوت الالّم املرقق يف األبي
  .؛فتكرار صوت الالّم يف لفظ بالل،أعطى األبيات هدوءا و لينا و إستفاال"بكر

بفخامة األلف؛و بإمالة األلف؛فالتفخيم هنا " ها"مثل "الفتحة الطويلة"أما فيما يتعلق بألف املّد 
،كما أشار إىل ذلك اخلليل ألن التفخيم االصطالحي مينع اإلمالة بإتفاق ليس التفخيم االصطالحي

اجلميع على ما هو معروف؛و معىن ذلك عدم إمالة األلف أو نصبها؛فلكل من التفخيم و الترقيق مواقعه 
  قالوا هذا راَشد و هذا :مثال"الراء"عند الكالم عن صوت -و سياقاته،و لسيبويه نص يفهم منه ذلك

لم مييلوا األلف ألم كأم قد تكلموا براءين مفتوحني،فلما كانت كذلك قويت على فراش،ف
؛و بذلك خنلص إىل أن األلف املدية ليست مفخمة أو 2"القاف"مبرتلة " الراء"نصب األلفات،و صارت

  مرققة 
  .بذاا و إمنا يرجع ترقيقها و تفخيمها إىل السياق؛كبقية احلركات األخرى

  :ظاهرة الترقيق يف مسرحيتنا أما ما أفادته
طلب مؤدب،و تودد لقبوله جاءت كلماته رقيقة لينة تتناسب و :التودد و التوسع يف الرمحة - 1

مفهوم الرمحة و من النماذج اليت احتوت هذا التودد جند قول الشاعر على لسان بالل و هو يتصدى 
  :للرجم من قبل الصبية

  1و لست أقْبيلُ أن أرتد عن ديين**** حتِسبا قبلت بِرجمِ و التعيريِ م:بالل 
                                                

  13/14/19/20/24ص- نفس املرجع السابق 1
  412/413ص-علم األصوات-كمال بشر 2
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.................................... ***** .......................................  
  عظْيت حتطم باألسهم حتطيماً***** ما زِلْت أشعر يف الفؤاد بقوة 

  سقيماو لو أن جِسمي اليوم ظلّ ***** فعقيدة األميان يف صحيحة 
  بونا بعيد الغايتني عظيما**** أحسست إحساسينِ يف ثباتاً 

  و أحس روحي يف السماء مقيما*****فأحس حتت الصخر جِسمي رازحا
فبعض األصوات املرققة اليت احتوا األبيات،أعطى جوا مرحيا لينا،هادئا،يقرب التصور الذهين لسامع 

  الراحة و ،بالرغم من ضيق املكان؛فبالل أسري يلقى العذاب األبيات،فيدخله يف جو يتسم بالرمحة و
كما جند توددا و رمحة، على لسان الصبية األول و الثاين من خالل األصوات املرققة اليت محلتها 

  :كلمام املرققة، املتسمة باللني و اهلدوء، يقول الشاعر على لسان أحد الصبية
  2شفيع له عندي و لو كان صابياً**** دعوين أفك القيد عنه فصوته :األول

..................................... **** ...........................  
  شرايب فقد أضحى و ال شك طاويا****دعوين إِذَنُ أُطْعمه زادي و أسقه: الثاين

  فقد رعت مني يا أسريفُؤاديا**** خذ الزاد مني و الشراب هديةَ 
ل صابيا ،مل مينع أحد الصبية من التودد إليه وإعانته و قد جسد هذا املوقف أحد الصبية فكون بال

  شفيع له عندي و لو كان صافيا***فصوته:....بقوله
  .اخل)...شفيع(وهذا النوع من التوسع يف رمحة جاء بأصوات مرققة 

  : تتسع له األذهانموقف آخر، غاية يف التودد و الرمحة، أدخل السامع يف جو مريح، 
  فقد رِعت مني أسري فؤاديا  :.......................الثاين
  .؛ املتضمنة، صوت الراء املرقق، أضفت على ليناً و راحة وهدوءاَ"رِعت"فكلمة

                                                                                                                                                          
  17ص-نفس املرجع السابق-حممد العيد آل خليفة 1
 18ص-نفس املرجع الراجع 2
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  :لتخيريا- 2
من التخيري بني أمرين أو أكثر،حرية االختيار بني الكفر و اإلميان ممكنة،فجاءت أبيات املشهد السادس 

الفصل الثاين معربة عن هذا املوقف؛و ذلك من خالل احلوار الذي دار بني أمية وورقة؛فورقة يأمر أمية 
بترك بالل و شأنه ؛فهو يعبد ربه على الصراط األمثل؛و لكن أمية يأىب طبعا،و يضع بالل أمام أمرين ال 

  :تتناسب و املوقف يقول الشاعرثالث هلما؛ترك اإلسالم،أو القتل؛فجاءت عبارات ورقة الرقيقة لينة 
  1أجل      إرفق بذا املكبل:ورقة

  على الصراط األمثل**** ودعه يعبد ربه
  كالكتاب املرتل**** كان إجنيل املسيح ...

  إِخالَصِ و التبتل**** يدعو إىل التوحيد و الـ 
سيح بالكتاب املرتّل؛و لقد حاول ورقة إقناع أمية بتمسك بالل بدينه،وذلك من خالل تشبيهه إجنيل امل

  :لكن دون جدوى؛فأمية مصر على رأيه،آمرا ورقة باالنصراف قائال
  2ت سامعا للعذل**** ورقة إنصرف فلسـ :أمية

  تعذيبه من معدل**** عبدي بالل ليس عن
  من ثالث عندي يل**** أمامه أمران ما 
                           يقتل شر مقتل**** أن أترك اإلسالم أو 

  :التوافق بني الترقيق و التفخيم- 3
التوافق بني التفخيم و الترقيق،شكل من أشكال التوافق السياقي،وهذه ظاهرة أسلوبية،جسدا 
األصوات املفخمة و املرققة وفق ما تقتضيه السياق؛فقد بدأت املسرحية بأصوات مرققة من خالل 

 الفرا، يل ،الشرف،سيستمر،أفرش،رجاله و سل(احلديث عن املتكئ الذي أعده أمية 
و تستمر هذه األصوات بعد مقدم األصحاب يقول ) اخل....مسعاً، بالسمر،مرجنا،األسحار،نسمة،

  :الشاعر
  3بأخدان الكهولة و الشباب     و هاهم أقبلوا، أهال و سهال:أمية

..............................    ..............................  
..............................    ...............................  

                                                
 22ص-نفس املرجع السابق-حممد العيد آل خليفة 1
 22ص–لسابق نفس املرجع ا 2
 08ص-نفس املرجع السابق-حممد العيد آل خليفة 3
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  شذي الريح يعيق     لذيذ الطعم كالعسل املصفى:بالل
تتحول األصوات من رقيقة إىل مفخمة و ذلك لطبيعة املوقف و :و لكن و مبجرد ظهور عقبة الظامل

  :السياق؛ فعقبة جاء و هو حامل ألمر ما؟ يقول الشاعر
    1ثٌعبد خبيِ:عقبة

  فكن منه أمية يف ارتياب
  به إال بصريا بالصواب؟    و ماذا كان منه فليس عهدي:أمية

و يتواصل التوافق بني األصوات املرققة و األصوات املفخمة وفق ما تقتضيه السياق،إىل أن يصل إىل قمة 
  :الفخامة و هو اكتشاف أمية لبال قائال

  2صبأت إذا؟:أمية
يا متبوعا بصوت انفجاري ليعرب كل هذا عن ذلك املوقف فصوت الصاد املفخم تفخيما كل

   .والصعب و الظامل
  :"أصوات الشدة"األصوات االنفجارية -جـ

الصوت االنفجاري و ما يسمى بالوقف؛و ذلك النغالق النفس عند النطق به،هناك أصوات توصف 
صوات الشديدة عند ؛و األ3"شديدة"وهي تلك األصوات اليت يسميها سيبويه plosiveبأا انفجارية

فتتكون هذه األصوات "اهلمزة،القاف،الدال،الضاد،التاء،الطاء،الباء"العرب،تعرف بالوقفات االنفجارية
نتيجة حلدوث انغالق تام رى اهلواء املندفع من الرئتني يف نقطة املخرج مث انفتاح مفاجئ فيندفع اهلواء 

أو  occlusivesصوات تسمى أيضا إنسدادية حمدثا صوتا انفجاريا و بناء على هذا فإن هذه األ
،و هذا ما يكسب الصوت قوة؛فأرتبط ذلك كله باحلاالت االنفعالية و التهديد و التنبيه stops 4وقفة
اخل؛فقد تضمن النص الذي بني أيدينا حاالت انفعالية نفسية ظهرت يف شخصية بالل و هو يعاين ...

ل جاهدا أن يقهر بالل فكانت عباراته صاخبة،عبرت عن العذاب و القهر؛و أمية الطاغية الذي حاو
حالته النفسية املليئة باحلقد و الكراهية،و سنحاول فيما يأيت أن نربز أهم احلاالت اليت جسدا أصوات 

  .اخل...الشدة و االنفجار؛للتعبري عن االنفعاالت و التنبيهات

                                                
  09ص- نفس املرجع السابق 1
 11ص- نفس املرجع السابق 2
 90ص -األصوات اللغوية - إبراهيم أنيس 3
 118ص-ضمن األصوات اللغوية- 82ص -ألسس علم اللغة-حاريوباي 4
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  :إظهار االنفعال النفسي- 1
االنفعال و عالماا باألصوات االنفجارية، فسنجد منها ما ظهر على لسان أمية أما إذا ما تتبعنا حاالت 

الطاغية؛ وذلك من خالل تتابع و تكرار الصوت املهموز الذي هو أقوى األصوات االنفجارية و 
فاهلمزة و اهلاء صوتان من أقصى احللق لدى .، و هذا ما جاء به احملدثون"1فهو صوت حنجري"أعمقها
   2القدماء

؛و بذلك تكون اهلمزة أقرب األصوات للتعبري و إظهار مدى االنفعال 3و حنجريان لدى احملدثني
يقول الشاعر على لسان كل :فمن النماذج اليت احتوت أصواتا انفجارية جسدا اهلمزة جند. النفسي

  :من أمية و عتبة
  ؟4أَ أَنت رأَيت ذَاك:أمية

...........................  
تَألنُمنه نّمق  
  تأَنَّ:عتبة
  تأَنَ و ال تعجل بالعقاب:عتبة

  و سلْه فإنْ أقر فعظْه قوالً
  و صب عليه أسواط العذاب                                 

فالصوت املهموز املكرر،أظهر انفعاال نفسيا،شديدا،عبرت عنه كلمات كل من أمية و عتبة،إضافة إىل 
اف،و الكاف،و الباء،والطاء،فقد أضفت على األبيات قوة و ضعفا شديدا فاهور أصوات الثاء ،و الق

صوت شدة و الضغط يف احلجاب احلاجز معه و مل يسمح للهواء املهموس أن جيري معه مىت ينتهي 
فهذه حال األصوات اهورة يف احللق و الفم إالّ النون و .الضغط عليه و لكنه جيري الصوت أثناء نطقه

و هذا ما زاد كل :،و تستمر األصوات االنفجارية املهموزة،يف التصاعد؛فأمية قد علم بأمر بالل5ماملي
  :من أمية و بالل

  6فليس يؤدين كشف احلجاب    دعوا يل البحث أستقريه وحدي:أمية

                                                
  88ص -'األصوات'علم اللغة-كمال بشر 1
  433ص-4املتابج-سيبويه/52ص-1ج-العني-اخلليل ابن أمحد 2
 273ص- دراسة الصوت اللغوي- امحد خمتار عمر 3
 10ص-نفس املرجع السابق-حممد العيد آل خليفة 4
  62ص-1418/1998-3ط-عامل الكتب-اللغة العربية معناها و مبناها-متام حسان 5
  11-10ص -نفس املرجع السابق -حممد العيد آل خليفة 6
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  بالل أتاين أنك سارق
  أنا سارق؟:                            بالل
  و أيضا أتاين اليوم أنك آبق :أمية
  أنا آبق؟:                          بالل

........................................  
  اخسأ رأيتك عنده:عقبة

............................  
  كما قال ال أُخفي عليك احلقائق    ......أجلْ سيدي:بالل
  صبأت إذا؟:أمية
  آمنت باهللا وحده:بالل

  ................و أسلمت سراً
................................  

  1.......و مل أر يل ربا    .......فلم أر يل رباً
  ....................    يأ لسيفي اليوم أطعنك طعنة:أمية
  ..............................    أمية ثب إىل الرشد:عتبة

  .............................    أرى يف العبد يل رأيا
.........................    .............................  

  و أعراض ضين معدي    أرى بالعبد  وسواسا
تتواصل األصوات االنفجارية املعربة عن االنفعال النفسي لكلّ بالل وأمية؛فبالل مضطهد و أسري،و أمية 

  .غاضب متهور؛فالصوت املهموز،عبر عن هذه احلاالت تعبريا رائعا قويا و شديدا
  
  
  

                                                
  12/13ص - نفس املرجع السابق 1
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  :التنبيه- 2
و ....؛فأفادت معنيني أحدمها التنبيه و التذكري"مل:"تكرر صوت اهلمزة االنفجاري املقترن بـ

   1التعجب من األمر العظيم:الثاين
  :فاملعىن األول جسده البيت التايل على أحد الصبية

أمية فهو  ؛ففي البيت تنبيه و تذكريمن شر2حذار أملْ تعهد أمية طاغيا    ........حذار:الثالث
  .طاغية؛و بذلك يكون صوت اهلمزة االنفجاري قد أدى معىن التنبيه و التذكري كما ذكرنا سابقا

أما املعىن الثاين الذي أفادته اهلمزة فهو التعجب من األمر العظيم،يقول الشاعر على لسان أحد 
  :الصبية
  فأعرض مزورا عن الرب آبيا    أمل تبصر انون كيف بررته:الثالث
البيت،تعجب من أمر بالل،فأحد الفتية،حياول مد يد العون أليه ، و لكنه يف املقابل يأىب ؛ و هذا   ففي

ما دفع بأحد الفتيةْ  إىل  التعجب من أمر هذا العبد ؛ فهو بال شك يالبس جنا نافذا على حد تعبري 
  أحدهم 
  :احلركة القوية- 3

مثال؛من األصوات "التاء،الدال،الباء"الصوت االنفجاري فيه من القوة و احلركة؛فاألصوات 
يقول الشاعر على :االنفجارية اليت أضفت على النص حركة و قوة،جسدا بعض األبيات؛و نذكر منها

  :لسان كل من عتبة و أمية
  3معدي..............و أ  أرى بالعبد وسواسا: عتبة

  و نستهدي...........      .....ننادي كاهن
.............للعبد      ................دعب  

  فلم تعدل عن القصد      : ................أمية
فقد أخذ ملمحا دالليا و سياقيا رائعا؛فهو من .فتتابع صوت الدال،أعطى قوة و تأثريا على املخاطبني

؛و 4و نبا اللسان عن موضعه أصوات القلقلة اليت هلا وقع قوي،فإذا وقفت خرج معها من الفم صويت،
  ؛فسيشعل ال حمالة إيقاعا متوافقا مثل "كالباء"هذا األخري و أنسجم مع صوت  اتصلصة إذا خا

                                                
 - 1400/1980- 3ط - 4ج–دار الفكر -حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم -علوم القرآن الربهان يف-إبراهيم الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي 1
 179ص

  18ص -بالل بن رباح -حممد العيد آل خليفة 2
  13ص  - نفس املرجع السابق 3
 174ص-4ج-حتقيق عبد السالم هارون-الكتاب-سيبويه 4
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ذه األبيات على سبيل  اكتفيناو األصوات الدال نصيب وافر،يف نصنا و لكن .اخل...العبد،بعد العبد،:
  .االستشهاد

  :األصوات الصفريية -د
هي ذات صفات خاصة،جتعل منها عائلة "الصاد و السني و الزاي"جمموعة األصوات الصفريية

واحدة تتسم بصفة االحتكاك،و حتدث صفريا لضيق خمرجها،مما يعطيها مسة القوة و الوضوح السمعي 
و " الصاد،الزاي،السني"الصفري هو صوت زائد يشبه صوت الطائر و يكون يف أحرف ثالثة هي"ف 

؛و قد مسيت "1لصوت هناك فيأيت الصفريخترج هذه األحرف من بني الثنايا و طرف اللسان،فينحصر ا
أ أقوى هذه األصوات،هو الصاد ملا فيه "باألصوات الصفريية ألا صوتا يشبه صفري الطائر ،و قد قيل 

،فمن األصوات الصفريية اليت احتوا مسرحيتنا و بشكل أوفر جند صوت "2من استعالء و إطباق
ن طرف اللسان مع ما بني الثنايا العليا قريبة من السني،هذه األخرية اليت هي عند القدماء خترج م

السفلى مع انفراج قليل بينهما من صفاا القوية الصفري و الضعيفة اهلمس،و الرخاوة واإلستفال 
،وهذه جممل الكلمات اليت 3واالنفتاح وهي عند احملدثني صامت لثوي طريف ؛احتكاكي مهموس

 سأروح، االسحار،مسعا، نسمة، يل،سيسمر،السهر،سل( احتوت السني بصفتها القوية و الضعيفة
 سهال، أنسا، أحس، مسموع، أنسيت، ليس، فليس، أسعى،  السر أوسعوين، وسعا،السمع، إستقبل،
 سله، بالسبات، سرا، فليس، سيدي، سريعا، فاسقنا، تستبق، ال ،سيبقى اسرعت، اجلسوا، نفسا،

 سوى، سرا، اسلتم، غاسقا، احسا،سحر، مع،تس سرا، فليس،سارقا، أستقرئه، فأسنكف، اسوات،
   4......)تستقل تستجيب، تستهدي، نستفيت، وسواسا، السيد،
صوتا قويا وجرسا موسيقيا تتهمسه اآلذان من  فقد أعطت هذه األصوات الصفريية ، 
  .و تصخب بصفريه من جهة ثانية ؛)اهلمس(جهة

؛ الذي يعد من أقوى األصوات إضافة إىل صوت إىل السني، جند صوت الصاد هذا األخري
  .الصفريية ملا فيه من استعالء و إطباق و هذا ما اشرنا إليه سابقا

صوت الصاد من األصوات املفخمة تفخيما كليا ملا تتميز به من قوة و صفري ومن النماذج اليت احتوت 
  :يقول الشاعر:هذه األصوات القوي و تكررت فيه بدرجة كبرية جند

                                                
ص -يف علم اللغة عند العرب و رأي علم اللغة احلديثة- ضمن علي ألراجحي-95حتقيق على حسني البواب ص-التمهيد يف علم التجويد-يابن اجلزر 1

48 
  48ص-ضمن املرجع نفسه-95ص-املصدر نفسه 2
 48ص -علم اللغة - علي ألراجحي 3
 13اىل 6ص من  -نفس ملرجع السابق -حممد العيد آل خليفة 4
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  1..........صبأْت     ..........تصبأْ: الصبيان
................    ...................  

أْتبص..........    ...................  
أْتبص..........    ...................  
  ................................من الصبية: .........بالل

.....................................................  
  .....................فعقيدة اإلميان يف صحيحة

.....................................................  
  ............................فأحسن حتت الصخر
  ....................................يا جسم صبراً

بِراص.............................................  
  أرى مصدر الصوت      : ...............حدهمأ

  .........................      حتت الصخور....
  صابيا............      عنه فصوته: .........األول

..............................      ...................  
  ..................       .........أمل تبصر: الثالث
  ............................      ........يف الصبح: هاتف

  ..................مستعصيا      ...................
..................      .............................  
  ..............................       بشر خصوم اهلدى

 حرف جمهور من"أما عن صوت الزاي،هذا األخري الذي يتسم بسمة االهتزاز و عدم الثبات فهو
من صفات القوة و رخو مستقل منفتح .حروف الصفري خيرج من طرف اللسان مع ما بني الثنايا العليا

؛فمن بني 2من صفات الضعف عند القدماء و عند احملدثني صامت لثوي حريف احتكاكي جمهور
  :الكلمات اليت احتوت هذا الصوت الصفريي القوي جند

  .،رازقا،يزال،الزاد،مزورا،املرتل،مبعزلو الزائر،رازقا،الزعزع،الزورا،العزي،نزعيت
                                                

 17/18/19/20ص- سابقنفس املرجع ال 1
 48ص -علم اللغة - على ألراجحي 2
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بذلك تكون األصوات الصفريية قد أحدثت جوا من التأكيد يف نصنا، و قوة إمساع و توكيد 
خاصة فيما يتعلق بعالقة هذه األصوات القوية مع املستقبل؛ الذي جسده صوت السني فأعطى البيت 

  1يف ظل هذا البلد سيستقر اهلدى :يبيقول الشاعر على لسان هاتف الغ.التايل قوة و تأكيدا
  . فهاتف الغيب،بشر سيدنا بالل؛باستقرار اهلدى و النجاة كيد الظاملني

  :املقاطع -ه
من مظاهر التشكل الصويت يف العمل األديب املقاطع اليت تتكون منها الكلمة بداية، ومن مث 

اعر منها املتحركة،و الثابتة؛فاملقطع التركيب؛فلكل تركيب معاين حيملها،حتمل بني طياا مواقف و ش
اعلم أن الصوت عرض :"ظاهرة صوتية له غري تعريف يف قرائنا العريب و الغريب؛فهذا ابن جين يعرفه قائال

خيرج مع النفس مستطيال متصال،حىت يعرض له احللق و الفم و الشفتني مقاطع تثنية و امتداده و 
  ؛2لف أجراس احلروف حبسب اختالف مقاطعهاو ختت.استطالته،فيسمى أينما عرض له حرفا

فقد أعطى لنا هذا التعريف حتديدا واضحا للمقطع رابطا إياه بعملية قطع اهلواء أو وقوفه و يبقى  
؛إال أن 3هذا التعريف خاصا ال تربطه أية رابطة باملفهوم الذي وضعه الدرس الصويت احلديث للمقطع

ا متوافقا و الدرس الصويت احلديث هو تعريف الفارايب الذي أقرب تعريف حدد لنا مفهوم املقطع حتديد
أن املقطع يف العربية مهما كان منطه :"وضع لنا من خالله خواص املقطع من حيث تركيبه و بنائه يقول

؛فالكلمات يف تركيبها و بنائها ختتلف من "4ال بد أن يشتمل على حركة قصرية أو طويلة على السواء
أصغر وحدة صوتية ميكن أن :"ملقطع يف عرف علم األصوات الفوناتيكي هوحيث عدد مقاطعها؛فا

؛و هذا ما 5تنفصل يف تركيب الكلمة؛فالكلمات ختتلف من حيث عدد املقاطع اليت تتكون منها الكلمة
املقطع عبارة عن حركة قصرية أو طويلة مكتنفة بصوت أو أكثر من :"أكده إبراهيم أنيس بقوله

  6  .األصوات الساكنة
إن دراسة "املقاطع املتتالية يظهر فيها مالمح صوتية قد ال تظهر يف الكلمة املفردة أو الصوت املفرد

  األنظمة املقطعية يعد  حبق من املباحث اددة يف جوانب الدرس اللساين احلديث،و أا 

                                                
  6/12/15/16/17/18/19/20/22 -نفس املرجع السابق -حممد العيد آل خليفة 1
  506ص-دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع-علم األصوات-كمال بشر 2
 506ص -نفس املرجع السابق -كمال بشر 3
  506ص - نفس املرجع السابق 4
  128ص -1987-دار الثقافة للنشر و التوزيع القاهرة -م اللغة بني التراث و املعاصرةعل-عاطف مدكور 5
  147ص -موسيقى الشعر - إبراهيم أنيس 6
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ة و األسلوبية تقدم خدمات جليلة لتفسري الظواهر اللغوية يف ميادين متعددة؛البين الصرفية و الصوتي
  1.مما يوجه الداللة و يصحح الكثري من أنظمة اللغة و العلل النحوية

التنوع بني املقاطع قصرية و متوسطة و طويلة له داللته على املعىن كالشعر مثال،فهذا التنوع يتشكل من 
مقطع "خالله إيقاع متناغم؛و قد عرفت العربية ثالثة أشكال أساسية للمقاطع و هي على التوايل 

و يتكون من صامت :حركة قصرية مثل الكاف و حركتها،مقطع طويل+ قصري،و يتكون من صامت 
و يتكون من :، و مقطع طويل مقفل....حركة طويلة مثل الكاف يف كُتبَ واأللف يف كاتب+

مقطع مديد مقفل :؛إضافة إىل مقطعني آخرين2....صامت مثل األداة، كَم+حركة قصرية +صمت
صامت،و مقطع مديد مقفل +حركة قصرية+ان يف حالة الوقف و يتكون من صامتبصامت مثل ك

هذان املقطعني يعرضان يف العربية يف "صامتني مثل قَد و +حركة قصرية+بصامتني و يتكون من صامت
؛و بذلك يتحدد املقطع يف اللغة العربية بنوعني يندرج حتت كل واحد منهما أنواع، 3حالة الوقف غالبا

يف اللغة العربية نوعان يندرج حتت كل نوع منهما أنواع ،و النوعان الرئيسيان مها املقطع واملقطع 
؛و هذا ما سنحاول التعرض له؛من خالل حتليل هذه املقاطع و التعرف على 4القصري و املقطع الطويل

  .مكوناا أو أصواا القصرية منها و الطويلة و املتوسطة
بىن املقطعية من مسرحية بالل بن رباح،نقوم بالكشف عن طبيعة و من خالل العرض لنماذج من ال

املقاطع و إجراء عملية  إحصائية لتنوعاا و عالقة التشكل املقطعي بالدالالت املتنوعة و السياق و 
  الكشف عن البعد النفسي لدى املتعلم و التأثري يف املتلقى
  :فسية يف قول الشاعريظهر لنا التشكل املقطعي، و الذي يكشف لنا عن حالة ن

قِ َآهالر نم رعا  َآهقِ ذبِالر قْتض قَد  
  هن /آ / ق / رِ / ار / من /هن / آ 

  ص ح ص/ ص ح/ص ح /صح / ص ح ص /ص ح ص / ص ح ص / ص ح 
 قْـ / قَدت / ض / ق / رِ / بِري / رعا/ ذ  

  ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص
مماكَتيين كَتفيه وسعا  ت د رخأَد لَم  

                                                
  49/50ص -1418/1988-1ط-عمان-دار الصفاء للنشر و التوزيع-هندسة املقاطع الصوتية-عبد اجلليل عبد القادر 1
 107ص - يف علم اللغة العام -عبد الصبور شاهني 2
  108ص - نفس املرجع السابق 3
 53ص -1427/2007-1ط-دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة -يف اللسانيات و حنو النص-خليل إبراهيم 4
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 ك /ت /م/ـ/ين/دي/تما/كَت  
  ص ح ص/ص ح ص / ص ح ص / ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح 

 لَم/أَد/ـ/هي/يف/خِ/دسعا/و  
  ص ح ص/ص ح ص/ص ح ص / ص ح ص / ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص 

ة الداخلية اليت يعاين منها بالل،فهو لقد احتوت األبيات السابقة مقاطعا طويلة،تتناسب و املناجا
يف حالة نفسية سيئة،يناجي و يتضرع إىل اهللا سبحانه و تعاىل،شاكيا مهّه،و فره،فهذا النوع من املقاطع 
يتناسب و طبيعة األبيات فقد بلغ عدد املقاطع الطويلة يف هذه األبيات ثالثة عشر مقطعا،على غرار 

  كلما نلمس تشكال مقطعيا طويال يف .طعالقصرية اليت بلغ عددها ثالثة مقا
املشهد األول من الفصل الثاين؛أين ترك بالل مكتوفا و مثقال بالصخر مناديا و مناجيا،داعيا أن 
يشد أزره،مستعيذ باهللا مصرا على اإلقرار بعبوديته للواحد الصمد؛متوعدا الكفار بيوم اجلزاء الذي 

  :سيلقون فيه أخريات الشؤون،يقول الشاعر
  ج قومي يف حمنيت و فتوينلُ
لُح/ج/ي/قَومِ/ يف/م/يت/ن،/ح/و/و/فين/ت  

  / ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ص ح ص / ص ح ص / ص ح/ ص ح ص
  ص ح ص/ص ح ص / ص ح/ ص ح

لَ املنونْونَِ قبونِي املَنفََأََر  
  ن / نو/ ملـ/ لَـ/ْقـبـ/ نَِ/ نو/ م/ لْـ/ نِي/رو/َ أَ/َ فَـ
  / ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ح ص

  ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص
...........................................................  
..........................................................  

كرإىل الش ودونَ أَنْ أَعرِيدي مه  
 مو/رِيـ/ُيـ/هو/َأ/ أَنْ/ نَ/دع/ ـ/ إىل/در/شْش/ك  

  / ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص
  ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص

  والَ عود لي و إِنْ يشنِقُونِي
ْعو/َ الَ/و/ي / دل/ـ/ إِنْ/ وشي/نِي/قُو/ن  
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  / ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح
  ص ح ص/ ح صص 

ويتواصل باقي األبيات على نفس الوترية من املقاطع الطويلة،اليت عربت و بقوة عن احلالة النفسية 
تتسم باإلميان و لذا فإن الرجل ظل صابرا،و هم يف  -بالل -اليت مر ا بالل،فالشخصية يف هذا املقام

يلجأ إليه سيدنا فاهللا هوا مللتجأ الذي قمة العذاب و األمل،على أن يكفر باهللا أو يؤمن بالالت و العزى؛
بالل،و ينتمي و يركن إليه؛حىت خيفف من آالمه و عذابه،مقرا يف األخري على أن اهللا يأخذ بعفة من 

فنجد أن غلبة املقاطع الطويلة يف أغلب مواقع املسرحية .هؤالء الكفار،فسيلقون العذاب و األمل ال حمالة
ي العميق الذي كان عليه سيدنا بالل و هو يف أفضع صور العذاب و حىت تعطي إشارة إىل البعد النفس

  .املعاناة
أما عن تتابع املقاطع القصرية السريعة؛فهذا ما سيكشفه لنا ذلك احلوار الذي دار بني كل من  

أمية و بالل و عقبة،فور فهم ألمر بالل و زيارته السرية إىل الرسول عليه الصالة و السالم يقول 
  :الشاعر

  يزور محمدا سرا : قبةع
  رنْ/سر/ دن/َم/م/ح/م/ر /زو/يـ

  /ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح 
  أَحقًا: أمية

  قًن/حـ/أَ 
  ص ح ص/ ص ح/ ص ح
  أَجلْ: عقبة
  لْ/جـ/أَ

  ص ح/ ص ح/ ص ح
  ك/ذَا/ ك/ََسـ/ْأ/َر/ ت/يـ/أَ / أَ: أمية

  ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ حص /ص ح 
  نعم مرارا: عقبة
  رن/را/ِمـ/ م/عـ/نـ

  ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ص ح 
................................  
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  تأَنَّ: عتبة
  نَ/نَْ/أَ/تـ

  ص ح/ ص ح/ ص ح/ص ح 
  خذْه:عقبة
ه /ْذ/خ  

  ص ح/ ص ح/ص ح 
......................  

  أنا سارق: بالل
  ق/ر/سا/ نا/أ

  ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ص ح 
................................  

  أنا آبق: بالل
  قن/بـ/آ/ نا/أ

  ص ح ص/ ص ح/ ص ح / ص ح ص/ ص ح 
  مراراً: عقبة
  رن/را/مِ

  ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح 
  مىت: بالل
  تى/مـ

  ص ح ص/ ص ح 
لوب احلوار املتنوع فجاءت املقاطع القصرية سريعة تتناسب و الشكل املقطعي يف أس انسجملقد 

طبيعة احلوار؛فالشخصيات بني أخذ و رد،العلم بإميان بالل و زيارته للرسول،خلق بعدا نفسيا مفاجئا 
لكل من أمية ورجاله أبو رفقته و لذا جاءت املقاطع القصرية لتعرب عن هذا البعد النفسي و بوترية 

ملقاطع القصرية يف األبيات السابقة أربعة و ثالثني مقطعا موزعا بني الشخصيات اليت سريعة فقد بلغت ا
  .شاركت يف احلوار و أعطته سرعة و حركة تتالءم و طبيعة احلوار الشائك بينهم
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كما جند توازنا بني املقاطع القصرية و الطويلة يف املشهد الرابع من الفصل الثاين و هو املشهد 
 يولد فهو السند لذي أمر فيه بالل،بوحدانية اهللا،فهو الواحد الصمد الذي مل يلد و ملاحلاسم،املشهد ا

  .اخل...املعتمد،
  :يقول الشاعر على لسان بالل 
  د/ح/أَ/ د/َح/أَ  د /َحـ/َأ/ د/َحـ/أَ

  ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ص ح 
  د/ح/أَ/ د/َح/أَ

  ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ص ح 
 هانحبو الصمده  س  
  نه/حا/سبـ

  ص ح ص/ ص ح ص/ص ح ص
  هو الصمد

  د/مـ/صـ/وص/هـ
  ص ح/ ص ح / ص ح / ص ح ص/ص ح 
  و ال ولد  ال والد 

    د/لِـ/وا/ال
  ص ح/ ص ح / ص ح ص/ ص ح ص 
  د/لَـ/و/ال/و

  ص ح     / ص ح/ ص ح / ص ح ص/ ص ح 
و الظهور جمددا خاصة بعد ظهور  و تستمر املقاطع القصرية و املتوسطة و الطويلة يف الربوز

 اهلاتف هذا األخري الذي كان بالل يسمع صوته و ال يرى شخصه؛فرمبا كان اهلاتف الروحي اخلفي
  .الذي أرسل؛كي خيفف العبء عن بالل و يواسيه و يرفع من قوته و صربه

  : اهلاتف 
  و اهلج به يف اخللد  "أحد"بالل ردد 

  ردو الليل إما و  يف الصبح إما بدا
  من سيد مل يسد  جمده سبحانه
  ما عنه من ملتحد  إليه أمر الورد
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.................  ......................  
..................  ......................  

  حد/أ/د د/رد/ل/ال/بِـ
  ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص/ص ح 

  د/خلْـ/لْ/هي/بد/ج/هـ/الـ/و
  ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص / ص ح  / ح  ص/ ص ح ص/ص ح 
  دا/بد/ممـ/إ/ح/صبـ/فصـ

  ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص / ص ح  / ص ح / ص ح ص/ص ح ص 
  د           /ر/ و/ما/إمـ/ل/ليت/و ل

  ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص/ص ح ص  
أو املقاطع القصرية؛و ذلك حلركتها و  فاملشهد الرابع من الفصل الثاين،اتسم بتزايد األصوات

سرعتها يف األداء من جهة،و للحالة النفسية أو البعد النفسي الذي ميز هذا املشهد من جهة 
ثانية،فاملقاطع القصرية تتسم بالسرعة يف األداء من جانب و تدل على نفسية قلقة وحالة اضطراب و 

  .سرعة يف احلركة من جانب آخر
طويلة و املتوسطة؛ فاألمر خمتلف فقد عبرت املقاطع الطويلة عن حاالت اهلدوء و أما عن املقاطع ال

  :الراحة و االطمئنان و الدعاء و التفاؤل، و جند ذلك يف قول الشاعر على لسان بالل
  يف فأوحى إيل أمرا عجيبا   هاتف من هواتف الغيب نادوا:بالل
  /حص / ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ص ح/ص ح ص/ص ح/ص ح

  ص ح ص/ ص ح ص
  يف فأوحى إيل أمرا عجيبا

  /ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ص ح/ص ح /ص ح/ص ح ص
  ص ح ص/ ص ح ص

فقد أحس بالل باالطمئنان فور تلقيه مكاملة هاتفية من هاتف الغيب و قد عبر عن هذا اهلدوء و 
فاهلاتف يعد بالل بالنيل من خصوم االطمئنان املقاطع الطويلة اليت توحي باهلدوء و الراحة النفسية ؛

  .اهلدى و الكيد هلم
  :النرب و التنغيم-و
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النرب :"النرب و التنغيم من الظواهر الصوتية غري التركيبية،فالنرب عرضه القدماء مبعىن اهلمز يقول ابن منظور
 و النرب مصدر نرب احلرف ينربه نربا مهزة،و يف-و كل شيء وضع شيئا فقد نربه- الكالم اهلمز

قال رجل للنبي صلّى اهللا عنه و سلم يا نيب اهللا؛فقال، ال تنرب بامسي أي ال مزه و يف رواية :احلديث
فالنرب عند العرب "؛"1أن معشر قريش ال تنرب،و النرب مهز احلرف و مل تكن قريش مز كالمها:قال

  ".2ارتفاع الصوت،يقال الرجل نربة إذا تكلم فيها علو:
 يظهر فيها النرب واضحا جليا جند علم التجويد، حيث يظهر النرب جليا على من بني العلوم اليت

، و مثل نرب "قدير"و ذلك مثل نرب املقطع األخري يف كلمة ."قراءة احملدثني من القراء للترتيل العزيز
،كما كم، عم، ال، ي، أو مثل نرب كلمة املقطع الثاين يف مثل قام،ا،لكم:الكلمات األحادية املقطع مثل

  تنرب الكلمة و اجلملة عند إرادة ذلك يف العربية و قد 
  3أشار إبن جين إىل النرب استعمل مطل احلركة يف ذلك مبعىن إطالة بعض احلركات للكلمة

وضوح نسيب لصوت أو مقطع إذا قورن ببقية "و بذلك يكون النرب قرين املقطع و مالزم له، فالنرب إذن 
فيتميز بذلك الصوت بالعلو و االرتفاع؛فيكون أوضح يف السمع من "4األصوات أو املقاطع يف الكالم

  .سائر األصوات ااورة له
، و النرب النغمة املوسيقية و هو الذي يتخذ معيارا "دةالش"و النرب يف العربية متعدد األنواع فنرب التضعيف

و هو الذي :و النرب الزمين... للتفريق بني األساليب كاالستفهام و التعجب و النفي و ما إىل ذلك،
و :و النرب ألتلويين...حيتاج النطقية إىل مد الصوت برهة فيحس السامع بالفرق يف النطق املنبور عن سواه

كما وضع  5...يه يف تكوين الكالم باأللوان انفعالية كاالجتاه باهور إىل املهموسهو الذي يعتمد عل
علماء اللغة العربية قواعد حمددة ملا يعرف بالنرب األويل يف اللغة العربية؛و النرب الثانوي؛فأما النرب 

  :يلاألويل؛فيأيت حسب طبيعة الكلمة املنطوقة و مقاطعها،كما يتضح من خالل التوزيع التا
  اخل...من، لَم:الكلمة من مقطع واحد، يقع النرب على املقطع نفسه مثل

يكون النرب على القطع الثاين؛أما النرب الثانوي فيشكل بعد أن تدخل اللواحق :الكلمة من مقطعني
ويل الصوتية فتغري موقع النرب األويل؛لتخلق نربا ثانويا يشكل إيقاعا و راحة للسمع؛فيظهر أثر النربين األ

                                                
  باب الراء –لسان العرب  - ابن منظور 1
 باب الراء-املصدر نفسه 2
  153ص -ن ألراجحي يف علم اللغة العامضمن شرف الدي/أنظر أمحد كشك من وظائف الصوت اللغوي  -12ص -خصائص -ابن جين 3
  152ص  -ضمن املرجع نفسه/160ص  -مناهج البحث يف اللغة -متام حسان 4
 64ص  -1427/2007-1ط -دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة -يف اليسانيات و حنو النص -خليل ايراهيم 5
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فكلما تقاربت أعداد املقاطع "و الثانوي على النغمة و اإليقاع املوسيقي حسب التقارب و التباعد بينهما
  1"بني النربين أو أنتظم أختلف بعضهما عن بعض حسب إيقاعها

من خالل بعض النماذج اليت ) األويل و الثانوي(ومن ذلك سنحاول اإلشارة إىل مواقع النرب بشقيه
األويل و الثانوي؛و لنبدأ بإحصاء جممل النماذج اليت احتوت نربا سواء على مستوى احتوت النرب 

األدوات أو املكمالت أو التراكيب اإلضافية أو األساليب هذه األخرية اليت يأخذ فيها النرب ملمحا قويا 
  اخل...و شديدا خاصة إذا تعلق األمر بأساليب القسم و االستفهام و التعجب

  :احلروف اليت أصاا النرب جند قول الشاعرفمن األدوات و 
  2أمية لَم تزل خري الصحاب  أمية لَم يزلْ ناديك ظال:الوليد

كذلك جند النرب على املقطع مل " مل"، و بذلك وقع النرب على املقطع نفسه"مل"فقد وقع النرب على احلرفني 
  :يف قول الشاعر و للمرة الثانية و لكن على لسان عتبة

  و إن لَم يعترف فأستنكف منه: عتبة
  :و يف قول الشاعر على لسان بالل

  .و من ذا آين؟ فقد وقع النرب على املقطع من نفسه: بالل
  ...............................  من مبلغُ عني قريشا أنين: بالل

  :يف قول الشاعر على لسان أمية"ال"كذلك جند النرب على املقطع 
  ال: أمية
قد يصيبهما نرب من درجة عالية ألما تكونان مجلتني هلما "ال و نعم"مجلة هلا كياا اخلاص، فـ" ال"فـ

  .3كياما اخلاص
أما عن النرب الذي أصاب أو وقع على بعض األفعال املساعدة و الناقصة فقد يقع عليها نرب قوي 

كقول الشاعر على .4األغراض عند إرادة التأكيد أو التركيز أو إظهار شيء من االهتمام لغرض من
  :لسان بالل

  5إعالن ديين طبعا    موالي يأىب) مقطع/(لكن: بالل

                                                
  270ص -موسيقى الشعر  - أنيس إبراهيم 1
  08/11017/24ص  -نفس املرجع السابق -حممد العيد آل خليفة 2
 521ص -علم األصوات–كمال بشر  3
  522ص  –نفس املرجع السابق  4
  07ص  -نفس املرجع السابق -حممد العيد آل خليفة 5
  يشري اىل النرب القوي و يوضع يف بداية املقطع املنبور مباشرة اىل أعاله  -/
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لقد وقع النرب على الشطر األول من البيت؛و يف ذلك تأكيدا و تركيزا،إلظهار شيء من األسف و خيبة 
ر أو بدايته األمل؛فأمية يأىب االعتراف بدين بالل و صحبته لرسول اهللا و لذلك؛فاقتران البيت املنبو

؛ليعطي بدوره التركيز و التأكيد يف قول "لكن"و يتكرر الفعل .أعطاه قوة و تأكيدا و بروزا"بالفعل لكن
  الشاعر على لسان كل من عقبة و

  :بالل و ورقة
  و لكن؟:عقبة
  **** ........................... 1و لكنين و حدت ريب خملقا: بالل
  خوف العذلأخفيه *** لكنين يف باطين : ورقة

و الذي جاء يصيغه االستفهام،و االستفهام األساليب القوية اليت يقع عليها النرب،فيعطيها "لكن"فالفعل 
  قوة و تأكيدا و بروزا

و من األبيات اليت وقع عليها النرب الثانوي بوساطة الزيادات اليت حلقته باألفعال جند،قول الشاعر على 
  :لسان أمية

  تدرعذَرتك فَاب: أمية
شكل نربا يف الكلمة و إيقاعا الفتا،يظهر أثره لو أعدنا نطق الكلمة تدون و "بالفاء"فاقتران الفعل

  :؛و كذلك الشأن يف قول الشاعر على لسان بالل)ابتدر(الالحقة 
  فأوحى إيل أمرا عجيبا***   هاتف من هواتف الغيب ناداين

  .يقاعا الفتا ما كان يعطيها إياه بدون الفاءفاقتران الكلمة األوىل بالفاء أعطاها نغما و إ
كما نلمس ذلك النرب اهلادئ ؛الذي وافقه التلطف يف الطلب فقط؛فبالل مضطرب داخليا و لكنه ال 

  يستطيع أن يظهر اضطرابه ألمية،فهو سيده الطاغي
  مضطرب:بالل): تلطف بالكلمات فقط(يقول الشاعر على لسان بالل 

  فاقبل بالرضى عذريي **** لقد أنسيت موال 
كما جند ذلك النرب القوي الذي صاحبه ارتفاع النغمة و قوا يف قول الشاعر على لسان كل من عقبة 

  :و أمية
  و ال تعجلْ بالعقاب****   : .....................عقبة
  و ال عود يل و إن شنقوين****   :.......................بالل

                                                
  على التوايل 9/13/08/06/10/16 –نفس املرجع السابق –حممد العيد آل خليفة  1
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النرب يقود إىل تعرض التتابع املقطعي يف الكلمات ذات األصل "مواقعه فان  أما عن تنوع درجات النرب و
؛ هذا من ناحية الوظيفية، إضافة إىل القيم املنطقية اليت حتدث أثر مسعيا واضحا مييز مقطعا آخر 1"الواحد

  أو كلمة من أخرى
قت، صدعت، سيسمر، تنتقي، ض:الكلمة جند) أول، وسط(ومن املقاطع اليت احتوت نربا وظيفيا

وقَعت، تركْت، أنسيت، أُحس، فقد وقع النرب بالتضعيف أو الشدة فكان املقطع األخري أقوى و أشد 
  )تقَدم، خل(من بقية املقاطع اليت سبقته و ينطبق األمر على

لوضوح على كما جند بعض أساليب القسم يف بداية اجلملة،و اليت وقع عليها نرب أدى إىل التأكيد و ا
أو  emphasisإنه عند تنوع النرب و درجاته يفيد التأكيد :مستوى اجلملة فإن للنرب وظائف بالغة األمهية

حيث ينتقل النرب القوي من كلمة إىل أخرى قصدا إىل بيان التأكيد أو الكشف عن  Contrastاملفارقة 
 يف نصنا جند قول الشاعر على لسان ،و من اجلملة أساليب القسم اليت وقع عليها النرب2.هذه املفارقة

  :بالل
  3ما ال يعي حني يدعى*** تا اهللا لست بداع 

أدى إىل التأكيد،تأكيد صدق بالل و عدم إدعائه مبا ال يدعي؛فهو يزور "تا اهللا"فقد وقع نرب قوي على 
لت البيت حممدا سرا،مستأنسا بكالمه و ذكره فانتقلت شظايا النرب القوي من كلمة إىل أخرى؛حىت مش

  كله،قصدا إىل بيان هذا التأكيد الصريح
  :أسلوب آخر من أساليب القسم وقع عليه نرب قوي جتسد يف قول الشاعر على لسان بالل

  و يقوي اللقى و يؤوي الغريبا***   قسما بالذي يواسي املعىن:بالل
ء البيت كلمة فجملة،فبيت ؛فأنتقل اجلزء املنبور إىل بقية أجزا)قسما(نرب أصاب املقطع األول من الكلمة

  اخل ... بأكمله؛فأضفى قوة و تأكيدا لقوة اهللا سبحانه و تعاىل من خالل مواساته و إيوائه
قسم صريح جاء على لسان ورقة بن نوفل؛ فأصاب مقطعه األول نرب قوي، انتقلت درجاته إىل باقي 

  :الشاعر على لسان ورقةبقول .أجزاء اجلملة، فأكدت و وضعت املعىن املراد توضيحه و إيصاله
  تقتله يف املستقبل*** أقْسمت باهللا لئن : ورقة

  مسعى مقبلي***   ألجعلن قربه 

                                                
 514ص  -علم األصوات -كمال بشر 1
  515ص  - نفس املرجع السابق 2
 7ص  -نفس املرجع السابق-حممد العيد آل خليفة  3
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فالكلمة األوىل املنبورة،تنقلت معها درجات قوية من النرب إىل باقي أجزاء البيت،بل تعته إىل البيت 
عندما ينضم "ن التراكيب اإلضافية أما ع. الثاين،تأكيدا ملا يقوم به ورقة،يف حال قيام أمية بقتل بالل

نادى  - كرم القدم:اسم إىل آخر مكونني تركيبا إضافيا فالقاعدة العامة نرب االسم األول ال الثاين
ففي هذه احلالة يقع النرب على االسم األول ال الثاين؛إالّ يف حاالت " 1معهد التمثيل - التحرير

قول الشاعر على لسان أمية و هو يفخر :اإلضافية جند خاصة،كاالهتمام ألمر االسم الثاين يف التراكيب
  :بنسبه العظيم

  2أمية بن خلف*** أنا سليل الشرف : أمية
  :و يف قول الوليد

  أمية خري الصحاب***    :................الوليد
  :و يف قول بالل

  كالعسل املصفى*** لذيذ الطّعم  : بالل
  :و يف قول بالل يف موضح آخر

  دو الرشد*** ا مؤيت السد:بالل
  )مؤيت -لذيذ -خري -سليل( فقد وقع النرب يف النماذج السابقة على االسم األول من التركيب

هذا خمتصر وجيز عن مواقع النرب اليت أصابت أو وقعت على بعض املقاطع من نصنا سواء كان املقطع 
  اخل ...كلمة أو مجلة أو أداة أو أسلوبا من أساليب االستفهام و القسم

على املستويات اللغوية كافة ملمح صويت مكمل للبناء اللغوي و له قيم مهمة يف هذا البناء "يبقى النرب و 
وهو ..."فهو على املستوى الصويت مينح الكلمة أو اجلملة نوعا من األداء النطقي الذي مييزها من غريها

ملنطوق يف صورة موسيقية خاصة يف هذا احلال عنصر من عناصر اجلولة املوسيقية اليت تعمل على إبراز ا
فالنرب ."؛و بذلك يكون النرب بدرجاته و قواعد توزيعه جزء من بنية العربية "3أولون من التفخيم خاصة

يف العربية على املستويني الكلمة أو اجلملة مجيعا ذو قوانني ثابتة مقررة حبيث يقع يف مواقعه املعنية 
  "4حبسب التركيب املنطقي للبينية اللغوية

                                                
  526ص  –األصوات  -كمال بشر 1
  على التوايل20/ 06/08/09ص -نفس املرجع السابق -حممد العيد آل خليفة 2
 524ص -نفس املرجع السابق-كمال بشر 3
 24ص  - نفس املرجع السابق 4
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إذ يعد أسلوبا من أساليب العدول و اإلزاحة اليت تم ا  التنغيم أيضا ظاهرة صوتية غي تركيبية؛
الدراسة األسلوبية؛فنجد أثرا للتنغيم يف نقل املعىن من أسلوب إىل آخر؛فاجلملة اخلربية على سبيل املثال 

ىل االستفهام أو التعجب،و قد ذات نغمة متوسطة،و لكن مبجرد صعود النغمة يؤدي ا إىل االنتقال إ
و بذلك يكون التنغيم .تعود النغمة إىل حاالت اهلدوء و التوسط و ذلك حسب ما تقتضيه احلال و املقام

عنصرا من عناصر التحويل و يرتبط ارتباطا أساسيا بالتغريات اليت تطرأ على تردد نغمة األساس أثناء 
  .عات هو ما يسمى تنغيما؛فتتابع النغمات املوسيقية أو اإليقا1الكالم

؛فالكلمة "2فالتنغيم هو الذي تقوم فيه درجات الصوت املختلفة بدورها املميز على مستوى اجلملة"
الواحدة أو اجلملة قد تقام بنغمات متعددة،فيتغري بذلك معناها النحوي و الداليل مع كل نغمة بني 

و الشك و التأنيب و اإلعراض و التحقري حيث  االستفهام و التوكيد و التقرير ملعان مثل الفرح و احلزن
  3.تكون النغمة هي العنصر الذي نشأت عنه املعاين املتباينة

فنغمات الكالم دائما يف تغري من أداء إىل آخر و من موقف إىل موقف،و من حالة نفسية إىل  
النغمة : نغمتني اثنتنيالتنغيم ميكن حصر نغماته الرئيسية إىل"أخرى؛فيكون التنغيم إما هابطا أو صاعدا 

اجلملة ...و من أمثلتها اجلملة التقريرية...اهلابطة و مسيت كذلك لالتصاف باهلبوط يف ايتها
،و النغمة الصاعدة و مسيت كذلك لصعودها يف ...اجلمل الطلبية ...االستفهامية باألدوات اخلاصة

و سنحاول فيما يلي أن 4.. بنعم أو الو من أمثلتها مجل استفهامية تستوجب اإلجابة عنها ...ايتها
نعرض أهم مواقع التنغيم و وظائفه املختلفة خاصة الوظيفية، النحوية، هذه األخرية اليت تعمل على 

  .التمييز بني أمناط التراكيب و التفريق بني أجناسه النحوية
لمية باحلدود املذكورة و قبل البدء يف استخراج أهم مواقع التنغيم،تقرر أال وجود ألية دراسة نظرية ع

يف التراث اللغوي العريب و نستشفي بتجاوز كبري تلك اخلطوة الرائدة اليت ألقى إلينا شيخ العربية 
بتلوينات يف صورة حبور الشعر و أوزانه إذ شكل الرجل حبوره  - اخلليل أمحد الفاراهيدي -األول

األمثلة املذكورة يف التراث اللغوي  و من. 5موسيقية تتسع مع هيئات التراكيب و عناصرها املكونة

                                                
  253ص -1400/1980-عامل الكتب القاهرة -دراسة السمع و الكالم -مصلوح -سعد 1
 153ص -يف علم اللغة العام -شرف الدين ألراجحي 2
 104ص -يف علم اللغة العام -عاطف مدكور 3
  534ص  -علم األصوات -كمال بشر 4
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أعلم أنّ "العريب؛و اليت تشري إىل باب من األبواب اليت تدعو إىل الترمن يقول سيبويه يف باب الندبة
  1املندوب مدعو و لكنه متفجع عليه،فإن شئت أحلقت آخر االسم األلف،ألن الندبة كأم يترمنون ا

  : ة اهلابطة يف ايتها جند قول الشاعر على لسان باللو من أمثلة اجلمل التقريرية ذات النغم
  2ذكرا على القوم*** محمد فيه يتلو : بالل

..................***  .........................  
  ..............ي ***   لقد أنسيت يا موال

  سريعاً سيدي:بالل
  بالل أتاين اليوم أنك سارق:و قول أمية

...............................................  
  به ثرة تبقيك يف الدم غارقا *** يأ لسيفي اليوم أطعنك طعنة 

  : بالل
  فأروين املنون قبل املنون*** جل قومي يف حمنيت و فتوين 

  فت يف ساعدي مذ قيدوين***   قيدوين نكاية حبديد
  ة و بالصخر فوقها أثقلوين*** وضعوين على احلجارة حمما 

  و رموين سفاهة باجلنون*** ا يل الضالل أفكا و زورا نسبو
صبأت :الصبيان"إعالن دينه"كما نلمس تنغيما يف النشيد الذي أنشده الصبيان فور اكتشافهم ألمر بالل 

  صبأت يا بن محامة  يا بن محامة
  تعسا لسعيك تسعا        كفرت باالت فاخسآ

........................      ...................  
.......................        ....................  

النغمة اهلابطة يف األبيات اليت أنشدها الشاعر على لسان بالل و هو يعلن صراحة دينه  –التنغيم اهلاوي 
  :هللا الواحد الصمد

  3أحد أحد  أحد أحد:بالل
  هو الصمد    سبحانه 

                                                
 220ص -2ج -دار القلم -حتقيق عبد السالم هارون -لكتابا 1
  على التوايل 7/9/11/12/16ص -نفس املرجع السابق -حممد العيد آل خليفة 2
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  و ال ولد    ال والد 
  أحد      أحد أحد
  دذُ املعتم    هو املأل 
  هو السند  هو احلمى

..........    .........  
............    .........  

فجعل األبيات السابقة حتمل مجال تقريرية، ذات نغمة هابطة يف ايتها خاصة األبيات األخرية اليت أعلن 
  .فيها بال دينه هللا الواحد

ولد،املالذ و املعتمد،و لذا جاء فهو يقر عالنية إسالمه و عبادته هللا الواحد الصمد الذي مل يلد و مل ي
  .التنغيم هابطا؛فاجلمل التقريرية ال حتتاج إىل نغمات صاعدة فنهايتها هابطة و تقريرية

  :اهلابطة فنجد قول الشاعر - هي األخرى -أما اجلمل االستفهامية باألدوات اخلاصة ذات النغمات
  و ما خري الشراب؟:عقبة

...........................  
  و من ذا رآين؟: أمية
  مىت؟

  و ما ذا الرأي :أمية
  1و هل قدرت أن تستبني لسؤاله؟*** فهل قدرت أن تستجيب لسائل : بالل

  برب و لطف أو تنيل نواله؟*** و هل قدرت كاهللا أن مشل الورى 
  :كما نلمس تنغيما هابطا يف اجلمل الطلبية املتضمنة ألفعال األمر و حنوه يف قول الشاعر

  ما تنتفي من الفرا*** م على العراهل فأفرش:أمية
..............................  ................... ***  

  و كن هلم مطيعا*** فاخدمهم مجيعا 
  و يف الرمضاء صلوه*** خذوا العبد فغلوه:أمية

  عقوبة و انتقامه***   خذ احلجارة منا:الصبيان
  ........***..........خذ الزاد مين و الشراب هدية :الثاين
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  "أسلوبیة مقاربة"محمد العید آل خلیفة : مسرحیة بالل بن رباح لـ 

 60

هذه جل اجلمل املتضمنة تنغيما هابطا سواء كان تقريريا أو طلبيا متضمنا أمرا،أم استفهاما 
بأدوات خاصة باالستفهام؛فالتنغيم اهلابط ال حيتاج إىل قوة و ارتفاع و ذلك لطبيعة السياق الذي يأيت 

  .عليه
ك أنه أتى كذلك لصعوده يف ايته، أما إذا ما انتقلنا إىل النغمة الصاعدة أو التنغيم الصاعد؛ سندر

ومن أمثلته التقليدية، اجلمل االستفهامية اليت تستوجب اإلجابة بنعم أوال كقول الشاعر على لسان أمية 
  :و أبو بكر
  بسبع أوراقٍ:أبو بكر

  ال : أمية
فهامية و كما أدى التنغيم وظائفا حنوية،أدى إىل تصنيف اجلمل إىل أمناطها املختلفة من تقريرية و است

هلا منط خاص من التنغيم يف ايتها،هذا النمط من النغمة اهلابطة  - كما رأينا -تعجبية؛فاجلمل التقريرية
اليت تدل على متام املنطوق و إكماله،و على العكس من ذلك جند اجلمل االستفهامية باألدوات و اجلمل 

 ايتها و ذلك لعدم متام املنطوق و إكماله و املعلقة غري املكملة و التعجبية اليت حتمل نغمة صاعدة يف
  .يبقى اكشاف دور و أمهية النغمة مرتبطا بظواهر أخرى

ـ ال يتم اكتشاف دوره و أمهيته يف التحليل اللغوي إالّ بربطه بظاهرة صوتية أخرى ذات خطر و بال ف
بعنصرين مهمني من  ؛فاألداء الصحيح للفواصل يربط"1الفواصل الصوتية"هذا يف التحليل و أعي بذلك 

عناصر التوصل اللغوي،و نعين بذلك هيئات التراكيب و ما حتمله من قواعد و أحكام و خواص 
حنوية،إضافة إىل املعىن الذي يفصح عنه هذا التركيب،فصحة التركيب من صحة املعىن و العكس 

كيفياته ،و مبا أن  و لن نقف طويال عند هذا العنصر و ذلك لكونه مرتبط بالكالم املنطوق و.بالعكس
فسنكتفي  –على اخلصوص  - دراستنا للمسرحية دراسة أسلوبية خاصة بالتركيب يف صيغته الكتابية

بعنصرين ليبان موجز لكيفيات تطبيق هذه الفواصل يف الكالم املنطوق،وبيان وظائفها يف الفهم و 
  :اإلظهار و حتليل التركيب حتليال دقيقا ومن ذلك جند 

صطلح الذي ال يتحقق إال عند متام الكالم و رمزه فال تكون وال تتحقق الوقفة إال هذا امل:الوقفة
؛فالوقفة الكاملة مصاحبة دوما بنغمة هابطة 2.عند متام الكالم يف مبناه و معناه و رمزها يف الكتابة

ار النماذج خاصة يف اجلمل و التراكيب التقريرية و أحيانا االستفهامية كما رأينا سابقا و ال داع لتكر
الوقفة مرتبطة بأحوال "السابقة،فجل اجلمل التقريرية كانت متعلقة و مرتبطة بأحوال املتعلم أو السامع 
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فالوقفة الصحيحة ال تكون ...املتكلم و السامع و ما ال يفهمها من أوضاع ثقافية و اجتماعية و نفسية
  :جند و من ذلك"1و ال تتحقق إال بتمام الكالم يف املبىن و املعىن

  : يقول الشاعر على لسان بالل
   2ة و بالصخر فوقها أثقلوين*** وضعوين على احلجارة حمما :بالل

  و رموين سفاهة باجلنون*** نسبوا يل الضالل إفكا و زورا 
فهذه اجلملة التقريرية ارتبطت ارتباطا وثيقا باحلالة النفسية اليت عليها بالل؛فهو ملقى على 

 بالصخر حتت أشعة الشمس،فلذا أتت الوقفة املصاحبة للجمل التقريرية صحيحة البطحاء احملصبة،مثقال
مرفقة بنغمة هابطة و تامة املبىن و املعىن و القول يصدق على جل اجلمل التقريرية و بعض اجلمل 

  :االستفهامية مثل 
  أحد أحد*** أحد أحد :بالل
  هو الصمد***سبحانه     
     ........... ***..........  
  يب صدى صوته يذب*** جمد اهللا يل فأحسست يف قلـ :بالل

  :هذا عن الوقفة أما العنصر الثاين فهو غرار األول، فهو صاعد النغمة متغري النغمات و تعين بذلك
فالنغمة يف السكتة تكون صاعدة "أخف من الوقفة و أدىن منها زمنا"و هي يف اصطالحنا: السكتة

فالفاصلة واصلة ،فاصلة نطقا "م الكالم و عالقتها يف الكتابة الفاصلة؛،دليال على عدم اكتمال أو متا
اجلمل :و من املواقع اليت تأيت عليها السكتة أو الفاصلة "3واصلة للسابق بالالحق بناء و معىن

  :الشرطية؛فال بد من السكتة بني الشرط و جوابه كقول الشاعر على لسان عتبة
  .بظاهرهو إن مل يعترفا فأستنكف منه :عتبة

فقد أتت السكتة مباشرة بعد مجلة الشرط الغري تامة،تبعها جواب :فال بد من سكتة بني الشرط و جوابه
  .أدى إىل متام و كمال املبىن و املعىن

يف قول الشاعر " لو"كما نلمس سكتة يف اجلمل احملكومة برابط من روابط العامة،و جند من ذلك ترابط 
  :على لسان بالل

                                                
  555ص  - نفس املرجع السابق 1
  على التوايل 16/19/21/10ص  -نفس املرجع السابق –حممد العيد آل خليفة  2
 557ص  –نفس املرجع السابق  –كمال بشر  3



  "أسلوبیة مقاربة"محمد العید آل خلیفة : مسرحیة بالل بن رباح لـ 

 62

  1صدعت بالدين صدعا*** كنت حرا  لو أنين:بالل
......................  ......................... ***  

  عفت الطواغيت مجعا*** لو يعلم القدم أين 
  :كما جند سكتة بني املبدأ أو اخلرب يفصل بينهما ضمري الفصل هويف قول الشاعر على لسان بالل

  ........................      أفق أنت هو اهلاذي:بالل
هذه حملة وجيزة عن أهم مواقع التنغيم و وظائفه النحوية؛ اليت متيز بني األمناط املختلفة للجملة 

اخل، و بذلك يكون التميز يف األساليب؛ فأسلوب االستفهام حيمل ...التقريرية و استفهامية و تعجبية
   .األساليب أو اخلطابات تنغيما مغايرا ألسلوب التعجب؛ و بذلك حيدث التلوين املوسيقي بني خمتلف

  :أصوات املد و الني -ي
املد ظاهرة من ظواهر املوسيقية،و هي إطالة الصوت و امتداده تقتضيها األلف و الياء و الواو و هذه 

ألن مد الصوت ال "اإلطالة ذات قيمة خاصة يف العبارات القرآنية و إقتضاءاا الصوتية سعي بذلك 
فيهن مع مالصقتهن لساكن بعدهن أو مهزة قبلهن أو بعدهن و ألن يف  يكون يف شيء من الكالم إالّ

  .2نفسيهن مدات و لأللف األصل يف ذلك،و الياء و الواو مشتبهان باأللف
فاملد إذن يكون يف األلف و الواو و الياء؛هذه األخرية اليت تستغرق زمنا طويال يف إخراجها،خاصة إذا  

هورة،خاصة اتصال األلف بأحد األصوات القوية الشديدة؛ فإطالة اتصلت باألصوات االنفجارية ا
احلرص على الصوت -كما يبدو يل -السر يف اإلطالة فهو:"الصوت يف العرض على ليونته و مده ألن 

ألن اجلمع بني اللني و اهلمزة كاجلمع بني متناقضني ؛إذ األول يستلزم أن يكون ..اللني أي املد و طوله
يف حني أن النطق باهلمزة يستلزم انطباق فتحة املزمار انطباقا حمكما يليه ...ء معه حرا طليقاجمرى اهلوا

فاإلطالة صوت اللني مع اهلمزة يعطي املتعلم فرصة ليتمكن من االستعداد للنطق باهلمزة .انفراجا فجأة
صويت الذي تتطلبه الوضع الاليت حتتاج إىل جمهود عضوي كبري وإىل عملية صوتية تباين كل املباينة 

و قد أصاب ابن سينا يف إشارته إىل كمية احلركات الطويلة املدية بالنسبة للحركات "3أصوات اللني
مث أمر هذه الثالثة علي مشكل و لكين أعلم يقينا أن األلف : "القصرية الفتحة و الضمة و الكسرة بقوله

الفتحة تقع يف أصغر األزمنة اليت يصح  املمدودة املصوقة تقع يف ضعف أو أضعاف زمان الفتحة،و أن
  فيها االنتقال من حرف إىل حرف  و كذلك نسبة الواو 
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،و يبقى التفاوت يف كمية احلركات تبعا ملالمح "1املصوقة إىل الضمة و الياء املصوقة إىل الكسرة
الصوامت ااورة،و خاصة الصوامت أالحقة ،وذلك من خالل التضعيف و عدمه؛اجلهر و 

  اخل...س،اهلم
، و إقراا "ألفا أو واوا أو ياءا"وسنحاول فيما يأيت تتبع أصوات املد و اللني؛ سواء أكانت 

اخل وصوال إىل ما أفادته أصوات املد و اللني يف مسرحيتنا ...النداء و الدعاء"باألساليب املختلفة 
  .الشعرية

هد األول من الفصل األول و هي اجتمعت عدة أصوات فيها املد يف الكلمات املأخوذة من املش
أنا ،نادي، ( اخل و من ذلك ...األلف و الواو و الياء، حسب السياق، أي نداء أو دعاء أو استفهام 

الرجال، عندي، يا، بالل، العرا، الفرا، ينعموا، األطيار،األسعار، عديت، اآلمر، الزائر، سأروح، 
اديا بالل مفتخرا بشرفه و نسبه؛و لذا كانت احلاجة إىل ؛ فأمية بن خلف يهيئ متكئا لرفقته ،من)ألخوانا

  .مد الصوت و إطالته ملا يقتضيه املعىن و املقام فيتناسب بذلك الصوت مع املعىن و السياق 
ألوجعوين، أوسعوين، أحرموين، تعالوا، فأجلسوا، : ( كما نلمس مدا بالواو و الياء يف الكلمات التالية

؛ فاملد يف ..)ه، أعفوين،يكسوه، فأدنوين،أدنوه،دعوين،اهلاذي، الزورا، خذوايزور، دعوا، يغدوا، ذرو
أوجعوين،أوسعوين،أعطى ملمحا صوتيا يدل على األمل و الظلم الذي أألم ببالل، فكانت كلماته أو 

جاء " ألوا "أصواته ممدودة لطبيعة املوقف الذي وقع فيه،فهو عبد يعاين الرق،كامتا دينه،فإطالة الصوت 
  متناسبا و احلالة النفسية اليت كان عليها بالل

ليتناسب و احلالة كالنفسية و املقام،يف ) الياء -الواو -األلف(وتتابع الظواهر الصوتية املدية 
املشهد األول من الفصل الثاين،يف قول الشاعر على لسان بالل و هو ينقل معاناته و حالته اجلسمية  و 

  :رقة،مكبال و مكتوفا،مثقال باحلجرالنفسية ،حتت أشعة الشمس احمل
  2فأروين املنون قبل املنون***قومي يف حمنيت و فتوين : بالل

  قيدوين...يف ساعدي *** قيدوين نكاية باحلديد 
  أثقلوين.........ة *** وضعوين على احلجارة حمما 

  ورموين سفاهة باجلنون*** نسبوا يل الضالل افركا وزورا 
  يشنقوين....يل و .... ***....دأعو....يريدون.......

  كاذبات الظنون...***....... يف.....أيها املشركون 
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.........................   ....................***  
  و انتمائي و نزعيت و ركوين***    إن اهللا وجهيت و التجاهي

شهد نوعا من فقد تكررت أصوات املد يف هذا املشهد ثالثة و أربعون مرة،مما أضفى على امل
املعاناة النفسية الطويلة األصوات لطول النفس،فاقترنت األصوات املدية،باألصوات عربت عن احلالة 
النفسية اليت كان عليها بالل،كالتاء مثال فهو من األصوات الشديدة،ذات املخرج األسناين اللثوي 

 ذا الصوت أعطى ملمحا صوتيا ،حيث يلتقي طرف اللسان بأصول الثنايا العليا؛فارتباط أصوات املد
  .شديدا عربعن املعىن و السياق و املوقف

تقترن حروف املد يف الغالب مع أسلوب النداء،إذ حيتاج النداء إىل مد الصوت ليحقق اإلمساع و 
التوصيل للمعىن،سواء كان ذلك ملناسبته حال السامع أو املتكلم،و من النماذج اليت اقترنت فيها أصوات 

  :سلوب النداء،جند قول الشاعر على لسان أميةاملد مع أ
  ........تعالوا فأجلسوا: أمية

نداء حذفت أداته،داللة على قرب النفسي الذي يشعر به أمية جتاه رفقته و صحبته؛فهو يناديهم بغري 
هذه " أ " أداة النداء لقرم و انتمائهم إليه نداء قوي اقترن باأللف مسبوقا بأصوات قوية كاهلمزة 

األخرية اليت يزداد طول احلركة ا،خاصة إذا احتوت الكلمة صامتا مضعفا كقول الشاعر على لسان 
  : بالل
  1كاذبات الظنون... *** ....... يف.....املشركون  أيها

  :أصوات مد، اقترنت بأسلوب النداء، جاءت على لسان الصبيان و هم ينشدون النشيد
  يا بن محامةصبأت *** صبأت يا بن محامة :الصبيان

.................. ***............................  
  ***.................  ................ألحاييشيابن ا

  .................*** ....................صبأت يا
يزداد طول احلركة "كما نلمس ذلك التتابع الصويت حلركات املد الطويلة املتبوعة مزة حيث 

املتبوعة مزة بنسبة تقارب زيادة كمية احلركة الطويلة املتبوعة بصامت مضعف ، و زيادة الطويلة 
فصوت اهلمزة من األصوات " 2كمية احلركة املتبوعة مزة واضحة لدى املتكلم و السامع أو املستقبل

لذلك  اليت حتتاج إىل جمهود كبري إلخراجها فهي خترج من أقصى احللق أي أبعده مما يلي الصدر و
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و من النماذج اليت احتوت اقتران أصوات املد و اللني . اقتضت أصوات اإلطالة حرصا علة املد و طوله
  :باهلمزة جند قول الشاعر على لسان أمية 

  حتت ضياء القمر***   كي ينعموا بالسمر: أمية
  :و يف رد بالل

  1.و مرحبا بالزائر*** مسعا ألمر اآلمر:بالل
  و يف الرمضاء صلوه*** ه خذوا العبد فغلو: أمية
  و أحس روحي يف السماء مقيما*** فأحس حتت الصخر جسمي رازقا :بالل
  شقيت جسوم األنباء قدميا*** يا جسم صربا ما شفيت فهكذا :بالل

  حلو إذا بقي الفؤاد سليما*** أصرب يا جسم على حر القضاء فإنه 
العذاب ( الراحة الداخلية فبالل يعاين ظاهريا إن التتابع الصويت ألصوات املد أكسب األبيات نوعا من

و لكنه مكسو باإلميان،أي باالطمئنان و الراحة ) اجلسمي الذي يسلط عليه من قبل أمية و رجاله
الداخلية املنبعثة من الفؤاد؛فاجلسم يعاين القهر و لكن الروح و الفؤاد تلفهما السالمة و الطمأنينة و 

  :دعوها إىل الصرب و اإلقتداء بشقاء األنبياء قائال يكفي أن ينادي بالل نفسه؛ في
  شقيت جسوم األنبياء قدميا    يا جسم صبرا ما سقيت فهكذا

اقترنت فيها بأصوات املد )ضياء،الزائر،الرمضاء،السماء،األنبياء، القضاء( فالكلمات السابقة الذكر
الصرب و االمتثال لقضاء اهللا و باهلمزة؛فأكسبها ملمحا صوتيا دل يف غالبه على التحلي ب" األلف"

؛فباإلضافة إىل اقتران اهلمزة بأصوات ) يا جسم(قدره،خاصة البيت السابق الذي ينادي فيه بالل جسمه
  و هذا األخري يعد من األساليب " يا"اقترنت هذه األخرية بأسلوب النداء، " األلف" املد 

عىن؛فقد أدت أصوات املد مع اهلمزة و اليت تستدعي اإلطالة حىت يتحقق اإلمساع و التوصيل للم
أسلوب النداء معىن دينيا و سلوكيا عظيما،أال و هو التحلي بالصرب و هو السمات اليت يدعونا اهللا 
سبحانه و تعاىل إىل التحلي و االتصاف ا ،و شخصية سيدنا بالل خري مثال على ذلك؛فهي شخصية 

  .فذة،قوية،متشبثة بالصرب و اإلميان
 

  : كة اإلعرابية يف التشكيل الصويتأثر احلر
اهتم الدرس اللغوي العريب القدمي باحلركة اإلعرابية و تربيرها و العامل فيها؛و لكن بشيوع الدرس 
اللغوي احلديث،تغريت الوجهة؛فأصبح االهتمام منصبا على احلركة اإلعرابية و عالقتها بالنص من 
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ارتباط الظواهر الصوتية ارتباطا كامال بالنحو؛العالمات مما يؤكد "الناحية الصوتية و الداللية،و هذا 
  "1اإلعرابية فهي دالالت صوتية

والضمة بإحدى هذه احلركات ؛فهي تتميز بثقل خمرجها؛فترتفع مؤخرة اللسان عند النطق ا،مما جيعل 
 يف املخرج معها فيه تضييق يكون لذلك أثر على الصوت املوافق هلا؛ فالكلمات اليت حلقها ضم

" 2احلمد هللا" فداللة الثبات يف اختيار الرفع " نصنا،تدل يف عمومها على الثبات و القوة و التمكن 
؛و تأكيدا للثبات و التمكن و "فالرفع أقوى من النصب مع أن التعبري بالنصب جائزا فتقول محداً هللا
  .عل أو املبتدأالقوة اختريت الضمة ألداء املعىن و القصد،خاصة ما تعلق منها باسم الفا

الكلمات : و من النماذج اليت احتوت هذه احلركة،و أثرت يف التشكيل الصويت ألبياتنا الشعرية،جند
  .اخل...سليلُ، اخلالص ،أميةُ ،لذيذُ ،خصم ،سارق، آبق ،حممد الويلُ، باللُ،(  التالية

م مبتدأ،و أميةُ مبتدأ،و فقد تراوحت الكلمات بني املبتدأ و اسم الفاعل فسارق اسم فاعل، و خص
؛فالضمة أدت معىن الثبات يف القصد ،فمؤمن أُطلقت على ...حممد فاعل، الويلُ مبتدأ مؤخر و هكذا

سيدنا بالل ،فاإلميان صفة ثابتة فيه و قوية ،مهني فاهليمنة تكون هللا سبحانه و تعاىل ؛ فهو املهيمن و 
و كذلك الشأن لباقي الكلمات . و متكنا و قوةاملسيطر على كل شيء و لذلك نلمس فيها ثباتا 

املضمونة؛فالضمة أثرت على الكلمات؛حيث أضفت قوة و تأكيدا و ثباتا،ال جنده يف الفتحة؛هذه 
األخرية اليت جند فيها خفة،فيتسع املخرج الصويت عند أدائها أكثر من خريها يف احلركات فال تشكل 

ع األلفاظ اليت تشعر بالراحة و اهلدوء و االطمئنان،خاصة معناه يف نطقها؛فقد ارتبطت هذه احلركة م
بعد التعب و امتطاء املصاعب و هذا ما جنده يف املعاناة اليت عاناها بالل، من رق و عبودية و عذاب؛ 
انتهى براحة نفسية و هدوء فور إعالن بالل دينه صراحة و أمام املأل، فهو ال يأبه ألحد مهما كان 

ه قوية و صحيحة ال يزعزعها عذاب و ال رق و ال هوان ؛فجأة يهتف هاتف خطي فعقيدة اإلميان في
يسمع صوته و ال يرى؛ليخفف العذاب عن بالل،و يزعزع فيه األمل والصرب فريسل كلمات قوية تشعر 

  بالراحة و اهلدوء،و االطمئنان عربت عنها حركات الفتحة 
يقول الشاعر على لسان .ة و هدوءا و راحةاخلفيفة اليت جاءت بعد التعب و املصاعب؛لتضفي خف

هاتف: اهلاتف اخلطي............................:  
 رى3ماَ عنه من ملتحد    إليه أمر الو  

                                                
  12ص  -1ط -حماولة فهم صريف و حنوي و داليل–وت اللغوي من وظائف الص -كشك امحد 1
  38ص  -2ج -دار الفكر للطباعة و النشر بريوت -الكشاف -جار اهللا حممود الزخمشري 2
  20ص  –حممد العيد آل خليفة نفس املرجع السابق  3
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  مستعصماً باجللد    بالل كن ناجيا 
  آذاك يف املعتقد  ال ختشى أي إمرىء 

  خريا قريب األحد     بالل كن راجيا 
  فكاً على خري يد    فعن قريب ترى 
...............    ...............  
  يف ظل هذا البلد    سيستقر اهلدى 
  بغى به و جحد    و خيذل اهللا من 

  يف عيشهم بالنكد    بشر خصوم اهلدى
اشتملت على ) الورى، ثاَبِتا ، مستعصماً ، راجِيا ، خيرا ، قَريب ، فكَا ، بغى( فالكلمات 

ملتناسبة مع القصد أال و هو التخفيف عن بالل و وعده بالنصر و الفتحة اخلفيفة املؤدية للمعىن و ا
  .النجاة و باستقرار اهلدى و انتشاره يف البالد

هذا خمتصر وجيز عن أثر احلركات اإلعرابية يف تشكيلنا الصويت خاصة لفتحة و الضمة؛ هذه األخرية 
ت و القوة و التمكن ؛على غرار اليت طاملا الزمت املواقف الصعبة و الشديدة لتكون خري ممثل للثبا

الفتحة اليت اختريت لتخفيف و الراحة و ذلك خلفتها و طالقتها؛ فهي من احلركات اليت ال تشكل 
   .معاناة يف نطقها؛ لذلك عبرت خبفتها عن مواطن الراحة و اهلدوء و االطمئنان

  :الوزن و القافية
 –باعتبارمها إطارا خارجيا هلا؛فهذه الدراسة إنّ موسيقى الشعر العريب تقوم على الوزن و القافية 

تعىن بدراسة البحر و القافية و ما يتعلق ما من مقاطع صوتية و أحكام حذاقة  - املوسيقى اخلارجية
للقافية و الوزن سلطاما يف الشعر العريب "الشاعر و عبقرية ؛حيث أكد الكثري من الدارسني احملدثني أن 

؛فالشعر مجيل بوزنه و قافيته و بالتوايل مقاطعة و " 1لشعراء حىت العصر احلديثلدى الكثرة الغالبة من ا
الشعر مجيل بعضها،فتسمعه اآلذان : "تكرارها املنسجم ، و يقول يف هذا الصدد الدكتور إبراهيم أنيس 

اعل موسيقى و نغما منتظما؛فالكالم املوزون ذا النغم الشجي جيعلنا نستوعب جتربة الشاعر،و بذلك تتف
ما هو يف احلقيقة إالّ كالما موسيقيا :"معه و ندرك معاناته احلقيقية؛فالشعر كما يقول إبراهيم أنيس

تنفعل ملوسيقاه النفوس،و تتأثر ا القلوب،و هذا ما تربزه لنا عواطف الشاعر من فرح أو حزن،و من 
يف احلزن و اليأس ،و نبضات  فالنفسية يف الفرح غريها." دالالت نصية،تعرب عن فرحة أو ليأسه و حزنه

                                                
 47ص -1982 -ط/د –دار العودة بريوت  -النقد األديب احلديث –حممد غنيمي  هالل  1
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قلبه يتملكه السرور سريعة يكثر عددها يف الدقيقة ، و لكنها بطيئة حني يستويل عليه اهلم واجلزع ،و ال 
بد أن تتغري نغمة اإلنشاء تبعا للحالة النفسية؛فهي عند الفرح و السرور سريعة متلهفة مرتفعة،و يف 

من األوزان و  –حممد العيد آل خليفة  –أن خيتار شاعرنا  اليأس و احلزن بطيئة لذلك كان من الطبيعي
  ؛"1القوايف ما يناسب عواطفه و يعرب عن دالالته النصية

  :ولنبدأ بـ
  الوزن و اإليقاع-أ 
و هو التمييز بني احلركة و " إن األساس اللغوي الذي أقام عليه اخلليل عروضه بسيط جدا  

املستخدمة يف امليزان " فعل" ت مشتقة من حروفو قد ضبطت هذه األشكال بكلما...السكون
فالتفاعيل ال تغدر يف واقع األمر أن تكون تصويرا للنظام العروضي ال حتليال .الصريف وهذه هي التفاعيل

هي األسباب و األوتاد، وهو األساس الذي أتام عليه ..و قد قسمت إىل وحدات أصغر منها... له
ا و تفعيالا؛ و لكن و مع ظهور الدراسات احلديثة تغريت النظرة اخلليل حبوره الشعرية مبختلف أوزا

فوجدا غري صاحلة لتحليل األصوات  -األسباب واألوتاد –إىل األجزاء اليت زدت إليها التفاعيل 
" اهللا"مث كيف ميكن أن تعد األسباب و األوتاد أجزاء و حنن ال نقدر أن حنلل إليها كلمة مثل ...اللغوية

للعروض  هلم اعتبار املقاطع أساس األوزان العربية وضعا جديدا و هذا ما هيأ "؟ " أو استقام" تدام"أو 
،و قد أضاف إبراهيم أنيس عنصرا جديدا أو عمال آخرا أال 2العريب يكشف عما فيه من مراعاة النسب 

  النغمة املوسيقية خاصة يراعيها نشد الشعر و يدل عليها "و هو النغمة املوسيقية،
موسيقى 'وقد ترجم هذا املصطلح و يف موضع آخر بـ " intonationأنيس باالصطالح اإلجنليزي 

  .و نعين بذلك اختالف درجات الصوت يف املقاطع و الكلمات' 3الكالم
حركة منتظمة و التئام أجزاء احلركة يف جمموعات :و جممل القول أن الوزن أو اإليقاع يعرف إمجاال بأنه

ة يف تكوينها شرط هلذا النظام،و متيز بعض األجزاء عن بعض، يف كل جمموعة شرط متساوية و متشا
آخر ،إذ أن سلسلة احلركات أو األصوات إذا انعدمت منها هذه القيم املتميزة استحالت إىل جمرد تردد 

  "4أو ذبذبة

                                                
 07/17ص  –موسيقى الشعر  –راهيم أنيس إب 1
 29/31ص  -1978نوفمرب – 2ط -دار املعرفة القاهرة–مشروع دراسة علمية  -موسيقى الشعر العريب -شكري حممد عياد 2 
  151/104ص  -نفس املرجع السابق –إبراهيم أنيس  3
 57ص  –نفس املرجع السابق  –شكري حممد عياد  4
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و متجاربة كما فالوزن يستقيم إذا كانت التفاعيل متساوية كما هو احلال يف الكامل و الرجز مثال،أ" 
، " 1هو احلال يف الطويل و البسيط و غريمها،إذ نرى التفعيل األول مساويا للثالث و الثاين مساويا للرابع

  . ويبقى تساوي التفاعيل أو جتاوا مرتبطا باحلالة النفسية اليت مير ا الشاعر و هو ينظم أبياته
روضية عرب موسع للتظاهرات اإليقاعية اليت نرمي يف هذه املعاجلة إىل استجالء خصائص البنية الع

حممد العيد آل خليفة ،و اليت هي : لـ" بالل بن رباح"تولدها األوزان الشعرية املستخدمة يف مسرحية 
و من مث سنحاول بناء تصنيف األبيات الشعرية على أسس عروضية من أجل . موضوع الدراسة

و سنأخذ بعض األبيات من بعض املشاهد حماولني .الوصول إىل نتائج تتعلق بطبيعة التشكل الصويت
التعرف على التفعيالت اليت أتت عليها و من ذلك نأخذ الفصل األول من املسرحية و اليت أتت 

  :مشاهدها على البحور التالية
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :و هذه مناذج من املشهد األول الذي كانت تفعيالته من حبر جموؤ الرجز 
  :أمية

  ما تنتقي من الفرا       فَافْرِش لَهم على العرا

                                                
  61ص  -شكري حممد عياد:ضمن موسيقى الشعر العريب لـ/144ص  -ةجامعة اإلسكندري –ريب الشعر الع –حممد مندور   1

  البحر  املشاهد 
  ازوء الرجز  األول 
  اتث  الثاين

  اهلزج و الوافر  الثالث 
  فراهلزج مث الوا  الرابع
  الطويل  اخلامس
  الطويل مث اهلزج  السادس
  الطويل  السابع
  اهلزج  الثامن
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/0/0//0_//0//0        /0/0//0__//0//0  
  متفعلن__مستفعلن        متفعلن__مستفعلن

  و نسمة األسحار        و نعمة األطيار 
//0//0_/0/0//0        //0//0__/0/0//0  

    مستفعلن_ متفعلن        مستفعلن_ متفعلن
  و عديتِ عند الغري      هم رفقيت منذ الصغر

/0/0//0_/0/0//0      //0//0_/0/0//0  
  مستفعلن_ متفعلن        مستفعلن_ مستفعلن

  :بالل
عاً ألمر لمرِسائر        آمو مرحبا بالز  

/0/0//0_/0/0//0      //0//0_/0/0//0  
  مستفعلن_ متفعلن        مستفعلن_ مستفعلن

" أتت األبيات السابقة على نغمات و إيقاعات جمزوء الرجز ؛هذا األخري الذي مسي رجزا ألنه 
ن مث تتحرك و تتواىل فيه حركة و سكون يشبه بالرجز رجل الناقة و رعدا،و هو أن تتحرك و تسك

مل يكن خيضع "؛فجاءت األبيات من جمزوء الرجز ،ألن حممد العيد "1تسكن،و يقال هلا حينئذ رجزاء
وإمنا كان خيضع التفعيالت للموقف و اجلملة،فتجيء ..احلوار املسرحي لتفعيالت البحر كما هي

اإلعجاب بالنفس و  التفعيالت لذلك مبتورة،كما الحظنا ذلك سابقا؛فأمية بن خلف حيس بالتفاخر و
عبارة :ذلك كان جمزوء الرجز الئقا و مناسبا ملوقف أمية؛و قد أصاب التفعيالت السابقة زحاف وهول

  .فأصبحت متفعلن بدال من مستفعلن" 2.عن حذف الثاين الساكن من الثاين التفعيلة
و مشاعر اهلوان أما املشهد الثاين،فجاءت موسيقاه على إيقاعات اتث هذا األخري الذي يتماشى 

و الظلم و خيبة األمل اليت كان حيس ا بالل؛فاتث من البحور إيل تتميز موسيقاه باحلزن و اهلدوء و 
  .هذا ما يتماشى و املوقف الذي وقع فيه بالل

  :بالل
  لَم أَدخر فيه وسعا      كَتمت ديين كَتما 

                                                
  127ضمن موسيقى الشعر العريب ص /53ص–احلاشية الكربى على منت الكايف –الدمنهوري  1
مطبعة  -يد الزين،إبراهيم األنبا رأمحد أمني،أمح:شرحه و ضبطه و صححه و رتب فهارسه   -العقد الفريد    -أمحد بن حممد بن عبد ربه األندلسي 2

  426ص -5ج -1946-جلنة التأليف و الترمجة و النشر
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//0//0_/0/0/0      /0/0//0_/0//0/0  
  فاعالتن__مستفعلن      فاالتن__متفعلن

  عفْت الطّواغيت جمعا      لَو يعلَمِ القَوم أني
/0/0//0_/0//0/0    /0/0//0_/0//0/0  

  فاعالتن__مستفعلن    فاعالتن __مستفعلن
  ما ال يعي حني يدعى      تاهللا لست بِداعِ 

/0/0//0_///0/0      /0/0//0_/0//0/0  
  فاعالتن__ مستفعلن      فعالتن __مستفعلن

  وقَعت يف شدقِ أفعى    كيف اخلالص فإني 
/0/0//0_///0/0       //0//0__/0//0/0  

   فاعالتن__ متفعلن       فعالتن __مستفعلن
تفعيالت محلت معها معاين الظلم و اهلوان و االنكسار،فجاءت موسيقاه حزينة هادئة عبرت عنها 

" ا زحافات و هو حذف الثاين الساكن من النغمات اتثة اهلادئة ،إال أن هذه األخرية قد حلقته
و هذا جائز و حسن،كما يقول " متفعلن"،" مستفعلن"إضافة إىل جميء " فعالتن" فأصبحت " فاعالتن

أما عن بعض العلل ".1و نرى أن مستفعلن جتيء أحيانا متفعلن و كالمها حسن جدا" إبراهيم أنيس 
فتصبح " فاعالتن"أ ثاين الوتر اموع يف و هي حذف أول : "اليت أصابت البحر علة التشعيث 

  "فاالتن"و جند يف البيت األول " 2أو فاعاتن " فاالتن"
لقد جاءت إيقاعات اتث و موسيقاه متجاوبة و متناسبة و حلظات اهلوان و االنكسار و الظلم اليت  

  .أحس ا بالل
د البحر الوافر بتفعيالته املعهودة أما إذا انتقلنا مثال إىل املشهد اخلامس من الفصل األول،فسنج

فعولن مع بعض الزحافات اليت تلحق بتفعيالته؛إضافة - مفاعلنت -مفاعلنت/فعولن -مفاعلنت - مفاعلنت 
إىل جمزوء الوافر؛ كما قلنا سابقا مل يتقيد ببحر واحد يف املشهد الواحد؛فالبحور الشعرية عنده تتماشى 

  :يقول الشاعر على لسان أمية.مع املواقف النفسية لشخصيات املسرحية
  به إال بصريا بالصواب    و ماذا كان منه فليس عهدي

                                                
  115ص  –موسيقى الشعر  –إبراهيم أنيس  1
 -عمان–دار الشروق للنشر و التوزيع  –دراسة و تطبيق يف الشعر الشطرين و الشعر احلر –موسيقى الشعر العريب قدميه و حديثه  –عبد الرضا علي  2
  116ص  -2007 -1ط
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//0/0/0--//0/0//0 --//0/0    //0/0/0--//0/0//0 --//0/0  
  فعولن—مفاعلنت -- مفاعلنت     فعولن—مفاعلنت --مفاعلنت

جمروء الوافر جند ،يسكن األمل و هذا جائز و حسن و من " مفاَعلَتن " فجاءت تفعيالت الوافر على وزن
  :األبيات التالية و هي من املشهد نفسه

 يزور محمداً يسرا : عقبة
         //0/0/0 --//0/0/0   

  مفاعلنت—مفاعلنت           
  أَحقًا؟: أمية

      //0/0  
  مفاعل      

ف و عبارة عن إسقاط السبب اخلفي" قطف و القطف ) مفاعلنت( فقد أصاب التفعيلة األخرية 
و هو سكون علة و زحاف ،فتحولت مفاعلنت باحلذف " 1إسكان املتحرك قبله و ال يكون إال يف الوافر

  : إىل مفاعل و تعود مرة أخرى األبيات إال الوافر بتفعيالته السابقة الذكر
  أَجلْ و ينالُ منا بالسباب: عقبة

//0/0/0--//0/0//0 --//0/0 
  فعولن --  --مفاعلنت --مفاعلنت
اوحت إسقاطات املشهد السادس بني البحر الطويل و اهلزج ؛فمن الطويل جند قول الشاعر تر

  :على لسان أمية 
  باللٌ أَتاين اليوم أنك  سارق: أمية

//0/0 -- //0/0/0 -- //0/ -- //0//0  
  مفاعلن—فعول --مفاعيلن -- فعولن
 أنا سارق؟: بالل

     //0/0--//0   
  مفاْ—فعولن              

  مذُ صرت للوقت سارقاً : أمية

                                                
 427ص  –نفس املرجع السابق  –أمحد  بن حممد بن عبد ربه األندلسي  1
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/0/0 -- //0/0 -- //0//0  
  مفاعلن --فعولن -- عيلن

  
 و أيضا أتاين اليوم انك آبق  

//0/0 -- //0/0/0 -- //0/ -- //0//0  
  مفاعلن—فعول --مفاعيلن -- فعولن
  أنا آبق؟: بالل

//0/0 --//0  
  مفاْ -- فعولن      

ت احلوار و بذلك دخل يف زحافات و لقد جرأ حممد العيد مقطوعة إىل التفعيالت حسب متطلبا
علل ،قد ال يرتضيها العروضيون،فحذفت أجزاء كاملة من التفعيالت كما هو احلال يف التفعيلة األخرية 

و هو ثاين زحاف يعتري "زحاف الفيض " فعولن"كما أصاب تفعيلة " عيلن"،حيث حذفت " مفا"
فبقيت فعول و لذلك مسي "فعولن"حيث سقطت نون " 1خامس تفعيلة و هو حذف اخلامس الساكن

مقبوضا زحافات و ميلل ،حلقت األبيات املوالية،و هي من حبر الطويل أيضا؛يقول الشاعر على لسان 
  أمية 
  صبأت إذا؟: أمية

//0/0 --//0  
  مفاْ—فعولن        

  آمنت باهللا وحده :   بالل
/0/0 -- //0/0 -- //0//0  

  مفاعلن—فعولن -- عيلن
ا و خالقاً فما كان غري اهللا رب  

//0/0 -- //0/0/0 -- //0/ -- //0//0  
  مفاعلن—فعول -- مفاعيلن -- فعولن  

  و أسلمت سرا مذ عرفت حممداً         

                                                
  426ص  –نفس املرجع السابق  –أيب عمر بن حممد بن عبد ربه األندلسي  1
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       //0/0 -- //0/0/0 -- //0/ -- //0//0      
  مفاعلن—فعول --مفاعيلن -- فعولن          
  و صرت مقراً بالشهادة ناطقاً        

//0/ -- //0/0/0-- //0/ -- //0//0  
  مفاعيلن -- فعول -- مفاعيلن --فعول

  غويت فتب يا عبد:   أمية
//0/ -- //0/0/0 / 

  فـ -- مفاعيلن -- فعول        
  ما أنا تائب: بالل

/0 -- /0/0//0  
  متفاعلن -- لن

  أتاين و فاقي ؟:  أمية
//0/0 -- //0/0  

  مفاعي -- فعولن
  لن تراين موافقا

/0 -- //0/0 -- //0//0  
  مفاعلن—فعولن –لن 

 –مفاعيلن / مفاعيلن –مفاعيلن " يف املشهد نفسه جند حبرا آخرا و هو اهلزج بتفعيالته املعهودة 
  : و عتبة: يقول الشاعر على لسان أمية". مفاعيلن

  و أعراض ضين معدي    أرى بالعبد وسواسا :عتبة 
//0/0/0-- //0/0/0      //0/0/ -- //0/0/0  

  مفاعيلن -- مفاعيل        مفاعيلن—مفاعيلن
  و نستفيت و نستهدي        دي كاهن احلي ننا
//0/0/0-- //0/0/0      //0/0/0-- //0/0/0  

  مفاعيلن   -- مفاعيل        مفاعيلن -- مفاعيلن
  :و قد جاءت أبيات املشهد السابع؟، على إيقاعات البحر الطويل، كاآليت

  ذروه و أعفوين فمايل و ماله؟     أتدعون يل يا قوم كاهن حيكم : بالل
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//0/0 -- //0/0-- /0 -- //0/-- //0//0  //0/0 -- //0/0/0 -- //0/0-- //0//0  
    مفاعيلن -- فعولن  -مفاعيلن -فعولن             مفاعلن -- فعول -- لن -مفاعي -فعولن

  عساه يداويك أو يرقيك يا عبد: عتبة
//0/0 -- //0/0/0 -- //0/0-- //0//0  
    مفاعيلن -- فعولن  -مفاعيلن - فعولن         

  إىل كل ما يدعوك واسع مقامه       فأستجب : أمية
/0 -- //0      //0/0 -- //0/0/0 -- //0/0-- //0/0  
  مفاعي –فعولن  - مفاعيلن -مفاْ                         فعولن—لن

فتحولت إىل " مفاعيلن"من " لن"و حذف " فعولن"تفعيالته زحافات حتذف الساكن األخري من 
" مفاعيلن"ف اخلفيف األخري من التفعيلة فتصري و هذا ما يسمى بعلة احلذف،و هو حذ"مفاعي"
، كما جند زحافا يدعى بالزحاف الكف ، وهو حذف الساكن األخري من التفعيلة فتصري " مفاعي"،

و نأيت إىل املشهد األخري من الفصل األول ،فنجده قد نظم على وزن اهلزج .مفاعيلُ--- مفاعيلن 
  :على النحو اآليت" يلنمفاع—مفاعيلن/مفاعيلن—مفاعيلن" بتفعيالته 
  فال حنذر من سيء    أتانا كاهن احلي :عتبة

//0/0 -- //0/0/0    //0/0/ --//0//0  
  مفاعلن—مفاعيل  مفاعيلن—مفاعيلن

  سيكفينا أخا العىن:الوليد
  //0/0 -- //0/0/0    
  مفاعيلن—مفاعيلن    

  فحيوا الشيخ حيوه: أمية
//0/0 -- //0/0/0    

  مفاعيلن—مفاعيلن     
  و امسي قومنا شانا    ال أهال مبوالنا أ: مجيعا

            //0/0 -- //0/0/0    //0/0 -- //0/0/0 
 مفاعيلن—مفاعيلن    مفاعيلن—مفاعيلن             

  عليه النور يكسوه    دعوناه فوافانا 
//0/0 -- //0/0/0    //0/0 -- //0/0/0   
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  مفاعيلن—مفاعيلن    مفاعيلن—مفاعيلن
  ى من أللمهأتى األس    أتى مستوصف األمة 

       //0/0 -- //0/0/0      //0/0 -- //0/0/0   
  مفاعيلن—مفاعيلن      مفاعيلن—مفاعيلن

وزنا قصريا غنائيا مجيل "و هكذا تتواصل باقي األبيات على النغمات اهلزج ،هذا األخري الذي يعد 
و "1و خاصة يف القصائد احلوارية أو التعليمية..إىل تعداد الصفات و تكرار األجزاء ،و مواصلة احلوار

ميذ املدارس؛أو هي هذا ما يتناسب و طبيعة نصنا الشعري،فهو رواية شعرية مسرحية تعليمية لتال
دراما شعرية تارخيية دينية و هي ذات فصلني تعاجل الصرب و قوة اليقني اإلنساين يف احلياة و "باألحرى 

، و بذلك يكون تعليم الذات و حثها على "2كيفية جماة الظلم و الطغيان،رغم شدة العقاب و احلرمان
اليت خرج فيها حممد العيد "تستمر مشاهد املسرحية التزويد بالصرب و الثبات و العزمية و على هذا النحو 

على نظام عمود الشعر الصارم، وسنحاول فيما يلي أن نلخص باقي املشاهد من الفصل الثاين من 
  :خالل الكشف عن البحور اليت جاءت عليها

                                                
  116ص  –موسيقى الشعر العريب  –عبد الرضا علي  1
 123ص  -2006 - ط/د–باتنة –شركة تبنيت  2002املسار املسرحي اجلزائري إىل سنة  –نور الدين عمرون  2

  البحر  املشاهد
  اخلفيف  األول
  اتث  الثاين
  الطويل  الثالث
  جمزوء الرجز  الرابع
  جمزوء الرجز  اخلامس
  اتث  السادس
  جمزوء الرجز/ اهلزج   السابع
  الطويل  الثامن
  لالطوي  التاسع
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من مشهد إىل آخر  و بذلك ،تكون قد أحطنا بأهم البحور اليت نظمت عليها مسرحيتنا،اليت تنوعت

مل خيضع "،و كانت تتماشى و املواقف النفسية لشخصيات املسرحية،و لكن وجدنا أن شاعرنا 
؛فكان جيزئ تفعيالته حسب "1لسيطرة تفعيالت البحور يف كل بيت حبيث يضع الكالم على مقاسها

  .املعىن املراد و متطلبات احلوار و املوقف النفسي
  : القافية:بـ

ُ ره يقفوه قفوا"ن القافية لغة م القافية آخر كلمة من البيت مسيت ...أثر فالن إذا تبعه ...قفا
و قد وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي يف قوله " 2قوايف يف الشعر ألن بعضها يتبع أثر بعض

و يف قوله  - 85 –سورة البقرة "  }و لقد آتينا موسى الكتاب و قفينا من بعده بالرسل {:تعاىل
: " ، أما على مذهب اخلليل فهي تعين - 27 –سورة احلديد } مث قفينا على آثارهم برسلنا{: تعاىل

   "3من آخر حرف ساكن يف البيت إىل أول ساكن يليه مع حركة اليت قبل الساكن األول
بأنه قول موزون " وللقافية أمهية بالغة؛فهي ركن من أركان الشعر األساسية حيث عرفه القدماء 

   4"معىن مقفي يدل على
شريكة الوزن يف االختصاص ،و ال : " وبذلك تكون القافية ،شأا شأن الوزن يف االختصاص فهي

و قد أكد هذا التعريف قدامة بن جعفر يف كتاب نقد " 5يسمى شعرا حىت يكون له وزن و قافية
كان  أدخل له يف  إن بنية الشعر إمنا هي التقفية ،فكلما كان الشعر أكثر اشتعاال عليه: " الشعر بقوله

  باب الشعر و أخرج له عن مذهب 
و بذلك يكون للقافية الدور الكبري يف تثبيت أوزان العرب،بل كانت الدرع احلصينة الواقية "6النثر

و من ذلك ما تستعمل :" و حتطيم أضالع بنائه ،يقول بن جين . لكل احملاالت اهلدامة ملوزون الشعر
الردق و الوصل و اخلروج عناية بالقافية، إذا كانت للشعر نظاما  العرب من إشباع مدات التأسيس و

  "  7.و للبيت اختتاما
                                                

   210/208ص  –الشعر اجلزائري احلديث  –حممد ناصر  1
 185ص  -مادة قفا -15ج – لسان العرب –منظور  ابن2
 195ص -نفس املرجع السابق - منظور ابن 3
  64ص -1980 - 1ط -مكتبة األزهرية مصر -نقد الشعر حتقيق حممد عبد املنعم خفاجي–قدامه بن جعفر  4
 05ص -ت/د -ط/د -دار املعارف مصر - عيار الشعر حتقيق طه احلاجري و حممد زغلول سالم –ا طبا العلوي ابن طب 5
  90ص –نفس املرجع السابق  -قدامة بن جعفر 6
خ حممد الشي:ضمن /209ص -2ج –الس األعلى القاهرة –حتقيق علي النجدي ناصيف –احملتسب يف التبيني وجوه شواط القراءات  –ابن جين  7

  7ص- 1042/1993 –ط /د -أمحد يف علم القافية



  "أسلوبیة مقاربة"محمد العید آل خلیفة : مسرحیة بالل بن رباح لـ 

 78

ليس أداة أو وسيلة : أما ما مييز القافية عن الوزن كوا اختيارية؛فهي جمال اختياري متاح للشاعر ألا
  تابعة لسيء آخر بل هي عامل مستقل،صورة تضاف إىل غريها ، وهي كغريها من 

  ، و هذا ما مييزها عن الوزن الذي يقوم " 1 تظهر وظيفتها احلقيقية إال يف عالقتها باملعىنالصور ال
عدة أصوات تتكرر : " على منوذج يضبط سلفا،كما جند تعاري أخرى للقافية أمهها أو أشهرها أا 

  " 2عرية يف أواخر األشطر أو األبيات من القصيدة و تكررها هذا يكون جزءا هاما من املوسيقى الش
اما التعريف الذي يأخذ باملقطعية أي نظام املقاطع الصوتية فنجد أن القافية هي جمموعة أصوات 
تكون مقطعا موسيقيا واحدا مهما كان عددها يف القوايف املفردة أو ألن يكون املقطع املوسيقي 

لك تكون القافية ،و بذ" 3الصويت مزدوجا يف كل بيت بني شطره و عجزها كما يف القوايف املزدوجة
  .املكون األساسي مع الوزن يف نظم الشعر و إقامته 

كما أتينا إىل تتابع قوايف شعر حممد العيد يف مدونته فسنجد أن حروف روية يف مسرحيته تسري  
  :يف كمها على النحو اآليت

                                                
 - 2002 -1ط–املركز الثقايف العريب  -دراسة يف أنشودة املطر للسياب-البىن األسلوبية–ضمن حسن ناظم /74ص -بنية اللغة العربية-كوهن-ينظر 1
 99ص

 246ص  - موسيقى الشعر –إبراهيم أنيس  2
 168ص  –موسيقى الشعر العريب  -علي عبد الرضا 3
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  تواتره العددي يف األبيات   حرف روي

  17  العني املوصولة باأللف 
  24  الباء
  05  ملوصولة باأللفالباء ا

  01  الباء املوصولة باهلاء
  09  القاف

  14  القاف املوصولة باأللف
  09  القاف 
  30  الدال

  05  الدال املوصولة بالياء
  26  الالم 

  10  الالم املوصولة باهلاء
  04  الالم املوصولة بالياء

  06  النون
  08  النون املوصولة بالياء 
  02  النون املوصولة باأللف 
  04  لراءا

  02  الياء
  13  الياء املوصولة باأللف 

  08  امليم املوصولة باأللف
  14  اهلاء
  01  الفاء
  01  السني
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و سأعتمد على تقسيم إبراهيم أنيس ألحرف الروي و تصنيفها حبسب درجة شيوعها يف 
  :املوروث الشعري الغريب ، على النحو اآليت

  )، ع ل، ر، د، ن، ب، م، س( أحرف شائعة و هي 
  )ف، ح، ك، ء ،ج، و، ق ( أحرف متوسطة الشيوع 
  )ص، ض، ط، هـ، ث، ت  (و هي : أحرف قليلة الشيوع
  1)غ، ذ، ظ، ز، خ، ش، و ( و هي : أحرف نادرة الشيوع

ومن خالل عرض أحرف الروي يف مسرحيتنا وصلنا إىل نتيجة و هي؛ التطابق النسيب يف تواتر 
ه إبراهيم أنيس؛حيث بلغت نسبة األحرف الشائعة كروي روي شعر حممد العيد مع ما خرج ب

  .و هي مثانية أحرف من جمموعها البالغ مثانيا" ع ، ب، د، ل، ن، ر، م، س: " احلروف اآلتية 
أما األحرف املتوسطة الشيوع فقد بلغت ثالثة أحرف من جمموعها البالغ سبعا و يف ما يتعلق 

أما .من جمموع قدره ستة أحرف" هـ ، و ث"مها  باألحرف القليلة الشيوع فقدرت حبرفني و
  .احلروف النادرة الشيوع، فلم ترد رويا يف شعر حممد العيد

إن توظيف شاعرنا ألحرف روية ارتبطت ارتباطا وثيقا بإحساسه ،و ذاتيته فاختياره مثال حلرف 
  :له على لسان بالل كقو.الدال كروي جاء ليعرب عن الثبات و القوة ،و الصالبة اليت حتلى ا بالل

  أحد أحد***أحد أحد : بالل
  هو الصمد*** سبحانه 
  و ال ولد*** ال والد 

   على األبد*** له العال :إىل أن يقول
كوصل للروي و هي صوت مهموس ، يكشف عن اهلدوء و السكون ،و من " اهلاء"أما عن اختيار 

  : ذلك قوله
  ن حي أو أقر ضالله؟لكاه*** معاذ اهلدى أن أمسع اليوم قوله : بالل

  و ال طارق بالسوء أرجو زواله؟*** وما يب من داء و ال مس جنة 
  خبلق ذباب أو تصوغ مثاله؟*** و هل يل أن تستقل مجيعا :إىل قوله
 
 

                                                
  248ص  -نفس املرجع السابق –إبراهيم أنيس  1



  "أسلوبیة مقاربة"محمد العید آل خلیفة : مسرحیة بالل بن رباح لـ 

 81

 
و هي من األصوات املدية اللينة و الطويلة اليت تتناسب " العني"إن اختيار األلف كوصل للروي
نا طويال يف إخراجها ،خاصة إذا اتصلت األصوات القوية و و طول النفس،و اليت تستغرق زم
هذا الصوت خيرج من وسط احللق، فهو من حروف التوسط و . الشديدة و اهورة ،كالعني مثال

  : من ذلك قول الشاعر على لسان بالل
  قد ضقت بالرق ذرعا*****  آه من الرق آه : بالل

  :،إىل قولهصدعت بالدين صدعا**** لو أنين كنت حرا 
وقعت يف شدق أفعىفاألبيات جاءت على الروي واحد و هو العني **** كيف اخلالص فإين 

املوصولة بألف مد، عربت عن نفس بالل و هو ينقل معاناته و يشكو آالمه و رقه،متسائال عن 
  .كيفية اخلالص و النجاة من هذا الرق و العذاب و الظلم

كروي للداللة على القوة، فهو من األصوات الشفوية " ءالبا"أما عن اختيار الشاعر حلرف 
القوية،و قد اختاره الشاعر ليعرب عن القوة اليت كان يشعر ا أمية و هو يفتخر جبسمه و نسبه و 

  :رفقته و هو ميشي يف املسرح فرحا مبقدم األصحاب و يقول يف ذلك
  و أشعر حنوهم وى عجاب*** أحس مبقدم األصحاب إنسا : أمية

  جزاؤهم اقترابا باقتراب*** قد اقتربوا فكان علي حتما 
ليعربعن القوة و الفخر و " السادس - و اخلامس-الرابع"ويستمر هذا الروي حىت يف املشاهد أالحقة 

  :فيقول أيضا.االعتزاز
  بأخدان الكهولة و الشباب*** و ها هم اقبلوا، أهال و سهال : أمية
  أمية عشت مرعى اجلناب* **أمية طيب يف األجواد نفسا: عتبة

  :إىل قوله" الباء"ويستمر الشاعر يف نظم أبياته على نغمات هذا الروي 
  فليس يؤودين كشف احلجاب*** دعوا يل البحث استقرئه وحدي : أمية

فقد كان حضور هذا احلرف كروي من أقوى و من أكثر احلروف شيوعا يف نصنا 
قيد ببحر واحد و ال بقافية واحدة وفق ما يقتضيه الشعري؛فمحمد العيد كما قلنا سابقا، مل يت

النظام اخلليلي،و ذلك لطبيعة النص الذي نظمه لنا؛فطبيعة املوقف و احلالة النفسية للشخصيات 
  . خاصة أثناء حتاورنا،هي اليت حتدد طبيعة القافية و نوع البحر
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ركاته فقد جاءت أما ح" بالل بن رباح"هذا عن حروف الروي و درجة شيوعها يف مسرحية 
 :على النحو اآليت

 
 
 
 
 
 
 
  

حركات الروي بني احلركة و السكون، و ذلك لطبيعة النص و احلوار املقام بني  تحوألقد 
وقف، و يف شخصياته، فهناك أبيات فيها حركة و حيوية و لذلك جاء رويها متحركا لطبيعة امل

  . املقابل جند أبياتا هادئة حزينة اختارت هلا رويا ساكنا يتناسب و طبيعتها اهلادئة
و قد تنوعت القوايف يف نصنا بني مطلقة،منتهية مبقطع طويل مفتوح و بني مردوفة،و موصولة 

ويها اء و مردونة موصولة مبد هذا من جهة و من جهة أخرى جند القافية املقيدة و اليت جاء ر
  :ساكنا ،و سنحاول الكشف عن هذه القوايف على النحو اآليت

  : القوايف املطلقة - 1
ما كان رويها متحركا و هي مطلقة مؤسسة ما كان رويها متحركا و : املطلقة املؤسسة -*    

  )أسعى، ينعى، يدعى، أفعى (و من ذلك قوله 1اشتملت على ألف تأسيس
حيوه، يكْسوه، نرجوه، أَدعوه ، تأباه ، :( ذلك قوله ومن: مطلقة مؤسسة موصولة اء  -*
لُوهخ (  

  باللُ : اشتملت على ردف ، ومن ذلك:مطلقة مردفة موصولة رويها متحركا  -*
مطيعا، األخوانا، صدعا، ذرعا، قرعا، مجعا، سارقا، : ( مطلقة مردفة موصولة مبد كقوله -*

  ) ارقاعالقا، رازقا ، دانقا، مارقا، غ
  :و من القوايف املقيدة جند: القوايف املقيدة - 2

                                                
  169ص  -1425/2004 -1ط -دار الكتاب العلمية بريوت –املرشد الوايف يف العروض و القوايف  –حممد بن حسن بن عثمان  1

  عدد األبيات  العالمة
  51  الفتحة
  13  الضمة
  85  الكسرة
  42  السكون
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و هي ما كان رويها ساكنا و اشتملت على ألف تأسيس ، ومن ذلك :مقيدة مؤسسة  -*
  ) محامه ،للندامة، الكرامه، انتقامه:( جند قوله
، ومن 1و هي ما كان رويها ساكنا و مل تشتمل على ردف و ال تأسيس: مقيدة جمردة -*
  ).فا ستجب، ولد، الصمد، أحد، السند، سجد، املعتمد، يسد( قوله  ذلك جند

إن شاعرنا حممد العيد آل خليفة يف موسيقاه اخلارجية أو موسيقى اإلطار املرجعي من أوزان الشعر 
؛ وحالتهم النفسية ؛فجاءت أوزان شعره وفق ما " موقف شخصياته" ما يتطلبه احلوار و املوقف 

األصل يف :"عىن و القصد،و هذا ما دفع حممد العيد بالشروع أو العدول عن اخلليلي ألن يتطلبه امل
احلوار املسرحي هو املعىن ،و املوقف ، و ليس هو احملافظة على القافية و عدد التفعيالت على 
حساب الفن ،إن احلكاية ،و الشخصيات و األفكار ،و املناظر تتطلب ذلك بل ألن رتابة البحر و 

،و بذلك يكون حممد العيد قد نظم "2قافية قد تصرفان انتباه املشاهدين عن احلكاية و الشخصياتال
  .أبيات مسرحية بأوزان تتماشى و مواقف شخصياته و حاالم النفسية

أما القافية، فقد انتقى شاعرنا من أحرف الروي أكثرها شيوعا، و أكثرها تناغما مع جتربته، فكان 
  .مردفة، و مؤسسة مرة أخرى، و مقيدة أحيانا أخرىأنه جعلها مطلقة؛ 

أما املوسيقى الداخلية فقد كانت جماال لربوز و ظهور املكونات الصوتية املتنوعة ،فوظف شاعرنا  -
أصواته وفق ما يتناسب و يتماشى و حالته النفسية؛و حالة شخصياته و حواره؛فوظف املد و 

و العذاب،يقابله اجلهر و سرعة احلركة يف حاالت القلق و اهلمس يف حاالت احلزن و اليأس و األمل 
   و نكون بذلك قد وصنا إىل نتيجة مفادها أن الشعر يف أغلب األحوال خياطب.االضطراب

ذات النغمات املوسيقية اليت حتتويها أوزان  و يطرب اآلذان مبوسيقاه اخلارجية، العاطفة ،
.وانسجامها وتوافقها من جهة أخرى ومبوسيقى حشوه وداللة أصواته الشعر من جهة،

                                                
  171ص  –نفس املرجع السابق  1
 210ص  -الشعر اجلزائري احلديث –حممد ناصر  2
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  الضعیفــــــــــــــــــــــة األصـــــــــــــــــــــوات  األصـــــــــــــــــــــوات  القویـــــــــــــــــــــــــــــــــة

الجھ
  ر

ال
شد
  ة

االستع
  الء

اإلط
  باق

الص
  فیر

القل
  قلة

االنحرا
  ف

التكر
  یر

التفش
  ي

االستط
الرخاو  الغنة  ال

  ة
الھم
  س

االست
  فال

االنفتا
  ح

اللین 
–ْو " 
  "ْي

الخ
  فاء

بین 
الرخاو

ة 
  الشدة

194  38 
  ح

15  05  14  39  26  02  02  02  25  31  58    19  07  41  91  

145  47  18  08  11  32  20  13  02  01  25  26  49    11  09  43  82  
140  51  18  06  07  34  18  22  04  03  23  21  45    11  03  16  66  
186  86  20  10  15  51  40  17  05  02  28  40  59    15  07  30  83  
144  54  17  08  11  32  14  13  01  01  39  34  50    09  04  34  68  
411  20

9  
60  14  33  10

5  
71  40  07  04  81  84  153    35  22  93  190  

219  10
4  

27  09  17  54  42  15  04  02  44  34  79    18  02  32  107  

298  15
1  

40  10  22  90  71  14  12  03  72  83  147    25  10  85  179  

267  80  29  13  16  55  .32  18  11  04  67  63  98    14  05  73  120  
231  1144  22  39  80  38  24  07  03  86  95  147    23  08  94  163  
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8  
185  10

2  
41  20  19  60  39  28  10  04  50  69  96    22  06  81  132  

374  17
7  

40  13  31  12
0  

61  25  04  //  57  103  143    27  06  45  152  

173  78  17  05  05  54  32  06  03  01  37  32  52    13  07  15  94  
145  10

3  
25  07  15  47  23  17  02  //  35  29  57    18  //  32  104  

95  47  06  02  05  24  19  05  01  01  23  23  36    05  03  13  70  
125  67  20  03  10  37  10  09  01  01  27  28  51    18  07  17  63  
148  73  24  05  05  49  23  13  01  02  25  25  40    18  02  34  89  
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  :هيدـــــمت
من الدراسات النحوية،فهم أساليب تأليف الكالم يف العربية و  األساسيةكانت الغاية   

بنائه،خاصة أساليب التعبري يف آية الذكر احلكيم،كشف و إدراك أسراره و لذا جاء النحو نتاجاً   
جهداً و  ألنعام الفكر يف أسرار تراكيب القرآن الكرمي و طرق تأليف اجلمل؛و كل ذلك يتطلب

عناًء ألنه كان عمالً ذهنياً و ذوقياً يتطلب معرفة بأساليب تأليف الكالم،و نظم األلفاظ أي نسجها 
و هذا ما جاء به عبد القاهر  1يف مجل مفيدة يف معانيها،خمتلفة يف بنائها،متباينة يف طرائق إسنادها
تصور للعالقات :هر اجلرجاين هو اجلرجاين حيث جعل النظم للمعاين؛فالنظم يف معناه عند عبد القا

،فكانت أملعاين تذكر يف األبواب النحوية،و قد اعتاد البالغيون و الباحثون 2النحوية بني األبواب
،فتحدثوا عن أسلوب باألساليباحملدثون يف علوم النحو و البالغة على تسمية أملعاين 

ذا ما عبر عنه النحاة القدامى اخل و ه....ألطلب،وأسلوب النداء،وأسلوب األمر،و أسلوب النهي
،و الدراسة يف هذا الباب تقدم على ذكر األساليب ،و معرفة املعاين األصلية لكل "مبعاين الكالم"

؛و بذلك يكون الغرض من دراسة و 3بالغية تدرك من السياق أغراضو ما خترج إليه من .أسلوب
الكشف عنه يف هذا  سأحاولك،و هذا ما معرفة معاين الكالم؛إن كان استفهاماً أو أمرا أو غري ذل

 إىلاألساليب الواردة يف نصنا ،و سيكون ذلك بتقسيم أملعاين  أهم استعراضالفصل من خالل 
  ".أإلنشائية"غري خربية أجلمل أخلربية و أجلمل :قسمني

  : اجلمل أخلربية: أوالً 
  :اجلملة أخلربية أملثبتة و أملنفية-1

ن مدلول اللفظ ليس هو وجود أملعىن أو عدمه،و لكن احلكم بوجود إ:يقول عبد القاهر اجلرجاين
أملعىن أو عدمه،وأن ذلك أحلكم بوجود أملعىن أوعدمه حقيقة أخلرب،إال انه إذا كان بوجود أملعىن من 

،و سنحاول 4...ألشيء أو فيه يسمى إثباتا،و أذا كان بعدم أملعين و انتفائه عن الشيء يسمى نفيا
  :رق هلذه أجلمل و سنبدأ بـفيما يلي ألتط

                                                
 363ص-م2006/هـ1427-1ط-عمان-دار صفاء للنشر و التوزيع-نظرية أملعىن يف الدراسات النحوية-كرمي حسني ناصح أخلالدي 1
 185ص-اللغة العربية معناها و مبناها–ضمن حسان –هر اجلرجاين العوامل لعبد القا-إبراهيم مصطفى 2
 170/171ص- م1968/هـ1388-4ط-املطبعة الفنية احلديثة القاهرة- مكتبة املصرية-البيان العريب-بدوي طبانة 3
  338ص-م2001/هـ1422-3ط-دار املعرفة بريوت-تعليق حممد رشيد رضا-دالئل أإلعجاز يف علم املعاين- عبد القاهر اجلرجاين 4
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  :أجلملة أخلربية أملثبتة أو أملؤكدة 1-1

ذلك لغرض تأكيد خري  و، "، ألقسميأألمر، ألنه"يدور التأكيد يف أخلرب أكثر من غريه أي 
إما :و بذلك يتمكن أملعىن يف نفس أملخاطب و هو على ضرين كما قال ابن ألسراج .أملخاطب

و ألثاين هو إعادة ...األول و هو تكرير االسم...يؤكد مبا حييط بهتوكيد بتكرير االسم و إما أن 
  أنّ و أنّ و الم االبتداء و إضافة :يكون التأكيد بأدوات خاصة مثل ا، كم1... املعىن بلفظ آخر

اخل و من اجلمل أخلربية أملثبتة اليت أوردها ...التأكيد باملصادر و بنون التوكيد اخلفيفة و الثقيلة
  .كدات مجة و متنوعة حصا على تثبيت أملعىن و تقريره يف الذهن و تلك هي الفائدةألشاعر مبؤ

، أنّ، املشبهة بالفعل أكد، إنّ ف، أحلرومتكرار األلفاظ، ألقس:"و للتوكيد طرق عديدة من أبرزها
و من ألنتائج اليت احتوت حبالً مثبتة بإحدى هذه .ألتحقيق قد الذي سبق بالفعل أملاضي ف، حركأنّ

  :الطرق جند
  :يقول الشاعر على لسان بالل

  2ما الَ يعي حني يدعى  تا اهللا لَست بِداعِ
اليت تؤكد املعىن و تقويه،فبالل يقسم باهللا غري حانِث،على تدعِ  ةفالقسم من األساليب التو كيدي

قسم به و املقسم و من امل"التاء"دينه؛فأكد إصراره على موقفه بالقسم الصريح املكون من األداة 
  .عليه

،هو أحد الطرق إلثبات اجلمل اخلربية و تأكيدها،وقد كان " قد"التوكيد حبرف التحقيق ال -
  :حضوره قويا يف مدونتنا، و من ذلك جند

   3قد خفْت بِالرق ذرعا:بالل
  4...............قد اقْتربوا: أمية
  5لقد أسرعت وحيك يف اجلواب:أمية

                                                
  19/21ص- م1985/خـ1405- مؤسسة الرسالة بريوت-األصول يف النحو حتقيق عبد احلسني ألفتلي-ابن سراج/أبو بكر حممد بن السري 1
  07ص- -حممد العيد آل اخلليفة 2
 07ص-املرجع نفسه  3
 07ص-املرجع نفسه  4
 07ص-املرجع نفسه  5
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  1............كان ذاك حقيقةقد :بالل
  2.............لقد قال حقا:الثالث
  3ح كا لكتاب املرتل  قد كان إجنيل املسيح: ورقة

مقترنة بالفعل املاضي يف اغلب النماذج،تأكيدا للزمن املاضي بداللته القوية،إنّ "قد"لقد جاءت  
لت زمنا للماضي املتبقى باحلاضر يف املثال الثالث اليت جاءت على لسان أمية ،فهذه األخرية مح" قد"
  .و ال بد من اإلستعداد الستقباهلم و الترحيب م:؛فرفقة أمية،اشرفوا على الوصول)قد اقتربوا(

أما عن النماذج اليت احتوت مجال مثبة بأزمنة حتمل املاضي بإبعاده املختلفة 
  :فنجد مايلي) اخل...البعيدة،القريبة،املنقطعة،املستمرة(

  :عر على لسان بالليقول الشا
  4ملْ أُ دخر فيه وسعاً   كتمت ديين كتما :بالل

  و دينه السمح شرعا   ودنت باهللا رباً
...............  ........................  

  وقَعت يف شدت أفعى  كيف اخلالص فإني
  أمل متثل أهري   تركت القوم يف إثري:أمية

  منا بِالسباب و ينالُ  يزور محمدا : عقبة 
  و جو له عاداتنا و اخلالئقا   حممدا  تأيتتغادر ناسراً  و :أمية
  فيغدو مبا يتلوه قلبك عالقا   وتسمع ما يتلوه فينا حممد   
  غويت فتب يا عبد  

  و بالنجم إذا يلمع  أُعيذُ العبد بالزعزع :الكاهن
................................  ...................  

  و بالسارين يف التسببِ  أُعيذُ العبد باهلبهبِ 
  ..........................  خذُر العبد فعلوه: أمية

                                                
 07ص-املرجع نفسه  1
 07ص-املرجع نفسه  2
 07ص-عيد آل اخلليفة حممد ال 3
  07/08/11/19/22ص  -بالل بن رباح-حممد العيد آل خليفة 4
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  :بالل 
  1فت يف ساعدي منذُ  قيدوين  قيدوين نكاية حبديد   
  .................................    وضعوين على احلجارة محنماةً 

  و رموين سفاهة باجلنون   نسبوا إيل الضالل إفكاً وزوراً 
  ...............................ك  هم يريدون أن أعود إىل الشر 

  2صبأ ْْت يا بن محامة  امةمحصبأت يا بن : الصبيان
.حيمل األفعال املثبتة و أزمنتها املختلفة ي، الذو باقي يف النماذج سأدرجها يف اجلدول املرفق

                                                
 11ص-نفس املرجع السابق 1 
  12ص- نفس املرجع السابق 2
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  07/24ص–بالل بن رباح -حممد العيد آل خليفة 1

  زمنه  اإلثبات بالفعل فَعلَ
مكَت1ت  
تند  
تقَعو  
كْترت  
ورزي  
  ينالُ

  تغادرنا
جوهت  
عمست  
تيغَو  
  قَيدونِّي
فُت  

  وضعوين
  نسبوا
  يريدون
  رموين
أْتبص  
تكَفَر  
أْتأَس  
  أما تزالُ
تند  
تربص  
توقي  

  املاضي املنتهي باحلاضر
  املاضي املنتهي باحلاضر

  حلاضراملاضي املنتهي با
  املاضي البعيد املنقطع
  املاضي البعيد املستمر
  املاضي البعيد املستمر

املاضي املنتهي باحلاضر املاضي 
املنتهي باحلاضر املاضي املنتهي 

  باحلاضر 
املاضي البعيد املنقطع املاضي البعيد 
املنقطع املاضي البعيد املنقطع املاضي 
البعيد املنقطع املاضي البعيد املنقطع 

  ضي البعيد املنقطعاملا
  املاضي البسيط
  املاضي البسيط
  املاضي البسيط

  املاضي املتصل باحلاضر
  املاضي البسيط
  املاضي البسيط
  املاضي البسيط
  املاضي البسيط
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كان حضور اجلمل املثبتة صوتا،خاصة الزمن املاضي البعيد و البسيط تأكيدا إىل التأمل و   
 استشرافاملاضي غرضها إيصال املخاطب على  بالزمناالستعانة التجربة اليت عاناها بالل خاصة؛ف

اخلدمة احلاضر و احلال تقول الشاعر مثال على لسان -أحيانا-املستقبل،و بذلك جند قد سخر املاضي
  :بالل
  صدعت بالدين صدعا  لَو أَنني كُنت حراً  :بالل

       ..................  ..........................  
  عفت الطواغيت مجعا  لو يعلم القوم أني       
 د، بعمن زمنها األصلي لتدل على الزمن املستقبل )، يعلمكُنت(فقد جتردت األفعال املاضية   

  )يعلم و، للو كُنت(أن وقعت فعال للشرط 
ا علّها تعيينه و تلك هي النتيجة املستقبلية اليت أراد بالل أن خيلص إليه)صدعت،عفْت( و جوابا له

يف مجل املخاطب على تقومي و تغيري مسار حياته فلو أنه كان حراً  ال ألوامر ربه و أقام دينه على 
الزمن األنسب يف حلظات التأمل و األقرار بالعبودية و باحلقائق  اختيارالطريق األمثل،فكان 

ئدية منجذرة يف املاضي الال األزلية،اإلقرار بوحدوية اخلالف،بعظمته و قدرته و هي حقيقة عقا
يربط هذه احلقيقة بالزمن املاضي ،و هذا ما رأيناه سابقا،كذلك جند  أنمتناهي،فكان من الطبيعي 

هذه األبيات اليت خيربنا فيها بالل اتف الغيب الذي ناداه ليخف عنه و يزوده بالصرب والتقوى 
  :تلقى كلمات اهلاتف قال أن دو الثبات ،فبع االستعصامالتشبث بدينه و  إىلويدعوه 

  1أمراً عجيبا إيليف فأوحى   هاتف من هواتف الغيب نادا:بالل 
.................................  ...............................  

   ...............................  عقىب األمور أرادينو 
  ................................  قسما بالذي يواسي املغين
  .................................  ليست أنفك ذاكرا جبنايب

توحي بقوة بالل العقائدية )ناداين،أوحى،أراين،لست(فاألفعال املاضي الواردة يف األبيات  
وإميان الشديد باهللا سبحانه و تعاىل،و بعزميته القوية يف ذكر الرمحن بلسانه،داعيا إياه،فهو القريب 

  .وة الداعي إذا دعاهايب لدع

                                                
 21ص- نفس املرجع السابق 1
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قول الشاعر :و من اجلمل املثبتة اليت إعتمدت يف تثبيتها و تأكيدها على تكرار األلفاظ جند
  :على لسان كل من عقبة و النضر و الوليد و عتبة و هم ميدحون أمية و يتغنون به

  1أمية طبت يف األجواء نفسا:عتبة
  أمية عشت مرعي اجلناب : النضر
  يزل ناديك ظال أمية مل :الوليد
  أمية مل تزل خري الصحاب:عقبة

  .خري الصحاب و الرفقة و؛ فهاملمدوح و، فهجاء تأكيدا الشخص أمية:أمية(فتكرار لفظ
  :كذلك نلمس تكرارا،ترتب عنه حلْنا شجياً،جاء على لسان الصبية و هم يشدون النشيد

  صبأت يا بن محامة   صبأت يا بن محامة 
......................  ......................  

صبأت.............  ......................  
  ......................  ..............صبأت يا

ْ ت"تكرر الفعل  ،و ذلك لطبيعة األبيات؛فهي " محامة ابنيا "مرارا مع كلمات مثل "صبأ
موسيقيا تستسيغه اآلذان؛و  نشيد و النشيد من سيماته و خصائصه التكرار املكثف ؛حىت يعطي نغما

لكن نشيد الفتية أو الصبية كان مؤملا بكلماته اليت محلت معاين السخرية و التعبري،فقد علم الصبية 
بأمر بالل؛فأخذوا يترمنون و يرمون بالل باحلجارة،إثباتا و تأكيدا منهم على عدم رضاهم ملا قام به 

ر من أهم رسائل و طرق التوكيد؛فهو األنسب و بذلك يكون التكرا بالل من سب و شتم آلهلتهم
  .و األصلح لتأكيد املعىن و ترسيخه يف األذهان

  :املفعول املطلق و من ذلك جند قول الشاعر هتأكيدا آخرا، جسد
  :بالل

  2***** ........................كَتمت دينِي كتماً
  : و يف قول أمية

  
  

                                                
  17ص - نفس املرجع السابق 1
 07ص-بالل بن رباح-حممد العيد آل خليفة 2
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  1راباقتراب باقت........  ...قد إقْتربوا
  :أمية

  2............................  تهيأْ لسيفي اليوم أطْعنك طعنةً 
  :أمية

  3.............................  أَحسست إحساسينِ يف ثنايا 
  :بالل

يف قَد تسسدبيباً  جمد اهللا يل فأح به يدت4سي صدى صو  
  .واحلال يت يقتضيها السياق واملوقف،وداللتها ومعانيها ال هذا عن اجلمل املثبتة،

 :اجلملة اخلربية املنفية - 1-2
و ) مل،ليس،ما،لن(الداللة يف تلك اجلمل و من األدوات جند انتفاءا يكون النفي باألدوات اليت حتقق 

قد جاء لنسخ و إزالة أية صورة إجيابية حيتمل أن تكون قد ارتسمت سلفا يف أذهان الناس عن بالل 
و التقوى و اإلميان الديين بصفات الصرب و القوة  االجتماعي،الذي ترتبط صورته يف الوعي بن رباح

القوي،ولذا جاءت أغلب اجلمل املنفية بل أكثرها على لسان بالل الذي ينفي أن يترك دينه و يتبع 
و  )لن،مل،ليس،ما(مهزات الشياطون و كيدهم،فجاء النفي يف نصنا بأدوات خمتلفة تنوعت ما بني 
  :بدالالت يقتضيها السياق و املوقف ،و من ذلك جند قول الشاعر على لسان بالل

  5احلقائقاكما قال ال أُخفي عليك   :....................بالل
  6ما أنا تاَئب؟:بالل
  و ملْ أر يل ربا سوى اهللا خالقاً  فلَم يل ربا سوى اهللا حافظاً:بالل

  7ن العبدفلم تعدل ع  أمية أجل هذا هو الرأي
  و ال طارق بِالسوِء أرجو زواله  و ما يب من داٍء و ال مس جِنة:بالل

                                                
 08ص- فس املرجع السابقن 1
  12ص- نفس املرجع السابق 2
 17ص- نفس املرجع السابق 3
  21ص- نفس املرجع السابق 4
  11ص- نفس املرجع السابق 5
 12ص- نفس املرجع السابق 6
  13ص- نفس املرجع السابق 7
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  1فَلَيس لعبد أنْ يطيلَ جداله  :....................................بالل
  2إدعوةفلَن أبرح   توىل اهللا إنقاذي:بالل

  غما أرجوك أظفورا  أقلين لست مغرورا
  3ك و ال عود يل و إن يشنِقوين  ىل الشرهم يريدون أن أعود إ:بالل

  ى و ال اآلت مؤمنا فأفتنوين  أنا باهللا مؤمن لست بالغز
..............................  ...................................  
  4و لست أقبل أن أرتد عن ديين   قبلت بالرجم و التعيري حمتسباً

  5ذرعا فربك لَن يزال رحيما  قوإذا الورى لَم يرمحوك فال تض:بالل
  اآلت مل يك راضيا  ذووه فعنه:ثالث
  وإن كنت مل أطعم و أشرب لياليا  حاجة لكليهما لك الشعر ما بين:بالل
  من سيد مل يك  جمده سبحانه:هاتف

  ما عنه من ملتحد  أليه أمر الورى
.................  ......................  

  .....................  .:..............أبو بكر
  6........................  إىل اآلن مل ينفك يف القيد رازقا

  7جزاء اإلحساس غريعناقي  بالل تقبل أبا بكر عناقي فلم أجد 
و جاءت يف "مل،ليس،ما،و لن"فقد تنوعت أدوات النفي يف األبيات السابقة فكانت بني 

رفض كل أشكال العبودية لغري اهللا،كما نفي أن يكون  أغلبها كما قلنا سابقا على لسان بالل الذي
،فتنوعت )ما يب من داء ،و ال مس جنة،وال طارق بالسوء:(أمية و رفاقه قائال ادعىقد مسه جن كما 

،فلن كانت 8"لن هو أبلغ ألفاظ النفي:فـ"لن"بذلك طرق النفي،و لكن األبلغ فيها هو النفي ب

                                                
  14ص- نفس املرجع السابق 1
  15ص- نفس املرجع السابق 2
  16ص- نفس املرجع السابق 3
  17ص- نفس املرجع السابق 4
  18ص- نفس املرجع السابق 5
  23ص- نفس املرجع السابق 6
 24ص- نفس املرجع السابق 7
 292ص-1429/2008-1ط-دار دجلة أردن-االقتضاء داللته و تطبيقاته يف أسلوب القرآن الكرمي-أشواق حممد إمساعيل النجار 8
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لن أبرح أدعوه؛فبالل مستغرق يف العبودية بعد أن :"لشاعر،كقول ااالستغراقاألبلغ لظهورها يف 
  .أنقذه اهللا من رق أمية و لذلك قرر و نفى أن يترك دعاؤه هللا الواحد الصمد

هذا خمتصر وجيز عن اجلمل اخلربية املثبتة و املنفية؛و اليت كان هلا حضورا قويا،تأكيدا ملعان 
  .متباينة،إثباتا أو نفيا

  :الطلبيةاجلملة اإلنشائية -2
اإلنشاء أسلوب من األساليب املكتفية بذاا،فمنها الطليب و الغري طليب و القسم الثاين هو املعين 

 اإلنشاءبالدراسة ألنّ النحاة ذكروا أن القسم الثاين ال تعىن به البالغة و لذا قصروا دراستهم على 
هو ما يقتضي مطلوبا غري  طليبألاإلنشاء :و هذا ما أكده اخلطيب القزويين بدوره قائال.1ألطليب

،وقد تنوعت األساليب 2حاصل وقت الطلب،إلمتناع حتصيل احلاصل و هو ما سيق لفظه معناه
إخل،و سنحاول فيما يأيت أن نتبع ...بني أمر و نداء و ي" بالل بن رباح"اإلنشائية الطلبية يف مدونتنا 

آلمر ذه اجلمل بكلمة أسلوب؛فاألسلوب اأهم األساليب الواردة يف نصنا،و ال نرى بأسا من قرن ه
 انتماءأو الفعلية  االمسيةإخل ذلك ألن أغلب هذه اجلمل ال تنتمي إىل اجلمل ....أو أسلوب األمر

و منها أن هذه اجلمل ال جتري على منط واحد يف داللة على وظائفها  .الزقا،بل يندرج حتتهما معا
  3و النداء و غريهابل تسلك وسائل خمتلفة على ما يف االستفهام 

  :و لنبدأ بأهم األساليب الواردة يف نصنا
  :أسلوب األمر- 2-1

أسلوب األمر من أساليب اإلنشاء ألطليب،يقتضيه السياق يف بعض تراكيبه،يعول يف تشكيل بنائه 
صيغة يصح أن يطلب ا األمر على سبيل :التركييب إىل االقتضاء إذ يقتضي املأمور و املأمور به و هو 

وهذا ما جاء البالغيون به فقصدوا باألمر طلب حصول الفعل على وجه االستعالء و 4الستعالء ا
  5اإللزام

                                                
  390ص-نظرية املعىن يف الدراسات النحوية-كرمي حسني ناصح أخلالدي 1
  منشورات دار الكتاب -اإليضاح يف علوم البالغة حتقيق عبد املنعم وخفاجي-يب القز وييناخلط 2
  275ص-2008-1ط–دار املسرية للنشر و التوزيع   و الطباعة -التطبيق النحوي-عبده ألراجحي 3
 128ص-1419/1989-1ط-بريوت-دار الكتب العلمية-إصيل يعقوب:تـ-شرح كافية ابن احلاجب-االسترباذي 4
  89ص-1400/1980- 1ط-العراق-وزارة التعليم العايل و البحث العلمي-البالغة العربية املعاين و البيان و البديع-أمحد مطلوب 5
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إن من أنواع اإلنشاء األمر وأظهر :فاألمر إذا نوع من أنواع اإلنشاء و يقول يف ذلك القز ويين
و موضوعه لطلب "يكرا رويدا"لريم عمرا :ليحضر زيدي و غريها حنو:أن صيغته من املقترنة بالالم حنو

  ،و ال يكون األمر 1الفعل استعالء لتبادر الذهن عند مساعهما إىل ذلك و توقف ما سواء على القرينة
  

إالّ بإحدى صيغه احلقيقية،فاألمر أربع صيغ حقيقية كفعل األمر و املضارع ازوم بالم األمر و إسم 
ج أسلوب األمر عن داللته احلقيقية إىل دالالت فعل األمر و املصدر النائب عن فعل األمر؛كما قد خير
  .اخل...جمازية بالغية متعددة كالتهديد و التعجيز و اإلهانة

و سنحاول فيما يأيت تتبع أهم األساليب الواردة يف نصنا و اليت احتوت أمرا سواء حقيقيا أو جمازيا 
  .بالغيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .140ص-اإليضاح يف علوم البالغة-اخلطيب القز ويين 1
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  6/7/8/9/12/13/15ص-حممد العيد آل خليفة  1

  شكله  داللته  أسلوب األمر

  لى العرافافرش لَهم ع
  فاخدمهم مجيعا

  و كن هلم مطيعا
  فاقبل بالرضى عذري

فابتدر  
  تعالوا فاجلسوا

  
  و اذهب و احضر

  
  متّهل و انتظر

  فاسقنا لبنا
  أحببهم
  و عجل

  فتب يا عبد
  تب إىل الرشد
  فرد السيف
  فاستجب

  أفق
  وصه

  حقيقي
  حقيقي
  حقيقي
  حقيقي
  حقيقي
  اإلباحة

  
  حقيقي

  
  حقيقي
  حقيقي
  حقيقي

  قيحقي
  حقيقي
  حقيقي
  حقيقي
  حقيقي
  حقيقي
  حقيقي

  

  مفعول به+فاعل ضمري مستتر+فعل+فاء االستئناف
  مفعول به+فاعل ضمري مستتر+فعل+فاء االستئناف

  فاعل ضمري مستتر+فعل الزم+واو عطف
  مفعول به مؤخر+فاعل ضمري مستتر+فعل+فاء االستئناف
  مفعول به مؤخر+فاعل ضمري مستتر+فعل+فاء االستئناف

  مفعول به+فاعل ضمري مستتر+علف
  فعل الزم+مفعول به+فاعل ضمري مستتر+فعل+فاء االستئناف

  فاعل ضمري مستتر+فعل الزم+واو عطف
  فاعل+فعل الزم+ فاء االستئناف 

  مفعول به+فاعل+فعل الزم+واو عطف+فاعل+فعل أمر
  مفعول به + + فعل الزم+ فاء االستئناف 

  فاعل ضمري متصل + فعل
  فاعل ضمري مستتر+ل الزمفع+واو عطف

  فاعل +فعل الزم+ فاء االستئناف 
  جار و جمرور +فاعل مقدر+فعل أمر

  مفعول به+ فاعل ضمري مستتر+فعل الزم+فاء االستئناف
  فاعل ضمري مستتر+فعل الزم+فاء االستئناف 
  مفعول به+ فاعل ضمري منفصل+ فعل أمر 

  1بهمفعول + فاعل ضمري منفصل+ إسم فعل األمر+واو عطف
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  17/18/19/20/22/23/24املرجع نفسه  1

  شكله  داللته  أسلوب األمر
...و ذُق عان.....  
  

  خذْ احلجارة
  خذ الزاد

هعود،هعود  
  احظوا و خلوا

  
  كُن ثابتا

  كن راجيا
  تبشري خصوم

  ....إرفق...

  ...إنصرف...

  .....أغمد...
  و ضع
ذْهو ثق...خ  

  
  ضعوا
  فاض

  اإلهانة
  

  اإلهانة
  االلتماس
  خاطئ
  حقيقي

  
  شادالنصح اإلر

  التهديد التهديد
  حقيقي

حقيقي حقيقي 
  حقيقي 

  
  حقيقي
  الدعاء

  +فاعل ضمري مستتر+فعل الزم+واو العطف+فاعل+فعل أمر
  مفعول به
  مفعول به+فاعل ضمري مستتر+ فعل أمر
  مفعول به+فاعل ضمري مستتر+فعل أمر

  
  مفعول به+فاعل ضمري+فعل+واو عطف+فاعل ضمري مستتر+فعل أمر
  مفعول به+ مستترفاعل ضمري+فعل أمر

  
  مفعول به+فاعل ضمري مستتر+فعل أمر

  
  مفعول به +فاعل مقدم+فعل أمر
  مفعول به+فاعل ضمري مستتر+فعل أمر

  مفعول به+فاعل ضمري مستتر+فعل الزم+واو عطف
فاعل ضمري +فعل الزم+واو عطف+ مفعول به+فاعل ضمري مستتر+فعل أمر

  مفعول به+مستتر
  مفعول به+فاعل +فعل أمر

  1مفعول به+ فاعل ضمري مستتر+فعل الزم+ء االستئناففا
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يف أمر " let"و كل هذه التراكيب مؤخوذة من اللغات األوروبية كاإلجنليزية اليت تستخدم الفعل
  1الغائب و املتكلم فالصواب أن نقول فلندعه

ن بني لقد كان ألسلوب األمر حضور قوي يف مدونتنا ،إذ تنوعت داللته و شكله البنائي فكا
احلقيقي و اازي الذي أفاد اإلباحة و النصح و اإلرشاد و اإلهانة و الدعاء ، فكما قلنا سابقا قد 
خيرج أسلوب األمر عن داللته احلقيقية إىل دالالت جمازية بالغية كالدعاء و التهديد و 

ب و لكنه قد األصل يف األمر أن يكون لطلب الفعل على سبيل اإلجيا:" و ذلك ألن.اخل...التعجيز
جييء يف كثري من السياقات لغري اإلجياب فيخرج للدعاء أو التهديد أو النصح و اإلرشاد أو 

  .اخل2...اإلكرام
و هذا وجدناه يف نصنا، من أمر حقيقي و جمازي بأشكال بنائية متنوعة و بدالالت متنوعة ، حسب 

  .ما يقتضيه السياق و املوقف 
  : أسلوب النهي - 2-2

و تقول كل : " هي من األساليب اإلنشائية الطلبية و كان سيبويه يعده نفيا لألمر يقول أسلوب الن
كل أحد هذه األشياء ،فهذا مبرتلة الذي قبله ، و إن نفيت هذا : حلما أو خبزا أو مترا كأنك قلت 

يكون  ، ولذلك" 3ال تأكل شيئا من هذه األشياء: ال تأكل خبزا أو حلما أو مترا و كأنك قلت : قلت
النهي هو طلب الكف عن عمل ما ، و يكون بذلك يف اجلمل اإلنشائية ،و هو يف ذلك خيتلف عن 

  .النفي الذي يدخل ضمن اجلمل اخلربية ،فداللته ختتلف عن داللة النهي
: و قد تكون بدون مضارع إذ  يتحقق النهي بإدخال ال الناهية على الفعل املضارع فتجزمه

ساعد شخص الذي يساعد نفسه و إال فال :الفعل املضارع بعد ال الناهية  جيوز يف العربية حذف"
  .4،أي و إال فال تساعده

                                                
 308ص-التطبيق النحوي-يضمن عبده ألراجح 1
  229/230ص  -1425/2004-3ط -عامل الكتب احلديث األردن- اجلملة اخلربية و اجلملة الطلبية تركيبا و داللة -حفيظة أرسالن شاسبوغ 2
  184ص  -3ج -الكتاب -سيبويه 3
 308ص  -التطبيق النحوي -عبده ألراجحي 4
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النافية بالفعل املضارع و جرها " ال"اقتران :أيداللة حقيقية  داللتني،وألسلوب النهي هو اآلخر 
وج من داللته احلقيقية إياه، و داللة جمازية يقتضيها السياق إذ تقتضي التراكيب الدالة على النهي اخلر

  :إىل دالالت جمازية متعددة حيددها السياق و املقام فنجد
  اخل1...الدعاء، و الكرامة، و النصح و اإلرشاد، و بيان العاقبة

خال النص تقريبا من أسلوب النهي ، و هذا راجع رمبا إىل طبيعة املوضوع و مواقفه و سياقاته ؛ 
ا ، و لذا كان النهي منصبا حول بعض األبيات اليت احتوت فالنهي كما قلنا هو طلب الكف عن م

. جمازيا ، جاء على لسان كل من أمية و عتبة و بالل و اهلاتف ،و ورقة أخرىيا مرة حقيقيا و 
فالنص طغى عليه أسلوب األمر أكثر من أسلوب النهي، فبالل عبد مأمور ، و لذا كانت أغلب 

، فهو املأمور و أمية اآلمر، و ال جمال لنهيه إال يف بعض احلاالت األساليب اليت ختاطبه أساليب األمر
  .اليت تقتضي يا حيمل يف طياته التوبيخ و اإلهانة

  :عتبةقول الشاعر على لسان :جندأسلوب النهي  احتوتو من النماذج اليت 
  تأَنَّ و ال جتعل بالعقاب :عتبة

بالل ،و يدعوه إىل وعظ بالل بالقول و من  االنتقامفعتبة ينهى أمية عن تصرفه السريع و 
محل معىن الفصح فهو ينصح أمية بالتأين يف اختاذ القرار و كان النهي على الشكل الكالم ،فهو ينهي 

  فاعل ضمري مستتر+فعل مضارع الزم + واو العطف: التايل
أمية تب : عتبة:أسلوب ي آخر دلّ على النصح و اإلرشاد جاء على لسان عتبة مرة أخرى يف قوله

   2إىل الرشد و ال حتمل على العبد
فالبيت اقترن فيه النهي باألمر ، وهذا ما أضفى على البيت إنشاء طلبيا رائعا فأمر تبعه ي فيه 

فعل + ال + واو عطف : نصح ألمية بأن يعود إىل رشده و ال حيمل على عبده و هو من الشكل التايل
  فاعل ضمري مستتر + مضارع الزم 

ي محل معىن التصبر ؛للتخفيف من احلزن و إحالل الطمأنينة، جتلى يف ي بالل لذاته  أسلوب
  :الداخلية قائال

  3ل رحيمااذرعا فربك الز و إذا الورى مل يرمحوك فال تضيق

                                                
  301ص -أسلوب القرآن الكرمياالقتضاء داللته يف  -أشواق حممد إمساعيل النجار 1
  10/12ص -بالل بن رباح –حممد العيد آل خليفة  2
  18ص  -املرجع نفسه  3
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فبالل بن رباح ينهى جسمه عن الضيق و الكلل ،و امللل ،و قد محل هذا البيت أساليب عدة فقد 
له و نفيا و يا،و هذا ما أضفى عليه مجاال أسلوبيا رائعا ،شرط و جوابه يف  تضمن شرطا و جوابا و

، و جاءت "فال تضيق" ؛و النهي يف " مل يرمحوك" ؛ و النفي يف "إذا الورى مل يرمحوك ،فال تضيق" 
هذه األساليب وقف ما يقتضيه السياق و املوقف و احلال،فموقف بالل و حالته النفسية استدعت 

  .فيا و ياشرطا و ن
  :أما عن الشكل البنائي الذي جاء عليه النهي فكان كاآليت

  فاعل ضمري مستتر+ فعل مضارع الزم + ال + فاء االستئناف 
  :ي حقيقي جاء على لسان اهلاتف و هو خياطب  بالل قائال 

  1آذاك يف املعتقد ال ختش أي إمرىء
ه أال خيشى أي امرئ تسبب له يف األذى و فهاتف الغيب ينهى بالل عن رضوخه ألي كان داعيا إيا

  :و كان شكله البنائي كاآليت.األمل، داعيا إياه إىل الثبات و التأين
  فاعل ضمري مستتر+فعل مضارع الزم +ال 

هذا عن أساليب النهي الواردة يف النص ،و اليت متيزت بالوضوح يف دالته و بالتنوع يف 
ذلك رمبا يعود إىل طبيعة املوضوع كما قلنا سابقا ،أو ملا يقتضيه  التشكل،إال أنها كانت قليلة الربوز و

   .السياق و املقام و احلال
  :"االستخبار"أسلوب االستفهام  - 2-3

و قد . من قبل  مااالستفهام أسلوب من أساليب اإلنشائية الطلبية ، أي طلب العلم شيء ما يكن معلو
لم بشيء ما ، وبني طلب الفهم بأداة معينة ، أو تنوعت و تعددت مفاهيم االستفهام بني طلب الع

طلب حصول يف ذهن و املطلوب حصوله يف :" احلكم على شيء ما فهذا السكاكي يرى االستفهام 
من تصور  انفكاكهو األول و هو التصديق مث . الذهن إما أن يكون حكما على شيء أو ال يكون 

ه من التصديق مث احملكوم به ،إما أن يكون نفس الثبوت و الثاين هو التصور و ال ميتنع انفكاك. الطرفني
  "2أو االنتفاء 

و هو : "عن شيء ما ، إثباتا أو نفيا و هو ما جاء به استستية قائالو بذلك يكون االستفهام استخبار 
يف احلقيقة الداللية التركيبية ،حتويل تركيب إخباري إىل استفهام ،باستعمال أدوات خاصة و تنغيم 

                                                
  20ص  -املرجع نفسه  1
 303ص –مفتاح العلوم  -أيب يعقوب يوسف بن أب بكر حممد علي السكاكي/سراج الدين ملة 2
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هو طلب :"و هذا ما جاء به أيضا الدكتور فضل عباس يقول " 1أو االكتفاء بالتنغيم أحيانامعني ،
  2."الفهم و هو استخبارك عن الشيء الذي مل يتقدم لك به علم

و بذلك يكون االستفهام هو طلب االستخبار و االستفسار عن شيء ما فجهله ،أو مل يكن لدينا علم 
  .به مسبقا

اهلمزة للتصور تارة وللتصديق تارة أخرى ، وهل : يتحقق ا، فنجد لالستفهام أدوات خاصة
  اخل ؛و لكل منها ...مىت، أين، أىن ، كيف، و أي: "للتصديق فقط، و أدوات أخرى للتصور فقط مثل 

يقتضي التركيب استخدام أسلوب االستفهام " داللته ومعناه وفق ما يقتضيه السياق و املوقف ولذلك 
اهلمزة ، هل، من ، ما، كيف، كم، أي ،أين،أىن، مىت، : " أحد املكونات اآلتية استخبارا بوساطة

   ".3أيان
االستفهام شأنه شأن األمر و النهي قد خيرج من داللته احلقيقية إىل دالالت جمازية كثرية، 

اخل ،و سنحاول من خالل مدونتنا أن نكتشف ...التقرير و اإلنكار و التعجب وو األمر،  دكالوعي
  .م أساليب االستفهام الواردة احلقيقية منها و اازية مبينني داللة كل منهاأه

  :يقول الشاعر على لسان بالل، و هو يتساءل و يستفهم عن كيفية اخلالص من أميو و كيده و بطشه
  4اخلالص فإين وقعت يف شدق أفعى كيف: بالل

فبالل حياول التخلص  أدت معىن إنكار ؛فكيف يطلب اإلنكار" كيف" مفأداة االستفها
 ،مستفهما عن كيفية الوصول إىل هذا اخلالص ، الذي سينجيه من بطش أمية و ظلمه ؛ فهو حقا يف

  :مأزق ،فقد وقع يف قبضة أمية و و جاء تشكيل هذا االستفهام على النحو اآليت
  "مبتدأ"ضمري متصل +إن + فاء االستنباط " + مؤخر" مبتدأ" + خرب مقدم" كيف

  :جاء على لسان عقبة قائال" ما"بأداة أخرى هي استفهام 
  و ما خري الشراب؟: عقبة

و هذا استفهام حقيقي حيث استفهم عقبة عن خري الشراب الذي سيقدمه بالل للرفقة؛فاستعمل 
  :ألداء هذا املعىن و جاء تشكيله كاآليت" ما"الشاعر األداة

                                                
اجلملة اخلربية و اجلملة الطلبية تركيبا و  -ضمن حفيظة أرسالن شاسبوغ/-98ص –الشرط و االستفهام يف أساليب العربية  -مسري شريف استستيه 1

  211ص –داللة 
 211ص- ضمن املرجع نفسه/199ص –البالغة و أفناا  - فضل حسن عباس 2
  128/129ص -2ج -الكتاب -سيبويه 3
  07/09/18ص  -حممد العيد آل خليفة  4
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  .مضاف إليه+ خرب + ما + الواو 
ما شأْنه؟ : الثاين: يقول الشاعر على لسان أحد الصبية.يف موضع آخر" ما"كما ورد االستفهام بـ 

فاهلمزة لطلب التصديق كقولك أقام زيد؟أو :"  أما عن االستفهام باهلمزة وهل ،يقول القز ويين
هل قام زيد و هلذا امتنع :أديب يف اإلناء أم عسل؟ و هل لطلب التصديق فحسب حنو :التصور كقولك
   "1عمر و ألن التقدمي يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل  هل زيد قام أم

و من النماذج اليت احتوت .ونشري إىل أن املراد بالتصور إدراك املفرد و بالتصديق إدراك النسبة
  :استفهاما باهلمزة جند

  أحقا؟: أمية
  أأنت رأيت ذاك؟:أمية

لعناية و التعجب من تلك الرغبة يف على شدة ا" أحقا؟"لقد دل االستفهام باهلمزة يف النموذج األول 
العلم بأمر بالل و زيارته للرسول صلى اهللا عليه و سلم ؛فأمية مل يصدق االستفهام الذي نقل إله بأمر 
بالل ، و لذلك جاء االستفهام باهلمزة قويا داال على الغضب و رمبا التكذيب هلذا اخلرب،و جاء تشكله 

  .خرب مقدم + اهلمزة :البنائي كاآليت
، فقد دل االستفهام على و محل معىن التقرير ذفهو استفهام .." أأنت"أما عن النموذج الثاين 

تقريري وجهه أمية لناقل اخلرب و هو عقبة أي املسؤول الفاعل عن نقل اخلرب؛فأمية يود معرفة اخلرب 
لنموذج البنائي تشكل ا.اليقني، وهلذا نراه يشدد استفهامه لعقبة ،حىت يقرر ما سيفعله ببالل الحقا

  الفعل " + الضمري أنت"الفاعل + اهلمزة :كاآليت
الذي نقل " الفاعل"أما عن تقدمي الفاعل على الفعل ؛فقد جاء للداللة على االهتمام باملسؤول 

و حروف :" و عن هذا التقدمي لألفعال أو املفاعيل بعد أدوات االستفهام يقول سيبويه" عقبة"اخلرب 
و األصل غري .يليها إال الفعل إال أم قد توسعوا فيها فأبتدؤوا بعدها باألمساء  االستفهام  كذلك ال

هل زيد ذهب  وهل زيد منطلق ؟و هل زيد يف الدار؟ فان قلت قل زيد رأيت، : ذلك أن تزن قول 
  ...قبح و مل جير إال يف الشعر ألنه ملا اجتمع االسم و الفعل محلوه على األصل

                                                
  399/400ص  -املكتبة التجارية الكربى مصر -ه عبد الرمحن الربقوقيشرح–التلخيص يف علوم البالغة  -اخلطيب القز ويين 1
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و ذلك الن حرف " هال"االسم فيها على الفعل جائز كما جاز ذلك يف  فتقدمي" األلف"و أما 
أي أن جند بعد اهلمزة امسا " 1االستفهام الذي ال يزول عنه إىل غريه و ليس لالستفهام يف األصل غريه

  .يأيت بعدها أناليت ال جيوز فيها االسم "هل "أو فعال و هذا ما سنراه الحقا ،على غرار 
  أتايب وفاقي؟ :أمية: احتوت مهزة بعد فعل جندو من النماذج اليت 
  أتدعون يل كاهن حيكم؟: بالل
  أيشتد و ميتد:عقبة

فأسلوب االستفهام كما قلنا سابقا حيمل معىن التصديق أو التصور ،و لكنه قد خيرج من داللته 
ر يف النموذج احلقيقية إىل دالالت جمازية كثرية ،حتددها مقامات الكالم،و مقتضيات األحوال كالتقري

كما جند داللة التعجب يف النموذج " كيف اخلالص"،و اإلنكاري يف "أأنت رأيت ذاك؟"القائل 
فبالل يف تعجب ألمر هؤالء الكفار،فهو ال يؤمن بتراهام و كهنوم ؛و " أتدعون يل كاهن حيكم"

محلها  -التعجب -نفسهاهلذا جاء االستفهام باهلمزة للداللة على التعجب و احلرية ألمرهم؛الداللة 
ألمره؛فبالل يأبه ألمر أمية و  ااتاىب  وفاقي؟،فأمية يستفهم عن وفاق بالل معه و متعجب: النموذج اآليت

  + ....فاعل ضمري مستتر+ فعل +اهلمزة :ظلمه و جربوته و قد جاء التشكيل البنائي على النحو اآليت
  :ول الشاعر على لسان بالل يق: جند" هل"و من النماذج اليت احتوت استفهاما ب 

  و هل قدرت أن تستبني سؤاله؟****** فهل قدرت أن تستجيب لسائل 
  برب و لطف أو تنيل نواله؟*****و هل قدرت كاهللا أن تشمل الورى 

  خبلق ذباب أو تصوغ مثاله؟**** و هل قدرت أن تستقل مجيعا 
 ل لألمر بعبادة اهللا و االصطبار، حاماليف النماذج السابقة وقعت موقع التعلي" هل"فأداة االستفهام 

و بذلك إفراد العبودية و القدرة هللا الواحد األحد؛ كلمات محلت ...االستفهام معىن اإلنكار و النفي
معىن الصرب و القوة و اإلميان فكانت ردا على من يدعي القدرة على معاجلة بالل من مسه كما ادعى 

ليت ألقاها الشاعر على لسان بالل رمزا و دليال على العبودية أمية و رفقته ،و هلذا كانت األبيات ا
  :و جاء التشكيل البنائي لنماذج السابقة على النحو اآليت.واملقدرة و عظمة اخلالق سبحانه و تعاىل

                                                
  98/99ص -1ج–الكتاب –سيبويه  1
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v جار و + فعل مضارع منصوب بأن + ألن + فاعل ضمري متصل + هل +  ففاء االستئنا

  + ....ضمري متصل  فاعل+ فعل +هل +واو العطف +جمرور 
v  فعل مضارع منصوب +أن+ تشبيه + فاعل ضمري متصل + فعل +هل + واو العطف
 مفعول به+بأن
v  فعل مضارع منصوب بأن+فاعل ضمري متصل+ فعل +هل + واو العطف. 

  :يقول الشاعر:،فقد احتوت مدونتنا على النماذج اآلتية" ماذا"و "ما"أما االستفهام بـ
  به إال بصريا بالصواب؟    فليس عهدي و ماذا كان منه :أمية 
  و ماذا الرأي؟: أمية

  ما شأنه؟: ثاين:و يف قول أحد الصبية
  :و يقول الشاعر يف موضع آخر على لسان أيب بكر

  أمية ما هذا؟:أبو بكر
و لكل " ماذا:"أخرى بـ و، "ما:"لقد تنوعت أساليب االستفهام يف النماذج السابقة، فكانت مرة بـ

ألن ماذا ختتلف عن ما ،إذ ال " :ماذا"غري السؤال بـ" ما"لة خاصة ا ؛ فالسؤال بـواحدة منها دال
أي ما الذي؟فهو يطلب شيئا "ماذا كان منه :"فسؤال أمية: ماذا أكلت؟و ما أكلت: يتساوى قولك 

ما شأنه فهو : ما مثال يف قول الشاعر على لسان أحد الصبية : حمددا  معرفا ،على غرار السؤال بـ
  ستفهام يطلب نكرةا

  :على النحو اآليت جاء أما التشكيل البنائي للنماذج السابقة فقد 
v  اسم " ذا" + مبتدأاسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع "ما +واو العطف

صلة موصول اليت ال حمل هلا من +....كان" + موصول مبين على السكون يف حمل رفع خرب
 .اإلعراب

 
v اسم موصول " ذا" + مبتدأم مبين على السكون يف حمل رفع اسم استفها"ما + واو

صلة موصول اليت ال حمل هلا من +....كان" + مبين على السكون يف حمل رفع خرب
 .اإلعراب

 األنسبو  األقربو الوجه املذكور سالفا هو " ماذا"و قد اختلف النحاة يف األوجه اليت تأيت عليها 
اذ ال يتساوى ماذا قرأت؟ و ما " ما"ختتلف عن " ماذا"ه الثالث الن الدقة اللغوية الوج إىلاقرب "الن 
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ما الذي ؟ يطلب  :أيماذا ؟: السؤال بـ أنواحدة ؛إذ  إجابةال يطبقان  السؤالنيقرأت ؟ و أرى 
ما :أما السؤال بـ.أمسمعرفا فنقول قرأت كتاب النحو أو قرأت الكتاب الذي اشتريته  حمددا شيئا 

،و لذلك يكون االختالف ...."ماذا زيد ؟أو ماذا هذا:ا تطلب نكرة، فال نقول فاألغلب أوحدها 
فداللتها طلب " ما"أما .طلب شيء احملدد املعرف" ماذا"داللة و تركيبا ؛فداللة " ما"و " ماذا"بني 

 "ما"تركيبا قد سبق ذكره سابقا، و عن " فماذا"النكرة هذا عن اجلانب الداليل ،أما اجلانب التركييب 
اسم استفهام مبين على السكون يف حمل :ما ": ما شأنه؟:"جند التشكيل البنائي للنموذج السابق كاآليت

أما عن باقي مواضع  االستفهام اليت .منهماو داللة كل " ما و ماذا؟"هذا عن .خرب + رفع مبتدأ 
  :يف قول الشاعر"مىت و من ؟:"بـ االستفهاموردت يف مدونتنا فنجد 

  ؟رآينو من ذا :بالل
  مىت؟: بالل
الذي كان قد رآه ،و هو  الشخصيا شيخ؟ فبالل يف النموذج األول يتساءل عن  أنت من : بالل

  :و قد جاء تشكيله البنائي كاآليت" ص"يزور حممدا 
+ يف حمل رفع مبتدأ مؤخر  إشارةذا اسم + مخرب مقدمن اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع 

" خرب مقدم"من :يل البنائي للنموذج الثالث فقد كان على النحو اآليت، أما التشك....+.فعل
  أنت من يا شيخ؟:فاألصل يف اجلملة أن نقول . مجلة نداء"+ رمبتدأ مؤخ"أنت+

يف قول الشاعر على لسان بالل و " مىت"لقد جاء االستفهام عن الزمان ماضيا كان أو مستقبال باألداة 
  مىت؟: بالل:قائال" ص"زيارته للرسول من علم بأمر :هو يرد على أمية 

فكان احلوار صاخبا " ص"أمر بالل و زيارته للرسول عقبة  إليهفبالل ،يرد على أمية بعد أن محل 
فبالل بداية ينكر األمر، ويطلب من عقبة تعيني الزمن الذي رآه فيه و هو يزور حممد أكان .مضطربا 

  .ماضيا أو مستقبال
تنوعا بصيغه و بأدواته املختلفة ته مدونتنا فكان االستفهام الذي احتوهذا خمتصر وجيز عن أسلوب 

اليت محلت معان و دالالت متنوعة ،تركت وراءها مجاال أسلوبيا رائعا تركيبا و داللة وفق ما يقتضيه 
السياق و املوقف و املقام ، خاصة أسلوب احلوار الرائع الذي اشتمل على أدوات استفهام متنوعة 

  . على النص مجاال و رونقا و عذوبة فأضفتشخصيات املسرحية ؛تناقلتها 
  :أسلوب النداء - 2-4
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؛فيكون بذلك "1و أصل النداء تنبيه املدعو ليقبل عليك"النداء أسلوب من األساليب اإلنشائية الطلبية ،
نداء للنداء أدوات تستعمل ل"هذا اإلقبال إال حبروف و أدوات خاصة فـ  يكون إقبال املدعو ،و لن 

،و يقول 2...يا، أيا، هيا، آو،:القريب كاهلمزة و أي و باقي األدوات تستعمل لنداء البعيد و هي 
اعلم أن النداء كل اسم مضاف فيه فهو نصب و إضمار للفعل املتروك إظهاره ، : "سيبويه يف النداء 

  " 3و املفرد رفْع و هو يف موضع اسم منصوب
ة اليت تعتمد يف طلبها على أدوات خاصة هذه األخرية اليت قد حتذف يف فالنداء إذا أحد أساليب الطلبي

مواضع جيوز فيها احلذف ،أو ألسباب  أخرى،و اجلملة الندائية كما هو معلون تتكون من حرف 
فاجلملة الندائية تضفي على التركيب شحنة هامة "النداء و املنادى و بعض اإلضافات أن وجدت 

" 4كلم و هي مجل حنوية قائمة على بنية سطحية إنشائية و بنية مضمرة خربيةفتوجه إىل السامع و املت
و قد احتوت مدونتنا أسلوب نداء بدالالته األصلية التقريرية ،إضافة إىل الدالالت اازية اليت تتجاوز 

ي فقد توظف أدوات النداء لتعط. اخل...املعىن األصلي اللغوي كالتعجب و التوجع و النصح و اإلرشاد
  "5اخل...دالالت تتجاوز املعىن األصلي اللغوي التقريري كالتوجع و التحسر و االختصاص

  : يقول الشاعر:ومن النماذج اليت احتوت أسلوب النداء جند  
  عندي يا بالل     سيسمر الرجال: أمية

و  فأمية يعلم بالل بأمر الرجال و الرفقة الذين سيسمر عنده ، حىت يهيء هلم بالل جملس السمر
أداة نداء :السهر،و قد محل أسلوب النداء يف طياته تعجبا و جاء تشكيله البنائي على النحو اآليت

و لكثرة استعمال املنادى املفرد يشري سيبويه إىل ذلك قائال ' منادى مفرد مرفوع بغري تنوين "+يا"
يف كالمهم فحذفوه و فأما املفرد إذا كان منادى فكل العريب ترفعه بغري تنوين و ذلك ألنه كثر :"

و من النماذج اليت احتوت أسلوب نداء مبنادى " 6صوب ،و ما أشبهه"جعلوه مبرتلة األصوات حنو 
  :يقول الشاعر: مفردا كالنموذج األول جند 

  يا جسم صربا: بالل

                                                
 329ص  -األصول يف النحو-ابن السراج  1
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  أذى األسر كل فراق  لك اهللا فأض يا بالل مفارقا :أبو بكر
  للرمحن دون نفاق و أسلمت    صربت طويال يا بالل على األذى

فبالل يف النموذج األول نادى جسمه و ذاته الداخلية طالبا منها التزود بالصرب و القوة و الثبات 
  ؟،فهو حوار داخلي أو مونولوج بني بالل و ذاته املضطهدة املعذبة

ري من الظلم أما عن النداء الذي توجه به أبو بكر إىل بالل فقد محل معىن املواساة  لبالل فقد عاىن الكث
من أمية و  اشتراهو قد جاء وقت اخلالص و احلرية على يد أىب بكر الصديق رضي اهللا عنه الذي 

  أعتقه و حرره من العبودية و الرق 
املنادي "+ أداة النداء يا "لقد احتوت هذه النماذج نداء مبكوناته األصلية البينة أال و هي األداة 

  .املرفوع
 اإلشارةأداة النداء ملقتضيات حنوية و داللية متنوعة نذكر منها اسم  كما قلنا سابقا قد حتذف

و غري ذلك من النماذج اليت حذفت  فيها األداة جند قول الشاعر على لسان "نساجل"و اسم املبين 
  .بالل كن راجيا  –بالل كن ثابتا  –بالل رد أحد : اخلفي اهلاتف 

ب يف ذلك يعود إىل التغريب و التلطيف من دواعي يف هذه األبيات و لعل السب األداةلقد حذفت 
النداء باسم التقريب ،إذ ثبتت لبالل عبوديته هللا و إميانه و صربه و قوته اليت صنعها ثباته الدائم على 

  .اإلقرار بالعبودية هللا الواحد الصمد
اعر على لسان أما عن خروج أسلوب النداء إىل دالالت غري التقريرية فنجد التعجب مثال يف قول الش

  يا لك من جمندل: ورقة : ورقة و هو ميدح بالل و يفخر به و بقوته وصربه و ثباته قائال
  مثقل باجلندل  

جاء فيه :"فقد خرج أسلوب النداء من داللته األصلية اللغوية التقريرية إىل داللة التعجب قال سيبويه 
  "1...معىن التعجب كقوله يالك من فارسا

داء و حظه من نصنا فلم حيتوي نصنا على النصيب األوفر و هذا يعود إىل طبيعة هذا عن أسلوب الن
   .النص و سياقه و طبيعة شخصياته و حواراهم اخلارجي و الداخلي

  :مستوى التركيب و النظام النحوي: ثالثا 
و الوصول حتليليه  ،تم الدراسة األسلوبية باجلانب النحوي و النظام التركييب مبا خيدم دراسة النص 

التنوع يف –تعدد الضمائر ( إىل ما فيه من لطائف بيانية و تشمل الدراسة النحوية ملدونتنا على 

                                                
  237/239ص -2ج  -الكتاب –سيبويه  1
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؛ فسنحاول من خالل تعداد الضمائر و األفعال الواردة يف نصنا التعرف عليها و على ) األفعال
  .أنواعها و داللتها

وي ،الذي بدوره ميثل صورة وتعد ظاهرة الضمائر املتكررة شكل من أشكال التماسك النح
و قد اشتملت مسرحيتنا على عدد هائل من الضمائر املتعددة منها العائدة على . العمق يف التركيب 
و الضمائر اليت تقع يف حمل ...اخل،و جند الضمائر املنفصلة و هي يف حمل رفع دائما...بالل و على أمية 

ومن النماذج اليت " 1ما، و هو و هي و هم و هنأنا ،حنن، أنت، أنت ،أنتما،أنتم، أنت: رفع هي 
   :احتوت ضمائرا منفصلة جند مايلي واليت سنلخصها يف اجلدول اآليت

                                                
  65ص  –التطبيق النحوي  -عبده ألراجحي 1
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وىل يف وحدة تفسد العلم بطلب معني ،و اجلملة الثانية إىل األ يضم فالضمري إذن هو الرابط الذي 
أا أداة كثرية الشيوع و التداول يف الربط بني اجلمل "هذا ما نوه اللغويني به حتت اسم اإلحالة من حيث 

أي عدم تكرار األمساء ؛فالضمائر تغين  االختصار،و بذلك يكون "1،و العبارات اليت تتألف منها النصوص
  . ة لإلحالعن الكلمات،و قد عرض 

                                                
1 Von dijk test contexte – langnann London – 1 t ed- 1977- p 151/ اللسانيات و حنو النص ص  –ضمن إبراهيم خليل

227  

  نوعها  الضمائر املنفصلة   األبيات اليت احتوت الضمائر
  أنا سليل الشرف:أمية

  هم رفقيت منذ الصغر
  و ها هم أقبلوا
  أنت رأيت ذاك
  إذن مد يب حظي

  أنا
  هم
  هم
  أنت
  هم

  املتكلم
  الغائب
  الغائب
  املخاطب
  الغائب

  أنا سارق؟: بالل
  أنا آبق

  أنا
  أنا

  املتكلم
  املتكلم

  الغائب  هو  أجل هذا هو الرأي:أمية
  قل هو اهللا: بالل

  أفق أنت هو اهلاذي
  هم يريدون أن أعود إىل الشرك

  هو
  أنت
  هم

  الغائب
  املخاطب
  الغائب

  املخاطب  أنت  فأنت أعظم جان:الصبيان
  سبحانه هو الصمد: لبال

  هو املالذ املعتمد
  هو أحلمي هو السند
  من أنت يا شيخ

  هو
  هو
  هو
  أنت

  الغائب 
  الغائب 
  الغائب
  املخاطب

  املخاطب  أنت  فأنت الذي أغرته شقاقي: أمية
  املتكلم  أنا   فها أنا أحبوك العتاقة:أبو بكر
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جاءين زيد و هو مسرع :"عبد القادر اجلرجاين مع أنه مل يفرد هلا بابا كالوصل و الفصل قائال
إن الضمري أغىن عن تكرار زيد ...فهي من حيث الداللة و اللفظ نظري قوهلم جاءين زيد و زيد مسرع 

صرحيا كأنك امسه أن يعيد  ةاملرفوع، مبرتلبضمريه املنفصل  تزيد، فجئو ذلك أنك إذا أعدت ذكر ...
بذلك يكون استخدام الضمائر أو األدوات من عناصر حتسني  و، " 1تقول جاءين زيد و زيد مسرع

، "2فأستخدم الضمري أضفى على املعىن فيه شيئا من القوة...فال يقتصر دورها على الربط فحسب: الكالم
 وتنفي عند التكرار،  واتساقا،  وفاإلحالة بوساطة الضمري من عوامل الربط اليت تفيد الكالم متاسكا، 

  .جتنبه التشتت
هم رِفقيت : أمية:و هذا ما وجدناه واضحا يف مدونتنا ، من خالل اكتشاف بعض الضمائر املستعملة مثال

  الغائب يعود على الرجال ،أي صحبة أمية،فأغىن الضمري عن " هم"ر؛ فالضمري 3رالصغمنذ 
  :،أكسبه حسنا و تألقا و اتساقا،ال جنده يف قول أمية دائما )الرجال رفقيت منذ الصغر( تكرار االسم

  .الغائب عائد على الرجال فأغىن عن تكرار االسم" هم"،فالضمري  4و ها هم اقبلوا ،أهال و سهال
بالل، "أغىن بدوره من تكرار بعض األمساء  يأيضا من الضمائر البارزة يف نصنا، الذ" هو"الضمري 
  :يقول الشاعر " الكاهن
  و خصم يل ميين يف غيايب إذن هو يب   حفي يف حضوري: أمية
  و صه ما أنت أستاذي  أفق أنت هو اهلاذي:بالل

يب حفي  يف حضوري كذلك األمر بالنسبة  بالل إذن" بالل"عن تكرار اسم " هو"فقد أغىن الضمري 
أفق  --- ر اسم الكاهن أفق أنت هو اهلاذي ،ففي النموذج جند أن هو قد أغىن عن تكرا:للمثال الثاين 

  أنت الكاهن اهلاذي 
هو املالذ / سبحانه هو الصمد: بالل:كذلك يف قول الشاعر على لسان بالل " هو"استعمال الضمري 

  هو احليي هو السند/ املعتمد
  .اهللا أحلمي اهللا السند/ اهللا املالذ املعتمد/ سبحانه اهللا الصمد:فتقرير الكالم كاآليت 

 ااكسب األبيات رونقا و مجاال تستسيغه اآلذان، كم دعن تكرار لفظ اجلاللة، فق"هو "أغىن الضمري 
  .أكتسب األبيات متاسكا و اتساقا جنبه التشتت و االندثار

                                                
  69ص –دالئل اإلعجاز –عبد القادر اجلرجاين  1
  68ص  –املصدر نفسه  2
  06ص  –نفس املرجع السابق  –حممد العيد آل خليفة  3
 08ص  –نفس املرجع السابق  4
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أما الضمائر املتصلة ،فقد تنوع استعماهلا يف مدونتنا بني الضمائر املبنية على الضم يف حمل رفع فاعل أو 
ل ، أو مبنية على السكون يف حمل رفع فاعل من جهة ،الواقعة يف حمل مبنية على الفتح يف حمل رفع فاع

  .نصب من جهة ثانية
  و سنحاول الكشف عن هذه الضمائر و اليت سنلخصها يف اجلدول اآليت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها تعود على و مما جيدر اإلشارة أليه ،من خالل الكشف عن نفسية توارد الضمائر املتصلة أا جل
رفع فاعل ،و هذا ما يؤكد لنا اهتمام الشاعر بالشخصية البارزة يف  ل الفاعل أي كلها تقريبا يف حم

القوية ،املزودة بالصرب و الثبات و اإلميان القوي ،و ذة املسرحية إا شخصية سيدنا بالل ،الشخصية الف
  .عائدة يف معظمها على شخصية سيدنا باللمتعلقة أو " املنفصلة و املتصلة "هلذا كانت أغلب الضمائر 

عن التنوع يف األفعال فهذا ما سندرجه هو اآلخر يف اجلدول  اهذا عن الضمائر املنفصلة و املتصلة، أم
  :اآليت

  موقعة من اإلعراب   الضمري املتصل  الكلمة
ضقت  
صدعت  
كتمت  
دنت  
تركت  

  التـــاء
  التـــاء 
  التــاء 
التـــاء  

  اءالتــــ

  ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل 
  ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل

  ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل 
  ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل  

  ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل
  رضينا
  فاسقناَ

  نــا 
  نــا

  كون يف حمل رفع فاعل ضمري متصل مبين على الس
  ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل

  أتاين
آمنت  
أسلمت  
عرفت  
صرت  

  اليــاء
  التــاء 
  التـــاء

  التـــاء 
  التــاء 

  ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل
  ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل 
  فاعلضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع  
  ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل 

ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل  الكاف  يرمحوك  
  ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به  اليــاء  انقذوين
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فيه داللة على أن " املاضي و املضارع و املستقبل"الثالث إن استحضار الشاعر للزمن بأبعاده 
 شاعرنا ال يتناول الظواهر مبتورة من حركتها الطبيعية يف حركة الزمن،هذا ما يؤكد نفسية شاعرنا

الطويلة و الثابتة، و إذا ما تتبعنا مدونتنا فسنجد أن األبيات األوىل منها قد تضمنت أمرا أو فلنقل 
استهلت باألمر ،و األمر كما قلنا سابقا طلب و دعوة توجه للمخاطب الذي إن كانت له تلبية 

  الداللة  الزمن  الفعل

  صقت
  كنت

  صدعت
  عفت
  دنت
  تركت
  طبت
  عشت
  رأيت
  صبأت
  طغى
  أسأت

  
  
  
  

  املاضي

  
  

  االستذكار للمآسي و اآلالم 
  
  
  

  اليت أملت بسيدنا بالل

  سأروح
  لأستقب
  يتلو

  أن تستقل
  أعيذ

  أن أعود
  أن أرتد

  أحسست
  أحس
  فافرش

  كن أنق وفاخدمهم، 

  مضارع
  مضارع
  مضارع

  مضارع منصوب بأن
  مضارع
  مضارع

  مضارع منصوب بأن
  مضارع منصوب بأن

  مضارع
  أمر 

  أمر
  

  املضارع الدال على 
  

  استمرار الظاهرة خاصة 
  

  رنة بالقرائن االفعال املقت
  

  الدالة على املستقبل مثل 
  
  
  

  السني يف سأروح
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رش،فأخدمهم و فأف"واستجابة فإا لن تكون إال يف زمن االستقبال و هذا ما جنده يف قول الشاعر 
  .فأمية يأمر بالل بالتهيء لضمة الرفقة و إعداد جملس السمر " كن

أما عن األفعال املاضية ،فنستطيع أن نقول أا كانت يف جمملها حلظة تأمل سابق و جتربة ماضية قد 
به رب الذي تورد يقنع ا بالل املخاطب و حيفزه على االستجابة لدعوته تلك و املتمثلة يف قيمة الص

  .؛الصرب على الظلم و األمل و العذاب و الرق و القهر ؛حىت أجهر بإسالمه
جند أيضا نوعا من األفعال املاضية اردة من زمنها األصلي ،لتدل على الزمن املستقبل بعد أن وقعت 

  لو يعلم القوم أين: فعال للشرط و جوابا له ،و جند ذلك يف قول الشاعر على لسان بالل
  يت مجعاعفت الطواغ  

  و دينه السمح شرعا    و دنت باهللا ربا
  و أوسعوين قرعا    ألوجعوين ضربا
  إليه يف السر أسعى    و أحرموين بيتا

و  أحسست:"كـإضافة إىل األفعال املضارعة الواردة يف نصنا الدالة على احلاضر من جهة 
ضارعة املنصوبة سأروح، كما جند األفعال امل:مثل، و الدالة على املستقبل من جهة أخرى "أحس

  .و خلصناه يف اجلدول املرفق السالف الذكرو هو ما ذكرناه سابقا " أن"باألدوات اخلاصة 
   .و بذلك يكون للتنوع يف األفعال نصيبه األوفر يف نصنا؛ فكان لكل زمن داللته اخلاصة به

  :الظواهر األسلوبية :ثالثا
فيها الدراسة األسلوبية على املخرجات العلوم اللغوية املنهج األسلويب ،أحد املناهج النقدية اليت تعتمد 

املختلفة و املستحدثة و املستثمرة يف الدراسة خاصة و أن األسلوبية متجددة ،مواكبة لروح العصر 
معطياته ؛فيكون  بذلك  النص األديب يف الدراسة األسلوبية بلغته و أساليبه احملور األول و الرئيس 

  .للدراسة األدبية
اهم تلك الظواهر اليت ميكن من خالهلا دراستها إن تتم عمليات الكشف أايل والنقدي ومن   

وسنرصد يف هذا  ظاهرة التكرار و ظاهرة التقدمي و التأخري و التعريف و التنكري و احلذف والذكر
اجلزء من الفصل الثاين بعض هذه الظواهر و نكشف جتلياا يف إطار السياق و بذلك تتم عملية 

الكتمال حيث تع يف الفصل األول للجزئيات األولية للنص ، و سنحاول يف هذا اجلزء التعرض لباقي ا
  :اجلزيئات؛حىت تكتمل الصورة و ينمو النص ،و سنبدأ بأوىل هذه و هو 
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  :التكرار -1
يف عملية اإلحياء ،و تعميق أثر الصورة يف ذهن هم التكرار ظاهرة من الظواهر األسلوبية ،اليت تس

فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة يف العبارة و يكشف عن اهتمام املتكلم ا،و هو "القارئ 
، فقد يكون 1ذا املعىن ذو داللة نفسية قيمة تفيد الناقد األديب الذي يدرس األثر و حيلل نفسية كاتبه

كثر باللفظ و املعىن و أو أتان مثال،أو كليا تتكرر فيه مجل - فونيم - جزء –التكرار جزئيا أي تكرار 
االنسجام و  -الكالم–و يعد التكرار من معاين النحو اليت تبث يف النظم :"هذا ما أكده اجلرجاين قائال

و منه ... -فونيم–و قد يكون التكرار جزئيا أي يكتفي فيه الناظم بتكرير جزء .االتساق و التناسق
و املعىن ، ومنه ما يكون تكرار يف املعىن ال يف أو أكثر باللفظ تان الكلي ، وهو الذي يتكرر فيه مجل

و هي :اإلعادة  فيأيت بذلك التكرار إلظهار العناية باألمر و يقول الثعاليب يف باب التكرير و...2اللفظ
،و بذلك يكون التكرار وسيلة من الوسائل السحرية اليت 3... العناية باألمر  إظهارمن سنن العرب يف 

، فالشاعر 4مة املكررة يف إحداث نتيجة معينة يف العمل السحري و الشعائريتعتمد على تأثري الكل
مثال يكرر و ينوع يف إنتاجه األديب خاصة الشعري منه،فالقصيدة الشعرية تبىن عادة من عنصرين 

التكرار و التنوع ،فاملوسيقى يكرر نغمة يعينها يف أمناط حمددة ،و كذلك الشاعر فهو :اساسني هي 
و هذا ما سنحاول " . 5ا يعينها يف أمناط يعينها ،و هو ذا حيقق لقصيدته النظم و البقاءيكرر أصوات

الكشف عنه من خالل استخراج مواطن التكرار البارزة يف نصنا الشعري أو باألحرى يف مسرحيتنا 
  :الشعرية ،و ميكن أن نلمس التكرار يف ااالت اآلتية

  :تكرار الضمري - 1-1
بقول الشاعر .و النماذج يف هذا اال كثرية  ائر املتصلة العائدة على الفاعلأخص بالذكر هنا الضمو

  :على لسان بالل 
  قد ضقت من الرق ذرعا    : ................بالل

  صدعت بالدين صدعا    لو أنين كنت حرا

                                                
  240ص  -1952-منشورات دار اآلداب بريوت  -لشعر املعاصرقضايا ا –نازك املالئكة  1
 231ص  –اللسانيات و حنو النص  –خليل  إبراهيم 2
 -1ط-دار الكتاب العريب بريوت- حممد االسكندر–مراجعة و فهرسة إميل يعقوب –حتقيق فائز حممد –فقه اللغة و سر العربية  –أيب منصور  الثعاليب  3

  289ص  -1427/2006
ص  -1981-دراسة يف أصوهلا و تطورها دار األندلس للطباعة و النشر–الصورة يف الشعر العريب حىت أواخر القرن الثاين اهلجري –البطل علي  4

2018/220/221 
  30ص -البنيات األسلوبية صمن مصطفى السعد ين/29ص  -1977 -جملة الشعر العدد الثامن–التكرار يف الشعر –فاطمة حمجوب  5
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  مل أدخر وسعا    كتمت ديين كتما 
  ..................    و دنت باهللا ربا
و هو حيمل .تكرر عدة مرات ، يف هذا تأكيد للذات و األنا يف مواجهة الواقع " ءالتا"فالضمري املتصل 

  :دالالت عميقة مباشرة و غري مباشرة 
  :الداللة املباشرة 

  
  إثبات الذات اإلسالمية املؤمنة باهللا يف مواجهة الكفار    :                     التاء

  "اجلذور"باألصل  التمسك                                  
  "شخصية بالل القوية"احلفاظ على الشخصية                              

  
  احلياة  :التاء

  القوة  
  املواجهة و التصدي  

  
  :تكرار الفعل - 1-2

  :يقول الشاعر على لسان بالل :و من النماذج اليت احتوت تكرارا واضحا لألفعال مايلي 
  و مل أر ربا سوى اهللا رازقا    فلم أر ربا سوى اهللا حافظا:بالل

؛فبالل ينفي أن يكون إهلا غري اهللا حافظا " مل"حيث تكرر الفعل املضارع ازوم بأداة اجلزم و النفي 
ازوم داللة " أرى"و رازقا ،فاهللا سبحانه و تعاىل هو احلافظ و الرازق ،فأعطى هذا التكرار للفعل 

جل ؛كما جند داللة أكثر عمقا و تأكيدا على عظمة اخلالق  عزظمة اليت ال تتوفر إال يف اهللالقوة و الع
  :يف قول الشاعر على لسان بالل مرة أخرى و هو يقول

  سؤاله تستبنيو هل قدرت أن     فهل قدرت أن تستجيب لسائل: بالل
  أو تنيل نواله؟برب و لطف     و هل قدرت كاهللا أن تشمل الورى

أكسبت األبيات عمقا وإثارة و تعجيز؛فبالل ":هل"ستفهام املسبوق بأداة اال" قدرت"تكرار الفعل 
يرفض رفضا تاما أن يسلم نفسه  لكاهن عاجز أمام قدرته اإلله الواحد األحد القادر على كل شيء 
  .فليس لكاهن أن يشمل الورى أو خيلق ذبابا أو يستبني سؤاال ؛فاألمر كله اهللا الواحد القادر املتمكن
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و  نوية على شعوذة الكاهن و تكهنه الباطل يف قول الشاعر على لسان الكاهتكرار آخر محل داللة ق
  :هو يعوذ بالل بتعويذته الكاذبة

  و بالسارين يف السبسب أعيذ العبد باهلبهب:الكاهن
فالكاهن يعوذ بالل من كل  هذيان أصابه ؛بالنجم و بالبومة ،و بكل أمساء اجلن اليت ستشفيه من 

مستعينا باالت كي تفك قيده مما أصابه ؛و لكن بالل يأىب و هو يصيح " شفعقول و شرنوع"هذيانه 
فاهللا هو وحده املنقذ من كل داء ،و ما تعويذتك هذه إال من كيد ... أفق أنت هو اهلاذي:قائال 

  .شيطان مارد
تكرر و بشكل واضح و قوي يف قول الشاعر على لسان الصبية و هم حيدقون " صبأت"الفعل 

  :نببالل و ينشدو
  صبأت يابن محامه      صبأت يابن محامه

.....................      .......................  

.....................      ........................  
  ........................      .............صبأت
  ..........................      .............صبأت

ة على اكتشاف صبأ بالل و كفره باالت و العزى؛فهاهم الصبية فقد تكرر الفعل ليدل داللة واضح
هللا  إسالمهإياه باحلجارة عقوبة له على صبئه و إعالن يصفقون و يرقصون و يعترون بالال ،رامجني 

  .الواحد األحد 
  :الصبيةيف قول الشاعر على لسان أحد " تعالوا"تكرر كذلك الفعل 

  مصدر الصوت الذي كان صاديا أرى    اتعالوا تعالوا يا رفاق فها هن:أحدهم 
يدل يف النص على تلك الرغبة املتأججة يف معرفة مصدر الصوت الذي كان "تعالوا"و تكرار الفعل 

يتأمل ،مصدر صوت بالل و هو مقيد حتت الصخور عليال من الضر و العذاب و بذلك تعمق داللة 
زود بالذكر و بني اجلسم العليل املربح من الصورة فإذا ا جتسد قمة العذاب و األمل بني الذات امل

  .الضر 
أما إذا قمنا بإحصائية لنسبة شيوع الفعل أو .هذا عن تكرار بعض األفعال الواردة يف النص 

و .1االسم يف مسرحية بالل بن رباح حملمد العيد آل خليفة لوجدنا طغيان اجلمود و الركود أو الرتابة

                                                
  68ص  –دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليالي حملمد العيد  -لك مرتاضعبد املا 1
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رية مفعمة باحلركة و احليوية و األمل الذي كان بالل ينتظره و نصنا كما قلنا هو معلوم مسرحية شع
و " ص"املتمثل يف حريته و إعالنه لدينه و إسالمه و عبوديته هللا الواحد الصمد،و زيارته لرسول اهللا

املسرحية كما هو معلوم من الفنون املفعمة باحلركة و احليوية خاصة يف تلك احلوارات املتباينة بني 
حتوت بنيات حاول فيما يلي رصد النماذج اليت افعال دالة على احلركة و التطور و سنشخصياا بأ

حىت نبني مدى طغيان الفعلية فيها على االمسية،أو مدى التجاوب بينهما لتجسيد فعلية و بنيات امسية 
شياء يعين الدرامية ،إال أن الفعلية احلركية هي اليت تنتصر يف اية النص ،و هذا يعين عدة أ  الرتعة

انتصار نزعة التفاؤل على نزعة التشاؤم و اليأس ،انتصار احلق على الباطل أو حتمية انتصار احلق على 
الباطل ،انتصار اإلميان على الكفر،و هذا ما سنحاول الكشف عنه من خالل بعض املشاهد اليت 

ا عن األخرى ،يقول مدى كثافة إحدامه باألحرىاحتوت هذا التجاذب بني الفعلية  أو االمسية أو 
  :الشاعر يف املشهد الثاين من الفصل األول على لسان بالل و هو يناجي ذاته و يشكي مهومه و آهاته

  قد ضقت بالرق ذرعا      آه من الرق آه:بالل
  صدعت بالدين صدعا    لو أنين كنت حرا     
  مل أدخر وسعا    كتمت ديين كتما      

  اغيت مجعاعفت الطو    لو يعلم القوم أين    
  و دينه السمح شرعاو دنت باهللا ربا                  
  ذكر عن القوم ينعىحممد فيه يتلو                       

  ماال يعي حني يدعىتاهللا لست بداع                    
  و ليس ميلك نفعافليس ميلك ضرا                     
  ن ديين طبعاإعاللكن موالي يأىب                     

و يف هذا النص أو املشهد جند مخس وحدات يبتدئن باسم و ست وحدات يبتدئن بفعل كما يبني 
  :اجلدول اآليت 
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فعلية على و باملقارنة بني الوحدات اليت تبدأ بفعل ،والوحدات اليت تبدأ باسم نلحظ طغيان ال
هي الطاغية يف الوحدات األوىل و لكن  برتابتهااالمسية ،و ميكن أن نرى أيضا كيف أن البنية الفعلية 

بالل  اعترافسرعان ما يتحول النص إىل البنية االمسية فيحل حمل احلركة و التفاؤل ؛وذلك من خالل 
 اية املطاف ؛فبالل يف آخر النص للواحد األحد الصمد ،الرتابة و الركود يف هبعباداتبدينه السمح و 

حائر متسائل عن كيفية اخلالص من رق أمية و غرطسته ،و هو بذلك يف حالة ركود و ثبات ،فاالسم 
كما هو معلوم حيمل يف طياته دالالت الثبات و الركود ؛فبنية النص إذن تتجاذبه االمسية الثابتة و الفعلية 

  .الت الثبات و الركود كانت هي النهاية اليت وصل إليها باللاحلركية و لكن يف هذا النص جند أن دال
مشهد آخر فيه االمسية كلية على النص فال وجود لألفعال بني دفاته ،يقول الشاعر على لسان بالل 

  اخل..و هو يعترف صراحة بإسالمه و بعبادته للواحد األحد ،الصمد ،املعتمد
  أحد أحد***أحد أحد: بالل

  مدهو الص***سبحانه 

  البنية االمسية  البنية الفعلية
  ضقت

  كنت ،صدعت
  كتمت، مل أدخر

  كفت
  أوجعوين،أوسعوين
  أحرموين،أسعى

  يتلو،ينعى
  ميلك،ميلك

  يأىب
  وقعت

  آه،الرق،ذرعا
  ا، صدعنحرا، الدي
  اديين، وسع

  ا، مجعتالقوم، الطواغي
  ا، تسرعح، السمة، النيااهللا، رب

  ضربا،قرعا
  ربيتا، الس

  م، القواحممد، ذكر
  تاهللا،داع
  ضرا،نفعا

  طبعا موالي، ديين
  اخلالص،شندق أفعى
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  و ال ولد***ال والد 
   أحد*** أحد أحد 
  ذ املعتمد*** هو املال

  هو السند*** هو احلمى 
  أحد أحد*** أحد أحد   

  على األحد***مهيمن 
  له سجد*** كل الورى 
  د و الرشد*** مؤيت السدا
  جمد انفرد*** بالعز و الـ

  أحد أحد*** أحد أحد   
  منه املدد****منه اهلدى 
   األبدعلى *** له العلى

فكل الوحدات تبدأ باسم ،و يف ذلك داللة على الركود و الثبات ،الثبات على موقفه،فبالل ثابت 
و هذا ما  على موقفه من دينه ،فلن يرضخ ألمية و لآلهلة ،فبنية النص جسدا األمساء ال األفعال ،

الحركة والتطور  ات،يتناسب وطبيعة املوقف والسياق؛فطغيان االسم على الفعل يعين الركود و الثب
ولكن سرعان ما يتحول هذا الركود و الثبات إىل حركة و تفاؤل و جتدد ،جنده يف املشهد التاسع 
واألخري من الفصل الثاين،أي املشهد األخري من املسرحية ،يقول الشاعر على لسان كل من أبو بكر 

  :و أعتقه من رق أمية و ظلمهأي يف احلوار املتبادل بينهما بعدما أنقذ أبو بكر بالل  وبالل ؛
  : أبو بكر

  فإن بالل من كرام رفاقي**** ضعوا عن بالل يا عبيد قيوده 
  أذى األسر و التعذيب كل فراق**** لك اهللا فاض يا بالل مفارقا

  و أسلمت للرمحن دون نفاق**** صربت طويال يا بالل على األذى
  قبول عتاقي و من فضله أرجو**** فها أنا أحبوك العتاق لوجهه 

  : بالل
  لك اهللا من كل املهالك واق****من الردى وقيت أبا بكر حيايت 

  علي بظلم آخذ خبناقي****وأنقذتين من رق موىل مشدد
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  جزاء على اإلحسان غري عناقي****تقبل أبا بكر عناقي يف ظلم أجر
لتفاؤل و األمل ،فكانت البنية فقد حتول النص إىل البنية الفعلية ،فحل حمل الرتابة و الركود و احلركة و ا

الفعلية هي اية مسرحيتنا،و هذا يعين انتصار نزعة التفاؤل على نزعة التشاؤم،انتصار احلق على الباطل 
  . ،أو باألحرى حتمية انتصار اإلسالم على الكفر

غمية و اخلفة و أخريا نقول إن هذا التكرار فضال عن داللته النفسية حيمل دالالت فنية تكمن يف حتقيق الن
؛اليت " أحد أحد"يف األسلوب مما يضفي على النص قدرة أكرب يف التأثري على املتلقي،خاصة تكرار املفردة 

  أثرت على املتلقي تأثريا بالغا متثل يف اإلقرار بالعبودية هللا الواحد الصمد
  :التقدمي و التأخري -2

سن يعيد الغاية ال يزال بفتر لك عن بدايعه،و باب كثري الفوائد جم احملا:"وصف القدماء التقدمي بأنه
و ال تزال ترى شعرا يروقك مسمعه و يلطف موقعه،مث تنظر فتجد سبب أن راقك  لطيفةيفضي بك إىل 

؛فللقواعد النحوية األثر الكبري يف " 1مكانو لطف عندك أن قدم فيه شيء و حول اللفظ عن مكان إىل 
أن ليس :" ظيم مفردات النص األديب من خالهلا فيذكر أجلرجاين حتديد الترتيب من تقدمي و تأخري ،فتن

،و لكن النص األديب " 2النظم إال توخي معاين النحو و أحكامه و وجوهه و فروقه فيما بني معاين الكلم
ال يبقى ملتزما جا واحدا و حطا حنويا معياريا بعينه ،بل حيدث انزحات متاحة و ممكنة يف قواعد اللغة و 

تلك  إبرازفتشكل ظاهرة االنزياح ظواهر أسلوبية خاصة يف النص ؛فالدراسة األسلوبية تنشط يف . حنوها
  .االنزياحات و دراستها و حتليل مجالياا التشكلية الفنية و املوضوعية

عرف التقدمي و التأخري من الوسائل اللغوية النحوية التحويلية ،فيتم بذلك حتويل اجلملة من فعلية إىل و
ية أو العكس،فيكون بذلك الترتيب اجلديد مرتبطا ارتباطا وثيقا باملعىن األوىل يف الذهن،كاشفا عنه امس

كن يف الفصاحة و حسن التصرف مأحد أساليب البالغة و هو داللة على الت:" ؛فالتقدمي و التأخري إذن
ناية و االهتمام باملتكلم أو ، فيكون بذلك التقدمي للع"3،و وضعه يف املوضع الذي يقتضيه املعىن يف الكالم

  اخل...االختصاص 
حممد فيه يتلو :اعر على لسان بالليقول الش: و من النماذج اليت احتوت تقدميا و تأخريا جند مايلي

  ذكرا على القوم ينعي

                                                
 106ص –دالئل اإلعجاز  -عبد القاهر أجلرجاين 1
  525ص –املرجع نفسه  2
 97ص  -مدخل إىل البالغة العربية –يوسف أبو العدوس  3
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املتقدم هلذا التقدمي داللته القوية ،املتمثلة يف داللة احملبة و التعلق باملتقدم ؛ف و فقد تقدم الفاعل على الفعل
  .كان استهالله هلذا البيت باسم حممد" ص"فلشدة تعلق بالل بسيدنا حممد " ص"هو سيدنا حممد 

لسان كل من عتبة و النضر  ىتقدمي آخر للفاعل و لشدة االهتمام باملتقدم أيضا جند يف قول الشاعر عل 
  :و الوليد و عقبة و هم يتفاخرون بصديقهم و خرية صحبتهم أمية

  1بت يف األجواد نفساأمية ط:عتبة
  أمية عشت مرعى اجلناب:النضر
  أمية مل يزل ناديك ظال:الوليد
  أمية مل تزل خري الصحاب:عقبة

عن تقدمي الضمري العائد على املتكلم فنجده يف  اهذا عن تقدمي الفاعل لشدة اهتمام املتكلم باملتقدم، أم
  :قول الشاعر

  2لك الويل من بطشي:أمية
  لك الويل جانبا:عقبة
  لك الويل سارحا :                 الوليد

به الالم اليت تفيد  أحلقتفكان هلذا التقدمي داللته الباطنية للفت االنتباه إىل طبيعة املتكلم الذي 
االختصاص ؛فالالم اليت حلقت بالكاف يف النماذج السابقة دلت على شدة لفت انتباه أمية و صحبته إىل 

جنده يف قول الشاعر على لسان بالل و " : لك"ضمري العائد على املتكلم موضع آخر تقدم فيه ال. بالل
  :هو يقدم شكره للصبية بعد أن تقدم إليه أحدهم ملد يد العون إليه ،لكن بالل يرفض ذلك قائال

  و إن كنت مل أطعم و اشرب لياليا**** لك الشكر ما يب حاجة لكليكما
البيت ،جاء للداللة على اهتمام بأمر املتقدم ،فبالل قدم فتقدمي الضمري العائد على املتكلم يف هذا 

شكره للصيب الذي حاول إعانته حىت و إن رفض ذلك العون جنده مهتما ألمر صاحبه ،و هذه داللة قوية 
  على شدة إميان بالل و أخالقه النبيلة و شخصيته القوية 

لصديق و هو يواسي و يؤازر بالال بعد تقدمي آخر للضمري العائد على املتكلم جاء على لسان أبو بكر ا
  : أن خلصه أو أعتقه من رق أمية و جربوته و ظلمه قائال

  أذى األسر و التعذيب كل فراق    لك اهللا فأض يا بالل مفارقا:أبو بكر

                                                
  7/8ص  -–حممد العيد آل خليفة  1
  08/12ص  - نفس املرجع السابق 2
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فتقدمي الضمري يف كل ما سبق ذكره جاء للداللة على االختصاص و لفت االنتباه ألمر املتكلم،و هو 
  .للفت االنتباه إىل طبيعة املتقدم الذي حلقت به الالم تفيد االختصاص أسلوب انزياحي

هذا خمتصر وجيز عن أهم مواطن التقدمي و التأخري و ما أفادته يف مسرحيتنا من عناية و اهتمام حظي 
  .ما املتقدم سواء أكان فاعال أو ضمريا عائدا على املتكلم

  :احلوار -3
ان العمل الدرامي ،خاصة املسرحية ،فنجاح املسرحية أو فشلها يف كثري يعد احلوار ركنا أساسيا من أرك
و يتفق الكثري من النقاد إذ أنه العنصر الذي يضفي على املسرحية احلياة "من األحيان يتوقف على احلوار ،

ففي املسرحية ...على أن اخلطوة األوىل لصياغة احلوار املسرحي اجليد هي فهم الشخصيات فهما عميقا 
و على أية حال فواقعية احلوار " 1ب على شخصية أن تعرب و تفسر نفسها،و ذلك من خالل احلوارجي

الرامي ختتلف من شخص إىل آخر، و من مسرحية إىل أخرى؛فاحلوار املسرحي ليس جمرد حوار فحسب 
التارخيي  بل هو جزء من أجزاء احلدث و هذا ما سنجده يف مسرحيتنا،هذه األخرية اليت تنتمي إىل املسرح

الذي ينقل لنا واقعا تارخييا دينيا أو باألحرى ينقل لنا شخصية من الشخصيات التارخيية اهلامة يف تارخينا 
الديين اإلسالمي ،أال وهي شخصية بالل رضي اهللا عنه و أرضاه،فقد تناول شاعرنا أحداثا نسجتها 

الشخصيات األخرى رئيسية كانت أم  الشخصية و ضت ا ، ومن خالل احلوار املتبادل بينهما و بني
  .ثانوية

أحداث تارخيية مرتبة ترتيبا واقعيا مطابقا لألحداث  النص،لقد استخدم الشاعر أو الكاتب يف هذا 
وصوال إىل اية النص و هو ...تطورها حىت اية املسرحية مستهال نصه بإعداد املتكأ لرفقة أميةالتارخيية 

ظلمه على يدي أىب بكر الصديق رضي اهللا عنه ،إضافة إىل الصراع  عتق بالل و ختلصه من أمية و
متيز النص الذي بني .الصاعد الذي ختلل مشاهد املسرحية ،أضفى على النص حوار جيدا و صحيحا

الشاعر ألفاظا واضحة و  معلى مستوى استخدام األلفاظ؛ استخد حو النماء، وضو حأيدينا، بالوضو
فلغة "الغموض و الذاتية ،حىت يفهم اجلمهور للوهلة األوىل ما يعرض أمامه،  مألوفة بعيدة عن الغرابة و

الشعر يف املسرح مطالبته بأن تبتعد عن التعبري عن املشاعر الذاتية اخلاصة للشاعر و كل وسائل اإلمياء 
حممد ،فيكون احلوار بذلك بلغة عادية سهلة و مألوفة ،هذا ما مييز عادة أسلوب و لغة "2اخلفي الرحيب

العيد ،و سنحاول فيما يلي أن تقف عند أهم املشاهد اليت احتدم فيها الصراع و احلوار و توزع بني 
                                                

  66/67ص -2008 -1ط  - مصر العربية للنشر و التوزيع -لغة املسرح بني املكتوب و املنطوق -ى اللوحتوفيق موس 1
ص  -200فيفري –مؤسسة مياين للثقافة اخلريية  -1ج- جمموعة كتاب-مقال عن كتاب ندرة الشعر املسرحي-لغة الشعر املسرحي-على عشري زايد 2
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شخصياا توزيعا منسجما و من ذلك جند قول الشاعر يف املشهد الرابع من الفصل األول على لسان 
  :أمية، عتبة،النضر،الوليد،بالل،عقبة:كل من الشخصيات اآلتية

  1بأخدان الكهولة و الشباب بلوا أهال و سهالو ها هم اق:أمية
  أمية طبت يف األجواد نفسا:عتبة
  أمية عشت مرعى اجلناب:                             النضر
  أمية مل يزل ناديك ظال:الوليد
  أمية مل تزل خري الصحاب:                            عقبة
  بالل هلم  تعالوا فاجلسوا و اذهب فأحضر:أمية
  مبادرا          خري الشراب:بالل
  لقد أسرعت وحيك يف اجلواب**** متهل و انتظر يا عبد أمري :أمية
  

  و ما خري الشراب؟:عقبة
  أجب:أمية
   صريح من األلبان يسقى يف القعاب:        بالل

فاحلوار يف املقطع أو املشهد السابق موزع على ستة شخصيات توزيعا منسجما ال يطول يف 
د،و هو منوع تنويعا يتناسب و االنفعاالت ففيه مدح و طلب و استفهام و إخبار ، فاآلمر مثال كالم أح

الذي يأمر تارة و .أمية فهو يأمر بالل و يطلب منه أن حيضر خري الشراب لرفقته،فهو يف موضع اآلمر
جعا تارة يف ،و مترا"و اذهب فاحضر بالل إليهم:"..يتراجع أخرى،فقد أمر بالل بإحضار الشراب قائال

  .و حيك يف اجلواب"متهل و انتظر لقد أسرعت :"قوله
لقد جتاوبت اللغة مع اإليقاع اخلطي املوجود يف املسرحية ،فالشاعر يعيد صياغة التاريخ مبرآة العصر 
الذي يعيش فيه،و ذلك من خالل فهم مكونات أبطاله التارخيني ،و معرفة معاين و دالالت الكلمات 

  .اليت ينطقون ا
فور علمهم بأمر بالل و إسالمه و "عقبة ،أمية،عتبة"حوار آخر ختللته صراعات شائعة بني الشخصيات 

  :يقول الشاعر على لسان الشخصيات يف املشهد اخلامس من الفصل األول" ص"زيارته للرسول 
  فكن منه أمية يف ارتياب عبد خبيثٌ:مشريا إىل بالل و خروجه:عقبة
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  به إال بصريا بالصواب؟ س عهديو ما كان منه فلي: أمية
  أجل و ينال منا بالسباب:عقبة
  أأنت رأيت ذاك؟:أمية
  نعم مرارا:عقبة
  و اخصم يل مبني يف غيايب                                إذن هو يب حفي يف حضوري:أمية

  النتقمن منه
  خذه    :عقبة
   تأن:عتبة
  1تأن و ال تعجل بالعقاب:عتبة
  ظهوسله فان أمر فع:عتبة
  و صب عليه اسواط العذاب: عقبة
  و إن مل يعترف فاستنكف منه بظاهره:عتبة

املستخدمة  ظفقد كان احلوار بني الشخصيات جبمل قصرية واضحة ال يكتنفها الغموض و الغرابة، فاأللفا
  .واضحة مألوفة تصل إىل املتلقي بكل وضوح

و صحيحا و بصراع صاعد بني أمية و  يأيت املشهد السادس من املسرحية ،ليهيئ لنا حوارا جيدا و
الصراع الصاعد وحده هو الذي يهيء للرواية حوارا جيدا و :"بالل ،و عقبة ،و عتبة ،و الوليد فـ

و ما دام احلوار ينمو من الشخصية من الصراع ،مث هو يكشف لنا عن الشخصية و حيمل ...صحيحا
 استعمال الكلمات و ال يأيت منها إال الفعل بأداة املوضوع و شرحه ،فواجب الكاتب أن يقتصد يف

و هذا ما جند عند شاعرنا فقد اقتصد يف استعمال "2بالضروري هلذه األغراض اليت نعكسها الثرثرة 
  بالل أتاين اليوم أنك سارق:أمية:الكلمات؛حيث استعمل الضروري منها و جند ذلك يف قوله

  أنا سارق؟:               بالل
  آبقو أيضا أتاين أنك 

  أنا آبق؟:بالل
  مذ صار قليك آبقا:أمية

                                                
  71ص–ضمن لغة املسرح بني املكتوب و املنطوق /201ص  -فن كتابة املسرحية - الجوس أجرى 1
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  و جو له عاداتنا و اخلالئقا      تغادر سرا و تأيت حممدا
  فيغدو مبا يتلوه قلبك عالقا    و مسع ما يتلوه فينا حممد

  و من ذا رآين؟ :بالل
  و رايتك عنده مرارا :عقبة
  مىت؟:بالل
  مهما الليل غاسقا:عقبة
  كما قال ال أخفي عليك احلقائقا  حقيقة أجل سيدي قد كان ذاك: ألمية:بالل
  صبأت إذا؟:أمية
  فما كان غري اهللا ربا خاقا         آمنت باهللا وحده:بالل

  و صرت مقرا بالشهادة ناطقا    و أسلمت سرا مذ عرفت حممدا 
  لك الويل من بطشي:أمية
  و العزى تعلى باال    لك الويل جانبا :عقبة
  لك الويل تارقا:الوليد

فاحلوار اجليد هو مثرة الشخصية اليت "جيدا ،مسح للشخصية بالنماء و التطور فقد كان احلوار 
أحسن اختيارها و مسح هلا بالنماء مناء منطقيا ، على أن يكون الصراع الصاعد قد أقام الدليل على صحة 

شخصية فاحلوار املتبادل بني الشخصيات األربعة،تتناسب و االنفعاالت اليت ميزت كل " 1املقدمة املنطقية
اخل و االستفهام ...أتاين اليوم أنك سارقا:ففيه األخبار الذي نقله أمية لبالل فور علمه بإسالمه قائال

أنا سارق؟أنا آبق؟و من ذا رآين؟مىت؟ ،فهي مجل رد ا بالل :احلامل ملعىن التعجب يف رد بالل قائال
بإسالمه ،وصحبته لرسول اهللا حممد  ليحاول تكذيب أمية و من معه ،ليصل يف اية األمر إىل االعتراف

و يصل الصراع إىل حدته وصعوبته عند . و زيارته له،مع إقراره بالشهادة و النطق ا أمام اجلميع " ص"
و الذم  فأمية و عقبة و الوليد قد قرروا النيل من بالل عقوبة له على إسالمه وخمالفته ألوامرهم و  التهديد

كان لكل شخصية بلغتها املناسبة لدرجة وعيها و مستوى إحساسها  خروجه على دينهم و ملتهم،فقد
،فشخصية بالل غري شخصية أمية ،و شخصية الكاهن مثال غري شخصية بالل وغريه يف املسرحية،ولذا 

فإن احلوار يسهم يف بناء الشخصية األساسية و الثانوي و رمسها املندرج ا ،وهو الطريق الوحيد إىل "
مكونا للسمات العقلية والنفسية واالجتماعية للشخصية ،إذ تكون لكل شخصية  فهو...ذلك اهلدف
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لغتها املناسبة لدرجة وعيها ،و مستوى إحساسها وشكل عاطفتها ودورها يف الفعل الدرامي وموقعها فيه 
  ." 1واتفاق موقفها مع احلركة املسرحية و األحداث واحلبكة

احلوار املتبادل بني :ات الشخصيات األساسية أو الثانوية جند ومن النماذج اليت احتوت التمايز يف حوار
الكاهن و بالل ؛فاللغة اليت يتحدث ا بالل غري لغة  الكاهن ،وذلك للتباين الواضح بني املستوى الثقايف 
و النفسي و االجتماعي ،و فشخصية بالل غري شخصية الكاهن ؛فاألول يتفوه أو يتلفظ بعبارات تنم عن 

مقرة بالدين السمح على غرار  نفسيته واتمع الذي نشأ به ،فهي شخصية قوية فذة ومؤمنة، مستواه و
شخصية الكاهن الذي ينتمي إىل جمتمع حتكمه الشعوذة و اخلروج عن كل تعاليم الدين السمح الذي أتى 

  :و نلمس هذا التباين من  خالل النموذج اآليت" ص"به حممد 
  و بالنجم إذا يلمع    أعيد العبد بالزعزع:الكاهن

  و بالبومة و البوه    و احلية و الضفدع
  بالسارين يف السبسبو     أعيذ العبد باهلبهب 
  و شرنوع و مشنوه    شقعقول و شلعبعب

  :بينما يرد عليه بالل قائال
  و صه ما أنت أستاذي    أفق أنت هو اهلاذي: بالل

  فلن أبرح أدعوه      توىل اهللا إنقاذي
  فشيطانك مسفوه      و خل الكذب و الزورا

و ذلك لغرابتها هجونتها من  تفالكلمات اليت تلفظ ا الكاهن،أضفت غموضا واضحا على األبيا
جهة ،و تنافر أصوات كلماا من جهة ثانية على غرار الكلمات اليت تلفظ ا بالل فهي واضحة عادية 

  .ختللها أمر و إخبار
مع بعضهما البعض وكل منهما يسري باآلخر و يكمله؛ وما ميكن قوله مر أن احلوار والشخصية متدخالن 

 .من العناصر الفعالة و احليوية اليت يقوم عليها بناء املسرحية األم
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وباملقارنة بني الوحدات اليت تبدأ بفعل ،والوحدات اليت تبدأ باسم نلحظ طغيان الفعلية على االمسية 
 ،و ميكن أن نرى أيضا كيف أن البنية الفعلية برتابتها هي الطاغية يف الوحدات األوىل و لكن سرعان ما
يتحول النص إىل البنية االمسية فيحل حمل احلركة و التفاؤل ؛وذلك من خالل اعتراف بالل بدينه السمح 

للواحد األحد الصمد ،الرتابة و الركود يف اية املطاف ؛فبالل يف آخر النص حائر متسائل  هو بعبادات
،فاالسم كما هو معلوم  عن كيفية اخلالص من رق أمية و غرطسته ،و هو بذلك يف حالة ركود و ثبات

حيمل يف طياته دالالت الثبات و الركود ؛فبنية النص إذن تتجاذبه االمسية الثابتة و الفعلية احلركية و لكن 
  .يف هذا النص جند أن دالالت الثبات و الركود كانت هي النهاية اليت وصل إليها بالل

 دفاته ،يقول الشاعر على لسان بالل مشهد آخر فيه االمسية كلية على النص فال وجود لألفعال بني
  اخل..و هو يعترف صراحة بإسالمه و بعبادته للواحد األحد ،الصمد ،املعتمد

  أحد أحد***أحد أحد: بالل
  هو الصمد***سبحانه 
  و ال ولد***ال والد 

  البنية االمسية  البنية الفعلية
  ضقت

  كنت ،صدعت
  كتمت، مل أدخر

  كفت
  أوجعوين،أوسعوين
  أحرموين،أسعى

  يتلو،ينعى
  ميلك،ميلك

  يأىب
  وقعت

  آه،الرق،ذرعا
  ا، صدعنحرا، الدي
  اديين، وسع

  ا، مجعتالقوم، الطواغي
  ا، تسرعح، السمة، النيااهللا، رب

  ضربا،قرعا
  ربيتا، الس

  م، القواحممد، ذكر
  تاهللا،داع
  ضرا،نفعا

  طبعا موالي، ديين
  اخلالص،شندق أفعى
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  أحد *** أحد أحد 
  ذ املعتمد*** هو املال

  هو السند*** هو احلمى 
  أحد أحد*** أحد أحد   

  على األحد***مهيمن 
  له سجد*** كل الورى 
  د و الرشد*** مؤيت السدا
  جمد انفرد*** بالعز و الـ

  أحد أحد*** أحد أحد   
  منه املدد****منه اهلدى 
  على األبد *** له العلى

فكل الوحدات تبدأ باسم ،و يف ذلك داللة على الركود و الثبات ،الثبات على موقفه،فبالل ثابت 
و هذا ما  ،فلن يرضخ ألمية و لآلهلة ،فبنية النص جسدا األمساء ال األفعال ،على موقفه من دينه 

الحركة والتطور  يتناسب وطبيعة املوقف والسياق؛فطغيان االسم على الفعل يعين الركود و الثبات،
ولكن سرعان ما يتحول هذا الركود و الثبات إىل حركة و تفاؤل و جتدد ،جنده يف املشهد التاسع 

 من الفصل الثاين،أي املشهد األخري من املسرحية ،يقول الشاعر على لسان كل من أبو بكر واألخري
  :أي يف احلوار املتبادل بينهما بعدما أنقذ أبو بكر بالل و أعتقه من رق أمية و ظلمه وبالل ؛
  : أبو بكر

  فإن بالل من كرام رفاقي**** ضعوا عن بالل يا عبيد قيوده 
  أذى األسر و التعذيب كل فراق**** ل مفارقالك اهللا فاض يا بال

  و أسلمت للرمحن دون نفاق**** صربت طويال يا بالل على األذى
  و من فضله أرجو قبول عتاقي**** فها أنا أحبوك العتاق لوجهه 

  : بالل
  لك اهللا من كل املهالك واق****وقيت أبا بكر حيايت من الردى 
  م آخذ خبناقيعلي بظل****وأنقذتين من رق موىل مشدد

  جزاء على اإلحسان غري عناقي****تقبل أبا بكر عناقي يف ظلم أجر
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فقد حتول النص إىل البنية الفعلية ،فحل حمل الرتابة و الركود و احلركة و التفاؤل و األمل ،فكانت البنية 
ق على الباطل الفعلية هي اية مسرحيتنا،و هذا يعين انتصار نزعة التفاؤل على نزعة التشاؤم،انتصار احل

  . ،أو باألحرى حتمية انتصار اإلسالم على الكفر
و أخريا نقول إن هذا التكرار فضال عن داللته النفسية حيمل دالالت فنية تكمن يف حتقيق النغمية و اخلفة 

؛اليت " أحد أحد"يف األسلوب مما يضفي على النص قدرة أكرب يف التأثري على املتلقي،خاصة تكرار املفردة 
  رت على املتلقي تأثريا بالغا متثل يف اإلقرار بالعبودية هللا الواحد الصمدأث
  :التقدمي و التأخري -2

باب كثري الفوائد جم احملاسن يعيد الغاية ال يزال بفتر لك عن بدايعه،و :"وصف القدماء التقدمي بأنه
فتجد سبب أن راقك  يفضي بك إىل لطيفة و ال تزال ترى شعرا يروقك مسمعه و يلطف موقعه،مث تنظر

؛فللقواعد النحوية األثر الكبري يف " 1و لطف عندك أن قدم فيه شيء و حول اللفظ عن مكان إىل مكان
أن ليس :" حتديد الترتيب من تقدمي و تأخري ،فتنظيم مفردات النص األديب من خالهلا فيذكر أجلرجاين 

،و لكن النص األديب " 2ما بني معاين الكلمالنظم إال توخي معاين النحو و أحكامه و وجوهه و فروقه في
ال يبقى ملتزما جا واحدا و حطا حنويا معياريا بعينه ،بل حيدث انزحات متاحة و ممكنة يف قواعد اللغة و 

فتشكل ظاهرة االنزياح ظواهر أسلوبية خاصة يف النص ؛فالدراسة األسلوبية تنشط يف إبراز تلك . حنوها
  .ليل مجالياا التشكلية الفنية و املوضوعيةاالنزياحات و دراستها و حت

وعرف التقدمي و التأخري من الوسائل اللغوية النحوية التحويلية ،فيتم بذلك حتويل اجلملة من فعلية إىل 
امسية أو العكس،فيكون بذلك الترتيب اجلديد مرتبطا ارتباطا وثيقا باملعىن األوىل يف الذهن،كاشفا عنه 

أحد أساليب البالغة و هو داللة على التمكن يف الفصاحة و حسن التصرف :" إذن ؛فالتقدمي و التأخري
، فيكون بذلك التقدمي للعناية و االهتمام باملتكلم أو "3يف الكالم،و وضعه يف املوضع الذي يقتضيه املعىن 

  اخل...االختصاص 
حممد فيه يتلو :سان بالليقول الشاعر على ل: و من النماذج اليت احتوت تقدميا و تأخريا جند مايلي

  ذكرا على القوم ينعي

                                                
 106ص –دالئل اإلعجاز  -عبد القاهر أجلرجاين 1
  525ص –املرجع نفسه  2
 97ص  -مدخل إىل البالغة العربية –يوسف أبو العدوس  3
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فقد تقدم الفاعل على الفعل و هلذا التقدمي داللته القوية ،املتمثلة يف داللة احملبة و التعلق باملتقدم ؛فاملتقدم 
  .كان استهالله هلذا البيت باسم حممد" ص"فلشدة تعلق بالل بسيدنا حممد " ص"هو سيدنا حممد 

لسان كل من عتبة و النضر  ىلشدة االهتمام باملتقدم أيضا جند يف قول الشاعر عل تقدمي آخر للفاعل و 
  :و الوليد و عقبة و هم يتفاخرون بصديقهم و خرية صحبتهم أمية

  1أمية طبت يف األجواد نفسا:عتبة
  أمية عشت مرعى اجلناب:النضر
  أمية مل يزل ناديك ظال:الوليد
  أمية مل تزل خري الصحاب:عقبة

عن تقدمي الضمري العائد على املتكلم فنجده يف  اقدمي الفاعل لشدة اهتمام املتكلم باملتقدم، أمهذا عن ت
  :قول الشاعر

  2لك الويل من بطشي:أمية
  لك الويل جانبا:عقبة
  لك الويل سارحا :                 الوليد

أحلقت به الالم اليت تفيد فكان هلذا التقدمي داللته الباطنية للفت االنتباه إىل طبيعة املتكلم الذي 
االختصاص ؛فالالم اليت حلقت بالكاف يف النماذج السابقة دلت على شدة لفت انتباه أمية و صحبته إىل 

جنده يف قول الشاعر على لسان بالل و " : لك"موضع آخر تقدم فيه الضمري العائد على املتكلم . بالل
  :يد العون إليه ،لكن بالل يرفض ذلك قائال هو يقدم شكره للصبية بعد أن تقدم إليه أحدهم ملد

  و إن كنت مل أطعم و اشرب لياليا**** لك الشكر ما يب حاجة لكليكما
فتقدمي الضمري العائد على املتكلم يف هذا البيت ،جاء للداللة على اهتمام بأمر املتقدم ،فبالل قدم 

تما ألمر صاحبه ،و هذه داللة قوية شكره للصيب الذي حاول إعانته حىت و إن رفض ذلك العون جنده مه
  على شدة إميان بالل و أخالقه النبيلة و شخصيته القوية 

تقدمي آخر للضمري العائد على املتكلم جاء على لسان أبو بكر الصديق و هو يواسي و يؤازر بالال بعد 
  : أن خلصه أو أعتقه من رق أمية و جربوته و ظلمه قائال

  أذى األسر و التعذيب كل فراق    بالل مفارقالك اهللا فأض يا :أبو بكر
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فتقدمي الضمري يف كل ما سبق ذكره جاء للداللة على االختصاص و لفت االنتباه ألمر املتكلم،و هو 
  .أسلوب انزياحي للفت االنتباه إىل طبيعة املتقدم الذي حلقت به الالم تفيد االختصاص

و ما أفادته يف مسرحيتنا من عناية و اهتمام حظي  هذا خمتصر وجيز عن أهم مواطن التقدمي و التأخري
  .ما املتقدم سواء أكان فاعال أو ضمريا عائدا على املتكلم

  :احلوار -3
يعد احلوار ركنا أساسيا من أركان العمل الدرامي ،خاصة املسرحية ،فنجاح املسرحية أو فشلها يف كثري 

ي يضفي على املسرحية احلياة و يتفق الكثري من النقاد إذ أنه العنصر الذ"من األحيان يتوقف على احلوار ،
ففي املسرحية ...على أن اخلطوة األوىل لصياغة احلوار املسرحي اجليد هي فهم الشخصيات فهما عميقا 

و على أية حال فواقعية احلوار " 1جيب على شخصية أن تعرب و تفسر نفسها،و ذلك من خالل احلوار
ر، و من مسرحية إىل أخرى؛فاحلوار املسرحي ليس جمرد حوار فحسب الرامي ختتلف من شخص إىل آخ

بل هو جزء من أجزاء احلدث و هذا ما سنجده يف مسرحيتنا،هذه األخرية اليت تنتمي إىل املسرح التارخيي 
الذي ينقل لنا واقعا تارخييا دينيا أو باألحرى ينقل لنا شخصية من الشخصيات التارخيية اهلامة يف تارخينا 

ديين اإلسالمي ،أال وهي شخصية بالل رضي اهللا عنه و أرضاه،فقد تناول شاعرنا أحداثا نسجتها ال
الشخصية و ضت ا ، ومن خالل احلوار املتبادل بينهما و بني الشخصيات األخرى رئيسية كانت أم 

  .ثانوية
يا مطابقا لألحداث لقد استخدم الشاعر أو الكاتب يف هذا النص، أحداث تارخيية مرتبة ترتيبا واقع

وصوال إىل اية النص و هو ...عداد املتكأ لرفقة أميةالتارخيية تطورها حىت اية املسرحية مستهال نصه بإ
عتق بالل و ختلصه من أمية و ظلمه على يدي أىب بكر الصديق رضي اهللا عنه ،إضافة إىل الصراع 

متيز النص الذي بني .الصاعد الذي ختلل مشاهد املسرحية ،أضفى على النص حوار جيدا و صحيحا
الشاعر ألفاظا واضحة و  ممستوى استخدام األلفاظ؛ استخدعلى  حو النماء، وضو حأيدينا، بالوضو

فلغة "مألوفة بعيدة عن الغرابة و الغموض و الذاتية ،حىت يفهم اجلمهور للوهلة األوىل ما يعرض أمامه، 
الشعر يف املسرح مطالبته بأن تبتعد عن التعبري عن املشاعر الذاتية اخلاصة للشاعر و كل وسائل اإلمياء 

،فيكون احلوار بذلك بلغة عادية سهلة و مألوفة ،هذا ما مييز عادة أسلوب و لغة حممد "2باخلفي الرحي
العيد ،و سنحاول فيما يلي أن تقف عند أهم املشاهد اليت احتدم فيها الصراع و احلوار و توزع بني 
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لسان شخصياا توزيعا منسجما و من ذلك جند قول الشاعر يف املشهد الرابع من الفصل األول على 
  :أمية، عتبة،النضر،الوليد،بالل،عقبة:كل من الشخصيات اآلتية

  1بأخدان الكهولة و الشباب و ها هم اقبلوا أهال و سهال:أمية
  أمية طبت يف األجواد نفسا:عتبة
  أمية عشت مرعى اجلناب:                             النضر
  أمية مل يزل ناديك ظال:الوليد
  أمية مل تزل خري الصحاب           :                 عقبة
  تعالوا فاجلسوا و اذهب فأحضر بالل هلم :أمية
  مبادرا          خري الشراب:بالل
  لقد أسرعت وحيك يف اجلواب**** متهل و انتظر يا عبد أمري :أمية
  

  و ما خري الشراب؟:عقبة
  أجب:أمية
  صريح من األلبان يسقى يف القعاب :        بالل

املقطع أو املشهد السابق موزع على ستة شخصيات توزيعا منسجما ال يطول يف  فاحلوار يف
كالم أحد،و هو منوع تنويعا يتناسب و االنفعاالت ففيه مدح و طلب و استفهام و إخبار ، فاآلمر مثال 

الذي يأمر تارة و .أمية فهو يأمر بالل و يطلب منه أن حيضر خري الشراب لرفقته،فهو يف موضع اآلمر
،و متراجعا تارة يف "و اذهب فاحضر بالل إليهم:"..راجع أخرى،فقد أمر بالل بإحضار الشراب قائاليت

  .و حيك يف اجلواب"متهل و انتظر لقد أسرعت :"قوله
لقد جتاوبت اللغة مع اإليقاع اخلطي املوجود يف املسرحية ،فالشاعر يعيد صياغة التاريخ مبرآة العصر 

ل فهم مكونات أبطاله التارخيني ،و معرفة معاين و دالالت الكلمات الذي يعيش فيه،و ذلك من خال
  .اليت ينطقون ا

فور علمهم بأمر بالل و إسالمه و "عقبة ،أمية،عتبة"حوار آخر ختللته صراعات شائعة بني الشخصيات 
  :يقول الشاعر على لسان الشخصيات يف املشهد اخلامس من الفصل األول" ص"زيارته للرسول 

  فكن منه أمية يف ارتياب عبد خبيثٌ:شريا إىل بالل و خروجهم:عقبة
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  به إال بصريا بالصواب؟ و ما كان منه فليس عهدي: أمية
  أجل و ينال منا بالسباب:عقبة
  أأنت رأيت ذاك؟:أمية
  نعم مرارا:عقبة
  و اخصم يل مبني يف غيايب                                إذن هو يب حفي يف حضوري:أمية

  ن منهالنتقم
  خذه    :عقبة
  تأن :عتبة
  1تأن و ال تعجل بالعقاب:عتبة
  وسله فان أمر فعظه:عتبة
  و صب عليه اسواط العذاب: عقبة
  و إن مل يعترف فاستنكف منه بظاهره:عتبة

املستخدمة  ظفقد كان احلوار بني الشخصيات جبمل قصرية واضحة ال يكتنفها الغموض و الغرابة، فاأللفا
  .إىل املتلقي بكل وضوح واضحة مألوفة تصل

يأيت املشهد السادس من املسرحية ،ليهيئ لنا حوارا جيدا وصحيحا وبصراع صاعد بني أمية و
الصراع الصاعد وحده هو الذي يهيء للرواية حوارا جيدا :"وبالل ،وعقبة ،وعتبة ،والوليد فـ

عن الشخصية وحيمل و ما دام احلوار ينمو من الشخصية من الصراع ،مث هو يكشف لنا ...وصحيحا
الفعل بأداة املوضوع و شرحه ،فواجب الكاتب أن يقتصد يف استعمال الكلمات وال يأيت منها إال 

وهذا ما جند عند شاعرنا فقد اقتصد يف استعمال "2بالضروري هلذه األغراض اليت نعكسها الثرثرة 
   اليوم أنك سارقبالل أتاين:أمية:الكلمات؛حيث استعمل الضروري منها و جند ذلك يف قوله

  أنا سارق؟:               بالل
و أيضا أتاين أنك آبق  

  أنا آبق؟ :بالل
  مذ صار قليك آبقا :أمية
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  وجو له عاداتنا واخلالئقا    تغادر سرا و تأيت حممدا
  فيغدو مبا يتلوه قلبك عالقا    ومسع ما يتلوه فينا حممد

  و من ذا رآين؟ :بالل
  و رايتك عنده مرارا :عقبة
  مىت؟:بالل
  مهما الليل غاسقا:عقبة
  كما قال ال أخفي عليك احلقائقا  أجل سيدي قد كان ذاك حقيقة: ألمية:بالل
  صبأت إذا؟:أمية
  فما كان غري اهللا ربا خاقا         آمنت باهللا وحده:بالل

  و صرت مقرا بالشهادة ناطقا    و أسلمت سرا مذ عرفت حممدا 
  لك الويل من بطشي:أمية
  و العزى تعلى باال    جانبا  لك الويل:عقبة
  لك الويل تارقا:الوليد

فاحلوار اجليد هو مثرة الشخصية اليت "فقد كان احلوار جيدا ،مسح للشخصية بالنماء و التطور 
أحسن اختيارها و مسح هلا بالنماء مناء منطقيا ، على أن يكون الصراع الصاعد قد أقام الدليل على صحة 

املتبادل بني الشخصيات األربعة،تتناسب و االنفعاالت اليت ميزت كل شخصية  فاحلوار" 1املقدمة املنطقية
اخل و االستفهام ...أتاين اليوم أنك سارقا:ففيه األخبار الذي نقله أمية لبالل فور علمه بإسالمه قائال

الل أنا سارق؟أنا آبق؟و من ذا رآين؟مىت؟ ،فهي مجل رد ا ب:احلامل ملعىن التعجب يف رد بالل قائال
ليحاول تكذيب أمية و من معه ،ليصل يف اية األمر إىل االعتراف بإسالمه ،وصحبته لرسول اهللا حممد 

  .و زيارته له،مع إقراره بالشهادة و النطق ا أمام اجلميع" ص"
و يصل الصراع إىل حدته وصعوبته عند التهديد و الذم  فأمية و عقبة و الوليد قد قرروا النيل من  

بة له على إسالمه وخمالفته ألوامرهم و خروجه على دينهم و ملتهم،فقد كان لكل شخصية بالل عقو
بلغتها املناسبة لدرجة وعيها و مستوى إحساسها ،فشخصية بالل غري شخصية أمية ،و شخصية الكاهن 

ثانوي فإن احلوار يسهم يف بناء الشخصية األساسية و ال"مثال غري شخصية بالل وغريه يف املسرحية،ولذا 
فهو مكونا للسمات العقلية والنفسية ...و رمسها املندرج ا ،وهو الطريق الوحيد إىل ذلك اهلدف
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واالجتماعية للشخصية ،إذ تكون لكل شخصية لغتها املناسبة لدرجة وعيها ،و مستوى إحساسها 
حية واألحداث وشكل عاطفتها ودورها يف الفعل الدرامي وموقعها فيه واتفاق موقفها مع احلركة املسر

  ." 1واحلبكة
احلوار املتبادل بني :ومن النماذج اليت احتوت التمايز يف حوارات الشخصيات األساسية أو الثانوية جند 

الكاهن و بالل ؛فاللغة اليت يتحدث ا بالل غري لغة  الكاهن ،وذلك للتباين الواضح بني املستوى الثقايف 
غري شخصية الكاهن ؛فاألول يتفوه أو يتلفظ بعبارات تنم عن و النفسي و االجتماعي ،و فشخصية بالل 

مقرة بالدين السمح على غرار  مستواه و نفسيته واتمع الذي نشأ به ،فهي شخصية قوية فذة ومؤمنة،
شخصية الكاهن الذي ينتمي إىل جمتمع حتكمه الشعوذة و اخلروج عن كل تعاليم الدين السمح الذي أتى 

  :هذا التباين من  خالل النموذج اآليت و نلمس" ص"به حممد 
  وبالنجم إذا يلمع    أعيد العبد بالزعزع:الكاهن

  وبالبومة و البوه    و احلية و الضفدع
  وبالسارين يف السبسب    أعيذ العبد باهلبهب 
  وشرنوع و مشنوه    شقعقول و شلعبعب

  :بينما يرد عليه بالل قائال
  اذيو صه ما أنت أست    أفق أنت هو اهلاذي: بالل

  فلن أبرح أدعوه      توىل اهللا إنقاذي
  فشيطانك مسفوه      و خل الكذب و الزورا

هجونتها وو ذلك لغرابتها  تفالكلمات اليت تلفظ ا الكاهن،أضفت غموضا واضحا على األبيا
من جهة ،وتنافر أصوات كلماا من جهة ثانية على غرار الكلمات اليت تلفظ ا بالل فهي واضحة 

  .ا أمر و إخبارعادية ختلله
وما ميكن قوله مر أن احلوار والشخصية متدخالن مع بعضهما البعض وكل منهما يسري باآلخر 

 .من العناصر الفعالة و احليوية اليت يقوم عليها بناء املسرحية اويكمله؛ ألم
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  :هيدــــــمت
إذا كان علم التركيب هو ذلك اجلزء من علم اللغة الذي يعين بدراسة العالقات بني العالمات بعضها 
ببعض ،فإن علم الداللة هو دراسة العالقة بني العالمات التواصلية و املفاهيم اليت تشري إليها ،أو هو دراسة 

نبان ؛أحدمها مادي و هو األصوات املنطوقة ،و اآلخر فعملية الكالم هلا جا" العالقة بني الدال و املدلول،
،فعلم الداللة إذن "1يسري التحليل اللغوي يف خطني متوازيني أنو هو املقصود على هذا جيب ) املعىن( عقلي 

هو ذلك العلم الذي يرس املعىن أو ذلك الفرع الواجب توافرها يف الرمز حىت يكون قادرا على محل 
كل أساسي يف هذا الفصل على اال الداليل للفعل املتعلق حبرف اجلر،من خالل ،و سأركز بش"2املعىن

مع معاين حروف  االنطالقةحتديد معىن اجلر املصاحب،و تعدد املعاين اليت يؤديها احلرف الواحد و ستكون 
احلقل  اجلر و ااالت الداللية اليت تصاحبها من خالل كشف النقاب عن العالقة بني معىن حرف اجلر و

هو جمموعة من املواد :"الذي ينتمي إليه الفعل املتعلق به ،و احلقل الداليل كما عرفه بريفيتش الداليل 
ككلمات القرابة " sematic fiels  3املعجمية ذات املعاين اليت هلا مالمح مهينة ،تشكل حقال دالليا 

حمصلة عالقتها "لك معىن الكلمة هو اخل،فيكون بذ...اليت تدل على كائن حي ،كاألب و األخ و األختني
وهذا ما سنحاول الكشف عنه من خالل كشف النقاب عن  ،"4بالكلمات األخرى داخل احلقل املعجمي

و املعاين اليت سيعامل معها العالقة بني معىن حرف اجلر و احلقل الداليل الذي ينتمي إليه الفعل املتعلق به 
ابتداء الغاية،و االستعانة و املصاحبة ،و : حروف اجلر و هي الفصل مأخوذة مما ذكره النحاة يف معاين

   .السببية،و ااوزة،و االستعانة و التبليغ،و املصدرية

                                                
  37ص  – 1ط-القاهرة -دار غريب للطباعة و النشر -ترمجة كمال بشر - دور الكلمة يف اللغة –ستيفن اوملان  1
 11ص  -1427/2006 -6ط-عامل الكتب -علم الداللة - امحد خمتار عمر 2
 23Somaticص -2005 -ال ط–اعة و النشر و التوزيع دار غريب للطب-جمال الفعل الداليل و معىن حرف اجلر املصاحب –ضمن إبراهيم الدسوقي  3

M Bierwich now houson in linguistic penguin London- 1985-p171 
  79/80ص -1993 -3ط –علم الداللة -املرجع السابق 4
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  :جمال الفعل الداليل و حرف اجلر املصاحب -1

 : ابتداء الغاية -2
فيكون " 1إليه ينقطع" انتهاء"ما منه يأخذ و  "ابتداء"كل فاعل أخذ يف فعل، فلفعلة:" يقول ابن يعيش

  بذلك لكل فعل ابتداء و انتهاء
،و قد ذهب املذهب سيبويه حني عد  2ابتداء الغاية و انتهاءها) من( من معاين  : "و ذكر احلالقي

،كما أكد هذا التعريف ابن هشام "3مكان كذا  إىلمن مكان كذا :يف األماكن كما يف البتداء الغاية ) من(
؛و لقد ورد لدى النحاة "4ليكإمن عنده و انتهى  ابتدئء الن األخذ عندي أا لالبتدا الظاهرو :حني قال 

للداللة على هذا املعىن أي ابتداء الغاية ؛فالغاية عندهم تنقسم إىل غاية مكانية و غاية  األمثلةالعديد من 
  :زمانية و قد احتوت النماذج 

  ............نفسا األجاوديف  أمية طبت:عقبة :جند قول الشاعر:غاية زمانية - أ
األجواد  منأمية طبت :يف أداء هذا املعىن ؛فتقول" من"؛ففي تشارك " من"مبعىن " يف"فقد جاءت 

  .نفسا
  :يف أداء املعىن يف قول الشاعر" من"أيضا " على"شارك حرف اجلر 

  خري يد منترى فكا :بذلكيريد  و، خري يد علىفكا ***فعن قريب قرى:هاتف
و أراين :بالل:يف أداء املعىن ،و هذا ما تبينه لنا النماذج اآلتية" من"فقد شارك " عن"أما حرف اجلر 
فأدى احلرف .من أذى حاضر و جلى مغيبا:و معناه .أذى حاضر و جلى مغيبا عن***عقىب االسور قتلى

يف قول الشاعر " عن"املعىن نفسه أداه احلرف .لو وظف يف البيت" من"نفس املعىن الذي سيؤديه " عن"
  تعذيبه من معدل  من:معدل ؛و يريد بذلك منتعذيبه *** عنبدي بالل ليس ع:أمية:أيضا

هذا عن ابتداء الغاية و ما احتوت عليه من مناذج جسدت لنا أحد أنواعها أو أقسامها و أخص بالذكر 
 .الغاية الزمانية  ،هذه األخرية اليت صاحبتها أحرف اجلر متنوعة ،شاركت يف أداء املعىن كمن و على و عن

                                                
  08/10ص  -ال ط-ال ت-القاهرة-دار الطباعة املنريية–شرح املفصل -أبو البقاء موفق الدين يعيش بن على ابن يعيش 1
ضمن املرجع /323ص -1975-دمشق-حتقيق أمحد حممد اخلراط جممع اللغة العربية–رصف املباين يف شرح حروف املعاين -امحد بن عبد النور أملالقي 2

  23ص–السابق جمال الفعل الداليل و معىن احلرف اجلر املصاحب 
 224ص  -4ج-1977-قاهرةاهليئة املصرية للكتاب ال- حتقيق عبد السالم هارون -الكتاب–سيبويه  3
  1/322ص -1964- دمشق –دار الفكر –حتقيق مازن املبارك – بمعىن العن كتب األغا ري-أبو حممد عبد اهللا مجال الدين ابن امحد بن عبد اهللا ابن هشام 4
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املستخدمة  ظقد كان احلوار بني الشخصيات جبمل قصرية واضحة ال يكتنفها الغموض و الغرابة، فاأللفاف
  .واضحة مألوفة تصل إىل املتلقي بكل وضوح

و يأيت املشهد السادس من املسرحية ،ليهيئ لنا حوارا جيدا و صحيحا و بصراع صاعد بني أمية و بالل ،و 
و ما ...راع الصاعد وحده هو الذي يهيء للرواية حوارا جيدا و صحيحاالص:"عقبة ،و عتبة ،و الوليد فـ

دام احلوار ينمو من الشخصية من الصراع ،مث هو يكشف لنا عن الشخصية و حيمل الفعل بأداة املوضوع و 
شرحه ،فواجب الكاتب أن يقتصد يف استعمال الكلمات و ال يأيت منها إال بالضروري هلذه األغراض اليت 

و هذا ما جند عند شاعرنا فقد اقتصد يف استعمال الكلمات؛حيث استعمل الضروري "1الثرثرة نعكسها 
  بالل أتاين اليوم أنك سارق:أمية:منها و جند ذلك يف قوله

  أنا سارق؟:               بالل
و أيضا أتاين أنك آبق  

  أنا آبق؟:بالل
  مذ صار قليك آبقا:أمية

  و له عاداتنا و اخلالئقاو ج      تغادر سرا و تأيت حممدا
  فيغدو مبا يتلوه قلبك عالقا    و مسع ما يتلوه فينا حممد

  و من ذا رآين؟ :بالل
  ورايتك عنده مرارا :عقبة

  2:انتهاء الغاية-2
فمنتهى البتداء الغاية نقول من كذا إىل كذا وكذلك :و أما إىل "أما عن انتهاء الغاية فيقول سيبويه 

اخل،و قد يشارك ...،وبذلك يكون االنتهاء يف املكان والزمان" 3أنت غاييت:يك ؛أي إمنا أنا إل:قولك للرجل 
  .يف أداء معىن انتهاء الغاية أحرف جر أخرى نذكر منها ،الالم،من ،يف" إىل"

( فانتهاء الغاية معىن يؤديه حرف اجلر إذا كان الفعل املتعلق به من حقل احلقول الداللية التالية
أيا كان حرف اجلر املصاحب و  )اخل...التوقع...و االجتياز،السفر و االنتهاء أو االرتقاءالذهاب، أو املضي 

  :من النماذج اليت احتوت هذه املعاين جند قول الشاعر
                                                

  09/10/11/12ص –نفس املرجع السابق –حممد العيد آل خليفة  1
  08/10ص –شرح املفصل ابن يعيش  2
 231ص -4ج-كتابال–سيبويه  3
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إليه يف الشر أسعى،فإىل يف هذا البيت أدت معىن االنتهاء أي انتهاء الغاية ***وأحرموين بيتا:بالل 
  . ارته سرا إىل الرسول ،فبالل قد حرم من الزيارة أي زي

  .له يف السر أسعى***و أحرموين بيتا:يف أداء املعىن فنقول" إىل"و" الالم"كما قد يشارك 
فليس لعبد أن يطيل جداله، :أمية:يف أداء معىن انتهاء الغاية يف قول الشاعر "الالم، إىل"كما قد شارك 

و حيىي من الصبية :بالل:ه يف قول الشاعرو جند املعىن نفس.ليس إىل عبد أن يطيل جداله:هنا دفاملرا
  .آباؤهم ملعادايت و تفتتيين،أي إىل معادايت و تقنيين***لقريشهم

متعلق بفعله فأدى معىن " إىل"حقل آخر من احلقول الداللية ،أدى معىن انتهاء الغاية حبرف جر 
  :،التوقع و جند ذلك يف قول الشاعر

  .حى إيل أمرا عجيبافأو***هاتف من هواتف الغيب ناداين:بالل
وجاء حرف " أوحى"انتهاء غاية للحدث املوجود يف الفعل املتعلق به وهو " األنا"فكان االسم ارور 

يف أداء " إىل"و" يف"كما شارك حرف اجلر . ليعرب عن تلك العالقة و هي انتهاء الغاية " إىل"اجلر املصاحب 
لقد أسرعت و حيك يف ***متهل و انتظر يا عبد أمري:يةأم:معىن انتهاء الغاية و جند ذلك يف قول الشاعر

جند املعىن  ايف أداء املعىن االنتهاء ومعناه أسرعت إىل اجلواب، كم" إىل"شارك " يف"فحرف اجلر .اجلواب
إىل،يف "فكل احلروف السابقة .إىل اخلطاب يال تسبق رفاقك يف اخلطاب، أ:الوليد:نفسه يف قول الشاعر

 :االستعانة -3غاية سواء  االنتهاء القد أدت معىن" ،الالم
و :"من بينهم ابن فارس حيث قال :االستعانة مبعىن االعتماد ،و قد تطرق هلذا املصطلح العديد من النحاة 

فيكون بذلك بعد حرف اجلر ،هو الذي وصل به "1هي أن يدخل حرف اجلر على األدوات املوصلة للفعل
إن :"ابن يعيش يف مؤلفه املفصل يقول  –االستعانة  –ه التسمية الفاعل إىل إيقاع الفعل كما تطرق هلذ

كتبت بالقلم،أي استعنت به و ' ،و بذلك كأن تقول "2يدخل حرف اجلر على األدوات املوصلة للفعل
اعتمد عليه يف الكتابة ؛و احلرف الذي يؤدي هذا املعىن هو حرف الباء و قد يشاركه يف أداء ذاته حروف 

  .عن،و إىل و على  من،يف،: أخرى،كـ
  :ومن النماذج اليت احتوت استعانة حبرف الباء جند قول الشاعر

  ***..............العبد  وسواسابـأرى :عتبة

                                                
  105ص  -دط -مؤسسة أ بدرات –حتقيق مصطفى الشويعي و سامل بن داحرجي  -ألصاحيب -أبو احلسن امحد بن فارس بن زكريا 1
 285ص  -شرح املفصل-ابن يعيش 2
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وسيلة لتحقيق االمتالء و االكتساء فجاء حرف " أي أرى أن العبد قد امتأل عقله واكتسى بالوسواس؛فالعبد
  .انةليعرب عن تلك العالقة و هي االستع" بـ" اجلر

و ذلك يف  الذي يشارك الباء يف أداء املعىن؛" من"كما جاء يف موضع آخر استعانة بالنفي أداها حرف اجلر 
  .وسيلة االنتفاء التخويف" فشيء"فال حنذر من شيء ،***أتانا كاهن احلي:عقبة:قول الشاعر

  ..ارتيابفكن منه أمية يف : عقبة:متثلت يف قول الشاعر" من"وسيلة أخرى حققها حرف اجلر
العائد على بالل ،وسيلة لالرتياب و الشك و اخليفة، فمن ،عرب عن تلك العالقة و " اهلاء"فالضمري 
  .هي االستعانة

  : املصاحبة - 4
اخل،و التقدير خرج و عشريته ؛فهي ...خرج بعشريته،و اشترى الفرس بلجامه:املصاحبة كقوهلم 

و التعريف نفسه جنده " 1مصاحبا لعشريته"ما قال ابن يعيشمجلة من مبتدأ و خرب يف موضع احلال و املعىن ك
اليت ضرا النحاة أيضا يف هذا املقام قوله  األمثلة،و من 2اإلعرابعند الزخمشري يف مؤلفه املفصل يف صنعه 

أي مع . "13"اآلية سورة األعراف"اهبط بسالم"و" 61"سورة املائدة اآلية"و قد دخلوا بالكفر:"تعاىل
  ".على،الالم،يف، إىل:"سالم و قد يشارك الباء يف أداء هذا املعىن أحرف اجلر التاليةالكفر،و مع 

  :من النماذج اليت احتوت مصاحبة جند قول الشاعرو
  .إليه يف السر أسعى***وأحرموين بيتا :بالل

 اإللصاقمع السر أسعى؛فالفعل املؤخر املتعلق حبرف اجلر ،قد أدى معىن  إليهأي أحرموين بيتا 
فاملصاحبة معىن يؤديه حرف اجلر إذا كان الفعل املتعلق به من حقل من القول الداللية "لتجميع ،با

فقد شارك السر البيت يف "3أيا كان حرف اجلر املصاحب...،و االتصال، اإللصاقالتجميع و :التالية
  . لفقدانهبالل و يتأسف  إليه يسعىو التجميع؛فاجتماع البيت مع السر هو املسعى الذي  اإللصاق

املتعلق بالفعل الذي ينتمي ألحد القول املقول الداللية املذكورة " الباء" مصاحبة أخرى ،أداها حرف
  :سالفا؛جتسدت يف قول الشاعر على لسان الكاهن 

  و بالنجم إذا يلمع***أعيذ العبد بالزعزع :الكاهن
  ألبوهو بالبومة و ***و باحلية و الضفدع

                                                
 8/220ص  -شرح املفصل–ابن يعيش  1
 285ص  -1323-2ط–ة دار اجليل بريوت مصور -املفصل يف صنعه األعراب-أبو القاسم جار اهللا حممود ابن عمر الزخمشري 2
  35ص  -جمال الفعل الداليل-إبراهيم الدسوقي 3
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  لسارين يف السبتو ا***أعيذ العبد باهلبهب
فقد شارك الزعزع ،و ال من احلقل الداليل الذي يؤدي معىن االتص" الباء" فالفعل املتعلق حبرف اجلر

النجم و احلية و الضفدع و البومة و اهلبهب السارين العبد يف االتصال فالكاهن يتكهن بتعويذته الباطلة و 
باحلية و الضفدع والبومة و اىل ذلك " بالل"باالتصال العبد يرمي بالل بالتبة و اجلنون و اجلفاء ،و إميانا منه 

  .من أمساء حليوانات و نباتات استعملتها اللقاء تعويذته الشيطانية اليت تتناىف وعقيدة وبالل الصحيحة
  :جندها يف قول الشاعر" الباء"مصاحبة أخرى ،أداها حرف 

  فت يف ساعدي مذ قيدوين ***بتحديد قيدوين نكاية:بالل 
  .و االلزاق اإللصاقي قيدوين نكاية مع حديد فت يف ساعدي ،فقد شارك احلديد جسم بالل يف أ

يف أداء املعىن يف قول الشاعر على " مع"الذي شارك " يف"كما جند املصاحبة اليت أداها حرف اجلر 
  :لسان بالل 

  .عظمى حتطم بأسهم حتطيما***ما زلت أشعر يف الفؤاد بقوة:بالل 
و االتصال  مااللتحاما زلت أشعر مع الفواد بقوة ،فقد شارك الفؤاد اجلسم القوى يف : و املراد هنا

   ؛فجسم بالل ملتحم و متصل بقوة عظمى اتصلت اتصاال وثيقا بفؤاده و جسمه
  :باللدها كذلك يف قول الشاعر على لسان جن" يف"مصاحبة حبرف اجلر 

  تني عظيما بونا يعيد الغاي***أحسست إحساسني يف تباينا:بالل
  و أحس روحي يف السماء مقيما***فأحس حتت الصخر جسمي رازقا

  .يف اإللصاق" الروح" "السماء"شاركت  د؛ فق"مع السماء" و "مع تباينا"فأراد 
يأ لسيفي :يف قول الشاعر على لسان أمية أمية "لـ"كما جند اإللصاق و التجميع أداة حرف اجلر 

  . اليوم أطعنك طعنة
  .من ذلك جند قول الشاعر متمم بن نومرةويأ مع سيفي ، :أراد بذلك 

  . 1لطول اجتماع مل نيت ليلة معا***فلما تفرقنا كأين و مالكا
  .مع طول اجتماع:فأراد 

 .قد جاء للتعبري عن تلك العالقة و هي املصاحبة"الباء، مع،يف،الالم"فحرف اجلر املصاحب إذن 
  :السببية  -5

                                                
ص  -1983 -2ط -بريوت–دار اآلفاق اجلديدة -حتقيق فخر الدين قباوة و حممد ندمي فاضل–اجلين الداين يف حروف املعاين  -احلسن بن قاسم املرا دي 1
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ببا يف إجناز احلدث املوجود يف الفعل املتعلق به و قد استخدم ابن مالك السببية أن يكون ارور س
  "مصطلحي السببية و التعليل 

  
  "1يصلح يف موضعه الالم و، أ"من أجل"و هو أن يستخدم حرف اجلر مبعىن 

ل و هو ما احتوت عليه مدونتنا ،يقو"الباء،على:"و من احلروف اليت شاركت الالم يف أداء هذا املعىن جند 
  :الشاعر على لسان بالل

  .2فأقبل بالرضي عذري***لقد أنسيت يا موالي: بالل
املتعلق بفعل ينتمي إىل احلقل الداليل الدال على التوضيح " الباء"وهو معىن أداه حرف اجلر  

والتربير؛فبالل يعلم سيده أمية ،بأمر النسيان الذي أمل به،طالبا منه الرضى والعفو ،وبذلك يكون االسم 
فجاء بذلك حرف اجلر " اقبل"باحلرف،سببا الجناز احلدث املوجود يف الفعل املتعلق به " الرضى"رورا

  .للتعبري عن تلك العالقة و هي السببية" الباء"املصاحب 
  :يف قول الشاعر" بـ"كما جند و يف موضع آخر داللة اإلعجاب اليت أداها الفعل املتعلق حبرف اجلر 

   3.و أشعر حنوهم وى عجاب***حاب أنساأحس مبقدم األص:أمية
" أُحس، أَشعر:"يعد سببا الجناز احلدث املوجود يف الفعل املتعلق به" مقَدمِ ، هوى"فارور باحلرف 

بذلك للتعبري عن تلك العالقة وهي السببية أيضا؛فأمية معجب بصحبته " ب،"؛فجاء حرف اجلر املصاحب 
اب ؛فتحققت بذلك عالقة السببية أي السبب الذي جعل أمية معجبا برفقته ،ورفقته ،مكنا هلم هوى عج

  .وهو اإلحساس و الشعور باألنس يف حضرم
: بالل:يقول الشاعر "على"حرف مصاحب آخر شارك الالم يف أداء معىن السبب و التعليل، وهو

الذي يتحولّ إىل حالوة  أي بسبب مر القضاء .حلو إذا بقي الفؤاد سليما***اصرب على مر القضاء فانه
،بفعل سالمة الفؤاد ،اصرب ، فارور باحل فبالل يدعو جسمه إىل التزود بالصرب على مر القضاء الذي تراه 

  .حلو حبالوة و سالمة الفؤاد املمتلئ باإلميان و التقوى
  : ، متثل يف قول الشاعر ) تلقى ( املتعلق بالفعل ) ب( انبهار و إعجاب ، أداه حرف اجلر 

  :ورقة
                                                

  34ص  – جمال الفعل الداليل -إبراهيم الدسوقي 1
 07ص  -بالل بن رباح –حممد العيد آل خليفة  2
  08ص  -نفس املرجع السابق –حممد العيد آل خليفة  3
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    1بالصرب و التجمل *** تلقى العذاب و األذى 
فورقة منبهر و معجب بشخصية سيدنا بالل ، القوي الذي يتصدى لشىت أنواع العذاب و األذى ، 

  ) الصرب ، التجمل ( بالصرب و التجمل و هذه من شيم األقوياء و األتقياء ؛ فاالسم ارور باحلرف 
، فجاء بذلك حرف اجلر املصاحب يف ) تلقى ( جود يف الفعل املتعلق به يعد سببا الجناز احلدث املو

  . للتعبري عن تلك العالقة ، و هي السببية ) الباء ، على ( كل ما سبق 
   :الظرفية -6

املاء يف الكأس، و فالن يف البيت، إمنا : الظرفية و الوعاء حنو قولك: " يقول ابن يعيش يف الظرفية
فالظرفية عنده هي الوعاء أو مبثابة الوعاء الذي حيتوي  2..." حواه، و كذلك الكأس املراد أن البيت قد

  .شيئا ما ، سواءا كان سائال أو شيئا آخرا 
هو يف اجلراب ، أو يف الكيس أو يف بطن : احلقيقة املكانية ، كما يف : " أما الظرفية عند سيبويه فهي 

   3..."أمه إذا أدخله فيه كالوعاء  له 
حقيقة زمانية و هذا ما جنده يف قوله " رفية عنده املكان الذي يوضع فيه الشيء ، كما تعد الظرفية فالظ

لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة  " كما جند من الظرفية اازية كقوله تعاىل  5" 4"يف بضع سنني " تعاىل 
   8" 7"و لكم يف القصاص حياة " ويف قوله تعاىل  6"حسنة 

كالباء و من ، ( الذي يشاركه يف أداء هذا املعىن أحرف جر أخرى ) يف ( ظرفية حرف اجلر يؤدي معىن ال
اإلدخال ، التغطيس ، البلع ، ( املتعلقة حبقل من احلقول الداللية التالية ) وعن ، الالم ، على ، مع ، إىل 

ية املتعلقة باإلدخال والتغطيس ، و من أحرف اجلر اليت احتوا مسرحيتنا ، و اليت أدت معىن الظرف) اإلقامة 
  ) . يف ، من ( اخل جند ...

  : يقول الشاعر
  : بالل 

                                                
 21حممد العيد ، بالل بن رباح ص  1
  20ص / 8ابن يعيش شرح املفصل ج  2
   226ص / 4الكتاب ج: سيبويه  3
   4سورة الروم  4
   37إبراهيم، الدسوقي ، جمال الفعل الداليل ص  5
 21سورة األحزاب  6
   179سورة البقرة  7
  37ص ) إبراهيم الدسوقي ( املرجع السابق  8
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  1وقعت يف شدق أفعى *** كيف اخلالص فاين  
) يف(ظرف مت فيه اإلدخال والتغطيس ، ومت التعبري عن هذه العالقة حبرف اجلر ) شدق ( فارور باحلرف 

ة اخلالص من أمية الذي وقع بالل يف قبضته ، املعرب عنه للداللة على الظرفية ؛ فبالل يتساءل عن كيفي
  .بشدق األفعى 

  : جاءت على لسان أمية ) يف( ظرفية زمانية أو حقيقة زمانية أداها حرف اجلر 
  : أمية

  2أملا متتثل أمري*** تركت القوم يف اثري 
، فقد خالف أمره ؛ فكانت بذلك فأمية يعاقب بالل على فعلته ، و هي ترك القوم أثناء ذهابه أو فور ذهابه  

  .احلقيقة الزمانية و هي من الظرفية 
  : صيغة ظرفية أخرى أدت معىن اإلدخال و التغطيس جندها يف قول الشاعر 

  3و إن حذق التنكر يف الثياب: عقبة
مت ظرف ) الثياب ( أي، التنكر و االختفاء يف الثياب باإلدخال و التغطيس، و الغمس؛ فارور باحلرف  

  .للداللة على الظرفية) يف ( فيه اإلدخال و الدس، و التغطيس، وقد مت التعبري عن هذه العالقة حبرف اجلر 
  : جنده يف قول الشاعر ) يف(تغطيس آخر و إدخال حبرف اجلر 

   4.تبقيك يف الدم غارقا: ......................*** أمية
تعداد إىل الطعنة اليت ستبقيه غارقا يف دمائه ؛ فارور باحلرف وهو ديد تقدم به أمية لبالل آمرا إياه باالس

  .للتعبري عن الظرفية ) يف(ظرف مت فيه التغطيس و الدس ، و مت التعبري عنه حبرف اجلر املصاحب ) الدم (
و تستمر األبيات املتضمنة معىن التغطيس و اإلدخال يف الظهور و الربوز ، حيث يقول الشاعر يف 

  : على لسان الكاهن ، وهو يعوذ بتعويذته على بالل قائال موضع آخر 
  . و بالسارين يف السبسب*** أعيذ العبد باهلبهب : الكاهن

                                                
  7حممد العيد ، بالل بن رباح ص  1
  7املرجع نفسه ص  2
   10حممد العيد ، بالل بن رباح ص  3
 12ص -املرجع نفسه  4



  "أسلوبیة مقاربة"محمد العید آل خلیفة : مسرحیة بالل بن رباح لـ 
 

 139

، هذا األخري الذي محل معىن التغطيس و اإلدخال ؛ ) يف السبسب ( حيث تضمن البيت مصاحبة و ظرفا 
طيل بتعويذاته الباطلة ، وقد مت التعبري عن هذه فالكاهن حياول إدخال بالل و تغطيسه يف عامل اخلرافات و األبا

  .للداللة على الظرفية ) يف ( العالقة القوية حبرف اجلر 
للداللة على الظرفية جنده يف قول ) يف( موضع آخر حتقق فيه التغطيس و اإلدخال حبرف اجلر املصاحب 

  : الشاعر على لسان بالل و هو يناجي ذاته و يتحاور معها قائال 
  :  بالل

   1فت يف ساعدي مذ قيدوين*** قيدوين نكاية حبديد 
فلشدة التقييد باحلديد فت هذا األخري يف ساعده ، فادخل احلديد و انغمس فيه ، تاركا وراءه آالما و 

ظرف مت فيه اإلدخال و الدس ، ) ساعدي ( معاناة تصدى هلا بالل بصربه و قوة إميانه ؛ فارور باحلرف 
  .غمس والتغطيس ، و ال

هذا عن داللة الظرفية و العالقة اليت متت بينها و بني حرف اجلر الذي ينتمي إليه الفعل املتعلق به، و  
  .ما حققته من معاين اإلدخال و التغطيس، و الغمس

  :ااوزة -7
  ، كاالنصراف مثال أو الترك 2"ملا عدا الشيء " ااوزة كما يقول سيبويه   

، و  3"لقب املزايلة " كساه عن العري أي قد جتاوز العري ، و قد أطلق املالقي على هذا املعىن : كقولنا  
جعل اجلوع : أطعمه عن جوع أي : لكن قد تكون هذه ااوزة حقيقية أو جمازية ، فاحلقيقة كقولنا 

ه ، و جعله يف املكان الذي حبيال جلس عن ميينه ، فجعله متراخيا عن بدن: " منصرفا عنه أو جمازية كما يف 
ميينه ، و كذلك  أضربت عنه ، و أعرضت عنه ، و انصرفت عنه ، أي أنه تراخى عنه و جاوزه إىل غريه 

"4 .  
هو الذي يؤدي  )عن( ، و بذلك جند أن حرف اجلر  5كما جند التعريف نفسه يف شرح ابن عقيل 

وااوزة معىن يؤديه حرف اجلر إذا  ملعىن أحرف جر أخرىهذا املعىن ولكن قد يشارك هذا األخري يف أداء ا
                                                

  16حممد العيد ، بالل بن رباح ص  1
  227 -226ص /4سيبويه ، الكتاب ج 2
ضمن إبراهيم  254ص / 1975تح أمحد حممد اخلراط ، جممع اللغة العربية دمشق  –رصف املباين يف شرح حروف املعاين  –بن عبد النور املالقي  أمحد 3

  39ص  - جمال الفعل الداليل -الدسوقي 
   227ص  –سيبويه ، الكتاب –املرجع السابق  4
 24ص /3ابن عقيل ، شرح املفصل ج 5
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أيا كان ... الشرود ، التجاهل ، االنفصال، االنعزال ( كان الفعل املتعلق به من احلقول الداللية التالية 
، ومن احلقول الداللية اليت احتوا مدونتنا جند االنفصال الذي الزمه حرف اجلر  1"حرف اجلر املصاحب 

  :قول الشاعر ) عن(ومن النماذج اليت احتوت انفصاال أداه حرف اجلر . يف أداء املعىن) عن ( 
  : أمية

   2فلم تعدل عن القصد *** أجل هذا هو الرأي
أدت معىن اخطاء اهلدف ؛ فأمية مل خيطئ خرب عتبة يف إصابته ) عن(أي مل حتيد وتبتعد عن القصد؛ ف  

  .اهلوس  للهدف املقصود و هو تعرض بالل للجنون و
  : يف قول الشاعر على لسان عقبة) على ( يف أداء معىن ااوزة جند ) عن ( و من أحرف اجلر اليت شاركت 

   3على الشيخ و جيفوه ؟ *** أيشتد و حيتد : عقبة
، و )يشتد و حيتد ( يتجاوز عنه يف الفعل املتعلق ب ) الشيخ ( عن الشيخ و جيفوه؛ فارور باحلرف : مبعىن
  .يف أداء املعىن للتعبري عن هذه العالقة وهي ااوزة) عن ( حرف اجلر املصاحب الذي شارك جاء 

يف أداء املعىن، وجند ذلك يف قول الشاعر ) عن ( الذي شارك ) يف ( جماوزة يف موضع آخر أداه حرف اجلر 
 :  

   4وملت يف الدين عنا *** أسأت بالالت ظنا 
 انفصلت ، و جتاهلت الالت و العزى فكان بذلك املعىن الذي أداه هذا و ملت عن الدين عنا ، مبعىن: أي 

  احلرف  متعلق باحلقل الداليل الدال على التجاهل و االنصراف عن اآلمر ، و بذلك يكون ارور 
) يف(، وجاء حرف اجلر املصاحب ) ملت  -أسأت( ، متجاوز عنه يف الفعل املتعلق به ) الدين ( باحلرف 
  .ن هذه العالقة و هي ااوزة الدالة التجاهل و االنصراف للتعبري ع

  : يف قول الشاعر على لسان بالل ) عن ( جماوزة أداها حرف اجلر 
  : بالل 

  و لست أقبل أن أرتد عن ديين *** قبلت بالرجم و التعيري حمتسبا 
  

                                                
   40ص  –جمال الفعل الداليل  –إبراهيم الدسوقي  1
 13حممد العيد ، بالل بن رباح ص  2
  15املرجع نفسه ص  3
 17املرجع نفسه ص  4
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متجاوز عنه يف الفعل املتعلق  )ديين ( أي ولست أقبل أن أنفصل و أستغين عن ديين، و انسلخ منه؛ فارور 
  .للتعبري عن هذه العالقة وهي ااوزة) عن ( ، و جاء حرف اجلر املصاحب )أن أرتد ( به 

  : جاء على لسان أحد الصبية قائال ) عن ( جتاهل و جتاوز أداه حرف اجلر 
  :الثالث

   1فأعرض مزورا عن الرب آبيا *** أمل تبصر اجلنون كيف بررته 
، وجاء )أعرض( متجاوز عنه يف الفعل املتعلق به "  االرب آبي" و انشغل عنهم؛ فارور  االرب آبيجتاهل : أي

  .للتعبري عن هذه العالقة و هي ااوزة" عن " حرف اجلر املصاحب 
متجاوز عنه يف الفعل املتعلق به ..) القصد، الشيخ، الدين، ديين، الرب آبيا( ومما سبق يظهر أن ارور 

  ).دل، حيتد، ملت، أرتد أعرض تع( 
  للتعبري عن هذه العالقة و هي ااوزة) عن، على، يف ( وجاء حرف اجلر املصاحب 

  االستعالء -
" على " زيد على الفرس، فزيد هو املستعلي على الفرس، و: كقولك" يقول ابن يعيش يف االستعالء  

  هو املؤدي هلذا املعىن ؛ فاستعالء الشيء) ى عل( ؛ وبذلك يكون حرف اجلر  2..."أفادت هذا املعىن فيه
: هذا على ظهر اجلبل ، والعلو قد يكون علوا حقيقيا كما سبق ، وقد يكون علوا جمازيا كما يف "كما يف 

  3"مر املاء عليه ، و علينا أمري ، و علينا مال ، و مررت عليه 
و عليها و على الفلك حتملون : " له تعاىلو قد وردت أمثلة عديدة يف كتب النحاة متثل لنا االستعالء كقو

  6"فضلنا بعضهم على بعض : " ، وقوله  5"كل من عليها فان" ، و 4"
من، الالم، يف ، : ( أحرف اجلر التالية) االستعالء ( يف أداء هذا املعىن ) على ( و قد يشارك حرف اجلر 

  : ، ومن النماذج اليت احتوت استعالء جند ) عن 
  : أمية

  1*** ............. هلم على العرافافرش 
                                                

 19حممد العيد ، بالل بن رباح ص  1
  37/ 8ابن يعيش، شرح املفصل ج 2
  230ص/4سيبويه ، الكتاب ج 3
 22املؤمنون  4
 26الرمحان  5
 253البقرة  6
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هذا املعىن ؛ فكان بذلك العلو علوا حقيقيا ، ) على (فرفقة أمية هم املستعلي على العرا ، فأفادت بذلك 
مستعلي عليه إلمتام ) العرا ( فالرفقة على العرا إذ اختذ الرفقة العرا مكانا للترسيخ و اإلرساء ،  فارور 

) على(، وعرب عن تلك العالقة حرف اجلر املصاحب وهو )افرش(املتعلق به  احلدث املوجود يف الفعل
  .للداللة على االستعالء 

  الدال على احلمل جنده يف قول الشاعر على لسان بالل ) على (استعالء آخر أداه حرف اجلر املصاحب 
هذا املعىن فكان العلو  )على (وضعوين عل فجسم بالل هو املستعلي على احلجارة احملماة ؛ فأفادت  :بالل 

مستعلي عليه إلمتام احلدث املوجود يف الفعل ) احلجارة(حقيقيا، فاختذ أمية احلجارة مكانا للحمل ؛ فارور 
  .للداللة على االستعالء ) على ( ، وعرب عن تلك العالقة حرف اجلر املصاحب )وضعوين ( املتعلق به 

  : يف أداء املعىن جند) على ( الذي شارك ) من(اجلر  ومن النماذج اليت احتوت استعالء أداه حرف
  : هاتف

  2خصم قوي اللدد *** يد تنجيك من 
هذا املعىن و ذلك للداللة على )  من( يد تنجيك  على خصم لدد ، فأدى حرف اجلر املصاحب : أي  

  .االستعالء 
ملتعلق به للداللة عليه، وذلك الذي شارك الفعل ا) على ( أما عن معىن التفوق، فنجد حرف اجلر املصاحب 

  : يف قول الشاعر على لسان أيب بكر
  : أبو بكر 

   3و أسلمت  للرمحن  دون نفاق *** صربت طويال يا بالل على األذى 
مستعلى عليه إلمتام احلدث املوجود يف " األذى"فقد تفوق بالل على األذى ،فكان مستعلى عليه ،فارور 

للداللة على االستعالء الذي " على"عرب عن تلك العالقة حرف اجلر املصاحب  و" صربت"الفعل املتعلق به 
  .أدى معىن التفوق و التميز و الربوز

املتعلق بالفعل " على"الظلم حقل من احلقول الداللية ،املنتمية لالستعالء ،الذي أداه حرف املصاحب 
  :الذي جاء يف البيت التايل " أنقذوين"

                                                                                                                                                                
  6ص  -ملرجع السابق نفس –حممد العيد آل خليفة  1
 20املرجع نفسه ص-2
 24املرجع نفسه ص 3
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" أنا"أنقذوين من الرق موىل مشدد،و معتد و متطاول و متجرب علي؛فارور :أي  و أنقذوين من رق: بالل
وعرب عن تلك " أنقذوين"العائد على بالل ،هو املستعلى عليه إلمتام احلدث املوجود يف الفعل املتعلق به 

تجرب و للداللة على االستعالء الذي أدى معىن الظلم والتطاول وال" على"العالقة حرف اجلر املصاحب 
  .االفتراء

مستعلى عليه إلمتام احلدث املوجود يف ) العرا،احلجارة ،خصم،األذى،األنا( فارور يف األمثلة السابقة
و عرب عن تلك العالقة حرف اجلر املصاحب وهو )فافرش،وضعوين،تنجي،صربت،أنقذوين(الفعل املتعلق به

  1م آخذ خبناقيعلي بظل***موىل مشدد. للداللة على االستعالء" على ،من"
العائد على بالل ،هو " أنا"أنقذوين من الرق موىل مشدد،و معتد و متطاول و متجرب علي؛فارور  :أي 

و عرب عن تلك العالقة حرف اجلر " أنقذوين"املستعلى عليه إلمتام احلدث املوجود يف الفعل املتعلق به 
  .لم و التطاول و التجرب و االفتراءللداللة على االستعالء الذي أدى معىن الظ" على"املصاحب 

مستعلى عليه إلمتام احلدث املوجود يف الفعل ) العرا،احلجارة ،خصم،األذى،األنا( فارور يف األمثلة السابقة
على "و عرب عن تلك العالقة حرف اجلر املصاحب وهو )فافرش،وضعوين،تنجي،صربت،أنقذوين(املتعلق به

  :ملصدريةا -.للداللة على االستعالء" ،من
على أن الذي " من"أخذت درمها من املال ؛فدلت :"املصدرية جتاوزا هو ما أطلق عليه املبعضة كما يف 

؛فيكون اجلار ذا املعىن "2،أي بعضها} خذ من أمواهلم صدقة{ :،و يفسر قوله تعاىل...أخذت بعض املال
على " من"خذت درمها من املال ،فدلت أ:"إذا كان ارور جزءا من الكل السابق على اجلار يقول سيبويه 

،أي بعضا } 4خذ من أمواهلم صدقة{ :،و من األمثلة على ذلك قوله تعاىل " 3أن الذي أخذت بعض املال
  .من أمواهلم ،فدلت بذلك املصدرية على املبعضة كما ذكرنا سابقا

اإلنفاق :ةالداللية التالي واملصدرية معين يؤديه حرف اجلر إذا كان الفعل املتعلق به من حقل من احلقول
،أي االصطفاء اختار من الطالب أو اإلنفاق "5أيا كان حرف اجلر املصاحب.والتوفري واالصطفاء و اإلبعاد
  .و التوفري حنو أنفق من ماله

  :ومن النماذج اليت احتوت مصدرية يف مدونتنا جند قول الشاعر على لسان بالل
                                                

  24ص  -نفس املرجع السابق –حممد العيد آل خليفة  1
  12ص  -8ج  -شرح املفصل–ابن بعيش  2
  225ص  -4ج  -الكتاب -سيبويه 3
  103اآلية  –سورة التوبة  4
 50ص  –جمال الفعل الداليل  -ابراهيم الدسوقي 5
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  1ابمن األلبان يسقى يف القع***صريح :بالل
قد مت ومصدر لالصطفاء واالستخالص، " األلبان"باحلرف  رأي انتقى واستخلص شرابا وهو األلبان؛ فارو

  .وهو املصدرية" من"التعبري عن تلك العالقة حبرف 
و هو حيذر رفقته من بالل بصفته عبدا من عبيد أمية : وعن اإلبعاد جند قول الشاعر على لسان أحد الصبية

  :قائال 
  .حذار فهذا من عبيد أمية:الثالث

وهو " من"قد مت التعبري عنه تلك العالقة حلرف اجلر املصاحب  ومصدر لإلبعاد، " عبيد"فارور باحلرف 
  .املصدرية

  :اصطفاء آخر ،جاء على لسان ورقة يعترف لبالل بأمسائه إىل دينه املفضل قائال
  2من دينك املفضل***دنت مبا دنت به: ورقة

مصدر لالختيار "دينك"خبت وانتقيت دينك املفضل ليكون دينا يل فارور باحلرف أي اخترت وانت
  .وهو مصدر" من"قد مت التعبري عن تلك العالقة أيضا حبرف اجلر املصاحب  وواالنتقاء و االنتخاب، 

 واالختيار، واالستخالص واالنتخاب، لالصطفاء ـ رمصد"، دينكداأللبان، عبي"فارور باحلرف 
  " من"تقاء وقد مت التعبري عن تلك العالقة حبرف اجلر املصاحب واالن

   :التبليغ -
اإلخبار :معىن يؤديه حرف اجلر إذا كان الفعل املتعلق به من جمال من جماالت الداللية التالية : أما التبليغ فهو

  "اخل3...و االستخبار ،التحسس،و اإلنصات و التأكد وشك،التجبب،التبغيض،الثأر
نماذج اليت احتوت عليها مدونتنا جند قول الشاعر على لسان عتبة ،و هو يدعو أمية للثأر واالنتقام و من ال

  :من بالل قائال
  4وان مل يعترف فاستنكف منه :عتبة

                                                
 09ص  -نفس املرجع السابق –فة حممد العيد آل خلي 1
  21ص -نفس املرجع السابق –حممد العيد آل خليفة  2
  45ص  - جمال الفعل الداليل –إبراهيم الدسوقي  3
  10ص  - نفس املرجع السابق 4
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هدفا الجناز احلدث " من"اقتص منه،و انتصف و انتقم منه ،فيكون بذلك الضمري املتصل حبرف اجلر  :أي 
عن هذه العالقة بني احلدث " من"اجلر املصاحب  فوعرب حر"استنكف"به وهو  املوجود يف الفعل املتعلق

  .املوجود يف الفعل املتعلق به ،و الضمري املتصل بذلك يدل على التبليغ
  :تبليغ آخر محل معىن الثأر و االنتقام جنده يف قول عقبة

قوله لك ،الضمري املتصل أي فانتقم و انتصف و اقتص وال تصدق ما ي.1فكن منه أمية يف ارتياب:عقبة
و عرب حرف اجلر "كن"هدفا هو اآلخر لالجناز احلدث املوجود يف الفعل املتعلق به"من"حبرف اجلر 

عن هذه العالقة بني احلدث املوجود يف الفعل املتعلق به و الضمري املتصل ارور فدل بذلك " من"املصاحب 
  . على التبليغ

دل على التفويض فقد جاء على لسان عتبة و هو يفوض األمر بأن يضع أما عن التبليغ الذي محل معىن أو 
  :بالل أمام األمر الواقع ،قائال

  2و صب عليه أسواط العذاب**** وسله فان أقر فعظه قوال:عتبة
أي صب و افرض عليه أسواط العذاب جزاءا لفعلته الشنيعة ؛فعرب بذلك حرف اجلر املصاحب 

و " عليه"و الضمري املتصل ارور "صب"قة املوجودة يف الفعل املتعلق به املتصل بالضمري عن العال"على"
  .بذلك يدل على التبليغ احلامل ملعىن التفويض

سينقذ  -حسب اعتقادهم –تكرب و افتخار جاء على لسان أمية و الرفقة ،فور دعوم لكاهن احلي ،الذي 
  :بالل من جنونه أو هوسه و هم ينشدون النشيد

  3عليه النور يكسوه***اه فوافانادعون:مجيعا
أي دعوناه فوافانا هي تكرب و استعالء و استعظام و افتخار عليه النور يكسوه ،أي االزدهاء و التكرب،فعرب 

املتصل بالضمري من العالقة املوجودة بني احلدث املوجود يف الفعل " على"بذلك حرف اجلر املصاحب 
و بذلك يدل على التبليغ احلامل ملعىن االفتخار و "عليه"تصل ارور و الضمري امل"وافانا"املتعلق به و هو 
  .التكرب ،و االستعالء

                                                
 09ص  - نفس املرجع السابق 1
  10ص  - نفس املرجع السابق -حممد العيد آل اخلليفة 2
  14ص  –املرجع نفسه  3
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فيكون بذلك الضمري املتصل حبرف اجلر يف األمثلة السابقة هدفا الجناز احلدث املوجود يف الفعل املتعلق به 
احلدث املوجود يف  عن هذه العالقة بني"من،على"و عرب حرف اجلر املصاحب "استنكف،كن،صب،وافانا"

   .والضمري املتصل ارور و بذلك يدل على التبليغ الفعل املتعلق به ،
اجلر اليت ميكن أن تصاحبها ،واملعاين  أحرفهذه بعض املعاين ،و بعض احلقول الداللية املرتبطة ا ،و

حب جمموعة من احلقول اليت أن تؤديها ؛فكل معىن من املعاين كما رأينا سابقا اليت يؤديها حرف اجلر يصا
الداللية اليت ينتمي إليها الفعل املتعلق به كانتهاء الغاية و االستعانة واملصاحبة ،والسببية ،و التعليل 

  .،وااوزة،االستعالء،والتبليغ،واملصدرية
و كل جمال من ااالت السابقة يصبغ حرف اجلر املصاحب أيا كان باملعىن املرتبط باحلقل الداليل 

  .عل املتعلق به كما أن املعىن الواحد قد يؤدي بعدد من أحرف اجلر وفقا للفعل املتعلق به و حقله الداليلللف
و بعد ،فهذه كانت إطاللة موجزة على معاين اجلر يف مسرحية بالل بن رباح حملمد العيد آل خليفة 

عىن احملدد يصاحب أفعاال من حقول و قد وجدنا أن امل.من خالل اال الداليل للفعل املتعلق به يف اجلملة 
  :داللية حمددة على النحو التايل

  "الذهاب و املضي:" انتهاء الغاية ومعىن ابتداء الغاية؛  -1
  " االرتياب و الشك و اخليفة:" معىن االستعانة  -2
  "التجميع و اإللصاق و االتصال:"معىن املصاحبة -3
  "التوضيح و التربير:"معىن السببية -4
  "إدخال و التغطيس:"ىن الظرفيةمع -5
  "التجاهل، االنصراف وأخطاء اهلدف، :"معىن ااوزة -6
  "و االفتراء االستعالء و التطاول، التجرب والتفوق، :"معىن االستعالء -7
  "االستخالص و االختيار و االنتقاء واالصطفاء، :"معىن املصدرية -8
  ."ر و االستعظامالتفويض و التكرب و االفتخا:"معىن التبليغ -9
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  ــــــامتةخ

لقد حاول هذا البحث املتواضع أن يسهم بالدراسة يف إبراز ما بلغته بعض بواكر موروثنا 
الشعري، وذلك باعتماد األسلوبية منهجا نقديا هلذه الدراسة قصد توخي القدر الكبري من التحليل 

  .العلمي و املوضوعي
أكون بصنيعي هذا قد سامهت  وبعد أن مت هذا البحث حبمد اهللا و عونه و فضله ، أملي أن

و لو بالقدر القليل يف إبراز جانب من املشهد الشعري اجلزائري و يف منح شاعرنا ما يستحقه من 
  : ؛ وقد خلص هذا البحث إىل مجلة من النتائج اليت أوردها يف النقاط اآلتية  مالرعاية و االهتما

زائري، فكانت العشرينات بوتقة إن حممد العيد من أبرز الشعراء يف منطقة الشرق اجل -1
الشعور الوطين العارم، و معترك اجلهات املتضافرة، فكرا و أدبا و إصالحا اجتماعيا، و تطلعا 

  .سياسيا
إن األسلوب يكشف عن تفرد الشاعر وخصوصيته يف صوغ جتاربه بلغة أدبية مثرية  2-

 .دبية واألسلوبية خاصةتصل إىل مستوى التأثري الذي يعد مطلبا رئيسيا يف الدراسة األ
سامهت الدراسة الصوتية يف الكشف عن مجاليات التعبري املسرحي، وذلك من خـالل   -3

جرس األلفاظ وتكرارها ؛ فكان اجلانب الصويت جماال لربوز املكونات الصوتية ذات اخلصوصـية  
ر وسرعة احلركة املتنوعة بتنوع املوقف الوجداين ؛فوظف املد واهلمس مقام احلزن والتأمل ، واجله

 مقام الغضب 
الدليل القاطع على تشبع شاعرنا بالقيم اإلسالمية النبيلة ، متيز معجمه باأللفـاظ القرآنيـة ؛    -4

  .تفرض عليه استعمال ألفاظ قرآنية –بالل بن رباح  –فطبيعة النص 
دات يف سياق اجلمل اخلربية املثبتـة  جاء املستوى التركييب والنحوي مشحونا بتوظيف املؤك -5

لطليب الذي تنوعت صيغه وأغراضه وفق اواملنفية، ويف مقابل اجلمل اخلربية وظف شاعرنا اإلنشاء 
  .ما تقتضيه التجربة يف متطلباا الوجدانية وأبعادها الفنية اجلمالية

فكار الرئيسـية  تتمركز الظواهر األسلوبية يف املسرحية بشكل متناوب نوعا ما حول األ 6-
اليت اشتملت عليها املسرحية، و منها حقيقة الصرب والتحمل على الصعاب اليت حتلى ا بالل بـن  
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رباح، كما كشف التحليل األسلويب للرموز واألساطري والشخصيات التارخيية الواردة يف مسرحية 
 .بالل بن رباح

ة بالل بـن ربـاح، هـذه    لقد كانت مثة حماولة لفحص نظم تشكل القوايف يف مسرحي7- 
األخرية اليت أضفت على النص نغما موسيقيا رائعا، نقلته لنا التنوعات البحور الشعرية من مشهد 
آلخر، و هذا ما أعطى جوا من النغم والرونق واالستحسان، فعلى الرغم من خمالفة حممد العيـد  

 .ه النفسية والوجدانيةللنظم اخلليلي؛ فقد جاءت تفعيالته متناسبة ومقام الكالم ومقتضيات
أما على املستوى الداليل، فقد وظف شاعرنا أحرف اجلر املصاحبة اليت رافقت أفعـاال   -8

أضفت على األبيات رونقا و مجاال ) اخل .....سببية، ظرفية، مصدرية، ( من جماالت داللية خمتلفة 
 .و متاسكا قويا 

نا مل يلق حقه بعد من العناية و االهتمام، ويف األخري ما هذه إىل حماولة متواضعة مين ؛ فشاعر
وتبقى هذه الدراسة جمرد إطاللة متواضعة على هذا الشاعر العظيم الذي أرجو أن يلقى حقه الحقا 

  .بدراسة أخرى ترفع من شأنه وتعطيه ما يستحق من االهتمام والعناية 
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 راجعــــادر و المـــة المصــــــقائم
  :ـادرــــــاملص: أوال

  رواية ورش .القرآن الكرمي -
  :ع القدميةـــاملراج: اــــــثاني
تح علي النجدي ناصف ، الس  –احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات  –ابن جين  -01

  .م2009/ 2األعلى ، القاهرة ، ج
نح طه احلاجري و حممد زغلول سالم ، دار املعارف   –ار الشعر عي –ابن طبا طبا العلوي  -02

 .دت /، مصر ، دط
  5ج  –العقد الفريد  –ابن عبد ربه األندلسي  -03

  .ت /ط ، د/دار الطباعة املنريية ، القاهرة د –شرح املفصل  –ابن يعيش  -04 
ت ، /د ني الفتلـي تح عبد احلس –األصول يف النحو  –أبو بكر حممد بن السري السراج  -05
  .م1985/ه1405مؤسسة الرسالة، بريوت، .ط /د

تح السيد أمحـد   –أعجاز القرآن  –أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر الباقالين  -06
 .1963صقر ، دار املعارف ، القاهرة 

حتقيق مصطفى الشويعي و سـامل بـن   –الصاحيب  –أبو احلسن أمحد بن زكرياء بن فارس -07
 .دط، دت / بدران .، مؤسسة أ دامرجي

النشر يف القراءات العشر  ، قراءة  –أبو اخلري أمجد بن حممد الدمشقي الشهري بابن اجلزري  -08
 .م2002/ه1423، 2، ط1حممد الضباع ، املكتبة التجارية الكربى ، مصر ، ج

حممد احلبيب  تح –منهاج البلغاء و سراج األدباء  –أبو احلسن حازم بن حممد القرطاجين  -09
  .1966بن اخلوجة ، تونس ، 

تح عبد السالم هارون ،دار اجليـل ،  –البيان و التبيني –أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ  -10
 م  1991بريوت 

شـرح وضـبط    –العمدة يف نقد الشعر و متحيصه  –أبو علي احلسن بن رشيق القريواين  -11
  .م2003/ه1424 ، 1،ط1عفيف نايف حطوم ، دار صادر بريوت ، ج
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تح حممد الطيان ، دار الفكر ، دمشق  –رسالة أسباب حدوث احلروف  –أبو علي احلسني  -12
 م1983، 1ط

شرحه و نشره السيد صقر  –تأويل مشكل القرآن  –أبو حممد عبد اهللا بن مسام ابن قتيبة  -13
 .م  1973،  2، دار التراث ، القاهرة ط

مغين اللبيب يف كتب األعاريب   –ين بن امحد عبد اهللا بن هشام أبو حممد عبد اهللا مجال الد -14
 .م1964تح مازن املبارك ، دار الفكر ، دمشق 

،  -لسان العرب  –أبو الفضل مجال الدين بن حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري  -15
 م 1990/ه1/1410،ط 1دار صادر بريوت ، ج

نح حممد خلف اهللا، و حممـد   –بيان إعجاز القرآن  – أمحد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب -16 
 .م1968/ 2زغلول، دار املعارف القاهرة، ط

  فواعد الشعر –أمحد بن حيي، ثعلب  -17
تح إميل يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بريوت،  –شرح كافية ابن احلاجب  –االسترباذي  -18
 .م1998/ه1/1419ط

  .م1983نح حنا الفاخوري ، دار اجليل ، بريوت ،   – ديوان امرئ ألقيس –امرؤ ألقيس  -19
نح فائز حممد ، مراجعة و فهرسة إميل يعقوب حممـد   –فقه اللغة و سر العربية  –الثعاليب  -20

  .م2006/ه1/1427االسكندراين ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، ط
لفضل إبراهيم ، املكتبـة  تح حممد أبو ا –اإلتقان يف علوم الفران  –جالل الدين السيوطي  -21

 .م1997/، دط 3املصرية للطباعة و النشر بريوت ، ج
تح رمز الدين قباوة و حممد ندمي  –اجلين الداين يف حروف املعاين  –حلسن بن قاسم املرادي -22

  .م1983 2فاضل ، دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت ، ط
خزومي ، ابراهيم السامرائي ، دار تح مهدي امل 5ج –العني  –اخلليل بن أمحد الفراهيدي  -23

  1982ط /الرشيد للنشر د
نح عبد املنعم خفاجي ، منشـورات دار   –اإليضاح يف علوم البالغة  – اخلطيب القز ويين -24

 .دت/5الكتاب اللبناين ، ط
رتبه و ضبطه و صححه حممد عبد السالم شاهني ، دار الكتـب   –الكشاف  –الزخمشري  -25

 .م1996ط،د/ 3العلمية ، ج
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، 5ط/4نح أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكـر ، ج  –الربهان يف علوم القرآن  –الزركشي  -26
 م1980/ه1400

 .م2/1990مكتبة احلليب ، القاهرة ، ط –مفتاح العلوم  –السكاكي  -27
   هـ2/1316طبعة بوالق ، ج -الكتاب  –سيبويه  -28
عبد الواحد وايف ، دار العودة ، بريوت لبنان تح علي  –املقدمة  –عبد الرمحان بن خلدون  -29
  .م1962/،دط
قراه و علق عليه حممود حممد شـاكر ، مكتبـة    –دالئل اإلعجاز  –عبد القاهر اجلرجاين  -30

 م1978/اخلاجني للطباعة و النشر و التوزيع ، دار املعارف ، القاهرة 
 1986سنة  -باجلزائراملطبعة العربية –بالل بن رباح –حممد العيد آل خليفة  -31
تح عبـد الكـرمي    –تاج العروس من جواهر القاموس  –حممد مرتضى احلسيين الزبيدي  -32

 3العزباوي و مراجعة السامرائي ، وعبد الستار أمحد فراج ، مطبعة حكومـة الكويـت ، مـج   
 .م1967/ه1386/دط/

ريـة ، مصـر   خفـاجي ، مكتبـة األزه   متح عبدا ملـنع  –نقد الشعر  –قدامه بن جعفر -33
  م1/1980ط

 تح أمحد حممد  –رصف املباين يف شرح حروف املعاين  –املالقي  -.34
 .م1975/اخلراط، جممع اللغة العربية، دمشق 

  :املــــراجع احلديــــثة: ثــــالثا
دار أسامة للنشـر و   –علم األصوات يف كتب معاين القرآن  –ابتهال كاصد ياسر الزيدي  -1

  .م .م2005/التوزيع 
  1972/ 4دار القلم، بريوت ط –موسيقى الشعر  –إبراهيم أنيس  -2
 .م1961دار الطباعة، القاهرة،  –األصوات اللغوية  –إبراهيم أنيس  -3
دار غريب للطباعة   -جمال الفعل الداليل و معىن حرف اجلر املصاحب  –إبراهيم الدسوقي  -4

 .م2005ط ، /و النشر و التوزيع ، د
  م 1989/ط /دار العودة ، تركيا ،د –املعجم الوسيط  –فى و آخرون إبراهيم مصط -5
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مكتبة النهضـة   –األسلوب دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية  –أمحد الشايب  -6
 .م6/1966ط
/ 3دار السـالم، مطبعـة املدنيـة، ط    –من وظائف الصـوت اللغـوي    –أمحد كشك  -7

 .م1983/ه1403
 .م1427/2006، 4عامل الكتب، القاهرة ط  –دراسة الصوت اللغوي  –أمحد خمتار عمر  -8
وزارة التعليم و البحث العلمـي،   –البالغة العربية املعاين و البيان و البديع  –أمحد مطلوب  -9

 .م2006/ه1400 1العراق ط
دار  –االقتضاء داللته و تطبيقاته يف أسلوب القرآن الكرمي  –أشواق حممد إمساعيل النجار  -10

 .م2008/ه1/1429دجلة، األردن ط
 4املكتبة األجنلومصرية ، املطبعة الفنية احلديثة ، القـاهرة ط  –البيان العريب  –بدوي طبانة  -11

 .م1388/1968
 .م1418/1998 3عامل الكتب ط –اللغة العربية معناها و مبناها  –متام حسان  -12
املركز الثقايف العـريب ،    -دة املطر للسياب البين األسلوبية دراسة يف أنشو –حسن ناظم  -13

 .م1/2002الدار البيضاء ط
عامل الكتب  -اجلملة اخلربية و اجلملة الطلبية تركيبا و داللة   –حفيظة أرسالن شابسوغ  -14

 .م2005/ه1425 1احلديث ، األردن ط
يـع و الطباعـة   دار املسرية للنشـر و التوز  –يف اللسانيات و حنو النص  –خليل إبراهيم  -15
 .م2006/ه1/1427ط

دراسة يف التشكيل الصويت ، عامل الكتب  –احلركات يف اللغة العربية  –زيد خليل القرالة  -16
 .م2004/ه1/1425احلديث ن األردن ط

  دت /دط –الشرط و االستفهام يف األساليب العربية  –مسري شريف استيتية  -17
  م 1980/ه1400عامل الكتب ، القاهرة  –دراسة السمع و الكالم  –سعد مصلوح  -18
دار املعرفة  –علم اللغة عند العرب و رأي علم اللغة احلديث  –شرف الدين علي ألراجحي  -19

  .م2002/اجلامعية دط
مشروع دراسة علمية ، دار املعرفة القاهرة  –موسيقى الشعر العريب  –شكري حممد عياد  -20
 .م1978ن نوفمرب 2ط
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 م 1/2005دار اهلدى، ط –املسرح يف اجلزائر دراسة موضوعية فنية  –يه صاحل ملبارك -21
دار صفاء للنشر و التوزيـع، عمـان    –هندسة املقاطع الصوتية  –عبد اجلليل عبد القادر  -22
  م1/1418/1988ط

 .م1/2008دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة ط -التطبيق النحوي  –عبده ألراجحي  -23
دراسـة و تطبيـق يف شـعر     –موسيقى  الشعر العريب قدميه و حديثه  –رضا علي عبد ال -24

  .م1/2007الشطرين و الشعر احلر ، دار الشروق للنشر و التوزيع ، عمان ط
  .م2/1982الدار العربية للكتاب تونس ط –األسلوبية و األسلوب  –عبد السالم املسدي  -25
  .م3/1400/1980مؤسسة الرسالة ط –ام يف علم اللغة الع –عبد الصبور شاهني  -26
 .م1983مكتبة الشباب، املنرية  –دراسات يف علم املعاين و البديع  –عبد الفتاح عثمان  -27
دار الكتـاب العـريب ،    –التحليل السيميائي يف اخلطاب الشعري  –عبد املالك مرتاض  -28

  .م2001ط /اجلزائر د
دار األنـدلس   –حىت آخر القرن الثاين اهلجـري   الصورة يف الشعر العريب –علي البطل  -29

 .م2/1980للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة ط
 م2000دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة  –علم األصوات  –كمال بشر  -30
دار صفاء للنشر و التوزيـع،   –نظرية املعىن يف الدراسات النحوية  –كرمي ناصح اخلالدي  -31
 .م2006/ه1/1427ط عمان
 .م3/1986دار الفكر، دمشق ط –ميالد جمتمع  –مالك بن نيب  -32
دار الكتـب العلميـة،    –املرشد الوايف يف العروض و القوايف  –حممد بن حسن بن عثمان  -33

 .م2004/ه1/1425بريوت ط
املغـرب دار  دراسة يف البحر احمليط ،  –اللهجات العربية و القراءات القرآنية  –حممد خان  -34

 .2002الفجر للنشر و التوزيع 
ديوان املطبوعـات اجلامعيـة    –البالغة و العمران عند ابن خلدون  –حممد الصغري بناين  -35

 .م1966/اجلزائر دط
 .1982/ه5/1402دار العودة بريوت ط –النقد األديب احلديث  –حممد غنيمي هالل  -36
منشورات جامعة السابع أبريـل   –م و تطبيقات علم األسلوب مفاهي –حممد كرمي الكواز  -37
 .م2005/ه1/1426ط
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ن 1975-1425 –الشعر اجلزائري احلديث اجتاهاته و خصائصه الفنيـة   –حممد ناصر  -38
 .م1/1985دار الغرب اإلسالمي بريوت ط

البنيات األسلوبية يف لغة الشعر العريب احلديث ، منشأة      املعـارف   – ينمصطفى السعد -39
 دت /سكندرية ، مصر دطاإل

إستراتيجية الدرس األسلويب بني التأصيل و التنظري و التطبيق ، دار اهلـدى   –معمر حجيج  -40
 .م2008/ر و التوزيع عني مليلة دطللطباعة و النش

 م3/2009احتاد كتاب العرب ، دمشق ط –مقاالت يف األسلوبية  –منذر عياشي  -41
 1962منشورات دار اآلداب بريوت ،  –ر املعاصر قضايا الشع –نازك املالئكة  -42
دار البشـري،    -نظرية النحو العريب يف ضوء مناهج النظر اللغوي احلـديث   –اد املوسى -43

 .م1408/1987 2عمان ط
شركة تبنيت ، باتنـة   -م2002املسار املسرحي اجلزائري إىل سنة  –نور الدين عمرون  -44

 .م2006
دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعـة   –مدخل إىل البالغة العربية  –يوسف أبو العدوس -45
                 . م2007/ه1/1427ط

  :  املراجع املترمجة: رابعا
ترمجـة   –القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان  –جان ماري سشايفر  –أوزوالد ديكرو  -1

  .م2/2007املغرب ط منذر عياشي ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء
ترمجة كمال بشر ، دار غريـب للطباعـة و النشـر     –دور الكلمة يف اللغة  –ستيفن أوملن  -2

  .ت /د 1القاهرة ط
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  :ـيةــراجع األجنبــامل: خامسا
    

1-Semantik m.biewich, now horison in linguistics penguin London 
1985. 

  : ـاتـالدوري: ـادساـس
جملة اللغة و اآلداب ، صادرة عن  –مفاتيح تلقي النص من الوجهة األسلوبية  –علي سالمي  -1

  .م1999/ه1420 04معهد اللغة العربية و آداا جامعة اجلزائر العدد 
 .م1977 08جملة الشعر العدد  –التكرار يف الشعر  –فاطمة حمجوب   -2
 11جملة القاهرة عـدد   داللة املفهوم و تطور الوظيفة ، –املسرح الشعري  –وليد منري  -1

  .م1985أفريل 
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  ملـخص البحـــث
مسرحية بالل بن رباح حملمد العيد آل خليفة، على املنهج األسلويب  تناولت هذه الدراسة،

الذي يأخذ مبعطيات علم اللغة العام ويفيد من املعطيات اجلمالية والتركيبية اللغوية فكانت بذلك 
سة يف عرضها فكانت الدرا الدراسة موزعة على ثالثة فصول ينبين كل فصل على السابق له؛

  : مفصلة كاآليت
وموسيقى  ومشل املستوى الصويت الذي متثلت فيه املوسيقى اإلطار اخلارجي، :الفصل األول-1

احلشو أو املوسيقى الداخلية للنص؛ فقد اعتمد شاعرنا يف موسيقى اإلطار من أوزان الشعر ما 
والقوايف ما يناسب  فكان من الطبيعي أن خيتار شاعرنا من األوزان ينسجم مع موضوعاته،

استجالء خصائص البنية العروضية عرب  ةونرمي يف هذه املعاجل ويعرب عن داللته النصية، عواطفه،
استنكاه موسع للتمظهرات اإليقاعية اليت تولدها األوزان الشعرية املستخدمة يف مسرحية بالل بن 

  .رباح
بل من بيت  مشهد إىل آخر، واليت تنوعت من تنوعت البحور اليت نظمت عليها مسرحيتنا،

حيث جند أن شاعرنا مل خيضع  إىل آخر ،فكانت تتماشى واملواقف النفسية لشخصيات املسرحية،
فيجزئ تفعيالته حسب املعىن  بل يضع الكالم على قياسها، لسيطرة تفعيالت البحور يف كل بيت،

  .و املوقف النفسي املراد ومتطلبات احلوار،
كما تنوعت بني املطلقة ،منتهية  ارتباطا وثيقا بإحساسه ،و ذاتيته، أما القافية فقد ارتبطت

بالل بن  –ومقيدة ،فجاءت بذلك أوزان مسرحيتنا  وبني مردفة وموصولة، مبقطع طويل مفتوح،
وهذا ما دفع حممد العيد آل خليفة باخلروج أو العدول عن  وفق ما يتطلبه املعىن والقصد، -رباح

يف احلوار املسرحي املعىن واملوقف وليس احملافظة على القافية وعدد  فاألصل النظام اخلليلي؛
  .التفعيالت على حساب الفن

أما موسيقى احلشو فقد كانت جماال لربوز املكونات الصوتية ،حيث كيف شاعرنا كل *
مكون منها حبسب ما يتناسب وحالته النفسية ؛فوظف أصوات اجلهر واهلمس واملد فكان اهلمس 

يف حني وظف اجلهر وسرعة احلركة يف مقام السخط،كما جند التفخيم  حزن والتأمل مثال؛واملد لل
  .والتخيري هذا األخري الذي أفاد التودد والتوسع يف الرمحة ، والترقيق،



 160

وما جسدته من انفعاالت نفسية وتنييه "أو أصوات الشد "كما جند األصوات االنفجار 
وتوكيدا، خاصة فيما  أما إذا حتولنا إىل األصوات الصفريية فسنجد قوة وإمساعا، وحركة قوية،

يتعلق بعالقة هذه األصوات القوية مع املستقبل والذي جسده خاصة صوت السني،كما ال ننسى 
املقاطع الصوتية الطويلة والقصرية وما أحدثته من حركة وهدوء ،إضافة إىل أصوات املد واللني 

  اخل...ليت أكسبت بعض املشاهد راحة وهدوءاهذه األخرية ا
ومشل املستوى التركييب والنحوي ،فقد جاء معربا عن حركة الزمن يف سياق : الفصل الثاين -2

التركيب، فكشف الشاعر بذلك عن توظيف املؤكدات يف سياق اجلمل اخلبرية املثبتة سيعا منه 
ف مجال خربية منفية سيعا لترسيخ ما قد لتثبيت املعىن وتقريره يف الذهن، ويف الوقت ذاته وظ

  . يرتسم يف ذهن املخاطب من صور ومعان إجيابية هي يف حقيقتها سلبية
نية اكما وظف شاعرنا اإلنشاء ألطليب الذي تنوعت صيغه وأغراضه وفق ما تفرضه وجد

  .اخل... ،التجربة الشعرية فمن األساليب الطلبية ودنا األمر والنهي والنداء ،القسم واالستفهام
إضافة إىل بعض الظواهر األسلوبية اليت أسهمت يف الكشف عن اجلماليات الفنية والنقدية؛ 

  .احلواروالتكرار والتقدمي والتأخري،  ةكظاهر
ومشل املستوى الداليل، الذي خصصته للتحدث عن العالقة بني حرف : الفصل الثالث -3

واملعاين اليت تعاقل معها الفصل مأخوذة مما  .تعلق بهاجلر و احلقل الداليل الذي ينتمي إليه الفعل امل
املصاحبة والسببية  االستعانة، انتهاء الغاية، ابتداء الغاية،: ذكره النحاة من معاين حروف اجلر وهي

فكل معىن من املعاين اليت يؤديها حرف اجلر  والظرفية واملصدرية والتبليغ، واالستعالء، وااوزة،
كما أن املعىن الواحد قد  احلقول الداللية اليت ينتمي إليها الفعل املتعلق به، يصاحب جمموعة من

  .يؤدي بعدد من أحرف اجلر وفقا للفعل املتعلق به وحقله 
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