125-105

) مقاربة نصية يف قصة (عندما طارت النجمة يون.. اإليقاع الصويت وأثره يف متاسك النص:رائدة بنت حسن املالكي

اإليقاع الصوتي وأثره في تماسك النص
)مقاربة نصية في قصة (عندما طارت النجمة يون
)*( رائدة بنت حسن المالكي
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
)هـ1440/7/4  وقبل للنشر يف،هـ1439/8/29 (قدم للنشر يف
 مقاربـــة نصيـــة لقصـــة ( عندمـــا، تنـــاول البحـــث الظواهـــر الصوتيـــة اإليقاعيـــة يف قصـــة مـــن قصـــص األطفـــال يف األدب الســـعودي: ملخـــص البحـــث
 وتســـليط،) والـــداليل، والرتكيبـــي، إلظهـــار أهـــم عنـــارص اإليقـــاع الصـــويت فيهـــا (اللفظـــي،م2011  نـــوف العصيمـــي:طـــارت النجمـــة يـــون) للكاتبـــة
. ـص بأكمل ــه؛ مم ــا يضم ــن نج ــاح الرس ــالة التواصلي ــة م ــع املتلق ــي
ّ  ودع ــم اس ــتمرارية وتراب ــط الن ـ،ـي
ّ الض ــوء ع ــى دور اإليق ــاع يف حتقي ــق التامس ــك الن ـ
.  قصص األطفال، الصوت، اإليقاع، التامسك، النص
ّ :كلامت مفتاحية
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Rhythm and its impact on text cohesion:
Textual approach in When the Yoon star flew
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Abstract: This research deals with the rhythmic phenomena in one of the kids’ stories in Saudi literature; a textual approach in the story titled
When the Yoon Star Flew (2011) by Nouf ALOsaimi. The study aims to unveil the most significant elements of the vocal rhythm (verbally,
syntactically and semantically), and to highlight the role of rhythm in achieving textual cohesion, as well as to support the continuity and
consistency through the entire text; thus ensuring the success of the communication message with the recipient.
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مقدمة:

تطـــورت الدراســـات اللغويـــة يف العقـــود

األخ ــرة م ــن الق ــرن العرشي ــن فل ــم تع ــد ت ــرى يف

اجلملـــة أكـــر وحـــدة للتحليـــل  ،بـــل جتاوزهتـــا إىل

النـــص.
فضـــاء
ّ

ســـبك أحـــداث قصتـــه مـــن جانـــب  ،ويضمـــن
ش ِك إيقاعـــه مـــن جانـــب آخـــر،
وقـــوع الطفـــل يف َ َ
وســـتجيب مقتضيـــات الدراســـة النصيـــة التطبيقيـــة
عـــى التســـاؤالت التاليـــة:

 1.مـــا الوســـائل الصوتيـــة التـــي يقـــوم عليهـــا
اإليقـــاع الصـــويت ؟

ـص» مفهو ًمــا مركز ًيــا يف الدراســات
وش ـكّل « النـ ّ

2.مـــا وظيفـــة اإليقـــاع الصـــويت يف نصـــوص

اللســانية املعــارصة ،إذ اجتــه الدارســون نحــو االهتــام

قصـــص األطفـــال ؟

بــه ،وتناولــوه بالوصــف والتحليــل وبحثــوا عالقاتــه

3.أي الوســـائل الصوتيـــة أكثـــر شـــيو ًعا يف

الداخلي ــة واخلارجي ــة ،وأث ــره يف االتص ــال اللغ ــوي،

النـــص ؟

وقـــد ركّـــزت الدراســـات اللســـانية عـــى التامســـك

4.م ــا أث ــر اإليق ــاع الص ــويت يف متاس ــك القص ــة

ـي؛ وهـــو قائـــم عـــى عالقـــات االتســـاق بـــن
النــ ّ

وترابطه ــا ؟

املكونـــة
الوســـائل اللغويـــة التـــي تصـــل العنـــارص ّ
ل ــه .

وتتجـــى أمهيـــة البحـــث يف الكشـــف عـــن آليـــة

ويف ضـــوء هـــذه املقاربـــات النصيـــة انرصفـــت

متميـــزة مـــن اآلليـــات املحققـــة لتامســـك النـــص يف

ـص ،و ُعني ــت برص ــد
وأثره ــا يف حتقي ــق متاس ــك الن ـ ّ

نصـــا
وبيـــان قـــدرة هـــذا اإليقـــاع عـــى أن يقـــدم ً

ه ــذه الدراس ــة إىل تن ــاول ظاه ــرة اإليق ــاع الص ــويت
الظواه ــر الصوتي ــة اإليقاعي ــة يف قص ــة م ــن قص ــص

األطفـــال يف األدب الســـعودي ،وتســـليط الضـــوء

عـــى أثرهـــا يف حتقيـــق متاســـك النـــص هبـــا .وال

خيفـــى بـــأن أدب الطفـــل مـــن أحـــوج الفنـــون إىل
هـــذا اإليقـــاع ،فقـــد أكّـــد الباحثـــون املهتمـــون بـــه
أن مرحلـــة الطفولـــة املبكـــرة ( 6-3ســـنوات) هـــي
املرحلـــة التـــي يتعلـــم فيهـــا الطفـــل اللغـــة وتنمـــو

األدب املط ــروح للطف ــل وه ــي (اإليق ــاع الص ــويت)،

أدب ًيـــا شـــديد التامســـك  ،كـــا يســـلط الضـــوء عـــى

م ــدى كف ــاءة ُك ّت ــاب قص ــص األطف ــال ونجاحه ــم

يف تقديـــم األدب املناســـب للطفـــل ،ومســـالكهم
اخلطابيـــة يف التأثـــر عـــى فكـــر الطفـــل ومفاهيمـــه

وتصوراتـــه عامـــة ،مـــن خـــال آليـــات الرتابـــط
ّ
الصـــويت خاصـــة.

الدراسات السابقة :

قدرات ــه ع ــى االس ــتامع  ،ويف ه ــذه املرحل ــة تس ــتهويه

موســـيقى الكلـــات وجرســـها(العمري2013،م)،
القـــاص هلـــذا الفـــن ُي ِســـهم يف
لـــذا فـــإن إتقـــان
ّ

مــن الدراســات التــي تناولــت اإليقــاع والربــط

الصــويت:
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أ /التطريـــز الصـــويت لســـطح النـــص لنـــوال

والرتكيبية – والداللية) التي يقوم عليها

إبراهي ــم احلل ــوة (2017م)( ،دراس ــة لبن ــى

النص املنجز.
اإليقاع الصويت يف ّ

الت ــوازن يف ض ــوء خط ــب الش ــيخ :صال ــح

النص.
 2.بيان أثر اإليقاع الصويت يف متاسك ّ

اب ــن محي ــد) ،م ــن منش ــورات جمم ــع اللغ ــة

3.بي ــان ق ــدرة الكاتب ــة ع ــى توظي ــف ه ــذه

العربي ــة ع ــى الش ــبكة العاملي ــة.

اآللي ــات الصوتي ــة واس ــتثامرها؛ لتحقي ــق

ب/اإليقاع الداخيل يف القصيدة املعارصة هلدى

التامســـك النـــي يف القصـــة (مدونـــة

الصحناوي(2014م) ،جملة جامعة دمشق،

البحـــث ).

املجلد ،30:العدد .2-1

4.تسليط الضوء عىل أمهية اإليقاع الصويت يف

ج/مجاليـــات اإليقـــاع الصـــويت يف القـــرآن

نصوص قصص األطفال .

الكري ــم ملحم ــد الصغ ــر ميس ــة(2012م)،

رســـالة مقدمـــة لنيـــل درجـــة املاجســـتري

منهجية البحث :

يف علـــوم اللســـان العـــريب ،جامعـــة حممـــد
خيـــر -اجلزائـــر.
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قـــام هـــذا البحـــث عـــى مقاربـــة لغويـــة يف

د/اإليق ــاع وأث ــره البي ــاين يف أس ــلوب الق ــرآن

النـــص تتكـــئ عـــى دراســـة
ضـــوء لســـانيات
ّ

رســـالة مقدمـــة لنيـــل درجـــة الدكتـــوراه،

ويف قصـــص األطفـــال عـــى وجـــه اخلصـــوص؛

الكريـــم لعبدالعزيـــز إســـحاق(2007م)،

جامعـــة القـــرآن الكريـــم والعلـــوم
اإلســـامية – الســـودان .

نـــص لغـــوي معـــارص يف األدب الســـعودي،
ّ

يتمث ــل يف قص ــة قص ــرة بعن ــوان (عندم ــا ط ــارت
النجمـــة يـــون ) للكاتبـــة  :نـــوف العصيمـــي

هـ/التنـــوع الصـــويت اإليقاعـــي يف العربيـــة

(2011م)  ،باســـتخدام إســـراتيجيات حتليـــل

رســـالة مقدمـــة لنيـــل درجـــة املاجســـتري،

ـي ،وذل ــك بتتب ــع ظاه ــرة اإليق ــاع الص ــويت
حتلي ـ ّ

الفصحـــى هلالـــة عيـــويش (1999م)،
جامعـــة الريمـــوك -األردن .

بأنواعـــه( :اللفظـــي ،والرتكيبـــي ،والـــداليل) ،

النـــص  ،وحتقيـــق
الســـتجالء دوره يف اتســـاق
ّ

االنســـجام فيـــه بـــا يضمـــن متاســـكه .

أهداف البحث :

وتتمثل يف ما ييل:

اخلطـــاب ،ويف ضـــوء منهـــج وصفـــي اســـتقرائي

 1.استجالء الظواهر الصوتية (اللفظية–

وتُــ ِّ
ـلخص اخلطاطــة التاليــة مضامــن البحــث

والقضاي ــا التفصيلي ــة الت ــي تناوهل ــا :
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مصطلحات البحث :

•

النص:
ّ

النــص ملفهــوم
تعــددت تعريفــات علــاء لغــة
ّ
ً
شــمول تعريــف «دي بوجرانــد»
النــص  ،وأكثرهــا
ّ

عرفــه بأنــه  « :تشــكيلة لغويــة ذات معنــى
الــذي َّ
تســتهدف االتصــال ،ويضــاف إىل ذلــك رضورة
صــدوره عــن مشــارك أو أكثــر ضمــن حــدود زمنيــة
معينة»(بوجرانــد2007،م،ص.)101:
•

لسانيات النص :

النــص انتظا ًمــا ،واتســا ًقا،
تعنــى بدراســة نســيج
ّ

وانســجا ًما؛ بمعنــى أهنــا تبحــث عــن اآلليــات اللغوية

ـص وتأويلــه ،فهــي
والدالليــة التــي تســهم يف بنــاء النـ ّ

النــص عــى أســاس أنــه جمموعــة أو فضــاء
تــدرس
ّ

ممتــد مــن اجلمــل والفقــرات واملقاطــع واملتواليــات
املرتابطــة شــك ً
ال وداللــة ووظيفــة ضمــن ســياق

تــداويل وتواصــي معــن .
ِ
ـص مــن أجــل حتليــل
وقــد ُوظفــت لســانيات النـ ّ
النصــوص واخلطابــات عــى مســتويات عــدّ ة صوتيــة،
ورصفيــة ،وتركيبيــة ومعجميــة ،ودالليــة ،وتداوليــة

ـص إىل آخــر مجلــة منــه ،عــر
مــن أصغــر وحــدة يف النـ ّ

عمليــات التتابــع والرتابــط والتتــايل .

إضافــة إىل ذلــك تعــن الباحــث يف معرفــة

النــص موضوع ًيــا ،وكيــف خيلــق
آليــات متاســك
ّ

النــص ،ومــا الوظائــف التــي يؤدهيــا ؟
تشــاكل
ّ
(محــداوي2015 ،م).
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وجتمــع الدراســات النصيــة عــى أن تتابــع اجلمــل

والعبــارات ال حيقــق صفــة النصيــة إال إذا اجتمعــت

خلصهــا دي بوجرانــد يف ســبعة هــي:
لــه عــدة معايــر ّ
الربــط والتامســك والقصديــة واملقبوليــة واإلخباريــة

•

125-105

االنسجام (احلبك):

مصطلــح مرتجــــم عــن الكلمـــــــة اإلنجليزيــة

 ،Coherenceوهــو يعتمــد عــى عمليــات ضمنيــة غــر

النــص  ،ويبحــث عــن
ظاهــرة ،يو ّظفهــا املتلقــي لبنــاء
ّ

واملوقفيــة والتناص(بوجرانــد2007 ،م)  ،وأشــدُّ
هــذه املعايــر تعل ًقــا  :الربــط والتامســك  ،فقــد ر ّكــزت

وبالتــايل الوصــول إىل قصــد الرســالة التــي ينقلهــا

قائــم عــى عالقــات االتســاق بــن الوســائل اللغويــة

فاالنســجام مفهــوم معنــوي هيتــم باملضمــون الــداليل يف

النــي؛ وهــو
الدراســات اللســانية عــى التامســك
ّ
ـص ،وعــى عالقات
التــي تصــل العنــارص املكونــة للنـ ّ

االنســجام وتشــمل العالقــات املعنويــة الظاهــرة
ـص .
واملخفيــة واملعطيــات ا ُملش ـكِّلة إلطــار تلقــي النـ ّ
•

االتساق (السبك):

العالقــات املمكنــة (املتطلبــة) مــن أجــل بنــاء انســجامه،

(خطــايب2006،م) .

ـص ،وطــرق الرتابــط الدالليــة بــن أفــكار النــص مــن
النـ ّ

ـص مــن ســياقات أخــرى
جهــة ،وبينهــا وبــن مــا حييــط بالنـ ّ
(عبدالكريــم2009 ،م) .

ويمكــن التمييــز بــن االتســاق واالنســجام؛ فــاألول

مصطلـ�ح مرتجـ�م عـ�ن الكلمـ�ة اإلنجليزيـ�ة �Co

يتمثــل يف (البنيــة الداخليــة) وتتضمــن الروابــط اللغويــة

تنضيــد اجلمــل ومتاســكها وترابطهــا لغو ًيــا وتركيب ًيــا،

يســتند االنســجام (البنيــة اخلارجيــة ) إىل مراعــاة املقــام ،أي

 ،hesionوهــو جمموعــة مــن الروابــط التــي تتحكــم يف
وعليــه يبنــى النــص بواســطة جمموعــة مــن الروابــط

(الشــكلية) اللغويــة والرتكيبيــة ،فمفهــوم االتســاق

مفهــوم داليل ،حييــل إىل العالقــات املعنويــة القائمــة
كنص(خطــايب 2006 ،م
داخــل النــص ،والتــي حتــدده ّ
محــداوي2015 ،م).

والرتكيبيــة الظاهــرة التــي تربــط أوارص مقطــع مــا ،يف حــن
جمموعــة العمليــات الضمنيــة اخلفيــة التــي تســعف املتلقــي

ـص وبنــاء انســجامه .
يف قــراءة النـ ّ

النــص وغــره،
فــرق بــن
ّ
فالتامســك هــو الــذي ُي ّ
ويتحقــق مــن خــال عـ ٍ
ـدد مــن الظواهــر اللغويــة املنتظمــة

رصحــا دالل ًيــا ،وتلعب وســائل
ـص باعتبــاره ً
التــي تشــدُّ النـ ّ

ومــن هنــا يعتمــد االتســاق عــى جمموعــة مــن

النــص ويف تلقيــه
بــارزا يف إنتــاج
دورا
ً
ّ
الربــط الصــويت ً

واالســتبدال واحلــذف والوصــل واالتســاق املعجمــي

وقــد قدّ مــت البالغــة العربيــة مــن خــال علــم (البديــع)

العنــارص اللغويــة والرتكيبيــة الظاهــرة مثــل :اإلحالــة

ـص عبــارة عــن وحــدة دالليــة
وأكثــر مــن هــذا ،فالنـ ّ

كــرى ،تتحقــق بوجــود مجــل مرتابطــة ،ووســائل لغوية
ختلــق النص ّيــة  ،وتســهم يف تأســيس البنيــة الكــرى .

أيضــا ،فتــؤدي إىل ســهولة التلقــي واالســتيعاب واحلفــظ؛
ً

إســهامات هلــا أمهيتهــا يف الكشــف عــن أنــواع الروابــط
الصوتيــة يف النصــوص العرب ّيــة ،وهــي العنــارص التــي

ســتتناوهلا الدراســة يف مدونــة البحث(شــبل2009،م).
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•

القصة القصرية للطفل :

تناســب وتالحــم  ،ولكــن ثمــة فار ًقــا بينهــا فالــوزن

موجــه للطفــل،
يب
«
نثــري قصــيّ ،
ٌ
جنــس أد ٌ
ٌ

يتخــذ الطابــع الكمــي ويتجســد يف املقاطــع املتســاوية

حمــدد وطــول معــن ،شــخصياهتا واضحــة األفعــال،

طاب ًعــا كيف ًيــا ومــا الــوزن إال أحــد مظاهــره  ،ونمـ ٌ
ـط

مالئــم لعاملــه ،يضــم حكايــة شــائقة ،هلــا موضــوع
قيــا
ولغتهــا مســتمدة مــن معجــم الطفــل ،تطــرح ً
وتعــر عــن مغــزى ذي أســاس تربــوي
ضمنيــة،
ِّ

مســتمد من علــم نفــس الطفــل »(الفيصــل2012 ،م،
ص. )134:
•

اإليقاع :

كلمــة مشــتقة مــن اليونانيــة بمعنــى اجلريــان أو

التدفــق واملقصــود بــه عامــة هــو التواتــر املتتابــع ،وهو
وحــدة النغمــة التــي تتكــرر عــى نحـ ٍ
ـو مــا يف الــكالم

أو البيــت الشــعري ؛ أي تــوايل احلــركات والســكنات
ٍ
نحــو منتظــم يف فقرتــن أو أكثــر مــن فِ َقــر
عــى
الــكالم ،أو يف أبيــات القصيــدة (صالــح1985 ،م،
ص.)47 :

ويــرى ياكبســون ّ
أن لفظــة (إيقــاع) ُملبِســة ممــا بلغ

ببعضهــم إىل القــول بأنــه ال يمكــن حتديــد اإليقــاع
بنظريــة واحــدة (ياكبســون1988 ،م،ص)43 :

التــي تكــرر بانتظــام وثبــات  ،بينــا يتخــذ اإليقــاع

مــن أنامطــه (ياكبســون1988 ،م).

ـروزا
و ُيعــدُّ اإليقــاع الصــويت أكثــر أنــاط اإليقاع بـ ً

ومبــارشة؛ ملــا للصــوت مــن أمهيــة خاصــة إذ عليــه

يقــوم االنســجام اإليقاعــي والتجانــس الصــويت،
ويقصــد باإليقــاع الصــويت :التلويــن الصــويت الصــادر

عــن األلفــاظ املســتعملة ذاهتــا.

عرفــه عزالديــن إســاعيل بقولــه «:اإليقــاع
و ُي ّ

الداخــي للكلــات أي إيقــاع احلــركات والســكنات

بــا فيهــا مــن قــوة أولــن ،ومــن طــول أو قــر ،ومــن

جهــر أو مهس»(إســاعيل،ص.)53:

وهــو شــحذ وتســخري إلمكانــات اللغــة الصوتيــة

التــي تتناغــم مــع بعضهــا البعــض تســاو ًيا وتناســ ًبا

عــى الســواء إلحــداث لــون مــن االنســجام،
ويشــمل اخلصائــص والتنظيــات اللغويــة والصوتيــة

والرتكيبيــة حيــث يتولــد اإليقــاع الداخــي مــن

موســيقى اللغــة ســواء أكانــت مفــردة أم مجلــة أم

ويف الــدرس العــريب القديــم ارتبــط معنــى اإليقاع

عبــارة؛ فاللغــة يف ذاهتــا تبعــث إمكانــات نغميــة ممتــدة

ولكــن يف احلقيقــة اإليقــاع ظاهــرة صوتيــة يف الــكالم

مــع غريهــا مــن املفــردات أو العبــارات مــن جتانــس،

بالــوزن املتمثــل يف بحــور اخلليــل وقواعــد الشــعر؛
املنطــوق بعامــة ،ولكنــه يف الــكالم املنظــوم يكتســب

معنــى آخــر .

فالــوزن واإليقــاع يكمــل أحدمهــا اآلخــر يف

تتمثــل يف جرســها ،وائتــاف حروفهــا ،ومــا حتققــه

أو تــرادف ،أو تقابــل ،أو تــوازي إىل غــر ذلــك مــن

عالقــات (جــدوع2013،م).

فاإليقــاع ليــس حليــة خارجيــة فحســب؛ بــل هــو
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صفــة صوتيــة ختلــع عــى الرتكيــب تواز ًنــا وانســجا ًما،
وعــى اجلملــة تعـ ً
ـادل وتواز ًنــا  ،وقــد ُأولــع العــرب
بــه  ،وأدركــوا قيمتــه اجلامليــة والتعبرييــة ومل يكتفــوا

ـرا مــن
باســتعامله يف صياغــة الشــعر ،بــل ز ّينــوا بــه كثـ ً

مطلــوب2006،م ،ج ،2:ص )340:وقــد اقتضــت

طبيعــة البحــث تقســيمه إىل :لفظــي(كيل -جزئــي)،
وداليل  ،وصــويت .

 1-1التكرار اللفظي :

والتكرار اللفظي نوعان  :كيل وجزئي

أصنــاف كالمهــم املنثــور  ،فأكثــروا فيــه مــن التــوازن

1-1-1التكرار اللفظي الكيل :

والتناســب ،واالزدواج والســجع  ،وغــر ذلــك مــن

املحســنات التــي تُعــدّ مــن عنــارص اإليقــاع.
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ويتم ّثــل يف إعــادة العنــر املعجمــي نفســه مــرة

وتغــر اإليقــاع داخــل النــص ســمة مــن

ـص دعـ ًـا للرتابــط الــداليل ،كــا أنــه
أخــرى داخــل النـ ّ

واالضطــراب ،والثابــت واملتغــر ،فهــو جمموعــة مــن

شــك فــإن هــذه التتابعــات الصوتيــة املتكــررة حتــدث

ســات مجالــه؛ فاإليقــاع اجليــد جيمــع بــن االنتظــام
العالقــات املتناقضــة واملعقــدة التــي هــي حمــاكاة
للحيــاة اإلنســانية بــكل تناقضاهتــا ،وبــكل صورهــا؛

ممــا جيعــل املعنــى أكثــر كثافــة وعم ًقــا وإمتا ًعــا .

يضيــف أبعــا ًدا دالليــة أخــرى ختــدم اخلطــاب ،وبــا
إيقا ًعــا صوت ًيــا مجال ًيــا هيــدف إىل حتقيــق االنفعــال يف

النــص
املتلقــي ،ولفــت انتباهــه ،وتدعــم متاســك
ّ
وترابطــه  ،وهــو مــن أكثــر الظواهــر اإليقاعيــة
حضــورا يف القصــة ،وقــد ورد لــدى الكاتبــة يف :
ً

اجلانب اإلجرائي :
أوالً :اإليقاع الصويت اللفظي :

ثامنيــة وتســعني موض ًعــا .

ويتنــاول اإليقــاع املوســيقي واجلــرس الصــويت

عــى مســتوى اللفــظ  ،وتوظيفهــا يف البنــاء الفنــي
ٍ
ومجــال يف
قــوة يف الســبك
للنــص ،ومــا حتدثــه مــن ّ
ّ

التناســق  ،ويتمثــل يف الظواهــر التاليــة :

وكان أعالهــا نســب ًة تكــرار كلمــة (النجمــة) فقــد

وردت يف ( )28موض ًعــا مــن القصــة ،كــا يف قوهلــا :

(اســمها النجمــة يــون)  (،فــردت النجمــة بتعجــب)،
(مرتاكمــة كالــرج فــوق النجمــة) (،فغضبــت

النجمــة) (،فوجئــت النجمــة )  (،ألقــت هبــا عــى
رأس النجمــة ) ....

 -1التكرار :

فهــذا التكــرار لكلمــة (النجمــة) هــو تكــرار

ُيعــدّ التكــرار أو املعــاودة مــن الكل ّيــات اإليقاعيــة

نــص
التبئــر املتمثــل يف تكــرار عنــر معجمــي يف ّ
حمــورا هلــا،
النــص عليهــا وجعلهــا
مــا هبــدف إدارة
ّ
ً

أو اسـ ًـا عا ًما(خطــايب2006،م .عبداملجيــد1998،م.

أول القصــة آلخرهــا ؛ لتثبــت يف النهايــة أن النجمــة

يف كل اآلداب  ،ويتطلــب إعــادة عنــر معجمــي أو

ـرا مطل ًقــا
ورود مــرادف لــه أو شــبه مــرادف أو عنـ ً

وقــد حشــدت الكاتبــة هلــا األحــداث واألدلــة مــن
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ال تســتحق الســقوط ؛ فقــام التكــرار بوظيفــة دالليــة

( أنــا أنــا النجمــة ) (،أنــا ملكــة الضيــاء! وأنــت

تتمثــل يف تبئــر املعنــى وترســيخه عنــد القــارئ ،

متطايــر) .
ِ
ِ
ِ
أنــت
أنــت!
(أنــت البــرج لــك) ( ،فكــري

النــص يف عــدة مواضــع منهــا :
واضحــة يف
ّ

أحــب الليــل) ( ،أنــا
وأنــا القنفــذ) (،فأنــا
ُّ

النــص وترابطــه .
وعملــت عــى اســتمرارية
ّ

كــا ورد التكــرار الــكيل الثنائــي بصــورة

مــن وقــع! وليــس أنــا! ) (،ر ّد عليهــا القنفــذ:

( مــن برجهــا العــايل تــدور وتــدور ...كغاممــة

عاجــزة) (،مــا أنــا إال نجمــة صغــرة!)

مــن نــور ...تســقط وتســقط)

(ومــا أنــا إال عجــوز نائــم !) ( ،أنــا املرتفــع

( يالــه مــن عــامل جديد..جديــد!)  (،آه..أجنحة!

أيضــا لــدي حكايــة!)
املنيــف) (،أنــا ً
(أنا غيمة عالية ) (،مل ِ
أنت هنا ؟ ) .
َ
وهــذان الضمــران يمتلــكان داللــة إشــارية

وتبكــي) ( ،صعــدت يــون إليهــا وهــي تعلــو

الشــخوص واالمتثــال واحلضــور يف حركيــة

صربا)
ـرا ً
أجنحــة!) ( ،فصاحــت بملــل :صـ ً

(ينســكب املطــر يف قطــرات صغــرة صغــرة،

متناثــرا مــرة بعــد مــرة) ( ،فجعلــت تبكــي
ً

وتعلــو أكثــر وأكثــر) .

(عــادت حتمــل أخــرى وأخــرى) (،بينــا يــون

تفكــر وتفكــر) (،فانبعــث منــه الــدفء دوائــر ...
دوائــر ) .

فهــذا التامثــل يف التكــرار ُيعــدّ وســيلة مهمــة

النــص  ،كــا أن قــر
إلحــداث التــوازن داخــل
ّ

املســافة بــن التتابعــات الصوتيــة يرفــع مــن
انســجامها الصــويت ،و ُيشــكّل هلــا بنيــة تكراريــة

تتقــوى يف حــال التكــرار حتــى تصــل إىل مرحلــة

ـص  ،وهــذا بــدوره يســهم يف تكويــن مشــهد
النـ ّ
حــواري مــع املتلقــي يتميــز بحــدة األنــا وقــوة

النــرة اخلطابيــة  ،ممــا حيـ ُ
إيقاعا صوت ًيــا يؤكد
ـدث
ً

اســتمرارية النــص وحيويتــه (حممــد2008،م)،

ويكســبه متاس ـكًا وانســجا ًما .

ومل يظهــر التكــرار الــكيل للجمــل يف القصــة

إال يف شــاهدين تكــرر ذكرمهــا يف القصــة :
( أنا نجمة  ..أنا نجمة)

ٍ
يعــزز ترابــط
ذات إيقــا ٍع
وتنغيــم صــويت خــاص ّ

ـص واتســاقه  ،وقــد برعــت الكاتبــة يف حتقيــق
النـ ّ

ذلــك؛ فصنعــت مــن التكــرار وظيفــة مجاليــة
تعكــس إحلاحهــا عــى داللــة معينــة تنشــدها .

كــا نلحــظ تكــرار ضمــري املتكلــم واملخاطب
(أنــا) و (أنـ ِ
ـت) يف عــدة مواضــع مــن القصــة منها:

( وتكون يل أجنحة )

وتكرارهــا يؤكــد أهنــا القضيــة األساســية

النــص ؛ ولعــل الكاتبــة مل تلجــأ إىل اإلكثــار
يف
ّ
منــه ملناســبة اخلطــاب للطفــل يف هــذه املرحلــة

العمريــة ،وحتــى التنقــص اإلبالغيــــة يف
خطاهبــا .
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 1-1-2التكرار اللفظي اجلزئي :

وهـــو إعـــادة أصـــل البنيـــة مـــع وجـــود بعـــض
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 1-2التكرار الداليل :

يبنــى هــذا النــوع عــى تكــرار املضمــون أو

بمكونــات لغويــة شــبه مرتادفــة أو مشــركة
جوانـــب اخلـــاف يف شـــكل الصيغـــة وبالتـــايل املحتــوى
ّ
ٍ
جــزء مــن املعنــى؛ ويســهم يف التنــوع املعجمــي
ويســـمى بـــ (التكـــرار يف
الداللة(حممـــد2008،م)،
ّ

ـص  ،كــا ينفــي الشــعور بامللــل  ،ويضفــي
االش ــتقاقي) ،ويق ــوم ع ــى تنوي ــع الص ــورة اللغوي ــة داخــل النـ ّ
تنو ًعــا إبداع ًيــا دالل ًيــا .
ملـــادة لغويـــة واحـــدة داخـــل
النـــص ،وهـــذا النـــوع عــى النــص ّ
ّ
ٍ
املكونــات
بعــدد مــن
وقــد حظيــت القصــة
مـــن التكـــرار يـــدل عـــى مت ُّلـــك الكاتـــب ألدواتـــه،
ّ
وخلـــق نـــو ٍع مـــن األلفـــة األســـلوبية بـــن القـــارئ اللغويــة شــبه املرتادفــة منهــا :
ـص إيقا ًع ــا ين ــأى ب ــه
واألس ــلوب؛ مم ــا يكس ــب الن ـ ّ

(حيكــى أنــه يف زمــان مىض..وعهــد انقــى)،

وق ــد ورد التك ــرار يف القص ــة بأش ــكال متع ــددة ،

(شــعرت باختــال واضطــراب) (،غريــب!

عـــن رتابـــة التكـــرار الـــكيل  ،ويســـهم يف متاســـكه ( .تتألــق بضــوء وبريــق)

ويف مواض ــع متنوع ــة بلغ ــت  :مخس ــة ع ــر موض ًع ــا ،عجيــب ! النجــوم ال تســقط)
وم ــن أمثلت ــه :

ٍ
بفخــر
(منفوشــة ! منكوشــة!) ( ،فقالــت:

واختفـــى بريقهـــا!)

(أمــام دهشــة الصغــار وحــرة يــون)  (،وقــال:

(وبحلق ــت بعينيه ــا املس ــتديرتني!وبحلق صغاره ــا)،

( قــد شــحب ضياؤهــا وذوى شــعاعها)  (،أنــا

ً
أصمـــت! ) ( ،واختفـــت وخيــاء)
قليـــا !
( مل َ ال تصمتـــن
ُ

فخــورا )
فرحــا
(رأت بومــ ًة كب ــر ًة ح ّط ــت ع ــى عش ــها الكب ــر)،
ً
ً

(جتـــر نفســـها املرتفــع املنيــف)
(تعجبـــت األم! فتعجـــب الصغـــار) ،
ُّ
( يف كل ماخلق اهلل تعاىل مجال وهباء ) .
ج ـ ًّـرا) .

( لـــه أنـــف صغـــر  ،وعينـــان صغريتـــان)،
ويـــر االقــران عــى شــكل ثنائيــات لفظيــة شــبه مرتادفــة ،
(يـــر ِك
(ونظـــرت نظـــرة إىل الضـــوء) ،
ُّ
ُّ
ومتســاوية يف البنيــة واإليقــاع ؛الــذي اكتســبته إمــا عن
غـــرك).
وجــاءت أغلــب الرتاكيــب يف هــذه النــاذج بلغــة

فالتكـــرار االشـــتقاقي يف هـــذه النـــاذج ح ّقـــق طريــق (الســجع) احلاصــل مــن توافــق هنايتهــا عــى

جتاو ًب ــا صوت ًي ــا ،ومطابقــ ًة ب ــن الوح ــدات الصوتي ــة حــرف واحــد  ،أومــن (التــوازي) القائــم عــى تكــرار
ـص ،ونس ــج منه ــا أدا ًء لغو ًي ــا ل ــه وظيف ــة البنيــة النحويــة ،أو مــن تكــرار الــوزن الــريف؛
داخ ــل الن ـ ّ

عضــدت التنــوع
ـص وترابط ــه .فهــذه العنــارص اإليقاعيــة املتكــررة ّ
إيقاعي ــة تق ــوي الدالل ــة  ،وتدع ــم الن ـ ّ
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النــص أكثــر إيقا ًعــا  ،وأشــد
الــداليل ،وجعلــت
ّ

•أفعــل ( :األكثــر لمعانًــا ،واألحســن بريقًــا،
واألكمــل ضيــا ًء)

التامثــل يف البنيــة والداللــة .

•فعيل  (:وحشرات عجيبة غريبة)

انتظا ًمــا وتناســ ًقا ،وبذلــك حققــت الكاتبــة نظريــة

•مفعولة ( منفوشة! منكوشة!)

وهــو الــذي يتحقــق عــى مســتوى التشــكيل

•افتعال (:شعرت باختالل واضطراب )
فشــبكة األوزان املتشــاكلة ُتــدث إيقا ًعــا صوت ًيــا

فقــد حيصــل مــن تكــرار الصــوت داخــل الكلمــة،

مــن خــال اســتمرارية القــرع عــى ذلــك الــوزن ،

 1-3التكرار الصويت :

الصــويت  ،والبنيــة الرصفيــة للوحــدات املعجميــة،
أو تكــرار معظــم أصواهتــا يف كلمــة أخــرى بعدهــا،
فيحــدث بينهــا تقــارب صــويت (يقصــد اجلنــاس
وســرد الح ًقــا)  ،أو اتفــاق يف الصيغــة الرصفيــة.

ومــن النــاذج عــى تكــرار الصــوت داخــل

الكلمــة (األفعــال الرباعيــة) :
( مههمت )

( أرعبها صوت خشخشة)
( فتنحنح )

( وصوت غطيط ُتيف)
(متتمت ) – (متتم ).

النــص  ،وهلــا دورهــا يف متاســكه وترابطــه
داخــل
ّ

ممــا يثبــت أن التشــاكل الصــويت الــذي أحدثــه تكــرار
الــوزن هــو أشــبه بصــدى للفكــرة التــي تريــد الكاتبــة

التعبــر عنهــا .

كــا يـــتأتى التكــرار الصويت مــن تكرار األســلوب

اإلنشــائي (صيغــة االســتفهام ) يف املواضــع التالية :

(فمــن مثلهــا يف وهجهــا الذهبــي ؟ ومــن يســتحق

أن يتمتــع بنورهــا ؟ )

(ال أعلم كيف ؟ ومن أين ؟ )
( أنـ ِ
ـت نجمــة ؟ أليســت النجــوم تســكن الســاء ؟
كيــف وصلـ ِ
ـت إىل هنــا ؟ )
( هل تفنى ؟ هل تصري ذكرى ؟ )

وقــد برعــت الكاتبــة يف حســن توظيــف تناغــم

األصــوات وانســجامها يف هــذه األمثلة؛ فهــذا التكرار
الصــويت للحرفــن يســمح بعــودة النقــر عــى الوتــر

ذاتــه ،وحيــدث التجــاوب مــع ســابقتها فتأنــس األذن

وتناغــا
بازدواجهــا وتآلفهــا  ،ممــا يعكــس إيقا ًعــا
ً
ـوي متاســكه .
ـص ويقـ ّ
يشــد النـ ّ
ومــن النــاذج التــي تكــرر هبــا الــوزن الــريف (يف

غــر الفواصــل) :

ٌ
نمــط
وأســلوب االســتفهام يف اللغــة العربيــة

تركيبــي مــن اجلمــل اإلنشــائية الطلبيــة  ،حيمــل
دالالت خمتلفــة؛ لإلثــارة أو االســتنكار أو غــر ذلــك،

كــا حيــوي شــحنة انفعاليــة؛ الســتاملة املتلقــي إىل مــا
ســيلقيه بعــد االســتفهام مــن إثــارة وتشــويق حتــى
ال يكــون خطابــه عــى وتــرة واحــدة فيفقــد تأثــره،
وعنــد تكــرار الصيغــة االســتفهامية فإنــه يعكــس
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تنغيــا
جــوا مــن احلواريــة مــع املتلقــي  ،وخيلــق
ً
ً
صوت ًيــا يســهم يف زيــادة زخــم اإليقــاع الصــويت؛ ممــا

النــص ككل .
حيقــق انســجا ًما يف متاســك
ّ

125-105

الصمــت )

ٍ
بشــعور غريــب إىل صــوت هــذا
( أصغــت

العجيــب )

( ضعيفــة البــر ،قليلــة الصــر )  ( ،منفوشــة!

 -2اجلناس :

وهــو احتــاد شــكيل (كيل أو جزئــي) بــن لفظتــن

منكوشــة !)

( اخلري ردائي  ...املطر ندائي )

أو أكثــر داخــل ســياق الــكالم  ،بمعنــى أن يــورد
املتكلــم كلمتــن ُتانِــس كل واحــدة منهــا صاحبتهــا

ونلحــظ أن اجلنــاس التام(وهــو اتفــاق الكلمتــن

ويقــوم يف شــقه الصــويت عــى مبــدأ التناســب ،

يف القصــة  ،وأن مــا ورد مــن أمثلــة اجلنــاس هــو

وبذلــك مجــع بــن التشــاكل والتبايــن م ًعــا ،وهــذا هــو

(املضــارع) (وهــو اختــاف الكلمتني يف نــوع احلرف.

يف تأليــف حروفهــا (العســكري1998،م)

بينــا يف شــقه الــداليل يقــوم عــى املفارقــة الدالليــة،

رسه اجلــايل وقيمتــه الفنيــة .

( أقبلت تتهادى  ،ويف الرسور تتامدى ) .

يف نــوع احلــروف وعددهــا وهيئتهــا وترتيبهــا) مل يــرد
النــوع الناقــص ،و غلــب اســتخدام الكاتبــة للجنــاس

الشــن1999،م،ص )165:ومــن أمثلتــه :كبــرة /

أن التنويــع يف الرتاكيــب املتامثلــة ُي ِ
كــا ّ
ــرج مــن

كثــرة  ،منفوشة/منكوشــة ،الصوت/الصمــت ،

ـون فيهــا النغمــة ،
رتيبــة إىل اإلعــادة النســبية التــي تتلـ ّ

ورد اجلنــاس (املقلــوب) (مــا تســاوت حــروف ركنيــه

اإلعــادة الكليــة التــي تكــون فيهــا النغمــة واحــدة

ـوع يف كنــف املامثلــة  ،وبــا شــك فــإن التناســب
وتتنـ ّ
واالئتــاف بــن األلفــاظ املتجانســة جيعــل القرابــة

جرســا
الصوتيــة تشــتد بينهــا ،وتكســب الــكالم ً
موســيق ًيا لــه تأثــره ووقعــه يف النفــس ،ويســهم يف

النــص بصــورة عامــة .
ترابــط
ّ

وقــد ورد اجلنــاس يف القصــة يف اثنــي عــر

موض ًعــا  ،مــن أمثلتــه :

تتهادى/تتــادى  ،ردائــي /ندائــي  ،غنّــاء /عنــاء  ،كام
عــد ًدا ،وختالفــت ترتي ًبا.الشــن1999،م،ص)165:

يف قوهلــا  :البــر  /الصــر .

ـون اجلنــاس بــن هــذه الكلــات سالســل
وقــد كـ ّ

صوتيــة متوازنــة متتابعــة  ،خلقــت تشــاك ً
ال صوت ًيــا

ـص  ،إذ زاد مــن تالحــم الصــوت واملعنــى
عال ًيــا يف النـ ّ
النــص
مــن خــال النغــات املنبثقــة مــن أبنيــة
ّ
الصوتيــة الداخليــة ،وح ّقــق النغمــة اإليقاعيــة يف

( حتــى وقعــت عــى شــجرة كبــرة ،أغصاهنــا

ـص؛ وهــذا يــؤدي إىل ســبكه ومتاســكه مــن خــال
النـ ّ

ـم
( كلــا ســارت تعــاىل الصــوت! وإذا وقفــت عـ ّ

أداة غنيــة ذات طبيعــة ترتكــز عــى قاعــدة صوتيــة

كثــرة )

التشــابه الصــويت الــذي وقــع بــن كلامتــه؛ فاجلنــاس
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( حيكى أنه يف زمن مىض  ،وعهد انقىض )

إيقاعيــة ،ومتتــد إىل آفــاق تعبرييــة دالليــة ثريــة.
ثان ًيا  :اإليقاع الصويت الرتكيبي :

ويتنــاول اإليقــاع املوســيقي واجلــرس الصــويت

عــى مســتوى اجلملــة  ،ومــا حتدثــه مــن قــوة متاســك
يف النــص  ،ويتمثــل يف الظواهــر التاليــة :
أ -السجع و الفاصلة :

ُعـ ّـرف بأنــه  « :تواطــؤ الفواصــل يف النثــر عــى
ٍ
حــرف واحــد» (الشــن1999،م،ص )128:فهــو
يقــوم عــى متاثــل الصوامــت بــن كلمتــن أو جمموعــة

مــن الكلــات .

وم ِّســنًا
وقــد عــدّ ه البالغيــون حليــة لفظيــة ُ
بديع ًيــا يضفــي عــى هنايــات اجلمــل مجــاالً وتناسـ ًقا ،
ـص بأنــه أحــد آليــات الربــط
بينــا اهتــم بــه علــاء النـ ّ

( كانـــت فيـــه نجمـــة فريـــدة  ،يف عمـــر الكـــون

مازالـــت صغـــرة)

( مـــن برجهـــا العـــايل تـــدور وتـــدور  ...كغاممـــة

م ــن ن ــور )

( حت ــى وقع ــت ع ــى ش ــجرة كب ــرة  ،أغصاهن ــا

كث ــرة )

(أشجار خرضاء ،وأخرى صفراء ومحراء )

( وهـــي تشـــر إىل الســـاء  ،مـــن األعـــى مـــن

الفضـــاء)

(نفضـــت الشـــجرة أغصاهنـــا  ،وبشـــدة هـــزت

أوراقهـــا )

( انرشحت أساريرها ! وملعت عيناها)

(جسمك كبري  ،وعقلك صغري)

الصــويت ؛ ويتحقــق مــن خــال التكــرار الصــويت عــى

( حتمل كومة غريبة  ،حتوي ضفادع كثرية)

مســتوى الســجعة الواحــدة  ،وقــد يمتــد إىل أكثــر مــن

ليكــون وحــدة صوتيــة ذات
ســجعة داخــل الفقــرة
ّ
إيقــاع مســتمر ومتتابــع  ،جيــذب املتلقــي ،ويزيــد

األثــر التفاعــي يف اخلطــاب  ،وينتــج عنــه متاســكًا

متدحرجـــا كالكـــرة! مرســـ ً
ا أشـــواكه
( خيـــرج
ً

نافـــرة )

( قد شحب ضياؤها وذوى شعاعها )

( يف الروضة الغنّاء  ...أطري بال عناء )

النــي .
صوت ًيــا يــؤدي إىل التامســك
ّ

(اخلري ردائي  ..املطر ندائي )

وصــف إليقــاع مــردد يف كلمتــن
والســجع
ٌ

(فأقبلت تتهادى ...ويف الرسور تتامدى )

مفردتــن داخــل تركيــب اجلملــة  ،أ ّمــا الفاصلــة فهــي

( يف كل ماخلق اهلل مجال وهباء ! الكل سواء).

الكلمــة التــي ينتهــي هبــا معنــى اجلملــة  ،وحيســن
الســكوت عندهــا ،فــا توجــد إال يف تركيــب داخــل

سياق(ســلطان1986،م،ص.)41:

حضــورا مكث ًفــا لفــ ّن الســجع
وتشــهد القصــة
ً

واتفــاق الفاصلــة  ،ومــن أمثلتــه :

فه ــذا التنوي ــع يف الفواص ــل  ،وإخ ــراج الفق ــرات

املســـجوعة جمموعـــات خمتلفـــة يكســـبان اإليقـــاع
ِغنًـــى ومجـــاالً  ،وينأيـــان بـــه عـــن الرتابـــة  ،كـــا
أهنـــا تُعـــدّ حمطـــات اســـراحة يف اخلطـــاب  ،حتقـــق
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ـص جان ًب ــا مجال ًي ــاُ ،
نص ًي ــا م ــن
وت ــدث متاســكًا ّ
للن ـ ّ
خ ــال ه ــذا التك ــرار ال ــذي يش ــيع إيقا ًع ــا متش ــا ًهبا

يف النـــص .

وقد استخدمت الكاتبة نوعني من السجع :

الســـجع املتـــوازن ( :وهـــو أن تتفـــق اللفظـــة

األخـــرة مـــن القرينـــة مـــع نظريتهـــا يف الـــوزن

والـــروي) ( مطلـــوب2006،م ،ج ،2:ص،)152:

كقوهلـــا :كبـــرة  /صغـــرة  ،خـــراء /محـــراء ،
الس ــاء /الفض ــاء  ،أغصاهنا/أوراقه ــا ،غنّاء/عن ــاء،
ردائي/ندائـــي ،تتهادى/تتـــادى ،هباء/ســـواء .
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ب -التسميط :

(وهــو أن يعتمــد الشــاعر عــى جعــل بعــض

مقاطــع األجــزاء أو كلهــا يف البيــت عىل ســجع خيالف
قافيتــه) (مطلــوب2006،م ،ج ،2:ص.)155:

بمعنــى أن يــأيت بجملتــن عــى ســجع واحــد ،
ثــم يــأيت بالثالثــة بقافيـ ٍ
ـة خمتلفــة  ،والفــرق بينــه وبــن

الســجع كــون أجــزاء الســجع عــى روي وقافيــة
وليــس كذلــك التســميط .

وقــد جــاء هــذا الفــ ّن يف القصــة يف املواضــع

التاليــة:

والس ــجع املط ــرف ( :وه ــو أن تتف ــق اللفظ ــة م ــع

(حســنها ّ
وضــاء ،ونورهــا ذو هبــاء ،اســمها

الســـابق) ،كقوهلـــا  :مـــى  /انقـــى ،تدور/نـــور،

( مــن برجهــا العــايل تــدور وتــدور ،كغاممــة مــن

نظريته ــا يف احل ــرف األخ ــر دون ال ــوزن ) ( املرج ــع

النجمــة يــون)

ك ــرة  /ناف ــرة  ،املس ــتديرة /الكب ــرة  ،ابنت ــي  /أم ــي.

نــور ،وتســقط)

وبـــا شـــك فـــإن تتابـــع سالســـل الســـجع داخـــل

بومــة كبــرة )

واعتمـــدت عـــى اجلمـــل املســـجوعة القصـــرة؛

للنـــص يو ِّفـــر إيقا ًعـــا متشـــابكًا
املســـتوى الصـــويت
ّ

( انرشحــا أســاريرها ،وملعــت عيناهــا ،فقــد رأت

متدحرجــا كالكــرة! مرســ ً
ا أشــواكه نافــرة !
(
ً

ومرتاب ًطـــا  ،جيـــذب املتلقـــي  ،وجيعـــل إيقـــاع
ّ
يـــدل عـــى قـــوة املنشـــئ
اخلطـــاب متســـار ًعا  ،كـــا

( البــد أن ضعيفــة البــر ،قليلــة الصــر ! هــي

مـــن التنغيـــم واالنســـجام املوســـيقي  ،وبـــدوره

( فأقبلــت تتهــادى ،ويف الــرور تتــادى ،قائلــة

ومتكن ــه م ــن الصناع ــة  ،وخيل ــع ع ــى الن ــص ألوا ًن ــا
حيقـــق متاســـكه.ويظهر لنـــا تأثـــر الكاتبـــة بأســـلوب
القـــرآن الكريـــم الـــذي و ّظـــف الســـجع يف صياغـــة
اآليـــات املكيـــة خاصـــة ؛ فقـــد أتـــت مســـجوعة

قصـــرة ؛ ليكـــون وقعهـــا يف األســـاع أرسع وأكثـــر
انتظا ًمـــا.

متجن ًبــا ضــوء النجمــة )

مــن أســقطتك عــى ظهــري)
بمكــر )

( النجمــة التــي أظلــم ماحوهلــا ،واختفــت

واختفــى بريقهــا  ،فصمتــت مــن املفاجــأة )

( ســاحمني يــاريب  ،وأعــدين إىل بيتــي ومــكاين ،

ودخلــت يف ســجود عميــق ) .
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وهــذه املفارقــة يف الغلــق كــرت الرتابــة والتكرار
ٍ
جانــب
مــن جانــب ،وشــدّ ت انتبــاه املتلقــي مــن

ـص  ،ممــا حيقــق
خاصــا للنـ ّ
آخــر  ،وأوجــدت إيقا ًعــا ً

ـص بــه .
ـون ســطح النـ ّ
التامســك النــي ويلـ ّ
ج -املوازنة :

حريــر )

(من األعىل ! من األسفل )

(نفضــت الشــجرة أغصاهنــا  ،وبشــدة هــزّت

أوراقهــا )

( حتمل كومة غريبة  ،حتوي ضفادع كثرية) .

وكــا يبــدو مــن حتليــات البالغيــن فاملوازنــة

وهــي أن تكــون الفاصلتــان متســاويتني يف الــوزن

تتعلــق بالــوزن الرصيف للكلــات ال الــوزن العرويض،

فهــي شــبيهة بالــوزن الشــعري حيــث تعتمــد عــى

جمموعــة مــن الكلــات يف البنيــة الرصفية(اختصــت

تكــون بــن الكلــات ال األبيات(بودوخــة2018،م)،

بــا شــك إحــدى ظواهــر التناســب الصــويت التــي

دون التقفيــة (جــدوع2008،م،ص.)232:

تناســب احلــركات بالنســبة إىل الســكنات ،ولكنهــا
ومــن علــاء البالغــة مــن عدّ هــا أحــد أنــواع الســجع،

املوازنة)(القزويني1991،م.وعرفــه
وســاه (ســجع
ّ
ّ

بقولــه :أن تكــون الفاصلتــان متســاويتني يف الــوزن
دون التقفيــة) ،أو جــاء بمصطلــح آخــر (املامثلــة ) ،

بمعنــى أهنــا تتحقــق عــن طريــق متاثــل كلمتــن أو
بتكــرار البنيــة الرصفيــة يف الفواصــل خاصــة) ؛ وهــي
يمكــن إحلاقهــا بالــوزن العــرويض  ،وتــؤدي مــا

يؤديــه الــوزن مــن إيقــاع صــويت ،وجــرس موســيقي

مؤثــر ،فتضفــي عــى الــكالم رون ًقــا وهبــاء  ،ويعكــس
هــذا اإليقــاع تناســب النــص واعتدالــه ومتاســكه .

وهــذا النــوع مــن الــكالم أخــو الســجع يف املعادلــة
دون املامثلــة  ،وعــى هــذا يقــال ّ :
كل ســج ٍع موازنــة،
ٍ
وليــس ّ
أخــص مــن
فالســجع
موازنــة ســجعا ؛
كل
ُ
ُ
املوازنــة  ،ويمكــن أن تنــدرج املوازنــة يف إطــار

تركيبيــة ختتلــف يف مفرداهتــا وتتــوازى يف مكوناهتــا

ومــن املواضــع التــي جــاءت شــاهدً ا عــى هــذه

وقــد رشحــه ياكبســون بقولــه  « :هنــاك نســق

( كانــت فيــه نجمــة فريــدة ،يف عمــر الكــون مــا

يف مســتوى تنظيــم وترتيــب ال ُبنــى الرتكيبيــة ،ويف

(بعضها طويل ،وبعضها قصري )

النحويــة ،ويف مســتوى تنظيــم وترتيــب الرتادفــات

الســجع .

الظاهــرة اإليقاعيــة قوهلــا :
زالــت صغــرة )

(تتألــق بضــوء وبريــق  ،وتســكن يف بــرج مــن

د -التوازي الرتكيبي :

ويقصــد بالتــوازي الرتكيبــي  :تكــرار أنــاط

(لومتــان1995،م،ص.)129:

مــن التناســبات املســتمرة عــى مســتويات متعــددة:

مســتوى تنظيــم وترتيــب األشــكال واملقــوالت
املعجميــة ،ويف األخــر يف مســتوى تنظيــم وترتيــب
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تأليفــات األصــوات واهليــاكل التطريزيــة .وهــذا
النســق ي ِ
كســب األبيــات الشــعرية املرتابطــة بواســطة
ُ
كبــرا يف اآلن
وتنو ًعــا
التــوازي انســجا ًما
واضحــا ّ
ً
ً

( منكوشـــة لكنـــي مثمـــرة ! منفوشـــة لكنـــي

مقصــورا عــى اللغــة الشــعرية
وليــس التــوازي
ً

( األكثـــر ملعانًـــا ،األحســـن بري ًقـــا  ،واألكمـــل

نفسه»(ياكبســون1988،م،ص.)106:

فحســب؛ إنــا هنــاك أنـ ٌ
ـاط مــن النثــر األديب تتش ـكّل
وفــق مبــدأ االنســجام بالتــوازي ،فهــو عبــارة عــن

* ت ــوازي ت ــام يف زن ــة الوح ــدات وعدده ــا وهيئ ــة

ترتيبه ــا ويف الفاصل ــة  ،وم ــن ذل ــك :
مزهـــرة)
ضيـــاء )
ً

( بعضها طويل ،وبعضها قصري)
( جسمك كبري ،وعقلك صغري)

متاثــل أو تعــادل املبــاين أو املعــاين يف ســطور متطابقــة

( شحب ضياؤها  ،وذوى شعاعها) .

الكلــات ،أو العبــارات القائمــة عــى االزدواج الفنــي
وتســمى عندئـ ٍ
ـذ باملتطابقة أو املتعادلة أو املتوازية ســواء
يف الشــعر أو النثــر؛ فالتــوازي متاثــل وليــس تطابــق

(ياكبســون1988،م .الشــيخ1999،م،ص.)7:

يســمى بـــ ( االزدواج) ويقصــد بــه تــوازن
كــا
ّ

مجلتــن متتاليتــن تواز ًنــا عروض ًيــا ؛ بمعنــى أن إيقــاع
اجلملــة األوىل هــو إيقــاع اجلملــة الثانيــة ،فتكــون

* تــوازي بــن األجــزاء باالتفــاق يف زنــة وحداهتــا

ناقصــا  ،واالتفــاق يف الرتتيــب والفاصلــة :
اتفا ًقــا ً

عـــم
( إذا ســـارت تعـــاىل الصـــوت! وإذا وقفـــت ّ
الصمـــت )
متدحرجا كالكرة! مرس ً
ال أشواكه نافرة)
(
ً
(هل تفنى ؟ هل تصري ذكرى ؟ ) .

مثلهــا يف احلــركات والســكنات ،وتضفــي إيقا ًعــا

منتظــا عــى األذن؛ عــن طريــق النغــات املتســاوية
ً

(ســلطان1986،م).

فالتــوازي قائــم عــى التنســيق الصــويت عــن طريــق

توزيــع األلفــاظ يف العبــارة أو اجلملــة توزي ًعــا متك ًئــا
عــى اإليقــاع؛ ممــا ي ِ
النــص ُحســ َن الســبك،
كســب
ّ
ُ
وجــودة التأليــف ،وخفــة ًعــى األذن؛ تطــرب هلــا

نفــس الســامع .

وجــاء يف النــص بصــورة تســرعي االنتبــاه؛ حتــى

إن النــص يف جمملــه يــكاد يكــون جمموعــة مــن البنــى

* تـــوازي بـــن األجـــزاء باالتفـــاق يف الرتتيـــب
والفاصلـــة دون ِزنـــة الوحـــدات :
( فأقبلت تتهادى ،يف الرسور تتامدى )

( مج ــال وهب ــاء! ال ــكل س ــواء) ( ،س ــاحمني ي ــاريب،

وأع ــدين إىل بيت ــي)

(ت ــدور وت ــدور ...كغامم ــة م ــن ن ــور ) ( ،حس ــنها

ّ
وض ــاء  ،ونوره ــا ذو هب ــاء )

املتوازيــة ،وهــي عــى النحــو التــايل :
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وورد يف القصة يف األمثلة التالية فقط :

دون الفاصلــة :

(ذهب املساء ،وجاء الصباح )

( أشــجار خــراء ،وأخــرى صفــراء ومحــراء،

( نور يلمع  ،وصوت يرعد)

( وحــرات عجيبــة غريبــة  ،صغــرة وكبــرة ،

( ترتفع حينًا  ،وهتبط أخرى)

( ملكة هي يف السعادة ،ملكة هي يف التواضع)

(اليســر كالقنفــذ ! وال يطــر كالبومــة! وال يقــف

بعضهــا طويــل  ،وبعضهــا قصــر !)
تــدب أو تقفــز أو تطــر )

( فــإذا هــو خملــوق صغــر  ،لــه أنــف صغــر،

كالشــجرة ) .
ٍ
وتــدل هــذه اجلمــل املتوازيــة عــى آداء متفــق ،
ٍ
وصياغــة هندســية مقنعــة  ،قامــت عــى التناســق

القنفــذ والبومــة والشــجرة ! ) .

توظيــف مفــردات جديــدة مرتابطــة فيــا بينهــا دالل ًيــا،

قائمــة عــى التنغيــم الصــويت  ،متسلســلة بأكملهــا،

الوضعــي -املــكاين -والصــويت  ،وعملــت عــى
حمافظــة عــى التقســيم الصــويت الداخــي ؛ ممــا يعطــي

ـص  ،وجتعلــه بأكملــه يــكاد يكــون
دفعــة إيقاعيــة للنـ ّ
جمموعــة مــن البنــى املتوازيــة مــا يشــبه األزواج مــن

األعمــدة التــي يقــام عليهــا البيــت  ،أو حلقــات

متّصلــة مــن حلقــات السلســلة  ،وهــذا جيعلهــا معلـ ًـا
ها ًمــا مــن معــامل ترابــط النــص ومتاســكه وتناســقه .
هـ -حسن التقسيم:

وعينــان صغريتــان  ،ويغطيــه الشــوك )

( فجعلــت تفكــر حائــرة  :مل َ غضبــوا مجيعهــم !

إذ نلحــظ أن هــذه الشــواهد ماهــي إال وقفــات

واجلمــل متوازنــة متوازيــة  ،وهــذا التــوازن والتــوازي

جــاء مــن تقســيم اجلمــل  ،وبــا شــك فالتقســيم
اجلمــي يــدل عــى قــدرة الكاتبــة البارعــة يف بنــاء هــذه

اجلمــل والتناســق بــن أجزائهــا  ،كــا أن اســتخدامها

لــواو العطــف بــن هــذه التقســيامت ُيص ِّعــد وتــرة
النــص وجيــذب
اإليقــاع ،ويدعــم االســتمرارية يف
ّ
املتلقــي .

ثالثـًا  :اإليقاع الصويت الداليل :

ويقصــد بــه  :أن يســتويف املتكلــم أقســام املعنــى

ٌ
آخــذ فيــه (مطلــوب2006،م ،ج،2:
الــذي هــو
ص.)329 :

ـم عــى تقســيم اجلمــل ،
وهــذا النمــط البالغــي قائـ ٌ

ويــدث تناغـ ًـا
ومالحظــة التــوازن والتــوازي بينهــاُ ،
موســيق ًيا مــن التوافــق الصــويت املنبعــث مــن هــذا

التقســيم (الشــيخ1999،م،ص.)46:

ويقــوم عــى توظيــف املعنــى مــن حيــث اإليقــاع

والتنغيــم الصــويت واملوســيقي معتمــدً ا عــى التقابــل

والتــوازي املعنــوي املبنــي عــى التضــاد بــن األلفــاظ

ـمى بـــ
املفــردة ً ،
وأيضــا اجلمــل املركبــة  ،وهــو مــا ُيسـ ّ
(إيقــاع التقابــل) .

فــإذا كان التقابــل (التضــاد) يف البالغــة القديمــة
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ِ
حمســنات املعنــى وممــا يتنــاول يف
حليــة لفظيــة مــن ّ

( ذهب املساء  ،وجاء الصباح )

مــن اإليقــاع يســم األعــال الفنيــة عــى اختالفهــا

( نور يلمع  ،وصوت يرعد)

(جسمك كبري ،وعقلك صغري)

بــاب البديــع  ،فإنــه يف الــدرس اللغــوي احلديــث نــوع

بحركــة أو انتقــال مــن املعنــى إىل ضــده  ،يشــبه
االنتقــال مــن إيقــاع إىل إيقــاع يضــاده  ،ويســهم هــذا

يف االنســجام املتجانــس للبنــاء الصــويت ككل .

( مــا أنــا إال نجمــة صغــرة ! مــا أنــت إال عجــوز

نائــم ) .

ـون اإليقاعــي وقدرتــه
كــا الخيفــى أثــر هــذا اللـ ّ

* تقابل السلب واإلجياب :

( من يراها يظنها ترقص ! ولكنها ال ترقص)

عــى اإلحيــاء وإثــارة االنفعــال لــدى املتلقــي ،مــن
خــال اجلمــع املفاجــئ بــن وحدتــن متقابلتــن،
ٍ
ٌ
وتــواز داليل ُيف ِّعــل الرســالة
جتــادل
ينتــج عنــه

اإلقناعيــة التــي يقدمهــا صاحــب اخلطــاب .
ٍ
بعــدد مــن
وقــد حشــدت الكاتبــة النــص
املتقابــات جــاءت عــى النحــو التــايل :
* تقابل املفردات :

( حــرات غريبــة صغــرة وكبــرة )  ( ،كلــا

ارتفعــت وقعــت ) (،مــن البدايــة حتــى النهايــة)

(الليــل كــا النهــار)  (،حملقــات يف الــرق والغــرب)،

( وهــي بــن الســاء واألرض)( ،مــن ذلــك الزمــن

( أطــر وارتفــع ! لكــن أمــام هــذا اجلبــل الــذي

اليطــر وال يرتفــع )
( ِ
أنت من وقع  ،وليس أنا ) .

ونلحــظ أن هــذه املتقابــات تقــوم عــى التوحيــد

بــن النّوافــر وصهــر األضــداد  ،والتآلــف يف اإليقــاع،
وهــذا العــرض احلركــي املتعاكــس داخــل النــص لــه

النــص وترابطــه ،كــا أن اإليقــاع
دوره يف متاســك
ّ
العقــي والصــويت حيــدث نو ًعــا مــن التأثــر باملنطــق

واإليقــاع .

البعيــد إىل اآلن )  (،بعضهــا طويــل وبعضهــا قصــر)،

( مــن األعــى! مــن األســفل) (،ترتفــع حينًــا وهتبــط

أخــرى) (،تــدب أو تقفــز أو تطــر )  (،كان ضياؤهــا
خيفــت) (،اليســر كالقنفــذ  ،واليطــر كالبومــة ).
* تقابل اجلمل :

125-105

خامتة :

اللغــة العربيــة بطبيعتهــا لغــة إيقاعيــة ،لــذا جــاء

القــرآن الكريــم متمثـ ً
ـا هــذه الصفــة ،وحم ّقـ ـ ًقا هلــا،

فقــد تفـ ّـرد ببنيــة إيقاعيــة مجاليــة ال تــأيت عــى وتــرة
واحــدة؛ وتعنــي باإليقــاع كل مــا حيــدث نغـ ًـا صوت ًيــا

ـم
( كلــا ســارت تعــاىل الصــوت ! وإذا وقفــت عـ ّ
الصمــت )

مؤثـ ًـرا  ،وهــو وجــه مــن التــوازن والنظــام والتناغــم ،

ومتكــن براعتــه يف إنشــاء أزواج مــن الكلــات بينهــا

ونظــرا للطبيعــة
جتانــس صــويت يــؤدي إىل املعنــى ؛
ً
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وقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية :

مترســت عــى فنيــة تعــادل
الرتكيبيــة للعربيــة فقــد ّ

األصــوات وتوازهنــا ،والرقــة يف جتانــس ألفاظهــا ،

 1.ظواهــر البديــع يف جمملهــا عنــارص إيقاعيــة

النصيــة أن وظيفــة
وقــد أكّــدت الدراســات ّ

اجلــال يف فــ ّن القــول بمختلــف أشــكاله ،

اهتــم هبــا البالغيــون يف تناوهلــم ملظاهــر
ّ

املــؤدي إىل االنســجام .

النــص ألهنــا أدوات
اهتــم هبــا علــاء
بينــا
ّ
ّ

التعبــر البليــغ ال تنتهــي عنــد الداللــة املعنويــة

وآليــات حتقــق التامســك النــي .

لأللفــاظ والعبــارات  ،بــل تضــاف إىل هــذه

 2.إن موســيقى اإليقــاع الصــويت يف القصــة كان

يكمــل هبــا األداء الفنــي
الداللــة مؤثــرات أخــرى ُ

التحــرر مــن التوتــر
هلــا تأثــر إجيــايب عــى
ّ

ومنهــا اإليقــاع الصــويت للكلــات والعبــارات؛

والقلــق لــدى الطفــل ،كــا أهنــا تثــر االنتبــاه

فالبنيــة اإليقاعيــة تُعــدّ مــن أهــم الوســائط التــي

واليقظــة لديــه إذ يتجــاذب فيهــا احلــي مــع

ـي الف ّعــال واملؤثــر ،ممــا
ينعقــد هلــا دور اإلقنــاع النـ ّ

الفكــري ممــا رفــع مــن كفــاءة التعبــر يف

يســاعد عــى اســتقرار الفكــرة لــدى املتلقــي  ،ويقــوم

القصــة .

بمهمــة التوظيــف الصــويت يف البنــاء الفنــي  ،ويدعــم

3.عمــدت الكاتبــة إىل تقديــم خطــاب متامســك

ـص بأكملــه  ،وهــو مــا يؤيــده
اســتمرارية وترابــط النـ ّ

ومرتابــط مــن خــال االتــكاء عــى آليــات

نــص
قــول حممــد خطــايب  « :لكــي يكــون ألي
ّ
نصيتــه ينبغــي أن يعتمــد عــى جمموعــة مــن الوســائل
ّ

صوتيــة إيقاعيــة متنوعــة هــي:

الشــاملة» (خطــايب2006،م،ص. )13:

واجلنــاس) .

* لفظيــة تتمثــل يف (التكــرار ،والــرادف،

اللغويــة التــي ختلــق النصيــة  ،وتســهم يف وحدتــه
وال خيفــى أمهيــة حتقــق اإليقــاع الصــويت يف

* تركيبيــة تتمثل يف ( الســجع ،والتســميط،

شــديد احلساســية نحــو املوســيقى بصــورة عامــة ،

* دالليــة تتمثــل يف (التقابــل) ؛ وعملــت

واملوازنــة ،والتوازي ،وحســن التقســيم).

قصــص األطفــال خاصــة؛ فالطفــل بطبيعتــه

عــى اســتثامرها جلــذب املتلقــي (الطفــل)،

والســتخدام املوســيقى يف أثنــاء رسد القصــة أثــره

وزيــادة األثــر التفاعــي لرســالتها ،فــكان

الفاعــل يف حتقيــق أهدافهــا  ،وإحــداث التفاعــل

اإليقــاع فيهــا صــدى للمعنــى .

املنشــود بــن الطفــل والقصــة؛ فاألطفــال الصغــار

4.براعــة الكاتبــة يف اســتثامر موســيقى اللغــة

إيقاعيــون بالفطــرة ؛ يســتميل ســمعهم النغــم ،

أســهم يف حتقيــق القصــة ألهدافهــا ،ممــا

ويســتهوهيم اإليقــاع املوســيقي ( أمحــد2004،م،

ســريب الطفــل عــى الــذوق اجلــايل الرفيــع،

ص.)124 :
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واللغــة العذبــة اجلميلــة  ،فح ّقــق يف حبكــة

عــى أداء متفــق  ،وصياغــة هندســية مقنعــة .

 5.أثبــت املنهــج اإلحصائــي غلبــة اســتخدام

النــص  ،فنتــج عنــه
والتمــوج الصــويت يف
ّ
ّ
جتــادل وتـ ٍ
ـواز داليل ُيف ّعــل الرســالة اإلقناعيــة

	10.خلــق التقابــل الــداليل نو ًعــا مــن اإليقــاع

القصــة التشــويق وجــذب املتلقــي .

اإليقــاع الصــويت اللفظــي إذ بلــغ ()125

التــي يقدمهــا صاحــب اخلطــاب  ،وحيــدث

موض ًعــا؛ وهــو حيقــق درجــة تواصليــة أعــى

نو ًعــا مــن التأثــر باملنطــق واإليقــاع ممــا جيعــل

مــع املتلقــي.

النــص أكثــر متاســكًا .
ّ

ـص،
دورا حمور ًيــا يف النـ ّ
6.جــاء التكــرار مؤد ًّيــا ً
املكــرر ،
فهــو يســ ِّلط الضــوء عــى العنــر
ّ

	 11.حقــق اإليقــاع الصــويت بكافــة أشــكاله

املتلقــي  ،ممــا حيقــق مهمــة ثنائيــة يف تشــكيل

ـص  ،وصنــع
املتلقــي  ،ودعــم اســتمرارية النـ ّ

تشــاك ً
النــص لفــت االنتبــاه وجــذب
ال يف
ّ

النــص ويف ذهــن
وجيعلــه العنــر الســ ِّيد يف
ّ

ملتحــا .
خطا ًبــا
ً

بنيــة النــص الســطحية  ،وبنيــة املضمــون،
ويصنــع حالــ ًة مــن التواصــل واإليقــاع

املســتمر يف النــص  ،الســيام التكــرار يف

املصادر واملراجع:

قصــص األطفــال يزيــد مــن قــوة التأثــر،

ً
أوال/املراجع العربية :

ويمهــد لوضــوح املعــاين .
ّ

ـون اجلنــاس بــن الكلــات سالســل صوت ّية
7.كـ ّ
متوازنــة ومتفقــة  ،خلقــت نو ًعــا من التشــاكل
اللفظــي ،وإيقا ًعــا لــدى املتلقــي شــدُّ النــص

ـوى متاســكه .
وقـ ّ

8.إن تتابــع سالســل الســجع داخــل النــص
و ّفــر إيقا ًعــا متشــابكًا مجي ـ ً
ا يف الذهــن  ،ممــا

يدفــع امللــل عــن املتلقــي؛ فيتعلــق بــه ،ويتدبــر

معنــاه ؛ ويضمــن نجــاح الرســالة التواصليــة.

 9.إن بنيــة التــوازي الرتكيبــي يف النــص حافظت
عــى التقســيم الصــويت الداخــي  ،وأعطــت
للنص ،إذ تــدل اجلمــل املتوازية
دفعــة إيقاعيــة ّ

أبــو زنيــد ،عثــان 2010(.م) .نحــو النــص  :إطــار نظــري
ودراســات تطبيقيــة .ط ،1.األردن :عــامل الكتــب
احلديــث.
أبــو زيــد ،أمحــد1992(.م) .التناســب البيــاين يف القــرآن:
دراســة يف النظــم املعنــوي والصويت.الربــاط :منشــورات
كليــة اآلداب.
أمحــد  :ســمري عبدالوهــاب2004(.م) .قصــص وحكايــات
األطفــال وتطبيقاهتــا العمليــة .ط ،1.األردن :دار
املســرة .
بحــري ،ســعيد حســن 2004(.م) .علــم لغــة النــص املفاهيــم
واالجتاهــات  .مــر :مؤسســة املختــار.
ابــن األثــر ،ضيــاء الديــن اجلــزري1998(.م) .املثــل الســائر
يف أدب الكاتــب والشــاعر .ط ،1.لبنــان :دار الكتــب
العلميــة.
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بــن ســامة ،نــادرة 2016(.م) .مظاهــر النغميــة يف العربيــة
الفصحــى خصائصهــا ومعاجلاهتــا .ط ،1.تونــس :الــدار
املتوســطية للنــر.
بودوخــة ،مســعود 2018(.م)  .البالغــة العربيــة وتطورهــا.
ط ،1.األردن :مركــز الكتــاب األكاديمــي .
جــدوع ،عــزة حممــد2008(.م) .البديــع دراســة يف البنيــة
والداللــة .ط ،1.الريــاض  :مكتبــة الرشــد.
احللــوة ،نــوال إبراهيــم 2012( .م) .التطريــز الصــويت لســطح
النــص .منشــورات جممــع اللغــة العربيــة عــى الشــبكة
العامليــة .
محــداوي ،مجيــل2015(.م) .حمــارضات يف لســانيات النــص.
ط ،1.املغــرب :مكتبــة املثقــف .
حنــون ،مبــارك .يف التنظيــم اإليقاعــي للغــة العربيــة .الربــاط:
دار األمــان.
احلــويل ،فيصــل حســان2015(.م) .التكــرار يف الدراســات
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