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 بنية النّسق الصوتي في شعر أحمد بن يوسف الجابر

 

  1مبارك باللي 

 
الموضوو  بنية سسوق اواووال الصوامتة والصواظتة وهواهرهما في شوعر واحد من أهّع ال وعرا  يتناول هذا   ملخص:ال

م(. ويسوتدد  الموضوو  1991المجّودين في العصور الددي  في دولة طرر  هو ال وا ر أحمد بن يوسوف الجابر  ل

مردي، وسسووق اواوووال البد  في بنية النسووق التربيبي لواوووال الصووامتة واووماتدا المميّئي النناظية مندا والمن

الصوووواظتة وما يتعهق بدا من مدود وذير  لم. بما يتناول الموضووووو  سسووووق الم اال الصوووووتية والنبر وأحوالدما، 

لن شوعر أحمد بن يوسوف الجابر يتسوع بنسوق اووتي   باإلضوافة لل  الوواهر فو  ال رعية بالنبر والتنييع وذيرهما.

اال، مكنّف الداللة، يبّرر  لم تمّكن ال وووا ر من الهية وتدّكمي في سوع  ُمدكع البنا ، ُمختار اواووووال، منتوع الم 

ل لهندا العربي ال ديع، وهو    راوية ممتاز يدمظ بنيرال من أشووعار العرو وأمنالدا.  –لضووافة لل  ما سووبق  -ال ووعر وف ا

طال اوول  مندما في: هذا، وطد وطل اختيارسا  ه  مدوسة طصويدتين من طصواظد ال وا ر أحمد بن يوسوف الجابر  سوع و

وأموا ال صوووويودي النواسيوة ف والدوا   ،2م تدنئوة لومير الميمور لوي المرحوم ال ووووية خهيموة بن حمود  ل  واسي1985فبراير   22

لن لحكام البنا  في سسووق اواوووال . م1987فبراير  22بتارية:  –رحمي هللا–ال ووا ر في  يد وهوا ال ووية خهيمة 

يوسوف الجابر، من شوهسي التعبير  ن ووود طيع  اتية وأخرم موضوو ية، وهذا  والم اال وذيرها في شوعر أحمد بن

 ما يداول البد  الك ف  ني وبيان خصاظصي الصوتية ودالالتدا.
 أحمد الجابر.  ، ال عر ، اواوال ، النسق  ، البنيةالكلمات المفتاحية: 

 

Structure of Sound Patterns in the Poem of Ahmed Ben Youcef Aljabir 

 

Mebarek blali 

 
Abstract: This topic deals with the structure of the pattern of silent and vocal sounds and 

their phenomena in the poetry of one of the most important poets in the modern era in the 

State of Qatar. He is the poet Ahmed Bin Yusuf Al-Jaber (d.1991 AD). The topic aims at 

researching the structure of the compositional pattern of silent sounds, their distinctive 

binary and single characteristics, the form of vocal sounds and what is related to it from 

the amplitude and so on. The topic also deals with the system of syllables and stress and 

their conditions, in addition to hyperbolic phenomena such as accentuation, intonation 

and others. The poetry of Ahmad ibn Yusuf al-Jaber is characterized by a well-structured 

phoneme, the choice of sounds, regular syllables, intensely semantic, which justifies the 

poet’s mastery of language and his control over poetry according to the ancient Arabic 

approach, and he is - in addition to the above - an excellent narrator who preserves many 

of the poems of the Arabs and the likes of it. This, and we have chosen a blog of two 

poems from the poems of the poet Ahmed bin Yusef Al-Jaber: He organized and said in 

the first of them on: February 22, 1985 AD congratulating Emir Sheikh Khalifa bin 

Hamad Al Thani. As for the second poem, the poet said it on the feast of Sheikh Khalifa 

- may God have mercy on him - on the throne of the emirate on: February 22, 1987 CE. 
Keywords: Structure, Layout, Sounds, Poetry, Ahmad Al-Jaber.  
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 المقدمة 

لن هيكل أية طصيدي شعرية يتكون من  ناار اوتية متناذمة ومنسجمة في سسق موحد، 

من    م كهة بجمهة  الصوتية  العناار  تهم  وتتصف  ال صيدي.  لتهم  والهيوي  الصوتي  البنا   بذلم 

ل  الخصاظص والصمال الصوتية بالجدر والدمس وال دي والرخاوي والمدّ   وذيرها. بما تتصف أيضا

بوواهر فو  تربيبية بالنبر والتنييع وذيرها من الوواهر، ويكون  لم في الصوامت والصواظت من  

 اواوال  ه  السوا .

ل  ه  ما سبق، فإن هذا البد  والموسوم بو ''بنية النسق الصوتي في شعر أحمد بن   وتهسيسا

.. يسع  لل  دراسة بنية سسق أاوال العربية -''دراسة تربي ية  ه  سما ج من شعره–يوسف الجابر  

في شعر أحمد بن يوسف الجابر، بما يسع  لل  بيان دالالل توهيمدا في الهية ال عرية لديي، بما  

 يسمح بإبراز طيمة الجاسب الصوتي في ت كيل النص ال عري وفي بنا  داللتي.

 

 و ''النسق''.  ''البنية'' تمهيد: حول مفهومي

ما والبنُية:  والبِنية  الجمل  ومل  وأبنيال..  أبنية  والجمل  المبني،  البِنَ     »البنا :  وهو  بَنيتي، 

بَة..  ل بهن البِْنية الديئة التي بُني  هيدا منل الِم ية والرّبِ بِْنيَة وهي منل: ِرشويٍ ورشا والبُن .. ي ال: 

. والبُن  بالضّع م صور، منل البِنَ  ، بكسر البا  وابتنىدارال وبَن  بمعن ل   ي ال: بُنية وبُن ل وبِْنيَة وبِن ل

، وفالن ادح البِنية أي المرري. وأبنيت الرول. أ ريتي بنا ل أو ما يبتني   م صور، منل ِوئيَة وِوئمل

 .3بي داره« 

وأما من ساحية االارالح الهساسي فإن ''البنية'' هي سوام يعمل وفق مجمو ة من ال واسين  

بينما ال تمهم العناار الهيوية لال مجمو ة من السمال، ومعن  هذا أن النوام ال يستمد شر يتي من  

البنية   السمال. ومصرهح  تهم  تنويع  المتدكمة في  ال واسين  بل من  العناار في  اتدا،  ل ا –سمال 

استعمل لهداللة  ه  مماهيع متعدّدي »فسوسير، راظد   -استندسا لل  الرؤم المتعدّدي لمختهف البِنَِويال 

ل يتكون من وحدال، وطد الحظ لميل بنمينست أن التنسيق   الهساسيال البنيوية، ارح الهسان با تباره سس ا

ن الهسان، اواواتية، والصر ، الداخهي بين هذه الوحدال ي كل بنية، ودراسة الهسان  أو بل وئ  م

ل من طبل بنية ينبيي الك ف  ندا... والبنية  ند الالسد    ل منوما ل  Lalandeالة..( بصمتي سس ا ( بالل مكوسا

من هواهر متالزمة  ل  لن بل هاهري تتعهق بالوواهر اوخرم وال يمكندا أن تكون بما هي لال في  

 .4 الطتدا بتهم الوواهر وبعالطة بدا« 

أن البنية سوام تميّئه الكهية، فال يتددّد مسهكدا بمسهم  ناارها أو أوئاظدا المردية، بل   بما

ل ذير  بالربيعة الداخهية لهكّل  فيتددّد الكلُّ وأوئاؤه بصوري متبادلة، فاووئا  مترابرة في الكل ترابرا

 .5مست ل، ولكندا ت كل لي تمر ة 

البن    م ابهة  البنيويين  ه   وميل  بالربامال  Structuresويتمق   )agrégats هذه  ،)

اوخيري التي تت كل من  ناار مست هة  ن الكّل، وبدذا الت ابل يمكن ال ول أن خااية النوام تنبني  

(. لكن ممدوم الكهية، في النداية، ما هو لال أ ر ين ه من العالطال التي  Totalité ه  ممدوم الكهية   

مهي، ل  أن البُن  تتددّد  ن اريق مجمو ة من العالطال فيما بين تعدّ أهّع ربن في بنا  النوام و 

العناار  فال العنصر وال الكل بإمكاسي أن ي كل البنية، لن الذي ي كل البنية هو العالطال فدسب،  

 .6وما الكل في النداية لال ستيجتدا« 

تي تربط بين وحدال في الهساسيال ي ير لل   الطة التالحع والتعالق ال -ل ال –فمصرهح البنية 

 الهية أو وحدال النسق.

 
 . 89و 8/88ابن منوور، لسان العرو، 3
 . 295/ 1سية في الصواتة اإلي ا ية، جدراسة لسا-أحمد البايوبي، ال ضايا الترريئية في ال را ال ال ر سية 4
 . 120ينور: بريجيتي بارت ت، مناها  هع الهية من هرمان باول حت  سا وم ت ومسكي، ص  5

6 Jean dubois et autres, dictionnaire de linguistique, p/ 455. 
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ال يَ   سَسَق  سوام واحد...  ''سسق'' فدو »من بل شي  ما بان  ه  اري ة  وأما مصرهح: 

سوام   الكالم  ه   من  وا   ما  والنسق:  التنويع.  والتنسيق  السوا ...  سومي  ه   وسسَّ َيُ  ل  سَس ا ينُس ُي 

 .7واحد« 

تجمل  ه  أن الهية سسق    -في مجمهدا–يف الهية تكاد  لن الدراسال الددينة التي تولت تعر

من ال واسين واوسومة الصوتية، والصرفية، والداللية، وتن ه هذه من تجاور اواوال ومواطعدا،  

ولمكاسية تواودها في الم اال، والتداخل في الترابيب الهيوية، أ نا  طيامدا المعهي بوهاظمدا ومدماتدا،  

ل، تترابق أو تختهف، وهي في بل هذا و اك، تسير وفق سوام متناسق، ال  وطد تؤدي تهم لل  دالال

 .8تتعارض فيي هذه اواوال 

لن النسق الصوتي لهعربية يتمنل في مجمو ة اواوال الصديدة التي »يؤلف مندا الكالم... 

ل  9وهي حرو : أ و ل ث وشدرتدا تيني  ن  برها«  (  phonene، وبل اول مندا يسم  فوسيما

 ق بصوري خااة ومددّدي.ينر

( فو »اواوال التي يمكن أن تتبادل، Allophonesوطد تكون لهموسيع اور اوتية متنّو ة   

ل: تد ي ال لموسيمال حين تمر  بين المعاسي الن افية، ولال فدي تد ي ال   والتي تختهف فيما بيندا سر يا

ل لهسيا  والذي يرد فيي هذا '10لبداظل حري«  ل  ، و لم يكون تبعا ل ليويا 'اولوفون'' أو  اك، سوا  بان سياطا

ل  الهدجة(. ل اوتما يا   الكهمة( أو سياطا

( أو ''الصول الموضو ي'' يتوطف استعمالي في واطل الكالم phoneو''اولمون'' أو ''المون''  

لي  طبل   المجاوري  اواوال  و ه   أو  خرال(،  ل  وسرا أو  الكهمة  أوال  في  يدتهي  الذي  الموطل   ه  

ااظت/ طبل اامت/ بين ااظتين/ مجاور لصول مجدور أو مدموا/ مجاور لصول مربق  ممخع(  

أو منمتح  مرطق( وذير  لم. ي ول ابن ونّي في بعض وواسب سسق اواوال في العربية: »ا هع أن  

الخميف مندما،   تن سع  ه  ضربين: ضرو خميف، وضرو   يل وتختهف أحوال  المعجع  حرو  

ل أحوال الن يل مندما، فيكون بعضي أ  ل من بعض، وفي  فيكون بعضي أخّف   من بعض، وتختهف أيضا

الجمهة فهخف الدرو   ندهع وأطهدا بهمة  هيدع الدرو  التي زادوها  ه  أاول بالمدع، وتهم  

الدرو  الع ري المسماي حرو  الئيادي: وهي: اولف، واليا ، والواو، والدمئي، والميع، والنون،  

 .11، والسين، والالم، ويجمعدا في الهمظ طولم: ''اليوم تنساه''..« والتا ، والدا 

وأبنر دطة: هو سسق     ه  أن الهية سسق وشكل،  12لن هناك شبي لوما  بين الدارسين المدد ين 

يُوود    -منالل –اوسسا ، ويتكون النّسق، من وحدال يمكن التهليف بيندا في ترتيب مددّد  فمي العربية  

ي الموسيمال التربيبية النماسية والع رين، فدو يتكون من مدتوم من العناار  سسق اوتي يتمنل ف

الهيوي   الجسع  ويمنل  مورفيمي،  مدتوم  من  يتهلف  لهممردال  سسق  بذلم  ويوود  التهليف،  وطوا د 

 لهوحدال الصرفية من خالل الوحدال الصوتية. 

ل بنيري فتكّون  ال  الكهمال  في الهية الواحدي، وتتخذ   لن أاوال الهية الواحدي تتخذ أسساطا

ل  هيدا في البيئة الهيوية فتكّون ماليين الجمل، لن ل ماليين الماليين   هذه الكهمال  دي ترتيبال متعارفا

 
 .5/1077ابن منوور، لسان العرو، 7
ل:    34. وينور: تمام حسان، الهية العربية معناها ومبناها، ص  96 بد ال ادر  بد الجهيل،  هع الصر  الصوتي، ص    8 وما بعدها. وأيضا

ل: بريجيتي    23وما بعدها. وأيضا:  بد الكريع مجاهد،  هع الهسان العربي، ص    20حهمي خهيل، م دمة لدراسة  هع الهية، ص   وما بعدها. وأيضا

 .100ناها  هع الهية، ص بارت ت، م
 .   4/431. وينور: سيبويي، الكتاو، 93مكي بن أبي االب ال يسي، الر اية لتجويد ال را ي وتد يق لمظ التالوي، ص 9

 . 93بارل ديتربوستنا، المدخل لل   هع الهية، ص 10
 .2/427ابن وني، سر انا ة اإل راو،  11
. و بد ال ادر  بد الجهيل،  هع 218. وميهكا لفيتش، اتجاهال البد  الهساسي، ص 40، ص ينور: بارل ديتربوستنا، المدخل لل   هع الهية12

، ومدخل لل   هع الهية  المجاالل واالتجاهال(، لمدمود  10. ومدمود فدمي حجازي،  هع الهية العربية، ص  27الصر  الصوتي، ص  

 .87، ص . وبمال ب ر، التمكير الهيوي بين ال ديع والجديد 14فدمي حجازي، ص 
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. 13من المعاسي وهالل المعاسي، وتكّون هذه الرموز الصوتية بنية الهية باتخا ها  دي أسسا  مددّدي

والبنية وأن النسق أ ّع من البنية  فيمكن واف سسق  ويتضح من هذا ووود  الطة و ي ة بين النسق  

ما من خالل  رض بنية: فالبنية توضح العناار  أو أطسام العناار( و الطال تنويمدا، فيتبين من  

العناار   استوام  وووي  الندوية  اوف ية(  العالطة  المنروطال  في  الهيوية  لهعناار  اوف ي  الترتيب 

ة المدمة اوول .. وأما العالطة المدّمة الناسية بين العناار الهيوية الهيوية في النص بوامدا العالط

بعضدا ببعض فدي العالطة الجدولية  الصرفية(، وتعني لمكاسية االستبدال بين العناار الهيوية في 

 .14السياطال  اتدا

سمس   تتكوسان من  ''بتاو''  و  ''باتب''  الكهمتان  لدينا  العربية منالل  سمس  فمي  الصوامت ومن 

هذه   أن  ذير  والمتدة.  الكسري  هي:  والدربال  والبا ،  والتا ،  الكا   هنا:  الصوامت  الدربال، 

الدربال تتخذ في الكهمتين الساب تين سس ين مختهمين. واستخدام الرموز الصوتية المددودي في بل 

تتخذ اووئا  المختهمة في لية من ليال اورض في أسسا  مختهمة أتاح لدا أن تكّون  ال  الكهمال، و

ل مددّدال، فهكل رمئ اوتي وهيمة في الكهمة، ولكل بهمة   النوام الهيوي في بل حالة  ه  حدي ترتيبا

وهيمتدا في العباري أو الجمهة، وينبيي االلتئام بالنسق المتمق  هيي في البيئة الهيوية الواحدي، ولال ف د 

نسق الهيوي يتضمن ترتيب اواوال داخل الكهمة وترتيب  الرمئ طدرتي  ه  الن ل واإليدا ، وهذا ال

الصوتية   الرموز  هذه  ابيعة  يتبين  أن  الهية  في  الباح   مدمة  تكون  وهنا  الجمهة،  داخل  الكهمال 

ل اوسماا المختهمة لترتيب   واوسسا  المختهمة التي تتخذها الهية لتكون الكهمال  ع  هيي أن يتبين أيضا

 .15المختهمة  هذه الكهمال لتكون الجمل

ولما بان بل شا ر ينتمي لل  سمو ج اوتي معين، هذا النمو ج الصوتي هو ما ينبت هوية 

ال عري، ما    16النص  يداول  البد   هذا  فإن  و  افة...  وأ را   طيع  من  ومالي  ويبرز خصوايتي 

أن يدرا خصاظص النمو ج الصوتي العربي في شعر أحمد بن يوسف الجابر، –وسعتي المادي العهمية  

فو    الوواهر  أسسا   وفي  والصاظتة،  الصامتة  لواوال  الصوتي  النسق  في  البد   خالل  من 

ال يع الذاتية، والموضو ية، وأسوا  الدالالل المختهمة التي أستجدا االستخدام  التربيبية.. ومن  ع بيان  

 الخاص لواوال والم اال في شعر أحمد بن يوسف الجابر. 

ل لل  لبراز طيمة الجاسب الصوتي في ت كيل النّص، وأ ر  لم في  بما يدد  هذا البد  أيضا

 تد يق الته ير المرهوو في المته ي. 

 سق األصوات الصامتة المبحث األول: ن

 نسق األصوات المجهورة والمهموسة.  (1

والدمس بضدّ  لم، وطد »برهن    17الصول المجدور هو الذي يدتئ معي الوتران الصوتيان 

االست را   ه  أن سسبة شيو  اواوال المدموسة في الكالم ال تئيد  ه  الخمس أو   رين في  

 .18ون من أاوال مجدوري« الماظة فيي، في حين أن أربعة أخماا الكالم تتك 

بما أن الكنري اليالبة من اواوال الهيوية في بل بالم مجدوري، ومن الربيعي أن تكون  

أطوم    -ب كل  ام–بذلم ولال ف دل الهية  نصرها الموسي ي ورسيندا الخاص، واواوال المجدوري  

 
ل:  بد السالم لسما يهي  هوي، السيميو  12، و هع الهية العربية لي، ص  15ينور: مدمود فدمي حجازي، مدخل لل   هع الهية، ص  13 . وأيضا

 .60لساسيال وفهسمة الهية، ص 
الهية، ص    14 لل   هع  المدخل  ديتربوستنا،  بارل  من ه42ينور:  الهية،  مناها  هع  بارت ت،  بريجيتي  ل:  وأيضا سا وم  .  باول حت   رمان 

 .100ت ومسكي، ص
 . 13و  12مدمود فدمي حجازي،  هع الهية العربية، ص 15
 . 156و  155/ 1ينور: فولمياسغ بايئر، العمل المني الهيوي، ج16
ل: سعد مصهوح، دراسة السمل والكالم، ص  128ينور: أحمد مختار  مر، دراسة الصول الهيوي، ص    17 ل: ذاسع طدو172. وأيضا ري  . وأيضا

 .102الدمد، المدخل لل   هع أاوال العربية، ص 
 .21لبراهيع أسيس، اواوال الهيوية، ص 18
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ل من اواوال المدموسة ون تيار الدوا  وبسبب تذبذو الوترين الص  وتيين يتدول لل   مود  لسما ا

ل من الراطة التي تستريل او ن أن تترومدا لل  اول مسمو    .19هواظي مدتئ، فيولد طدرال بافيا

لن است ار اواوال المجدوري والمدموسة في النص يوفر هالالل من المعاسي، تواف بدسب 

ون الصول المجدور    الصمة المعينة  فاواوال المجدوري أبنر مناسبة لمعاسي التمخيع والتعويع،

يتصف براطة  الية ستجت  ن حربة طوية ت د استباه أ ن السامل، وأما اواوال المدموسة فيناسبدا  

 من المعاسي الدّس المرهق والتهمل العميق، وحربة الوودان بالم ا ر الدئينة. 

والضاد  والئاي،  والرا ،  والذال،  والدال،  والجيع،  البا ،  وهي:  المجدوري  ، فاواوال 

والوا ، والعين، واليين، والالم، والميع، والنون باإلضافة لل  سصمي الدربة: الواو واليا .. سجدها  

طد ايت في طصيدتي أحمد بن يوسف الجابر  فمي ال صيدي اوول  ال افية( سالحظ هيمنة بهمال بنيري  

لميمون،  دل، سبل،  ت كهت في سس دا من اواوال المجدوري أو ذهبت  هيدا منل: موبب، او ياد، ا

 مكرمة، ذدّا ، العادل، البّر، تدمير،  مال ، بذل، لسعام،  ّئ، مرحمة، المجد.. وذيرها. 

سس دا  ذهب  ه   أو  ت كهت  ل  أيضا بنيري  بهمال  فنجد  الناسية  الباظية(  ال صيدي  في  وأما 

ميترو،   الذرو،  مدم،  العئم،  الدئم،  سجب،  اليهب،  اليرا ،  منل:  المجدوري  المجد،  اواوال 

 العرو، ألمعي، ذضب، اليّر، يعّئ، منتجل، مناري، مال ، وذيرها من الكهمال.

ال عري   النص  ال صيدتين–لن  ب وي لسما دا ووضوحدا   -في  تتسع   20يعتمد  ه  أاوال 

وهو ما يتوافق مل الصول المرتمل لهذال المادحة التي تداول أن تجدر بصوتدا معبري  ن فخرها  

بممدوحدا ال ية خهيمة رحمي هللا –  وا تئازها  هنا  وأيادي    -وهو  بنيري  أفضال  لي  باست  الذي  هذا 

ل.   بيضا   ديدي  ه  ال ا ر و ه  أهل طرر وميعا

''وافاك..'' تدل  التكرارية الصوتية لصول العين في سسق بهمال بنيري في طصيدي  بما أن 

من    -منالل –ما وسدتي العين   ه  معاسي: الوفا  والرا ة والمدح ولهدار ال و  لهممدوح، فهنتهمل  

 21هذه المعاسي في بهمال  ديدي اشتمل سس دا  ه  اول العين في اوبيال التالية: 

 سعماك سبل من الخبرال رطرا  ا ر الخهيا ر اك هللا ما برحت 

 أ مالي لرخا  ال عب مصدا  وما  ددساك لال رّو مكوورمة

 في أيامنا بجميل الصنل لشرا   بد الجهوا ر اك هللا لسوم في 

 من  اهل  دده بالخير ذدّا  في بل يوم وديد سدون س دده

 في الدق بها ولسصا  ولح ا   والعاهل الصاد  العف النوئيي لي 

  يد الجهوا وسور العيد ألوال  يامرهل السعد واإلشرا  االعنا 

ل    و اهالل  دد سجده بالخير دفّا   المال ور ا طد بان فينا لماما

 

 في اوبيال التالية:  -منالل –وفي ال صيدي اوخرم سالحظ سسق العين في بهمال بنيري 

 وأست راظدي العالمة الوذّرو حمهت أ با  شعب أست طاظوده 

 و يد بل وهيل  نم سرت ب  أهال بعيدك  يد ال عب في طرر

 لل   ري المجد في  هياظدا تنب  تكووابده  دد بدأل بي  ددال 

 من بل فضل لل   هيا  ينتسب  في بدجة العيد يد وسي الوفا  لل  

 أبرم بي أو لهمووت ين أو  يا وارث العّئي ال عسا  من حمد 

 

 
ل خهدون أبو الديجا ، فيئيا  الصول الهيوي ووضوحي السمعي، ص  21لبراهيع أسيس، اواوال الهيوية، ص19 ل: مدمد  37، وأيضا . وأيضا

 .71ص   يدي سالع الجبوري، ممدوم ال وي والضعف في أاوال العربية، 
. وينور: مراد  بد الرحمان  105. وابن الجئري، التمديد في  هع التجويد، ص  117و    116مكي بن أبي االب ال يسي، الر اية، ص    20

 .158مبروك، وماليال الدندسة الصوتية اإلي ا ية في النص ال عري بين النبال والتيير، ص 
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بعض المعاسي    -أيضال –بما أن تردّد بعض اواوال المدموسة في ال صيدتين: سجده يما ل 

ال ا ر   سمس  في  ووداسي الجميهة  حربة  فضالل  ن  لممدوحي،  العميق  وحبي  المرهف،  حّسي  مندا 

المتمردي في  بالخصال  الما  وا  متصالل بمعاسي السمو واال تئاز  بم ا ر ومعاسي أخرم  فترديد 

تدمّي، ممخري،   -ال ية خهيمة رحمي هللا–الممدوح   المخر،  العّف،  في بهمال منل:  خمّا ،  رفنا، 

ل، أفعالي، فيض(، وذيرها من الكهمال.  فا ، الوفا ، بمّاه،  دفّا ، العرف، رفعت، المضل، شرفا

 نسق األصوات الشديدة والرخوة: (2

، ويتكون هذا النو  من 22الصول ال ديد هو الصول الذي »يمنل الصول أي يجري فيي« 

ل في موضل من   ل تاما المواضل. وينتا  اواوال بهن يدبس مجرم الدوا  الخارج من الرظتين حبسا

ل   ن هذا الدبس أو الوطف أن يضيط الدوا   ع يرهق سراح المجرم الدواظي فجهي، فيندفل الدوا  مدد ا

ل اسمجاريال   .23اوتا

وأاوال ال دي هي: الدمئي، وال ا ، والبا ، والكا ، والرا ، والدال، والتا ، والجيع، وهذه  

من ودد الجدد العضهي الذي تبذلي أ ضا     اواوال بما ينص بعض المعاارين هي أاوال »طوية

 .24 لة الصول« 

وطد أسدمت هذه اواوال في بنا  بهمال وعهت فضا  ال صيدتين يموج بمعان طوية تدل  

ل في سمس   ل بامنا  ه  االسمجار العاامي له ا ر  يدل حبس النمس في هذه اواوال  ه  أن هنالم شيئا

لدوة   ينتور  طواه  ال ا ر  بل  فيستجمل  سمسي  ال ا ر  فيدا  يتمالم  ال  التي  الهدوة  هذه  االسمجار.. 

العضوية والنمسية من أول لحداث االسمجار الصوتي الدادر والمخبر بما في سمس ال ا ر، تدل  ه   

 م تا ، سدّتي، سبّا ، ضاطوا،    25 لم بهمال بنيري طوية البنا  ت كهت مندا ال صيدتان منل بهمال: 

ل، يديم، لر اد، لبرا ، دمتما، رفعت، تئدهي، الدأو، راظدك، يُرت ب، أ با ،  لح ا ،   أس ده، منره ا

 طاظده، يضررو، أهدي، أطضي، الرتب، أببرل، طاابة،  دّتدا، ينسكب، منتجل..(.

وأما اواوال الرخوي فدي تهم اواوال التي يهت ي فيدا العضوان »الت ا  ذير مدكع، بل  

 .26ح بتسرو الدوا «بيندما ممر ضيق يسم 

و ه  الرذع من أن تردّد اواوال الّرخوي في ال صيدتين وا  ب كل أطل من  لم الذي رأيناه  

في اواوال ال ديدي، ولكن ورود أاوال منل: السين وال ين والدا  والصاد والدا  ودخولدا في  

يؤههدع، ااخب،   مسَّم،  الجهوا،  اإلاالح،  ال عب،  منل:  ساحة،  بهمال  فارسدا، سسق  ساا، 

لهنصين   اإلي ا ية  الدندسة  ت كيل  في  ساهع  الرخوي  اواوال  تهم  ورود  لن  وذيرها،  الخصب..( 

لدالالل: التواضل والوطار    -با تبارها رخوي ومدموسة –ال عريين، فضالل  ن حمل هذه اواوال  

 والروية والدكمة التي تده  بدا اومير الممدوح.

 نسق أصوات اإلطباق والتفخيم: (3

ل  ه  الدنم ا لصول المربق هو الصول الذي يتخذ الهسان  ند النرق بي شكالل م عرال منرب ا

 .27او ه  مل تصعد أطص  الهسان وارفي سدو الدنم مل روو  الهسان لل  الورا  طهيالل 

أ ر   ينتا  ندا  معين  لدا شكل  رسين  معي »حجري  تتكون  بهن  فيددث  الممخع  الصول  وأما 

 .28سميي التمخيع« سمعي معين هو الذي س 

 
 .23و  22. ولبراهيع أسيس، اواوال الهيوية، ص 117. ومكي بن أبي االب، الر اية، ص 4/434سيبويي، الكتاو،  22
 .117. وأحمد مختار  مر، دراسة الصول الهيوي، ص 247بمال ب ر،  هع اواوال، ص  23
م دمة له ارئ العربي، ص  -ان،  هع الهية . ومدمود السعر77مدمد يدي سالع الجبوري، ممدوم ال وي والضعف في أاوال العربية، ص 24

159 . 
 وما بعدها.  356أحمد بن يوسف الجابر، الديوان، ص   25
وما    210وطاسع البريسع،  هع الصول العربي في ضو  الدراسال الصوتية الددينة، ص  .  127لبراهيع أسيس، اواوال الهيوية، ص  26

 بعدها. 
 . 77الهيوية، ص ينور: لبراهيع أسيس، اواوال 27
 . 153و  90. وينور: مناها البد  في الهية لي، ص 63تمام حسان، الهية العربية، معناها ومبناها، ص 28
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وأاوال اإلابا  والتمخيع هي:  ص، ض، ا، ه،  ، غ، خ(. ومن  هما  الهية المدد ين 

ل لهتمخيع ي ول الدبتور رمضان  بد التواو: »اواوال الممخمة في العربية:   من وعل اإلابا  مساويا

ول  مندا من اوسنان  هي الصاد، والضاد، والرا ، والوا ، فدذه اواوال، ولن بان مخرج النال ة او 

والهنة، ومخرج الرابل من بين اوسنان، فإن مؤخري الهسان تعمل معدا بذلم، فالتمخيع أو اإلابا   

واف لصول ال ينرق في الربق، ولسما ينرق من مكان  خر وتصدبي هاهري  ضهية في مؤخري  

 .29الهسان« 

الهسان لل  أ ه  طهيالل في   وي ول الدبتور أحمد مختار  مر: »والتمخيع معناه ارتما  مؤخر

يسميي بعضدع  لهدهق، ولذلم  الخهمي  الداظط  اتجاه  طهيالل في  الخهف  لل   الهين وتدربي  الربق  اتجاه 

''التدهيق''  Velarization''اإلابا ''    بعضدع  ويسمي  لهسان،  العهيا  الدربة  لل   بالنور   )

 Pharyngalization »30( بالنور لل  الدربة الخهمية لهسان. 

ردّدل اواوال المرب ة والممخمة في طصيدتي ال ا ر أحمد بن يوسف الجابر ب كل أطّل  ت

من اواوال المنمتدة والمرف ة، ولكن مل  لم فإن الكهمال التي ت كل بناؤها من اواوال المرب ة  

ل  أو من بعضدا.. هي بهمال تدمل دالالل موحية، وأن أاوال اإلابا  والتمخيع طد أسدمت لسداما

ل في تد يق او ر الداللي الذي طصد لليي ال ا ر.رظ  يسا

وطد  بّر ابن وني  ن هذا او ر الداللي الذي ستددث  ني هنا بمصرهح ''طوي المعن ''، ولن 

من  ل  اسرالطا الكهمال  تربيب  في  هذه اواوال  تعريي  الذي  المعن ''  ''طوي  هو  اوساا  بان طصده 

»ومن  لم طولدع: اعد وسعد، فجعهوا الصاد وسدا اوطوم  العر  واالارالح الهيوي طال ابن وني:  

لما فيي أ ر م اهد يُرم، وهو الصعود في الجبل والداظط وسدو  لم، ووعهوا السين لضعمدا لما ال  

ل.. ومن  لم ال َْسع وال َْصع، فال صع أطوم فعالل من ال سع  ون ال صع يكون معي   يودر وال ي اهد حسا

 .31اوطوم الصاد، وباوضعف السين« الدّ . فهذلم ُخّصت ب

في  –فووود أاوال اإلابا  والتمخيع في بهمال ال ا ر أحمد بن يوسف تجعل المر  يدس  

ب وي العاامة ال عرية المجسدي لم اهد العدل، واإلبرام، وطوي الدولة، وسدرها    -موسي ي ال صدتين

اإليدا هذه  ولنتهمل  او ادي..  مل  وحئمدا  مواانيدا،  أمن  أاوال  ه   تردّد  في  التعبيرية،   ال 

 32اإلابا  منالل في اوبيال اآلتية: 

 لنوري الدق  با  لدوووع سجوب  ولهعواظع أبرووال يوؤههدع 

 في  الع ااخب بالو ر يضررو  وانتي بهموان منوم يدموي 

 ي ضي بدا العدل واإلرماح وال ضب  مسيري لم باإلاالح سعورفدا 

 في بل معضهة ببرم لودا اليهب  ويوود اان البالد بعئم اارم 

 ال ح ود وال ذضب  ت ضي العدالة خهيمة ااحب الرأي السديد بما  

 

الصاد ،   لسّاختيار الضّر،  الصنل،  ضاطوا،  ا ر،  خراي،  شابهة:  لسصا ،  من  بهمال 

تصوير   لل   يدد   اختيار  هو  وذيرها،  ل..(  منره ا فيض،  يوهل،  االعنا،  مرهل،  ااد ،  أاول، 

مواطف وأحداث وبروالل ارتبرب باومير الممدوح، اومر الذي أضم   ه  شعر أحمد بن يوسف  

ل -دال، وفي مجال الموسي ي ال عرية بعامة، بما أسدع  لم  أسهوبية ومالية في مجال الممر في   -أيضا

بنا  الدندسة الصوتية اإلي ا ية له صيدتين، سورال لل  ما طامت بي أاوال اإلابا  والتمخيع، با تبارها  

 
الهيوي، ص    29 البد   ومناها  الهية  لل   هع  ب ر،  هع  38المدخل  بمال  ل:  وابتسابا العربية ابيعة  في اواوال  التمخيع  وينور حول   .

 وما بعدها. 394اواوال، ص 
 .67. وينور: مدي الدين رمضان، في اوتيال العربية، ص 326اسة الصول الهيوي، ص در 30
و    122، وينور حول ممدوم ال وي في أاوال اإلابا  والتمخيع: مكي بن أبي االب ال يسي، الر اية، ص  512و    1/511الخصاظص،    31

128 . 
 وما بعدها.  358أحمد بن يوسف الجابر، الديوان، ص   32



 

 2020 (39   11، مجهة اوباديمية اومريكية العربية لهعهوم والتكنولوويا -أماراباك                             136

 

 

 ال ضخامة اوتية وسر ية  الية،  كست ابيعة معاسي المخر واال تئاز والوفا  وال وي، التي يموج 

 ا  ال عري في ال صيدتين. بدا المض

 المبحث الثاني: نسق األصوات الصائتة

 نسق الصوائت القصيرة:  -1

 هب بعض الباحنين لل  ت سيع المادي الصوتية الهيوية لل  طسمين: أاوال موسي ية، وهي 

تهم اواوال التي تدتوي  ه   بذبال منتومة، وأاوال ضوضاظية أو ذير موسي ية وهي تهم ال 

ل من هذا الت سيع فإن الصواظت تمتاز باستوامدا الموسي ي ووضوحدا 33تومة تمهم  بذبة من . واسرالطا

 السمعي بالنور لل   بذبة واهتئاز اووتار الصوتية معدا.

ل   فالصاظت يتميئ بهسي »الصول المجدور الذي يددث أ نا  النرق بي أن يمر الدوا  حرال اهي ا

ل    خالل الدهق والمع دون أن ي ف في اري ي أي  اظق أو حاظل، ودون أن يضيق مجرم الدوا  ضي ا

ل مسمو ال«   .34من شهسي أن يددث احتكابا

في سورسا  -ل د هيمنت الصواظت ال صيري في المضا  ال عري له صيدتين هيمنة ذالبة وهو أمر

يتناسب مل الموضو  الرظيسي له صيدتين وهو  بر مناطب الممدوح وأفضالي، مل ما يترهبي اودا  –

وتي ل عر المديح من »انل ووطة موسي ية متآلمة النيمال متجاوبة الذبذبال مل ابيعة البنا  الص

الصوتي له رر أو البيت، مل ما ينتومي من لبنال في اوري أوزان معينة وتمعيالل خااة.. فيضرر  

 35ال ا ر في بل  لم لل  وداري الصول دون لز اج«. 

يهدا اواظت: المتدة والكسري والضمة المنمازي  هذه الجداري لهصول تسدع في بناظدا وت ك

العالية   التصويتية  خاايتدا  لل   باإلضافة  الممتوح،  بالنرق  تتسع  التي  واماتدا  لستاودا  بربيعة 

 .36واالرتما  في دروة الصول، وامة الجدر المره ة المصاحبة لدا 

»حر وهي:  المتدة  حربة  هي  ال صيدتين  فضا   في  ل  دوراسا الصواظت  أبنر  متّسعة،  لن  بة 

ل في طا  المع مل ارتما  خميف في وسري، حي   وااظت وسري طصير، يكون الهسان معدا مستويا

ل ب كل متّسل وحجرال الرسين فيي ببيري  . وواضح أن الوضوح السمعي ال ديد الذي 37يب   المع ممتوحا

المصوتة معدا، وهذا   تتمتل بي المتدة يجعل مندا أخّف الصواظت في اودا  النر ي بسبب اتسا  اآللة

– ما يكون لي اسعكاا ايب في اودا  ال عري  فدذا الوضوح السمعي ال ديد لهمتدة يمكن ال ا ر  

من اإلحساا سدوه بالرول الئمني و لم ون فتري للداحي  اول الصاظت(  ه     -وهو يه ي شعره 

ل، و ه   لم  او ن تكون أببر، أو أن لدراك او ن لي سو  يكون من أول لدوة فيي حت    ينتدي تماما

( التي تكنر فيدا اواوال الواضدة، طد يَُدّس سدوها، بهن سر تدا  Utteranceفإن الكتهة المنروطة   

 .39، من بتهة أخرم ليست بذلم 38أبره 

ل بعد المتدة في سسبة التواتر في ال صيدتين، بنسبة طهيهة تعكس   وأما ااظت الكسري ف د حّل  اسيا

ابيعة هذا الصاظت الميهق الذي ال يتوافق مل ما يترهبي موضو  المدح من اتسا  في دروة اسمتاح  

دنم او ه   اآللة المصوتة  فالكسري »حربة ضي ة، وااظت أمامي، يرتمل معدا م دم الهسان تجاه ال

 .40لل  أطص  حدّ ممكن، مل اسمراج ال متين« 

 
 .25دراسة في أاوال المدّ العربية، ص –ضل المرهبي، في اواوال الهيوية ينور: ذالب فا33
 . 74اواوال، ص –بمال ب ر،  هع الهية العام  34
 .306بمال ب ر، فن الكالم، ص 35
ل: زيد خهيل ال رالة، الدربال في الهية العربية 92ينور:  بد ال ادر  بد الجهيل،  هع الصر  الصوتي، ص  36 الت كيل   دراسة في - . وأيضا

 .12الصوتي، ص 
 . 227. وطاسع البريسع،  هع الصول العربي، ص 209 بد ال ادر  بد الجهيل، اواوال الهيوية، ص 37
بين الوضوح السمعي واالستمرارية  أو اإلحساا باإلبرا  في النرق( في سرق الصواظت حين طال: »أاوال العهة تنتا    ربط ماريوباي  38

 .78بدد أطص  من االستمرار واإلسما «، أسس  هع الهية، ص 
 . 38و  37 بد العئيئ أحمد  الم، من التئمين في سرق العربية المصد ، ص  39
 . 227. وطاسع البريسع،  هع الصول العربي، ص 210وال الهيوية، ص  بد ال ادر  بد الجهيل، اوا40
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ل من حي  سسبة التواتر في فضا  ال صيدتين، وال يخم  ما   وأما ااظت الضمة ف د وا   النا

في هذا الصاظت من ضيق ال يناسب حاالل اإلودار واإلفصاح: فالضمة »حربة خهمية ضي ة، تتكون  

الدنم الهين والهداي وحجري الرسين الممية، مل وضل الهسان    حين يصبح الهسان أ نا  تد ي دا أطرو من

 . 41ضي ة ودال. أما ال متان فتكوسان بارزتين سدو اومام ب كل مدور« 

و ه  العموم فإن شيو  وتواتر الصواظت النال ة ال صيري: المتدة والكسري والضمة في شعر 

، طدم أسدع في بنا  دالالل النص ال عري  -وتدديدال في ال صيدتين المختارتين– أحمد بن يوسف الجابر  

ل من العالطة ال اظمة بين سسق الدربال، والمعاسي المراد التعبير   وت كيالتي الصوتية اإلي ا ية، اسرالطا

  ندا، وهو أمر ينعكس ال مدالة  ه  أبعاد النّص ال عري وداللتي  ند أحمد بن يوسف الجابر.

 نسق الصوائت الطويلة:  -2

الرويه الئمنية  الصواظت  بميتدا  يعتمد  ه   بنالث حربال  وتدديدها  العربية  الث،  في  ة 

ل، ل  ي ول  ووهيمتدا، وطد أشار  هما  العربية لل  هذه الراظمة من اواوال فسماها ابن وني حروفا

البا ،   »فكما أن هذه الدرو   ال ة فكذلم الدربال  الث.. فالمتدة بعض اولف، والكسري بعض 

.وسماها ابن سينا ''مصوتال'' طال: »وأما المصوتال فهمرها  هي بالم كل، 42و« والضمة بعض الوا 

والواوان   ل ذير مئاحع،  الدوا  سهسا والكبرم مخرودما من لاال   لكني أهن أن اولف الصيرم 

مخرودما مل أدس  مئاحمة وتضييق له متين.. واليا ان تكون المئاحمة فيدما باال تماد  ه  ما يهي  

 .43« أسمل طهيالل 

 والصواظت الرويهة  ال ة هي: 

 المتدة الرويهة في منل: طال. -أ

 الكسري الرويهة في منل: ِدين. -و 

 الضمة الرويهة في منل: يعود.  -ج

أشار سيبويي لل   مل او ضا  النر ية في لستاج الصواظت الرويهة  ند الددي   ن واحدي  

الصول مخرُويُ أشد من اتسا  مخرج  من امال اولف ف ال: »ومندا الداوي وهو حر  اتسل لدوا   

 .44اليا  والواو، وسم طد تضع شمتيم في الواو وترفل في اليا  لساسم طبل الدنم، وهي اولف« 

الجابر   يوسف  بن  أحمد  شعر  وا   ال صيدتين–ل د  خالل  الصواظت    -من  بتوهيف  زاخرال 

حاال في  وبخااة  المنمعهة،  الراضية  النمس  م ا ر  تناسب  التي  الدّب، الرويهة  م ا ر  ب   ل: 

والوال ، واال ترا  بالجميل، وشكر النعمة، ومعن  الدئم وال وي في سياسة الدولة.. وبهدا معاسي  

أراد ال ا ر أن يودرها لهمته ي، فجا ل هذه اواوال متوافري متواتري بنيرال في المضا  ال عري  

– النّص من معاسي ودالالل.. فهنتهمل    ي دّ استباه السامل لل  ما في  -ال مدالة–له صيدتين، وهو أمر  

 في هذه اوبيال وما طامت بي الصواظت الرويهة، من وهاظف داللية وموسي ية في النص:  -منالل 

 لسي لل  سوواحة العهيا  سبا   وافاك في موبب او ياد م تا   

 بيير مدحم يا موالي طد ضاطوا أ ن   هيي الورم حت  بوهسدموا

 وفي يمنيم لهمرزو  تووريا   سعرفيفمي يسارك يسر سدوون  

 في أيامنا بجميل الصنول لشرا   يد الجهوا ر الم هللا لسم في 

 ما مّسم الّضر أو أ ياك لمال  الدابع العادل البّر الكوريع ل ا

 في الدق بها ولسصا  ولح ا   والعاهل الصاد  العّف النئيي لي

 ولهمعالي مدم التارية   ا  هو الدوم في طهوو مني  وامري

 
 .227، وطاسع البريسع،  هع الصول العربي، ص 210ينور: المرول سمسي ص  41
 .1/33ابن وني، سر انا ة اإل راو،  42
 .126أسباو حدوث الدرو ، ص 43
 .127و  126. وينور: مكي بن أبي االب، الر اية، ص 436و  4/435الكتاو، 44



 

 2020 (39   11، مجهة اوباديمية اومريكية العربية لهعهوم والتكنولوويا -أماراباك                             138

 

 

  يد الجهوا وسور العيد ألال  يا مرهل السعد واإلشرا  االعنا 

 

لن شيو  الصواظت الرويهة في ال صيدتين يتوافق مل الداالل ال عورية والووداسية له ا ر  

والتي تعكس بل معاسي: الوفا  واال ترا  والتعهق والدّب، وطد سا د في أداظدا المتميئ لدذه المعاسي 

ل م رعية في ال افية، بدي  تواتر الم رل الرويل  ص ح ح ص( الم تمل   ه  طمة ا تمادها أاواتا

 لسما  ممتدّي زمنيال هي الصاظت الرويل. 

في ألماه:  وافاك، م تا ، العهيا ، سبا ، أ ن ، يسارك، الدابع، العادل، أ ياك،   45فاولف

العاهل، الصاد ، لسصا ، لح ا ، اإلشرا ..( وذيرها من اولماه، لن هذه اولف لدا داللة موحية  

بل الخصال واوواا  التي    -في اور ما هة لهعيان–وتجّسد    وبهسدا تستدضر اور بل الوطاظل،

 توفرل في اومير الممدوح. 

 نسق المّد الصوتي:  -3

''تمتاز  ل  أيضا هي  الصواظت  فإن  والتضعيف  الت ديد  بواهري  تختص  الصوامت  باست  ل ا 

المتمادي  ل  وخصواا الم دّدي  الدرو   لن   ..« برو تراسر:  طال  المدّ  أهّع    46بواهري  من  مندا، 

لهدرو  خصاظصدا   مدّ  فالت ديد  الم دّدي،  ذير  الدرو   سرق  امتداد  من  أاول  سر دا  امتداد  أن 

 .47الصامتة سوير لمدّ الدرو  الصاظتة، أي الدربال« 

يعد المدّ هاهري من هواهر الئيادي التي تصيب الكهمة، ول ا ا تبرسا أن الئيادي في المبن  

واظت الرويهة في الكهمال التي ت تمل  هيدا، يعد  تستد ي الئيادي في المعن ، فإن المدّ الصوتي لهص

ل من التمخيع لهكهمة بيرض الئيادي في معناها السياطي، ولشاري لل   ومة وأهمية ما ي ل  هيي   سو ا

 المدّ من المعاسي التي يريد المتكهع ت ريرها ولهدارها. 

ل السيواي: »..  وطد و    هما  العربية هذه المسهلة حين تناول بعضدع أسباو المدّ، ي و

وأما السبب المعنوي فدو طصد المبالية في النمي، وهو سبب طوي م صود  ند العرو... ومني التعويع  

في سدو: ال للي لال هللا، ال للي لال أست... ويسم  مدّ المبالية.. طال ابن مدران في بتاو المدّال: لسما  

 تعال  طال: وهذا مذهب معرو   ند العرو،  سمي مدّ المبالية، وسي اهب لهمبالية في للدية سوم هللا

وسدا تمدّ  ند الد ا  و ند االستيا ة و ند المبالية في سمي شي .. وطد ورد  ن حمئي مدّ المبالية  

 .48لهنمي في ''ال'' لهتبرظة سدو ''الَريب''« 

تباه  من أبرز الوواهر التي تهمت اس  -في شعر أحمد بن يوسف الجابر-ويعد سسق المدّ الصوتي  

طبل   توهيمدا من  ويهتي  ال صيدتين،  في  الواسل  استعمالدا  لل   سورال  اهتمامي،  وت دّ  ل عره  المته ي 

الذي  الدالي،  بالم ام والسيا   لدا ارتباا  ال ا ر من اول تدميهدا شدنال  اامية وداللية معينة، 

 ن الصوتي.ينوي ال ا ر استدضاره ويرذب بتصوير م اهده باستخدام هذا الرال  أو التهوي

فالمدّ في بهمال منل:  العهيا ، اليرا ، أبرال، لهعواظع، تسام ، تعالت، تعال ..(، تدمل هذه  

الكهمال شدنال داللية مستيرطة في تصوير  ومة الممدوح و هو مكاستي، وطد بان لي  لم بسبب  

  وع ما انعي من أمجاد، وما طدمي من أ مال وهيهة ل رر، ول عب طرر. 

ظت الروال المتوالية في ايية الندا  لتدمل معاسي وم ا ر: المخر، والد ا ، ووا ل الصوا

 49والتيني بالمناطب.. ولتعبّر  ن مدموالل  اامية هاظهة، لنتهمل  لم فيما يهي: 

 طهب بدبم ياموالي خما   أطبهت في  يدك الميمون يسب ني 

 أالّ  يد الجهوا وسور العيد  يا مرهل السعد واإلشرا  االعنا 

 
 .102ينور في داللة اولف ووهاظمدا الصوتية: مدمد فريد  بد هللا، الصول الهيوي وداللتي في ال ر ن الكريع، ص 45
 ي صد بواف المتمادي: ''الرخوي''. 46
 .53الترور الندوي لهية العربية، ص  47
 .1/286اإلت ان في  هوم ال ر ن،  48
 وما بعدها.  356أحمد بن يوسف الجابر، الديوان، ص   49
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 50وفي ال صيدي اوخرم: 

 أبورم بي أو لهمت ين أو  من حمد  51يا وارث العّئي ال عسا 

 وأست  دتدا والصارم الذّرو  وأست يا وارث اومجاد فوارسدا

 

هذا  ن المدّ اولمي، وأما المدّ الياظي والواوي ف د بان تواترهما طهيالل بدي  ال يذبر، ولعل 

النو ين من المدّ تناسبدما حاالل اولع واالسكسار والدئن وذير  لم، ولن بان  سبب  لم أن هذين  

في بنا  الدندسة الصوتية اإلي ا ية لهصواظت الرويهة في    - ه  ووي العموم– هذان النو ان طد ساهما  

 ال صيدتين. 

 المبحث الثالث: نسق الظواهر فوق التركيبية 

 نسق المقاطع الصوتية:  -1

ل الم رل في تعريف ال ل ما تكون اول  هة مضافا دارسين هو » باري  ن طمة لسما  ذالبا

، وهو »تعبير  ن سسق منوع  52لليدا أاوال أخرم  ادي تسبق ال مة أو تهد دا أو تسب دا وتهد دا« 

ل في اوري  ص  (، و خر في اوري   من وئظيال التدهيل الهيوي.. لن من اوسسا  الم رعية سس ا

ل في اوري  ص    ( وههع ورال، فدذه أسسا  منومة من الرموز وسسا  منومة     ص   ص(، و النا

 .53من الصداح والعهل« 

 وت تمل الهية العربية  ه  ستة أسوا  من الم اال وهي: 

الم رل ال صير: يتهلف من اامت متبو  بدربة طصيري منل م اال بهمة ''دََخَل''  ص ح + ص   -1

 ح + ص ح(.

يتهلف من اامت متبو  بدربة اويهة ومن أمنهتي الم رل اوول من  الم رل المتوسط الممتوح:   -2

 بهمة: ''طاظل''.  ص ح ح(. 

الم رل المتوسط الميهق: يتهلف من اامتين بيندما حربة طصيري، ومن أمنهتي: م رل اوداي ''هل''  -3

  ص ح ص(.

مة ''ساْل'' الم رل الرويل الميهق: يتهلف من اامتين بيندما حربة اويهة ومن أمنهتي م رل به -4

 في حال الوطف  هيدا بالسكون  ص ح ح ص(.

يتهلف من اامت متبو  بدربة طصيري فصامتين، ومن    54الم رل الرويل المئدوج اإلذال :  -5

 أمنهتي بهمة ''بَْدر'' في حال الوطف  هيدا بالسكون  ص ح ص ص(.

الم رل بالغ الرول المئدوج اإلذال : ويتهلف من اامت متبو  بدربة اويهة فصامتين، منل   -6

 بهمة ''مادّ'' في حال الوطف  هيدا بالسكون  ص ح ح ص ص(.

واوسوا  النال ة اوول  من الم اال العربية، هي ال اظعة، وهي التي تكّون الكنري اليالبة من  

 خرم ف هيهة ال يو . وأما اوسوا  او 55الكالم العربي 

 
 .359المرول سمسي، ص  50
 يعني: النابتة والمنيعة. 51
 .96ماريوباي، أسس  هع الهية، ص 52
 وما بعدها. 503، وبمال ب ر،  هع اواوال، ص 138تمام حسان، مناها البد  في الهية، ص 53
 مئدوج اإلذال  أي: ينتدي بصامتين ويكون هذا في حال الوطف بالسكون. 54
 .282،  بد العئيئ أحمد  الم و بد هللا ربيل مدمود،  هع الصوتيال، ص 165الهيوية، ص لبراهيع أسيس، اواوال 55
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ل هو خمتدا  وسدولة سر دا    56وال شم أن الذي وعل تهم الم اال النال ة اوول  أبنر شيو ا

وومال موسي اها  ومن أول  لم بنت العرو  هيدا أشعارها »فال عر العربي.. يتكون من الم رل  

 .57ال صير، والم رل المتوسط« 

نو  سسا الم اال بين: الم رل ال صير  ص أبان تدهيل النسق الصوتي لم اال ال صيدتين ت

ح(، والم رل المتوسط الممتوح  ص ح ح(، والم رل المتوسط الميهق  ص ح ص(، والم رل الرويل  

 الميهق  ص ح ح ص(، وبذا الم رل الرويل المئدوج اإلذال   ص ح ص ص(. 

نة في الجدول وبعد لحصا   دد م اال بل سو  خهصنا لل  المعريال اإلحصاظية التالية المبي 

 اآلتي: 
النسبة المئوية   أنواع المقاطع القصيدة 

 العامة

ال صيدي 

اوول  

 ''وافاك..''

 %8 الم رل ال صير  ص ح( 

 %90 الم رل المتوسط الممتوح والمتوسط الميهق  ص ح ح/ ص ح ص(

الم رل الرويل الميهق والرويل المئدوج اإلذال   ص ح ح ص/ ص ح 

 ص ص(

2% 

ال صيدي 

الناسية '' يد 

 ومجادك..'' 

 %13 الم رل ال صير  ص ح( 

 %85 الم رل المتوسط الممتوح والمتوسط الميهق  ص ح ح/ ص ح ص(

الم رل الرويل الميهق والرويل المئدوج اإلذال   ص ح ح ص/ ص ح 

 ص ص(

2% 

 

أن الم رل المتوسط الممتوح والمتوسط الميهق   - في الجدول-ويتبين من المعريال الساب ة  

ل   ل في البيت 27( من مجمو    17باسا أبنر تواترال في ال صيدتين وبمتوسط سبعة   ر م رعا ( م رعا

 ذا في ال صيدي اوول . ال عري الواحد، ه

( م رعال 12وأما في ال صيدي الناسية، ف د تواتر هذا النو   ص ح ح/ ص ح ص( بمتوسط   

ل في البيت ال عري الواحد.27من مجمو     ( م رعا

المتوسط   الم رل  فيهي  ال صير  ص ح(  الم رل  الميهق–وأما  الممتوح  سسبة    -بنو يي:  في 

ل  لم أن تواتر الم رل ال صير والمتوسط، طد أسدع بدور أساسي  التواتر في ال صيدتين. ويودر من ب

 وسووي في ت كيل هندسة الصول اإلي ا ي في ال صيدتين. 

لسما يعبّر  ن اسسيابية اودا  الصوتي في    -في ال صيدتين-بما أن ذهبة تهم النسا أو اوسسا   

ة وال صر، بما يُعبّر تواتر تهم النص، سورال لل  ا تماده  اودا  الصوتي(  ه  م اال تتسع بالخم

ل –اوسسا     ن الدالة ال عورية الجيدي له ا ر ون الم اال ال صيري والخميمة هي أسسب وحوال    -أيضا

المرح واالس راح، بينما تدابي الم اال الرويهة الميه ة أو مئدووة اإلذال  أحوال التهمل والتمكير 

 .58واوحئان والمناواي النمسية 

ل    بما يالحظ تواتر الم رل المتوسط الممتوح  ص ح ح(   -في ال صيدي اوول   َوافاك..(-أيضا

ب كل ببير وخااة في بنية ال افية، وهذا مؤشر  ه  ا تماد ال ا ر  ه  هذا النسق الم رعي المدّي 

اوحوال  وتصوير  المعاسي  تدميل  أول  من  ال عري،  النمس  ولاالة  الصول  بمدّ  لي  يسمح  الذي 

 لمختهمة. والم اهد ا

بما أن هذا النسا أو النسق من الم اال  ص ح ح( وعل طافية ال صيدي متسمة بخصاظص:  

الموسي ي، والنوع  الرويل  ح ح(، وطد وا     الدربية وطوي اإلسما   الصاظت  سورال الشتمالدا  ه  

ل –تواتر هذا النسق   الممتخر    -أيضا ل لوسا ال ا ري، والتي تودر في ال صيدي بمودر  والمعتئ مناسبا

 
سدو سورية توليدية لهم رل،  -ينور حول ممدوم الخمّة والن ل في الم رل: وورج بهيمنتس واامويل وي بايئر، الموسولوويا الم رعية    56

 وما بعدها. 23ص 
 .147لبراهيع أسيس، موسي   ال عر، ص  57
 .48راد  بد الرحمان مبروك، وماليال الدندسة الصوتية اإلي ا ية، ص م58



 

 141 مبارك باللي. ...:بنية الّنسق الصوتي في شعر أحمد بن يوسف الجابر

 

 

 

بممدوحي، والمبيّن لعومتي وشرفي، وهو ما أسدع في خهق تنييع موسي ي أّخا ، تته ر بي النمس وتستمتل  

 بتواتره في وميل اوبيال. 

 نسق النبر الصوتي:  -2

ل من بين م اال متتابعة يُعر  مئيدال من الضيط أو العهو  سبر  هوي(   لن النبر معناه أن م رعا

أو   يُعر  زيادي  ي وم  ه  دروة الصول(أو  التردّد  سبر  سسبة  ل في  . وهو »وضوح سسبي 59س صا

 .60لصول أو م رل، ل ا طورن بب ية اواوال والم اال في الكالم« 

مرل   الرفل،  العهو،  الدمئ،  المختهمة:  بمسمياتدا  و بّرل  ني  النبر،  العربية  وطد  رفت 

 .61.. الدربال، االرتكاز، اإلشبا ، المدّ، التوتر، التضعيف

ولهنبر  ه  مستوم الكالم المتصل وهيمة مدمة، ترشد لل  تعر  بدايال الكهمال وسداياتدا.. 

ل -ولهنبر   أ ر    -أيضا النر ية  و  الناحية  فدو من  فوسولووية  وهيمية(   طيع اوتية  سر ية( وأخرم 

ل من  خر أو بهمة من بهمة أخرم، أما من الناحية  الوهيمية فإن النبر ي ود سمعي واضح، يميئ م رعا

لل  تعر  التتابل الم رعي في الكهمال  ال اوال الواحد،  ند تنو  دروال سبرها ومواطعي، بسبب  

في   الناسي  ي ل  ه   ولكني  اوول،  الم رل  فالنبر في  بتب(  ه   يهد دا من تصريمال مختهمة.  ما 

 .62 َبتَبَْت(، و ه  النال  في  َبتَْبتُي( 

ل في سرق الصول والنبر  ال ة أ سوا : النبر ال وي: وهو الذي يبذل فيي المتكهع وددال واضدا

أو الم رل الصوتي، والنبر المتوسط: وهو الذي يدتاج لل  بذل ااطة ما في س رة الم رل ت ل  ن  

النبر ال وي، وهو أطوم طهيالل من النبر الضعيف، في حين يكون النبر الضعيف  ه  الم رل الصوتي  

ل من  . 63 المة أو رمئ، بل ينرق ب كل ابيعي، ليس فيي أي ودد أو بهمة  خاليا

والنبر من حي  سو  المنبور  ال ة أسوا : سبر الدمئي، وسبر اول الدربة، وهو سبر المدّ أو 

 .64الهين، وسبر تضعيف الصول 

اتسمت معوع م اال طصيدتي ال ا ر أحمد بن يوسف بنبر طوي،  لم أن تهم الم اال في  

ل لم اال فإسدا    مجمهدا اشتمهت  ه  الصاظت الرويل، ومعهوم أن الصواظت الرويهة ل ا شكهت طمما

، فدو سو  ال  65تجتَذو النبر لليدا، والعهما  يسمون هذا النو  من اواوال بو ''الصول الم رعي'' 

 .66ي ل لال طمة في الم رل، والسبب في  لم أن هذه الصواظت ال يعهوها اول في طوي لسما دا 

لن هذا النو  من الم اال هو ما يسمح له ا ر أن يمدّ في اول الكهمال وبخااة تهم الواردي 

بدد  تد يق أذراض داللية وشعورية. ويعر  هذا النو  من النبر  ند اواواتيين    مندا في ال افية،

ل خاروال  ن لاار الكهمة، ونAccent d’insistanceبو ''النبر اإللداحي''    حضوره    ( ويعدّ سو ا

ل بسياطال معينة تمرض  ه  المتكهع استعمالي، و لم ودا  شدنة داللية معينة    فالمدّي  67يكون رهينا

الئمنية لهدربة الرويهة  ا( في الم رل ما طبل اآلخر في بهمتي:  أطالم( و  أورا ( في البيت ال عري  

 68اآلتي: 

 
 .87. و فندريس، الهية، ص 92مايوباي، أسس  هع الهية، ص 59
 . 160تمام حسان، مناها البد  في الهية، ص 60
 . 216ة، ص . و بد اليمار حامد هالل، أاوال الهية العربي 110ينور:  بد ال ادر  بد الجهيل، التّنو ال الهيوية، ص 61
 .139. وفوزي حسن ال ايب، طرا ال وأاوال، ص 514بمال ب ر،  هع اواوال، ص  62
 .190. ومدمود السعران،  هع الهية، ص200رشيد  بد الرحمان العبيدي، معجع الصوتيال، ص  63
 .250. وذاسع طدوري الدمد، المدخل لل   هع أاوال العربية، ص 200المرول سمسي، ص  64
 .38ريوي  بود، الم رل الصوتي في العربية، ص ينور: اباح  65
 يتميئ الم رل المنبور بالخصاظص اآلتية: 66

 ازدياد شدي الصول.  -1

 ارتما  سيمتي اإلسما ية.  -2

 (. 119امتداد مدتي اإلستاوية.  ينور:  بد ال ادر  بد الجهيل،  هع الصر  الصوتي، ص  -3
 .85وخالد  بد الدهيع العبسي، النبر في العربية، ص . 129ينور:  بد الدميد زاهيد، الدربال العربية، ص 67
 . 357أحمد بن يوسف الجابر، الديوان، ص   68
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 أورااا و أطالاام ن منل ما فيي   دد ي وم  ه  اإلاالح ما بتبت 

 

تهم المدّي الئمنية في سرق ااظت المتدة الرويهة  ا( في اودا  ال عري لهبيت، تختهف  ني  

 في الكالم العادي في منل طولنا: خذ هذه اوورا  واوطالم.

 لم تدمالن مدّال لضافيال  ن المدّ الربيعي، و  -في البيت ال عري-فالكهمان:  أطالم وأورا (  

  بيرض أدا  معن  زاظد أراد ال ا ر أن ي رره في او هان، وهو التعبير  ن المبالية بهن اوورا  

 بكل ألوان اإلاالح الذي تد ق في  دد اومير خهيمة. -تسجيالل - واوطالم تضيق وت ّل  ن أن تديط 

الئاظدي وال عورية  الداللية  ال دنال  أو  اإلضافية  المعاسي  هذه  السيا   ومنل  الصوتي    في 

بالكنري في العرا ، والعمق في الدّب واواالة ورسوخ اوخال ، وذيرها من المعاسي    ال عري..

ل –والم ا ر.. سجدها   فيما يؤديي النبر اإللداحي في م رل  ص ح ح( في بهمال ال افية منل:    -أيضا

 خرم. سبّا / أرزا / دفّا / ذدّا / أ را / أ ما / ُ  ا (... وذيرها من الكهمال او

 نسق التنغيم الصوتي:  -3

الكهمال  لي ا   لل   ليصيي  الكهمة  بعض  أو  الكهمة  يصيب  الذي  النبر  من  المر   است ل  ل ا 

تسميي  فيكون  ندظذ طد وطف  ه  ما  ينتومدا،  ل  تنا مال خااا أن  تامة، وأحّس  المنسوطة في  باري 

المتكهع العباري سيمال معينة تنجع سمسيال  ن  الصوتيال الددينة ''التنييع''، وووهر التنييع أن يعري  

 اامة يدسدا، وفكريال  ن معن  يعتها في  هني، و ضويال  ن تيير في  دد الدئال التي تسري في  

 .69وتري الدنجري، فيئيد االهتئاز أو ين ص وفق اليرض الذي يتووي لليي الكالم 

الكالم، ولي وهيمة أاواتية هي  ويمكن تعريف التنييع بهسي ارتما  الصول واسخماضي أ نا   

النسق اواواتي الذي يستنبط التنييع مني، بما لهتنييع أيضال وهيمة داللية، فيمكن رؤيتدا ال في اختال   

النمو ج  في  الم اال  لنيمال  العام  الترتيب  اختال   في  ولكن  فدسب،  واخماضي  الصول   هو 

 . 70التنييمي 

و الذي يتدكع فيدا حسب الداالل الئمكاسية، لكي لن الصول ميئي لسساسية لال أن المتكهع ه 

لمميئال   المعالع  من  العديد  وهنالم  تنييمي،  سمط  لكل  ل  تبعا ووهاظف  ديدي،  مختهمة  أدوارال  تؤدي 

ل   الصول، وتختهف  ن معالع سو يتي  الصول(، حي  لسدا ليست داظمة ولكن تمرض  ه  الكالم، وف ا

 .71و بكا  أو ذيرهالداالل  اامية معينة من حئن أو فرج أ

 72ولهتنييع أسسا  أربعة متتابعة هي: 

 /  -النيمة المستوية: ورمئها /   -1

 /  /النيمة الصا دي: ورمئها /   -2

 /   \النيمة الدابرة: ورمئها /   -3

ل المنكسري( ورمئها  -4  /  V/ النيمة الدابرة الصا دي  وتسم  أيضا

 : نسق النغمة المستوية .1

الم اال تكون درواتدا متددي وطد تكون هذه الدروال ويرد هذا النسق  ند تواود  دد من  

فإن الجمل   74، ول ا أخذسا باوسماا التي  رضدا الدبتور سهمان العاسي 73طهيهة أو متوسرة أو بنيري 

 
 .154ينور: ذازي مختار اهيمال، في  هع الهية، ص 69
 .164ينور: تمام حسان، مناها البد  في الهية، ص 70
 .32دراسة أبوستيكية، ص –زين العابد بن سهيمان، تنييع الدمهة في العربية  71
 وما بعدها. 221عد مصهوح، دراسة السمل والكالم، ص س72
 .258ذاسع طدوري الدمد، المدخل لل   هع أاوال العربية، ص 73
  رض الدبتور العاسي أربعة مستويال لدروة الصول في النسق التنييمي، وتعر  هذه المستويال باورطام وهي  ه  الندو اآلتي:  74

 = دروة منخمضة.  1

 = دروة متوسرة.  2

 دروة  الية. =  3
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ال صيدتين– الخبرية   في  التواتر  من  اوسد  حازل حصة  من    -وطد  ومنخمض  متوسط  بنمط  تنماز 

 بنمط  ال من النيمال.  -في ال صيدتين بما سنرم–النيمال،  ه  حين ينماز أسهوو الرهب 

 :نسق النغمة الصاعدة.2

ومن أمنهتدا    75وسميت بذلم لصعود في سدايتدا، بالرذع من تنو  أمنهتدا الجئظية الداخهية،

 في ال صيدي اوول  ما يهي:  

 

 

 

 : في الندا  -أ

 

 

 

الندا    العاسي–ويكون سمط  الدبتور  تكون  1-3- 2    -بدسب أرطام  ( أي: أن دروة الصول 

 متوسرة فعالية  ع منخمضة. 

 ومن أمنهة  لم في ال صيدي الناسية: 

 

 

 

 : في االستمدام  -و 

 

 

 

العاسي  االستمدام  ند  اورطام  76وسمط  أي: 1- 2- 3تمنهي  تكون  الية    (  الصول  دروة  أن 

 فمتوسرة فمنخمضة.
 

 
 

 

 

ل:   ومن  لم أيضا

 

 نسق النغمة الهابطة:  -3

 في منل طولي ال ا ر:  في الد ا 

 

 

 

 
 وما بعدها(.  141= دروة  الية ودال.  ينور: الت كيل الصوتي في الهية العربية، ص  4

 . 536بمال ب ر،  هع اواوال، ص  75
 .144ينور: الت كيل الصوتي في الهية العربية، ص  76

 يا وارث العزة القعساء      من حمد
 /-/نغمة مستوية///نغمة صاعدة 

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

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

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

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

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

 يا مطلع السعد واإلشراق
 ///نغمة صاعدة 

 طالعنا 
 /-/نغمة مستوية 

 فــ        ـيا بالدي
 ///نغمة صاعدة /-/نغمة مستوية

 حماك هللا... 
 /\/نغمة هابطة 

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

 أبوهومن 
 ///نغمة صاعدة 

 إذا قيل
 /-/نغمة مستوية

 من حمد
 ///نغمة صاعدة 

 فعطر سيرته
 /\/نغمة هابطة 

 ماذا أقول
 ///نغمة صاعدة 

 عن اإلصالح في قطر
 /\/نغمة هابطة 

 دم                 يا أبا حمد            للشعب مفخرة
 /\/نغمة هابطة       ///نغمة صاعدة /\/نغمة هابطة 
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، ت ير لل  77ا بتنييع لي وهيمة اسمعالية هذا وتُؤدّي بعض الكهمال في النص ال عري أحياسل 

ميول ال ا ر سدو مخاَابي وتدل  ه  ما يدمهي لي من م ا ر الدب أو الكراهية أو االحت ار أو ما 

 78اوهدا  التي يد  دا التنييع.شابي  لم، وهذه الوهيمة هي واحدي من 

وا ت د أن ما يصهح سما ج  ه  هذا النو  من وهاظف التنييع في شعر أحمد بن يوسف الجابر 

 ما يهي: 

  باري ''ا ر الخهيا'' في طولي  في ال صيدي اوول (: -

 سعماك سبل من الخيرال رطرا  ا ر الخهيا ر اك هللا ما برحت 

 الناسية: وفي ال صيدي 

ل   و اش في ههي دان وميترو  ا ر الخهيا تسام   بره شرفا

 

وتُؤدّي  باري ''ا ر الخهيا'' بتنييع: التعويع والتمخيع، الذي يدمل م ا ر اإلببار واإل وام  

والمخر والت دير، ويمكن لدربال الجسد هنا أن تعّئز هذه المعاسي.. سورال لل  أن التنييع الهيوي ال  

منل في  فسيولووي   يمكني  تنييع  ووود  دون  وهيمة  يؤدي  أن  اوحوال  أو  السياطال  يراف ي،   79هذه 

تهم  وسستدضر  ستصور  أن  ولنا  توااهية،  تنييمية  وهاظف  تؤدي  الجسماسية  الدربية  فالتعابير 

الدربال واإلشارال الجسدية ل ا رسا وهو يه ي شعره بدضري اومير خهيمة،  ع بيف سيؤ ر  لم 

 او ال عري.في فدع فدوم الخر

ل لومير هو ''ا ر الخهيا'' وحّمهي تهم المدموالل العاامية  ول ا بان شا رسا طد اختار ل با

طد اختار   -وفي مرهل اوبيال - أخرم من ال صيدتين    بتنييع التعويع واإلببار، فإسنا سجده في مواضل 

تنييمي االسمعالي لهموة  اسمي ال خصي  خهيمة( لدمل تهم االسمعاالل والم ا ر، وليستير  اودا  ال

ل رر ول عب طرر، فهنتهمل اوبيال   -خهيمة-  خهيمة( تهم او مال الجهيهة والكنيري التي طدّمدا اومير

 التالية: 

ل   فما تعال  بي بعد اسموووي ل ب  خهيومة وبمتي  اتوي شورفوا

 يسومي ألومعووي بوار   رو  خهيومة راظد اإلاالح في بوهد 

 ت ضي العدالة ال حو د وال ذضب  الرأي السديد بما خهيومة ااحب 

 بومدكمة ويتيي الجواه والدسب  خهيومة من يعئ الدوكع ممخري 

 

ب خص  واالفتخار  المدح  بيرض  بان  خهيمة،  لهموة  الهموي  التكرار  أو  الترديد  هذا  لن 

ل في النص ال عري، بما أسدع في ت رير   ل موسي يا المعاسي وال يع الممدوح، وطد ح ق تآلما واسسجاما

 التي طصد لليدا ال ا ر. 

 

 خــــاتمة 

طيمة العناار   بيان  الجابر، وبعد  بن يوسف  الرحهة مل اواوال في شعر أحمد  بعد هذه 

ذير التربيبية وخصاظصدا، في ت كيل النص   الصوتية: الموسيمال التربيبية واماتدا، والموسيمال 

 وبنا  داللتي، يمكننا أن سخهص لل  ومهة ستاظا مددّدي: 

أاواتال اامتة تتسع ب وي وضوحدا السمعي،   -في طصيدتيي-وهف ال ا ر أحمد بن يوسف الجابر  -1

التصويت    من خالل ما الحوناه من هيمنة الكهمال  ال اواوال المجدوري، وهو ما يتوافق مل لرادي

المرتمل لهذال المادحة، وبان  لم بيرض لهدار المخر واال تئاز والت دير لومير الممدوح ''ال ية  

 طد حاب  م ا ر ومعاسي: السمو والمجد في الممدوح. خهيمة''، بما أن تواتر اواوال المدموسة،

 
 . 223دراسة السمل والكالم، ص -ينور حول هذا الممدوم: سعد مصهوح   77
 .154الصوتية لهترابيب ال راية، ص  سور ي  مر  هي، السمال 78
 .89ينور: زين العابدين سهيمان، تنييع الجمهة في العربية، ص 79
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ر توحي بمعاسي طوية  لن سيادي سسق اواوال ال ديدي  االسمجارية( في شعر أحمد بن يوسف الجاب-2

ل   ل بامنا تدل  ه  االسمجار العاامي له ا ر  ويدل حبس النمس في هذه اواوال،  ه  أن هنالم شيئا

في سمس ال ا ر بان ينتور لدوة لهداره.. هي لدوة  يد وهوا اومير، هذه الهدوة التي يستجمل  

ر بمعاسي: الوال ، والمخر، والدب  فيدا ال ا ر أسماسي وودده وطواه.. إلحداث االسمجار الصوتي الداد 

 وذير  لم.

بما أسدع سسق اواوال الرخوي  االحتكابية( في ت كيل الدندسة الصوتية اإلي ا ية لهنّص 

 ال عري، وحمهت دالالل: التواضل، والوطار والدكمة التي تده  بدا اومير الممدوح. 

في    -وهي أاوال  ال سمال اوتية طوية وااطة تصويتية  الية-أسدع سسق أاوال اإلابا   -3 

 لهدار معاسي ال وي والدئم والعدل في ال خصية ال يادية لومير الممدوح.

شكهت اواوال الصاظتة ال صيري سسبة  الية في شعر أحمد بن يوسف الجابر، وهذا ابيعي ل ا -4

بنا    همنا أسدا أاوال  ال ب نا  سس ي يتسع ب وي الوضوح السمعي وطوي الجدر، وطد أسدمت في 

دالالل النص ال عري وت كيالتي الصوتية اإلي ا ية. بما أن شيو  الصواظت الرويهة وف ّوها في  

النّص ال عري  ند أحمد بن يوسف الجابر، يتوافق مل الداالل ال عورية والووداسية له ا ر، والتي  

معاسي: بل  المعاسي ا  تعكس  لدذه  المتميئ  أداظدا  في  وطد سا د  والدّب..  والتعهق  واال ترا   لوفا  

ل م رعية في ال افية.   ا تماد ال ا ر لدا أاواتا

توارث في شعر أحمد بن يوسف الجابر الم اال الصوتية ال صيري والمتوسرة  ص خ/ ص ح  -5

 لم أن هذا    ودا  الصوتي،ص/ ص ح ح( أبنر من ذيرها من الم اال، ويعبّر  لم  ن اسسابية ا

 النو  من الم اال يتسع بالخمة وال صر، وهو أسسب وحوال المرح واالس راح. 

الم اال الصوتية  ال النبر ال وي وبخااة النو  المعرو  مني بو ''النبر   -في ال صيدتين-تواترل  -6

ل دنال الداللية اإلضافية،  الرولي'' أو ''اإللداحي''، و لم وسي اوطدر  ه  حمل المعاسي الئاظدي وا

 بما يتوفر  هيي من لمكاسية المدّ الئمني لهصول الم رعي  الصاظت الرويل(. 

بين النيمة الصا دي والنيمة الدابرة والنيمة المستوية،    -في ال صيدتين -تنو ت اور سسق التنييع  -7

و يعدّد أفضال ومكرمال بدسب المواطف والم امال والمعاسي، التي أراد ال ا ر تصويرها وبياسدا وه

 وودود اومير الممدوح، في بنا  دولة طرر ور اية شعبدا، والسدر  ه  أمني ورذد  ي ي. 
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