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 :مخصالم
ا( إلى ػيسعى البحثي المكسـك ب     ير كاليىمسي أينمكذجن ٍيصى بىٍيص ، الجَّ ػ )الٌداللةي الٌصكتية في ًشعًر حى

كتيبٌيفي أثرىا الٌداللي في ًشعر أبي تقديـ رؤية عممية منٌظمة ترصدي إحدل أىـً ظكاىًر الٌدرس الٌصكتي ، 
ٍيصى  الفكارًس شيابي الٌديف سعد بف محمد بف سعد الٌصيفٌي التميمٌي ، الفقيوي الٌشافعٌي ،المعركؼ ب ) حى

ـي الٌناًس بأخباًر العرًب كليغاتيـ . ( ، كىك مف أبرز الشعراًء كاأليدباء في العصًر العٌباسٌي ، كأعم  بىٍيصى
ة إلى الكشًؼ عف جانبو مف جكانب الدراسات الٌصكتية كاٌلمغكية المتمثمة بظاىرة تكٌجيت الباحث    

الٌجيًر كاليمًس ، كالذم لـ تطموي يدُّ الدارسيف مف قبؿ ، مستندةن إلى المنيج الكصفٌي التحميمٌي ، الذم 
دتًو العممية ، يتسٌمحي بالرجكًع إلى أميات المصادر كالمراجًع التي تعضدي مضمكف كنتائجًو البحًث كما

ككشفت النقابى عف منظكمة الدالالت الٌصكتية، كفاعميتيا الجمالية كالمعنكية في تكظيًؼ اإليقاًع 
 المنبعًث مف مكاطًف القكًة كالٌميًف ، مما لوي تأثيره في إدراؾ مجمًؿ سياقات الٌنًص .

 .(، اليمس، اإليقاعالداللة الصكتية، الجير)  الكممات المفتاحية:
The phonetic connotation in the poetry of his bays, the loudness and 

the whisper as a model 
Dr. Abdel Rahman Farhoud Jassas 

Dr. Yaqoub Youssef Khalaf Al-Yasiri 
Researcher: Ghada Muften Hashem 

College of Education for Human Sciences, University of Dhi Qar 
Abstract: 

      The research, tagged with (Acoustic significance in the poetry of Hays 

Bays, the loudness and whispering as a model) seeks to present an organized 

scientific vision that monitors one of the most important phenomena of the 

phonetic lesson, and shows its semantic effect in the poetry of Abu 

Muhammad al-Fawares al-Tammayn Saad al-Shafi’i al-Shafi’i bin Shehab. 
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(His Beys), one of the most prominent poets and writers of the Abbasid era,    

and the most knowledgeable of people about Arab news and their languages. 

       The researcher sought to reveal an aspect of phonetic and linguistic 

studies represented by the phenomenon of loudness and whispering, which 

was not addressed by scholars before, based on the descriptive analytical 

method, which is armed with reference to the main sources and references that 

support the content and results of the research, and its scientific significance. 

The phonetic, and its aesthetic and moral effectiveness in employing the 

rhythm emanating from the strengths and the softness, which has an impact on 

the realization of the overall contexts of the text. 

Keywords: )vocal significance, loudness, whispering, percussion(. 

 الُمقّدمة 
مًؽ نبينا محمدو  ، الحمدُّ ً ميستحًؽ الثٌناًء كالحمد ، كالٌصالةي كالٌسالـي عمى أشرًؼ الخى

 كعمى آلًو كصحبًو الطٌيبيف الطاىريف ، كمف تبعيـ بإحسافو إلى يكـ الديًف .
 ……كبعدي 

فقد شىيدت الدِّراساتي الٌصكتية مكٌجةن عممية بحثيةن كبيرة، بدأت بإىتماـ العمماء قديمنا 
بالكشًؼ عف جكاىًر تمؾ المكنكنات ، كتأصيًؿ جذكرىا الممتدة ًعبر قركف عديدة مضت 

لى يكم نا ىذا تستمري جيكدي الباحثيف في مكاصمًة المسيرًة عمى خيطى كنيًج السابقيف، ، كا 
بالكقكًؼ عمى تمؾ المرتكزات كالٌنظريات كتكظيًؼ مالمحيا كفقنا لممناىًج الحديثة التي 
تخدـي العممية الفكرية ، كتيضيؼي كليدنا جديدنا يرفدي المكتبة بنتاجًو كخالصًة تعمقًو في 

 ًب .البحًث كالتنقي
ًييا  تمخَّضًت الرؤيةي البحثية المتأٌنية بعد المتابعًة الدقيقة مف ًقبؿ الباحثة عف  تكجُّ
ا (( ؛ رغبةن  ٍيصى بىٍيصى ، الجَّير كاليىمس أينمكذجن لدراسًة ))الٌداللىة الٌصكتية في شعًر حى

يًة كاالىتماـ منيا أكالن لتسميط الضكء عمى زاكيةو إبداعية في شعرنا العربٌي لـ تحظى بالعنا
ٍيصى بىٍيصى ، متمٌثمة بالٌشاعر الع (، كميحددةن نقطة االنطالًؽ ثانينا ٌباسٌي المعركؼ ب) حى

؛لمكصكؿ إلى النتائج المتكٌخاة بتطبيًؽ ظاىرًة الٌجيًر كاليىمًس ، كتكظيفيما الٌداللي في 
ءت ىذًه الرغبة منظكمة األلفاظ كالتراكيب الٌصكتية التي يحفؿي بيا ديكافي الٌشاعر ، كجا

مشفكعةن بدعـو عممي مف ًقبؿ األساتذة االختصاص العتماًد منيجو كصفيٍّ تحميمٌي 
يتناسبي مع النتيجة األساسية التي تؤٌكد تصٌدر ىذه الظاىرة بدالالت مباشرة مرة 
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ٍيصى  يحائية ضمنية مرة أخرل في جميًع أغراض كفنكف الٌشعر التي احتكاىا ديكاف الحى ،كا 
يث شٌكؿ مممحا الٌجيًر كاليىمًس منفرديف كيٌؿ عمى ًحدة ،فاعمية معنكية بىٍيص ، ح

كجمالية تبعثي التنغيـ المكسيقي عبر الترددات الٌصكتية المتناسقة مع السياؽ ، 
كالمنسجمة مع المقاـ ؛ لجذًب انتباًه الميتٌمقي ، كتحفيز ذىنًو إلدراًؾ مؤثرات الداللة في 

 اعر بحرفية عالية كقصدية في النَّظـً .الٌنص ، كالتي يرمي ليا الشٌ 
نطالقنا مٌما سبؽ تكٌجبًت اإلشارة إلى اعتماد الباحثة عمى العديد مف المصادر كالمراجع اك 

التي شٌكمت قاعدةن رصينة ارتكز عمييا البحث ،كمف أىميا : كتابي سيبكيو ، 
يد ، ييضاؼ ليا  كالخصائص البف جٌني ، كسٌر صناعة اإلعراب، كالكافي ألحكاـ الٌتجك 

مف المعاجـ العربية أشيرىا : كتابي العيف ، كلسافي العرًب ، كتيذيبي المغًة ، كتاجي 
، كالميزاف ، كالمنار جامع البيافالعركس ، كلـ يستغًف البحث عف التفاسير فرجعى إلى : 

، كتفسير الٌسعدم ، في حيف شٌكمت المصادر العربية الحديثة دعامةن ممٌيزة أغنت 
باحثة كرٌصنت البحث ، مف أىميا : عمـ األصكات ، كماؿ بشر ، كاألصكات الٌمغكية ال

 إلبراىيـ أنيس ، كعمـ الداللة ألحمد مختار عمر . 
، كأكسبيا رصانةن كعمميةن ،ديكاف الٌشاعر أبك الفكارسى شيابي الديف كأثرل المادةى البحثية

ٍيصى بىٍيص(  ادًر عف منشكراًت كزارة سعد بف محمد بف سعد ، الميمٌقب ب) حى ، الصى
العراؽ ، في طبعتًو األكلى الميحٌققة كالمضبكطة بمشاركة: مكي الٌسيد جاسـ  -اإلعالـ 

 ـ .ُْٕٗ، كشاكر ىادم شيكر ، سنة 
ٌطة البحًث مستندة  بعدى الميقٌدمة إلى مطالبى ثالثةى فرضتيا طبيعة البحث ،  جاءت خي

ـى :  فكًس
ٍيصى  - ـٌ فيًو  المطمبي األٌكؿ :  الحى بىٍيص في الرؤيتيف المُّغكية كاإلبداعية  ت

 الٌتعريؼ بالٌشاعر ، سيرتو الٌذاتية كالعممية ، كترجمة حياتو كشعره كأقكاؿ العمماًء فيو .
المطمبي الثٌاني : تأصيؿه مفاىيمي لظاىرة الٌجيًر كاليىمًس، كما يندرجي تحتيا مف  -

تمت ببياف أى ـى لغكية كاصطالحية ، خي ـ خصائصى كسمات ىذًه الظكاىر الصكتية مفاىي
 في الٌدرس العربٌي .
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المطمبي الثٌالث : الدالالت الصكتية لمٌجيًر كاليىمًس في شعًر حىيصى بىٍيص،  -
فزخرى بدراسةو تطبيقية تحميمية لمشكاىد الشعرية المتضمنة الٌجير كاليمس في ديكاف 

ًؼ األصكات الشعرية كفقنا لمدالالت الٌشاعر ، كبياف براعتًو األدبية كالصكتية عمى تكظي
 الممكنة .

جاء بعد ذلؾ الخاتمة كالنتائج مكجزة ألىـ ماتكٌصؿ لو البحث بعد رحمتًو العممية في 
 رحاًب األصكات في الٌشعر العربٌي .

يدي الميقؿ ،  أمينة ، كاي نرجك القبكؿى كالٌسداد . نضعوي بيف أيدو  ىذا جي
 

 َبْيص في الّرؤيتيِن المُّغوية واإلبداعية المطمُب األّول : الَحْيَص 
 أّواًل : محطاٌت من ِسيرتِو الّذاتية والعممية 

 أسمو ونسبُو ولَقبُو : -1
يصى بىٍيصى ، ىك : ًشيابي الدِّيف أبك الفكارس سعد بف محمد بف سعد الصيفٌي الذم  الحى

ىػ( ْٕٓ-ىػ ِْٗلدى في بغداد سنة) ينتيي نسبوي إلى حكيـ العرب أكثـ بف صيفٌي ، كً 
، كاف يفخر بنسبًو كيتزيَّا بزمِّ أعراب البادية ،كيتنطؽ بميجتيـ ، كيتقٌمدي سيفنا كيحمؿي  (ُ)

، فقاؿ فيو أبك القاسـ  (ِ)خمفىوي الرُّمحى ، كيأخذي نفسىو بمأخًذ األيمراًء ، كيتبادل في كىالمًو 
 : (ّ) بف الفضؿ 

 رٌة من تميِم .ـك َشعــَرَك َما في      ـْول طرطـوـم ُتطَ ـككـم ُتبــاِدي و    
 بَس واْشَرب َما شئَت بوَل الظَّميِم .             َفُكِل الّضبَّ واقرض الحنَظَل اليا            
 ن َحريِم .ـُع األذى عَ ــري وال يدف           ِو َمن ُيّضيف وال ُيق ـَلْيَس ذا وج          

 : (ْ)األبياتي أبا الفكارس أنشدى قائالن  فمٌما بمغتً 
ن كنـ ـــال َتَضْع من عظيِم ق                     ِو بالتْعظيمِ ـارًا إليــَت ُمش             دٍر وا 

 ِف الَكريمِ ـــدِّي َعَمى الشَّريــبالتَّع            ريم ينقُص قدرًا ـف الكــفالشَّري        
 ِم .ـيا وبالتَّحريــــَر بتنجيس         ْمر بالُعقوِل رمى الخمـ ـالخَ  ـعُ ـَولَ 

كذكرًت المصاًدر سببى الٌتسميًة  أٌف العسكرى ببغداد قد ىمُّكا بالخركج إلى السُّمطاف 
السمجكقي ، كذلؾ في أياـ المقتفي ألمر الٌمو فكاف الناسي مف ذلؾ في حديثو كثير 
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: ما لي أرل الٌناسى في حىيصى بىيص ، ليقِّب عمى إثر ذلؾ كحركةو مضطربةو شديدة ، فقاؿ
ىك :أبك القاسـ ىبة الٌمو بف  ، كبقٌي مرافقنا لو ،كبالتحديد فإٌف الذم ألصؽ بو ىذا النعت 

 . (ٓ) الفضؿ
 ميِة في مصادِر المغة :سترَجمُة التَّ  -2

ٍيصى فصيًح لساًف العرًب ، ييقاؿ :  الكممتاًف مف ،كًحيصى ًبيصى )كقع الناس في حى بىٍيصى
ٍيًص بىٍيًص كح ، كاألصؿ فيو بطفي الضَّبِّ ييٍبعىج  اًص باًص أم في ًضيؽ كشٌدةػػكحى

ٍكنيو كما كافى فيو ثـ ييحاصي  فييٍخرج ، ككردت ىذه المفظة في القيرآف الكريـً ، قاؿى  (ٔ) (مى
 (ٕ) (( مَِّحيصٍ  مِّن َلُيم َما َوَظنُّوا ۖ  َوَضلَّ َعْنُيم مَّا َكاُنوا َيْدُعوَن ِمن َقْبُل  تعالى :))

 :  (ٖ) كأنشد األصمعي ألمية بف أىبي عائذ اليذلي
لم َتْمَتحْصني َحْيَص َبْيَص               ًا ـًا َصْيَرفـقد كنُت َخرَّاجًا وُلوج              

 لَحــاِص .
ٍكه كربما ترككا إٍجراءىه ، كقيؿ  ديكه أٍجرى ذا أٍفرى ٍيصى بىٍيصى عمى كؿ حاؿ، كا  كنصبى حى
، كقيؿ: إنيما  ًعال كاحدان كبيًنيا عمى الفتح مثؿ جارم بىٍيتى بىٍيتى ٍيصى بىٍيصى اسماف جي :حى
ٍيًص ليىٍزدىًكجا.  ًعال كاحدان كأخرج البىٍكصى عمى لفًظ الحى اسماف مف حيص كبكص جي

كاغي كالتخٌمؼ ،كالبىٍكصي السٍَّبؽ كالًفرار، كفييا ليغاته عدَّة ،كالمعنى كؿ أمر كالحى  ٍيصي الرَّ
يتخمؼ عنو كيفٌر في شدة كاختالط، أم كقع في ضيؽ كشدة لـ يجد منيما مخرجان، 

 . (ٗ)كقيؿ اختمط عميو األمر كالتبسى كال مخرجى منوي 
 ثانًيا : مَكانُتُو العممّية ونتاجُو الفكرّي 

 ِعممُو وأساتذتُو : -1
فقيوه أديب ، شاًعره ميًجيده لمٌشعر طمبى العمـ كىك ابف ثالثةى عشرةى سنة فتعمـ القراءة 
نشاد الشعر كحفظو، درس في المدرسة النظامية عمى يدِّ أستاذه أبي زيد  كالكتابة كا 
الفصيحيِّ ،كما سىًمعى الحديثى عف شيًخ الحنفٌية كأستاذىـ في بغداد ،أبي الحسف الزينبٌي 

عد ذلؾى إلى كاسط لطمبًو، كمنيا إلى الرِّم إذ اخذ الفقو الشافعي كعاد إلى بغداد ، انتقؿ ب
 . (َُ) ؛لطمب الفقو كالمناظرة في الفقو الشافعٌي ، كقرضى الشِّعر منذ نعكمة أظفاره 
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كيبدك أنو قاؿى الشِّعر كىك في المدرسة النظامية يافعنا لـ يبمغ العشريف مف العمر 
كرصانة منطقو كيتضح األثري البدكمِّ كثيرنا في أشعارًه التي سىارى بيا ،كاشتير بصدقًو 

ركل عنوي القاضي بياء الدِّيف بف  عمى خيطى القدماء في الصكر كاأللفاظ كالتراكيب ،
 . (ُُ)  شٌداد ، كالقاضي محمد بف المٌني

الص ميستطرفة ميبتدعة  )كلوي ابتدآته حسنةه قاؿ عنو الثَّعالبيِّ :  ككيؿُّ شعرًه  ،، كمخى
  (ُِ) (تناسبه ميختاره ميتناسؽه ميشتارمي 

، أخذ عنو الحافظ أبك سعدو  فكاف مف أعمـ الناس بأخبار العرب كلغاتيـ كأشعارىـ
 ، كذكره في ذيؿ مدينة السالـ كأثنى عميو السمعاني كقرأ عميو ديكاف شعره كديكاف رسائمو

 . (ُّ)ال يخاطب أحدان إال بكالـ مغربو  ، ككاف ، كأخذ الناس عنو عممان كأدبان كثيران 
جانب مف تفاصيؿ سيرتًو الحافمًة باإلبداًع األدبٌي الٌشعرٌم تكشؼ كجكد  إلىكنظرة عابره 

عكامؿ مشتركة كثيرة أىميا الطابع العربي األصيؿ الذم ميز اشعارهي ذلؾ الذم كشفو 
 االعتداد باآلباء كاألجداًد كعىراقًة الٌنسًب  .

 وأشعاُره :نوادرُه  -2
غمبى عمى أسمكبًو األدب كنظـي الشِّعر ، فأجادى فيًو أٌيما إجادة مع جزالًة المفًظ ، كفصاحةي 

، لوي مراسالت أدبية النظيرى ليا ؛ إاٌل أنو يتقٌعري فييا كيتفاصحي  المنطًؽ ، كبالغةي البيافً 
شعرو ينحى فيو إلى المديح كثيرنا ، فال تكاتيًو إاٌل كىي متكٌمفة مبالغه فييا ، كلوي ديكافي 

 :(ُْ) جانبنا ميمنا ، منو ماجاء في مدًح المقتفي ألمر ا
واُة َتَرنَّمـــاذا أقــم           اِدِل ـــبفصيــِح ِشعري في اإِلماِم الع           ــوا ـــــوُل إذا الــرُّ

 ِل.ـلِّ َمْمدوٍح وأْفصِح قائِ ــــــــــــــــــــــــألجَ           واستحسن الُفصحاُء شأَن قصيدٍة      
 اِبِل.ـــالَفُة بـــٍة سُ ـــي ُكلِّ قافيَ ــــــــــــــــــفــ         ا ـأنمـــــــــــــــــــــاُفُيــْم فكـــْت أْعطـوترنَّحَ     
 ِل.ــِن النَّدى والنَّائـــــــــــــــــوَن عـيَتسائم          ْنِعو ــــــــض وصـُثمَّ اْنثنوا ِغبَّ القري     
واُب السَّائِل ـــــــــــــاحِة ما جـقُــسُّ الَفص          ي ـــــــــــــــن بأنَّنـــَر الُمؤمنيـَىْب يا أمي    

. 
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، كمف ذلؾ ما حدَّث بو بعض أصحابو أنو  كمف نكادرًه أٌنو كافى معركفان بتقعُّره بالكالـ
، فمضى  فكصؼ لو صاحبو ىبة ا البغدادٌم الطبيب أكؿ الدُّرَّاج نقو مف مرض ،

،  ، فخطؼ أحدىـ الدُّرَّاج غالمو كاشترل ديرَّاجان كاجتاز عمى باب أميرو كغممانيو يمعبكف
 ، فأتاه بيما ، بدكاةو كًقرطاس: ائتني  ، فقاؿ لو فأتى الغالـي الحيصى بىيص كأخبرهي الخبرى 

، كقؼ بيا الٌسغب بيف  لك كاف مبتٌز ديرَّاجة فتخاء كاسر):  فكتبى إلى ذلؾ األمير
، ككاف بحيث تنقب أخفاؼ اإلبؿ لكجب اإلغذاذ  ، فيي تعقي كتسؼٌ  التدكيـ كالتمطر

: امًض بيا  ، ثـ قاؿ لغالمو( ؟! كالسالـ ، فكيؼ كىك ببحبكحة كرمؾ إلى نصرتو
، فدعا األمير بكاتبو  ، فمضى بيا كدفعيا لمحاجب كأحسف السفارة بإيصاليا لألمير

:  اؿػ؟ فق : ما ىك ، فقاؿ لو األمير كناكلو الرقعة فقرأىا ثـ فكر ليعبِّر لو عف المعنى
ا كاحمموي إليًو ، ففعؿى  ا مممكءنا دراجن  . (ُٓ) اشتر لوي قفصن

 أقواُل العمماِء فيِو : -3
يصى بيص  بنزعة حماسية كمدحٌيةو كاضحة انعكست عمى طبيعة المغة تمٌكف أسمكب  الحى

الشعرية ،مما سيتضح في النصكص التي ستعرضيا الدراسة مع اإلشارة إلى مسألة 
ميموي أكثر الى المنيج التٌقميدم  في  ، كىي : ميمة ميزت أبي الفكارس غيرًه مف الشُّعراء

 نيسخةن عصرية لمقصيدة العربية في جكدتيا ، فجاءت قصائدهي عمكمنا الكصؼ كالبناء ،
كتنٌكع صكرىا كتحديدنا في أشعار الحرب ككصًؼ الخيًؿ كالطِّعاًف  كمتانًة بناًئيا ،

راًب .  كالضِّ
)أخذ الناس عنو أدبنا كفضالن كثيرنا ؛ ككاف مف أخبر قاؿ ابف خمِّكاف عف حيص بيص : 

 . (ُٔ) (ؼ لغاتيـالناس بأشعار العرب كاختال
، أخذ عنو  )كاف مف أعمـ الناس بأخبار العرب كلغاتيـ كأشعارىـ:  قاؿ ياقكت الحمكمك 

ذيؿ مدينة »، كذكره في  الحافظ أبك سعد السمعاني كقرأ عميو ديكاف شعره كديكاف رسائمو
، ككاف ال يخاطب أحدان إال  ، كأخذ الناس عنو عممان كأدبان كثيران  كأثنى عميو« السالـ

 .(ُٕ) (الـ معرببك
، ككاف  ، كيد في المناظرة ، كباع في المغة ، كبالغة ، كترسُّؿ )لو ديكاف:  كقاؿ الذىبي

 . (ُٖ) (حدث بالعربية، كيمبس ًزمَّ العربيت
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الباحثكف في مجاًؿ المغة العربية  ديكانوي ككتبىوي في دائرة اىتماميـ الٌخاص ييدًخؿي 
 ، فأٌتسـى بسمًة العصًر الذم عاٌش فيًو . كالمجاالت األكاديمية كثيقة الصمة بكجوو عاـ
سنة أربعو كسبعيف كخمسمائةو ، ببغداد ، كترؾ  ماتى ليمة األربعاء ، الٌسادس ًمف شعباف ،

إرثنا أدبٌيا يستحؽي الكقكؼى عنده ، كالتمعًف في دالالتًو الفكرية كاألدبية كالثقافية ؛ فيك 
 .وً ٌدة لطالًب العمـً كالباحًث فيخيري زادو كعي 

 المطمُب الثّاني : ظاىرُة الَجيِر والَيمِس ، تأصّيل مفاىيمي 
ير   أواًل : المفيوم المغوي واالصطالحي لمجَّ

: جيرت  . كيقاؿ : لـ يكف بينيما ستر كراه جيرة: ما ظير  الجيرة -: الجير في المغة
 . (ُٗ) ، كالعمك ، كالشد الشيء إذا كشفتو. الظيكر كاإلعالف

ظيكر الحرؼ لقكتو كانحباس النفس عند النطؽ  فيك : -: في االصطالحأما الجيري  
،  ، كتظير صفة الجير في الحرؼ إذا كاف ساكف لقكة االعتماد عميو في مخرجو بو ؛

 .  (َِ) ، أك متحرؾ أك مشدد
ضافة إلى الصكائت  )ع غ ج م ض ؿ ف ر د ز ظ ذ ب ـ ك( -: كحركفو ، كا 

 . (ُِ) الطكيمة كالقصيرة
:  ، فيي كما قاؿ كماؿ بشر يختمؼ المحدثكف كثيران عف القدماء في تعداد الصكامتكلـ 

: ب ج د ذ ر ز  "كاألصكات الصامتة المجيكرة في المغة العربية كما ننطقيا اليكـ ىي
 (ِِ) ، كالياء في نحك )يترؾ، كبيت(( ض ظ ع غ ؿ ـ ف كالكاك في نحك )كلد، كحكض

 يكرة فقط خمسة عشر صكتان.، كبذلؾ يبمغ عدد الصكامت المج
كيعتمد المحدثكف في تقسيـ األصكات المغكية إلى مجيكرة كميمكسة عمى اىتزاز 

ال فيك  ان إف اىتزتا في نطؽ الصكت كاف مجيكر ، ف الطيتيف الصكتيتيف في الحنجرة ، كا 
 . (ِّ) ميمكس

ىـر كقد أعتمد عمماء األصكات لتحديد صفتي الجير كاليمس األكتار الصكتية عمى 
 تقسيماتيـ. فانقباض فتحة المزمار تجعؿ الكتريف الصكتييف يقترباف مف بعضيما بعضان 

ذا اندفع ىكاء الزفير خالليما اىتزا بشكؿ منتظـ ، ليحدث صكتان لو خصائص تجعمو  ، كا 
ب ج د ذ ر ):  . كجممة األصكات الصامتة المجيكرة باتفاؽ المحدثيف ىي (ِْ) مجيكران 
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، كال شؾ في أٌف ىذه األصكات تتكلد بتكفير طاقة ىكائية ( م ز ض ظ ع غ ؿ ـ ف ك
، كذلؾ يصاحبو جيد ميـ يناسب  ميمة مندفعة مف الرئتيف مقارنة باألصكات المتبقية

 الجير.
نَّ ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َلَمن ُيْؤِمُن  : ﴿ ، ماجاء في قكلو تعالى كمٌما يدؿ عمى الجير َواِ 

 (ِٓ) ﴾ِإَلْيُكْم َوَما أُنِزَل ِإَلْيِيْم َخاِشِعينَ ِبالمَِّو َوَما ُأنِزَل 
، كيؤمنكف بما انزؿ إليكـ كما أنزؿ إلييـ  بمعنى أف طائفة مكفقة لمخير يؤمنكف بالٌمو

. كليذا صار  كىذا االيماف النافع ال كمف يؤمف ببعض الرسؿ كالكتب كيكفر ببعض
،  كجب لالنقياد ألكامره كنكاىيو، كخضكعيـ لجاللة الم ، فأحدث ليـ خشية ا نافعان 

 . (ِٔ)كالكقكؼ عند حدكدًه 
؛ ليحقؽ الداللة  ، كىما الالـ كالنكف كبذلؾ نجد أف الييمنة األساس لألصكات الميجكرة

، كفي اآلية القرآنية  في النص القرآني أم ما يٌدؿ عمى النزكؿ كااليماف بالٌمو ككتابو
 ، كصكت الكاك أربعي  ( مراتٕ) النكف سبعي ، كصكت  ( مراتٗ) تكرر صكت الالـ تسعي 

 ( مرات.ْ) ، كصكت الياء أربعي  ( مراتٓ( مرات، كصكت الميـ خمسي )ْ)
 ثانيًا : المفيوم الّمغوّي واالصطالحّي لمَيمِس :

كفي مقابؿ مصطمح الجير يأتي مصطمحي  اليمس اٌلذم يحدث فيو انفراج الكتريف 
، بحيث يسمحاف لو  مركر اليكاء مف الرئتيفالصكتيف بعضيما عف بعض في أثناء 

، كمف ثـ ال يتذبذب الكتراف  بالخركج مف دكف أف يقابمو أم اعتراض في طريقو
، يكحي  كال غرك أف انسياب اليكاء بسيكلة مف دكف عائؽ يعترضو,  (ِٕ)الصكتياف 

ما )كأ:   ، كقد قاؿ سيبكيو بضآلة الجيد المبذكؿ إلنتاج ىذا النكع مف الصكامت
  (ِٖ) ، فحرؼ أضعؼ االعتماد في مكضعو( الميمكس

كمف ىنا يمكننا التأكيد عمى أف المعاني المتضمنة صفةي اليىمًس تنبثؽي مف جرياف النفس 
، كتظير صفة  ، كحركفو عشرة عند النطؽ بالحرؼ لضغط االعتماد عميو في مخرجو

 كاف الحرؼ ساكف ( ، كيككف أكضح إذا ، أك متحرؾ اليمس في الحرؼ إذا كاف مشدد
(ِٗ) 
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كىذا المعنى االصطالحٌي المتعارًؼ عميو تفرضوي طبيعةي الداللة المغكية ذات الٌسمطة 
المركزية عمى البحًث كترسيًخ جذكر المفيكـ األكلى ، كتتبًع نشأتًو في معاجـ المغة التي 

اء ، فالخفي مف تؤٌصؿ األلفاظ ، فنجدي أف لفظ اليمًس في المغة يأتي متضٌمننا داللة الخف
: تناجكا  أم ، ييقاؿ : قد ىمسكا الكالـ ىمسان  الصكت كالكطء كاألكًؿ ىك معنى اليمًس ،

 . (َّ)بالصكت الخفٌي 
)كاألصكات الميمكسة في المغة العربية كما :  كيتضح عدد الصكامت المتبقية مف قكلو

:  لعربية اليكـ ىيينطقيا مجيدك القراءات اليكـ أك كما ينطقيا المختصكف في المغة ا
كبإضافة الصكامت الميمكسة إلى  (ُّ) )ت ث ح خ س ش ص ط ؼ ؽ ؾ  ىػ(

، ليصبح عددىا في المغة العربية سبعة كعشريف صامتنا ،  المجيكرة المذككرة مف قبؿ
)كاألصكات :  ، فيقكؿ كلـ يختمؼ إبراىيـ أنيس عف سابقيو في تصنيؼ الحركؼ

المغة العربية كما تبرىف عمييا التجارب الحديثة  المجيكرة في consonantsالساكنة 
، يضاؼ إلييا كؿ أصكات  : )ب ج د ذ ر ز ض ظ ع غ ؿ ـ ف( ىي ثالثة عشر

، فيي خمسة عشر صكتان صامتان يضاؼ  (ِّ) (، بما فييا الكاك كالياءVowels الميف 
: ت ث ح خ س ش ص ط ؼ ؽ ؾ  اثنا عشر:  إلييا األصكات الميمكسة التي ىي

 ، كعميو يتضح العدد نفسو لألصكات الصامتة عند المغكييف المحدثيف. (ّّ) ىػ
ير والَيمِس في الدَّرس الصوتّي :  ثالثًا : خصائص الجَّ

، إذ أنيـ  ال ريبى أف جيكدى العرًب في المجاؿ الصكتٌي تيعدُّ سبقنا كبيرنا باعتبار الزمف
اعتمادنا عمى الرؤية الذاتية كالحسِّ المرىؼ أدرككا الكثير مف الحقائؽ كالدقائؽ الصكتية 

، كأثبت الكثير منيا بفضؿ العمـ الحديث كبفعؿ التطكر التكنكلكجي  في تذكؽ األصكات
. شٌكمت اإلرىاصات كالمبنات األكلى لمدرس الصكتي كغيرىا  كاعتماد الكسائؿ التحميمية

م بالنص القرآني كتطكرت ؛ أ مف العمكـ المغكية التي إرتبطت كتعمقت بالجانب الديني
، إذ تمثمت في الدقائؽ الصكتية لظكاىر لغكية تستحؽ الكقكؼ عندىا  في أحضانو

بشيءو مف التفصيًؿ كالتحميؿ ؛ إذ يعد الصكت أصغر مككف لمكحدات الكالمية في 
 ، فاألصكات تتأثر كتتغير لدل مجاكرتيا لبعضيا البعض في السياؽ (ّْ) السياؽ المغكم
أما مخرجو إلى األماـ أك إلى  لمغكم قد يتأثر بالصكت المجاكر لو فيتغير ؛، فالصكت ا
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، فكؿ ىذه الظكاىر تعتبر  ، كما أنو قد يتخمى عف صفتو إلى صفة أخرل الخمؼ
، كىذه التغيرات تككف إما تغيرات تاريخية ناتجة عف تحكؿ في النظاـ  تغيرات صكتية

ما تغيرات تركيبة تحدث في سيا الصكتي تتأثر األصكات المغكية قيا المغكم، إذ ، كا 
ببعضيا البعض ، كمف أبرز تمؾ التغٌيرات ىي تمؾ التغييرات التي تصيب المتجاكرة 

،  األصكات مف جية الصالت التي تربط ىذه األصكات بعضيا ببعض في كممة كاحدة
فيي لذلؾ مشركطة بتجمع صكتي معيف كليست عامة في الصكت في كؿ مكاقعًو 

 : أنيا تغيرات تحصؿ لألصكات في السياؽ المغكم. أم ، و المغكيةكسياقات
، كالجير ىك  صفتاف تؤثراف في قمب األصكات أك إبدالياكبكصًؼ الٌجير كاليمًس 

 ، أما اليمس فسككف الكتريف الصكتييف اىتزاز الكتريف الصكتييف أثناء النطؽ بالصكت
، كفي ىذا  (ّٓ)، فإٌف تغمُّب إحدل الصفتيف عمى األخرل بحيث يجانس الصكت نظيره 

، قمب  الصدد يؤكد إبراىيـ أنيس أنو إذا التقى صكتاف أحدىما ميمكس كاآلخر مجيكر
. كأمثمة  (ّٔ)، إذ يتككف منيما صكتاف ميمكساف أك مجيكراف  أحدىما إلى نظير اآلخر

، تيقمب تاء افتعؿ الميمكسة إلى نظيرىا المجيكر كىك  زايان  إذا كانت (: فاء )افتعؿ ذلؾ
.  ازتمؼ، ، ازشاف  : ازتجر ، كالتي أصميا ، ازدلؼ ، ازداف : ازدجر الداؿ مثؿ

، ألنو لـ يفصؿ بينيما الصكت كال حركة  كالمالحظ ىنا أف تجاكر التاء كالداؿ كاف تامان 
(ّٕ)  . 

جيكر في حيف كتأثرىا ببعضيا، فالزام صكت م إذف فالصفة تتغير تبعا لتغير األصكات
 التاء صكت ميمكس.  أف

( المجيكرة ليست ، زام ، داؿ ذاؿيـ أنيس أف األفعاؿ التي فاؤىا )كقد كضح إبراى
، بؿ يمكف اطراد القاعدة عمى كؿ فعؿ كانت فاؤه  كحدىا التي يقتصر عمييا ىذا األمر

  (ّٖ)صكتا مجيكر 
اؿ لتأثرىا بالجيـ قبميا كىذا يرجع لإلتفاؽ في صفة الجير حيث أف التاء تتحكؿ إلى د
 مف خالؿ الفعؿ )اجتمع(:

 اجدمع                   اج د ـ ع                     اج ت ـ ع 
 افتعؿ                     افت عؿ                      افت عؿ 
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:  براىيـ أنيس بقكلوإاٌل بتكفر شرط أساسي كضحو إ حيث ال يتحقؽ ىذا التأثر ؛
، بحيث ال  )كالشرط األساسي لتحقؽ تأثر الصكت بما يجاكره أف يككف التقاؤىما مباشرنا

ذا إال حيف ػػـ ىػػ، كال يت ، كلك كاف ىذا الفاصؿ حركة قصيرة يفصؿ بينيما أم فاصؿ
، فصكت التاء تأثر بصكت الزام  (ّٗ)صػػػكت األكؿ مشكال بما يسمى السككف( يككف ال

 كصكت الداؿ تأثر بصكت الجيـ.
كمف ىنا يمكننا التأكيد عمى أٌف الصفة الصكتية لألصكات تتغير في السياؽ مف خالؿ 

ككذلؾ تحقيؽ  ، ككذا انسجاـ دالالتيا ، قكانيف تيدؼ الى انسجاـ األصكات في األلفاظ
 نكع مف السيكلة كاليسر في النطؽ.

 يِر واليمِس في  شعر َحيَص بيَص :المطمُب الثّالث : الدالالُت الّصوتية لمجَّ 
مصدره الجياز مف البديييات الميسٌمـ بيا أٌف الصكت المغكم ىك أثر سمعي يككف 

كالنطؽ اإلنساني يتطمب عمؿ أكثر مف نصؼ الجسد بدءنا مف  ،النطقي عند اإلنساف
عة البطف حتى الرأس ؛ اذا جاء تقسيـ األصكات المغكية الى صامتة كصائتة نتيجة لطبي

، ككيفية مركر اليكاء ؛ مع  ، كنتيجة أكضاع الكتريف الصكتييف األصكات كصفاتيا
فمخرج الفتحة مثالن  العمـ أف الفرؽ بيف الصكانت القصيرة كالطكيمة مف حيث المدة ،

مخرج الفتحة الطكيمة ؛ لذا نجد أف  تصنيؼ األصكات المغكية عمى اليختمؼ عف 
صكتي  متمثؿ في مخرج الصكت ، كثانييما :عضكم  أحدىما : أساس اعتباريف :

متمثؿ في طبيعة الصكت أك الصفة التي يظير بيا في كيفية النطؽ ، كقد مٌيز القدماء 
، أما المحدثكف فقد ميزكا  بيف األصكات المجيكرة كالميمكسة بجرياف النفس أك عدمو

. مما يؤثر في  بيف الجير كاليمس مف خالؿ ذبذبة األكتار الصكتية أك عدـ ذبذبتيما
، كليما  األصكات الكالمية عمى اعتباًر  الكتريًف الصكتييف مف أعضاء النطؽ المتحركة

 القدرة عمى اتخاذ أكضاع متعددة.
يصى بيص أٌف مف سماتًو تكظيؼي الدالالت الصكتية  كيكشؼ التتبع الدقيؽ في شعر الحى

يقاعنا مكسيقينا يتناسبي كينسجـ مع المقاـ كال غرض الذم أينشدت مف أجمو ، كمف تنغيمنا كا 
الشكاىد الحٌية عمى ذلؾ مارصده البحث مف مكاضعى متعددة في ديكانًو الحافًؿ بيذًه 

 الدالالت الظاىرة كالضمنية .
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أجاد الحيصى بيص تكظيؼى أصكات الجير في شعره كثيرنا ؛ كالسيما غرض المديح، 
 : (َْ)كمف ذلؾ قصيدتو التي قاليا في األمير نصير الديف صاحب المكصؿ 

ظييرًا عمى َطْرِد الُخطوِب          َغدوَت لِتاجيا ا ــأطعَت الُعمى لم               
 الغواشمِ 

ا قريٍش ـبني الصيد من ُعمي        جدًا أن تجيَر من اأَلذى وحُسبك مَ                
 وىاشمِ 

 اَر المآزمِ ـًا ِغمـــزيِل وخوَّاضـنَّ           الجزيِل ومانَع الـ  ا زال بّذالَ ــوم              
غيُر اقي ُترَبيا ــيِر ســـعمى الخ          راِم فاألرُض ُحرٌَّة ـــفزْدُه من اإلك              

 نادمِ 
،  ، لقد كاف المعيف ، فمدح تاج العمى بف الزكاؿ الشاعر يطمب الشفاعة مف العباسييف

 ، باعتقاد التخمص مف الظمـ ، كمف الفرح أشرقت كشبو ذلؾ عمى طرد الظمـ كالتعسؼ
، ككأٌنو  ، كىك حامي الجار ، كالصياد عندما يرفع رأسو إلى األعمى تكبرنا كغركرنا

 ، عطشى كىـ حاصديف أغمى الغنائـ كالفكز بيا المجتمع الكبير. ء الحرباالزدحاـ أثنا
( ٓ، كحرؼ العيف كالياء خمسى ) ( مرةُُكٌظؼ الشاعر صكت الميـ إحدل عشرة )

 (ْ، كحرؼ الطاء كالجيـ كالشيف كالخاء ) (ّ) ، كحرؼ العيف كالياء ثالث مرات مرات
،  ( سبعى مراتٕ، كصكت الالـ ) مرة ( عشريفَِ، كالتاء كالزام كالنكف ) أربع مرات

 ( أربع مرات.ْكالغيف كالداؿ )
؛ ليحقؽ الداللة  ، كىما الالـ كالميـ كبذلؾ نجد أف الييمنة األساس لألصكات الميجكرة

، كتأتي الراء كالغيف كالداؿ  ، كىك الجير بصفات الممدكح المرجكة مف النص المدحي
، كبذلؾ نجد الحضكر  في ىذا النص المدحيبالمرتبة الثانية في التكظيؼ الصكتي 

الصكتي لمصكامت المجيكرة في ىذا النص لـ يأت اعتباطنا ؛ بؿ ىك إبداع صكتي 
 تتطمبو الداللة كالسياؽ النصي.

 نجز الممدكح لو المطمكب قاؿ فيًو كلٌما أ(ُْ)  : 
 ى وابِن الطراز األولِ ـُعمتاِج ال            ُشكرًا لفعِمَك في ابِن عمَّ محمٍد          
 فاحتلَّ ِمنَك إلى ربيٍع ُمْخضلِ             ْت لو أحداثُو وُخطوبُو ـــقاضَ          
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 خاَض اليموَم َكُجْنِح ليٍل أْلَيلِ             َح الَمسرَِّة بعَدما ـوأرَيتُو ُصب                 
،  الشفاعة مف نقباء بني العباس تاج الديفأراد الشاعر شكر الممدكح عمى تقبؿ طمب 

، إف الييمنة في ىذا النص لصكت الالـ الذم  حيف اشتد حرىا حتى ذىب بالكأل كالماء
 . زيادة كؿ األصكات الجيرية األخرل الفاعمة في النص.  ( سبعة عشرة مرةُٕتكرر )

ت كما يمفت النظر في ىذا النص تعاقب صكت حركة الكسر مع ىيمنة االصكا
 الميجكرة في القافية، الداؿ عمى شكر ممدكحو.

 ﴿ :َفَأمَّا اْلَيِتيَم َفاَل َتْقَيرْ  كمف قكلو تعالى﴾ (ِْ) . 
. كقاؿ  ، كارحـ اليتيـ : معناه كاذكر يتمؾ . كيقاؿ ، كادفع إليو حقو بمعنى ال تظممو

فأما اليتيـ ، أنو كاف يقرأ  . كركم عف ابف مسعكد : فال تقيره : فال تقير يعني مجاىد
 . (ّْ) : ال تعبس في كجيو فال تقير يعني

 ، كالقاؼ ، كحركؼ )التاء ، كتقير( كقد اشتمؿ عمى األصكات الميمكسة في ) اليتيـ
، كتكرر حرؼ  ، كىك ما يعبر عف حالة اليتـ في اليتيـ كالياء( ىك أصكات اليمس

حقكقو مف خالؿ صفتي )الياء  ، ليبيف القكة كالشدة لالىتماـ باليتيـ كصكف )التاء( مرتيف
كالميـ( كمعاممتو بالرفؽ كالميف كىك ما نتممسو مف صفة الحرؼ السمس التاء مما يكحي 

 . (ْْ) لنا بالبساطة كالتعاطؼ معو
 فقد كاف بيف الكزير  كمف تكظيفو لمصكامت قكلو في إحدل اإلخكانيات ،

 كتباغض كتنافس عمى الكزارة، كالكزير عمي بف طراد الزينبي عداكة  أنكشركاف بف خالد
، فدخؿ  ، كتقرب الناس إليو بثمب الزينبي ، فمما عزؿ الزينبي تكلى أنكشركاف الكزارة

 : (ْٓ)حيص بيص عميو كأنشده 
 اَض بُمنِعٍم عُن مْنِعمِ ـــلّما أع        ميِر وبالَفِم ـُشْكرًا لَدِىري بالض                    
 اِل ِبيا فؤاَد المغَرمِ ـبرد الوص        وَة، بل صبوٌة بمجـــانسٍ ـال سم                    

 لم َتْرَض نسياَن الرفيِق األقَدمِ       لي نفُس مشغوٍف بسالِف َعيدِه             
 ( سبعى مراتٕ، كالسيما الراء التي تكررت ) يستعمؿ الشاعر الصكامت بصكتيا الجيرم

)طرؽ طرؼ المساف ، كالتكرير ىك  ميقارنةن بالصكامت األخرل، كتتسـ الراء بالتكرير 
 . (ْٔ) حافة الحنؾ طرقان يسيرنا(
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، كتجسيد التجربة الشعرية بانفعاليا المطمكب  كىذا الطرؽ يجسد االنفعاؿ في النص
، مع التكرار المتناكب في  ( ثمانيى مراتٖكسياقيا النصي، زيادة كؿ تكرار الميـ )

 عطى النص االخػكاني الجير المطمكب المنسجـ مع التجربة الشعرية.، مما أ )الضػاد(
  كمف تكظيفو لمصكامت قكلو في المدح(ْٕ) : 

ما ـإب         وعزمَك إن البيض تستمرُئ الدما             اءك إنَّ المجَد يأبى الَتيضُّ
قَ           مى الظَّمأـون عـفأكرُم ِوْرٍد ما يك             اه حممك ُبرىًة ـَنا أظمـَوَروَّ
 ن كنُت بالرأي أْعمماـــوحاشاَك لك            ي َخسيفٍة ـتأنَّيَت حتى قيل راض        
 ادُث الَدىر أْظمماـُيضيء إذا ما ح            ستاُر عن شْمس مفخٍر تبمَّجت األ      
 ل َثرًى مرَّْت بو خيمُو َسماـفك            ألرَض وطُء جيادِه َو اــوج وشرَّف     
 ت ترى إاّل َمقامًا وزْمَزماـفمس             ـاَء كلُّ وْرٍد أخاضيا ـاد شفــوع   
 ِة عرْمرماْم قمِب الَفالـَمألَت َلي            مُّْوا بفعمٍة ُموُك الصيّد ىَ ـإذا ما الم   
ماــُتح              َك َطاِلعًا دُ ـْن أْوِج َمجـــَوَبادرَتُيم مِ     اُذُر َتْضِجيَعًا َوتَأبى َتَموُّ

 اَم الراشقيَن َتَقُدماـَتفوُت ِسي            القوى  زٌع ىُوَجاُء ُمجَمبةُ ــَوَما َزع              
أف مف شيمؾ المجد  ، مؤكدنا معاني : الميسترشدى بالٌمودح الشاعري حىيصى بيص الخميفةى مى 

، كانو  ، في قطعة مدكرة ، كالركم في العطش ، كاصرارؾ عمى النصر كيرفض الظمـ
، ككشؼ عف  ، كحاشاؾ لكني أعمـ ، كالرفؽ في ارضاء المذؿ الكرد عندما يسقى بالماء

، كيشرؼ كؿ مف عمى األرض  تضيء في الدنيا الظمماء الستار الشمس عندما تشرؽ
ذا ما الممكؾ متكبريف عندما يقؼ بجياده عمى األرض ، تعممكا أفعالو حتى في  ، كا 

كالحذر مف التقصير كالتردد كترفض  ، عاجنتيـ مف العمك تظير األمجاد ، الصحراء
القكية سريعة كالسيـ في  ، كما الرياح الشديدة التي ال تستقر المخيفة االنتظار كالمككث

، كالنعاـ  ، ترفع المفازة فييا عندما تشتد الظباء الكناس التي تأكم في بيتيا الكصكؿ
   لكصكؿ.، مكاف مداىا غير حقيقي يعتقد كيتكىـ أنو سريع ا التي تخمؽ صماء ال تسمع

إف المتأمؿ ليذا النص المدحي يالحظ ىيمنة صكت الراء كالميـ أكثر مف الصكامت 
، كالشؾ في أف تكرار حرؼ الراء يجسد الداللة المدحية المستفيضة بتكرارىا  األخرل

ينسجـ مع الداللة الصكتية لمراء التي كخصالو النبيمة المتكررة ، كذلؾ  كأفعاؿ الممدكح
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، مثؿ  ككانت األصكات القكية في بعض الكممات ( ،ِّتكررت ثالثنا كعشريف مرة )
فقد رفد الشاعر صكت  ، كغيرىا( ، ، الدىر ، الرأم رتيـ ترفع، باد ، الراشقيف )عرمرما

، ليحقؽ الدالالت المدحية الصاخبة القكية مع تمؾ  الراء باألصكات الجيرية األخرل
 ( .ِٖالصكامت المتفاعمة بصكتيا مع تكرار الميـ ثمانيى كعشريف مرة )

 إذ يقكؿ  كتستكجب منو معاني الحكمة تكظيؼ الصكامت ،(ْٖ) : 
 راِم َوالكرمِ ــيا طالَب المجدِّ إْن حاولَت غايتُو             فاستعبد الناس باإلك             

 فَّ َوالِقدمِ ـإذا حويُت َسخاَء الك    ٌد عزَّ َمطمُبو         ـْن يُفوَتَك َمجــَفم             
 دمِ ــأشدُّ مْن فقر ذي اإلمالِق َوالع    ـعِو         ـراِم موضـفْقُر األبيَّ إلى إك            
 رمِ ـبين التَّواضع واإلحساِن في ح     فقْم لراجيك من قبل النَّوال تبْت                    
 مُد من َقاٍص ومن أَممِ ـرُّك الُمْزن عند السَّحَّ أكسبُو             جوامع الحَ ـــتح           
 وال َوكَأنَّ الْفضُل لمدَّيِم.ـــِعْند النَّ     الطَّوُد فاشتركا          َجاد الَسحاب َوَجاد           

، أف طمبت أك حاكلت الكصكؿ  كصؼى الشاعر حكمة اإلنساف العاقؿ في طمب األمكر
، فال يفكتؾ المجد النادر  ، مٌما عميؾ أف تغرؽ الناس بالكـر كالجكد كتكريميـ لغاية ما

، كأشد مف فقر  ، فالفقر األبي في محؿ الكـر بالجكد أف قدـمطمبو إذا كانت مميئة 
، فقـ لمذم يرجك أف يقضي حاجة مف قبؿ العطاء كالتكبة في  الفقر فقداف الماؿ

، كتحرؾ السحاب عند الصب الماء كالحمد في المكسب  التكاضع كاإلحساف في حـر
 الكثير مف البعيد كالقريب. 

، كذلؾ لما  ر لألصكات الصكامت الميمكسةكيتجسد في ىذا النص تكظيؼ الشاع
،  ، الياء ألف األصكات الميمكسة )الفاء يتطمبو غرض الحكمة مف ىدكء كىمس ؛

 ، السيف(، تنماز في أف كمية اليكاء المندفعة مف الرئتيف أكبر عند النطؽ ؛ الحاء التاء
 . (ْٗ)كتحديدنا حرؼي الياء 

  يمدحي بيا السُّمطاف طغرؿ بف محمد بف كمف الحماسًة كالفخًر قكلوي في قصيدةو
 : (َٓ)ممكشاه، كيستيمو بالفخر بنفسو، إذ يقكؿ الشاعر 

 في غراُر ُمينَّديــم يرو في كـــول    ٍد       ــــــــــــأََأَىجُع أم أوي إلى ليِن َمْرقَ               
 قَّدِ ـــفٍر ُمعَ ــــــــــــــــام أخي ُعرَّ بقـُمق ميِم بِن ِخْنِدٍف          إذْن فمقامي في ت              



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع الالمجلد  / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 
 

 1813 

 وُحمَس الَجالد ىل جبنُت بَمشَيدِ  زيمٌة          ــسِل الَيول َعْني َنبْت ِبي ع             
 دِ ـــــــــــَـــ وم الُكالِب َوَلْم يـــاَح دمًا يــأبذي          ـــــــــــفياُن َوالّ ـانَي صْيفٌي َوسُ ــنم             
 اِت ُمّوطَّدِ ــــــــــــــِرمُ ـٍب بالُمكــإلَى َحسَ  دوا          ـــــــــــاُر َتسانَ وٌك إذا ُعدَّ الُفخـُمم             
 َجدِ ـــــمد عْن ُنْعمى ُلِجيٍن وَعسـَوِبالحَ  ريء َعْن الَقنا         ــغنيوَن بالْبأس الجَ             

،  الدىشة مف الذىاب إلى مكاف دياره كلـ ينظركا في كفو سيؼ الحادكصؼ الشاعر 
، حيث مقاـ قبر أخيو المتراكـ فكقو  كىك مف بني تميـ بنك اليأس بف مضر بف نزار

، كال  ، كمف سأؿ الناس عنو، يشيدكف بأف لو عزيمة الشجعاف كقكتو الظاىرة الرماؿ
، كسفياف  كالد أكثـ الحكيـ العربي،  تربي عمى يدم صيفي  يعرؼ الخذالف كاليزيمة

، يكـ الكالب  ، الذم أباح دـ قيس بف عاصـ المنقرم التميمي ابف مجاشع بف داـر
، فأمر أف يتـ دفعو مف بني تميـ ليقتؿ  الثاني عند أسر يغكث بف صالءة الحارثي

ى ، غن ، ممكؾ إذ عدد فخرىـ ككرميـ تساندكا فيما بينيـ سيدىـ النعماف بف الحسحاس
 النفس عف الفضة كالذىب كيحمدكف ا عمى نعمو.  

إف الصكت المييمف كالمحكرم في ىذا النص ىك صكت الميـ الذم رفد بالصكامت 
، كالفػاء  ، كالغيف )الراءػػػ ، أك الصكامت التي عززت مف فاعميتػو الصػكتية ك األخرل

،  ؼ الميـ مع الراءكمف المالحظ عمى مدائح حيص بيص الحماسية أنو يكظ كالكاؼ( ،
، كما تتطمبو الحماسة مف  ليجسد بتمؾ الصكامت الجيرية الدالالت المدحية المستفيضة

( ، ِّ، فتكرر الميـ ثالثنا كعشريفى مرةن ) جير يتـ مف خالؿ تمؾ الصكامت الجيرية
، زيادة عمى الصكامت األخرل المتفاعمة مع الييمنة  (ٕكتكرر الراء سبعى مراتو )

 الرئيسة. الصكتية
 : (ُٓ)كمف الرثاء قكلو يرثي األمير دبيس بف صدقة 

 ي وُبكائيـــــــــــــتَُّم عْبرتـــاِء              فمن المكـــــــــــــُت لواعَج الُبَرحــىبني كتم               
 ائيـمَّ ُمبايٌن لوفـــــــــــــــــــــفيما أل         ري       ـــــــــــبُّ ـقي فإنَّ َتصَ ـال تْنَو عن قم               

 يْخطْرن بين حيازمي وَحشائي       ٌة         ـــــــــــــــنَّ ِـ بُُّر والعموُم أســف التصـكي         
 ن األرزاءِ ــُو عــــــــــُـــ رزيَّت تْ ــَجمَّ   ـذي              ـــــــــــــــبُُّر والرزيَُّة بالــف التَّصـكي        

 رادِه في مأزِق الَيْيجاءِ ـــــــــــــَکطِ      الِو           ــــــــــــــــــــــــــام في آمـارِد األيــبُمط     
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 ير واالْسراءِ ـــن السَّ ـــــــبيُصرَّْفَن        ـِر مناقِب         ــــــــــــــــا بذكـــوالماليء الدُّني           
 وم ِلقاءِ ــوم مْكُرمٍة ويــــــــــــــفي ي       بفتى الندى والبأس والُمرضي العُمى                  

، كشدة  ، عف كتماف حرقة قمبو ممؾى العرب دبيس بف صدقةرثى الٌشاعري الحىيصى بيص 
، ال تقمؽ فإفَّ صبرم  بكاءه عند الشيؽ بيا، فعند كتـ عبرتو أم غصة  األذل كالمشقة

، ككيؼ أتصبر بيمكمي كىي جارحة كالميا تيتز بيف خصرم  فيما أكتـ يكضح كفائي
، ككيؼ أتصبر كالمصيبة بالذم حمت مصيبتو تختمؼ عف أٌم  مكضع الحزاـ كأحشائي

،  ، كما تمضي عند الضيؽ في االكقات الصعبة ، كيتمنى االياـ تمضي مصيبة حدثت
 ، يذىبف في النيار كالميؿ.   كما ممئ الدنيا بذكر مناقب

 ، الصاد ، الجيـ ، العيف ، الباء ، التاء ) الكاؼ يكٌظؼ الشاعر األصكات الصامتة في
 ليحقؽ مف اجتماع الصكامت المجيكرة كالميمكسة معاني الرثاء ،، كغيرىا (  ، الطاء

الخفية في ىذه المرثية ليذا المرثي الذم ، كدالالت المدح  كدالالتو الساكف الميمكس
، كيـك لقاء شكؿ داالن ميتان كحينا بصفاتو المثمى في الكقت  شكؿ داالن يفنى الندل كالبأس

، كالشؾ في أف تمؾ التداخالت الداللية تحتاج تداخالت صكتية متنكعة بيف  نفسو
 الجير كاليمس .

  كمف الصكامت قكلو في كصؼ الخيؿ كمدحيا بقكلًو(ِٓ) : 
 فُخَرْت وَتحُسدني الظَّبي الُبْتر         ِلم ال أتيُو عمى الرَّماِح إذا                 

ي           ي َبْحرُ ـــــــــــــــمَّ وقاِبضـطودًا أشَ     اِمَمًة         ــــــِح حـوِاليَّ َسْوُق الرَّ
 

، لـ ال أضيع كاتعجب عمى الرماح العالية  مقرعتوجاء الٌشاعير ىنا بالمدح كقاؿ في 
، كيشبو الممدكح كأنو حامؿ  كمفتخرة، كتحسدني السيكؼ القاطعة، تكجيت الخيؿ نحكم

 بكفو الجبؿ.
، كيقصد بًو الخيؿ بسياؽ كصفي يكٌظؼ )الراء كالحػاء  استعمؿ الشاعر لفظ )الريح(

تكرارىا الصكتي المجيكر، كبيف كالميـ(، ليناسػب بيػف تمػؾ الصكامت المجيكرة ،ك 
 الدالالت الفخمة المجيكرة في كصؼ الخيؿ كمنحيا في سياؽ مدحي.

  كمف الحكمًة ماأبدعى كأجادى في إنشادًه قكلوي(ّٓ) : 
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 إنو ُيْنِقُص ِمْن َقْدِر النَّبيلْ        انْب أىَمُو    ـــِاْحَذِر الَيْزَل وج                        
 ِفيٌو أنَت منُو أو َذليلْ ـــِإْن ُتِجْب أو ال ُتِجْب قائَمُو           فس                        

الشاعر الحيصى بيص تقٌدـ في مدح مجاىد الديف بيركز حيف تعجب الناس مف شدة 
بثؽ النيركاف، حيث قاؿ في الحكمة الحذر في المزح قرب أىمو أف ينتقص المرء مف 

أف تمـز الصمت دكف قكؿ شيء، فالسفيو مف يقكؿ كالـ غير الئؽ أك قدر الشريؼ، 
 ليس لديو كرامة يعيش في ذؿ.

كيتطمب معنى الحكمة في ىذيف البيتيف اختيار األصكات الصكامت الميمكسة كالباء 
كالتاء، كتكشيحيا بالقافية الالمية المجيكرة، ليحقؽ ذلؾ التنكع الصكتي في تكظيؼ 

 الداللة في البيتيف.الصكامت إلى تجسيد 
يصى  كرد في ىذا البحث األغراض الشعرية التي جاءت في الجير كاليمس في شعر حى

 -بيصى ، كىذه األغراض بالتتابع :
 الكصؼ كالمديح، تكرر أربع مرات . -ُ
 طمبي الشفاعة، جاء لمرة كاحدة.   -ِ
 الحكمة تكررت مرتيف. -ّ
 الحماسة كالفخر، مرة كاحدة. -ْ
 . الرثاء كرد لمرة كاحدة -ٓ
 

 الخاتمة والنتائج 
كيٌؿ بحثو ميعٌمؽو رصيفو يحتاجي رحمةن طكيمة مف التنقيًب كالتفتيًش كالميتابًع الٌدقيقة ، لذا  

تتٌكجت رحمتنا بفضًؿ ا كتكفيقًو بنتائج عممية ، ىي خالصةي عصارًة جيدو حثيث ، 
 نسٌجميا عمى النحك اآلتي :

ير كاليىمس في شعر  -ُ يصى بيص مكافى الٌصدارة في احتمت ظاىرة الجَّ حى
معظـ قصائدًه الٌشعرية ، متمٌثمةن بأغراضو كفنكفو أدبية ، تقٌدـ المديحي كالحكمةي كالٌرثاء 
كالفخًر كالحماسًة بمستكياتو عالية الٌدقة أظيرت أنماطنا مف التنغيـ كالترديد الصكتي 

 المنسجـ مع السياؽ العاـ .
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سمات كخصائص محددة ، تميزه مف ًلكيٌؿ صكتو مف أصكات ىذه المغة   -ِ
سائر أصكاتيا ؛ فتتشكؿ ألجؿ ذلؾ مالمح صكتية مائزة كسمات مكحية) قكة ، كشدة ، 

 كليكنة . كسيكلة ( .
تتفٌرد األصكاتي الٌمغكية بدالالت خاصة في شعر الحىيصى بىيصى ،كشؼ عنيا  -ّ

 البحث في مكاضعى داللية متعددة .
طع الصكتية التي تتألؼ منيا التشٌكؿي الصكتٌي يتككف مف المقا -ْ

يرو ،كنبرو كتنغيـو ، كطكؿ ) مد (  الكممة،كالمالمح الصكتية التي تضٌميا ، مف ىمسو كجى
دغاـو ،كغيرىا. بداؿ كا   كسكت ،) كقؼ ( ،كحذؼ كا 

كظيفة التحميؿ ضمف ظاىرتي الٌجيًر كاليمًس تكمف في رصد إسياـ ىذه  -ٓ
سيامنا ميباشرنا ، فضال عمَّا تكحي بو مف المعطيات الصكتية في رسـً داللًة النَّص إ

 تجميات داللية متفٌردة .
األصكاتي المجيكرة ؛ لقكتيا في الٌنطؽ ليا تأثير مختمؼ في األسماع ،عف  -ٔ

الميمكسة المتباينة بيف الٌشدة كالرخاكة ، كالقكة كالضعًؼ في إظيار دالالت التراكيب 
 الصكتية .

ٍيصى بىيص مقدرتو ا -ٕ لٌشعرية ، كأسمكبوي الفٌذ في خدمًة أغراًض كٌظؼ الشاعري حى
ا ًعبر تجٌميات المديًح كالحكمًة كالفخًر كالٌرثاًء كالكصًؼ .  عصرًه ، فظير ذلؾ كاضحن

ٍيصى بىٍيصى مع قٌكًة  -ٖ تناسبى مجيءي جميًع األصكات المجيكرة في شعر حى
الٌصكتي بيف  كمتانًة الحركًؼ كاأللفاًظ كالتراكيًب ، كعكست مدل الٌتكافؽ كاالنسجاـ

 طبيعة ىذًه األصكات كدالالتيا في سياًؽ الٌنص .
أبدًت األصكاتي الميمكسة فاعميتيا الجمالية كالمعنكية في تنشيط اإليقاع  -ٗ

الصكتٌي ، كاالنبعاث المكسيقي اليادئ ، مماييعطي مؤٌشرنا دااٌلن عمى مكاطف التأثير 
دراكيا في الٌنص الٌشعرم .  كا 

ا  -َُ ٍيصى بىٍيص مف اجتماع منظكمة الٌداللة يتشٌكؿ مىممحى يًر كاليمًس في شعر حى الجَّ
التي تفرزىا الٌذبذبات الٌصكتية بالقكًة كاٌلميًف ، فطبيعة الكعيًد كالتيديد تحتاج أصكاتنا ذات 

 كضكح سمعي عالي إليصاليا لممتمقي ، كبخالفًو نرصدي طبيعة الترغيب كالٌتكدد .
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 ثــش البحـىوام
أبك منصكر مجد الممؾ  -ة الدىر في محاسف أىؿ العصر يينظر :يتيم (ُ

 ُـ، ُّٖٗ-بيركت-ُط-دار الكتب العممية -شرح كتحقيؽ د.مفيد قميحة  -الثعالبي 
/ٖٓ. 
 -ىػ ( ٕٗٓالعماد األصفياني)ت  -يينظر :خريدة القصر كجريدة العصر  (ِ

ـ، ُٓٓٗ-العراقيمطبكعات المجمع العممي -تح:محمد بيجة األثرم  -القسـ العراقي 
ُ  /َِِ-َِّ. 
 -القاىرة  -دار الحديث -د يحيى مراد -معجـ تراجـ الشعراء الكبير  (ّ

 .ٕٓـ، ََِٔ
 .َُٓديكاف الحيص بيص : (ْ
 .ٕٖ/ّينظر : األعالـ ، الزركمي : (ٓ
كىصى (  (ٔ لسافي العرب ، ابف منظكر جماؿ الديف بف مكـر األنصارم ، مادة ) حى

 .ٕ/َِ، مج 
 .ْٖسكرة فصمت : اآلية  (ٕ
كىص(: مج ّٖٕ/ ُكتابي العيف : باب الحاء،  (ٖ  ٕ، كلساف العرب : مادة ) حى
 .ّٓٔ/  ُ، كجميرة المغة :  َِ/
 المصدر نفسو . (ٗ

 .ُِ/ ُٔيينظر :سير أعالـ النبالء : (َُ
 .ّ/ُِّٓيينظر : معجـ األيدباء :  (ُُ
 .َِِ/ ُيتيمة الٌدىر :  (ُِ
 (.ّٖ/ٔيينظر :النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ) (ُّ
 .ُُّنظر : الديكاف : يي  (ُْ
 (.ِٓٓ/ رقـ ُِّٓ/ّيينظر : معجـ األدباء ) (ُٓ
 (.ُٔ/رقـ ُٔ/ُِسير أعالـ النبالء ) (ُٔ
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 (.ِٓٓ/ رقـ ُِّٓ/ّمعجـ األدباء ) (ُٕ
 (.ّٖ/ٔالنجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ) (ُٖ
 .ّ/ِِٔينظر : لسافي العرب:  (ُٗ
 .ّْْ-ُّْ/ ُ، ككتاب سيبكيو: ّٗالكافي ألحكاـ التجكيد:  (َِ
 .ُّٗالجكانب الصكتية في كتب االحتجاج لمقراءات:  (ُِ
. ينظر : األصكات المغكية: إبراىيـ أنيس: ُْٕعمـ األصكات: كماؿ بشر :  (ِِ
ُٗ-َِ . 
 . ُِينظر: المصدر السابؽ:  (ِّ
 . ّْينظر : عمـ األصكات: كماؿ بشر :  (ِْ
 .ُٗٗسكرة آؿ عمراف : اآلية  (ِٓ
 .ِّٕيينظر : تفسير السعدم : (ِٔ
 .َٓ-ْٗ، حساـ البينساكم : ينظر : عمـ األصكات (ِٕ
 .ّْْ/ُالكتاب :  (ِٖ
 .ّٗالكافي ألحكاـ التجكيد : (ِٗ
  .ّْٗ/ َُ، كتاج العركس : ِٗ/ ُٓينظر : لساف العرب : (َّ
 .ّٗالكافي ألحكاـ التجكيد : (ُّ
، كينظر: عمـ االصكات المغكية: مناؼ  ِِاألصكات العربية: إبراىيـ أنيس:  (ِّ

 . ْٖميدم: 
 ينظر : المصدر نفسو . (ّّ
، القاىرة، ّمضاف عبد التكاب، التطكر المغكم، مكتبة الخانجي، طيينظر :ر  (ّْ

 .ِْ، ص ُٕٗٗ
 .ُِٕمحمكد عكاشة، أصكات المغة، ص  (ّٓ
 . ُْٖينظر: إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص  (ّٔ
 ُِٕينظر: محمكد عكاشة، أصكات المغة، ص  (ّٕ
 .ُْٗإبراىيـ أنيس، األصكات المغكية، ص  (ّٖ
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  المصدر نفسو  (ّٗ
 .ِْٖ/ ُالديكاف :   (َْ
 َِّ/ُالديكاف :   (ُْ
 .ٗسكرة الضحى: اآلية  (ِْ
 َِٓ/ّينظر: بحر العمكـ:  (ّْ
 .ّٖٖدالالت ألفاظ اليتيـ في القرآف الكريـ صكتينا كصرفيان:  (ْْ
 ٖٓ/ُالديكاف:  (ْٓ
 .ْٔاألصكات المغكية : إبراىيـ انيس:  (ْٔ
 .ٕ/ّالديكاف:  (ْٕ
 َّٓ/ّالديكاف :  (ْٖ
 .ٓٗينظر: األصكات المغكية: ص (ْٗ
 .ُ/ُٕٗالديكاف:   (َٓ
 .ٕٓ/ ُالديكاف :  (ُٓ
 .ِٔٔ/ ِالمصدر نفسو :  (ِٓ
 .ّْٖ/  ِالديكاف :  (ّٓ
 

 المصادر والمراجع:
 ـ.ُٕٓٗ, ُاألصكات المغكية , ابراىيـ أنيس مكتبة االنجمك المصرية, القاىرة, ط -ُ
 ـ.ُٕٓٗ, ٓاألصكات العربية, إبراىيـ أنيس, مكتبة األنجمك المصرية , ط -ِ
 ـ.ُٕٓٗ, ٓاألنجمك المصرية , طاألصكات العربية, إبراىيـ أنيس, مكتبة  -ّ
يتيمة الدىر في محاسف أىؿ العصر, أبك منصكر مجد الممؾ الثعالبي, شرح  -ْ

 ـ. ُّٖٗ, بيركت, ُكتحقيؽ: د. مفيد قميمة, دار الكتب العممية, ط
ديكاف حيص بيص, تحقيؽ: مكي السيد جاسـ كشاكر ىادم شكر , منشكرات  -ٓ

 ـ.ُٕٓٗكزارة االعالـ العراقية, 
 ـ.ُّٖٗ, المطبعة العربية, مصر, ُاالعالـ, خير الديف الزركمي, ط -ٔ
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كتاب العيف, الفراىيدم, تحقيؽ: محمد المخزكمي كابراىيـ السامرائي, مؤسسة  -ٕ
 ـ.ُٖٖٗ, بيركت, ُاألعممي لممطبكعات, ط

, دار العمـ لممالييف, ُجميرة المغة , ابف دريد, تحقيؽ: رمزم منير بعمبكي, ط -ٖ
 .ُٕٖٗبيركت, 

ر أعالـ النبالء, محمد بف أحمد الذىبي, تحقيؽ: د. بشار عكاد معركؼ, ك د. سي -ٗ
 ـ.ُّٗٗ-قُُّْ, ٗمحيي ىالؿ السرحاف, ط

معجـ االدباء ياقكت الحمكم راجعتو كزارة المعارؼ العمكمية المصرية , دار  -َُ
 ـ. ُّٖٗالمأمكف , مصر, طبعة االخيرة , 

لمحاسف, يكسؼ بف تقريبردم, دار النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة, أبك ا -ُُ
 ـ.ُِٔٗالكتب المصرية, 

الكافي ألحكاـ التجكيد, الشيخ محمد بف يعقكب الكميني, تحقيؽ: عمي أكبر  -ُِ
 ش.ُّٕٔ, دار الكتب االسالمية, طيراف, ّالغفارم, ط

الكتاب, سيبكيو, تحقيؽ: عبد السالـ محمد ىاركف, مكتبة الخانجي, القاىرة,  -ُّ
 ـ.ُٖٖٗ, ّط

الصكتية في كتب االحتجاج لمقراءات, عبد البديع النيرياني,  الجكانب -ُْ
 ـ.ََِٔأطركحة دكتكراه, كمية اآلداب كالعمـ االنسانية, جامعة حمب, 

 تاج العركس, الزبيدم, تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف, دار اليداية. -ُٓ
مدخؿ الى عالـ المغة كمناىج البحث المغكم , رمضاف عبد التكاب  , مكتبة  -ُٔ

 ـ ُٕٗٗ, ّي , القاىرة , ط الخانج
بتكؿ ناجي ىادم, مقاالت, , _دالالت ألفاظ اليتيـ في القراف الكريـ صكتيان كصرفيان ُٖ

 ُّ,  ّٓمجمة كمية التربية األساسية لمعمكـ االنسانية, جامعة بابؿ , العراؽ, العدد 
 ـ.َُِٕتشريف األكؿ 

 


