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جملة اجلمعية العلمية اإليرانية للغة العربية وآدا�ا، 
/ ش.هـ ١٣٩٤ صيف ،٣٥لـفصلية حمكمة، العدد ا

 ٤١- ٦٠ م؛ صص ٢٠١٥

   :البالغة اإليقاع الصويت يف 0ج
  منوذجاً أ »خلقة الطاووس«و »قشقيةالشِّ « خطبيت

  ∗∗∗∗نصريي هلا روح
 جبامعة اصفهان )ع(يف قسم معارف القرآن وأهل البيت أستاذ مساعد

  ٠٢/٠٢/٩٤ :البحثتاريخ قبول       ١٨/٠٤/٩٣ :بحثال تاريخ استالم

 صامللخّ 

واإليقـاع املتـوازن املنسـجم يشـّد الـنفس إليـه، ويشـوقها . قـدرا كبـرياً مـن االنتبـاهيف الـنص األديب تثـُري  یاملوسـيق ظاهرة
وجيعلهـا أكثـر قبـوًال للفـن القـويل املتـوفر عليـه، عـن طريـق خلـق جـو موسـيقي تنسـاب معـه الـنفس وتطـرب لـه األذن، 

  . وملا كان قادراً على تنظيم حركتها الشعورية وفق ذبذبات إيقاعه
 »الشقشــــقية«، وهــــي القالـــب اجللـــّي يف خطبـــيت البالغـــة Xجن املكّونــــات األساســـية يف أســـلوب البنيـــة اإليقاعيـــة مـــ

 یعَنـــــيُ . دتنيومتجـــــد تنيمســـــموع همـــــاجعلو ، ممَـــــا أضـــــفى علـــــى أســـــلوcما عذوبـــــة ملحوظـــــة، »خلقـــــة الطـــــاووس«و
أسـاس مـن حتقيـق  یعلـ وهـو لـذلک يتخـري األلفـاظ ختـرياً يقـوم باإليقـاع عنايتـه بـاملعين يف هـاتني اخلطبتـني) ع(اإلمام
  .املتسقة مع جو اخلطبتني یاملوسيق

دراســة اإليقــاع الصــويت وحتليلــه يف هــاتني اخلطبتــني إلــی التحليلــي  -املــنهج الوصــفي  باســتخدامهــذه املقالــة  qــدف 
 اإليقــاع الصـويت ينشــأ کـان ملـا .واملعــين اجلـو مـع متناســق موسـيقي إيقـاعتـأثري الصـوت يف إنشــاء  یبوضـع أصـبعها علــ

مــن أصــوات احلــروف واحلرکــات يف الکلمــة ومــن تنضــيد اجلملــة مــن کلمــات ومــا فيهــا مــن حرکــات ومــّدات منســوقة 
اإليقـاع الصـويت يف إنشـاء أن نعرض لتأثري هذه العوامـل يف  آثرنافإنَّنا  ومن مواقع الکلمات ومقاطع اجلمل وفواصلها

 .التفصيل والتحليل اخلطبتني بشيء من
  

  .خطبة خلقة الطاووس ؛قيةقشِ خطبة الشِّ  ؛اإليقاع الصويت ؛البالغة جX :الکلمات الرئيسة
  

  املقدمة
هــذه  یوظيفــة التعبــري يف األدب التنتهــي عنــد الداللــة املعنويــة لأللفــاظ والعبــارات، بــل تضــاف إلــ«

هـذه املـؤثرات . ، يکمل cـا األداء الفـين، وهـي جـزء أصـيل مـن التعبـري األديبیالداللة مؤثرات أخر 
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يقاع املوسيقي للکلمات والعبارات والظالل اليت يشّعها اللفظ وتشعها العبارات، زائـدة عـن هي اإل
اإليقاع الصويت ينشأ من أصـوات احلـروف واحلرکـات «و. )٣٣: م١٩٩٠ ،سيد قطب( »الذهين یاملعن

يف الکلمــة ومــن اختيــار الکلمــات ومــن تنضــيد اجلملــة مــن کلمــات ومــا فيهــا مــن حرکــات ومــّدات 
ومن منهج الرتکيب ومواقـع الکلمـات ومـن طـول الکلمـات واجلمـل  وقصـرها ومـن مقـاطع منسوقة 
: م١٩٧٦ ،العياشـــي(» فواصـــلها کـــل ذلـــک روافـــد رئيســـية يســـتجمع منهـــا اإليقـــاع الصـــويت اجلمـــل و

٤٣( .  
سنن العربية وأسـاليبها يف التعبـري فيمتـاز يف غالبيـة خطبـه بأسـلوب  یيسري عل« البالغة Xجإنَّ و 

وال نشـک يف أنَّ االنتظـام يف اإليقـاع النثـري قابـل للتحقيـق دون . رائع وجرس الفت للنظر إيقاعي
إيقاعـات موسـيقية متعـددة األنـواع ليـؤدي وظـائف مجاليـة  یعلـ البالغـة Xجموازين اخلليل، ويشتمل 

  .)٣٦١:م١٩٨٦ ،امساعيل(» خمتلفة
ي جتليــات اإليقــاع يف اخلطبتــني مــا هــ: هــامني؛ مهــا نيســؤالإنَّنــا يف هــذه املقالــة ســنجيب علــی 

قشــقية« ــاً و ؟ »خلقـــة الطـــاووس«و »الشِّ  هلـــاتني اخلطبتـــني مـــا هـــي العالقــة بـــني اإليقـــاع الصــويت :ثاني
  ؟ ومعنامها وجومها

البالغة من جمموعة عناصر ملتحمٍة فيما بينها، مشكِّلًة نسيجاً موحداً  تتكون اإليقاعية يف Xج
ا بنـاء متكامـل معتمـد علـى أنظمـة ناميـة يصعب الفصل بني أجزائه إال بقصد  َّXتسهيل دراستها أل

ومتعاونة تشكل جمتمعًة البنية اإليقاعية؛ هلذا ولضيق ا�ال تتناول هذه املقالة فقط اإليقاع الصـويت 
  . هلما يف اخلطبتني املذکورتني لتبنيِّ أمهية اإليقاع الصويت يف التَّعبري األديب املوحي

تــأثري املوسـيقي والســيما اإليقــاع الصــويت يف جنــاح  ین أنـَّه يلقــي الضــوء علــتـأيت أمهيــة البحــث مــ
ــل أديب ـــ. عمــ ــدف إلـ ـــددة ويهــ ــة حمـ ــث يعــــاجل مســــألة نقديــ ــاع يف خط یمبــــا أنَّ البحــ ـــع اإليقــ ــــيت تتبـ  ب

النص وجوه، فلعلَّ  یوتأثريها يف معن یالشقشقية وخلقة الطاووس والکشف عن خصائص املوسيق
  .طبيعة هذه الدراسة یلي هو أقرب إلالتحلي ـاملنهج الوصفي 

  
  الدراسات السابقة

هناک دراسات عديدة تنوَّعت بني الکتب واملقاالت وقدتناولت موضوع اإليقاع يف اآلثار األدبية 
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 لنوفل البالغة Xجاملستويات اجلمالية يف : وخنصُّ أمهها بالذکر؛ ومن الکتب. والنصوص الدينية
؛ وکتاب آخر معنون بـ اجلرس واإليقاع يف البالغة Xجرية النثر يف تناول فيه املؤلف شع )م١٩٨٩(

اجلرس واإليقاع يف القرآن واتساق  یتطرَّق الکاتب فيه إل )م٢٠٠٨(حلسني کاصد  التعبري القرآين
و کتاب الصوت اللغوي ودالالته يف القرآن الکرمي حملمد فريد . األلفاظ مع جو اآليات والسور

تأثري وتأثر الداللة  یأمهية الصوت ومد یأن يلقي الضوء عل هول املؤلف فيحا) م٢٠٠٨(عبدهللا 
حلسني  » ظاهرة النرب يف القرآن الکرمي«مقالة : ومن املقاالت. بالبنية اإليقاعية يف القرآن الکرمي

 تتناول هذه املقالة موضوع النرب کونه واحدًا من الظواهر )ق١٤٣٤جملة اللغة العربية وآداcا، (کياين
دراسة املوسيقي الداخلية يف الصحيفة «ومقالة . حتديد املعين یالصوتية غري الرتکيبية مبينًا أثره عل

عن  املقاليتحّدث هذا  )١٣٩٢جملة حبوث يف اللغة العربية وآداcا، ( وزمالئهحلسن خلف » السجادية
ا توجد يف الختتص ب یالداخلية يف الصحيفة السجادية، مفرتضًا أنَّ املوسيق یاملوسيق َّXالشعر بل أ

جملة اللغة العربية (واآلخرين حلسيين » مقاربة أسلوبية داللية يف خطبة اجلهاد«ومقالة . عمل أديب يأ
الکشف عن الدالالت الکامنة وراء الظواهر اللغوية  إلی هذه الدراسة یتسع )ق١٤٣٥ وآداcا،

» به مالک اشرت) ع(رمان امام علي شناخيت ف بررسي سبک«ومقالة . خطبة اجلهاد واألسلوبية يف
 یتطرَّقت هذه الدراسة أيضا إل )١٣٩٠(» کتاب قيم«بيوندي؛ جملة  خلاقاين والسيدة قاسم
يکشف . وجهة الفکرية واللسانية واألدبيةاليف کتابة هذه الرسالة من ) ع(أسلوب اإلمام علي 

ية يف تشکيل إيقاع النص، االنسجام اإليقاعي والتآلف الصويت عن أمهية دور احلرکة الصوت
 البالغة Xجومن هنا جاءت عنايتنا بدراسة هذا اجلانب اهلام يف . وارتباطها ببناء الکلمة ومعناها

قشقية«: ومن هنا کان اختيارنا للخطبتني املختلفتني إيقاعاً  حيت يتبني » خلقة الطاووس«و» الشِّ
وإن عاجلت الدراسات : دير بالذکر أن نقولوج. یم بني اإليقاع واملعنؤ عيانًا أمهية التالئ للقار

دراسٍة مستقلة تطرَّقت  يالسابقة موضوع اإليقاع يف النصوص األدبية والدينية، ولکنَّنا مل نعثر عل
قشقية«: طبيتخإيل دراسة اإليقاع الصويت يف    . »خلقة الطاووس«و »الشِّ

 
قِشقية«خطبة  .١  »خلقة الطاووس«وخطبة » الشِّ

عنهـا مث مبايعـة  )ع(اإلمام  قشقية على الشكوى من أمر اخلالفة مث ترجيح صربالشِّ خطبة  تشتمل
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: عــن اخلالفــة »الشقشــقية«خطبــة  يف): ع(قــال اإلمــام علــي  ).٧٢ :ق١٣٧٦ ،موســوى( »النــاس لــه
وطفقت أرتئي بني أن أصول بيد جّذاء أو أصرب على . لُت دوXا ثوباً، وطويُت عنها كشحاً دَ سَ فَ «

، فصــربت ويف العــني قــذى، ويف احللــق ...فيهــا الكبــري، ويشــيب فيهــا الصــغري،هــرم طخيــة عميــاء، ي
فمــين النّــاس لعمــر اÀّ خبــبط «: عــن خالفــة عمــر بــن اخلطــاب وعثمــان) ع(، إىل أن قــال »شــجا

جـاً ِإَىل َأْن َقاَم ثَاِلُث اْلَقْوِم نَافِ  ...ِ  ومشاس، وتلّون واعرتاض، فصربت على طول املّدة، وشّدة احملنة 
ِبِل نِْبَتَة الرَّبِيـعِ  ـَوقَاَم َمَعُه بـَُنو أَبِيِه َخيَْضُموَن َماَل اÀَِّ  بـَْنيَ نَِثيِلِه َوُمْعتَـَلِفه  -ِحْضنَـْيهِ  ِإَىل َأِن  ـ ِخْضَمَة اْإلِ

ُلُه َوَأْجَهَز َعلَْيِه َعَمُله وََكبَـْت بِـِه ِبْطنَتُـُه َفَمـا رَاَعـِين ِإالَّ َو ا ِإَيلَّ يـَْنثَـاُلوَن  ـ لنَّـاُس َكعُـْرِف الضَّـُبعِ انـَْتَكَث فـَتـْ
» ...  َحـىتَّ َلَقـْد ُوِطـَئ احلََْسـَناِن َوُشـقَّ ِعْطَفـاَي ُجمَْتِمعِـَني َحـْوِيل َكَربِيَضـِة اْلغَـَنم ـ َعلَـيَّ ِمـْن ُكـلِّ َجانِـبٍ 

  ).٢٨-٣٠ :ش١٣٨٤ البالغة، Xج(
ى عجائب صنع اÀَّ لاللتفات إليه والتفّكر ، التّنبيه عل»خلقة الطاووس«أمَّا الغرض من خطبة 

ىف ملكوتــه يف هـــذه اخلطبـــة يتعـــرض اإلمـــام إىل وصـــف الطيـــور بشـــكل عـــام وإىل وصـــف الطـــاووس 
بشكل خاص والغرض من ذلك بيان قدرة اÀَّ وعظمته وتدليال على ربوبيته ومدى علمه وحكمته 

ء خلقــًا عجيبــاً بــديعاً وجعلهــم  شــي خلــق اخللــق ابتــداء علــى غــري مثــال أو مــن غــري«: وبــديع صــنعه
أصنافاً شىت من حيوان متحرك كاإلنسان وموات كاجلمـاد وسـاكن كـاألرض واجلبـال وذي حركـات 
كالكواكب السيارة يف السماء وما يف األرض من متحركات وهذا االختالف والتنوع دليل احلكمة 

  .)٨٤ :ق١٣٧٦ ،موسوى( »...والقدرة للصانع احلكيم، 
  

  اع اإليق .٢
ابـــن (» اإليقـــاع مـــن إيقـــاع اللحـــن والغنـــاء، وهـــو أن يوقـــع األحلـــان ويبينهـــا«: جـــاء يف لســـان العـــرب

والعالقــة بــني اإليقــاع لغــة ومصــطلحًا، وبــني احلركــة املنتظمــة، عالقــة « .)مــادة وقــع: ق١٤١٤منظــور، 
ـا يف اللغـات األجن بيـة الـيت اشـتقت قائمة أّكد عليهـا البـاحثون، لـيس يف اللغـة العربيـة فحسـب، وإمنَّ

وقــد اشــتق املصــطلح » احلركــة املنتظمــة«الــيت تعــين  "Rhuthmos"مصــطلحها مــن الكلمــة اإلغريقيــة 
ــاع«لفـــظ «:یبعبـــارة أخـــر  .)٤٣ :م١٩٧٦ العياشـــي،( »منهـــا "rhythm"األجنـــيب  هـــو الرتمجـــة » االيقـ

 ـ "Rhythm"ولفــظ   »اإليقــاع«أي  ـيف الفرنســية، ومهــا  "Rhythm"العربيــة للمصــطلح األورويب 
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يان والتـدفق واملقصـود بـه عامـة هـو وهي يف أصل معناها اجلر  اليونانية، "Rhuthmos" مشتقتان من
  .)٣٣: م٢٠٠٣عمر، (» التواتر بني حاليت الصوت والصمت

واإليقــاع يعــين بــه التكــرار  .اإليقــاع يف أبســط تعريــف لــه تعاقــُب أنغــاٍم منســقة يف عمليــة تتــابع
هـو تكـرار لـبعض احلــروف أو الكلمـات أو النغمـات، أو جلـو نفســي ن، و فهـو أعـم مـن الــوز  املنـتظم

ويعتمـد اإليقـاع يف مسـتواه اخلـارجي علـى اجلانـب « .معني يوافق السياق علواً وهبوطًا، حزناً وفرحاً 
خمرجــاً، وصــفة، وحركــة، ومــن أوزان الكلمــات، والفواصــل، » تناســق احلــروف«الصــويت املتولــد مــن 

أمـا اإليقـاع الـداخلي فهـو حركـة موقعـة أو منتظمـة . ن بني اجلمل والعبـاراتوالتواز , وضروب البديع
وهـذه احلركـة . يف بناء النص كله، حتكم نسيجه، ومتيز معامله، وصـفاته عـن بقيـة النصـوص األخـرى

ــا حركـة غـري صـوتية، وإمنـا تـدرك مـن خــالل  َّXالداخليـة اليـتم إدراكهـا مـن خـالل حاسـة السـمع، أل
 .)٢١٥: ١٩٧٣الرافعــي، ( »احلركــة اإليقاعيــة داخــل البنــاء الكلــي للـنص الواحــدفهـم متكامــل لنمــو 

ـا فـن منظـوم، منسـق األوزان واألصـوات سبيل املثال لغة القرآن الکرمي هي لغة فنية موقعـة  یعل َّXأل
ــا . وقـــد اســـتوفت حروفهـــا املعروفـــة املخـــارج الصـــوتية كلهـــا وهـــذه احلـــروف مقســـمة حســـب خمارجهـ

وقــد روعــي . فاqا أيضــا، للتمييــز فيمــا بينهــا َحَســب األصــوات املنبعثــة منهــاالصــوتية، وحســب صــ
بـني احلـروف املتقاربـة، فهـي » التناسب املوسيقي«أيضا يف ترتيب حروفها حسب املخارج الصوتية 

باإلضــافة إىل هــذا التقســيم الصــويت للحــروف، . متناســبة يف خمرجهــا، وجرســها، وشــكلها، ونســقها
ر، يراعـــي صـــفات احلـــروف الصـــوتية ومـــا تصـــدره مـــن إيقاعـــات موســـيقية هنـــاك تقســـيم صـــويت آخـــ
ــا حـــروف » موســـيقا احلـــروف«خمتلفـــة، ميكـــن تســـميتها  ــتعالء«إذ جنـــد فيهـ ــفري« و» االسـ  و» الصـ

نـدعم کالمنــا بــذکر مثــال يف . وغــري ذلــك» التفشـي« و» اإلصــمات« و» اإلطبــاق« و» اهلمـس«
جبرســـها » يزجــي«؛ فكلمــة )٤٣: النــور( َهللا يُزِجــي ســحاباً  أَمل تـَــَر أنَّ  :يقــول هللا تعــاىل«:هــذا ا�ــال

املوسيقي ترسم حركة السحاب البطيئة يف السماء، وما فيها من امتـدادات رخيـة متطاولـة، خبـالف 
تبــدأ باليــاء، وختــتم باليــاء أيضــا، واليــاء » يزجــي«فكلمــة » َســاقَ «أو » َدفَــعَ «مــا لــو اســتعمل كلمــة 

حرف من حروف الصفري واجلهر، واجليم من حروف الشـدة، ولكـن حرف لني رخو، ولكن الزاي 
ــا  ــدqا، وجعلتهـ ــا خففـــت مـــن شـ تركيـــب اجلـــيم يف الكلمـــة بـــني الـــزاي واليـــاء، وحركـــة الكســـر عليهـ
متناســـقة مـــع مـــا قبلهـــا ومـــا بعـــدها، فهـــذه الكلمـــة بتوزيـــع حروفهـــا مـــن حيـــث املخـــارج والصـــفات، 
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جعــل إيقاَعهــا رخيــاً ممتــداً كرخــاوة حركــة » جــي« و» يــز«وتنويــع حركاqــا وتأليفهــا مــن مقطعــني  
ولكـل خاصــية مـن هـذه احلـروف صــوت تصـدره، وينـتج عـن هــذا . وامتـداده يف السـماء, السـحاب

التوزيــع يف أصــوات احلــروف نغمــات موســيقية أو إيقاعــات معينــة هلــا تأثريهــا يف الــنفس ودورهــا يف 
اإليقـــاع  یآَخـــَر مـــن القـــرآن حـــيت يتبـــَني معنـــونـــأيت مبثـــال . )٢١٥: م١٩٧٣الرافعـــي،(» توضـــيح املعـــىن

ـُتْم ِإْن ُكْنـُت َعلـى: تتلـو حکايـة قـول هـود«:فأکثر وأمهيته أکثر   بـَيِّنَـٍة ِمـْن َريبِّ َوآتـاين  قـاَل يـا قـَـْوِم َأَرأَيـْ
ــارُِهون؟  ــــُتْم َهلــــا كــ ــا َوأَنـْ َيــــْت َعلَــــْيُكْم أَنـُْلزُِمُكُموهــ ــِدِه فـَُعمِّ ــْن ِعْنــ ــًة ِمــ ــنحس أنَّ کلمــــة  .)٢٨:هــــود(َرْمحَــ فــ

جبرســه الـــذي يلقيــه يف األذن وتصــوُِّر جـــوَّ اإلکــراه بإدمـــاج کــل هـــذه  یتوِصــُل املعنـــ» أَنـُْلزُِمُكُموهــا«
 .)٧٦: ٢٠٠٢ ،قطبسيد( »بعض وهم منه نافرون یالضمائر يف النطق وشّد بعضها إل

لـه يف  أما الصوت لغًة اجلرس والصوت عرض خيرج مع الـنـََّفس مسـتطيال متصـال حـيت يعـرض«
املقطــع أينمــا عــرض لــه حرفــاً  یاحللــق والفــم والشــفتني مقــاطع تُثنيــه عــن امتــداده واســتطالته، فيســم

  .)٢١: م ١٩٥٤ ،بن جينا(» وختتلف أجراس احلروف حبسب اختالف مقاطعها
ــة موســــيقية  موســــيقيةٌ  لغــــةٌ  العربيــــةَ  إنَّ اللغــــةَ « ــا قيمــ ــإولأللفــــاظ فيهــ جانــــب داللتهــــا املعنويــــة ی لــ

العنايــة بالناحيــة الصــوتية املســموعة  دب يعــين أشــدّ أ دب العــريبّ األ أنَّ  یلــإ ذلــک يعــود والســبب يف
مــة قارئــة وال کاتبــة أمــة العربيــة مــة العربيــة نفســها فلــم تکــن األيل تارخيــه وتــاريخ األإذلــک يرجــع  نَّ أو 
ــإو  يقـــاع يل اإلإاملنشـــأ النفســي مليـــل العــرب  نَّ أبعـــض احملــدثني  یويــر  .ة ناطقــة فصـــيحةّمـــأا کانــت منَّ

ــإوشــيوعه يف القــول العــريب بشــکل الفــت للنظــر  للشخصــية العربيــة القدميــة  يا هــو الرتکيــب النفســمنَّ
 .)٤٠٩ :م١٩٩٤حسـان،( »يقاعها الرتيب ذي النغمة الواحدة املتکـررةإاليت طبعتها الصحراء الرتيبة ب

يهم بظـاهرة االنفعـاالت العرب األولون إيل مؤثرات الصوت يف نفوس السـامعني فتـنعکس علـ تنبَّه«
حـــاالُت الغبطـــة واالنشـــراح أو مـــا يضـــادها مـــن کمـــد وضـــيق و قـــل مثـــل هـــذا بـــالفرح واملســـرات أو 
بــاحلزن واألمل ومثلــه باالستبشــار واحلبــور أو بالتشــائم والتــربم و غــري ذلــک مــن األضــداد النفســية أو 

فتتولــد املعــاين مــن صــور «.)٢٣ :م٢٠٠٨ ،عبــدهللا( »زمــان ومکــان معينــني یالســکينة الــيت تســيطر علــ
رسـائلها التواصـلية بفعـل حتسُّسـنا لتلـک االهتـزازات اهلوائيـة الـيت تنطلـق  یدالالqا الصـوتية الـيت نتلقَّـ

األثــري حــيت يســتقر منهــا مــا يســتقر يف  یذبــذبات ســاحبة علــ یعــرب موجــات يطلقهــا الصــوت فتتــأت
ملرسـلة مــن حيـث قـوة الذبـذبات املوصــلة أمساعنـا مـدرکني قوqـا، صـخبا وخفوتــاً بانعکـاس املـؤثرات ا
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آخر من معاين اخلرب  یاليت تولد فينا دالالqا معاين الفرح، أو احلزن، أو النهي أو األمر أو أي معن
للحروف اهلوائية أي حروف املد واحلرکات وظيفـة فنيـة «وهکذا . )٢٢: م٢٠٠٨ ،عبدهللا(» واإلنشاء

ف هـي الـيت تفسـح ا�ـال لتنـوع النغمـة املوسـيقية للکلمـة صوتية أو وظيفة موسيقية فـإنَّ هـذه احلـرو 
وأيضـاً تعــّد  .)٦٧: م٢٠٠٠ ،دمهـان(» الواحـدة أو اجلملـة الواحـدة لسـعة إمکانياqـا الصـوتية ومرونتهـا

ظاهرة التکرار الصويت والتقابل املوسيقي والفواصل من الوسائل اليت تُثري اإليقاع الـداخلي بواسـطة 
الســـطر، أو مزاوجــة حــرفني أو أکثــر وتکـــرار ذلــک يعکــس احلالــة الشـــعورية ترديــد حــرف بعينــه يف 

ــافًة إىل املعـــىن ــيم إضـ ـــؤدي وظيفـــة التنغـ ــه علـــى تطويـــع احلـــرف لي ــاً . للمبـــدع وقدرتـ إنَّ تکـــرار «وأيضـ
ــمه ويعــّرب عــن معانيــه : م١٩٧٨حســني، (» الکلمــات أمســاًء وأفعــاًال حيّقــق إيقاعــاً يســاير املعــىن وجيسِّ

وهي حركة صـوتية متوقعـة مـن » حركة منتظمة«وفر هذه العناصر يف النص تكسبه وحني تت .)٣٥٤
خالل املقـاطع املتعاقبـة، ومـن شـأن ذلـك أن يهيـئ الـذهن لتعاقبيـة مسـتمرة متوقعـة مـن هـذا الـنمط 

وقد حتـدث املفاجـآت الـيت يولـدها سـياق املقـاطع فيتنـوع اإليقـاع، فتعلـو نربتـه . اإليقاعي دون غريه
  .شتد أو تلني، حسب ما يقتضيه السياق من الشدة أو اهلدوءأو qبط، وت

  
قِشقيَّة«اإليقاع الصويت يف خطبة  .٣   »الشِّ

مفــردة أو مجلــة قصــرية أو  یال نکــاد نعثــر علــ یمليئــة باإليقاعــات املتنوعــة حتــ» الشقشــقية«خطبــة 
  : بتحليلها اإليقاع الصويت يف هذه اخلطبة ونقوم یطويلة ختلو من اإليقاع وسنلقي الضوء عل

ــه  ـــَن «) ع(و يف قولـ َهـــا َحمَـــلُّ اْلُقْطـــِب ِم ـــيَـْعَلُم َأنَّ َحمَلِّـــي ِمنـْ ُـــَالٌن َوإِنَّـــُه َل ــْد تـََقمََّصـــَها ف ـــا َواÀَِّ َلَقـ أََم
ا بلغ عليـه «، » الرََّحى

ّ
أّن املشار إليه بقوله فالن هو أبوبكر كما هو مصرّح به يف بعض النسخ، ومل

ر باخلالفـــة اســـتعار هلـــا وصـــف القمـــيص وكـــّىن عـــن تلّبســـه cـــا بـــالتقّمص، الّســـالم يف تلـــّبس أيب بكـــ
 .)٢٥٤: ١٣٦٢ البالغة، Xج( »والضمري املنصوب راجع إىل اخلالفة، ومل يذكرها لظهورها

: م١٩٥٥ ،جــين  ابــن( »إنَّ يف الصــامت الــذي هــو جــزء مــن اللفــظ شــبه جبــزء مــن املــدلول ذاتــه« 
م مـن احلـروف ا�هـورة الـيت تسـتعمل يف احلَـَدث الشـديد وتفيـد حرف املـي«ويف هذه العبارة  .)١٦٣

اجلهـر وثانيـاً يـوحي حالـة  یوهذا احلرف يدل أوًال علـ .)١٠٥: ١٣٨٠موسـوي، ( »الشدة واالصطدام
حـرف القـاف مـن احلـروف ا�هـورة القويـة الـيت ُحتـِدُث احنباسـًا للصـوت «وهکذا  .التأکيد بتضعيفه
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وهذا االنبحاس يوِحي جبٍو ِمَن احلزِن والغضِب ويتالءم مـع  .)١٦٤: م١٩٥٥ ،ابن جين( »يف احلنجرة
حصـول أصـل  یهکذا اإلتيان بالفعل يف باب التفعُّل الذي يکون هنا للداللـة علـ«و.  جو اخلطبة

ترســـيم صــورة غصـــب اخلالفـــة  یعلــ یقــد أضـــف ،)٩٢: م١٩٨٢األســرتآباذي،  ( »الفعــل مـــرًة بعــد مـــرةً 
ني صـوت هـذا اللفـظ ومعنـاه ويتصـور اخليـال بصـوت هـذا اللفـظ هيئـة األنانيـة وحنّس تناسقاً بـارزاً بـ

تشکل إيقاعاً  فهي ؛ يف هذه الفقرة»قد« و» الّالم« و» القسم« االستفتاحّية، و» أّما«و. والشره
هنــا بــالقوة والشــدة  یوتتســم املوســيق). ع(صــوتياً ويقــّوى لإلحيــاء بأمهّيــة املوضــوع عنــد اإلمــام علــي

  . تصويره وبيانه) ع(الذي أراد اإلمام علي یللمعناملناسبة 
َها َحمَلُّ اْلُقْطِب ِمَن الرََّحى«وأما يف عبارة  ثـالث » احلـاء«بتکرُّر حـرف « َوإِنَُّه لَيَـْعَلُم َأْن َحمَلِّي ِمنـْ

: م٢٠٠٨عبــدهللا، (» التمسـک البــالغ وبـاألخص يف اخلفيـات یعلـ» احلـاء«وملـا يـدّل حــرف «مـرات 
هلـذه اخلالفـة ) ع(العبـارة أي اسـتحقاق اإلمـام علـي یج أنَّ هـذا احلـرف مالئـم مـع معنـنستنت ؛)١٧

ِمه علـي أيِّ شـخٍص آخـرَ  وتکـرار جرسـها يف » احلـاء«وأيضـاً الُبحَّـة هـي مسـة متأصـلة حلـرف . وتقدُّ
اإليقـاع يف مسـتواه «ومبـا أنَّ . للوضـع ةيـوالکراه یالشـکو  یهذه العبارة تشري بشکل غـري مباشـر إلـ

 ،العياشـي( »خلارجي على اجلانب الصويت يتولَُّد أيضاً مـن صـفة احلـروف وحركتهـا، وضـروب البـديعا
مـــاً ملحوظـــاً بـــني ؤ تال» يـَْنَحـــِدُر َعـــينِّ السَّـــْيُل َوَال يـَْرقَـــى ِإَيلَّ الطـَّــْري «فـــنحّس يف عبـــارة  ،)٤٣: م١٩٧٦

املقطـع «. ن املقطع يف اللغـة العربيـةم فعلينا أن نتکلم أوًال عؤ وقبل تبيني هذا التال. یالصوت واملعن
ومـن حيـُث . هو عدد األصوات الـيت ميکـن أن خيرجهـا اإلنسـان يف دفعـة واحـدة مـن دفعـات الـزفري

Xايــة املقطــع فــَثمَّ مقطــع مفتــوح وهــو املقطــع الــذي ينتهــي بالصــائت ومقطــع مغلــق وهــو  یالنَّظــر إلــ
ــ. )١٠٥: ق١٤٣٤ ،کيــاين(» الــذي ينتهــي بالصــامت ومقطــع مضــاعف اإلغــالق ســبيل املثــال  یوعل

االحنـدار، ألنـه هنـا مسـبوق بالکسـرة ويتصـف بصـفة اللـني  یيتالءم مع معنـ» عينِّ «حرف الياء يف 
االحنـدار ولکـن يــدل  یمعنـ یومقطعـه مفتـوح فمـن هـذا املنطلـق وإن مل يکـن يــدّل داللـة قاطعـة علـ

الـذهن جــو احنــدار  ی، فيتبـادر إلــیعنــداللـة اجتــاه وإحيـاء ويثــري يف النفــوس جـواً يهيــيء لقبـول هــذا امل
ــا حــرٌف ممــدوٌد بــاأللف الــيت تكــون مــن احلــروف ا�هــورة يف . املــاء بــالغزارة واالســتمرار ويف » ال«أمَّ

مشـوخ  یومبا أنَّ مقطعها مفتوح فيـدّل غـري مباشـرة علـ. ر االرتفاع يف ذهن املتلقييذکَّ » یيرق«فعل 
. ُم بـني إيقـاع اللفـظ ومدلولـهؤ وِمن َمثَّ حيقَّق التال.  ِقمَّتهاهذا االرتفاع وعجز اآلخرين عن النيل إيل
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يف سـعة خمرجهـا، مبـا يعـين خـروج الصـوت قويـاً مـن  ـأي اليـاء واأللـف  ـإنَّ الصفة املميزة حلريف املـد 
. الصدر ميکن أن يعرب عن حاالت االنفعال النفسية الداخلية، وهذا يعزز داللة االحندار واالرتفـاع

القيمـة احلقيقيـة لإليقـاع ال تکمـن يف العالقـات الصـوتية ا�ـردة، بـل يف األثـر النفسـي هلـا مـن  أنَّ «لـ
 .)٢١٦: م٢٠٠١ ،العـف( »خالل شبکة من الشفرات الداللية اليت جتمع بني املبدع والـنص واملتلقـي

  . ةمن العناصر املولِّدة لاليقاع الصويت يف هذه العبار » الطَّري«و» السَّيل«السجع بني ف
 یاستخدمت األحرف اليت تدل علفقد » يـَْهَرُم فِيَها اْلَكِبُري َوَيِشيُب فِيَها الصَِّغري«أما يف عبارة 

ــ  اليــاء، اهلــاء، الفــاء، الــواو، الشــني، الصــاد، الغــني ســت عشــرة مــرًة وهنــا صــوٌت کهــذا «الرخــاوة کـ
. ت الضعيف للفعل الضعيفاهلرمان والشيب وُجِعَل الصو  یدل علت يتيالئم جو وسياق العبارة ال

ـُـُر اْلِعثَـاُر ِفيَهـا َواِالْعتِـَذاُر  ـ ٍة َخْشَناَء يـَْغُلُظ َكْلُمَهاَفَصيـََّرَها ِيف َحْوزَ «وأما يف عبارة  َوَخيُْشُن َمسَُّها َوَيْكث
نواجـه يف هـذه العبـارة » وإن َأسـلس هلـا تـََقحَّـمَ   ِإْن َأْشَنَق َهلَـا َخـَرم ـ اِحبـَُها َكَراِكِب الصَّْعَبةِ َفصَ  ـ ِمنـَْها

ــمَ : ألفاظــاً کـــ ــْعَبِة وتـََقحَّ مبفردهــا وبرتکيــب وتنضــيد بعضــها بعضــاً ترســم  وهــي ؛َخْشــَناَء، يـَْغُلــُظ، الصَّ
حـرف الـيت األاسـتخدمت و م الصوت القوي الفعل القوّي، ءاجلو؛ إذ ال یمعن یعل یالصورة وتضف

. مـع اإلعجـاب والشـدة والتأکيـد والغضـباجلهـر والشـدة متالئمـا مـع سـياق العبـارة أي  یتدل عل
جنـد تنـافراً بـني أحـرف الکلمـات  أييف تلفُّـظ حروفهـا  الصـعوبةوهکذا بتأمل يف هذه العبارة حنـّس 
هنـا يشـري إىل  یألنَّ املعنـ. املـراد تعبـريه یالتنـافر مـتالئم مـع املعنـ اوتنافراً بني کلمات اجلمـالت وهـذ

، وقـد مـا أنـت قائـل لربـك غـداً «: ظـة، قـال طلحـة أليب بكـرفإنـه كـان معروفـًا بالغل«أخالق عمر، 
  .)٨٩: ١٣٥٨ ،مغنية(» »ولّيَت علينا فظاً غليظاً 

ِة اْلِمْحَنــِة َحــىتَّ ِإَذا َمَضــى ِلَســِبيِله«ويف عبــارة  وكلهــا ألفــاظ : » َفَصــبَـْرُت َعَلــى طُــوِل اْلُمــدَِّة َوِشــدَّ
املکــروه، وهــذه القــوة يف اإليقــاع  یصــرب علــشــديدة الوقــع علــى األذن قويــة اجلــرس تناســب أهــوال ال

 ـ َمَضـى ـِإَذاـ ـَحـىتَّ  ـطُـوِل (متولدة مـن بنـاء الكلمـة املعتمـد علـى حـرف ممـدود بـاأللف والـواو واليـاء 
مث إيقـــاع علـــى حـــرف مشـــدَّد، فهـــذا الوقـــوع علـــى احلـــرف املشـــدد يزيـــد مـــن شـــدة اإليقـــاع ) َســـبِيلِ 
ةِ (وقوتـه ةِ  ـ اْلُمـدَّ باإلضــافة إىل » باملمـدود«وهـذا يعــين أنَّ اجلـرَس اللفظــَي يـرتبط أيضــا  )َحــىتَّ  ـ ِشـدَّ

حركات احلروف وخمارجها وصفاqا، ومن جمموع هذه العالقات املتناسـقة وغريهـا يف اللفـظ يتـألف 
  .اإليقاع اللفظي اخلارجي باإلضافة إىل إيقاعه الداخلي املرتبط باملعىن

تقابــل بــني املنظــرين ومهــا الطــري يف قــرب » َأَســفُّوا َوِطــْرُت ِإْذ َطــاُرواَلِكــينِّ َأْســَفْفُت ِإْذ «ويف عبــارة 
الئــم يوالصــوت هنــا . ياألرض والطــري يف کبــد الســماء وحنــس موجــاً خافضــاً مــرًة وعاليــًا مــرًة أخــر 
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فَرَطة یصرب من حکمٍة عل) ع(أنَّ اإلمام علي ی؛ إذ يشري إلیاملعن
ُ
ُُفرََّطة أو امل

  .أعماهلم امل
ُهْم ِلِضــْغِنهِ «اجلــرس وخمــرج توليــد حــرف اهلــاء وتکرارهــا يف والصــوت و  َوَمــاَل  ـ َفَصــَغا َرُجــٌل ِمــنـْ

ــَع َهــٍن َوَهــن مــن اإلمشئــزاز  جبــوٍّ العبــارة ومــراد قائلهــا إذ يــوحي  یيتناســق مــع معنــ«  اْآلَخــُر ِلِصــْهرِِه َم
ــن. (والقـــبح ــن التصـــريح cـــا«: يعـــين) َهـــٍن َوَهـ ــرى ال حيســ ــباب وعلـــل أخـ ــع أسـ ــائرى(» مــ  ،قـــزويىن حــ
 .)١٨٣: ق١٣٣٧

بِيـــِه َوقَـــاَم َمَعـــُه بـَنُـــو أَ  ــــ بـَـــْنيَ نَِثيلِـــِه َوُمْعتَـَلِفـــهِ  ــــ اْلَقـــْوِم نَاِفجـــاً ِحْضـــنَـْيهِ  ِإَىل َأْن قَـــاَم ثَالِـــثُ «ويف عبـــارة 
 َِّÀبِـِل نِْبتَـَة الرَّبِيـع ــ َخيَْضـُموَن َمـاَل ا ؛ )نَاِفجـاً  ـ ثَالِـثُ  ـقَـاَم  ـ َىل إِ (إنَّ املـّدات املتواليـة يف  ؛» ِخْضـَمَة اْإلِ

 ِحْضـنَـْيهِ  ـ نافجـاً (ألفاٌظ کـ و . العبارة یتوحي cيئة من القيام وحنّس تناسقاً شديداً بني إيقاعها ومعن
بِـلِ  ـَخيَْضـُموَن  ـ ُمْعتَـَلِفـهِ  ـنَثِيلِـه  ــ بظلهـا وجرسـها املـؤثرين تـوحي جبـو مـن الشـره و )  نِْبتَـَة الرَّبِيـع ـ اْإلِ

لفٌظ، ذو دوّي وطنني ختيل إلينا جبرسـه املـدوي أن » نافجا«و. ناءة وتشبه إنساناً کهذا باحلَيوانالد
  . يف هيئة قبيحة یبطنه مليء باهلواء والطعام والشراب واملأکوالت األخر 

َحـىتَّ َلَقـْد ُوِطـَئ  ــ ُكـلِّ َجانِـبٍ   وَن َعَليَّ ِمنْ ِإَيلَّ يـَْنثَالُ  ـ الضَُّبعِ  َفَما رَاَعِين ِإالَّ َوالنَّاُس َكُعْرفِ «ويف عبارة 
 .» احلََْسَناِن َوُشقَّ ِعْطَفاَي ُجمَْتِمِعَني َحْوِيل َكرَبِيَضِة اْلَغَنم

فاإليقـاع ميتـد مــن املطلـع جبـوه املــروِّع بازدحـام النـاس، وجمــيء وذهـاcم مـن کــل ناحيـة والتناســق 
للمجهـول، ) ُوِطـَئ َوُشـقَّ (أنَّ بناء الفعلـني وكذلك يالحظ . واضٌح بني املشاهد لوناً وحركة وإيقاعاً 

وبعـد هـذه احلركـة اإليقاعيــة . يتناسـق مـع االزدحـام ومـا فيهــا مـن جمهـول وغمـوض وإعجـاب وهــول
ُجمَْتِمِعــَني :(العنيفــة يف املطلــع، تــأيت اخلامتــة هادئــة مســتقرة بعــد احلركــة الســريعة وكأXــا الالزمــة الباقيــة

  ). َحْوِيل َكَربِيَضِة اْلَغَنم
فـََلمَّا نـََهْضُت بِاْألَْمِر َنَكَثْت طَائَِفٌة َوَمَرَقْت أُْخَرى َوَقَسَط آَخُروَن َكـأَنـَُّهْم ملَْ َيْسـَمُعوا  «ويف عبارة 

 َّÀاکتســـبت الکلمـــات واجلمـــل يف هـــذا املقطـــع جرســـاً موســـيقيًا ، )٢: ق١٣٧٦ ،شوشـــرتى(» َكـــَالَم ا
وحرکـة الفتحــِة . َنَكثَــْت، َوَمَرقَـْت وَقَســطَ : ها کــخاصـاً ويـأيت ذلــک مـن متاثــل بعـض الکلمــات بعضـ

ملـا نقـرأ . اجلو اهلََرب وعدم التقيـد یعل یبتکرارها يف األفعال املذکورة سبَّب جرساً وايقاعاً قد أضف
يتطلَّب البحُث أن خنتصر البيان هنـا علـى . هذه اجلمل متوالية جند هيئة الفرار والطغيان واالحنراف

قــال القــدماء خبّفــة الفتحــة وثقــل الضــمة والكســرة فمــرّد ذلــك إىل ظــاهرة «. ة للفتحــةالداللــة املعنويــ
اجلمال الصويت حيث الكالم املفتوح يـروق ملـا يـوحي بـه مـن حركـة ونشـاط وحيويـة وإرادة، بالنسـبة 
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. الــرتاکم والتفــاقم یاالXــزام واخلضــوع والضــم الــذي يــدّل علــ یالکــالم املکســور الــذي يشــري إلــ یإلــ
ينبــئ عــن الكثــرة، ويشــار بــه إىل الســعة يــدّلك علــى ذلــك أن األخــرس إذا أخــرب عــن شــيء   والفــتح

أي التأثري على العامل اخلـارجي ألنَّ الفتحـَة : وهکذا حركة الفتح.كثري فتح شفتيه، وباعد بني يديه
مما  نستنتج .)٦٨: ق١٤٣١ ،غزال( »تدّل على العمل الصادر عن الفاعل بإرادة منه حقيقة أو جمازًا

بالنکث واملرق والقسـط وتسـبِّب  مليئاً جواً  تصّورقيل أنَّ الفتحات املتوالية يف هذه العبارة بأصواqا 
  . یفلها تأثريها يف النفوس ودورها يف أداء املعن.یَم بني الصوت واملعنؤ التال

ُ َعلَـى اْلُعَلَمــاءِ َوَمــا أَ  ــ احلُْجَّـِة ِبُوُجــوِد النَّاِصــرِ لَــْوَال ُحُضـوُر اْحلَاِضــِر َوقِيَــاُم «ويف عبـارة  َّÀَأالَّ  ـــ َخــَذ ا
 تالئـم؛ هنـاک داللـة صـوتية »َألَْلَقْيُت َحبْـَلَها َعَلى َغارcَِِـا ـ ظَاملٍِ َوَال َسَغِب َمْظُلومٍ  يـَُقارُّوا َعَلى ِكظَّةِ 

ــ ــرحها. یاملعنــ ـــي شــ ــا هـ ـــرتاکم :وهــ ــن الــ ــو مــ ـــاظ جبــ ــوحي األلفـ ــذه العبــــارة تــ يف املقطــــع األول مــــن هـــ
ـــا کلَّهـــا حـــروف جمهـــور ی هـــذا املعنـــ یويـــدلّنا علـــ. االزدحـــامو  َّXإال  ةأوًال احلـــروف املســـتعملة هنـــا، أل

ألنَّ الضمَة بثقلها تدلُّ علـى » ُحُضور«وثانياً توايل ثالث ضمات يف لفظ . الصاد واحلاء: احلرفني
ی يدّل هذا احلـرف علـ ملا«وثالثًا تکرار حرف الضاد يف کلمتني احلضور واحلاضر . الرتاكم والتفاقم

ــِة، تضــفي  .)٤٥: م١٩٩٩علــي الصــغري،(» الغلبــة حتــت الثقــل ورابعــًا تکــرار حــرف اجلــيم يف لفــظ احلُْجَّ
ــ ــي معنـــ ــوتية علـــ ــــة صـــ ــا  یداللـ ـــ َّXــام أل ــ ــرتاکم واالزدحـ ــدَّة «الـــ ــ ـ ــد الشِّ ــيت تفيـــ ـــورة الـــ ــــروف ا�هــ ــــن احلـ مـ

ــل الصـــوتية . )٤٦: هاملصـــدر نفســــ(» واالصـــطدام ــل هـــذه العوامــ ــّک الســـمع وهکــــذا تأن کـــاد توکـ صــ
ــة الصــوتية واملعنــ. یکثِّــف املعنــت ــارُّوا، ألنَّ اإليقــاَع هنــا  یوهکــذا جنــد تالئمــاً بــني الدالل يف لفــظ يـَُق

عليـه املصـوتان الطـويالن مسـحة يف اهلـدوء  یوقـد أضـف. يالئـم جـو اإلذعـان والتسـليمئ إيقاٌع هـاد
الــداّل (اللفــظ حــوَّال الصــوَت مــن الرتجيــع وهکــذا اإلدغــام والتشــديد يف هــذا . املناســب هلــذا املقــام

وأمـــا کلمـــة . يوحيـــان جبـــو مـــن القـــرار فهمـــا) الرتاخـــي علـــیالـــداّل (املـــد  یإلـــ) اخلّفـــة واجلَـــَوالن علـــی
 ،ابـن منظــور(» يعــرتي اإلنسـان مـن الثقـل والكـرب عنــد امتالئـه مـن الطعـام«ا لغـًة عّمـ تعـّرب » ِکظـَّة«

ــا اســُتعمِ . )ظ ظ مــادة کـــ: ق١٤١٤ َّXمبــا فيهــا مــن غلظــة وشــدة وثقــل، هلــذا  یلت هنــا إلضــاءة املعنــفإ
ومـا يـنجم . احلـرف املشـدد یاللهـاة يف ضـم الکـاف إلـ یاخلاص املتولد بأطباق اللسان علـ یالصد

 . جبرسها العنيف وصوqا ا�هور السَّمع مع الضاد املضعَّفة یعن ذلک من رنّة يف النفس، ووقع عل
َهـــَدَرت مث «: اخلطبــة جــاء ويف العبــارة األخــرية مــن هــذه َهيهـــات يــا ابــن عبــاس تلــك ِشقِشــَقة ٌ

هنـا » َهـَدَرت«فعـل . ومعنامهـا» قـرَّت« و» َهـَدَرت«: وهنا جند تالئماً بني صوت الفعلني. »قـَرَّت
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ــوتاً يف احلَْنَجـــرَة«: يعـــين » َهـــَدَرت«. )ر د مـــادة ه: ق١٤١٤ ،منظـــور ابن(»  ِشقِشـــَقٌة َغلَـــت وَردََّدت صـ
متشکٌل بالَفَتحات الثالث ، فهو يظهر الراء ـالتاء  ـ اهلاء: روف املهموسة والذلقية کـمن احلمتکوٌَّن 

ألنَّ الفتحـَة هـي أخـفُّ . جوِّ الفعل أي سيالنه وحيويته یعل یوهذا کله أوجد إيقاعًا وجرسًا أضف
وثقل الضمة والكسرة اَحلرَکات وتُنبئ عن الكثرة، ويشار به إىل السعة إذا قال القدماء خبّفة الفتحة 

ظاهرة اجلمال الصويت حيث الكالم املفتـوح يـروق ملـا يـوحي بـه مـن حركـة ونشـاط «فمرّد ذلك إىل 
: ق١٤١٤ ،منظـــور ابن( َســـَكَنت وهـــدأت: يعـــين  »قـــرَّت«وأمـــا فعـــل . )٦٨: ق١٤٣١ ،غـــزال( »وحيويـــة
قطعـني بـدًال مـن أن م إلـیوالصوت يف هذا الفعـل بإدغـام حـرف الـراء وتقسـيم الفعـل  .)ر ر مادة ق

ألنَّ الــراء يقــال هلــا «.جــواً مــن القــرار والســکون تِلــَو احلَيويــة والَتَذبــُذب يُشــيعيکــون ثالثــة مقــاطع، 
يتکـــّون هـــذا الصـــوُت بـــأن تتکـــرر . احلـــرف املکـــرَّر ألنـَّــک إذا نطقـــَت cـــا أخرجـــَت کأXـــا مضـــاعفة

فکـــان . واء اخلـــارج مـــن الـــرئتنيويکـــون اللســـان مســـرتخياً يف طريـــق اهلـــ. اللثـــة یضـــربات اللســـان علـــ
. الصوت الذي أصدرته هو صورة صوتية للحدث نقلها جهـاز النطـق بأمانـة دون زيـادة أو نقصـان

 ،فهمـــي( »فداللـــة حـــرف الـــراء قائمـــة فيـــه ومنســـجم ومـــتالئم مـــع املعـــين الـــذي يريـــد أن يـــتکلم عنـــه
  .)٥٦: م١٩٩٨
مؤثراً يزيد يف إبـراز املعـاين  ةً موسيقي ةً ملقد أكسبت الفواصل يف هذه اخلطبة إيقاعاً صوتياً ونغو 

ذان، هلذا كان هذا اجلمـال الصـويت يعتمـد علـى انسـجام األنغـام يف تـردد رتيـب ال متلـه اآل. ويقويها
غري نشاز، فتنفَر منه اآلذان، وتتأذى به، متسق مع مـا ينبعـث يف الـنفس مـن هـزّات داخليـة، فيـتم 

حـني نقـرأ اخلطبـة جنـد النـرب الصـويت املتنـاغم واملنسـجم يشـيع . التوافق بني الـنغم اخلـارجي والـداخلي
؛ ألنَّ اإليقـاع )ع(كالم اإلمـام علـي ولقد كان السجع من أبرز العناصر املوسيقية اليت ميَّزت. فيها

. إليه النفوس أميل واآلذان لسماعِه أنشط الصويت هو مسُة السجع الغالبة وجوهرُه الفين الذي جيعل
  :»الشقشقية«ن هذا التوازن يف خطبة بأمثلة م ونأيت
َهــا َحمَـلُّ اْلُقْطــِب ِمــَن الرََّحـى« ــْيُل  ـ َأنَّ َحمَلِّـي ِمنـْ ــرُ يـَْنَحـِدُر َعــينِّ السَّ َفَســَدْلُت  ـ َوَال يـَْرقَـى ِإَيلَّ الطَّيـْ

يـَْهـَرُم ِفيَهــا  ـلَـى َطْخيَـٍة َعْميَـاء ْصـِربَ عَ َأْن َأُصـوَل بِيَـٍد َجـذَّاَء َأْو أَ  ـا َكْشـحًا ُدونـََهـا ثـَْوبـاً َوَطَويْـُت َعنْـَهـ
َوَيْكثـُـُر  ـيـَْغُلُظ َكْلُمَها َوَخيُْشُن َمسُّـَها  ـ  َقًذى َوِيف اْحلَْلِق َشًجاَوِيف اْلَعْنيِ  ـ ُري َوَيِشيُب فِيَها الصَِّغرياْلَكبِ 

َهــااْلِعثَـاُر فِيَهــا َوا لَــْوَال ُحُضـوُر اْحلَاِضــِر َوِقيَــاُم  ـــ َأْسـَلَس َهلـَـا تـََقحَّـمَوِإْن  ِإْن َأْشـَنَق َهلـَـا َخــَرمَ  ـــ ِالْعتِـَذاُر ِمنـْ
ِة ِبُوُجوِد النَّاِصر علـى الـنص سالسـة  إنَّ هـذا التكرار النغمي الـذي وفـَّره السـجُع قـد أضـفى. »احلُْجَّ

  .النص ورونقًا، وساعد بشكل كبري يف توضيح الدالالت اإلحيائية الكامنة يف
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  »خلقة الطاووس«بة اإليقاع الصويت يف خط .۴
الصويت هلذه اخلطبة جيذب االنتباه، ويعزز داللة النغم، ويؤلف نوعاً مـن االنسـجام الصـويت اإليقاع 
) ع( مـامتستلّذها األمساع وترتاح النفس عند قرائتهـا وجتـد متعـًة ومجـاًال ينـتج عـن إختيـار اإل احملبب

اإليقـــاع  یوســـنلقي الضـــوء علـــ. مـــاتلکلماتـــه ومـــا بينهمـــا مـــن تالئـــم يف احلـــروف واحلرکـــات والکل
  :الصويت يف هذه اخلطبة ونقوم بتحليلها

ــةٍ « ، لفــظ »َوُمَرْفرِفَــٍة ِبَأْجِنَحِتَهــا ِيف َخمَــارِِق اْجلَــوِّ اْلُمنْـَفِســح«يف عبــارة  مبفــرده رســم صــورة » ُمَرْفرَِف
ــذي يلقيــــه يف اخليــــال ــه الـ ــذي يلقيــــه يف األذن وبظلــ ــه الــ ــة جبرســ ــراء«تکــــرار احلــــرفني . شاخصـ  و» الــ

مـن الطـريان وهيئـة مـن الصـعود والنـزول  جبـوٍّ أربعة مقـاطع يـوحي إلی وأيضا تقسيم الکلمة » الفاء«
وهـــذه الصـــفة  .)٩٧: ش١٣٨٠،موســـوي( هـــو التکريــر» الـــراء«للجنــاحني وأيضـــا مـــن صــفات حـــرف 

قــد  تکســريمجــع  ةيف صــيغ» َأْجِنَحِتَهــا«وهکــذا اإلتيــان بلفــظ . اللفظــي لکلمــة ُمَرْفرِفَــةٍ  یتالئــم املعنــ
جبو الطريان وcذا اجلرس والظل يتصور اخليال ذلک الطريان املـنظم واملکـرر وإذا تأملنـا هـذه  یأضف

  .العبارة نالحظ أنَّ اإليقاع فيه شديد وسريع يالئم جو النص وموضوعه
 یمعنـ» عبالـة«حنـس جبـرس  »َوَمَنَع بـَْعَضَها ِبَعَباَلِة َخْلِقِه َأْن َيْسـُمَو ِيف اْهلـواء ُخُفوفـا« ويف عبارة
يئـة cاللسـان ويـوحي  یالسـرعة والفسـحة ألنَّ تلفـظ العبالـة شـديد علـ یمعنـ» اهلـواء«الثقل وجبرس 

جنـد تالئمـاً  یاللسـان بعبـارة أخـر  یسـهل يسـري علـ» اهلـواء« بلفظـة تلفظالـمن البطء والثقل ولکـن 
ـــُر لَـــْوِن َمـــا َفِمنْـَهـــا َمْغُمـــوٌس ِيف «ويف عبـــارة . بـــني جـــرس اللفظـــني ومعنامهـــا  قَالَـــِب لَـــْوٍن َال َيُشـــوبُُه َغيـْ

 .)٦١: ق١٣٧٦ ،شوشــرتى(» ِيف لَــْوِن ِصــْبٍغ قَــْد طُــوَِّق ِخبِــَالِف َمــا ُصــِبغَ   َوِمنْـَهــا َمْغُمــوسٌ  ـ ُغِمــَس فِيــهِ 
فاإليقاع ميتـد مـن املطلـع جبـوه املصـبوغ بـاأللوان املتحـدة أو املختلفـة، والتناسـق واضـٌح بـني املشـاهد 

للمجهـول، ) َمـا ُصـِبغَ  ـقَـْد طُـوَِّق  ــ ُغِمـَس فِيـهِ (ويالحـظ أن بنـاء ثالثـة أفعـال . نـًا وحركـًة وإيقاعـاً لو 
ومـا فيـه مـن وقـع ) َمـا ُصـِبغَ  ـ ِصـْبغٍ  ـ ُغِمـَس فِيـهِ  ـ َمْغُمـوسٌ (كمـا أن إيقـاع   ،يتناسـق مـع جـو الـنص

وع وينّبه املخـاطبني للنظـر أمهية املوض یيشري إل» السني« یوسعة وبسطة عل» الصاد«شديد على 
  .واالعتبار من عجائب هذه اخلالئق املتلونة اجلميلة

َويـَـــُؤرُّ ِمبََالِقِحـــِه َأرَّ اْلُفُحـــوِل  ،يـُْفِضـــي َكِإْفَضـــاِء الدَِّيَكـــةِ َخيْتَـــاُل ِبأَْلَوانِـــِه َوَميِـــيُس ِبَزيـََفانِـــه «ويف عبـــارة 
َرابِ  سـبيل املثـال ال  ینا يرّق ويلني، وأحيانـا يشـتّد ويعنـف، علـ؛ اإليقاع هنا أحيا»اْلُمْغَتِلَمِة ِيف الضِّ

بـــل جـــرس » َخيْتَـــاُل ِبأَْلَوانِـــِه َو َميِـــيُس ِبَزيـََفانِـــه«يوجـــد أّي حـــرف مشـــدد أو الصـــيغة املبالغـــة يف عبـــارة 
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. احلرکـة املفتخـرة تناسـب املعـاين املرسـومة يف هـذا املكـان املختـال یاحلروف والکلمات هنا يدّل عل
مواضـــيع اجلـــد يشـــتد إيقـــاع اللفـــظ ويقـــوى لإلحيـــاء بـــاملعىن،  إلـــی )ع(دما يتطـــّرق اإلمـــام ولکـــن عنـــ

ويستخدم الصيغة املبالغة اليت يکون النرب فيها على احلروف املشّددة مما يُعطيها جرسـاً متسـقاً يـؤثر 
َرابِ َويـَُؤرُّ ِمبََالِقِحِه َأرَّ اْلُفُحوِل اْلُمْغَتِلَمِة ِيف ال«: حنو. أکثر التأثري   .»ضِّ

َبَتِت اْألَْرضُ فَِإْن َشبـَّهْ «ويف عبارة   َو ِإْن َضـاَهْيَتُه  ــ  ِمْن َزْهَرِة ُكـلِّ َربِيـعٍ َجًىن ُجِينَ : قـُْلتَ  ـ َتُه ِمبَا أَنـْ
َقْت بِـاللَُّجْنيِ ْدنُطِّ قَـ ــ ُهَو َكُفُصوٍص َذاِت أَلْـَوانٍ َوِإْن َشاَكْلَتُه ِباْحلُِليِّ فَـ  ـ ِس فـَُهَو َكَمْوِشيِّ اْحلَُللِ ِباْلَمَالبِ 
جنـد تناســقاً شــديداً بــني  ـــ» َجــًىن ُجـِينَ ِمــْن َزْهــَرِة ُكـلِّ َربِيــعٍ «بتأمــٍل يف مقـول القــول أي يف ـــ  اْلُمَكلَّـلِ 

 ـ اليـاء ـ النـون ـ اجلـيم«: مـن الوقـع الشـديد للحـروف ا�هـورة کــ یحنّس تأکيد املعنـ. یاإليقاع واملعن
وهـذه احلـروف اسـتخدمت يف هـذه اجلملـة القصـرية مخـس « العـني ـالبـاء   ـالـالم  ــ الراء ـ الزاء ـامليم 

الشني، : (استخدام حروف کـوبعد ذلک جند . عشرة مرة ومن مث تؤديان املدلول للحس والوجدان
ــي واســتخدام ألفــاظ مفخَّمــة کـــب تــوحي ،)الســني، الصــاد َقــْت، : (الصــفري والتفشِّ ، نُطِّ ، ُحلِــيِّ َمْوِشــيِّ

، اْلُمَكلَّــلِ اللُّ  حيـدث اإليقــاع باإلفـادة مــن جـرس األلفــاظ وتنـاغم العبــارات إلحـداث التوافــق «) َجـْنيِ
 ،فيـــدوح( »الصـــويت بـــني جمموعـــة مـــن احلرکـــات والســـکنات لتأديـــة وظيفـــة مسعيـــة والتـــأثري يف املســـتمع

  .)٣٣٥: م١٩٩٢
ــارة  ـــاِل َويـََتَصـــفَُّح ذَ «ويف عبـ ــرِِح اْلُمْخَت ــَي اْلَمـ ــي َمْشـ ــاِل َميِْشـ ـــُه َضـــاِحكاً جلََِمـ ـــِه فـَيـَُقْهِق ــُه َوَجَناَحْي نـَبَـ

ـي و تکـرار مشـي مـرة » الشني«جرس حرف  » ِسْربَاِلِه َوَأَصابِيِغ ِوَشاِحه بتکراره مع ما له مـن التفشِّ
» الصـــاد«جـــو مـــن املشـــي والتفـــرج  وحـــرف  یبشـــکل املصـــدر يـــوحي إلـــ یيف صـــورة الفعـــل وأخـــر 

جـــواً مـــن التصـــفُّح والتأمُّـــل وأيضـــا  يشـــيع .)١٧ :م٢٠٠٨ ،بـــدهللاع( املعاجلـــة الشـــديدة یبداللتـــه علـــ
وتکـرار حـرف القـاف يف . حالـة التعـّرف وشـدَّد علـیcيئـة النظـر  يـوحيقـد » يتصّفح«التشديد يف 

لفـظ » فـَيـَُقْهِقـهُ «مخسة مقاطع يوحي جبـو مـن إظهـار الصـوت والقهقهـة و یوتقسيمه إل» فـَيـَُقْهِقهُ «
األذن يف هيئة قهقهة شديدة وهذا   یيصل إل ی ثقله وعنف جرسه حتيکاد خيرق صماخ األذن يف

  . التالئم والتناسق بني اجلرس واإليقاع وموضوع النص ومعناه یکلُّه يدّل عل
ــْيظٍ «ويف عبــارة  َــا أَْمَطــاُر رَبِيــٍع، َوَال ُمشُــوُس قـَ ِّcِمــْن  َوَقــْد يـََتَحِســرُ . فـَُهــَو َكــاْألَزَاِهِري اْلَمْبُثوثَــِة، ملَْ تـَُر

استخدام لفظ مجع اجلمع أي األزاهري بدًال » فـََيْسُقُط تـَتـَْرى َو يـَْنُبُت تَِباعا ـ يِشِه َويـَْعَرى ِمْن لَِباِسهِ رِ 
بنــاء ا�هــول  یعلــ» املبثوثــة«وتکــراره واســتخدام لفــظ » الثــاء«مــن املفــرد أو اجلمــع وجــرس حــرف 



 ه نصريي روح ال  و خلقة الطاووس أمنوذجاً  خطبتا الشقشقية: االيقاع الصويت يف 0ج البالغة

55 

 

تلون وتنـوع لـون الطـاووس وهـذا کلـه يشـري  ر غري مباشرةالذي يلقي جواً من الغموض واإلcام يذکّ 
خيتلـف  یمث بتبع اختالف اجلـو واملعنـ. املراد تعبريه یم بني إيقاع األلفاظ املستخدمة ومعنؤ التال یإل

العبـارتني حنـس  هـاتني يف تأمـلالألنَّنـا ب» َوَال ُمشُـوُس قـَـْيظٍ «وعبـارة » َأْمطَـاُر َربِيـعٍ «اإليقاع بني عبارة 
لفرح يف األويل وهذا اإلحساس منبعث من صفات احلروف املستخدمة وخمرج توليد اللني واهلدوء وا

احلروف والتآلف بينها ولکـن يف العبـارة الثانيـة جنـد جـواً مـن العنـف والشـدة وهـذا اجلـو منبعـث مـن 
وايضـــاً غالبيـــة  احلـــروف يف العبـــارة الثانيـــة متصـــفة باإلصـــمات «. إيقـــاع حروفهـــا والثقـــل يف تلفظهـــا

االخـتالف إمنـا تـدرك مـن  افأکثر وکما أسلفنا وهـذه احلركـة الداخليـة وهـذ ب الثقل أکثرالذي يسبِّ 
 .)٤٣: م١٩٧٦ ،العياشـي( »خالل فهم متكامل لنمـو احلركـة اإليقاعيـة داخـل البنـاء الكلـي للعبـارتني

ــبها ذائقـــة مسعيـــة قـــدختتلف عـــن ســـواها مـــن  وال شـــک أنَّ اســـتقالل أيـــة کلمـــة حبـــروف معينـــة يکسـ
مؤثرة يف النفس، إما  ـ یوإن احتدا معن ـمبا جيعل کلمة دون کلمة  یت اليت تؤدي نفس املعنالکلما

فهــي حينــاً تصــکُّ الســمَع وحينــاً qيــيء . ، وإمــا بإقبــال العاطفــة وإمــا بزيــادة اإليقــاعیبتکثيــف املعنــ
هذا ... شيٍء فزعاً من شيء أو توجُّهاً لشيٍء، أو رغبة يف : صيغة التأثر يالنفَس وحيناً آخر تضف

املنـــاخ احلافـــل تضـــفيه الداللـــة الصـــوتية وحـــروف صـــاحبت بعـــض الکلمـــات فعـــاد للکلمـــات الوقـــع 
ــر  ـــه کلمـــة أخـ ــنفس، مبـــا ال تعطي ــن الـ ــاص مـ ــیاخلـ ـــة مــــن ی، مقاربـــة للمعنـ ــه صـــيغة مماثل ، أو ال تفرغـ

  .الرتکيب
ا يف الســـمع املقيـــاس الفـــّين يف مجـــال اللفظـــة يرجـــع إىل حســـن وقعهـــ إنَّ وکمـــا رأى ابـــن األثـــري «

ســواء أكانـــت متقاربـــة املخـــارج أو متباعـــدة، إذ هنــاك كلمـــات متقاربـــة يف خمارجهـــا ولكنهـــا حســـنة 
ـــع يف اآلذان ـــري(» الوقـ ـــن األثـ ــروف  .)١٥٤: م١٩٦٢ ،ابـ ــني احلــ ـــرى بــ ـــات أخـ واحلقيقــــة أنَّ هنــــاك عالقـ

 بَ َهـكمـا ذَ .، من شدة ورخاوة وجهر ومهس وغـري ذلـك»صفات احلروف«غريخمارجها، وأعين cا 
إىل ذلـــك مصـــطفى صـــادق الرافعـــي، فقـــد حتـــدَّث الرافعـــي عـــن إعجـــاز الـــنظم املوســـيقي يف القـــرآن 
الكــرمي، وأرجــع ذلــك لرتتيــب حروفــه باعتبــاٍر مــن أصــواqا وخمارجهــا، ومناســبة بعــض ذلــك لبعضــه، 

 ،لرافعـيا( مناسبة طبيعية يف اهلمس واجلهر، والشدة والرخـاوة، والتفخـيم والرتقيـق، والتفشـي والتكريـر
  .)٢١٥: م١٩٧٣

فـَيَـْنَحتُّ ِمـْن  ـ ُط تـَتـَْرى َويـَْنُبُت تَِباعاً فـََيْسقُ  ـ يِشِه َويـَْعَرى ِمْن لَِباِسهِ َوَقْد يـََتَحسَُّر ِمْن رِ «ويف عبارة 
ــاَت َأْوَراِق اْألَْغَصــانِ َقَصــِبِه احنِْ  ــًا َحــىتَّ يـَعُــوَد َكَهْيَئتِـــِه قـَْبــَل  ـ َت : فألفــاظ کــــ»  ُســُقوِطهُمثَّ يـََتَالَحـــُق نَاِمي
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َرى ـ فـََيْسُقطُ  ـ يـَْعَرى ـ يـََتَحسَّرُ ( َتاَت َأْورَاقِ  ـ فـَيَـْنَحتُّ  ـ يـَْنُبتُ ـ  تـَتـْ هذه األلفاظ مبا کل ). ُسُقوِطه ـ احنِْ
واجلو ويوحي cيئة  یإيقاعاً متناسقاً مع املعن ختلقفيها من عالقات متشابكة، وصفاqا، وحركاqا، 

ألنَّ إيقــاع . اء وتتكــون هــذه اإليقاعيــة مــن جمموعــة عناصــر ملتحمــٍة فيمــا بينهــامــن الســقوط والفنــ
فـإنَّ تنـاغم « األلفاظ التتضح معامله إال ضمن السـياق الـذي حيـدد قيمتـه الفنيـة واجلماليـة، وبالتـايل

اإليقــاع اللفظــي بعضــه مــع بعــض مث مــع الصــور والظــالل واملعــاين واألفكــار يكســب التعبــري إيقاعــاً 
: م١٩٨٠ قطــب،( »، يعمــق اإلحســاس بــاملعىن، مــن خــالل دخولــه إىل الــنفس مــن منافــذ شــىتمعينــاً 
فإيقاعية األلفاظ التكفي وحدها لتصوير املعىن، على الرغم من تنوع عالقاqا البنائية ما مل  .)٣٢٠

 حـــني تتجمـــع الكلمـــات يف اجلمـــل، ويف العبـــارات،«توضـــع يف ســـياقها املالئـــم هلـــا يف التعبـــري ألنَّـــه 
  .)٤٠:م١٩٦٤ ،حسن( »تكتسب جرساً موسيقياً آخر، زيادة على ما كان هلا من موسيقى فردية

 ـ يـَّةً َأرَْتـَك ُمحْـَرًة َوْرِديـًَّة َوتَـاَرًة ُخْضـَرًة زَبـَْرَجدِ  ـ ْعَرًة ِمـْن َشـَعَراِت َقَصـِبهِ َوِإَذا َتَصـفَّْحَت َشـ«ويف عبارة 
» الشـني«بتکـرار لفـظ شـعر وبتکـرار حـرف » َشـْعَرًة ِمـْن َشـَعَراتِ «ة عبـار  »َوَأْحَياناً ُصـْفَرًة َعْسـَجِديَّةً 

ي بغري نظام وبتکرار حرکة الفتحـة وجبرسـه الـذي يلقيـه يف األذن رسـم صـورة التفشِّ  یالذي يدّل عل
ــة مالئمـــة مـــع املعنــــ ــياق یشاخصـ ــي «يف  مـــن خــــالل التأمـــلو هکـــذا . والسـ ـــَرًة إيل منتهــ َأرَتْـــَك ُمحْ

اســتعمل  )١٧م؛ ٢٠٠٨عبـدهللا، (»شـيوع الوصـف یالـذي يــدّل علـ«» الـراء«حـرف جنـد أنَّ » العبـارة
االضـطراب واهليجـان اسـتخدم تسـع مـرات فنجــد أنَّ  یالـذي يـدّل علــ» التـاء«سـبع مـرات وحـرف 

وکــل األلفــاظ هنــا منونــة  بالفتحــة . يــوحي جبــو مــن مجــال تلــون الطــاووس» التــاء« و» الــراء«تکــرار 
فحركـة اإليقـاع يف هـذه .متامـاً مـع هـذه اهليئـة املتحرکـة املنفتحـة ةٌ متناسق الفتحة یوواضح أنَّ موسيق

ــا نــرى صــورة أزاهــري  العبــارة تســتمر ممتــدة يف أقصــى درجــات الســرعة والشــدة، لرتســم األلــوان وكأنن
وأيضــاً يســتمر التعبــري الفــين يف تســريع اإليقــاع  جنــبٍ  یمحــراء وخضــراء وصــفراء متحرکــات جنبــًا إلــ

َوْرِديـًَّة وزَبـَْرَجِديـًَّة  ـُمحْـَرًة وُخْضـرًَة وُصـْفَرًة ( :الفواصـل علـى وزن واحـد وروّي واحـد کــ باالعتمـاد علـى
  ).وَعْسَجِديَّةً 

البالغـــة إشـــعاع للـــنظم اخلـــاص يف کـــل موضـــع وتابعـــة لقصـــر الفواصـــل  يف Xـــج یفاملوســـيق« إذاً 
ا تابعة النسجام احلروف يف الکلمة املفردة والن َّXسجام األلفاظ يف الفاصلة الواحدةوطوهلا کما أ« 

ـــاين، ( ــــل  .)٩٧: م١٩٦٨الرمــ ــيقي يف الفواصـ ــــع املوســـ ــــذا التنويـ ــارزةإنَّ هـ ــاهرة بـــ ـــة  ظـــ ـــة «يف خطبــ خلقــ
 : نأيت بأمثلة منها فيما يليأيضاً و ِمن َمثَّ » الطاووس
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َفأََقاَم ِمْن َشـَواِهِد اْلبَـيِّنَـاِت َعلَـى ... ابـَْتَدَعُهْم َخْلقاً َعِجيباً ِمْن َحيَـَواٍن َو َمَواٍت َوَساِكٍن َوِذي َحرََكاٍت «
َعِتِه َوَعِظيِم ُقْدَرتِِه  َفرِِج ... َلِطيِف َصنـْ َوَنَسـَقَها ... وُمَرْفرَِفٍة بَِأْجِنَحِتَها ِيف َخمَارِِق اجلَْوِّ اْلُمنـَْفِسِح َواْلَفَضاِء اْلُمنـْ

الـَِّذي أََقاَمـُه ِيف َأْحَكـِم تـَْعـِديٍل َوَنضَّـَد أَْلَوانَـُه ِيف ... تِـِه َوَدِقيـِق َصـنْـَعِتهِ َعَلى اْخِتَالِفَها ِيف اْألََصـاِبيِغ بَِلِطيـِف ُقْدرَ 
فـَيـَُقْهِقـُه َضـاِحكاً جلََِمـاِل ِسـْربَاِلِه َو َأَصــاِبيِغ  ... ِجبَنَـاٍح َأْشـرََج َقَصـَبُه َوَذنَـٍب َأطَــاَل َمْسـَحَبهُ ... َأْحَسـِن تـَْنِضـيٍد 

نـــاً ِإَذا َتَصـــفَّْحَت َشـــْعَرًة ِمـــْن َشـــَعَراِت َقَصـــِبِه أََرتْـــَك ُمحْـــَرًة َوْرِديَّـــًة َوتَـــاَرًة ُخْضـــَرًة َزبـَْرَجِديَّـــًة َوَأْحَياَو ...  ِوَشـــاِحِه 
  .»َعْسَجِديًَّة َوَأْعَجَز اْألَْلُسَن َعْن تـَْلِخيِص ِصَفِتِه َوقـََعَد cَِا َعْن تَْأِديَِة نـَْعِتهِ ُصْفَرًة 
 

  نتيجةال
فلهـا الفضـل يف qيئـة األذهـان  سيقى األلفاظ تشكل جانبًا كبرياً من التأثري يف قضـية التلّقـي،إّن مو 

موضوعات، فالنَّفس اإلنسانية بفطرqـا متيـل  واستقطاcا، وتفاعلها بعد ذلك مع ما يطرح إليها من
والعبـارات،  يکمل باإليقاع املوسيقي للحـروف والکلمـات .إليه إىل اإليقاع الصويت املنتظم، وتأنس

الــذهين، األداء الفــين، وهــو جــزء أصــيل مــن التعبــري األديب ويــؤثر يف طبيعــة األثــر  یاملعنــ یزائــدة علــ
جنــد أنَّ  البالغــة Xجوبتأمــل يف ُخطَــِب . الــذي ترتکــه يف مشــاعر املتلقــي ويف نوعــه ودرجتــه کــذلک

تنوعـه وتشـكيالته، ويف كمياتـه  يف البالغـة Xجاإليقاع الصويت من الظواهر الفنيـة املهمَّـة يف أسـلوب 
فاإليقاعيـة بـني احلـروف لتوظيفهـا يف أداء املعـىن . وكيفياته ودرجاته، حسـب مـا يقتضـيه املعـىن املـراد

تبــدأ مــن إقامــة عالقــات ملحوظــة يف حركــات احلــروف، وصــفاqا وخمارجهــا  البالغــة Xجيف أســلوب 
مبا أنَّ لكل حرف أو صوت نغماً وجرسـًا وما بينها من تناسب يف اجلهر واهلمس والشدة والرخوة و 

. داللـة الـنغم، ويؤلـف نوعـًا مـن االنسـجام الصـويت احملبَّـب خاصاً به، فتكراره جيذب االنتباه، ويعزز
يدّل داللة اجتاه وإحياء ويثري  یاملعن یإنَّ للحرف إحياًء خاصاً فهو إن مل يکن يدّل داللة قاطعة عل

  .ويوجه إليه ويوحي به یعنيف النفوس جواً يهييء لقبول امل
 و» الشقشقية«يف خطبة  یتأثري احلروف يف توليد اإليقاع الصويت، کانت املوسيق یإضافًة إل

إشعاعًا للنظم اخلاص يف کل موضع وتابعة لتنضيد اجلملة من کلمات وما فيها » خلقة الطاووس«
الکلمات واجلمل  من حرکات ومّدات منسوقة ومن منهج الرتکيب ومواقع الکلمات ومن طول

األلفاظ ذات اجلرس املوسيقي  البالغة Xجاستعمل يف . وقصرها ومن مقاطع اجلمل وفواصلها
الناعم الرخي والسلس املوحي يف املواضع اليت يشيع فيها جو من احلياة اهلانئة اجلميلة وقدتتسم 
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تناسقًا وتالئمًا مجيالً  ینر  هلذا. الذي أراد تصويره وبيانه یبالقوة والشدة املناسبة للمعن یاملوسيق
ومبقارنة اإليقاع الصويت يف  »الطاووس خلقة« و »الشقشقية«يف خطبة  یبني اإليقاع الصويت واملعن

هاتني اخلطبتني جند أنَّ اإليقاع يسري يف خلقة الطاووس هادئا لينًا متناسقًا مع جو اخلطبة وعينفاً 
  .هکهذ  ةجمهور  یيقألنَّ جوها يتطلب موس» الشقشقية«وشديداً يف 
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و » شقشقيه«خطبة در دو  البالغه آهنگ صوتي در نهج ضرب

  »آفرينش طاووس«
  ∗∗∗∗نصيري هال روح

  دانشگاه اصفهان)ع(البيت اهل استاديار گروه معارف قرآن و

  چكيده

آهنـگ متـون    به عبارت ديگر ضرب. و دلنشين استدر هر اثر ادبي، جالب  ـدروني   ـموسيقي  
تم خـود و تنظـيم   كه با ريارتباط با آن است؛ چرا ايجادمندي خواننده به اثر ادبي و  هسبب عالق

و از  دوشود كه طبع انسان بـا آن همـراه شـ    اننده، موجب ميبا عواطف خو نوسانات موسيقايي
البالغـه و بـه تبـع آن از     هـاي اساسـي نهـج    ر ريتميـك از ويژگـي  ساختا. شنيدنش به وجد آيد

كه شيريني خاصي به است؛ چرا» آفرينش طاووس«و خطبه » شقشقيه«هاي اصلي خطبه  ويژگي
در ايـن دو  ) ع(امـام علـي   . است ديع كردهرا خواندني، شنيدني و ب اين دو خطبه داده و آن دو

بـه همـين   . نـد ا آهنگ نيز توجه داشته به ضرب اند، خطبه به همان ميزاني كه به معنا اهميت داده
اي انتخاب كرده كه موسيقي متناسبي با فضـاي خطبـه    دليل در اين دو خطبه كلمات را به گونه

  .ايجاد كنند
آهنگ صوتي در اين دو  ضرب ـ تحليلي، به مطالعة با استفاده از روش توصيفي در اين مقاله

در همين راستا و به صورت خاص تأثير صوت در توليد ريتم متناسب با فضا . پردازيم ميخطبه 
آهنگ صوتي از صوت حروف و  كه ضرببا توجه به اين. كنيم ميو معنا را تحليل و بررسي 

ها پديد  توازن و تقارن جمله حركات در كلمه، چينش كلمات، صداهاي كوتاه و كشيده، و
هر دو خطبه به  آهنگ صوتيِ آيد، درصدد برآمديم كه تأثير اين عوامل را در توليد ضرب مي
  .رت مبسوط مورد مداقه قرار دهيمصو
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