مجمة ديالى 2006 /

العدد الثالث والعشرون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفاصمة وبنية االنسجام الشكمي
في سورة اإلنسان
أ.م .د .إياد عبد الودود الحمداني

كمية اآلداب -جامعة البصرة

م .د .خــيــــــري جبــيـر الجميــمي

كمية التربية لمبنات -جامعة االنبار

المـقدمـة:
الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،وعمى آلو وصحبو وبعد؛
فقد كان لمالزمة سورة اإلنسان ،وتأمل أسموبيا ،واألنساق التي تشكل بنيتيا عمى مستوى

المقاطع وفيزيائية الصوت ،أبمغ األثر في اختيارىا موضوعاً لمدراسة؛ فيي من السور المدنية
التي تميزت بخصائص أسموبية تذكرنا بخصائص السور المكية ،وتنوعيا الموضوعي.

إن ىذه السورة تحقق انجا اًز صوتياً كبي اًر تحسـو األذن المدربة ،لما تحممو أصواتيا من

انسجام ووضوح سمعي (  ،)Sonorityوما تحققو تمك األصوات من طابع نغمي ،وكان عنوان
البحث(( :الفاصمة وبنية االنسجام الشكمي في سورة اإلنسان)) ،بمنزلة االستجابة الواعية لما

استحضره البحث في ىذا الجانب (الشكمي) من جيود منذ الخطوات األولى ،أو لنقل :إنو نتيجة

الموسع.
قبل أن يكون ميداناً لمتجربة والتمحيص المنيجي
ّ

تحاول ىذه الدراسة الكشف عن (بنية االنسجام) في السورة وما تييئو لخدمة الفاصمة،

باعتماد منيجية تحوم حول سمة االبتكار ،وتفيد من التوجيات الحديثة في النقد األسموبي الذي
ىيأ طابعاً (إشكالياً) كان مدعاة لمتفصيل فيو عند (توطئة) البحث؛ لبيان واقع ىذه المنيجية .ثم
انتقل البحث إلى دراسة البنية وتحميل المقاطع التي استندت إلييا ،مستعيناً بالجدولة اإلحصائية،

محاوالً إظيار األنساق الصوتية ،وأنماطاً من (التوقيعات) ،فضالً عن طائفة من الظواىر

الصوتية /الموسيقية وما تظيره من استقطاب تجاه الفاصمة كالتنغيم ،واألنساق الصوتية األخرى

سماىا البحث(( :مزدوجات التوافق الترصيعي)) .ولم يدرس البحث النبر (  ،)Stressعمى
التي ّ
الرغم من اعترافو بإنجازه الصوتي النطقي ،والفونولوجي الوظيفي؛ لما يتَّسم بو من طابع (زئبقي)
يتصل باألداء ،وال يرتبط بـ (بنية االنسجام) التي يقوم عمييا مجال البحث.
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وخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج مثمت المحصمة النيائية ،لما كشف عنو البحث
ٍ
مالحظات عممية تقع في صميم موضوع البحث.
من
نى أن تكون قد حققت قد اًر من الفائدة؛
تعبر ضمناً عن محاولة تمييدية ُيتَ َم َّ
إن ىذه الدراسة ّ
فيي تسعى إلنارة الطريق أمام دراسات أغنى وأكثر شمولية ِ
ودق ّّة و ((من صدق اهلل
وج َّده ّ
نجا)).

تــوط ـئــة:
أصبح القول :إن النصوص تفرض المنيج المالئم الستنطاقيا ،من األمور البدييية في

تعدى ذلك (في الدراسات الجامعية) إلى أن أصبحت
الدرس النقدي الحديث ،بل إن األمر ّ
إنما ىي نتائج ُيتَوصَّل إلييا من جيود سابقة قبل
عنوانات البحوث لدى الكثير من الباحثينّ ،
البدء بكتابة تمك البحوث.

وعنوان ىذا البحث نتيجة تحققت من التطبيق اآللي لممنيج (المفترض) الذي أفاد من
األسموبية (  ،)Stylisticsبوصفيا محاولة منيجية لدراسة األسموب برؤية شمولية تكشف عن

يعد
((الفاصمة وبنية االنسجام الشكمي في سورة اإلنسان)) ،استناداً إلى المنيج اإلحصائي الذي ّ
((ذروة ما توصمت إليو األسموبية في سبيل تحقيق الموضوعية)) ( ) ،واالبتعاد عن االنطباعات
الذاتية ،ومحاولة االنفتاح تجاه (أسموبية التمقي) ،ووضع اليد عمى مميزات (النص) برؤية

(وصفية) تتفق وآليات تحميمو؛ فقد ((تطورت النظرة إلى القارئ عبر الدراسات التي قامت حول

األسموبية واأللسنية والشعرية ونقد استجابة القارئ ونظرية التمقي أو االستقبال))( ) ،فالقارئ  -في

المنظور الحديث  -عنصر ميم في دراسة النص وتأويمو ،و((العالقة بين القراءة والقرآن واضحة
تفحصيا في األصل المغوي الذي اشتقت منو [لفظة قرآن]))
جمية يمكننا ّ
المنضبطة).
إذ إن النص القرآني يفرض قراءتو (
َ

( )

وىنا مكمن الخطورة؛

إن ىذه الدراسة بحث في (األسموب) من حيث (الشكل) ،وىي تحاول الكشف عن العناصر
التي تييئ ذىن المتمقي بما تظيره من تخييب لتوقعو وتوليد لحالة من التوتّر بينو وبين (النص)،

( )1حول األسلوبية اإلحصائية (الجزء الثاني من البحث) ،محمد عبد العزيز الموافي ،مجلة عالمات في النقد ،مج  ،11ج ،43
ص.10 :
( )2جماليات األسلوب والتلقي  -دراسة تطبيقية ،أ.د موسى ربابعة.86 :
( )3التصوير المجازي  -أنماطو ودالالتو  -في مشاىد القيامة ،د .إياد عبد الودود عثمان.131 :
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فالقراءة بالمفيوم الحديث ((إنتاج داللة عمى نحو ما)) ( ) ،بل إن (األسموب)  -مرتكز الدراسة -

((واقعة داللية ،وان كان ّأول ما نكتشفو من ىذه الواقعة تشكيميا المغوي ،غير أنو من الخطأ أن
نقصر "األسموب" عمى "التشكيل المغوي"))( ).
إن دراسة (الشكل) بمعزل عن المضمون عمل إجرائي ذو عالقة بمنيجية البحث وأىدافو،
إذ إنو يييئ لدراسة المدرك الصوتي /الداللي ،وىو يعي أن (االنسجام الشكمي) ما كان ليظير

لوال تفاعمو مع المضمون.

المقطعية والوضوح السمعي:
البنية
ّ
ينبني (النص) القرآني في سورة اإلنسان من (  )702مقطع ،بمستويات متباينة من حيث
النوع ،فيو عمى نمطين*:

ويرمز لو بـ (ص ح) ،وىو يشير إلى:
األول :المقطع القصير (وىو مفتوح دائماً)ُ ،
ّ
صامت ( + )Consonantصائت قصير (،)Short Vowels
ِ
ب
ومثالو :كـُ  /تـ َ /
صح/صح/صح
الثاني :المقطع المتوسط بنوعيو:

أ .المفتوح ،ويرمز لو بـ (ص ح ح)

( )4حضور الداللة وغيابها  -وجهة نظر لغوية في قراءة النص (بحث) ،محمد ربيع الغامدي ،مجلة عالمات في النقد ،مج ،10
ج ،39ص.95 :
الجزار ، 330 ،وينظر
( )1لسانيات االختالف  -الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحداثة،د .محمد فكري ّ
حضور الداللة وغيابها ،95 :وجماليات األسلوب والتلقي.123 :
* رصد الدرس الصوتي العربي الحديث ثالثة أنماط من المقاطع ،تتضمن ستة أنواع ،على وفق اآلتي:
أ  -نمط المقطع القصير ،ويتألف من صامت  +صائت قصير ،ويرمز لو بـ (ص ح).
ب  -نمط المقطع المتوسط ،وىو نوعان:
 - 1يتألف من صامت  +صائت قصير  +صامت ،ويرمز لو بـ (ص ح ص).
 - 2يتألف من صامت  +صائت طويل ،ويرمز لو بـ (ص ح ح).
ج  -نمط المقطع الطويل ،وىو ثالثة أنواع:
 - 1يتألف من صامت  +صائت قصير  +صامت ،ويرمز لو بـ (ص ح ص ص) ،ومثالوّ :بر.

ىام.
 - 2يتألف من صامت  +صائت طويل  +صامت  +صامت ،ويرمز لو بـ (ص ح ح ص ص) ،ومثالو :مّ /
 - 3يتألف من صامت  +صائت طويل  +صامت ،ويرمز لو بـ (ص ح ح ص) ومثالو :ضالْـ/لين.

 -ينظر علم األصوات ،د .كمال بشر.512 -510 :
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وىو يشير إلى:

صامت ( + )Consonantصائت طويل (،)Long Vowel
ومثالو :ذا

 /ذو

 /ذي

ص ح ح /ص ح ح /ص ح ح

ويرمز لو بـ (ص ح ص) ،وىو يشير إلى:
ب .المغمقُ ،
صامت ( + )Consonantصائت قصير ( + )Short Vowelصامت ()Consonant
ُ /ق ْل
ِ /م ْن
ومثالو :قَ ْد
صحص /صحص/صحص

إن ىذين النمطين بأنواعيما الثالثة قد أسيما في انسيابية األصوات وتنوعيا التنغيمي ،لما
تقوم ِ
بو من إنجاز تنظيمي مرتبط بعممية المغايرة بين ىذه األنواع المقطعية:

(جدوليظهرعمليةالمغايرةبيناألنىاعالمقطعيةالثالثةفيالسىرة)
صحص المجمىع
صحح
صح
رقماآلية
22
11
5
6
1
30
12
8
10
2
20
6
8
6
3
22
6
8
8
4
21
7
8
6
5
21
6
7
8
6
22
6
8
8
7
24
6
8
10
8
26
8
8
10
9
18
7
6
5
10
25
8
6
11
11
16
3
5
8
12
27
6
10
11
13
23
6
7
10
14
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
المجمىع

10
4
6
2
13
10
17
7
3
8
7
7
14
8
11
9
13
266

7
6
7
5
6
4
8
7
5
4
2
3
8
8
7
11
8
208

9
5
5
4
12
6
16
6
8
9
5
8
6
12
6
6
7
228

26
15
18
11
31
20
41
20
16
21
14
18
28
28
24
26
28
702



إن ظاىرة المغايرة في المقاطع الصوتية موجودة في التعبير األدبي لمختمف المغات

اإلنسانية ،وال سيما المغة العربية ،وقد وظّف القرآن الكريم ىذه المغايرة بوصفيا خصيصة أسموبية
تسيم في شد المتمقي ( ) ،وقد رصد البحث ىذه الخصيصة في سورة اإلنسان التي أفادت من

كثافة المقاطع المفتوحة :القصيرة (ص ح) ،والمتوسطة (ص ح ح)؛ إذ شكمت النسبة األكبر في

يسميو الدرس الصوتي الحديث :الوضوح
نسيج النص (  ،)%67.52وىي عامل تفعيل لما ّ
السمعي ( ،)Sonorityلما تشكمو بنيتيا من صوائت قصيرة أو طويمة.

أما المقاطع المغمقة؛ فيي من نوع واحد متوسط رمز لو بـ (ص ح ص) ،وقد شكمت نسبتو

()%32.48؛ إذ أسيم أيضاً في إظيار انسيابية األصوات وأثرىا التنغيمي

**

المنسجم مع األلوان

( )1ينظر :التصوير بالفاصلة القرآنية  -دراسة في سبل المغايرة وتأثيرىا في المتلقي (بحث) ،د .إياد عبد الودود عثمان
الحمداني ،مجلة المهرة ،ع1425 ،3ىـ 2005 -م.68 - 62 ،
** التنغيم ( :)Intonationيطلق ىذا المصطلح على األلوان الموسيقية التي توافق الكالم وما يتحقق فيها من تنويعات صوتية،
وىي وحدة غير مقطعية ذات تأثير بالغي.
- M.H. Abrams, A Glossary of Literary Terms (Bangalore: Easterm Press
put ltd., 2004) PP 144, 163; See also John Lyons, Language and
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الموسيقية التي تنتجيا األصوات المحيطة ،وتتشكل عمى إثرىا نغمات متباينة بصورة ارتفاعات

وانخفاضات أو (توقيعات صوتية) تفرض وجودىا المنسجم في ثنايا السورة ،بوصفيا وحدات غير
شد المتمقي واستقطابو تجاه البنى الداللية ،فيو مشارك ومنتج وطرف أساس
مقطعية تسيم في ّ
أما من جانب الشكل؛ فإن ىذه األلوان الموسيقية ومتعمقاتيا
في عممية االتصال ،ىذا من جانبّ ،
المقطعية ذات إنجاز أدائي ميم في مجال التالوة والتجويد؛ فالمقطع ((عند النطق يبدو أوضح

وأكثر تأثي اًر عمى السمع؛ إذ ىو يمثل قمة الوضوح الشتمالو عمى الحركة  ،Vowelوالحركة كما

مقرر معروف تمثل قمة الوضوح السمعي بالنسبة لسائر األصوات))( ).
ىو ّ
التوقيعات النغمية المولِّدة:

المماح من إيجاد توقيعات نغمية تقوم بوظيفة توليدية اشتقاقية لألصوات أو
يتمكن
المتمقي ّ
ّ
المقاطع ،كالذي يحصل في اآلتي:
***

 )1الجناس المشتق ،وما رافقو من (تقسيم)

في قولو تعالى:

َّ
ِّو ِمس ِك ًينا ويتِيما وأ ِ
ِ
 وي ْ ِ
َس ًير ()8
َُ
طع ُم َ
ام َعمَى ُحب ْ
ون الط َع َ
ََ ً َ
جناس مشتق

تقسيم

 )2توقيعات ترتكز عمى المفعول المطمق(وىي نمط من الجناس المشتق أيضاً):
ير (.)6
ونيَا تَ ْف ِج ًا
ب بِيَا ِع َب ُ
اد المَّ ِو ُيفَ ِّج ُر َ
َ ع ْيًنا َي ْش َر ُ

Linguistics: An Introduction (London: Cambridge University Press,
1999), PP. 60-61; 254-255.
( )2علم األصوات.505 :
***
يفصل بو من ٍ
معان ،وأنساق توقيعية شكلية تالزمها في التعبير ،وقد اختلف مفهومو عند
التقسيم :توافق يحصل بين ما َّ
القدماء.
 ينظر ما استقصاه د .أحمد مطلوب من تعليقات نقدية وتعريفاتلمفهوم التقسيم في :معجم المصطلحات البالغية وتطورىا:
.334 -329 /2
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َ وَدانَِيةٌ َعمَ ْي ِي ْم ِظاللُيَا َوُذلِّمَ ْ
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 قَو ِار ْا ِ ِ ٍ
ير (.)16
وىا تَ ْقِد ًا
ير من فضَّة قَ َّد ُر َ
َ َ
ان تَ ِ
نزيالً (.)23
 إَِّنا َن ْح ُن َن َّزْل َنا َعمَ ْي َك القُ ْرَء َ
َس َرُى ْم َوِا َذا ِش ْئ َنا َب َّدْل َنا أ َْمثَالَيُ ْم تَْبِديالً (.)28
َ ن ْح ُن َخمَ ْق َن ُ
اى ْم َو َش َد ْد َنا أ ْ
( )3تشابو األطراف)**** من قولو تعالى:
ِ ٍ
ِ ٍِِ
َّة وأَ ْكو ٍ
اب َك َانت
َ وُي َ
ط ُ
اف َعمَ ْيي ْم بآن َية ِّمن فض َ َ
ير(.)16
تَ ْقِد ًا

ير ( )15قَو ِار ْا ِ ِ ٍ
وىا
قَ َو ِار ًا
ير من فضَّة قَ َّد ُر َ
َ َ

األنساق الصوتية في بنية الفاصمة:

ترتبط الفاصمة في سورة اإلنسان بأنسا ٍ
ق متوازية مع الفواصل األخرى في (النص)؛ فيي

التحكم بالصوت لجذب انتباه المتمقّي نحو ٍ
بؤر
متقدمة في
عمى اختالف صورىا ذات ((منزلة ّ
ّ
يمكن وضع اليد عمييا)) ( ) ،بإفادتيا من عممية تخييب أفق التوقع( )Defeated Expectancy

المرتبط في ىذه السورة بـ (تناسب الفواصل)؛ فالمتمقي يتوقّع المغايرة ،لكن أفق توقّعو يخيب،
التقبل ( )Response؛ إذ إن
وبسبب ذلك يرتبط األداء الصوتي /الموسيقي ارتباطاً شديداً بعممية ّ
الذائقة األدبية تجعل المتمقي ينتظر المغايرة الصوتية /الموسيقية استجابة لرغبة متأصمة فيو،

ويمكن أن نممح َمظاىر اإلفادة من ذلك في أكثر األنماط برو اًز في اآلداب اإلنسانية:
َّ
رف بـ(الخرجات)؛ وىي توقيعات شكمية تستند إلى الصوت.
)1
سيما في ما ُع َ
الموشح ،وال ّ
 )2شعر الفرسان اإليطالي (  )Trobadourالذي يعتمد المزدوجات الصوتية في نيايات
األسطر الشعرية ،وما يرافقيا من مغايرة.

****
ف في بيان مفهومو لتعدد زوايا النظر إليو ،والذي يقصده البحث من تشابو األطراف ما جاء
تشابو األطراف :مصطلح اختُلِ َ

في قول ابن معصوم المدني في معرض حديثو عن الشعر إن ((تشابو األطراف عبارة عن أن يعيد الشاعر لفظة القافية في أول
البيت الذي يليها فتكون األطراف متشابهة))
 أنوار الربيع في أنواع البديع ،45 /3 :وينظر معجم المصطلحاتالبالغية وتطورىا.166 -164 /2 :

( )1التصوير بالفاصلة القرآنية.62 :
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َّ
الموشح
 )3استخدم الشاعران( :ممتن و ووردزويرث) وغيرىما نمطاً ىائالً تأثر بنظام

وشعر الفرسان ،وىو السونيتة (  )Sonnetاإليطالية ،ثم ظيرت السونيتة البريطانية

(الشكسبيرية) التي تنقسم عمى ثالث رباعيات ومزدوج ( )Couplet؛ وىو عبارة عن
سطرين شعريين متوافقين في الفاصمة تنتيي بيما السونيتة.

( )

الحر،
 )4يمكن أن نممح توظيف المغايرة ىذه في شعر الميجريين ،وبعض أمثمة الشعر ّ
وغيرىا.

إن حصول التغيير في الصوت /الموسيقىّ ،إنما يرتبط بإنجاز األسموب ،واذا أمعنا النظر
ٍ
وقوف تنغيمي ،فإننا سنالحظ ارتكازه عمى
في فواصل ىذا (النص) ،وما يرافقو في األداء من
المقاطع المتوسطة المفتوحة (ص ح ح).

وتُظير الفاصمة تناوباً عمودياً في نسقيا بين صوتي الواو والياء في (الردف) ،وىذا التناوب
يتوافق مع الذائقة الشعرية العربية .أما (الروي)؛ فيستند إلى صوتي الراء والالم المتناوبين عمودياً

َّ
المفخمة والالم المرققة)***** ،ثم صوت الميم الذي أسيم في تحقيق (حسن الخاتمة) ،وىذه
(الراء
(

)

تصنف ضمن حروف اإلدغام ،ويقع فييا اإلبدال،
األصوات الثالثة (الراء ،والالم ،والميم) ّ
سماه العمماء القدماء (اإلطالق) في جميع فواصل
صوت األلف؛ فقد أفادت منو الفاصمة في ما َّ
السورة ،وصوت األلف ىذا من األصوات ذات الوضوح السمعي العالي.

(

أما
ّ

)

إن ظاىرة التكرار الصوتي في بنية الفاصمة ((ال تختص بو سورة دون أخرى ،بل تكاد سور

تتعدد فييا الفواصل ،نجد  -في الغالب
القرآن كمّيا أن يتحقق فييا ىذا التكرار .وفي السور التي ّ
 تقارباً بين الفواصل المتعددة في صفات الحرف األخير من كل فاصمة)) ( ) ،لكن ىذا التكرار()1

Abrams, 290

***** يشير د.كمال بشر إلى أن الالم والراء لهما حاالت خاصة تستدعي نظراً مستقالً ،الختالف أحوالهما من حيث التفخيم
والترقيق ،فالالم صوت مرقق بطبيعتو ولكنو ينفرد بأحكام خاصة من حيث الترقيق والتفخيم في لفظ الجاللة (اهلل) وحده ،فهو
في ىذا اللفظ يف ّخم إذا سبق بضم أو فتح ،ولكنو يرق ّق إذا جاء بعد كسرّ ،أما الراء في اللغة العربية الفصحى؛ فهي صوت
المتخصصين ،إذ يأتون بها على وجو غير
ينفرد بمجموعة من السمات النطقية التي تخفى على كثير من المثقفين وبعض
ّ
صحيح من حيث التفخيم والترقيق.

 -ينظر دراسات في علم اللغة ،د.كمال بشر:

،213 -210

المتحولة وعالقتها بالمعنى ،عبد المعطي نمر
واألصوات العربية
ّ

موسى.62 -61 :

( )2ينظر مباحث في علم اللغة واللسانيات ،أ.د رشيد عبد الرحمن العبيدي.151 :
()3

Abrams, 203

( )4علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ،د.صبحي إبراىيم الفقي.138 /2 :
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في سورة اإلنسان قد اتخذ شكالً منسجماً اقترن بالوضوح السمعي ،فأصوات (الواو ،والياء ،والراء،
والالم ،والميم ،واأللف)(( ،تحتوي عمى أكثر من ثالث ٍ
صوتية))( ).
حزم
ّ
(جدول يظير األجزاء الرئيسة في الفاصمة)
رقم اآلية

حدود الفاصمة

الردف

الروي

اإلطالق

1

مذ/كو ار

و

ر

ا

2

بـ/صي ار

ي

ر

ا

3

كـ/فو ار

و

ر

ا

4

سـ/عي ار

ي

ر

ا

5

كا/فو ار

و

ر

ا

6

تفـ/جي ار

ي

ر

ا

7

مستـ/طي ار

ي

ر

ا

8

أ/سي ار

ي

ر

ا

9

شـ/كو ار

و

ر

ا

10

قمطـ/ري ار

ي

ر

ا

11

سـ/رو ار

و

ر

ا

12

حـ/ري ار

ي

ر

ا

13

زميـ/ري ار

ي

ر

ا

14

تذ/ليال

ي

ل

ا

15

قوا/ري ار

ي

ر

ا

16

تقـ/دي ار

ي

ر

ا

17

زنجـ/بيال

ي

ل

ا

18

سمسـ/بيال

ي

ل

ا

19

منـ/ثو ار

و

ر

ا

20

كـ/بي ار

ي

ر

ا

21

طـ/ىو ار

و

ر

ا

22

مشـ/كو ار

و

ر

ا

( )5نقالً عن :شعر لقيط بن يعمر اإليادي  -دراسة صوتية ،د.قاسم راضي مهدي البريسم.10 :
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23

تنـ/زيال

ي

ل

ا

24

كـ/فو ار

و

ل

ا

25

أ/صيال

ي

ر

ا

26

طـ/ويال

ي

ل

ا

27

ثـ/قيال

ي

ل

ا

28

تبـ/ديال

ي

ل

ا

29

سـ/بيال

ي

ل

ا

30

حـ/كيما

ي

م

ا

31

أ/ليما

ي

م

ا

األثر التنغيمي في الفاصمة:

المجرد ،بل من خالل ما
ال يتم اكتشاف األثر التنغيمي في الفاصمة من التحميل المغوي
ّ
تظيره الوقفات من تموين موسيقي ذي تنغيم مرتفع (  ،)Rising Toneأو منخفض ( ،)Falling

المدربة))
((فممنغمات مدى من حيث االرتفاع واالنخفاض تحسو األذن َّ

(

) ،وترتبط ىذه النغمات

في بنية الفاصمة ،بما يييئو السياق في اآلي من وقف (  )stopوسكت (  )pauseواستراحات ،أو
(

)

أخذ النفس بحسب اصطالح المتخصصين باألداء الصوتي في القرآن وتجويده.
وتسيم األصوات التي ِّ
تشكل نسق الفاصمة في تحقيق التموين الموسيقي التنغيمي بمستوياتو

المختمفة؛ بسبب ما تحققو تمك األصوات من امتداد نطقي ،فضالً عن خصائصيا األخرى التي

أشرنا إلييا.

إن التوازي الصوتي الذي تظيره بنية الفاصمة في السورة ،ىو في حقيقة أمره تزويق لفظي
******

يستند إلى (الترصيع)



الذي أظير انسجاماً كبي اًر بين مزدوجات التوافق فيو.

( )1علم األصوات.533 :
( )2ينظر المصدر نفسو.553 :
****** الترصيع في اصطالح النقاد القدماء :ظاىرة صوتية في الشعر والنثر ،تستند إلى مديات االرتفاع واالنخفاض النغمي في
أنساق صوتية/موسيقية منسجمة ،ارتبطت عند قسم من الن ّقاد القدماء بـ (التسجيع) و (التجنيس) و (الوزن) وغيرىا.
 تنظر آراء النقاد في معجم المصطلحات البالغية وتطورىا:المرصع) في المصدر
 ،140 -134 /2وينظر أيضاً مصطلح ( َّ

نفسو.245 /3 :
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(جدول يظير مزدوجات التوافق الترصيعي التام)
التشكيمة األولى

رقم اآلية

التشكيمة المقابمة

رقم اآلية

مزاجيا كافو ار

5

يـ/فجرونيا تفجي ار

6

نضرةً وسرو ار

11

جنةً وحري ار

12

20

شراباً طيو ار

21

ليالً طويال

26

يوماً ثقيال

27

عميماً حكيماً

30

عذاباً أليما

31

وممكاً كبي ار

أبدى ما ُي َس َّمى بأفق االنسجام (  )Harmony Horizonفي مزدوجات التوافق الترصيعي
ليس بالقصير يشمل أىم
التام ،أن جميع المتقابالت تتفق تماماً في الحركات والسكنات في مدى َ

أجزاء الفاصمة.

لممتفحص رصد أمثمة أخرى من المتقابالت تقترب في تأثيرىا من مزدوجات التوافق
ويمكن
ّ
الترصيعي السابقة ،لكن أفق االنسجام فييا غير ٍ
تام؛ بسبب عدم اتفاقيا في طائفة من الحركات
والسكنات .وعمى الرغم من ذلك فإن إنجازىا الصوتي يحقق نوعاً من االنسجام ال يق ّل أىميَّة عن
ما أظيرتو مزدوجات التوافق الترصيعي التامة.
(جدول يظير مزدوجات التوافق الترصيعي غير التام)
التشكيمة األولى

رقم اآلية

التشكيمة المقابمة

رقم اآلية

شيئاً مذكو ار

1

سميعاً بصي ار

2

شرهُ مستطي ار
ّ

7

يتيماً وأسي ار

8

9

عبوساً قمطري ار

10

13

كانت قواري ار

15

اء وال شكو اًر
جز ً

شمساً وال زميري ار

ومما ُيالحظ في مزدوجات التقابل الترصيعي بنوعية (التام وغير التام)ّ ،أنيا تسيم في تييئة
ّ
المتمقي ،وتنشيط توقّعو لمشكل الصوتي في الفاصمة.
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الخـاتمة:
أشرنا في (المقدمة) إلى أن عنوان البحث(( :الفاصمة وبنية االنسجام الشكمي في سورة

اإلنسان)) ،لم يكن إالّ نتيجة توصمت إلييا الدراسة في الخطوات األولى قبل الدخول في مجال
معبرة عن النتائج
التجربة والتمحيص المنيجي الموسَّع ،وظيرت العنوانات الداخمية لمبحث ّ
ٍ
مالحظات عممية تقع في صميم موضوع
ىيأتو اإلحصاءات من
األساسية فيو ،فضالً عن ما ّ
البحث ،اتّخ َذ بعضيا الطابع الوصفي ،ويمكن تمخيص ىذه النتائج والمالحظات باآلتي:

 -1رصد البحث نمطين من المقاطع؛ األول :المقطع القصير (ص ح) ،والثاني :المقطع

السورة أي نوع
المتوسط بنوعيو :المفتوح (ص ح ح) ،والمغمق (ص ح ص) .وليس في ّ
آخر.

 -2أسيم ىذان النمطان  -بأنواعيما الثالثة  -في انسيابية األصوات وتنوعيا التنغيمي؛ لما
تقوم بو من إنجاز تنظيمي مرتبط بعممية المغايرة بين ىذه األنواع المقطعية.

 -3وجد البحث أن سورة اإلنسان قـد أفادت مـن كثافة المقاطع المفتـوحة:القصيرة (ص ح)،
والمتوسطة (ص ح ح) ،فقد شكمت نسبتيا  %67.52من نسيج النص .وىي عامل

تفعيل لما يسميو الدرس الصوتي الحديث (  ،)Sonorityلما تشكمو بنيتيا من صوائت

قصيرة أو طويمة.

 -4ظيرت المقاطع المغمقة بييئة واحدة ضمن المقاطع المتوسطة (ص ح ص) شكمت
نسبتيا  %32.48من نسيج النص؛ إذ أسيمت ىي األخرى في إظيار انسيابية
األصوات وأثرىا التنغيمي المنسجم مع األلوان الموسيقية التي تنتجيا األصوات

المحيطة ،وتتشكل عمى إثرىا نغمات متباينة بصورة ارتفاعات وانخفاضات ،أو توقيعات
صوتية ،تفرض وجودىا المنسجم.

شد المتمقي واستقطابو تجاه البنى الداللية ،فيو
 -5إن ىذه األلوان الموسيقية تسيم في ّ
مشارك ،ومنتج ،وطرف أساس في عممية االتصال.

 -6ليذه األلوان الموسيقية ومتعمقاتيا المقطعية إنجاز ميم في مجال التالوة والتجويد؛ إذ إن
سمات المقاطع واألصوات تبدو أوضح ،وأكثر تأثي اًر في السمع عند النطق.

 -7تقوم بعض التوقيعات النغمية بوظيفة توليدية اشتقاقية لألصوات أو المقاطع ،كالذي
يحصل في (الجناس المشتق) وما رافقو من (تقسيم) ،في اآلية (

، )8وترتكز ىذه
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التوقيعات عمى المفعول المطمق في خمسة سياقات منسجمة في بنية السورة تمثميا

اآليات، 28،23،16،14،6 :وىذا النمط من المفعول المطمق يمكن إدخالو ضمن
الجناس المشتق أيضاً ،و تظير السورة نوعاً من التكرار الجمالي (يسيم في التوقيعة

سماه الدرس البالغي العربي (تشابو األطراف) في اآليتين .16،15
النغمية) ّ
 -8ترتبط الفاصمة في سورة اإلنسان بأنساق متوازية مع الفواصل األخرى في (النص)؛ فيي
عمى اختالف صورىا ذات قدرة عمى التحكم بالصوت إلظيار عممية تخييب أفق التوقع

( )Defeated Expectancyالمرتبط في ىذه السورة بـ (تناسب الفواصل).
 -9يرتبط األداء الصوتي /الموسيقي ارتباطاً شديداً بعممية التقبل (

)Response؛ إذ إن

الذائقة األدبية تجعل المتمقي ينتظر المغايرة استجابة لرغبة متأصمة فيو.

 -10يمكن أن نممح مظاىر اإلفادة من المغايرة الصوتية /الموسيقية في (الفاصمة) ،وذلك
َّ
كالموشح ،وشعر الفرسان اإليطالي
في أكثر األنماط األدبية اإلنسانية برو اًز،

( ،)Trobadourوالسونيتة (  ،)Sonnetفضالً عن شعر الميجريين ،وما يظير في
بعض أمثمة الشعر الحر ،وغيرىا.

 -11ترتكز الفواصل في السورة عمى المقاطع المتوسطة المفتوحة (ص ح ح).
 -12تظير الفاصمة تناوباً عمودياً في أنساقيا بين صوتي :الواو والياء في (الردف) ،وىذا
التناوب يتوافق مع الذائقة الشعرية العربية.

 -13يستند (الروي) في الفاصمة إلى صوتي :الراء والالم المتناوبين عمودياً ،والمتالئمين
في صفاتيما الصوتية.

 -14ارتبط صوت الميم باألداء الصوتي من خالل ظيوره في الفاصمتين األخيرتين في
السورة ،تحقيقاً لـ (حسن الخاتمة).

 -15أفادت الفاصمة من (اإلطالق) المستند إلى صوت األلف في جميع فواصل السورة،
وىذا الصوت ذو وضوح سمعي عال.

المجرد ،بل من خالل
 -16ال يتم اكتشاف األثر التنغيمي في الفاصمة من التحميل المغوي
َّ

ما تظيره الوقفات من تموين موسيقي ذي تنغيم مرتفع (  ،)Rising Toneأو منخفض

(.)Falling

 -17تسيم األصوات التي تشكل الفاصمة في تحقيق التموين الموسيقي التنغيمي في
مستوياتو المختمفة؛ بسبب ما تحققو تمك األصوات من امتداد نطقي ،فضالً عن
خصائصيا األخرى.
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 -18إن التوازي الصوتي الذي تظيره أنساق بنية الفاصمة في السورة  -في حقيقة أمره -
سماىا
تزويق لفظي يستند إلى (الترصيع) الذي أظير انسجاماً كبي اًر بين مزدوجات َّ

البحث (مزدوجات التوافق الترصيعي) ،يتحقق من خالليا ما ُي َس َّمى بأفق االنسجام.
) ،)Harmony Horizonوىو عمى مستويين :األول :التام ،والثاني :غير التام.
 -19أسيمت مزدوجات التقابل الترصيعي بنوعيو (التام ،وغير التام) في تييئة المتمقي
وتنشيط توقّعو لمشكل الصوتي في الفاصمة.

رب العالمين
وآخر دعوانا أن
ُ
الحمد هلل ّ

المصادر والمراجع:
أوالً( :الكتب)

المتحولة وعالقتيا بالمعنى ،عبد المعطي نمر موسى ،األردن /إربد،
 - 1األصوات العربية
ِّ
ط2001 ،1م.

 - 2أنوار الربيع في أنواع البديع ،عمي صدر الدين بن معصوم المدني ،تحقيق :شاكر
ىادي شكر ،النجف األشرف ،ج1388 ،3ىـ 1968 -م.

 - 3التصوير المجازي  -أنماطو ودالالتو  -في مشاىد القيامة في القرآن ،د .إياد عبد
الودود عثمان الحمداني ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط2004 ،1م.

 - 4جماليات األسموب والتمقي  -دراسة تطبيقية ،أ.د .موسى ربابعة ،مؤسسة حمادة
لمدراسات الجامعية والنشر والتوزيع ،إربد  -األردن ،ط2000 ،1م.

 - 5شعر لقيط بن يعمر اإليادي  -دراسة صوتية ،د .قاسم راضي ميدي البريسم ،الموسوعة
الصغيرة ( ،)376دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد1412 ،ىـ 1991 -م.

 - 6عمم األصوات ،د .كمال بشر ،دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة2000 ،م.
 - 7عمم المغة النصي بين النظرية والتطبيق ،د .صبحي إبراىيم الفقي ،دار قباء لمطباعة
والنشر والتوزيع ،القاىرة ،ط ،1ج1421 ،2ىـ 2000 -م.

 - 8دراسات في عمم المغة ،د .كمال بشر ،دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة،
1998م.
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 - 9لسانيات االختالف  -الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحداثة ،د.
محمد فكري الجزار ،إيتراك لمطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة ،ط2001 ،1م.

- 10مباحث في عمم المغة والمسانيات ،أ.د .رشيد عبد الرحمن العبيدي ،دار الشؤون الثقافية
العامة (آفاق عربية) ،بغداد ،ط2002 ،1م.

- 11معجم المصطمحات البالغية وتطورىا ،د .أحمد مطموب ،مطبعة المجمع العممي
العراقي ،بغداد ،ج

1403( 1ىـ -

(1407ىـ 1987 -م).

1983م) ،ج1406( 2ىـ -

1986م) ،ج3

ثانياً( :المرجعان األجنبيان)
M.H. Abrams, A Gloosary of Literary Terms (Bangalore: Easterm - 1
Press Put ltd., 2004).
John Lyons, Language and Linguistics: An Introduction (London: - 2
Cambridge University Press, 1999).
ثالثاً( :البحوث)

 - 1التصوير بالفاصمة القرآنية  -دراسة في سبل المغايرة وتأثيرىا في المتمقي (بحث) ،د.

إياد عبد الودود عثمان الحمداني ،مجمة الميرة ،تصدر عن كمية التربية /الميرة ،جامعة

حضرموت لمعموم والتكنولوجيا ،ع1425 ،3ىـ 2005 -م.

 - 2حضور الداللة وغيابيا -وجية نظر لغوية في قراءة النص (بحث) ،محمد ربيع
الغامدي ،مجمة عالمات في النقد ،النادي األدبي الثقافي بجدة ،مج

الحجة 1421ىـ  -مارس 2001م.

 ،10ج ،39ذو

 - 3حول األسموبية اإلحصائية (بحث) ،ج ،2محمد عبد العزيز الموافي ،مجمة عالمات في
النقد ،النادي األدبي الثقافي بجدة ،مج ،11ج ،43محرم 1423ىـ  -مارس 2002م.

