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 الملخص: 

أطروحته اللسانية، ويقصد به:مجموع العناصر اللغوية التي تمتلك يضطلع مفهوم النسق في فكر دوسوسير بالدور األساس في  
 داللة تأتي من مدخلها المعجمي معزولة عن السياق، وقيمة داخل محيطها اللغوي بسبب عالقات االختالف والتقابل مع غيرها.

فة إيجابية تضمن ألي نص  وِمن َثمَّ فإن اللغة في تصوره نسق مغلق على ذاته ال يحتاج لشيء خارجه، وهذا االنغالق ص
لغوي شرعيته ووجوده المستقل. ويتفرع النسق اللغوي إلى مجموعة من األنساق المتعاضدة فيما بينها على مستوى الصوت والصرف 

 والتركيب والداللة. 

من   1ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن خصائص النسق الصوتي للنص الشعري "نكون أوال نكون" للشاعر هارون رشيد 
 خالل المحاولة على اإلجابة عن األسئلة التالية: 

 ما سمات النسق الصوتي التي يمكن عّدها ملمًحا أسلوبيا في النص الشعري؟ -
 هل يرتبط النسق الصوتي بالمكون الداللي للنص فيؤدي دوًرا وظيًفا أم أنه مجرد حلية تطريزية؟  -
 الصوت والداللة؟ كيف تتجلى جمالية النص الشعري في ضوء التفاعل بين  -

اءات وذلك باعتماد المنهج األسلوبي البنيوي الذي ُيعنى بعالقات "التكامل والتناقض بين الوحدات اللغوية المكونة للنص، وبالدالالت وااليح
بقي "مستنًدا في بناًء على مقوالت ريفاتير، فتعنى أسلوبيته بجميع مستويات اللغة دون إهمال السياق ، فقد    2التي تنمو بشكل متناغم."

 .3تحليالته األسلوبية إلى بنية النص اللسانية مع إدخال العوامل المقامية والقارئ في بؤرة التحليل األسلوبي" 

وبناء على ذلك سنعمد إلى تحديد سمات النسق الصوتي األسلوبية انطالقا من النص ذاته من أجل تجلية المرجع النصي  
 نعكاسها على النسق الصوتي متمثال:بالوزن العروضي والفضاء الصوتي والموازنات الصوتية. والطاقة الداللية ، وبيان مدى ا

 النسق الصوتي ، األسلوبية ،التوازي . :تاحيةالكلمات المف

   مقدمة:
اختالفية. ويعد النص في ضوء البنيوية عبارة عن نسق مغلق من العناصر تتفاعل فيما بينها وظيفًيا وفق عالقات ائتالفية أو 

دوسوسير أول من أشار إلى فكرة النسق، وأحدث كتابه )محاضرات في اللسانيات العامة( ثورة في علم اللسان قامت على على عدد من 
 المبادئ، منها تمييزه بين اللغة والكالم؛ فاللغة ذات طابع اجتماعي ثابت في حين أّن الكالم تنفيذ فردي للسان. 

 
( شاعر فلسطيني من مواليد غزة، يمتاز شعره بروح التمرد والثورة، له عدة دواوين منها: وردة على جبين القدس ، الغرباء،  ٢٠٢٠-١٩٢٧هارون رشيد ) 1

 ومفكرة عاشق. 
 ( ٨٦ص ، ٢٠١٠) السد،  2
 ( بتصرف ٧٤ص٢٠٠٢)ناظم،   3
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اللسانيات بأنه دراسة اللغة بذاتها ولذاتها، فاللغة في نظره منظومة مكونة من عناصر، وأي تغير يطرأ  وحدد دوسوسير موضوع  
اللساني في مقاربته للغة بنيوًيا على وصف مستوياتها الصوتية والصرفية والتركيبية  على عنصر ما البد أن يؤثر في غيره، ويعمل 

 كلمات وتطورها. والداللية وصًفا آنًيا دون النظر في تاريخ ال

وكل نسق لغوي "يتفرع على مجموعة من األنساق المتعاضدة فيما بينها يمكن تصنيفها بحسب مستويات اللغة، حيث يرتكز  
كل نسق منها على مجموعة من األجزاء )الوحدات(التي تتفاعل فيما بينها بوساطة عالقات معينة تستدعي ترتيبها وتتابعها وفق نظام 

 4تماسكا هو النسق اللغوي."معين لتشكل كال م 

 عدة: 5وقد ركزت هذه الدراسة على النسق الصوتي لقناعات 

 يكمن جوهر النص الشعري في الصوت -１
قدرة المادة الصوتية على التأثير في المتلقي إذا صيغت في قوالب لغوية تظهر جماليتها وفاعليتها في إرساء القيمة الداللية   -２

 جنبيه.التي يحملها النص بين 

ومن أهم آليات المنهج البنيوي في مقاربة النصوص الشعرية رصد الثنائيات الضدية التي تشكل أس عمقها الداللي ونواتها  
االرتكازية عبر عملية هدم أو تفكيك للوحدات من أجل بنائه من جديد ضمن إطار هذه الثنائيات. وهي ما أطلق عليه دوسوسير نواة 

صر في رأيه "في كلمة واحدة ُيعاد اكتشافها متفرقة في مواطن مختلفة من النص، في حين يرى ريفاتير أن  المرجع النصي والتي تنح
 6النواة الداللية تنفجر من مواطن أخرى من النص انفجار البركان فتخرج في أشكال مرادفات وعالمات أخرى".

مما تقدمه من أدوات إجرائية تتناسب مع خصوصية النص الشعري   واعتمدت هذه الدراسة على األسلوبية البنيوية كإطار معرفي مستفيدة
مدار التحليل والدراسة، إذ ال يمكن إغفال السياق في مقاربة هذا النص وال نعني بذلك البحث عن السياق الخارجي ففي النص الذي بين 

المتمثل بـ"وجهت زوجة الشيخ أحمد ياسين نداء    أيدينا يصبح السياق الخارجي هو السياق اللغوي الداخلي فيتبدى للقارئ عبر التصدير
، ثم يأتي البيت األول والثاني محماًل بضمائر تستحيل معرفة  7لإلنسانية من أجل الشيخ المقعد المريض في سجون االحتالل اإلسرائيلي" 

األسلوبي الذي تزعمه ريفاتير فهو "يعتمد إحالتها دون الرجوع للتصدير، وبذلك نكون ما نزال في مقاربتنا ضمن اإلطار البنيوي وال سّيما  
النص كبنية لغوية وال يلغي كل ما هو خارجه، بل ينطلق في درسه من البنى اللغوية السطحية والعميقة ليكشف الوظائف الداللية وأبعادها 

 8الجمالية في النص". 

ويلجأ التحليل األسلوبي البنيوي للبحث عن النواة الداللية واستكشافها إلى وصف البنى اللسانية المكونة للنص الشعري بدًءا بالعنوان  
تي،  مروًرا بكافة مقاطعه، وتحاول هذا المقاربة تحديد هذه النواة )أو بعبارة أخرى، الثنائية الضدية( وبيان مدى انعكاسها على النسق الصو 

إلضافة إلى الكشف عن هندسة البنية الصوتية المتمثلة بالوزن العروضي وما يتولد عنه من إيقاع ، ورصد الطاقة اإليحائية للفضاء با

 
 ( بتصرف ٢٥٥، ص٢٠٢٠)عيشون ،  4
 (٦١، ص١٩٨٤انظر)الزيدي،  5
 (بتصرف   ١٢٤، ص١٩٨٤)الطرابلسي ،  6
 (٤٩، ص١٩٩٨)رشيد،  7
 ( ٩٤، ص ٢٠١٠) السد،  8
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السمات   أهم  نعرج على  ثم  الشعري،  للنص  الداللي  المحور  تنعكس على  تمييزية  تمثله من مالمح  بالفونيمات وما  المتمثل  الصوتي 
 ازنات الصوتية. األسلوبية ضمن مبحث المو 

 مقاربة قصيدة )نكون...أوالنكون(

 يتكون العنوان من جملتين فعليتين متقابلتين تمثالن جوهر الضدية التي يتأسس عليها النص:   

 الحياة           - نكون...             الوجود

 الموت  – ال نكون                 العدم 

ارع ناقص، وِمن َثمَّ يحتاج لخبر يمنحه حركة ديناميكية، وهو متبوع بنقاط الحذف التي تمثل )نكون (من ناحية البنية التركيبية فعل مض
المحذوف  النص  استحضار  عبر  القراءة  عملية  المتلقي في  يدخل  اختيار نصي مقصود  فالحذف هو   ، إلى سد  تحتاج  داللية  فجوة 

لوجودية السيما هايدغر وسارتر الذي يرى في كتابه "الوجود )المسكوت عنه( ، وتعكس هذه اللحظات التأملية بعض وجوه الفلسفة ا
 والعدم " أننا نتشكل حسب من عالقة قمنا باختيارها بحرية بين هوية حالية وغاية. فهذه الغاية هي التي تصلح أن تكون خبًرا يمنح الفعل 

ذه الغاية حتى نهاية النص إذ يتمثل المعنى كاماًل الناقص حركته الديناميكية التي من خاللها يتشكل ويثبت وجوده، ويحتفظ الشاعر به
 في آخر النص حيث يقول:

 9الجهاد الجهاد، ما من سبيل.  غير هذا نكون..أوال نكون  

 نكون         بالجهاد             تحرير الوطن 

 الهوية         عالقة االختيار التي تشكلها       الغاية = الوجود  

خطاب يقوم على   10تكتنز القصيدة بهذه الثنائية الضدية، وبها يتحقق التداخل والتنافر بين الشيء وضده ، فالشعر في تصور كوهين 
 لى اإليقاع الداخلي. المنافرة ، والتي لها القدرة على تمثل شكل درامي في القصيدة، ويصل تأثيرها إ

 

 

 

 

 
 (٥٢، ص ١٩٩٨)رشيد،  9

 وما بعدها(   ١٢٨، ص١٩٨٦انظر )كوهن ،  10
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 الهندسة الصوتية للنص الشعري:

 أوال: الوزن العروضي: 

السكون(، وينسجم الوزن العروضي مع هذه الثنائيات، \ ينهض النص على ثنائيات الضدية بدًءا بالعنوان )الوجود/الحركة ( مقابل )العدم  
  ٦مقطًعا صوتيا    ٢٤مستفعلن(، وهو "وزن بطيء يتكون من    -تن  إذ نجده يقوم على البحر الخفيف، وهو بحر ثنائي التفعيلة )فاعال

 . وهوما يتناسب مع موضوع النص الندائي الذي يطالعنا من المقطع األول:11طويلة " ١٨منها قصيرة و

 حمل البرق صوتها واألنين    وأتانا ، نداؤها والحنين  

 شيخها الباسل األبيُّ المرجى   زوجها الطيب الكريم الحنون  

 12في دجى السجن في شقاء لياليه  مريض معّذب مطعون 

فنداءات زوج الشيخ المعتقل أحمد ياسين لم تجد من يسمعها ويلبيها ، فيأخذ الشاعر على عاتقه توصيل رسالتها من منبر 
راية اإلنسانية ألقوام ويصمون آذانهم الشعر إلى العالم أجمع، مرتِكًزا إلى هذا الوزن لعل إيقاعه يصل إلى بطيء األفهام الذين يرفعون  

 عن غيرهم. 

والشاعر ال يلتزم بهذه التفعيالت كاملة وإنما يطرأ عليه الزحافات والعلل ، والتي تعد في الشعر الحديث "من عوامل التنويع 
ص وشعريته "فالصلة بين الزحاف فالزحافات لها دور كبير في بيان مضمون الن   13وتطويع التفعيلة كي تناسب الفكرة الكامنة في الكلمة " 

 .14والعلل، والمعنى الشعري عضوية، ذات إيحاء خاص، فال يصح النظر إلى الموسيقى، أو أي من عناصرها بمعزل عن المعنى"

ويتالعب الشاعر بالشكل الوزني للبحر الخفيف إذ تأتي )مستفعلن( في أغلب النص مخبونة )متفعلن ( بحذف الساكن الثاني  
  بينما تأتي )فاعالتن( سالمة ومخبونة )فعالتن ( في مواضع مختلفة من النص للتعبير عن انفعاالته، "فكلما اشتد االنفعال وتغيرت الحالة 

فهي تعكس لنا عالم الشاعر ونفسيته المتذبذبة بين شعورين شعور عامر   15النفسية بدأت األبيات بأكبر عدد من التفعيالت المزاحفة"
 لكينونة ، وشعور يتخلله الفراغ والعدم. بالحياة وا

 

 

 

 
 ( ٦٢، ص٢٠١٥)علي،  11
 (٤٩، ص١٩٩٨)رشيد،  12
 ( ١٨٠، ص١٩٩٣)مبارك،  13
 (  ٥٦، ص ١٩٨٥)يونس،  14
 ( ٣٤، ص٢٠٠١)عبيد،  15
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 ومثال الشعور األول قوله:

 ال انثناء ال ارتداد ولكن     فاعالتن متفعلن فاعالتن  

 ثورة غيثها سكوب هتون    فاعالتن  متفعلن فاعالتن  

 بالدماء الدماء نروي ثراها  فاعالتن  متفعلن  فاعالتن  

 مستفعلن فاعالتن  فاعالتن  16ال جبان في صفنا ال خئون  

تأتي تفعيلة )فاعالتن( سالمة في المقطع السابق بينما يخبن الشاعر )مستفعلن( في ثالث مرات من أصل أربعة في حين تتعدد الزحافات 
 والعلل في المقطع الذي يعكس الشعور بالعدم:

 )خبن(فاعالتن  فعالتن متفعلنأتنادي؟.. ومن تنادي؟ زماًنا   

 (  فاالت )تشعيث +كفن        فاعالتن متفعلن كل ما فيه سيئ ملعو 

 خبن(فاعالتن ) فعالتن متفعلنأتنادي؟ ومن تنادي؟ رجااًل     

 +كف ( فاالت )تشعيثفاعالتن متفعلن       في التفاهات عمرهم معجون 

 خبن(فاعالتن ) فعالتن متفعلنأتنادي السيوف ما من سيوف     

 كف()خبن()فاعالُت  ن متفعلن فاعالت    17  بعد قد خبئت وغيل العرين

الكينونة سالمة إال من خبن  فالشاعر يتالعب بالزحافات والعلل بغرض تغيير سرعة اإليقاع وضبطه لمجاراة السياق ، فتأتي مقاطع 
 مستفعلن مما يبطء اإليقاع ويستوقف المتلقي ويرغمه على اإلنصات لغاية الوجود، والتي تنقذه من العدم والخواء. 

بينما تكثر الزحافات والعلل ، والتي بدورها تزيد من سرعة اإليقاع وتجسد مشاعر االنفعال والغضب التي تعتريه عند ذكر صور العدم  
 واالنطفاء والشتات.

 

 

 
 (٥١، ص١٩٩٨)رشيد،  16
 (٥١)المصدر نفسه، ص 17
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 ثانًيا: الفضاء الصوتي: 

لى قرائه، فالداللة الموسيقية يسهم الصوت المفرد باختالف إيقاعاته في مد إشعاعات النص ووصوله بكل انفعاالت الشاعر وأحاسيسه إ
وال  ال تنتج إال بتكرار األصوات وهيمنتها ، "فعمل تتابع أصوات الحروف يتحدد بتأثيراتها اللسانية السمعية في قيامها بوظيفة مجاذبة األح 

فهمة للموقف الشعري من الموقف  النفسية واالنفعاالت البانية للحظة الجمالية فعبر طغيان أجراسها مرة وخفوتها مرة أخرى تنقل الذات المت
.وفيما يلي جدول إحصائي يكشف الفضاء 18الهامشي الخارج عن تفاعالت الخطاب إلى االنغماس في بؤرة تفاعل المكونات اإليقاعية "

 الصوتي للنص الشعري:

 الصوت
 األلف

 )أ( 
 الباء
 )ب(

 التاء
 )ت(

 الثاء
 )ث(

 الجيم
 )ج(

 الحاء
 )ح(

 الخاء
 )خ(

 ١٤ ٣٧ ٥٧ ٦ ٦٦ ٦٧ ٦٢ التكرار

 الصوت
 الدال 
 )د(

 الذال 
 )ذ(

 الراء
 )ر(

 الزاي
 )ز(

 الصاد )ص(  الشين )ش(  السين )س( 

 ٢٦ ١٤ ٥٤ ٢٤ ٦٩ ١٨ ٥٩ التكرار

 الطاء )ط(  الضاد )ض(  الصوت
 الظاء
 )ظ(

 العين
 )ع(

 الغين
 )غ(

 الفاء
 )ف(

 القاف )ق( 
 

 ٢٧ ٣٦ ٩ ٥٢ ٦ ١٢ ٣ التكرار

 الكاف )ك(  الصوت
 الالم 
 )ل( 

 الميم
 )م(

 النون 
 )ن( 

 الهاء
 )ه(

 الواو 
 )و(

 الياء
 )ي(

 ١٦٠ ١٣٧ ٩٤ ١٦٥ ١٠٤ ١٦٠ ١٨ التكرار

 
 ( ١٦٢، ص٢٠٠٥)عميش،  18
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تكشف المعطيات اإلحصائية عن تصدر أصوات الالم والميم والنون والياء والواو ، وسندرس عالقة الروي )النون( بهذه األصوات، 
 األصوات المتصدرة في المواصفات اإلخراجية واألدائية وعالقتها بداللة النص الشعري.باإلضافة إلى الكشف عن اتساق 

 صوت الروي:

ي( بالتناوب   -في عالقة النص بالروي عمد الشاعر إلى )النون( وهو صوت جهوري يتميز بوضوحه السمعي مسبوًقا بحروف المد )و  
 المتكررة ويظل بذلك القارئ مشدوًدا إلى النص ، وهي تشبه الحركات في الوضوح السمعي.لخلق نوع من التباين يكسر رتابة القافية  

فصوت الواو يدل على "االنفعال المؤثر في الظواهر ، تماشيا مع الحركة التي تحدث أثناء النطق به، أي ارتفاع مؤخرة اللسان ناحية 
 الشجن كما نلحظ في األبيات: والتي تعبر عن مشاعر  19الحنك اللين مع استدارة الشفتين "

 
 ( ١٥٣، ٢٠١٣)مجيد ،  19
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 شيخها الباسل األبي المرجى  زوجها الطيب الكريم الحنون  

 قد أحب البالد أرضا سماء.  فهوباألرض مغرم مفتون 

 20قال ما رملة نفرط فيها    حملتها قلوبنا والعيون  

 كما في قوله: 21في حين صوت الياء يدل على "االنفعال المؤثر في البواطن" 

 22صوتها واألنين  وأتانا نداؤها والحنين   حمل البرق 

فكل من صوت )ي( و)و( كانا قادرين على استيعاب مضمون النص الشعري فهما من مخرج واحد ويعبران عن االستطالة وما يصاحبها 
 من امتداد في االنفعاالت. 

 ل(: -م-المجموعة الصوتية )ن

ما يجعلها سمة أسلوبية ويمكن جمعها في مجموعة صوتية واحدة )النون يالحظ في هذه القصيدة تكرار بعض األصوات بشكل الفت؛ م
الم( إذ يشترك صوت الميم والنون في كونهما أنفّيين متقاربي أدائيا ويشترك صوت الالم والنون في القدرة على االنطالق في    –ميم    –

الياء والواو بكونها من األصوات المجهورة التي تتشابك لرسم . وتشترك المجموعة ككل باإلضافة إلى صوتي 23الكالم دون تعثر أوتلعثم 
الخيوط الداللية للنص؛ فالشاعر يجهر برأيه أمام العالم بأعلى صوت وإلى أبعد مدى للتعبير عن رسالته متسلًحا بما تقدمه هذه األصوات 

 له من قوة الوضوح السمعي. 

 ثنائية المالمح التمييزية للنسق الصوتي:

ل النص نجد نسًقا صوتًيا متذبذبا بين صفات الجهر )الوجود( والهمس )العدم(، والذي بدوره يحدث إيقاًعا يتراوح بين االرتفاع عندما نتأم
 )الوجود( واالنخفاض)العدم( مما يالئم جو النص المشحون باالضطراب والتوتر والفاعلية للحركة واإلنجاز. 

 :24هموسة والمجهورة في مقاطع النصيوضح الرسم البياني التالي نسبة األصوات الم

 
 (٤٩، ص١٩٩٨)رشيد،  20
 (١٥٤، ص٢٠١٣)مجيد،  21
 (٤٩، ص١٩٩٨)رشيد،  22
 (١٤٣، ص٢٠١٢انظر )الحساني،  23
 . ٧إلى المقطع  ٥إذ في الترقيم ينتقل الشاعر من المقطع  ٦اليوجد في النص المقطع رقم  24
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الوجود التي تتشظى في جسد أغلب مقاطع النص وتصل ذروتها    موضوع/مقولةتطغى األصوات المجهورة على المهموسة مما يناسب  
 في المقطع العاشر: 

 فالتحف بالصمود عًزا وصبرا    يا كريم الجناب يا ياسين 

 المراوغ المجنون ال تبالي مهما تجور العوادي.    أويشاء 

 الجهاد الجهاد ما من سبيل.      غير هذا نكون أوال نكون 

 ونجد األصوات المهموسة مجتمعة بشكل الفت في المقطع الذي يصور العدم والخفت واالنطفاء: 

   ملعون أتنادي؟.. ومن تنادي؟ زماًنا  كل ما فيه سيئ 

 معجون أتنادي؟ ومن تنادي؟ رجااًل  في التفاهات عمرهم 

 25 أتنادي السيوف ما من سيوف  بعد قد خبئت وغيل العرين

ومن الالفت للنظر أن العبارات السابقة تجمع األصوات المهموسة باستثناء الكلمات التي جاءت صفة لهذا الزمن ولعمر هؤالء الرجال  
تشديد على الجهر القصد منه عدم تورية الخلق الذميم بينما الهمس القصد منه انعدام الزمن الحق فقد جاءت كلها مجهورة وكأن هذا ال

 والرجال الحق. 

 

 

 
 (٥١، ص١٩٩٨)رشيد،  25
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 وفي قوله: 

 شغلوا عنهم فليس عجيبا  أن يشيحوا وجوههم آن يهونوا  

   26خيم الصمت فالديار خواء. دب فيها الخراب والطاعون 

اء والتاء والفاء والخاء( في التعبير عن دالالت الخذالن والعجز الذي ال يريد الشاعر أن  لقد ساعدت أصوات الهمس المتمثلة في ) اله
يجهر بها لما فيها من تصوير مؤلم للواقع المعاش وإن كان البد من ذكره، فيذكر بأصوات مهموسة تقارب حالة السكون والضعف التي  

 تعتري األمة. 

 :27ثالًثا:الموازنات الصوتية

فهو يشتمل على كل أشكال  28تعريف الموازنة الصوتية بأنها "كل ماله عالقة بمستوى البديع ويعمل على توازن األصوات اللغوية." يمكن  
 التوازن والتناظر البالغية من التجنيس والتكرار والترادف والطباق والتوازي وغيرها.

ة وظيفة اتساقية تزيد من تماسك النص وانسجامه ، وتعالق شبكة ويتشابك التكرار مع التوازي في النص الشعري مدار الدراسة لتأدي
 الدالالت وتناميها. 

 أواًل:التكرار: 

يعد التكرار مؤشرا أسلوبيا يتكئ عليه الشاعر للتعبير عن حاجات ال يمكن التعبير عنها، ووصفها إال بإعادتها بألفاظها، وبذلك تغدو  
 ده من إيقاعات داخلية.  أبلغ فنيا وأكثر تأثيرا في متلقيها بما تول

وهومن    29فمدار وظيفة التكرار في النص الشعري تحقيق التوازن الموسيقي، وتسليط الضوء على فكرة معينة وإبرازها دون عن غيرها.  
اصر الموقف  أبرز السمات األسلوبية التي "يوظفها الشاعر للضغط في اتجاه إبراز قيم شعورية معينة لها أهميتها التي تميزها عن بقية عن

 30الشعري." 

 والمتأمل في نص )نكون أوال نكون( يلحظ تعدًدا في أنماط التكرار ، لكل منها دورها في إنتاج الداللة، يمكن تقسيمها بالنظر إلى النسق
 الخطي إلى: 

 

 
 ( ٥٢)المصدر نفسه ص 26
، انظر  اعتمدت الباحثة على مفهوم الموازنات الصوتية انطالقا من تصور محمد العمري اذ يرى بأن الموازنة تشمل مستويات صوتية وداللية مختلفة  27

 لعمري، الموازنات الصوتية في الرؤيا البالغية والممارسة الشعرية.  ا
 (١٠٩، ص٢٠٠٤)تبرماسين،  28
 (١٠٨، ص٢٠٠١انظر )قاسم،  29
 (٢١٨)المصدر نفسه ، ص  30 -
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 التكرار الرأسي.  (１

 التكرار األفقي.

إلى:تكرار للحرف، وتكرار للفعل، وتكرر للجمل، إال أن هذا البحث يؤثر التقسيم ويمكن تقسيمها بالنظر إلى نوع الوحدات اللغوية المكررة  
األول لسبب مهم، فهو باإلضافة إلى ما يخلقه من شحنات داللية مترابطة ومسبوكة عبر التوالي ، يتماهى كذلك مع الهندسة البصرية 

 التي تكسب النص نكهة خاصة. 

 : التكرار الرأسي

بحسب حدة االنفعاالت الشعورية وتواترها، فينهض المقطع الثالث على تكرار كلمة سجنوه في مستهل كل بيت    يتفاوت تكرار التراكيب
 من أبيات:

 سجنوه وما دروا أّي شيخ    هذا هو المسجون  

 سجنوه وهو الطليق بروح  تتحدى..فمن تراه السجين؟

 سجنوه ظًنا بأن لهيًبا      من لظاه يذل يوًما يهون 

 31سجن يسم شيوًخا  بالبطوالت يزدهي ويزين سجنوه وال

يجعل الشاعر من حادثة سجن الشيخ ياسين مرتكًزا دالليا عبر ترديد الجملة الفعلية )سجنوه( بشكل متتابع يكثف المد االنفعالي والتوتر 
شعور الذي يبرز لعبة تبادل األدوار  الشعوري المصحوب بالكثير من االستنكار واالستهجان بقصد إثارة انتباه المتلقي وجعله في بؤرة ال 

 المضحكة المبكية ، فمتى أصبح صاحب الحق هو المعتدي والسجان هو صاحب الحق؟! 

 وينقلنا التكرار من شعور داخلي إلى آخر في تصوير متسلسل فمن مشهد السجن إلى مشهد المحاكمة:

 ذنبه أنه على الحق باٍق. ال يبالي بعسفهم ال يلين 

 ر بالرأي  ويعلي لواءه ، ويصون ذنبه أنه يجاه

  32ذنبه أنه يقول فلسطين  لنا نحن شعبها المأمون 

يمنح هذا التكرار بعًدا جمالًيا طاغيا على النص إذ تكتسب كلمة ذنبه دوًرا الفتا فهي " نقطة ارتكاز أساسية لتوالد الصور واألحداث 
ل على ذنب أو جريمة بل بالعكس من ذلك تتمثل هذه الذنوب بالسلوكيات ، وجاء حضورها متبوعا بكلمات ال تد  33وتنامي حركة النص " 

 
 (٥٠، ص١٩٩٨)رشيد،  31
 (٥٠)المصدر نفسه، ص 32
 (٨٤، ص٢٠٠١)الغرفي،  33

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 أربعون  العدد

 م  2022 –  شباط –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

480 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

القويمة المحمودة والتي تبتعد كل البعد عن فلك الجرائم والذنوب. فعمل هذا النوع من التكرار على كسر أفق التوقع، ويضفي في كل مرة  
 معنى جديًدا تراكمًيا يلفت االنتباه لهذا السجن المجحف. 

 كرار في مقطع آخر إذ يقول: ويطل علينا الت

 سألوه لمن فلسطين هذي  ولمن يهدر اللظى المجنون  

 اسألوا حولكم تجيب ليال  هي منا لنا تجيب السنون 

 اسألوا حولكم تجيب العصافير. يجيب الليمون والزيتون  

 اسألوا حولكم تجيب جبال   وسهول وأربع وحزون  

   34أخبارها حطين اسألوا حولكم تجيب روابي.  القدس تحكي 

إن المتمعن في األبيات السابقة يلحظ في جملة )اسألوا حولكم تجيب( قدًرا كبير من االنفعال العاطفي متمثاًل بفعل األمر الذي ينطوي 
 على قوة في الطلب وداللة على الحركة.

تعبير ومع ذلك هم أبلغ في الرد والفهم من هؤالء لقد أفاد الزخم التكراري للعبارة مقرونة بالفاعلين الذين ليست من خصائصهم النطق وال
ا من تكرار عبارة   الغاصبين والذين يصل بهم التردي إلى التساؤل عن سبب الفداء ولماذا يقدم الفلسطينيون أرواحهم؟ فلم يجد الشاعر بدًّ

 ."أسألوا حولكم" لتكثيف مدى تأصل حب فلسطين في الكون بكل طبقاته من زمان وطبيعة وموجودات

إن ما يميز هذا المقطع بالذات هو االنفتاح على عوالم مميزة تدهش المتلقي وتجعله يتماهى مع مشاعر حب الوطن عبر تفاعل مظاهر 
 الوجود والطبيعة واستدعائها للتعبير ، في تعالق بين المحسوس والمعنوي. 

 ويأخذ التكرار الرأسي شكال آخر غير تتابعي كما نجد في المقطع الثاني:

 ال ما رملة نفرط فيها.     حملتها قلوبنا والعيون ق

   35قال ما قال والجماهير رجع   لصداه مزلزل ومكين 

 ثم تتجلى عبارة )قال ما قال( في المقطع الرابع:

 ذنبه أنه يقول فلسطين        لنا نحن شعبها المأمون 

 
 (٥١-٥٠، صص١٩٩٨)رشيد،  34
 (٤٩، ص١٩٩٨)رشيد،  35
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 نحن ال غيرنا حماة حماها     نحن درع لها ونحن الحصون 

  36امًدا ال يبالي    بشواظ العذاب ال يستكينقال ما قال ص

تشكل عبارة )قال ما قال( بؤرة داللية تجلي أهم صفة من صفات الشيخ األسير القيادية المتمثلة في رسوخ الموقف وثباته إزاء مختلف  
حركاته في فترة ما قبل األسر ثم  المتغيرات والظروف ، فترسم العبارة األولى مقوالت حب الوطن التي كانت الدافع الرئيسي وراء كل ت

تعود هذه العبارة في المقطع الرابع لتنقلنا إلى مشهد األسر وما يالزمه من تعذيب وتنكيل، ومع ذلك ظل الشيخ وفًيا لدافعه األول ولم  
ار كما يظهر من  تثنه ويالت السجن وعذابه عن مقوالته األولى بل على العكس من ذلك يأتي النص الثاني محمال بدالالت االستمر 

صيغة الفعل المضارع )يقول ( والتخصيص بضمير المتكلم )نحن ( ، فالتكرار ظفر بدور الرابط الداللي بين مقطعين متباعدين يصور 
 كل منهما حال مختلفة على الشكل التالي: 

 بعد األسر      Xالحالة:  قبل األسر        

 الدافع:  حب الوطن.     =    حب الوطن   

 تقيد الحركة المحسوسة في السجن     Xتيجة:  الحركة والمقاومة الن 

 في ظل تدفق المعنويات المتمثلة بالصبر.

 األثر : قال ما قال        =  قال ما قال            = رسوخ الموقف.  

 : التكرار األفقي

 لممتدة أفقيا كقوله:يقصد بالتكرار األفقي التكرار الذي يتم على صعيد المجاورة في الجملة الشعرية ا 

   37الحصون  نحندرع لها و نحنال غيرنا حماة حماها      نحن

كرر الشاعر ضمير المتكلم )نحن( بحموالت متنوعة فقد حمله الحماس واالندفاع إلى االسترسال واالستطراد في تأكيد قيمة الضمير 
االختصاص ) نحن( النفي المتمثل في قوله )ال غيرنا( للتأكيد  الجمعي في تحرير الوطن من بطش المعتدين، فيلحق الشاعر بضمير  

 على هذا الحصر. فغدت )نحن( المبتدأ والمنتهى التي تؤل إليه داللة النصر الكامنة في السطر الشعري. 

 وقد يحدث التكرار في صورة متناظرة بين صدر البيت وعجزه كما في قوله:  

 والجبين   فؤاده أقوى من السالسل والسجان   أقوى هو 

 
 (٥١)المصدر نفسه، ص 36
 
 (٥١، ص١٩٩٨)رشيد،  37
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             ................ 

  38بلوغهن ضنين  واألماني       األمانييتسلون باجترار 

 وقد يطل علينا التكرار األفقي بشكل أسلوب االغراء إذ تكررت لفظتين متتابعتين يقول: 

 نروي ثراها ال جبان في صفنا ال خئون  بالدماء الدماء

 39ما من سبيل  غير هذا نكون أوال نكون  ....الجهاد.. الجهاد

ها وتلتقي التكرارت األفقية السابقة في وظيفة إحداث التناغم الصوتي وتفعيل اإليقاع باإلضافة إلى تكثيف الداللة الشعورية للكلمات وجعل
 في بؤرة التركيز من خالل هذه الترديدات التي يظل لها دوي في ذهن المتلقي. 

 ثانًيا:التوازي: 

التوازي تقنية أسلوبية إيقاعية يعمد إليها الشاعر "لرسم صورة إيقاعية تحتفي بالدينامية؛ لتكون معبرة عما يختلج صدره في لحظة من   يعد
وقد عّرفه محمد مفتاح بأنه "التشابه الذي هو   40اللحظات الشعورية، وتؤدي إلى تماسك النص وسبكه على المستويين األفقي والرأسي."

، في حين يركز عدنان بن ذريل على الناحية التركيبية في تعريفه  41رار بنيوي في بيت شعري أو في مجموعة أبيات شعرية "عبارة عن تك
. 42للتوازي فهو "تناظر بين جمل العبارة، يقوم على استعادة )مخطط إسنادي( واحد، اسمي أو فعلي، في جملتين متتاليتين أو أكثر"

 تباينا تاما، وإنما يقوم على مبدأ المشابهة التي تنتجه األنساق الشعرية ويتجلى من خالل نظام من التماثالت فالتوازي ليس تطابقا تاما وال
 النحوية والصرفية التي تكسب النص شعريته وانسجامه.

 ومن أشكال التوازي الماثلة في النص: 

 التوازي النحوي.  (１
 التوازي الصرفي.  (２

 التوازي الداللي.

بالتوازي النحوي تكرار القوالب النحوية مع تغير ما تحويه ، فيتكرر القالب النحوي المكون من ال نافية للجنس واسمها ثالث عشرة  يقصد  
 مرة على امتداد مساحة النص الشعرية مما يعكس تركيزا لسانيا ودالليا يخولها إلى أن تعد ملمحا أسلوبيا بارزا.يقول: 

 
 (٥٢-٥١)المصدر نفسه، ص 38
 (٥٢)المصدر نفسه، ص 39
 (١٣٥١)نور الدين، ص 40
 ( ٩٧، ص١٩٩٥)مفتاح،  41
 (٢٧٨، ص١٩٨٩)ذريل،  42
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 ال التفات ال ثورة ال حنين  أن يناموا على جراح المآسي  

 شيخها المقعد العظيم يقاسي.   ال طبيب ال زائر ال معين 

   43هويدري أن الجماهير زحف. ال انحناء ال ردة ال سكون  

فتكرار ال بهذه الكثافة لم يكن اعتباطيا أو لملء فراغات النص" فالشاعر بتكرار بعض الكلمات يعيد صياغة بعض الصور من جهة، 
، وإنما جاءت لغايات داللية تتمثل في تأكيد نفي الجنس كله نفي 44كما يستطيع أن يكثف الداللة اإليحائية للنص من جهة أخرى "

 قاطعا ال يستثنى منه. وقد تنوعت مستوياتها بالنظر وحدات النص الشعري:

 المعين.          حال الشيخ في األسر \ال زائر\ ال طبيب

 ال سكون          حال الفدائيين في فلسطين \ردة ال \ال انحناء 

 الحنين          حال العرب  \ ال ثورة \ال التفات 

فيصور النص حال الشيخ في األسر ومدى قساوة السجون اإلسرائيلية التي ال تعترف بحقوق اإلنسان ال سيما حق المريض فال وجود 
 التعب ولو معنويا. ألي طبيب أو مساعد بل ال يسمح بأي زائر يخفف عنه 

انحناء أو ذرة تردد أو سكون في نضالهم  لديهم أي  الذين ليس  الفدائيين  إلى معنى مغاير في عرض حال  للجنس  النافية  وتنقلنا ال 
 ومقاومتهم للمعتدي مهما كانت العواقب والنتائج.

هم أدنى رد فعل كالتفات أو أدنى شعور كالحنين فما وتشي ال نافية للجنس بداللة االنكسار والخذالن في تصويرها لحال العرب فليس لدي
 بالك بالفعل الحقيقي أو الثورة !

ماثلة  وتتعاضد داللة النفي بقالب نحوي آخر يظهر في تكرار من الزائدة مسبوقة ما النافية والتي ترتبط بالمرجع النصي أو النواة الداللية ال
 ل:في الوجود مقابل العدم وتقوي وتؤكد المعنى، يقو 

 أتنادي السيوف ما من سيوف ....           الجهاد.. الجهاد ما من سبيل  

 45أهلنا الصامدون ما من مجير......

 ما من سيوف 

 
 ( ٥٢-٤٩، ص١٩٩٨)رشيد،  43
 (٨٣، ص١٩٩٠)عياشي،  44
 (٥٢، ص١٩٩٨)رشيد،  45
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 ما من سبيل )إرجاع الحق بالقوة =الوجود (    xما من مجير.      )الذل والهوان = العدم (  

 رية الناصبة متبوعة بفعل مضارع وفاعله ضمير متصل واو الجماعة(.يقول: في حين يطل علينا قالب نحوي آخر يتكون من )أن المصد

                              أن يهونوا وجوههم  أن يشيحواشغلوا عنهم ، فليس عجيًبا    

 46على جراح المآسي  ال التفات ال ثورة ال حنين  أن يناموا 

يصبح الفعل دااًل على االستمرارية في الزمن والديمومة فكأن جميع العرب تجاه فـ)أن( الناصبة تصرف الفعل المضارع إلى االستقبال ف
 قضية فلسطين في سبات دائم وفي هوان ال ينقطع. 

 كذلك تظهر بنية التوازي الصرفي في قوله: 

 47فالتحف بالصمود عزا وصبرا. يا كريم الجناب يا ياسين  

فصيغتهما مصدر على وزن )فعل(، ومجيئهما في سطر شعري واحد متتابعتين يشكل يكمن التوازي الصرفي في كلمتي )عزا وصبرا(  
 بؤرة إيقاعية تلقي الضوء على داللتهما في النص.

التفات(على وزن افتعال، وتظهر   –انثناء( على وزن انفعال ، و)ارتداد  -وتتكرر صيغ أخرى للمصادر متناثرة في النص مثل )انحناء  
هتون(، وكل هذه الصيغ تؤدي وظيفة إيقاعية تكمن في تعميق الجرس   –سيما فعول في كلمات من مثل )خؤون  صيغ المبالغة ال  

الداخلي للنص، وتجذب المتلقي؛ فتكرار صدى أوزان الكلمات له طابع جمالي تأثيري باإلضافة إلى الوظيفة الداللية التي يشغلها كٌل في 
 عبارته الخاصة. 

 را بارزا في إرساء القيمة الداللية الكبرى للنص )الوجود مقابل ويؤدي التوازي الصرفي دو 

 العدم (، إذ تتوالي صيغ اسم المفعول في المقطع المعبر عن دالالت العدم واالنطفاء: 

   ملعون أتنادي ومن تنادي زماًنا  كل ما فيه سيئ  

 48معجون أتنادي ومن تنادي رجاال في التفاهات عمرهم  

اسم المفعول الذي يشي بانعدام القدرة والعجز عن الفاعلية باإلضافة إلى ما يحدثه الجناس الناقص بين الكلمات فالشاعر في توظيفه  
 - من جرس صوتي وتناغم جمالي، في حين يتردد صيغة اسم الفاعل )الباسل ( والصفة المشبهة منه والتي تدل على الثبوت )الكريم

 األبي ( في المقاطع المعبرة عن الوجود والحركة والكينونة من قبيل: - أمين-ون حن-الطيب ( وكذلك صيغ المبالغة منه )صبور

 
 (٥٢)المصدر نفسه، ص 46
 (٥٢ص)المصدر نفسه،   47
 (٥١، ص١٩٩٨)رشيد،  48
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 شيخها الباسل األبّي الُمرجى  زوجها الطيب الكريم الحنون  

 49...ُمقعد أعجز الكتائب والجيش.  صبور على الجهاد أمين  

 هر عبر عالقتي الترادف والتضاد ، يقول: ويحضر شكل آخر للتوازي بشكل أقل في ثنايا النص وهوالتوازي الداللي الذي يظ

 هي منا لنا اشتياق ووجد      وعذاب وحرقة وحنين  

 50هي في عرفنا عقيدة إيمان.     وعهد على الوفاء ودين  

يقوم النص الشعري السابق على مشاعر متأججة تنطلق من أعماق الوجدان في التعبير عن أعظم المشاعر وهي مشاعر حب الوطن،  
الدين(،  -اإليمان    -حرقة( )العقيدة  –وجد( )عذاب    –حنين    –لموازاة الداللية في توظيف الشاعر للكلمات المترادفة مثل )اشتياق  وتظهر ا

فعبر هذه المتواليات المنسجمة داللًيا يعمق الشاعر داللة الحب الذي يتأرجح ما بين شوق وعذاب ومع ذلك يظل متأصاًل في القلب 
 كالعقيدة ال ينفك. 

 ن أمثلة التوازي الداللي على مستوى الترادف قوله: وم

 إن هذا التراب غال علينا     وعزيز ومقدس وثمين 

   51....الجهاد الذي رفعنا لواه    هومن أجلها عزيز مكين

ات ألقت ظالل داللية فالغالي والعزيز والمقدس والثمين كلها ألفاظ متوائمة تدور في فلك داللي واحد أال وهوالقيمة، وتعدد هذه المترادف
مختلفة على قيمة تراب الوطن، فهومتجذر في الوعي الثقافي الجمعي باعتباره مقدًسا من ناحية الروحية، وغالًيا من الناحية المادية،  

لبة، فالجهاد مكين( اللتين تصبان في معين داللي يتمثل في القوة والغ\وثميًنا وذا معنى من الناحية العقلية. وبالمثل في كلمتي )عزيز  
 آلية قوة وغلبة في ذاته كما يتبدى من لفظة عزيز ، ومن خارجه له مكانة رفيعة عند الجميع )مكين(.

 وتؤدي المترادفات دوًرا إيقاعًيا كما في قوله: 

 52ال انثناء وال ارتداد ولكن    ثورة غيثها سكوب هتون 

ن ( من الدالية الشعرية باإلضافة إلى ما تخلقه تنغيم إيقاعي، فالثورة التي تعمق المترادفات في الصورة الشعرية )ثورة غيثها سكوب هتو 
تعتمل في داخل كل فلسطيني لها غيث وآثار متالحقة متتابعة تتشكل في استمرارية المقاومة وعدم الرضوخ رغم الفارق الكبير في العتاد 

 والعدة بين الفريقين.

 
 (٤٩)المصدرنفسه، ص 49
 (٤٩)المصدرنفسه، ص 50
 (٥١، ص١٩٩٨)رشيد،  51
 (٥١)المصدر نفسه، ص 52
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 في موضعين األول يصور حال األسير في عالقته بالوطن: ويحضر التوازي بالتضاد على المستوى األفقي

   53قد أحب البالد أرًضا سماًء.   فهوباألرض مغرم مفتون 

 والثاني يصور مشهد التحقيق معه من قبل السّجانين: 

 54حاوره لياًل نهاًرا وخابوا   فهوكالسيف جارح ال يلين 

النهار (داللة االشتمال واإلحاطة وعمقت من إبراز جانبين لدى شخصية    – (و)الليل  السماء    –لقد رصدت بنية التضاد في ) األرض  
 أحمد ياسين؛ أولهما الجانب الوجداني المتمثل في عاطفة حب الوطن، وثانيهما الجانب القيادي المتمثل في الشموخ واإلباء.

 الخاتمة:

 : من النتائج نوجزها في النقاط التالية رصدت دراستنا للنسق الصوتي في قصيدة "نكون أوال نكون " مجموعة

 للنسق الصوتي دور كبير في إرساء الداللة الرئيسة للنص والتي تمثلت في ثنائية الوجود مقابل العدم.  -
اعتمد الشاعر التالعب في الوزن العروضي الممثل في بحر الخفيف عن طريق الزحافات والعلل التي تحذف السواكن ، وتسكن  -

 مع مضمون النص والحالة الشعورية.  الحركات تماشًيا
بعد قياس المعطيات اإلحصائية للفضاء الصوتي تّصدر عدد من األصوات من ناحية التكرار مثل صوت الروي )النون ( مسبوقا  -

 بحروف المد الواووالياء والتي تعبر عن الحاالت الوجدانية بما تتميز به من الوضوح السمعي. 
للنسق الصوتي فقد أدت أثرا بالغا في تشكيل داللة النص الشعري فقد غلبت األصوات المجهورة على فيما يخص المالمح التمييزية   -

 األصوات المهموسة وهوما يتماشى مع مقاطع النص التي تتمحور حول الوجود في أغلبها مقابل العدم.
ضربين أفقي ورأسي وكان له دور في رسم اإليقاع من السمات األسلوبية الالفتة في القصيدة التكرار والتوازي، وقد جاء التكرار على   -

 والتعبير عن الرؤية الشعرية.
 في حين تعددت أشكال التوازي وكان للتوازي النحوي والصرفي النصيب األكبر مقارنة بالتوازي الداللي. -

 . ..تم بحمد هللا

 

 

 

 
 (٤٩)المصدرنفسه، ص 53
 (٥١)المصدرنفسه، ص 54
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 قائمة المصادر والمراجع:

 العربي الحديث.تونس:الدار العربية للكتابة. (أثر اللسانيات في النقد ١٩٨٤الزيدي، توفيق )

 ، الجزائر:دار هومة للطباعة والنشر.١(. األسلوبية وتحليل الخطاب ج٢٠١٠السد، نور الدين ) 

-١٢١ص ٥(.النص األدبي وقضاياه عند ميشال ريفاتير وجون كوهين.مجلة فصول العدد  ١٩٨٤الطرابلسي، محمدعبد الهادي )يناير 
١٣٠ 

 ( الموازنات الصوتية في الرؤيا البالغية والممارسة الشعرية.بيروت:أفريقا الشرق.٢٠٠١العمري، محمد )

 ( حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر.الدار البيضاء:أفريقا الشرق. ٢٠٠١الغرفي، حسن )

 جامعة محمد خيضر بسكرة.  ١( التوازنات الصوتية.مجلة المخبر العدد٢٠٠٤تبرماسين، عبد الرحمن ) 

 (. بنية اللغة الشعرية.ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري.الدار البيضاء:دار توبقال للنشر.١٩٨٦جون كوهين )

 ( النقد واألسلوبية.دمشق:منشورات اتحاد الكتاب العرب. ١٩٨٩ذريل، عدنان )

 (.وردة على جبين القدس.القاهرة: دار الشروق.١٩٩٨رشيد، هارون ) 

 دة العربية الحديثة بين البنية الداللية والبنية اإليقاعية.سوريا:اتحاد الكتاب العرب.(القصي٢٠٠١عبيد، محمد صابر )

 ( األسلوبية الصوتية.األردن:أمواج للنشر والتوزيع. ٢٠١٥علي، إبراهيم جابر )

 ( خصائص اإليقاع الشعري.وهران الجزائر:دار األديب. ٢٠٠٥عميش، العربي )

 وبية.دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب.( مقاالت في األسل١٩٩٠عياشي، منذر )

 . ٢٦٨-٢٥١ص   ٥العدد    ٩(األنساق اللغوية وتجلياتها الداللية.مجلة إشكاالت في اللغة واألدب، مجلد ٢٠٢٠عيشون، خيرة )ديسمبر 

 (االتجاه األسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي.القاهرة:دار العربية للنشر والتوزيع.٢٠٠١قاسم، عدنان )

 ( اللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي.بغداد:دار الشؤون الثقافية العامة.١٩٩٣ارك، محمد رضا )مب

 .الجزائر:المركز الجامعي لتامنغست. ٣( داللة األصوات المكرورة في تائية الشنفرى، مجلة إشكاالت العدد٢٠١٣مجيد، هارون )

 ولية.بيروت:المركز الثقافي العربي.( التشابه واالختالف نحومنهاجية شم١٩٩٥مفتاح، محمد )
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"the phonetic pattern of the poetic text "To be or not to be":structural and stylistic study"   

 

Abstract: 

The concept of system in De Sausser’s thought plays the main role in his linguistic thesis, and it means: the sum of linguistic 

elements that have a signification that comes from its lexical entrance isolated from the context, and a value within its 

linguistic environment due to the relations of difference and contrast with others. 

This research aims to reveal the characteristics of the phonetic pattern of the poetic text "To be or not to be" by the poet 

Harun Rashid by trying to answer the following questions: 

What are the features of the phonetic pattern that can be considered a stylistic feature in the poetic text? 

Is the phonetic pattern related to the semantic component of the text, so it plays a functional role, or is it just an embroidery 

ornament? 

by defining the features of the stylistic phonetic pattern based on the text itself in order to clarify the textual reference and 

semantic energy and to show the extent of its reflection on the phonetic pattern represented by: symmetrical weight, sound 

space and phonemic balances. 
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