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اثر الصوت يف توجيه الداللة
 -دراسة أسلوبية صوتية -

د .ساجدة عبدالكريم
بسم اهلل الرمحن الرحيم

خالصة البحث
بعد هذه الوقفة المتانيػة عػا الصػوت كدالالتػه فػي الاػراف الكػريم كعػض اػنؿ بعػ

ال مػاذج

التي تيسرت للبحث يجدر ب ا اف نضا انصة بحث ا.
قد تجلى التنؤـ الصوتي بأشياء عدة -في الاراف-ع ها: فواصػػا اايػػات اك اػػواتيم السػػور كفػػي التكػػرار -سػػواء نػػاف بتكػػرار الكلمػػات المفػػردة اك
اايات -لما لذلك عض أهمية بالغة في توجيه المع ى ،كقد اقتصر البحث على دراسة بعػ

عػػض تلػػك اظلفػػاظ المفػػردة التػػي نػػاف لهػػا جػػرس اػػاص فػػي رسػػم الصػػورة البنغيػػة –كنؤنػػد-
(البع ) عض تلك االلفاظ ذات الجرس الموسياي الذم له فاعليته في ال ص الارآني.

 - ت اكؿ البحث (الفاصلة) في الاراف ،كقد المح ا الى حاائق أرسػاها البػاحثوف علػى قاعػدة
صلبة عض االصطنح بحيث التشبه باري ه السجح اك قافية الشعر ،كقد اشرنا الى ذلػك فػي

عحله.

 كعػػض اجػػا تمييػػص الفاصػػلة كععرفتهػػا صػػوتيا تتبع ػػا فواصػػا اايػػات كبػػبطها فػػي ت انتهػػا عبػػر
عسيرتها االيااعية.

كبما اف االعثلة في الاراف الكريم (هائلة جداي) عما الصع ا انفس ا بتتبا المنعح االنثر بركزان في

ت انته ػػا تل ػػك الفواص ػػا عتذ ػػذيض انموذجػ ػان ه ػػا كانموذجػ ػان ه ػػاؾ ،اذ جم ػػا الا ػػراف ب ػػيض لف ت ػػيض
عذتلفتػػيض فػػي حػػرؼ الفاصػػلة كالػػوزف بػػاالؼ الم ػرات ،نمػػا فهػػر الوق ػ ع ػػد حػػرؼ كاحػػد فػػي
الفاصلة كهو نثير ،اعا الوق ع د حرؼ ععيض للفاصلة في بع
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المجلد (ُٕ)

العدد (ّ)

آذار (ََُِ)

ع د حرؼ آار للفاصلة حيث ناف في سور ععدكدة ،كقد أحصي اها نمػا اكردهػا الػدنتور عحمػد
حسيض الصغير في نتابه ...كنانت نا كاحدة عض تلك الوقفات لها نسق صوتي عتجانس بصػيغة

هادفػػة ،عمػػا ابػػفت علػػى الفاصػػلة جمالهػػا المعهػػود كحسػػها االياػػاعي الهػػادر ،دكف التطلػػا الػػى
تعبير آار.
 - كتطػرؽ البحػػث – كهػػو يتحػػدث عػػض المسػتول الصػػوتي – الػػى الفواصػػا الث ائيػػة الماطػػا
كالفواصػػا الثنثيػػة الماطػػا ،إذ بػػدا كابػػحان جليػان اف اصػػوات الفاصػػلة جػػاءت عكملػػة لرسػػم
الصورة الحسية الممهدة للداوؿ في الحدث المرنصم.

 - اف عراعاة الاراف لننسػجاـ الصػوتي فػي اتػاـ نػا ايػة عػا السػياؽ التعبيػرم العػاـ للسػورة
ااذ عػدة صػور:عرة ياػدـ نلمػة كعػرة يؤارهػا ع ايػة بالسػياؽ ،كربمػا يحػذؼ شػي ان عػض الكلػم

رعاية لل سق الاراني اك يضي شي ان رعاية للبعػد الصػوتي ،كلغػرض االنسػجاـ ،كاحيانػان يبػدؿ

نلمة بكلمة اارل فيجعا في نهاية نا اية عاي سجم عوسيايان عا ااواتها.

 يتجلى التكرار في إفهاـ المع ى ،فضن عما يثيره الجانب الصوتي ال اتج عض التكرار فيػدل عػػض االلفػػاظ
االذهػػاف عػػض ادراؾ عع ػػى الكػػنـ كعغػػصاه ،كلمػػا نانػػت المعػػاني اكسػػا عػ ن
احتيج الى التكرار الستيفاء تلك المعاني.

 كعػػض اػػنؿ ع ػػاهر الػػدالالت الصػػوتية فػػي الاػػراف الكػػريم كالتػػي تحااهػػا االلفػػاظ عفػػردةنحي ان كعجتمعةن عا عثينتها عض الكلمات حي ان اار؛ جاء:
أ .االلفاظ الدالة على الفػصع ،كقػد درسػ ا نمػاذج عػض االلفػاظ التػي اسػتعملها الاػراف ثػم ااتيارهػا
صػػوتيان بمػػا يت اسػػب عػػا اصػػدائها فػػي السػػما اك ال ػ فس ،عمػػا اسػػتوحيت داللتهػػا عػػض ج ػ س
صياغتها ،فكانت دالة على ذاتها بداتها في الفصع.

ب .ع ٌد الصوت كاشباعه(استطالته) إذ نش البحث عض عااطا صوتية عغرقػة فػي الطػوؿ كالمػ ٌد
كالتشػػديد رغػػم نػػدرة صػػيغة هػػذ المرنبػػات الصػػوتية فػػي اللغػػة ،كنجػػد الاػػراف يسػػتعما افذمهػػا
لف ان ،كاع مها كقعػان ،فيسػتلهم عػض داللتهػا صػوتيان عػدل شػدتها كهػ ٌدتها كاسػتيحائا ل ػا بالتػدبر
كالتفكير.
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ج .االلفاظ المفػردة ذات الصػيغة الصػوتية الواحػدة ،كهػي فػاهرة جػديرة بالع ايػة لتسػمية الكػائض
الواحػػد باسػػماء عتعػػددة ذات صػػيغة صػػوتية عتجانسػػة تػػدلا علػػى المضػػموف كتػػوحي لػػه .كع ػػه

تسمية الاياعة بأسماء عدة عتااربة في اإلبعاد.
و
بشكا عطرد بكوف اللفظ
ء .كاظلفاظ الدالة على اظصوات ،كقد برزت تلك ال اهرة في الاراف

يدؿ ع لى الصوت .بحيث يستذرج الصوت عض الكلمػة ،كتؤاػذ الكلمػة عػض الصػوت كبػذلك
بلغ التعبير الاراني عستو ًل نً فريدان في رسم الصورة كالق عواعا التاثير لها.

المقدمة
كالصنة كالسنـ على سيد المرسليض عحمد (: )
أعا بعد:
نتاب اهلل الع يم كععجصة نبي ا كهو نتاب اعة ،إذ تستمد اللغة العربية أصولها
(الارآف) ي

عض الارآف با تباى أصولها ثابتة في الارآف كعض اكلويات هذه اظصوؿ (اظصوات) ،الف لها
أصا اللغات.
كالاراف هو الم طلق اظساس لل اهرة الصوتية ،لػذلك اتذػذت الدراسػة الصػوتية –ع ػد

العػرب –(الاػػراف) أساسػان لهػػا كلتطلعاتهػا كآياتػػه عضػػماران السػتلهاـ نتائجهػػا كهػي حػػيض تمػػازج
بػػيض اظصػػوات كاللغػػة كتاػػارب بػػيض اللغػػة كالفكػػر فعنمػػا تتجػػه بطبيعتهػػا التفكيريػػة لرصػػد تلػػك

اظبعاد عسذرة لذدعة الاراف الع يم(ُ).

اليذتل إث اف في بااء العربية عستم هد عض الارآف النه حفضها فصاف اللسػاف العربػي ـ

الصيغ كاالنصالؽ حتى عاد اللساف عتمرسان على اإلبداع ،ذلك اإلبداع الذم يتأتى عػض تشػكا
عفػػردات اللغػػة كانضػػماـ اظصػػوات بعضػػها الػػى بع ػ

كبتأليفهػػا يتمثػػا الكػػنـ ،كت اسػػق هػػذا

دليا على قرب
الكنـ كتآلفه عض عهمة االصوات في ت اساها كتآلفها كعا ت افر الكلمات اال ي

عذػػارج تلػػك اظصػػوات اك تباعػػدها اك فػػي طبيعػػة ترنيبهػػا كتماسػػها ،اك عػػض تػػدااا عااطعهػػا

ضػػاعها ذلػػك اف اللغػػة اصػػوات ،إذ اف (عصػػدر الصػػوت اإلنسػػاني فػػي عع ػػم اظحيػػاف هػػو
كت ٌ
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المجلد (ُٕ)

العدد (ّ)

آذار (ََُِ)

الح جػػرة اك الػػوتراف الصػػوتياف فيهػػا ،فػػاهتصازات هػػذيض الػػوتريض هػػي التػػي ت طلػػق عػػض الفػػم اك

اظن ثم ت تاا انؿ الهواء الذارجي)(ِ).

إف دراسة هذا البحث ستاتصر علػى دراسػة أصػوات بعػ

اظلفػاظ فػي الاػراف الكػريم،

الف الصوت يتعلق بالمع ى ،كال سيما اف الاوة التعبيرية للكلمة المفػردة ال تتػأتى عػض عع اهػا
(ّ )

كحدة با عض طبيعة شكلها الصوتي ايضان

فهذه العنقة اللسانية تاوـ على ثائية الداؿ كالمولوؿ التػي فػي جوهرهػا تطػابق الصػوت

عا المع ى(ْ).فالمع ى كالصوت ننهما عرتبط باظار ارتباطان ال يابا التفرقة(ٓ).

كعػػض ث ائيػػة الصػػوت كالمع ػػى ت طلػػق فػػي بحث ػػا هػػذا ليكػػوف احػػدهما ععيػػاران ل اػػر ،الف
ف ػػواهر اللغ ػػة ترج ػػا إل ػػى قس ػػميض رئيس ػػيض :ال ػػواهر المتعلا ػػة بالص ػػوت كال ػػواهر المتعلا ػػة

بالمع ى(ٔ) هػذا كاف اظلفػاظ تكتسػب داللتهػا عػض جػرس ألفافهػا كعػض ه ػا ت بثػق العنقػة بػيض
الكلمػػة كعػػدلولها ،كهكػػذا فػػاف اظصػػوات التهػػم بحث ػػا إالٌ عػػض حيػػث داللتهػػا علػػى المع ػػى ؛

فجػاء فػي اصػػائص الصػوت الارانػػي كدالالتػه إذ قػاـ علػػى عطلبػيض ،اظكؿ يبحػػث عػض عػػدل

الػتنؤـ الصػوتي لػػبع

اظلفػاظ الارآنيػة كالػػذم نانػت الفواصػػا كالتكػرار رنيػصةن لػػه فػي تبيػػاف

تنؤعه الصوتي؛ أعا الثاني فاد بحث في الدالالت الصوتية في الارآف الكريم كالذم إنطول
تحته اظلفاظ الدالة على الفػصع كاظلفػاظ التػي فيهػا اسػتطالة كإغػراؽ فػي عػد الصػوت كعلػى

اظلفاظ المفردة ذات الصيغة الصوتية الواحدة كعلى اظلفاظ الدالة على اظصوات ،ثم تلت
ذلك الذاتمة.

المطلب األول
التالؤم الصوتي لبعض ألفاظ القران الكريم
اهػػتم العػػرب ع ػػذ نشػػوء اللغػػة بموسػػياى اظلفػػاظ ن مػان كنثػػران ،الف ب يػػة اللغػػة البنغيػػة

اتس ػػمت ب ػػالتنؤـ الص ػػوتي (ٕ) ،الف الص ػػوت عتعل ػػق ب ػػالمع ى كالف الا ػػوة التعبيري ػػة للكلم ػػة

المفردة التتأتى عض عع اها كحد با عض طبيعة شكلها الصوتي ايضان(ٖ) ،هذه العنقة اللسػانية
تاوـ على ث ائية الدالة كالمدلوؿ التي هي في جوهرها تطابق الصوت عا المع ى(ٗ)كعض ذلك
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نفهم اف المع ى كالصوت ننهما عرتبط باظار إرتباطان اليابػا التفرقػة(َُ) كعػض تلػك الث ائيػة
–ث ائيػػة الصػػوت كالمع ػػى -إنطلػػق البػػاحثوف ليكػػوف احػػدهما ععيػػاران لناػػر(ُُ) ك عػػض هػػذا
المبدأ سي طلق البحث في رصد الب ى الصوتية كعدل تنؤعها كداللتها على المع ى ،فدراسة

المستول الصوتي تعتمد على ني ونة الصوت داالن كعدلوالن ،البحكم المؤثرات الحسػية التػي

ت تجها اللغة بأصواتها ،فتتولد عض ذلك عنقة طبيعية بيض الصوت كالمع ى(ُِ) الف التشكيا

صوتي يمثا ع صران له اطره في رسم الصورة كإبرازها كالق عواعا التأثر لها(ُّ).

نمػػا اف للجانػػب الصػػوتي أثػػره ككقعػػه الذػػاص فػػي المتلاػػي ،حيػػث أف (أعػػر الصػػوت

عجيب كإنصرافه في الوجوه أعجب)(ُْ) ،كاف التنؤـ الصوتي هو الذم يبعػث االرتيػاح فػي

الػ فس ،لػذلك كصػ الكػنـ المػتنئم صػوتيان بػالحنكة كالطػنكة كالعذكبػة(ُٓ).كهػذا يػػذنرنا
باوؿ الوليد بض المغيرة في كصفه للاراف الكػريم( كاهلل لاػد سػمعت عػض عحمػد ننعػان عػا هػو

عض ننـ اظنس اف لاوله لحنكة كاف أصله لغدؽ كإف فرعػه لج ػاة)(ُٔ) ،كعػا هػذا التػأثر عػض

اثر في ال فوس
رجا عشرؾ اال نتيجة لتأثره بالتنؤـ الصوتي ظلفاظ الاراف الكريم ف ظنه قد َّ

فاستهول اظسماع بطرياة عجيبة ،حتى انه يشعر الاارئ للسور الارآنية باالنسجاـ التاـ بيض

عوبوعاته كنغمها الموسياي(ُٕ).

يتجلػػى الػػتنؤـ الصػػوتي فػػي الاػػراف الكػػريم بأشػػياء عػػدة ،ع هػػا فواصػػا اايػػات كاػػواتيم

السور ،كفي تكػرار الكلمػات المفػردة اك اايػات ،كنػذلك فػي التاابػا الصػوتي فػي نثيػر عػض

آياته(ُٖ) ،كلكض البحث سياتصر على دراسة بع

تلك اظلفاظ المفردة التي ناف لها جرس

اػػاص فػػي رسػػم الصػػورة البنغيػػة ،كأكؿ عػػا نبػػدأ بػػه فػػي توبػػيح عػػا هيػػة الػػتنؤـ الصػػوتي هػػو
فواصا اايات الكريمة كتكرار الكلمات المفردة ظهميتها البالغة في توجيه المع ى.
أ -الفواصا
ع ي الاراف الكريم باالنسجاـ الصوتي لما لػه عػض تػأثير نبيػر علػى اظسػماع ككقػا عػؤثر

في اظنفس فاد جاءت آليات الكريمة ع تهية بفواصا ع سجمة عا بعضها البع (ُٗ).
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العدد (ّ)

المجلد (ُٕ)

آذار (ََُِ)

كالفاصلة في الاراف الكريم هي آار نلمة في ااية ،نالاافية في الشعر كقري ه السجا

في ال ثر ،كيؤند الدارسػوف أنهػا أاػر نلمػة فػي االيػة ليعػرؼ بعػدها بػدء االيػة الجديػدة بتمػاـ
ااية الساباة لها

(َِ).

ً
ت آيىاتيػػهي
ػاب في َ
ص ػلى ٍ
أعػػا عسػػألة التسػػمية فلربمػػا أتػػت اقتباس ػان عػػض قولػػه تعػػالى :نتىػ ه
كاليجػػوز تسػػميتها قػػوافي عطلا ػان -كذلػػك باإلجمػػاع – الف اهلل تعػػالى لمػػا سػػلب عػػض الاػػراف
(ِِ)
ػدد
ػب سػػلب الاافيػػة ع ػػه ايضػان ظنهػػا ع ػػه كايػػر عػػض عػػرؼ الفواصػػا كحػ ٌ
صػػفة الشػػعر كجػ ى
(ُِ)

بعػػدها الػػداللي هػػو الاابػػي ابػػو بكػػر البػػاقنني (تَّْ-ه ػػ) بأنهػػا ((حػػركؼ عتشػػانلة فػػي

المااطا ،ياا بها إفهاـ المعاني))

(ِّ)

هذا كاف عراعاة الاراف الكريم لننسجاـ الصوتي في اتاـ نا ايػة عػا السػياؽ التعبيػرم

العاـ للسورة ااذ عدة صور ،فهو عرة يادـ نلمة كعرة يؤارها كربما يحذؼ شي ان عض الكلػم

اك يضي شي ان جديدان لغرض االنسجاـ كاحيانان يبدؿ نلمة بكلمة أاػرل فػي نفػس السػياؽ،
فيجعا في نهاية نا اية عا ي سجم عوسيايان عا أاواتها ،أك نراه يضا نلمة في عكاف كغيرها
في و
عكاف أار تج بان للتكرار كفي نا ذلك راعى الاراف عا ياتضيه التعبير كالمع ى كلم يفعا
عراعى في ذلػك القتضػاه
ذؾ لننسجاـ الموسياي كحده فانه لو لم يكض الجانب الموسياي
ن

الكنـ عض جهة أارل.

لكض عا يعي ي ا حاان في هذا البحث ،كعض اجا تمييص الفاصلة كععرفتها صوتيان ،ناف لصاعان
علي ػػا تتب ػػا فواص ػػا ااي ػػات بدق ػػة عت اهي ػػة كب ػػبطها ف ػػي ت انته ػػا ف ػػي الا ػػراف عب ػػر عس ػػيرتها
اإليااعية.
كبما اف اظعثلة ظحصر لها كال ع ٌد في الاػراف الكػريم ،كجػب علي ػا اف نذػص المنعػح

العاعة اظنثر بركزان في ت انت تلك الفواصا ،كقد أحصاها كفصلها الدنتور( عحمد حسيض
علي الصغير) في و
نتاب(ِْ) له س وجص ع ها عايلي:
االكؿ -:جما الاراف بيض لف تيض عذتلفتيض في حرؼ الفاصلة كالوزف ،كهذا عا كرد في
َّ ً
و
الارآف
آعيواٍ الى تى يذونيواٍ اللٌهى
يض ى
بشكا عطرد باإلل المرات ،كع ها قوله تعالى  :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
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ػوؿ ىكتى يذونيػػواٍ أ ىىعانىػػاتً يك ٍم ىكأىنػػتي ٍم تىػ ٍعلى يمػػو ىف ىكا ٍعلى يمػػواٍ أىنَّ ىمػػا أ ٍىعػ ىػوالي يك ٍم ىكأ ٍىكالى يد ينػ ٍػم فً ٍتػىػةه ىكأ َّ
الر يسػ ى
ىك َّ
ىف اللٌػػهى
(ِٓ)
ً
ً
يم
ع ىدهي أ ٍ
ىج هر ىع ه
الثػاني -:الوقػوؼ ع ػػد حػرؼ كاحػد اليتغيػػر فػي الفاصػلة كهػػو نثيػر ،كعػض اعثلته(السػػور

الاصار) ،نالادر كالعصر كالفيا كالكػوثر كاإلاػنص كال ػاس ،كجملػة عػض (السػور الوسػطى)

ناظعلى كالامر ،كفيها جميعان عراعاة للم هج الصوتي كالبعد اإليااعي ،كيتميص ال غم الصوتي
بابهى صورة كاركع ً
حلله في سورة ((الامر)) اذ تذتتم فيها الفاصلة بصوت الراء عػرددان بػيض
طرؼ اللساف كأكؿ اللهاة عما يلي اظس اف.

الحػػظ قولػػه تعػػالى اقٍػتىػربػ ً
بػػوا ىكيىػ ياواليػػوا
ػت َّ
ػاعةي ىكان ى
شػ َّػق الٍ ىا ىمػ يػر ىكإًف يىػ ىػرٍكا آيىػةن ييػ ٍع ًر ي
السػ ى
ىى
ً
ً
ػاءهم َع ىػض ٍاظىنبىػاء ىعػا فًي ًػه
اءه ٍم ىكين ُّا أ ٍىع ور ُّع ٍستىار ىكلى ىاػ ٍد ىج ي
س ٍح هر ُّع ٍستى ًمر ىكىن َّذبيوا ىكاتَّػبىػ يعوا أ ٍىه ىو ي
يع ٍص ىد ىج هر )ِٔ(الى آار السورة.
الثالػث -:الوقػوؼ ع ػد حػرؼ ععػيض للفاصػلة فػي بعػ

السػور كاالنتاػاؿ ع ػه للوقػوؼ

ع د حرؼ اار للفاصلة عض بعضها االار ،كاعثلته في سػوور عػدة عػض الاػراف ،كنمػا احصػاها

د .عحمد حسيض علي الصغير(ِٕ) عثا سورة (ال بأ ،المرسنت ،ال ازعات ،عبس ،االنفطار،
م
ت بًػأى َ
كدةي يسػًلى ٍ
المطففيض) ،كل ر ععان الى قوله تعالى في سورة ((التكػوير))ى إً ىذا ال ىٍم ٍػويؤ ى
ت كإًذىا ال ً
ً
ذىنػ و
ت
ػت ىكإًذىا ُّ
ت ىكإًذىا َّ
ػيم يسػ َع ىر ٍ
ػح ي ني ًشػ ىػر ٍ
ػب قيتًلىػ ٍ
ى
الصػ ي
السػ ىػماء ينشػطى ٍ ى
ٍجحػ ي
ً
ت فى ىن أيق ً
ٍج ىوا ًر الٍ يك ً
ٍس يم بًالٍ يذ ً
َّس
ض ىر ٍ
ت ىعلً ىم ٍ
ٍجَّةي أي ٍزل ىف ٍ
ىح ى
س َّعا أ ٍ
َّس ال ى
ىكإًذىا ال ى
ت نىػ ٍف ه
ىكاللٍَّي ًػا إً ىذا ىع ٍس ىػعس ىك ُّ ً َّ
س )ِٖ(إذ ننحػظ توانػب صػوت التػاء الطويلػة فػػي
الص ٍػب ًح إ ىذا تىػىػف ى
ى
الفواصا االكلى ثم ت تاا الى صوت السيض في الفواصا التالية.
ع ػػا ه ػػذا اإليا ػػاع المجلج ػػالن كع ػػا تل ػػك ال بػ ػرات الص ػػوتية الت ػػي حمل ػػت نس ػػق عت ػػوازف

(س لت ،قتلت ،نشرت ،نشطت ،سعرت ،أزلفت ،أحضرت) تحما اصداء صوتية عتنحاة

فػػي رنػػة عتااربػػة تػػوحي بالرعػػب كالذػػوؼ عػػض حػػدث نػػازؿ يصيػػد عػػض رهبػػة الموق ػ بالاسػػم

س ،الكػ س ،عسػعس ،تػ فس) تلػك السػيض المشػددة التػي اعطػت الصػورة
الحاصا بػػ( الذػ ٌ

دكيان عوسيايان عشددان زاد االعر رهبةن كرعبا.
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المجلد (ُٕ)

العدد (ّ)

آذار (ََُِ)

كعػػا يسػػع ا الاػػوؿ ه ػػا فػػي عجػػيء هػػذه االيػػات كعلػػى هػػذه الشػػانلة كفػػي ذلػػك ال سػػق
الصػوتي المتجػػانس بصػػيغتها االصػػنحية الهادفػ وػة اال اف تضػفي علػػى الفاصػػلة الارانيػػة جمػػاالن

ااصػان كحسػان ايااعيػان هادف ػان دكف تطلػ ٌػا ع ػاٌ الػػى تعبيػػر عغػػاير اك عماثػػا ،فهػػي تمتلػػك ال ػ فس
كتأاذ باإلحساس با تأسره الى ن اـ رتيب في عوسياتيه(ِٗ).

كالبػػد للبحػػث -كهػػو يتحػػدث عػػض الفواصػػا فػػي عسػػتواها الصػػوتي -اف يتطػػرؽ الػػى
الفواصا الث ائية الماطا كالفواصا الثنثية الماطا* ،كالتي كردت في الاراف الكريم بش و
ػكا
كاسا جدان ،كس وجص الحديث ع هما تباعان.

ات غىرقان كال ً
َّاشطى ً
أ -الفواصا الث ائية الماطا :كالتي تتمثا باوله تعالى:كالَّا ًز ىع ً
ات
ٍ
ى
ى
(َّ)
ات سباان فىالٍم ىدبَػر ً
ات سبحان فى َّ ً
ً
ات أ ٍىعران
نى ٍشطان ىك َّ
السابًىا ى ٍ
السابً ىح ى ٍ
ي ى
الفاصلة ه ا في عاطعيض طويليض :االكؿ عغلق غر/نش /سب/آب
كالثاني عتفتق قا /حا/عاى/را
هذا التشكيا الماطعي الذم ت اا بيض المفتوح كالمغلق ت اسب تماعان عا المع ى المراد

الذيا كعا تكابده
عض االيات ،كال سيما كانه اريد بهذا الماطا ناا صورة حسيه لحرنة ىع ٍد ىك ٍ

عض ععاناة لتستجما قواها في االنطنؽ السريا ،كهذا عا اندتػه كجسػدته اصػوات الفواصػا

عض انؿ الاها الجو الم اسب للحرنة السريعة ،كبذؿ أقصى طاقة لسرعتها ،فػ(الراء) كهو

صػػوت عجهػػور تكػػرارم جػػاء بعػػد الغػػيض المجهػػورة المفذمػػة ،ثػػم اتبعػػت بػػ(الااؼ) الشػػديدة
االنفجارية المتبوعة باالؼ التي تم ح الماطا الصوتي طوالن كاعتدادان لبلوغ الغاية ،ت طلق عا

لتدؿ على السرعة المت اهية لها(ُّ).
صورة ع ٌد اللجاـ للذيا ٌ

فا النتااؿ باالصوات بيض الجهر كاالنفجػار يت اسػب عػا هػدؼ الصػورة الحسػية للتعبيػر

عض قوة الجذب كالمعاناة كهذا عا أطلق عليه بػ(الداللة الصوتية) اك (رعصية اظلفاظ)(ِّ).

كاسػػتمر عع ػػا هػػذا اإلحسػػاس بالحرنػػة السػػريعة كلػػم يتوق ػ برهػػة كاحػػدة اذ نجػػده يتبػػا

بأصوات الفواصا النحاػة للفاصػلة اظكلػى اذ يهػيمض حرؼ(السػيض كالشػيض) علػى الفواصػا

التاليػ ػػة لهػ ػػا كبذاصػ ػػة الماطػ ػػا االكؿ ع هػ ػػا (نشر)(سػ ػػب) كالسػ ػػيض كالشػ ػػيض عػ ػػض االصػ ػػوات
المهموسة ،كفي اجتماعها يؤدياف عع ى الع مػة الكاعلػة كقػوة التحػرؾ كاالنطػنؽ ،فأصػوات
622

اثر الصوت في توجيه الداللة  -دراسة أسلوبية صوتية -
د .ساجدة عبدالكريم

الفاصلة الثانية ت طلق بسهولة على اللساف ،فصوت ال وف بيض الشدة كالرااكة كالجهر يتلاي

بالش ػػيض المهموس ػػة الرا ػػوة المرقا ػػة بيس ػػر كس ػػهولة إنتا ػػاالن للط ػػاء المهموس ػػة ايضػ ػان ،كه ػػذه

دلت على شيء فهي تدؿ
اظصوات عت اسبةن في تصوير سهولة انطنؽ هذه الذيا ،كهي اف ٌ

على هيم ة الفارس عليها كقدرته الفائاة على تسييرها كقيادتها ،كلصيادة تصوير هػذا المشػهد

الحسي في عدك الذيا السريا كإبػرازه فػي أطػار تعجيػصم يثيػر الدهشػة كالتعجػب ع ػه ،جػاء

العدك السريا على الماء كليس على اليابسة ذلك عض قوله كالسابحات سبحا كبهذه
هذا ه
الحالػػة تصػػبح حرنتهػػا أصػػعب ظنهػػا تحتػػاج الػػى قػػوة انبػػر عمػػا لػػو نانػػت تسػػير علػػى اظرض

اسب بيض أصوات الفاصلة(سبحا) ايضان( ،فالسيض) المهموسة بما
المستوية ،كهذا عا الق ت ن

فيهػا عػػض صػفير حػػيض التاػػت بالبػاء المجهػػورة الشػديدة أجبػػرت أللسػػاف علػى التوقػ عتمػػثنن
بطباؽ الشفتيض ثم انفراج الفم بانفجار الصوت حتى يتاا الى الصػوت االحتكػاني (الحػاء)
المهم ػػوس المرق ػػق ،دالل ػػة عل ػػى الت ػػدرج ف ػػي ال ػػتذلص كال ػػتمكض ع ػػض االنط ػػنؽ ،كتس ػػتمر

اظصوات الذلاية تداكالن على اللساف كهي تجسد هذه الصورة الحسية بصوتي(الراء كالميم)

بحفتهما كسنستهما على اللساف عما يؤنداف سهولة الاياـ بحرنتها كنأنها التحتػاج الػى عػض

ياودها.
كبهػػذا بػػدا ل ػػا كابػػحان جليػان اف أصػػوات الفاصػػلة جػػاءت عكملػةٌ لرسػػم الصػػورة الحسػػية

الممهدة للداوؿ في الحدث المرنصم كهو يوـ الاياعة.
ب -الفواصا الثنثية الماطا

لهذا ال وع عض الفواصا نصيب نبير في الاراف الكريم ،كناف له ال صيب اظكفر في سورة

ال ازعات ،اذ ع حت السياؽ طاقة إيحائية نبيرة ،ساهمت بفاعلية بعنماؿ المع ػى كإيضػاحه ،بػا

جػػاء هػػذا السػػياؽ طالب ػان لهػػا -للفاصػػلة -كعلح ػان علػػى كجودهػػا نع صػػر عكم ػنن لهػػا ،ل تأعػػا قولػػه
اج ىفػةه أىبصػػارها ىا ً
اج ىفػةي تىػ ٍتبػعهػػا َّ ً
ػوب يػوعًػ وػذ ك ً
الر ً
اشػ ىػعةه
تعػػالى :يىػ ٍػو ىـ تىػ ٍر يجػ ي َّ
ٍ ى يى
ى يى
الرادفىػةي قيػليػ ه ى ٍ ى ى
يػ ياوليو ىف أىئًَّا لىمر يد ي ً
ٍك إًذان ىن َّرةه ىا ً
اس ىرةه فىًعنَّ ىما
ٍحافً ىرةً أىئً ىذا ينَّا ًع ىاعان نَّ ًذ ىرنة قىاليوا تًل ى
كدك ىف في ال ى
ى
ىٍ
(ّّ)
ًهي زجرةه ك ً
اح ىدةه. 
ى ىٍى ى
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العدد (ّ)
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تكونت نا كاحدة عض هذه الفواصا عض ثنثة عااطا تماثلػت جميعهػا فػي التاطيػا الصػوتي
نما ياتي:
ُ.

را  /جػً /فة

ِ.

را ً /د  /فة

ّ.

كا  /جػً /فة

ْ.

اا  /شػً /عة

ٓ.

حا  /فػً /رة

ٔ.

اا /سػً /رة

ٕ.

كا  /حػً /دة

عاطا طويا عفتوح +عاطا قصير+عاطا قصير عغلق

ننحظ ه ػا اف الفواصػا اظربعػة اظكلػى صػور لهػا عشػهد الاياعػة كارتجػاؼ االرض كتصلصلهػا،

إذ( تبدأ الاياعة (بالراجفة) كهي ال فذة اظكلى ((تتبعها الردفة)) كهي ال فذة الثانية)(ّْ) ،كفصا

الصعذشػػرم الحػػديث قػػائنن (الرجفػػة -الواقعػػة التػػي ترج ػ ع ػػدها اظرض كالجبػػاؿ كهػػي ال فذػػة
اظكلػػى ،كصػػفت بمػػا يحػػدث بحػػدكثها(( ،تتبعهػػا الرادفػػة)) أم الواقعػػة التػػي تػػردؼ اظكلػػى ،كهػػي

ال فذػة الثانيػة ،أم الاياعػة التػػي يسػتعجلها الكفػرة ،اسػػتبعادان لهػا كهػي رادفػػة لهػم القترابهػا كقيػػا
الراجفػ ػػة :اظرض كالجبػ ػػاؿ ،كالرادفػ ػػة – السػ ػػماء كالكوانػ ػػب النهػ ػػا ت شػ ػػق كت تثػ ػػر نوانبهػ ػػا اثػ ػػر

ذلك)(ّٓ).

كقاؿ الطبرسي :الراجفة –يع ي ال فذة اظكلى التي يموت فيها جميػا الذنئػق كهػي صػيحة

ع يمة فيها تردد كابطراب نالرعد اذا تمذ

كالرادفة – هي ال فذة الثانية تعاب اظكلى كالتي

يبعػث ععهػػا الذلػق(ّٔ) كبمتابعػػة هػذه المعػػاني :ال فذػػة اظكلػى ،ال فذػػة الثانيػة ،الصػػيحة ،التػػردد،
االبطراب ،الواقعة التي ترح ع دها اظرض كالجباؿ ،كالتي تردؼ الراجفػة ،انشػااؽ السػماء،

انتشػػار الكوانػػب ،الرعػػد اذ تمذػ  ،بعػػث الذنئػػق كانتشػػارهم...ال بمتابعػػة ذلػػك نلػػه يتجلػػى

العمػ ػػق الصػ ػػوتي فػ ػػي المػ ػػراد نتجليػ ػػه فػ ػػي اظلفػ ػػاظ داللػ ػػة علػ ػػى الرجي ػ ػ كالوجي ػ ػ  ،كالتصلػ ػػصؿ
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ض غىٍي ػ ىػر اظ ٍىر ً
ض
كاالبػػطراب ،كتغييػػر الكػػوف كتبػػدؿ العػػوالم عػػض قولػػه تعػػالى :يىػ ٍػو ىـ تيػبىػػد ي
َّؿ اظ ٍىر ي
ات كبػرزكاٍ لل ًٌه الٍو ً
اح ًد الٍ ىاهَّا ًر .)ّٕ(قد (تعاقبت ععالم الراجفة كالرادفة عا ععالم الواقعة
ىك َّ
الس ىم ىاك ي ى ى ى ي
ى
كالاارعة كاازفة ،كت اسبت داللة اظصوات عا داللة المعاني في الصدل كاظكزاف)(ّٖ).
كالفاصلة (را/جػً/فة) قد صورت بأصواتها هذا التصلصؿ ،فالراء صوت عكرر فضنن عض تذبذبه

بيض الشدة كالرااكة كالتفذيم كالتدقيق كالجهر ،كنأف هذا هػو االهتػصاز صػعودان كنػصكالن ،كهػذا عػا

يصػػور الصلصلػػة ،فصػػوت الػػراء كحػػده يمثػػا (الصلصلػػة) إذ يتكػػوف هػػذا الصػػوت ع ػػد انػػدفاع الهػػواء

فتذػػرج سلسػػلة عػػض الضػػربات المتكػػررة التػػي تحػػدث رني ػان صػػوتيا(ّٗ) كهػػذه اظلػ تمػ ح بانسػػيا
بيتها كاعتدادها قوة تكرار الراء كالمنحظ على هذه الفواصا هيم ة أصػوات المػ ٌد علػى الماطػا

االكؿ ع ها المدعج بأصوات غالبيتها عجهورة (راء ،نوف ،كاك) كحتى المهموس فيها (الذاء) فهو

صوت اسػتنء ،كهػذا عايشػعرنا بسػطوة االرتجػاج المكت ػص رهبػةن كاندهاشػان ،اذ يػوحي هػذا المع ػى

بانتهػػاء الماطػػا االكؿ بصػػوت اإللػ  ،كالماطػػا الثػػاني يمثػػا ناطػػة ارتكػػاز كتكثيػ للحػػدث ،اذ
يتمثا بصوت (الجيم) المجهور المتالاػا ،ك(الػداؿ) االنفجػارم الشػديد المجهػور االنسػدادم،

كهذا الماطا يمثا ذركة الحدث الذم جسده رسم اظصوات كناف بمثابة حلاة الوصا للماطا

الثالث الم تهي بالهاء التي تشعرنا بانغماس ال اس في هذه الرجفة كاحتوائها لهم.

اعا الفاصػليض الثالثػة كالرابعػة فاػد جاءتػا عنئمتػيض اشػد المنئمػة لتصػوير عشػهد االستسػنـ

كالذضػػوع (كاجفة..ااشػػعة) فػػالماطا االكؿ ع همػػا(كا ،اػػا) أبػػفى عسػػحة الػػذؿ يجمػػا عليهمػػا

الذػػوؼ كاالنكسػػار ،كالرجفػػة كاالنهيػػار(َْ)؛ كهػػذا عػػا انػػده الصػػوت الطويػػا(االل ) كقػػد غلبػػت
اظصوات المهموسة فػي تصػوير عشػهد الذشػوع ،بي مػا غلبػت اظصػوات المجهػورة علػى عشػهد
االستسػػنـ ،كبػػذلك تكػػوف قػػد تواشػػجت الداللػػة اللف يػػة عػػا الداللػػة الصػػوتية لتحايػػق المع ػػى

المراد(ُْ)  .كاليفوت ا الحديث عض التشكيا الماطعػي لهػذه الفواصػا كالػذم اسػهم بشػكا فعػاؿ
فػػي توب ػػيح المع ػػى ،اذ ج ػػاءت الفاص ػػلة السادسػػة عل ػػى ه ػػذه الشػػانلةن( :عاط ػػا قص ػػير+عاطا
قصير+عاطا قصير عغلق).

كذلك على اػنؼ الماػاطا االاػرل التػي تبػدا بػػ(:عاطا طويػا عفتػوح) فاػد هػيمض الماطػا

الاصير على تشكلٌها الماطعي ،كفي هذا ع اسبة دقياة لمع ى الفاصلة(نذرة) دكف(ناارة)* كفػي
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هػػذا دالل ػ ة اكبػػح علػػى شػػدة تفتػػت الع مػػة كصػػغرها حتػػى يكػػاد يصػػعب تذيػػا اعػػادة ترعيمهػػا
كتشكيلها عض جديػد ،كهػو ي اسػب جػو التعجػب .كفػي ععػرض حػديث ا عػض سػورة ال ازعات(نػذنر

انهػػا رسػػالة تحذيريػػة ترهبيػػه ،كذلػػك عمػػا يعطي ػػا تفسػػيران ع طاي ػان اف فواصػػلها جػػاءت عت اكبػػة بػػيض

الث ائيػػة الماطػػا كالثنثيػػة الماطػػا ،عت اسػػبة عػػا الرسػػالة االجماليػػة للسػػورة ،فػػالموق اليتطلػػب

كقفات صوتية عديدة كعصيدة ،با هي تحذيرات حاسمة ع ٌدعمة بصور ذات كقا عوسػياي سػريا،
تعما نم به ذه ي و
لعاا كفك ور عتمسك بموقفه العاائدم.
ِ -التكرار
في التعبير اظدبي يع ي ( ت اكب اظلفاظ كأعادتها في سياؽ التعبير بحيػث يشػكا نغمػان
عوسيايان يتاصػده ال ػافم فػي شػعره كال ػاثر فػي نثػره)(ِْ) ،كللتكػرار فػي الكػنـ اثػره اإلياػاعي
كالمع وم ظنه يصيد اإليضاح كالتميص ،كله عنكة على ذلك قيمة جمالية ذك داللة تعبيرية الف
الاػػيم الصػػوتية لجػػرس الحػػركؼ اك الكلمػػات للتكػػرار التفػػارؽ الايمػػة الفكريػػة اك الشػػعورية

المعبر ع ها(ّْ).كله فائدة(التونيد كاإلفهاـ)(ْٓ) ايضان ،كقد أند الجاحظ على أهمية التكرار

كالذم اسماه ((الترداد)) نما تعرض في حديثه عض الفائدة عض (تكرار ذنر قصة عوسى كهو

كهاركف كشعيب كإبراهيم كلوط كعاد كثمود كنذا ذنر الج ة كال ار كأعػور نثيػرة ظنػه ااطػب

ػا اك ععانػ هد عشػغوؿ الفكػر سػاهي
جميا اظعم عض العرب كأباؼ العجم كأنثرهم عمػي غاف ي
الالب كأعا أحاديث الاصص كالرقة فاني لم ار أحدان يعيب ذلك)(ْٔ).

عمػػا يثيػػره الجانػػب الصػػوتي -نتيجػػة
تتجسػػد أهميػػة التكػػرار فػػي إفهػػاـ المع ػػى فض ػنن ٌ

لتكػػرار الحػػركؼ كالكلمػػات كاايػػات -فػػي اظذهػػاف عػػض ادراؾ عع ػػى الكػػنـ كعغػػصاه .كلمػػا

ػدل عػض اظلفػاظ لػذا احتػيج إلػى التكػرار السػتيفاء تلػك المعػاني(ْٕ).
نانت المعاني أكسا ع ى
اؾ ىع ػػا
عث ػػا ذل ػػك قول ػػه تع ػػالى ف ػػي س ػػورة (الاارع ػػة)  :الٍ ىاا ًر ىعػ ػةي ىع ػػا الٍ ىاا ًر ىعػ ػةي ىكىع ػػا أى ٍد ىر ى

الٍ ىاا ًر ىعػةي ،)ْٖ(كالاارعػػة :الاياعػػة ،كالاارعػػة :الشػػدة ،سػػميت قارعػػة ظنهػػا تاػػرع قلػػوب العبػػاد
بالمذافة الى اف يصير المؤع وف الى اظعر(ْٗ) كهي ايضان اسم عض أسماء الاياعة ظنهػا تاػرع
الالوب بالفصع أعداء اهلل بالعذاب(َٓ).
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عا هذا الوقا المدكم في اإلسماع ن كعا تلػك الصػورة التػي رسػمتها حػركؼ الجهػر عػض

يوـ الاياعة ،اذ أعطى صورة الارع كاللطم علػى حػيض غفلػة ،كالمشػهد المعػركض ه ػا عشػهد

يدرنه الذهض في تجسيد حسي ،يبدم ال اس في فله صنح على نثرتهم ،إتسق ال ا الذم
يلايه اللفظ كالجرس الذم تشترؾ فيه حركفه نلها ،عا ع ر ال اس ذلك الحيض.
لػو سػػلط ا الضػػوء علػػى حػركؼ اللف ػػة كهػػي ((الاػػاؼ)) ك((العػيض)) كهمػػا عػػض الحػػركؼ

الطلػػق ،بػػا عػػض أطلػػق الحػػركؼ كأنصػػعها كابػػذمها جرس ػان ،فالاػػاؼ عػػض الحػػركؼ اللهويػػة
كالعيض عض الحركؼ ال اصعة الحلاية كفق تاسيم الذليا لها(ُٓ).

بن شك كنحض نسما ذلك الجرس العالي الذم يارع بشدة هذا الكافر المعاند ،نشعر

با لرهبػػة ،السػػيما كاف الصػػوت بػػذات الجػػرس الضػػذم يتكػػرر ثػػنث ع ػرات عتواليػػات .كنػػاف
باالعكاف اف تكوف (الاارعة عاهين) كلك هػا ع ػد ذلػك سػتفاد هػذا االياػاع الػذم رسػم تلػك

الصػػورة كالتػػي ت اكبػػت بػػيض الشػػدة كالرهبػػة كالتهويػػا ليػػوـ الاياعػػة ،كالحػػركؼ التػػي ت اكبػػت

اصػػواتها عػػا بػػيض الشػػدة كالجهػػر كاالنفتػػاح كاالسػػتفالة كاالصػػمات كالتػػي رنػػصت علػػى اسػػتثارة

االحساس بػالذوؼ عػض اػنؿ ذلػك االياػاع السػماعي.ل تابا ععػان ت ػاكب الجهػر كالشػدة عػا

الجهر كالرااكة(ِٓ) بطرياة عتصنة عت اساة كعتساكقة:

فػػاإلل

← جهػػر شػػدة ،كالػػنـ ← جهػػر راػػاكة ،كالاػػاؼ ← جهػػر شػػدة كالػػراء ←

جهر رااكة ،ثم العيض ← همس رااكة ،ثم الهاء ← همس رااكة.
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هػػذا التسػػاكؽ بػػيض أصػػوات الحػػركؼ يؤنػػد أف نػػا صػػوت يحمػػا عنعػػة اسػػتفهاعية عػػض

ذلػػك المشػػهد المرتاػػب ،اسػػتفهاـ عصػػاحب بهػػوؿ الموق ػ  ،كاػػوؼ شػػديد ي اسػػب شػػدة
الحػػركؼ كجهرهػػا ،ثػػم االنفتػػاح الػػذم اتصػ بػػه نػػا صػػوت علػػى حػػدة ،اال يػػوحي باسػػتمرار

الموق كانفتاحه الى زعض غير عحدد ،كعلمه –غبيان -ع د اهلل تعالى فاطلل.
ثػػم االصػػمات الػػذم ت ػػاكب كانتهػػى بػػه صػػوت الكلمػػة اال يػػوحي بالسػػكوف بعػػد قيػػاـ السػػاعة
فعم الصمت كالسكوف.
(الاارعة) حيث قاعت ،كانتهى الحساب ،كانتهى اظعرَّ ...
عجسد للمع ى ،فتكرار الفصع الشديد يوحيه ل ا
ه اؾ توازف صوتي بيض ترانيبها ،فيها جرس ٌ

حرؼ (الااؼ كاإلل )(ّٓ) فيهما عض الشدة عا يت اسب كالهػوؿ الواقػا ،اعػا (الػراء) الػذم أعطػى
إيحاء التردد كالتكرار كالتتػابا-عػض اػنؿ نطاػة –بػاف عػا سيحصػا فػي اظرض عػض زلػصاؿ عتتػابا

يوـ تاوـ الساعة بصورة عفاج ة عتكررة عتتابعة .اعا الفاصلة بت اغمها كت اساها تارع قرعان شػديدان
بما فيها عض ع ٌد كارتفاع كتردد في الماطا الصوتي(رعة).
كاليفوت البحث -كنحض نتحدث عض عوبػوع التكػرار الصػوتي -اف يستوبػح جانػب عهػم

كهو((التكرار الصػوتي المفيػد))(ْٓ) كالمتمثػا بف ٌػي (التج ػيس)* ك(التكػرار) ععػان علػى أسػاس اف

اللف ة الثانيػة عػا هػي اال تكػرار صػوتي لكػا اك بعػ أصػوات الكلمػة(ٓٓ) كالتكػرار فيػه ه ػا يػدؿ
صػا عمػا رقػى ربػه عػض تلػك
على عع ى كاحد ،كالذم (يجوزهٌ اف هػذا الماػاـ هػو عاػاـ اعتػذا ور كت ٌ
الاارعة الع يمة التي هي نفاؽ كنفر ،فكرر المع ى في اعتػذاره قصػدان للتأنيػد كالتاريػر لمػا ي فػي

ع ه عا رعى به)(ٔٓ).

كعم ػ ػػا جػ ػ ػػاء ع ػ ػػض (التج ػ ػ ػػيس االشػػ ػػتااقي) أم يش ػ ػػتق عػ ػ ػػض نفػ ػ ػػس جػ ػ ػ س اللف ػ ػػة –قول ػ ػػه
الس ػػابًىا ً
الس ػػابًح ً
ً ً
ً
ات ىس ػ ٍػباان 
ات ىس ػ ٍػبحان فى َّ
تع ػػالى ىكالَّا ًز ىع ػػات غى ٍرقػ ػان ىكالَّاشػ ػطىات نى ٍش ػػطان ىك َّ ى
[ال ازعات](ٕٓ) كعع ى (ال اشطات نشطا) هو السهولة كاليسر في انطنؽ الذيا(ٖٓ).
كلكض ،عض تكرار اللف ة أبفى على المع ى داللة أال فآلت عض العااؿ ،كفي هذا زيادة فػي

تصوير سرعة االنطنؽ ،كهذا عانجدة فػي السػابحات سػبحا ،فالسػاباات سػباا ،حيػث اف تكػرار

اظصػػوات االنفجاريػػة الشػػديدة عتالالػػة فض ػنن عػػض الراػػوة الصػػفيرية تم ػ ح اللفػػظ نب ػرات صػػوتية
عالية كعتدفاة ت سجم كحرنة الذيا كهي تتسارع في سباها.
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أعػػا الموازنػػات الصػػوتية ال اتجػػة عض(التكػػرار الصػػوتي) فػػي فواصػػا اايػػات كالتػػي أسػػهمت
و
ػش لىٍيػلى ىهػا
بشكا فاعا في تجسيد الصورة كالمشهد الحسي -نراها عثنن في قولػه تعػالى :ىكأى ٍغطى ى
اه ػػا[ )ٓٗ(ال ازع ػػات] َّ:فم ػػا اتف ػػاؽ نلمت ػػي
ض بىػ ٍعػ ػ ىد ىذلًػ ى
ج ي
ػك ىد ىح ى
ػح ى
اها  ىك ٍاظ ٍىر ى
بػ ى
ىكأى ٍا ػ ىػر ى
(بػػحاها)ك(دحاها) فػػي ب ائهمػػا الماطعػػي(ق -/ىً -/ىً) فأنهمػػا قػػد تماثلتػػا فػػي اظصػػوات(الحاء،
أالؼ ،الهاء ،اإلل ) آذ تذلق هذه الموازنة الصوتية ايااعان طوينن كهادئان كقويان في الوقت ذاتػه،

جا كعن على اإلنساف.
ععل ان عض ال عم التي أنعمها اهلل َّ

كلإليااع دكر بارز في رسم الصورة المجسمة فضنن عض توازنها الماطعػي ،الحػظ الموسػياية
الر ً
الر ًادفىةي.
اج ىفةي تىػ ٍتبىػ يع ىها َّ
في قوله تعالىيىػ ٍو ىـ تىػ ٍر يج ي َّ

اج ىف ػةه أىبصػػارها ىا ً
ػوب يػوعًػ وػذ ك ً
اشػ ىػعةه -/-( 
ٍ ى يى
كهػػو يتػػوازف عوسػػيايان كالماطػػا الػػذم بعػػدهقيػليػ ه ى ٍ ى ى
/ق/-/ق/ق/-/-/ق/-/-/-/ق/-/-/ق )-/فاإليا ػػاع س ػػريا كبموج ػػات عتدفا ػػة ،كعتس ػػارعة،
كتػػرداد نػػاف لػػيس لػػه نهايػػة ،هػػذه اإليااعػػات المسػػتمرة علػػى اظذف(راجفة/رادفػػه ،كاجفة/ااشػػعة)

تشػيا جػوان عكهربػان تتسػارع لػػه نبضػات اظف ػدة .فضػنن عػض الماػػاطا الممػدكدة فػي الفاصػلة التػػي
رسمت بعيااعها صورة االندهاش التي تأاذ حابر هذا المشهد.

المطلب الثاني
مظاهر الدالالت الصوتية في القران الكريم
ع ػػي الاػػراف الكػػريم ع ايػػة بالغػػة فػػي اذنػػاء حػػرارة الكلمػػة ،كتػػوهج العبػػارة لتحايػػق عوسػػياى

اللفػػظ دااػػا الجمػػا ،كت ػػاغم الحػػركؼ فػػي الترانيػػب ،كتعػػادؿ الوحػػدات الصػػوتية فػػي الماػػاطا،
فكانت عذارج نلماته عتوازنة ال بػرات كترانيبػه عتنئمػة االصػوات ،اذ جػاءت نػا لف ػة بمكانهػا

الم اسب لها بحيث اليمكض اف تستبدؿ بغيرها ،كنا لفػظ عت اسػبان عػا صػورته الذه يػة عػض كجػه،
كعا داللته السمعية عض و
كجه آار ؛ اذ ي به كيؤند الاراف الكريم على إثارة االنفعاؿ ع د االنساف
المب ي على اظلفاظ المذتارة في عواقفها فيما تشيعه عض تأثير نفسي ععيض سلبان كايجابان(َٔ).
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المجلد (ُٕ)

العدد (ّ)

آذار (ََُِ)

كقد استوعب الاراف الكريم جميا ع اهر الداللة كفي أكسا عجاالتها كعبػر ع هػا بمذتلػ

الصػػور ال اطاػػة ،كقػػد يكػػوف عػػض الص ػعب جػػدان فػػي بحث ػػا هػػذا اف نا ػ علػػى جميػػا الصػػيغ فػػي

اسػػتعماالت الاػػراف للداللػػة الصػػوتية ،الف ذلػػك يحتػػاج الػػى جهػػود ع يمػػة ،كبحػػوث كدراسػػات

طويلة ،ذلك لتشعب المادة الصوتية كتعدد جوانبها كعجاالتهػا ،كع مػة انطنقهػا ،كلكػض نحػاكؿ

جاهديض ايراد بع

ال ماذج ال ابضة ليااس عليها ،كشبيهها بها ،كبذلك يتأتى للباحػث كالمتلاػي

عض فهم ابعػاد داللػة الاػراف الصػوتية ؛كهػذا عػا سػ ا ع ػده عستوبػحيض بعػ

ال مػاذج ع ػه عػض

انؿ المباحث التالية:
انت تعلم اف نا نلمة عض الاراف الكريم لها استانلية ااصة تم حهػا اياهػا حركفهػا المعي ػة

عما تكسبها صػوتيان ااصػية سػمعية ع فػردة تذتلػ عمػا سػواها عػض الكلمػات التػي تػؤدم المع ػى
نفسه ،تلك االستانلية الصوتية التي نتحدث ع ها تكوف( اعا في الصدل المؤثر كإعػا فػي البعػد

الصوتي الذاص ،كأعا بتكثي المع ى بصيادة المب ى كاعا بعقباؿ العاطفة كإعػا بصيػادة التوقيػا فهػي

حي ػان تصػػك السػػما ،كحي ػان تهػػيء الػ فس ،كحي ػان تضػػفي صػػيغة التػػأثر :فصعػان عػػض شػػيء ،اك توجهػان
لشيء ،اك طعمان في شيء ،كهكذا.)ُٔ()..
عض ه ا ن طلق بالحديث عض الدالالت الصوتية التي تحااهػا االلفػاظ ع فػرد نة حي ػان كعجتمعػةن
عا عثينتها عض الكلمات حي ان آار ،كس وجص الحديث ع ها تباعان.
ُ -اظلفاظ الدالٌة على الفصع
اليذتل إث اف في اف الاراف الكػريم اسػتعما اللفػظ بدقػة عت اهيػة اذ ااتػار الصػوت الم اسػب

للفظ الم اسب كفي المكاف الم اسػب ،لتػدؿ تلػك االلفػاظ علػى ذاتهػا بػذاتها كتسػتوحي داللتهػا

عػض جػ س صػػياغتها ،فااللفػػاظ الدالػة علػػى الفػػصع عػػثنن ،كالشػدة كالذصػػاـ ،كالع ػ  ،كاالشػػتباؾ،

عدكيػػة هػػادرة تعطػػي داللػػة الفػػصع الهائػػا فػػي نفػػس المتلاػػي فترسػػم
تحتػػاج بالضػػركرة الػػى اصػػوات ٌ
اصوات تلك الحركؼ صورة ناعلة عض الحدث(ِٔ).

رخ) في الاػراف ،كالصػراة :الصػيحة الشػديدة ،ع ػد الفػصع ،كالصػراخ :الصػوت
تستوقف ا
عادة(ص ى
ى
(ْٔ)
(ّٔ)
ً
ص ػػالًحان
الش ػػديد  ،ذل ػػك ع ػػض قول ػػه تع ػػالى:ى يهػ ػ ٍم يى ٍ
صػ ػطى ًر ياو ىف ف ىيه ػػا ىربػَّىػػا أى ٍا ًر ٍجىػػا نىػ ٍع ىم ػ ٍػا ى

[فاطر ]ّٕ:ل ا ع د اصوات تلك الحركؼ.
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ها نحض اكالء يطرؽ اسماع ا صوت غليظ عحشرج عذتلط االصداء ،انه صػوت الم بػوذيض فػي

جه م ،االيذيػا اليػك كانػت تسػما اللف ػة بجرسػها الغلػيظ ،غلػظ الصػراخ المذػتلط المتجػاكب
عض نا عكاف ،الم بعث عض ح اجر عكت ة باظصوات الذش ة ،نما تلاى اليك فا االهماؿ لهذا

الصراخ ،الذم بلغ ذركته كتجاكز عداه كاصطدـ بعضه ببع  ،كال اذف صاغية كال نجدهي عتوقعة،

اذ كصا اليأس أقصاه ،كالا ػوط ع تهػاه ،تلػك الصػورة جاءت ػا عػض تراصػ إياػاع صوت(الصػراخ)

في شػدة إطباقػه ،ذلػك عػض توالي(الصػاد كالطػاء) كاااػر( الػراء كالذػاء) كالتػرنم بػػ(الواك كال ػوف)

الذم أعطى رنة هذا االصطراخ المدكم(ٓٔ) ؛كالطبرسي يضا يديه على نا تلك المعاني ،قػائنن:
(كاالصطراخ ،الصياح كال داء كاالستغاثة (( :افتعاؿ)) عض الصراخ ،قلبت التاء طاء الجا الصػاد
السػػان ة قبلهػػا ،كانمػػا نفعػػا ذلػػك لتعػػديا الحػػركؼ بحػػرؼ كسػػط بػػيض حػػرفيض يوافػػق الصػػاد فػػي

االسػػتعنء كاالطبػػاؽ ،كيوافػػق التػػاء فػػي المذػػرج)(ٔٔ) بمع ػػى اكبػػح اف صػػيغة (اصػػطرخ) افتعػػا،
اصلها ((اصترخ))* كقد اجما في هػذه الكلمػة صػوتاف عهوسػاف غيػر اف احػدهما عطبق(الصػاد)

كاالار(الت اء) فالبت التاء الى ن يرها المطبق كهو (الطاء) التي ن طلق بها االف ،فالصوت االكؿ
أثر في الثاني فحدث عماثلة تاعة بيض الصوتيض.
كاالستصػػراخ االغاثػػة ،كاستصػػرخ االنسػػاف اذا اتػػاه الصػػارخ ،كهػػو الصػػوت يعلمػػه بػػاعر حػػادث

ليستعيض به(ٕٔ) كه ا طلب ال جد ،بفػصع كاالسػتعانة علػى االعػر اشػبه بمعجػصة ،ذلػك النهػا نتيجػة
ع ػػض ا ػػوؼ ن ػػازؿ كف ػػصع عتواص ػػا كتش ػػبث ب ػػالذنص .ش ػػدة الح ػػدث ال ػػذم ه ػػم في ػػه اك بس ػػببه
يصطراوف اكحته اصوات الحػركؼ بمػا غلبػت عليهػا عػض جهػر كشػدة كاسػتعنء يػدلا علػى شػدة
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العدد (ّ)

آذار (ََُِ)

الذػوؼ كازدحػػاـ ال ػػاس كالتصػػاقهم ببعضػػهم ،كلكػػض هػػذه االصػػوات المتعاليػػة عذتلفػػة اليسػتطيا
الساعا تمييص بعضها عض بع

لكثرتها كغلبة الرعب عليها ،هي اصوات عت افرة نت افر الحػركؼ

التي ائتلفت ع ها اللف ة .فالتاء في (اصتراخ) :افتعاؿ زائدة عتحرنة ،فاذا كقعت بعد صاد قبلت

الى طاء ،ليكوف بعد الصاد عا هو عثلها في اظطباؽ كاالستعنء فيعما اللسػاف عمػنن كاحػدان عػض
الحرفيض ،كعا ااتيار الطاء بدالن عض التاء االٌ النها عض عذرج التاء ،فكانت اكلى بالبدؿ ع ها.

 ...لماذا حرؼ(الطاء) بالذاتل اال يوحي باالصػطداـ كاالرتطػاـ ،الػذم ي طبػق تماعػان علػى صػورة
بشدة كبع

اصطداـ اظصوات كارتطاـ ال اس بعضها ببع

كبذوؼ.

كادؿ علػػى
كعػػا قولػػه تعػػالى فػػي ااية(يصػػطرخ)بدالن عض(يضػػرخ) االٌ الف اظكلػػى أقػػول كاع ػ
ٌ

ػا
التعبير عض الحدث في التصادـ كاالرتطاـ ،ك(فيهػا) جػاءت لتشػديد كلتونيػد الحػدث دكف فص ن
اك ترااػػي ،اذ لػػم ياػػا (( كهػػم فيهػػا يصػػطراوف)) نػػي اليتػػوهم السػػاعا بترااػػي الحػػدث فت فصػػم
عراه.
(الطاء/الصاد /الذاء) اجتمعت هذه الحركؼ التي فيها استعنء كاطباؽ لتوحي بتعالي االصوات

باستمرارية كزيادة ،كاطباؽ الذوؼ كالرعب كالرهبة على ال اس كصوت (الراء) بما فيه عض تكػرار
كارتجاج كتذبذب في الحرنة يوحي بتكرار الحدث ك(الواك) يكػرر نفػس الحػدث بػ فس الشػدة.

نلمح عض كراء ذلك نله صورة العذاب الغليظ الذم هم فيه يصطراوف.
اف الحركؼ المت افرة اظصوات ،البعيدة المذػارج ،بػركرية فػي السػياؽ ظنهػا بجرسػها كأصػواتها

التي تألفت ع ها ،تعطي عض الدالالت كاإليحاءات عػا اليغ ػي ع ػه غيرهػا .كاظعثلػة علػى عػا ناػوؿ
ب اللَّػػهي ىعػػثىنن
نثيػرة جػػدان ع هػػا علػػى سػػبيا المثػػاؿ ال الحصػػر(( عتشانسػػوف)) عػػض قولػػه تعػػالى:ى ىر ى
(ٖٔ)
َّرجػنن فًيػ ًػه يشػػرىناء عت ى ً
كرد
سػػو ىف . كالتػػي تعبػػر عػػض( المذاصػػمة كالع ػػاد كالجػػدؿ فػػي ااػػذ ٌ
ى يى
ي
شان ي
اليسػػتاراف ،كقػػد جمعػػت فػػي هػػذه الكلمػػة حػػركؼ التفشػػي كالصػػفير فػػي (الشػػيض كالسػػيض) تعاقبػان
تتذللهما الكاؼ عض كسط الحلق ،كالواك كال ػوف للمػ ٌد كالتػرنم ،فاعطػت هػذه الحػركؼ عجتمعػة
نغمان عوسيايان ااصان حملهان انثر عض عع ى الذصوعة كالجدؿ كال ااش بما انسبها ازيصان في االذاف

يبلػػغ السػػاعا اف الذصػػاـ ذك اصوصػػية بلغػػت درجػػة الفػػورة كالع ػ كالفػػصع ،نمػػا احػػيط السػػما

بجرس عهموس يؤثر في الحس كالوجداف)(ٗٔ).
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ِ -ع ٌد الصوت كإشباعه
قليلة هي المااطا الصوتية المغرقة في الطوؿ كالم ٌد كالتشديد ،با هػي نػادرة ،كعلػى الػرغم عػض

ندرة هذه المرنبات الصوتية في اللغة العربية ،االٌ أن ا نجػد الاػراف الكػريم يسػتعما أفذمهػا لف ػان
كأع مهػػا كقع ػان ،فتسػػتوحي عػػض داللته ػا الصػػوتية عػػدل شػػدتها ،ل ستش ػ عػػدل أحايتهػػا بالرصػػد
كالتفكير كالتحليا(َٕ).

اظلفاظ(الصااة ،الطاعة ،الحاقٌة) إذ أن ا حي ما نسما هذا الصوت
كأكؿ عا يستحضرنا عض تلك
َّ
المدكم الذم يوجه الفكر إلى تسػاؤؿ ع ت وػه ،كيبعػث فػي الػ فس تفػاعنن ععػه لترقػب اظحػداث اك

المفاج ات المجهولة .تلك الكلمات التي تحتاج الى بغط صوتي ،كاداء جهورم لسماع رنتها،

عما يتوافق نسبيان عا ارادتها في جلجلة الصوت كشدة االيااع(ُٕ) .اعا اذا الاي ا الضوء الكاش

على المع ى الحاياي كالمحػدد لهػذه االلفػاظ فػي نتػاب اهلل العصيػص ،لوجػدناها جميعػان تاصػد(يوـ
الاياعة) س ذرج ساعت وذ بحاياة اف شدة الصوت عطاباة لشدة الداللة .لتعطي بعدان انبػر للف ػة

عض اػنؿ تفحصػها نػي نصػا الػى داللػة الصػوت كعػدل تاػارب الصػوت عػض المع ػى؛ ناػ ع ػد
(الصا ٌاة) –نأنموذجا -عض قوله تعالى ىًإًذىا ج ً
الص َّ
ااةي.)ِٕ(
اءت َّ
ى

هي لف ة ثنثية الماطا ،تتكوف عض:
أص
ٍ

صااػٍ

222

ىاة

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد (ُٕ)

العدد (ّ)

آذار (ََُِ)

عاطا

عاطا

عاطا

عتوسط عغلق

طويا عغلق

عتوسط عغلق

إف صػػػوتية الماطػ ػػا الثػ ػػاني(في ث ايػ ػػا اللف ػػػة) طويػػػا عغلػ ػػق يتكػ ػػوف عػ ػػض صػ ػػاعت فحػ ػػرنتيض

فصػػاعت(-علػػى كفػػق التصػػوير السػػائد) –عذترق ػان ال ريػػة الصػػوتية الاائلػػة اف الماطػػا الصػػوتي

ػكت فػػي آاػػره ،ت ػرتبط هػػذه الك ايػػة بالعنقػػة
الطويػػا يفضػػا فهػػوره فػػي نهايػػة نػػنـ عموسػػق يسػ ي
السػػياقية عػػا الصػػورة الحرنيػػة التاليػػة لهػػا فػػي المشػػهد(ّٕ) ،اذ إنتسػػبت لف ػػة (الصػػااة) داللػػة

صوتية جديدة تشكا عا يعرؼ(بالمحاناة الصوتية)(ْٕ).

اعػػا (الصػػااة) فػػي اللغػػة فلهػػا ععػػاني عػػدة ،هػػي (صػػيحة تصػ االذاف فتصػػمها ،كياػػاؿ هػػي االعػػر

الع يم ،كقاؿ ابو اسحق :هي الصحية التػي تكػوف فيهػا الاياعػة ،تصػ االسػماع التػي تصػبها فػن
تسػػما اال عػػا تػػدعى بػػه االحيػػاء)(ٕٓ).كجػػاء فػػي تفسػػير الطبػػرم ( :كقولػػه :إًذىا جػ ً
الصػ َّ
ػااةي
ػاءت َّ
ى
ذنر انها اسم عض اسماء الاياعة كاحسبها عااوذة عض قولهم صاخ فنف لصوت فنف فهو عصي

لػه)(ٕٔ)  ،كجػػاء فػػي تفسػػير الكشاؼ(يااؿ:صػ لحديثػػة عثػا اصػػاخ لػػه فوصػػفت ال فذػػة بالصػػااة
عجازان ،الف ال اس يصذوف لها)(ٕٕ)  ،اعا (الطريحي) فهو ياوؿ عػض الصػااة لتشػديد الذػاء يع ػي
ػا اصػ  ،اذا نػاف اليسػما(ٖٕ).
الاياعة (( فعنهػا تصػ ٌ االسػماء)) أم تارعهػا كتصػمهاٌ كياػاؿ :رج ه
المعاني نلها عتااربة في الداللة فيكوف اسػتعمالها حي وػذ فػي الاياعػة عجػازان ،لكػض كايهػم البحػث

عض ذلك االستعراض الداللي اف نذرج الى شيء عفاده ،عدل عطاباػة الصػوت للداللػة ،كإسػهاـ

الجرس كاإليااع في رسم صورة يوـ الاياعة.
و
(جرس ع ي نافذ يكاد يذرؽ صماخ اظذف ،كهو يشق الهػواء شػاان ،حتػى
ك(الصااة) لفظ ذك

يصػػا الػػى اإلذف صػػااان ،علح ػان)(ٕٗ) فهػػو يمهػػد بهػػذا الجػػرس المػػدكم ذات االنفجػػار الهائػػا –
للمشهد الذم يليه اذ تتبعه حالػة ذعػر تػؤدم إلػى الفػرار عػض اقػرب ال ػاس  :يػ ٍو ىـ يىًف ُّػر ال ىٍم ٍػرءي ًع ٍػض
ىا ًيه كأيَع ًه كأىبً ًيهكص ً
أً
احبىتً ًه ىكبىً ًيه[)َٖ(عبث ]ّْ:اكل ك الذيض تربطهم به ركابػط الت فصػم،
ى ى
ى ى
كلكض هذه (الصااة) شػرات الػركابط شػراان عػض هػوؿ الحػدث .كه ػا صػورة جديػدة اعطانػا فيهػا

ن اية تدؿ على الجبض كالذوؼ كالهػواف ،كهػو ارذؿ عايصػا اليػه المػرء(ُٖ) كالشػك فػي اف هػذه

التداعيات تتضمض ن ايات عض شدة ذلك اليوـ الموعود كهو عاسينقيه الكافر(ِٖ).
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اعػػا لػػو تاعػػا الاػػارئ الحػػركؼ التػػي ائتلفػػت ع هػػا اللف ػػة لوجػػد غلبػػة الجهػػر كالشػػدة كاالسػػتعنء

كاالنفتاح كاالصمات حي ان ،كالهمس كالرااكة حي ان اار ،فػ(الصاد) صوت عطبق شديد ،ثم يتلوه

االل الممتد الذم يوحي باعتداد المشهد الع ي ليوـ الايادة ،بمػا يرافاػه ،ك(االلػ ) بمػا فيهػا

عػػض اسػػتفالة كانفتػػاح كاعتػػداد كجهػػر شػػديد اعطػػى ايحػػاءان باسػػتمرارية المشػػهد ،ثػػم تتلوه(الذػػاء)

المشددة بذلك ال بر الشديد الذم اسهم باستعنء المشهد كانفتاحه بالصعض -قياـ الساعة – ثم

االصمات؛ نا تلك اظصوات تساكقت عا بع

الفػادة التهويػا كالتع ػيم كالتذويػ كالترهيػب

عض ذلك اليوـ الع ػيم .كبػذلك تكػوف قػد طاباػت أصػوات الحػركؼ للمع ػى لغػةن كداللػةن ،فجػرس

الحػػركؼ الع يػ كال بػػر الشػػديد رسػػم صػػورة فػػي الػػذهض عبػ ٌػر عػػض ذلػػك المشػػهد الموعػػود .كعثػػا

(الصااة) نمثا (الطاعة) ك(الحاقة) إذ أف (عوافاة أصوات الطاعة كالحاقة كالصااة لمعانيها في

الداللػػة عل ػػى ي ػػوـ الاياع ػػة ،عػػض أع ػػم ال ػػدالالت الص ػػوتية فػػي الش ػػدة كالوق ػػا كال ػػتنؤـ الب ي ػػوم

كالمع وم لمثا هذه الصيغة الحافلة)(ّٖٗ).

ّ-اظلفاظ المفردة ذات الصيغة الصوتية المفردة
تسػػتوقف ا فػػاهرة جديػػدة أاػػرل فػػي الاػػراف الع ػػيم جػػديرة بالبحػػث كالدراسػػة ايض ػان ،تكمػػض فػػي

تسػػمية اظعػػر بأسػػماء عتعػػددة ذات صػػيغة كاحػػدة ب سػػق صػػوتي عتجػػانس ليػػدؿ بمااطعػػة علػػى
عضمونة ،كبموسػيااه علػى عع ػاه ،كعػض ذلػك تسػمية ((الاياعػة )بأسػماء عتااربػة الصػدل فػي إطػار

الفاعا المتمكض كالاائم الػذم اليجحػد(ْٖ) .كهػذا عايسػمى فػي علػم البنغػة بػػ( الك ايػة ) ففيهػا

عػػدكالن عػػض التصػػريح ،يحػػاني اظسػػلوب الارآنػػي فػػي عشػػاهد الاياعة(فاػػد كص ػ اهلل تعػػالى عػػا

سيحدث يوـ الاياعة بمػا ياربػه عػض اذهان ػا ال بالحاياػة ،الف الحاياػة النسػتطيا اف نػدرنها)(ٖٓ).

كقد تعددت ن ايات يوـ الاياعة التي بفضلها(يتارب ذلك اليوـ الى العاوؿ كالالوب)(ٖٔ) ،كيشير

(شكرم عحمد عياد) الى اف اسماء اليوـ االار في الاراف جمعت ععان في (المفاجاة المركعة) ،

( السػػاعة كالواقعػػة كالاارعػػة كالصػػااة كالغاشػػية) (كاالنايػػاد كالذضػػوع) (الاياعػػة) ك (الجػػصاء

ػا المعػػاني الكبػرل التػػي
العػػادؿ )(الػػديض كالحسػػاب) ك(الحكػػم الفاصػػا )(الفصػػا كالحاقػػة) ،كنػ ٌ

ػلتها اكصػػاؼ اليػػوـ االاػػر)(ٕٖ) ،كفض ػنن عػػض هػػذه التسػػميات كردت تسػػميات آاػػرل ليػػوـ
فصػ ٌ
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المجلد (ُٕ)

العدد (ّ)

آذار (ََُِ)

الاياعػػة عثػػا( :اازفػػة)(ٖٖ) ك(الراجفػػة كالرادفػػة) ك(الطاعػػة الكبػػرل)(ٖٗ) ك(يػػوـ الت ػػاد)(َٗ)ك(يػػوـ

الحسرة)(ُٗ).

اف (اسػػتعماؿ هػػذه االسػػماء ي اسػػب عػػا فػػي طبيعػػة اللغػػة العربيػػة عػػض التوسػػا ف ػي تسػػمية الشػػيء

الواح ػػد باس ػػماء عتع ػػددة ،كاا ػػذ االس ػػماء ع ػػض الص ػػفات ،نتس ػػميتهم الس ػػي بالحس ػػاـ كالمه ػػد

كالمشػػرفي ،كتسػػميتهم االسػػد بػػالهراس كالحطػػار كالباسػػا كاالصػػيد ،كهػػذه االسػػماء التػػي تحمػػا

ععػػاني الصػػفات هػػي اشػػد الكلمػػات اثػػارة للوجػػداف كالذيػػاؿ عع ػان)(ِٗ) .ل ػػاتي الػػى هػػذم الصػػيغة

الصوتية الفريدة التي هصت ا عػض االعمػاؽ كالتػي بعثػت بصػوتها الاػوم ياي ػان الػى يػوـ العهػرب ع ػه،

فه ػػو كاق ػػا بف ػػرع باوارع ػػه ،كح ػػادث يثي ػػرؾ بركاجف ػػه ،به ػػذا الص ػػدل الص ػػوتي كال ػػوزف المت ػػراص
كالسكت على هائه اكتائه الاصيرة تعبيػر عمػا كرائػه عػض ش و
ػؤكف كع و
ػوالم كع ػات كعبػ ور كعتغيػرات،
عما يعطي المع ى الم اسب للصوت الم اسب(ّٗ).

ػت الٍواقًعػ ػةي لىػػيس لًوقػٍعتًه ػػا ىن ً
ً
اذبىػ ػةه)َٗ( كقول ػػه:
ٍ ى ى ىى
( فالواقع ػػة )ع ػػثنن ع ػػض قول ػػه تع ػػالى :إً ىذا ىكقىػ ىع ػ ى ى
 ىًيػوعً وذ كقىػع ً
ت ال ىٍواقً ىعةي ، )ْٗ(لو تتبع ا اقوؿ اها اللغػة عػض عع ػى الواقعػة لوجػدنا :كقػا الشػيء
ىٍ ى ى ى
(ٓٗ)
ياػػا كقوعػان ،أم:هويػان ،كالواقعػػة :ال ازلػػة الشػػديدة عػػض صػػركؼ الػػدهر كالواقعػػة :هػػي الداهيػػة،
كهي اسم عض اسماء يوـ الاياعة(ٔٗ) كياوؿ الطبرسي في تفسيره للواقعة انها (اسم الاياعة ناالزفة
كغيرهػػا ،كالمع ػػى اذا حػػدثت الحادثػػة كهػػي الصػػيحة ع ػػد ال فذػػة االايػػرة ،لايػػاـ السػػاعة ،كقيػػا

سميت بها لكثرة عا ياا فيها عض الشدة اك لشدة كقعها)(ٕٗ) لوعػدنا عسػتارئيض عػا قالػه اللغويػوف
عػػض عع ى(الواقعػػة) كقارنػػا بعضػػها بػػبع

لتجلػػت ل ػػا الداللػػة الصػػوتية عػػض اف الوقػػوع هػػو الهػػوم،

كسػػاوط الشػػيء عػػض االعلػػى ،كذلػػك يتطػػابق عػػا داللػػة اللف ػػة فػػي انها(ال ازلػػة الشػػديدة كالداهيػػة

كالحا دثة كالصيحة كنلها تاود كتدلا على انها اسم عض اسماء يوـ الاياعة ،كصوت اللفػظ يػوحي
بمع ى الشػدة كالعػذاب ،كاطنقػه بصنػة الفاعػا ،كاسػ اده بصػيغة المابػي ،يػدالف علػى كقوعػه فػي

شدته كهدته كصيحته كداهيته)(ٖٗ).
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الػ

كا

ؽ

عة

عاطا

عاطا

عاطا

عاطا

عتوسط

عتوسط

قصير

عتوسط

عغلق

عفتوح

عفتوح

عغلق

كن ػػذلك الحال ػػة بال س ػػبة ال ػ ػ (اازف ػػة) فا ػػد كردت ف ػػي الا ػػراف الك ػػريم ع ػػرتيض االكل ػػى ف ػػي قول ػػه
ً
ً ًً
ىنذريهم يػوـ ٍاا ًزفى ًة إً ًذ الٍ ياليوب لىػ ىدل ال ً ً ً
يض ًع ٍػض ىح ًم و
ػيم ىكىال ىش ًػفي وا
تعالى :ىكأ ٍ ٍ ى ٍ ى
ي
ى
يض ىعػا لل َّػالم ى
ٍحىػاج ًر ىنػافم ى
(ٗٗ)
كف اللَّػ ًػه ىن ً
ػت ٍاا ًزفىػةي لىػػيس لىهػػا ًعػػض يد ً
اش ػ ىفةه ،)ََُ(كقػػد
ييطىػػاعي ، كالثانيػػة قولػػه تعػػالى :أى ًزفىػ ٍ
ٍ ى ى
(سميت بذلك الزكفها أم لاربها ،كيجوز اف يرد بيوـ االزفة كقت الح ة االزفػة كهػي عشػارفتهم

داوؿ ال ار ،فع د ذلك ترتفا قلوبهم عض عاارهان ،فتلصق بح اجرهم)(َُُ) ،عشهد الرعب الذم
رسمته ل ا الداللة الصوتية للف ة يوحي بارتفاع الالوب كالتهاقها بالح اجر ن اية عض شدة الذوؼ
عض ((االزفة)) التي تشير الى اف الموعد قد حاف ،كعػا يشػد االنتبػاه اف التعبيػر ع هػا جػاء بصػيغة

المابػػي إيحػػاءان لاػػرب حصػػولها اذ كردت هػػذه الك ايػػة فػػي (سػػياؽ انػػذار كتحػػذير عػػض العػػذاب
كالهػػنؾ الػػذم حػػا بػػاالقواـ الغػػابرة :قػػوـ نػػوح كعػ و
ػاد كثمػػود كلػػوط)(َُِ) كه ػػاؾ ايحػػاءات ااػػرل
ٌ
ػت ٍاا ًزفىػةي فيهػػا تصػػعيد للمع ػػى عػػض اػػنؿ المػ ٌد ال ػػاهر
للصػػوت عتمػػثنن فػػي قولػػه تعػػالى :أى ًزفىػ ٍ
المست د الى الماطا الثاني (المتوسط المفتوح) كتاليه الذم تمثله (الصام المجهورة )كهو عاطػا
قصير(َُّ).

الػ

آ

ًز

فة

عاطا

عاطا

عاطا

عاطا

عتوسط

عتوسط

قصير

عتوسط

عغلق

عفتوح

عفتوح

عغلق

كبهذا الب اء الماطعي الذم تفاعا عا التشكيا الصوتي ،ان ٌد الصورة التحذيرية عض ذلك اليوـ

المرتاب.
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آذار (ََُِ)

العدد (ّ)

كتػػرل ذلػػك عتجسػ هد ايضػان فػػي (الغاشػػية) التػػي كردت عػػرتيض فػػي الاػػراف الكػػريم ،احػػدهما جػػاءت
بمع ى (ال ائبة) كتع ي عاوبة الدنيا ،كهي ليست (ن اية) عض قوله تعالى :أىفىأ ًىعيواٍ أىف تىػأٍتًيىػ يه ٍم
(َُْ)
غى ً
اشيىةه َع ٍض ىع ىذ ً
يث
اعةي بىػ ٍغتىةن ىك يه ٍم الى يى ٍش يع يرك ىف
اب الل ًٌه أ ٍىك تىأٍتًيىػ يه يم َّ
كالثانية  :ىه ٍا أىتىػا ىؾ ىح ًػد ي
الس ى
الٍغى ً
اشيى ًة )َُٓ(كاف تصػفح ا نتػب اللغػة لوجػدنا اف عع اهػا( :الداهيػة عػض ايػر اك ش ٌػر اك عكػركه،
كع ه قيا للاياعة الغاشية)(َُٔ) كهي في صورتها الك ائية (نا عايغ ي الشيء كيسره)(َُٕ) كقاؿ
الراغب ع ها انها ن اية عض الاياعة كجمعها غواش(َُٖ).

كق ػػاؿ الصعذش ػػرم ( :الغاش ػػية) الداهي ػػة الت ػػي تغش ػػى ال ػػاس بش ػػدائدها كتلبس ػػهم اهواله ػػا ،يع ػػي
الاياعة(َُٗ).

ارتبطت هذه اللف ة -كالتي سميت بها السورة -عا ال سق الداالي للسورة ،فهذه الهيم ة التي
اعطتهػػا داللػػة اللفػػظ ،أفػػادت عػػض االسػػتفهاـ الػػذم اػػرج الػػى عع ػػى التعجػػب فػػي ععػػرض التػػذنير

كالتهويا(َُُ) كه اؾ التفاتة عهمة الحد الباحثيض* ،اف لف ة (الغاشية) اا عض الفاظ (الاارعة)
ك(الطاعة) ك(الحاقة) ك(الواقعة) ،ثم اشار الى اف داللة (الغاشية) عستمدة عض اصػواتها كبذاصػة

صوت (الشيض) الذم يفيػد عع ػى االنتشػار كالتفشػي ،كنػاف الداهيػة قػد تفشػت كانتشػرت كهػصت

الكوف باهوالها(ُُُ).

كيتكوف ترنيبها الماطعي عض اربعة عااطا هي:
الػ

غ ػ ػػا

ً
ش

ية

عاطا

عاطا

عاطا

عاطا

عتوسط

عتوسط

قصير

عتوسط

عغلق

عفتوح

عفتوح

عغلق

يبدك اف لف ة (الغاشية) أدت رسالتها التصويرية بػ(اإلفصاع)فكاف السياؽ نله يتجه إلس اد تلػك

الصورة ،أعا عسالة عدكؿ الاراف عض التصريح بلفظ (الاياعة) ،كذلػك (إلثبػات شػاهدها كدليلهػا،
كفي ذلك تع يم لها في الالوب كال فوس ،فالك اية دالة على انها تغشى ال اس بعذابها كتلبسهم

أهوالها)(ُُِ)  ،كهػذا الم ػاخ المفػصع كاظفػق الرهيػب اقػرب عػا يكػوف الػى ع ػاخ (الواقعػة كالاارعػة
222

اثر الصوت في توجيه الداللة  -دراسة أسلوبية صوتية -
د .ساجدة عبدالكريم

كاازفة كالرجفة كالرادفة كالصا ٌاة كالحاقة كالطاعة ..انه ع طل هق كاحػد(ُُّ) ،فكلهػا الفػاظ عفػردة
ذات صػػيغة صػػوتية كاحػػدة حااػػت نمػػو داللػػي بسػػبب الترنيػػب ال حػػوم كالجػػرس الصػػوتي ذم
االيحاء المكتسب عض طبيعتها الماطعية ،ترسػم صػورة التهويػا كالتذويػ كالوعيػد كبػذلك اليػوـ

الػذم الع ػػاص ع ػػه .اال يلفػػت االنتبػػاه ،بػػا يسػػلب العاػػوؿ ذلػػك الصػػوت الحافػػا الػػذم تتسػػاقط
حوله المصاعب كتتفرؽ فيه اظلفاظ لتدؿ في نا اظحواؿ على هذه الحاائق الاادعة ،حاياة يوـ
الاياعػػة برحتهػػا الطويلػػة فػػي الشػػدائد كال ػػوازؿ كالاػػوارع كالوقػػائا لتصػػور ل ػػا عػػض نثػػب هيجانهػػا

كغليانها كشمولها كأحاطتها(ُُْ).

ْ-داللة اظلفاظ على اظصوات
للاراف الكريم اثر فػي ال فػوس كاسػتهول االسػماع بطرياػة اليمكػض اف يصػا اليهػا أم ن و
ػنـ آاػر
ن

ع وـ اك ع ثوار(ُُٓ) ؛ حتى انه يشعر الاارئ للسور الارانية بالم اسبة التاعة كاالنسػجاـ الوابػح
بيض عوبوعاته كنغمها الموسياي(ُُٔ) ؛ كهو بذلك يذاطب الركح بتأليفة الصوتي في الترانيػب،
كالت اسب بيض اجػراس الحػركؼ كالمنءعػة بػيض طبيعػة المع ػى كطبيعػة الصػوت الػذم يؤديػه(ُُٕ)،

عستول فريدان في رسم الصورة كالق عواعا التاثير لها.
كبذلك بلغ التعبير الارآني
ن

عض هذا الم طلق نستطيا اف نا ع ػد طائفػة عػض االلفػاظ الدقياػة (تميػصت دقتهػا بكػوف اللفػظ

يػػدؿ علػػى نفػػس الصػػوت ،اك الصػػوت يتجلػػى فيػػه ذات اللفػػظ ،بحيػػث يسػػتذرج الصػػوت عػػض
الكلمة ،كتؤاذ الكلمة ع ه ،كهذا عض باب عصاقبة االلفاظ للمعاني بما يشكا اصواتها ،فتكػوف

اصوات الحركؼ على سمت االحداث التي يراد التعبير ع ها)(ُُٖ) .كسيا البحث ع ػد بعػ
عض هذا االلفاظ:

(ار) تلك اللف ة التي كردت في الاراف الكريم انثر عض عرة ،ذلك عض قوله تعالى:
ُ -عادة َّ
الس ىماء الحجُّ:
  -ىكىعض يي ٍش ًر ٍؾ بًاللَّ ًه فى ىكأىنَّ ىما ىا َّر ًع ىض َّ

  فى ىذ َّر علىي ًهم َّ ًً
ث الى يى ٍش يع يرك ىف ال حأِ:
اب ًع ٍض ىح ٍي ي
الس ٍا ي عض فىػ ٍوق ًه ٍم ىكأىتى ي
اه يم ال ىٍع ىذ ي
ىٍ ي
ً ً
َّ
ب سبأُْ:
 ىً ىً َّعا ىا َّر تىػبىػيَّػىت الٍج ُّض أىف ل ٍو ىنانيوا يىػ ٍعلى يمو ىف الٍغىٍي ىً
اب صِْ:
  ىً ٍاستىػغٍ ىف ىر ىربَّهي ىك ىا َّر ىرانعان ىكأىنى ى
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المجلد (ُٕ)

العدد (ّ)

آذار (ََُِ)

كلف ػػة (ا ػ َّػر) ت ػػدؿ بمع اه ػػا اللغ ػػوم عل ػػى الس ػػاوط كاله ػػوم ع ػػض عل ػػو ،ذل ػػك الس ػػاوط كاله ػػوم
عصػػحوباف بصػ و
ػوت عػػا ،كهػػو لػػيس صػػوت الذريػػر نمػػا ياػػاؿ عػػض اف (الذريػ هػر :هػػو صػػوت المػػاء
كص ػػوت ال ػػريح) كق ػػد ي ػػاتي ص ػػوتهما ععػ ػان اذا ت ػػوهم س ػػرعة الذري ػ هػر ف ػػي الاص ػػب فيحم ػػا عل ػػى
الذرارة(ُُٗ).كعا يؤند عا نذهب اليه اف الحدث عااوذ عض جػ س الصػوت ،كلػم يػرد عػض (ا َّػر)
عجرد عع ى الساوط ،كانما اراد الصوت عضافان اليه الوقوع ،أم حدثت ه ا ابافة داللية صػوتية

(َُِ).

ص ػػر) ف ػػاالكلى ناول ػػه تع ػػالى  :ى ىعثىػ ًػا ًري ػ وػح فً ىيه ػػا
(ص ٍر ى
كردت ف ػػي الا ػػراف عادة(ص ػ َّػر) كع ػػادة ى
(ُُِ)
ً
ص ػ ور ىعاتًيىػ وػة )ُِِ(كإًنَّػػا أ ٍىر ىس ػ ٍلىا
صػػر
كالثانيػػة ناولػػه تعػػالى  :ىكأ َّىعػػا ىعػػا هد فىػأ ٍيهلً يكوا بًػ ًر و
ص ٍر ى
يح ى
صػػران فًػػي يىػ ٍػوًـ نى ٍحػ و
ػس ُّع ٍسػػتى ًمر.)ُِِ(جػػاءت لف ػػة( الصػػر) بمع ػػى البػػرد اذا قيػػا
ص ٍر ى
ىعلىػ ٍػي ًه ٍم ًريح ػان ى
صر :شػديدة البػرد
ص ٍر ى
صر) نعت للريح عض البرد ،كيااؿ ذات صوت ،كالصر( :البرد كريح ى
(الص ٍر ى
ى
(ُِّ)
قيا كشدية الصوت)  .كلم يذتل نثيران عع ى (صرصران) ع د المفسريض عض عع اها اللغػوم،
اذ جػػاء فػػي تفسػػير الصػػغاني (صرصػػران) قػػاؿ :بػػاردة(ُِْ) كجػػاء فػػي تفسػػير الطبرم:صرصػػران ،أم
شديدة السموـ عليهم ،كقد رحج الطبػرم قػوؿ عجاهػد الػذم قػاؿ فػي (صرصػران)(( :انمػا صػوت

(ُِٓ)
صػػران ،أم تصػػوت فػػي
الػػريح اذا هبػ ٍ
تصر ٌ
الص ٍر ى
ػت بشػػدة))  .كقػػاؿ الصعذشػػرم (( :ى
صػػر :التػػي ٌ

هبوبها ،كقيا الباردة التي تحرؽ بشدة بردها))(ُِٔ).

كفي نا عوبا كردت فيه عض الاراف الكريم نانت تصطك اظس اف أث اء نطاها ،كيتردد اللساف

فيهػػا ،فالصػػاد كقعهػػا الصػػارخ ،كالػػراء المضػػعفة كالتكػػرار للمػػادة فػػي صرصػػر ،نػػا هػػذه اظعػػور

أبػػفت صػػيغة الشػػدة ،كجسػػدت صػػورة الرهبػػة ،كذلػػك عايهػػد نيػػاف اإلنسػػاف ،اذا أراد علجػان فػػن
يجػػده اك حمايػ وػة فػػن يؤع هػػا(ُِٕ) ؛ كلك ػػا نضػػا أيػػدي ا علػػى (الحػػس الصػػوتي فػػي اللغػػة ،فيعطي ػػا

ػريح صػ هػر كصرصػ هػر شػػديدة البػػركدة،
داللػػة ااصػػة ،عوانبػػة لسػػياؽ الحػػدث فػػي هػػذا الصػػوت ،فػ ه

كصرصر ،صوت الصرير)(ُِٖ).
كصر
ه
كقيا:شديدة الصوت ،ه

ّ -عادة (أزَّ) عض قوله تعالى  :ىًلىم تىػر أىنَّا أىرس ٍل ا َّ ً
ً
يض تىػ يػؤزيُّه ٍم أى ٌزان،)ُِٗ( 
ٍ ى ٍى ى
يض ىعلىػى الٍ ىكػاف ًر ى
الشيىاط ى
جاءت (اظز) بمع ى الضم كالتهييج كاإلغراء كغير ذلك ،اذ جاءت في ععاجم اللغػة :ا ٌزم ،بػم
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بعضه الػى بعػ  ،كازت الاػدر تػؤز كت ػص أزا كأزيػصان كأزازان كائتػصت ائتػصازا إذا إشػتد غليانهػا ك(اال ٌز)

االاتنط ،كالتهيج ،كاالغراء ،كازه عثا هذه كقيا الحرنة الشديدة(َُّ).

لػػم يذتل ػ ن ػػنـ المفسػػريض عمػ ػاٌ أداله اهػػا اللغػػة ،اذ ق ػػاؿ الطبػػرم ف ػػي تفسػػيره ( :ت ػػؤزهم:

تحػػرنهم بػػاالغواء كاالبػػنؿ فتػػصعحبهم الػػى ععاصػػي اهلل كتغػػريهم بهػػا حتػػى يواقعوهػػا ازا ازعاج ػان
كاغواء ،فعض ابض عبػاس فػي قولػه (ازا) ياػوؿ تغػريهم اغػراء كعثلػه عػض الضػحاؾ كقتػادة :تػصعجهم

ازعاجان في ععصية اهلل نما قيا ايضان (أزان) تشليهم اشنء على ععاصػي اهلل تبػارؾ كتعػالى كتغػريهم

عليها)(َُّ).

عا يش ٌد االنتباه البنغة العالية في الذنر الحكيم حتى على ادؽ التفاصيا ،فمػثنن حرفي(الهمػصة

) ك(الهاء) في:تأزهم ازا ،ننهما عض الحلق ،كقد قالت العرب ،أز الشيء كه ٌػصة ،كالمع ػى الػذم

يؤديه (اال ٌز) أع م في ال فوس عض (الهص) الف االاير قد يت اكؿ عػا ال االقيمػة لػه نالجػذع كسػاؽ
ػك بً ًجػ ػ ٍذ ًع الَّ ٍذلى ػ ًػة تيس ػػاقً ٍط ىعلىٍي ػ ً
الش ػػجرة ؛ ذل ػػك نج ػػده ف ػػي قول ػػه تع ػػالى :ك يهػ ػ َصم إًل ٍىي ػ ً
ػك يرطىبػ ػان
ى
ى
ً (ُِّ)
هزم) ن فجػواب ذلػك ،اف اله ٌػص لنشػياء الملموسػة
ىج يٌان
أعا لماذا قاؿ ((ه ٌػصم) كلػم يا ٍػا (أ ٌ
الماديػػة عثػػا (السػػاؽ ،الجػػذع) بي مػػا (اظ ٌز) شػػيءي لػػه اثػػر اع ػػم فػػي ال فػػوس ،كبمػػا انهػػا فػػي حالػػة
عذاض ليس لديها الادرة على (اظز) النه يتطلب قػوة شػديدة كدفػا اع ػ  ،بي مػا أاػ (الهػص)
كطػػأة كاقػػا جهػػدان عليهػػا كهػػي بػػعيفة ع همكػػة الاػػول ،لػػيس عليهػػا االٌ اف تػػدفا برفػ وػق لتتسػػير
كالدتها كيتساقط عليها الثمر الج ٌي لتأنا كتتاول(ُّّ).

اف ت اكب الجهر كالشدة في الحركؼ التي احتوتها لف ة (أزا) أعطت تع ػيم للمشػهد ،أعػا تلػك
(الػصام) المشػددة لمػا فيهػػا عػض جهػر كصػػفير كقػوة أعطػت تطابايػة كتماثػػا عػابيض صػوت الحػػرؼ

كالمع ػػى المػػراد ،أعػػا عسػػالة تكػػرار هػػذه الػػصام فػػي (تػػأ ٌزهم ا ٌزا) افػػادت التونيػػد كالتهويػػا الصػػوتي

لمع ى المشهد كأعطتها دكم شديد الوقوع لما فيها عض جهػر كشػدة كصػفير ،أعطػت قػوة للفعػا

كعبالغة كتهويا.
كاالعثلة على هذا الجانب – االلفاظ الدالة على اظصوات – الحصر لها كالعد* ،لك ا انتفي ػا
بػػايراد نمػػاذج عحػػدكدة ع هػػا ،الف ذلػػك يحتػػاج الػػى عجػػاؿ افسػػح كدراسػػات اطػػوؿ ،تفػػتح البػػاب

للباحث في هذا المجاؿ اف يت به العور جمػةٌ ،تػدفا بػه الػى االعتبػار كالع ػة ،كتصيػد عػض البصػيرة
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المجلد (ُٕ)

العدد (ّ)

آذار (ََُِ)

كالتدبر ،كسيدرؾ حي ها عػا ابػفته كتضػفيه تلػك الموسػياى الذاصػة علػى الاػوؿ عػض عصيػة ععي ػة،

فعاد بصوته كعوسيااه ،عض جملة االسرار الجمالية ،فكاف التانيد على الت اغم االيااعي عض ابراز
المنعح الف ية التي ناف الاراف الع يم ععي ان ثران لها.

الهوامش
ُ -راجػػا –الص ػػوت اللغػػوم ف ػػي الا ػػراف ،د .عحمػػد حس ػػيض علػػي الص ػػغير ،بي ػػركت ،طُ،
َََِـ.ٖٕ-ّٕ :
ِ -اظصوات اللغوية ،ابراهيم انيس ،طْ ،الااهرةُُٕٗ ،ـٖ:
ّ -ي ر – االفكار كاالسلوب.ْٓ:
ْ -ي ر -اثر اللسانيات في ال اد العربي الحديث.ُِْ: ،
ٓ -ي ر  -قواعد ال اد االدبي.ّٗ: ،
ٔ -ي ر  -علم اللغة ،علي عبد الواحد الوافي.َِٔ: ،
ٕ -ي ر  -ال اد الجمالي كاثره في ال اد العربي.ُّّ: ،
ٖ -ي ر -االفكار كاالسلوب.ْٓ : ،
ٗ -ي ر  -اثر اللسانيات في ال اد العربي الحديث.ُِْ: ،
َُ -ي ر  -قواعد ال اد االدبي.ّٗ : ،
ُُ -ي ر  -الموازنات الصوتية في الرؤية البنغية.ّٖ: ،
ُِ -ي ر  -اظسلوبية الصوتية في ال رية كالتطبيق.ُٕ: ،
ُّ -ي ر  -التعبير البياني رؤية بنغية نادية.ُّْ: ،
ُْ -نتاب الحيواف.ُُٗ/ْ :
ُٓ -ي ر -الموازت الصوتية في الرؤية البنغية.ْْ: ،
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ُٔ -السػ ػ ػػيرة ال بويػ ػ ػػة البػ ػ ػػض هشػ ػ ػػاـ ،ِِٖ/ُ :نا ػ ػ ػنن عػ ػ ػػض البنغػ ػ ػػة كالمع ػ ػ ػػى فػ ػ ػػي ال ػ ػ ػ ص
الارآني.ُٕٖ:

ُٕ -ي ر -دراسة ادبية ل صوص عض الاراف.َْ: ،
ُٖ -ي ر  -البنغية كالمع ى في ال ص الاراني ((تفسير ابي السعود انموذجان)).ُٕٗ: ،
ُٗ -ي ر – التعبيرم الاراني.ُِٕ:
َِ -ي ر – الصوت اللغوم في الاراف.ُّْ:
ُِ -سورة هود.ُ:
ِِ -ي ر – الصوت اللغوم في الاراف.ُّْ:
ِّ -البرهاف في علوـ الاراف – الصرنشي.ْٓ /ُ :
ِْ -التعبير الارآني.ُِٕ:
ِٓ -ي ر – الصوت اللغوم في الاراف.ُِٓ -ُْٖ:
ِٔ -سورة اظنفاؿ.ِٖ-ِٕ:
ِٕ -راجا – الصوت اللغوم في الاراف.َُٓ: ،
ِٖ -سورة التكوير.ُٖ-ٖ :
ِٗ -ي ر – الصوت اللغوم في الاراف .ُِٓ:
* -ي ر –بحث (تحوالت الب ية في الذطاب الارآني ) اولة عبد الحميػد عػودة ،نليػة التربيػة،
بغدادََُِ ،ـ.ُٔ-ٖ :
َّ  -سورة ال ازعات.ٓ-ُ:
ُّ -ي ػػر -التفس ػػير البي ػػاني للا ػػراف الك ػػريم ،د .عائش ػػة عب ػػد ال ػػرحمض ،دار المع ػػارؼ ،عص ػػر،
ُِٔٗ.َُُ :
ِّ -ي ر -الجرس كاإليااع في الاراف الكريم ،د .ناصد ياسر الصيدم ،عجلة آداب الرافػديض،
جاععة الموصا ،س ةُٖٕٗـ ،ع ٗ.ّّٕ :
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المجلد (ُٕ)

العدد (ّ)

آذار (ََُِ)

ّّ -سورة ال ازعات.ُّ-ٔ :
ّْ -ععاني الاراف ،الفراء ،الااهرة ،طُ.ُِّ/ّ :ُٗٓٓ ،
ّٓ -الكاش .ُِِ/ْ :
ّٔ -عجما البياف في تفسير الاراف.َّْ /ٓ:
ّٕ -سورة ابراهيم.ْٖ:
ّٖ -الصوت اللغوم في الاراف.ُٕٓ :
ّٗ -ي ػ ػػر – علػ ػػم االصػ ػػوات العػ ػػاـ ،بسػ ػػاـ برنػ ػػة ،عرنػ ػػص االنمػ ػػاء الاػ ػػوعي ،بيػ ػػركت – لب ػ ػػاف،
د.ت.ُِٖ:
َْ -ي ػػر – فػػي فػػنؿ الاػػراف ،سػػيد قطػػب ،دار احيػػاء الت ػراث العربػػي طٕ ،بيػػركت –لب ػػاف،
ُُٕٗـ.ِٓ/ّ :
ُْ -ي ر – الجرس كااليااع في الاراف الكريم ،د .حاعد ياسر الصيدم ،عجلة اداب الرافػديض،
جاععة الموصا ُٖٕٗ ،عٗ.ُّٓ :
ِْ -جرس االلفاظ.ِّٗ:
ّْ -ي ر – البنغة كالمع ى.ُُٖ: ،
ْْ -تأكيا عشكا الاراف ،ِّٓ:كي ر -نتاب الص اعتيض.ُِِ:
ْٓ -البياف كالتبيض.َُٓ/ُ:
ْٔ -البنغة كالمع ى.ُٖٖ:
ْٕ -ي ر – عجما البياف ،الطبرسي.ِّْ /ٓ :
ْٖ -ي ر – المصدر نفسه.ِّٓ /ٓ :
ْٗ -نتاب العيض ،للفراهيدم.ٖٓ -ْٕ/ُ :
َٓ -راجا – الصوت اللغوم في الاراف ،ْْ:كعا بعدها.
ُٓ -راجا -المصدر نفسه ،ِِ :كعا بعدها.
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ِٓ -راجا – المثا السائر.ُِٓ /ِ:
*( -سمي هذا ال وع عض الكنـ عجانسان الف حركؼ الفافه يكوف ترنيبها عض ج و
س كاحد.
ّٓ -المصدر السابق نفسه.ِّٗ /ُ :
ْٓ -راجا – تحرير التحبير في ص عة الشعر كال ثر كبياف اعجاز الاراف.ّٕٓ:
ٓٓ -المثا السائر.ُّٓ /ِ:
ٔٓ -سورة ال ازعات.ْ-ِ:
ٕٓ -ي ػػر – الكشػػاؼ ،ّٕ/ْ :كالػػدليا انػػه ( اقسػػم بذيػػا الغػػصاة التػػي ت ػػصع فػػي اع تهػػا نصع ػان
تغرؽ فيه االع ةي لطوؿ اع اقها ،النها عراب ،كالتي تذرج عض دار السنـ الى دار الحػرب
بلد الى و
عض قولك :ثور ناشط ،اذا ارج عض و
بلد ،كالتي تسبح في جريها فتسبق الى الغاية
ه
) ،المصدر نفسه.
ٖٓ -ي ر – الصوت اللغوم في الاراف.ُّٔ:
ٗٓ -راجا – المصدر نفسه ،ُٔٓ:كعا بعدها.
َٔ -المصدر نفسه .ُْٔ :
ُٔ -ي ر -المصدر نفسه.ُٔٓ :
ِٔ -لساف العرب ِ/ْ :عادة (صرخ ).
ّٔ -سورة فاطر.ّٕ :
ْٔ -ي ر – الصوت اللغوم في الاراف.ُٔٔ:
ٓٔ -عجما البياف في تفسير الاراف -الطبرسي.َُْ /ْ :
ٔٔ -راجا – الكشاؼ.ّٕٔ/ّ :
ٕٔ -لساف العرب.ّ/ْ:
ٖٔ -سورة الصعر.ِٗ:
ٕٔ -الصوت اللغوم في الاراف الكريم.ُٕٔ:
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المجلد (ُٕ)

العدد (ّ)

آذار (ََُِ)

ٗٔ -المصدر نفسه.
َٕ -ي ر – المصدر نفسه.ُٔٗ:
ُٕ -سور عبس.ّّ:
ِٕ -ي ر – التطوير المجازم.ٗٓ-ْٗ :
ّٕ -ععجم المصطلحات العربية في اللغة كاظدب.ّْ :
ْٕ -نتاب العيض :حرؼ الصاد ،عادة (ص ) كالااعوس المحيط ،باب الذاء فصا الصاد.
ٕٓ -جاعا البياف عض تأكيا أم الاراف.ُٔ-َّ :
ٕٔ -الكشاؼ.ُُٖ /ُ :
ٕٕ -ي ر -عجما البحريض ،الطربيجي.ّْٕ/ِ:
ٖٕ -عشاهد الاياعة في الاراف.ِٔ :
ٕٗ -ي ر -الصوت اللغوم في الاراف.َُٕ:
َٖ -ي ر – التصوير المجازم – انماطه دالالته.ٗٓ:
ُٖ -الصوت اللغوم في الاراف.َُٕ:
ِٖ -ي ر – المصدر نفسه.ُُٕ:
ّٖ -اهواؿ الاياعة ( عحمد عتولي الشعراكم) عطبعة جاععة الموصاُٖٖٗ ،ـ.ِٓ :
ْٖ -الك اي ػػة ف ػػي الا ػػراف الك ػػريم (اطركح ػػة دنت ػػوراه ) احم ػػد فتح ػػي رعض ػػاف ،اداب ،عوص ػػا،
ُٓٗٗ.َِٗ :
ٖٓ -يوـ الديض كالحساب ،شكرم عحمد عيَّاد ،دار الوحدة ،بيركت ،طَُُٖٗ ،ـ.ِْ:
ٖٔ -سورة غافر ،ُٖ :سورة ال جم.ٕٓ :
ٕٖ -سورة ال ازعات.ّْ ،:
ٖٖ -سورة غافر.َْ:
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ٖٗ -سورة عريم.ّٗ :
َٗ -يوـ الديض كالحساب.ُْ:
ُٗ -ي ر – الصوت اللغوم في الاراف.ُُٕ:
ِٗ -سورة الواقعة.ٕ-ٔ:
ّٗ-سورة الحاقة.ُٓ:
ْٗ -نتاب العيض ،عادة (كقا).
ٓٗ -لساف العرب :عادة (كقى ىا).
ٔٗ -عجما البياف.ُِْ /ٓ :

ٕٗ -الصوت اللغوم في الاراف.ُِٕ:
ٖٗ -سورة غافر.ُٖ :
ٗٗ -سورة ال جم.ٖٓ -ٕٓ :
ََُ -راجا – الكشاؼ.ٕٖ /ْ :
َُُ-الك اية في الاراف الكريم (اطركحة دنتوراه).ِٖٕ:
َُِ -ي ر – التصوير المجازم – أنماطه كدالالته.ٖٖ:
َُّ -سورة يوس .َُٕ:
َُْ -سورة الغاشية.ُ:
َُٓ -علم البياف ،د .عبد العصيص عتيق ،بيركت.ِِٓ :ُٖٗٓ ،
َُٔ -التصوير المجازم.ُٗ :
َُٕ -المفردات ،الراغب.ُّٔ :
َُٖ -الكشاؼ.ِْٔ/ْ :
َُٗ -ي ر -التصوير المجازم.ِٗ:
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المجلد (ُٕ)

العدد (ّ)

آذار (ََُِ)

(*) -هو عبد الواحد زيادة اسػك در فػي (رسػالة الماجسػتير) الموسػوعة ،االياػاع انماطػه كدالالتػه
في لغة الاراف الكريم ،دراسة اسلوبية داللية.ُْْ -ُّْ :
َُُ -راجا -للتوسيا ،التصوير المجازم.ّٗ:
ُُُ -الك اية في الاراف الكريم.ِٖٓ:
ُُِ -راجا -للتوسا – التصوير المجازم – أنماطه كدالالته.ٗٗ -ّٖ :
ُُّ -ي ر -الصوت اللغوم في الاراف.ُٕٔ :
ُُْ -ي ر – ع اها العرفاف في أعجاز الارافَّٗ. :
ُُٓ -ي ر – دراسة أدبية ل صوص عض الاراف.َْ :
ُُٔ -ي ر – أعجاز الاراف كالبنغية ال بوية.ْٓ :
ُُٕ -الصوت اللغوم في الاراف.ُٖٓ :
ُُٖ -ي ر -نتاب العيض :عادة (ار).
ُُٗ -ي ر – الصوت اللغوم في الاراف.ُٖٔ:
َُِ -سورة آؿ عمراف.ُُٕ:
ُُِ -سورة الحاقة.ٔ :
ُُِ -سورة الامر.ُٗ:
ُِّ -نتػػاب العػػيض :حػػرؼ الصػػاد ،عػػادة (صػػر) ،اللسػػاف :عػػادة (صرصػػر) ،الاػػاعوس المحػػيط:
باب الراء ( فصا الصاد)
ُِْ -تفسير الاراف للصغاني ،ُْٖ/ّ :الدر الم ثور.ُّٕ /ٕ :
ُِٓ -جاعا البياف عض تأكيا آم الاراف – للطبرم ،َُّ/ِّ:ععاني الارآف الكريم ،ال حاس:
ٔ.ِْٓ /
ُِٔ -الكشاؼ ،ٕٗٔ:عفاتيح الغيب ،ّٓٓ/ٗ :الجاعا ظحكاـ الاراف.ّْٕ/ُٓ:
ُِٕ -ي ر – الصوت اللغوم في الاراف.ُٖٕ :
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ُِٖ -المصدر نفسه.ُٖٕ :
ُِٗ -سورة يوس .ّٖ:
َُّ -نتػػاب العػػيض :حػػرؼ اإللػ  ،اللسػػاف:عادة (ازز) ،الاػػاعوس المحػػيط :بػػاب الػػصام ،فصػػا
الهمصة.
ُُّ -جاعا البيػاف عػض تأكيػا آم الاػراف ،ُِٓ /ُٔ :الكشػاؼ ،ْٕٔ /ُ :عفػاتيح الغيػب:
ٕ ،ٓٔٓ/تفسير ابض عربي ،ُٓ /ِ :الجاعا ظحكاـ الاراف.ََُ/ُُ :
ُِّ -سورة عريم.ِٓ:
ُّّ -للتوسا راجا -الكشاؼ ،َُُ/ّ :تفسير الاراف الع يم – ابض نثير.َُٔ/ّ :
(*) -للتوسا راجا -اظلفاظ نادرة االستعماؿ ،ٓٗ :كعا بعدها.

قائمة المصادر والمراجع
ُ-

الاراف الكريم.

ِ-

اظصوات اللغوية:إبراهيم انيس ،عطبعة االنجلو المصرية ،طْ ،الااهرةُُٕٗ ،ـ.

ّ-

اظفكػػار كاظسػػلوب.أ.ؼ تشتشػػريض -ترجمػػة حيػػاة شػػرارة -دار الشػػؤكف الثاافيػػة العاعػػة
(د.ت).

ْ-

البرهػاف فػػي علػػوـ الاػػراف :بػػدر الػػديض عحمػد بػػض عبػػد اهلل الصرنشػػي(تْٕٗهػػ) تحايػػق:
عحمد ابو الفضا ابراهيم دار احياء الكتب العربية ،الااهرةُٕٗٓ ،ـ.

ٓ-

ػوذج) د .حاعػد عبػد الهػادم
البنغة كالمع ى فػي الػ ص ألارانػي (تفسػير ابػي السػعود إنم ن

ٔ-

البيػػاف كالتبيػػيض ،ابػػو عثمػػاف عمػػرك بػػض بحػػر الجػػاحظ (تِٓٓه ػػ) ،تحايػػق كشػػرح عبػػد

حسيض ،عطبعة ديواف الوق الس يُِْٖ ،هػََِٕـ.

الس ػػنـ ه ػػاركف عكتب ػػة الذ ػػانجي للطباع ػػة كال ش ػػر ،عطبع ػػة الم ػػدني ،طَُْٓٓ ،ه ػ ػ-

ُٖٓٗـ.
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المجلد (ُٕ)
ٕ-

العدد (ّ)

آذار (ََُِ)

التصوير المجػازم ((أنمػاط كدالالتػه فػي عشػاهد الاياعػة فػي الاػراف :د.ايػاد عبػد الػودكد
عثماف الحمداني ،سلسلة رسائا جاععية ندار الشؤكف الثاافية ،بغداد ،طََُِْ ،ـ.

ٖ-

التعبير البياني (رؤية بنغية ناديػة) :د .شػفيا السػيد دار الفكػر العربػي شػرنة دار الصػفا
للطباعة ،الااهرة ،طِ(عصيدة كع احة )َُِْهػُِٖٗ-ـ.

ٗ-

التعبي ػػر الارآن ػػي ،د .فاب ػػا ص ػػالح الس ػػاعرائي ،دار عم ػػار ،االردف طُِْٖٓ ،ه ػ ػ -
ََِٕـ.

َُ -التعبير البياني للاراف الكريم ،د.عائشة عبد الرحمض ،دار المعارؼ ،عصرُِٗٔ ،ـ.
ُُ -اثػ ػػر اللسػ ػػانيات فػ ػػي ال اػ ػػد العربػ ػػي الحػ ػػديث:توفيق الصيػ ػػدم ،الػ ػػدار العربيػ ػػة للكتػ ػػاب،
ُْٖٗـ.
ُِ -الجاعا الحكاـ الاراف :عحمد بض احمد بض ابي بكػر بػض فػرج الارطبػي(تُٕٔهػػ) دار
الشعب ،الااهرة ،طُِّْٕ ،هػ.
ُّ -الجرس كااليااع في الاراف الكريم ،د.ناصد ياسر الصيدم عجلة آداب الرافديض ،جاععة
الموصا ،طِ ،لس ة ُٖٕٗـ.
ُْ -ال ػػدر الم ث ػػور ف ػػي لتفس ػػير بالم ػػأثور ،ج ػػنؿ ال ػػديض الس ػػيوطي(تُُٗه ػػ) ،دار الفك ػػر،
بيركتُّٗٗ ،ـ.
ُٓ -الصوت اللغوم في الاراف الكريم ،د .عحمد حسيض علػي الصػغير ،دار المػؤرخ العربػي،
بيركت ،لب اف طَُُِْ ،هػَََِ-ـ.
ُٔ -الاػاعوس المحػيط ،للشػي عجػد الػديض بػض يعاػوب الفيػركز آبػادم ،دار الفكػر ،بيػركت،
َُّْهػ ُّٖٗـ.
ُٕ -الكاش ػ عػػض حاػػائق الت صيػػا كعيػػوف االقاكيػػا فػػي كجػػوده التاؤيػػا:ابي الااسػػم جػػار اهلل
عحم ػػود ب ػػض عم ػػر الصعذش ػػرم (تّٖٓهػ ػػ) ش ػػرح كب ػػبطه كراجع ػػه يوسػ ػ الحم ػػادم،
عكتبة عصر ،دار عصر للطباعة ،د.ت.
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ُٖ -المثػا السػائر فػػي ادب الكاتػب كالشػػاعر ،البػض االثيػػر ،تحايق:عحمػد عحػػي الػديض عبػػد
الحميد ،عطبعة عصطفى البابي الحلبي كاكالدهُّٖٓ ،هػُّٗٗـ.
ُٗ -المفػػردات ف ػػي غريػػب الا ػػراف ،الراغػػب االص ػػبهاني (تَِٓه ػػ) تحاي ػػق :عحمػػد س ػػيد
نينني ،عطبعة عصطفى البابي ،الااهرةُُٗٔ ،ـ.
َِ -ال اد الجمالي كاثره في ال اد االدبي :ركز غريب ،دار العلم للمنييض ،بيػركتُِٗٓ ،
ـ.
ُِ -انوار الت صيا كسرار التاكيا -الاابي ناصر الديض ابػو سػعيد عبػداهلل بػض عمػر بػض عحمػد

الشػ ػػيرازم البيضػ ػػاكم (تُٕٗه ػ ػػ) دار الكتػ ػػب العلميػ ػػة بيػ ػػركت طَُُْٖ ،ه ػ ػػ- ،

ُٖٖٗـ.
ِِ -اهػػواؿ الاياعػػة ،عحمػػد عتػػولي الشػػعراكم ،عديريػػة دار الكتػػب ،عطبعػػة جاععػػة الموصػػا،
ُٖٖٗـ.
ِّ -تأكيا عشكا الاراف البض قتيبة ،تحايق:سيد احمد صار ،طِ ،دار التراثُّٕٗ ،ـ.
ِْ -تحرير التحبير في ص اعة الشعر كال ثر كبياف اعجػاز الاػراف ،ابػض ابػي االصػبا المصػرم،
تحايق حف ي عحمد شرؼ ،الااهرةُّّٔ ،هػُّٔٗـ.
ِٓ -تفسػػير ابػػض عربػػي عحػػي الػػديض علػػي بػػض عحمػػد بػػض احمػػد بػػض عبػػداهلل الطػػائي الحػػاتمي
المعػػركؼ بػػابض عربػػي(تّٖٔ-ه ػػ) اعػػداد سػػمير عصػػطفى ،دار احيػػاء الت ػراث العربػػي،

بيركت -لب اف طُُِْ ،ِ ،هػََُِـ.
ِٔ -تفسير الاراف للصغاني(تُُِهػ) ،عكتبة الرشد ،الرياض ،طَُُْٗ ،هػ.
ِٕ -جػ ػػاعا البيػ ػػاف عػ ػػض تاكيػ ػػا أم الاػ ػػراف ،عحمػ ػػد بػ ػػض جريػ ػػر بػ ػػض يصيػ ػػد بػ ػػض االػ ػػد الطبػ ػػرم
(تَُّهػ) ،دار الفكر ،بيركتَُْٖ ،هػُٖٖٗ-ـ.
ِٖ -جرس االلفاظ كداللتها في البحث البنغي كال ادم ع د العرب ،د .عاهر عهدم هنؿ،
دار الرشيد لل شر ،دار الحرية للطباعة ،بغدادَُٖٗ ،ـ.
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ِٗ -دراسػ ػػة ادبيػ ػػة ل صػ ػػوص عػ ػػض الاػ ػػراف ،عحمػ ػػد عبػ ػػارؾ ،دار الفكػ ػػر ،بيػ ػػركتُّّٖ ،هػ ػ ػ
ُْٔٗـ.
َّ -الصوت اللغوم في الاراف الكريم ،د .عحمد حسيض علػي الصػغير ،دار المػؤرخ العربػي،
بيركت ،لب اف ،طُ َُِْ ،هػَََِ -ـ.
ُّ -ع لم االصوات العاـ ،بساـ برنة ،عرنص االنماء الاوعي بيركت ،لب اف( ،د.ت)
ِّ -علم البيػاف ،د .عبػد العصيػص عتيػق ،دار ال هضػة العربيػة للطباعػة كال شػر ،بيػركت -لب ػاف،
َُْٓهػُٖٗٓ-ـ.
ّّ -علم اللغة ،د .علي عبد الواحد الوافي ،طٓ ،الااهرةُِٗٔ ،ـ.
ّْ -في فنؿ الاراف ،سيد قطب ،دار احياء التراث العربي ،طٕ ،بيركت ،لب اف ُُٕٗـ.
ّٓ -نتاب الحيواف ،ابو عثمػاف بػض بحػر الجػاحظ (تِٓٓهػػ) تحايػق :عبػد السػنـ عحمػد
هاركف ،دار الكتاب العربية ،بيركت ،طُّّٖٖ ،هػُٗٔٗ-ـ.
ّٔ -نت ػػاب الصػ ػ اعتيض ،اب ػػو اله ػػنؿ الحس ػػض ب ػػض عب ػػداهلل ب ػػض س ػػها العس ػػكرم(تّٓٗهػ ػػ)
تحايػػق:علي البجػػاكم كعحمػػد ابػػو الفضػػا ابػػراهيم ،دار الكتػػاب الحػػديث ،دار الفكػػر

العربي ،الكويت ،طُُِٕٗ ،ـ.

ّٕ -نتػػاب العػػيض :الذليػػا بػػض احمػػد الفراهيػػدم(تُٕٓهػػ) ،تحايػػق:د .عهػػدم المذصكعػػي
كابراهيم الساعرائي ،دار الرشيد ،بغدادَُٖٗ ،ـ.

ّٖ -لساف العرب ،البض ع ور ،ععجم لغوم علمي(طبعة جديدة عحااػة) ،طُ ،دار صػادر،
بيركتَََِ ،ـ.
ّٗ -عجمػا البحػريض  ،فذػر الػديض بػض عحمػػد علػي بػض احمػد ال جفػي (تَُٖٓهػػ)تحايق:
احمد الحس ي ،عطبعة االداب  ،ال ج االشراؼُُٗٔ ،ـ.
َْ -عجمػػا البيػػاف فػػي تفسػػير الاػػراف ،الفضػػا ابػػض الحسػػض ابػػو علػػي الطبرسػػي (تْٖٓه ػػ)
عطبعة العرفاف ،صيداُّّّ ،هػ.
ُْ -عشاهد الاياعة في الاراف ،سيد قطب ،دار الكتاب االسنعي ،قم -ايراف( ،د.ت).
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ِْ -ععػػاني الاػػراف ،ابػػو زنريػػا بػػض زيػػاد الكػػوفي(تَِٕه ػػ) ،تحايػػق :احمػػد يوس ػ نجػػاتي
كعحمد علي ال جار ،عطبعة دار الكتب المصرية ،طُ ،الااهرةُٗٓٓ ،هػ.
ّْ -ععػػاني الاػػراف ،ابػػو جعفػػر ال حػػاس(تّّٖه ػػ) جاععػػة اـ الاػػرل ،عكػػة المكرعػػة ،طٗ،
َُُْهػ
ْْ -ععجم الفاظ ادرة االستعماؿ في لغت ا المعاصرة (دراسة لغوية تفسػيرية)تالي  ،د.نشػأت
صنح الػديض حسػض ،د.حاعػد عبػد الهػادم حسػيض ،عطبعػة ديػواف الوقػ السػ ي ،طُ،

ُِْٕهػ ػََِٔـ.
ْٓ -ععجػػم المصػػطلحات العربيػػة فػػي اللغػػة كاالداب ،عجػػدم كهبػػة ،ناعػػا المه ػػدس ،عكتبػػة
لب اف ،طِ( ،عصيد كع فحة) بيركتُْٖٗ ،ـ.
ْٔ -ع اها العرفاف في اعجاز الارف ،عحمد عبد الع يم الصرقاني ،دا االفكر ،بيركت-لب ػاف،
(د.ت).
ْٕ -يوـ الديض كالحساب ،شكرم عحمد عيَّاد ،دار الوحدة ،بيركت ،طَُُٖٗ ،ـ.
المجنت كالدكريات
ُ-اظسػػلوبية الصػػوتية بػػيض ال ريػػة كالتطبيػػق -د .عػػاهر عهػػدم هػػنؿ ،عجلػػة آفػػاؽ عربيػػة ،العػػد
الثاني عشر ،الس ة السابعة عشرة ،جمادم االارة -رجب ُُّْهػ نانوف االكؿ.
االطاريح كالرسائا الجاععية
ُ -اإلياػ ػػاع انماطػ ػػه كدالالتػ ػػه فػ ػػي لغػ ػػة الاػ ػػراف الكػ ػػريم (رسػ ػػالة عاجسػ ػػتير ) دراسػ ػػة أسػ ػػلوبية
داللية:عبدالواحد زيارة اسك در ،نلية االداب ،جاععة البصرةُُْٔ ،هػُٗٗٓ -ـ.

ِ -الك ايػػة فػػي الاػػراف الكػػريم (أطركحػػة دنتوراه):احمػػد فتحػػي رعضػػاف ،نليػػة االداب ،جاععػػة
الموصآُُْ ،هػُٗٗٓ -ـ.
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