امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي
جامعة وهران  1أمحد بن بةل
لكية الآداب والفنون
قسم اللغة والدب العريب
أطروحة مقدمة لنيل شهادة ادلكتوراه يف العلوم موسومة بــ:

للصوت اللّغوي في القرآن الكريم
األثر ال ّداللي ّ
إش ـ ـ ـ ـراف:

إعداد الطالب :

أ.د.محمد ملياني

فراكيس أمحمد
أعضاء لجنة املناقشة :
أ.د ناصر اسطمبول

رئـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسا

جامعة وهران
جامعة وهران

أ.د محمد ملياني
أ.د أحمد مسعود

ومقررا
مشرفا ّ

عضوا مناقشا

جامعة وهران

د.عبد القادر بلّي

عضوا مناقشا

جامعة عين تموشنت

د.حبيب بوسغادي

عضوا مناقشا

جامعة عين تموشنت

د.بن عبد اهلل مفالح

عضوا مناقشا
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة وهران  1أحمد بن بلة
كلية اآلداب والفنون
قسم اللّغة واألدب العربي

أطروحة مق ّدمة لنيل شهادة ال ّدكتوراه في العلوم موسومة بـ ـ ـ ـ :

األثر الدّاليل للصّوت اللّغوي يف القرآن الكريم
إش ـ ـ ـ ـراف

إعداد الطالب :

أ.د :محمـد ملياني

فراكيس أمحمـد
أعضاء لجنة المناقشة:
أ.د ناصر اسطمبول

رئـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسا

جامعة وهران

أ.د حممد ملياين

مشرفا ومقررا

جامعة وهران

أ.د أمحد مسعود

عضوا مناقشا

جامعة وهران

د.عبد القادر بلّي
د.حبيب بوسغادي

عضوا مناقشا

جامعة عني متوشنت

عضوا مناقشا

جامعة عني متوشنت

د.بن عبد اهلل مفالح

عضوا مناقشا
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اإلهـــــــداء

إىل اللّذين ربّياين صغريا حفظهما اهلل تعاىل
إىل زوجيت وأبنائي الذين شاركوين رحلة العناء
مجيعا...
إىل أسريت ً
إىل أساتذيت ورفقائي على درب العلم…
إىل أشقائي وأحبائي…
كل هؤالء أهدي هذا العمل
إىل ّ

شكــــــر

وثنــــــــــــاء

ضل بـ ْيـنَ ُكم إِ َّن اللَّـهَ بِما تَـ ْعملُو َن ب ِ
صير﴾البقرة .541:
َ َ َ
نس ُوا الْ َف ْ َ َ ْ
قال تعاىلَ  :وَال تَ َ
اس ِ
وجل أشكرهم للنّ ِ
قال الرسول ( صلّى اهلل عليه وآله وسلّم )  ( :إ ّن أشكر النّ ِ
اس ).
هلل ّ
عز ّ

ياربَّنا لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك ،سبحانك ال أحصي ثناءعليك أنت
كما أثنيت على نفسك.
اللَّهم إنّك دعوتَنا ملكافأة من أسدى إلينا معروفاً أو نصيحة.
من دواعي اإلعتا أن أتق ّدم بعظيم شكري وامتناين إىل أستاذي الفاضل ال ّدكتور حممد ملياين الّــذي
الرســالة،ومنحين مــن وقتــه ال،مــني  ،وأفــادين بعلمــه  ،وتوجيهاتــه القيّمــة ،
تك ـ ّـرم بقبــول اإلش ـرا علــى ّ
عين وعن لغ ـة الق ـرآن الكـر
ومالحظاته ّ
الصائبة  ،إذعر بكرم اخللق  ،وحسن التّواضع  ،فجزاه اهلل ّ
أوىف اجلزاء وأحسنه .
مهمــة النظــر
وأشــكر اتســاتذة اتفاضــل أعضــاء جلنــة املناقشــة الّــذين أســندا رــم ّ
وإبرازها مبا يليق هبا  ،وملا حت ّملوه من جهد قراءمهم للبح .

تقــو الرســالة

يسرا
كما أق ّدم شكري للصرح الشـامخ ،والبنـاء العظيم :جـامعة وهران-0-أمحدبن بلة ،التـي ّ
أخص ِّ
بالذكر كلية اآلداب والفنون ،قسم اللّغـة العربيـة هبيئتيه
لنا فرصة إمتام دراسة ال ّدكتوراه ،و ّ
التدريسيّة واإلداريّة على حـ ّدسواء ،كما أق ّدم شكري اجلزيل إىل عمـادة ال ّدراسـاا العليا ،ممّ،لة
عميدة الكلية اتستاذة ال ّدكتورة :صفيّة مطهري .
ومن اإلنصا أَن أشكر العاملني اإلدراة ملا أبدوه من مساعدة  ،فجزاهم اهلل خري اجلزاء .
كل من ساهم هذا البح بكلمة أو دعاء أو نصيحة ،واحلمد
وأدعو اهلل اخلتام أن جيزي خريا ّ
رب العاملني.
هلل ِّ

املقــــدّمــة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمدهلله الّذي علّم اإلنسان البيا َن فقرأوكتب،والصالة والسالم على رسولهن االكره أفصح العرب .
ّأمابعد:

حمل دراسةوحب على مدارالتاريخ،فهو
القرآن الكر هوكالم اهلل املعجزالّذي مافتئت ظواهره املختلفة ّ
السالم
عنوان حضارة  ،ودستور ّأمة التنقضي عجائبه  ،فقد نزل نزوالً صوتيًّا من لدن جربيل عليه ّ

حممد صلى اهلل عليه وسلّم تالوة صوتيّة .كما متّ
السالم يتلو اآلياا على سيّدنا ّ
حي كان عليه ّ
ف القرآن الكر
تبليغه إىل النّاس تبليغًا صوتيًّا كذلك ،وهذه داللة واضحة على أ ّن
الصويتّ ََي ُّ
اجلانب ّ
َ

صلت
كل جانب ،إ ْذ إ ّن كلماته حياة نابضة باملعاين اجلليلة  ،الّذي أحكم بناؤه ونسجه  ،وف ِّ
من ّ
الصوا فيه صورة
صوا واللف ٌ
كيب إالّ وقد و هضع املوضع املناسب له َ
آياته  ،فليس فيه ٌ
،فغدا ّ
ظ والتر ٌ
إعجازه الرفيع .قال
الفين ،
متميّزة للتّناسق ّ
ومظهرا من مظاهر تصوير معانيه  ،وآية من آياا َ
ً
ِ
ت ِمن لَّ ُد ْن َح ِك ٍ
يم َخبِي ٍر﴾سورة هود :اآلية [ ]10والسبيل
ت آيَاتُهُ ثُ َّم فُ ِّ
صلَ ْ
ُح ِك َم ْ
تعاىل﴿:الر كتَاب أ ْ
حبرا من املعاين اليت
إلدراك معانيه إالّ ُّ
بالتبحر علم هذه اللّغة  ،وكلّما أمعن املتأملون وجدوا فيه ً
ِ
ادا لِّ َكلِم ِ
ات
ات َربِّي لَنَ ِف َد الْبَ ْح ُر قَـ ْب َل أَنتَن َف َد َكلِ َم ُ
التنضب  ،قال تعاىل﴿ :قُل لَّْو َكا َن الْبَ ْح ُر م َد ً
َ
َ
َربِّي َولَ ْو ِج ْئـنَا بِ ِمثْلِ ِه َم َد ًدا ﴾سورة الكهف  :اآلية [.]011
فمعانيه متج ّددة  ،بتج ّدد الزمان واملكان ،ومع كونهه معجزة بيانية خالدة ،يبقى القرآن الكر
مرالعصورلدراسةخمتلف الظواهراللّغويّة تنّه مي،ل اللّغةالعربيةاتصيلةاليت مل يشملهاالتّغيري،
خريمدونةعلى ٍّ
اتول والبيان اخلالد.
لذلك انصرفت إليه جهود علماء اللّغة والبيان ،فهو كتاب العربية ّ

واللّغة بوصفها ظاهرة اجتماعية ،وأداة التّواصل الرئيسة بني البشر  ،وهي إضافة إىل ذلك ظاهرة
نص أديب دراسة علميّة تستوجب البدء باتصواا بوصفها وحداا
أي ّ
صوتيّة  ،ومن مثّ فإ ّن دراسة ّ

مميّزة تَنتج منها آال الكلماا ذاا ال ّدالالا املختلفة.

شر اهلل اللّغة العربية أ ْن جعلَها لغة القرآن الكر الّذي ختم به الكتب،ولغة الرسول( )
فقـد ّ
فأي دراسة
الرسل ّ
الّذي ختم به ّ

اللّغة العربية التعطي مثارها إالّ إذا ارتبطت بالنّص القرآين ،
أ

والقرآن الكر مقياس اللّغة ومعيارها اتم،ل  ،وبذلك شر البحـ
خاصة .حي
القرآن الكر
ّ

عامة  ،و لغة
هذه اللّغة ّ

ه
الرعاية واالهتمام ،من أهلها من خالل
نالت اللّغة القسطَ اتوفر من ّ

سمى باللّسانياا واليت تتناول اللّغة بال ّدراسة من مستوياا أربعة ،هي :املستوى
علم اللّغة أو ما ي ّ
الصر  ،واملستوى ال ّداليل  ،واملستوى النّحوي.فاحلجر اتساس لدراسة هاته
الصويت ،واملستوى ّ
ّ
الصوا اللّغوي  ،ذلك أنّه املنطلق الرئيس لدراسة اللّغة.
املستوياا هو ّ
وقـ ـ ـ ــداهتم اإلنسـ ـ ـ ــان عربتاری ـ ـ ـ ـه الطويـ ـ ـ ــل،و فـ ـ ـ ــتة مب ّك ـ ـ ـ ـرةمن حيـ ـ ـ ــاة احلضـ ـ ـ ــارة البش ـ ـ ـ ـريّة بالظّـ ـ ـ ـاهرة
الص ـ ـ ـوتيّة،ويعودذلك
ّ

جـ ـ ــوهره إىل دور اتص ـ ـ ـواا

ـلي بـ ـ ــني أفراداجملتمـ ـ ــع
اكتمـ ـ ــال النّظـ ـ ــام التّواصـ ـ ـ ّ

البشري.
الصويت
لقدكان ال ّدرس ّ

مهدا لعلم اتصواا ملاامتاز به من
تراثناالعريب اترضيةاتساسيّة اليت ّ

دقّة،والعامل اتساسي الّذي ولّد ال ّدراسة الصوتيّة هو" القرآن الكر "املعجزة اخلالدة اليت حت ّدى هبا
الباديةحت يتم ّكنوامن التقاط اتصواا العربيةمن
العرب،وقدوصل اتمربالعلماءالعرب إىل االرحتال إىل
ّ
العرب اتقحاح على أصورا،ويرجع سبب اهتمام العرب هبذاالعلم الرتباط مادته بالقرآن الكر .
الصويت من أهم فروع ال ّدراسة اللّغوية اليت الميكن جتاهلها  ،وأ ّن أيّة دراسة لغويّة التأخذ
يع ّد ال ّدرس ّ
الصويت  ،تع ّد قاصرة ت ّن اتصواا هي الوحدة الصغرى اليت تبىن عليها
بعني االعتبار اجلانب ّ
الكلماا واجلمل والعباراا.

ب

فقد تبلورا فكرة هذا املوضوع منذ املرحلة التمهيدية للماجستري إذ كان أساتذتنا اتجـالء
يوجهوننا إىل مباح
العلماء

غوي الّذي أبدع فيه
نظرا ملا تتميّز به من ثراء كبري،
وخاصة ّ
ّ
التاث اللّ ّ
الّلغة ً

ظالل النّص القرآين.

خاصة تولّدا لدينا رغبة
الصوتيّة ّ
عامةو ّ
ونظراتمهية ال ّدراساا اللّغويّة ّ
للصوا اللّغوي
البح املوسوم بـ ـ :اتثر ال ّداليل ّ

خوض غمارهامن خالل

القرآن الكر ،وموضوعه هودراسة صوتيّة مؤسسة

على قيم صوتيّةودالليّة  ،حناول استنطاق املعىن بالتّوغل

بنيةالنّسيج اللّغوي صوتيًّاودالليًّا،

ٍ
اليل ،آلي القرآن الكر ،الّذي
حماو ّ
لةجادة لنهل شيءمن لغة القرآن الكر ،وإظهار اتثر ّ
الصويت وال ّد ّ
ينبوعا تستقى منه ال ّدراساا.
يعترب ً
إضافة إىل مجلة مربراا أخرى محلتين على الولوج إىل هذه ال ّدراسة هي :
وجل .
 إمياين بأ ّن موضوع هذه ال ّدراسة مرتبط بكالم اهلل ّعز ّ
غين  ،فاليزال اجلهد فيه قليل.
 البحّ
الصويتّ حقل ّ

الصويتّ.
ميويل إىل ال ّدرس اللّساينوخاصة اجلانب ّ
ّ
السياق القرآين .
 إبراز أمهية داللة اتصواا اللّغويةّ

-بيان أهم اجلوانب الفنيّة اليت يتميّز هبا القرآن الكر عن غريه من كالم البشر  ،فضالً عن إظهار

فظي .
ذلك التّناسق اللّ ّ
اشتدا رغبيت

ارتيادهذه ال ّدراسةاليت آمل أن تضيف شيئا،وأن متيط اللّ،ام عن بعض اجلوانب ،

وأن تكون لبنة تنضا إىل ماسبق كتابته

اتصواا العربية .

ولدراسة هذا املوضوع طرحنا اإلشكال التايل :
للصوا اللّغوي ؟
ما املساحة ال ّداللية ّ

ج

بيان دالالا القرآن

غوي املستعمل بيان املعىن ؟هل لألصواا اللّغويّة دور
ماأثر ّ
الصوا اللّ ّ
الكر ؟ كيف ميكن أن نستخلص ال ّدالالا من اآلياا القرآنية ؟ هل سامهت هذه اتصواا اللّغوية
التأثري النّفسي لدى املتل ّقي ؟
الصــوا
ومــن خــالل هــذه ال ّدراســة حاولنــا اإلجابــة عــن هــذه اتســئلة املطروحــة ّ
موض ـحني مــا ي ّ
ؤديــه ّ

غوي من معان وإَيـاءاا
اللّ ّ

خاصـة،وحماولة
السـياق القرآين،ملـا التَّعبـري القـرآين مـن ميـزة مجاليّـة فنيّـة ّ
ّ

فسي الّذي َيدثه
الكشف عن اتَثر النّ ّ
من اتهدا حاولنا حصرها

نفس متل ّقيه  ،وهومـا مي ِّكـن مـن الوصـول إىل حتقيـق جمموعـة

ما يأيت :

الصوتيّة .
إيالء العناية للخطاب القرآين بال ّدراسة ّللصوا .
 -الكشف عن القيمة ال ّدالليّة ّ

الصويتّ اللّغةالعربية.
 دراسة ال ّداللةاملستوحاةمن النّظام ّالصوتيّة ال ّدالليّة وتصنيفهاوترتيبهالتكون منطلقاجديدا ،فريصد
ترسيخ معامل ممنهجة،لرصداإلشاراا ّ

لغوي.
الظّواهر ّ
الصوتيّة ال ّدالليّة  ،ال ّدرس الّ ّ
ماتفردا به هذه اللّغة هذااجلانب.
خدمةاجلانب ّالصويتّ من اللّغةالعربيةوإثراؤه،وبيان ّ
غوي وال ّداللة ،ورصد الظّواهر اللّغوية فيها.
تلمس العالقة بني ّ
 ّالصوا اللّ ّ

ِ
ارك لِّيَ َّدبَّـ ُروا آيَاتِِه
َنزلْنَاهُ إِلَْي َ
 التدبّر آياا القرآن الكر تطبيقا لقوله تعاىل ﴿:كتَاب أ َك ُمبَ َ
َولِيَتَ َذ َّكر أُولُو ْاألَلْبَ ِ
اب ﴾سورة ص :اآلية []51
َ
الصويتّ اللّغة العربية .
 دراسة ال ّداللة املستوحاةمن النّظام ّ إظهار العالقة بني اتصواا وال ّداللة.القرآن الكر ،من حي اتصواا واملقاطع والنرب ،التّنغيم،اإلدغام...

البنيةالصوتيّة
الوقو علىّ
وماتوحيه هذه البنيةمن دالالا خمتلفة.
 -البح

الصوتيّة.
كل تعبري قرآين وموافقتها ّ
للمادة ّ
دالالا ّ
د

الصوتيّة.
ماتفردبه القرآن من الظّواهر ّ
 إثباا ّواقتضت طبيعة املوضوع أن نعرضه

مدخل وثالثة فصول  ،بدأناه مبق ّدمة وذيّلناه خبامتة.

القراء،
فقد افتتحناه مبدخل مجعنافيه أشتاا اآلراء،اليت تناوراأهل الفكر من اللّغويني،والبالغيني و ّ

صوا
الصويتّ  ،مثّ درسنا آراءالعلماءالعرب القدماءواحملدثني حول عالقة ال ّ
مهدوا طريق ال ّدرس ّ
الّذين ّ
بال ّداللة،وخامتةمجعنا فيها نتائج البح .

غوي"،والّذي ينهض على أربعة مباح
األول فعنوانه  ":أبعاد ّ
جاء الفصل ّ
الصوا اللّ ّ

 ،تناولنا

الصوا،واحلر
املبح
غوي وكيفية حدوثه  ،أوضحنا فيه مفهوم ّ
اتول مصطلح ا ّ
ّ
لصوا اللّ ّ
غوي ،مثّ أظهرنا اتصواا من حي كيفية حدوثها ّ .أما املبح ال،اين
،والفونيم ،ومفهوم ّ
الصوا اللّ ّ

فقد تطرقنا من خالله إىل جهاز النّطق عند اإلنسان،وأشرناإىل أعضاء جهاز النّطق عند اإلنسان ،

ضيحي لبعض اتعضاء.
مع رسم تو ّ
ال،ال

فخصصناه لتصنيف اتصواا العربية،وتناولنافيه معايري تصنيف اتصواا

ّأما املبح
العربية،مثّ حتدثنا عن التّصنيف ال،نائي رذه اتصواا (صوامت وصوائت)  ،ففي الصوامت كان
ه
نظرا لوضع الوترين الصوتيّني .وبعدها انتقلنا
احلدي منصبًّا على أنواعها وخمارجها  ،وصفة النّطق ً
لغوي عن آخر  ،و هناية
كل صوا ّ
للحدي عن الصوائت  ،تطرقنا تنواعها ذاكرين ما مييّز ّ
التّصنيف واملعايريّ .أما

املبح تطرقنا لصفاا اتصواا اللّغويّةبني القدامى واحملدثني من حي
عرجنا على
الرابع"التغرياا الصوتيّة"،فقد تناولنافيه املماثلة ّ
الصوتية:تعريفها وأنواعها  ،مثّ ّ
املبح ّ
كشفناالستار عن تعريفها وأنواعها .
الصوتيّة ف
املخالفة ّ
ّ

ويضم بني دفتيه
وانعقد الفصل الثاني للحدي عن ّ
الصوا اللّغوي فواصل اآلياا القرآنيةّ ،
اتوللمفهوم الفاص ــلة القرآنـ ــية ،سلّطنا الضوء على مفهوم الفاصلة القرآنية
فخصصنا املبح
مبح،نيّ :
ّ
موسيقى

 ،وأهنيناه بعالقة الفاصلة القرآنية بسياقهاّ .أما املبح ال،اين فيعىن باإليقاع ّ
الصويتّ
لصويتّ فواصل القرآن الكر
الفواصل القرآنية،وتطرقنا من خالله ملفهوم اإليقاع  ،مثّ أبرزنا اإليقاع ا ّ
خصصناه لل ّدراسة التطبيقيّة ،حي
ّأما الفصل الثالث ،الّذي ّ
ه

عرضنا مناذج تطبيقيّة من اآلياا

الصويتّ الّذي محلته داللة اآلية املدروسة،من
كل موضع وحتليله صوتيًّا لبيان اتثر ّ
املباركة بالوقو عند ّ
حي

اخلاصة،واملقاطع الصوتيّة،واملدود،واإلدغام،والتّنغيم،والوقف،واإليقاع منهينا
العامة،و ّ
ّ
الصفاا ّ

غوي فيها .
الفصل عند الفاصلة القرآنية ،واقفني عند مناذج منها ،مع بيان اتَثر ال ّداليل لل ّ
صوا اللّ ّ
توصلنا إليها .
أهم النتائج اليت ّ
مث ختمنا،هذاالبح خبامتة مجعنا فيها ّ
اسةمنهجا وصفيًّا مييل إىل التحليل والتطبيق ،بدا لناأنّه مناسب رذااملوضوع تنّه
وقدتطلبت هذه ال ّدر
ً
يصف أهم الظواهراملدروسة،مث َياول تفسريوحتليل الشواهد القرآنية من خالل ما أفاده املفسرون
واللّغويون والصوتيّون ،كل حسبما يقتضيه املقام .
وقد اعتمدنا

إجناز هذا البح بعـد كتـاب اهلل تعـاىل جمموعـة مـن املصـادر واملراجـع القدميـة واحلدي،ـة

تنوعت بتنّوع فصورا ،ككتاب العني للخليل الّذي رتّب على أساس صويتّ ،وكتاب سيبويه الّذي
اليت ّ
مهمــني
حت ـ ّدث فيــه عــن العديــد مــن القضــايا ّ
ـين مــن خــالل كتــابني ّ
الصــوتيّة ،وكــذلك ابــن جـ ّّ

علــم

وسر صناعة اإلعراب الّذي بسط فيه الكالم علـى حـرو العربيـة:
اتصواا اللّغويّة مها  :اخلصائصّ ،
خمارجهــا ،وصــفامها ،وأحوارــا .وكتــاب " أســباب حــدوث احلــرو "البــن ســينا  ،فقــد رّكــز فيهــا علــى
ـريا مــن
اجلانــب الفيزيــائي والتشــرَيي أك،ــر ممـّـا رّكــز علــى اجلانــب اللّغـ ّ
ـوي.و ّأمــا التفاســري فقــد اســتفدا ك،ـ ً
تفسري سيّد قطب" ظالل القرآن الكر وتفسري "التحرير والتنوير"لطاهر بن عاشور .
يوطي  ،و"الربهان
علوم القرآن" ّ
للس ّ

فلعل أمهها  ":اإلتقان
و ّأما كتب علوم القرآن ّ

علوم

خاصة عند التّعرض لقضية السجع
القرآن" ّ
كشي كما هنلنا من " إعجاز القرآن الكر " للباقالّين ّ
للزر ّ
القرآن الكر  .ومن املعاجم" لسان العرب "البن منظور ومقاييس اللّغة"البن فارس...
و

غوي
أمااملراجع احلدي،ةمنها " :اتصواا اللّغوية" إلبراهيم أنيس،الّذي أوضح فيه كيف بدأ ّ
الصوا اللّ ّ
الصوا واليت تتمّ،ل
للصوا مفصالً ،مثّ أقسام ّ
وخاصة صوا اإلنسان وأعضاء النّطق ّ
ّ

اتصواا

اجملهورة واملهموسة واتصواا الساكنة واتصواا اللّينة وتوزيع اتصواا على حسب املخارج .
الصوا اللّغوي،تصنيف
وكذا"علم اتصواا" لكمال حممد بشر ،وصف فيه اتصواا،منها ّ
رموزا توضح
الصوتيّة املقطع والنربوالتنغيم ،مثّ استخدم ً
اتصواا وبيان احلركاا ومن الظّواهر ّ
احلركاا".واملدخل إىل علم اللّغة ومناهج البح اللّغوي "لرمضان عبد التّواب ،الّذي تناول فيه كيفية
الصوا
الصوا اإلنساين ومكوناا جهاز النّطق وخمارج اتصواا مثّ أصواا العلّة ،ودراسة ّ
حدوث ّ
غوي "تمحد خمتار عمر  ،باإلضافة إىل بعض املراجع اتجنبية واملقاالا املنشورة
اللّ ّ

اجملالا

والرسائل اجلامعية .
وبالنسبةلعوائق هذاالبح ،فقدمتّ،لت
التطبيقي
اجلانب
ّ
العقباا وغريهازادتنا

إذ اقتصرا

خاصة
الصوتيّة ّ ،
قلّة املراجع واملصادر املتعلّقة بال ّدراساا ّ
حتليلها للنصوص القرآنية على النّاحية اتسلوبية ،إالّأ ّن هذه

بلوغ غايتنا اتمسى وهي خدمة القرآن الكر .

تفضل به من دعم
و اخلتام ينبغي يل أن أشكر أستاذي الدكتور حممد ملياين  ،وذلك ملا ّ
وتوجيه  ،وأشكر له تفهمه ورحابة صدره وتعاونه  ،فقد أفدا من توجيهاته ودقيق مالحظاته ،
عين خري اجلزاء .
فجزاه اهلل ّ

أ ّما اتساتذة اتَفاضل أعضاء اللّجنة املناقشة فمهما طال شكرهم فال أبلغ ما يستحقون ملا

رم من فضل العلماء

حتملوه من عناء وبذلوه من جهد مذ قبورم ال ّدعوة ّأوال
الرسالة ،وملا ّ
تقو ّ

ز

وقراءمهم للبح

ثانيا  ،مثّ اجلود منهم بإبداء املالحظاا اليت سأمحلها أومسة أفتخر هبا تَ ّهنا من

أساتذة جعلوا البح

عما ال يليق به ،فهم بعد اهلل تعاىل شعلة تنري درب طالب العلم،
منزها ّ

فجزاهم اهلل خري اجلزاء .
أين بذلت ما استطعت
هذه هي رساليت اليت ال أزعم ّأهنا كاملة  ،فالكمال هلل وحده  ،وحسيب ّ
بذله من أجل أن ترقى إىل املستوى املقبول فإن كانت كذلك فاحلمد هلل ،وإن كانت غري ذلك فيشفع
إين
يل أينّ بشر،وكـم كان القاضي الفاضل عبدالرحيم بن علي البيساينّ(ا251ه)بليغا حني قال ّ " :
رأيت أنّه اليكتب إنسا ٌن كتاباً

ه
يومه إالّ قال

غده  :لو غ ّري هذا لكان أحسن ،ولو زيد هذا

لكان يستحسن  ،ولو ق ّدم هذا لكان أفضل ولو ترك هـذا لكان أمجل وهذا من أعظم العرب  ،وهو
دليل على استيالء النقص على مجلة البشر " .
تفرد بالكمال  ،وتنّزه عن النّقص،وما توفيقي إالّ باهلل عليه توّكلت وإليه أنيب.
فسبحان من ّ

وهران يوم السبت 91ديسمرب5192م.

ح

ط

المدخـــــــل
وفيـــــــه:
أوال  :البحث الصوت.
اثنيا :الثر ادلاليل.
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وتي:
أوال-البحث ّ
الص ّ
لق ـ ــد أدرك ال ّدارس ـ ــون الق ـ ــدامى عل ـ ــى اخ ـ ــتال توجه ـ ــامهم العلميّ ـ ــة  ،و فتةمب ّكـ ـ ـرةمن عم ـ ــر

الصوا
احلضارة البشريّة حقيقة دور ّ

اللّغة  ،فاهتموا به  ،واعتربوه اتساس املعول عليه

كل لغة بأصوامها منذ أقدم العصور  ،من ذلـك مـا أثـر عـن
وملا كان اتمر كذلك فقد عين أصحاب ّ

ـادة
قـدماء اإلغريـق حمـاوالا ج ّ

بعـض اتمـور الصـوتيّة املتعلّقـة بلغـتهم  ،حيـ

البحـ

مت ّكـن

علمـاء اللّغـة بعـد تـأملهم العناصـر الصـوتيّة مـن تصـنيفها علـى أسـاس اتثـر الّـذي َيدثـه ك ّـل عنصـر
()1

السامع  ،كما ميّزوا بني الصوامت( ) les consonnesوالصوائت( . ") Les voyelles
أذن ّ

ّأما اليونانيون فقد عنواباحلضارة اإلغريقية  ،فدرس ـوا لغتهم دراسة صـوتيّة وصـفيّة مسـتفيدين

ذلـك

مــن البحـ ـ ـ ــوث اللّغويــة الــيت ســبقتهم ،وبن ـوا عليهــا دراســامهم حـ ّـت تبلــورا إىل نظريــاا جديــدة حــول
الظّـاهرة اللّغويّـة.فقــد اصــطبغت اجلهــود اللّغويــة عنــدهم بطــابع اجلــدل والفلســفة الســائدتني

ذلكــم

العصــر فــاهتموا بدراســة ومناقشــة قضــايا جوهريــة  ،فأصــبحت ال ّدراســاا اللّغويــة جــزءا مــن التفكــري

الفلسفي "(.)2

فاليون ــانيون وع ـ ـوا وعيً ـ ـا عمي ًق ـ ـا التحلي ــل الص ـ ــويتّ،يقول أرسـ ــطو(483-455ق.م ) ":احلـ ــر صـ ــوا ال
أيضـا يصـدر أصـواتًا ال
يتجزأ،وهو صوا معني ومن طبيعته تركيب صوا مع ّقد ،ذلك ت ّن احليوان ً
تتجزأ ،ولكـن ال أطلـق عليهـا اسـم احلـرو  ،وتتـألف اتنديـة مـن حـرو صـائتة ،ومتوسـطة ،وصـامتة
ـوعا دون حرك ـ ـ ــة اللّس ـ ـ ــان ،أو تق ـ ـ ــارب
.واحل ـ ـ ــر الص ـ ـ ــائت ه ـ ـ ــو الّـ ـ ـ ـذي ميل ـ ـ ــك ص ـ ـ ــوتًا مسم ـ ـ ـ ـ ً
ـموعا بفضــل هــذا التقــارب اللّســان والشــفتني
الشــفتني.واحلــر املتوســط هــو الّـذي ميلــك صــوتًا مسـ ً
أي صوا " ...
،واحلر
ّ
الصامت ال ميلك ّ

() 3

.

_________________
( )1مقدمة في أصوات اللّغة العربيةوفن األداء القرآني :عبد الفتاح البركاوي  ،مؤسسة الرسالة  ،األردن (،د.ط)1891 /م ،ص.11
( )5يُنظر  :مناهج البحث في اللغة  :تمام حسان ،دار الثقافة  ،دار البيضاء  ،المغرب(،د.ط)1898 /م.ص.11
(-Histoire de Linguistique dés origines au 20éme siècle : George Mounin.P86.)4
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ّأم ـا ارن ــود فك ــانوا أك،ــر اتّس ــاعا وأعم ــق أث ـرا

اتص ـواا اللّغويـّـة وصــفا دقيقــا مــن ناحيــة النّطــق

الص ـوتيّة ،فه ــم مــن أوىل اتم ــم ال ــيت وص ــفت
آرائهــم ّ
) 1( " .
معمقــة ودقيقــة
تــاريخ اإلنســانيّة فقــاموا بدراســة ّ

للّغة السنسكرتية (.)Sanskritوهي اللّغة ارندية اليت تع ّد أصـل اللّغة ارندية احلدي،ة،وقد تطورا هذه
اللّغة عن رجة هندية منقرضة ،وترتبط ارتباطا وثيقا باللّغاا الفيديّة لغـة الكتـب املق ّدسـة ارنديـة ،قبـل

أن تتط ـ ـ ـ ـ ـ ّـور إىل جمموع ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــن اللّغ ـ ـ ـ ـ ــاا ارندي ـ ـ ـ ـ ــة احلدي ،ـ ـ ـ ـ ــة"(.)2ومت،ل ـ ـ ـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ـ ــذه اجله ـ ـ ـ ـ ــود ل ـ ـ ـ ـ ــدى

() 3
*
الصوت ّـي فـي
كتاب
صاحب
)
Panini
(
الباح "بانيين
املسمى(. ")Ashtadhyayiالّذي يع ّد أبا لل ّدرس ّ
ّ

العامل منذ حوايل أربعة آال سـنة مـن خـالل جهـوده ودراسـاته الصــوتيّة املبنيـة علـى اللّغـاا ارنديـة أم

حت شبّه سيبويه به فيما بعـد"(.)1
اللّغاا البشرية اتخرىّ ،

كما صنّف العلماء آنذاك اتصواا تصنيفا يقوم على أساس عمليّة التصويت ال علـى أسـاس عمليّـة

االستماع والتل ّقي  ،فكانت أبرز إسهامامهم

الصوتيّة :
ال ّدراسة ّ

قسم ارنود حروفهم إىل":كانتا هيا ="حلقي  "،وتالفيا="حنكي " ،موردهانيا ="دماغي إدخـال
ّ -

ظهر اللّسان ورفع طرفه إىل أسفل احلنك")دانتيا="أسناين  ،أوستهيا =شفوي.
 -عرفوا خاصيّة امل ّد

التمييّز بني احلرو .

 -حلّلوا بكيفية دقيقة ج ّدا العناصر النغميّة والبنوية اليت را دور

الصويت .
التمييز ّ

خاصة.
الصوا كظاهرة فيزيائية فيزيولوجية ّ
عامة  ،و ّ
 انتبهوا إىل الفرق بني ّالصوا ظاهرة فيزيائية ّ
___________________

( )1مباحث في اللّسانيات :أحمد حساني ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1881 ،ص.69-61
الراجحي ،دار النهضة العربية ،بيروت،لبنان(،د.ط)1898/م ،ص.128
( )2فقه اللّغة في كتب العربية :عبده ّ
()3البحث اللّغوي عند العرب :أحمد عمر مختار ،عالم الكتب  ،القاهرة ،مصر،ط1899/1م،ص .313 – 312
(*)بانيني نحوي هندي ,لعلّه األقدم في العالم ,كما تق ّدر دائرة المعارف البريطانية ,إذ يعود إلى القرن السادس أو الخامس قبل الميالد.
(يُنظر :في األصوات اللّغوية :دراسة في أصوات الم ّد العربي،دائرة الشؤون الثقافية  ،العراق( ،د.ط)1991/م،ص).11
( )1علم األصوات اللّغوية:عصام نورالدين،دار الفكر ،اللبناني،بيروت،لبنان،ط، 1882/1ص.22
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الصـفاا السـمعيّة
الصـوا احلامـل ملـدلول  ،وهـو مـا يدركـه املـتكلّم واملخاطـب مـن ّ
بـالكالم  ،وبـني ّ
الصوتيّة اليت تكفي لفهم املدلول "(. )1
ّ
فإذا كان الفيدا هو الّذي دفـع ارنود إىل دراسة اتصواا اللّغويّة بتلك ال ّدقة من اإلتقان  ،فإ ّن قراءة
" () 2

القـرآن هي التـي جعلت علماء العربية القدماء يتأملون أصواا اللّغة
لقد اهتم العرب القدامى باللّغـة العربيـة منـذ فجـر اإلسـالم وكـان الـ ّدافع الـرئيس وراء هـذا هـو احلفـا
.

عل ــى الق ــرآن الك ــر م ــن اللّح ــن والتحري ــف إالّ أنّــه بع ــد دخ ــول ش ــعوب ك ،ــرية
احلنيف إثر الفتوحاا اإلسالمية  ،اختلط اللّسان العريب  ،فباتت اللّغة العربية
خاصـة
هـذا االخـتالط فشــو اللّحـن وتس ّـربه إىل اتلســنة ّ
أصوامها كما أصاهبا

ال ـ ّدين اإلس ــالمي
خطر وكان مـن آثـار

قـراءة القـرآن الكـر  ،فأصــاب اللّغـة العربيــة

حنوها وصرفها ودالالمها  ،وهو ما حدا ببعض اجلهابـذة مـن العلمـاء إىل درء

وخاصة علماء القراءاا للحفا على النّطق السليم تصواا العربية .
هذا اخلطر ،
ّ
ِ
ويـروى أ ّن أعرابيـا قـرأ اآليــة القرآنيـة الكرميـة﴿أ َّ
ين َوَر ُسـولُهُ ﴾"( )3بكســر الم
َن اللَّــهَ بَـ ِريء ِّم َـن ال ُْم ْشـ ِرك َ
ـس حركـة الـالم ،وهـي صـوا،
رسوله بدال مـن ض ّـمها ،يفهـم منهـا أ ّن حلـن اتعـرايب كـان حلنـا صـوتيّا م ّ
فنشــأ عــن هــذا خطــأ ال ّداللــة ،وهــو حلــن كــان حــافزا تيب اتســود الــدؤيل (ا21ه) تن يضــع نقــط
اإلعـراب  ،مثّ إ ّن قولــه للكاتــب ،وهــو يتلــو عليــه "إذا رأيتــين قــد فتحــت فمــي حبــر فــانقط نقطــة علــى
أعــاله ،وإذا ضــممت فمــي ،ف ـانقط نقطــة بــني يــدي احلــر  ،وإذاكســرا فمــي فاجعــل النقطــة حتــت
احلر ،ف ـ ــإن أتبع ـ ــت ش ـ ــيئا م ـ ــن ذل ـ ــك غنّ ـ ـة (تنوين ـ ــا) فاجع ـ ـل النقط ـ ــة نقطت ـ ــني"(،)1إّمن ـ ـا ي ـ ــدلّعلىأ ّن أب ـ ــا

اتسودالحظ أثر الشفتني

،فحينسمى
يسميه احملدثون بالصائت)(Vowel
نوعية ّ
ّ
الصوتالّذي ّ

___________________
()1يُنظر  :مدخل إلى اللّسان الحديث :عبد الرحمان حاج صالح  ،مجلة اللّسانيات  ،مج  ،1ج/2ص.38
الراجحي  ،ص.128
( )2فقه اللّغة في كتب العربية :عبده ّ
( )3سورة التوبة  :اآلية[]23

( )1البحث اللّغوي عند العرب :أحمد مختار عمر،ص.99
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احلركــاا القصــرية فتحــة وضــمة وكســرةاعتمد علــى شــكل الشــفتني ووضــعيهما عنــد النّطــق ،و هــذا
مهمة من خواصاحلركاا ،مثّ إ ّن هذا اتساس
إشارة إىل خاصية ّ

التنقيط عضوي فيزيولوجي يعتمـده

الصويتّ احلدي "(".)1إ ّن نقط املصحف دليل على أ ّن أبا اتسود الدؤيل كان له سـبق التفكـري
ال ّدرس ّ
حوله تـارة القـرآن وتارة غريه .ورذا اهتدى إىل
وضع موانع للّحن الّذي كان سائدا اجملتمع ّ
ض ـ ـوابط دالليّ ـ ـة ول ـ ـ ـوأولية ميك ـ ــن اعتباره ـ ــا ن ـ ـواة أوىل ب ـ ــىن عليه ـ ــا العلم ـ ــاء إىل أن نض ـ ــجت كتـ ـ ــاب

س ــيبويه"(.)2إذن ،إن ك ــان يه ــد إىل احملافظ ــة عل ــى لغ ــة الق ــرآن ،فهوص ــنيع متّص ــل بالص ــوتياا أوث ــق
الصلة،كما أ ّن نقط اإلعجام الّذي قام به من ال ّدوافع إليهاحملافظة على أصواا العربية سليمة.
ّ

القـرن

يتم إالّ بذكر رائديـه ومؤسسـيه ومنظريـه
لعل احلدي عن ال ّدرس ّ
الصويتّ عند العرب ال ّ
و ّ
ال،اين للهجرة  ،إذ تعزى الريادة فيه إىل اخلليل بن أمحد الفراهيدي .فقد كان اخلليل بـن أمحـد الفراهيـدي
( ا  012هـ ) من أوائل العلماء العرب الّذين عنوا بدراسة اتصواا اللّغوية فـألّف كتـاب العـني الّـذي
خمــارج اتص ـواا وصــفامها فسـ ّـمى كتابــه ( العــني ) ،تنّـه بــدأ بصــوا العــني

ب ـ ّ فيــه آراءه الصــوتيّة
ـدل علــى أصــالة علمــه  ،فهــو صــاحب ّأول دراســة صــوتيّة
و مقدمتــه املــوجزة جنــد ّأول مــادة صــوتيّة تـ ّ

منهجيّـ ـة

إليه"(".)3

ت ــاريخ الفك ــر الص ــويتّ عن ــد الع ــرب  .فق ــد أيّــد عل ــم اتصـ ـواا احل ــدي ك،ـ ـريا ممّــا ذه ــب

توصل
حت ّ
حبسه املرهف وذكائه املتوقّد على استنتاج أمهية ّ
الصوا اللّ ّ
لقد أدرك اخلليل ّ
غوي ّ

توص ـل إليــه مــن نتــائج ومــا ابتدعــه وابتكــره دون االســتعانة بــاتجهزة العلميّـة املتطـ ّـورة املســتعملة
إىل مــا ّ
حدي،ا.

___________________
()1دراسات في علم اللّغة :كمال بشر ،دار المعارف ،القاهرة ،مصر،ط1891/8م ،ص.91
( )2األصوات اللّغوية :إبراهيم أنيس ،مكتبة األنجلو المصرية،مصر،ط1898/ 1م ،ص.122
()3نشأة الدرس الصوتي عند العرب  :فرح الفاضلي  ،موقع مقاالتي ،ص.21
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فقد أورد ابن يعيش

مقدمته إبرازا الضطالعه باملفاهيم املعرفيّة للّغة قائال ":من اتبواب ما لو شئنا

الضـ ـعيف لفعلن ــا"(.)1وجاءمعاص ــروه م ــن تالمذت ــه وم ــن ت ــبعهم
ـوي و ّ
أن نش ــرحه ح ـ ّـت يس ــتوي في ــه الق ـ ّ

الصـ ـ ـويتّ احل ـ ــدي  ،ي ـ ــأيت
اأقره هذااملي ـ ــدان ووص ـ ــلواإىل حق ـ ــائق ص ـ ــوتيّةيعت ّدهباال ّدرس ّ
فاس ـ ــتفادواممّ ّ
مقدمتهم سيبويه(ا 081هـ)"،فقد استلهم أفكـار اخلليـل وصـاغها بشـكل يتميّزبال ّدقـة فكـان دقيقـا
حتليالته وتقسيماته لصـفاا اتصـواا وخمارجهـا فضـال عـن الظـواهر الصـوتيّة الـيت درسـها دراسـة واعيـة
ـنم عــن إدراك عميــق تســباب تلــك الظ ـواهر وأبعادهــا الصــوتيّة  .فمــن إبــداعاا هــذا الرجــل تقســيمه
تـ ّ
احل ــرو العربي ــة إىل ح ــرو أص ــول وح ــرو ف ــروع وه ــذا يتّف ــق إىل حـ ـ ّد كب ــري م ــع ح ــدي الص ــوتيني

احملدثني عن الوحداا الصوتيّة والصور الصوتيّة "(.)2
وجاء معاصروه مـن تالمذتـه ومـن تـبعهم فاسـتفادوا ممـّا أق ّـره

مقدمتهم سيبويه.

هـذا امليـدان ووصـلوا إىل حقـائق صـوتيّة

الصويتّ احلدي  ،يأيت
يعت ّد هبا ال ّدرس ّ
الرابع ارجري أخذا ال ّدراسة الصوتيّة مرحلة االستقالل على يـد اإلمـام أيب الفـتح بـن
و القرن ّ
ـين (ا451ه ـ) كتابــه سـّـر صــناعة اإلعـراب  ،فقــد تنــاول فيــه توضــيحاا وشــروحا جعلتــه املصــدر
جّ

الوا .

وتتلخص مباح،ه الصوتيّة
ّ

ما يلي :

 عدد حرو املعجم وترتيبها . وصف خمارج احلرو وصفا تشرَييا دقي ًقا .العامة للحرو وتقسيمها إىل أقسام خمتلفة .
 بيان ّالصفاا ّ
-نظرية الفصاحة

اللّفظ املفرد و ّأهنا راجعة إىل تأليفه من أصواا متباعدة املخارج"

(.)3

____________________
( )1شرح المفصل  :ابن يعيش  ،ج/1ص.22
( )2نشأة الدرس الصوتي عند العرب  ،فرح الفاضلي  ،ص.22
سر الصناعة  :أبو الفتح عثمان بن جني  ،تحقيق :محمد علي النّجار ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان،ط، 1975 / 2ص.11
(ّ )3
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وتوجــد البــن جــين كتــب أخــرى تضــمنت جهــوده منهــا كتــاب اخلضــائص الــذي احتــوى علــى مــادة
صوتيّة غنّية.
الصويتّ خطوة إىل اتمام مبا أبدعه العامل اللّغوي ابن سينا
و القرن اخلامس ارجري تق ّدم البح
ّ
الصــوا
الصــوا  ،الّــذي حت ـ ّدث فيــه عــن ّ
(ا358ه) مــن مــنهج تفـ ّـرد بــه كتابــه أســباب حــدوث ّ
وخاصـة مـا
اإلنساين كظاهرة طبيعيّة (النّاحية الفيزيائيّة) باإلضافة إىل اهتمامه بالنّاحيـة الفسـيولوجية ،
ّ
يتعلّـق بتشـريح احلنجـرة واللّسـان" ( ،)1فتميّـزا أحباثـه مبصـطلحاا مل يـذكرها مـن سـبقه مـن اللّغـويني
والنّحاة  ،وكان حدي،ه أشبه حبدي علماء وظائف اتعضاء .

ومل تكن دراسة اتصواا مقصورة على علماء اللّغة بشت ختصصـامهم فقـد شـاركهم
التجويد والقراءاا القرآنية والبالغة .

ذلـك علمـاء

ظ اتوفر تلـك ال ّدراسـاا الصـوتيّة  ،حيـ
ّأما علماء التجويد والقراءاا القرآنية  ،فكان رم احل ّ
كل كتاب أو نظم لعلـم التجويـد يبـدؤه صـاحبه مبخـارج اتصـواا اللّغويـة وبيـان صـفامها  .وقـد
أصبح ّ
باملادة الصوتيّة ممّا حذى ببعض الدراسني بقورم بأ ّن هذه العلوم أغنت
صنفت ّ
بأهنا اتك،ر احتفاءً ّ
ال ـ ّدرس الصــويتّ .بــدأوا بال ـ ّدرس الصــويتّ لتقعيــد علــم التجويــد ،فوضــعوا مصــطلحاا خاصــة بــاتداء
الص ـ ــويتّ للق ـ ــرآن الكر ،فيم ـ ــا يعـ ـ ــر ب ـ ـ ـ "عل ـ ــم وظ ـ ــائف اتص ـ ـ ـواا"،phonologyومنه ـ ــا ص ـ ــفاا
التوسـط ،واالســتعالء ،وغــري ذلـك كاملـ ّد واللّـني واالحنـرا
احلـرو :كــارمس واجلهر،و ِّ
الشــدَّةوالرخاوة و ُّ
والتكريــر والتفشــي واالســتطالة واإلدغــام واإلخفــاء ،مثّ أحكــام الســكت والوقــف"("..)2ولعـ ّـل أبرزهــا مــا
اجلزري (ا844ه) املقـر املشـهور،وله هـذا البـاب أك،ـر مـن أثـر،من ذلـك كتابـه
وضعه اإلمام ابن
ّ
التمهيد علم التجويدوقد تناول فيه كل مسائل التجويـد وضـم إليهـا بابـا الوقـف واالبتـداء،وآخر
معرفة الظاء ومتييزها من الضاد

"(.)3

____________________
( )1األصوات اللّغوية :إبراهيم أنيس  ،ص.112
()2ريادة العرب المسلمين في علم األصوات  :محمد الطيان  ،ص.www.alukah.net.23
بنالجزري ،تحقيق :غانم قدور الحمد  ،مؤسسة الرسالة ،بيروت  ،ط1121 /1ه2221-م ،ص 116
()3التمهيد في علم التجويد:محمد
ّ
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ّأمــا علمــاء البالغــة فقــد أســهموا بقســط كبــري

ال ّدراســاا الصــوتيّة " ،فهــم عرض ـوا لفصــاحة الكلمــة

حبسـب املخـارج  ،وائـتال احلـرو  ،لبيـان حسـن التـأليف وقبحــه"( )1وقـدزاداجلاحظ(ا522ه ـ)

أك،ـرمن موضـع .حيـ تكلّـم علـى اللّ،غـة*،

كتابه " البيان والتبيني " من العنايـة ال ّدراسـة الصـوتيّة
وتردد احلرو فيها"(، )2وأشار أيضـا إىل البنـاء الصـويتّ للكلمـة العربيـة ،
الصوا ونسج الكلمة العربية ّ
و ّ
وإىل ما يأتلف

فأما
أي :ما عر بالتنافر والتالؤم حي قال ّ " :
نسجها وما اليأتلف ّ

افـتاق

احلــرو  ،فــإ ّن اجلــيم التقــارب الظــاء  ،وال القــا  ،وال الطــاء بتقــد  ،والتــأخري  ،وال ـزاي التقــارن
"()3
وسر الفصاحة حي عقد اخلفاجي (ا322هـ) فصـال مفـردا
الظاء وال السني والضاد وال الذالّ . ..

لألصواا تكلم فيـه علـى ماهيتهـا وإدراكهـا ،وفصـال مفـردا للحـرو تكلّـم فيـه علـى حـدِّها واختالفهـا
وخمارجه ــا وص ــفامها ،مثّ تناور ــا موض ــوع ت ــأليف احل ــرو وتنافره ــا"(، )1وإعج ــاز الق ــرآن حي ـ ـ تكلّـ ـم

الباقالين (ا314هـ) على صفاا احلرو وعالقتها بفواتح السور"(.)6

____________________

الصوتي  :عبد العزيز الصيّغ ،دار الفكر المعاصر،بيروت ،لبنان،ط2222/1م ،ص.16
( )1المصطلح ّ

(*)اللّثــغ :اللّثغــة قيــل :أن يجعــل ال ـراء علــى طــرف لســانه المــا أو يجعــل الصــاد ثــاء .وقيــل :الشــخا األلْثــغ يجــد صــعوبة فــي نطــق األصــوات
الصفيرية ،مثل صوتي ال ـ (س) وال ـ (ز) .وقـد ينطـق أصـواتًا أخـرال بـدالً منهـا ،أو ينطقهـا بش ٍ
ش َّـوه .فعلـى سـبيل المثـال ،قـد ينطـق الشـخا
ـكل ُم َ

األلثغ حرف السين في كلمة مدرسة ثاء فيقول مدرثة بدالً من مدرسة واثتثالم بدالً من استسالم ،وهكذا،كما يمكن أن ينطق شخا ألثغ آخر
الزاهــر فـي غريـب ألفـاا الشـافعي:الهــروي ،تحقيـق :محمـد جبـر األلفــي،
الصـوت (س) بشـكل مشـوه ،بحيـث يكــون صـوتًا ال صـفيريًا (.يُنظـرّ :
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت،ط1388 /1هـ ،ص.129

()2يُنظر :البحث اللّغوي عند العرب :أحمد عمر مختار  ،ص 89ـ

()3البيان والتبيين  :الجاحظ ،تحقيق  :عبد السالم هارون  ،مكتبة الخانجي،القاهرة ،مصر(،د.ط)1119/ه1889-م،ج/1ص.98
سر الفصاحة :الخفاجي ،تحقيق  :عبد المتعال الصعيدي،مكتبة محمد صبيح ،مصر  ،ط 1392/1هـ1863 -م ،ص1ـ /ص.21
(ّ )1
()6يُنظر  :البحث اللّغوي عند العرب :أحمد عمر مختار ،ص.86
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فــالعرب قــاموا نه ــد هائــل

دراســة اللّغ ــة ،واجتهــدوا

مجــع أص ــول اللّغــة وملِّ شــتامها واس ــتنباط

العام ـ ـة ،بـ ــل رأوا أنّـ ـه باإلمكـ ــان تتبّ ـ ـع املفـ ــاهيم الـ ــيت أت ـ ـوا هبـ ــا ومقارنتهـ ــا بـ ــبعض املفـ ــاهيم
أحكامهـ ــا ّ
اتلسنيةاملعاصرة "(.)1

غوي منذ القـدم  ،يقـول إبـراهيم أنـيس
وهكذا فليس جديدا القول بسبق العرب إىل تأصيل ّ
الصوا اللّ ّ
 ":ولقـد كــان للقـدماء مــن علمـاء العربيــة حبــوث

اتصـواا اللّغويــة شـهد احملــدثون أ ّهنـا جليلــة القــدر

بالنسبة إىل عصورهم  .وقد أرادوا هبا خدمة اللّغة العربية والنّطق العريب  ،والسيما

التتيل القرآين .

ـس ،
ولقــرب هــؤالء العلمــاء مــن عصــور النهضــة العربيــة  ،واتّصــارم بفصــحاء العــرب كــانوا مرهفــي احلـ ّ
()2

الصوا العريب وص ًفا أثار دهشة املستشرقني وإعجاهبم" .
دقيقي املالحظة  ،فوصفوا لنا ّ

توصلوا إليه من نتائج ،ممّا دفع مجلة من اللّغويني الغربيني إىل
فريادة العرب القدماء هذا اجملال  ،وما ّ

اإلعـتا هبــذا التفـ ّـوق فقــد قــال املستشــرق اتملــاين ":ومل يســبق الغـربيني
أقوام الشرق ومها أهل العرب وارند "(.)3

هــذا العلــم إالّ قومــان مــن

الصــوا عنـد العـرب قـائال  " :منـذ القـرن ال،ـامن املــيالدي
ّأمـا جـورج مونـان فقـد اعـت أيضـا نـودة ّ
كــان علمــاء اللّغــة

علمــا
البصــرة يســعون إىل وصــف لغــتهم وص ـ ًفا صــوتيًا  ،وس ـواء أوجــدوا تلقائيًــا ً

لألصـواا جــديرا بــأن يــذكرنا بالعالمــة بــانيين  ،أم ّأهنــم اقتبسـوا هــذا العلــم عنــه  ،فتلــك مشــكلة علــى
()1

اتصواا وأنّه علم ف ّذ ممتاز " .

حدة  ،ولكن البد لنا أن نعت بوجود هذا العلم
____________________

()1نظرية النحو العربي :نهاد الموسى  ،دار البشير ،األردن ،ط1899 /2م ،ص.11
()2األصوات اللّغوية :إبراهيم أنيس  ،ص.26
( )3التّطور النحوي للّغة العربية  :برجستراس ،تعليق  :ترجمة:رمضان عبدالتواب،مكتبةالخانجي،القاهرة،مصر،ط1414 /2ه-
1994م،ص.11
()1تاريخ علم اللّغة من نشأتها حتى القرن العشرين:جورج مونان،ترجمة بدر الدين القاسم،مطبعة جامعة دمشق،سوريا1892 ،م،ص.129

9

املدخل

ـب
ويقــول العــامل فــريث":إ ّن علــم اتص ـواا قــد شـ ّ
()1
والعربية " .

خدمــة لغتــني مقدســتني مهــا:السنســكريتية

و العصــر احلــدي ظفــرا ال ّدراســاا الصــوتيّة حبيــز وافــر مــن اتمهيــة عنــد علمــاء اللّغــة املعاصـرين ،

توصـلوا إىل نتـائج دقيقـة
وع ّدوه املدخل الرئيس الّذي تقوم عليه بقية املستوياا اللّغوية  ،فقـد ّ

اتصـ ـواا اللّغوي ــة  ،مرتكـ ـزين

جمـال

مه ــدا ر ــم الطري ــق
أسس ــه العلم ــاء الق ــدماء  ،ال ــيت ّ
ذل ــك عل ــى م ــا ّ

للوصول إىل تلك احلقائق العلميّة  ،أم،ال إبراهيم أنـيس ،ومتـام حسـان ،وكمـال بهشـر ،وحممـود السـعران
وغريهم"(. )2

اهتمام العلماء هبذا اجملال ،أ ّكد أمهية ال ّدرس الصـويتّ  ،لتظهـر مكانـة هـذه ال ّدراسـاا التاثيّـة علـى

الصويتّ  ،بغية فهم معانيه ال ّدالليّة.
ال ّدرس اللّغوي ّ

____________________
( )1البحث اللّغوي عند العرب :أحمد مختار عمر  ،ص.121
( )2المشكالت الصوتية في تعلم اللّغة العربية  :سميه دفع اهلل أحمد أمين  ،مجلة اللغة العربية  ،ماليزيا  ،ص.29

01

املدخل

ثانيا -األثر ال ّداللي :
الصـ ــوا اللّغـ ــوي
إ ّن مـ ــن أهـ ـ ّـم ماشـ ــغل العلمـ ــاء القـ ــدماء واحملـ ــدثني  ،تلـ ــك العالقـ ــة القائمـ ــة بـ ــني ّ

وال ّداللــة،قضــية التـزال حمـ ّـل خــال إىل يومنــا هــذا بــني الفالســفة وعلماءاللّغــة"،ثــارا حورــا تســاؤالا
صــوا
الصــلة الطبيعيّــة ؟ فتكــون معهــا داللــة اتلفــا علــى معانيهــا ذاتيــة  ،مبعــىن أ ّن كـ ّـل ّ
عـ ّدة  ،أهــي ّ
يسمى باملناسبة الطبيعيّـة
يرمز إىل معىن ،فتكسب اتلفا داللتها من خالل جرس أصوامها  ،وينشأما ّ
الص ــلة اص ــطالحيّة مص ــطنعة ؟ فتك ــون اتلف ــا رم ــوزا لغويّــة
ب ــني اتصـ ـواا وال ـ ـ ّدالالا.أم أ ّن ه ــذه ّ
الصوا وال ّداللة"(.)1
اصطالحيّة تنفي التالزم الدائم والطبيعي بني ّ
ي ـرتبط علــم ال ّداللــة بــالك،ري مــن العلــوم  ،ومنهــا علــم اتص ـواا فاجملــال الي ـزال خصــبا للبح ـ
وال ّدراسة ،واليوجد مستوى من مستوياا اللّغة  ،إالّ ويدور

فلك ال ّداللة.

يشتق مصـطلح ال ّداللـة مـن
واملراد بال ّداللة " املعىنّ ،ويقابلها املصطلح الغريب ، )Meaning(،و ّ
الشـيء  ،ي ُّ
ـدل  ،سـ ّدده إليـه .وقـد دلّـه
ـدل دالّ وداللـة  ،فان ّ
صيغة ( ّ
دل)وتعـين  :هـدى  ،...ودلّـه علـى ّ
علــى الطريــق يدلّــه دالل ـةً ه
ـتدل بــه ،
ودالل ـةً ودلول ـةً  ،ودللــت هبــذا الطريــق  :عرفتــه  ،وال ـ ّدليل  :مــا يٌسـ ّ
َ
وال ّدليل ال ّدال"(.)2وال ّداللة معناها االصـطالحي  ّ:ظـاهرة مركبـة  ،فيهـا فعـل اإلدالء لل ّداللـة  ،وفيهـا
تتنوع إىل أصنا تكون مب،ابة اتنظمة املتميّزة  ،وتصنيفها
فاعل ذلك الفعل  ،وفيها متل ّقيه  ،مثّ ّإهنا ّ
()3
عرفها
و
"
.
هذا يرجع إىل طبيعة العالقة املعقودة بني فعل اتداء بال ّداللة  ،والعقل املدرك ملضموهنا"
ّ
بعضهم بأهنّا" دراسة املعىن" أو" العلم الّذي يدرس املعىن "أو" ذلك الفرع من علم اللّغة الّذي يتناول
الرمـز ح ّـت يكـون قـادرا علـى
نظريـة املعـىن "أو ذلـك الفـرع الّـذي يـدرس الشـروط الواجـب توافرهـا ّ

محل "املعىن" (. )1

____________________

( )1علم اللّسان العربي  :عبد الكريم مجاهد  ،دار أسامة  ،عمان  ،األردن 2228 ،م ،ص.399
السيد،المكتبة التوفقية،القاهرة ،مصر،
()2لسان العرب :أبو الفضل جمال الدين بن منظور  ،تحقيق :ياسر أبو شاوي ومجدي فتحي ّ

ج/1ص.311

والصوتيّة في المباني اإلفراديّة  :سعاد بسناسي  :دار عالم الكتب والحديث  ،إربد  ،األردن  ،ط2212/1م
التحوالت ال ّدالليّة ّ
()3يُنظر ّ :
()1علم ال ّداللة :أحمدمختارعمر،عالم الكتب،القاهرة،مصر،ط1882/3م،ص . 11
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وصـل بـه إىل معرفـة الشـيء  ،كداللـة اتلفـا
وقد ح ّدد الراغب اتصفهاين (ا 352هـ) بأ ّهنا " :ما يـتَ َّ

على املعىن وداللةاإلشاراا  ،والرموز ،والكتابة والعقود
ويذكر" الشريف اجلرجاين"(ا 802هـ)

احلساب"(. )1

التعريفاا  ،قوله

لفظ" ال ّداللة "هي" :كون الشيء

اتول هو :ال ّدال ،وال،اين هو :املدلول"(.)2
حبالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ،والشيء ّ

كل
ويقول" ميشال زكريا ":ال تقتصر داللة الكلمة على مدلول الكلمة فقط ،إّمنا حتتوي على ّ
املعاين اليت قد تتّخذها ضمن السيّاق اللّغوي ،وذلك ت ّن الكلماا ،الواقع ،ال تتضمن داللة

مطلقة بل تتّخذ داللتها

السيّاق الّذي ترد فيه ،وترتبط أيضا داللة اجلملة بداللة مفردامها وبنيتها

كل إشارة لغوية ،كما هو معلوم ،حتتوي على دال وعلى مدلول ،وال يكون لل ّدال
التكيبية ...إ ّن ّ

أو تية لفظة مكونة من مقاطع صوتيّة وجود

()3

تتضمن اللّفظة معىن را" .
اللّغة ما مل ّ

ال خترج هذه التعاريف عن فكرة دراسة املعىن ،ويبدو من خالرا أ ّن موضوع علم ال ّداللة هو

العالماا والرموز احلاملة للمعىن ،لغوية كانت أم غري لغوية ،مع التكيز على اللّغة بوصفها نظاما من
تهنا مت،ل شيئا غري نفسها ،لذا يسعى دارسو اللّغة إىل
الرموز ،ذلك أ ّن الكلماا نفسها رموز ّ
الوقو على املعىن الّذي هو قصد املتكلّم من إنتاج السلسلة الكالميّة ،بدءا من اتصواا ،وانتهاء
باملعجم ،مرورا بالبناء الصر وقواعد التكيب.

تتح ّدد ال ّداللة من خالل عـ ّدة مسـتوياا (:الصـوتيّة  ،والصـرفيّة  ،والنحويّـة  ،واملعجميّـة ،والسـيّاقيّة
()1
الصــويت الّــذي يبـ ّـني
ـىن
ـ
ع
امل
مها
د
ـ
ق
ويت
،
ـل هــذه املســتوياا اللّغويــة "
ّ
ّ
وذلــك أ ّن املعــىن هــو حص ـيلة كـ ّ

املالمح ال ّدالليّة لألصواا .
____________________

()1المفردات في غريب القرآن:الحسين بن محمد الراغب األصبهاني  ،مكتبة األنجلو المصرية ،المطبعة الفنية الحديثة ،القاهرة
دل).
،مصر1892،م ،ج /1ص،191مادة ( ّ
()2التعريفات :الشريف الجرجاني،مكتبةلبنان،ساحةرياض الصلح،بيروت،لبنان(د.ط) 1978/م ،ص.128
()3األلسنةالتوليدية والتحويلية وقواعد اللّغة العربية :ميشال زكريا،المؤسسة الجامعة لل ّدراسات ،بيروت،لبنان،ط 1402 / 1ه 1982 -م
،ص . 140

()1العربية وعلم اللّغةالحديث  :محمد محمد داود ،دار غريب  ،القاهرة ،مصر(،د.ط)2221 /م ،ص.191
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تي نـص أديب ،فمـن خـالل طبيعـة اتصـواا
تع ّد ال ّداللة الصـوتيّة مـن أهـم جوانـب ال ّدراسـة ال ّدالليّـة ّ

اللّغوية املستخدمة فيه ميكن التّعر على معىن هذا النّص ،و ال ّداللـة الصـوتيّة ":هـي الـيت تسـتمد مـن
طبيعـة اتصـواا"()1وهـذا يعـين أ ّن اتصـواا اللّغويـة رـا أمهيـة كـربى

فهـم داللـة الكلمـة" .تتح ّقـق

تسمى بالعناصر الصوتيّة الرئيسية ،و
نطاق تأليف جمموع أصواا الكلمة املفردة و ّ

ال ّداللة الصوتيّة
هـي الـيت يرمـز رـا بـاحلرو اتنديـة ( أ ،ب ،ا )...و يشـكل منهـا حـرو الكلمـة الـيت ترمـز إىل
()2

معىن أعجمي" .

و هذا النّوع من ال ّداللة عرفه اللّغويون العرب منذ القدم ،و منهم العالّمة ابن جين(ا  392ه)
الداللة الصوتيّة " بال ّداللة اللّفظية " وهي عنده أقوى ال ّدالالا ،حي قال فيها :
مسّي هذا النّوع من ّ
القوة و الضعف على ثالث
كل واحد من هذه ال ّدالئل معتدا مراعا مؤثر ،إالّ أ ّهنا
ّ
"اعلم أ ّن ّ
مراتب فأقواهن اللّفظية "()3كما أجرى ابن جين تقليباا صوتيّة جلذر لغوي واحد أو جمموعة من

اجلـذور ،اسـتخرج منهـا جمموعـة الكلمـاا ذاا املعـىن املفيـد واسـتبعد املهمـل منها،م،ـال ذلـك:اجلـذر
اللّغوي ( م ،ل ،ك ) ،الّذي استخرج منها ( ملك ،كمل ،كلم )،و املالحظ على هذه الكلماا أ ّن
خاصـة رغـم اتفاقهـا
لك ّـل منهـا داللـة ّ

هذه اتصواا ( م ،ل ،ك )

اتصـواا ،و لكـن اختلفـت داللتهـا نتيجـة اخـتال ترتيـب

الكلماا ال،الث"

() 1

.

تعتمد ال ّداللة الصوتيّة على تغيري مواقع الفونيمـاا ،باسـتخدام املقـابالا االسـتبدالية بـني اتلفـا

حي َيدث تعديل أو تغيري

معاين هذه اتلفا  ،و ذلك اختال

املعىن ،و م،ال ذلك:

____________________
()1داللةاأللفاا :إبراهيم أنيس،مكتبةاألنجلومصرية،مصر ،ط 1972/3م ،ص.11
()2يُنظر :التحليل اللّغوي في ضوءعلم ال ّداللة  :محمدعكاشة،دارالنشرللجامعات،مصر،ط2226/2م ،ص.19
()3الخصائا:أبوالفتح عثمان بن جني،ج/1ص.329
()1يُنظر:المصدر نفسه ،ج/2ص.169-169
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يتغري معىن الكلمتني مباشرة ،و يتّضح من هنا
كلميت ( َكا َن و َك َاد ) فبمجرد استبدال النون بال ّدال ّ
كل حر
أ ّن ّ

اللّغة العربية ميكن أن يكون مقابال استبداليا حلر آخر" (.)1

الصـوا الّـذي
وتوجه إليه انطالقـامن ّ
فاللّغةالعربيةتشتمل على كم كبريمن الكلماا اليت توحي باملعىن ّ
خاصة القرآن الكر الّذي تتّضح فيه ميزة القدرة اإلَيائيـة التعبرييـّة
له جرس موسيقي يوحي بال ّداللة ّ
أصواا اللّغة وألفاظهامفردة ومؤتلفة النسيج اللّغوي"(.)2

فالصوا له قيمة دالليّة  ،من حي دقّتها أو من حي تنوعها أو من حي توجيه مقاصدها.
ّ
الصـوا مبعانيـه ارتباطًـا وثي ًقـا .وقـد تب ّـني لغـري واحـد
وتفرده الرائـع ال ّداللـة ،ارتبـاط ّ
من إعجاز القرآن ّ
الص ـويتّ ركــن أســاس بنــاء التعبــري القــرآين ،مواضــعع ّدة مــن
مــن القــدماء واملعاص ـرين ،أ ّن اجلانــب ّ
التنـزيل"(.)3

الصوا وال ّداللة دور إبراز املعاين.
ويهد البح من ذكر هذه املسألة اإلشارة إىل أ ّن كالّ من ّ
صرح املزهر "بأ ّن لفيفا من علمـاء العربيـة وأهلهـا كـادوا يطبقـون مجيعـا علـى ثبـوا
وجند السيّوطي ي ّ
()1

املناسبة بني اتلفا واملعاين " .

ال ـ ّدرس

ـريا
فقضــية ربــط ّ
الصــوا بــاملعىن قضــية قدميــة قــدم التفكــري اللّغــوي  ،وقــد أثــارا ج ـدالً كبـ ً
اللّغـ ـ ـ ــوي ،إذ متت ـ ـ ـ ـ ّد جـ ـ ـ ــذورها إىل فالس ـ ـ ـ ــفة اليونـ ـ ـ ــان م ،ـ ـ ـ ــل سـ ـ ـ ــقراط وأفالط ـ ـ ـ ــون وأرسـ ـ ـ ــطو"(.)6جن ـ ـ ـ ــد

َصر على وجود عالقة محيمة بني الكلمة ما ُّ
تدل عليه،إذ كان إهفالطون
إهفالطون(ا431ق.م) أ َّ
____________________
()1يُنظر:المصدرالسابق ،ج/2ص.169-169
()2داللة األصوات في القرآن الكريم  :عيسى زاده  ،مجلة الحضارة اإلسالمية  ،ع1131/2ه.
( )3اإليحاء الصوتي في تعبير القرآن  :قاصد ياسر الزيدي  ،مجلة العرب  ،دار اليمامة  ،السعودية  ،مج ،12ج6و.1

الس ــيُوطي (ت811ه) ،تحقي ــق:ف ــؤاد عل ــى منص ــور ،دار الكت ــب
()1المزه ــر ف ــي عل ــوم اللّغـــة وأنواعه ــا  :ج ــالل الـ ـ ّدين ب ــن عب ــد الرحم ــان ّ
العلميّة،بيروت،لبنان،ط 1889/1م ،ص.18

( )6داللةاأللفاا:إبراهيم أنيس،ص.12
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يرى الصلة وثيقة بني اتلفا ومعانيها ،أَو بني اتَصواا وداللتها ،الّذي يقول":اللّغة نتاج العر ما
دامت اتمساء ال تنشأ بشكل طبيعي"( .)1أ َّما تلميذه أرسطو ( 455ق.م) فقد ذهب إىل عدم وجـود

عالقــة بينهما،آخــذا علــى عاتقــه نقــض هــذه النظريــة وحتطــيم مقولــة أســتاذه

املناســبة بــني االســم

() 2

املسمى .
و ّ

ّأما ارنود فلهم ذاا املواقف اليت عرفها اليونانيون

الصوا بال ّداللة حي قال بعضـهم
عالقة ّ

بوجود هذه العالقة وبشكل طبيعي ،بينما ذهب آخرون إىل إنكار العالقة الطبيعية ،كما كـان هنـاك
() 3

من علماء ارنود من وقف وسطا بني الرأيني" .

أ َّمـا العلمــاء العــرب فقــد كــان رــم اتثــر الرائــد

هــذا اجملــال مــن بيــنهم اخلليــل بــن أمحــد

الفراهيدي(ا012ه) ،وسيبويه ،وابن دريد وغريهم" .فاخلليل بن أمحد الفراهيدي ّأول من طرق هـذا
املوضــوع ،ففــي كتابــه العــني أَقــام جس ـرا مــن العالقــة بــني اللّفــظ وداللتــه ،فتالحظــه يضــاعف أحــر

الكلمــة ملضــاعفة املع ــىن وامتــداده"(ّ )1أمــا س ــيبويه(ا081ه) فقــد ت ــابع أســتاذه علــى ه ــذا وربــط ب ــني
الصــوا واملعــىن ،أَو بــني اللّفــظ واملــدلول ،ومــن اتم،لــة الــيت ذكرهــا ،مصــدر فعــالن ،ومــا
ّ

ألفاظــه مــن

داللة على احلركة واالضطراب"( )6لقد كانت هاتان ا هإلشـارتان مب،ابـة الضـوء اتخضـر الّـذي فـتح البـاب
على مصراعيه ملن جاء بعدمهاّ .أما ابن جين(ا415ه)  ،الّذي يع ّد حبق من رواد اللّغويني القـدامى
الصوا ومعناه
الصلة بني ّ
دراسة ال ّداللة الصوتيّة ،فكانفي طليعة اللّغويني املتحمسني لفكرة ّ

____________________

( )1موجز تاريخ علم اللّغة في الغرب :روبنز،ترجمة :أحمدعوض ،عالم المعرفة  ،الكويت(،د.ط)1889 /م،ص.19
()2يُنظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر  :منطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق أرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطو :تحقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق :عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرحمن بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوي ،ترجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاق بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ،مكتبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة النهضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
المصرية،القاهرة،مصر(،د.ط)1819،م،ج/1ص.12

()3علمال ّداللة:أحمدمختارعمر،ص.1
()1يُنظر :كتاب العين :الخليل بن أحمد،تحقيق :الدكتور عبد اهلل درويش،مطبعة العاني ،بغداد(،د.ط)1819 /م،ج /9ص .92
( )6يُنظر  :الكتاب :ألَبي بشر عمرو بن عثمان سيبويه  ،تحقيق وشرح :عبد السالم محمد هارون،تحقيق  :عبد السالم هارون ،دار الجيل ،
بيروت،لبنان ،ط1881 /1م ،ج /2ص. 219
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فكانت آراؤه ومباح،ه الصوتيّة من أنفع ما قدِّم

كتابه اخلصائص"( ،)1والفصول اتربعة ،هي:

اليل  .إذ عقد را أربعة فصول
اجملال ّ
الصويت ال ّد ّ

 تالقي املعاين واختال اتصول املباين.اإلشتقاق اتكرب.تصاقب اتلفا لتصاقب املعاين.إمساس اتلفا أشباه املعاين.الصوا واملعىن ال ّدال عليه.
وأورد أم،لة ك،رية من اللّغة العربية تؤكد املناسبة بني ّ
بقوله ":اعلم أ ّن هذا موضع شريف لطيف ،وقد نبّه عليه اخلليل وسيبويه ،وتلقتـه اجلماعـة بـالقبول لـه
صـوا اجلنـدب اسـتطالة ومـدا ،فقـالوا" :صـر،

تومهـوا
ـحته .قـال اخلليـل" :ك ّ
ـأهنم ّ
واالعـتا بص ّ
وتومهوا صوا البازي تقطيعا فقالوا :صرصر .وقـال سـيبويه
ّ

املصـادر الـيت جـاءا علـى الفعـالن :

إ ّهنـا تـأيت لإلضـطراب واحلركـة ،حنـو النقـزان  ،والغليـان ،والغ،يـان ،فقـابلوا بتـوايل حركـاا امل،ـال تـوايل
()2

حركاا اتفعال" .

ومل يكت ه
الصـوا
ـف ابـن ج ّـين مبـا سـبق مـن أفكـار حـول اللّفـظ والـوزن وإّمنـا تط ّـرق إىل غمـار ّ
اللّفـظ وصـوا احلـدث  ،فقـارن بـني الفعلـني
الواحـد  ،حيـ حـاول الـربط بـني احلـر
ضـم يسـتعمل آلكـل الرطـب كـالبطيخ والقّ،ـاء
" َخ ِضـم" "وقَ ِضـم" ،وخـرج بنتيجـة مفادهـا أ ّن اخلَ ْ

الصـلب اليـابس حنـو :قضـمت ال ّدابـة الشـعري"()3و موضـع
 ،حـني يسـتعمل ال َق ْ
ضـم تكـل ّ
ضـخ" علـى اعتبـار أن اخلـاء أوىف صـوتا مـن احلـاء وأغلـظ
ضـح ""والنَّ ْ
آخـر فـرق ابـن جـين بـني"النَّ ْ

القوة
فكان را داللة ّ

أنسياب املاء

____________________
()1الخصائا :أبو الفتح عثمان بن جني ،ج/2ص.162
()2المصدر نفسه،ج/2ص161
()3المصدر نفسه  :ج/2ص.169
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على حني محلت احلاء داللة الضعف"( ،)1وبلغ ابن جين ذروة إعجابه هبذه الفكرة حني أعمـل خيالـه
الصوا وترتيب احلدث بناء على ترتيب أصواا الكلمـة الواحـدة  ،فقـال
الصلة بني جرس ّ
الستنباط ّ
ـف علـى اترض  ،واحلـاء لصـحلها تشـبه
الفعـل حبـ "  :فالبـاء لغلظهـا تشـبه بصـومها خفقـة الك ّ

خمالب اتسد وبراثن الذئب وحنومها إذا غارا

اترض  ،وال،اء للنف والب

التاب

"()2

.

الصوتيّة للحرو اليت
فمباح الرجل اتّسمت الغالب بال ّدقة ،وآراؤه املقابلة بني اخلاصية ّ
تتألّف منها اتلفا وداللتها تشري إىل وظيفة احلر املعنويّة .
ّأما ابن دريد (ت450هـ) فقد وضع كتابه اال ْشتقاق على أساس هذه النظرة كتعليله تمساء
اتعالم والقبائل

اجلزيرة العربية وبيانه ملعاين االشتقاقاا"(.)3

الصــوا  ،ورأينــا كيــف أ ّن ابــن جــين مت ّكــن مــن التمييّــز بــني
فقــد اســتطاع العــرب أن يعرفـوا داللــة ّ
ـدل علــى أكــل
ـدل علــى أكــل الرطــب أمــا ال،انيــة فتـ ّ
داللــة الكلمتــني ":خض ـم وقضــم " فوجــد اتوىل تـ ّ
اليــابس والّــذي ميّــز بينهمــا هــو اخــتال صــفاا كـ ّـل مــن اخلــاء والفــاء  ،فالقــا شــديد واخلــاء رخــو ،
وكذا

اختال الكلمتني" نضح ونضخ".

ّأمااحملـدثون مـن العرب،فقـد ناقشـوا مسـألة العالقـة بـني اتصـواا وداللتهـا ،لكـنّهم مل یرجـوا عـن

آراء املتقدمني عموما فأعادوا مقولة املتقدمني

حدي،هم عن داللة أصواا الطبيعة ،وداللة أصواا

احلرو :كداللة احلاء على السعة من م،ل" :السماح"و"املرح" ،وداللة الغني على اخلفاء من م،ل:
"الغياب" و"الغروب" .فهذا إهبراهيم أنيس يقول" :ال ّداللة املعنوية تستَمد من طبيعة اتصواا  ،ويطلق
____________________
()1الخصائا :أبوالفتح عثمان بن جني  ،ج /2ص169.
( )2المصدرنفسه ،ج/2ص.113
الصاحبي في فقه اللّغة :أحمد بن فارس ،تحقيق :مصطفى الشويمي ،مؤسسة بدران  ،بيروت،لبنان(،د.ط) 1813/م،ص .89
()3يُنظرّ :
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عليها اسم ال ّداللة الصوتيّة"( .)1وم،له أيضا باح آخر يقول " :تأليف أصواا احلـرو واحلركـاا لـه
دور هــام

إهثــارة االنفعــال املناســب .فاإليقــاع الــداخلي لأللفــا  ،واجلـ ّـو املوســيقي الّـذي َيدثــه عنــد
"()2

اخلاصة املناسبة .
املنبهاا امل،رية لالنفعاالا ّ
النّطق  ،يـ َع ُّد من أَهم ّ

لكل صفة
كما أ ّن السيّد قطب قد أشار إىل تلك العالقة بني ّ
الصوا وإَياءاته معتربا" أ ّن ّ
من صفاا احلرو صوا ،وأصواا احلرو املختلفة تنزل منزلة النرباا املوسيقية ،وحتدث مجاال
توقيعيا

() 3

الصوا" .
نفس القار أو السامع كما حتدث انفعاال نفسيّا ينتج عنه تنويع ّ

ذامها،وقد ّاختذ من أصواا احلرو وسيلة للتعبري

ويرى عبّاس حسن بأ ّن داللة اتصواا كامنة

عـن احلاجـة املاديـّة واملعنويـّة فكانـت هـذه احلاجـة مرتبطـة بالعـامل اخلـارجي متّخـذا
واملشاعر اإلنسانيّة:

ذلـك احلـواس

كل من (اتلف املهموزة واللّينة ،ب ،ج ،س ،ش ،ط ، ،غ ،و،ي)
 ّفاحلاسة البصرية ّاختذا ّ
لتعرب من خالرا عن كيفيتها وأدائها املعنوي.
احلاسة الذوقيّة ّ :اختذا من أصواا احلرو صوتني )ل ،ر( .
أما ّاحلاسة اللّمسية اختذا كل من)ا ،ث ،ذ ،د ،ك ،م( .
و ّكل من )ز ،ق(.
و ّاحلاسة السمعيّة ّاختذا ّ
-والشعوريّة احللقيّة) ح ،خ ،ه ،ع(.

هذه اتصواا اللّغوية را ميزة القدرة اإلَيائية التعبريية وذلك على املستوى ال ّداليل الّذي تؤديه.
____________________
( )0داللة األَلفاا  :إبراهيم أنيس،ص.11
()2األسس النّفسيّة ألساليب البالغة العربية  :مجيد عبد الحميد ناجي،المؤسسة الجامعية لل ّدراسات،بيروت،لبنان،ط،1891/1ص .18
()3نظريةالتّصويرالفنّي عندالسيّدقطب :صالح عبدالفتاح الخالدي،دارالشهاب ،الجزائر(،د.ط)0188،م،ص.19
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املدخل
() 1

-والشعوريةغرياحللقيّة(ص،ض ن  ،و)" .

ومن علماء الغرب،جند فندريس ،فهو يرى أنّه من احلمق أن حنكم بوجود عالقة ضروريّة ،بني

أصواا الكلمة  ،وداللتها،غري منكر أ ّن بعض اتلفا ،أقدر على التّعبري بأصوامها من غريها "(.)2
أي
ّأما العامل اللّغوي دي سوسورّ ،
فينص على أ ّن العالقة بني ال ّدال واملدلول  ،عالقة اعتباطية ؛ ّ
أ ّهناليست طبيعية"(.)3
الصـوا وداللتـه
و اتخـري النسـتطيع إنكـار العالقـة بـني ّ

اللّغـة العربيـة ذلـك أ ّن االسـتعمال

ـدل عليـه ،أضـف إىل ذلـك أ ّن آراء العديـد مـن علمـاء العـرب قـدميا وحـدي،ا ،يق ّـرون هبـذه
العـريب ي ّ
()1
الصوا وال ّداللة النظام القرآين هي عالقة  ،دالليّة ،مقصودة .
العالقة" ،فالعالقة بني ّ

____________________
()1خصائا الحروف العربية ومعانيها  :عبّاس حسن  ،منشورات اتحاد كتاب العرب  ،1889 ،ص.211
()2يُنظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر:اللغّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :فنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدريس جوزيف،تعريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الحميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الدواخلي،ومحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد القصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص،مكتبة األنجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
المصرية،القاهرة،مصر(،د.ط)1862/م،ص.231

()4يُنظر:علم اللّغة العام  :دي سوسور فردينال  ،ترجمة يونيل يوسف عزيز  ،دار آفاق عربية  ،بغداد (،د.ط)1896/م  ،ص.99
()3القيمة ال ّدالليّة لصوت الم ّد في القراءات  :كمال المقابلة ،مجلة المنار  ،مج ،19العدد 2211/3م.
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الفصل األوّل :
{أبعاد الصوت اللغوي}

ويتضمن أربعة مباحث :
املبحث الول  :الصوت اللغوي وكيفية حدوثه.
املبحث الثاين  :هجاز النطق عند االإنسان.
املبحث الثالث  :تصنيف الصوات العربية.
املبحث الرابع  :التغريات الصوتية .
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المبحث األوّل :
{ الصوت اللغوي وكيفة حدوثه}

وفيــــــــــــه :
أوال  :مفهوم الصوت واحلرف والفونمي .
اثنيا  :مفهوم الصوت اللغوي وكيفية حدوثه.
اثلثا  :خصائص الصوت اللغوي.
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الصوت والحرف والفونيم:
أوال-مفهوم ّ
إ ّن اتص ـواا الــيت تــدخل عمليــة التّواصــل اللّغــوي اإلنســاين ختتلــف عــن غريهــا حي ـ إ ّن هنــاك
وي وغريهـا  ،وللتّمييـز بينهمـا البـد مـن
أصواتًا لغوية وأصواتًا غري لغويـة كالصـفري واتنـني واحلفيـف والـ ّد ّ
غوي.
لصوا مبفهومه العام و ّ
التّمييز بني ا ّ
الصوا اللّ ّ
الصوا واحلر والفونيم.
وقبل تناول اتصواا اللّغوية البد من التفريق بني ّ
الصوت :
 -1مفهوم ّ
الصوت لغةً:
 ّالصــوا نفســه ...وأَجرس ـوا
الص ــوا اجملــروس .واجلَـ ْـرسّ :
الصــوا لغــة  :اجلَـ ْـرس "واجلَـ ْـرس مصـ َـدر ّ
ّ

َجـ َـرس احلَْل ــي وحنــوه :إذا ص ـ َّـوا كصــوا اجلَـ َـرس"( )1واجلمــع أص ـواا :ويق ــال
أيَ :
ض ـربوا .وأ ْ
اجلَ ـَرسّ ،
ه
الصـوا صـوا اإلنسـان وغـريه.
السـكيت ّ :
صاا يَصوا صوتًا  ،فهو صـائت  ،معنـاه صـائح  .ابـن ّ
الصوا"(.)2
أي شديد ّ
و ّ
الصائت :الصائح  ،ورجل صيّت ّ :
وجــاء كتــاب العــني للخليــل بــن أمح ـد الفراهيــدي(ا012ه)

للصــوا ":صـ ّـوا فــالن
تعريفــه ّ

كل ضـرب مـن اتغنيـاا
بفالن تصويتًا ّ ،
أي دعاه  .وصاا يصوا صوتًا فهو صائت مبعىن صائح ّ .
()4

الصوا " .
الصوا شديده  ،ورجل صيّت  :حسن ّ
صوا من اتصواا  .ورجل صائت حسن ّ

الصوا مصدر صاا الشيء يصوا صوتًا فهوصائت ...وهو عام غري
جين(ا415ه ) ّ ":
قال ابن ّّ
خمتص  ،يقال مسعت صوا الرجل وصوا احلمار ،قال اهلل تعاىل  ﴿ :إِ َّن أَنْ َكر اْأل ْ ِ
ت
ص ْو ُ
َص َوات لَ َ
ّ
َ
__________________
( )1العين :الخليل بن أحمد الفراهيدي  ،ج/1ص.61
( )2لسان العرب :أبو الفضل جمال الدين بن منظور،ج /9ص.192مادة (صوت).
( )3العين :الخليل بن أحمد الفراهيدي  ،ج /2ص.121
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()2( )1
ِ
أي :أقبح اتصواا صوا احلمري ت ّن ذبذباا صوته ترفضها اتذن .
اْلحمي ِر﴾" " ؛ ّ

الصوا
كما ّ
يدل مصطلح ّ

اللّغة على االستقامة ،

()3

قورم  ":إنصاا اتمر  :إذا استقام " .

الصوت اصطالحا:
 ّالص ـوا لــه عالقــة باللّغــة مــن الناحيــة االصــطالحية  ،ت ّن اللّغــة مــاهي إالّ أص ـواا
ّ

فيؤديه…"
كروي ،ونقش عرضي يأخذه ارواء ِّ
فالصوا حسب إخوان ّ
ّ
الصفا  :هو"شكل ّ

()1

أدائهــا .

الصــوا :هــو" قــرع َيــدث مــن ارـواء إذا صــدمت اتجســام بعضــها بعضـاً،
وورد عــنهم ً
أيضــا أ ّن ّ
وتي جســم صــدمت،
حتركــتّ ،
فتحــدث بـني ذينــك اجلســمني حركــة عرضيةتسـ ّـمى صــوتاً ،بـ ّ
ـأي حركــة ّ
()6
الصــوا الطبيعـ ّـي ،
ـو
ـ
ه
ـام
ـ
ع
ال
ـوا
ـ
فالص
"
ـام
ـ
ع
و
ـاص
ـ
خ
:
ـان
ـ
ع
نو
ـوا
ـ
الص
و
.
أي شــيء كانــت"
ّ
ّ
ّ
ومــن ّ

الص ــوا اخل ــاص
و ّ

ـوي"( .)1وه ــذا اتخ ــري الّ ــذي ي ــدرس م ــن خ ــالل
اص ــطالحنا ه ــو ّ
الص ــوا اللّغ ـ ّ

الصـوا الطبيع ّـي مـن حيـ أنّـه أثـر مسع ّـي ينشـأ
الصوا اإلنساين الیرج عن ّ
النصوص اتدبيّة لكن " ّ
للصـوا كمـا هـو
الصوا الوسط النّاقل ّ
من اتّصال جسم بآخر جهاز النّطق الّذي ميّ،ل مصدر ّ
الصوا  ،وهو اتذن"(.)9
علم الطبّيعة إىل جهاز استقبال ّ

َيس به اإلنسان
ّ
فالصوا ظاهرة طبيعيّة مدركة مسعيّا  ،ويتح ّقق نتيجة مؤثّر خارجي أو داخلي ّ
التموجيّة  ،اليت تنتقل عرب ارواء إىل
االهتزازاا ّ

حي أ ّن هذا اإلحساس ت،ريه اضطراباا تتمّ،ل
____________________
()1سورةلقمان  :اآلية [.]19

سر صناعة اإلعراب :أبو الفتح عثمان بن جنّ ّي  ،تحقيق :حسن هنداوي ،دار القلم  ،دمشق،سوريا،ط1896/ 1م،ج /1ص.23
(ّ )2
( )3تهذيب اللّغة:أبو منصور محمد األزهري،تحقيق:عبدالسالمهارون،الدارالمصرية،القاهرة ،مصر (،د.ط)1384/هـ 1964-م،ص316
الصفاء  ،دار بيروت  ،بيروت ،لبنان،ج/3ص.89
الصفا  :إخوان َّ
( )1رسائل إخوان الصفاء وخالَّن الوفاء ،إلخوان َّ
( )6المصدر نفسه  ،ج/ 3ص.89
( )1أصوات اللّغة العربية  :حامد عبد الغفار هالل  ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،مصر1111 ،ه1881-م ،ص.29
( )9المرجع نفسه  :ص.32
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الصـوا هـو" :ظـاهرة مسعيّـة أومـدرك مسع ّـي  ،ونعـين بالظـاهرة
السـامع ومـن هنـا ميكننـا القـول إ ّن ّ
أذن ّ
()1
السمع" .
أنّه شيء ّ
يهتم به هو ّ
متغري متب ّدل ...اجلانب الّذي ّ
حاسة ّ
بسرعة ٍ
ٍ
أي ٍ
سبب كـان .
متوج ارواء دفعة
ويرى ابن سينا(ا358هـ)أ ّن ّ
وبقوة من ّ
ّ
الصوا":سببه القريب ّ
والّـذي يشـتط فيــه مـن أمـ هر القـرهع عســاه أالّ يكـون ســببا كليًّـا للصـ ه
ري  ،مثّ إن
ـوا بـل كأنـّـه سـبب أك،ـ ٌّ
ّ
ً
() 2
الصوا " .
السبب
كان سببا كليّا فهو سبب بعيد  ،ليس
املالصق لوجود ّ
َ
َ
علمي  ،فعبارة متوج ارواء
من خالل تعريف ابن سينا يتّضح مدى إدراكه للظاهرة الفيزيائية من منظور ّ
الصـوا إّمنـا هـي حركـة جزيئـاا ارـواء ،
الصوا املوجيّة ،وتشري إىل أ ّن حركـة ّ
تلقي الضوء على طبيعة ّ
بقوة تأثري العامل الّذي َيدث هذه املوجة.
اليت تندفع بقوة حم ّددة مرتبطة ّ
لكل ما وقر
وعر
الصوا ّ
ّ
ّ
أيضا بأنّه " جنس ّ

()3

السامع " .
أذن ّ

ـربا إيــاه ارـواء املنضــغط عــن قــرع جســمني،
وقــد أعطــى الراغــب اتصــفهاين (ت215ه ـ) تعري ًفـا دقي ًقـا معتـ ً
ومها ضربان- :ضرب باليد كصوا العود وما جيري جمراه.
-ضرب بالفم

()1

نطق وغري نطق" .

الصـوا ظــاهرة فيزبائيــة نامجــة عــن اهتـزاز جســم حمــدثا تذبــذباا
وقــد أثبتــت ال ّدراســاا املخربيــة أ ّن ّ
ذراا ار ـواء احملــيط شــكل موجــاا تنتشــر ار ـواء حـ ّـت تصــل آلــة التلقــي الــيت قــد تكــون طبيعيــة

كاتذن  ،أو اصطناعية تقوم مقام اتذن "

()6

.

____________________

( )1المقـ ّـررات الصــوتيّة فــي الب ـرامج الوزاريّــة للجامعــة الجزائرية،دراســة تحليلي ــة تطبيقيــة،مكي درار،وبسناســي ســعاد،مكتبة الرش ــاد،الجزائر،

ط ،2221/2ص.3

( )2أسـباب حـدوا الحــروف  :أبـو علـي بــن سـينا ،تــح :محمـد الطيّـان ويحــى ميـر علــم ،مطبوعـات مجمـع اللّغةالعربية،دمشق،ســوريا،ط/ 3

1983م،ص.61

()3يُنظر :مقاييس اللّغة  :أبو الحسين أحمد بن زكرياء بن فارس ،دار الجيل،بيروت ،لبنان،ط1122 /2هـ 1888 -م،ج/3ص.319
الراغب األصفهاني  ،تحقيق :محمد سيد كيالني،دار المعرفة،بيروت(د.ط)2221/م .ص.299
( )1المفردات في غريب القرآن ّ :

( )6مدخل في الصوتيات :عبد الفتاح إبراهيم  ،دار النشر،تونس(،د.ت)( /د.ط )،ص.26
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الصـوا أثـر مسع ّـي متولّـدعن اهتـزاز جسـم مـا ،نتيجـة لطرقـه أو احتكاكـه
ويرىـز كـي حسـام الـدين "أ ّن ّ

نســم آخــر"()1فمــن خــالل االحتكــاك تتولّــد اضــطراباا
أصواتا مسموعة.

ار ـواء  ،تتش ـ ّكل اتم ـواج الصــوتيّة حمدثــة

الص ـوا أكوســتيكيًّا بأنّـه :سلســلة مــن التتابعــاا الس ـريعة لتضــاغطاا وختلخــالا متتاليــة
ويعـ ّـر
ّ
"()3
()2
ارواء" ويتكون من موجاا تنتقل عرب ارواء بسرعة ( )001قدم ال،انية .
ّأمــا مــن حي ـ اتثــر الســمعي (الفســيولوجي) ،فهــو اإلحســاس بالســمع النــاتج مــن دخــول التتابعــاا
الس ـريعة للتضــاغطاا والــتخلخالا ار ـواء إىل اتذن البش ـرية( ،مــن الناحيــة الفســلجية) ،واملوجــاا
بالسـمع
الســمعيّة تقتصــر علــى مــدى الـ ّ
ـتدد الــذي مي ّكنــه مــن أن يهيــا اتذن البشـرية واملــخ لإلحســاس ّ
" () 1

وميتد هذا املدى من حوايل  20هريتز إىل 20000هريتز ويقال له مدى السمع .

فالصـوا هــو اتثــر الســمعي الــذي يصــدر طواعي ـة عــن تلــك اتعضــاء الــيت يطلــق عليهــا اســم (جهــاز
ّ
النّطق) ،وهذا االنطباع السمعي الّذي يصدر عـن اتعضـاء هـو الـذي جيعلنـا منيّـز صـوتاً مـن آخـر،

حن ــو( :الكافوالت ــاء والب ــاء)

(كت ــب) ،فأعض ــاء النّط ــق مت ،ــل العنص ــر اتول ،واتث ــر الس ــمعي املتعلّـ ـق

بالصـوا مـن حيـ انتقـال موجاتــه
ّ

ارـواء مي،ــل العنصـر ال،ـاين"(ّ ،)6أمـا أذن املسـتمع الــيت تتلقـى تلــك

()1
فالصــوا
الذبــذبااّ ،
فإهن ـا مــن الناحيــة اللّغويــة تش ـ ّكل العنصــر ال،ال ـ " ّ .
() 9

يتم وفق عمليّة فيزيائيّة تتضمن ثالثة عناصر أساسية هي. ":
السامع ّ
ّ

انتقالــه مــن املــتكلّم إىل

____________________
الصوت ودوره في التّواصل  :زكي حسام الدين  ،مكتبة أنجلو المصرية  ،مصر،ط1882/1م ،ص.32
الصوتية دراسة لغويّة لداللة ّ
()1ال ّداللة ّ
()2يُنظر :المرجع السابق  ،ص .21
()3يُنظر  :علم األصوات :كمال بشر،دار غريب ،القاهرة (،د.ط)2222/م،ص.32
السمعي :خلدون أبو الهيجاء ،عالم الكتب الحديث ،أربد ،األردن،ط، 2221 / 1ص .191
()1يُنظر  :في فيزياء ّ
الصوت اللّغوي ووضوحه ّ
()6يُنظر :علم األصوات:كمال بشر  ،ص. 61
الصوتي عند العرب  :خليل إبراهيم العطية ،منشورات دار الجاحظ  ،بغداد  ،العراق ( ،د.ط)1893/م،ص.21
( )1في البحث ّ
الصوت اللّغوي :أحمد مختار عمر  ،عالم الكتب ،القاهرة ،مصر(،د.ط)1119/ه 1997 -م ،ص.21
( )9دراسة ّ
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-وجود جسم

حالة تذبذب.

وجود وسط تنتقل فيـه الذبذبـة الصـادرة عـن اجلسـم املتذبـذب ،قـد يكـون الوسـط الناقـل غازيـا (كمـاحالــة الصــوا )،أو ســائال (كتواصــل احليوانــاا البحريــة فيمــا بينهــا) ،أو جسـ ًـما صــلبًا (كانتق ـال
الذبذباا الصوتيّة هاتفيا من خالل السلك).
الراكـد داخلـه ،
وجود جسم يستقبل الذبـذباا  ،فعنـد متـوج ارـواء ووصـوله إىل ّالصـماخ َيـرك ارـواء ّ
الشــديد علــى اتذن مــن
الســمع  ،ويبـ ّـني أثــر الطــرق ّ
الســمعيّة املنتشــرة داخلــه فيحــدث ّ
فيهـ ّـز اتعصــاب ّ
الصوا بني العلو واالخنفاض.
ويبني كذلك اختال ّ
الصوا ّ .
تردد ّ
وقوع ّ
الصـ ـ ـوا
و ّ

الصـ ـ ـوا عل ـ ــى أث ـ ــر مسع ـ ــي
عموم ـ ــه أع ـ ـ ّـم م ـ ــن النّط ـ ــق ،إذ ي ـ ـ ّ
ـدل ّ

ـدل النّط ـ ــق
ح ـ ــني ي ـ ـ ّ

على املقاطع الصوتيّة املركبة للكالم و ّأما العالقة بينهما فهي "عالقة التضمن(*)"(.)1
 -2مفهوم الحرف.

اللّغــة هــو  ":الطــر واجلانــب...وحرفــا ال ـرأس  :شــقاه  ،وحــر الســفينة
الحــرف لغــة :احلــر()2
واجلبل  :جانبهما  ،واجلمع أحر وحرو ه
وحَرفَة " .
كل كلمة بنيت أداة
ّأما اخلليل بن أمحد فقد ّ
عر احلر بقوله ":احلر من حرو ارجاء  .و ّ
حت  ،هل  ،بل ...إخل
تسمى حرفًا  .وإن كان بناؤها حبرفني أو أك،ر م،ل ّ :
لتفرقه ّ
عارية الكالم ّ
()3

شبَّه حبر اجلبل" .
الصلبة ت َ
السفينة جانب ش ّقها  .واحلر  :الناقة ّ
وحر ّ

وورد

() 1

القاموس احمليط قوله " :احلر من ك ّل شيء ح ّده وطرفه" .

____________________

()1مباحث في اللّسانيات :أحمد حساني ،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر(،د.ط)1881 /م،ص .89
(*)التضمن :implicationإشراب لفظ معنى لفظ آخر ،وإعطاؤه حكمه ؛ لتصير الكلمة تؤدي معنى الكلمتين(.يُنظر:مغني اللّبيب عن
كتب األعاريب:ابن هشام عبد اهلل يوسف ،تحقيق :مازن مبارك ومحمد على حمد اهلل ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان  ،ط1892/3م ،ص).29
( )2لسان العرب  :ابن منظور  ،ج /8ص.11
) (3العين :الخليل بن أحمد الفراهيدي  ،ج/1ص.326
( )1القاموس المحيط:محمد بن يعقوبالفيروز ابادي  ،تحقيق  :يحي ُمراد،مؤسسة المختار،القاهرة ،ط1131 /2ه2212-م،ص.911
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كل شيء طرفه وشفريه وح ّده ،ومنه حر اجلبل وهو أعاله احمل ّدد،
وجاء
ّ
الصحاح":احلر هو ّ
ٍ
هجي ،قوله تعاىل َ ﴿:وِم َن الن ِ
َصابَهُ َخ ْيــر
َّاس َمن يَـ ْعبُ ُد اللَّـهَ َعلَ ٰى َح ْرف فَِإ ْن أ َ
واحلر واحد حرو التّ ّ
ِ
اطْم ـ ـأ َّ ِ
ْخ ْسـ ـ َـرا ُن
ـك ُه َوال ُ
ـب َعلَـ ـ ٰـى َو ْج ِهـ ـ ِـه َخ ِسـ ـ َـر الـ ــدنْـيَا َو ْاآل ِخـ ـ َـرَة َٰذلِـ ـ َ
َن بِـ ــه َوإِ ْن أ َ
َ
َصـ ــابَـ ْتهُ ف ْتـنَـ ــة ان َقلَـ ـ َ
()2
()1
ِ
الض ـراء" " .وهــذا مت،يــل للّــذين
الس ـراء دون ّ
ال ُْمبـ ُ
ـين﴾" قــالوا علــى وجــه واحــد وهــو أ ْن يعبــده علــى ّ
اليعبدون اهلل على ثقة ويقني ،بـل يكونـون مذبـذبني قلـق واضـطراب  ،كاإلنسـان الـذي يكـون علـى
استقر وإالّ ّفر"(.)3
أحس بظفر ّ
طر من اجليش فإن ّ

ّأمــا ابــن جـ ّـين(ا315هـ ـ) فــريى أ ّن مــادة(ح.ر "). .أينمــا وقعــت الكــالم ي ـراد هبــا "ح ـ ّد الشــيء
وح ّدتـه  ،مــن ذلــك حــر الشــيء إّمنــا هــو حـ ّده وناحيتــه ، ...ومــن هنــا مسّيــت حــرو املعجــم حروفًــا
وذلـك أ ّن احلـر حـ ّد منقطـع وغايتـه وطرفـه كحـر اجلبـل وحنـوه وجيـوز أن تكـون مسيـت حروفًـا ت ّهنـا

جهــاا للكلــم ون ـواح كحــرو الشــيء وجهاتــه احملدقــة بــه"(.)1مث قــال " :فقــدثبت مبــا قــدمناه معرفــة
ووض ـ ــحت حقيقتهم ـ ــا
الص ـ ــوا م ـ ــن احل ـ ــرو وكش ـ ــفنا عنهم ـ ــا مب ـ ــا ه ـ ــو متج ـ ــاوز لإلقن ـ ــاع باهبم ـ ــا ّ
ّ
ملتأملهما"()6فهنا
وامتداد.

جين إىل ما ينـتج مـن نطـق اتصـواا مـن اسـتمرار وتواصـل
هذا املوضع يشري ابن ّّ

وقد ذكر بعض الباح،ني أ ّن احلر

جين شبيه مبا يعر
عند ابن ّّ

ال ّدراساا املعاصرة بالفونيم.

الصــوا ،
ـطالحا  :احلــر
 الحــرف اصـ ًبالصــوا  ،فهــو عنــد القــدماء ّ
املعــىن االصــطالحي لــه عالقــة وطيــدة ّ
ورــذا عرفــه ابــن ســينا (ا358ه)بقولــه  ":احلــر هيئــة للصــوا عارضــة يتميــز هبــا عــن صــوا آخرم،لهــه احل ـ ّدةه
ّ
ّ
ّ
()1
يعر احلرو بأهنا مقاطع ،قائال":فاحلرو هي مقاطع تعرض
متيزا املسموع" ّ .أما
ُّ
وال،قل َ
القرطيب( 225ه)ف ّ
____________________
( )1سورة الحج  :اآلية [.]11
الصحاح  :اإلمام إسماعيل بن حماد الجوهري  ،دار المعرفة  ،بيروت،لبنان،ط ،2229/2مادة (ح.ر.ف).
( )2معجم ّ
علي الصابوني  ،دار القرآن الكريم  ،بيروت ،لبنان ،ط1891 /1م ،ج/2ص.292
( )3صفوة التفاسير  :محمد ّ
سر صناعة اإلعراب :أبوالفتحعثمان بنجني ،ج /1ص.11-13
(ّ )1
()6المصدر نفسه  ،ج /1ص.21

( )2أسباب حدوا الحروف  :أبو علي الحسين بن سينا  ،ص.126
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للصوا اخلارج مع النَّـ َفس ممتدًّا مستطيالً ،فتمنعه عن اتّصاله بغايتهه"(.)1
فســر اخلفــاجي(*)(ا322ه) ســبب تســمية العــرب تج ـزاء الكــالم حروفــا بــأ ّن ":احلــر كــالم
وقــد ّ
العرب يراد به ح ّد الشيء وح ّدته ومن ذلـك حـر السـيف إّمنـا هـو حـ ّده وناحيتـه ...ومسّيـت احلـرو
حروفا ت ّن احلرو ح ّد منقطع الصوا "(.)2

ّأم ــا احمل ــدثون فك ــانوا أك ،ــر دقّــة حتدي ــد املص ــطلح  ،حي ـ جعلـ ـوا احل ــر مس ــاويا للص ــورة الرمزيّ ـة
للص ـوا املنطــوق املســموع  .يقــول رمضــان عبــد الت ـواب " :احلــر هــو ذلــك الرمــز الكتــايب
الكتابيــة ّ
الّــذي يتّخــذ وســيلة منظــورة  ،للتعبــري عــن صــوا معــني  ،أو جمموعــة مــن اتصـواا اليــؤدي تبادرــا
الكلمة إىل اختال املعىن"(.)3

ويقــول فرحــاا جرمــانوس ":احلــر هــو صــوا معتم ــد عل ـى مقطــع مــن مقــاطع احللــق واللّس ــان
()1

ويسمى ذلك املقطع حرفًا هجائيًا" .
والشفتني ّ .

الصوت والحرف :
 الفرق بين ّفأم ــا
ي ــرى ّ
اجي(ا441ه)أ ّن العالق ــة ب ــني ّ
الص ــوا اللّغ ــوي واحل ــر عالق ــة تـ ـراد  ،فيق ــولّ " :
الز ّجـ ـ ّ
احلــر املعجــم فهــي أصـواا غــري متوافقـة  ،والمقتنــة وال دالّــة علــى معــىن مــن معــاين اتمســاء واتفعــال
واحلرو إالّ أ ّهنا أصل تركيبها"(.)6

للصوا
الصوا واحلر قائالً " :واحلر هيئة ّ
ّأما ابن سينا(ا358هـ) فقد ّفرق بني لفظي ّ
____________________
القرطبي ،تحقيق  :غانم قدور الحمد  ،دار عمان  ،األردن  ،ط1889/1م ،ص.91
( )1الموضح في التجويد :عبد الوهاب
ّ
(*) هو األمير عبد اهلل بن محمد بن سعيد بن سنان أبو محمد الخفاجي ،ولد عام 123هـ أخذ األدب عن أبي العالء المعري  ،مات مسموما بلقعة عزاز

سر الفصاحة وكان ممن يقولون بالصرفة( .ينظر :األعالم:خير الدين الزركلي،ج ،1ص.)122
في حلب،سنة  111هـ  ،له كتاب ّ
فاجي  ،ص61
(ّ )5
سر الفصاحة  :عبد اهلل بن محمد بن سنان الخ ّ

( )3المدخل إلى علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي :رمضان عبد التواب  ،مكتبة الجانجي  ،القاهرة ،مصر ،ط1889 / 3م  ،ص.93
( )1بحث المطالب في علم العربية  :جرمانوس فرحات ،مكتبة ناشرون  ،بيروت ،لبنان ،ط1886 / 2م  ،ص.29
( )6يُنظر  :اإليضاح في علل النحو  :أبو القاسم الزجاجي ،تحقيق  :مازن مبارك  ،دار النفائس  ،بيروت،لبنان،ط1122/ 1ه1892-م،ص.61
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احل ّدة والّ،قل متيزا

() 1

املسموع" .

الصـوا َع َـرض یـرج
الصوا واحلر حينما يقول "اعلم أ ّن ّ
جين(ا313هـ)الفرق بني ّ
وَيددابن ّ
م ــع الـ ـنَّـ َفس مس ــتطيالً متّصـ ـالً ح ــت يع ــرض ل ــه احلل ــق والف ــم والش ــفتني مق ــاطع ت،ني ــه ع ــن امت ـ ه
ـداده
واس ـ ــتطالتهه ،فيس ـ ـ ّـمى املقط ـ ــع أينم ـ ــا ع ـ ــرض ل ـ ــه حرف ـ ـ ـاً،وختتلف أجـ ـ ـراس احل ـ ــرو حبس ـ ــب اخ ـ ــتال
ه
أي املقــاطع شــئت ،فتَ هجــد لــه
مقاطعهــا…أال تــرى أنـّـك تبتــد ّ
الصــوا مــن أقصــى حلقــك مثّ تبلــغ بــه ّ
()2
الصوا الناتج عن وضع أعضاء النّطق.
خالل
من
احلر
و
وا
الص
بني
ق
يفر
جين
فابن
.
َج ْرساً َّما"
ّ
ّ
ّّ ّ

يوطي(ا100ه)فق ــد ف ـ ّـرق بينهم ــا ق ــائال  " :م ــا خ ــرج م ــن الف ــم إن مل يش ــتمل عل ــى ح ــر
ّأم ــا ّ
السـ ـ ّ

فصوا"

(.)3

ّأمــا احملــدثون فحــاولوا إب ـراز الفــرق بــني املصــطلحني ،فقــد ذهــب عبــد العزيــز الصــيّغ إىل القــول يصــف
بعض احملدثني احلرو  ":حيل أو وسائل كتابية تستخدم لتم،يل النّطق وتصويره "( ،)1فقيمة الرمـوز أو
احلــرو إذن ليســت قيمــة ذاتيــة طبيعيــة مســتمدة مــن االتفــاق الع ـر "( ،)6إذ إ ّن الكتابــة ليســت مــن

جوهر اللّغة ،فاللّغة أقدم من الكتابة،والكتابة عرض واللّغة جمموعة أصواا لغويّة ،والكتابة رموز رـذه

اتصواا"()1وهذا هو الفرق بني الصوا واحلر "(.)9

عالقــة كـ ّـل منهــا بــاآلخر م،ــل
الصــدد":وم،ــل اتص ـواا و احلــرو
حســان هــذا ّ
ويقــول متــام ّ
الصف وحدة تقسيمية...ت ّن احلر عنوان على عدد
الطالب والصفو  ،فالطالب حقيقة مادية و ّ
____________________

( )1أسباب حدوا الحروف  :أبو علي بن سينا  ،ص.12
سر صناعة اإلعراب  :أبوالفتحعثمان بنجني  ،ج/1ص.21
(ّ )2
لسيُوطي ،دار الكتب العلمية ،بيروت،لبنان،ط1111/1ه1882-م،ج /2ص.29
( )3األشباه والنظائر:جالل ال ّدين بن عبد الرحمان ا ّ
( )1دراسات في علم اللغة  :كمال بشر  ،ص.91
()6اللّغة العربية عبر القرون  :فهمي حجازي ،دار الكاتب للطباعة والنشر،القاهرة  ،مصر ،ط1819،1م ،ص .22
( )1نظريات في اللغة العربية  ،أنيس فريحة ،دار الكتاب اللبناني  ،بيروت  ،لبنان  ،ط1891/2م ،ص.63

الصيغ ،دار الفكر المعاصر،بيروت،لبنان ،ط،2222 / 1ص222
الصوتي في ال ّدراسات العربية :عبدالعزيز ّ
()9المصطلح ّ
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الصوا والطالـب حقيقتـان ماديتـان
الصف م،له عنوان على عدد من الطلبة  .أي أ ّن ّ
من اتصواا و ّ
يضم غريمها من اتقسام"(.)1
واحلر و ّ
الصف قسمان من نظام ّ

فالصوا سلسلة مـن الذبـذباا اروائيـة واحلـر إيقـا رـذا الصـوا وقطـع لـه وعليـه فـاحلر منتهـى
ّ
الصوا وغايته .
ويــرى كمــال بشــر أ ّن" احلــر رمــز ووســيلة كتابيــة تســتخدم لتم،يــل النّطــق وتصــويره  ،وعليــه فإنـّـه ينظــر
السـمعي أو احلـدث النّطقـي الـذي يصـدر
إليه إطار نظام الكتابة اإلمالئية ّ .أما ّ
الصوا فهـو اتثـر ّ
طواعية عن أعضاء النّطق ويدرس

الصويت للّغة"(.)2
إطار النظام ّ

ّأما رمضان عبد التواب  ،فهو يرى بأ ّن الصوا هو ذلـك الـذي نسـمعه ّ .أمـا احلـر فهـو ذلـك الرمـز

الكتايب الذي يتّخذ وسيلة منطوقة"(.)3

الصوا كونه هيئة
وبعد هذا العرض ّ
تبني أ ّن الدرس اللّساين احلدي يعتمد على احلر مقابل ّ
فالصـ ــوا
الصـ ــوا فيع ـ ـ ّد م ــادة احل ــر وبالتـ ــايل ّ
ل ــه .واحل ــر جمموع ــة م ــن العناص ــر احملسوس ــة ّأم ــا ّ
هواتصل.
 -3مفهوم الفونيم.
ـطلحا ثال ،ــا ،وه ــو
إىل جان ــب مص ــطلحي ّ
الص ــوا واحل ــر جن ــد الدراسـ ـاا اللّس ــانية احلدي ،ــة مص ـ ً
الفونيم الّذي يع ّد أساس التحليل الفونولوجي احلدي  ،وكان ّأول ظهور للمصطلح حسب أمحد خمتار

عمر سنة 0814م من قبل ( )Defrich desgeneteاجتماع اجلمعية اللّغوية الفرنسـيّة "( .)1وهـومن
أي:
املصطلحاا اليت مل تكن موجودة علم اتصواا الكالسيكي"،...يقابل ( احلر ) ّ
____________________
حسان  ،الهيئةالمصريةالعامةللكتاب،مصر(،د.ط)1898/م .ص.91
()1اللّغة العربية معناها ومبناها  :تمام ّ
()2دراسات في علم اللّغة :كمال بشر  ،ص.19

()3المدخل إلى علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي  :رمضان عبد التواب ،مكتبة الجانجي  ،القاهرة  ،ط1889 / 3م  ،ص.93
الصوت اللّغوي :أحمد عمر مختار  ،ص.118
( )1يُنظر :دراسة ّ
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اللّغة العربية"(.)1

واعت ــرب أس ــاس التحلي ــل الفونول ــوجي( )*()Phonologyاحل ــدي  ،وق ــد ت ــرجم ال ــدرس الع ــريب
احلــدي إىل ع ـ ّدة مصــطلحاا منهــا ( :وحــدة صــوتيّة)  ،و(الفــظ ) ،و(صــوا جمــرد)  ،و(صــوتية) ،
و(صوا)  ،و(صومت )"(. )2وعّرب إىل فونيم وفونيمة (.)3

فالفونيم"أصغر وحـدة صـوتية عـن طريقهـا ميكـن التفريـق بـني املعـاين"(.)1وهـذه الوحـدة الصـوتية تبعـ "
اختالفاا صرفية وحنوية ومفهومية وداللية  ،ففي قولنا  ( :ضربت ،وضربت  ،وضرب ه
ت ) محل صـوا
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
( الت ــاء ) املتح ـ ّـرك مع ــاين حنويّــة خمتلف ــة دلّ ــت اتوىل عل ــى الش ــخص امل ــتكلّم  ،وال،اني ــة عل ــى امل ــذ ّكر
املخاطب  ،وال،ال،ة على املؤنّ،ة املخاطبة  ،و  :جاء (ذو الفضل )  ،و(رأيت ذا الفضل)  ،و(مـررا
بذي الفضل) حتمل ذو  ،ذا  ،ذي معـىن معجميـا أي اسـم الـذاا للـذكور  ،ومعـىن حنويـا أي حـاالا
الرفــع والنصــب واجلـّـر "( .)6ورــذا جنــد مصــطلح الفــونيم أوســع داللــة عنــد املعاصـرين مــن مــدلول احلــر
العربية تنّه يشمل احلر واحلركة.

الصويت للّغة ما يع ّد أهم العوامل
ويرى عمر خمتارأ ّن" الفونيم ذو طبيعة صوتية وتقعيد التكيب ّ
الكتساب املتعلّم للّغة نطقاً جيّدا"(ّ .)1أما متام حسان فريى  ":أ ّن الفونيم جمموعة أصواا،
____________________
()1المدخل إلى علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي  :رمضان عبد التواب،مكتبة الجانجي،القاهرة ،ط1889 /3م ،ص . 91 -93
ِ
الصـوت اللّغـوي فـي تركيـب الكـالم
ْم وظائف األصوات) ،وهو العلم الّذي يهدف إلى دراسة أثـر ّ
(*)"ال ُفونُولُوجي" )(phonology؛ أي (عل ُ

بالصــوت اإلنســاني ،والقــيم التعبيريــة لهــا.
(نحويـاً وصــرفياً)؛ وذلــك مــن خــالل اســتنتاج القواعــد العامــة التــي تضــبط الظــواهر الصــوتيّة المتعلّقــة ّ
لسماع في اللّغة عند القدماء والمحدثين :صادق أبو سليمان  ،مجلة مجمع اللّغة العربية  ،القاهرة  ،ج/89ص)36
(يُنظر:ا ّ
الرسالة  ،بيروت،لبنان ،ط1113/1ه1883-م ،ص.116
()2يُنظر  :في علم اللّغة العام  :عبد الصبور شاهين ،مؤسسة ّ
()3يُنظر  :علم وظائف األصوات اللّغوية :عصام نور الدين ،دار الفكر اللبناني ، ،بيروت  ،لبنان ،ط1882/1م،ص.69
( )1يُنظر  :علم األصوات :حسام بهنساوي،مكتبة الثقافة الدينية  ،القاهرة ،مصر،ط1126 /1ه2221-م ،ص.123
( )6األلسنية العربية:ريمون طحان  ،دار الكتاب اللبناني  ،بيروت  ،لبنان1891،م ،ص.12
الصوت اللّغوي :أحمد عمر مختار  ،ص.236
( )2دراسة ّ
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وأ ّن ه ـ ــذه اتص ـ ـ ـواا ال تتب ـ ــادل املواق ـ ــع م ـ ــا دام ـ ــت منتمي ـ ــة إىل ف ـ ــونيم واح ـ ــد وذا أعض ـ ــاء متع ـ ــددة
()Phonemsكــالنون وقــد يكــون ذا عضــو واحــد كاليــاء  ،ويــدعى أحــد هــذه اتعضــاء عض ـواً رئيس ـاً إذا
كان أك،ر وروداً فياالستعمال كصوا النون اللّ،وي

مقابل بقية أصوامها"(.)1

ومن خالل هذه التعريفاا نتسنتج بعض اخلصائص املميّزةللفونيم :
الفونيم أصغر وحدة صوتيّة . هذه الوحدة الصوتية الصغرى را قدرة على التمييز بني املعاين املعجمية للكلماا . قدرمها على متييز املعاين تظهر من خالل تقابلها مع بقية الوحداا اتخرى"،فحني توضـع جنبـا إىلجنب تشكل وحداا داللية أكرب منها هي املورفيم)(Morpheme

(*)

()2

فالكلمة مثّ اجلملة" .

هام متّصل بتشكيل أنظمة الكتابة ،وله فائدة معجمية
 -أ ّن فكرة الفونيم تطبيق عملي ّ

إبدال صوا مكان صوا آخر"(.)3

 أ ّن الفونيم مفهوم صويت .وإذا عرفنا الفونيم فهناك مصطلحاا جيدر بنا أن نعرفها :____________________
()1يُنظر :مناهج البحث في اللّغة  :تمام حسان  ،درا الثقافة  ،دار البيضاء  ،المغرب 1898 ،م ،ص .169
(*)( المورفيم  :Morphemeهو أصغر وحدة في بنية الكلمة تحمل معنى  ،أو وظيفة نحوية  ،واليمكن أن تقسم هذه الوحدة إلى وحدات
أصغر منها دون االنتقال إلى المستوال الفونولوجي  .وأن يكـون الوحـدة الدالليـة الصـغرال يمكننـا مـن التمييـز بـين المـورفيم المعجمـي والمـورفيم

النحوي .مثل  :سيذهبون (.سـ ـ)  :مورفيم يفيد انتماء الحدا للزمن اآلتي ( .يـ ـ ـ ـ) مورفيم يشير إلى أ ّن فعل ذهب  :مضارع وله معنى ثـان وهـو
إســناد الفعــل للضــمير الغائــب "هــم"( .ون)  :مــورفيم يفيدتصــريف الفعــل فــي المضــارع المرفــوع مــع ضــمير نضــمائر الجمــع( .ذهــب)  :مــورفيم
معجمــي يفيــد معنــى الــذهاب)  (.يُنظــر  :مباحــث فــي علــم اللغــة ومنــاهج البحــث اللغــوي  :نــور الهــدال لوشــن.دار الفــتح 2229 ،م ،القــاهرة ،

ص).112-111

أي الّذي
ّأماالمورفيم عند علماء الغرب يعبر به عن أصغر وحدة لغوية ذات معنى ،
ّ
الحر) ّ ،
وقسموا هذه الوحدة إلى نوعين  :األول (المورفيم ّ

يمكن استعماله كوحدة مستقلّة في اللغة نحو  :رجل  ،نـام  ،جبـل  ،كبيـر  ،إلـى  ،حضـارة ...والثـاني ( المـورفيم المقيـد)  ،وهـو الّـذي اليمكـن
حر أو مقيد  ،وأمثلته  :األلف  ،والنون للداللة على المعنى المثنى (ولدان) .والواو والنون  ،للداللـة
استعماله منفردا بل يجب اتصاله بمورفيم ّ
علـى معنــي الجمــع والتــذكير  ،كمـا فــي كلمــة (معلمــون)" (.نــايف خرمـا  :أضــواء علــى الدراســات اللغويـة المعاصــرة  ،عــالم المعرفــة  ،المجلــس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب  ،الكويت 1899 ،م  ،ص.)291

الصوت اللّغوي:أحمد عمر مختار  ،ص.291
()2يُنظر  :دراسة ّ
()3المرجع نفسه والصفحة نفسها.
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 اتلوفـون (: )Allophoneوهـو عنصـر مـن عناصـر الفـونيم تغيـريه ال يغـري املعـىن  ،وميكـن أن يكـوناختياريا كتعدد صور اجليم والقا من بيئة إىل أخرى ،وميكن أن يكون إجباريا حتـ ّدده مواضـع معينـة
السـياق ،فـال جيـوز أن َي ّـل عنصـر حم ّـل عنصـر آخـر وم،الـه تفخـيم الـالم
ّ
لكل من ذلك موضع معرو اليتعداه إىل غريه(".)1
وترقيقها إذ ّ

لفـظ اجلاللـة (اهلل)

الصـوتية الـيت يتوقـف اسـتعمال ك ّـل منهـا أساسـا علـى
وعر ماريوباي اتلوفون بقوله ":التنوعـاا ّ
ّ
()2
موقعه الكلمة (أوال -وسطا – آخرا..إخل) وعلى اتصواا اجملاورة له "
الصـوا اللّغـوي املفـرد البسـيط الـذي ميكـن لـه أ ْن یضـع للقيـاس والتحليـل
-فـون) : (phoneوهـو ّ

اآليل

()3

معامل علوم اتصواا" .

الصوت والفونيم:
 الفرق بين ّإذا كــان الصــوتان مــن اللّغــة نفســها ويظه ـران
دون أن ينتج اختال

اإلطــار الصــويت نفســه ،وإذا حـ ّـل أحــدمها حمــل اآلخــر

املعىن ،فهذان الصوتان صورتان لفونيم واحد (كاجليم) اليت را صور صـوتية

حمل اتخرى دون تغيري
حتل ّ
متعددة ميكن إلحداها أن ّ

مـن الشــني عنــد الشــاميني ونطقهــا

املعىن كنطـق اجلـيم

(مجيـل) معطشـة قريبـة

الكلمــة نفســها خاليـة مــن التعطــيش وقريبــة مــن()gعنــد القــاهريني

ونطقهـ ـ ــا قريبـ ـ ــة اىل الوصـ ـ ــف الصـ ـ ــويت عنـ ـ ــد علمـ ـ ــاء التجويـ ـ ــد

ق ـ ـ ـراءة القـ ـ ــرآن فيمـ ـ ــا نـ ـ ــدعوهباجليم
() 6

()1

كل صوا فونيما" .
الفصيحة .وترى نور اردى لوشن أ ّن ":الفونيم صوا  ،وليس ّ
____________________
()1يُنظر :مبادئاللّسانيات :قدورأحمدمحمددارالفكر،دمشق ،سوريا(،د.ط)1996 /م،ص. 106
()2يُنظر:أسس علم اللّغة

:ماريو باي  ،ترجمة  :أحمد مختار عمر ،منشورات جامعة طرابلس  ،ليبيا1893 ،م،ص.99

()3يُنظر:مباحث في اللّسانيات :أحمدحساني ،ص.92
()1يُنظر :مبادئ اللّسانيات :أحمد محمد قدور ،ص .122
()6مباحث في علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي  :نور الهدال لوشن  ،ص .121
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الصوت اللّغوي وكيفية حدوثه.
ثانيا  -مفهوم ّ
الصوت اللّغوي.
ّ -1
إ ّن الطبيعــة اإلنســانية تقتضــي بالضــرورة العضــويّة ،والنّفســيّة ،واالجتماعيــة اســتعمال الصــوا لتحقيــق
فالصوا اللّغوي
عملية التواصل  .لذا ّ

حياة التاث العريب ليس جديدا  ،فالّذي ي،بته حقل البحـ

الصوا اللّغوي  ،وهذا ماجاء كتابه املشـهور "كتـاب
اللّغوي أ ّن اخلليل بن أمحد هو ّأول َمن وضع ّ

جين  ،وغريمهـا مـن جهابـذة اللّغـة
العني" فكان بذلك الرائد واملؤسس .وجاء من بعده سيبويه  ،مثّ ابن ّ

الصــوا اللّغــوي واضــطالعهم بأعبــاء
العربيــة  .وهكــذا فلــيس جديـ ًـدا القــول بســبق العــرب إىل تأصــيل ّ
املصطلح الصويت منذ ه
القدم .
ّ
ـوي ،اجلـاحظ (ا 522ه)فهـو يع ّـر
عرضـوا ّ
للصـوا اللّغ ّ
ومن بينعلماء اللّغة العربية القدماء اللّذين ت ّ
الصوا اللّغوي بأنّه ":آلة النطق ،و اجلوهر الّـذي يقـوم بـه التقطيـع  ،وبـه يوجـد التـأليف  .ولـن تكـون
ّ

الص ـوا  ،والتكــون احلــرو كالمــا إالّ
حركــاا اللّســان لفظــا وال كالمــا موزونــا وال من،ــورا إالّ بظهــور ّ

()1
الصـوا " معـا  ،علـى اعتبـار
الصـوا "احلـر "و" ّ
بالتقطيع واتليف " .يقصد اجلـاحظ هنـا بلفـظ ّ
أنّه أساس بناء اللّفظ والكالم.

ـرض
صـوا ع ٌ
الصـوا اللّغـوي قـائالً" :ال ّ
بنجين(ا415هـ)معرفا ّ
وبعد اجلاحظ جند صاحب اخلصائص ا ّ
ـت يع ـ ــرض ل ـ ــه احلل ـ ــق والف ـ ــم والش ـ ــفتني مق ـ ــاطع ت،ني ـ ــه ع ـ ــن امت ـ ــداده
ی ـ ــرج م ـ ـع ال ـ ــنّفس متص ـ ـالَ ح ـ ـ ّ
استطالتهفيسمى املقطع أينما عرض له حرفًا،وختتلف أجراس احلرو حبسـب اخـتال مقاطعهـا"...
و
ّ

(.)2

____________________
()1البيان والتبيين :عثمان عمرو بن بحر الجاحظ :تحقيق وشرح  :عبد السالم هارون  ،مكتبة الخانجي  ،القاهرة،مصر(،د.ط)1119 /ه-
1889م ،ج/1ص.69
سر صناعة اإلعراب :أبو الفتح عثمان بن جنّ ّي ،ج /1ص.21
(ّ )2
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لصــوا اللّغــوي علــى أنـّـه " أثــر مسعــي يصــدر طواعيــة واختيــارا عــن تلــك
ّأم ـا احملــدثون فقــد نظــروا إىل ا ّ
اتعضــاء املســماه جتــاوزا أعضــاء النّطــق  .و املالح ــظ أ ّن هــذا اتثــر يظهــر

صــورة ذبــذباا مع ّدل ــة

الصـوا اللّغــوي وضــع أعضــاء
وموائمــة ملــا يصــاحبها مــن حركــاا الفــم بأعضــائه املختلفــة  .ويتطلــب ّ

النّطق

ـودا مـا كـي َيصـل علـى
أوضاع معيّنة حمـ ّددة أيضـا ومعـىن ذلـك أ ّن املـتكلّم البـ ّد أن يبـذل جمه ً
() 1

اتصواا اللّغوية" .

لصوا اللّغوي قائال :إنّه حني يتكلّم املتكلّم نالحظ
وجند ً
عر ا ّ
أيضا من احملدثني متام حسان الذي ي ّ
أنّه يقوم حبركاا خاصة بف ّكه اتسفل وشفتيه ولسانه  ،ونالحظ كـذلك أ ّن أثـرا مسعيـا معينـا يصـل إىل
آذاننا فنفهم أنّه مرتبط هبذه احلركاا اليت

فم املتكلم  .هذا اتثر السمعي ال يبـدو

مظهـر ذبذبـة

مستمرة طويلة غري مع ّدلة  ،كاليت نسمعها من صفارة اإلنذار أو من صـفارة القطـار  ،وإّمنـا هـي مع ّدلـة
() 2

مبقدار ما يصاحبها من حركاا الفم" .

لصـوا اللّغـوي بقولـه  ":هـوأثر مسعـي يصـدر إراديًـا عـن أعضـاء
ّأمامنا مهدي حممد فقـد ع ّـر ا ّ
() 3
أوضاعا حم ّددة وحركاا معينة رذه اتعضاء" .
النّطق  ،وهو يتطلّب
ً
كل ما يصدر من اإلنسان من صوا ميكن أن يقال إنّه صوا لغـوي ،فاجلهـاز النطقـي لإلنسـان
ليس ّ
قــادر علــى إنتــاج أصـواا ك،رية،كمــا أنـّـه قــادر علــى إنتــاج أنـواع مــن الضــجيج والضوضــاء،ولكي يكــون

الصوا لغويًا،جيب أن يكون حامال ملعىن معني وينقلرسالة حمددة من عقل إنسان إلىآخر"
ّ

()1

.

____________________
()1علم اللّغة العام  :كمال بشر ،ص.11
()2مناهج البحث في اللّغة  :تمام حسان  ،ص.91
()3علم األصوات اللّغويّة  :مناف مهدي محمد الموسوي  ،عالم الكتب  ،بيروت ،لبنان،ط1889 /1م،ص.29
( )1أسس علم اللّغة  :ماريو باي ،ترجمة  :أحمد مختار عمر ،عالم الكتب  ،القاهرة،مصر(،د.ط)1118 /ه1889-م  ،ص.39
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غوي .
 -2كيفية حدوا ّ
الصوت اللّ ّ
الصـوا اللّغــوي "عنــدما يســتعد اإلنســان للكـالم العــادي ،فيستنشــق ارـواء ،فيمتلــيء بــه صــدره
َيـدث ّ
قلــيال ،وإذا أخــذ

الــتكلّم فــإ ّن عضــالا الــبطن تــتقلص قبــل النطــق بــأول مقطــع صــويت ،مث تــتقلص

عضــالا القفــص الصــدري حبركــاا س ـريعة تــدفع ار ـواء إىل أعلــى عــرب اتعضــاء املنتجــة لألص ـواا ،
وتو ه
اصل عضالا البطن تقلصامها حركة بطيئـة مضـبوطة إىل أن ينتهـي اإلنسـان مـن اجلملـة اتوىل ،
ف ــإذا فـ ــرغ منه ــا فـ ــإ ّن عمليـ ــة الشـ ــهيق متـ ــأل الصـ ــدر ثانيـ ــة وبسـ ــرعة ،اسـ ــتعدادا للنطـ ــق باجلملـ ــة التاليـ ــة
وهكذا"(.)1
الصـوا اللّغــوي تبعــا حلركــة ارـواء وعملهــا أعضــاء النطــق
ويوضــح رمضــان عبــد التـواب عمليّـة إنتــاج ّ
تامــا ،عنــد أيــة نقطــة
بقولـه ":إ ّن ارـواء اخلــارج مــن الـرئتني ّ ،إمــا أن يصــاد جمـراه مســدودا انســدادا ًّ
طريقــه تضــيي ًقا اجملــرى  ،الانســدادا
اجلهــاز النطقــي مــا بــني احلنجــرة والشــفتني  ،وإ ّمــا أ ْن يصــاد
فيــه ،حبيـ يســمح هــذا التضــييق للهـواء بــاملرور  ،ولكــن هــذا ارـواء َيتــك بنقطــة التضــييق هــذه أي أ ّن
الكــالم َيــدث عــادة عنــد عمليــة الــزفري  ،وذلــك بــأن تعــتض اتعضــاء الصــوتيّة ممـ ّـر ار ـواء .وتقتضــي
عملية الكالم إطالة الزمن الّذي تتم فيه بالنسبة لعملية الشهيق حت تصـبح الفـتة الـيت يسـتغرقها الـزفري
()2

من ثالثة إىل عشرة أم،ال فتة الشهيق" .

وتنــتظم عمليّـة إصــدار الصــوا اللّغــوي عــرب سـة أحــداث متتاليــة متابطــة يقــود بعضــها إىل بعــض
حت تتم الدائرة بني املتكلم والسامع أبسط موقف من املواقـف اللّغويـة  ،وهـذه املراحـل أواتحـداث
ّ
بتتيب وقوعها هي"(:)3

 اتحداث النّفسيّة والعملياا العقليّة اليت جتري-عمليّة إصدار الكالم  ،واليت تتمّ،ل

ذهن املتكلّم قبل وأثناءه.

أصواا ينتجها ذلك اجلهاز السمعى جهاز النّطق.

___________________
الصوت اللّغوي :أحمد مختار عمر ،ص.111
( )1دراسة ّ
()2يُنظر :المدخل إلى علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي :رمضان عبد التواب  ،ص.29
السعران ،درا النهضة العربية ،بيروت،لبنان(،د.ط)(د.ت)،ص199
( )3علم اللّغة مقدمة للقارئ العربي :محمود ّ

36

أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

املوجــاا والذبــذباا الصــوتية الواقعــة بــني املــتكلم وأذن الســامع ،بوصــفها ناجتــة عــن حركــاا أعضــاءاجلهاز النطقي.
العملياا العضوية اليت یضع را اجلهاز السمعي بوصفها ردة فعل مباشرة لتلك املوجاا.-العملياا النّفسيّة واتحداث اليت جتري

ذهن السامع عند مساعه للكالم.

الصوت اللّغوي:
ثالثا -خصائا ّ

الصوا اللّغوي من جممل التغرياا احملتملة اليت حتدث
حتدد خصائص ّ
لصوا بعينه،فمجمل هذه التغرياا جتتمع سبع نقاط:

جهاز النطق من غري حتديد

-1مصدر حركة ارواء واجتاهها:مصادر حركة ارواء متعددة وكذلك االجتاهاا  ،ولكن معظم
اتصواا يتم إنتاجها هبواء رئوي متجه إىل اخلارج.
-2وضع فتحة املزمار (اتوتار الصوتية( :لفتحة املزمار ثالثة أوضاع ،وعلى هذا يكون الصوا ّإما

مهموسا.
جمهورا وال
ً
ً
جمهورا ،أو ال ً
مهموسا ،أو ً
 -3وضع الطبق اللني":للطبق اللني وضعان ،فهو إما أن يكون مغلقا أو مفتوحا ،فإن كان مغلقا
()1

يكون الصوا فمويا ،وإن كان مفتوحا يكون الصوا أنفيا" .

-4حتديد عضو اإلنتاج املتحرك.
 - 5حتديد عضو اإلنتاج ال،ابت .أعضاء إنتاج الصوا اللّغوي فيها املتحرك وفيها ال،ابت  ،ومعظم

اتعضاء ال،ابتة متصلة بالفك اتعلى غري القابل للحركة،واملتحركة تستقر على اجلزء اتسفل أو على

أرضية التجويف الفموي"(.)2وباتوضاع العديدة احملتملة لألعضاء ال،ابتة واملتحركة ،تتع ّدد اتصواا

اللّغوية الصادرة عن جهاز النّطق.

-6نوع العائق ودرجته:يتحدد العائق ودرجته بتحديد مركز العضو الفعال بالنسبة للعضو ال،ابت،
____________________
الصوت اللّغوي  :أحمد مختار عمر،ص.132-132
( )1دراسة ّ
()2المرجع نفسه.
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ويدلنا على كيفية التدخل جمرى ارواء ،ومدى هذا التدخل .وحتت هذا االحتماالا التالية:
 غلق تام :وهو مينع مرور ارواء منعا تاما.فعال ضد عضو ساكن.
غلق متقطع :يتضمن الضرب السريع أو التذبذب لعضو ّفأقل تطرفا ،وتسمح لتيار ارواء أن مير باستمرار خالل الفم ،مع صعوبة
 ّأما باقي أنواع التدخل ّك،رية أو قليلة.
 -7وضع مؤخر اللّسان:إ ّن وضع مؤخر اللّسان َيدد نوع الصوا من حي التفخيم والتقيق"(.)1

هذه النقاط السبعة هي اليت حتدد خمتلف أوضاع أعضاء النّطق ،واليت بسببها تنتج خمتلف اتصواا
السماا النطقية الفيزيولوجية ،هي اخلصائص املميزة
كل هذه ّ
اللّغوية ،من غري حتديد لصوا بعينه .و ّ
للصوا اللّغوي عن غريه من اتصواا اليت تصدر عن جهاز النّطق"(.)2
ّ
وتي(جهاز السمع):
 -1جهاز االستقبال ّ
الص ّ

لقد ثبت علميـاً أ ّن حاسـة السـمع لـدى اإلنسـان أهـم احلـواس اخلمـس عمليـيت اإلدراك والتّواصـل ال
احلاسـة الـيت ال
مع غريه فحسب ،وإّمنـا مـع الكـون كلّـه الّـذي ميتلـا بـآال اتصـواا لـيالً وهنـاراً ،وأ ّهنـا ّ
"()3
إهنـ ـا ليس ــت آل ــة إلدراك احملسوس ــاا م ــن
حال ــة ن ــوم اإلنس ــان وم ــن مثّف ّ

تتوقّـ ـف ع ــن العم ــل ح ـ ّـت
اتصواا فقطوإّمنا إلدراك املعقوالا من املعاين أيضاً فقد نابت عن العقل

بعض اتحيانفي

ِ
ِِ ِ
ـل
قبـ ــول اتشياءورفضـ ــها،حنو قولـ ــه تعـ ــاىل﴿:قَـ ــالُوا َسـ ـ ِـم ْعنَا َو َع َ
صـ ـ ـ ْيـنَا َوأُ ْشـ ـ ـ ِربُوا فـ ــي قُـلُـ ــوبه ُم الْع ْج ـ ـ َ
بِ ُك ْف ِرِهم ﴾"(،)1وقوله تعـاىل﴿:من إِلَـٰه غَْيـر اللَّ ِـه يأْتِي ُكم بِلَْي ٍـل تَسـ ُكنُو َن فِي ِـه أَفَ َـال تُـ ْب ِ
ص ُـرو َن ﴾"(.)6إ ّن
َْ
َ
ْ
ْ
ُ
ال ّدراساا الصوتيّة احلدي،ة وإ ْنكان اهتمامها منصبا على أعضاء النّطق وحتديد وظائفها ،فلم يكن احلدي
___________________
الصوت اللّغوي  :أحمد مختار عمر  ،ص. 133
( )1دراسة ّ
()2الصوامت الشديدة في العربية الفصحى -دراسة مخبرية  :رضا زالقي  ،رسالة ماجستير 2221-2226 ،م ،ص.12
الصوتّية :كريم زكي حسام ال ّدين  ،مكتبة األنجلو المصرية ،مصر،ط  ،1882/1ص .29
()3يُنظر :ال ّداللة ّ
( )1سورة البقرة :اآلية[.]83
( )6سورة القصا :اآلية [.]91
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الصوا وإدراكه،لكن
فعال استقبال ّ
السمع ملا له من دور ّ
عن هذا اجلهاز منفصالً عن جهاز ّ
أي:إنتاج
الك،ري من الدارسني لعل هم اتصواا الوظيفي يهتمون بدرجة كبرية باجلانب التصوييت ّ
السمع،وهذه الطريقة ليست
اتصواا من قبل اتعضاء (احلنجرة،الفم..ويهملون ذلك جانب ّ
()1

صحيحة. "...

السـمع تلـتقط اإلشـاراا الصـوتية
للسمع أمهية عظمـى ،فـاتذن مت،ـل جهـاز االسـتقبال الصـويت وأداة ّ
و ّ

وحتورا إىل حركة تسرب غور اتعصاب

كزي ،تتجلّى قدرة اهلل
طريقها إىل اجلهاز
العصيب املر ّ
ّ

تعاىل أن تكـون رـذه اتداة مهمتـان  :اتوىل حتقيـق التـوازن

مسـرية اإلنسـان وبدونـه ال ميكـن لـه أن

الصـويت ومحـل الصـور
يسـتمر عيشـه اليـومي ّ ،أمـا مهمتهـا اتدائيّـة ال،انيـة فـتكمن االسـتيعاب ّ
السمعيّة املرسلة إليها إىل الدماغ بغية حتليلها وإصدار أوامره وأحكامه بشأهنا "(. )2

و مت،ل اتذن جهاز االستقبال الصويت وأداة السمع تلتقط اإلشاراا الصوتية وحتورا إىل حركة ،وهي

مكونة من اتجزاء التالية :
األذن الخارجيـة  :تتـألف اتذن اخلارجيـة مـن الصـوان وهـو اجلـزء الظـاهر مـن اتذن علـى جـانيبالوجـه  ،وهـو ال يتحـرك لـدى اإلنسـان وبعـض احليوانـاا َيركـه  ،ويظهـر أن لـه أثـرا
حال استقباله ويبدو ذلـك واضـحا عنـدما ينصـت احليـوان لسـماع صـوا معـني"

() 3

الصـوا
تركيـز ّ

أمـا الطبلـة فتعتـرب

دائـري مـرن يقـوم بوظيفـة اسـتقبال االهتـزازاا

مـن أهـم اتجـزاء ،إذ تتك ّـون مـن غشـاء رقيـق شـفا
()1
الصماخ وهو
الصوتيّة املوصلة إليه عن طريق اتذن اخلارجية"  .وتتّصل الطبلة بالصوان عن طريق ّ

قناة ضيقة تستخدم مب،ابة ممر مسعي يقوم إىل جانب توصيله مبوجاا اتصواا إىل الطبلة بدور حجرة

____________________
(- Cours de linguistique generale : F.Sausure,P24)1
()2األصوات اللّغوية  :عبدالقادرعبدالجليل ،دارصفاءللنشر ،عمان،األردنط1898/1م،ص.91
()3أصوات اللّغةالعربية :عبدالغفارحامدهالل،مكتبة وهبة،القاهرة  ،مصر ،ط1111 / 2ه1881-م،ص . 45
()1األصوات اللّغوية :عبدالقادرعبدالجليل ،ص.91
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رنــني تضــخم اتص ـواا"(ّ . )1أمــا القنــاة الســمعيّة  ،فتتمّ،ــل

الص ـوان إىل
الصــوا  ،الّــذي مجّعــه ّ
نقــل ّ

()2
الصوتيّة إىل اتذن الوسطى.
غشاء الطّبلة " ويقوم هذا اتخري بنقل االهتزازاا ّ

 -األذن الوسـطى :تقـوم اتذن الوسـطى بنقـل الطاقـة الصـوتية مـن اتذن اخلارجيـة إىل النافـذة

البيضـاوية الـيت تشـكل بدايـة اتذن الداخليـة  ،وتتكـون اتذن الوسـطى مـن عظيمـاا السـمع وهـي
ثالث عظيماا :امل ـطرقة والركـ ـ ـاب  ،والـ ـ ـسندان " ( ،)3من أه ـ ـم وظائف ـ ـها محـ ـاية اتذن الداخـ ـ ـلي ـة

العلو ،بأن تقوم العضلة اتوىل بإيقا الطبلة على حني تقوم اتخـرى بتحريـك
من اتصواا البالغة ّ
الركـاب بعيـدا عـن النافـدة البيضـاويةّ ،أمـا الوظيفـة اتساسـية ال،انيـة لـألذن الوسـطى فهـي زيـادة كميـة
الطّاقة اتكوستيكية اليت تنقل إىل اتذن الداخلية"(.)1

ـفلي
مقسـم إىل عل ّ
األذن الداخليـة :وهـي عبـارة عـن جتويـف عظمـي مملـوء بسـائل  ،وهـو ّـوي وس ّ
يفصـل بينهمـا غشـاء رقيـق واجلـزء السـفلي وهـو املهـم عمليّـة السـماع َيتـوي علـى جسـم حلـزوين

يسمى القوقعة  ،والقوقعة عبارة عن فراغ من املدخل ينقسم إىل ثالث قنواا وهي"(:)6
قمعي الشكل ّ

-1القناةالقوقعية.
-2قناةالطبلة.
-3قناةدهليز.
السمع املتّصلة بالنّظام
وتعترب اتذن الداخليّة "املسؤولة عن عمليتني حيويتني  :التّوازن  ،وعملية ّ
الصوتيّة اليت تصل إىل اتذن ال ّداخليّة إىل إشاراا كهربائية وتبّ،ها
السمعي املتمّ،ل حتويل املوجاا ّ
ّ
()1
السمعي" .وتتكون اتذن ال ّداخليّة من القوقعة،والعصب
السمع العليا
ّ
املخ عرب العصب ّ
إىل مراكز ّ
____________________
الصوت اللّغوي  :أحمد عمر مختار  ،ص.38
( )1يُنظر  :دراسة ّ

السمعيات العربية في األصوات اللّغوية  :سعاد بسناسي  ،ص.28
(ّ )2

اسةالسمع والكالم صوتيات اللّغة من اإلنتاج إلى اإلدراك:عبدالعزيزمصلوح،عالم الكتب،القاهرة(،د.ط)1121/ه2226-م،ص.219
()3در
ّ
()1المرجع السابق :ص.262

()6علم األصوات:حسام البهنساوي،ص . 28
السمعيات العربية في األصوات اللّغوية  :سعاد بسناسي ،دار أم الكتاب  ،مستغانم  ،الجزائر،ط2212/1م،ص.28
(ّ )1
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السمعي  ،وهبما تتحقق عملية اإلتزان"(.)1وأهم عضو فيها  ،هي القوقعة فعند وصول
ّ
الصوتيّة وتقوم اتطرا
السائل
املوجاا ّ
ّ
الكيميائي جتاوبا مع ّ
الصوا إىل اتذن ال ّداخليّة " ّ
يتحرك ّ
ّ
الســمع
العصــبيّة بتحويــل ذلــك التّحــرك إىل شــحناا كهربائيّــة تصــل إىل مراكــز ّ
()2

أهنا صوا ما" .
فهمها على ّ

السمعي .
-شكل القوقعة والعصب ّ

____________________
( )1المرجع السابق  ،ص .32
السمعيات العربية في األصوات اللّغوية  :سعاد بسناسي  ،ص.31
( )2ا ّ

40
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()1

 -شكل توضيحي تجزاء اتذن-
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الصوت:
-2كيفية استقبال ّ
املوجــه الصــوتية إىل هص ـوان اتذن لينتقــل بعــد
تبــدأ عمليــة التقــاط اتذن ّ
للصــوا اإلنســاين بوصــول ّ

الصــماخ إىل الغشــاء الطبلــي الّــذي يتــأثّر بــه فيهتـ ّـز اهت ـزازاا تتناســب مــع هــذه املوجــاا ،
ذلــك عــرب ّ

و تقــوم اتذن الوســطى بــدور الوســيط الّــذي تنتقــل عــربه اهتـزازاا الطبلــة إىل القوقعــة

اجلــزء اتســفل

مــن اتذن الداخليــة و هنــا يهتـ ّـز مــا بالقوقعــة مــن الســائل التيهــي و هــو َيــرك بــدوره أطـرا اتعصــاب
اليت تتّصل باملراكز السمعيّة

"()1

املخ ليقوم بعد ذلك بتمجة هذه االهتزازاا إىل معان ومدركاا .
ّ

____________________
()1يُنظر  :مقدمة في أصوات اللّغة العربية وفن األداء القرآني  :عبد الفتاح عبد العليم البركاوي ،مؤسسة الرسالة  ،األردن (،د.ط)1891 /م،

ص.12
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المبحث الثاني :
{هجاز النطق عند االإنسان}

وفيــــــــه :
أوال  :مفهوم هجاز النطق عند االإنسان.
اثنيا  :أعضاء هجاز النطق عند االإنسان.
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 -شكل توضيحي تعضاء النّطق-
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أوال :مفهوم جهاز النّطق عند اإلنسان.
تص ــدر اتصـ ـواا اللّغوي ــة املختلف ــة إرادي ــا ع ــن اإلنس ــان ،وحتدي ــدا م ــن أعض ــاء النط ــق ،واحلقيق ــة "أ ّن
اإلنس ــان ال ميل ــك عضـ ـوا خمتص ــا ب ــالكالم وح ــده،وما نس ــميه أعض ــاء النط ــق أو الك ــالم ق ــد تعـ ـ ّددا
ـه،أما وظيفتهـ ـ ــا اتساسـ ـ ــية فهـ ـ ــي حفـ ـ ــظ حيـ ـ ــاة
وظيفتهـ ـ ــا رـ ـ ــذا الغـ ـ ــرض فـ ـ ــتة متـ ـ ــأخرة مـ ـ ــن تاریـ ـ ـ ّ

اإلنسان ").(1وفضال عن هذا فـإ ّن للجهـاز النطقـي لـدى اإلنسـان وظيفتـني  :اتوىل أساسـية تتم،ـل

الشم  ،والذوق  ،وتوصيل املاء إىل اجلهـاز ارضـمي ومـا إىل
العملياا احليوية الفيزيولوجية كالتّنفس  ،و ّ
ذلك .
ّأما الوظيفة ال،انية فتع ّد ثانوية تتم،ل

()2

إنتاج وحداا اتصواا اللّغوية " .

ختتص به الصوتياا النطقية ،إذ إ ّهنا تدرس أساسا هذا اجلهاز ،وخمتلف
وهذا الفرع من البح
ّ
اتعضاء املشكلة له ،وطريقة عملها ،وأوضاعها املختلفة ،واليت ينتج تبعا را الصوا اللّغوي.

واملتتبع للتاث اللّغوي العريب القد تجل التعر على كيفية تناول العرب رذا اجلزء من الدرس
الصويت يرى ّأهنم قد أفاضوا

احلدي عن جهاز النطق وخمتلف أعضائه منذ فجر الدراساا

اللّغوية اتوىل عندهم.
تطرق إىل وصف هذا اجلهاز إمجاال
جين ّ
لكن ابن ّ

البداية ،مشبها إيَّاه بآالا وأدواا أخرى

قوله":شبه بعضهم احللق والفم بالناي فإ ّن الصوا یرج فيه مستطيالأملس ساذجا كما جيري
الصوا

اتلف غفال بغري صنعة ،فإذا وضع الزامر أنامله على خروق الناي املنسوقة وراوح بني

لكل خرق منها خروقها صوا اليشبه صاحبه ،فكذلك إذا قطع
عمله ،اختلفت اتصواا  ،ومسع ّ
الصوا

احللق والفم باعتماد على جهاا خمتلفة،كان سبب استماعناهذه اتصواا

____________________
()1العربي ـ ـ ـ ــة ولهجاته ـ ـ ـ ــا :عب ـ ـ ـ ــد الرحم ـ ـ ـ ــان أي ـ ـ ـ ــوب  ،معه ـ ـ ـ ــد البح ـ ـ ـ ــوا وال ّدراس ـ ـ ـ ــات العربي ـ ـ ـ ــة،القاهرة ،مص ـ ـ ـ ــر(،د.ط)1891/م  ،ص.31
( )2العين :الخليل بن أحمد الفراهيدي،ج /1ص19
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وهو هبـذا يقـارن بـني جهـاز النطـق وآلـة النـاي حمـاوال تقريـب آليـة عمـل أعضـاء النطـق إىل

اتفهام.
ويتف ّـرد اتسـتاباذي مـن اتقـدمني بــإطالق اسـم علـى جهـاز النطـق كلّـه هـو "آلـة احلـرو "( )2وهـذا هــو

املعـىن الــذي اعتـاد القــدامى أن يع ّـربوا عنــه ب ـ " خمــارج احلـرو " للداللــة علـى جهــاز النطـق إمجــاال .وقــد
يكـون إطالقهـا عنـد التفصـيل

ذكـر خمتلـف أعضـاء النّطق،وعمـل ك ّـل عضـوواحلر الّـذي یـرج منـه.

وميكن أن نالحظ ّأهنا وردا ك،ريا عند العـرب القـدامى بأحـد املعنيـني السـابقني ،فقـد ذكـرا عنـد ابـن
()6
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الصويت على اختال اجتاهامهم مجلـة صـاحلة مـن
وبصورة عامة فقد "ذكر اللّغويون الّذين عنوا بال ّدرس ّ
أعضاء النّطق عند اإلنسان أثناء وصفهم للمخارج وحتديدهم للصفاا ،ويالحـظ أ ّن إيـرادهم هـذه
ـوعا للـ ّدرس ،ورمبــا
اتعضــاء يــأيت بقصــد معــني لإلملــام نهــاز النّطــق مســتقال عــن املـ ّ
ـادة الــيت تكــون موضـ ً
كان وراء ذلك الفهم احلدي عن هذه اتعضاء ،من خالل ذلك احلقل ال ّداليل الواسـع املتّصـل خبلـق
اإلنسان"

()8

.

____________________

(ّ )1سر صناعة اإلعراب :أبوالفتح عثمان بن جني  ،ج  /1ص .8 -9

شافية :االستراباذي  ،تحقيق :محمد الزفزاف ،مطبعة حجازي  ،القاهرة(،د،ط)1369 /هـ ،ج  /3ص .261
( )2شرح ال ّ
()3سر صناعة اإلعراب  :ابن جني ،ج  /1ص . 16

( )1المفص ـ ــل ف ـ ــي ص ـ ــنعة اإلع ـ ــراب  :الزمخش ـ ــري  ،تحقي ـ ــق :عل ـ ــى ب ـ ــوملجم  ،دار ومكتب ـ ــة الهالل،بي ـ ــروت  ،ط  ،1883 /1ص . 611
()6اللّبــاب فــي علــل البنــاء واإلعــراب:أبــو البقــاء العكبري،تحقيــق:غــازي مختــار طليمــات،دار الفكر،دمشــق،ط ،1886 /1ج  /2ص .111
()1المثل السائر:ضياء الدين الموصلي،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتية العصـرية ،بيـروت(،د.ط)،1886/ج  /1ص .166
()9صــبح األعشــى فــي صــناعة اإلنشــاء :أحمــد بــن علــى القلقشــندي ،تحقيــق :يوســف علــى طويــل،دار الفكــر،ط ،1دمشــق ،ج  /2ص 291
السيوطي:دار الكتب العلمية،،بيروت ،تحقيق:فؤاد على منصور،ط 1889 /1م ،ج ،1ص . 19
()9المزهر في علوم اللغة :جالل الدين ّ
( )8اللّسانيات وآفاق ال ّدرس اللّغوي :أحمد محمد قدور ،دار الفكر المعاصر ،بيروت  ،لبنان ،ط2212م ،ص .92
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ثانيا  :أعضاء جهاز النّطق عند اإلنسان:
يصـدر اتصـواا الّلغويــة جهـاز اإلنسـان يسـ ّـمى جهـاز النّطـق ،فعمليّـة النّـق اإلنسـان حتتــاج
إىل اشـتاك ك،ـري مــن اتجهـزة واتعضــاء مبـا رــا مـن وظــائف أساسـية غــري النّطـق  ،وهـذه اتعضـاء متتـ ّد
لكل واحد من هذه اتعضاء وظيفة أساسية غري النّطق.
من الرئتني إىل الشفتني،و ّ
ومن املعرو أ ّن ابن جين هو ّأول من عرض جلهاز النطق فشبّهه بالناي وبـوتر العـود ليقـ ّدم صـورة
عن العمليّة الطبيعية إلنتاج الكالم  ،وليوضح تقسيم اتصواا حبسب املخارج وتقسيمها إىل أصواا
صامتة وأخرى متحركة  ،وهذه الصورة اليت ق ّدمها أبوالفتح تع ّد خطـوة متقدمـة جـ ّدا الـدرس اللّغـوي
 ،لكنّهــا مت،ــل لــدينا صــورة صــحيحة للتطــور العلمــي عنــد العــرب  ،نقصــد تطــور املــنهج ت ّن البــدء كــان
()1

سليما إذ كان صادرا عن االتصال املباشر بالظاهرة اللّغوية " .
ً

ولقد اصطلح احملدثون من علماء اتصواا على تسمية اتعضاء اليت تشتك
()2

عملية النطق بأمساء

ع ّدة  ،فبعضهم يستخدم كلمة (جهاز) ،فيقول ( :جهازالنّطق)" .
() 3

() 6

() 1

() 1

الصويت)" ،أو(جهازالكالم)" .
أو(اجلهازالنّطقي)" ،أو(جهازالتصويت)" ،أو(اجلهاز ّ

وبعضهم يستخدم كلمة (أعضاء) فيقول (أعضاء النّطق)"(،)9أو(اتعضاء الصوتيّة) "(.)9
لقد درس اللّغويون اجلهاز النطقي إذ متكنوا من التّوصل إىل معلوماا ج ّد علميّة  ،فعرفوا أجزاءه
____________________
الصوتي عند العرب  :خليل إبراهيم العطية  ،ض11-12
( )1في البحث ّ
( )2مناهج البحث في اللّغة  :تمام حسان  ،ص.11
( )3علم األصوات:كمال بشر  ،ص.91
( )1دروس في علم أصوات العربية :جان كانتينو  ،ترجمة:صالحالقرمادي ،تونس(د.ط)1966/م،ص.19
القصاص ،مكتبة األنجلو المصرية،مصر ،ص.16
( )6اللّغة :جوزيف فندريس  ،ترجمة الدواخليومحمد ّ
()1المرجع نفسه  :ص.61
( )9األصوات اللّغوية  :إبراهيم أنيس  ،ص. 11
( )9أصوات اللّغة  :عبد الرحمان أيوب  ،ص .12
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عضوا عضوا مبساعدة علم التشريح .
يتألف جهاز النّطق البشري من اتجهزة العضوية اليت تعمل بشكل متناسق إلصدار أصواا
الكالم"(،)1من ثالثة أقسام رئيسية:
الجهازالتّنفسـي ):) L'appareil respiratoireوالّـذي يشـمل القفـص الصـدري وعضـالاالبطن باإلضافة إىل القصبة اروائية والشعب اروائية واحلجاب احلاجز ،والرئتني ،وهو الّـذي ينـتج تيـار
ارواء الالزم إلصدار اتصواا"(.)2
 الرئتان (:)Lungsتقع الرئتان على جانيب خط املنصف وهو اجلزء الّذي يشغله القلبمنتصـف التجويـف الصـدري ومهـا كتلتــان خمروطيتـان مـن مـادة اســفنجية عظيمـة املرونـة يغطيهمـا غشــاء
بلوري"(.)3وذكر بعض علماء التجويد الرئة اليت تقوم بدفع ارواء الّذي يعترب مادة الصوتاتساسية"(.)1

____________________

(-Dictionnaire de linguistique:J. Dubois.librairie Larousse.1973.)1
()2يُنظر  :في البحث الصوتي عند العرب  :خليل إبراهيم عطية  ،ص.13
السمع والكالم  :سعد مصلوح ،ص.92
()3دراسات ّ
()1يُنظــر :لطــائف اإلشــارات لفنــون الق ـراءات :اإلمــام شــهاب الــدين القســطالني  ،تحقيــق :عــامر الســيد عثمــان و عبــد الصــبور شــاهين ،دار
النشرالمجلس األعلى للشئون اإلسالمية،القاهرة،مصر،ط1382 /1هـ 1892 -م ،ج/1ص.193
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 -شكل توضيحي ملكوناا الرئة-

وتسمى قصبة احللـق.)1("،فهـي
-القصبة الهوائية ( :(Tracheaوتقع القصبة اروائية حتت احلنجرة ّ ،

قن ــاة غض ــروفية خماطي ــة تل ــي احلنج ــرة مباش ــرةمن اتعل ــى ،وتت ــألف م ــن حلق ــاا غض ــروفية غ ــري كامل ــة
اإلســتدارة مــن اخللــف متّصــلة ببعضــها الــبعض بواســطة نســيج غشــائي خمــاطي ،وهــي مغلقــة مــن طرفهــا
سمى باتوتار الصوتيّة أو فتحة احلنجرة"(.)2
اتعلى بواسطةتضخم مزدوج وهو ما ي ّ

وتتف ـ ّـرغ القص ــبة اروائي ــة م ــن جزئه ــا اتس ــفل إىل ش ــعبتني،كل ش ــعبة ت ـرتبط برئ ــة ،وتنته ــي م ــن اتعل ــى
بـاحلنجرة ،وتكـون للصـوا مب،ابـة فـراغ رنـان ،وال سـيما إذاكـان الصـوا عميقـا ،وغضـاريفها حبليـة مــن
اتمـ ــام ومـ ــن الـ ــداخل .وتنقسـ ــم مـ ــن أسـ ــفلها إىل فـ ــرعني رئيسـ ــني مهـ ــا الشـ ــعبتان اللّتـ ــان تـ ــدخالن إىل
الرئتني"(.)3

لسان املزمار واحلنجرة مها خط دفاع أمامي للقصبة اروائية ،يقوم حبمايتها ومحاية اجلهاز التّنفسي
____________________
()1ال ّدراسات الصوتيّة عند علماء التجويد :غانم قدوري الحمد  ،ص.89
()2اللّغة:فندريس  ،ص.11
الصوت اللّغوي  :أحمد مختار عمر  ،ص.122
()3دراسة ّ
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من تسلل اتجسام الغريبة كفتاا الطعام أو قطراا املاء أثناء البلع "

() 1

.

 الحجاب الحاجز(:)diaphragmeوهو عبارة عـن عضـلة مسـطحة تفصـل التجويـف الصـدري عـنجتويــف الــبطن  ،ويشــبه قبــة غــري منتظمــة تــربز إىل أعلــى الصــدر  ،وعنــدما تــنخفض عضــلة احلجــاب
احلاجز يتّسع جتويف الصدر فيتخلخل الضغط الداخلي الّـذي يسـبب دخـول ارـواء إىل الـرئتني ملعادلـة
الضغط املنخفض  ،وعندما يكتمل االستنشاق ترختي العضالا ويقل حجم الصدر  ،فيتم زفري ارواء
()2

الّذي بواسطته تتم عملية النّطق" .

-5الحنجرة( :)les larynxوهي من أهم أعضاء جهاز النّطق ،وتضم الـوترين الصـوتيني اللـذين رمـا
القــدرة علــى إنتــاج النغمــة الصــوتيّة الــيت تسـ ّـمى بــاجلهر أو ارمــس ،فهــي تقــع قمــة القصــبة اروائيــة،
تتكون من ع ّدة غضاريف تتّصل ببعضها ،حبي ميكن تجزائها القيام باحلركة الالزمة للتّنفس وإلخراج
بعض اتصواا املختلفة ،وأهم الغضاريف اليت تتألف منها:

"

()3

غضرو اجلزء اتدىن :يأخذ شكل حلقة .الغضرو الدرقي :يعر اجلزء البارز منه بتفاحة آدم ،عريض بارز من اتمام.-الغض ــروفان اررمي ــان :فهم ــا ق ــادران عل ــى احلرك ــة بواس ــطة نظ ــام العض ــالا وميكنهم ــا أن ينزلق ــا وأن

يسمى املزمار أو الغَلصمة(*) .ووظيفة
يستديرا وأن يتأرجحا .ويقع فوق احلنجرة شيء أشبه باللّسان ّ

هــذا اللّســان محايــة احلنجــرة وطريــق التّـنفس كلّـه أثنــاء عمليّـة بلــع الطعــام ،ويبــدوعلى كـ ّـل حــال أنـّـه
الدخل للّسان املزمار تكوين اتصواا بصورة مباشرة"(.)1وتقوم احلَنجرةبوظيفتني أساسيتني:
____________________
السمع و الكالم  :سعد مصلوح  ،ص.92
( )1دراسات ّ
( )2علم األصوات اللّغوية  :مناف مهدي موسوي  ،ص.32
الصوت اللّغوي  :أحمد مختار عمر  ،ص.121
( )3دراسة ّ

(*)الغلصمة :نوع من اللّسان واقع فوق الحنجرة تحمي الحنجرةأواللَّحم الذي بين الرأس والعنُق (.يُنظر :البارعفي اللّغة :أبو علي القالي (ت
 )361بغداد ،دار الحضارة العربية ،بيروت،لبنان(،د.ط)(/د.ت) ،ص).169
()1علم األصوات  :كمال بشر ،ص.136
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أي جسـم غريـب إليهمـا
-تقوم بدور الصمام الذي َيمي ممر ارواء إىل الـرئتني مـن تسـلّل ّ

أثنـاء

البلع.

تقـوم بعمليّـة التصـويت حيـ تعـ ّد احلنجـرة مصـدر الطاقـة الصـوتيّة لـدى اإلنسـان وبـاقي احليوانـاا() 1

اجملهزة بالرئتني" .

-رسم توضيحي للحنجرة-

___________________
()0يُنظر :مقدمة في اللّغويات المعاصرة :شحادةفارعوآخرون ،دار المعرفة الجامعية،مصر،ط2222م،ص. 52
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 -الوتران الصوتيان( : )Les cordes vocalesهي احلبـال الصـوتية أو اتوتـار الصـوتيّة ومهـا ليسـا

احلقيق ـ ــة ش ـ ــفتان أو شـ ـ ـريطان م ـ ــن

احلقيق ـ ــة وتـ ـ ـرين وعل ـ ــى ه ـ ــذا فالكلم ـ ــة وترليس ـ ــت دقيق ـ ــة ّإهنم ـ ــا

العضــالا"(.)1ومهــا أشــبه بشــفتني منهمــا بــوترين ،وهــذان الــوتران ممت ـدان مــن أعضــاء النّطــق املتحركــة،
ورماالقدرة على اختاذ أوضاع متعددة تؤثر

اتصواا الكالمية ،وهذه اتوضاع أربعة وهي ":

()2

الوضع اخلاص بالتّنفس " :قد ينفرج الوتران الصوتيان انفراجا ملحوظـا  ،حبيـ يسـمحان للـنّفس أنمي ّـر مــن خالرمــا دون أن يقابلــه أي اعـتاض أومــانع َ .يــدث

هــذه احلالـة مــا يسـ ّـمى

االصــطالح

وتسمى اتصواا اليت تنطلق حينئذ اتصواا املهموسة "
ّ
الصويت " ارمس " مقابل " اجلهر " ّ ،

()3

.

وضــعهما حالــة تكــوين نغمــة موســيقية" :يتضــام الــوتران أو ينطبقــان انطباقــا جزئيــا  ،حبي ـ يســمحلله ـواء املنــدفع مــن خالرم ـا أن يفتحهمــا ويغلقهمــا بســرعة وانتظــام فــائقني  .ومــن مثّ ينــتج مــا يعــر

بذبذبة اتوتار الصوتيّة  .وهي ذبذبـة حتـدث نغمـة موسـيقية ختتلـف
النغمة باتصواا

()1

الدرجـة والشـ ّدة  .وتعـر هـذه

اجملهورة" .

وضعهما حالة الوشوشة  :حالة الوشوشة تكون اتوتار وضع يقرب من وضعها حالة اجلهر ،لكــن مــع فــارق مهــم  ،هــو تصــلبها وجتمــدها حبيـ متنــع حــدوث أيــة ذبذبــة  ،واملعــرو أ ّن اتصـواا
مسرة حالة الوشوشة  ،حني تبقى اتصواا املهموسة
اجملهورة الكالم العادي  ،تصري أصواتًا ّ
علــى حارــا دون تغيـري  ،ومهمــا يكــن اتمــر  ،فلــيس مــن شــأن رجــال اتصـواا أن يعرضـوا للكــالم
حالة الوشوشة

() 6

" .

____________________
الصوت اللّغوي  :أحمد مختار عمر  ،ص.121
( )1دراسات ّ
السعران  ،ص.131
( )2علم اللّغة  :محمود ّ
( )3علم األصوات  :كمال بشر  ،ص.131
()1المرجع نفسه  ،ص.131
( )6علم األصوات  :كمال بشر  ،ص.139
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وضــعهما حالــة تكــوين مهــزة القطــع " :قــد ينطبــق الــوتران الصــوتيان انطباقــا تامــا لفــتة زمنيــة قصــرية،حبي ـ اليســمحان مبــرور ار ـواء مــن وإىل ال ـرئتني إىل أن َيــدث ذلــك االنف ـراج املفــاجا الــذي يعقب ــه
أويصحبه صوا انفجار  ،نتيجة الندفاع ارواء  .هذا الصوا ما نسميه مهزة القطع"

()1

.

للوترين الصوتيني وظائف نطقيةمه ّمة،ميكن إجيازها فيمايلي:
يقوم الوترانب إنتاج نغمةاجلهر املصاحبةلنطق اتصواتاجملهورةكالدال والياءوالواو.اتامامث ينفرجان فجأة ليسمع رماانفجار وذلك عندنطق مهزةالقطع العربية.
يس ّدان طريق ارواءس ّد ًّ-يقتبان ليمرارواءبينهماوذلك عندنطق صوا اراء

()2

.

 -شكل توضيحي للوترين الصوتيني-

____________________

( )1علم األصوات  :كمال بشر  ،ص.139
اسةالسمع والكالم :سعدمصلوح،ص107
()2يُنظر :در
ّ
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 -لسان املزمار :يسميه بعض من علماء اللّغة ب ـ ـ "الغلصمة"( ،)1وهو عبارة عن نسيج غضـرو م،لـ

الشكل أقرب ما يكون إىل ورقة الشجر "( ،)2ووظيفته اتساسية أن يكون صماما َيمي طريق التنفس
أثناء عملية

()3

البلع" .

- 3التجاويف فوق المزمار) : ( Les cavités supra glottiquesاليت تلعب دور املرنان وفيهـا
يتم إنتاج معظم اتصـواا اللغويـة ،وتتكـون مـن :جتـاويف البلعـوم واتنـف والفـم الّـذي يشـتمل علـى

الفك السفلى والعلوي واحلنك واللّسان واتسنان والشفتني"

()1

.

سمى هذا اجلزء بـالفراغ
 احللق(:) les pharynxفإنّه اجلزء الذي بني احلنجرة وأقصى احلنك ،وقد ي ّاحللقي أو التجويف احللقي  ،وهو الفراغ الواقع بني أقصى اللّسان واجلذر اخللفي للحلق"

() 6

.

 رسم توضيحي للتجاويف-__________________
السعران
()1علم اللّغة :محمود ّ

 ،ص.136

( )2أصوات اللّغة العربية  :عبد الغفار حامد هالل  ،ص.61
()3األصوات اللّغوية  :إبراهيم أنيس  ،ص.19
()1يُنظر :محاضرات في علم النّفس اللّغوي :حنفيبن عيسى ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،ط 2003 /16م ،ص.128
()6علم األصوات  :كمال بشر  ،ص.139
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ويقسمه علماء العربية إىل ثالثة أقسام  :أقصاه ووسطه وأدناه ،ويفهم من قورم أ ّن أقصى احللق خمـرج

للهمزة واراءّ ،أهنم جيعلون احلنجرة من

() 1

احللق" .

احلنــك) :)Palateويشــار إليــه أحيانــا باحلنــك اتعلــى  ،أو ســقف احلنــك  ،أو ســقف الفــم  "،وهــوالعضو الذي يتّصل به اللّسان

أوضاعه املختلفة

وينقسم احلنك إىل ثالثة أقسامهي ":

"

()2

.

()3

مق ــدم احلن ــك أو الل ،ــة أو أص ــول ال،ناي ــا :وه ــي حل ــم رقي ــق َي ــيط باتس ــنانمباشرة.

أص ــورا ويق ــع خلفه ــا

الصلب أو وسط احلنك أو الطبق الصلب أو الغـار أو النطـع :وهـو جـزء ثابـت غـري متحـرك
 -احلنك ّ

عر إىل احل ّد الفاصل ما بـني احلنـك
يقع بني الل،ة واحلنك اللني  ،وهو متقدم باجتاه الفم  .وميكن التّ ّ
بالضـغط
بالضـغط باتصـبع أو بطـر اللّسـان علـى مقدمـة احلنـك ،مث التاجـع ّ
الصـلب واحلنـك اللّـني ّ
ّ
للضغط"
حت يستجيب نسيج احلنك ّ
تدرجييا إىل الوراء ّ

()1

.

الصلب ع ّدة وظائف لغوية ،وهي كاآليت:
للحنك ّ
فهو خمرج لعدد من اتصواا اللّغوية :كاجليم والشني والياء.-كمـا يسـاهم بصـورة مباشـرة

إحـداث عمليـة الـرنني وهـذايعين أ ّن الـرنني املصـاحب لألصـواا

یتلف باختال شكل احلنك الصلب وحجمه

"()6

.

____________________
( )1الكتاب :سيبويه  ،ج /1ص.133
( )2األصوات اللّغوية  :إبراهيم أنيس  ،ص.19
( )3يُنظر  :مبادئ اللّسانيات  :قدور أحمد محمد  ،ص.61
والسمع :مصلوح سعد  ،ص.13
( )1يُنظر :دراسة الكالم ّ

وائل،عمان ،ط2223/1م،ص.18
()6يُنظر:األصوات اللّغوية :سميرشريف استيتية ،دار
ّ
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 احلن ــك اللّــني أو أقص ــى احلن ــك أو الطب ــق :وه ــو اجل ــزء الرخ ــو املتح ــرك  ،الّــذي َي ـ ّدد حبركت ــه نوعي ــةالصوا الّذي یرج من الفم أو اتنف .وهناك اختال
ّ

اتصواا يقسمونه إىل قسمني

() 1

تقسيم احلنك (سقف الفم) فبعض علماء

() 2
يقسمه إىل ثالثة أقسام :
احلنك الصلب واحلنك اللني ،وبعضهم " ّ

()3
يقسـمه إىل أربعـة
مقـدم احلنـك أو اللّ،ـة ،وسـط احلنـك ،احلنـك اللّـني (أقصـى احلنـك)  ،وبعضـهم:
ّ

أقسام ،فيأخذون بالتقسيم السابق وجيعلون اللّهاة قسما مستقال عن احلنك اللّني.

 التجويف اتنفي( :) cavité nasaleوهو جتويـف يـدفع ارـواء مـن خاللـه عنـدما يـنخفض احلنـكاللني فينفتح الطويل أمام ارواء اخلارج من الرئتني ليمر من طريق اتنف ،وتربز من خـالل عمليّـة الـزفري
بعض اتصواا كامليم والنون العربيتني" (. )1

–التجويف الفموي ( :) cavité buccaleوهو يقع فوق املزمار ويقوم بالدور الرنان أو يعترب فراغا
ومـن أهـم أعضـاء النّطـق الـيت تسـاعد علـى تقويـة مجيـع اتصـواا نظـرا لسـعته وقابليتـه لالتسـاع
()6

والضيق" .

 اللّهاة( :)La luetteوهي زائدة متحركة صغرية متدلية إىل أسفل مـن الطـر اخللفـي للحنـك اللّـني"( ، )1ورا دخل

نطق القا العربية كما ينطقها جميدو القراءة اآلن"(  . )9وتقوم اللّهاة بعدة وظائف

نطقية:
____________________
( )1يُنظر :الصوتيات  :برتيل مالبرج  ،تعريب :عبد الصبور

شاهين ،مكتبة الشباب ،القاهرة ،مصر (،د.ط)( /د.ت)،ص.11

السمع و الكالم  :سعد مصلوح  ،ص.132
( )2دراسة ّ
( )3يُنظر :األصوات اللّغوية  :إبراهيم أنيس  ،ص.19
( )1علم األصوات  :كمال بشر  ،ص.112
الصوت اللّغوي :أحمد مختار عمر  ،ص.126
( )6دراسات ّ
( )1التجويد واألصوات  :إبراهيم نجا،دار الحديث ،القاهرة،مصر(،د.ط) 1128/ه2229-م ،ص.11
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.

ترختـي العضـالا اللّهويـة احلنكيـة الرافعـة لتفـتح جمـاري اتنـف أمـام تيـار ارـواء ،وهـذا إلنتـاجاتصواا اتنفية كصويت امليم والنون.
تنقـبض العضـالا اللّهويـة احلنكيـة ،فريتفـع احلنـك اللّـني إىل اتعلـى واخللـف باجتـاه جـدار البلعـوم
تسمى هذه العملية بالغلق اللّهـوي البلعـومي وهـذا الغلـق ضـروري إلنتـاج اتصـواا الفمويـة
الداخليّ ،
كالتاء والكا "

()1

.

شكل يوضح اللّهاةعند اإلنسان.

 اللّسـ ــان( :) langueوهـ ــو مـ ــن أهـ ــم أعضـ ــاء النّطـ ــق ،وَيتـ ــوي علـ ــى عـ ــدد كبـ ــري مـ ــن العضـ ــالاال ـ ــيت متكنّ ـ ــه م ـ ــن التح ـ ــرك  ،واالمت ـ ــداد  ،واالنكمـ ـ ــاش  ،والتلـ ـ ــوي إىل أعل ـ ــى أو إىل اخلل ـ ــف ،وه ـ ــذه
السـ ــهولة

التحريـ ــك مكنـ ــت االتصـ ــال بأيـ ــة نقطـ ــة مـ ــن الفـ ــم  ،فنـ ــتج عـ ــن حتركاتـ ــه املختلفـ ــة عـ ــدد

كبري من اإلمكاناا الصوتية

اجلهاز النطقي  ،والغرابة بعد هذا إذاكان امسه يراد

____________________
()1علم األصوات  :كمال بشر،ص. 139
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كلمة اللّغة عند ك،ري من الشعوب"(.)1ويرتبط جذره بالعظم الالمي ولسان املزمار والبلعوم ،وميتد طرفه
إىل اتمـام حـت القواطـع السـفلى ،كمـا يتصـل سـطحه السـفلي بالفـك اتسـفل"( ، )2ويقـال

العربيـة

اللسان العريب أو لسان العرب ويقصدون بذلك اللّغة العربية " (. )3فهذه اخلاصية تسـاعده علـى النّطـق
ـؤخره للــوراء  ،ويرتفــع
لص ــوا املضــموم يتاجــع مـ ّ
الصــحيح للحــرو فمــ،ال عنــدما "ينطــق با ّ

اجت ــاه

()1

أقصى احلنك اتعلى" .

يقسم بعض علماء الصوا احملـدثون اللّسـان إىل أربعـة أقسـام رئيسـة ،وبعضـهم یتصـرها
أقسام داجمني اجلذر مع أقصى اللّسان ،وهذه اتقسام هي:

ثالثـة

 جذر اللّسان (  :)La racine de la langueوهو اجلزء الّذي يشـكل اجلـدار اتمـامي لتجويـفالبلعوم ،عندما يكون اللّسان وضع الراحة .
أقصى اللّسان(  :) Dos de la langueوهو اجلزء املقابل  ،أو مؤخرته للحنك اللّني.وسط اللّسان ( :) Milieu de la langueوهو اجلزء املقابل للحنك الصلب.طر اللّسان ( : ) Plat de la langueو هو اجلزء الّذي يقابل اللّ،ة "(. )6قسمه سيبويه إىل أربعة أقسام ":
وقد ّ

() 1

____________________
( )1المدخل إلى علم اللّغة  :رمضان عبد التّواب  ،ص.21
السمع و الكالم  :سعد مصلوح  ،ص . 135
( )2يُنظر  :دراسة ّ

( )3علم األصوات  :كمال بشر  ،ص.139
الصوتيّة في كتاب سيبويه :إعداد مكي درار  ،رسالة ماجستير  ،إشراف خليل إبراهيم العطية  ،جامعة وهران ،
()1الحروف العربية وتبدالتها ّ

1896م1891-م  ،ص.12

السمع و الكالم :سعد مصلوح  ،ص .131
()6يُنظر  :دراسة ّ
( )1الكتاب  :ألَبي بشر عمرو بن عثمان سيبويه  ،ج/1ص.133
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أقصى اللّسان أو مؤخره  ،وهو اجلزء املقابل للحنك اللّني الرخو.وسط اللّسان  ،وهو اجلزء املقابل للحنك الصلب.طر اللّسانوهو اجلزء املقابل لل،ة.جانب اللّسان ،وهو اجلزء املقابل لألصداغ .وتمهية اللّسان النّطق  ،أطلق على اللّغة نفسها اللّسان ،فلسان القوم لغتهم  ،و القرآن الكـر
ول إَِّال بِلِ ِ
ان قَـوِم ِه لِيبـيِّن لَ ُهم فَـي ِ
قال تعاىل ﴿ :وَما أ َْر َسلْنَا ِمن َّر ُس ٍ
شاءُ َويَـ ْه ِدي َمـن
ضل اللَّـهُ َمن يَ َ
س ْ َُ َ ْ ُ
َ
َ
"()2
شاء و ُهو الْع ِزيز الْح ِكيم ﴾"(. )1وقوله تعاىل أيضا ﴿:بِلِس ٍ
ان َع َربِ ّي ُمبِين﴾
َ
يَ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ
فيقسمون اللّسان إىل ثالثة أقسام هي  :أقصى اللّسان  ،ووسط اللّسان وطر اللّسـان ،
ّأما احملدثون ّ
ويدخلون هناية اللّسان ،أو ذلقه

طر اللّسان .

يبني شكل اللّسان وأقسامه-
-رسم توضيحي ّ

____________________
()1سورةابراهيم  :اآلية []21
()2سور الشعراء  :اآلية [.]186
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 اتســنان( :(les dentsوهــي مــن أعضــاء النّطــق ال،ابتــة اجلهــاز النطقــي "،وهنــاك أســنان عليــا،وأســنان ســفلى ،واتســنان تتخــذ مواضــع يعتمــد عليهــا عنــد نطــق بعــض اتصـواا كمــا التــاء والــدال

م،ال"( .)1ولألسنان قسمان :

 -قسم ظاهر  :ويسمى التّاج.

قسم غري ظاهر  :وهو منغرسمهمة
ولألسنان وظائف ّ

السن.
اللّ،ة ّ
ويسمى جذر ّ
نطق الـدال

عدد من اتصواا  ،فقد يعتمد عليها اللّسان م،ال كما
()2

والتاء عند بعض النّاس  ،كما تقع اتسنان العليا فوق الشفة السفلى حال النّطق بالفاء" .

املهمــة  ،تتخــذان أوضــاعا خمتلفــة عنــد نطــق
 الشــفتان( : )les levresم ـن أعضــاء النّطــق املتحركــة ّاتصواا املختلفة  ،وقد تنطبق الشفتان انطباقا تاما تسمحان للهواء باخلروج  ،وقد تنفرجـان ويتباعـد
مابينهما إىل أقصى ح ّد "وَيدث االنطباق التام نطـق"البـاء"مـ،ال  ،وَيـدث االنفـراج الكبـري ك،ـري

من اتصواا كالكسرة العربية م،ال ومع بعض اتصواا اتخرى"(.)3

الصـفاا أمجلهـا عـاطف مـذكور
واملالحـظ علـى أعضـاء اجلهـاز النّطقـي ّأهنـا متتـاز نملـة مـن ّ
النقاط التالية:
 أك،ر هذه اتعضاء ثابت ال يتحرك ،أما اتعضاء املتحركة فهي  :الوتران الصوتيان ،واللّهاةواللّسان والشفتان.
 معظم اتصواا اللّغوية تصـدر عـن التجويـف الفمـوي باسـت،ناء صـويت املـيم والنـون فإ ّهنمـا يصـدرانعن التجويف اتنفي.
____________________
السعران  ،ص.112
( )1علم اللّغة :محمود ّ
( )2علم األصوات :كمال بشر ،ص.18
( )3المرجع نفسه ،ص.112
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 حدوث خلل على مستوى عضو من هذه اتعضاء يؤثر على إصدار اتصواا تأثريا حمددا،أما إذا كان اخللل

الوترين الصوتيني فيتعذر النطق متاما

()1

.

تلك اليت ذكرا سابقا هي أعضاء النّطق  ،يظهر مدى أمهيتها عملية الكالم كلّها بال است،ناء
ومــع تفــاوا

الصــوا اللّغــوي إلمتــام عمليّـة
اتمهيــة  ،تتكامــل فيمــا بينهــا بصــورة دقيقــة إلنتــاج ّ

صورها اللّغويون احملدثون مبساعدة الوسائل اإللكتونيّة احلدي،ة .
التّواصل  ،فهي أعضاء ّ

____________________
()1يُنظر :علم اللّغةبين التراا والمعاصرة :عاطف مدكور ،دارالثقافة،القاهرة،مصر(،د.ط) 1987/م،ص. 11
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المبحث الثالث :
{تصنيف الصوات العربية}

وفيــــــــه:
أوال  :معايري تصنيف الصوات العربية.
اثنيا  :الصوات الصامتة(السواكن) يف اللغة العربية.
اثلثا  :الصوات الصائتة(احلراكت)يف اللغة العربية .
رابعا  :صفات الصوات يف اللغة العربية.
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أوال  :معايير تصنيف األصوات العربية.
يطلق علماء اللغة على اآلثار السمعية اليت تصل للمتكلم نتيجة لعملية الكالم اسم الصوا
أي لغة ع ّدة تقسيماا  ،ولكن أساسها التقسيم ال،نائي املعرو :
اللّغوي  ،وتصواا ّ
 اتصواا الصامتة* أو الساكنة(*) (،)CONSONNESم،ل (:ب -ا  -ث -ج  -ح)...تهنا خترج من هواء
 -اتصواا الصائتة ،وقد أطلق عليها اخلليل اسم احلرو اروائية  ،وذلك ّ

اجلو دون أن تقع

"()1
جين فقد مسّاها باحلرو
ابن
ا
أم
.
ّ
مدارج اللّسان أو احللق أو اللّهاة ( ّ

()2
أيضا احلركاا أو أصواا العلّة أو أصواا اللّني( .)VOYELLESفهي
ى
وتسم
،
املصوتة"
ّ ً
ّ

العربية(:)3

الفتحة /ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /و الضمة /ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  /والكسرة /ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ/و الفتحة الطويلة  /ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا : /وهي ألف مسبوقة بفتحة.
والضمة الطويلةـ  /ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و :/وهي واو مسبوقة بضمة.
و الكسرة الطّويلة  /ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي  : /و هي ياء مسبوقة بكسرة

وأساس هذا التقسيم قائم على طبيعة اتصواا وخواصها املميّزة را ،وذلك بالتكيز على خاصيتني
مهمتني:
 -وضع اتوتار الصوتيّة.

 -طريقة مرور ارواء.

____________________

سمى هذا الصنف باألصوات الصامتة المستشرق األلماني برجشتراسر ( .يُنظر  :التّطور النحوي للغة العربية :برجستراسر  ،ص.)23
ممن ّ
(* ) ّ
سمى هذا الصنف باألصوات الساكنة إبراهيم أنيس  (.يُنظر :األصوات اللّغوية ،إبراهيم أنيس ،ص.)16
وممن ّ
(*) ّ
( )1يُنظر  :العين  :الخليل بن أحمد الفراهيدي ،ج/1ص.69
( )2يُنظر  :الخصائا  :أبو الفتح عثمان بن جني  ،ج/3ص.121
( )3يُنظر :علم األصوات الّلغوية :عصام نور الدين  ،ص.181
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هذين التقسيمني معا ،وجد أ ّن اتوتار الصوتية تكون غالبا

باحلركاا ،وأ ّن ارواء

وضع الذبذبة عند النطـق

مير حرا طليقا من خـالل احللـق والفـم" ( .)1وينبـين أيضـا علـى
أثناء النطق هبا ّ

أســاس "وجــود حــبس أو تضــييق

جمــرى ار ـواء عنــد النطــق بالص ـوامت ،وعــدم وجــود أي حــبس أو
()2

تضييق عند النطق بالصوائت ،وهذا هو اتساس املعول عليه ك،ريا لدى أك،ر الدارسني" .

يع ّد هذا التصنيف أوليا وأساسيا تصواا أية لغة ،تليه تصنيفاا أخرى تتعني من مجلة اخلصائص
فتقسم الصوامت والصوائت بدورها إىل جمموعاا جزئية ،هبا يعر بناء
اليت تتميز هبا اتصواا ّ .

اللّغة الصويت ونظامها الفنولوجي.

فقسموا اتصواا إىل صوامت وصوائت" :اتصواا
وقد عر العرب قدميا هذا التصنيفّ ،

الصامتة يطلقون عليها احلرو  ،وهذه احلرو هي اليت أولوها عناية خاصة ،ووجهوا إليها معظم

جهودهم وحبوثهم الصوتية ،فهي اليت أخضعوها للتصنيف والتقسيم دون احلركاا ،وهي اليت نظروا
فيها نظرا جادا من حي خمارجها وصفامها املختلفة"( .)3لكن هذا ال يعين بالضرورة إمهارم لدراسة
احلركاا متاما فـ"ال نعدم أن نع،ر على أقوال متناثرة هنا وهناك ،تشري إىل شيء من خواص احلركاا
تهنا حترك احلر وتقلقله ،أو كما قال بعضهم
وصفامها ،فاحلركاا إّمنا مسيت كذلك على رأيهم ّ
تهنا جتذبه حنو احلرو اليت هي أجزاؤها ،فالفتحة جتذبه حنو اتلف ،والكسرة حنو الياء ،والضمة
ّ
حنو الواو ،ولكن هذا التفسري كما نرى أقرب إىل أن يكون تعليال لتسميتها باحلركاا من كونه بيانا
()1

وتوضيحا خلواصها" .

لكل قسم" فهما عند إبراهيم أنيس(أصواا
ووضع علماء العرب احملدثون تقسيماا عديدة ّ
___________________
( )1علم األصوات  :كمال بشر  ،ص.162-118
( )2مبادئ اللّسانيات  :أحمد محمد قدور ،ص.698
( )3علم األصوات  :كمال بشر ،ص.163
( )1المرجع السابق ،ص.166
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سـاكنة وأصـواا لـني) ،وعنـد حممـود السـعران (صـوامت وصـوائت) ،وعنـد متـام حسـان (أصـواا
صحيحة وأصواا علّة) ،وعند كمال بشر(أصواا صامتة وحركاا) وعند صـاح القرمـادي (حـرو
وحركـاا) ،وعنـد أمحـد خمتـار عمـر (سـواكن وعلـل) ،و عنـد أمحـد خنلـة(صـوامت وصـوائت) وعنـد
رمضـان عبـد التـواب(أصـواا صـامتة وأصـواا متحركـة) وعنـد عبـد الرمحـان احلـاج صـاح( حـرو
جوامد ،وحرو

() 1

مصوتة) " .

إ ّن تقسـيم الّلغـويني احملـدثني ال یتلـف ك،ـرياً عـن تقسـيم اللّغـويني القـدامى إالّ وضـع بعـض
املصطلحاا العلميّة أو دقّة حتديد خمرج الصوائت مـع الـزمن املسـتغرق لنطقهـا وحتديـد الفـرق بينهـا
وبني الصوامت .
بالصـامت  ،بـالروح مـن اجلسـد وأقـل منهـا  ،تشـبيهه بالعضـالا
الصـائت ّ
وميكن تشبيه عالقـة ّ
النتصور جسما حيّا بال روح  ،والجسما متحركا بال عضالا  ،فإنّه الميكننا هنا ،
اجلسد  ،فإذا كنا
ّ
()2

نقر بوجود صامت منطوق  ،بدون صائت يعمل على إجياده وحتريكه" .
أن ّ

ثانيا  :األصوات الصامتة (السواكن )في اللّغة العربية.
 -0مفهوم األصوات الصامتة:
الصوا اجملهور ،أواملهموس  ،الّـذي َيـدث أثنـاء النّطـق بـه اعـتاض
تعر اتصواا الصامتة بأ ّهنا ّ ":
ّ
أو ع ــائق جم ــرى ارـ ـواء ،سـ ـواء أك ــان االع ـتاض ك ــامال كم ــا نط ــق ص ــوا م ،ــل ال ــدال ،أو ك ــان
االعتاض جزئيا كما

()3
يسميها بعـض احملـدثني اتصـواا احلبسـيّة"( ،)1وهـي اتصـواا
و
الشني "...
ّ

الناجتة عن حبس تيار النّـ َفس عند النّطق هبا وإعاقته

أحد مواضع النّطق إعاقة خفيفة أو

___________________
( )1البنية اللّغوية لبردة البوصيري  :رابح بوحوش ،:ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، 1993،ص. 18
()2الوظائف الصوتية وال ّداللية للصوائت العربية  :إعداد مكي درار  ،إشراف عبد المالك مرتاض  ،رسالة دكتوراه الدولة 2223-2222 ،م،
جامعة وهران -السانيا ،ص.199

( )3علم اللّغة العام  :كمال بشر  ،ص.82
( )1الوجيز في فقه اللّغة  :محمد األنطاكي،دار العربي  ،بيروت ،لبنان،ط(/ 1د.ت)،ص . 112
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شــديدة "(. )1واتص ـواا الــيت ينطبــق عليهــا هــذا التعريــف هــي احلــرو ارجائيــة ال،مانيــة والعشــرون
اللغـ ـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ـ ــة ،وهـ ـ ـ ـ ــي ( :أ.ب.ا .ث.ج.ح.خ.د.ذ.ر.ز .س .ش .ص .ض.ط. .ع-غ. .
ق.ك.ل.م.ن.ه.و.ي).
 -2أنواع األصوات الصامتة :
وقد صنّف علماء اتصواا الصوامت بناء على أسس ثالثة رئيسة ،هي :
 وضعية اتوتار الصوتيّة.أي املخارج .
 مواضع النّطق ّ حالة مرور ارواء واملوانع اليت تعتضه عند النّطق "(.)2 - 0-5تصنيف الصوامت باعتبار وضع األوتارالصوتية:
تصــنّف اتصـواا الصــامتة حبســب ذبذبــة اتوتــار أو عــدم ذبــذبتها أثنــاء عمليّـة النّطــق إىل أصـواا
جمهــورة( ، )sonoresوأص ـواا مهموس ــة ( ،)Sourdsوذكــر كم ــال بش ــر أ ّن هنــاك تص ــنيفا ثال ،ــا وه ــو
أصواا المهموسة وال جمهورة"(.)3

 قد ينفرج الوتران الصوتيان بعضهما عن بعض خالل عمليّة مرور ارواء مـن الـرئتني حبيـ يسـمحانلــه بــاخلروج دون أن يعــتض طريقــه أي شــيء ،ومــن مثّ ال يتذبــذبان  ،فمــا َيــدث هــذه احلالــة ميكــن
أن نصــطلح علي ــه ب ــارمس (نقــول ه ــذا ص ــوا مهم ــوس وذلــك م ــا ين ــتج عــن غي ــاب اهت ـزاز ال ــوترين)
واتصـ ـواا املهموس ــة اللّغ ــة العربي ــة ،ه ــي( :ا .ث .ح  .خ  .س  ،ش  .ص  .ط  ، .ق .

ك  .هـ = 05صوتا "(. )1
___________________

لسعران  ،ص. 112
()0علم اللّغة مقدمة للقارئ العربي :محمود ا ّ
()2يُنظر :علم األصوات  :كمال بشر  ،ص.213
()3يُنظر  :المرجع نفسه  ،ص.193
( )1علم األصوات  :كمال بشر  ،ص.199
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 -قد يقتب الوتران الصوتيان بعضهما من بعض أثناء مرور ارواء وأثنـاء النّطـق فيضـيق الفـراغ

هـذه

احلالة بينهما حبي يسمح مبرور ارواء ولكن مع إحداث اهتزاز وذبذباا سريعة منتظمة رذه اتوتار
يسمى باجلهر (نقول هذا صـوا جمهـور وذلـك مـا ينـتج عـن اهتـزاز الـوترين
ففي هذه احلالة َيدث ما ّ
الصوتيني أثناء النّطق ببعض اتصواا ) واتصواا الصامتة اجملهورة كما ننطقها اليوم لغتنا العربية
هي :ب ،ح  ،د  ،ج  ،ذ  ،ر  ،ض ،

 ،ع  ،غ  ،ل  ،م  ،ن  ،و الـواو

حنـو( ولـد وحـوض)

والياء حنو (يتك  ،بيت ) =02صوتا"( . )1الكتشا جهـر الصـوا وذلـك بـأن متسـك حنجرتـك
برفــق بإهبامــك وســبابتك  ،مثّ انطــق علــى التـوايل الصــوتني (ذ  ،س) فســتحس اهتـزازا احلالــة اتوىل،
الصوا اجملهور.
وذلك لتحرك عضالا احلنجرة حالة ّ
وقــد أضــا علمــاء العربيــة الطــاء والقــا وارمــزة إىل اتص ـواا اجملهــورة وأخرجوهــا مــن اتص ـواا
()2

املهموسة  ،وهذا الّذي قالوا ال يوافق نطقنا احلايل رذين الصوتني " .

 قــد ينطبــق الــوتران انطباقــا تامــا فــال يســمح مبــرور ارـواء إىل احللــق مــدة هــذا االنطبــاق ومــن مث ينقطــعالــنفس مث َيــدث أن ينفــرج هــذان الــوتران فيخــرج صــوا انفجــاري نتيجــة النــدفاع ار ـواء الّـذي كــان
الصـوا هـو مهـزة القطـع  ،فهمـزة القطـع العربيـة إذن صـوا صـامت
حمبوسا حاال لالنطباق التّام ،هـذا ّ
ال هو مهموس وال هو باجملهور"(. )3

ّأمــا علمــاء اتص ـواا القــدماء فقــد وصــفوا ظــاهريت اجلهــر وارمــس بكــل اقتــدار معتمــدين علــى

وقس ـموا اتص ـواا إىل جمهــور ومهمــوس تقســيما دقيقــا
تــذوقهم للّغــة وإحساســهم الفطــري بأص ـوامها ّ ،

اتفق مع  ،وحني ّفرقوا بني اتصواا اجملهورة واملهموسة  ،مل يشريوا إىل وضع اتوتار الصوتيّة  ،ومل
____________________
( )1علم األصوات  :كمال بشر  ،ص. 191
( )2المرجع نفسه  :ص.166

()3يُنظر :مدخل في الصوتيات  :عبد الفتاح إبراهيم ،دار النشر،تونس(د.ت)( /د.ط ) ،ص.82
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حتديـد اجلهـر وارمـس  ،كمـا فعـل ال ّدارسـون احملـدثون  ،بـل كـان اعتمـادهم

وردده ــا م ــن ج ــاء بع ــده "( . )1كم ــا ي ــذكر أ ّن تعريف ــامهم للجهـ ـر
عل ــى مص ــطلحاا ذكره ــا س ــيبويه ّ ،

وارم ـ ـ ــس " تتّس ـ ـ ــم بالص ـ ـ ــعوبة والتعقي ـ ـ ــد إىل ح ـ ـ ـ ـ ّد أنّـ ـ ـ ـه ل ـ ـ ــيس م ـ ـ ــن الس ـ ـ ــهل التع ـ ـ ـ ّـر بدقّ ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى
مقاصدهم "(.)2
موضــعه ومنــع

الص ـوا اجملهــور بقولــه " :حــر أشــبع االعتمــاد
وقــد عـ ّـر ســيبويه(ا081ه ـ) ّ
الصـوا " ( .)3وع ّـر املهمـوس بأنـّه "حـر
النفس أن جيري معه ّ
حت ينقضي االعتماد عليـه وجيـري ّ
()1
حت جرى النّفس معه " .
أضعف االعتماد موضعه ّ
ـبع االعتمـاد
ّأمـا ابـن ج ّـين فع ّـر
ّ
الصـوا اجملهـور قـائالً  " :حـر ٌ أش َ
() 6
الصوا" .
جيري معه ّ
حت ينقضي االعتماد وجيري ّ

َّفس أن
موضـعه َ ،
ومنَ َـع الـن َ

وقد استنتج إبـراهيم أنـيس مـن مجلـة مـا ذكـره سـيبويه " بـأ ّن سـيبويه ومـن تبعـه مـن القـدماء علـى
علم حقيقي بطبيعـة اجملهـور واملهمـوس مـع ّأهنـم أغفلـوا الـوترين الصـوتيني  ،فقـد ذكـر سـيبويه اتصـواا
جملهورة واملهموسة  ،وعيّنها واتّفق

هذا مع ما أثبتته التجارب احلدي،ة فيها ثالثة أحر (القا ،

____________________
( )1المقتضب :أبو العباس محمد بن يزيد المبرد  ،تحقيق  :محمد عبد الخالق عطية  ،وزارة األوقاف  ،مصر  ، 1881 ،ج / 1ص.332
( )2علم اللّغة العام :كمال بشر  ،ص.99
( )3الكتاب  :ألَبي بشر عمرو بن عثمان سيبويه  ،ج / 1ص.131
()1المصدر نفسه  :ج /1ص.131
سر صناعة االعراب  :أبو الفتح عثمان بن جني  ،ج/1ص.12
(ّ )6
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والطاء ،وارمزة)"( .)1فقول سـيبويه"حـر أشـبع االعتمـاد
الصوا املشبع  ،والوضوح السمعي.
احملدثون ومها ّ :

() 2
ـص عليهمـا
موضـعه" يشـري إىل أمـرين ن ّ

وخنلــص مــن هــذا أنّــه وقــع خــال بــني اتقــدمني واحملــدثني

بعــض اتص ـواا مــن حي ـ اجلهــر

وارمس ،فارمزة ،والقا  ،والطاء  ،عند القدماء جمهورة وعند احملدثني مهموسة  ،فارمزة قد وصفها
القــدماء بأهنــا جمهــورة  ،بينمــا أغلــب احملــدثني وصــفوها بأهنــا مهموســة  ،ورمبــا يرجــع ذلــك اخلطــأ مــن
القدماء إىل أهنم ينطقوهنا متلوة بفتحة  ،والفتحة جمهورة"(.)3وهناك سبب أخر وهو التقـارب

النطـق

 ،وهذا ما أكده البشري السيد" ولعل اعتبار القا مهموسا عند احملدثني يعود إىل قرب نطق الكا
()1

العربية فهو مهموس" .

 -5-2تصنيف األصوات تبعا للمخارج .
إن اللّغــة أص ـواا تصـ هـدرها آلــة النطــق(جهــاز النطــق)  ،ولكــل صـ ٍ
َّ
ـوا موضــع یــرج منــه  ،ي َسـ َّـمى
ٌ ْ َ
املخــرج  ،ودراســة خمــارج احلــرو مــن املوضــوعاا اتساســية الــيت عــين هبــا علمــاء اللغــة العربيــة وعلمــاء
التجويــد املتقــدمون  ،وهــي موضــع عنايــة علمــاء اتص ـواا اللّغويــة احملــدثني أيض ـاً  ،وهنــاك توافــق علــى
ك،ري من تفاصيل هذا املوضوع بني الفريقني
 -1-2- 2مفهوم المخرج :
مقره وانفصل  ،فيكون املخرج موضـع
املخرج لغة :اسم مكان من الفعل خرج یرج ،مبعىن برز من ِّ
()6

اخلروج" .

____________________

( )1األصوات اللّغوية  :إبراهيم أنيس  ،ص .121-123
( )2الكتاب  :ألَبي بشر عمرو بن عثمان سيبويه  ،ج /1ص.131
( )3علم األصوات  :كمال بشر  ،ص.116
( )1المرجع نفسه  ،ص.193
( )6لسان العرب  :أبو الفضل جمال الدين بن منظور  ،ج/3ص (. 93خرج ) .
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واملخرج اصطالحاً عنـد املتقـدمني " :املوضـع الـذي ينشـأ منـه احلـر "( ،)1أو هـو " موضـع خـروج
احلــر "( ،)2أو " املقطــع الــذي ينتهــي الصــوا عنــده"( ،)3وعـ ّـر عــدد مــن دارســي اتصـواا احملــدثني
() 1
ـاس ( التالقـي ) أو التقـارب"( ،)6أو هـو" النقطـة
املخرج بأنه " مكـان النطـق"  ،أو هـو " موضـع التَّم ِّ
الدقيقة اليت يصدر منها أو عندها الصوا"(.)1

وقد استعمل علماء اللّغة العربية القدماء هذا املصطلح مث أصبح متـداوال لـدى املـؤلفني مـن بعـدهم
 ،غــري أنـّـه مل يكــن االصــطالح الوحيــد  ،إذ جنــد اخلليــل بــن أمحــد يعطــي عـ ّدة مصــطلحاا مرادفــة رــذا
الوص ــف كتاب ــه العـ ــني  ،وهـ ــي  :احليـ ــز ،واملب ــدأ  ،واملدرجـ ــة  ،وقـ ــد اسـ ــتعمل مص ـ ـطلح "احليـ ــز " ،
قولـه ":فلـم يكـن رـا حيـز تنسـب إليـه "( .)9كمـا جنـد اخلليـل بـن أمحـد الفراهيـدي يـذكر مصـطلح

حاحا رـا أحيـاز و
املدرج قوله " :العربية تسعة و عشرون حرفا ،منهـا سـة و عشـرون حرفـا صـ ً
مدارج ،و أحر جو و هي :الواو و الياء ،و اتلف اللّينة و ارمزة ،و مسّيت جوفا ت ّهنا خترج من
اجلو فال تقـع مدرجـة مـن مـدارج اللّسـان ،وال مـن خمـارج احللـق ،و ال مـن مـدرج اللّهـاةّ ،إهنـا هـي
هاوية

()9

ارواء " .

وهنا جند اخلليل بن أمحد الفراهيدي قد صنّف اتصواا العربيـة وفـق خمارجهـا مسـتعمال مصـطلح"
حيز" عوض مصطلح "خمرج"  ،وهو هبذا املعىن أوسع من املخرجَّ ،
ضم حرفاً
تن املخرج رمبَّا َّ
____________________
السيُوطي (811ه) ،تحقيق  :عبد العال سالم مكرم ،دار البحوا
( )1همع الهوامع :جالل ال ّدين بن عبد الرحمان ّ

العلميّة،الكويت(،د.ط)1979/م ،ج/ 2ص. 229

( )2إبـراز المعـاني مـن حــرز األمـاني:أبـو القاســم شـهاب الـدين المعـروف بــأبي شـامة (116ه) ،تحقيـق  :إبـراهيم َعطـوه َعـوض ،دار الكتــب

العلميّة ،بيروت  ،لبنان( ،د.ط)(/د.ت) ،ص. 913

( )3شرح المفصل  :موفق ال ّدين بن يعيش (113ه)،عالم الكتب ،بيروت،لبنان( ،د.ط)( /د.ت) ،ج  /12ص. 123
( )1مناهج البحث في اللّغة  :تمام حسان  ،ص. 91
( )6علم اللّغة مقدمة للقارئ العربي:محمود السعران  ،ص. 119
( )1علم األصوات :كمال بشر ،ص. 192
( )9العين :الخليل بن أحمد الفراهيدي  ،ج /1ص.16
()9المصدر نفسه  ،ج  / 8ص12
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واحداً فقط ورمبَّا أك،رَّ ،أما احلَيِّز فال َّ
بد أن َيتوي علـى جمموع ٍـة مـن احلـرو حـت يطلَـق عليـه هـذا
االسم.
ّأما سيبويه فقد استفاد مما جاء به معلّمه  ،إالّ أنّه استخدم مصـطلح " املخـرج "،

قولـه  " :هـذا

بــاب عــدد احلــرو العربيــة وخمارجهــا "( " ، )1ومــن أقصــى اللســان ومافوقــه مــن احلنــك اتعلــى خمــرج

القا "(.)2

ّأمــا ابــن جــين فقــد اســتعمل مصــطلح  :املقــاطع كم ـراد للمخــرج قولــه ":اعلــم َّ
الصــوا َعـ َـرض
أن ّ
ّ
س مســتطيالً متّصـالً حــت يـعـ هرض لــه احللـ هـق والفـ هم والشــفتني مقــاطع تـْ،نهيـ هـه عــن امتـ ه
َیــرج مــع الـنَّـ َف ه
ـداده
َ
َْ َ
واس ـ ــتطالتهه ،فيس ـ ـ ّـمى املقط ـ ــع أينم ـ ــا َع ـ ـ َـرض ل ـ ــه حرف ـ ـاً ،وختتل ـ ــف أج ـ ـراس احل ـ ــرو حبس ـ ــب اخ ـ ــتال
ه
ـئت ،فتَ هجـد لـه
َّك تبتد
َّ
ك .مثَّ تَبلغ بـه َّ
وا همن أقصى حلق َ
مقاطعهها… أال ترى أن َ
الص َ
أي املقـاط هع ش َ
َجرسا ّما "(.)3
ومبالحظتنــا رــذه املصــطلحاا الــيت اســتخدمها علمــاء العــرب القــدماء جنــد ّأهنــا تــوحي إىل نقطــة
الصوا اللّغوي الّذي نسـمعه ومنـه
التضييق أو االنسداد الّذي َيدث عندها حبس للهواء حبي ينتج ّ

يصبح احلر ميزانًا تعر به ماهيته.

وليس هناك تعارض بني هذه التعريفاا  ،وهي تشتك

اإلشـارة إىل املوضـع الّـذي تعـتض فيـه

الصوا من موضع االعتاض أو منفذ آخر .
الصوا  ،سواء خرج ّ
آلة النطق إلنتاج ّ

____________________
( )1الكتاب  :ألَبي بشر عمرو بن عثمان سيبويه  ،ج /1ص.132
( )2المصدر نفسه  :ج /1ص.131
سر صناعة اإلعراب :أبو الفتح عثمان بن جني ،ج/1ص .21
(ّ )3
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 -2-2-2مخارج األصوات عند علماء العربية القدماء:
لقد اهتم الك،ري من الدراسني اتقدمني بتحديد خمارج اتصـواا اللّغويـة وميكـن أن نستحضـر
هـذا املقــام بعــض النمــاذج الــيت تركــت صــبغة علــى هــذا اجملــال فهــذا اخلليــل بـن أمحــد الفراهيــدي (ا
175ه )الّذي ع ّد ّأول من ق ّدم لدراسة علمية لألصـواا تتم،ـل

تصـنيفه تصـواا العربيـة حسـب

حسـه
هيئة النطـق هبـا ،أو وفقـا لألحيـاز واملخـارج ،فرتـب احلـرو علـى خمارجهـا الصـوتية انطالقـا مـن ّ
املرهف وعلمه الواسع باملوسيقى ،فجاء ترتيبه تصواا العربية

معجم" العني "على النحو التايل:

ع-ح -ه-خ-غ/ق-ك/ج-ش-ض/ص-س-ز/ط-د-ا- /ذ-ث/ر-ل-ن- /ب-م/و -
أ-ي "

()1

 .يقول اخلليل ":

العربية تسعة وعشرون حرفا منها  :سـة وعشـرون حرفـا صـحيحا

را أحياز ومدارج ،و أحر جو  ،و هي :الواو والياء واتلف اللينة ،أو ارمزة ،ومسيـت جوفـا تهنـا
خترج من اجلو فال تقع مدرجة من مدارج اللسان ،و ال من مدارج احللق ،و ال من مدرج اللّهاة،
و إّمنا هي هاوية

ارواء فلم يكون را حيز تنسب إليه إالّ اجلو

"

(.)2

قسم اخلليل هذه احلرو كما يلي .)3( " :
و قد ّ
 اتصواا احللقية  :العني والطاء ،واحلاء واراء ،واخلاء والغني تن مبدأمها من احللق اتصواا اللهوية  :القا والكا تن مبدأمها من اللّهاة. اتصواا الشجرية  :اجليم والشني والضاد ت ّن مبدأها من شجر الفم. اتصواا اتسلية  :الصاد والسني والزاي ت ّن مبدأها من أسلة اللّسان. اتصواا النطعية  :الطاء والتاء وال ّدال ت ّن مبدأها من نطع الغار اتعلى. اتصواا اللّ،وية  :الضاد والذال وال،اء ت ّن مبدأها من اللّ،ة.الراء والالم والنون ت ّن مبدأها من ذلق اللّسان.
 اتصواا الذلقية ّ :____________________
( )1العين  :الخليل بن أحمد الفراهيدي  ،ج / 1ص. 53
()2المصدر نفسه  ،ج / 8ص. 11
()3المصدر نفسه ،،ج / 9ص. 12
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 اتصواا الشفوية  :الفاء والباء وامليم ت ّن مبدأها من الشفة.فاخلليل برع

حتديد خمارج احلرو بدقّة ،وخري دليل على ذلك موافقة هذا التحديد ملا

توصل إليه العلم رغم انعدام الوسائل واإلمكاناا اآللية واملخابر املتخصصة ،وقد قال اللّي بن
املظفر منوها بصنيع أستاذه املبتكر

تقسيمه للحرو على خمارجها بأنّه" :كان ذواقة إياها،

أع ،أ ْغ ،فوجد العني أدخل
أحْ ،
أبْ ،
وأنّه كان يفتح فاه باتلف ،مث يظهر احلر حنوْ :
أاْ ،

احلرو

()1

احللق فجعلها أول الكتاب " .

یص اخلليل ّ ،أما سيبويه فقد رتّب اتصواا العربية حسب خمارجها على النحو التايل :
هذا فيما ّ

ء ه أ/ع ح/غ خ /ق ك/ج ش ي ض /ل ن ر/ط د ا/ز س ص /ذ ث /

ب م و .ولكنّـه

ترتيب بعض اتصواا  .فسيبويه ع ّد املخارج ستة عشر خمرجا مسـقطا خمـرج

خالف معلمه اخلليل

احلرو اجلوفية ووزعها على خمارج احللق واللّسان والشفتني فجعل اتلف مع ارمزة من أقصى احللق،
ويـاء املـ ّد مـع اليـاء غـري املديـة مـن وسـط اللّسـان و واو املـ ّد غـري املديـة مـن الشـفتني  .وقسـمها هبـذا
التتيب قائال :
فللحلق منها ثالثة ":

()2

 فأقصاها خمرج ارمزة واراء واتلف.ومن أوسط احللق خمرج  :العني واحلاء.وأدناها خمرجا من الفم  :الغني واخلاء.ومن أقصى اللّسان وما فوقه من احلنك اتعلى خمرج  :القا .ومن أسفل من موضع القا من اللّسان قليالً ومما يليه من احلنك اتعلى خمرج :الكا ._____________________
( )1العين  :الخليل بن احمد الفراهيدي ،:ج /1ص. 52
( )2الكتاب  :ألَبي بشر عمرو بن عثمان سيبويه  ،ج /1ص.131
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ومن وسط اللّسان بينه وبني وسط احلنك اتعلى خمرج  :اجليم والشني والياء.ومن بني ّأول حافة اللّسان وما يليه من اتضراس خمرج  :الضاد . ومن حافة اللّسان من أدناها إىل منتهاها طر اللّسان وما بينها وبني ما يليها من احلنك اتعلىوما فويق الضاحك والناب والرباعية وال،نية خمرج  :الالم .ومن طر اللّسان بينه وبني ما فويـق ال،نايـا
خمرج  :النون.
-ومن خمرج النون غري أنّه أدخل

ظهر اللّسان قليالً الحنرافه إىل الالم خمرج  :الراء.

ومما بني طر اللّسان وأصول ال،نايا خمرج  :الطاء والدال والتاء.ومما بني طر اللّسان وما فوق ال،نايا خمرج  :الزاي والسني والصاد.ومما بني أطرا اللّسان وأطرا ال،نايا خمرج  :الظاء والذال وال،اء.ومن باطن الشفة السفلى وأطرا ال،نايا اتعلى خمرج  :الفاء.مما بني الشفتني خمرج  :الباء وامليم والواو.ومن اخلياشيم خمرج  :النون اخلفية .وليس مـن خـال بـني سـيبويه ،وبـني ال ّدارسـني اليـوم تصـنيف اتصـواا إالّ حـاالا قليلـة ،
ميكن التجاوز عن أك،رها ت ّن هذا التباين يرجع إىل عدد من اتسباب أمهها :
التقــارب والتــداخل بــني خمــارج النطــق  ،فلــيس هنــاك حــدود فاصــلة فصــال تامــا بــني بعــض هــذهاملخــارج ومــن مث فإنـّـه مــن اجلــائز أن تنســب جمموعــة مــن اتصـواا إىل خمــرج معــني  ،وينســبها باحـ

آخـر إىل خمـرج قريــب منـه  ،أو متّصـل بــه  ،ومتـداخل معــه )1(" ،فسـيبويه كـان يَعـ ّد (ل ن ر) مـن ثالثــة

خمارج ،بينما ع ّدها معظم احملدثني من خمرج واحد.
_____________________
( )1علم األصوات :كمال بشر  ،ص.181
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 تطور اتصواا  :فإ ّن بعض اتصواا قد تغري نطقها  ،ومن ذلك خمرج " الضاد"  ،فإ ّن سيبويه،وغــريه مــن علمــاء العربيــة  ،والتجويــد  ،جيعلــون خمرجــه مــن حافــة اللّســان ال يشــاركه غــريه

ويعده أك،ر احملدثني من خمرج (ا د ط)  ،بناء على طريقة نطقه

قراءة القرآن

خمرجــه ،

زماننا"(. )1

قـد يكــون جانــب مــن التبــاين راجــع إىل اخلطــأ حتديــد خمــرج عــدد مــن اتصـواا  ،فــإ ّن ال ّدارســنيللصوا  ،وقد يكون ذلك التحديد غري
تتفاوا خربامهم ودقّة مالحظامهم  ،فرمبا ح ّدد بعضهم خمرجا ّ

صحيح  ،أو غري دقيق "(. )2

سر صناعة اإلعراب "والّذي تناول
وبعد سيبويه جاء ابن جين (ا  392ه) الذي ألف كتابه " ّ
الصـوا مـن الناحيـة العضـوية والوظيفيـة وتظهـر عبقريـة ابـن جـين هـذا اجملـال عنـد وصـفه جلهـاز
فيه ّ
اذجا
النطق عند اإلنسان بقوله ":شبه بعضهم احللق والفم بالنّاي ،فإ ّن ّ
الصوا یرج فيه مستطيالً س ً
الصـوا اتلـف غ ْفـالً بغـري صـنعة ،فـإذا وضـع الزامـر أناملـه علـى خـروق النـاي املنسـوقة
كمـا جيـري ّ
وراوح بني عمله ،اختلفت اتصواا ومسع لكل خرق منها صـوا ال يشـبه صـاحبه فكـذلك إذا قطـع
الصوا احللق والفم ،باعتمـاد علـى جهـاا خمتلفـة كـان سـبب اسـتماعنا هـذه اتصـواا املختلفـة.
ونظري ذلك أيضا وتر العود فإ ّن الضارب إذا ضربه وهو مرسل مسعت له صوتا ،فإن حصر آخر الوتر
مسعت غري االثنني ،مثّ كذلك كلما أدىن أصبعه
ببعض أصابع يسراه أدى صوتا آخر فإن أدناها قليالً َ
من أول الـوتر تشـكلت لـك أصـداء خمتلفـة  ،إالّ أ ّن الصـوا...فـالوتر هـذا التم،يـل كاحللق،واخلَْفقـة
الصـوا فيـه غ ْفـ ًال غـري حمصـور كجريـان
ْ
باملضـراب عليـه كـأول الصـوا مـن أقصـى احللـق ،وجريـان ّ
الصوا
ّ

اتلف الساكنة "

(.)3

جين مل یرج به عما قاله سيبويه واخلليل وصف احلرو وتعدد املخارج  ،فالبد من
فصنيع ابن ّ
جين خمارج اتصواا
أن يكون قد استفاد منه وزاد عليه بفضل إحساسه املرهف واحلاذق.مثّ َي ّدد ابن ّ

_____________________
( )1المدخل إلى علم أصوات العربية  :قدوري الحمد غانم  ،منشورات المجمع العلمي ،بغداد 2222،م ،ص.98
( )2علم األصوات  :كمال بشر  ،ص.181
سر صناعة اإلعراب  :ابن جني ،ج/ 1ص ..28-29
(ّ )3
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الصامتة فيقول " :

أبعاد الصّوت اللّغويّ
()1

اعلم أ ّن خمارج هذه احلرو ستة عشر .
منها احللق :
أورا من أسفله وأقصاه خمرج ارمزة واتلف واراء.من وسط احللق خمرج العني واحلاء. ومما فوق ذلك مع أول الفم خمرج الغني واخلاء.ومما فوق ذلك من أقصى اللّسان خمرج القا .ومن أسفل من ذلك وأدىن إىل مقدم الفم خمرج الكا .من وسط اللسان ،بينه وبني وسط احلنك اتعلى خمرج اجليم والشني والياء.ومن أول حافة اللّسان ومايليها من اتضراس خمرج الضاد.ومن أول حافة اللّسان من أدناها إىل منتهى طر اللّسان ،من بينها وبني ما يليها من احلنكاتعلى ،فما فويق الضاحك والناب والرباعية وال،نية ،خمرج الالم .
ومن طر اللّسان بينه وبني ما فويق ال،نايا خمرج النون.-ومن خمرج النون غري أنّه أدخل

ظهر اللّسان قليال الحنرافه إىل الالم خمرج الراء.

ومما بني طر اللّسان وأصول ال،نايا خمرج الطاء والدال والتاء.ومما بني ال،نايا وطر اللّسان خمرج الصاد والزاي والسني.ومما بني طر اللّسان وأطرا ال،نايا خمرج الظاء والذال وال،اء.ومن باطن الشفة السفلى وأطرا ال،نايا العليا خمرج الفاء .ومما بني الشفتني خمرج الباء وامليم والواو.ومن اخلياشيم خمرج النون اخلفيفـة .هـذا املخـرج للنـون إضـا ميكـن االسـتغناء عنـه واالكتفـاء بـاملخرجالتاسع .

____________________
()1المصدرالسابق  ،ج/1ص.61
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جين قد تأثّر بطريقة اخلليل بن أمحد
فابن ّ

أبعاد الصّوت اللّغويّ

ترتيب خمـارج اتصـواا الصـامتة تصـاعديا مـن أقصـى

احللق إىل الشفتني .

ّأمـا القـرن اخلـامس ارجـري ،فقـد تعـرض ابـن سـينا)ا  428ه) رسـالته" أسـباب حـدوث
للصوا ،يقول إبراهيم أنيس:
احلرو "إىل قضايا جوهرية تتعلّق باجلانب العضوي والفيزيائي ّ
"وملا وقفنا على هذه الرسالة منذ بضـع سـنواا اسـتعى انتباهنـا أ ّهنـا تعـاج طرفـا مـن الدراسـة الصـوتية
اللّغوية عالجا فريدا یتلف اختالفا بينا عن عالج سيبويه وأم،اله عن علماء العربية.
فقـد جـاء حـدي ابـن سـينا رسـالته حـدي العـامل بأسـرار الطبيعـة ،حـني أشـار إىل كنـه
الصـوا.وأسـبابه ،وحـدي الطبيـب املشـرح حـني وصـف أجـزاء احلنجـرة واللّسـان ،ومتيّـز كالمـه
مبصطلحاا ال نعر أ ّن غريه من علماء العربية يشتك فيها "(. )1فابن سينا رتّب أصواا العربية من
الداخل إىل اخلارج كما يلي:
ارمــزة ،ارــاء ،العــني ،احلــاء ،اخلــاء ،الغــني ،القــا  ،الكــا  ،اجلــيم ،الشــني ،الضــاد،
السني،الصـاد ،الـزاي ،الطـاء ،التـاء ،الـدال ،ال،ـاء ،الـذال ،الظـاء ،الـالم ،الـراء ،الفـاء ،البـاء،
املــيم ،النون،الـواو الصــامتة ،اليــاء الصــامتة ،املصــوتاا  :اتلــف الصــغرى والكــربى ،الـواو
الصغرى والكربى ،الياء الصغرى والكربى.
فمن خالل ما عرض سابقا جند فروقا بني ما قام به ابن سينا ومن سبقه من علماء اللّغة كاخلليل
جين فقد متيّز ترتيب الطبيب بن سينا تصواا العربية نملة من النقاط أمهها:
وسيبويه وابن ّ
 عدم جماورته اتلف وارمزة خالفا ملا فعله سيبويه وابن جين باعتباره أن اتلف ليست من أصواااحللق.
قدم الكا على القا خمالفا سيبويه ذلك.أبعد الواو والياء إىل ما بعد انتهائه من الصوامت._________________
( )1األصوات اللّغوية  :إبراهيم أنيس  ،ص.139
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أمت قائمة أصواا العربية انطالقا من خمارجها بأصواا العلة (القصرية والطويلة). وضع امليم والنون متتاليني رغم اختال خمرجهما نتيجة اشتاكهماأ ّما

صفة اتنفية "

(. )1

اجلزري(ا  833ه) فتقسيمه ملخارج
جمال القراءاا القرآنية فنجد أحد العلماء البارزين هو بن
ّ
"()2

اتصواا جاء على التتيب التايل:

 اجلو  :وفيه خمرج واحد :وهو خمرج حرو امل ّد ال،الثة:اتلف  :وال يكون ما قبلها إال مفتوحا.
الواو الساكنة  :وال يكون ما قبلها ّإال مضموما.
الياء الساكنة :املكسور ما قبلها.
اجلزري إىل هذا املخرج بقوله:
وقد أشار ابن
ّ

فألف اجلَو وأختاها * هي حرو َم ّد للهواء تنت ه ي
 احللق  :وفيه ثالثة خمارج خترج منه ستة أحر وهي:أقصى احللق  :للهمزة واراء. وسط احللق  :للعني واحلاء. أدىن احللق :للغني واخلاء. اللّسان  :وفيه عشرة خمارج ل،مانية عشر حرفا مقسمة كما يلي: أقصى اللّسان:أقصى اللّسان مما يلي احللق وما فوقه من احلنك اتعلى  :للقا .-أقصى اللّسان من أسفل خمرج القا من اللسان قليال وما يليه من احلنك اتعلى  :للكا .

____________________

( )1أنا و اللّغة والمجتمع  :أحمد مختار عمر  ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط1122/1ه2002 -م  ،ص. 49
ضـبّع ،دار الكتـب العلميّـة،لبنان،
ـزري (933ه)،تصـحيح ومراجعـة :علـي محمـد ال ّ
( )2النشر في القراءات العشـر :محمـد بـن يوسـف بـن الج ّ
بيروت) ،د.ط) (د.ت)،ج/1ص. 198

79

أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

-وسط اللّسان بينه وبني وسط احلنك اتعلى  :للجيم والشني والياء.

حافة اللّسان:أول اللّسـان ومـا يليـه مـن اتضـراس العليـا مـن اجلانـب اتيسـر عنـد اتك،ـر ،ومـن اتميـن عنـداتقل :للضاد.
 حافة اللّسان من أدناها إىل منتهى طرفه وما بينهما ،وبني ما يليها من احلنك اتعلى  :لالم.طر اللّسان:طر اللّسان أسفل خمرج الالم قليال للنون مع ما َياذيه من ل،ة اتسنان.طر اللّسان مائال إىل الظهر أسفل الالم قليال یرج الراء.طر اللّسان مع أصول ال،نايا العليا مصعد إىل جهة احلنك اتعلى  :للطاء والدال والتاء.من بني طر اللّسان مع أصول ال،نايا العليا والسفلى  :للصاد والسني والزاي.من بني طر اللّسان وأطرا ال،نايا العليا :للظاء والذال وال،اء. الشفتان  :ورما خمرجان: من باطن الشفة السفلى وأطرا ال،نايا العليا  :للفاء. ما بني الشفتني  :للباء وامليم والواو غري املدية. اخليشوم  :له خمرج واحد: أقصى اتنف  :ویرج منه الغنة لـ ـ:النون الساكنة أو التنوين ،حال إدغامها أو إخفاءها أو إقالهبا ،أو كون النون مشددة.-امليم الساكنة حال اإلدغام الشفوي واإلخفاء الشفوي أو كوهنا مشددة

() 1

.

اجلزري لألصواا اللّغويـة حبسـب املخـارج فيـه اختالفـاا طفيفـة مـع ماجـاء بـه
لقد جاء تقسيم ابن
ّ

كل من اخلليل بن أمحد وسـيبويه ،ولع ّـل ذلـك يعـزى إىل تركيـز الرعيـل اتول مـن علمـاء العربيـة علـى
ّ
املالحظة اجملردة ،فرغم انعدام الوسائل املساعدة على ذلك متكنوا بعقلهم الراجح ،وفكرهم ال،اقب،
__________________
الجزري  ،ص. 199
( )1يُنظر :النشر في القراءات العشر  :ابن
ّ
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ونظرهم الدقيق إىل حتديد خمارج اتصواا وصفامها  .وذهب مجهور العلماء إىل أ ّن عدد املخـارج هـو
لكل حر خمرج خاص به
تسعة وعشرون ّ

.

 -3-2-2مخارج األصوات عند علماء العرب المحدثين :
طبعت الدراسة الصوتية بطابع العلميّة واملوضوعية وال ّدقة وذلك مبساعدة أجهزة وآالا حساسة
إىل جانـب املخـابر الصـوتية واتجهـزة الفوتوغرافيـة واتجهـزة املختربيـة الـيت تكشـف حقيقـة اجلهـاز
الصويت من الناحية الفيزيولوجيـة والوظيفيـة  .وتكـاد الدراسـاا اللّغويـة العربيـة احلدي،ـة تتّفـق

جمملهـا

()1

على التصنيف التايل ملخارج اتصواا :

 -أصوات شفوية "(BiLabiaL) :

()2

"وهي

العربية  :الباء وامليم والواو( م،ل  :ولد)  .أما الباء

ـتم نطق ــه بض ــم الش ــفتني ،ورف ــع الطب ــق  ،ليغل ــق م ــا ب ــني احلل ــق
فه ــي ص ــوا ش ــديد جمه ــور مرق ــق ،ي ـ ّ
والتجويف اتنفي  ،مع ذبذبة اتوتار الصوتيّة "( .)3ونطق هذه اتصواا على النحو اآليت :

_____________________
( )1يُنظر  :اللّغة العربية معناها ومبناها  :تمام حسان ،ص49
( )2مباحث في علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي  :نور الهدال لوشن ،ص.111
()3المدخل إلى علم األصوات ومناهج البحث اللغّوي  :رمضان عبد التّواب  ،مكتبة الخانجي  ،القاهرة  ،مصر  ،ط1119/3ه1889-م،
ص.12
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-صوت الباء :يصف علماء اتصواا حر الباء بأنّه من اتصواا الصامتة اجملهورة الشديدة

الش ــفوية االنفجاري ــة "( ،)1ويٌعـ ـ ّد م ــن ح ــرو القلقل ــة ال ــيت جتم ــع ب ــني الشـ ـ ّدة واجله ــر.مي ـ ّـر ارـ ـواء أوال
بــاحلنجرة  ،فيحــرك الــوترين الصــوتيني  ،مثّ يتخــذ جم ـراه

ـت ينحــبس عنــد الشــفتني
احللــق مثّ الفــم حـ ّ

منطبقتــني انطباقــا كــامال  ،فللنّطــق بالبــاء تنطبــق الشــفتان أوال حــني احنبــاس ارـواء عنــدمها ،مثّ تنفرجــان
فجأة فيسمع صوا الباء"( . )2ويكون نطقها على الشكل التايل :

()4

___________________
السعران ،ص.199
()1علم اللّغة مقدمة للقارئ العربيّ :
()2األصوات اللّغوية  :ابراهيم أنيس  ،ص.11
()3علم األصوات اللّغوية :مناف مهدي موسوي ،ص.12
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

أي َيـبس حبسـا
 -صوت الميم  :تنطبق الشفتان انطباقا تاما عنـد النطـق بصـوا املـيم فيقـف ارـواء ّ

تاما الفم  ،وينخفض احلنك اللّني  ،فيتمكن ارواء الصاعد من الـرئتني مـن املـرور عـن طريـق اتنـف
بســبب مــا يعتيــه مــن ضــغط  ،وتتذبــذب اتوتــار الصــوتية عنــد النطــق بصــوا املــيم  ،فــامليم صــوا
()0
الرخاوة مرقق -جمهور" .
شفوي أنفي -متوسط بني الش ّدة و ّ

()5

____________________

()1علم األصوات  :كمال بشر  ،ص.319
()2علم األصوات اللّغوية  :مناف محمد الموسوي ،ص.12
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

-صــوت الــواو :صــوا جمهــور مرقــق  ،ينطــق مــن أقصــى اللّســان والشــفتني  ،باختــاذ أعضــاء النّطــق لــه

الوضع املناسب لنوع من الضمة  ،مثّ تتك هـذا الوضـع بسـرعة إىل حركـة أخـرى  ،ومـع النّطـق بـه تض ّـم
الشفتان  ،ويسـ ّد الطريـق إىل اتنـف برفـع احلنـك اللّـني "(،)1وبعـض ال ّدارسـني يصـفون الـواو ،بأ ّهنـا شـبه
حركة .

()2

____________________
()1استخدمات الحروف العربية:سليمان فياض،دار المريح ،الرياض،المملكة العربية السعودية(،د.ط)1119/ه1889-م ،ص.119
()2علم األصوات اللّغوية :مناف محمد الموسوي  ،ص.39
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

أصوات أسنانية شفوية (LabiodentaL) :فهو نتيجة اتّصال الشفة السفلى باتسنانالعليا لتضيّق جمرى ارواء  ،وهذا الصوا يتم،ل

الفاء

"(.)1

 صوت الفاء  :و هو صوا شفوي أسناين رخو مهموس مرقّق ،يتم النّطق به خبلق صلة بني الشفةالســفلى و أط ـرا ال،نايــا العليــا ،ورفــع م ـؤخر الطبــق وإلصــاقه باجلــدار اخللفــي للحلــق ،و فــتح اتوت ـار
الصوتيّة إىل درجة ال يكون معها جهر ،بل يكـون معهـا تـنفس مهمـوس"(.)2ونطقـه علـى النحـو اآلتـ ــي
:

()3

_____________________
()1مناهج البحث في اللّغة  :تمام حسان  ،ص.91
( ))2المرجع نفسه  ،ص.126
()3علم األصوات اللّغوية  :مناف محمد الموسوي  ،ص.11
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

أصوات أسنانية أو أصوات مـا بـين أسـنانية  (Interdental ):وتنطـق بوضـع طـر اللّسـان بـنياتسنان العليا والسفلى بصورة تسمح مبـرور ارـواء ولكـن مـع حـدوث احتكـاك  ،وهـي

العربيـة ثالثـة

أصواا" :الظاء والذال وال،اء "(، )1ونطقها على النحو اآلتــي:
 صوت الظاء:صوا بني أسناين احتكاكي جمهور مفخم"(. )5يتم نطقه بوضع طر اللّسان حبيـيلتصق بأطرا ال،نايا العليا مع مؤخر اللّسان

اجتاه الطبق وتقريبه من اجلدار اخللفـي للحلـق  ،وسـ ّد

حت يلتصق باجلدار اخللفي للحلق  ،وتضييق اتوتار الصوتيّة تضيي ًقا يسمح
اجملرى اتنفي برفع الطبق ّ
بوجــود ذبذبــة فيهــا ينــتج عنهــا اجلهــر"(.)3وينطــق صــوا الظــاء خطــأ

اللّهجــاا العاميــة املص ـرية كمــا

لوكانت زايًا مفخمة  ،م،ل  :ظ ْلم – زلـْم .وهو النظري املفخم لصوا الذال.

()1

____________________
()1علم األصوات :كمال بشر  ،ص.191
( )2استخدمات الحروف العربية :سليمان فياض ،ص.91
( )3دراسة في علم األصوات  :حازم على كمال الدين ،مكتبة اآلداب  ،القاهرة ،مصر،ط1122 /1ه1888-م،ص.21-26
( )1علم األصوات اللّغوية  :مناف محمد الموسوي  ،ص.69
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

صــوت الــذال :صــوا احتكــاكي جمهــور مرقــق يصــدر ممــا بــني اتســنان  .ينطــق بوضــع طــر اللّســان

حــال النّطــق بــه  ،بــني أط ـرا ال،نايــا العليــا والســفلى  ،وبصــورة تســمح مبــرور ار ـواء مــن خــالل منفــذ
السماح للهواء باملرور "(. )1
ضيق  ،فيحدث االحتكاك  ،مع ّ

وقد فقد صوا الذال من بعض اللّهجاا العامية ،واستعيض عنه بصـوا الـدال  ،حنـو  :ذهـب –

دهب  ،أو الزاي  ،م،ل  :ذلك – زلك

"()2

.

وصوا الذال هو النظري اجملهور لصوا التاء املهموس.

()3

____________________
( )1استخدمات الحروف العربية  :سليمان فياض ،ص.61
( )2المدخل إلى اللّغة ومناهج البحث اللّغوي  :رمضان عبد التواب  ،ص.16
()3علم األصوات اللّغوية  :مناف محمد الموسوي  ،ص.69
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

 -صوت الثاء:صوا رخو مهموس مرقق أسناين  .ينطق بأن يوضع طر اللّسان بـني أطـرا ال،نايـا

 ،حبي ـ يكــون هنــاك منفــذ ضــيق لله ـواء ،ويكــون معظــم جســم اللّســان مســتويا ،ويرفــع الطبــق ليس ـ ّد
اجملرى اتنفي ،بـأن يلتصـق باحلـائط اخللفـي للحلـق ،ويـتم ذلـك كلّـه ،مـع عـدم وجـود ذبذبـة اتوتـار
الصــوتيّة"( .)0وصــوا ال،ــاء قــد فقــد اللّهجــة العاميّـة  ،واســتعيض عنــه فيهــا بالتــاء  ،م،ــل :ثعلــب –
تعلب أو بالسني  ،م،ل  :ثابت – سابت"(.)2

والنظري اجملهور لصوا ال،اء  ،هو صوا الذال.

()3

____________________
( )1المدخل إلى اللّغة ومناهج البحث اللّغوي  :رمضان عبد التواب ،ص.16-11
( )2المرجع نفسه.الصفحة نفسها.
( )3علم األصوات اللّغوية  :مناف محمد الموسوي  ،ص.61
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

-أصــوات أســنانية لثويــةApicale(:

 ) alveolaireوذلــك عنــد اتصــال ح ـ ّد اللّســان وطرفــه مــع

ـتم
اتسنان العليا واللّ،ة ( :وهي أصواا ال،نايا) ،وي ّ
من اتصواا :

هـذا املخـرج إنتـاج سـبعة أصـواا تشـكل نـوعني

 الدال والتاء والضاد والطاء(انفجاريّة). -السني والزاي والصاد(استمرارية)

"()1

.ونطق هذه اتصواا يتمّ،ل على الشكل اآلتــي :

 -صوت ال ّدال :صوا ل،وي انفجاري جمهور مرقّق "( .)2يتم نطقه بـأن يلتقـي طـر اللّسـان بأصـول

ال،نايا العليا  ،ويرتفع احلنك اللّـني فـال مي ّـر ارـواء إىل اتنـف  ،ويضـغط ارـواء مـ ّدة مـن الـزمن مثّ ينفصـل
العضوان انفصاال فجائيا حمدثا صوتا انفجاريا مع تضييق اتوتار الصوتيّة تضيقا يـؤدي إىل اهتـزاز هـذه
"()3

اتوتار عند مرور ارواء هبا .وهو النظري اجملهور للتاء املهموس.

()1

____________________
( )1األلسنية العربية :ريمون طحان ،دار الكتاب اللبناني،بيروت(،د.ط)1891 /م،ص.11
( )2استخدمات الحروف العربية  :سليمان فياض ،ص.63
( )3دراسة في علم األصوات  :حازم على كمال الدين ،ص .29
()1علم األصوات اللّغوية  :مناف محمد الموسوي  ،ص68
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

 -صوت الضاد:صوتأسناين جمهور مطبق ل،وي انفجاري"( .)1و نطقه يلتقـي طـر اللّسـان بأصـول

ال،نانيا العليا ومقدم الل،ة  ،ويضغط ارواء م ّدة مـن الـزمن ينفصـل فجـأة تاركـا نقطـة االلتقـاء  ،فيحـدث
صــوا انفجــاري جمهــور  ،ينفــتح معــه الــوتران الصــوتيان ويهت ـزان .و نقطــة يرتفــع مــؤخر اللّســان حنــو
احلنك اتقصى  ،ويتأخر قليال حنو اجلدار اخللفي للحلق  ،ويكون اللّسان مقع ًـرا بارتفـاع أقصـاه وطرفـه
وتقعري وسطه  ،فيحدث اإلطباق"(.)2

()3

____________________

( )1مقدمة للقارئ العربي  :محمود السعران  ،ص.166
( )2استخدمات الحروف العربية  :سليمان فياض ،ص.91
( )3علم األصوات اللّغوية  :مناف محمد الموسوي  ،ص.12
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

 صوت التاء  :هو " صوا أسناين ل،ـوي شـديد (انفجـاري ) مهمـوس مرقّـق"( .)1يقـف ارـواء وقوفـاتاما حال النّطق بالتاء عند نقطة التقاء طر اللّسان بأصول ال،نايا العليا ومقدم اللّ،ة  ،ويضغط ارواء
مـ ّدة مــن الــزمن مثّ ينفصــل اللّســان فجــأة تاركــا نقطــة االلتقــاء فيحــدث صــوا انفجــاري وال تتذبــذب
اتوتار الصوتيّة حال النّطق بالتاء

"()2

.

()3

____________________
()1علم اللّغة مقدمة للقارئ العربي  :محمود السعران  ،ص.166
()2علم األصوات ،ص.218
()3علم األصوات اللّغوية  :مناف محمد الموسوي  ،ص.22
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

 صوت الطاء :صوا مهموس أسناين مطبق انفجاري مفخم "(. )1نطقها عبارة عن التصاق أسـلةاللّسان باللّ،ة وارتكاز ذلق اللّسان على اتسنان العليا  ،مع ارتفاع مؤخرته حنو الطبق  ،فيتقعر وسط
اللّسـان  ،وال جيـد ارـواء منفـذاً إىل خـارج الفـم  ،ويظـل احلـبالن الصـوتيان سـاكنني  ،مثّ مهـبط أسـلة
اللّسان وكذلك ذلقه  ،فينتج صوا الطاء"

()2

،

والطاء عند القدماء جمهورة  ،وعند احملدثني مهموسة.

()3

____________________
()1علم اللّغة مقدمة للقارئ العربي  :محمود السعران  ،ص.166
()5األصوات ووظائفها  :محمدمنصف القماطي،ص.18
()4علم األصوات اللّغوية  :مناف محمد الموسوي ،ص.12
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

 صوت السين  :وهو "صوا أسـناين ل،ـوي رخـو مهمـوس مرقـق"( ،)1ينطـق بـه بوضـع طـر اللّسـانحبي يلتصق باتسنان السـفلى ،و مقدمـه حبيـ يلتصـق باللّ،ـة ،مـع رفـع الطبـق حبيـ يلتصـق باجلـدار
اخللفـي للحلــق ،ليسـ ّد اجملــرى اتنفــي
فتح اتوتار الصوتيّة

طريــق ارـواء اخلــارج مــن الـرئتني مــع خفــض مــؤخر الّلســان ،و
()2

وضع التّنفس املهموس" .

()3

____________________
( )1مناهج البحث في اللّغة  :تمام حسان  ،ص.129
( )2المرجع نفسه  .الصفحة نفسها.
()3علم األصوات اللّغوية  :مناف محمد الموسوي  ،ص.16
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

()1
ـتم نطقـه بوضـع طـر اللّسـان
ي
.
ـق
ق
ر
م
ـور
ه
جم
ـو
خ
ر
 صوت الـزاي :صـوا ل،ـوي حنكـي"ّ

اجتـاه

اتســنان  ،ومقدمتــه مقابــل اللّ،ــة العليــا  ،مــع رفــع الطبــق جتــاه احلــائط اخللفــي للحلــق  ،فيس ـ ّد اجملــرى
كل هذا مع وجود ذبذبة
اتنفي  ،ويتم ّ

اتوتار الصوتيّة "( .)2ونظري الزاي صوا السني .

()3

_____________________

()1استخدمات الحروف العربية  :سليمان فياض ،ص.12
()2المدخل إلى اللّغة ومناهج البحث اللغوي  :رمضان عبد التواب  ،ص.19
()3علم األصوات اللّغوية  :مناف محمد الموسوي  ،ص.11
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

 صوت الصاد :صوا رخو مهمـوس مفخـم"()1ل،ـوي حنكـي"( ،)2وينطـق بـنفس الطريقـة الـيت ينطـقتفاعــا يقربــه مــن اجلــدار
هبــا صــوا الســني مــع فــارق واحــد  ،وهــو أ ّن مــؤخر اللّســان يرتفــع حنــو الطبــق ار ً

اخللفي للحلق أثناء النّطق بالصاد  ،وهذا االرتفاع الَيدث مع السني"(. )3

()1

_____________________
()1المدخل إلى اللّغة ومناهج البحث اللّغوي  :رمضان عبد التواب  ،ص.19
()2استخدمات الحروف العربية  :سليمان فياض ،ص.92
()3دراسة في علم األصوات  :حازم على كمال الدين ،ص .28
( )1علم األصوات اللّغوية  :مناف محمد الموسوي  ،ص.11
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

ويتم
أصوات لثوية  ) Aveolaire liquides) :وتنطق باتّصال طر اللّسان مع اللّ،ة ّ ،املخرج إنتاج ثالثة أنواع من اتصواا:

هذا

 النون اتنفية. الالم اجلانبية.املكررة "( .)1ونطق هذه اتصواا على النحو اآلتـي:
الراء ّ
 ّقوي "(.)2
والنون "يتّسم بأنّه صوا ّ
هزاز رنّان له صدى ّ
 -صــوت النــون:وهــو" صــوا أســناين ل،ــوي جمهــور أنفــي مرقــق"( ،)3ففــي النّطــق بــه ينــدفع ار ـواء مــن

الـرئتني حمرًكــا الــوتريني الصـوتيني  ،مثّ يتّخــذ جمـراه احللـق أوال  ،حـ ّـت إذا وصــل إىل احللـق هــبط أقصــى
احلنك اتعلى فيسد هببوطه فتحة الفم ويتسرب ارواء إىل مكان التجويف اتنفي حمدثا مروره نوعا

من احلفيف اليكاد يسمع "(.)1

()6

____________________
الصوت اللّغوي :أحمد مختار عمر ،ص .311
()1دراسة ّ
()2تجليات ال ّداللة اإليحائية في الخطاب القرآني  :فخرية غريب قادر  ،عالم الكتب الحديث ،أربد،األردن  ،ط1132/1ه2211-م.
()3استخدمات الحروف العربية  :سليمان فياض ،ص.112
( )1األصوات اللّغوية  :ابراهيم أنيس  ،ص11

()6علم األصوات اللّغوية  :مناف محمد الموسوي ،ص.91
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

()1
يتم غلق املسرب اتمامي لتيار ارـواء  ،وفـتح
.
 صوت الالم :صوا أسناين ل،وي جانيب جمهور "ّ

مســرب بــديل علــى جــانيب اللّســان  ،ويظــل تيــار ار ـواء مســتمرا

الس ـريان دون توقــف  ،اتمــر الّـذي

ويظل الطريق اتمامي مغلقا م ّدة نطق الصوا"(.)2
الجيوز معه ع ّد هذه اتصواا وقفيّة ّ ،

()3

____________________

()1علم األصوات :كمال بشر  ،ص.319
()2األصوات اللّغوبة :إبراهيم أنيس  ،ص.163
()3علم األصوات اللّغوية  :مناف محمد الموسوي ،ص.12
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

 صـوت الـراء :وهـو صـوا حلقـي ل،ـوي جمهـور مكـر()1ينطـق بـأن يـتك اللّسـان مسـتخيًاار ـواء اخلــارج مــن ال ـرئتني  ،فريفــر اللّســان  ،ويضــرب طرفــه اللّ،ــة ض ـرباا مكــررة وتكــون اتوتــار
طريـق

حالـة تضـييق ممـا جيعلهـا مهتـز عنـد مـرور ارـواء هبـا "(. )2وقـد ذكرهـا اخلليـل ،أ ّن اتصـواا

الصـوتيّة
(الـالم ،املـيم ،النـون والـراء) تعـ ّد مـن أوضـح اتصـواا
والاحتكاكيّة.

السـمع ،وهـي فـوق ذلـك ليسـت انفجاريـّة
ّ

()3

_____________________

سرصناعةاإلعراب:أبوالفتح عثمان بن جني  ،ص.62
( )1يُنظر :مناهج البحث في اللّغة:تمام حسان،ص .121و ّ
()2دراسة في علم األصوات  :حازم على كمال الدين ،ص.32
()3علم األصوات اللّغوية  :مناف محمد الموسوي  ،ص.91
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

أصــوات غاريــة أو نطقيــة (:)PaLataLesومساهــا أخــرون غاريــة أماميــة .)1(" ،وهــي احلــرو الــيتتتك ــون م ــن مالمس ــة س ــطح اللّس ــان أو مقدمت ــه أو وس ــطه للحن ــك اتم ــامي أو الغ ــار .وي ــتم إنت ــاج
اتص ـواا الصــامتة التاليــة :اليــاء والشــني واجلــيم "( . )2وقــد مسّاهــا العــرب القــدماء باتص ـواا الشــجرية

نسبة إىل شجرة الفم "(. )3ونطق هذه اتصواا على النحو اآلتـي :

ـتم النّطـق بـه بوضـع طـر اللّسـان ضـد
 -صوت الشين  :و هو صوا غـاري رخـو مهمـوس مرقـق ،ي ّ

ـت يلتصــق باجلــدار
اتســنان الســفلى ،ومقدمــه ض ـ ّد الغــار ،مــع خفــض مــؤخر اللّســان ورفــع الطبــق حـ ّ
كل ذلك مع فتح اتوتار الصوتيّة
اخللفي للحلق ،و ّ
يتم ّ

وضع تنفس مهموس" .
() 1

()6

___________________
( )1األلسنية العربية  :ريمون طحان  ،ص.11
الصوت اللّغوي  :أحمد مختار عمر  ،ص.319
()2دراسة ّ
( )3علم األصوات  :كمال بشر  ،ص.191
( )1مناهج البحث في اللّغة  :تمام حسان  ،ص.128
()6علم األصوات اللّغوية  :مناف محمد الموسوي  ،ص.96
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

 -صـ ــوت الجـ ــيم  :و ص ــوا اجل ــيم جمه ــور جيم ــع ب ــني الشـ ـ ّدة والرخ ــاوة"()1ل ،ــوي حنك ــي انفج ــاري

()2
،يتكون بأن يندفع ارواء إىل احلنجرة فيحرك الوترين الصوتيني ،مثّ يتّخـذ جمـراه احللـق
احتكاكي "
ّ
و الفــم حـ ّـت يصــل إىل املخــرج ،و هــو عنــد التقــاء وســط اللّســان بوســط احلنــك اتعلــى التقــاء يكــاد
ينحبس معه جمـرى ارـواء ،فـإذا انفصـل العضـوان انفصـاال بطيئـا ،مسـع صـوا يكـاد يكـون انفجاريـا هـو
اجليم العربيـة الفصـيحة ،فانفصـال العضـوين هـذا أبطـأ قلـيال منـه حالـة اتصـواا الشـديدة اتخـرى،

تسمى اجليم العربية الفصيحة صوتا قليل الش ّدة"(.)3
ورذا ميكن أن ّ

()1

____________________

()1المدخل إلى اللّغة ومناهج البحث اللّغوي  :رمضان عبد التواب  ،ص.61
()2استخدمات الحروف العربية  :سليمان فياض ،ص.12
()3األصوات اللّغوية  :ابراهيم أنيس  ،ص.91
( )1علم األصوات اللّغوية :مناف محمد الموسوي  ،ص.91
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

 صــوت اليــاء:صــوا حنكــي جمهــور مرقــق وســيط مــائع "( ، )1يــتم إنتاجــه عــن طريــق ارتفــاع مقدمــةاللّســان حنــو وســط احلنــك اتعلــى ارتفاعــا يــؤدي إىل احتكــاك ار ـواء بأعضــاء النّطــق أثنــاء مــروره  ،مــع
تضــيق اتوتــار الصــوتيّة تضــيقا يــؤدي إىل اهتزازهــا أثنــاء مــرور ار ـواء هبــا "(.)2وبعــض ال ّدراســني يصــفون

بأهنا شبه حركة "(.)3
الياء ّ

()1

_____________________
( )1استخدمات الحروف العربية  :سليمان فياض ،ص.121
()2دراسة في علم األصوات  :حازم على كمال الدين  ،ص.32-31
()3استخدمات الحروف العربية  :سليمان فياض ،ص.121
()1علم األصوات اللّغوية  :مناف محمد الموسوي ،ص.99
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

ـت يتصــل بــالطبق فيســد اجملــرى أو يضــيقه
-أص ــوات طبقي ــة( :)VeLairesارتفــاع مــؤخر اللّســان حـ ّ

تضييقا يؤدي إىل احتكاك ارواء هبما "( . )1وهي
هذه اتصواا على النحو اآلتــي :

العربية الفصحى  :الكا والغني واخلاء"()2ونطق

صــوت الكــاف:صــوا شــديد مهمــوس"( ،)3حنكــي مرقــق "(،)1يتكــون صــوا الكــا بــأن يعــتضحت يلتقي بأقصى احلنك اتعلى ،
ارواء اخلارج من الرئتني اعتاضا تاما  ،وذلك برفع أقصى اللسان ّ
الّـذي يرفــع هــو اآلخــر ليمنــع مـرور ارـواء إىل اتنــف  ،يضــغط ارـواء مثّ يطلـق سـراح اجملــرى ارـوائي بــأن
یف ــض اللّس ــان فين ــدفع ار ـ ـواء خ ــالل الف ــم حم ــدثا اندفاع ــه ص ــوتا إنفجاري ــا  .اليتذب ــذب ال ــوتران
الصوتيان أثناء نطق الصوا"(.)6

()1

____________________
( )1مناهج البحث في اللغة  :تمام حسان  ،ص.98
( )2علم األصوات  :كمال بشر  ،ص.191
()3األصوات اللغوية  :ابراهيمأنيس  :ص .29
( )1استخدمات الحروف العربية :سليمان فياض ،ص.122
()6علم اللّغة مقدمة للقارئ العربي  :محمود السعران  ،ص.161

()1علم األصوات اللغوية  :مناف محمد الموسوي ،ص.98
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

 -صوت الغين:صوا رخو جمهور مرقّـق "( ،)1يـتم نطقـه برفـع مـؤخرة اللّسـان  ،ح ّـت يتّصـل بـالطبق ،

اتّصاال يسمح للهواء باملرور  ،فيحتك باللّسان والطبـق ،
الطبق  ،ليس ّد اجملرى اتنفي  ،مع حدوث ذبذباا

نقطـة تالقيهمـا  ،و الوقـت نفسـه يرتفـع

اتوتار الصوتية "(.)2

وقد ع ّد سيبويه وغريه من القدماء  ،صوا الغني من أصواا احللق"(.)3

()1

____________________
()1المدخل إلى اللّغة ومناهج البحث اللّغوي  :رمضان عبد التواب  ،ص.61
( )2المرجع نفسه.الصفحة نفسها,
( )3المرجع نفسه .الصفحة نفسها.
( )1علم األصوات اللغوية  :مناف محمد الموسوي ،ص.18
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

 صــوت الخــاء:صــوا رخــو مهمــوس مرقــق"( )1وينطــق برفــع أقصــى اللّســان  ،حبي ـ يكــاد يلتصــقبأقصــى احلنــك  ،وحبي ـ يكــون هنــاك ف ـراغ ضــيق يســمح لله ـواء بــاملرور  ،مــع حــدوث احتكــاك  .وال

تتذبذب اتوتار الصوتيّة حال النطق به"(.)2

()3

___________________
( )1المدخل إلى اللّغة ومناهج البحث اللّغوي  :رمضان عبد التواب  ،ص.61
( )2استخدمات الحروف العربية  :سليمان فياض ،ص.62
( )3علم األصوات اللغوية  :مناف محمد الموسوي ،ص.62
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

أصــوات لهويــة( :)UvuLaireويــتم إنتاجهــا عــن طريــق اتصــال مــؤخر اللّســان مبنطقــة اللهــاة مــعالطبق اللّني بصورة التسمح مبرور ارواء  ،يعقبه تسريح فجائي له (انفجاري) ،وهي

العربية صوا

واحد هو :القا "(.)1ونطق هذا الصوا على النحو اآلتـي :
()2
ـت يلتصـق
ح
،
ـق
ب
الط
ـؤخر
م
ـع
ف
ر
ب
ـق
ط
ين
،
ـديد
ش
 صوت القاف :صوا مهموس رـوي انفجـاري"ّ

حت يتّصل باللّهاة واجلـدار اخللفـي
باجلدار اخللفي للحلق  ،ليس ّد اجملرى اتنفي  ،ورفع مؤخر اللّسان ّ
للحلق  ،مع عدم حدوث ذبذبة اتوتار الصوتيّة  ،فينحبس ارواء مث ينفجـر بعـد انفصـال العضـوين

املتصلني"(.)3

وقد ك،ر اجلدل حول صوا القا بني علماء اللّغة القدماء واحملدثون  ،فالفاء عند القدماء صوا
ـين ّ .أمــا احملــدثون  ،فعـ ّدوه صــوتا مهموســا  ،ومــنهم  :متــام
جمهــور ،ومــنهم  :ســيبويه  ،والـ ّداين ،وابــن جـ ّ
حسان  ،وإبراهيم أنيس ،وكمال بشر.

()3

__________________
( )1األصوات اللّغوية :إبراهيم أنيس  ،ص 121-123
السعران  ،ص.161
()2مقدمة للقارئ العربي :محمود ّ
( )3المدخل إلى اللّغة ومناهج البحث اللغوي  :رمضان عبد التّواب ،ص.66
( )1علم األصوات اللّغوية  :مناف محمد الموسوي ،ص.92
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

ويتم إنتاجها عن طريق تقريب جذر اللّسان من اجلذر
أصوات حلقية ّ )Phyaryngales):احللقي للحلق  ،بصورة تسمح مبرور ارواء مع حدوث احتكاك(استمراري) ،وهي

العربية احلاء

املهموسة والعني اجملهورة"(.)1ونطق هذين الصوتني على النحو اآلتـي :
 صوت العين  :العني صوا رخو جمهور مرقق  ،يتم نطقه بتضييق احللق عند لسان املزمار  ،ونتوءلسان املزمار إىل اخللف  ،و الوقت نفسه يرتفع الطبق  ،ليسد اجملرى اتنفي  ،ومهتز اتوتار الصوتيّة

"(،)2فتسبب جهر الصوا .والعني

اللّغة العربية مت،ل مشكلة حقيقية لغري العرب ،و من النادر أن

يستطيع واحد منهم نطقها بصورة صحيحة ،و احلق أ ّن تكوين العني فيه غموض مل يتّضح لنا تفسريه
لعل هذا هو مادعا علماء العربية إىل عدم ذكرها
أقل اتصواا االحتكاكية احتكاكاً ،و ّ
بعد ،و هي ّ
مع اتصواا الرخوة (االحيكاكية) وعدها واحدا من تلك اتصواا اليت أطلقو عليها اسم اتصواا
املتوسطة "(.)3

()1

___________________
( )1الكتاب  :سيبويه  ،ج /1ص.131
( )2المدخل إلى علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي :رمضان عبد التّواب  ،ص.66
( )3علم األصوات  :علم األصوات  ،ص.321

( )1علم األصوات اللّغوية  :مناف محمد الموسوي  ،ص.93
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

صوت الحاء  :احلاء صـوا حلقـي احتكـاكي مهمـوس "()1رخـو مرقـق"(،)2يتكـون بـأن يضـيق اجملـرىارـوائي الفـراغ احللقـي عنــد النّطــق باحلـاء ،حبيـ َيـدث مــرور ارـواء احيكا ًكـا و ال تتذبــذب اتوتــار
الصــوتيّة ح ــال النّطــق ب ــه فاحلــاء م ــن اتص ـواا العربي ــة ذاا الصــعوبة عل ــى غــري الع ــرب ،وك،ــري م ــنهم
ينطقوهنا كما لو كانت خاء أو هاء"(.)3

()1

___________________

( )1استخدمات الحروف العربية  :سليمان فياض ،ص.11
()2المدخل إلى اللّغة ومناهج البحث اللغوي  :رمضان عبد التواب ،ص.61
( )3علم األصوات :كمال بشر  ،ص.323
()1علم األصوات اللغوية  :مناف محمد الموسوي  ،ص91
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أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

وتسمى مزمارية نسبة إىل املزمار  ،ويتم إنتاج هذه اتصواا
أصوات حنجرية ّ )Laryngales( :بغلق فتحة املزمار  ،فينتج صوا ارمزة  ،أو بتضيقها فيحدث صوا اراء"(. )1

صـوت الهمـزة :صـوا حنجـري شـديد مهمـوس منفـتح غـري أ ّن بعـض اللّغويـون اختلفـواارمـزة ،فمـنهم مـن قـال ّ :إهنـا جمهـورة ومـنهم مـن قـال :بـل إ ّهنـا مهموسـة ،لكـن يقـول الـدكتور ابـراهيم
خمـرج

أنيس" :صوا شديد ،ال هو باجملهور وال هو باملهموس " (.)2وهو الرأي الراجح" إذ أ ّن وضع اتوتار

الصوتية حال النّطق هبا ال يسمح بالقول بوجود ما يسمى بارمس"(.)3

وتسمى مزمارية نسبة إىل املزمار  ،ويتم إنتاج هذهاتصواا
أصوات حنجرية ّ )Laryngales( :بغلق فتحة املزمار  ،فينتج صوا ارمزة  ،أو بتضيقها فيحدث صوا اراء"(.)1

()1

___________________
()1علم األصوات :كمال بشر  ،ص.116
()2األصوات اللّغوية  :ابراهيم أنيس،ص90
( )3علم اللّغةالعام :كمال بشر ،ص .112

()1علم األصوات اللّغوية  :مناف محمد الموسوي ،ص12
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 -صوت الهاء:فاراء العريب صوا حنجري احتكاكي مهمـوس مرقـق"(،)1عنـد النّطـق بـه يظـل املزمـار

منبســطا دون أن يتحـ ّـرك الــوتران الصــوتيان  ،و لكــن انــدفاع ارـواء َيــدث نوعــا مــن اخلفيــف يســمع
أقصـى احللـق أو داخـل املزمـار ،و يتّخــذ الفـم عنـد النطـق بارـاء وضــعا يشـبه الوضـع الـذي يتخـذه عنــد
اخلاص ـة ،و
النطــق بأص ـواا اللّـني و ارــاء عــادة صــوا مهمــوس جيهــر بــه بعــض الظــرو اللّغويّـة ّ
يتحرك معها الوتران الصوتيان كما يسمع رذه اراء اجملهـورة نـوع مـن احلفيـف لـواله لكانـت
هذه احلالة ّ
هـذه ارــاء أقــرب إىل صــوا لــني عـادي  ،وعنــد النّطــق بارــاء اجملهــور تنـدفع مــن الـرئتني كميــة كبــرية مــن
ار ـواء أك ــرب مم ــا ين ــدفع م ــع اًواا اتخ ــرى فيتت ــب علي ــه مس ــاع ص ــوا حفي ــف خمتلط ــا بذبذب ــة ال ــوترين

الصــوتني"( .)2جيهــر بــه

بعــض الظــرو اللّغويّـة اخلاصــة  ،فهــو يهمــس إذا وليــه صــوا مهمــوس م،ــل

(يهفو) وجيهر إذا وليه صوا جمهور م،ل (يهدر) "(.)3

()1

_________________
()1استخدمات الحروف العربية  :سليمان فياض ،ص.111
( )2األصوات اللّغوية  :ابراهيم أنيس  ،ص.82
()3المرجع نفسه  ،ص.98
( )1علم األصوات اللغوية  :مناف محمد الموسوي ،ص.66
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حسـان  ،إبـراهيم أنـيس  ،كمـال بشـر حممـود السـعران
ـاأقره علمـاء اللّغـة احملـدثون ّ
هذه املخـارج م ّ
كتمـام ّ
ـين ،
وغريهم ّ ،أما ما أق ّـره العلمـاء العـرب القـدماء م،ـل اخلليـل بـن أمحـد الفراهيـدي  ،سـيبويه  ،ابـن ج ّ

مغايرا
ابن سينا وغريهم جاء ً

عددها.

توصـلت إليــه ال ّدراســاا احلدي،ــة
وبــالرغم إىل مــا ّ

هــذا اجملــال  ،فمــاهي إالّ امتــداد ملــا جــاء بــه علمــاء

العرب القدماء وهذا باعتا علماء الغرب املتخصصون

001

علم الصوتياا .
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 -3-2تصنيف الصوامت باعتبار كيفية مرور الهواء :
سيكون النظر

اتصواا الصامتة

هذا القسم اتخري عرب إعادة ما َيدث ملمر ارواء من

عوائق أو موانع متنع خروج ارواء منعا تاما جزئيا  ،أو ما َيدث له من تغيري أو احنرا فيخرج من
جانيب الفم أو اتنف  ،وبناء على ذلك قسم علماء أصواا الصوامت هبذا االعتبار إىل جمموعاا
فرعية حسب طبيعة الصوا وميزته إىل :
األصوات االنفجارية (plosives( :تتشكل حببس جمرى ارواء املندفع من الرئتني حبسا تاماموضع من املواضع  ،وينتج عن هذا احلبس  ،أو الوقف ،أن يضغط ارواء  ،فيندفع ارواء حمدثا صوتا
انفجاريا )1(".ومت،ل هذه اتصواا  (:الباء ،والتاء ،والدال  ،والطاء ،والضاد  ،والكا  ،والقا ،
وارمزة ).ويطلق عليها اتصواا الشديدة"(.)2
األصــوات االحتكاكيــة  )fricatives( :وهــو الصــوا الرخــو عنــد  ،تتشــكل بتضــيق جمــرى ار ـواءاخلــارج مــن ال ـرئتني

موضــع مــن املواضــع  ،حبي ـ َيــدث ار ـواء أثن ـاء خروجــه احتكاكــا مســموعا".

()3واالحتكاكيــة هــي  :الفــاء ،وال،ــاء  ،والســني  ،والصــاد  ،والشــني  ،واخلــاء  ،واحلــاء  ،وارــاء  ،وهــذه
ص ـوامت مهموســة  .والــذال  ،والظــاء  ،وال ـزاي  ،والغــني  ،والعــني  ،وهــي ص ـوامت جمهــورة .والقــدماء
يطلقون عليها الرخوة "(.)1
األصوات المركبةAffricatives :وهي اتصواا اليت يتم نطقها بغلق اجملرى وحبس ارواء____________________
السعران  ،ص163
()1علم اللّغة:محمود ّ
()2يُنظر  :علم اللّغة العام :كمال بشر  ،ص.212
()3علم األصوات :كمال بشر  ،ص.189
()1الكتاب :سيبويه  ،ج/1ص.131
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نقطة الغلق مث فتحه تدرجييا فيتسرب ارواء ببطء حمدثا احتكاكا  ،ولذلك مساها بعضهم احنباسية
احتكاكية أو وقفاا احتكاكية،فهي مركبة من احنباس(وقف) واحتكاكا أوقفل وتضيق)1(".ومسّاها

آخرون مزجية)2( "،ومسوها أيضا نصف وقفية)3("،فهي تشتك مع الوقفاا االنفجارية

خاصية

احنباس ارواء،و اللّغة العربية صوا مركب وحيد هو :اجليم الفصيحة كما ينطقها القراء "(.)1
-األصوات المكررة

)vibrantes(:

مي،لها

التكرار  ،إشارة إىل تكرار ضرباا اللّسان

العربية صوا الراء  ،وقد مساه علماء العربية بصوا
مواضع النّطق وتكرار خروج

ارواء  ،بسبب غلق جمري ارواء وفتحه ّملراا متتالية "(.)6
()1
وتسمى كتب
،
األصوات الجانبية أو المنحرفة)(LATERALSمي،لها العربية صوا الالم "ّ
ويتم إنتاجه بانطباق طر اللّسان على اللّ،ة دون أن يكون هذا
التاد احلر االحنرا  ،وهو الالم ّ

احلاجز حاجزا كليا ت ّن ارواء يتسرب منحرفا من جانيب اللّسان أو منهما مجيعا "( .)9وهناك الك،ري

من ال ّدارسني جيمعون احلر اجلانيب واحلر املكرر

الصوت اللّغوية :أحمد مختار عمر  ،ص.118
( )1دراسة ّ
()2مدخل في الصوتيات :عبد الفتاح إبراهيم  ،ص.18
الصوت اللّغوي :أحمد مختار عمر ،ص.118
( )3دراسة ّ
( )1علم األصوات  :كمال بشر ،ص.189-189
()6المرجع نفسه  ،ص.221
( )1المرجع نفسه ،ص.213
()9مدخل في الصوتيات :عبد الفتاح إبراهيم  ،ص.92
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املانعة "()1ويزيـد عليهـا آخـرون احلـرو اتنفيـة ويسـموهنا أشـباه احلركـاا )2("،ت ّن رـا شـبها باحلركـاا
مــن جهــة االنفتــاح وحريــة مــرور ار ـواء  ،وإن كانــت احلركــة مــن جــانيب الفــم
وبشكل متقطع

حالة الراء  ،ومن اتنف

حالــة الــالم ومــن الفــم

حالة امليم والنون"(. )3

األصوات األنفية أو الغناء  )Nasale( :وتتكون الصوامت الغناء بأن َيبس ارواء حبسا تاماموضع الفم ولكن یفض احلنك اللّني فيتمكن ارواء من النفاذ عن طريق اتنف"(.)1

 -أنصاف الحركات :وتتم،ل

الياء والواو"(.)6وسنتطرق إليها الحقا.

وجن ــد ه ــذا أيض ــا عن ــد الك ،ــري م ــن الدارس ــني

العص ــر احل ــدي  ،الّــذين ي ــذهبون إىل تص ــنيف

اتص ـواا الصــامتة وفــق املعــايري الســابقة  ،واالخــتال بيــنهم إ ْن وجــد فهــو
وعددها وفق كل معيار .

____________________
( )1األلسنية العربية :ريمون طحان  ،ص.19
( )2علم األصوات  :كمال بشر،ص.222
()3المرجع نفسه  :ص.221
( )1علم اللّغة :محمود السعران  ،ص119
( )6علم األصوات  :كمال بشر ،ص223
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قسموا اتصواا هبذا االعتبار إىل ثالثة أقسام :
أما علماء العرب القدماءفقد ّ
ش ـديدة :وحتــدث بــأن يصــاد ار ـواء اخلــارج مــن ال ـرئتني جم ـراه قــد انســد انســدادا تامــا
األصــوات ال ّفيتجم ــع خل ــف نقط ــة االنس ــداد ويك ــون ض ــغطه ع ــادة م ــن ضـ ـغط أعل ــى م ــن ض ــغط ارـ ـواء اخل ــارجي
فينفصــل بعــد ذلــك العضـوان اللــذان احنــبس ارـواء خلفهمــا انفصــاال مفاجئــا فينــدفع ارـواء حمــدثا صــوتا
شــديدا انفجاريــا)1(" .وهــذه اتص ـواا ،هــي  (:البــاء  ،التــاء  ،والــدال  ،والطــاء  ،والضــاد  ،والكــا
والقا

واجليم) ،ومجعوها

قورم  (:أجدا طبقك أو أجدك طبقت) "(. )2

-األصوات الرخوة  :الصوا الرخو هو الذي الينحبس ارواء

جمراه حبسا تاما  ،وذلك بأن

يضيق النفس جمرى باقتاب عضوين من أعضاء آلة النطق حنو بعضها
اجملرى  ،فيحدث النفس

خمرج احلر دون أن يقفال

أثناء مروره مبخرج الصوا حفيفا مسموعا ،ختتلف نسبته تبعا لنسبة ضيق

اجملرى"( .)3إ ّن اتصواا الرخوة

العربية كما تربهن عليها التجارب احلدي،ة  ،هي ":السني والزاي

والصاد والشني والذال وال،اء والظاء والفاء واراء واحلاء واخلاء والغني"(.)1
-األصوات المتوسطة( بني الش ّدة والرخوة) :إ ّن ارواء

مير مبجراه ال يالقي
بعض اتصواا حينما ّ

احنباسا أو احتكاكا  .إما ت ّن جمراه ٍ
خال من هذه املعوقاا كما
ّ
يتجنب املرور بنقطة االنسداد و التضييق كما

الواو والياء  ،أو ت ّن جمراه

الفم

الالم  ،أو ت ّن التضيق غري مستقر على حاله كما

_______________________
( )1مناهج البحث في اللّغة  :تمام حسان  ،ص.99
سر صناعة اإلعراب :ابن جني  ،ج/1ص.92-18
(ّ )2
()3دروس في علم أصوات اللّغة  :كانتينو ،ص 22
()1األصوات اللّغوية :إبراهيم أنيس  ،ص.26
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الراء  ،أو ملرور ارواء باتنف كما

صويت امليم و النون "( )1فاتصواا املتوسطة هي  :الواو

والياء والالم والراء وامليم والنون .أخرجوا منها اتلف  ،واختلفوا

اتصواا الرخوة"(. )2

العني  ،فبعضهم جعلها من

واملتتبع ملا وصل إليه علماء اللّغة القد واحلدي من نتائج هذا اجملال  ،يت ّبني مدى قدرة
علمائنا القد على الوصف الدقيق لألصواا،وما اختلفوا فيه مع املتأخرين تع ّد قليال ج ّدا،ومن
مجلة هذه االختالفاا :
 ع ّد العرب القدماء صوا اجليم صوتا شديدا  ،بينما عدها احملدثون من اتصواا املركبة. ع ّد القدماء صوا الضاد من اتصواا الرخوة ّ ،أما عند احملدثني فهي صوا انفجاري أيّ مناتصواا الشديدة.
 ع ّد القدماء صوا العني من اتصواا املتوسطة  ،بينماينظر إليها احملدثون على أ ّهنا صواالسر هذا هو ضعف ما يسمع را
احتكاكي ّ
لعل ّ
أي من اتصواا الرخوة،يقول إبراهيم أنيس " ّ
()3

من حفيف إذا قورنت بالغني" .

____________________
()1مناهج البحث في اللّغة  :تمام حسان  ،ص.99
( )2علم األصوات :كمال بشر  ،ص.122
( )3األصوات اللّغوية  :إبراهيم أنيس ،ص. 11
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ثالثا -األصوات الصائتة (الحركات )في اللّغة العربية .
قســم اتص ـواا
مــن خــالل معــايري التّصــنيف الســابقة لألص ـواا  ،والــيت باســتعمارا ميكــن أن ن ّ

اللّغويــة إىل ص ـوائت وص ـوامت  ،وهــي النــوع ال،ــاين مــن اتص ـواا اللّغويــة  ،ورــا دور اليقــل عــن دور
اتصواا الصامتة(الساكنة)،ورا مصطلحاا أخرى وصفها علماء اللّغة كاتصواا اللّينة عند إبراهيم
أنيس ،ومسّاها متام حسان بالعلل ،ومنهم من مسّها باحلركاا .
فالصــوا الصــائت كمــا َي ـ ّدده احملــدثون ":أنـّـه الصــوا اجملهــور الــذي َيــدث
ارواء

تكوينــه أن ينــدفع

جمرى مستمر خالل احللق والفم وخالل اتنف،أو معهمـا أحيانـا  ،دون أ ْن يكـون مثَـة عـائق

يعتض جمرى ارواء اعتاضا تاما،أو تضيق جمرى ارواء من شأنه أن َيدث احتكاكا مسموعا "(.)1
يعـر الـدكتور حممـد علـي اخلـويل الصـوا الصـائت بقولـه  ":صـوا فمـوي وسـطي  ،رنيـين  ،جمهـور
عادة  ،يصدر دون إعاقة لتيار النفس  ،ويتوقـف نوعـه علـى وضـع اللسـان

الفـم  ،فيكـون أماميـاً ،

أو مركزياً  ،أو خلفياً  .ويكون الصائت عالياً أو متوسطاً  ،أو منخفضاً  .ويكـون قصـي ًريا أو طـويالً ،
كما يكون بسيطاً أو مركباً  .ويكون مدوراً أو غري مدور"(.)2

ـحا كالصـوامت  ،حيـ عـدوها
وقـد تنبـه العـرب ملصـطلح احلركـاا لكنّهـا مل تنـل اهتمامـا واض ً

تابعة را  ،وليست مستقلة م،لها ،كما أهنم مل َيددوا را رمزا خاصا هبا يقول كمال بشر ي ":لسـنا

جنـاوز احلقيقـة حـني نقـرر أ ّن علمـاء العربيـة القـدامى مل يعنـوا باحلركـاا العنايـة الالئقـة هبـا فقـد عـ ّد وا
احلركـاا أشـياء عارضـة ،تعـرض لألصـواا الصـامتة ،فهـي تبـع رـا ،وليسـت مسـتقلة م،لهـا ،فأصـول
الكلمـاا عنـدهم مكونـة مـن اتصـواا الصـامتة ،وهـذه اتصـواا هـي اتسـاسّ ،أمـا احلركـاا فهـي
شأهنا أن تعدل الصيغة أو الوزن فقط " (.)3
أصواا من ّ
____________________
السعران ،ص121
( )1علم اللّغة  :محمود ّ

محمد علي الخولي ،مطابع الفرزدق التّجارية،السعودية ،ط1122/1ه1891-م،ص، .89
( )2معجم علم األصوات ّ :

( )3علم اللّغة العام  :كمال بشر ،ص.126
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إالّ أ ّن الواقع ي،بت اهتمام اللّغويني القدامى هبذا الصنف من اتصواا ،واجلدير بالذكر أ ّن هؤالء
قد أدركوا معىن هذه اتصواا  ،كما كانوا على علم بالفرق بينها وبني اتصواا الصامتة

النّطق

الصفاا( ،)1وهذا ابن جين َي ّدد اتصواا الصائتة بقوله ":اعلم أ ّن احلركاا أبعاض حرو امل ّد
و ّ
واللّني ،وهي(:اتلف والياء والواو)  ،فكما أ ّن هذه احلرو ثالثة فكذلك احلركاا ثالث ،وهي:

(الفتحةوالكسرة والضمة ،فالفتحة بعض اتلف والكسرة بعض الياء ،والضمة بعض الواو) ،وقد كان
يسمون الفتحة اتلف الصغرية ،والكسرة الياء الصغرية ،والضمة الواو الصغرية ،وقد
متقدموا النحويني ّ

كانوا

ذلك على طريق مستقيمة"(.)2

 -0تصنيف األصوات الصائتة
وقد تصنف الصوائت حسب العوامل التالية :
أوضاع أعضاء النّطق. درجة انفتاح املمر اروائي.الصوا .
 عمل بعض اتعضاء على جهر ّوهناك حالتان أساسيتان لتصنيف الصوائت هي :
وضع اللّسان داخل الفم.شكل الشفتني. إذا ارتفع اجلزء اتمامي من اللّسان حنو مقدمة احلنك ،أو هبط حنو قاع الفم حتدث الصوائتاتمامية .كما َيدث الفتحة والكسرة) .(Antérieures
 -إذا جتمع اللّسان

مؤخرة احلنك حتدث الصوائت اخللفية) . (Postérieures

_____________________
سر صناعة اإلعراب  :أبو الفتح عثمان بن جني  ،ج / 1ص.9
( )1يُنظرّ :
( )2المصدر نفسه  :ج  / 1ص.19
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إذاشغل اللّسان منزلة بني املنزلتني السابقتني حتدث الصوائت املتوسطةأواملركزية(Centrales-)médianes

-إذا قامت الشفتان حبركة مستديرة حتدث الصوائت املستديرة). (Arrondies

وإذا اختذا شكل انفتاح أفقي حتدث الصوائت املنفرجة).)1(" (étirées -2أنواع األصوات الصائتة:
تقسم اتصواا الصائتة حبسب زمن الصوا املستغرق إىل:
ّ

-0-2األصوات الطويلة ،وهي :حرو امل ّد ال،الثة اتلف م،ل (نال) والواو م،ل (يدعو) والياء
م،ل(القاضي).
أح َس َن)،
-5-2األصوات القصيرة ،وهي :احلركاا ال،الثة الفتحة حنو :فتحة السني والنون م،ل( ْ
والضمة حنو :ضمة ارمزة م،ل (أضيف) ،والكسرة حنو :كسرة العني واحلاء م،ل ( هم ْن ،هع ْلم،
هح ْلم)"(.)2
وقد فرق اللّغويون بني":

()3

الصوائت القصرية( احلركاا) .والصوائت الطويلة( حرو امل ّد) :
الطّول.الكمية.طريقة النّطق.____________________
( )1مباحث في اللّسانيات :أحمد حساني ،ص.99-91
( )2مناهج البحث في اللّغة :تمام حسان  ،ص.13
( )3علم األصوات الّلغوية :عصام نور الدين  ،ص. 278
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 -3خصائا الصوائت العربية:
تتميز الصوائت عن الصوامت ببعض املميزاا اليت جتعلها من الصعوبة مبكان على متعلم اللّغاا
اتجنبية"(  )1أن جييد نطقها  ،وهي:
-الوضوح التّام عند النّطق ،حبي تسمع بكامل صـفامها خالفـاً لألصـواا الصـامتة الـيت تبـدو خافتـة

السمع"(.)2
وقد ت،قل على ّ
-شيوع الصوائت

اللّغاا املختلفة اتمر الّذي يؤدي إىل تغيري نطقها أواخلطأ فيه"()3ذلك أنّه "

ال تكاد تشتك لغة من اللّغاا مع أخرى

كيفية النّطق بأصواا اللّني بل إ ّن رجاا اللّغة

كل رجة من هذه اللّهجاا"(.)1
الواحدة لتختلف فيها اختالفاً مييّز ّ

بأهنا جمهورة ،تتحرك را اتوتار الصوتيّة عند النّطق ّ ،أما الصوامت فمنها ما َيرك
-متتاز الصوائت ّ

اتوتار الصوتيّة ومنها ما ال َيركها"(.)6
تتدد الصوائت
ّ -

مير النّفس
ّ -

الكالم بنسبة كبرية  ،اتمر الّذي يؤدي إىل بروز اخلطأ واضحا فيها"(.)1

الصوا الصائت
صفة اليت يتميّز هبا هذا ّ
أي عائق ،فال ّ
جمراه الطّبيعي دون أن يعتضه ّ
"()9

هي كيفية مرور النّفس من احللق والفم ،و خلو جمراها من احلواجز العضويّة اليت تعتض سبيلها .
____________________
( )1يُنظر  :األصوات اللّغوية  :إبراهيم أنيس ،ص .28
( )2يُنظر  :أصوات اللّغة العربية  :عبد الغفار حامد هالل ،ص .99
()3يُنظر :المرجع نفسه  ،ص .99

( )1األصوات اللّغوية  :إبراهيم أنيس  ،ص .28

( )6يُنظر :أصوات اللّغة العربية :عبد الغفار حامد هالل ،ص .99
( )1يُنظر :األصوات اللّغوية :ابراهيم أنيس  ،ص .32

( )9يُنظر :مباحث في اللّسانيات :أحمد حساني ،ص.91
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الصوائت -
صفامها

فتحة

ألف

كسرة

ياء

ضمة

واو
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-

-

-

-

+

+
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+

+

-

-

-

-
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-

-

+

+

-

-
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-

+

+
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+

منخفض

+

+
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-

-

-
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-

-

+

+

منغلق

-

-

+

+
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+

منفتح

+

+

-

-

-

-

قصري

+

-

+

-

+

-

طويل

-

+

-

+

-

+

خفيف

+

+

-

-

-

-

ثقيل

-

-

+

+

+

+

 -جدول صفاا الصوائت العربية-
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 أشباه الصوائت:أي :
مت،ل هذه اتصواا حلقة وسطى بني الصوامت والصوائت ذلك" ّأهنا أصواا صامتة وظيفيا ّ

من حي موقعها ودورها

بنية الكلمة ،شأهنا

ذلك شأن سائر اتصواا الصامتة ،كالباء والتاء

وال،اء ...إخل .ولكنّها تفصح عن شبه ما باحلركاا أو اتصواا الصائتة من حي النّطق واتداء

()1
خاصا للشفتني.
خاصا للّسان وشكالً ً
وضعا ً
الفعلي" .فهي تتطلّب ً

فأشباه أصواا "الياء والواو" متتاز بانفتاح كبري وهذا ما يقرهبا من احلركاا الطويلة (اتلف والياء
والواو) رذا السبب مسّيت بأشباه احلركاا كما مسّاها بعضهم" أشباه أصواا اللّني"(.)2وأطلق عليها

آخرون" أشباه الصوائت"( ،)3فهذا( برجشتاسر )أحدهم يقول" :فإنّا نرى نطق الواو والياء ،أو

باتحرى أوضاع أعضاء النّطق اخلاصة بنطقهما ،مطابق تلك اخلاصة بنطق الضمة والكسرة مطابقة

()1
أقر بعضهم أ ّن :
كما
تامة ،فتع ّد الواو والياء بني احلركاا أو احلرو الصائتة ال بني الصامتة"
ّ

"أنصا احلرو أو احلركاا هي حركاا بسيطة أو مركبة تقوم بدور احلر أحيانا ،وجند منها

العربية نوعني مها :الواو والياء"( ،)6نتيجة للشبه الكبري بني احلركاا وصويت اللّني "الياء والواو"كرهت
العربية اجتماعهما "ت ّن حرو اللّني مضارعة للحركاا"(.)1
تتمّ،ل أنصا احلركااوالواو الساكنة

الواو والياء لغري امل ّد كالواو املتحركة بالفتحة أو الضمة

عود" ،وكالياء املتحركة بالفتحة أو بالضمة
" ْ

"يلقي" ،والياء الساكنة

وتعامل أنصا احلركاا من الناحية الصوتيّة التميزيّة معاملة الصوامت املتحركة

(وعد)،
عيش"
"ْ

حالة احلركة

____________________

( )1علم األصوات :كمال بشر ،ص345
( )2األصوات اللّغوية :إبراهيم أنيس  ،ص43
السعران  ،ص197
( )3علم اللّغة :محمود ّ

( )1التّطور النحوي للّغة العربية :برجشتراسر  ،ص. 46
()6التّصريف العربي من خالل علم األصوات الحديث:الطّيب البكوش،تقديم:صالح القرمادي،المطبعة العربية،تونس،ط1882/3م.ص.63
( )1شرح المفصل :موفق ال ّدين بن يعيش  ،ج / 1ص . 16
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(ص ح) ،ومعاملة الصوامت الساكنة

أبعاد الصّوت اللّغويّ

حالة السكون (ص) ،وما جتدر اإلشارة إليه أ ّن اللّغويني

احملدثون عدوا كال من الالم وامليم والراء والنون(اتصواا املائعة) أقرب الصوامت إىل طبيعة أصواا
السمع ،وال يكاد يسمع را أي نوع من احلفيف ،ورذا أطلق
اللّني ،من جهة أهنا أك،ر وضوحا
ّ

عليها بعضهم تسمية أشباه أصواا اللّني (.)1
رابعا -صفات األصوات في اللّغة العربية.

الصفة لغة على أ ّهنا" احللية والنعت"(ّ ،)2أما اصطالحا فهي كيفية خروج
الصفة  :تعر
 -1مفهوم ّ
ّ

()3
أي أ ّن احلـر تعـر ماهيتـه وكميتـه بـاملخرج
احلـر مـن النّاحيـة الصـوتيّة،كاجلهر وارمـس وغريمهـا
ّ
فالصــفة هــي الـ ّـيت متيّــز بعــض احلــرو املشــتكة املخــرج ولوالهــا لكانــت
صــفةّ ،
كمــا تعــر هيئتــه بال ّ

احدا .
احلرو املشركة حرفًا و ً

الصفات :
 -2أنواع ّ

عامة)  ،وصفاا ال ض ّد را (صفاا
تنقسم ّ
الصفاا إىل قسمني :صفاا اليت را ضد (صفاا ّ
خاصة).
ّ

الصفاا اليت وردا
ّ -0-2
الصفات ّ
العامة ( التي لها ض ّد) :وهي ّ

شكل أزواج متعاكسة.

وقـد قسـم علمـاء اللّغـة اتصـواا الصـامتة إىل جمهـورة ومهموسـة علـى أسـاس ذبذبـة الـوترين
الصوتيني وعدمها (. )1

____________________

( )1يُنظر :األصوات اللّغوية :إبراهيم أنيس ،ص.22

( )2لسان العرب  :أبو الفضل جمال الدين بن منظور  ،ج  / 15ص ، 315مادة( و ص ف).
( )3يُنظر :مبادئ في اللّسانيات :خولة طالب اإلبراهيمي ،ص.69

( )1األصوات اللّغوية :إبراهيم أنيس ،ص .22

023

أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

 -0-0-2الجهر والهمس:

 الجهر لغة :هو اإلعالن"(، )1و اصطالح الصويت املعاصر :هو اهتزاز اتوتار الصوتيّة عندبالصوا.
النّطق ّ

 -الهمس لغة  :اإلخفاء "(ّ ، )2أما اصطالحا هو عدم اهتزاز اتوتار الصوتيّة عند مرور ارواء هبا

ص)  ،فظاهريت اجلهر وارمس نالت حظا
بالصوا .جيمعها قورم َ (:س َك َ
أثناء النّطق ّ
ت فَ َحَ،ه َش ْخ ٌ
الصوا
وافرا من البح وال ّدراسة من طر علماء العربية القدامى ،فقد اصطلح سيبويه على أ ّن ّ

اجملهور" :حر أشبع اإلعتماد

الصوا،فهذه حال اجملهورة
وجيري ّ

حت ينقضي اإلعتماد عليه
موضعه ومنع النّفس أن جيري معه ّ
احللق الفم إالّ أ ّن النون وامليم قد يعتمد رما

الفم واخلياشيم

حت جرى النّفس معه،وأنت
فتصري فيهما غنة  ،وأما املهموس فحر أضعف اإلعتماد موضعه ّ
فرددا احلر مع َج ْري النفس"(.)3
تعر ذلك إذا اعتربا ّ
واختلف القدماء واحملدثون

ع ّدة اتصواا اجملهورة  ،فهي لدى سيبويه تسعة عشر صوتاً هي ":

ارمزة واتلف والعني والغني والقا واجليم والباء والضاد والالم والنون والراء والطاء والدال والزاي
والظاء و الذال والياء وامليم والواو"(.)1

حني هي لدى احملدثني ستة عشر صوتاًّ إذ أخرجوا منها

( ارمزة واراء والقا )"(.)6
ّأما ع ّدة اتصواا املهموسة فهي لدى سيبويه عشرة وهي (:اراء واحلاء واخلاء والكا والسني

____________________
( )1يُنظر :هداية القارالء إلى تجويد كالم الباري  :عبد الفتاح المرصفي  ،مكتبة طيبة  ،المدينة المنورة ،ط(/2د.ت)،ج/1ص.99
( )2المصدرنفسه.الصفحة نفسها.
()3يُنظر  :الكتاب  :سيبويه  ،ج / 4ص. 431
( )1يُنظر :المصدرنفسه  ،الصفحة نفسها.
( )6مناهج البحث في اللّغة :تمام حسان  ،ص. 89
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والشني والتاء والصاد وال،اء والفاء "( ، )1حني هـي لـدى احملـدثني اثنـا عشـر صـوتاً"( ،)2إذ زادوا عليهـا
الطاء والقا ّ .أما ارمزة فهي لدى بعضهم مهموسة"()3ولدى آخرين ال مهموسة وال جمهورة"

()1

والزوجان معا من اتصواا اتسنانية الل،وية "(. .)6

وقد برهن االستقراء على أ ّن نسبة شيوع اتصواا املهموسة
أو عش ـرين

املئــة منــه ،

الكالم التكاد تزيد على اخلمس

حــني أ ّن أربعــة أ ــاس الكــالم تتكــون مــن أص ـواا جمهــورة "( ،)1وترجــع

اتسباب كما يقول علماء اللّغة  ،إىل نطـق اتصـواا املهموسـة يتطلّـب جهـدا
"()9

ممّا يتطلّب نطق اتصواا اجملهورة .

إخـراج الـنّفس أك،ـر

والرخاوة:
 - 5-0-2الش ّدة ّ

أي على حالة
تقسيم اتصواا العربية إىل شديدة ورخوة مبين أساسا على جريان النّفس وعدمه ّ ،
مرور ارواء عند مواضع النّطق.
الصوا أن جيري معه عند اللّفظ به
 الشديد :هو حر اشتد لزومه ملوضعه ،وقوي فيه ّحت منع ّ

()9
" ،وعندما يندفع النّفس من الرئتني ،ينحبس جمراه عند الشفتني حلظة من الزمن اللتقائهما التقاءً

حمكما،وعندها تنفصل الشفتان انفصاال فجائيا َ ،يدث صوتا انفجاريا،م،ل الباء

(باا)  ،وهذا

الصوا الشديد عند علماء العرب القدماء"(.)8
النوع من اتصواا االنفجارية  ،يقابله ّ

____________________
( )1يُنظر  :الكتاب  :سيبويه  ،ج / 1ص. 131
()2ال ّدراسات اللّهجية والصوتية عند ابن جني:حسام النعيمي،دار الرشيد،منشورات وزارة الثقافة واإلعالم،العراق(،د.ط)1892 /م،ص321
( )3يُنظر  :مناهج البحث في اللّغة  :تمام حسان،ص. 89
( )1علم الّلغة :السعران  ،ص.191

( )6مناهج البحث في اللّغة  :تمام حسان ،ص.111
( )1األصوات اللّغوية :إبراهيم أنيس  ،ص12
( )9المرجع السابق  :ص.122
( )9سيبويه :الكتاب  ،ج / 1ص131

( )8األصوات اللّغوية :ابرهيم انيس  ،ص.23
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ولقب بالش ّدة الشتداد احلر

حت ال یرج معه صوا"( .)1واحلرو الشديدة
موضع خروجه ّ

أي مثانية أصواا :الباء ،والتاء ،والدال ،والقا  ،والطاء ،واجليم،
مثانية مجعت (أجدا طبقك) ّ
والكا  ،وارمزة .أما عند احملدثني فهي :الباء ،والتاء ،والدال ،والضاد ،والطاء ،والكا  ،والقا ،

وارمزة وهي مثانية أيضا"(.)2

الرخــو :ضــد الشـ ّدة  ،ومعنــاه

الصـوا مــع احلــر لضــعف
اللّغــة  :اللّـني  .و االصــطالح :جريــان ّ

االعتمـ ـ ـ ــاد علـ ـ ـ ــى املخـ ـ ـ ــرج"(.)3فيكـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ــنّفس قليـ ـ ـ ــل

الرخـ ـ ـ ــو اجملهور،ويكـ ـ ـ ــون ك ،ـ ـ ـ ـريا

الرخـ ـ ـ ــو

املهموس"(.)1وهذه اتصواا ما اصطلح احملدثون على تسميتها باتصواا االحتكاكية .وحروفها هي

 :الفاء وال،اء والذال والظاء والسني والشني والصاد والضاد واخلاء.
وهناك أصواا متوسطة تكون بني الشديد والرخو(ليست انفجارية وال احتكاكية )"( ،)6وهي

()1
وتسمى عند احملدثني
سة جيمعها قولك :لن عمر ،وأضا بعضهم إليها الواو والياء" ّ .
()9

ب ـ"اتصواا املائعة" .

- 3-0-2اإلطباق واالنفتاح :
حت يصري كالطبق له ،وحروفه :الصاد ،الضاد ،الطاء،
 -اإلطباق :ارتفاع اللّسان إىل أعلى احلنك ّ

والظاء"( .)9قال سيبويه" :وهذه احلرو اتربعة إذا وضعت لسانك

مواضعهن انطبق لسانك من

__________________
عمـار ،
الرعاية لتجويـد القـراءة وتحقيـق لفـظ الـتالوة  :محمـد م ّكـي أبـي طالـب القيّسـي (139ه)  ،تحقيـق  :أحمـد حسـن فرحـات ،دار ّ
(ّ )1

األردن ،ط1119 /3ه1881-م ،ص.119

( )2يُنظر :محاضرات في فقه اللّغة :زبير دراقي ،ديوان المطبوعات

الجامعية  ،الجزائر (،د.ت )،ص. 69

( )3الكتاب  :سيبويه ،ج / 1ص. 131

( )1تاريخ آداب العرب  :محمد صادق ا ّلرافعي ،دار الكتاب العربي  ،بيروت ،لبنان ،ط،2221 /1ج/1ص.123
( )6األصوات اللّغوية :إبراهيم أنيس  ،ص .21

( )1مباحث في اللّسانيات  :أحمد حساني،ص.91
( )9األصوات اللّغوية :إبراهيم أنيس  ،ص.21

( )9فصول في علم اللّغة العام  :محمد رديني  ،دار الهدال  ،الجزائر (د.ط)2228/م،ص.191
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فالصـوا
مواضعهن إىل ما حاذى احلنك اتعلـى مـن اللّسـان ترفعـه إىل احلنـك  ،فـإذا وضـعت لسـانك ّ

الصـوا
حمصور فيما بني اللّسان واحلنك إىل موضع احلرو  ،و ّأما الدال و الزاي وحنومها فإّمنـا ينحصـر ّ
إذا وضــعت لســانك

الصـوا،
مواضــعهن ،فهــذه اتربعــة رــا موضــعان مــن اللّســان ،وقــد ب ـ ّـني حبصــر ّ

ولوال اإلطباق لصارا الطاء داال ،والصاد سينا ،والظاء ذاال ،وخلرجت الضاد من

الكالم تنّه ليس شيء من موضعها غريها" (.)1ويشري علمـاء اتصـواا احملـدثون إىل أ ّن اللّسـان يأخـذ
شكالً مقعرا

حالة اإلطباق  ،فريتفع من طرفه  ،ويتصعد من أقصاه "(.)2وهناك فرق بني

االطباق والطبقية ، ،بينهما من صلة،فالطبقية هي النطق

خمرج الطبق ،وهي ارتفاع مؤخرة

اللسان حت يتصل بالطبق فيسد اجملرى أو يضيقه تضييقا يؤدي إىل احتكاك ارواء هبما

نقطة

التقائهما ،فهي بالتايل حركة عضوية مقصودة لذامهاّ ،أما اإلطباق فهـو ارتفـاع مـؤخرة اللّسـان

الطبق حبي ال يتّصل به،

اجتـاه

خمرج آخر غري الطبق"(. )3

حني جيري النّطق

 -االنفتــاح  :عــدم ارتفــاع اللّســان إىل أعلــى احلنــك ،وحروفــه عــدا الســابقة وإّمنــا مسيــت هــذه احلــرو

باملنفتحــة "ت ّن اللّســان ال ينطبــق مــع الـريح إىل احلنــك عنــد النّطــق هبــا ،وال تنحصــر الـريح بــني اللّســان

واحلنك بل ينفتح ما بني اللّسان و احلنك" (. )1

_____________________
( )1الكتاب  :ألَبي بشر عمرو بن عثمان سيبويه  ،ج/1ص.131
( )2علم األصوات :كمال بشر  ،ص.128
( )3يُنظر  :مناهج البحث

اللّغوي :تمام حسان ،ص. 38

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة :محمد مكي أبي طالب القيسي  ،ص. 123
(ّ )1
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 -3 -0-2اإلذالق واإلصمات:
الذالقة :هي طالقة اللّسان وخفته ،وقد وصفها اخلليل بن أمحد بقوله" :اعلم أ ّن احلرو الذلق
والشفوية ستة ،وهي  (:ر ،ل ،ن ، ،ب ،م) ،وإمنّا مسّيت هذه احلرو ذلقا ت ّن الذالقة

املنطق

إّمنا هي بطر أسلة اللّسان والشفتني،ومها مدرجة هذه اتحر الستة،منها ثالثة ذلقية(:ر ل ن)،
خترج من ذلق اللّسان من طر غار الفم ثالثة حرو شفوية(:
خاصة .ال تعمل الشفتان

ب م) ،خمرجها من بني الشفتني

الصحاح إالّ هذه اتحر ال،الثة فقط ،والينطلق
شيء من احلرو
ّ

اللّسان إالّ بالراء و الالم والنون ...فلما ذلقت احلرو الستة ،ومذلقهن اللّسان وسهلت عليه
املنطق ك،را

أبنية الكالم ،فليس شيء من بناء اخلماسي التّام يعرى منها أو من بعضها" (. )1

تهنـا أصـمتت أن ختـتص بالبنــاء
 اإلصـمات  :هـي احلـرو الـيت اليكتفـى هبـا تركيـب الكلمـاا ّ() 2
(*)
الس ـ ه
ـتة،
إذا ك ،ــرا حروف ــه العتياص ــها عل ــى اللّس ــان " .واحل ــرو املص ــمتة ه ــي :ح ــرو احلل ـ هـق ِّ

ـنخفض الســني
وحـرو أقصـى الفـم القــا والكـا واجلـيم والشــني ،وحـرو وس هـط اللِّسـان ممـّا هـو م
ٌ
والـزاي والصــاد ،وحــرو أدىن الفــم التــاء والــدال والطــاء ،وحــرو أدىن مــن حــرو الفــم الظــاء وال،ــاء
والذال والضاد .ومن جنس الفم الواو والياء.

-2 -0-2االستعالء واالستفال :
 -االستعالء :هو ارتفاع مؤخرة اللّسان إىل أعلى احلنك عند النّطق  )3("،و احلرو املستعيلة سبعة

هي  :الصاد ،الضاد ،الطاء ،الغني ،القا  ،اخلاء".فأربعة منها فيها مع استعالئها إطباق ،وهي
__________________
( )1العين :الخليل بن أحمد  ،ج/2ص.62
(*) العتياصها  :عاص الكالم  :خفي معناه وصعب فهمه  ،فهو عويا  (.المعجم الوسيط  :مجمع اللّغة العربية  ،مكتبة الشروق الدولية،

ط2221/1م).

( )2المصدر السابق  :ج/2ص.61
( )3هداية القارالء إلى تجويد كالم الباري  :عبد الفتاح المرصفي ،ص.92-91
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(:الصاد ،الضاد ،الطاء ،والظاء) ،أما اخلاء والغني والقا فال إطباق فيها مع إستعالئها"(")1وإّمنا قيل

مستعلية تهنا حرو استعلت إىل احلنك اتعلى"()2وأش ّد هذه احلرو استعالءً هي القا
 -االســتفال يكــون وضــع اللّســان أســفل

()3

" .

قــاع الفــم  ،وهــي مــا عــدا احلــرو املســتعلية "(،)1وتسـ ّـمى

أيضا بـ ـ"أصواا اإلخنفاض"(،)6ومسّيت هذه احلرو باملستفلة ت ّن اللّسان اليعلو هبا جهة احلنك.
()1

حادة) " .
فاتصواا املستفلة م،ل السني ،إذا متّ،لنا خروجها من الفم جندها ترسم ( زاوية ّ

-1-0-2التفخ ــيم والترقي ــق  :تعظ ــيم التفخ ــيم ص ــفة متول ــدة ع ــن ص ــفيت االس ــتعالء  ،واإلطب ــاق ،
فجميـع أصـواا االســتعالء واإلطبــاق مفخمــة دائمــا العربيــة  ،وهــي ( :خ  ،ص  ،ض  ،ط ،
العربيـة تفخـم
غ  ،ق) ،وأقواها تفخيما الطـاء  ،كمـا أ ّن أسـفل املسـتفلة اليـاء  ،وبعـض احلـرو
سياقاا صوتيّة وترقّق

،

سياقاا أخرى  ،وهذه اتصواا  ،هي  :الالم والراء "(. )9

 -التفخيم :التفخيم هو" اتثر السمعي الناشا عن تراجع مؤخرة اللّسان  ،حي إ ّن فراغ البلعوم

الصوا "(. )9
الفموي يضيق عند نطق ّ

 -الترقيق :هو اتثر السمعي الناشا عن عدم تراجع مؤخرة اللّسان حبي يضيق فراغ البلعوم الفموي

بالصوا "()8وحروفه عدا حرو اإلطباق والراء،والالم  ،واتلف.
عند النّطق ّ
____________________
( )1التجويد واألصوات  :إبراهيم نجا ،ص.91
( )2المقتضب  :أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ،ج/1ص.226
الرافعي  ،ج/1ص.121
( )3تاريخ آداب العرب :مصطفى صادق ّ

( )1التمهيد في علم التجويد :شمس الدين محمد بن الجرزي،تحقيق:غانم قدور الحمد،مؤسسة الرسالة،ط1121 /1ه2221-م،بيروت ،لبنان،ص.81
سر الفصاحة :ابن سنان الخفاجي ،ص.29
(ّ )6
( )1المجمل في المباحث الصوتية من اآلثار العربية  :مكي درار  ،دار األديب ،الجزائر  ،ط511/5م ،ص.88
الجرزي ،ص.82
( )9التمهيد في علم التجويد :ابن
ّ
الصوتي في ال ّدراسات العربية  :عبد العزيز الصيع  ،دار الفكر المعاصر،بيروت ،لبنان،ط2222/1م،ص.116
( )9المصطلح ّ
()8المرجع نفسه ،ص.162
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الصفاا":
ي(844-120ه) " عن هذه ّ
ويقول" ابن اجلََزهر ّ

()1

هص َفاتـ َها َ :ج ْهٌر َو هر ْخ ٌو و م ْستَ هف ٌل
ت
ص َس َك ْ
َم ْهموس َها  :فَ َحَّ،ه َش ْخ ٌ
الش هديْ هد  :لَ ْن ع َمَر
ني هر ْخ ٍو و َّ
و بَـ ْ َ
اد طَاء ظَاءٌ  :مطْبَـ َق ْه
ضٌ
صاد َ
و َ

*

*

ه
لض َّد ق ْل.
ص َمتَةٌ و ا ٍّ
مْنـ َفت ٌح م ْ
ه
ه ٍ
ت
َشديْد َها لَْفظ :أَج ْد قَط بَ َك ْ
ص ٍ ه
ص ْر.
َو َسْبع ع ْل ٍو َ :خ َّ َ
ض ْغط ق ْظ َح َ
ب  :احلرو الم ْذلََق ْه
و فَـَّر هم ْن ل ِّ

ه
اي هس ْني
صٌ
صفْيـرَها َ :
َ
اد َوَز ٌ

*

َواو ويَاءٌ س ِّكنَا  ،وانْـ َفتَ َحا

*

قَـ ْل َقلَةٌ :قطْب َج ٍد  ،واللَّني
قَـبـلَهما  ،و ْه
االحنرا :ص ِّح َحا
ْ َ

الراء ،وبهتَ ْك هري هرجعه ْل
الالَّهم و َّ

*
*

*

استَ هط ْل
وللتَّـ َفشِّي :الشِّني َ ،
ض ًادا ْ :

الخاصة (التي ال ض ّد لها):
 -2الصفات
ّ
-0-2القلقلة :اضطراب احلر عند النّطق به ساكنّا ،وحرو القلقلة عند علماء التجويد سة
جتمع "طبق جد"( ،)2وتشمل الطاء ،القا  ،اجليم ،وال ّدال.واشتطوا حلصول القلقلة احلر
تهنا يصحبها ضغط اللّسان
عرب عنه الرضىي حي قالّ " :
اجتماع الش ّدة واجلهر فيه ،وهذا ما ّ

الصوا املتصعد من الصدر ،وهذا الضغط التّام مينع خروج ذلك
خرجها الوقف مع ش ّدة ّ
حت یرج صومها
للمخاطَب احتجت إىل قلقلة اللّسان وحتريكه عن موضعه ّ
الصوا،فإذا أردا بياهنا َ
ّ

فتسمع"(. )3

____________________
زري ،تحقيق  :أيمن رشدي سويد  ،دار نور المكتبات ،ج ّدة
( )1المقدمة الجزريّة في معرفة تجويد اآليات القرآنية :محمد بن يوسف بن َ
الج ّ
 ،المملكة العربية السعودية،ص69
الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة :محمد م ّكي أبي طالب القيّسي  ،ص.122
(ّ )2
عمار  ،عمان  ،ط1129/2ه2229-م ،ص.329
( )3ال ّدراسات الصوتيّة عند علماء التجويد :غانم قدوري الحمد  ،دار ّ
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"ويبدو أ ّن تسمية هذه الظاهرة بالقلقلة ترتبط باملعىن اللّغوي ارتباطا وثيقا .إذ يقال :قلقل الشيء
قلقلة إذا حرّكه ،فحمل علماء التجويد هذه التسمية على ذلك املعىن"

() 1

وهناك نوعان من القلقلة :
الصوا أو احلر
القلقلة الصغرى  ،وحتدث عندما يكون ّ
الصوا
القلقلة الكربى ،وحتدث عندما يكون ّ

ّأول الكلمة .

آخر الكلمة "(. )2

-5-2الصفير:صوا زائد یرج من بني الشفتني شبيها بصفري الطائر،وحروفه السني،الزاي،والصاد"
()3
بقوة مع الريح من طر اللّسان ممّا بني ال،نايا تسمع له
ج
یر
ذي
ل
ا
فظ
ل
ال
ه
ن
أ
الصفري
وحقيقة
،
ّ
ّ
ّ
ّ

السماء" ( . )1وهناك

ظاهرا
ًّ
حسا ً
(ص ز س) "(. )6

الصفة ،وهي:
اللّغة العربية ثالثة أصواا تتميّز هبذه ّ

-4-5التفشي" :وهو ك،رة انتشار خروج الريح بني اللّسان و احلنك ،وانبساطه

اخلروج عند

النّطق هبا")1( ،وهي صفة خاصة بالشني .وَيتل خمرجها مساحة كبرية من منطقة الغار واللّ،ة اليت
يتّصل هبا اللّسان  ،فيكون أثر االحتكاك

النّطق صادرا من لفظة متع ّددة  ،متفشية

_____________________
الجرزي  ،ص.23
( )1التمهيد في علم التجويد  :محمد بن يوسف بن
ّ
( )2علم األصوات اللّغوية  :عصام نور الدين ،دار الفكر اللبناني  ،بيروت ،لبنان ،ط ، 1882/ 1ص231
( )3دراسات في فقه اللّغة  :صبحي الصالح ،دار العلم للماليين  ،بيروت ،لبنان،ط1881/12م،ص292
الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة  :محمد م ّكي أبي طالب القيّسي  ،ص.128
(ّ ) 1
( )6العربية وعلم اللّغة الحديثة  :محمد محمد داود  ،دار غريب ،القاهرة ،مصر(،د.ط)2221 /م،ص 128 - 129
الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة  :محمد م ّكي أبي طالب القيّسي  ،ص.112
(ّ )1
( )9الصوتيات :برتيل مالمبرج ،ص.126
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-3-2اإلنحراف :وهو صفة لصوا الالم ،وقد وصفه سيبويه بأنّه حر منحر
عن صفاا احلرو  ،حي قال" :ومنها املنحر  ،وهو حر شديد جرى فيه الصوا الحنرا
الصوا كاعتاض احلرو الشديدة  ،وهو الالم ...وليس یرج
الصوا ،ومل يعتض على ّ
اللّسان مع ّ
جممل حدي،ه

الصوا من موضع الالم ،ولكن من ناحييت مستدق اللّسان فويق ذلك" (.)1
ّ

وقد حت ّدث سيبويه بقوله" :ومنها املكرر ،وهو حر شديد جيري فيها الصوا لتكريره واحنرافه إىل
الصوا فيه ،وهو الراء" (. )2
يكرر ،مل جي هر ّ
الالم ،فتجاىف ّ
للصوا كالرخوة ،ولو مل ّ
الصوا املهتوا عند ابن جين صفة للهاء حي قال" :ومن احلرو املهتوتة وهو اراء ،وذلك ملا
و ّ
فيها من الضعف واخلفاء" (.)3وهناك نوعان من الراء :

الراء اتمامية أو الطرفية :وهي تنطق حبي يكون طر اللّسان متقدما على تيار ارواء  ،وللّسانوتتكرر احلركة ذامها أربع أو س مراا متوالية إلنتاج راء
مرونة يستطيع بفضلها أن يعود إىل اتول ّ ،

املكررة"(. )1
ّقوية  ،وهذه هي الراء اليت يطلق عليها الراء ّ

-والراء اخللفية أواللّهوية :وهو صوا شاع النّطق به حدي،ا

فرنسا  ،وبالد أخرى أوروبية فلم يَع ْد

طر اللّسان هو الّذي يتذبذب بل اللّهاة اليت حتدث االتّصال املتكرر مع اجلزء اخللفي اللّسان .
وكل ما

اتمر هو أ ّن اللّسان َيتفظ به رخوا

الوضع املناسب  ،وعندما يأيت تيار ارواء املندفع

يتم
من الرئتني يدفع بقوته أسلة اللّسان إىل التذبدب ،فالعمل ههنا مشابه لذلك الّذي ّ
املوسيقي .
____________________
( )1الكتاب :ألَبي بشر عمرو بن عثمان سيبويه  ،ج.136/1
( )2المصدر نفسه،الصفحة نفسه.
سر صناعة اإلعراب :أبو الفتح عثمان بن جني  ،ج /1ص.91
(ّ )3
( )1الصوتيات  :برتيل مالمبرج  ،ص89.
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 -2-2االستطالة :صفة لصوا الضاد )1(" ،وقد وصفها ابن اجلزري بقوله" :احلر املستطيل وهو
حت اتّصلت مبخرج الالم"(. )2
الضاد املعجمة.مسيت بذلك ّ
تهنا استطالت عن الفم عند النّطق هبا ّ
 -2 -2اللين  :الياء والواو رما صورتان عند القدماء:
الصورة اتوىل  :صورة امل ّد  ،ويدخل معهماجوفية هوائية

بأهنا أحر
هذه الصورة اتلف وتوصف ال،الثة ّ

حنو  (:نار  ،نور  ،منري).

-الصورة ال،انية  :صورة اللني ،وحرفا اللني  :الواو والياء الساكنتان املفتوح ما قبلها

م،ل (خو ،

بيت) "(. )3
وخالص ـ ـ ــة الق ـ ـ ــول عل ـ ـ ــى ماج ـ ـ ــاء ذك ـ ـ ــره أنف ـ ـ ــا أ ّن اتص ـ ـ ـواا اللّغوي ـ ـ ــة عن ـ ـ ــد الع ـ ـ ــرب الق ـ ـ ــدماء
تك ـ ـ ــاد تتط ـ ـ ــابق م ـ ـ ــع اتصـ ـ ـ ـواا اللّغوي ـ ـ ــة عن ـ ـ ــد احمل ـ ـ ــدثني
بعض التسمياا.

____________________
( )1الكتاب :سيبويه  ،ج/1ص.132
الجرزي  ،ص.26
( )2التمهيد في علم التجويد  :شمس الدين محمد بن
ّ
الجرزي  ،ج/1ص.221
( )3النشر في القراءات العشر :شمس الدين محمد بن
ّ
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ما ميكن أن نستخلصه من هذا املبح أن دراسة علماء العرب القدماء  ،بالرغم من بساطة
أدواا املالحظة عصرهم فقد متكنوا من سرب أغوار العمليّة الصوتيّة  ،ووصفها وصفا دقي ًقا يتوافق
تطور معدامهم ومناهجهم
جممله مع ما ّ
توصلت إليه ال ّدراساا احلدي،ة هذا اجملال بالرغم من ّ
احلدي،ة  ،يتّضح ذلك من خالل وصفهم حلرو امل ّد ال،الثة  ،وكذا تقسيم لألصواا باعتبار خمارجها
 ،ويبدو من ال،ابت أ ّن ال ّدراساا اللّغويّة العربية اخلاصة بعلم اتصواا اليت وصلت إىل أوروبا
توصل إليه الغرب من النتائج
وترمجت إىل اللّغاا املختلفة كانت من العوامل املساعدة على ما ّ
العصر احلدي .
قسـموها إىل صـفاا ثنائيـة (رـا ضـ ّد) وصـفاا أحاديـة (ال
وكانت دراستهم لصفاا اتصـواا وقـد ّ
ـيما شــامالّ أتــى علــى الك،ــري مــن الظ ـواهر الصــوتيّة الــيت تصــاحب عمليــة النّطــق  ،وقــد
ض ـ ّد رــا )تقسـ ّ
انفـردوا بإضـافة بعـض التقسـيماا والصـفاا  ،وتبقــى نظـرمهم ل،نائيـة اجلهـر وارمـس م،ـرية لالنتبــاه  ،إذ
بالرغم من أنّه مل يرد صريح عبارامهم ذكر لألوتار الصوتيّة  ،إالّ أنـّه نتيجـة تصـنيفهم شـبه موافقـة ملـا
توصل إليه احملدثون  ،فيما عدا صويت الطاء والقا  ،وكذا صوا ارمزة .
ّ
ومهمــا يكــن فــإ ّن ال ّدراســة بينــت هــذا املبح ـ اخــتال اتص ـواا بســبب اخــتال كيفيــاا
أيضـا
وتبعا لتنـوع اتوضـاع الـيت تأخـذها أعضـاء جهـاز النّطـق  ،ينـتج عـن ذلـك كلّـه اخـتال
ً
النّطق ً ،
املالمــح الصــوتيّة لكـ ّـل حــر مــن جهــر ومهــس  ،أو ش ـ ّدة ورخــاوة ،أو إطبــاق  ،أو انفتــاح  ،ورــذه
حاسة اتذن  ،ومتيّز من خالرا بني اتصواا ّقوةً وضع ًفا .
املالمح آثار مسعية تدركها ّ
الصويتّ أشبه مبجموعـة مـن اآلالا املوسـيقية ،ختـرج منهـا اتلفـا بنغمـاا خمتلفـة ودرجـاا
جهازنا ّ
متباينـة مـن الشـ ّدة والضـعف والسـرعة والـبطء ،وغـري ذلـك مـن املالمـح الـيت حتملهـا هـذه اتصـواا،
ـتم فيهـا إنتـاج هـذه اتصـواا" ومواضـع نطـق هـذه الصـوامت العربيـة وعـددها مثانيـة
فالكيفية الـيت ي ّ
وعشرون صامتا ،متت ّد اجلهاز النّطقـي علـى طـول القنـاة الصـوتيّة كلّهـا ،ابتـداء مـن الشـفتني وانتهـاء
بـاحلنجرة ،وأ ّن هـذه الصـوامت قـد وزعـت علـى طـول هـذه القنـاة توز ًيعـا عـادالً علـى حنـو متـوازن،
الصويتّ"(.)1
فأكسبها ذلك ً
نوعا من اإلنسجام ّ
------------------------------------

()1البناء اللّغوي في سورتي البقرة والشعراء – دراسة موازنة  :منى محمد عارف عابد  ،رسالة ماجستير  ،جامعة النجاح  ،فلسطين  ،إشراف
 :محمد فؤاد النوري 2221 ،م  ،ص.11
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المبحث الرّابع :
﴿التغريات الصوتية﴾

وفيــــــه:
أوال  :املامثةل الصوتية .
اثنيا  :اخملالفة الصوتية.
اثلثا  :العالقة بني املامثةل واخملالفة.
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الرابع :التغيرات الصوتيّة .
المبحث ّ
ختضع التغرياا الصوتية اليت تطرأ على اتصواا اللّغوية لقوانني صوتية حتكم بنيتها وتسهم بفاعلية
توضيح معاملها التغايرية من أجل إقرار شكلية اإلنسجام الصويت

اللّفظ وتيار الكالم"()1وإ ّن

التغرياا اليت أثارا اهتمام املعنيني بالبح اللّغوي من جوانبه الصوتية إّمنا حتدث

الكلمة كنتيجة

حتمية جلملة من االجتاهاا الصوتية اليت حتكم منظومتها اإلنتاجية ،وقد استأنس البعض

أن

يستعري را مصطلح قوانني ،تشبها بالقوانني الطبيعية أو الكيميائية أو الفيزيائية.
ونعلم أ ّن دراسة اللّغة تبدأ بدراسة أصوامها والدور الّذي تلعبه هذه اتصواا

نظام التواصل،

كل شيء أصواا تسمع .رذا سن ّبني
ت ّن الرموز املستعملة كتابة لغة من اللغاا هي أوال وقبل ّ
أهم املظاهر الصوتية الوظائفيّة كما يلي:
)(2

أوال -المماثلة الصوتية (") Assimilation

:

تتأثر اتصواا اللّغويـة بعضـها بـبعض عنـد النطـق هبـا الكلمـاا واجلمـل ،فتغـري خمـارج بعـض
الصـفة مـع اتصـواا اتخـرى احمليطـة هبـا الكـالم،
اتصواا أو صفامها لكي تتّفـق املخـرج أو
ّ
الصـفاا .ذلـك
فيحدث عن ذلك نوع من التوافق واالنسجام بني اتصواا املتنافرة املخارج أو
ّ
أ ّن أصـواا اللّغــة ختتلــف فيمــا بينهــا املخــارج والشـ ّدة والرخــاوة واجلهــر وارمــس ومــا إىل ذلــك .فكـ ّـل
صوا َياول أن جيذب اآلخر إىل ناحيته وجيعله يتماثل معه

صفاته كلّها أو

بعضها"(.)3

____________________
()1األصوات اللّغوية :عبد القادر عبد الجليل ،ص .211
الصوت اللّغوي :أحمد مختار عمر  ،ص. 333
( )2دراسة ّ
()3التّطور اللّغوي مظاهره وعلله وقوانينه : ،رمضان عبد التواب،مكتبةالخانجي،القاهرة ،مصر ،ط1112/2ه1882-م ،ص.22
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 -1تعريف المماثلة .
 المماثلة لغة:جاء لسان العرب مادة (م،ل)":هذا همْ،ـلَه َوَمَ،ـلَه كما يقال هشْبهه وشبَهه مبعىن قال ابن بري:
...وأما املماثلة فال تكون إالّ املتفقني ...واملهْ،ل:الشَّبه.يقال :همْ،ل ومَ،ل ه
وشبَه مبعىن واحد"(.)1
وشْبه َ
ْ
ّ
َ
المماثلة اصطالحا :ّأما املماثلة من حي معناها اإلصطالحي فهي " ظاهرة أصواتية تنجم عن مقاربة صوا لصوا،

()2
أي هي عملية
.
فكلما اقتب صوا من صوا آخر  ،اقتاب كيفية أو خمرج  ،حدثت مماثلة "
ّ

إحالل صوا مكان صوا آخر حتت تأثري صوا ثال قريب منه
واملماثل ـ ـ ــة ش ـ ـ ــائعة

الكلمة أو اجلملة.

اللّغ ـ ـ ــاا كلّه ـ ـ ــا بص ـ ـ ــفة عام ـ ـ ــة،غري أ ّن اللّغ ـ ـ ــاا ختتل ـ ـ ــف

نس ـ ـ ــبة ه ـ ـ ــذا الت ـ ـ ــأثر

ونوعــه"(.)3وللقــدماء مــن أهــل اللّغــة إشــاراا جليّـة توضــح إدراكهــم رــذه الظــاهرة  ،وذلــك ضــمن ثنايــا
حـ ـ ـ ــدي،هم عـ ـ ـ ــن اإلدغ ـ ـ ـ ــام  ،وإ ْن مل يطلق ـ ـ ـ ـوا عليهـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ــذا االسـ ـ ـ ــم  .فقـ ـ ـ ــد أطل ـ ـ ـ ــق عليهـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ــيبويه

(ا081ه)اسـ ــم(املضـ ــارعة(*)حـ ــر الض ـ ــاد.ويَقصـ ــد بـ ــذلك تقريـ ــب اتص ـ ـواا اجملـ ــاورة بعض ـ ـها م ـ ــع

()1
يضـارع
بعض،فضارعوا به أشبه احلرو " وقد عقـد بابـا حتـت املصـطلح مسـاه هـذا بـاب احلـر الـذي َ

ضارع به ذلك احلر وليس من موضعه "(.)6
به حر من موضعه واحلر الذي ي َ

___________________

()1لسان العرب :ابن منظور  ،ج / 13ص(.22مادة مثل).
الصوت اللّغوي في القرآن :محمد حسين الصغير ،دار عمار ،األردن،ط1121/2ه2222-م ،ص.21
(ّ )2
( )3األصوات اللغوية :إبراهيم أنيس  ،ص121

ض َار َعةُ  :المـ ـُشابهة  .والم ـُضارعة للشـيء
ِع  :المـُ ْشبهُ  .والم ـُ َ
(*))ويدل المعنى العام للمضارعة على المشابهة ورد في لسان العرب  :والم ـُ َ
ضار ُ

شبهه(.لسان العرب :ابن منظور  ،ج/ص).126
 :أن يُضا ِرعه كأنّه مثله أو ْ
((1الكتاب :ألَبي بشر عمرو بن عثمان سيبويه  ،ج  / 1ص.199
()6المصدر نفسه.والصفحة نقسها.
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السراج( ا402ه) لل ّداللة على تلك التغرياا الصوتيّة اليت تنحو
وأيضا استعمله أبو بكر ّ

اجتاههـا

حنو التماثل اجلزئي "()1وأطلق عليهـا ابـن ج ّـين(ا415ه) اسـم (التقريـب)(*) أثنـاء كالمـه علـى اإلدغـام
صــوا

اتصغر إ ْذ يقول ":واإلدغام املألو املعتاد إمنّا هو تقريب
من صوا"(.)2

وع ــين هب ــا أك،رعلم ــاء التجوي ــد إذ يق ــول فيه ــا عب ــد الوه ــاب الق ــرطيب(ا325ه)":اإلدغ ــام
السـالم ،
املتقاربني تارة يكون بقلب احلر اتول إىل ال،اين  ،وهو اتك،ر اتشيع كقولك  :النَّعـيم  ،و َّ
وهــو اتصــل  .وتــارة يكــون بقلــب ال،ـاين إىل اتول حنــو( :مـ ّذكر) لغــة مــن أبــدل مــن تــاء افتعــل ذاالً
معجمة وأدغمهـا الـذال اتصـلية  ،وتـارة يكـون بـأن يبــدال حبـر مناسـب رمـا  ،مثّ يـدغم  ،وذلـك

حنـو( :م ّدكر) بدال غري معجمة "(.)3

الصوا  ،واستخدم
بينما ابن يعيش(ا 234ه) أطلق عليها اسم التجنيس أو تقريب الصوا من ّ

أيضا لفظ (املشاكلة) ويعين بذلك املماثلة وحتقيق االنسجام والتقارب بني اتصواا "(.)1

ومل ه
يبتعداحملدثون من أهل اللّغة عن تقريراا القدماء رذه الظاهرة الصوتيّة  ،وأدرجوها حتت اسم
( املماثلة )  ،وذكروا أ ّن اتصواا اللّغوية تتأثر ببعضها املتّصل من الكالم  ،وهي هذا
التأثرمهد إىل حتقيق نوع من املماثلة بينها ليزداد مع جماورمهاقرهبا

الصفاا واملخارج "(. )6
ّ

____________________
()1بحوا في اللّسانيات (المماثلة والمخالفة) :بن يشو جياللي  ،دار الكتاب الحديث  ،القاهرة  ،ط2221/1م ،ص.68
أي االتصاف بصفات متقاربة حتّى يسهل نطقهما متتاليين  ،وذلك إذا كانا متباعدي المخرج  ،أو كانا
*التقريب هو نزعة صوتين إلى التّقارب ّ
فكثيرا ما ينقلب المهموس إلى مقابلة في الجهر لمجانسة الحرف المجاور.وغاية
متماثلي المخرج لكن أحدهما مجهور واآلخر مهموس ً ،

يسمى أيضا إدغاما جزئيا.وهو كثير في العامية فكل جيم بجواز زاي تصبح في الغالب
التقريب شبيهة بغاية اإلدغام  ،فهو إدغام لم يتم ولذلك ّ

زايا مثلها  ،مثل  :جنازة –زنازة.ومن ذلك جهر االمهموس إذا كان الجواز مجهورا  ،مثل  :سعف – زعف (.يّنظر:التصريف العربي :الطيب
البكوش  ،ص)92-18

( )2الخصائا:أبوالفتح عثمان بن جني ،ج / 2ص 111
()3الموضح في التجويد  :عبد الوهاب القرطبي ،ص. 112
()1شرح المفصل :موفق ال ّدين بن يعيش ،ج / 12ص .18 – 19
()6األصوات اللّغوية :إبراهيم أنيس  ،ص.198
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ينقـ ـ ــل أمحـ ـ ــد خمتـ ـ ــار عمـ ـ ــر أ ّن املماثلـ ـ ــة حتـ ـ ـ ّـول الفونيمـ ـ ــاا املتخالفـ ـ ــة إىل متماثلـ ـ ــة ّإم ـ ـ ـا متـ ـ ــاثال جزئيـ ـ ــا

أو كليا.فاتصواا تتأثر ببعضها البعض
سريع ممّا يـؤدي إىل االنـدماج

نسب متفاوتـة .فمـن اتصـواا مـا يقـع عليـه التـأثر بشـكل

غـريه ،والـبعض اآلخـر ال ميتلـك خاصـية االسـتجابة الفوريـة هبـذا التـأثر

ويبقــى ارــد الصــويت وراء هــذا التــأثر هــو حتقيــق نــوع مــن التشــابه أو التماثــل بغيــة التقــارب
واملخرج إقتصادا

العضلي املبذول"(.)1
اجلهد
ّ

ويرى رمضان عبد التواب أنّه" :إذا التقى

الصـفة
ّ

الكالم صوتان من خمرج واحد أو من خمرجني متقاربني ،

وكان أحدمها جمهورا واآلخر مهموسا مـ،ال  ،حـدث بينهمـا شـ ّد وجـذب  ،ك ّـل واحـد منهمـا َيـاول أن

جيذب اآلخر ناحيته وجيعله يتماثل معه

صفاته كلّها  ،أو

بعضها"(.)2

وقد مسّاها علي عبد الواحد وا بظاهرة ( التشاكل) وهي نـوع مـن التفاعـل بـني اتصـواا الصـامتة

 ،حي ـ ـ ـ يقـ ـ ــول":وتـ ـ ــارة يتحـ ـ ـ ّـول أحـ ـ ــدمها إىل صـ ـ ــوا مـ ـ ــن نـ ـ ــوع الصـ ـ ــوا اآلخر،ظـ ـ ــاهرة التشـ ـ ــاكل

(. )assimilationفأحيانا يتحول اتول إىل نوع الصوا ال،اين "(.)3

ه
ويعرفه بأنّه "
غري أ ّن رذا املصطلح تسمية أخرى هي ( التَ ْحييد ) كما يطلقها عليه كر حسام الدين ّ
احدا
فونيما و ً
تداخل أو ذوبان فونيمفي فونيم آخر ّ
حت يصريا ً

سياق صويت معني  .أوبعبـارة أخـرى

 :إلغاء أو حمو()Abolismentلفـونيم معـني نتيجـة لتفاعلـه مـع فـونيم آخـر یتلـف معـه فيملمحاملماثلـة
ليست

خمرج اتصواا الصامتة فقط بل من املمكن أن تكون

املالمح الصوتية من جهر ومهـس

وش ّدة ورخاوة وإطباق وغريها .
___________________
( )1األصوات اللّغوية :عبد القادر عبد الجليل ،ص.293
العامة والتّطور اللّغوي  :رمضان عبد التواب ،مكتبة زهراء الشرف  ،القاهرة ،مصر ،ط1819 /1م ،ص.12
( )2يُنظر  :لحن ّ
( )3علم اللّغة :علي عبد الواحد وافي  ،نهضة مصر  ،القاهرة،مصر ،ط2226/12م  ،ص.289
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صويت واحد على اتقل.ويكون الفـونيم اجلديـد النـاتج مـن عمليـة التحييـد صـورة جديـدة  ،أو وسـطًا
احملول إليه نتيجة عملية املماثلة"( )1يبدو أ ّن هذا التعريف يشري إىل أ ّن
احملول عنه و َّ
بينالفونيمني َّ
ومن اللغويني جند عبد الغفار حامد هالل  ،الّذي وظّف مصطلح املماثلة  ،الّذي يقول  ":فإذا كـان
ـريا جل ـأَ صــاحب اللّغــة إىل الطريــق املؤديــة إىل الســهولة
النّطــق باملتجــاورين أمـ ًـرا صــعبًا يســتلزم جهـ ًـدا كبـ ً
سمى ذلك باملماثلة "(.)2
بتغيري أحدمها ّ
حت ينسجم مع صاحبه صوتيًا  ،وي ّ

ســياق حدي،ــه عــن املماثلــة  ،فيقــول  " :هــي تــأثر اتصـواا املتجــاورة بعضــها

ّأمــا عبــد العزيــز مطــر

ـأثرا يــؤدي إىل التقــارب
بــبعض  ،تـ ً
اقتصادا
النّطق  ،و ً

ـريا لعمليّــة
الصــفة أو املخــرج  ،حتقي ًقــا لالنســجام ّ
ّ
الصــويتّ  ،وتيسـ ً

العضلي "(.)3
اجلهد
ّ

الص ـويت يلزمــه أن تتّســق اتص ـواا مــع بعضــها الــبعض حبي ـ إذا جتــاور صــوتان متنــافران
فاالنســجام ّ

يؤدي نطقهما إىل حدوث نطقهما إىل حدوث ال،قل .

وقــد نظــر العــامل اللّغــوي الغربيفنــدريس()Vendrysإىل املماثلــة علــى ّأهنــا تشــابه  ،وذلــك عنــدما يســتعري
أي أ ّهننــاك
واحــد مــن صــوتني منفصــلني عنصـرا أو أك،ــر مــن عناصــر اآلخــر إىل حـ ّد االخــتالط بــه ّ

تعجل  ،فالعقل باشتغاله بنطق صوا ما داخـل جمموعـة صـوتية جيعلـه يصـدره قبـل أوانـه ،
الواقع حالة ّ
الصوا"(.)1
وينتج مرتني متتابعتني احلركاا الصوتية التىي يقتضيها هذا ّ

___________________
( )1أصول تراثية في علم اللّغة:

زكي حسام الدين  ،مكتبة األنجلو المصرية ،مصر  ،ط1896 /2م  ،ص.181

( )2أصوات اللّغة العربية :عبد الغفار حامد  ،ص.232
()3لحن العامة في ضوء ال ّدراسات اللغوية الحديثة :عبد العزيز مطر  ،ال ّدار القومية  ،القاهرة،مصر( ،د.ط)1899 /م ،ص.216
( )1اللّغة  :جوزيف فندريس ،ص.81
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ّأم ـ ــا برجشتاس ـ ــر( " :)Bergstrasserوه ـ ــذا التّش ـ ــابه نظ ـ ــري مل ـ ــا مسّـ ــاه ق ـ ــدماء الع ـ ــرب إدغام ـ ــا "()1فهن ـ ــا
برجشتاسر يقابل املماثلة باإلدغام ووصفها بالتّشابه.فهي عنده شاملة لك ّـل تـأثري َيـدث بـني صـوتني
متجاورين فيقارب بينهما مهما يكن مبلغـه  ،وعلـى هـذا اتسـاس فاملماثلـة واإلدغـام جيتمعـان

حالـة

التفاعل الصويت  ،غري أ ّن اإلدغام ينفرد حبالة التّضعيف" (.)2
وعلى الرغم من تع ّدد التعريفاا اليت أطلقت على املماثلة

ال ّدرس الصويت احلدي إالّ ّأهنا عند

قسمت إىل أنواع رئيسة أبرزها :
معظم الدراسني ّ
 املماثلــة الرجعيــة املــدبرة(:)Regressiveومعنامــا أن يتــأثر فيهــا الصــوا الســابق بالصــوا الالحــق ،وم،ارا " :تغيري الياء والواو إىل تاء إذا وقعتا فاءً الفتعل  ،م،ل  :اتّسر  ،واتّعد "

(. ) 3

ـوا الالحــق بالصــوا الســابق،م،ل :
-املماثلــة التقدميــة (:) Progressiveومعناهــا أن يتــأثر فيهــا الصـ ٌ

حتويل فاء االفتعال إذا كان و ًاوا إىل تاء  ،م،ل  :اتَّـ َع َد من َو َع َد"(.)1

-املماثلة املزدوجة) :)Contactومعناها  :أن مياثل صوا الصوتني اللّذين َيوطانه "

___________________
()1التّطور النحوي مظاهره وعلله وقوانينه :برجشتراسر  ،ص.28
()2ال ّدرس الصوتي العربي :بن يشو جياللي  ،ص.128-129

()3التجويد واألصوات :إبراهيم محمد نجا ،ص .98
الصوت اللّغوي:أحمد مختار عمر  ،ص.398
( )1دراسة ّ
()6يُنظر :علم األصوات :مالبرج  ،ص.111
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-2أنواع المماثلة الصوتيّة .
تتنـ ّـوع صــور التــأثري بــني اتص ـواا  ،وتتع ـ ّدد أمنــاط املماثلــة تبع ـاً لــذلك التنـ ّـوع  ،ولــذا صــنّفها علمــاء
اتول
اتصـواا علــى وفــق اعتبــاراا متعـ ّددة  .فــإن أثـّـر ّ
الصــوا ّ

ال،ــاين فالتــأثُّر مقبــل  ،وإ ْن حــدث

ُّ
لي  ،وإ ْن كانت املماثلة
العكس فالتأثُّر مدبر  ،وإ ْن حدثت مماثلة ّ
تامة بني الصوتني فالتأثر ك ّ

بعض

الصـوا فالتــأثُّر جزئ ّـي  ،و ك ّـل حالــة مـن هــذه احلـاالا اتربـع قــديكون الصـوتان متّصــلني
خصـائص ّ
متاما حبي اليفصل بينهما من اتصواا الصامتة أو الصائتة "(. )1

وهناك اصطالحاا لعلماء اتصواا

أنواع التأثر الناجتة عن املماثلة ،هي :

-0-2التأثر المقبل الكلي في حالة االتّصال:
اتول
وفيها يؤثّر ّ
الصوا ّ

ال،اين  ،حبي اليكون منفصل عنه .ومن أم،لة هذا التأثر :

أ :تتأثر تاء االفتعال دائما بالدال أو بالطاء قبلها فتقلب داال أو طاء م،ل:

ادترك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّادرك  ،حي التقت ال ّدال اجملهورةبالتاء املهموسـة فـأثرا السـابقة (الـدال) بالالحقـة وهـي
حتول ـ ــت إىل دال  ،وأدغم ـ ــت ال ـ ــدال ال ـ ــدال.
أي ت ـ ــأثّر ارم ـ ــس ب ـ ــاجلهر،فجهرا الت ـ ــاء ّ
الت ـ ــاء ّ
أي ّ

فأصبحت( ّادرك)"(.)2

د  +ا = ادترك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د  +د = ا ّدكر.
جمهور  +مهموس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جمهور  +جمهور .
اطتلـع :اطّلـع  ،و هــذا امل،ــال اجتمعــت الطــاء املفخمــة مــع نظريمهــا التــاء املرقّقــة  ،فقلبــت التاءطــاءً ،
ـت ِم ـ ـ ْنـ ُه ْم
ـت ِم ـ ـ ْنـ ُه ْم فِـ ـ َـر ًارا َولَ ُملِ ْئـ ـ َ
ـت َعلَـ ـ ْـي ِه ْم لََولَّْيـ ـ َ
عزوجـ ـ ّـل  ﴿:لَـ ـ ِو اطَّلَ ْعـ ـ َ
وورد ه ــذا قـ ــول امل ــوىل ّ

ُر ْعبًا ﴾"(.)1(".)3

____________________
()1التّطور اللّغوي مظاهره وعلله وقوانينه  :رمضان عبد التواب ،ص.22
( )2علم اللّسان العربي:عبد الكريم مجاهد ،دار أسامة ،األردن  ،عمان 2228،م  ،ص.229
()3سورة الكهف  :اآلية []19
()1التّطور اللّغوي مظاهره وعلله وقوانينه :رمضان عبد التواب  ،ص21
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ِ
ْج ِح ِ
يم﴾"(. )1
.وقوله تعاىل﴿:فَاطَّلَ َع فَـ َرآهُ في َس َواء ال َ

ط  +ا = اطتلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ط  +ط = اطّلع.
مطبق  +مطبق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مطبق  +مطبق.

صادا م،ل:
ضادا أو ً
ب :تتأثر تاء االفتعال غالبا بالذال أو بالصاد أو بالضاد قبلها فتقلب ذاالً أو ً
اذتكر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اذّكر،حي صوا ال ّذال اجملهور تليها املهموسة  ،فقلبت التاء ذاالً .

اضجع.هنا هذين امل،ـالني الضـاد والصـاد املفخمتـان تليهمـا التـاء
اصرب .اضتجع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
اصترب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ

ـك
ـادا مــع الصــاد  ،وم،ــال ذلــك قولــه تعــاىلَ ﴿:وأْ ُمـ ْـر أ َْهلَـ َ
ـادا مــع الضــاد وصـ ً
املرققــة  ،فقلبــت التــاء ضـ ً
()1( )3
بِ َّ ِ
اصطَبِ ْر َعلَْيـ َها﴾"(.)2وقوله تبارك وتعاىلَ ﴿:وَما يَ َّذ َّكر إَِّال أُولُو ْاألَلْبَ ِ
اب ﴾" "
الصالَة َو ْ
ُ
ذ  +ا = اذتكر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ذ  +د = اذدكر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ّدكر .
جمهور  +مهموس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جمهور  +جمهور .
ص  +ا = اصترب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ص  +ط = اصطرب.
اضجع.
ض  +ا = اضتجع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ض  +ض = ّ

مطبق  +مطبق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مطبق  +مطبق.

-5-2التأثر المقبل الكلي في حالة االنفصال :من أم،لته:
تتــأثر حركــة الضــم ضــمري النصــب واجلــر الغائــب املفــرد املــذكر (ه) واجلمــع امل ـذكر (هــم) واجلمــع
املؤنـ (هـ ّـن) وامل،ــىن (مهــا) مبــا قبلهــا كســرة طويلــة أو قصــرية أو يــاء ،فتقلــب الضــمة كســرة :م،ــل برجلهــه:
فيه ،عليه :ه
برجله هه ،فيه :ه
عليه ،بصاحبههم :بصاحبه ه م ،قاضيـهم :ه
قاضي ه م ،هب ّن :هبه ّن ،ههبما :هبههما .و
ْ
________________

()1سورة الصافات  :اآلية [ . ]66
( )2سورة طه  :اآلية [ .]132
()3سورة آل عمران  :اآلية []29
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َنســانِيهُ إَِّال َّ
الشـ ْـيطَا ُن أَ ْن أَذْ ُكـ َـرهُ ﴾"( )1علــى اتصــل
روايــة حفــص عــن عاصــمَ ﴿ :وَمــا أ َ
ِ
ِ
َّ
يما ﴾ "(. )3(")2
الضمري ،وفيها كذلكَ ﴿ :وَم ْن أ َْوفَ ٰى بِ َما َع َ
سيُـ ْؤتِيه أ ْ
َج ًرا َعظ ً
اه َد َعلَْيهُ اللـهَ فَ َ

حركــة هــذا

-4-2التأثر المقبل الجزئي في حالة االتّصال :من أم،لته:

 -تتــأثر تــاء االفتعــال بالصــاد أو بالضــاد أو بــالزاي قبلهــا فتقلــب طــاء

احلــالتني اتوليــني ،وداال

احلالة ال،ال،ة ،م،ل:
اصتبغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اصطبغ،اضتجع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اضطجع،حي اجتمع

هـذين امل،ـالني الصـاد والضـاد املفخمتـان

تليهما التاء املرققة  ،فقلبت التاء إىل نظريها املفخم وهو صوا الطاء .
ازجترـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ازدجر،و هذا امل،ال اجتمهت الزاي اجملهورة تليها التاء املهموسة  ،فقلبت التاء إىل نظريهـا

اجملهور وهو صوا الدال ،وم،ال ذلك قوله تعاىل ﴿:فَك ّذبوا َع ْب َدنَا وقَالُوا َم ْجنُون ا ْز َد ِجر﴾"(.)6(".)1
 -تتــأثر ت ـاء االفتعــال بصــوا اجلــيم إذا كانــت فــاءً للفعــل  ،فتقلــب داال

بعــض اللهجــاا القدمي ـة،

مأم،لته :

اج َد َم َع.
اجتَ َم َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ْ
وتق ــول الع ــرب

اج َد َمعوا "(.)1
ْ

ك
اج ـ َـدبهْي َ
ْ :

ـك  ،جيعل ــون ت ــاء االفتع ــال بع ــد اجل ــيم داالً واليقول ــون
اجتَبهي ـ َ
موض ــع ْ

 -تتأثر تاء الفاعل بالم الفعل إذا كانت صوتا مفخما ،فتقلب التاء طاء

بعض اللّهجاا

___________________
()1سورة الكهف :اآلية [.]13
( )2سورةالفتح :اآلية [.]12
( )3التطور اللّغوي  :رمضان عبد التواب  ،ص26
( )1سورة القمر  :اآلية []28
()6المصدر السابق  ،ص21
الرازي ، ،مكتبة المعارف  ،بيروت ،لبنان ،ط1119/1ه1883-م ،ص.91
()2
الصاحبي في فقه اللّغة :أحمد بن فارس بن زكرياء ّ
ّ
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صط برجلي" بدال من فحصت"(.)1
القدمية ،وهي تلك اليت يقول أصحاهبا" :فَ َح ْ
-3-2التأثر المقبل الجزئي في حالة االنفصال :من أم،لته:

تتأثر اتصواا الالحقة مبا قبلها من اتصواا غي املتصلة هبا مباشرة  ،من أم،لته :
 تتأثر السني املهموسة بالراء اجملهورة قبلها ،فتقلب إىل نظريهـا اجملهـور وهـو الـذي كلمـة "مهـراس"اليت صارا "مهراز"

رجة اتندلس العربية

 -تتأثر الدال بالراء قبلها،

القرن السادس ارجري"(.)2

رجة اتندلس العربية

القرن الرابع ارجـري فتقلـب إىل نظريهـا املفخـم

() 3
أي يفخمـون الـدال حتـت
.
وهو الضاد تن الراء صـوا ذو قيمـة تفخيميـة م،ـل :معربـد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ معـربض" ّ

تأثري الراء.

-6-2التأثّر المدبر الكلّي في حالة االتصال :من أم،لته:
-

تفعـل وتفاعـل ،تتـأثر التـاء بعـد تسـكينها للتخفيـف بفـاء الفعـل إذا كانـت صـوتا
مضارع صيغيت ّ

من أصواا الصفري أو اتسنان ،مث قيست على ذلك صيغة الفعل املاضي م،ل"(:)1
يَـتَـذ ّكر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبالتسكني يَـْت َذكر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يــذ ّكر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ باملماثلــة اهذََّكـ َر ( املاضــي)  ،قــال تعــاىل :
َّ ِ
ِ
أي يتذ ّكر حيـ أثـرا الـذال التـاء.فكلمـة ( ي َّـذ ّكر ) فعـل مضـارع
﴿ َوَما يَذ َّك ُر إ َّال أُولُو ْاألَلْبَاب ﴾ّ .

التفعل للتخفيـف
على وزن ( َّ
يتفعل ) حدث فيه مماثلة رجعية نوضحها كما يلي  :فقد مت تسكني تاء ّ
فأصبح الفعل على الصورة ( يَـْتـ َف َّعـل )  ،مث حـدثت املماثلـة الرجعيـة عنـدما أثـر الصـوا ال،ـاين (الـذال)
اتول (التاء) فقلب إىل مماثل لل،اين  ،فوهج َد لدينا عندئذ متماثالن فلزم إدغامهما.
ويقاس على هذا ما حدث من تغيري كلمة(فاطَّ َّهروا)
____________________

( )1الكتاب :سيبويه  ،ج /2ص.123

(  )2التّطور اللّغوي مظاهره وعلله وقوانينه :رمضان عبد التواب  ،ص.29
(  )3المرجع نفسه  ،الصفحة نفسها..
(  )1التّطور اللّغوي مظاهره وعلله وقوانينه :رمضان عبد التواب  ،ص.28
()6سورة البقرة  :اآلية [ ]218
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يتطّهر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بالتسكني يَـْتطَهر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يطّهر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ باملماثلة اهطَّ َهَر ( املاضي)  ،قال تعاىل :
﴿ َوإِن ُكنتُ ْم ُجنُبًا فَاطَّ َّه ُروا ﴾ "(.)1
يتدارأ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بالتسكني يَـْت َدارأ

ِ
َّارأْتُ ْم فِ َيها
سا فَاد َ
﴿ َوإ ْذ قَـتَـلْتُ ْم نَـ ْف ً

التاء فإ ّن أصلها تدارأمت.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي ّدارأ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ باملماثلة اِ َّد َارأَ ( املاضي)  ،قال تعاىل :
َواللَّـهُ ُم ْخ ِرج َّما ُكنتُ ْم تَ ْكتُ ُمو َن ﴾ "( . )2حي أثّرا الدال

يت،اقل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بالتسكني يَـْتـ َقال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يّ،اقل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ باملماثلة اِثَّاقَ َل ( املاضي)،قال تعاىل:
انفــروا فِــي ســبِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
ض أَر ِ
ضــيتُم
َ
ين َ
يل اللَّ ــه اثَّــاقَـلْتُ ْم إِلَــى ْاأل َْر ِ َ
أَيـ َهــا الــذ َ
ـل لَ ُكـ ُـم ُ
آمنُــوا َمــا لَ ُكـ ْـم إذَا قيـ َ
()3
ِ ِِ ِ
بِالْحياةِالدنْـيا ِمن ْاآل ِخرةِ فَما متاعُ ال ِ
ِ
أي ث،اقلتم حي أثّرا
َ َ ََ َ
ََ
َ َ
ْحيَاة الدنْـيَا في ْاآلخ َرة إ َّال قَليل ﴾" ّ ،
التاء الرخوة التاء الشديدة.

فكلمة اثَّاقلتم من املضارع يت،اقل على وزن ( يتفاعل )  ،وعند اإلتيـان بصـيغة املاضـي منـه تَ،اقَـل علـى

اعــل )  ،مث يــتم تســكني التــاء للتخفيــف فتصــري الكلمــة ( تْـَ،اقَــل )  ،وتنّـه ال يصــح االبتــداء
وزن ( تَـ َف َ
بالســاكن جلبــت اتلــف املوصـولة لالبتــداء هبــا مــع بقــاء حركــة التــاء (الســكون التخفيفــي) كمــا هــي ،

مثّقلب ــت الت ــاء الس ــاكنة إىل مماث ــل ف ــاء الكلم ــة (ح ــر ال ،ــاء) تبع ـاً لق ــانون املماثل ــة الرجعيّ ـة حي ـ أث ــر
الصوتال،اين (ال،اء)
ّ

الصوا اتول(التاء)  ،فأصـبح لـدينا ممـاثالن جـاز إدغامهمـا
ّ

فوصلت الكلمة إىل صيغتها النهائية وهي (اثَّاقَـ ْلتم) كما مت توظيفها

___________________
()1سورة المائدة  :اآلية [.]21
()2سورة البقرة  :اآلية [.]92
()3سورة التوبة  :اآلية [.]39
()1الكتاب:ألَبي بشر عمرو بن عثمان سيبويه ،ج / 1ص .196
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صـوا واحـد ،

اآلية القرآنية "(.)1

أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

ويقاس على هذا ما حدث من تغيري كلمة( ادَّارأتم )

اآلية القرآنية .

الرجعي مماثلة صوا (النون)الساكنة إذا تالها صوا (امليم) أو(الالم )كما :
ومن ألوان التماثلّ
إ ْن َ +ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّإما.إ ْن  +ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إالَّ.من َ +ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هممَّا.
ْ -

عما"(.)1
 -عن  +ما = ّ

و القرآن قوله تعاىل﴿ :وأَتْـرفْـنَ ُ ِ
شر ِّمثْـلُ ُك ْم يَأْ ُك ُل ِم َّما تَأْ ُكلُو َن
ْحيَاةِ الدنْـيَا َما َهـٰ َذا إَِّال بَ َ
اه ْم في ال َ
َ َ
ِ
ب ِم َّما تَ ْش َربُو َن﴾"()2إذ قلبت ( النون ) إىل مماثل للحر التايل را وهو (امليم)  ،وأصل
م ْنهُ َويَ ْش َر ُ

من َ +ما )  ،مثّ أدغم امل،الن معا.وقد موثلت النون "عن"للميم بعدها قال تعاىلَ ﴿:ع َّم
الكالم ( ْ
()3
اد ِ
ال َع َّما قَلِ
صبِح َّن نَ ِ
َّ
ٍ
ين ﴾"(.)1
م
ي
ل
يل
ق
﴿
:
تعاىل
له
و
ق
متاما
م،لها
و
اءلُو َن ﴾"
َ
َ
ُْ ُ
َ
سَ
يَـتَ َ
وقد موثلت النون لالم بعدها

ص َرهُ اللَّـهُ﴾"(.)6
نص ُروهُ فَـ َق ْد نَ َ
قوله تعاىل﴿::إَِّال تَ ُ

____________________
( )1التطور اللّغوي ظمظاهره وعلله وقوانينه  :رمضان عبد التواب ،ص.32
( )2سورة المومنون  :اآلية [.]33
()3سورة النبأ  :اآلية [.]21
( )1سورة المومنون  :اآلية [.]12
( )6سورة التوبة  :اآلية [.]12
الصوتية في بناء الكلمة :فوزي الشايب،عالم الكتب الحديث ،أربد،األردن،ط1126 / 1ه2221 -م ،ص.219- 211
()1أثر القوانين ّ
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-2 -2التأثر المدبر الكلّي في حالة االنفصال :ومن أم،لته:
تطــور كســرة املــيم إىل فتحــة صــيغيت اســم اآللــة:مفعــل و هم ْف َعلــة رجــة اتن ـدلس العربيــة إذ تتــأثر
وخمـ ّدة.وقــد روى لنــا ابــن هشــام اللخمــي (ا
حركــة املــيم حبركــة العــني م،ــل َم ْقــودَ ،مطْــرد للــرمح الصــغري َ

211هـ) أن اتندلس كانوا يقولونَ :مصيدةَ ،مطرقةَ ،مفرفةَ ،م ْرودةَ ،مْنجلَ ،مكْنسة" (" .)1ومن أم،لتـه

كلمة " ُمنذ"

العربية فأصلها هم ْـن +ذو فقلبـت كسـرة املـيم ضـمة تـأثرا بضـمة الـذال بعـدها ،وحـذفت
()2

أهنا مفردة غري مركبة " .
الضمة دليال عليها والصواب ما ذكرناه من ّ
الواو ختفيفا وبقيت ّ

-1-2التأثر المدبر الجزئي في حالة االتصال:
بالصوا الّذي يليه مباشرة  ،ومن أم،لة ذلك :
الصوا ّ
يتم ذلك بأن يتأثّر ّ
-

اللهجــاا العربيــة القدميــة تتحــول الصــاد قبــل الــدال إىل زاي م،ــل يــزدق  :يصــدق .قــال ابــن

السـ ـكيت(ا533ه)" :والع ــرب تق ــول :ازدق مبع ــىن أص ــدق واليقول ــون زدق"(.)3حيـ ـ قلب ــت الص ــاد
ّ

أي تأثرا الصاد املهموسة بالذال اجملهورة فجهرا زايا  ،و ّأما أزبوع الـيت تنطـق
الساكنة بتأثري الدال ّ ،
مصــر

 :أســبوع فتــأثرا الســني املهموســة باليــاء اجملهــورة فجهرمهــا زايــا أيضــا"(.)1ومل ّيعــني اللّغويــون

القبيلــة الــيت ينتمــي إليهــا هــذا اإلبــدال ،وأغلــب الظّـ ّن أ ّن ال ـزاي هنــا كانــت مفخمــة ،غــري أ ّهن ـم كتبوهــا
بالزاي املرقّقة ،لعدم وجود رمز للزاي املفخمة

الكتابة العربية "(.)6

-تــأثر النــون الســاكنة بالبــاء التاليــة رــا فتقلــب إىل صــوا مــن خمــرج البــاء وهــو صــوا املــيم .)1(،إذ هــو

َّ ِ
ين أُوتُوا
شفوي كالباء  ،وهو ما مسّاه علماء القراءاا باإلقالب  ،قال تعاىل َ ﴿:وَما تَـ َف َّر َق الذ َ
____________________

( )1لحن العامة والتطور اللّغوي رمضان :عبد التواب  ،ص.239
( )2يُنظر:شرح المفصل :موفق ال ّدين بن يعيش  ،ج /9ص(.16بتصرف).

السكيت (211ه)،
()3القلب واإلبدال":ضمن كتاب":الكتر الّلغوي في الّلسان العربي"ألوغست هفنر  :أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن ّ
المطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيين ،لبنان ،بيروت(،د.ط)1823 /م ،ص.16
( )1علم اللّسان العربي  :عبد الكريم مجاهد ،ص.229
( )6التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه :رمضان عبد التواب  ،ص.31
()1المرجع نفسه  ،ص.36
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ِ ِ
ِ
اءتْـ ُه ُم الْبَـيِّـنَةُ ﴾"(.)1
الْكتَ َ
اب إَِّال من بَـ ْعد َما َج َ
اها﴾"(.)3( ")2
وم،لها متاما قوله تعاىل ﴿ :إِ ِذ انبَـ َع َ
ث أَ ْش َق َ
ومن ذلك :
همْن َرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هممَْرب .
َعْن َرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َع ْم َرب.

والتعليل الصويت رذه الظاهرة  ،هو أ ّن النون ل،ويـة خيشـومية  ،و البـاء شـفوية  ،فاملخـارج متباعـدة

 ،مثّ إ ّن النون بوصفها خيشومية تقتضي اخنفاض احلنك اللني  ،و ّأما الباء بوصفها و قفـة (انفجاريـة)

فتقتضي ارتفاع احلنك اللّني  ،و لصعوبة تتابع هـذين الصـوتني  ،بسـبب التباعـد
احلل التسـوية هـو اجملـيء بصـوا جيمـع
كان ّ
الصوا هو امليم  ،فهو يلتقي مع النون

فهو إذن يلتقي مع النون

الصـفاا
املخـارج و ّ

خصائصـه مـا تف ّـرق بـني هـذين الصـوتني  ،فكـان ذلـك

اخليشـومية  ،و يلتقـي مـع البـاء
املخرج" (. )1

الصفة ،ومع الباء
ّ

أي :املخـرج ،
الشـفوية ّ

-8-2التأثر المدبر الجزئي في حالة االنفصال :من أم،لته ما يلي:
 تتــأثر الس ـني باتص ـواا املفخمــة بعــدها  ،فــتفخم  ،فتصــبح صــادا  ،وذلــك أ ّن حــو اإلســتعالءجتتــذب الســني الســني ،والصــاد مســتعلية  ،وهــي أخــت الســني املخــرج  ،فــتفخم الســني حتــت تــأثري

الصوا املفخم بعدها  ،حنو :

السراط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الصراط .هنا فخمت السني حتت تأثري الطاء بعدها.
ـادا  ،وذلــك قولــه
ـين  " :وإذا كــان بعــد الســني غــني أو خــاء أوقــا أو طــاء جــاز قلبهــا صـ ً
وقــال ابــن جـ ّّ
تعاىل﴿:يج ِ
ك فِي الْح ِّق بـ ْع َد ما تَـبـيَّن َكأَنَّما يساقُو َن إِلَى الْمو ِ
ت َو ُه ْم يَنظُُرو َن﴾"(.)6
ادلُونَ َ
َُ
َْ
َ َ َ َ َ َ َُ

____________________
()1سورة البينة  :اآلية[.] 21
( )2سورة الشمس  :اآلية [.] 12

()3بحوا في اللّسانيات ( المماثلة والمخالفة)  :جياللي بن يشو ،ص.136
()1أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة :فوزي الشايب  ،ص.229
()6سورة األنفال  :اآلية[ ]21
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()1
 ،ويصاقون قال تعاىل ﴿:يوم يسحبو َن فِي النَّا ِر َعلَ ٰى وج ِ
وص َقر قال
وه ِه ْم ذُوقُوا َم َّ
ْ َ ُ ْ َُ
ُُ
س َس َق َر ﴾ َ ،
َ
()3
()2
ِ
ِ
ِ
َصبَ َغ قال تعاىل
وص َّخرقاىل تعاىلَ ﴿:وأ ْ
َسبَ َغ َعلَْي ُك ْم ن َع َمهُ ظَاه َرةً َوبَاطنَةً﴾" ،وأ ْ
تعاىلَ ﴿:
َّر﴾ َ ،
وسخ َ
ِ ﴿:س َراط ﴾"(،)1وصراط وقالوا سقت ،صقت و سويق:صويق"(.)6

وقــد بـ ّـني ابــن جماهــد ورود الســني مفخمــة كلمــة الص ـراط  ،قــائالً  " :والســني اتصــل والكتــاب

بالصـاد  ،وإّمنــا كتبــت بالصــاد  ،ليقربوهـا مــن الطــاء ت ّن الطــاء رـا تصــعد

احلنــك  ،وهــي مطبقــة ،

والســني مهموســة  ،وهــي مــن حــرو الصــفري  ،ف،قــل علــيهم أن يعمــل اللّســان منخفضــا ومســتعليا
كلمة واحدة  ،فقلبوا السني إىل الصاد ت ّهنا مؤاخية للطـاء
 ،ليعمل اللّسان فيهما متصعدا

اإلطبـاق  ،ومناسـبة للسـني

الصـفري

احلنك عمال واحدا"(.)1

ط ال ُْم ْستَ ِقيم﴾"(.)9
الص َرا َ
وم،ال ذلك قوله تعاىلْ ﴿:اه ِدنَا ِّ
خمي أ ّن النّاس كانوا يقولون
 -روى ابن هشام اللّ ّ

اتندلس واملغـرب

سرداب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ زرداب"(.)9والذي حدث هو تأثري الراء اجملهورة

القـرن السـادس ارجـري

السني املهموسـة ت ّهنـا التناسـبها

هذا املوضع وال تنسجم معها فتستبدرا مبا هو أهل لإلنسجام وهو الزاي اجملهورة (.)8
ج :تتأثّر السني بالقا بعدها فتجهر  ،من ذلك :
َس َقر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َزقَر .

جين:وكل بتقلب
نص اللّغوين على أ ّن جهر السني قبل القا لغة خاصة لقبيلة كلب،قال ابن ّ
وقد ّ

____________________
()1سورة القمر  :اآلية[ ]19
( )2سورةالرعد :اآلية[]22
()3سورة لقمان  :اآلية[]22
()1سورة الفاتحة  :اآلية[]21

سر صناعة اإلعراب :أبوالفتح عثمان بن جني ،ج/1ص.212
(ّ )6

()1السبعة في القراءات :ابن مجاهد ،تحقيق  :شوقي ضيف  ،دار المعارف ،القاهرة  ،مصر (د.ط)1892م .ص.129
()9سورة الفاتحة  :اآلية [.]21
()9أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة  :فوزي الشايب  ،ص.229
()8يُنظر  :التّطور اللّغوي مظاهره وعلله وقوانينه  :رمضان عبد التواب  ،ص.36
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()1
ـس زق ــر
ـقر،زقر،و قولــه تعــاىلَ ﴿:م ـ َّ
ـس َسـ ـ َقر﴾" َ :مـ َّ
الســني مــع القــا خاصــة زاي ــا .فيقولــون َ :سـ َ

"(.)2والنّاس

مصر وبعض البالد العربية يطلقون على السعت :زعت "(.)4

يتّضح من مالحظة تقاطعاا سياقاا مصطلح املماثلة الصوتية أنه يتداخل مع مصطلح آخر هو
( اإلدغــام )  ،ولــذا جيــب إيضــاح هــذه العالقــة بــني املصــطلحني .فالقــدماء ملــا تنــاولوا املماثلــة بإيضــاح
ينص ـوا علــى مســماه احلــدي كــانوا يــدورون
أشــكارا دون أن ّ

فلــك التعريــف مبصــطلح ( اإلدغــام )

م،لما رأينا عند سيبويه  ،وابن جين  ،وابن يعيش"( . )1ويرى أمحد خمتار عمر ،أ ّن " املماثلة تعـين إزالـة
احلدود بني الصوتني املدغمني وصهرمها معـاً " ( .)6فالصـلة قويـة بـني املماثلـة واإلدغـام الجتماعهمـا
حالة التماثل الكلي أو التّام  .غري أنّه جيب القول ،بـأ ّن اإلدغـام أحـد أشـكال املماثلـة بـل إنـّه أقـيس
أشكارا

العربية(.)1

ويوضــح برجشتاســر عالقــة املماثلــة الصــوتيّة باإلدغــام بقولــه  " :أ ّن حــرو الكلمــة مــع ت ـوايل اتزمــان

ك ،ـرياً مــا تتقــارب ببعضــها مــن بعــض

النطــق وتتشــابه  ،وهــذا التشــابه نظــري ملــا مسّـاه قــدماء العــرب

إدغاماً  ،غري أ ّن التشابه واإلدغام وإن اشتكا

بعض املعاين  ،اختلفا

بعضها "( ".)9والشرط

الصوا م،لوا حبركة غري قابلة للسقوط و ّإما
بقوة املقطع أن يكون ّ
اتساسي للتأثري ونعين ّ
___________________
()1سورة القمر  :اآلية []19
سر صناعة اإلعراب:أبوالفتحعثمان بنجني ،ح /1ص.181
(ّ )2
( )3المصدرالسابق  ،ص.11
( )1الكتاب :أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه ، :ج /1ص. 191–139
الصوت اللّغوي :أحمد مختار عمر ،ص 333
( )6دراسة ّ
()1في األصوات العربية :مجدي إبراهيم  ،دار النهضة المصرية  ،القاهرة ،مصر، 2221 ،ص121
()9التطور النحوي :برجشتراسر  ،ص. 28
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لكون هذه احلركة طويلة  ،وإما لكوهنا سبقت حبركة سقطت من قبل إسقاط اتخرى ت ّهنا تزداد
الصوا قبلها ّقوة دالليّة
تشب،ا مبوقعها  ،ومتنح ّ
عليها"(.)1

الصوا السابق
موقعها  ،ومتارس تاثرياً ما على ّ

_____________________
الصوتي للبنية العربية:عبد الصبور شاهين ،مؤسية الرسالة  ،بيروت،لبنان(،د.ط)1122 /ه1892 -م،.ص . 228 – 229
()1المنهج
ّ
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ثانيا -المخالفة الصوتيّة(:) Dissimilation
تع ّداملخالفة الصوتيّة من قوانني التغرياا التكيبية لألصواا.
 -1تعريف المخالفة الصوتيّة.

يقصد باملخالفة الصوتيّة حدوث اختال بني الصوتني املتماثلني
االختال

الكلمة الواحدة  ،وَيدث هذا

الكلمة املشتملة على التّضعيف بأن يتغري أحد الصوتني املضعفني إىل صوا لني طويل

أي :إىل ( واو امل ّد  ،أو ياء امل ّد  ،أو ألف املد )  ،أو إىل أحد اتصواا الشبيهة بأصواا املد وهي

املسماة باتصواا (املائعة )Liquidوهي ( :الالم  ،والنون  ،وامليم،والراء)"(،)1ويرى
اتصواا ّ

إبراهيم أنيس أ ّن كالًّ من املماثلة واملخالفة مهد إىل تيسري النّطق  ،وأ ّن املخالفة تبدأ عملها من

حي تنتهي املماثلة "(.)2واملخالفة ال تكاد تتم إالّ حني يتجاور صوتان من أصواا اإلطباق  ،أو

عضلي"(. )3
أي ّأهنا حتدث بني احلرو اليت حتتاج إىل جهد
اتصواا الرخوة ّ .
ّ
وقد وردا عند علماء العربية القدماءرذه الظاهرة

اللّغة ع ّدة تسمياا منها  :كراهية التضعيف ،

أو كراهية اجتماع حرفني من جنس واحتد  ،أو توايل اتم،ال مكروه  ،أو است،قال الجتماع امل،لني
وغريها "(.)1
وقد عقدسيبويه بابا لذلك بعنوان (:ما َش َّذ فَأبْ هد َل مكان الالم كراهية التّضعيف،وليس بـهمطَّهرد )،
صيت من ه
صة وأ َْملَْيت"(. )6
الق َّ
وذلك قوله  :تَ َسَّريْت وتَظَنـَّْيت وتَـ َق َّ ْ
___________________
( )1ظاهرة المخالفة الصوتيّة ودورها في نمو المعجم العربي :أحمد هريدي  ،مكتبة الزهراء  ،القاهرة ،مصر ، 1886 ،ص. 11
)(2األصوات اللّغوية :إبراهيم أنيس ،ص . 211

()3المرجع السابق  ،ص. 213
( )1التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه :رمضان عبد التواب  ،ص.12
( )6الكتاب :أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه  ،ج / 2ص . 121
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تطرق رذه الظّاهرة
ّأما ابن جنّيفقد ّ

قوله " :ومن ذلك قول العرب  :تَ َسَّريت من لفظ (س ر ر) ،

صْيت أظفاري) هو من لفـظ ( ق ص ص)  ،وقـد
وقد أحالته الصنعة إىل لفظ ( س ر ي) .وم،له ( قَ ّ

ضي البازي إذا البازي َك َس ْر  .وهو
آل بالصنعة إىل لفظ ( ق ص ي) وكذلك قوله  :تَـ َق ِّ

اتصل من

تركيب ( ق ض ض)  ،مث أحاله ما عرض من است،قال تكريره إىل لفظ ( ق ض ي )  .وكذلك قورم
تلعيت ...وأصلها ( ل ع ع )  ،مث صارا بالصنعة إىل لفظ (ل ع ي)"(.)1
ّ :
ّأمــا املــربد فعـ ّـرب عــن ظــاهرة املخالفــة بعب ـارة اســت،قال التّضــعيف،ومن ذلــك قولــه ":وذلــك قــورم

َّضت  :تَـ َقضَّْيت و ْاملَْلت ْ ،املَْيت  ،وكذلك تَ َسَّريْت  ،تَ َسَّرْرا والـدليل علـى أ ّن هـذا إمنـّا
تَـ َقض ْ
أبـدل قولـك :هدينَـار ،وقهـ َرياط ،واتصـل :هدنّـار وق َّـراط فأبـدلت اليـاء للكسـرة فلمـا فرقـت بـني املتضـاعفني
رجع اتصل فقلتَ :دنَانهري وقَـَرا هريط وقَـَريريط"(.)2

وقد مسّى القدامىهاته الظاهرة بكراهيـة اجتمـاع حـرفني مـن جـنس واحـد ،و مـن أم،لـة مـا ذكرهقولـه:

"الزحاليف والزحـاليق" آثـار تـز ّج الصـبيان مـن فـوق طـني أو رمـل أو سـطح أملـس ،فالظـاهر أ ّن الكلمـة
زحـف) كمـا أ ّن الكلمـة ال،انيـة
اتوىل مأخوذة من الفعل (زحلف) الناتج بطريق املخالفـة الصـوتيّة مـن ( ّ
(زحلوقــة) مــأخوذة مــن الفعــل (زحلــق) النــاتج بطريــق املخالفــة الصــوتيّة كــذلك مــن الفعــل (زلّــق) .ومــن
آثارها أيضا ما ذكر

لعن) "(.)3
لعل) تتحول إىل ّ
بعض اللّهجاا العربية القدمية أ ّن ( ّ

ومــن خــالل هــذا االســتقراء لــبعض اتراء حــول ظــاهرة املخالفــة عنــد احملــدثني  ،يتبـ ّـني ّأهنــم متفقــون
على ّأهنا الصورة املقابلة لظاهرة املماثلة ،وهي عامل من عوامل التّطور الّذي يصـيب اتصـواا وجتنـب
ال،قل الناتج عن التّضعيف.
___________________
( )1الخصائا:أبوالفتح عثمان بن جني  ،ج / 2ص. 82
(  )2المقتضب :أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ،ص.211
(  )3الكتاب:أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه  ،ج /2ص.121
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ّأمــا اللّغويــون احملــدثون فقــد عرف ـوا هــذه الظاهرةالصــوتيّة باســم املخالفــة ،وهــي عنــد إب ـراهيم أنــيس
مصطلح لل ّداللة على أنّه ترمجة للفظ( ،)Dissimilationوهي منظـوره إحـدى نتـائج نظريـة السـهولة
الــيت نــادى هبــا ك،ــري مــن احملــدثني  ،ذلــك أ ّن اإلنســان نطقــه مييــل إىل تلمــس اتص ـواا الســهلة الــيت
حتتــاج إىل جهــد عضــلي"( .)1وقــد ذكــر بعــض اتم،لــة يوضــح هبــا مــا قالــه  ،م،ــل  :طَ َحــا  ،المــاح ،
اجلواب  ،قرياط  ،انغمس  ،دينار  ،تكون قد احنـدرا حتـت تـأثري قـانون االقتصـاد
اجلب ّ ،قراط  ،انغّس  ،دنّار
الطح ّ ،
اتصلية كالتايل ّ :
املح ّ ،

اجلهـد وصـيغتها

"()2

ويرى رمضان عبد التواب  ،أ ّن مصطلح املخالفة  " :قانون يعمد إىل صـوتني متمـاثلني فيـغّـري أحـدمها

إىل صوا آخر  ،يغلب أن يكون من أصوا العلّة الطويلة أو اتصواا املتوسطة"

()3

ّأم ـ ـ ـ ـ ــا أمح ـ ـ ـ ـ ــد عم ـ ـ ـ ـ ــر خمتارفق ـ ـ ـ ـ ــد اس ـ ـ ـ ـ ــتخدم مص ـ ـ ـ ـ ــطلح املخالف ـ ـ ـ ـ ــة للدالل ـ ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ـ ــى أنّـ ـ ـ ـ ــه ترمج ـ ـ ـ ـ ــة
للف ــظ()Dissimilationأو()Differentiationموض ــحا أ ّهن ــا ظ ــاهرة حت ــدث بص ــورة أق ـ ّـل م ــن ح ــدوث
املماثلــة وهــي موجــودة كـ ّـل اللّغــاا مــن ذلــك كلمــيت )Pilgrim(:و()Marbleاللّتــان كــان أصــل ألـ ـ ـ
( )Lفيهما (.)1( ")r

مث یلص إىل أ ّن مصـطلح املخالفـة مهـد إىل تيسـري جانـب ال ّداللـة عـن طريـق املخالفـة بـني اتصـواا
وال تلقي باال إىل العامل النطقي الّذي قد يتأثر نتيجة تباعد أو ختالف الصوتني"(.)6

ومــن خــالل هــذا االســتقراء لــبعض اتراء حــول ظــاهرة املخالفــة عنــد احملــدثني  ،يتبـ ّـني أ ّهنــم متفقــون
على أ ّهنا الصورة املقابلة لظاهرة املماثلة ،وهي عامل من عوامل التّطور الّذي يصـيب اتصـواا وجتنـب

ال،قل الناتج عن التّضعيف.
___________________

()1يُنظر  :األصوات اللّغوية  ،ص.212
()2يُنظر  :المرجع نفسه  ،ص.213
()3يُنظر  :التّطور اللّغوي مظاهره وعلله وقوانينه :رمضان عبد التواب  ،ص.39
الصوت اللّغوي :أحمد عمر مختار  ،ص.391
()1دراسة ّ
()6المرجع نفسه  ،ص391.
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-2أنواع المخالفة الصوتيّة :
الصوا ال،اين اتول ّ ،أمـا التقدميّـة
قسم احملدثون املخالفة إىل تقدميّة ورجعية  ،والرجعية أن يؤثر ّ
ّ
الصـوتان حمـل التـأثري
أن يوجد صوتان متشاهبان فيؤثر السـابق الالحـق ،و كلتـا احلـالتني قـد يكـون ّ
االتّصال  ،وقد يكونا منفصلني بعضهما عن بعض  ،ومن هذه اتنواع :

 -0-2المخالفة التقدمية المتصلة  :أ ْن يوجد صوتان متشاهبان فيؤثر السابق

التايل ،وهذا يعين

أ ّن التأثر يتجه إىل اتمام  ،ومن أم،لة ذلك ما ورد كتاب "حلن العوام" للزبيدي أ ّن أهل اتندلس
القرن الرابع ارجري يقولون (كرناسة)
بدال من الكلمة القدمية( َع َدبَّس)"(.)1

كراسة) كما كانوا يطلقون على اتسد كلمة ( َع َدنْـبَس)
( َّ

اسة
كراسة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ك ْرنَ َ
ّ
-5-2المخالفة التقدمية المنفصلة :
الصوا املؤثر
وفيها يؤثر الصوا اتول ال،اين املنفصل  ،وهذا يعين أ ّن التأثر يتجه إىل اتمام  ،من ّ
الصوا املتأثر  ،وممّا ورد ذلك :
إىل ّ
ـب
يتمطّط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يتمطّى  ،قلبت الطاء اتخرية أل ًفا  ،بسبب ثقل التّضعيف .قال تعـاىل﴿:ثُ َّـم َذ َه َ
إِلَ ٰى أَ ْهلِ ِه يَـتَ َمطَّ ٰى﴾"(.)2

____________________
()1لح ــن الع ــوام  :أب ــو بك ــر محم ــد الزبي ــدي(ت398ه)،تحقي ــق :رمض ــان عب ــد التواب،مكتب ــة الخ ــانجي  ،الق ــاهرة ،مص ــر ،ط1122/2ه-

2222م،ص.36

( )2سورة القيامة  :اآلية []33
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 -4-2المخالفة الرجعية المتصلة  :وهي أن يؤثر صوا

صوا سابق فيجعله خمتل ًفا  ،فيكون

اتول هو املتأثر  ،وهذا يعين أ ّن التأثر يتجه إىل اخللف وم،ال ذلك
الصوا ال،اين هو املؤثر و ّ
ّ
الصوا ّ
إجانة
ماروي عن عامة النّاس بغداد القرن ال،اين ارجري يقولون  :إجاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اجناص.و ّ
()1

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إجنانة  .و أترج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أترنج"  .وهنا قلبت اجليم ال،انية إىل صوا النون.

 -ومن أم،لة املخالفة املتصلة أيضا كلمة قرياط و دينار بدال من ّقراط ودنّار  ،بدليل اجلمع قراريط

ودنانري "(.)2حي قلب احلر اتوملنهما إىل الياء.وكذلك مع كلمة ْأملَْلت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َأم ْليَت "(، )3
حي قلبت الالم ال،انية ،إىل ياء  ،قال تعاىل ﴿ :فَـلْيُ ْملِ ْل َولِيهُ بِال َْع ْد ِل﴾"( ،)1وقال تعاىل موضع
آخر ﴿ :فَأَملَي ُ ِ ِ
ف َكا َن نَ ِكي ِر ﴾"(.)6
َخ ْذتُـ ُه ْم فَ َك ْي َ
ين ثُ َّم أ َ
ْْ
ت ل ْل َكاف ِر َ
الص ـوا ال،ــاين
 -3-2المخالفــة الرجعيــة المنفصــلة :وحتــدث هــذه املخالفــة بــأن يــؤثر ّ

اتول املنفص،ومن أم،لة ذلك
ّ

قواعد الصرفيني

الص ـوا
ّ

العربية أ ّن الواو تقلب مهزة ،إذا تصدرا قبـل واو

تهن ـا مجــع (واصــلة)"
ـل ّ
ـلفــإ ّن اتصــل فيهــا َوَواصـ ُ
متحركــة مطل ًق ـا أوســاكنة متأصــلة الواويــة،حنو:أَ َواصـ ُ
(.)2وم،له أيضا  :وواق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأواق .
وواسط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أواسط.
أي سياق صويت  ،قال املربد " :واعلم أنّه
وقد التزمت العربية املخالفة بني الواوين مت اجتمعتا
ّ
() 9
جين موضحا ذلك :
ابن
وقال
.
ليس من كالمهم أن تلتقي واوان إحدامها طر من غري علّة "
ّ
___________________
( )1تقويم اللّسان :ابن الجوزي عبد الرحمن محمد بن علي بن الجوزي،دار المعارف،القاهرة  ،مصر،ط1893/3م  ،ص.91
سر صناعة اإلعراب :أبوالفتح عثمان بن جني  ،ج/2ص219
(ّ )2
()3المقتضب :أبو العباس محمد بن يزيد المبرد  ،ج/1ص211
()1سورة البقرة  :اآلية []292
()6سورة الحج  :اآلية [.]11
( )1شرح المفصل  :موفق ال ّدين بن يعيش  ،ج /12ص.12
( )9المقتضب  :أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ،ج/1ص291
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" إذا التقت واوان

اتول بد"(.)1
ّأول الكلمة  ،مل يكن من مهز ّ

-2-2المخالفة المتباعدة:وتقع

م،ل" (:)2

ضَر
اخ َ
ض ْو َ
ْ

اتصـواا الـيت يفصـل بينهـا فاصـل مـن صـوا آخـر غـري منـاظر

ضَر
اخ َ
ض ْر َ
أصلها ْ

ب
ب أصلها ْاع َ
شبش َ
ْاع َش ْو َش َ
خالفــت ال ـراء اتوىل

امل،ــال اتول  ،والبــاء اتوىل

االنتقايل الواو هروبا من ثقل التضعيف"(.)3

امل،ــال ال،ــاين املنفصــلتان كـ ّـل فعــل بالصــائت

-2-2المخالفة الكمية  :وغالبا ما تكون بني املقاطع الصوتية،ومن أم،لة ذلك .)1(" :
لَه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رو
بههه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هبي
لَ ه
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لكي .

وقد أوعز سيبويه هذا االستخدام تهل احلجاز ،يقول  " :وأهل احلجاز يقولون مررا ههبو قبل ،
ِِ ِ ِ
ض فَما َكا َن لَهُ ِمـن فِئَ ٍـة ينصـرونَهُ ِمـن ُد ِ
ون اللَّـ ِـه َوَمـا
س ْفنَا به َوب َدا ِره ْاأل َْر َ َ
َ ُُ
ولَ َديْـهو َمال ويق هرئون ﴿:فَ َخ َ
ِ
ِ
ين﴾"(.)1(".)6
َكا َن م َن ال ُْمنتَص ِر َ
___________________
سر صناعة أإلعراب :ابن جني  ،ج/1ص.111
(ّ )1

.

()2األصوات اللّغوية:عبد القادر عبد الجليل  ،ص.289
( )3بحوا في اللّسانيات :بن يشو جياللي  ،ص199
()1األصوات اللّغوية:عبد القادر عبد الجليل ،ص.289
()6سورة القصا  :اآلية []91
()1الكتاب :أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه  ،ج /1ص.198
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ووجــدنا أ ّن الســبب املخالفــة مــن الناحيــة الصــوتيّة هــو أ ّن الصــوتني املتمــاثلني َيتاجــان إىل جهــد
عضلي النّطق هبما كلمة واحدة ،ولتيسري هذا اجملهود العضلي ،يقلـب أحـد الصـوتني صـوتًا آخـر
جمهودا عضليًا كالالم وامليم والنون"(.)1
من تلك اتصواا اليت ال تتطلب ً
ومــن هنــا فاللغــة كمــا صــرح ابــن جــين أصـواا يعــرب هبــا كــل أقـوام عــن أغراضــهم  ،وهــي تطورهــا
تتأثر بعوامل شت وختضع لطائفة من القوانني ال تتوقف إالّ إذا انقطعت عـن االسـتعمال  ،فإ ّهنـا أك،ـر

رسوخا

الذاا التعبريية.

أساسا باللّسان البشري ،وذكر أقوال
فبعد هذا العرض لظاهرة املخالفة بكوهنا ظاهرة صوتيّة مرتبطة ً
بعض علماء العربية القدامى واحملدثني يتوجب علينا معرفة سبب املخالفة الصوتيّة.

 -3أسباب حدوا المخالفة الصوتيّة :
للمخالفة أسباب عديدة منها :

العضلي خاصة إذا تعلّقت املخالفة بتخفيف نطق ارمزة وذلك
 تيسري عملية النّطق وتوفّر اجملهودّ
عن طريق احلذ أو اإلبدال "(.)2
-العامل البالغي وذلك إذا تعلّقت املخالفة باحلرو املش ّددة فاملتكلم يرجو أن يؤثر

السامع
نفس ّ

تأثريا زائدا فال يكتفي بالضغط على احلر وتشديده بل يضيف إليه حرفا آخر لزيادة ذلك التأثري"

-واملخالفة تستخدم إلعادة اخلالفاا اليت الغىن عنها،والبراز الفونيماا

"(.)1

____________________
()1الظواهر الصوتية الوظائفية في اللغة العربية  :سهل ليلى  ،مجلة األثر ،العدد الثامن 2228 ،م .
()2التّطور النحوي  :برجشتراسر ،ص.29
( )3المرجع نفسه .الصفحة نفسها

الصوت اللغوي :أحمد عمر مختار
()1دراسة ّ

 ،ص.391
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تيســري جانــب ال ّداللــة عــن طريــق املغــايرة بــني اتص ـواا،وهي عكــس املماثلــة الــيت مهــد إىل تيســرياجلانب النطقي،والتلقي باال إىل اجلانب ال ّداليل الّذي قد يتأثر نييجة تقارب صوتني متجاورين

"(.)0

توفري نوع من اجلهد العضلي،فإ ّن نطق صوتني متمـاثلني متتـابعني مـن العضـو نفسـه قـد يَـْ،ـقـل عليـه ،فتعطي الفرصة تعضاء أخرى تعفيه من متاس احلرو املتماثلة املتتابعة و ذلك ختفيف عنه "(.)2
النّطق"

 توفر وضوح اتصواا اليت يكسبها فصاحة هذه اتصواا تع ّد من أك،ر الصوامت وضوحا -ك،رية الشيوع سهلة من حي النطق"

()2

السمع"

.

___________________
()0بحوا في اللّسانيات (المماثلة والمخالفة ):بن يشو جياللي ،ص.162
()5علم اللّسان العربي :عبد الكريم مجاهد  ،ص.228
()4المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
()1األصوات اللّغوية  :إبراهيم أنيس،ص.29
( )6لحن العامة في ضوءال ّدراسات اللّغوية الحديثة :عبدالعزيزمطر،ص12

060

(.)4
()3

.

أبعاد الصّوت اللّغويّ

الفصل األوّل

ثالثا -العالقة بين المماثلة والمخالفة :
تشتك الظاهرتان أ ّن كال منهما يفسر تغيري صوا ما
أوتتماثل نتيجة للمماثلة وتتباعد نتيجة للمخالفة.

السياق حبي تتقارب اتصواا
ّ

بي ــد أنّـ ـه إذا كان ــت املماثل ــة مت ،ــل ق ــوة س ــالبة حي ــاة اللّغ ــة فإ ّهن ـ ـا ترم ــي إىل ختف ــيض اخلالف ــاا ب ــني
الفونيماا كلما أمكن  ،وأنـّه لـو تـرك العنـان للمماثلـة لتعمـل حبريـة فرمبـا انتهـت إىل إلغـاء التفريـق بـني
الفونيماا  ،ذلك التفريق الّـذي الغـىن عنـه للتفـاهم  ،وهبـذا فـإ ّن املخالفـة تسـتعمل إلعـادة اخلالفـاا

اليت الغىن عنها وإلبراز الفونيماا

صور أك،ر استقاللية"(.)1

كما أ ّن كال منهما يهد إىل تيسري النطق يذكر إبراهيم أنيس:
"ف ــإذا كان ــت عملي ــة املماثل ــة تق ــرب ب ــني اتصـ ـواا املتج ــاورة

الص ــيغة واملخ ــرج اقتص ــادا

العضلي فإن عملية املخالفة مهد أيضا إىل التقليل من اجلهد العضلي"(.)2

اجله ــد

ويذهب بعض الباح،ني إىل أ ّن هناك فرقا واضحا بني املخالفة واملماثلة من حي العالقة بني النطق و
اللّفــظ مــن جانــب وال ّداللــة مــن جانــب آخــر  ،فيــذكر":ميكــن النظــر إىل املماثلــة علــى أ ّهن ـا مهــد إىل
تيسري جانب اللفظ عن طريق تيسري النطق  ،وال تلقـي بـاال إىل اجلانـب الـ ّداليل الّـذي قـد يتـأثّر نتيجـة
تقارب أو تطابق الصوتني.
أ ّما املخالفة فينظر إليهـا علـى أ ّهنـا مهـد إىل تيسـري جانـب ال ّداللـة عـن طريـق املخالفـة بـني اتصـواا
الصـوتني...مثّ يـذكر ...":ومـن
وال تلقي باالًإىل العامل النّطقي الّذي قـد يتـأثر نتيجـة تباعـد أو ختـالف ّ
صراعهما َيدث التوازن بني مطلب سهولة النّطق ومطلب سهولة التفريق بني املعاين "(.)3

فاملماثلة واملخالفة يعمالن على تطوير اللّغة ت ّهنما َيققان مبدأ اجملهود اتدىن.
_____________________
الصوت اللّغوي ،أحمد مختار عمر ،ص332
()0دراسة ّ
()2األصوات اللغوية  :إبراهيم أنيس،ص.211
الصوت اللّغوي :أحمد مختار عمر  ،ص.231
()3دراسة ّ
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وبذلك تكمن املتماثلة

أبعاد الصّوت اللّغويّ

تغيري صوا معني ليماثل صوتا آخر على مستوى املخرج أو الصفة،

لتسيري عملية النطق"(.)1
مـا ميكـن قولـه ممـّا سـبق أ ّن ظـاهريت املماثلـة واملخالفـة مـن الطرائـق الصـوتيّة الناجعـة الـيت تعمـد إليهـا

اللّغة العربية الـيت يقـوم نسـج أصـوامها علـى التجـانس واإلنسـجام والتـواؤم ،وتن ّفـر مـن الكلمـاا املكونـة
مـن فونيمـاا متماثلـة أو متقاربـة املخـارج والصـفاا ل،قلهـا واملؤكـد أ ّن الـدافع اتساسـي رـذا التفاعـل
القائم بني اتصواا املتوالية

تشكيل الوحداا اللّغوية هو اإلقتصاد

اجلهد العضلي وتبليغ

القصـد بأيسـر السـبل وأق ّـل كلفـة .ففـي العربيـة" إذا اجتمـع صـوتان أحـدمها جمهـور ،واآلخـر مهمـوس

مالت ألسنتنا إىل قلب أحد الصوتني حبي يصبح الصوتان ّإما مهموسني أو جمهورين "(.)2

__________________
( )1يُنظر :اللّسانيات النشأة والتّطور :أحمد مومن ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ط2226/ 2م ،ص . 75
( )2األصوات اللّغوية :إبراهيم أنيس ،ص268
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الفصل الثاين:
﴿الصوات يف الفاصةل القرأآنية ﴾
وفيه ثالثة مباحث :
املبح ـ ــث األوّل  :مفهوم الفاص ــلة القرآنـ ــية .
املبحث الثاني  :السجع يف الفاصلة القرآنية .

املبحث الثالث :اإليقاع الصّوتيّللفواصل يف القرآن الكريم.
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املبح ـ ــث األوّل :
﴿مفهوم الفاص ــلة القرآنـ ــية ﴾
وفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه:
أوال :تعريف الفاصلة القرآنية واهتمام العلماء هبا.
ثانيا  :أنواع الفواصل القرآنية وطرق معرفتهاصوتيا.
ثالثا  :فوائد معرفة الفواصل القرآنية ووظيفتها.
رابعا  :عالقة الفاصلة القرآنية بسياقها.
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المبحث األول :مفهوم الفاصلة القرآنية.
مكونـه النسـيجي  ،فهـو خطـاب ذو

ص القرآين خبصائص فنية أكسبته صفة التّف ّـرد
ينفرد النّ ّ
ميزة مجاليّـة  .ولع ّـل مـن أبـرز ظـواهره اجلماليّـة ظـاهرة الفاصـلة القرآنيـة ،فهـي تعطـي التعبـري القـرآين قـدرة
صــوتيّة تــؤثر

جهـا مــن أوجــه اإلعجــاز اللّغــوي القــرآين .وســنعرض
السامع،إضــافة إىل ذلــك تعتــرب َو ً

كل ما يتعلّق باملاهية من خالل املطالب اآلتية :
هذا الفصل إىل تعريف الفاصلة وإىل ّ
أوال-تعريف الفاصلةالقرآنية واهتمام العلماء بها.

تن ـ ـ ــاول العدي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن علم ـ ـ ــاء البي ـ ـ ــان و البالغ ـ ـ ــة وعل ـ ـ ــوم الق ـ ـ ــرآن مفه ـ ـ ــوم الفاص ـ ـ ــلة ق ـ ـ ــدميًا و
ح ـ ــديً،ا  ،وق ـ ــد اتّس ـ ــمت ه ـ ــذه التعريف ـ ــاا

بعض ـ ــها باإلتف ـ ــاق  ،و ال ـ ــبعض اآلخ ـ ــر ب ـ ــاإلختال

اجلزئ ـ ــي ويعـ ـ ــود ذل ـ ــك إىل عـ ـ ــدم اسـ ـ ــتقرار املص ـ ــطلح  ،وسـ ـ ــنحاول

هـ ـ ــذا املبح ـ ـ ـ الوقـ ـ ــو علـ ـ ــى

ـطالحي  ،وسـ ـ ــبب تسـ ـ ــميتها ،مثّ عـ ـ ــرض تنواعهـ ـ ــا ،وحماولـ ـ ــة متييزهـ ـ ــا عـ ـ ــن
ـوي و اإلصـ ـ ـ
معناهـ ـ ــا اللّغـ ـ ـ ّ
ّ
غريها ممّا قد يشتبه هبا :
 -1تعريف الفاصلة:
اإلصطالحي  ،وسبب تسميتها .
غوي را  ،وكذا التأصيل
ويض ّم التأصيل اللّ ّ
ّ
التأصيل اللّغوي:الفاصلة من الفعلفصل ومجعها فواصل  ،مؤن الفاصل وهي اخلرزة اليت تفصل بني اخلرزتني

العقـد

أي
وحن ــوه.الفاص ــل  :احل ــاجز بـ ــني الش ــيئني فصـ ــل بينهم ــا يفص ــل فص ـ ـالً فانفص ــل وفص ــلت الش ــيء ّ
قطعته"(. )1
___________________
()1المنجد في اللّغة واالعالم  :لويس معلوف،دار المشرق  ،بيروت ،لبنان،ط1899 /3م ،ص (.696مادة فصل ).
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جــاء

الصّوت اللّغوي يف فواصل اآليات القرآنية

اللّســان " :الفاصــلة  :اخلــرزة الــيت تفصــل بــني اخلــرزتني

فصــل الــنظم  ،وعــد
النظــام ،وقــد ّ

كل لؤلؤتني خرزة،والفصل  :القضاء بني احل ّـق والباطـل"(.)1وقـد جـاء كتـاب
مفصل ّ ،
أي جعل بني ّ
مانصه":الفصل بون مابني الشيئني والقضاء"(.)2
العني للخليل بن أمحد الفراهيدي (ا 012هـ) ّ
وجــاء

مؤلــف الراغــب اتصــفهاين (ا315ه ـ):الفصــل إبانــة أحــد الشــيئني مــن اآلخــر حـ ّـت يكــون

الشـاة قطعـت مفاصـلها ،وفصـل القـوم عـن
بينهما فرجة ومنـه قهيـل الفواصـل والواحـد املفصـل ،وفصـلت ّ
مكان كذا وانفصلوا  :فارقوه"(.)3
هذه أهم املعاين اللّغويّة اليت يظهر ّأهنا تفيد

غوي للفاصلة ومنهـا ميكـن اسـتنتاج ثالثـة
فهم املعىن اللّ ّ

ـطالحي
عناصر للفعل فصل ومعه الفاصلة وهي:الشيئان والبون الّذي بينهمـا  ،ومنـه يتف ّـرع املعـىن اإلص
ّ
للفاصلة القرآنية.
 الـتأصيل االصطالحي:ومــن اتصــل اللّغــوي نبــع تعريــف الفاصــلة عنــد علمائنــا ،فقــد نظــروا للفاصــلة القرآنيــة باعتبارهــا
غوي ،فمن تعريفامهم :
متّصلة باملعىن اللّ ّ
___________________
( )1لسان العرب :ابن منظور  ،ج /11ص.199

()2كتاب العين  :الخليل الفراهيدي ،ص(،121مادة فصل).
الراغب األصفهاني ،ص،391مادة(فصل).
()3المفردات في غريب القرآن ّ :
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الرم ــاين*(ا  384ه ـ ـ)الفواص ــل ح ــرو متش ــاكلة
ق ــال ّ

املق ــاطع ،توج ــب حس ــن إفه ــام املع ــاين

ـب  ،وذلـك أ ّن الفواصـل تابعـة للمعـاين ،و ّأمـا اتسـجاع فاملعـاىن تابعـة
والفواصل بالغة ،واتسـجاع عي ٌ
رــا  ،وهــو قلــب مــا توجبــه احلهكمــة ال ّداللــة  ،إذ كــان الغــرض الّـذي هــو حكمــة إّمنــا هــو اإلبانــة عــن
ماســة  ،فــإذا كانــت املشــاكلة موصــلة فهــو بالغــة ،وإذا كانــت املشــاكلة علــى
املعــاين الــيت احلاجــة إليهــا ّ

ه
عيب ولَكنَة ،تنّه تكلّف من غري الوجه الّذي توجبه احلهكمة "( )1وقريبًا منه قول
خال ذلك فهو ٌ
القاضـي البـاقالين(ا  314ه ـ)" :الفواصـل حـرو متشـاكلة املقـاطع ،يقـع هبـا إهفهـام املعـاين وفيهـا
عيب  ،ت ّن السجع يتبعه املعىن  ،والفواصل تابعة للمعاين "(.)2
بالغة  ،واتسجاع ٌ
وذهب أبو عمرو ال ّداين(ا333هـ) إىل أ ّن الفاصلة هي " :كلمة آخر اجلملة "(.)3
ويعرفها الراغب اتصفهاين (ا215هـ)  ":والفواصل أواخر اآلي"(.)1
ّ

___________________
الرماني( أبو الحسن) أبو الوراق ،ولدببغداد سنة 281هـ كان أديب نحوي  ،لغوي ،معتزلي  ،فقيه
(*)هو علي بن عيسى بن علي بن عبد اهلل ّ

،مفسر  ،أصولي ،أخذ عن ابن السراج وابن دريد والزجاج له تصانيف في مختلف العلوم منها  :كتاب الحدود األكبر  ،معاني الحروف ،

إعجاز القرآن ...توفي في 11جمادي األولى سنة 391هـ(معجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة األديب  ،عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل
الرومي الحموي  ،دار الكتب العلميّة  ،بيروت  ،ط 1111/1هـ 1881 -م ،ج/1ص.)1212
الرماني  ،تحقيق  :محمد خلف اهلل أحمد ومحمد زغلول سالم، ،دار المعارف
()1ثالا رسائل في إعجاز القرآن :أبوالحسن علي بن عيسى ّ

 ،مصر ،ط(/ 3د.ت) ،ص89

( )2إعجاز القرآن  :الباقالني أبو بكر  ،تحقيق :سيد أحمد صقر  ،دار المعارف ،مصر 1891 ،م ،ص.292
( )3البيان في ع ّد آي القرآن  :أبو ععمر الداني األندلسي  ،تحقيق :غانم قدوري الحمد ،منشورات مركز المخطوطات والتراا والوثائق ،
الكويت ،ط1111 /1ه1881 -م ص.21
()1المفردات في غريب القرآن :الراغب األصفهاني ،ص(، 386مادة فصل).

068

الصّوت اللّغوي يف فواصل اآليات القرآنية

الفصل الثاني

ّأما ابن منظور(ا  241هـ ) فقال " :أواخر اآلياا كتاب اهلل فواصل مبنزلة قوا
الشعر واحدها فاصلة"(.)1
كشي"(*)(ا 112هـ) كتابه " الربهان
وأورد كذلك ّ
الزر ّ

بقوله  ":الفاصلة كلمة آخر اجلملة"(.)2

أعزاه إىل ال ّداين
علوم القرآن " تعري ًفا َ

وطي " :الفاصلة هي كلمة آخر اآلية كقافية الشعر وقرينة السجع "(.)3
قال ّ
السي ّ
وقال الشيخ مناع قطان (*)" :الفاصلة هي الكالم املنفصل ممّا بعده  ،وقد يكون رأس آية وقد ال

يكون  ،وتقع الفاصلة عند هناية املقطع اخلطايب  ،ومسيت بذلك ت ّن اخلطاب ينفصل عندها"
وحنوه قول فضل عباس ":الفاصلة القرآنية ذلك اللّفظ الّذي ختمت به اآلية"

(.)1

()6

____________________
()1لسان العرب  :ابن منظور ،ج/11ص  (. 198مادة فصل).
(*) الزركشي محمد بن بهـارد بـن عبـد اهلل أبوعبـد اهلل بـدر الـدين  ،عـالم بفقـه الشـافعية واألصـول تركـي األصـل  ،ولـد بمصـر سـنة 981هــ ،لـه

تصــانيف عــدة منههــا  :البحــر المحــيط  ،المنثــور  ،الــديباج فــي توضــيح المنهــاج  ،.والبرهــان فــي علــوم القــرآن ...تــوفي ســنة 981ه ـ بمصــر (.

ـقي (ت 1381هـ ـ)  ،دار العلــم للماليــين  ،بيــروت  ،لبنــان
األعــالم  :خيــر ال ـ ّدين بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارسّ ،
الزركلــي ال ّدمشـ ّ

،ط2226/11م)
،ج/1ص.)291

()2البرهان في علوم القرآن  :بدر الدين محمدالزركشي ،ج/1ص.63
السيُوطي (811ه) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم،دار الهيئة المصرية العامة
()3اإلتقان في علوم القرآن  :جالل ال ّدين بن عبد الرحمان ّ
للكتاب ،القاهرة ،مصر  ،ط1381/1ه1891 -م،.ج /2ص.212

(*) هو القاضي الشيخ مناع بن خليل القطان المدير السابق للمعهد العالي للقضاء في السعودية ولد سنة 1316هـ ،في محافظة المنوفية

بمصر ،من أسرة متوسطة الحال وهي أسرة إسالمية مترابطة ،وبدأ حياته بحفظ القران الكريم والتحق بالمعهد الديني األزهري ثم بكلية أصول

الدين في القاهرة ،غادر مصر عام 1863م إلى المملكة العربية السعودية للتدريس في معاهدها ومن ثم في جامعتها حتى أصبح رئيسا

للدراسات العليا في جامعة محمد بن سعود ومن ثم أصبح مديرا في المعهد العالي للقضاء ،من مؤلفاته  :تاريخ التفسير ،مباحث في علوم

القران ،الزواج باألجنبية ،الفرق اإلسالمية ،وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة ،توفي يوم االثنين 1122هـ ( ،ينظر  :مجلة البحوا اإلسالمية ،

الرياض ،العدد1881 - 92م،ص ).112

( )1مباحث في علوم القرآن  :مناع قطان  ،مكتبة وهبة  ،القاهرة( ،د.ط)( /د.ت)،ص.163
( )6إعجاز في علوم القرآن  :فضل عباس وسناء عباس  ،ص.226
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نالحــظ مــن خــالل هــذه التعريفــاا لعلمائنــا [وعلــى رأســهم البــاقالين] فهــو يــرى أ ّن الفاصــلة حــرو
ومقــاطع متوافقــة ،وهــي وســيلة مــن وســائل توضــيح املعــىن ،حي ـ ربــط الفاصــلة بــدورها

إب ـراز املعــىن

وتوضيحه  ،ممّا َي ّقق التجانس بني مضمون اآلية والتعقيـب الّـذي تنتهـي بـه  ،وهـذا يـذكرنا باآليـة الـيت
ه
ـاعلَموا أ َّ
َن اللَّ ـ ــهَ َع هزي ـ ـ ٌـز
عزوج ـ ـ ّـل﴿ :فَ ـ ـهإن َزلَْل ـ ــتم ِّم ـ ــن بَـ ْع ـ ــد َم ـ ــا َج ـ ــاءَتْكم الْبَـيِّـنَـ ــاا فَـ ـ ْ
يق ـ ــول فيه ـ ــا امل ـ ــوىل ّ
() 1
ه
دال م ـ ــن(عزي ـ ــزحكيم) ومل يك ـ ــن يق ـ ـ ـرأ
ـيم ﴾" ،حي ـ ـ ـ مسعه ـ ــا أع ـ ـ ـرايب تق ـ ـ ـرأ(:غف ـ ــور رح ـ ــيم) ب ـ ـ ـ ً
َحك ـ ـ ٌ

أي:
القرآن،فقــال:إ ّن هــذا لــيس بكــالم اهلل ت ّن احلكــيم ال يــذكر الغف ـران عنــد ّ
الزلل تنـّـه إغ ـراء عليــه ّ

الزلل( ،)2غري أ ّن ظاهرة توافق مضمون اآلية مع التعقيب الّذي انتهت به ظاهرة غري مطّـردة
إغراء على ّ
كل القرآن  ،فهي وإ ْن حت ّققت

السور ،التتح ّقق كلّها .
بعض ّ

ّأماال ّداين*فقد ف ّـرق بـني الفواصـل ورؤوس اآلي بقولـهّ ":أمـا الفاصـلة فهـي الكـالم املنفصـل ممـّا بعـده ،

والكــالم املنفصــل قــد يكــون رأس آيــة وغــري رأســآية وكــذلك الفواصــل يكــن رؤوس آي وغريهــا  ،وكــل
آيــة فاصــلة ولــيس كــل فاصــلة رأس آيــة  ،فالفاصــلة تعـ ُّـم النــوعني  ،وجتمــع الضـربني"(.)3إىل أ ّن جــاء
الربهـ ـ ــان

ردا هـ ـ ــذا القـ ـ ــول ت ّن هـ ـ ــذا التعريـ ـ ــف مل يفـ ـ ـ ّـرق بـ ـ ــني الفواصـ ـ ــل اللّغويّـ ـ ـة
علـ ـ ــوم القـ ـ ــرآن ّ

واالصطالحيّة"(.)1

____________________
( )1سورة البقرة  :اآلية [.]228
السيُوطي (811ه) ،تحقيق  :علي البجاوي  ،دار الفكر  ،بيروت ،لبنان( ،د.ط)/
()5يُنظر :معترك األقران :جالل ال ّدين بن عبد الرحمان ّ

1818م،ج /1ص.12

(*) ال ّداني هو اإلمام عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني األندلسي من أئمة القراءة  ،وألبي عمرو ال ّداني عدد من المؤلفات منهـا "جـامع البيـان

فـي السـبع" و"التيســير فـي القـراءات السـبع" و"االقتصـاد فــي السـبع" و"إيجــاز البيـان فـي قـراءة ورش" و"التلخـيا فــي قـراءة ورش" و"المقنــع"
و"المحتوال في القـراءات الشـواذ" و"طبقـات القـراء" و"األرجـوزة فـي أصـول الديانـة" و"االهتـدا فـي الوقـف واالبتـداء" و"العـدد" و"التمهيـد فـي

حرف نـافع" و"الالمـات والـراءات لـورش" و"الفـتن الكائنـة" و«الهمـزتين» و"اليـاءات" و"اإلمالـة البـن العـالء"  ،تـوفي سـنة 122ه ـ( .األعـالم :
الزركلي  ،ج/1ص(.311
نصار ،مكتبة مصر  ،القاهرة ،مصر ،ط1888 /1م  ،ص.181
( )3الفواصل  :حسين ّ
()1البرهان في علوم القرآن  :الزركشي  ،ج/1ص.63
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وطي ،فقد شبّهوا الفاصلة بقافية الشعر وقرينة السـجع ،فهـذا التعريـف
كشي و ّ
السي ّ
ّأما ابن منظور وال ّزر ّ

يرّكز على اجلانب اإليقاعي للفاصلة "(.)1
فالفاصلة
وقـد تكــون

تعريف الشيخ منـاع قطـان قـد تكـون

آخـر مجلـة مـن آيـة وقـد تكـون

آخـر اآليـة

آخـر عـ ّدة آيـاا ويتعقــب عليـه م،لمــا تعقـب علــى الـ ّداين إذ إنـّـه مل يف ّـرق بــني الفواصــل

اللّغويّة واالصطالحيّة.

ومن خالل هـذه التعريفـاا السـابقة للفاصـلة القرآنيـة ،جنـد أ ّهنـا أضـ َفت علىـالقرآن الكـر ميـزة عـن
غريه من الفنون اتخرى كالشعر والن،ر  ،فال جيوز تسـميتها بالقافيـة بإمجـاع العلمـاء ت ّن اهلل ملـا سـلَب
ب َسلب القافية عنه أيضا"(.)2
القرآن اسم الشعر َ
وج َ
و هنايــة هــذا العــرض للتعريفــاا  ،خنلــص إىل التعريــف اآليت :الفاصــلة القرآنيــة هــي احلــرو أوالكلمــة
أو اجلملة اليت ختمت هبا اآلية القرآنية .
سبب التسمية :مسّـى العلمـاء أواخـر اآليـاا فواصـل متييـزا للقـرآن عـن غـريه مـن أنـواع الكـالم  ،فـذهب أمحـد بـدوي إىل
وقوةً "
أ ّهنا رمبا مسّيت بالفواصل ّ
يتم بيان املعىن ،ويزداد وضوحه جالءً ّ
تهنا هبا ّ

()2

وهـذه التّسـمية جتـد مسـتندها مـن القـرآن الكـر نفسـه  ،فقـد جـاءا آيـاا ك،ـرية الكتـاب الكـر
ـس و ِ
احـ َدةٍ فَ ُم ْسـتَـ َقر
وهـ َـو الَّـ ِـذي أَن َ
حتمــل إشــارة إىل هــذه التســمية ومــن ذلــكُ ﴿:
شـأَ ُكم ِّمــن نَّـ ْفـ ٍ َ
صلْنَا ْاآلي ِ
ات لَِق ْوٍم يَـ ْف َق ُهو َن ﴾" (.)3
َوُم ْستَـ ْو َدع قَ ْد فَ َّ
َ
____________________
السيوطي  ،ج/3ص.282
( )1اإلتقان في علوم القرآن  :جالل الدين ّ

( )2أسس النقد األدبي عند العرب  :أحمد أحمد بدوي ،مطبعة لجنة البيان العربي ،القاهرة،مصر،ط1811 / 3م ،ص .96
()3سورة األنعام  :اآلية [.]89
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ِ
ص َـال ٍ
ع وال َّـدم آي ٍ
اسـتَ ْكبَـ ُروا َوَكـانُوا
ـات م َف َّ
ْج َـر َ
ت فَ ْ
﴿ فَأ َْر َسلْنَا َعلَ ْـي ِه ُم الطوفَـا َن َوال َ
ـل َوالضَّـ َفاد َ َ َ َ
اد َوالْ ُق َّم َ
() 1
ِ
ت آيَاتُهُ قُـ ْرآنًا َع َربِيًّا لَِّق ْوٍم يَـ ْعلَ ُمو َن﴾"(.)2
ين ﴾" .وقوله تعاىل﴿:كِتَاب فُ ِّ
صلَ ْ
قَـ ْوًما م ْج ِرم َ
فهذه اآلياا وغريها من كتاب اهلل حتمل على معنيني(.)3
األول :التفصيل مبعىن التبيني  ،ومفصالا مبعىن مبيناا.
أي مهلـة وعلـى هـذا تكـون
الثـاني :تفصـيل اآليـاا بالفواصـل  ،بـأن يكـون بـني ك ّـل آيتـني فاصـلة ّ

الفاصلة هي هناية اآلية  .وقد أخذ العلماء هذه التسمية لتكون علما على أواخراآلياا تنزيها للقـرآن
يوطي عن اجلاحظ ،قال :مسّى اهلل كتابه امسّا خمال ّفا ملـّا مسّى
عن مصطلحاا الفنون اتخرى ،نقل ّ
الس ّ
العـرب كالمهـم علـى اجلمـل والتفصـيل :مسّـى مجلتـه قرآنـا كمـا مسّـوا ديوانًـا  ،وبعضـه سـورة كقصـيدة،
وبعضه آية كالبيت  ،وآخرها فاصلة كالقافية "(.)1

____________________
()1سورةاألعراف :اآلية [[133
()2سورةفصلت :اآلية []23
()3يُنظر  :تهذيب اللّغة :أبو منصور األزهري  ،ج /12ص.181
()1اإلتقان في علوم القرآن :جالل الدين السيّوطي  ،ج/1ص .113
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قديما وحديثًا.
 -2اهتمام العلماء بالفاصلة القرآنية ً
 -0-2الفاصلة القرآنية عند العلماء القدامى.
عىن العلماء قدميًا وحديً،ا بالفاصلة القرآنية ومن الّذين اهتموا هبا :
اإلمــام البــاقالين  :إذ حت ـ ّدث عــن الفاصــلة القرآنيــة فقــال  (:الفواصــل القرآنيــة قــد تقــع علــى حــرومتجانس ــة ،كم ــا تق ــع عل ــى ح ــرو متقارب ــة ،وال حتتم ــل الق ـوا م ــا حتتم ــل الفواص ــل،ت ّهنا ليس ــت
الطبقة العليا

البالغة،ت ّن الكالم َيسن فيها جمانسة القوا وإقامة الوزن "(.)1

-الزركـ ـ ـ ـشي :جنده يتح ّدث عن إيقاع املناسـبة

مقـاطع الفواصـل قـائالً  (:واعلـم أنّإيقـاع املناسـبة

مقــاطع الفواصــل حيـ تطــرد متأكـ ًـدا جـ ّدا ،ومــؤثر

اعتــدال نســق الكــالم وحســن موقعــه مــن الــنّفس

ويفرق بني السجع والفاصلة بل جنـده ينفـي
تأثريا ً
عظيما ) وجنده قبل ذلك يقف على تعريف الفاصلة ّ
ً

السجع عن القران الكر .

مث يتح ّدث عن ختم مقاطع الفواصل حبرو امل ّد واللّني وإحلاق النون ،مث جنده يب ّـني أ ّن مبـىن الفواصـل

على الوقف ورذا شاع مقابلة املرفوع باجملرور وبالعكس وكذا املفتوح واملنصوب ،مثّ بعد جنده يشـرع

يبني أنّه قـد جتتمـع الفواصـل ،موضـع واحـد ویـالف بعضـها ،وقـد ختتلـف الفاصـلة
تقسيم الفواصل ،مثّ ّ
موض ــعني واملتحـ ـ ّدث عن ــه واح ــد حلكم ــة عظيم ــة و املقاب ــل ق ــد تتّف ــق الفاص ــلتني واملتحـ ـ ّدث عن ــه

خمتلف،وقــد تكــون الفاصــلة ال نظــري رــا القــرآن ،كقولــه تعــاىل بعــد اتمــر بطلــب الــدعاء واإلجابــة:
﴿وإِذَا سأَلَ َ ِ ِ
الد ِاع إِذَا َد َع ِ
ِ
يب َد ْع َوةَ َّ
ان فَـلْيَ ْستَ ِجيبُوا لِي َولْيُـ ْؤِمنُـوا بِـي
َ َ
ك عبَادي َعنِّي فَِإنِّي قَ ِريب أُج ُ
لَ َعلَّ ُه ْم يَـ ْر ُش ُدو َن ﴾"(.)2
____________________
()1إعجاز القرآن الكريم :أبو بكرالباقالني  ،ص.291
()5سورةالبقرة :اآلية[ .]191
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ِ
سورة النـور(﴿:)1قُـل لِّل ِ ِ
صـا ِرِه ْم َويَ ْح َفظُـوا
ين يَـغُضـوا م ْـن أَبْ َ
ْم ْـؤمن َ
ُ

بغض البصر
وقوله تعاىل بعد اتمر ّ
صنَـعُو َن ﴾"(.)2
وج ُه ْم ٰذَلِ َ
ك أَ ْزَك ٰى لَ ُه ْم إِ َّن اللَّـهَ َخبِير بِ َما يَ ْ
فُـ ُر َ

الرمــاين:إ ْذ تكلّـم عــن الفاصــلة القرآنيــة كتــاب(النُّكــت إعجــاز القــرآن ).حيـ عـ ّـر الفاصــلة
ّيفرق بني الفاصلة والسجع ويرى إ ّن الفاصلة ليس مـن قبيـل السـجع إ ْذ يقـول":والفواصـل بالغـة
وجنده ّ

عيب ،وذلك أ ّن الفواصل تابعة للمعاين ،و ّأما اتسجاع فاملعاين تابعة را"(. )3
،واتسجاع ٌ

يقس ـم الفواصــل علــى وجهــني  :فيقــول ":والفواصــل علــى وجهــني  :أحــدمها علــى احلــرو
مث جنــده ّ
املتقاربة واآلخر على احلرو املتجانسـة فـاحلرو املتقاربـة كـامليم مـع النـون كقولـه تعـاىل ﴿ :ملهـ ه
ك يَـ ْـوهم
َ
الـ ِّـدين﴾"()1وكالــدال مــع البــاء حنــو َ ﴿:ق والق ـر ه
آن احلَ هك ـْيم﴾"(.)6مث قــال تعــاىل﴿:بَـ ْـل َع هجب ـوا أَن َجــاءَهم
َ ْ
()1
ه
ه
حسـن الفواصــل املتقاربة،تنّـه يكتنــف
ا
ـ
من
وإ
ـب ﴾ "
ّ
ُّمنـ هـذٌر ِّمـْنـه ْم فَـ َقـ َ
ـال الْ َكــافرو َن َه ـٌ َذا َشـ ْـيءٌ َعجيـ ٌ
ّ
يدل على املـراد متيـز الفواصـل واملقاطع،ملـا فيـه مـن البالغيـة وحسـن العبارة،و ّأمـا
الكالم من البيان ما ّ
ك الْق ْرآ َن لهتَ ْش َق ٌى﴿﴾5إهَّال تَذْكهَرًة لِّ َمن َیْ َش ٌى﴾"(.)9
َنزلْنَا َعلَْي َ
احلرو املتجانسة كقوله تعاىل﴿:طه﴿َ ﴾0ما أ َ

____________________
()0سورة النور  :األية[ .]32
()2البرهان في علوم القرآن  :بدر الدين الزركشي  ،ج /1ص.61
الرماني  ،ص.89
( )3ثالا رسائل في إعجاز القرآن :أبوالحسن علي بن عيسى ّ
()1سورة الفاتحة:اآلية [ ]3
( )6سورة ق :اآلية []1
()1سورةق :اآلية[]2
( )9سورة طه :اآليات[ ]3-1
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كقوله تعاىل ﴿)1( :والطُّوهر وكهتَ ٍ
اب َّم ْسطوٍر ﴾"(.)2
َ
َ
السيوطي-رمحه اهلل:-إذ حت ّدث

النوع التاسع واخلمسني من كتاب ( اإلتقان ) ،عن فواصـل اآليـاا

فذكر ع ّدة تعريفاا للعلماء حول الفاصلة القرآنية مثّ ذكـر بعـد ذلـك طـرق معرفـة الفواصـل القرآنيـة .مثّ
يعــرض بعــد ذلــك لس ـؤال  :هــل جيــوز اســتعمال الســجع القــرآن؟ ويبـ ّـني رأي اجلمهــور فيعــدم ج ـواز
ذلـك ،وجنــده يتحـ ّدث عــن الفائـدة مــن الفاصـلة ويبــني أ ّن ارـد منهــا ه
حتسـني الكــالم ومـن مثّ يتعـّـرض
ّ
إىل أقسام الفاصلة "(.)3
 -5-2الفاصلة القرآنية عند العلماء المحدثين:
ومن العلماءالعرب احملدثني الّذين حت ّدثوا عن الفاصلة القرآنية :
الرافعي :حي وقف كتابه ( إعجاز القرآن ) على مدى أمهية احلـرو وأصـوامها
-مصطفى صادق ّ

وحتـ ّدث عــن الفاصــلة القرآنيــة قــائالً  :وتراهــا أك،ــر مــا تنتهــي بــالنون واملــيم ،ومهــا احلرفــان الطبيعيــان

كأهنـا انتهــت
القــرآن ،فــإ ّن مل تنتــه بواحــدة مــن هــذه ّ

املوســيقى نفســها أو باملـ ّد ،وهــو كــذلك طبيعــي

بسكون حر من احلرو اتخرى ،كان ذلـك متابعـة لصـوا اجلملـة وتقطـع كلمامهـا ،ومناسـبة للـون
النّطق مبا هو أشبه وأليق مبوضـعه،وعلى أ ّن ذلـك ال يكـون أك،ـر مـا أنـت واجـده إالّ اجلمـل ه
القصـار
ـوي يس ــتتبع القلق ــة أو الص ــفري أو حنومه ــا ممّـ ـا ه ــو ض ــروب أخ ــرى م ــن ال ــنظم
،وال يك ــون إالّ حب ــر ق ـ ّ

املوسيقي.وانصر الرافعي إىل أمرين:
____________________
()1سورة الطور :اآليتان[]2-1

الرماني  ،ص.89
( )2ثالا رسائل في إعجاز القرآن  :أبوالحسن علي بن عيسى ّ
السيُوطي ،ج/3ص.219
()3اإلتقان في علوم القرآن  :جالل ال ّدين ّ
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مجــال تناســب الفواصــل :فأوضــح بطريقــة تطبيقيــة كيــف تتناســب اتص ـواا واحلــرو واحلركــااالنظم القرآين...وكان يؤمن بأ ّن حرو القـرآن ،مرتبـة باعتبـار مـن أصـوامهاوخمارجها وتناسـبها

اجلهـر

التفشي والتكرار"(.)1
وارمس والش ّدة والرخاوة  ،و ّ
الرافعــي إىل فواصــل الكــر  ،فأ ّك ـد قيمتهــا
-مجــال تناســب الفواصــل :انتبــه ّ

فأشــار إىل ّأهنــا  :متفقــة مــع آيامهــا
عليه"(.)2

مجــال الــنَظم املوســيقى

الص ـوا الّـذي يســاق
ق ـرار الصــوا اتفاقًـا عجيبً ـا  ،يالئــم نــوع ّ

الرافع ـ ـ ـ ـ ــي يع ـ ـ ـ ـ ـ ُّـد ّأول َمـ ـ ـ ـ ـ ـن ع ـ ـ ـ ـ ــين م ـ ـ ـ ـ ــن احمل ـ ـ ـ ـ ــدثني بقيم ـ ـ ـ ـ ــة اتص ـ ـ ـ ـ ـ ـواا
وم ـ ـ ـ ـ ــن هن ـ ـ ـ ـ ــا يتبّـ ـ ـ ـ ـ ـني أ ّن ّ
اللّغويّة ،ومجال نضمها ،وبقيمة اتلفا وحسن تأليفها النَظم القرآين.
 -مناع القطان :إ ْذ ّبني أ ّن القرآن الكر متيّز مبنهج فريد

،وبني أسباب تسمية الفاصلة هبذا
فواصله ّ

يفرق بني الفواصل والسجع فيقول ":والّذي أراه أنّـه إذا كـان
االسم ت ّن الكالم ينفصل عنها ،مثّ جنده ّ
املراد بالسجع مراعاة مواالة الكالم على وزن واحد دون مراعاة املعىن فإ ّن هذا تكلّف ممقـوا كـالم

النّاس فضالً عن كالم اهللّ .أمـا إذا روعيـت املعـاين وجـاء اإلتفـاق
القـرآن كمـا يـأيت

تابعـا رـا دون تكليـف فهـذا
الـوزن ً

ضرب مـن ضـروب البالغـة ،قـد يـأيت
دون الس ــجع ف ــذلك له ــتال إط ــالق الس ــجع عل ــى الق ــرآن ب ــاملعىن اتول "(،)3مثّ يتحـ ـ ّدث ع ــن أن ـ ـواع

الفواصل

غـريه ،وإذا مسّينَـا هـذا

القـرآن بالفواصـل

القرآن الكر .

فضــل عبــاس :إ ْذ تكلّــم عــن الفاصــلة القرآنيــة كتابــه ( إعجــاز القــرآن ) فتحـ ّدث قــائالً عــن مناســبةـدل علــى إحكــام
بأهنــا جــاءا متّســقة مــع موضــوع اآليــة ،ولــيس اتمــر عشـوائيًا فقــال ":وممـّـا يـ ّ
الفاصــلة ّ
الروعة أنّنا جند
الفاصلة كتاب اهلل تعاىل
ً
إحكاما فيه دقّة الصنعة ،وإحكام ّ

_____________________

الرافعي  ،ص.229
()1إعجاز القرآن  :صادق ّ
( )2المرجع السابق الصفحة نفسها.
( )3مباحث في علوم القرآن  :مناع قطان  ،ص.131
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وك،رة آياته،فهي تربو على ستة أال آية  ،تذكر فيها الفاصلة مرة واحدة أو مرتني "()1وكان قبل
ويقسمها من حي َغرضها الّذي جاءا من أجله إىل فواصل أمرها ظاهر ال
ذلك قد ّ
عر الفاصلة ّ
حتتاج إىل بيان وأخرى حتتاج إىل تأمل وت ّدبر"(.)2
 -سيّد قطب :يع ّد سيّد قطب من أك،ـر الدارسـني احملـدثني توس ًـعا

القــرآين ،وقــد تنــاول هــذا املوضــوع ضــمن حدي،ــه عــن التصــوير الفــين

دراسـة أوجـه التناسـب

الـنظم

القــرآن الكــر  .وبــدأ حدي،ــه

هــذا املوضــوع بتقــد عــرض مــوجز ملــا ســبق أ ْن اكتشــفه العلمــاء مــن ألـوان التناســب القــرآين ومــن ذلــك
مـ ــ،الً  :النُّكـ ــت البالغيـ ــة الـ ــيت تنبّ ـ ـه إليهـ ــا العلمـ ــاء  :كالتعقيبـ ــاا املتّفقـ ــة مـ ــع السـ ــيّاق ،كـ ــأ ْن جتـ ــيء
ـارَك الَّ ـ ـ هـذي بهيَ ـ ـ هـدهه الْم ْل ـ ــك َوه ـ ـ َـو َعلَ ـ ـ ٌـى كـ ـ ـ ِّـل َش ـ ـ ْـي ٍء قَ ـ ـ هـد ٌير ﴾"(،)3بعـ ـ ــد ك ـ ــالم ي،ب ـ ــت
الفاص ـ ــلة ﴿:تَـبَ ـ ـ َ
القدرة،وقولــهَ ﴿:هــا أَنــتم أ َوال هء هحتبُّــونَـهم وَال هَيبُّــونَكم وتـ ْؤهمنــو َن بهالْ هكتَـ ه
ـاب كلِّـ هـه َوإه َذا لَقــوك ْم قَــالوا َآمنَّــا َوإه َذا
ْ
َْ
َْ
ضــوا علَــيكم ْاتَنَ هامــل همــن الْغَــي هظ قــل موتـوا بهغَــي هظكم إه َّن اللَّــه علهــيم بهـ َذ ه
الصــدوهر ﴾"(،)1بعــد
اا ُّ
َ َ ْ
َخلَـ ْـوا َع ُّ َ ْ
ْ ْ
َ َ ٌ
ْ
اسـ هم
الكالم على العلم املستور،وكأ ْن ّ
ب مواقع التبية والتعليم ،م،ل قوله تعاىل  ﴿:اقْـ َـرأْ به ْ
الر ّ
يعرب عن ّ
()6
ربِّ ه
َ َ
ك الَّذي َخلَ َق ﴾" ،بينمـا يع ّـرب بلفـظ اهلل مواضـع التأليـه والتعظـيم  ،م،ـل :قولـه تعـاىل ﴿:إه َّن اللَّــهَ
ه
الس ه
هع َ ه
ه
ه
ه
ه
ـس
نده ع ْلم َّ َ
ـس َّمـاذَا تَكْسـب َوَمـا تَـ ْدري نَـ ْف ٌ
اعة َويـنَـِّزل الْغَْي َ َويَـ ْعلَم َما ْات َْر َحام َوَمـا تَـ ْدري نَـ ْف ٌ
ه
ه
َي أ َْر ٍ
يم َخبهريٌ﴾(.)2وكـذلك اإليقـاع املوسـيقي الناشـا مـن ختيـري اتلفـا ونظمهـا
بهأ ِّ
ض َمتوا إ َّن اللَّـهَ َعل ٌ
اجلو ويؤدي
نسق خاص،وكذلك إ ّن القرآن ً
أيض ً
اإيقاعاموسيقيًا متعدد اتنواع ،يتناسب مع ّ
___________________

()1إعجاز القرآن :فضل عبّاس  ،ص.188
( )2المرجع نفسه  ،ص.229

( )3سورة الملك :اآلية []21
( )1سورةآل عمران :اآلية []118
( )6سورة العلق :اآلية []21
( )1سورة لقمان:اآلية [ ]31
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البيــان وكــذلك حت ـ ّدث عــن نظــام الفواصــل وتنوعــه

الســور املختلفــة ،و الســورة

الواحدة ،تبعًّا لتنوع املواقف واتغراض"(.)1
-حممد عبد اهلل دراز :لقد وقف

معرض حدي،ه عن القواعد

دراسـة التناسـب املعنـوي فتحـ ّدث :

عـن اجلمــع بـني اتجنــاس املختلفـة والوقــو علــى هنـج القــرآن الّـذي يعمــد إىل اتضـداد جيــاور بينهــا أو
رمبا جاور بني شيئني

الوضع املكان دعامة القتاهنما

النظم "(.)2

____________________
( )1التصوير الفني في القرآن الكريم  :سيّد قطب ،دار الشروق  ،القاهرة  ،ط1122 /11ه2222 -م  ،ص.91
( )2النبأ العظيم  :محمد عبد اهلل دراز ،دار طيبة  ،المملكة العربية السعودية  ،ط1119 /1ه1889-م ،ص.116
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ثانيا -أنواع الفواصل القرآنية وطرق معرفتهاصوتيًّا.
 -1أنواع الفواصل القرآنية:
تتنوع الفواصل القرآنية حبسب ع ّدة مداخل را  .فالعلماء ينوعون الفواصل حبسب مداخل سة

هي"(: )1

أنواعها من حيأنواعها من حيأنواعها من حيأنواعها من حي-أنواعها من حي

حر الروي ( احلر اتخري من الفاصلة) .
طول الفقرة املبنية عليها.
موقع الفاصلة.
مقدارها من اآلية.
كل مدخل على ح ّده كما يلي:
الوزن  .ونفصل القول
ّ

 -0-1نوع الفاصلة من حيث حرف الروي*:مل تلتزم فواصل القرآن بالروي دائما كالتزامه بالشعر
والسجع،كما مل مهمله إمهال الن،ر املرسل"(.)2ولذلك جند أ ّن الفواصل

القرآن جاءا على أنواع :

()3
،وتسمى كذلك املتجانسة أو ذاا
رويها
حرو
متاثلت
اليت
وهي
:
 -1-1-1المتماثلة"
ْ
ّ
هٍ
َّسطوٍر ﴿﴾5ه َر ٍّق
املناسبة ّ
التامة وم،ال ذلك قول املوىل تبارك وتعاىلَ ﴿:والطُّوهر ﴿َ ﴾0وكتَامب ْ
َّمنشوٍر ﴿﴾4والْبـي ه
ت الْ َم ْعموهر ﴿.)1("﴾﴾3فالكلماا:الطور ،مسطور،منشور،معمور،كلّها تنتهي بنفس
َ َْ
الفاصلةوهي الواو والراء.

_________________
( )1الفاصلة في القرآن  :محمد الحسناوي ،دار عمار ،عمان ،األردن،ط1111 /2هـ2222-م ،ص.116
(*) الــروي هــو الحــرف الــذي تبُنــى عليــه القصــيدة وتنســب إليــه .يقــول ابــن رشــيق " حــرف ال ــروي الــذي يقــع عليــه اإلعــراب  ،وتبنــى عليــه
ـيدة،فيتكرر فــي كــل بيــت وإ ْن لــم يظهــر فيــه اإلعــراب لســكونه"(.العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده :أبــو علــي الحســن بــن رشــيق
القصـ
ّ
القيرواني األزدي (ت161هـ)،تحقيق  :محمد محي الدين عبد الحميد،دار الجيل،بيروت ،ط1121/6ه1891-م ،ج/1ص.191
()2المرجع السابق  ،ص.116
الرماني ،ص.82
()3ثالا رسائل في إعجاز القرآن :أبوالحسن علي بن عيسى ّ
()1سورة الطور :اآليات[ ]1 – 1
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ه
مكي،وهي :
وقد استقلت الفواصل املتماثلة بإحدى عشرة من سور ّ
املفصل ومعظمها ّ
 سور (القمر  ،القدر  ،العصر  ،الكوثر) اليت متاثلت فواصلها -سورتا (اتعلى  ،اللّيل) متاثلت فواصلهما

حر الراء .

حر اتلف املقصورة .

الشمس) اليت انتهت فواصلها باتلف املمدودة بعدها الضمري (ها) .
 سورة ( ّ سورة (اإلخالص) اليت انتهت فواصلها حبر ال ّدال . سورة (النّاس) اليت انتهت فواصلها حبر السني . سورة (املنافقون) اليت انتهت فواصلها حبر النون . -سورة (الفيل) اليت انتهت فواصلها حبر الالم "(.)1

()2
الر ْمحَـٌ هن
-2-1-1المتقاربة "  :وهي املبنيّة على حرو متقاربة املخارج صوتيًا  ،م،ل قوله تعاىلَّ ﴿:
َّ ه
ك يـوهم الدِّي هن ﴿ ()3("﴾﴾3فامليم و النون) متقاربان املقطع،وقوله ﴿:ق والْقر ه
هه
آن
الرحي هم ﴿َ ﴾4مال َ ْ
َ ْ
ه
ه
ه
ه
ه ه
يب ﴿. )1("﴾﴾5تقارب
الْ َمجيد ﴿ ﴾0بَ ْل َعجبوا أَن َجاءَهم ُّمنذٌر ِّمْنـه ْم فَـ َق َال الْ َكافرو َن َهـٌ َذا َش ْيءٌ َعج ٌ
()6
ب الْ َفلَ هق﴿ ﴾0همن َشِّر َما َخلَ َق﴿َ ﴾5وهمن
مقطعي ال ّدال والياء" .وما جنده سورة الفلق﴿ق ْل أَعوذ بهَر ِّ
()1
اس ٍق إه َذا وقَب﴿﴾4وهمن َشِّر النـَّفَّاثَ ه
اا ه الْع َق هد ﴿﴾3وهمن َشِّر ح ه
َشِّر َغ ه
اس ٍد إه َذا َح َس َد ﴿"﴾﴾2
َ
َ
َ َ َ

من تقارب أصواا الباء والدال والقا جاء بسبب اشتاكها بع ّدة صفاا عند نطقها منها
____________________
غزة،
( )1اإلعجاز البياني في الفاصلة القرآنية  :موسى الحشاش  ،رسالة ماجستير  ،إشراف الدّكتور :عصام العبد زهد ،الجامعة اإلسالمية ّ ،
1129ه2229-م.
عيسىالرماني  ،ص.82
( )5ثالا رسائل في إعجاز القرآن  :أبوالحسن علي بن
ّ
()3سورة الفاتحة :اآليتان [ ] 3 - 2
()1سورة ق:اآليتان[]2-1
( )6البرهان  :بدرالدين الزركشي  ،ج/1ص.91
( )1سورة الفلق :اآليات []6-1
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القلقلة اليت َحتدث حني يقف على هذه اتصواا فيخـرج مـن الفـم صـويت وينبـو اللّسـان عـن موضـعه
ـتطع أ ْن يوق ـف دون الصــويْت"(. )1وصــفة الش ـ ّدة الــيت حتــدث حــني ينحــبس
تنـّـه إذوقــف عليهــا مل يسـ ْ
ـت ينفص ـ ــل العض ـ ـ ـوان وفج ـ ــأة َي ـ ــدث
ارـ ـ ـواء معه ـ ــا ً
احنباس ـ ـ ـا ال يس ـ ــمح مب ـ ــروره ح ـ ـ ّ

ال ـ ــنّفس ص ـ ــوتًا

انفجاريـا"(.)2كمـا تشـتك البـاء والـ ّدال بصـفة اجلهـر الــيت يقصـد هبـا اهتـزاز اتوتـار الصـوتية عنـد نطقهــا
()3

حمدثة صوتًا موسيقيًا" .

-3-1-1المنفردة  :وهـي الـيت مل تتماثـل حـرو رويهـا  ،ومل تتقـارب وهـي قليلـة "( ،)1م،ـل فاصـلة
ِّث ﴾"( .)6فهــي علــى حــر (ال،ــاء )
ـك فَ َحــد ْ
آخــر آيــة ســورة الضــحى  ،قــال تعــاىلَ ﴿:وأ ََّمــا بهنه ْع َمـ هـة َربِّـ َ
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قبله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ( الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء ) ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال متاث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل وال تق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارب هن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا.
ويالحظ أ ّن أغلب فواصل القرآن على النوعني اتول وال،اين من حرو الروي.
ويــرى حممــد احلســناوي أ ّن ":الفواصــل املتماثلــة تشــيع

اآليــاا والســور املكيّ ـة  ،علــى حــني تغلــب

()1
لعل مرد ذلك هو حتقيق اجلذب اإليقاعي واملوسيقي عن طريـق هـذا
و
.
املتقاربة على اآلياا املدنية "
ّ

التماثل

الفواصل

نوعـا مـن اإلهبـار  ،ومـن مثّ يـذوق الكفـار
صدر اإلسالم  ،ليح ّقـق هـذا اإليقـاع ً

ص وينجذبوا إليه  ،فيدخلوا
حالوة النّ ّ

اجا"(.)9
دين اهلل أفو ً

____________________
( )1التحديد في إتقان التجويد  :أبو عمروعثمان بن سعيد ال ّداني(ت111ه)،دراسة وتحقيق :غانم قدورالحمد  ،دار عمار ،عمان  ،األردن،

ط1121/1ه2222-م،ص.111

( )2األصوات اللّغوية  :إبراهيم أنيس  ،ص.11
( )3المرجع نفسه  ،ص.22
( )1الفاصلة في القرآن :محمد الحسناوي  ،ص.119
()6سورة الضحى :اآلية [ ]11
( )1المرجع السابق  :ص.11

( )9جماليات التقديم والتأخير في الفاصلة القرآنية  :أسامة عبد العزيز جاب اهلل  ،كفر شيخ  ،مصر 2221 ،م،ص
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 -5-1نوع الفاصلة من حيث طول الفقرة:
يقصد بالفقراا

القرآن ( اآلياا )  ،وهي على ثالث أنواع:

يتكون من لفظ واحد  ،أو من عدد من احلرو كقوله
-0-5-1قصير موجز :وهو ما ّ
الر ْمحن﴾"( ،)1و﴿احلاقَة﴾"( ،)2و﴿أ َمل﴾"(.)3وأطول الفقراا ه
القصار ما يكون من عشر
تعاىلَ َّ ﴿:
َ
لفظاا وما بني هاذين فهو متوسط معجز.
ض َّل
َّج هم إه َذا َه َو ٌى ﴿َ ﴾0ما َ
كون من لفظني  ،م،ل قوله تعاىلَ ﴿:والن ْ
-5-5-1متوسط ُمعجز  :وهو ما تَ ّ
صه
احبك ْم َوَما َغ َو ٌى ﴿.)6(")1("﴾﴾5
َ
-4-5-1طويل مفصح  :وهذا النوع ضد اتول تنّه أسهل متناوالً .وإّمنـا كـان القصـري أوعـر مسـل ًكا
عز مواتاة السـجع فيـه ،هلقصـر تلـك اتلفـا وضـيق
من هذا الطويل ت ّن املعىن إذا هصيغ بألفاظه قصرية َّ
اجملال

استجالبهه "(.)1

وتكــون الفاصــلة طويلــة مفصــحة مــت زادا ألفــا اآليــة فيهــا عــن العشــرة وأطولــه غــري مضــبوط،
وكلم ــا طال ــت الفق ــر زاد بياهن ــا وإفص ــاحها  ،وق ــد وق ــع م ــن ه ــذا الن ــوع م ــن عش ـرين لفظ ــة فم ــا حور ــا
اإلنسا َن همنَّا ر ْمحةً مثَّ نَـز ْعنَاها ه
"()9ومن أم،لة ذلك قوالحلق﴿ولَئه
ه
ه
َ
ور﴿َ ﴾1ولَئه ْن
ف
وس
ئ
ي
ل
َّه
ن
إ
ه
ن
م
ا
ن
ـ
ق
ذ
أ
ن
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ ٌ ٌ
ّ َ ْ
َ
َ
____________________
()1سورة الرحمن:اآلية [] 21
()2سورة الحاقة :اآلية []21
()3سورة البقرة :اآلية[]12
( )1سورة النجم :اآليتان [ ]2– 1
المشوقة إلى علوم القرآن وعلوم البيان :ابن القيم محمد بن أبي بكر(ت961ه) ،دار الكتب العلمية  ،بيروت،
()6الفوائد
ّ
لبنان،ط1329/1ه ،ص.229

( )1المثل السائر  :ضياء الدينبن األثير  ،ص.331
( )9الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن وعلوم البيان  :ابن القيم الجوزية  ،ص229
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ور﴾"()1وقوله﴿:فَهإن تَـ َولَّْوا فَـق ْل
ب َّ
أَ َذقْـنَاه نَـ ْع َماءَ بَـ ْع َد َ
هح فَخ ٌ
السيِّئَاا َع ِّين إهنَّه لََفر ٌ
ضَّراءَ َم َّسْته لَيَـقولَ َّن َذ َه َ
ه
ب الْ َع ْر هش الْ َع هظي هم ﴾"( )2وقوله تعاىلَ ﴿:وإه ْذ ي هريكموه ْم
يب اللَّـه َال إهلَـٌهَ إهَّال ه َو َعلَْي هه تَـ َوَّك ْلت َوه َو َر ُّ
َح ْس َ
إه هذ الْتَـ َقيتم ه أ َْعينهكم قَله ًيال ويـ َقلِّلكم ه أ َْعينه ه م لهيـ ْق ه
ض َي اللَّـه أ َْمًرا َكا َن َم ْفع ًوال َوإه َىل اللَّ هـه تـ ْر َجع ْاتمور
ْ َ
ْ
ْ
ْْ
َ
َّ ه
ين َآمنوا إه َذا لَهقيت ْم فهئَةً فَاثْـبتوا َواذْكروا اللَّـهَ َك،ه ًريا لَّ َعلَّك ْم تـ ْفلهحو َن ﴾"(.)3
،يَا أَيـُّ َها الذ َ
 -3-1نوع الفاصلة من حيث موقعها.

.

ويقصد مبوقع الفاصلة هنا أ ّن هناك كلماا اآلية تتشاكل وتتماثل مع الفاصلة اتخرية فيها ،
تقسم
هذا التماثل مينح هذه الكلماا الداخلية صفة ( الفاصلة الداخلية )  .وعلى هذا اتساس ّ
الفاصلة إلىقسمني:
-0-3-1الفاصلةالخارجية :وهي ما يسميها البالغي ابن هح ّجة ( بالتشريع ) ومعناها:أ ْن يبين
الشاعر بيته على وزنني من أوزان العروض،فإذا أسقط جزءاً أوجزئني صار الباقي بيتا من وزن
()1
آخر" .
اآلياا،وتقسم الفاصلة الداخلية إىل قسمني
-5-3-1الفاصلة الداخلية:وهي مناط الفائدة ،وحمور
ّ
مها:

ه
ه ه
صبهحو َن﴾"(،)6
ني متْسو َن َوح َ
-4 -3-1داخلية متماثلة،م،ل قوله تعاىل﴿:فَسْب َحا َن اهلل ح َ
ني ت ْ
فالتماثل هنا واضح بني الفاصلة الداخلية ( تمسون ) والفاصلة اخلارجية ( تصبحون ) من
_____________________
()1سورة هود اآليتان []12 – 8
()2سورة التوبة :اآلية[]129
()3سورة األنفال  :اآليتان []16-11
()1اإلتقان في علوم القرآن :جالل ال ّدين السيوطي  ،ج/2ص.121
()6سورة الروم :اآلية[]2 9
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حي االتفاق

الصّوت اللّغوي يف فواصل اآليات القرآنية

حر الروي ( الواو والنون).

َن اللَّـهَ َش هديد الْعه َق ه
اب َوأ َّ
-3 -3-1داخلية متباعدة،وعليها قوله تعاىلْ ﴿:اعلَموا أ َّ
ور
َن اللَّـهَ َغف ٌ
()1
ه
حيم﴾" ،فالفاصلة الداخلية هنا(العقاب) غري متماثلة متاما مع الفاصلة اخلارجية (رحيم).
ً
َّر ٌ
 -1 -1نوع الفاصلة من حيث مقدارها من اآلية :
وهن ــا تك ــون الفواص ــل عل ــى ن ــوعني  ،إ ّم ـ ـا أ ْن تك ــون آي ــة كامل ــة"(.)2كم ــا

قول ــه تع ــاىل(:الـ ــم)

البقرة(،0حم)الدخان (،0كهيعا) مر  (، 0الرحمن) الرمحان  (،0الطارق)الطارق.0
أما النوع اتخر فهو أن تكون الفاصلة بعض آية،وهذا النوع الغالب املطّرد

القران الكر ،وهو

على نوعني :
 ما كان جزءًا من اآلية،ال تقوم اآلياا إالّ به،وال تستقل هي مبفهـوم مـن غـري اآليـاا اتخـرى ،كمـاقصار السور").)3ومنها سورة الفلق،إ ْذإنّنـا جنـد أ ّن ك ّـل فاصـلة فيهـا ال ميكـن أن تسـتقل وحـدها دون

شر مـا خلـق) ملـا متّ املعـىن هبـا وحـدها ت ّهنـا متّصـلة مبـا قبلهـا ومـا
الفاصلة اتوىل،فلو قرئت اآلية (من ّ
بعــدها مــن اآلياا،وكــذلك احلــال

بعــض آيــاا ســورة النّـاس ،فلــو قرئــت (ملــك النّــاس) ملــا أعطــت

معىن كامالً ت ّن معناها متّصل مبا قبلها وما بعدها من اآليـاا ،إ ْذإ ّن املفهـوم واملعـىن يتّضـح مـن خـالل
السورة كاملة كوحدة واحدة .

____________________
()1سورة المائدة :اآلية []98
( )2الفاصلة في القرآن  :محمد الحسناوي ،ص.166
( )3المرجع نفسه  :ص.161
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ملعناها،حت تكون الفواصل كأ ّهنا
 ما جاء وكأنّه تعقيب على اآلية،أوتلخيص ملضموهنا،أو تاكيدّ

رجع صدى"(.)1

َّ ه
هه
ه
ـال َوَكــا َن
ني الْ هقتَـ َ
ين َك َفــروا بهغَـ ْـيظ ه ْم َملْ يَـنَــالوا َخْي ـ ًـرا َوَك َفــى اللَّــه الْمـ ْـؤمن َ
وكمــا قولــه تعــاىل َ ﴿:وَرَّد اللَّــه الــذ َ
اللَّـه قَ هويًّا َع هز ًيزا ﴾"(،)2وميكن أن تكون بعض آياا سورة الفلق مت،ـل هـذا النـوع،إ ْذ أ ّن قولـه تعـاىل﴿:مـن
اسـ ٍـق إهذَا وقَــب ﴿﴾4وهمــن َشـِّـر النـَّفَّاثَـ ه
ـاا ه الْع َقـ هـد ﴿﴾3وهمــن َشـِّـر ح ه
َش ِّـر مــا خلَــق ﴿﴾5وهمــن َشـِّـر َغ ه
اسـ ٍـد إه َذا
َ
َ
َ َ َ
َ َ َ َ

َح َسـ َـد ﴿)3("﴾﴾2فيــه تأكيــد ملعــىن التعـ ّـوذ مــن شـ ّـر الغــدر واملكيــدة ولــذلك قــال الزخمشــري " :فـإ ْن قلــت

قولـه (مـن ش ّـرما خلـق)تعمـيم ك ّـل مـا يسـتعاذ منـه فمـا معـىن اإلسـتعاذة بعـده مـن الغاسـق والنفاثــاا
ـص ش ّـر هـؤالء مـن ك ّـل ش ّـر خلفـاء أمـره أنـّه يلحـق اإلنسـان مـن حيـ ال يعلـم كأّمنـا
واحلاسد؟ قلتقـد خ ّ

يغتال به "(.)1

___________________
( )1المرجع السابق :ص161
()2سورة األحزاب:اآلية [] 26
()3سورة الفلق :األيات ]6-2[:
( )1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل:محمود بن عمرالزمخشري (ت639ه) ،تحقيق:يوسف الحمادي،مكتبة
مصر،مصر(،د.ط)(/د.ت)،ج/1ص.321
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 -6-1نوع الفاصلة من حيث الوزن:
وهذا النوع ينحو منحـى التقسـيم الـوارد أنـواع السـجع  ،وخـاص بـه  .لكنّنـا هنـا ال مننـع إقامـة الفواصـل علـى
م،ــل هــذا التقســيم إمعانًـا إثبــاا ف ـرادة ال ـنّص القــرآين علــى غــريه ،واشــتماله علــى مــا كــالم العرب،بــل وزيــادة
()1

عليه"  .وهذا النوع ينحو منحى التقسيم الوارد
على م،ل هذا التقسيم إمعانًا
عليه.

أنواع السـجع  ،وخـاص بـه  .لكنّنـا هنـا ال مننـع إقامـة الفواصـل

إثباا فرادة النّص القـرآين علـى غـريه ،واشـتماله علـى مـا كـالم العرب،بـل وزيـادة

وتقسم الفاصلة حسب الوزن إىل":
ّ

()2

 -1-6-1المطّرفة  :وهي ما اتفقت

حرو الروي ال الوزن  ،م،ل قوله تعاىلَّ ﴿:ما لَك ْم َال تَـ ْرجو َن لهلَّ هـه

َوقَ ًارا ﴿َ ﴾04وقَ ْد َخلَ َقك ْم أَطْ َو ًارا ﴿ )3("﴾﴾03فالكلمتان ( وقارا )و( أطوارا ) متفقتان

فيالوزن فاتوىل على ( فَـ َعاال ) وال،انية على ( أفْـ َعاال)"(.)1

الروي وخمتلفتان

-2-6-1المتوازية :وهي ما اتفقت حرو الروي والوزن  ،م،ل قوله تعاىل﴿:فه َيها سرٌر
وعةٌ ﴿،)6("﴾﴾03فالكلمتان(مرفوعة )و(موضوعة ) متفقتان حر
اب َّم ْوض َ
َّم ْرف َ
وعةٌ ﴿َ ﴾04وأَ ْك َو ٌ
() 1

الروي والوزن" .

ال ــوزن دون ح ــر ال ــروي  ،م ،ــل قول ــه تع ــاىلَ ﴿:وَمنَــا هرق

 -3-6-1المتوازن ــة  :وه ــي م ــا اتفق ــت
ايب َمْب،وثَةٌ ﴾"(،)9فالكلمتان ( مصفوفة )و( مبثوثة ) متفقتان
صفوفَةٌ َوَزَره ُّ
َم ْ
دون حر الروي فهما خمتلفتان فيه "(.)9

الوزن علـى وزن َم ْفعولـة

_____________________

()0جماليات التقديم والتأخير في الفاصلة القرآنية  :أسامة عبد العزيز جاب اهلل  ،كفر شيخ  ،مصر 2221 ،م،ص

( )2بديع القرآن :ابن أبي األصبع المصري(161ه)تقديم وتحقيق  :حفني محمد شرف  ،نهضة مصر،ط(/ 2د.ت) ،ص.129
()3سورة نوح :اآليتان [ .] 11- 13

( )1البرهان في علوم القرآن:بدر الدين الزركشي  ،ج/1ص.96
( )6سورة الغاشية :اآليتان[ .] 11- 13
( )1المصدرالسابق  :ج/1ص.96
( )9سورة الغاشية :اآليتان [.]11-16
( )9البرهان في علوم القرآن:بدر الدين الزركشي  ،ج/1ص91
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َّ ه
ـاجو َن ه
ين َيَ ُّ
وقد تك ّـرر املتـوازن سـورة الشـورى سـبع آيـاا متواصـلة قولـه ّ
عزوجـلَ ﴿:والـذ َ
اللَّ هـه همن بـع هد ما ه
احضةٌ هع َ ه
ه
اب َش هـدي ٌد ﴿﴾02اللَّــه
ند َرِّهب ْم َو َعلَ ْـي ه ْم َغ َ
يب لَه ح َّجتـه ْم َد َ
ـب َوَر ْـم َعـ َذ ٌ
َْ َ ْ
ض ٌ
استج َ
ه ه َّ ه
ه
ه
ين َال يـ ْؤهمنـو َن
اب به ْ
يك لَ َع َّـل َّ
احلَ ِّق َوالْ هم َيزا َن َوَما يـ ْد هر َ
الس َ
الَّذي أ َ
َنزَل الْكتَ َ
ـاعةَ قَ هري ٌ
ـب﴿﴾01يَ ْسـتَـ ْعجل هبَـا الـذ َ
السـ ه ه
ه َّ ه
ه َّ ه
ضـ َـال ٍل
ين َآمن ـوا م ْشـ هـفقو َن همْنـ َهــا َويَـ ْعلَمــو َن أَنـ ََّهــا ْ
ـاعة لَفــي َ
ين ميَـارو َن ه َّ َ
احلَـ ُّـق أََال إ َّن الــذ َ
هبَــا َوالــذ َ
ٍ
ث ْاآل هخَرةه نَهزْد لَه
يف بهعهبَ هادهه يَـ ْرزق َمن يَ َشاء َوه َو الْ َق هو ُّ
ي الْ َع هزيز ﴿َ ﴾01من َكا َن ي هريد َح ْر َ
بَعهيد ﴿﴾08اللَّـه لَ هط ٌ
الدنْـيا نـ ْؤتههه همْنـها وما لَه ه ْاآل هخرةه همن ن ه
َّص ٍ
ـيب ﴿﴾51أ َْم َر ْـم ش َـرَكاء َش َـرعوا
ه َح ْرثههه َوَمن َكا َن ي هريد َح ْر َ
َ ََ
ث ُّ َ
َ
ه
ه
هه
ه
اب
ص ـ هـل لَقض ـ َـي بَـْيـ ـنَـه ْم َوإه َّن الظَّــالم َ
َر ــم ِّم ـ َـن ال ــدِّي هن َم ــا َملْ يَـ ـأْ َذن بهــه اللَّـ ــه َولَـ ْـوَال َكل َم ــة الْ َف ْ
ني َر ـ ْـم َع ـ َذ ٌ
أَلهيم ﴿﴾50تَـرى الظَّاله همني م ْش هف هقني هممَّا َكسبوا وهو واقهـع هبههـم والَّ هـذين آمنـوا وع هملـوا َّ ه
اا ه روض ه
ـاحل ه
ـاا
َْ َ
َ َ َ َ ٌ ْ َ َ َ ََ
َ
َ
الص َ
ٌ
َ
ه
اجلن ه
ضل الْ َكبهري ﴿.)1("﴾﴾55
ك ه َو الْ َف ْ
َّاا َرم َّما يَ َشاءو َن هع َ
ند َرِّهبه ْم ٌَذل َ
َْ
فجميع فواصلها بني (شديد ،قريب ،بعيد ،عزيز  ،نصيب ،ألـيم  ،كبيـر) علـى هـذا التتيـب وهـو
القرآن الكر ك،ري وخباصة

* () 2

قصار املفصل " .

____________________
()1سورة الشورال :اآليات[.]22-11
) (2الفاصلة في القرآن  :محمدالحسناوي ،ص .162
وسمي بالمفصـل لكثـرة الفصـل
(*)المفصل:هو لفظ يطلق على السور بَ ْد ًءا من" سورة ق"إلى آخر المصحف.وقيل :إ ّن أوله سورة الحجراتّ ،

أيضــا ،كمــا روال البخــاري عــن ســعيد بــن جبيــر ،قــال" :إن الــذي تدعونــه
بــين ســوره بالبســملة ،وقيــل لقلّـة المنســوم منــه؛ ولهــذا يسـ ّـمى المحكــم ً
المفصل هو المحكم"( صحيح البخاري ( )1919ج /1ص.)1822والمفصل ثالثة أقسام :طوال ،وأوساط ،وقصار .

 فطواله من أول الحجرات إلى سورة البروج. وأوساطه من سورة الطارق إلى سورة البينة. -وقصاره من سورة إذا زلزلت إلى آخر القرآن"(يُنظر :البرهان :بدر الدين الزركشي  ،ج /1ص. )211

087

الصّوت اللّغوي يف فواصل اآليات القرآنية

الفصل الثاني

المرصعة:وهو أن تت ّفق الفاصلتان وزنًا وتقفية.ويكون
ّ -1-6-1

اتوىل مقابالً ملا

ال،انية"(.)1

فاتساس هنا البد وأن يشتمل على تقابل ( الوزن ) و( التقفية ) و( ال ّداللة )  ،وعليه قوله تعاىل :
﴿إه َّن إهلَْيـنَا إهيَابَـه ْم ،مثَّ إه َّن َعلَْيـنَا هح َسابـَه ْم﴾"()2فالتشريح التكييب جيعل شكل اآليتني هكذا:
(إ ّن  /إلينا  /إيّاهبم( .
(إ ّن  /علينا  /حساهبم( .
(إلينا ) مقابل ( علينا ) وزنًا وقافية  ،و( إيّابهم ) مقابل ( حسابهم ) وزنا وقافية.

-2-6-1المتماثلــة :وهــي أن تتســاوى اتيتــان الــوزن دون التّقفيــة،ويكون مــا
()3
الص ـ ـ ـ َـرا َط
اآلي ـ ـ ــة ال،اني ـ ـ ــة" .كم ـ ـ ــا قول ـ ـ ــه تع ـ ـ ــاىلَ ﴿:وآتَـْيـنَامهَـ ـ ــا الْ هكتَابَالْم ْس ـ ـ ــتَبهني﴿َ ﴾001وَه ـ ـ ـ َـديْـنَامهَا ِّ
()1
الْمست ه
يم﴿. "﴾﴾008
ق
َْ َ

اتوىل مقــابالً ملــا

فاتية اتوىل تعادل

وزهنا اتية ال،انية.

أتينامها – هدينامها .
الكتاب – الصراط.
املستبني – املستقيم.
تلك هي أنواع الفاصلة من حي الوزن.

____________________
( )1اإلتقان في علوم القرآن :جالل ال ّدين السيوطي  ،ج/2ص.223
()2سورة الغاشية اآليتان [ ] 21- 26
()3البرهان في علوم القرآن  :بدر الدين الزركشي  ،ج/1ص96
()1سورة الصافات :اآليتان []119-119
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مراعاة الفواصل القرآنية:الصوتي ،ومن أمثلة ذلك:
 - 1زيادة حرف في الفاصلة لعناية البعد ّ
زيــادة ألــف اإلطــالق  :فمــن زيــادة اتلــف ماجــاء قــول اهلل تعــاىل ســورة اتح ـزاب﴿ :إه ْذاحلنـ ه
ـت ْاتَبصــار وبـلَغَـ ه
جــاءوكم ِّمــن فَ ــوقهكم وهمــن أَس ـ َفل همــنكم وإه ْذ َزا َغـ ه
ـاجَر َوتَظنُّــو َن بهاللَّ ـ هـه
ـت الْقلــوب ََْ
ْ َ ََ
َ
َْ
ْ َْ ْ ْ َ
الظُّنونَا﴾(.)1
حي ـ ـ أحلق ــت اتلفبـ ـ ـ ـ ( الظنونـ ــا) ت ّن مق ــاطع فواص ــل ه ــذه الس ــورة ألف ــاا منقلب ــة ع ــن تن ــوين

الوقف،فزيدا على النون ألف،لتتساوى املقاطع،وتتناسب هناياا الفواصل"(.)2
وم،ــل ذلــك قولــه تعــاىل وصــف حــال الكفــار يــوم القيامــة إذ قــال ﴿ :يـ ْوَم تـ َقلَّــب وجــوهه ْم ه النَّــا هر
َض ـ ـلُّونَا
الرس ـ َ
يَـقول ــو َن يَ ــا لَْيتَـنَ ــا أَطَ ْعنَ ــا اللَّـ ــهَ َوأَطَ ْعنَ ــا َّ
ـادتَـنَا َوكبَـَراءَنَ ــا فَأ َ
ـوال ﴿َ ﴾22وقَ ــالوا َربـَّنَ ــا إهنَّــا أَطَ ْعنَ ــا َس ـ َ
السبه َيال ﴿.)1(" )3("﴾﴾21
َّ
لـو تأملـت اتَلفــا (الظنونـا ،الرســوال ،الســبيال) جتـد َّ
حقهـا الفــتح ت ّهنـا

احلــاالا الـ،الث مفعــول

به ،إالَّ أ َّ
التأمل ،وإالّ فمـا يضـري الفـتح لـوال
َن إحلاق هذه اتلف يش ّكل تلقائياً ظاهرةً صوتيةً تدعو اىل ّ

الفائـدة الصــوتية لأللــف ،فــإن فواصــل هــذه الســورة منقلبــة عــن تنــوين

الوقــف ،فزيــد علــى النــون الــف

لتســاوي املقــاطع وتناســب هنايــاا الفواصــل"( .)6يقــول الــدكتور حممــد حســني الصــغري":لتــؤثر

الــنّفس

ئب اتَعن ــاق وتتطلّـ ـع اتفئ ــدة حيـ ـ يتواص ــل ال ــنغم ب ــالنغم وي ــتالحم االيق ــاع
احلسـ ـاس ،فتشـ ـر ُّ
ت ــأثريه ّ
با هإليقاع" .
()1

_____________________

()1سورة األحزاب  :اآليت [ .] 12

()2البرهان في علوم القرآن :بدر الدينالزركشي  ،ج / 1ص.11

( )3سورة األحزاب  :اآلية [. ]19-11
()1اإليقاع الموسيقي في الفواصل القرآنية  ،أسامة خضير المالكي  ،مجلة كلية التربية  ،جانعة بغداد  ،ع2221 /2م.
()6البرهان في علوم القرآن :بدر الدين الزركشي ،ج /1ص.11
صوت اللّغوي في القرآن  :محمد حسين الصغير ،ص .162
()1ال ّ
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لعل السبب
-إلحاق هاء السكت  :و ّ

أي:
تسميتها هباء السكت يرجع ت ّن املتكلّم يسكتّ ،

يقف عليها دون آخر الكلمةّ .أمازيادة هاءالسكت على ياء الكلمة أو ياء املتكلّم ،فنلحظه

َّت
لفظة(ماهيه) الواردة قوله تعاىل وصف جهنّم سورة القارعة قوله تعاىلَ ﴿:وأ ََّما َم ْن َخف ْ
()1
السكت عند
وهاء
.
َم َوا هزينه ﴿﴾8فأ ُّمه َها هويَةٌ ﴿َ ﴾1وَما أ َْد َر َاك َما ههيَ ْه ﴿﴾01نَ ٌار َح هاميَةٌ ﴿"﴾﴾00
ّ
() 2
سيبويه"  ،ومن تبعه من أهل اللّغة خمرجها أقصى احللق ،ووصفه للهاء خمرجها يتّفق اتفاقاً كبرياً
لصوا بأنّه صوا حنجري مهموس"(.)3
مع وصف القراء واحملدثني رذا ا ّ

فهذه اراء (ماهيه) "ع ّدلت الفواصل هذه السورة ،وكان إلحلاقها
"()1
الفصــاحة .وأنــت حــني تق ـرأ قولــه تعــاىلَ ﴿:وَمــا أ َْد َر َاك َمــا ههيَـ ْـه ﴿﴾01نَ ٌار َح هاميَ ـةٌ ﴿﴾﴾00تقــف خاشــعاً
مبهــوراً متتلكــك هـ ّـزة مــن اتَعمــاق ،وأنــت مــأخوذ هبــذا الوضــع املوســيقي احل ـزين املنبع ـ مــن أَقصــى
هذا املوضـع تـأثري عظـيم

()6
الصـويت
الصدر وأَواخر احللق فتتقطع اتَنفاس وتتهجد العواطف واهجة
متطلعـة "  ،إلَيائهـا ّ
متفكرة ّ
ّ

بالشعور بالندم

قول من ّفرط

ما عليه أداؤه حنو ربّه وأهله.

عمــا أضــافته هــاء الســكت ســورة احلاقــة﴿:فَأ ََّمــا َمـ ْـن أ هويتَ كهتَابَــه بهيَ همينهـ هـه فَـيَـقــول
والشــيء نفســه يقــال ّ
هـ ـ ــاؤم اقْ ـ ـ ــرءوا كهتابهيـ ـ ــه﴿﴾01إه ِّين ظَننـ ـ ــت أ ِّ ٍ
يشـ ـ ـ ٍـة َّر ه
اضـ ـ ــيَ ٍة ﴿﴾50ه َجنَّـ ـ ـ ٍـة
َ
َين م َالق هح َسـ ـ ــابهيَ ْه ﴿﴾51فَـهـ ـ ـ َـو ه هع َ
َ ََ ْ
َ
ه
هٍ
ه ه
اخلَالهيَ هـة ﴿َ ﴾53وأ ََّمـا َم ْـن أ هويتَ كهتَابَـه
َسـلَ ْفت ْم ه ْاتَيَّ هـام ْ
َعاليَة ﴿﴾55قطوفـ َها َدانيَةٌ ﴿﴾54كلوا َوا ْشَربوا َهنيئًـا مبَـا أ ْ
ه
ه
ه ه
به هشمالههه فَـيـقول يا لَْيتَهين َملْ أ َ ه ه
اضيةَ ﴿﴾51
وا كتَابيَ ْه ﴿َ ﴾52وَملْ أ َْد هرَما ح َسابيَ ْه ﴿﴾52يَا لَْيتَـ َها َكانَت الْ َق َ
َ َ َ
____________________
( )1سورة القارعة:اآليات[.]11-8
( )2الكتاب:سيبويه،ج/ 1ص.196
()3علم اللّغة – مقدمة للقارئ العربي :محمود السعران  ،ص .186
()1البرهان في علوم القرآن  :بدر الدين الزركشي ،ج /1ص.11
الصوت اللّغوي في القرآن  :محمد حسين الصغير  ،ص .163
(ّ )6
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َما أَ ْغ َ ٌىن َع ِّين َمالهيَ ْه ﴿َ ﴾58هلَ َك َع ِّين س ْلطَانهيَ ْه ﴿.)1("﴾﴾51
فالكلمــاا ( :كتابيــه ،حســابيه ،كتابيــه ،حســابيه ،ماليــه ،ســلطانيه) أحلقــت هبــا هــاء الســكت رعايــة
لفواصل اآلياا املختومة بالتاء القصرية واليت اقتضى السياق نطقها هاءللتوافق.
 -2حذف حرففي الفاصلة:
يع ّدحــذ احلــر مــن الظ ـواهراليت تطرأعلــى الفواصــل القرآنية،إذيعمــدالقرآن الكــر إىل حــذ بعــض
احلــرو مــن الفواصــل رعاية للبعــد الصــويت،وحتقيــق التناســق بــني فواصــل الســورة الواحدةوهذاماجنــده
قوله تعاىل ﴿ :اللَّْي هل إهذَا يَ ْس هر ﴾"()2فقد حذفت الياء ملناسبتها لـ  :الفجر  ،عشر  ،الوتر  ،وحجر .
ه
ك
وقوله تعاىل أيضا ﴿:والْ َف ْج هر ﴿َ ﴾0ولَيَ ٍال َع ْش ٍر ﴿َ ﴾5و َّ
الش ْف هع َوالْ َوتْ هر ﴿َ ﴾4واللَّْي هل إهذَا يَ ْس هر ﴿َ ﴾3ه ْل ه ٌذَل َ
قَ َسـ ٌـم لِّـ هـذي هح ْجـ ٍر ﴿.)3(" ﴾﴾2إذحــذفت ياءالعلّـةمن الفعــل املضــارع يســر )إذاأصــله )يســري( وذلــك
لتحقيــق التّناســق بــني الفاصــلة )يســر( والفواصــل الــيت تتقــدمهاواليت تلتهــا،إذإ ّن مبــىن الفواصــل علــى
الوقف،وبقاءالياءيفوا هذاالتناسق"(.)1
-3تأخير ماحقه التقديم:
ترد القرآن الكر فواصل فيهاأن
من املالحظ اليت ترى الفواصل أ ً
يضاتأخريماأصله التقد ،وهو أن َ
هه ه
وس ـ ٌـى ﴿)6("﴾﴾28فاتص ــل
س ه نَـ ْفس ــه خي َفـ ـةً ُّم َ
تتقـ ـ ّدم،ومن ذل ــك ماجن ــده قول ــه تع ــاىل﴿:فَـ ـأ َْو َج َ
الكـ ــالم أ ْن يتّصـ ــل الفعـ ــل بفاعلـ ــه ويـ ــؤخر املفعـ ــول  ،لكـ ـ ّـن أخـ ــر الفاعـ ــل هنـ ــا وهـ ــو (موسـ ــى) رعايـ ــة
للفاصلة"(.)1
() 9
ه
السائه َل فَ َال تَـْنـ َه ْر ﴿"﴾﴾01
يم فَ َال تَـ ْق َه ْر ﴿َ ﴾1وأ ََّما َّ
ومن ذلك أيضا قوله تعاىل﴿:أ ََّما الْيَت َ
_____________________

()1سورة الحاقة  :اآليات [.]28-18
()2سورة الفجر  :األية[.]1

( )3سورة الفجر :اآلية [.]6-1
وغرةالتّأويل:أبو عبداهلل محمدالخطيب اإلسكافي (ت122ه) ،دار الكتب العلميّة  ،بيروت  ،ط1886 /1م،ص.219
(ّ )1
درةالتّنزيل ّ
()6سورة طه  :اآلية[.]19

( )1إتقان البرهان في علوم القرآن :فضل عباس ،دار النفائس  ،األردن ،ط ، 2212/2ص)9(.112سورة الضحى  :اآليتان [.]12-8
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جن ــد املفع ــول ق ــد تق ـ ـ ّدم ،وه ــو اليتـ ــيم"

الصّوت اللّغوي يف فواصل اآليات القرآنية

اتوىل،و"السـ ــائل"

الفاصلة،ومراعاة لنسقها.

وح ــه الت ــأخري للعناي ــة ب ــأمر
ال،اني ــة ّ

-3إفــراد مــا أصــله أ ْن يجمــع كقولــه تعــاىل  ﴿:إه َّن الْمت هَّقــني ه جنَّـ ٍ
ـاا َونـَ َهـ ٍر ﴾"( )1قــال الفـراء اتصــل
َ َ
اتهنار وإّمنا وحد تنّه رأس آية  ،فقابل بالتوحيد هروس اآلي .

()2
ه ه
أي القـرآن عظـة وعـربة وذكـرى
-6تأنيث مـا أصـله أن يـذ ّكر  ،كقولـه تعـاىل َ ﴿:ك َّـال إنَّـه تَـذْكَرةٌ ﴾" ّ

للعباد  ،وإّمنا عدإلليهاللفاصلة.

المضي إلى االسـتقبال ،كقولـه تعـاىل ﴿:فَـ َف هري ًقـا َك َّـذبْـت ْم َوفَ هري ًقـا تَـ ْقتـلـو َن﴾ "
-1العدول عن صيغة
ّ
حي ـ مل يقــل(وفريقــا فتلــتم) كمــا سـ ّـوي بينهمــا

فَ هري ًقا ﴾"()1وذلك تجل أنّه رأس آية .

____________________
()1سورة البقرة  :اآلية [.]61
( )2سورة المدثر  :اآلية [ .]61
()3سورة البقرة  :اآلية [.]99

()1سورة األحزاب  :اآلية [.]21
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 -5طرق معرفة الفواصل في القرآن :
تـأيت الفاصـلة القـرآن الكـر آخـر اآليـة مسـتقرة مطمئنـة مكاهنـا متّسـقة متابطـة مـع موضـوع
ـس بـالنقص
اآلية مناسبة له  ،فيتعلّق معناها مبعىن اآلية كلّها  ،حبي لو طرحت الختل املعىن وأح ّ
املعىن.
وملعرفة الفواصل

()1

القرآن الكر طريقان :توقيفي و قياسي" .

دائما حتققنا أنّه فاصلة  ،ومـا
 -1التوقيفي  :الّذي ثبت أ ّن النيب (صلى اهلل عليه وسلّم ) وقف عليه ً
وصله دائما حتققنا أنّه ليس بفاصلة  ،وما وقف عليه مرة ووصله مرة أخرى َيتمل ثالثة أمور :
 أن يكون الوقف تعريف الفاصلة . أن يكون الوقف لتعريف الوقف التّام . أن يكون الوقف لالستاحة .والوصل أن يكون غري فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها"(.)2
فقــد روى التمــذي عــن أم ســلمة (رضــي اهلل عنهــا)،أن رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم كــان يقطــع
ه
قراءتــه آيــة آيــة ،يقــول" :بســم اهلل الــرمحن الــرحيم" مث يقــف مث يقــولْ ﴿ :
احلَ ْمــد لهلَّـ هـه َر ِّ
ني﴾ ،مثّ
ب الْ َعــالَم َ
الرهحي هم﴾مث يقف ،مث يقول﴿:ماله ه
اك نَـ ْعبد
ك يَـ ْوهم الدِّي هن﴾،مث يقف،مث يقول﴿:إهيَّ َ
الر ْمحَ هن َّ
يقف ،مث يقولَّ ﴿:
َ
َّ ه
ه
ه
ين
َوإهيَّـ َ
ـاك نَ ْســتَعهني﴾،مث يق ــف ،مث يقــولْ ﴿:اه ـ هـدنَا ِّ
يم﴾،مث يقــف،مث يق ــول﴿:صـ َـرا َط ال ــذ َ
الصـ َـرا َط الْم ْس ــتَق َ
ت َعلَْي ه م َغ ْهري الْم ْغض ه
ني﴾"()3فمعىن احلدي أنّه كان
وب َعلَْي ه ْم َوال الضَّالِّ َ
أَنْـ َع ْم َ
ْ
َ
_____________________

السيوطي ،ج. 291/ 2
( )1اإلتقان في علوم القران :جالل ال ّدين ّ

السيوطي ،ج  / 1ص.21
()2معترك األقران في إعجاز القرآن  :جالل ال ّدين ّ
()3سنن الترمذي  :كتاب القـراءات عـن رسـول اهلل  ،بـاب فـي فاتحـة الكتـاب  ،حـديث رقـم (  ، ) 2821مكتبـة المعـارف الريـاض  ،الطبعـة
األولى  ،والحديث صححه األلباني ،ص .166-111
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يقطع قراءته آية آية  ،أي يقف على كل آيـة  .وإامنـا وقـف صـلى اهلل عليـه وسـلم علـى هـذه الكلمـاا:
الرحيم ،العـاملني ،الـرحيم ،الـدين ،نسـتعني ،املسـتقيم ،الضـالني لـيعلّم الصـحابة أ ّن ك ّـل كلمـة مـن هـذه

ـارا  ،وهكــذا كـ ّـل مــا ثبــت أنّـه صــلى اهلل عليــه
الكلمــاا فاصــلة ،ورأس آيــة ،يصــح الوقــو عليهــا اختبـ ً
وسلم كان يقف عليه

قراءته دائما نتحقق أنّه فاصةل ،ورأس أآية ،ويصح أن نقف عليه حال الاختيار.)1(".

 -2القياسي  :وهو ما أحلق من احملتمل غري منصوص باملنصوص املناسب  ،وال حمذور

ذلك ،

تنّه ال زيادة فيه وال نقصان  ،وإّمنا غايته حمل فصل أو وصل "()2ورذا وقف العلماء على بعض
الطرق اليت تعر هبا الفواصل وهي :
 -1-2مساواة اآلية لما قبلها وما بعدها طوال وقصرا :
قال اإلمام الشاطيب:
وما هن إهالَّ ه ه
الطوال هط َوارَا
َ ْ

ه
صار َعلَى ق ْدر"(.)4
* َوه ُّ
الس َوهر الق ْ
صرى الق َ

وذلــك عنــدما تتبــع العلمــاء اآليــاا واســتقرؤوا الفواصــل

الســور طويلهــا وقصــريها وجــدوا أ ّن اآليــاا

الطوال مل جتا إالّ السور الطـوال علـى مقـدار متسـاو  ،وكـذلك مل جتـا القصـار إالّ أقصـر السـور
الطـول والقصـر  ،فلـذا مل

 ،فبذلك استنبطوا أصال ملعرفة الفاصلة وهو مساوامها ملـا قبلهـا ومـا بعـدها
ه َّ ه
هَّ
ين يَ ْس َمعو َن ﴾(،)1و﴿فَ َدَّالمهَا بهغروٍر ﴾"(،)6لعدم مساواة هذه
يعدوا ﴿إمنَا يَ ْستَجيب الذ َ
______________________

()1الفواصل القرآنية  :عبد الفتاح القاضي  ،مجلة الجامعة اإلسالمية  ،المدينة المنورة  ،العدد ،2216- 1131 ، 36ص21

.

( )2البرهان في علوم القران :جالل ال ّدين الزركشي 1 ،ج/ص.89
()3بشـير اليســر شــرح ناظمــة الزهـر فــي علــم الفواصــل :عبــد الفتـاح القاضــي  ،الهيئــة العامــة لشـؤون المطــابع األميريــة  ،القــاهرة ،مصــر(،د.ط)
1316/هـ1896-م،ص .31

()1سورة األنعام:األية [.] 31
( )6سورةاألعراف :األية []22
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الكلماا للسور اليت فيهـا  ،وعـ ّدوا ﴿مثَّ نَظََـر ﴾"(،)1فيبقـى أ ّن هـذا احلكـم ال،ابـت باالسـتقراء أغلـيب ال
كلّي ،فالغالب أ ّن آياا السور الطوال طويلة ،وآيـاا السـور القصـار قصـرية،وقد يكـون اتمـر خـال
تبعا للتوقيف"(.)2
ذلك ً

__________________
( )1سورة المدثر :األية []21
()2المصدر السابق  :ص.31
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-5-2مشاكلة الفاصلة لغيرها مما هو معها في السورة في الحرف األخير منها أو فيما قبله:
قال اإلمام الشاطيب:
وك ُّل تَو ٍال اجلميع قهياسه * ه
بآخر َحْر أ َْو همبَا قَـْبـلَه فادر"(.)0
َ
كل آية جاءا
وذلك أ ّن ّ
بعــدها

القرآن تع ّد فاصلتها بآخر حر فيها ،حبي تكون مشاكلة ملا قبلها ومـا

َحـ ٌد ﴾"(، )2فــإذا كــان مــا قبــل احلــر
ذلــك احلــر اتخــري حنــو قولــه تعــاىل﴿ :قـ ْـل هـ َـو اللَّــه أ َ

اتخري منها حر م ّد حنو ( يؤمنون) فأ ّن العربة تكون باملشاكلة فيه مع اعتبار املساواة
 ،فـإذا كانــت الفاصــلة مبنيّـة

الوزن أيضـا

الســورة علــى احلــر اتخـري بــأ ْن مل يكــن مــا قبـل احلــر اتخــري حــر

م ّد مث وقع أثناء السورة كلمة قبل احلر اتخري فيها حر م ّد ال تعرب تلك الكلمة ،ورذا مل يعترب
()1
()3
ه ه
ه
ه
أيض ـا
ـني﴾"  ،وقولــه تعــاىل ً
قولــه تعــاىلَ ﴿:والَ الْ َمالَئ َكــة الْم َقَّربــو َن﴾" فاصــلة،وكذا ﴿لتبَ ِّشـ َـر بهــه الْمتَّقـ َ
﴿:وعنــت الْوجــوه لهْلحــي الْ َقيُّـ ه
ـوم﴾"( )6لعــدم مشــاكلة تلــك الكلمــاا للفواصــل الــيت قبلهــا والــيت بعــدها
َ ََ ْ
َ ِّ
،وال ب ــد م ــع ذل ــك م ــن اعتب ــار املس ــاواة

ال ــوزن ،ور ــذا مل يع ــدوا قول ــه تع ــاىل﴿ :دائب ــني﴾"( )1ض ــمن

الفواصل مع مشاكلة ملا قبلها وما بعـدها

البنيـة إ ْذ ك ّـل منهـا مبـين علـى حـر لـني وهـو ( خـالّل )،

فعال )و( دائبني ) على وزن ( فاعلني ) ،وكذلك
( ك ّفار) على وزن ( ّ
___________________
()1المصدر السابق  :ص.36
()2سورة اإلخالص:اآليتان [ ]1
()3سورة النساء:اآلية .]192 [:
( )1سورة مريم :اآلية .]89 [:
()6سورة طه:اآلية[ .]111
( )1سورة إبراهيم :اآلية .]33 [:
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مل يعدوا
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قوله تعاىل َ ﴿ :وا ْشتَـ َع َل ال َّـرأْس َش ْـيبًا﴾"()1ملخـالفتهن تخـوامهن

الزنـة ،وهـذا كلّـه حيـ مل

ـت َعلَ ْـي ه ْم﴾"
البنية أو الوزن كمـا ﴿أَنْـ َع ْم َ

() 2

يرد نص فإ ّن ورودهن اتبع ولو مل توجد تلك املشاكلة
ه
ىن أََّال تَـعول ـ ـوا ﴾"(،)3وم،ـ ــل ﴿فَـغَ هش ـ ـيَـهم ِّمـ ـ َـن الْـ ــيَ ِّم َمـ ــا
ـك أ َْد ٌَ
عنـ ــد مـ ــن قـ ــال إلنّـ ـه فاصـ ــلة ،وم،ـ ــل ﴿ ٌذَلـ ـ َ
() 1
ه
وقوعا ما كان حبر امل ّد سواء أكان اتخري أم فيما قبله ،وذلك ت ّن
َغشيَـه ْم ﴾" وأك،ر الفواصل ً
حر امل ّدأدعى إىل م ّد الصوا ،وال فرق بني اتلف والواو والياء الفواصـل الـيت قبـل احلـر اتخـري
حــر م ـ ّد حنــو (املتقــني )  (،املفلحــون ).والّـذي يع ـ ّد التناســب بــاحلر اتخــري منهــا قــد جيــيء علــى
حر واحد

مجيع السورة كسورة اإلخالص ،وقد يكون على ع ّدة فواصل كفواصـل سـورة الضـحى

ـربا بـاحلر اتخـري وبصـفة مـا
،وقد يكون على اضرب خمتلفة التشاكل وذلـك بـأن يكـون بصـفة معت ً
قبل اتخري كما فواصل سورة البلد "(.)6
 -4-2انقطاع الكالم :
قال اإلمام الشاطيب :
وما بـع َد حر ه
ََ َْ َْ
َكما وأَتَّـ َقى ه
َ

امل ِّد فهْي هه نَ هظْيـره
َ
اللَّْي هل أَقْـ َىن بهنَ ْج هم هه *

*

علَى َكلهم ٍة فَـهو ات ه
َخْيـر بهَال ع ْسر
َ
َ َ
ول يـ ْف ه
ه
صل بهاجلَْزهر"(.)1
تَ َد َّىل َوذو امل ْفع َ

________________
()1سورة مريم :اآلية [ ]21
()2سورة الفاتحة:اآلية [].29
()3سورة النساء :االية []23
()1سورة طه: :اآلية []99
( )6بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علوم الفواصل  :عبد الفتاح القاضي  ،ص.31-36
( )1المصدر نفسه :ص.38
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كان هناك مفعول يفصل بني الكلمتني حنو﴿َال يَـ ْع هقلو َن َشْيئًا َوَال يَـ ْهتَدو َن﴾(.)1وإّمنا ع ّدا ال،انية دون
اتوىل ،تنّه يلزم من اعتبار اتوىل عدم املساواة وانقطاع الكالم قبل متامه ،وكالمها حمظور ال يصار
إليه

القياس.اآلية القرآنية ال جتيء على كلمة واحدة

قسما هبا
إالّ إذا كانت م ً

أوائل السور وال

أثنائها وال

أواخرها

أوائل سورها بشرط أن تكون مشاكلة لفواصل تلك السور حنو ( َوالطوِر )

ص ِر ) ،أما إذا ه
انتفت املشاكلة فال تكون آية حنو ( والْمرسالَ ِ
ت)
و ( الضحى )  (،والْ َف ْج ِر) َ (،وال َْع ْ
ُْ َ
ّ
 (،واللَّْيل) (،والنازعات ) ،واست،ىن من ذلك (والتِّي ِن ) لدخورا

__________________
()1سورة البقرة.]192[.:
( )2المصدر السابق  :ص.12
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إ ّن معرفــة اآليــاا هــو أمــر تــوقيفي ثبــت عــن النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم ،مث اختلــف ،هــل دخلــه
إلاجتهاد أم ال :فذهب فريق إىل أنّه ثابت بالتوقيف كلّه ال جمال لالجتهاد فيه وحجتهم

ذلك:

 ع ّد بعض فواتح السور آياا دون بعضها مع وجود املشاهبة. ورود كلماا ال تشبه فواصل السور اليت هي فيها وع ّدا كذلك. -وجود آياا قصار

السور الطوال ،وآياا طوال

السور القصار.

تي
ورود أشــباه للفواصــل ومل تعــد باإلمجــاع تنّـه عنــدما ننســبها إىل أنـواع الفواصــل جنــدها ال تنتمــي ّنوع.
وذهب فريق آخر إىل ّأهنذا العلم بعضه توقيفي وبعضه باإلجتهاد على معىن أنّـه نقـل عـن الرسـول
( صلى اهلل عليه وسلم ) بعض اجلزئياا ،واستنبط من هذه اجلزئياا قواعد كلية ردا إليهـا اجلزئيـاا
الشاطيب
نص ،واختار هذا الرأي أبو عمرو ال ّداين واإلمام
اتخرى اليت مل يرد فيها ّ
ّ
والراجح

)1(.

هذا العلم أنّه أمر تـوفيقي مـن الرسـول ( صـلى اهلل عليـه وسـلّم ) ال دخـل للقيـاس فيـه

السـالم م،ــل حــدي أم ســلمة ( رضــي اهلل عنهــا )
والــدليل علــى ذلــك أحاديـ الرســول عليــه الصــالة و ّ

الّذي ذكرناه ساب ًقا وحدي عن أيب الدرداء ( رضي اهلل عنه ) أ ّن النيب ( صلى اهلل عليه وسـلّم)قـال :
( من حفظ عشر آياا من ّأول سورة الكهف عصم من ال ّدجال )"( )2وكذلك أخرج اإلمام أمحـد
مسنده عن طريق عاصم بن أيب النجود عن أيب وائل عن عبد اهلل بن مسعود قال  :مسعت رجالً

____________________
( )1بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علوم الفواصل  :عبد الفتاح القاضي  ،ص.61
()2سنن الترمذي  :كتاب ثواب القرآن عن الرسول عليه الصالة والسالم  ،باب ما جاء في سورة الملك  ،حديث رقم ( ، )2981ص،111
قال األلباني عنه حديث حسن .
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يق ـ ـ ـرأ ( ح ـ ـ ــم ) إىل ال،الث ـ ـ ــني ( يع ـ ـ ــين اتحق ـ ـ ــا ) فق ـ ـ ـرأ حرفً ـ ـ ـا ،وق ـ ـ ـرأ رج ـ ـ ــل آخ ـ ـ ــر حرفً ـ ـ ـا مل يق ـ ـ ـرأه
صـ ـ ـ ــاحبه ،وق ـ ـ ـ ـرأا أحرفـ ـ ـ ــا مل يقرأهـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ــاحيب ،فانطلقنـ ـ ـ ــا إىل النـ ـ ـ ــيب ( صـ ـ ـ ــلى اهلل عليـ ـ ـ ــه وس ـ ـ ـ ـلّم )
فأخربن ـ ــاه فق ـ ــال :ال ختتلفـ ـ ـوا فإّمن ـ ـ ـا هل ـ ــك م ـ ــن ك ـ ــان ق ـ ــبلكم ب ـ ــاختالفهم،مث ق ـ ــال ( :انظ ـ ــروا أق ـ ـ ـرأكم
(.)1
يوطي ( رمحـ ـ ـه اهلل )  :ق ـ ــال بعض ـ ــهم  " :الص ـ ــحيح
ـ
ـ
ـ
الس
ـام
ـ
ـ
م
اإل
ـال
ـ
ـ
ق
و
.
رجـ ـ ـالً فخ ـ ــذوا بقراءت ـ ــه )"
ّ ّ

أ ّن اآلية إّمنا تعلم بتوقيف من الشارع كمعرفة

الس ـ ــورة"()2وك ـ ــذلك ق ـ ــال الزخمش ـ ــري" تفس ـ ــري قول ـ ــه تع ـ ــاىلٌَ ﴿:ذله
ـك الْ ه
ـب فهي ـ ـ هـه ه ـ ـ ًـدى
ـ
ـ
ي
ر
ال
ـاب
ـ
ـ
ت
ك
ـ
ـ
َ
َ
َ
َْ َ
ه
ـني ﴾"(،)3ف ــإن قل ــت:م ــا ب ــارم عـ ــدوا ه ــذه ف ـ ـواتح آي ــة دون بعض،قل ــت:ه ــذا عل ــم تـ ــوقيفي ال
لِّْلمتَّق ـ َ
جمال للقياس فيه كمعرفة السور"(.)1
ورــذا جنــد أ ّن العلمــاء عــدوا (املــص) آيــة،ومل يعــدوا نظريهــا وهــو (طــس)آيــة ،ولــو كــان اتمــر مبينًـا علــى
ـدل علـى التوقيـف أيضـا أ ّن اآليـاا الطـوال مل تـأا
احدا وممـا ي ّ
القياس لكان حكم امل،لني فيما ذكروا و ً
إالّ الس ــور الطـ ـوال عل ــى مق ــدار متس ــاوي،وكذلك مل ت ـ ه
ـأا القص ــار إالّ الس ــور القص ــار،كفواتح
الس ــور

الطوال،والف ـ ـواتح
()6

السماع والتوقيف" .
ّ

ـورا عل ــى
القص ــار م ،ــل( والفج ــر)و(الض ــحى)،وه ــذا اليك ــون إالّ مقص ـ ً

___________________
( ) 1مسند اإلمام أحمد  :ج/1ص ، 991رقم الحديث (.)3192
السيوطي  ،ج/1ص .229
()2اإلتقان في علوم القرآن  :جالل ال ّدين ّ
( )3سورة البقرة ]2-1 [:
( )1الكشاف  :الزمخشري ،ج/1ص.112
( )6بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علوم الفواصل  :عبد الفتاح القاضي  ،ص.19

211

الصّوت اللّغوي يف فواصل اآليات القرآنية

الفصل الثاني

ثالثا :فوائد معرفة الفواصل ووظيفتها.
 -1فوائد معرفة فواصل اآليات:
يعتــرب علــم الفواصــل مــن أفضــل العلــوم الشــرعية وأشــرفها لتعلقــه بــالقرآن الكــر فهــو علــم يبحـ فيــه
عن سور القرآن الكر وآياته من حي بيان عـدد آي ك ّـل سـورة ،ورأس آيـة ومبتـدئها ،فلـذلك لـه مـن
الفوائد الشيء الك،ري ،وفيما يلي أمهها :

-متكني املكلّـف مـن احلصـول علـى اتجـر املوعـود بـه علـى قـراءة عـدد معـني مـن اآليـاا

الصـالة

أو قراءتــه قبــل النــوم مــ،ال ،فــإذا مل يكــن املكلّـف عاملــا بفواصــل اآليــاا ورؤســها ومبــدئها ومنتهاهــا ال
يتيس ــر ل ــه إحـ ـراز ه ــذا اتج ــر ،والظف ــر هب ــذا ال،ـ ـواب ،وم ــن أج ــل ذل ــك ك ــان بع ــض الص ــحابة يع ــدون
بأصـبعهم ملعرفــة عــدد مــا يقــرؤون مـن اآليــاا رغبــة مـنهم

،وحرصـا علــى إحـراز هــذا
نيــل هـذا اتجــر
ً

ال،واب  ،وممن روي أنّه فعل ذلك ابـن عبـاس وبـن عمـر وعائشـة مـن الصـحابة –وعـروة وعمـر بـن عبـد
العزي ــز م ــن الت ــابعني ( رض ــي اهلل ع ــنهم مجيع ــا )،علم ــا أ ّن الفقه ــاء ذك ــروا بوج ــوب الق ـراءة بالفاحت ــة
الصالة ومن مل يقرأها أو مل َيفظها يأيت بدرا بسبع آياا"(. )1
العلم بأن كل ثالث آياا قصار معجزة للنيب صلى اهلل عليه وسلم  ،و حكمها اآلية الطويلـة الـيتتعدل بطورا تلك ال،الث القصار"(.)2
 -معرفة ما يسن قراءته بعد الفاحتة

الصالة ،فقد نص العلماء انه ال حتصـل السـنة إال بقـراءة ثـالث

آياا قصار أو آية طويلة ،ومن يرى منهم وجوب القراءة بعد الفاحتة ال يكتفي
___________________
()1بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل  :عبد الفتاح القاضي  ،ص.21
()2مناهل العرفان في علوم القرآن :محمد عبد العظيم الزرقاني  ،دار الكتاب العربي،بيروت،لبنان،ط1116/1ه1886-م ،ج/1ص.282
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ـح هبـا صـالته ،وإذا مل
بأقل من هذا العدد ،فإذا كان عاملًا بالفواصل استطاع أ ْن يـأيت باآليـاا الـيت تص ّ
يكن عاملا بالفواصل اتخرى عجز عن اإلتيان مبا ذكر"(. )1
تصح إالّ بقراءة آية تامة
 َيتاج ملعرفتة لصحة اخلطبة – فقد ّنص فقهاء الشافعية على أ ّن اخلطية ال ّ

يصح به اخلطبة"(.)2
،فمن مل يكن عاملا بالفواصل يعسر عليه معرفة ما ّ

 معرفــة الوقــف املســنون علــى هــذا العلــم ه،إذ الوقــف علــى رؤوس اآليــة ســنّة ،فــإذا مل يك ـ هن القــار
()3

على خربة هبذا الفن ال يتأتى له معرفة الوقف املسنون ومتيزه عن غريه " .

بـاب اإلمالـة فـإ ّن مـن القـراء مـن يوجـب أمالـة رؤوس آي سـور خمصوصـة

-يعترب علـم الفواصـل

الشمس  ،إىل غري ذلك .ومـن الق ّـراء مـن يقلّـل ذلـك ،فلـو مل
القرآن كرؤوس آي سورة النجم  ،وطه ،و ّ
يعل هم القار رؤوس اآلية ال يستطيع معرفة ما ميال أو يقلل"(.)1
تس ــاعد عل ــى تيس ــري حف ــظ الق ــرآن الك ــر  ،وس ــرعة ثبات ــهاملتناس ــق

نظم ــه ،

ال ــذاكرة  ،إذ م ــن ال،اب ــت أ ّن الك ــالم

ـوخا
رمس ــه  ،أك ،ــر قابلي ــة للحف ــظ وأك ،ــر رس ـ ً

والنسيان من الكالم املن،ور"(.)6

-بيــان لــبعض الظـواهر البالغيــة

ال ــنّفس  ،وأبع ــد ع ــن التفل ــت

الســورة فمــ،الً جنــد أبــو الســعود ينظــر إىل الفواصــل القرآنيــة ويبــني

وجه املالءمة بني مدلورا ومدلول املذكورة أن ًفا إذ يقول

قوله:

___________________
الرافعــي(123ه) ،تحقيــق :علــى محمــد معــوض وغيــره ،دار الكتــب العلميّـة ،
( )1فــتح العزيــز بشــرح الــوجيز (الشــرح الكبيــر) :عبــد الك ـريم ّ
بيروت،لبنان ،ط1119/ 1ه1889-م ،ج/2ص.291

( )2المصدر نفسه :ج/2ص .291
( )3بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل :عبد الفتاح القاضي  ،ص21
( )1المصدر نفسه :ص . 19-19
()6المصدر نفسه  :ص.22
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﴿مثَّ قَســت قـلــوبكم ِّمــن بـعـ هـد ٌذَله
ـك فَ ه ــي َك ْه
احله َج ـ َارةه لَ َمــا يَـتَـ َف َّجــر همْنــه
ـ
َشـ ُّـد قَ ْسـ َـوةً َوإه َّن همـ َـن ْ
ـارةه أ َْو أ َ
َ
َ ْ
َْ
احل َجـ َ
َ
ْاتَنْـ َهــار َوإه َّن همْنـ َهــا لَ َمــا يَ َّشــقَّق فَـيَ ْخــرج همْنــه الْ َمــاء َوإه َّن همْنـ َهــا لَ َمــا يَـ ْهـبهط همـ ْـن َخ ْشــيَ هة اللَّـ هـه َوَمــا اللَّــه بهغَافهـ ٍـل
َع َّمــا تَـ ْع َملــو َن ﴾ "()1اع ـتاض تــذيلي فيــه جبلــتهم مــن إحاطــة علمــه تعــاىل بأعمــارم كمــا أ ّن كفــرهم
بآياا اهلل تعاىل ملا كان بطريق العالنية ختمـت اآليـة السـابقة بشـهادته تعـاىل عمـا يعملـون "(.)2مهديـد

ووعيد شديد قيل ملن كان صدهم للمؤمنني بطريقة خفيّة .
"داللتها على اإلعجاز  ،وذلك الحتفاظها بكنوز املعاين  ،مع موسي ًقا اتلفا . حلية وزينة للكالم املنظوم  ،ولوالها مل يتب هني الكالم املنظوم من املسجوع.

__________________
( )1البقرة :آلية []91

( )2إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم :أبو السعودبن محمد العمادي الحنفي ،دار إحياء التراا العربي  ،بيروت  ،لبنان
،ط1129/2هـ ،ج /1ص.216
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-2وظيفة الفواصل القرآنية :
للفاصلة القرآنية وظيفتان :
السـياق ،وهـي أن تـأيت الفاصـلة مناســبة ملاقبلهـا متممـة ملعـىن اآليــة
 -1-2وظيفـة معنويـة َ :يتملهـا ّ
 ،ال ميكــن االســتغناء عنهــا وال اســتبدارا بغريهــا وإالّ اختـ ّـل املعــىن  .يقــول الزركشــي " :اعلــم أ ّن مــن

املواضع اليت يتأكد فيها إيقاع املناسبة مقاطع الكالم و أواخره و إيقـاع الشـيء فيهـا مبـا يشـاكله فـال
بد أن تكون مناسبة للمعىن املذكور أوال وإالّ خرج بعض الكالم عن بعض  ،وفواصـل القـرآن العظـيم
ال خترج عن ذلك لكن منه ما يظهر ومنـه مـا يسـتخرج بالتأمـل للبيـب"(.)1فم،ـاال  :لفـظ (املقـابر)
() 2
قاطعـا ،
قوله تعاىل ﴿ :أَ ْرَاكم التَّ َكاثـر ﴿َ ﴾0ح َّ ٌت زْرمت الْ َم َقابهَر ﴿" ، "﴾﴾5يفـرض نفسـه فرضـاً بيانيًـا ً

دون حاجــة إىل النظــر

الفاصــلة معــه  ،أو مــع حمس ـناا الفاصــلة وذلــك أ ّن هــذا اإلنســان املتكــاثر

بأمواله وشهواته  ،وأوالده ودوره  ،وسلطانه  ،وغري ذلك ممّا يتكاثر فيه  ،هذا كلّه تكاثر قـد يصـحبه
التفاخر  ،وتناسي طاعة اهلل واإلنغماس

معصيته  ،إ ّن هذا ممّا يناسبه لفظ (املقابر)  ،فاملقابر مجع

مقــربة  ،واملقــربة الواحــة املرعبــة  ،إذا ضــممنا مقــربة متاميــة اتط ـرا إىل مقــربة م،لهــا  ،ومقــربة أخــرى
الرعــب  ،إذن هــذا التكــاثر
ازددنــا إَياشــا ورعبــا وفزعــا  ،فــإذا أصــبحت مقــابر عديــدة  ،تضــاعف ّ

كل شيء  ،يوافقه اجلمع الك،ري للقبور ،لتصبح مقابر ال قبورا "(.)3
الشهواين
ّ

____________________
()1البرهان في علوم القرآن  :بدر الدين الزركشي  ،ج/1ص.99
()2سورة التكاثر :اآليتان []2-1
( )3الصوت اللّغوي في القرآن الكريم  ،محمد حسين الصغير  ،ص.111
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الصـويتّ ،
-2-2وظيفــة لفظيــة  :تتّصــل نمــال اإليقــاع  ،واإلنســجام ّ

ترتيــب الفواصــل

القرآنية  ،فهي مراد فة ح ّد ذامها صوتيًّا  ،ولكن يضا إليها غريهـا مـن اتغـراض الفنيـة
ه
يم فَ َال
 ،والتأكيداا البيانية  ،ممّا هو مرغوب فيه عندعلماء البالغة  ،فقوله تعاىل﴿:أ ََّما الْيَت َ
السائه َل فَ َال تَـْنـ َه ْـر ﴿ ،)1("﴾﴾01قـد تقـ ّدم املفعـول بـه اآليتـني وهـو (اليتـيم)
تَـ ْق َه ْر ﴿َ ﴾1وأ ََّما َّ
اتوىل ( ،والسـ ــائل)

ال،انية،وح ّق ـ ـه اتخـ ــري ،وجـ ــاء ذلـ ــك ملرعـ ــاة نسـ ــق الفاصـ ــلة مـ ــن

جهة،واإلختصاص والعناية باليتيم والسائل

أخرى.

وقد اعتمد عدد من املفسرين على هذا اتسلوب أثنـاء تفسـريهم آليـاا القـرآن الكر ،فـالقرطيب-
ـيال ﴿ ،)2(" ﴾﴾8قـال " :كيـف قـال :
ـك َوتَـبَتَّ ْـل إهلَْي هـه تَـْبته ً
اس َـم َربِّ َ
رمحه اهلل-قـال قولـه تعـاىلَ ﴿:واذْكـ هر ْ
تبتـ ــيال ،ومل يقـ ــل  :تبـ ــتالً ،ت ّن معـ ــىن تبتـ ــل  ،بت ـ ـل نفسـ ــه  ،فجـ ــيء بـ ــه علـ ــى معنـ ــاه  ،مراعـ ــاة حلـ ـ ّـق

الفواصل"(.)3

ّأم ـا اتلوســي-رمح ـه اهلل-فيعلّــل تقــد املفعــول علــى الفاعــل

قولــه تعــاىل  ﴿ :أولَـٌئه َّ ه
ين
َ
ك الــذ َ

ه
نصــرو َن ﴾"( ،)1إذ التقــدير  :ال
ا ْشـتَـَروا ْ
احلَيَــا َة الـ ُّـدنْـيَا بهـ ْـاآلخَرهة فَـ َـال یََّفــف َعـْنـهم الْ َعـ َذاب َوَال هـ ْـم ي َ
ينصر اهلل إيّاهم  ،وإّمنا عدل ذلك من أجل رعاية الفاصلة  ،فاآلياا اليت قبلها وبعدها
_____________________
()1سورةالضحى :اآليتان []12-8
( )2سورة المزمل :األية[ ]9
األنصاري (ت191ه) ،تحقيق محمد إبراهيم الحفناوي ومحمود عثمان  ،دار
( )3الجامع ألحكام القرآن :عبد اهلل محمد بن أحمد القرطبي
ّ
الحديث  ،القاهرة  ،مصر ،ط1123/1هـ2222-م ،ج /1ص.333
( )1سورة البقرة  :اآلية [.]91
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اآلية التيقبلها

قوله سبحانه َ ﴿:وَما اللَّـه بهغَافه ٍـل َع َّمـا تَـ ْع َملـو َن ﴾"(،)1و الـيت

بعــدها قولــه تعــاىل ﴿:فَـ َف هري ًقــا َكـ َّـذبْـت ْم َوفَ هري ًقــا تَـ ْقتـلــو َن﴾"(.)3(" )2وكــذلك جنــد الشــوكاين ،قــد علّــل ك،ـريا
مـ ــن أواخـ ــر اآليـ ــاا برعايـ ــة الفواصـ ــل فمـ ــ،ال :

ه
ه ه
ـريةٌ ِّمْنـ َهـ ــا
قولـ ــه تعـ ــاىل﴿:لَكـ ـ ْـم ف َيهـ ــا فَاك َه ـ ـةٌ َك،ـ ـ َ

()3
وها همبَا
ك ْ
تَأْكلو َن ﴾"  ،فقد اجلار و اجملرور لتتناسب الفواصل  ،مع التيقبلها﴿ َوتهْل َ
اجلَنَّة الَّهيت أوهرثْـتم َ

كنــتم تَـعملــو َن﴾"( ،)6و مــع الــيت بعــدها ﴿إه َّن الْمجـ هره
ني ه َعـ َذ ه
َّم َخالهــدو َن ﴾"( .)9(")1و
ن
ـ
ه
ج
اب
م
َ
ْ
َ
َ
ْ َْ
َ
ه ه
ـوال نَّبهيًّــا ﴾"( ،)9كــان
صــا َوَكــا َن َرسـ ً
وسـ ٌـى إهنـَّـه َكــا َن خمْلَ ً
قولــه ســبحانه وتعــاىل َ ﴿ :واذْكـ ْـر ه الْكتَــاب م َ
ـص فــالنبوة أعـ ّـم مــن الرســالة إالّ أ ّن رعايــة الفاصــلة اقتضــت تقــد
املناســب ذكــر اتعـ ّـم قبــل اتخـ ّ
اتعم "(.)8
ّ
اتخص دون ّ
____________________
()1سورة البقرة :اآلية []96
()2سورة البقرة  :اآلية[ .]99
( )3روح المعاني :اآللوسي  ،ص.319
()1سورة الزخرف:اآلية[.]93
()6سورة الزخرف  :اآلية[ .]92
()1سورة الزخرف:اآلية [.]91
()9فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير :محمد بن علي الشوكاني ،دار الفكر  ،دمشق،سوريا( ،د.ط)(/د.ت).
 ،ج/3ص.116
()9سورة مريم :اآلية [ .]61
( )8المصدر السابق  :ج/1ص.931
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وقد توسع ابن عاشور-رمحه اهلل -توجيه ك،ري من اآليـاا وفـق املـنهج املشـار إليـه  ،فمـن اآليـاا
اليت وجهها وفق ذلك قوله سبحانه ﴿ :ع ه
امل الْغَْي ه
َّه َادةه الْ َكبهري الْمتَـ َع هال ﴾"( ،)1قـال  :وحـذ
َ
ب َوالش َ
اليــاء مــن (املتعــال) ملراعــاة الفواصــل الســاكنة  ،ت ّن اتفصــح املنقــوص غــري املنــون إثبــاا اليــاء
()2
الوق ـ ـ ــت إالّ إذا وقع ـ ـ ــت القافي ـ ـ ــة أو الفواص ـ ـ ــل  ،كم ـ ـ ــا ه ـ ـ ــذه اآلي ـ ـ ــة ملراع ـ ـ ــاة ﴿ همْنـ ـ ـ ـ َوال﴾
()1( )3
صال﴾" " .
،و﴿ َواتَ َ
وعند تفسريه لقوله تعاىل﴿:وهمن دوهنههما جنَّتَ ه
ان ﴾"(،)5قال":وإي،ار صيغة الت،نية هنا  ،ملراعاة الفواصل
َ َ
َ

(6
ف َكا َن َع َذ هايب َونذ هر ﴾"( ،)7قال:
السابقة و الالحقة " .وكذلك عن تفسريه لقوله تعاىل  ﴿:فَ َكْي َ
"وحذ ياء املتكلّم من (نذر) وأصله :نذري  .وحذفها الكالم الوقف فصيح  ،وك،ر القرآن

عند الفواصل "(.)8

___________________
()1سورةالرعد :اآلية [ .]8
()2سورة الرعد:اآلية [ .]11
()3سورة الرعد :اآلية [ .]16
( )1التحرير والتنوير :الطاهر بن عاشور  ،الدار التونسية ،تونس(،د.ط)1891/م ،ج/13ص.89
()6سورة الرحمان  :اآلية [.]12
()1المصدر السابق  :ج/29ص.216
()9سورة القمر :اآلية [.]11
()9المصدر السابق  :ج/29ص.1
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رابعا -عالقة الفاصلة القرآنية بسياقها :
القرآن الكر كالم اهلل املعجز  ،آياته متابطة فيما بينها  ،والفاصلة القرآنية على عالقة وطيدة مبا
سبقها ،حي تأخذ ثالث مستوياا  ،وهي :
عالقة الفاصلة بسياق اآلية (قرينتها).عالقة الفاصلة باملقطع داخل السورة.عالقة الفاصلة بالسورة كاملة. -1عالقة الفاصلة بسياق اآلية(بقرينتها):
مايدل عليه
أطلق علماء الدراساا القرآنية على عالقة الفاصلة باآلية (ائتال الفواصل مع ّ
الكالم).
قال الزركشي")1(:اعلـم أ ّن مـن املواضـع الـيت يتأ ّكـد فيهـا إيقـاع املناسـبة مقـاطع الكـالم وأواخـره ،وإيقـاع
الشيء مبا يشاكله .فال بد أن تكون املناسبة للمعىن املذكور أوالً ،وإالّ خرج بعـض الكـالم عـن بعـض.
بالتأمل للّبيب"(.)2
وفواصل القرآن العظيم ال خترج عن ذلك ،لكن منه ما يظهر ،ومنه ما يستخرج ّ
وهذه الفاصلة وآيامها التتعدى اتربعة أنواع وهي :

____________________
()1الزركشي( 916هـ 981-هـ) محمد بن بهادر بن عبد اهلل أبو عبد اهلل بدر الدين  ،عالم بفقه الشافعية واألصول تركي األصل مصري
المولد والوفاة  ،له تصانيف عدة منها :البحر المحيط  ،المنثور  ،الديباج في توضيح المنهاج (...األعالم :الزركلي  ،ج/2ص.)291
( )2البرهانفي علوم القرآن :بدر الدين الزركشي  ،ج/1ص.99
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-التمكين  :وهو أن ميهد للفاصـلة قبلهـا متهيـدا تـأيت بـه مم ّكنـة

مكاهنـا ،مسـتقرة

قرارهـا ،مطمئنـة

تام ـا ،حبي ـ لــو طرحــت الفاصــلة
موضــعها ،غــري نــافرة وال قلقــة ،متعلّقــة مبعــىن الكــالم كلــه تعل ًق ـا ً

جانبًاالختــل املعــىن واضــطرب الفهــم"(.)1م،ــل اخلــرب الّـذي أخرجــه ابــن أيب حــامت عــن طريــق الشــعيب عــن
ه
ه
نسـا َن همـن
زيد بن ثابـت قـال :أملـى عل ّـي رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلّم هـذه اآليـةَ ﴿:ولََقـ ْد َخلَ ْقنَـا ْاإل َ
ني ﴿ ﴾05مثَّ َج َع ْلنَاه نطْ َفةً ه قَـرا ٍر َّم هك ٍ
س َاللٍَة ِّمن هط ٍ
ضـغَةً
ني ﴿ ﴾04مثَّ َخلَ ْقنَا النُّطْ َفةَ َعلَ َقـةً فَ َخلَ ْقنَـا الْ َعلَ َقـةَ م ْ
َ
ه
فَخلَ ْقنَـ ـ ــا الْم ْ ه
َح َس ـ ـ ــن
ـام َحلْ ًم ـ ـ ــا مثَّ أ َ
ـارَك اللَّ ـ ـ ــه أ ْ
َنش ـ ـ ـأْنَاه َخ ْل ًق ـ ـ ــا َ
َ
ض ـ ـ ــغَةَ عظَ ًام ـ ـ ــا فَ َك َس ـ ـ ـ ْـونَا الْعظَـ ـ ـ َ
آخ ـ ـ ـ َـر فَـتَبَـ ـ ـ َ
اخلالههقني ﴿ ،)2("﴾﴾03قال معاذ بن جبل( :فَـتَبار َك اللَّـهُ أَحسن ال َ ِِ
ين ) فضحك رسـول اهلل صـلى
َْ َ
ََ
ْخالق َ
ْ َُ
(.)3
ه
اهلل عليه وسلّم ،فقال له معاذ :هم َّم ضحكت يا َ ه
ت"
رسول اهلل؟ قال :هبا خت َم ْ
َ
وم ــن أم،ل ــة "التمك ــني :قولـ ــه تع ــاىل﴿:أَوَمل يـهـ ـ هـد َرـ ــم َكـ ــم أ َْهلَكْنَـ ــا هم ــن قَـ ــبله ه م ِّم ــن الْق ــر ه
ون ميَْش ــو َن ه
َ ْ َْ
ْ
ْ ْ
َ
ٌه
ك َآلي ٍ
هه ه
اا أَفَ َال يَ ْس َمعو َن ﴿ ﴾52أََوَملْ يَـَرْوا أَنَّا نَسوق الْ َمـاءَ إه َىل ْات َْر ه
اجلـرهز فَـن ْخـرهج
ض ْ
َم َساكنه ْم إ َّن ه َذل َ َ
بهـ هـه َزرع ــا تَأْك ــل همْن ــه أَنْـع ــامهم وأَنفس ــهم أَفَـ َـال يـب ه
ص ــرو َن ﴿.)1("﴾﴾51ف ــأتى اآلي ــة اتوىل(يه ــديلهم )
ًْ
ْ
ْ
َ َْ
وختمها بـ(يسمعون ) ت ّن املوعظة فيها مسموعة  ،وهي أخبار القرون  ،و ال،انيـة ب ـ(يـروا) وختمهـا

تهنا مرئية"(.)5
بـ(يبصرون ) ّ

__________________
كشي  ،ج/1ص.98
()1البرهان في علوم القرآن:بدر الدين الزر ّ
( )2سورةالمؤمنون :اآليات []11-12
()3اإلتقان في علوم القرآن  :جالل ال ّدين السيّوطي  ،ج/3ص.26
()1سورةالسجدة:اآليات []29-21
()5المصدر نفسه  :ج/3ص.322

219

الفصل الثاني

 -التصــدير  :وهــو تقـ ّدم مــادة الفاصــلة

على الصدر"()2وهو على ثالثة أقسام"(:)3
 -أن توافـق الفاصــلة آخــر آيـة وآخــر كلمــة

الصّوت اللّغوي يف فواصل اآليات القرآنية
() 1
العج ـ ْز
ّأول صــدر اآليــة أو أثنائهــا أوآخرهــا" ،ويسـ ّـمى ّ
رد َ

صـدر اآليــة  ،حنــو قولـه تعــاىل﴿ :لَّـٰ ِك ِن اللَّــهُ يَ ْشـ َـه ُد بِ َمــا

َنزلَهُ بِ ِعل ِْم ِه َوال َْم َالئِ َكةُ يَ ْش َه ُدو َن َوَك َف ٰى بِاللَّ ِـه َش ِهي ًدا ﴾"(،)1فـأخر كلمـة
َنز َل إِلَْي َ
ك أَ
أَ

صـدر اآليـة

(يشهدون)توافق الفاصلة(شهيدا).

ه
ـب لَنَـا همـن
 -أن توافق الفاصلة ّأول كلمة من صدر اآلية حنوَ ﴿ :ربـَّنَـا َال تـ هز ْغ قـلوبَـنَـا بَـ ْع َـد إ ْذ َه َـديْـتَـنَا َوَه ْ

()6
الوهاب).
ه
(
اآلية
صدر
كلمة
ل
فأو
،
ب) توافق الفاصلة( ّ
نك َر ْمحَةً إهن َ
لَّد َ
َ
َّك أ َ
ْ
َنت الْ َوَّهاب ﴾" ّ
ه
ه
ـارا ﴾"(،)1
 أن توافـ ــق الفاصـ ــلة كلمـ ــة مـ ــن اآليـ ــة  ،حنـ ــو ﴿ :فَـق ْلـ ــت ْاس ـ ـتَـ ْغفروا َربَّكـ ـ ْـم إنَّـ ــه َكـ ــا َن َغ َّفـ ـ ً
فقدافتتحت اآلية بـ(استغفروا)واختتمت بـ(غفارا).

__________________
() 1البرهان في علوم القرآن  :بدر الدين الزركشي  ،ج/1ص.81
( )2علوم القرآن  :عددنان زرزور  ،المكتب اإلسالمي  ،بيروت  ،لبنان ،ط1891 /1م ،ص.292
()3الزيادة واإلحسان في علوم القرآن  :ابن عقيلة المكي  ،جامعة الشارقة اإلمارات  ،ط 2221 /1م ،ج/3ص.622
()1سورة النساء:اآلية[]111
()6سورة آل عمران:اآلية[ ]9
()1سورة نوح  :اآلية[]12
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-التوشيح  :وهو أ ْن يَرد

الصّوت اللّغوي يف فواصل اآليات القرآنية

اآلية معىن يشري إىل الفاصلة حت تعر قبل قراءمها"(.)1

ونزل ّأول الكالم وآخره
ويسمى به لكون نفس الكالم ّ
يدل على آخره ّنزل املعىن منزلة الوشاح ّ ،
ّ

منزلة العاتق* والكشح* اللذين جيول عليهما الوشاح ورذا قيل فيه  :إ ّن الفاصلة تعلم قبل ذكرها.
ومسّاه ابن الوكيع ( ه
املطمع) ت ّن صدره مطمع

عجزه"(.)2

ِ
َّ
َّ
ـار فَـ ـِإ َذا ُه ــم
ـل نَ ْسـ ـلَ ُخ م ْن ــهُ النـ َ
َّه ـ َ
وم ــن أم،لـ ـة"التوش ــيح :ق ــول احل ـ ّـق تب ــارك وتع ــاىلَ ﴿:وآيَ ــة ل ُه ـ ُـم الل ْي ـ ُ
مظْلِمو َن ﴾"( )3فإنّه من كان حافظا رذه السورة ،متيقظا إىل مقاطع فواصـلها النـون املردفـة ه
ومسـع
ُ
صدره هذه اآلية":وآية لهم الليل نسلخ منـه النهـار" َعلهـم أ ّن الفاصـلة( ُمظْلِ ُمـون) فـإ ّن مـن انسـلخ
النهار عن ليله أظلم مادامت تلك احلال"(.)1

اإليغال  :وهو أن ترد اآلية مبعىن تام وتأيت الفاصلة بزيادة ذلك املعىن "( ،)6ومسّي باإليغال ت ّناملتكلّم قد جتاوز املعىن الّذي هو آخذ فيه وبلغ إىل زيادة على احل ّد،يقال  :أوغل اترض الفالنية ،
إذا بلغ منتهاها  ،فهكذا املتكلّم إذا متّ معناه مثّ تع ّداه بزيادة فيه  ،فقد أوغل .

______________________
( )1البرهان في علوم القرآن  :بدر الدين الزركشي  ،ج/1ص.98
(*)العاتق :ما بين المنكب والعنق( .لسان العرب  :أبو الفضل جمال الدين بن منظور  ،ج/12ص.296مادة( عتق)) .
(*)الكشح  :الخضر (.المصدر نفسه ،ج/12ص.199مادة (كشح).).
( )2البرهان في علوم القرآن :بدر الدين الزركشي  ،ج/1ص.98
()3سورة يس:اآلية [.] 39
()1المصدر نفسه  :ج/1ص.98
( )6المصدر نفسه  :ج/1ص.81
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ه
ه
ومــن أم،لــة اإليغــال:كقولــه تعــاىل ﴿ :أَفَح ْكــم ْ ه ه ه
ْمــا لَِّقـ ْـوٍم
اجلَاهليَّــة يَـْبـغــو َن َوَمـ ْـن أ ْ
َح َســن مـ َـن اللَّ ــه حك ً
َ

() 1
ه
وم ـ ْن أحس ــن م ــن اهلل حكم ـاً) مثّ احت ــاج إىل فاص ــلة تناس ــب
يوقنــو َن ﴾"  ،ف ــإ ّن الك ــالم متّ بقولــهَ ( :

القرينةاتوىل ،فلما أتى هبا أفاد معىن زائداً"(.)2

ه
الصـ َّـم الــد َ ه َّ
ين ﴾"
ـك َال ت ْسـ هـمع الْ َمـ ْـوتَ ٌى َوَال ت ْسـ هـمع ُّ
وم،لــه كــذلك قولــه تعــاىل  ﴿:إهنـَّ َ
ُّعاءَ إ َذا َولـ ْـوا م ـ ْدب هر َ
ه
صـ ّم الـ ُّـد َعاءَ﴾مثّ أراد أن يعلــم متــام الكــالم بالفاصــلة فقــال
فــإ ّن املعــىن قــد متّ بقولــه تعــاىل﴿ :وال ت ْســمع ال ّ
تعاىل ﴿ :إذا ولّوا مدبرين﴾"(.)1
() 3

ـكري اإليغ ــال بقولــه  " :ه ــو أن يســتو مع ــىن الكــالم قب ــل البل ــوغ إىل
وقــد ع ـ ّـر أبــو ه ــالل العسـ ّ
ـوحا  ،وحســنًا  ،وأصــل الكلمــة مــن قــورم  ،أوغــل اتمــر إذا
مقطعــه  ،مث يــأيت بــاملقطع فيزيــد بــه وضـ ً

أبعد

الذهاب فيه "(.)6

ض إهنَّه َحل ٌّق ِّمْ،ل ما أَنَّكم تَ ه
الس َم هاء َو ْات َْر ه
نطقو َن ﴾"(.)1
وقوله تعاىل ﴿ :فَـ َوَر ِّ
ب َّ
َ ََ ْ

____________________
()1سورة المائدة :اآلية [.]62
( )2البرهان في علوم القرآن :بدر الدين الزركشي  ،ج/1ص.81
()3سورة النمل  :اآلية []92
()1الفاصلة في القرآن  :محمد الحسناوي  ،ص.283
()6الصناعتين ( الكتابة والشعر)  :أبو الحسن بن عبد اهلل بن سهل العسكري (ت 386هـ) ،المكتبةالعصرية  ،بيروت،لبنان
،ط1391/1ه1862-م،ص. 321

()1سورة الذاريات  :اآلية [.]23
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ه
ه
بديعا بعد انتهاء املعىن املقصود  ،إذ شبّه ضمان
فالفاصلة ﴿مَ ْ،ل َما أنَّكم تَـْنطقون ﴾جاءا إيغاالً ً
َيركون أفواههم عليه
الرزق للعباد الّذي ّ

أي :
طعامهم  ،بقدرمهم على النّطق حينما ينطقون ّ ،

كما أقدركم اهلل على إخراج نطقكم من أفواهكم أقدركم على كسب أرزاقكم وإدخارا إىل بطونكم

عن طريق أفواهكم"(.)1
وخالصة ما قلناه سابقا يتب ّني أ ّن التمكني والتوشيح والتصدير واإليغال هي أقسام عالقة الفاصلة

باآليةّ ".أما الفرق بينها أنّه إن كان تق ّدم لفظها بعينه

ّأول اآلية مسّي تصديراً ،وإن كان

أثناء

الصدر مسّي توشيحاً ،وإن أفادا معىن زائداً بعد متام معىن الكالم مسّي إيغاالً ،ورمبا اختلط التوشيح

يدل على عجزه ،والفرق بينهما أ ّن داللة التصدير لفظية ،وداللة
كل منهما ،صدره ّ
بالتصدير لكون ّ

التوشيح معنوية"(.)2

___________________

()1البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها  :عبد الرحمان حسن الميداني ،دار القلم  ،دمشق ،سوريا ،ط1111/1ه1881-م،ج/2ص.92
( )2الفاصلة القرآنية  :محمد الحسناوي  ،ص296
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-2عالقة الفاصلة بالمقطع داخل السورة.
وعالقة الفاصلة باملقطع داخل السورة على أنواع هي:
 عالقة التقسيم أو القفل أو اخلتام على شكل من اتشكال  ،ومن أم،لة ذلك قوله تعاىلاءلُو َن ﴿َ ﴾1ع ِن النَّبَِإ ال َْع ِظ ِ
يم ﴿ ﴾2الَّ ِذي ُه ْم فِ ِيه ُم ْختَلِ ُفو َن ﴿َ ﴾3ك َّال
سَ
سورة النبأَ ﴿ :ع َّم يَـتَ َ
َسيَـ ْعلَ ُمو َن ﴿.)1("﴾﴾1فاآلياا اتوىل تعرض لتساؤل املتسائلني عن( يوم القيامة) واختالفهم فيه بني

ٍ
ومتدد وغري ذلك،فجاءا خامتة هذا اللّغة (:سيعلمون)  .والتعليم مقرون
مك ّذب
ومستغرب ّ
بالتأديب للم ه
نكر فحس َن التوبيخ بـ(كال)(:كالسيعلمون)،وبتوكيد هذا التوبيخ.
الس ـ ـ ـ ـياق  :من ،ـ ـ ــل ل ـ ـ ــه م ـ ـ ــن س ـ ـ ــورة ( م ـ ـ ــر ) قول ـ ـ ــه تع ـ ـ ــاىل
عالق ـ ـ ــة إيق ـ ـ ــاع موس ـ ـ ــيقي  ،يقتض ـ ـ ــيه ّ﴿:كهــيعص ﴿ ﴾0هذ ْكــر ر ْمحـ ه
ب إه ِّين َوَهـ َـن
ـاد ٌى َربـَّـه نـه َـداءً َخ هفيًّــا ﴿ ﴾4قَـ َ
ـال َر ِّ
ـت َربِّـ َ
ـك َعْبـ َـده َزَك هريـَّـا ﴿ ﴾5إه ْذ نَـ َ
ََ
ب َش هقيًّا ﴿ ﴾3وإه ِّين هخ ْفـت الْمـوهايل همـن ورائهـي وَكانَ ه
ـت
ك َر ِّ
الْ َعظْم هم ِّين َوا ْشتَـ َع َل َّ
الرأْس َشْيبًا َوَملْ أَكن بهد َعائه َ
َ
َ َ َ ََ َ
امرأهَيت عاقهرا فَـهب هيل همـن لَّـد ه
ه ه
ب َر هضـيًّا ﴿ ﴾2يَـا َزَك هريَّـا
اج َع ْلـه َر ِّ
َ
ـوب َو ْ
نك َوليًّـا ﴿ ﴾2يَـ هرث هين َويَـ هرث م ْـن آل يَـ ْعق َ
َْ َ ً َ ْ
َىن يكــون هيل غـ َـالم وَكانَـ ه
ـت ْامـ َـرأهَيت
ـىي َملْ َْجن َعــل لَّــه همــن قَـْبــل َهمسيًّــا ﴿ ﴾1قَـ َ
ـال َر ِّ
إهنـَّـا نـبَ ِّشــرَك بهغـ َـالٍم ْ
امســه ََْيـ َ ٌ
ب أ ٌَّ َ
ٌَ
ه
ه
ك همن قَـْبـل َوَملْ تَـك
ني َوقَ ْد َخلَ ْقت َ
ك قَ َال َربُّ َ
َعاقًرا َوقَ ْد بَـلَ ْغت هم َن الْ هك َهرب هعتهيًّا ﴿ ﴾8قَ َال َك ٌَذل َ
ك ه َو َعلَ َّي َه ِّ ٌ
ث لَيـ ٍ
ـال آيَـتـ َ َّ
ـال َسـ هويًّا ﴿)2("﴾﴾01الــيت الَءَ َم
اج َعــل ِّيل آيَـةً قَـ َ
َشـ ْـيئًا ﴿ ﴾1قَـ َ
ـال َر ِّ
ب ْ
ـاس ثَـ َـال َ َ
ـك أَال ت َكلِّـ َـم النَّـ َ
روي ( يــا)( :زكريـّـا ،حفيَــا ،شــقيّا  )..املقطــع اتول  ،والءمــت الـواو والنــون ســياق
القـ ُّ
ـص فيهــا التـزام ّ
ـروي (يـا) :
اجلدل املقطـع ال،ـاينَ ..(:ميـتون ،فيكـون ،)...مث ملـا عـاد الق ُّ
ـص املقطـع التـايل عـاد ال ّ
ّ
(  ..نبيّا  ،شيئا)

____________________
()1سورة النبأ :اآليات []1-1
()2سورة مريم  :اآليات [. ]12-1
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ســور (آل عم ـران )  ( ،النبــأ)  ( ،النازعــاا )"(.)1قــال ســيد قطــب "ورجــة احلكــم

القصـة املتسلسـل و
تقتضي أسلوبًا موسيقيا غري أسلوب االستعراض و يقضي أيقاعا رصينا بدل إيقـاع ّ

كأّمنا رذا السبب كان التغيري ...ذلك أنـّه مبجـرد اإلنتهـاء مـن إصـدار احلكـم و إلغـاء ذّلـك القـرار عـاد
إىل النظام اتول

قص جديد"(.)2
الفاصلة تنّه عاد إىل ّ

-3عالقة الفاصلة بالسورةكاملة:وهي ما أطلق عليه القدماء (خوامت السور) ،وهي على أنواع:
تعلّ ــق فاص ــلة آخ ــر الس ــورة مبض ــمون الس ــورة أو بغرض ــها الع ــام  ،كخـ ـوامت س ــورة(المرسـ ــالت)و(الضحى)و( العاديات) و(الكافرون)و(االنفطار).فسورة(المرسالت)
اجتهــت إىل إقنــاع املكــذبني مقطع ـاً بعــد مقطــع  ،وحج ـةً بعــد حجــة  ،معقبــة علــى كــل مقطــع أو
حجــة بآيــة (:ويــل يومئـ ٍـذ للمكـ ّذبني )،وملــا اســتكملت غرضــها العــام كانــت اخلامتــة  ( :فبــأي حــدي ٍ
ّ
ٌ
بعده يؤمنون ) ّ .أما سورة ( الكافرون ) اليت اهتمت بإبراز املفارقة بني املؤمنني والكـافرين  ،رداً علـى
العــرض الــذي تقـ ّدموا بــه إىل الرســول،لالتفاق علــى عبــادة اهلل تعــاىل الــذي يــدعو إليــه الرســول،يوماً أو

ويل دي هن ) .
شهراً أو سنة،مثّ عبادة أصنامهم م،ل ذلك،فكانت اخلامتة احلامسة (:لكم دينكم َ

سورة (املؤمنون ) و(ص)

رد عجز السورة على صدرها ،كما
تعلق الفاصلة اتخرية بفواحتها،أي ّ
ّ
و(القلم).ففي صدر سورة (ص) قوله تعاىل ﴿:ص والْقر ه
آن هذي ِّ
الذ ْك هر ﴾"()3و خامتتها﴿:إ ْن ه َو إال
َ ْ
ه
كر للعاملني ولَتَـ ْعلَم َّن نبأَه بعد حني ﴾  ،وقريب منه السورتني اتخريني .
ذٌ
____________________
()1الفاصلة في القرآن  :محمد الحسناوي ،ص283-282
()2التصوير الفني في القرآن  :سيّد قطب  ،ص.128
( )3سورة ص  :اآلية []21
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الروي
نو السورة  ،وهذا ما يبدو جلياً السور اإلحدى عشرة  ،ذواا ّ
 تعلّق الفاصلة موسيقياً ّالروي املتقارب،السيما(الفاحتة) و(يونس)و(املؤمنون
املوحد (املتماثل)،وقريب منها السور ذواا
ّ
ّ
)و(الدخان)و(القلم)( املط ّففني)(التني)و( املاعون)"(.)1

____________________
( )1الفاصلة في القرآن :محمدالحسناوي  ،ص.281-283
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املبحث الثاين
﴿السجع يف الفاصةل القرأآنية﴾
ويتضمن :
أوال:مفهوم السجع.
ثانيا  :أقسام السجع يف الفاصلة القرآنية.
ثالثا  :السجع يف القرآن الكريم بني مؤيديه ومعارضيه.
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المبحـ ـ ــث الثانـ ــي  :السجع في الفاصلة القرآنية.
أوال -مفهوم السجع:
-1تعريف السجع لغة واصطالحا.
يعترب السجع عالمة على نصاعة أسلوبه ،ورونق جزالته ،ملـا َيتويـه مـن موسـيقا عذبـة مجيلـة  ،فكلمـا
كانت ألفاظةّ ذاا أناقة ورنني  ،فإ ّن النفس البشرية ترتاح إىل إيقاعه العذب .
 السجع لغة :بعضـا  .والسـجع :
ـجعَ ،سجـ ًـعا  :اسـتوى واسـتقام  ،وأشـبه بعضـه ً
ـج َع يَس َ
يقول ابن منظور َ :س َ

ـجيعا  :تكلّــم بكــالم رفواصــل كفواصــل
وسـ َّ
ـج َع تَس ـ ً
الكــالم املق ّف ـى  ،واجلمــع أســجاعٌ وأســاجيع َ ..
الشعر من غري وزن "
ّ
وجاء

()1

.

القاموس احمليط أ ّن السجع  " :الكالم املق ّفى أو مواالة الكـالم علـى روي ...وكمنـع  :نطـق

رددا صومها ...وسجع ذلك املسجع  :قصـد ذلـك املقصـد .والسـاجع
بكالم له فواصل ...واحلمامة ّ
 :القاصد

الكالم وغريه  ،والناقة الطويلة أو املطربة

حنينها ،والوجه املعتدل احلسن اخللقة"(.)2

__________________
()1لسان العرب :أبو الفضل جمال الدين بن منظور ،ج /1ص(،188مادة سجع.).
( )2القاموس المحيط  :مجد الدين الفيروز آبادي ،ج / 3ص(،13مادة سجع).
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يدل على صوا متوازن ومن ذلك التسجيع
وقال أمحد بن فارس  ":السني واجليم والعني أصل ّ
الكالم  ،وهو أن يؤتى به وله فواصل كقوا الشعر .)1("...
ومن هذه التعريفاا يفهم أ ّن السجع
احلمام  ،وصوا النّوق.

اتصل هو صفة

الكالم  ،مثّ توسع فيه فوصف به صوا

اصطالحا :
السجعً
النـ،ر علـى حـر واحـد "()2والفاصـلة فيـه غـري حم ّـل الـدرس بـل

عر السجع بأنّه تـواطؤ الفـاصلتان
يّ
() 3
ـكاكي  :هــو مــن الن،ــر كــالقوا
ـ
س
ال
ـه
ـ
ف
عر
ـا
ـ
م
ك
و
.
تعــين قافيتـه "
ّ
ّ
مقطع الفصول"(.)6

اخلفاجي :السجع  :متاثل احلرو
ّ

الشـعر"
ّ

()1

 ،وجــاء

تعريــف

كمــا ورد مصــطلح الســجع عنــد العلــوي (ا 131هـ ـ) كتابــه الط ـراز :هــو اتفــاق الفواصــل
الكالم املن،ور

احلر  ،أو

الوزن  ،أو

جمموعهما"(.)1

وقــد عــر ه
الطيــيب(ا134ه) الســجع قــائال " :هوتواطــؤ الفاصــلتني علــى احلــر اتخــري أو الــوزن ،
ّ
واليقال التنزيل أسجاع وإّمنا فواصل"(.)9
_____________________
()1مقاييس اللّغة  :ابن فارس ،ج / 3ص.136
( )2اإليضاح في علوم البالغة :الخطيب القزويني (ت938ه) ،تحقيق:عمادبسيوني زغلول،بيروت ،لبنان،ط(/ 3د.ت)،ص.222
الدمشقي -اعتنى به أبو غ ّدة  ،دار البشائر اإلسالمية ،بيروت ط3
()3التبيان لبعض المباحث في القرآن على طريق اإلتقان  :طاهر الجزائري
ّ
1112/ه،ص.262

( )1مفتــاح العلــوم  :يوســف بــن محمــد بــن علــي الســكاكي (121ه) ،تحقيــق  :عبــد الحميــد هنــداوي  ،دار الكتــب العلميّــة  ،بيروت،لبنــان،

ط1122/1ه2222-م ،ص.612

سر الفصاحة :محمد الخفاجي ،ص.222
(ّ )6
العلوي(ا112ه)،دار الكتب الخديوية ،مصر(،د.ط) 1332/هـ1811 -م
()1الطراز المتضمن ألسرار البالغة  :يحي بن حمزة
ّ
،ج/3ص.19

( )9التبيان في البيان  :شرف ال ّدين ِ
الطيبي،تحقيق :يحى مراد  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت،لبنان،ط 2221/ 1م ،ص.262
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فك ّـل هـذه التعـاريف جي همـع أصـحاهبا علـى أ ّن الســجع

الكـالم تـآلف أواخـر الكلـم علـى علـى نســق

عجاز،أي اتواخر م،ل:مـا أبعـد مـا فاا،ومـا أقـرب
مبين على سكون ات
كما تأتلف القوا ،والسجع ّ
ّ

مــاهو آا.واتصــل

الســجع،أن يكــون

متكلّف"(.)1
واتصل

السجع إمنّا هو اإلعتدال

الن،ر،لكنّــه قــد يــأيت

الشــعر،فيزيده حســنًا إذا كــان غــري

مقاطع الكالم ،واإلعتدال مطلـوب

متيــل إليــه بــالطبع ،ومــع هــذا فلــيس الوقــو

مجيـع اتشـياء ،والـنّفس

الســجع عنــد اإلعتــدال فقــط… بــل ينبغــي أن تكــون

()2
الص ـويت
اتلفــا املســجوعة حلــوًة حــاد ًة ،طنان ـةً رنان ـةً ،ال غ ،ـةً ولبــارد ًة…" والســجع ذلــك اتيقــاع ّ

واحلــر

الّـذي ينتجــه حســن تقســيم الكــالم إىل أجـزاء  ،تنتهــي حبــرو متشــاهبة  ،وهــو املعــىن الّـذي

ـحا
جنــده واضـ ً

تعريــف ابــن خلــدون

سجعا"(.)3
سمى ً
قافية واحدة ي ّ

قولــه " هــو الّـذي يــؤتى بــه فقــط  ،ويلتــزم كـ ّـل كلمتــني منــه

_____________________
( )1صبح األعشى  :ابن علي القلقشندي ،تحقيق :يوسف علي الطويل،دار الفكر،دمشق،سوري ،ط1899/ 1م ،ج/2ص.291
( )2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  :ابن األثير  ،ص.213-212
( )3البالغة فنونها وأفنانها :فضل حسن عبّاس ،دارالفرقان ،األردن ،ط1119/1ه1889-م .ص .321
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ثانبا -أقسام السجع في الفاصلة القرآنية.
ـمرصع ،وسو
قسم العلماء السجع إىل ع ّدة أقسام منها :املتوازي،والـمطَّر ،والـموازي،واملـشطر،وال ّ
ّ
القرآن الكر .

نعرض رذه التقسيماا على ضوء ما ورد منها

-0الســجع المتــوازي أو المــوازي :وهــو"رعايــة الكلمتــني اتخريتــني

ـروي "(،)1وهــو أشــر
الــوزن والـ ّ

فكلمة (مرفوعة) تقابل لفظة ( موضوعة) وزناً وروياً  ،وكالمها وقع

هناية الفقرة.

القــرآن قولــه تعــاىل،يبّني مــا أع ـ ّده اهلل للمــؤمنني املتقــني ،مــن

أنـ ـواع الســجع.وم ،ــال ذل ــك مــا وق ــع منــه
ه
وعةٌ ﴿.)2("﴾﴾03
اب َّم ْوض َ
نعيم اجلنّة،فقال حمكم كتابه﴿:ف َيها سرٌر َم ْرف َ
وعةٌ ﴿َ ﴾04وأَ ْك َو ٌ

ـوي قــول احلبيــب حممــد ( صــلى اهلل عليــه وسـلّم)( :اللّهــم أعــط منفقـاً
ومــن ذلــك اتســلوب النبـ ّ
خل ًفا  ،وأعط ممس ًكا تل ًفا ) "(.)3
ـطرف  :وه ــو " أن تتّف ــق الكلمت ــان اتخريت ــان
 -2الس ــجع المتط ــرف أو " المـ ـ َّ

احل ــر اتخ ــري

أي حــرو الســجع ) واختالفهمــا الــوزن"(.)1وم،الــه مــا ورد اتســلوب القــرآين قولــه تعــاىل علــى
( ّ
هه
ـارا ﴿َ ﴾04وقَـ ْد َخلَ َقكـ ْـم
الس ـالم )یاطــب قومــهَ ﴿:م ـا لَكـ ْـم َال تَـ ْرجــو َن للَّــه َوقَـ ً
لســان ســيدنا نــوح ( عليــه ّ
أَطْ َو ًارا ﴿(.)1("﴾﴾03فوقارا ) (وأطوارا ) اتفقتا احلر اتخري( الراء) دون الوزن.
______________________
( )1اإليضاح في علوم البالغة:الخطيب القزويني  ،ج /1ص.129
( )2سورة الغاشية :اآليتان [ .]11-13
()3الحديث أخرجه البخاري (  )1112ومسلم (  )2393وفي تهذيب اآلثار :ابن جرير الطبري  ،ج/1ص.129
( )1اإليضاح في علوم البالغة  :الخطيب القزويني  ،ج /1ص129
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املرصــع تناســبًا بــني ألفــا الفصــلني
 - 4الســجع
َّ
المرص ــع ":ويعـ ّد الســجع ّ

الــوزن الصــر واحلــر

إثابــة املؤمنني،وعــذاب الكــافرين ﴿:إه َّن

اتخــري"( .)2ونــذكر مــن أم،لتــه اتســلوب قولــه تعــاىل ،
ه ه
ه
ـار لَهفــي َج هحــي ٍم ﴿ .)3("﴾﴾03فــإ ّن كـ ّـل لفظــة الفقــرة اتوىل مــن اآليـة
ْاتَبْـَـر َار لَفــي نَعــي ٍم ﴿َ ﴾04وإ َّن الْف َّجـ َ
أيضـا
الكرميــة تقابــل لفظــة أخــرى الفقــرة ال،انيــة وزهنــا ورويهــا.ف ـ (األبــرار) تقابــل( الفجــار) .وم،لــه ً
قول ــه تع ــاىل ﴿:إه َّن إهلَْيـنَ ــا إهيَ ــابَـه ْم ﴿ ﴾52مثَّ إه َّن َعلَْيـنَ ــا هح َس ــابَـهم ﴿.)1("﴾﴾52فق ــد قابل ــت ك ـ ّـل لفظـ ــة

اآليةالكرمي ــة

الفق ــرة اتوىل  ،لفظ ــة أخ ــرى

الفق ــرة ال،اني ــة ،عل ــى وزهن ــا ورويه ــا .وق ــول أيب الف ــتح

البسيت* :ليكن إقدامك توكالً،وإحجامك تأمالً"(.)6
-3السجع المشطر :
سمى املشطور ،والتشطري  " .وهو موجود
وي ّ

كل
خمتص به  ،حي جيعل القائل
ّ
الشعر و ّ
ّ

شطر من شطري البيت سجعة خمتلفة تختها " ()2م،ل ذلك قول أيب متام(: )1
تَ ْدبـري معـتَ ه
ص ٍم باهلله مْنـَ هتق هم هلله مر ٍ
تقب ،
ْ

اهلله مر ه
تغب.

___________________
( )1سورة نوح  :اآليتان []11-13
سر الفصاحة :ابن سنان الخفاجي  ،ص.182
(ّ )2
(.)4سورة االنفطار  :اآليتان []11-13
( )1سورة الغاشية  :اآليتان []21-26
(*)هو علي بن محمد البستي الشافعي أبو الفتح أديب كاتب شاعر فقيه  ،ولد سنة 312هـ الموافق سنة 891هـ ،وتوفى في طريقه إلى بخارا
سنة 161هـ الموافق سنة 1216هـ  .ومن آثاره ديوان شعر وشرح مختصر الجويني في فروع الفقه الشافعية  (.البداية والنهاية:أبو الفداء
إسماعيلبن كثير(ت991ه) ،دار عالم الكتب ،مصر ،ط1123/1ه1899-م ،ج/ 11ص ).399
( )6اإليضاح في علوم البالغة  :الخطيب القزويني ،ج/1ص.129
( )1المصدر السابق :ج /1ص.221
عزام،دار المعارف،القاهرة ،مصر،ط(/1د.ت)،ج/1ص.69
( )9ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي،تحقيق  :محمد عبده ّ
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ثالثا -السجع في القرآن الكريم بين معارضيه و مؤيديه.
اختل ــف العلم ــاء

صـ ـويتّ  ،وق ــد
الق ــرآن الك ــر  ،نظ ـ ًـرا لوج ــود تش ــابه ّ

إثب ــاا الس ــجع ونفي ــه

انقسموا إىل طائفتني :
-طائفة تنفي وجود السجع

القرآن  ،وتراه عيبًا

الكالم  ،ورا

 -وطائفة التنفي السجع من القرآن  ،والتتح ّـرج مـن وروده

ذلك حجج وأسباب.

الكـالم  ،بـل تـراه زينـة ورون ًقـا فيـه ،ورـا

ذلك حجج وأسباب.

 -1المعارضون لوجود السجع في القرآن الكريم:
إ ّن النافيني لوجود السجع

الرماين والباقالين قد ارتـبط النفـي عنـدهم
القرآن الكر وعلى رأسهم ّ

مبفهــوم خــاص للســجع الميكــن أن يتح ّق ـق

دائم ـا  ،ومــن هــذا
القــرآن ،وهــو تبعيــة املعــاين لأللفــا
ً

الكهـان  ،ت ّن سـجعهم يغلـب عليـه التّكلّـف
ذم النىي صلى اهلل عليه وسلّم قول الشعراء وقـول ّ
املنطلق ّ

الش ـعر  ،فقــال تبــارك وتعــاىل ﴿:إهنـَّـه لََقـ ْـول
 ،كمــا نفــى القــرآن عــن النــيب( صــلى اهلل عليــه وســلم) قــول ّ
ـيال َّم ـ ــا تـؤهمن ـ ــو َن ﴿ ﴾30وَال بهَق ـ ــوهل َك ـ ـ ه
ـول َك ـ ـ ـ هرٍ ﴿ ﴾31وم ـ ــا ه ـ ــو بهَق ـ ــوهل َش ـ ـ ه
رس ـ ـ ٍ
ـيال َّم ـ ــا
ـاه ٍن قَله ـ ـ ً
ـاع ٍر قَله ـ ـ ً
ْ
ََ
ْ
َ ْ
َ
َ
تَ ـ َذ َّكرو َن ﴿.)1("﴾﴾35ول ــذلك ج ــاز أن يطل ــق عل ــى أواخ ــر اآلي ــاا الق ــرآن فواص ــل ومل يطل ــق عليه ــا
أسجاعا.
ً
السلف
وهذه آراء بعض علماء ّ

نفي السجع من القرآن الكر .

____________________
( )1سورة الحاقة :اآليات [.]12-12
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الرمـاين وجــود الســجع
الرمــاين(:ا483ه ـ) :نفــى ّ
رأي علـي بــن عيســى ّالفواصــل والســجع  ،واعت ــرب الســجع والفواصــل بالغ ــة  ،فقــال

متش ــاكلة

() 1

القــرآن الكــر  ،وفـّـرق بــني

بــاب الفواص ــل ":الفواصــل ح ــرو

ـب وذل ــك أ ّن
املق ــاطع توج ــب حس ــن إفه ــام املع ــاين والفواص ــل بالغ ــة  ،واتس ــجاع عي ـ ٌ

الفواصل تابعة للمعاين ،و ّأما اتسجاع فاملعاين را تابعة  ،وهو قلب ما توجبه احلكمة من ال ّداللـة  ،إذ

ماسـة ،فـإذا كانـت املشـاكلة
كان الغرض الّذي هو حكمة إّمنا هو اإلبانة عن املعاين اليت احلاجـة إليهـا ّ
وصلة إليه فهو بالغة  ،وإن كانت املشاكلة على خال ذلك فهو عيب ول ْكنَة ،إلنّه تكلّف من غـري

الوجه الّذي توجبه احلكمة"(. )2

تهنا طريق إىل إفهام املعاين اليت
الرماين قائـال  " :وفواصل القرآن كلّها بالغة وحكمة ّ ،
مث يستطرد ّ

حتتاج إليها

أحسن صورة يد ّل هبا عليها  ،وإّمنا أخذ السجع

الكالم من سجع احلمامة  ،وذلك

أنّه ليس فيه إالّ اتصواا ملا تـكـلِّف من غري وجه احلاجة إليه  ،والفائدة فيه مل يعت ْد به  ،فصار مبنزلة
ما ليس فيه إالّ اتصواا املتشاكلة " (. )3
فالرماين يفرق بني الفاصلة والسجع
ّ

عيب ،والفواصل :ألفاظها
اجلواز ،فالفاصلة بالغة ،والسجع ٌ

تتبع املعاين ،والسجعّ :احتدا حروفه دون نظر إىل املعىن ،والقرآن

نظرة يعلو أن يكون سجعاً"(.)1

___________________
()1أصل كلمة ( مشاكلة ) مـن المماثلـة  ،قـال ابـن فـارس  ( :الشـين والكـاف والـالم معظـم بابـه المماثلـة  ،تقـول  :هـذا شـكل هـذا أي مثلـه .
(مقاييس اللغة  ،أحمد بن فارس ،ج/ 3ص -221ـ ).226
الرماني  ،ص.89
()2ثالا رسائل ّ :
( )3المصدر نفسه  :ص.89
()1الفاصلة في القرآن  :محمدالحسناوي  ،ص .12

224

الفصل الثاني

لعل احلكمة
و ّ

الصّوت اللّغوي يف فواصل اآليات القرآنية

الكهـان،
نظرته تلك إىل السجع ،أ ّن ذلك كان مبنياً على أساس ما أمامه مـن سـجع ّ

ومــا فيــه مــن الغرابــة والقــبح الّـذي ال يقبــل جــدالً ،وإالّ مــن الســجع ممـّا يزيــد املعــىن قــوًة ،وتكــون ألفاظــه

تابعة ملعانيه ،ويسهل قبوله ،وجييء عامالً من عوامل التأكيد"(.)1

رأي القاضــي أيب بكــر البــاقالين (:ا314هـ ـ)  :يع ـ ّد البــاقالين* مــن أبــرز أعــالم امل ـؤلفنيالقرآن  ،كما يع ّد كتابه" إعجاز القرآن"عمدة الباح،ني فيه،وقـد يكـون نفيـه للسـجع

إعج ــاز

القـرآن مناصـرة

مذهب اتشاعرة*،الّذي كان يـدين بـه  ،وقـد اسـتهل فصـله بقولـه  " :ذهـب أصـحابنا كلّهـم إىل نفـي
السجع من القرآن الكر  ،وذكره الشيخ أبو احلسن اتشعري

*

غري موضع من كتبه"(.)2

___________________
( )1المرجع السابق:ص.12
(*) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم القاضي أبـو بكـر البـاقالني البصـري صـاحب التصـانيف وكـان يضـرب المثـل بفهمـه وذكائـه ،
كـان ثقــة عرافـاً بــالكالم صــنف الــرد عــل الرافضــة والمعتزلــة والخــوارج والجهميــة ،تــوفي فــي ذي القعــدة ســنة ثــالا وأربــع مائــة (.ينظــر  :وفيــات
األعيان البن خلكان :ج / 1ص ).218
(*) يطلق على رجال هذا المذهب ( األشعرية ) أو ( األشاعرة ) نسبة إلى مؤسسه أبي الحسن األشعري وهو مذهب كالمي في أهل السنة ،
نهض لتقويم اعوجاج المعتزلة ومغاالتهم  ،والنحراف أهل القدر ممن تأولوا القرآن على أرائهم في رؤية اهلل تعالى باألبصار  ،وإنكار شفاعة
الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ،وعذاب القبر  ،والقول بخلق القرآن  ،وخلق العباد للشر  ،وخلود العصاة في النار  ،ونفي الوجه واليد والعنين
والتنزل هلل تعالى وما شابه ذلك  .ومن رجال هذا المذهب غير األشعري والباقالني  :الغزالي ت  626هـ  ،والبيضاوي  196هـ  ،والسيد
الشريف الجرجاني  911هـ(ينظر :دائرة المعارف اإلسالمية النسخة العربية ،كتاب الشعب ـ مج 3ع/ 22،ص)138 -128
(*) مـذهب إســالمي كالمــي  ،نشـأ فــي العصــر األمـوي  ،واختلــف فــي ســبب تسـميته  :مـن ذلــك اعتـزال أبــرز أئمتــه واصـل بــن عطــاء  ..مجلــس
الحســن البصــري  .يقــول " أبــو الحســن الخيــاط "  :لــيس أحــد يســتحق االعتــزال حتــى يجمــع القــول باألصــول الخمســة  :التوحيــد  ،والعــدل ،
والوعـد والوعيـد  ،والمنزلـة بـين المنـزلتين  ،واألمـر بــالمعروف والنهـي عـن المنكـر (.ينظـر  :المـذاهب اإلسـالمية  ،تــأليف  :محمـد أبـو زهـرة ـ
مكتبة اآلداب ومطبعتها  ،مصر(،د.ط)(/د.ت) ،ص ).211 -229
( )2األدب اإلسالمي  :نايف معروف  ،دار النفائس  ،بيروت ،لبنان.ط ،1889/3ص.23
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.وذهب ك،ري ممن یالفهم إىل إثباا السجع
وأنّه من اتجناس اليت تقع فيا التفاضل

القرآن  ،وزعموا أ ّن ذلك ممّا يبني به فضل الكالم ،

البيان والفصاحة ،كالتجنيس واإللتفاا  ،وما أشبه ذلك

من الوجوه اليت تعر هبا الفصاحة  ،وأقوى ما يستدلون به عليه :
موضع

الكل على أ ّن موسى أفضل من هارون (عليهما السالم )ومل َكان السجع قيل
اتفاقّ
َ
()1
":هارون وموسى " ،وملا كانت الفواصل موضع آخر بالواو والنون  ،قيل " موسى وهارون" .
وقد جاء

يصح أن يتفق كلّه غري مقصود إليه.
القرآن سجع ك،ري فال ّ

ويبنون اتمر

ذلك كلّه على حتديد معىن السجع .قال أهل اللّغة (هو مواالة الكالم على وزن

(* )
رددا صومها وأنشد :
واحد  ،قال ابن دريد :سجعت احلمامة معناه ّ

ض ْح ًوا غصو ٌن نَوائع .
لسواجع * متيل هبا َ
طَ هربْ َ
ت وأبكتك احلمام ا ّ
مث قــال " :والّـذي يق ّدرونــه أنـّـه ســجع فهــو وهــم تنـّـه قــد يكــون الكــالم علــى م،ــال الســجع  ،وإ ْن مل
ـتص بــبعض الوجــوه دون بعــض ت ّن الســجع مــن
يكــن سـ ّ
ـجعا یـ ّ
ـجعا ت ّن مــا يكــون بــه الكــالم سـ ً
الكالم يتبع املعىن فيه اللّفظ الّذي يؤدي السجع  ،وليس كذلك مـا اتفـق ممّـاهو تقـدير السـجع مـن
القرآن

تابعا للمعىن  ،وفصل بني أن ينتظم الكـالم
ت ّن اللّفظ يقع فيه ً

نفسـه بألفاظـه الـيت تـؤدي

املعىن  ،ومت انتظم املعـىن بنفسـه دون السجـع كـان مستجلـبًا لتحسـني الكالم دون

_____________________
( )1إعجاز القرآن الكريم  : :أبو بكرالباقالني  ،ص.69
(*) ابن دريد هو أبو بكر محمد بن الحسن بـن دريـد بـن عتاهيـة األزدي البصـري  ،صـاحب التصـانيف  .قـال الـذهبي  :تـوفي فـي شـعبان سـنة
 321هـ وله  89هـ (.يُنظر:معجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة األديب :ياقوت بن عبد اهلل الرومـي الحمـوي ،ج  / 6ص 321 -281
.
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تصحـيح املعىن "(.)1
ـجعا لك ــان غ ــري خ ــارج ع ــن
مث قــال  " :وه ــذا الّ ـذي يزعمون ـه غ ــري ص ــحيح  ،ول ــو ك ــان الق ــرآن س ـ ً

أســاليب كالمهــم  ،ولــو كــان داخ ـالً فيهــا مل يقــع بــذلك إعجــاز  ،ولــو جــاز أن يقول ـوا  :هــو ســجع
معجــز جلــاز رــم أن يقولـوا :شــعر معجــز  ،وكيــف والســجع ممــا كــان يألفـه الكهانــة مــن العــرب  ،ونفيــه
من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعر ؟ ت ّن الكهانة تنا النبـواا  ،ولـيس كـذلك الشـعر
.)2("...
هذا جممل رأي الباقالين

نفي السجع من القرآن الكر  ،والّذي مل یرج فيه عن رأي سابقه ،

الرماين  ،والّذي مل يعت بالسجـع
علي بن عيسى ّ

القـرآن وأدار كالمـه على الفاصلة

القرآن

الكر .

وعلــى هــذا فــاملنكرون لوجــود الســجع

الرمــاين (ا483هـ ـ) املعتــزيل ،والبــاقالين
القــرآن كــأبو احلســن ّ

(ا314هـ ـ ـ)اتشـ ــعري ،وشـ ــيخه أبواحلس ـ ــن اتشـ ــعري(453ه)وبعـ ــض مم ـ ــن جـ ــاء بعـ ــدهم كالقاض ـ ــي
السـبكي(ا114ه ـ) ،وابـن خلـدون(ا818ه ـ)،وعبـد احلميدحسـن،
عياض(ا233ه) ،وهبـاء الـدين ّ
والبوطي ،والدكتورة عائشة عبد الرمحان وغريهم"،وحجج مذهبهم مجيعا كاآليت(:)3

-الفواصل بالغة  ،واتسجاع عيب  ،وذلك أن الفواصل تابعة للمعاين  ،وأما اتسجاع فاملعاين

تابعة را(.)1

____________________
()1إعجاز القرآن الكريم  :أبو بكر الباقالني  ،ص.99
( )2المصدر نفسه ،ص .81-82
( )3الفاصلة في القرآن :محمد الحسناوي  ،ص .22
( )1يُنظر :إعجاز القرآن  :أبو بكرالباقالني  ،ص .69
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أن الســجع ممــا كــان يألفــه الكهــان مــن العــرب  ،ونفيــه مــن القــرآن أجــدر بــأن يكــون حجــة مــن نفــيالشـ ــعر  ،تن الكهانـ ــة تنـ ــا النب ـ ـواا  ،ولـ ــيس كـ ــذلك الشـ ــعر " ( )1قـ ــال تعـ ــاىل َ ﴿ :وَمـ ــا هـ ـ َـو بهَقـ ـ ْـوهل
()2
ه ه
ه
ِّعَر َوَما يَنبَغهي لَـه إه ْن ه َـو إهَّال هذ ْك ٌـر َوقـ ْـرآ ٌن
َشاع ٍر قَل ًيال َّما تـ ْؤمنو َن ﴾" وقوله أيضا َ ﴿ :وَما َعلَّ ْمنَاه الش ْ
ني ﴾"(.)3
ُّمبه ٌ
 -قــد روي أن النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم قــال للــذين جــاؤوه وكلمــوه

شــأن اجلنــني قــائلني  :كيــف

نــدي مــن ال شــرب والأكــل وال صــاح فاســتهل ألــيس دمــه قــد يطـ ّـل ؟ فقــال  ( :أســجاعة كســجاعة

اجلاهليــة ؟ ) و بعضــها  ( :أســجعاً كســجع الكهــان ؟ ) ف ـرأى ذلــك مــذمومامل يصــح أن يكــون
داللته(.)1
 -وأما اتمور اليت يستيح إليها الكالم فإهنا ختتلف فرمبـا كـان ذلـك يسـمى قافيـة وذلـك إمنـا يكـون

الشعر ورمبا كان ما ينفصل عنده الكالمان مقاطع السجع ورمبا مسـي ذلـك فواصـل وفواصـل القـرآن ممـا
هو خمتص هبا ال شركة بينه وبني سائر الكالم فيها وال تناسب"(.)6
لــو كــان القــرآن ســجعا لكــان غــري خــارج عــن أســاليب كالمهــم ولــو كــان داخــال فيهــا مل يقــع بــذلكإعجاز "(.)1
___________________
()1المصدر نفسه  :ص.69
( )2سورة الحاقة  :اآلية [. ]11
( ) )3سورة يس :اآلية [. ] 18
()1يُنظر :إعجاز القرآن :أبو بكرالباقالني  ،ص.99-99
()6المصدر نفسه :ص .11
( )1المصدر نفسه :ص.12
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 ولو جاز أن يقولوا  :هو سجع معجز جلاز رم أن يقولوا  :شعر معجز" (.)1 -ال يقال

القرآن أسـجاع  ،رعايـة لـألدب  ،وتعظيمـاً وتنزيهـاً لـه عـن التصـريح مبـا أصـله

احلمـام

اليت هي من الدواب العجم  ،لكونه من نغماا الكهنـة علـى ك،ـرة إطالقـه علـى هـذا اتصـل  ،اللعـدم
وجوده

نفس الوقت

القرآن"(.)2

 -و ّأم ـا مــا ذكــروه مــن تقــد ( موســى )علــى ( هــارون ) عليهمــا الســالم

موضــع وتــأخريه عنــه

موضع ملكان السجع وتساوي مقاطع الكالم فليس بصحيح ت ّن الفائدة عنـدنا غـري مـا ذكـروه وهـي
الصـعب الّـذي تظهــر بــه
القصـة الواحــدة بألفــا خمتلفــة وتــؤدي معــىن واحـ ًـدا مــن اتمــر ّ
أ ّن إعــادة ذكــر ّ
الفصــاحة وتتبــني بــه البالغــة وأعيــد ك،ــري مــن القصــص

مواضــع ك،ــرية خمتلفــة علــى ترتيبــاا متفاوتــة

ـررا  ،ولــو كــان فــيهم متكــن مــن املعارضــة
ونبه ـوا بــذلك علــى عجــزهم عــن اإلتيــان مب،لــه مبتــدأ بــه ومكـ ً

القص ـة وعـ ّـربوا عنهــا بألفــا رــم تــؤدي تلــك املعــاين وحنوهــا وجعلوهــا بــإزاء مــا جــاء بــه
لقصــدوا تلــك ّ
وتوص ـلوا بــذلك إىل تكذيبــه وإىل مســاواته فيمــا حكــى وجــاء بــه  .وكيــف وقــد قــال رــم  ﴿ :فَـ ْليَ ـأْتوا
ّ
()3
هحب هدي ٍ ِّمْ،له هه إهن َكانوا ه ه
ني ﴾"
صادق َ
َ
َ
مجيعـا
اواته فعلى هـذا يكـون املقصـد بتقـد بعـض الكلمـاا وتأخريهـا إظهـار اإلعجـاز علـى الطـريقني ً

دون السجع الّذي تومهوه "(.)1

____________________
( )1المصدر السابق  :ص69
()2من قضايا اللّغة والنقد والبالغة  :عبد الرؤوف مخلوف ،مكتبة الفالح  ،الكويت  ،ط1121/1ه1891-م،ص.116
( )3سورة الطور :األية [ .] 31
()1المرجع نفسه  :ص .12 -11
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القرآن الكر يتبني مايلي:

تابعا له .
 أ ّن السجع املنهى عنه هو السجع املتكلّف الّذي يكون املعىن ً أ ّن احلدي الشريف املتضمن إنكار سجع الكهان النهى فيه مل يكن عن السجع نفسه  ،وإّمنا عـناحلكم املتبوع قول الكاهن.
 مـا دعـا بعـض العلمـاء إىل تســمية ك ّـل مـارغبة

ـجعا
القـرآن مـن فواصــل ومل يس ّـموا مـا متاثلـت حروفـه سـ ً

تنزيه القرآن والوصف املروي عن الكهنة .

اللس ـيوطي(ا100ه ـ ـ) فق ــال" :وأظ ـ ّـن أ ّن الّ ـذي دع ــاهم إىل تس ــمية ج ـ ّـل م ــا
وإىل ه ــذا ّ
توص ّ
فواصــل ،ومل يسـ ّـموا مــا متاثلــت حروفــه ســجعاً رغبــتهم
الكــالم املــروي عــن الكهنــة ،وهــذا غــرض

الق ــرآن

تنزيــه القــرآن عــن الوصــف الالّحــق بغــريه مــن

التســمية قريــب"(.)1هــذه أدلــة املــانعني ل ـورود الســجع

الرماين والباقالين وغريهم.
القرآن الكر وكان أورم اتشاعرة  ،مث تابعهم ك،ري من العلماء م،ل ّ
وبقي أن نشري إىل الفئة اليت قالت بوجود السجع

___________________
السيوطي  ،ج/2ص.213
()1اإلتقان في علوم القرآن  :جالل ال ّدين ّ
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 -2المؤيدون لوجود السجع في القرآن الكريم.
التوجه ال،اين قضية السجع والفاصلة فإنّه يتحرك اجتاه نقيض  ،إذ أ ّهنم أقروا وجوده فيه ،
ّأما ّ
وهو مذهب العسكري  ،وابن سنان اخلفاجي  ،وضياء الدين بن اتثري  ،وآخرون  .فأنّنا سنذكر آراء
بعضهم على سبيل امل،ال ال احلصر :
*
الرم ــاين التفري ــق ب ــني
أي
ر
 رأي أيب ه ــالل العس ــكري (ا412ه ـ ـ):مل ي ـ َـر أب ــو ه ــالل العس ــكريّ
الفواصل والسجع  ،واعتبـار السـجع عيبًـا  ،والفواصـل بالغـة  ،فهـو جييـز السـجع،وإن كـان يـذم سـجع
ـب " بقولــه .. ":وكــذلك
الكهــان .كمــا أنّـه ّ
الرمــاين  " :الفواصــل بالغــة واتســجاع عيـ ٌ
رد علــى قــول ّ
مجي ــع م ــا الق ــرآن ممّـ ـا جي ــري عل ــى التس ــجيع واالزدواج خم ــالف متك ــني املع ــىن  ،وص ــفاء اللّف ــظ ،
وتض ــمن الطـ ــالوة واملـ ــاء  ،ملـ ــا جيـ ــري جم ـ ـراه مـ ــن كالم ـ ـاخللق  ،أال تـ ــرى قولـ ــه ع ـ ــز وجـ ــل﴿:والْع هاديـ ـ ه
ـاا
ّ
ّ َ َ َ
ـاا قَـ ـ ـ ـ ْدحا ﴿ ﴾5فَـ ـ ــالْمغهري ه
ض ـ ـ ــبحا ﴿ ﴾0فَالْموهري ـ ـ ـ ه
اا ص ـ ـ ـ ْـب ًحا﴿ ﴾4فَ ـ ـ ـأَثَـ ْر َن بهـ ـ ـ هـه نَـ ْق ًع ـ ـ ــا ﴿ ﴾3فَـ َو َس ـ ـ ـطْ َن بهـ ـ ـ هـه
ً
َ
َ ًْ
َ
()1
الس ـماء
و
"
:
ـاهن
ـ
ك
ال
ـول
ـ
ق
ـل
ـ
،
م
ـن
ـ
م
ـرى
ـ
جمل
ا
ـذا
ـ
ه
ـة
ـ
ي
ر
اجلا
ـامهم
ـ
س
أق
ـع
ـ
ي
مج
ـن
ـ
ع
ـان
ـ
ب
ـد
ـ
ق
مجَْ ًعــا ﴿"﴾﴾2
ّ

واترض  ،والقرض والفرض  ،والغمر والربض*.

التعسف ورذا ما قاله النيب (صلى اهلل علية وسـلم )لرجـل
وم،ل السجع مذموم  ،ملا فيه من التكلّف ،و ّ

 ،قال لـه  :أنـدى مـن ال شـرب ،وال أكـل ،وال صـاح واسـتهل  ،فم،ـل ذلـك بطـل ؟ ! أسـجعأ كسـجع
الكهان ؟!
ت ّن التكلّف سجعهم ٍ
فاش  ،ولو كرهه (عليه الصالة والسالم )لكونه سـجعاً لقـال  :أسـجعا
التعسف مل يكن مجيع
؟! مثّ سكت  ،وكيف ّ
يذمه ويكرهه وإذا سلم من التكلّف  ،وبر من ّ
_____________________
(*) أبو هالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن يحى بن مهران العسكري  ،عالم باألدب وله شعر  ،من كتبه  :جمهرة األمثال ،
وشرح الحماسة ( .يُنظر:األعالم  :الزركلي ،ج/2ص)21
()1سورة العاديات :اآليات [.]6-1
ض:القلي ـ ــل .م ـ ــاء بَـ ـ ـ ْـرض :قلي ـ ــل وه ـ ــو خ ـ ــالف الغَ ْمر،والجم ـ ــع  :بُـ ـ ـ ُـروض  ،وبِـ ـ ـراض  ،وأَبْـ ـ ـ َـراض(ينظ ـ ــر :لس ـ ــان الع ـ ــرب  :اب ـ ــن منظ ـ ــور ،
البَـ ـ ـ ْـر ُ

ج/1ص،111مادة:برض).
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صنوفالكالم أحسن منه"(.)1
الرماين والباقالين ،ومن سار على
كل من ّ
يفهم من كالم أيب هالل العسكريّ أنّه خمالف ملا دعا إليه ّ

هنجهم ،فهو ال يذم السجع عامةً ،إالّ ما كان منه متكلّفاً،
ومتعسفاً فإنّه مذموم عنده .أ ّما ما جاءَ
ّ
حممود عنده ،وهو يقول بسجع القرآن ،ولكنّه
منه خالياً من التكلّف وقد خرج على الطبع ،فهو ٌ
سجع من نوع خاص ،ال ميكن تحد أن جياريه أح ٌد أو َياذيه.

-ابـن ســنان اخلفــاجي(ا322ه ـ):ذهــب ابــن سـنان اخلفــاجي*إىل وجــود السـجع

ورد علــى
القــرآن ّ ،

ـب  ،وعلّ ـل ذلــك مبــا
الرمــاىن كتابــه " سـ ّـر الفصــاحة " فقــال  " :إ ّن الفواصــل بالغــة والســجع عيـ ٌ
ّ
ذكرناه من أ ّن السجع تتبعه املعاين  ،والفواصل تتبع املعاين  ،وهذا غري صحيح  ،والّذي جيب أن َيرر
ذلــك أن يقــال  :إ ّن اتســجاع حــرو مماثلــة

مقــاطع الفصــول عل ـى مــا ذكرنــاه .والفواصــل عل ـى

ضربني  ،ضرب يكون سجعاً  ،هو ما متاثلت حروفـه
تقابلت حروفه

املقـاطع  ،وضـرب ال يكـون سـجعاً  ،وهـو ملـا

كل من هذين القسـمني ـ أعـين التماثـل والتقـارب مـن
املقاطع  ،ومل تتماثل .وال یلو ّ

حت يكون متكلفـاً يتبعـه املعـىن  .فـإ ْن
أن يكون يأيت طوعاً سهالً  ،وتابعاً للمعاين  ،وبالض ّد من ذلك ّ

كان من القسم اتول  ،فهواحملمود الـدال علـى القصاصـة وحسـن البيـان  .وإن كـان مـن ال،ـاين  ،فهـو

مذموم

____________________
()1كتاب الصناعتين :أبو الهالل العسكري  ،ص.212
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مرفوض .فأما القرآن فلم يرد فيه إالّ ما هو من ه
القسم اتول احملمود  ،لعلوه
ّ
ويس ــتمر اخلف ــاجي

تفني ــد آراء م ــن نف ــى الس ــجع

الفصاحة "(.)1

الرم ــاين  :إ ّن
الق ــرآن فيق ــول " :و ّأم ـ ـا ق ــول ّ

الســجع عيــب  ،والفواصــل بالغــة  ،فغلــط  ،فإنّـه أراد بالســجع مــا يتبــع املعــىن  ،وكأنّـه غــري مقصــود،
فــذلك بالغــة  ،والفواصــل م،لــه  ،وإن كــان يريــد بالســجع مــا تقــع املعــاين تابعــة لــه  ،وهــو مقصــور
عيب  ،والفواصل م،له ،وكما يعـرض التكلّـف
متكلّف  ،فذلك ٌ
كذلك يعرض

السـجع عنـد طلـب متاثـل احلـرو

الفواصل عند طلب تقارب احلرو .

مثّ يوضح اخلفاجي أسباب تسـمية مـا

كل ما
دعا أصحابنا إىل تسمية ّ

ـجعا فيقـول  " :وأظ ّـن أ ّن الّـذي
القـرآن فواصـل ولـيس س ً

سجعا  ،رغبة
يسموا ما متاثلت حروفه ً
القرآن فواصل  ،ومل ّ

القـرآن عـن الوصـف الالّحــق بغـريه مـن الكــالم املـروي عـن الكهانـة وغــريهم  ،وهـذا غـرض

تنزيه

التســمية

قريب.
فأم ــا احلقيق ــة فم ــا ذكرن ــاه  ،تنـّ ـه ال ف ــرق ب ــني مش ــاركة بع ــض الق ــرآن لغ ــريه م ــن الك ــالم كون ــه
ـجوعا  ،وبــني مشــاركة مجيعــه
ـجوعا  ،وبــني مشــاركة بعــض القــرآن لغــريه مــن الكــالم كونــه مسـ ً
مسـ ً
كالما عربيًا ومؤل ًفا … وهذا ممّا ال یفى فيحتاج إىل زيادة
كونه ً
عرضا وصوتا و ً
بني الفواصل اليت تتماثل حروفها

البيـان  ،وال فـرق

املقاطع  ،وبني السجع" (.)2

ـجوعا
مث يستطرد قائالً " فإن قال قائل  :إذا كان عندكم أ ّن السجع حممود فهـال ورد القـرآن كلّـه مس ً
 ،وما الوجه

ورود بعضه غـري مسـجوع "  .قيـل  :إ ّن القـرآن أنـزل بلغـة العـرب  ،وعلـى عـرفهم ،

مسجوعا  ،ملا
وعادمهم وكان الفصيح من كالمهم ال يكون
ً
____________________
سر الفصاحة  :ابن سنان الخفاجي،ص.166
(ّ )1
()2المصدر نفسه  ،الصفحة نفسها.
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مسجوعا جريًا به على عرفهم
واالستكراهوالتصنّع  ،لسيما فيما يطول من الكالم  ،فلم يرد
ً

العاليــة مــن كلمهــم  ،ومل یــل مــن الســجع  ،تنّـه َيســن
وعليها ورد فصيح كالمهم  ،فلم جي هز أن يكون عاليًـا

الطبقة

بعــض الكــالم علــى الصــفة الــيت قــدمناها ،

الفصـاحة وقـد أخ ّـل فيـه شـرط مـن شـروطها ،

مسجوعا وغري مسجوع  )1(".فاخلفـاجي يعيـب
فهذا هو السبب  ،فأورد القرآن
ً

ذلـك ك ّـل مـا ينـا

عيب  ،سوء أكان سجعا أم سواه .
الرماينّ رأى أ ّن الفواصل بالغة واتسجاع ٌ
البالغة  ،ت ّن ّ

*
ذمـه
ـد
ق
و
"
:
ـال
ق
ف
،
ـجع
س
ال
ذم
ـن
م
على
 رأي ضياء الدين بن اتثري (ا241هـ) :أنكر ابن اتثيّ
ّ

بعــض أصــحابنا مــن أربــاب هــذه الصــناعة  ،وال أرى لــذلك وجهــا ســوى عجــزهم أن يــأتوا بــه  ،وإال"

فلو كان مذموما ملا ورد

حت أنّه ليؤتى بالسـورة مجيعهـا
القرآن الكر  ،فإنّه قد أتى منه بالك،ري ّ ،

مســجوعة  ،كســورة " الــرمحن " ،ســورة " القمــر " ،وغريها،وباجلمل ــة ل ــم ت ــخل من ــه س ــورة مــن الس ــور
"( .)2ومن حجج الذين أثبتوا السجع

القرآن اجمليدكاآليت:

الســجع لــيس عيبــاً بذاتــه  ،فمنــه مــا يــأيت طوعــاً ســهالً وتابع ـاً للمعــاين  ،وبالض ـ ّد مــن ذلــك  ،حــتيكــون متكلّفــاً يتبعــه املعــىن  ،فــإن كــان مــن القســم اتول فهــو احملمــود الــدال علــى الفصــاحة وحســن
البيان  ،وإن كان من ال،اين فهو مذموم مرفوض .

______________________
سر الفصاحة :ابن سنان الخفاجي  ،ص.111
(ّ )1
(*) هو أبو الفتح ضياء الدين نصر اهلل بن محمد الشيباني المعروف بابن األثير المؤرم  ،حفظ شعر ابي تمام والبحتري  ،مات ببغداد سنة
139هـ  ،له كتاب المثل السائر (.يُنظر :األعالم :الزركلي،ج/1ص).139
()2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :ابن األثير  ،ج/1ص.291
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الفصاحة"(.)1

فأما القرآن فلم يرد فيه إالّ ما هو من القسم احملمود  ،لعلوه
ّ
 إثباا السجعالتفاضل

القرآن صحيح  ،تنّه ممّا يبني به فضل الكالم  ،وتنّه من اتجناس اليت يقع فيها

البيان والفصاحة  ،كالتجنيس واإللتفاا"(.)2

 -مل يكن القرآن كلّه مسجوعا تنّه أنزل بلغة العرب وعرفهم وعادمهم  ،وكان الفصيح منهم ال يكون

كالمه كله مسجوعا"(.)3

 تسمية بعض الفواصل أسجاعا يرجع إىل حتديد معىن السجع  .قـال أهـل اللغـة  :هـو مـوالة الكـالمعلى وزن واحد  .وقال ابن دريد ( :سجعت احلمامة ) معناه  :رددا صومها"(.)1
 ال سبب للفصل بني الفاصـلة والسـجع  ،فالفاصـلة أو السـجعةتؤديه

القـرآن تـؤدي دورهـا متامـا  ،كمـا

غريه من الكالم الفين اجلميل"(.)6

 -اتفــاق الكـ ّـل علــى أ ّن ( موســى ) أفضــل مــن ( هــارون ) عليهمــا الســالم  ،وملكــان الســجع قيــل

موض ـ ــع  ( :ه ـ ــارون وموس ـ ــى )  .ومل ـ ــا كان ـ ــت الفواص ـ ــل
وهارون)"(.)1مث أي إعجاز

موض ـ ــع آخ ـ ــر ب ـ ــالواو والنون،قي ـ ــل(موس ـ ــى

أن يقال مرة ( :موسى وهارون ) ومرة أخـرى ( :هـارون وموسـى) مـا مل

يكـن وراء ذلــك حتقيـق لغايــة أو اعتبـار ملعــىن  ،أو جتميــل لصـورة ؟ ّأمـا املعـىن فإنّـه ال يتغـري بتقــد أحــد
املتعاطفني أو تأخريه إذا كان العطف حبر ( الواو ) اليت يتساوى معها املتقدم واملتأخر ،وال يبقى

________________
سر الفصاحة  :ابن سنان الخفاجي  ،ص. .22
(ّ )1
()2إعجاز القرآن  :أبو بكر الباقالني ،ص .69
سر الفصاحة :ابن سنان الخفاجي  ،ص .22
(ّ )3
( )1إعجاز القرآن :أبو بكرالباقالني،ص .69
( )6أثر القرآن في تطور النقد العربي :محمد زغلول سالم  ،مكتبة األنجلو المصرية ،مصر ،ط1813/3م،ص.299
( )1إعجاز القرآن  :أبو بكر الباقالني  ،ص . 69
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التعب ـريين لتحقيــق الســجع الــذي هــو حتقيــق ملوقــع املقطــع

الس ــمع  ،وجميئ ــه متح ــدا متوافق ــا م ــع م ــا قبل ــه وم ــا بع ــده  ،غ ــري ناش ـزا وال خ ــارج ع ــن س ــياق املقط ــع
مجلة"(.)1
بالص ـرفه *ت ّن امل،بتــني للســجع يــرون أ ّن الرائــع منــه مظهــر مــن
 -القــول بســجع القــرآن ال يلــزم القــول ّ

مظاهر االقتدار على البالغة واالمتالك لزمام الفصاحة وأ ّن السجع الك،ري

القـرآن قـد جـاء فيـأرفع

صــور البيــان  ،وب ــاين كــل أســجاع الســاجعني كمــا يؤمنــون بــأن سـ ّـر إعجــاز القــرآن نظمــه البــديع ،
وبالغته الرائعة اجملاوزة جلميع بالغاا العرب"(.)2

 -أ ّن وصف القرآن بأنّه من نوع كالمهم خري من وصفه ذلك الوصف املبهم الغامض الـذي يسـمونه

أحياناً بالفواصل  ،وبأنّه كالم خارج عن كل مناهج الكالم واتدب عند العرب "(.)3

 -إنا ال نرى مانعا مينع من أن يكون سجعاً معجـزاً  ،مـا دامـت قـد حتققـت فيـه صـفة اإلعجـاز وكونـه

فوق قدرة البشر وطاقامهم"(.)1
______________________

()0مجلة األزهر  :مخلوف ،جمادي األولى  1399هـ،ع / 3ص.212
الصرفة  :أن اهلل صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها  ،فكان هذا الصرف خارقا للعادة (يُنظر  :الفهرست :محمد بن النديم
(*) ّ
رده الزركشي قائال "قول
وأول من قال به شيوم المعتزلة  ،ثم تابعه أخرون.وقد ّ
،دار المعرفة  ،القاهرة ،مصر(،د.ط)1899/م،ص ّ .) 262
فاسد ألنّه يجعل القرآن معجزا بذاته بل بأسباب خارجية العالقة لها بنظمه وفصاحته وبالغته وجرسه وإيقاعه (.يُنظر:البرهان في علوم
القرآن :بدر ال ّدين الزركشي ،ج/1ص.) 81
()2يُنظر:مق ّدمة مح ّقق (إعجاز القرآن:الباقالني):السيّد أحمد صقر:دار المعارف،القاهرة،مصر،ط1391 / 1ه1861-م،ص .99 -91
()3المراجع السابق .الصفحة نفسها
()1يُنظر  :القرآن العظيم هدايته وإعجازه :محمد الصادق عرجون ،مكتبة الكليات األزهرية،مصر(،د.ط)1331 /ه1811-م،ص .199
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ومن خالل هذه احلجج بني نفاة السجع وجموزيـه التعـدو أن تكـون خالفـا لفظيًـا مـا دام أ ّهنمـا متفقـني

على تنزيه القرآن الكر عن التكلّف .
فال ضري أن يقال إ ّن
القدر الك،ري واإلتفـاق

سجعا لكنّه فصيح غري متكلّف  ،والسبيل إىل إنكار السجع ففيه منه
القرآن ً

التسـمية اليضـري مادامـت التفرقـة بينـه وبـني غـريه مقيسـة مبعـاير اجلـودة وخلـوه

من العيوب .
ويــرى أ ّن اتصــل

نفــي النفــاة  ،هــو خمالفــة وصــف القــرآن مبــا مل يــرد فيــه نــص  ،وإالّ فــال مشــاحة

إطالق اصطالح السجع على نوع بعينه من الفواصل وهي الفواصل ذاا اتواخـر املتماثلـة "( . )1غـري
أ ّن الــذي يــرى هــو إطــالق مــا جــاء كالســجع

القــرآن علــى الفواصــل املتماثلــة ت ّن اتصــل

اتمــور

العقدية التوقيف.أنه ال شـيء يـدعونا إىل أن نس ّـمي مـا جـاء مـن الفواصـل املتماثلـة سـجعاً  ،مـا دامـت

ـت يظــل القــرآن علــى قدســيته  ،فــال يوصــف إالّ مبــا يناســبه مــن
كلمــة (الفواصــل) ت ـؤدي املعــىن  ،حـ ّ
ه
ص ـ ـلَت
ـاب ف ِّ
اتلف ــا .بينمـ ــا وصـ ــف اهلل عـ ــز و ج ــل آي ــاا الق ــرآن باملفصـ ــالا قولـ ــه تع ــاىل﴿:كتَـ ـ ٌ
آياتــه﴾"(.)2ومــن هــذه اآليــة ذكــر العلمــاء مناســبة لفــظ الفاصــلة.إذا للفاصــلة اشــتقاق موجــود القــرآن
خبال السجع.
إ ّن منع إطالق مصطلح السجع على ما

القرآن الكر إمنّا هـو لرعايـة اتدب فقـط ت ّن السـجع

ـص
اتصــل هــدير احلمــام وحنــوه ،وتنّـه قــد شــاع إطــالق هــذا املصــطلح علــى أق ـوال الكهــان ،ومل يَــرد نـ ّ
شــرعي ص ـريح مينــع مــن إطــالق الســجع علــى مــا القــرآن ّأم ـا هنــي النــيب صــلى اهلل عليــه و ســلم عــن
السجع ،فهو مقيد بسجع الكهان ،وليس مطل ًقا"(.)3
____________________
سر الفصاحة  :ابن سنان الخفاجي  ،ص.111
(ّ )1
()2سورة فصلت  :اآلية []21
( )3اراءالعلماء في اسلوب السجع :وليد علي الطنطاوي من حيث اإلباحة والحظر
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المبحث الثاني :
﴿االإيقاع الصوت للفواصل يف القرأآن الكرمي﴾
ويتضمن:
أوال  :مفهوم االإيقاع.
اثنيا  :االإيقاع الصوت يف فواصل القرأآن الكرمي.
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الصوتي للفواصل في القرآن الكريم.
المبحث الثاني  :اإليقاع
ّ
أوال -مفهوم اإليقاع.
 -1اإليقاع لغة واصطالحا:
امتازا لغة القرآن الكر بإيقاعيتها و موسيقاها  ،فم،لت صوره للتناسق الفين فيه  ،ومرآة عاكسة
لتصوير معانيها  ،فإيقاعامها ال تنبع من وزن شعري أو تفعيالا كالشعر العريب وإّمنا تنبع من
مكنوناا اللّغة نفسها  ،بائتال أصوامها و تساوق ألفاظها و تنافسها و قابليتها التناغمية على أداء
املعىن و داللتها عليه"(. )1

فاللّغــة العربيــة لغــة إيقاعيــة تقــوم علــى مبــدأ املقــاطع الــيت نلمــح مــن خالرــا تناســباً بــني الص ـوامت
والصوائت ،سواء على مستوى اتلفا أو على مستوى التاكيب املنظوم واملن،ور.
وقــد دهــش العــرب حينمــا َمسعـوا القــرآن الكــر  ،و حتــريوا أمــر هــذا الكــالم الّـذي تســتلذه اآلذان
جسد الوليد بن املغرية هذه احلرية حني
وتستخفه اتلسنة
ّ
وتقشعر منه اجللود وتطمئن به القلوب ،وقد ّ
قــال يصــف القــرآن الكــر مقولتــه املشــهورة ":و اهلل لقــد وضــعته علــى أقــراء الشــعر فمــا هــو بالشــعر،
وما هو بالسجع و ال الكهانة ،و إ ّن أعاله مل،مر،و إ ّن أسفله ملغدق ،و إنّه ليعلو وال يعلى عليه)
اإليقاع لغة:االيقاع
وورد

الصوا و توقيعها
اللّغة :إتفاق ّ

الغناء "

"(.)2

(.)3

لســان العــرب  " :اإليقــاع مــن إيقــاع اللّحــن و الغنــاء ،و هــوأن يوقــع اتحلــان و يبينهــا ومسّـى

اخلليل كتابًا من كتبه

ذلك املعىن  ،كتاب اإليقاع "(.)4

___________________
( )1اإليقاع الصوتي اإليحائي في سياق النا القرآني  :جنان محمد مهدي  ،مجلة كلية التربية للبنات  ،مجلد 2212 ، )1(21م ،ص.21
) (2تفرد الخصائا الصوتية للقرآن الكريم :عمار عبد اهلل ناصر www. mediu.edu.my ،
()3الم عجم الوسيط :مجمع اللّغة العربية ،ج /2ص.1262
()4لسان العرب :أبو الفضل جمال الدين بن منظور ،ج /16ص (.213مادة وقع).
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إنّه هنا يربط بني اإليقاع وأحلان الغناء من خالل متييز هذه اتحلان  ،كالً بإيقاعها اخلاص  ،وهذا
يعرب عن نشأة املصطلح
التعريف ّ

ارتباطه هبذا اجملال .

واإليقاع غري الوزن ،وهنا ال بأس أن نشري إىل الفرق بينهما ،إ ْذ طاملا یتلط اتمر بشأهنما ذلك أ ّن
الوزن عندما يتم،ل لدى بداية تركيب ما ،فإنّه "يفتأ قائماً دون أن يصيبه تغيري إىل هنايته ،م،له م،ل
الشكل امليكانيكي فيحني جند اإليقاع أنّه خلق مجايل حمض"(.)1واملتأمل للجهاز الصويت عند
اإلنسان أثناء نطقه فهو أشبه مبجموعة من اآلالا املوسيقية .
 اإليقاع اصطالحا.عر ابن سينا اإليقاع قائالً":هو تقدير ما لزم من النّقراا ،فإن اتفق أن كانت النقراا منغمة كان
يّ
اإليقاع حلنياً،وإذا كانت النّقراا حمدثة للحر املنتظم منها كالم كان اإليقاع شعريا"(.)2
وجاء معجم مصطلحاا اتدب"،اإليقاع  :هـو التـواتر املتتـابع بـني حـاليت الصـوا والصـمت،
ه
صـر والطـول،
أو النـور والظـالم ،أو احلركـة و السـكون ،أو القوةوالضـعف ،أو الضـغط واللَّـني،أو الق َ
اآلخر و بني اجلزء
أو اإلسراع و اإلبطاء،أو التوتُّر واالستخاء...اخل فهو مي،ل العالقَة بني اجلزء واجلزء َ
واتجزاء اتخرى لألثر الفين أواتديب،و يكون ذلك قَالب متحرك و منـتظم اتسـلوب اتديب
أو

الشكل الفين

)( 3

"

.

عن آلة موسيقية أو عن جهاز نطق
فالنّقرة اليت هي أساس تشكل اإليقاع  ،هي صوا يصدر ّإما ْ

،فإذا صدر عن آلة موسيقية و فق أزمنة متساوية أو متفاضلة كان حلنًا"(. .)1
_______________________

()1إليقاعية القرآنية في دراسات المحدثين والمعاصرين ـ ـ د.محمد حرير -الجزائر ،ص.www.startimes.com.10
()2مفهوم الشعر  :جابر عصفور  ،مطبوعات فرح  ،قبرص ،ط1882 /1م ،ص.219
ِ
المهندس :معجم المصطلحات في اللّغة واألدب،مكتبةلبنان،بيروت،1984 ،ص.91
) (3مجدي هبة وكامل
)(4جماليات اإليقاع الصوتي في القرآن الكريم  :محمد الصغير  ،جامعة بسكرة 2211 ،م.
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و من هنا جاء تقسيم علماء املوسيقى اإليقاع إىل نوعني:

"(.)1

كل جمموعة من النّقراا بينها أزمنة متساوية.
إيقاع موصل :وهو ّكل جمموعة من النّقراا بينها أزمنة متفاوتة.
إيقاع مفصل :وهو ّساس ـ ـا إىل النّقـ ــر أو بطئـ ــه ف ـ ـإذا كـ ــان النّقـ ــر س ـ ـر ًيعا كـ ــان الـ ــزمن
وال ش ـ ـ ّكأ ّن قيـ ــاس الـ ــزمن هنـ ــا يعـ ــود أ ً

ـريا ،وإذا كـ ــان النّقـ ــر بطيئـ ــا كـ ــان الـ ــزمن متوسـ ــطا أو طـ ــويال حسـ ــب درجـ ــة الـ ــبطء
بـ ــني النق ـ ـرتني قصـ ـ ً
و أ ّمـ ـ ـا إذا ك ـ ــان ع ـ ــن جه ـ ــاز النّط ـ ــق ف ـ ــال يت ـ ــيح إالّأصـ ـ ـواتاً ص ـ ــامتة و ال ـ ــزمن الّـ ـ ـذي ب ـ ــني الص ـ ـ ـوامت
تشغله الصوائت لنأخذ م،االًمن تفعيالا البحور النقرية:
تتشكل من 1/1//1/:
-0فاعالتن :جندها ّ

تتضمن التفعيلة أربع حركاا أيّأربع نقراا كااليت :بني النقرة 0و 5زمن متوسط أو طويل  .وبني

النقرة 5و 4زمن قصري يكاد ينعدم .

متميزا على هذه التفعيلة إذ
وبني النقرة 4و 3زمن متوسط أو طويل .اتمر الّذي يضمن إ ً
يقاعا ً

جيعلها خمتلفة عن تفعيلة أخرى و لتكن متفاعلن.
تتشكل من 1//1///:
-5متفاعلن :وجندها ّ

وعليه تكون هذه التفعيلة تتضمن س حركاا أي س نقراا كااليت :
بني النقرة 0و5و 4أزمنة قصرية تكاد تنعدم .وبني 4و 3زمن متوسط قد يطول .وبني النقرة 3و 2زمن قصري ًّجدا يكاد ينعدم.
_____________________
()1في العروض واإليقاع الشعري  :صالح عبد الصبور ،شركة األتام ،الجزائر،ط1881/1م ،ص.169
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واملستخلص أ ّن اإليقاع َي ّدده الزمن الفاصل بني النّقراا حي جيعل ك ّـل تفعيلـة تتميّـز عـن غريهـا مـن
الصوا.
التفعيالا انسجام تام بني الوزن و ّ
وقــد عـ ّـر الــدكتور حممــد عنيمــي هــالل اإليقــاع بقولــه " اإليقــاع يقصــد بــه وحــدة النغمــة الــيت تتكـ ّـرر
ي توايل احلركاا و السكناا على حنو منتظم فقرتني أوأك،ر
على حنو ما الكالم أو البيت أ ّ

من فقر الكالم".

()1

ّأما حممد العياشي فيقـول ":وأ ّمـا اإليقـاع فهـو مـاتوحي بـه حركـة الفـرس

الناق ــة وماش ــاكل ذل ــك خلض ــوع تل ــك احلرك ــة
الكمياا ،والتناسب

سـريه و عـدوه ،وخطـوة

س ــريها إىل مب ــاد التفـ ـريط فيه ــا ه ــي  :النس ــبية

الكيفياا و النظام،واملعاودة الدورية،وتلك هي لوازم اإليقاع"(.)2

تبعا للموضوع الّذي تتحدث عنه اآلياا القرآنية
ّأما سيد قطب يرى أ ّن اإليقاع القرآين يتنوع ً

"(.)3

ويرى حممود املسعدي أ ّن اإليقاع ":صـيغة معينـة مـن الـنظم يصـوغها صـانع اإليقـاع بعمليـة أساسـها
هيئ ــة متماس ــكة تتعل ــق أجزاؤه ــا بعض ــها ب ــبعض،

هيكل ــة و هندس ــة تتـ ـألف وفقه ــا عناص ــره املادي ــة
وبعضها بالكل "(.)1
حمل نزاع
وبناء على ماسبق ،فإ ّن اإليقاع كان واليزال ّ

الرأي بني الدراسني القدامى واحملدثني حي

أنّ اإليقاع الیضع تسس ثابة ،وإّمنا يتميز بالدينامية املستمرة ،فأصبح بذلك رذه اتصواا دور
رئيسي

اتّساق اإليقاع.

____________________
()1النقد األدبي الحديث  :محمد غنيمي هالل  ،نهضة مصر  ،القاهرة ،لبنان 2221 ،م ،ص.136
()2نظرية إيقاع الشعر العربي :محمد العياشي،المطبعة العصرية ،تونس (،د.ط)1881 /م ،ص.12
()3التصوير الفني  :سيّد قطب  ،ص.113
( )1اإليقاع في السجع العربي  :محمود المسعدي  ،دار الجنوب  ،تونس (،د.ط)2222 /م ،ص.26
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إذا ما وجهنا النظر إىل مالمح اإليقاع عند علماء الغرب جند أنفسنا أمام مفـاهيم عديـدة ومتنوعـة
عرف ــه ج ــورج مون ــان بقول ــه " :عل ــى املس ــتوى اللّس ــاين  :ه ــو التك ـرار امل ــدرك لعنصرص ــوري م ،ــل
 ،فق ــد ّ
الفتاا النظامية  .هذا العنصـر ،

اللّغـة الفرنسـية مـ،ال الـيت تبـدو فيهـا املقـاطع متسـاوية  ،و اللّغـة

العلـ ّـو  ،والقـ ّـوة  ،وامل ـ ّدة يكــون معلــم اإليقــاع هــو

اإلجنليزيــة حي ـ تكــون املقــاطع غــري متســاوية

منتظما للمقاطع القوية واملقاطع الضعيفة
ويتم التم،يل لإليقاع بوصفه تعاقبًا ً
املقطع املنبور ّ .

"(. )1

الصوتي في فواصل القرآن الكريم.
ثانيا-اإليقاع ّ
الصويت
إ ّن لإليقاع ّ

أثرا فعاالً بيان املعىن وجتليته  ،فهو مظهر من مظاهر إعجاز
القرآن الكر ً

القرآن املتمّ،ل نرس ألفاظه و إيقاعها  ،ذلك اإليقاع الّذي عين به القرآن عناية كبرية  ،وملا له من أثر
إمالة النّفس
ورد اإليقــاع

تقبل املفاهيم و اتغراض اليت جاء هبا .
القــرآن الكــر بأمنــاط خمتلفــة ومتنوعــة تتماشــى و املعــىن الّـذي تعـ ّـرب عنــه فــالقرآن "ال

يعتمــد علــى التفكــري وحــده ليقنــع  ،ولكنّ ـه يتكــا عليــه وعلــى الوجــدان ليســتميل "( )2لــذا "ارتطمـ ه
ـت

تطامـا جعلهــا مــن أهــم اتدواا ذاا
املوســيقىبقيم القــرآن ومفاهيمــه عــن اهلل و الطبيعــة و اإلنســان  ،ار ً
التأثري املباشر

نفس اجلاهلي ووجدانه"(.)3

جرسا موسيقيًا له أثـره اخلـاص الـنّفس
مهمة إعطاء اآلياا القرآنية ً
وقد كان لفواصل القرآن مزية ّ
و الوجــدان  ،فقــد جــاءا تلــك الفواصــل بإيقاعــاا موســيقية خمتلفــة تتناســق مــع ســياق اآليــة وجوهــا
املعنوي  ،إ ْذ تع ّد جزءا اليتجزأ من اآلية بل تكون متممة ملعناها  ،و مكملة ملضموهنا  ،فهي
ائعا  ،يبع على الدهشة واإلنبهار،واالجنذاب إليها  ،مبا تضيفه من سحر
متنحها ً
إيقاعا موسيقيًا ر ً
____________________
)- Dictionnaire de la linguistique : G.Mounin. 1974,p290 (1
()2داللة األلفاا  :إبراهيم أنيس  ،ص.188
()3الجرس وااليقاع في تعبير القرآن :كاسد ياسر الزيدي ،مجلة اآلدب الرافدين ،كلية اآلداب،جامعة الموصل،ع1899/8م،ص.332
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بياين فتان ،قال اتستاذ مصطفى صادق الرافعـي مبينـا ذلـك اتثـر العجيـب لفواصـل القـرآن":ومـا هـذه
تامة لألبعاد اليت تنتهي هبا مجل املوسـيقى  ،وهـي متفقـة
الفواصل اليت تنتهي هبا آياا القرآن إالّ صور ّ
الصـوا و الوجـه الّـذي يســاق عليـه مبـا لــيس وراءه
الصـوا إتفاقـا عجيبـا يالئـم نــوع ّ
مـع آيامهـا قـرار ّ

العجب مذهب"(.)1

جو من املوسيقى،باملعىن الّـذي يكمـل مضـمون اآليـةاليت ختمـت
فالفاصلة القرآنية حني ترد تأيت لنشر ّ
عنصرا متميزا يلحظـه املتأمـل
هبا،وتبقى جزءا أصيال فيها،وإ ْن كانت ً

اآلية،فالفاصـلة القرآنيـة تـرد

النّص القرآين وهي حتمل شحنتني من الواقع املوسيقي،وشحنة من املعىن املتمم لآلية "

(.)2

 -1أنواع اإليقاع في القرآن الكريم.
وتتم،ل هذه اتنواع :اإليقاع بالتكرار،بالصيغة  ،أسلوب العرض،اجلرس،و احلركية وهذه أم،لة عنها.
-1-1اإليقاع بالتكرار :
حي َيدث التكرار الطبيعي نوعا خاصا مـن اإليقـاع  ،كم،ـل تكـرار الضـمري(كـم) قولـه عزوجـل :
() 3
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين ﴾"
ـاء يَـ ْـوم ُك ْم َهــٰ َذا َوَمـأ َْوا ُك ُم النَّـ ُ
ـار َوَمــا لَ ُكــم ِّمــن نَّاصـ ِر َ
نســا ُك ْم َك َمــا نَســيتُ ْم ل َقـ َ
ـل الْيَ ـ ْـوَم نَ َ
﴿ َوقيـ َ

،الّذي َيمل نغمة مصحوبة بالدمدمة و الزجمرة. )1("...
-2-1اإليقاع بالصيغة :

ويأيت هذا النوع من اإليقاع  ،حني يكون لصيغة التعبري ،دقّة  ،وحسن اختيار ،وإحكام قوة سبك،
___________________
الرافعي ،دار الكتاب العربي،بيروت،لبنان(،د.ط)  1126/ه2226-م ،ص.211
()1إعجاز القرآن و البالغة النبوية:صادق مصطفى ّ
()2التعبير الفني في القرآن الكريم :بكري الشيخ أمين ،دار الشروق ،بيروت ،لبنان ،ط1388/3ه1898 -م،ص.223
()3سورة الجاثية :اآليتان [.]31-33
( )1اإلعجاز الفني في القرآن  :عمر السالمي،مؤسسة عبد اهلل  ،تونس (،د.ط) 1892/م،ص.232
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()1
خاصا ،ذاجرس ،يتّصل
كل هذا داخل العبارة" ".فصيغة املبالغة حتدث ً
إيقاعا ً
 .ومجال التناسق ّ
بالقوة"(.)2
بالنّطق و السمع ونغمة مصحوبة ّ

ـال
ـارا ﴾ "( )3و "ديــارا" "كفــارا"مــن قولــهَ ﴿:وقَـ َ
كمــا "كبــارا" قولــه تعــاىلَ ﴿:وَم َكـ ُـروا َم ْكـ ًـرا ُكبَّـ ً
ـك إِن تَـ َذرهم ي ِ ِ
ب َال تَـ َذر علَــى ْاألَر ِ ِ
ِ
ـاد َك َوَال
نُــوح َّر ِّ
ـارا ﴿ ﴾21إِنَّـ َ
ضــلوا عبَـ َ
ْ َ
ْ
ُْ ْ ُ
ين َديَّـ ً
ض مـ َـن الْ َكــاف ِر َ
ِ
ِ
ارا ﴿.)6(" )1("﴾﴾29
يَل ُدوا إَِّال فَاج ًرا َك َّف ً
-3-1اإليقاع بأسلوب العرض :
يتخذ القرآن أسلوب العرض أشكالً متعددة ،فهو ّإما يستخدم العرض العلمي لإليضاح و البيان ،
كأهنـ ـا ختاط ــب نفس ــها بنفس ــها...أو
أو احلـ ـوار  ،أو اجل ــدل  ،أو االس ــتنطاق ملخاطب ــة ال ــنّفس فتص ــري ّ
أسـلوب اإلثــارة للتأمــل و التـدبري،أو للتقابــل أو للمفاجــأةومن هـذا ينبعـ نغــم  ،وإيقـاع  ،مســتمد مــن
وقوع احلر  ،و الكلمة  ،والعبارة و اآلية  ،وطابع اتسلوب"(.)1

فف ــي أس ــلوب اإلس ــتفهام و التنبي ــه و التس ــاؤل  ،يلم ــس إيقاع ــه  ،ضـ ـرباا نفس ــيّة ح ــادة ت ــدركها
ـاءلُو َن ﴿َ ﴾1عـ ـ ِن النَّبَـ ـِإ ال َْع ِظ ـ ِ
ـيم ﴿ ﴾2الَّ ـ ِـذي ُه ـ ْـم فِي ـ ِـه
ال ــنّفس...كم ــا قول ــه ّ
سـ َ
غزوج ـ ّـلََ ﴿:عـ ـ َّم يَـتَ َ
ُم ْختَلِ ُفو َن ﴿َ ﴾3ك َّال َسيَـ ْعلَ ُمو َن ﴿، )9(" ﴾﴾1حي َيمل اإليقاع هنـا صـفعاا نفسـيّة بواسـطة "كـال "
فتهتز لذلك النّفس"(.)9
___________________
( )1المرجع نفسه  ،ص.212
( )2المرجع نفسه  ،ص 211
( )3سورة نوح :اآلية []22
( )1سورة نوح  :األيتان [] 29-29
( )6المرجع السابق  ،ص . 212
()1اإلعجاز الفني في القرآن  :عمر السالمي  ،ص.232
()9سورة النبأ  :اآليات []21-21
( )9المرجع السابق  :ص.216
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-1-1اإليقاع بالجرس و الحركة :
فسورة القارعة وهي تصدر باللّفظة نفسـها

اك َمـا
قولـه تعـاىل﴿:الْ َقا ِر َعـةُ ﴿َ ﴾1ماالْ َقا ِر َعـةُ﴿َ ﴾2وَمـا أَ ْد َر َ

()1
ـادة نابعــة"()2أوال:مــن املفهــوم اللّغــوي للّفــظ  ،مثّ مــن
ـل
ـ
م
حت
الْ َقا ِر َعـةُ﴿"﴾﴾3
جرسـا قويًـا وضـرباا حـ ّ
ً

تكراره ــا بالس ـؤال  ،فالب ــد لل ــنّفس بع ــدها أن حت ــاول ختيّـ ـل ه ــذه القارع ــة بص ــورها املتحرك ــة املهول ــة،

ـديدا ،ميـّـ ـس ال ـ ــنّفس واتعص ـ ــاب ...ويع ـ ـ ّـزز بق ـ ـ ّـوة احلرك ـ ــة واس ـ ــتقبال
إيقاعـ ـ ـا ش ـ ـ ً
فيح ـ ــدث ك ـ ـ ّـل ه ـ ــذا ً
اش الْم ْبثُ ِ
وا﴾"
َّاس َكالْ َف َر ِ َ
اجلواب﴿يَـ ْوَم يَ ُكو ُن الن ُ

( ) 1( ) 3

.

 -2حقيقة اإليقاع القرآني.
يرى ك،ري مـن البـاح،ني أ ّن اإليقـاع القـرآين يصـعب شـرحه ملـا ميتـاز بـه مـن عمـق وسـحر ال يعـر
مصدره حتديدا .يقول سيد قطب  " :على أ ّن هناك نوعاً من املوسيقى الداخلية يلحظ وال يشرح ،
وه ـ ــو ك ـ ــامن

نس ـ ــيج اللّفظ ـ ــة املف ـ ــردة  ،وتركي ـ ــب اجلمل ـ ــة الواح ـ ــدة  ،وه ـ ــو ي ـ ــدرك حباس ـ ــة خفي ـ ــة

وهبة لدنية"(.)6
قول ــه

وك ،ـرياً م ــا نلم ــح ال ــنّص الق ــرآين م ــا يعض ــد ه ــذا اإليق ــاع  ،ويق ــوي أص ـوله  ،م،لم ــا نلم ــح
ِ
تعاىل﴿:ولََق ْد أَوحيـنَا إِلَ ٰى موس ٰـى أَ ْن أَسـ ِر بِ ِعب ِ
ـاف
سـا َّال تَ َخ ُ
ـادي فَا ْ
ضـ ِر ْ
َ ْ َْ
ْ َ
ُ َ
ب لَ ُه ْـم طَ ِري ًقـا فـي الْبَ ْحـ ِر يَـبَ ً
ش ٰى ﴿﴾99فَأَتْـبـعهم فِر َعو ُن بِجنُ ِ
ـل فِ ْر َع ْـو ُن
ض َّ
َد َرًكا َوَال تَ ْخ َ
ودهِ فَـغَ ِشيَـ ُهم ِّم َن الْيَ ِّم َمـا غَ ِشـيَـ ُه ْم ﴿َ ﴾99وأَ َ
ََُ ْ ْ ْ ُ
() 1

ال ﴿. " ﴾﴾98
قَـ ْوَمهُ َوَما َه َد ٰ

_____________________

( )1سورة القارعة  :االيتان []22-21
( )2المرجع السابق  ،ص.211
( )3سورة القارعة  :اآلية []23
( )1المرجع السابق  ،ص219
()6التصوير الفني  :سيّد قطب  ،ص.121
( )1سورة طه  :اآليات [ . ] 98 – 99
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الرافعي أ ّن هذا اإليقاع القرآين الفريد هو منـاط اإلعجـاز والتحـدي لقـريش
يرى مصطفى صادق ّ

ملـ ــا ق ـ ـرأه علـ ــيهم رسـ ــول اهلل صـ ــلى اهلل عليـ ــه وس ـ ـلّم بـ ــدء الـ ــدعوة  .يقـ ــول الرافعـ ــي  " :مل ـ ـا قـ ــر
ّ
كأهن ـ ـا الئتالفه ــا
عل ــيهم الق ــرآن رأوا حروف ــه كلمات ــه  ،وكلمات ــه مجل ــه  ،أحلان ـ ـاً لغوي ــة رائع ــة ّ ،
وتناسبها قطعة واحدة  ،قراءمها هي توقيعها  ،فلم يَـفتهم هذا املعىن وأنـّه أمـر ال قهبـل رـم بـه وكـأ ّن
ذلــك أبــني عجــزهم حـ ّـت إ ّن مــن عارضــه مــنهم كمســيلمة جــنح خرفاتــه إىل مــا حســبه نظم ـاً
اللّغــة وأســاليبها وحماســنها ودقــائق

موســيقياً أو باب ـاً منــه  ،وطــوى عمــا وراء ذلــك مــن التصـ ّـر
الص ـ ـدمة اتوىل لل ــنّفس العربي ــة إّمن ـ ـا ه ــي
التكي ــب البي ــاين  ،كأنّـ ـه فط ــن إىل أ ّن ّ
وأجراس احلرو دون ما عداها  .وليس يتّفق ذلك

أوزان الكلمـ ــاا

شيء من كالم العرب إال أ ّن يكون وزناً مـن

الشعر أو السجع"(. )1

وق ــد ح ــاول س ــيّد قط ــب توض ــيح حقيق ــة اإليق ــاع

الق ــرآن فق ــال  " :إ ّن

موســيقياً متعــدد اتن ـواع يتناســق مــع اجلـ ّـو ويــؤدي وظيفــة أساســية
الق ــرآن الك ــر ينبعـ ـ م ــن ت ــآلف احل ــرو

الق ــرآن إيقاع ـ ـاً

البيــان  .فاإليقــاع املوســيقي

الكلم ــاا  ،وتناس ــق الكلم ــاا

اجلم ــل  ،وم ــرده

يفرق بني إيقاع موسيقي وإيقاع ولو ّاحتدا الفواصل
احلس الداخلي  ،واإلدراك املوسيقي الّذي ّ
إىل ّ
واتوزان "(.)2

الرافعي قليالً من س ّـر هـذه املوسـيقى فيقـول  " :فتألفـت كلماتـه مـن حـرو لـو سـقط
ويقتب ّ

واحـد منهــا أو أبـدل بغــريه  ،أو أقحـم معــه حـر آخــر  ،لكـان ذلــك خلـالً بينـاً أو ضـعفاً ظــاهراً
ـس الســمع وذوق اللّســان  ،و انســجام العبــارة وبراعــة املخــرج
نســق الــوزن وجــرس النغمــة  ،و حـ ّ
وتساند احلرو وإفضاء بعضها إىل بعض  ،ولرأيـت لـذلك هجنـة السـمع كالّـذي تنكـره مـن ك ّـل
مرئ ـ ــي مل تق ـ ــع أجـ ـ ـزاؤه عل ـ ــى ترتيبه ـ ــا  ،ومل تتّف ـ ــق عل ـ ــى طبقامه ـ ــا  ،وخ ـ ــرج بعض ـ ــها ط ـ ــوالً وبعض ـ ــها

عرضاً "(. )3

_____________________
الرافعي  ،ص. 118 – 119
()1إعجاز القرآن  :مصطفى صادق ّ
( )2التصوير الفني  :سيّد قطب ،ص . 121 -123

الرافعي،ص . 191
( )3إعجاز القرآن  :مصطفى صادق ّ
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ومن خالل ما سبق فاإليقاع القـرآين التعبـري القـرآين منظومـة متجانسـة يفضـي بعضـها إىل بعـض
،اليعمــل بصــورة منفــردة ملــا فيــه مــن تصــوير مجيــل وإيقــاع موســيقي فجمــع كـ ّـل فنــون الشــكل والصــوا
والكلمة ،وهذا ما حذى بالرافعي أن يبالغ ،فيع ّد موسيقى القرآن (اإليقاع) هي اليت مت،ل إعجازه .
 -3القرآن الكريم متوازن الموزون.
اضحا القرآن الكر  ،ولكـن رـذا اإليقـاع طريقتـه اخلاصـة الـيت ختتلـف
يبدو اإليقاع املوسيقي و ً
ع-ن الشعر املقيد باتوزان و القوا  ،فهو خاص بالقرآن وحده  ،إذ هو"إيقاع قي نطاق التوازن ،
ال إيقــاع نطــاق الــوزن  ،فــالوزن العربيــة للشــعر  ،و الت ـوازن اإليقــاع للن،ــر،و الّـذي القــرآن

إيقاع متوازن ال موزون"(.)1

دورا مهما تك،يف املعىن  ،من خالل انسجامه مع أجـواء النصـوص ومعانيهـا،
واإليقاع يؤدي ً
حي ـ يعــرب القــرآن عــن املعــاين باتلفــا  ،ویتــار مــن هــذه اتلفــا مــا كانــت أص ـوامها متناغمــة مــع
مجيعـا .فقــد
معانيهــا  ،وجمســدة رــا  ،وهكــذا يكــون "النســق القــرآين قــد مجــع بــني مزايــا الن،ــر و الشــعر ً
أعفــى التعبــري مــن قيــوده القافيــة املوحــدة و التفعــيالا التّامــة  ،فنــال بــذلك حريــة التعبــري الكاملــة عـن
مجيــع أغراضــه العامــة .وأخــذ الوقــت ذاتــه مــن الشــعر املوســيقا الداخليــة  ،و الفواصــل املتقاربــة

الوزن" (.)2

وقد برز اإليقاع

ـردد ظـاهرة صـوتيّة مـا
أك،ر آياا القرآن الكر  ،و اإليقـاع هـو" عبـارة عـن ت ّ

على مسافاا زمنيّة حم ّددة النسب" ( ،)3وال َيتاج الباح إىل عناء كبـري لي،بـت أ ّن اتـزان اإليقـاع

قصدا  ،دون أن يكون ذلك بالطبع على حساب املعىن
اآلياا و الفواصل شيء يقصد إليه القرآن ً
املطروح.وحلرص القرآن على هذا اإليقاع املتوازن  ،مل يستخدم كلماا إالّ مفردة  ،أو جمموعة
____________________
حسان  ،عالم الكتب  ،القاهرة  ،ط1883 /1م ،ص.218
( )1البيان في روائع القرآن ّ :
تمام ّ

()2التصوير الفني في القرآن :سيّد قطب ،ص.122
()3موسيقى الشعر العربي  :محمد شكري عياد  ،دار المعرفة  ،القاهرة ،مصر ،ط1899/2م ،ص.12
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وم ،ـ ــال ذل ـ ــك  ،كلم ـ ــة(األرض) ال ـ ــيت مل ت ـ ــرد إالّ مف ـ ــردة

الق ـ ــرآن كلّ ـ ـه  ،ت ّن ص ـ ــيغة اجلم ـ ــع منه ـ ــا

(األرضــيين) غــري متناســقة موســيقيًا  ،وقــد حتــدث خلـالً اإليقــاع " وملــا احتــاج إىل مجعهــا أخرجهــا

كل
على هذه الصورة اليت ذهبت ّ
حت خرجت من الروعة حبي يسجد را ّ
بسر الفصاحة وذهببها ّ ،
فكـر سـجدة طويلـة  ،وهــي قولـه تعـاىل ﴿:اللَّــهُ الَّـ ِـذي َخلَـ َق س ْـبع ســماو ٍ
ات َوِم َـن ْاأل َْر ِ
ض ِمـثْـلَ ُه َّن
َ َ ََ َ
ـل َشـ ْـي ٍء قَـ ِـدير َوأ َّ
يَـتَـنَ ـ َّـز ُل ْاأل َْمـ ُـر بَـ ْيـ ـنَـ ُه َّن لِتَـ ْعلَ ُمــوا أ َّ
ـل َشـ ْـي ٍء
َحــا َ
ط بِ ُكـ ِّ
َن اللَّ ــهَ َعلَـ ٰـى ُكـ ِّ
َن اللَّ ــهَ قَ ـ ْد أ َ
ِعل ًْمــا﴾"( ،)1ومل يقــل (وســبع أرضــين) رــذه اجلســأة (مبعــىن الشــدة و الصــالبة) الــيت تــدخل اللّفــظ و

یتل هبا النظم اختالالً"(.)2

____________________

( )1سورةالطالق :اآلية [.]12
الرافعي ،ص . 193
( )2إعجاز القرآن :مصطفى صادق ّ
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الصوتي اإليقاعي في فواصل القرآن الكريم .
 -1التناسق ّ

يعـ ّد اإليقــاع عنصــر مــن عناصــر البيــان القــرآين املعجــز ،فالبيــان القــرآين يتّســم بإيقــاع جـ ّذاب  ،يـؤثر
القــار تــأثريا عميقــا ،و اإليقــاع القــرآين يتكــون مــن "خمــارج احلــرو
اإليقاع ــاا ب ــني كلم ــاا الفق ــرة ،و م ــن اجتاه ــاا املـ ـ ّد

الكلمــة الواحــدة  ،ومــن تناســق

الكلم ــاا ،مثّ م ــن اجتاه ــاا املـ ـ ّد

هناي ــة

الفاصلة املطردة اآلياا ،ومـن حـر الفاصـلة ذاتـه"(،)1و هـذا اإليقـاع اجلـذاب متناسـق مـع السـيّاق
جو السورة العام .
الّذي ورد فيه،و متناسق مع نظام الفواصل القرآنية ،ومتناسق مع ّ
فالتناســق

ـنص القــرآين الكــر  ،يبلــغ الدرجــة العليــا
الـ ّ

إحــداث مجاليــاا التصــوير الفــين .واإليقــاع

املوسيقى أحد مالمح هذا التناسق وهو ناتج عن مالءمة اللّفظ مع النسق اخلاص الّذي ورد فيـه ،كمـا
أنّه يتنوع بتنوع الفواصل ،القصري منها والطويل،املتماثل منها واملختلف .
ـس
فهذا اإليقاع "ينبع من تآلف احلرو
الكلماا ،وتناسق الكلماا اجلمل ،ومـرده إىل احل ّ
يفرق بني إيقاع موسيقى متناسق وإيقاع مضطرب "(.)2
الداخلي ،واإلدراك املوسيقي ،الّذي ّ
"والفاصلة القرآنية عنصر أساسي مـن عناصـر اللّغـة اإليقاعيـة ،والقـرآن الكـر ميتـاز حبسـن اإليقـاع ،فتـأيت

الصويت آن واحد"(.)3
الفاصلة ختام اآلياا حاملة متام املعىن ومتام التوافق ّ
واإليقاع والتالؤم مع املوضوع ملمح مجايل أداء الفاصلة لوظيفتها .إ ّن نظم القرآن ونغمـه ينبعـ
من احلرو والكلماا واتسلوب ،فحروفه متآخية كلماا ذاا إيقاع موسيقى ونغم مهتز املشـاعر
متأثرا ومنفعالً ويطرب القلب حني يـدرك
منها اهتز ًازا وتسكن النفوس مطمئنةً راضيةً ،ویتلج الوجدان ً
املعىن مصحوبًا بإيقاع مؤثر يرهف احلس ويرقق الوجدان.

الصاخب له موضعه املالئم له ،واإليقاع الساكن
فاإليقاع اراد له موضعه املالئم له ،واإليقاع ارادر ّ

أيضا ،ويتبدى التالؤم
الرقيق له موضعه ً

أ ّن "اآلية تتضافر ألفاظها

نغم هاد إن كانت

____________________

()1التصوير الفني  :سيّد قطب  ،ص.92
()5المرجع نفسه  :ص 121

()3مكانة الفواصل من اإلعجاز الدارة  :محمد رجاء حنفي عبد المتجلي ،ربيع اآلخر (،د.ط)1112/هـ،ص.18
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تبشري ،أو داعية إىل التأمل والتفكري إن كانت

إنذار أو وصف عذاب"(.)1

عظة ،وتتالءم نغمامها قويةً إذا كانت

آياا الضحى نلمح هذا اردوء وتلك السكينة ،البادية

نغماا الرمحة الواسعة ،واملنبع،ة

من التالؤم والتآلف وإيقاع الفواصل:

ك وما قَلـٰـى ﴿ ﴾3ولَ ِ
آلخ َرةُ
َّع َ
قال تعاىلَ ﴿ :والضحـٰـى ﴿َ ﴾1واللَّْي ِل إِذَا َسجـٰـى﴿َ ﴾2وَما َود َ
ك َرب َ َ َ
َ
َخيـر لَ َ ِ
ضى﴿.)2("﴾﴾6
س ْو َ
ك َرب َ
ف يُـ ْع ِط ْي َ
ك فَـتَـ ْر ٰ
ْ
ك م َن األ ُْولى﴿َ ﴾1ولَ َ
وســورة الضــحى خاصــة بــالنيب صــلى اهلل عليــه وســلم وفيهــا إينــاس وتطمــني ،ويشــع مــن اإليقــاع

اراد الناعم ملساا احلنان والرمحة اإلرية .وجاء القسم بالضحى الرائق الصا كما جاء بالليل
رقته وسكونه وصفوه مبا يشعر بالتواصل بني الكـون والـذاا فتنتفـي الوحشـة ويتأكـد اتنـس واملؤانسـة.
وتؤكد اآلياا على رعاية اهلل حملمد صلى اهلل عليه وسلّم وادخاره اخلري له وغلبته على أعدائه .
إ ّن الفواصل

اآلياا فيها متهل واستقرار ،ويغلب عليها التسـاوي

الـوزن والتـوازن

اإليقـاع.

واملالحظ علـى الفواصـل أ ّن كـا اخلطـاب قـد حـذفت إذ مـن مراعـاة السـياق تواصـل اخلطـاب ،فقولـه
ك﴾ خطاب موجه إىل الرسول ،ومل نلحظ الكا
َّع َ
تعاىل ﴿ َم َاود َ
وهدى وأغىن

"مـاقالك" مـ،الً .وكـذلك

آوى

السورة ككل .

متالئما مع املعىن املراد.
كل التمازج ،وكان احلذ
ً
وجاء حذ الكا لداللتني متمازجتني ّ

فال ّداللة اتوىل :داللة صوتية حتفل بالرنني اراد اآلخذ بالنّفس ،وهذا ناتج عن رعاية الفواصل

إيقاعها املتواصل ،حبي يتواىل حر امل ّد بفيضه الشعوري وتعاليه النّفسي .
والداللة ال،انية :داللة معنوية نفسيّة تتنامى مع السـيّاق الّـذي "تقتضـيه حساسـيةً مرهفـةً بالغـة ال ّدقـة

واللّطف ،هي حتاشى خطابه تعاىل رسوله املصطفى

موقف اإليناس بصريح القول :وما قالك .ملا

_____________________
()0القرآن المعجزة الكبرال  :محمد أبوزهرة،دار الفكر العربي،بيروت،لبنان (،د.ط)(/د.ت) ،ص .299
()2سورة الضحى اآليات []6-1
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احلس
حس الطرد واإلبعاد وش ّدة البغضّ ،أما التوديع فال شيء فيه من ذلك بل ّ
لعل ّ
القلى من ّ
اللّغوي فيه يؤذن بأنّه اليكون وداع إالّ بني اتحباب"(.)1
الصويت املدوي "املنب،ق من اتلفا
متالئما مع املوضوع من حي
ويتناسق اإليقاع
القوة واجلرس ّ
ّ
ً
حبروفها ،واجلمل بتاكيبها ،واخلوامت بش ّدة جرسها وقرع اتمساع هبا"(.)2
هادرا ،صاخبًا ،قويًا ،له رنينه احلاد ،وتساعد الفاصلة على نقل ذلك كلّه إىل
ويصبح اإليقاع ً
الوجدان.
قال تعاىل﴿:اَل َقا هرَعة ﴿َ ﴾0ماْ ال َقاْ هرَعة ﴿َ ﴾5وَما أ َْدَر َاك َماْ ال َقا هرَعة ﴿ ﴾4يَـ ْوَميَكون النَّاس َكاْل َفَر ه
اش
الْمب،ـو ه
ث ﴿َ ﴾3وتَك ْون اجلهبَال َكالْعه ْه هن الْ َمْنـف ْو هش﴿.)3("﴾﴾2
َ ْ

إ ّن املشهد هنا يتّسم بارول العنيف حتدده الكلمة اتوىل "القارعة" اليت تبدو من خالل السيّاق
النّفوس .وتستمر الفاصلة إحداث هذا الرنني
الصويت الرهبة واخلو
كلمة تلقى نرسها ّ

اجلو تتغاير املرئياا وتتبدل فيصبح النّاس من
الصاخب املوحش عن طريق التكرار والتوازن ،هذا ّ
لعل حر
وتتحول اجلبال إىل رمال مسحوقة
ّ
اخلفة والرعب ً
معا كالفراشااّ ،
كالصو املنفوش و ّ
الصويت يوحى هبذا االنسحاق والتفت هذا التالؤم بني اإليقاع واملوضوع فيه تعبري
الشني هبسيسه ّ
يتاوح بني القصر والطول ،وكذلك تدرج امل ّد الصويت .

إ ّن موسيقى القرآن الكر وإيقاعه املنغم قد استعى انتباه العرب وأثّر

مساعهم ونفوسهم وأجاش

داخلهم ورأوا فيه احلالوة والطالوة ونغم اللّفظ وجرسه مع مجال املعىن وإحكامه .فللقرآن نظامه
الصويت الفريد "ونريد بنظام القرآن الصويت ،اتّساق القرآن وائتالفه

حركاته وسكناته وم ّداته وغنّاته،

ائعا يستعي اتمساع ويستهوي النفوس بطريقة الميكن أن
واتّصاالته وسكتاته اتساقًا عجيبًا ،وائتالفًا ر ً

_________________________

( )1اإلعجاز البياني للقرآن  :بنت الشاطئ  ،دار المعارف ،بيروت ،لبنان (،د.ط)(/د.ت)،ص.262
( )2القرآن المعجزة الكبرال  :محمد أبو زهرة  ،ص.299

( )3سورة القارعة :اآليات [.]6-1
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الصويتّ أ ْن يسـتعي
أي كالم آخر من منظوم ومن،ور .وأ ّن من شأن اجلمال اللّغوي والنظام ّ
يصل إليها ّ

كل إنسان إىل هذا القرآن "
اتمساع وي،ري االنتباه وَيرك داعية اإلقبال
ّ

(. )1

اخلالصة :

اهتماما كبريا نظرا ملا له من أمهية بالغة.
 لقد أعار القرآن الكر اإليقاعً
انتقى القرآن الكر ألفاظاً مبنتهى ال ّدقة والعناية. -إ ّن الفاصلة القرآنية ختدم املبىن واملعىن.

____________________
( )1التبيان في علوم القرآن  :محمد الصابوني ،ص 128
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الفصل الثالث:
﴿ الصوت اللغوي وأثره يف ادلالةل الس ياقية  -دراسة تطبيقية لامنذج من
القرأآن الكرمي﴾.
ويتضمن :
املبحث الول  :أثرادلالةل الصوتية للصفات العامةواخلاصة يف القرأآن الكرمي.
املبحث الثاين :أثرادلالةل الصوتية للمقاطع والتنغمي يف القرأآن الكرمي.
املبحث الثالث :أثرادلالةل الصوتية ل إالدغام والوقف واملدود يف القرأآن الكرمي.
املبحث الرابع  :أثرادلالةل الصوتية للفواصل واالإيقاع يف القرأآن الكرمي.

254

المبحث األوّل :
﴿أثرادلالةل الصوتية للصفات العامة واخلاصة يف القرأآن﴾
ويتضمن :
أوال  :أثرادلالةل الصوتية للصفات العامة(اليت لها ضد) يف القرأآن الكرمي.
اثنيا  :أثرادلالةل الصوتية للصفات اخلاصة( اليت ال ضد لها )يف القرأآن الكرمي.
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الصّوت اللّغويّ وأثره يف الدّاللة السّياقيّة  -دراسة تطبيقيّة لنماذج من القرآن الكريم

الفصل الثالث

الخاصةفي القرآن الكريم.
العامةو
الصوتيّة ّ
المبحث األول:أثرال ّداللة ّ
ّ
للصفات ّ
مكملة لبعضها اإلَياء ،
العامة  ،و ّ
إ ّن ّ
الصفاا ّ
اخلاصة لألصواا هي صفاا متكاملة ،فهي " ّ
لكل صوا ح ّقه
ومعوضة ملا نقص غريها  ،وهي هبذا ختلق لنا توازنا املالمح ال ّدالليّة  ،وتعطي ّ
"(.)1

الصويت-
الوظيفة واتداءّ -

بعــد ال ّدراســة النّظريــة  ،والــيت أخــذا فصــلني كــاملني مــن البحـ  ،وصــلنا إىل اجلانــب
اتول
التطبيقــي مــن ال ّدراســة ،و ارتأينـا أن جنعــل القــرآن العظــيم جمــاالً لــه  ،تنـّـه كتــاب العربيــة ّ
،ومعجزمها اخلالدة.
الصوتيّة ،ليكون
وقد اختنا أن يكون تطبيقنا على مناذج من القرآن الكر مستوضحني داللتها ّ
توس ًعا منه سورة واحدة.
التّطبيق أك،ر ّ
انصبت عناية القرآن العظيم باالهتمام إذكاء حرارة الكلمة عند العرب  ،وتوهج العبارة منظار
تركيبه ،
حيامهم  ،وحدب البيان القرآين على حتقيق موسيقى اللفظ مجله  ،وتناغم احلرو
وتعادل الوحداا الصوتية مقاطعه  ،فكانت خمارج الكلماا متوازنة النرباا  ،وتراكيب البيان
متالئمة اتصواا  ،فاختار لكل حالة مرادة ألفاظها اخلاصة اليت ال ميكن أن تستبدل بغريها  ،فجاء
كل لفظ متناسباً مع صورته الذهنية  .وهنا ينبه القرآن املشاعر الداخلية عند اإلنسان إثارة
االنفعال املتتب على مناخ اتلفا املختارة مواقعها فيما تشيعه من تأثري نفسي معني سلباً
وإجيابا .هذا املناخ احلافل تضفيه الداللة الصوتية لأللفا  ،و هي تشكل القرآن الوقع اخلاص
املتجلي بكلماا خمتارة  ،تكونت من حرو خمتارة  ،فشكلت أصواتاً خمتارة  ،هذه السماا
القرآن بارزة الصيغ مئاا التاكيب الصوتية مظاهر شت  ،و جماالا عديدة  ،تستوعبها مجهرة
هائلة من ألفاظه

ظالل مك،فة

اجلرس و النغم و الصدى و اإليقاع"(.)2

___________________
()1المالمح الصوتيّة في داللة الصيغة الحديثة  ،ديوان الربيع بوشـامة نموذجـا  :رفـاس سـميرة ،مجلـة النقـد وال ّدراسـات األدبيـة واللّغويّـة ،ع،1

2226م،ص.329

( )2الصوت اللّغوي  :محمد حسين الصغير  ،ص.111-113
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وهـذا ممــا ينطبـق علــى اسـتيحاء الداللــة الصــوتية

القـرآن نميــع اتبعـاد  ،يضــا إليـه الوقــع الســمعي

للفــظ  ،و التــأثري النّفســي للكلمــة  ،و املــدلول االنفعــايل باحلــدث  ،و تلــك مظــاهر متأنقــة قــد يتعــذر
حصــرها.فلــم تــأا اتص ـواا إالّ لتــؤدي غرضــا ووظيفــة حــددا رــا حـ ّـت أضــحت حيــاة نابضــة بكـ ّـل
ـوي
معىن احلياة بل قد يكشف لنا ّ
الصوا اللّغوي عن أجواء سور بتمامها ،فقـد وضـع ك ّـل صـوا لغ ّ

مكانــه ،دون أن َیـ ّـل بنظــام هــذا الكتــاب العظــيم الّــذي عجــز العــرب أن يــأتوا مب،لــه ،قــال تعــاىل
حمكم تنزيله َّ ﴿:ال يأْتِ ِيه الْب ِ
اط ُل ِمن بَـ ْي ِن يَ َديْ ِـه َوَال ِم ْـن َخل ِْف ِـه تَن ِزيـل ِّم ْـن َح ِك ٍ
ـيم َح ِمي ٍـد ﴾" ()1وجنـد أ ّن
َ َ
الصور النّاطقة"(.)2
القرآن الكر استوعب مجيع مظاهر ال ّداللة ّ
،وعرب عنها مبختلف ّ
العامة(التي لها ض ّد) في القرآن الكريم.
الصوتيّة ّ
أوال  :أثرال ّداللة ّ
للصفات ّ
الســماا ،
لكـ ّـل صــوا مــن اتصــواا مســاا ّ
خاصــة بــه متيّــزه ،وقــد يشــتك مــع غــريه بعــض هــذه ّ
حبد ذامها الجتد رـا أثـر كبـري
فتش ّكل له مالمح موحية  ،ومساا ّقوة أو ليونة  ،إالّ أ ّن اتصواا املفردة ِّ
"،فإذا نظرنا إليها وحدها مل جند إالّ عمالً ضئيالً قيمته ضئيلة

"(.)3

وتعمد مفرداا القرآن الكر  ،الوقع اخلاص هبا  ،املتجلّي بكلماا خمتارة فشكلت أصواتًا خمتارة
هذه السماا
هائلة من ألفاظه

القرآن بارزة الصيغ
ظالل مك،فة

مئاا التاكيب الصوتية

مظاهر شت تستوعبها مجهرة

اجلرس والنغم والصدى واإليقاع "( .)4وقد حفلت هبا معاجم

اتلفا  ،ولعلّه فيما أشار إليه اخلطّايب (ا834ه) يقول " :إ ّن الكالم إّمنا يقوم بأشياء ثالثة  ،لفظ
حاصل  ،ومعنىبه قائم  ،ورباطلها ناظم ،وإذا تأملت القرآن الكر ،
____________________
()1سورة فصلت  :اآلية [.]12
()2الصوت اللّغوي  :محمد حسين الصغير ،ص.116
()3النقد األدبي أصوله ومناهجه  :سيد قطب  ،دار الشروق  ،بيروت ،لبنان،ط2223/9م ،ص.19
()3الصوت اللّغوي  :محمد حسين الصغير ،ص.111
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حت الترى شيئًا  ،مـن اتلفـا أفصـح  ،وال أجـزل  ،وال
غاية ّ
الشر ّ ،

()1
الصــوتيّة  ،بكافــة أبعادهــا ،إضــافة إىل
أعــذب مــن ألفاظــه"  ،وهبــذا يكــون حاصــال ،الســتفادة ال ّداللــة ّ

ـمعي للّفــظ  ،والتــأثري النّفسـ ّـي للكلــم  ،واملــدلول اإلنفعــايل باحلــدث(.)2وهومــا جنــده كتــاب
الوقــع السـ ّ
وجل من مظاهر ك،رية  ،يتع ّذر حصرها  ،إالّ أ ّن القرآن الكر  ،قد استعمل مجلـة ألفـا  ،كـان
اهلل ّ
عز ّ
اختيار أصوامها  ،مبا يطابق أصداءها  ،وتستوحي داللتها  ،عند حسن صياغتها.

فطبيعــة اتص ـواا املفــردة خمارجهــا وصــفامها  ،مــن جهــر ومه ـس وتفخــيم وترقيــق واحتكــاك وانفجــار،
لقومها را تأثري خمتلف عن املهموسة
السماا اتوىل لل ّدراساا الصوتيّة  .فاتصواا اجملهورة ّ
تشكل ّ
وك ـ ــذلك التفخ ـ ــيم ،والتقي ـ ــق ،والش ـ ـ ّدة ،والرخ ـ ــاوة ،واإلطب ـ ــاق ،واإلنفت ـ ــاح ،واإلس ـ ــتعالء ،واإلس ـ ــتفال،
واإلذالق ،واإلصماا .

_______________________
( )1بي ــان إعجـ ــاز الق ــرآن  :أبـ ــو س ــليمان أحمـ ــد ب ــن محمـ ــد الخطـــابي (391ه) ،تحقيـ ــق:محمـ ــد زغلـ ــول س ــالم و محمـ ــد خلـ ــف اهلل ،دار

المعارف،مصر( ،د.ط)2223/م،ص.21

()2يُنظر :حروف القرآن  :دراسة داللية في علمي األصوات والنغمات العربية  :نعيم اليافي  ،مجلة الفيصل  ،العدد 1126،12هـ-

1896م،ص.39
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الهمس والجهر  :يتش ّكل ارمس واجلهر
 -1داللة أصوات ّ

ّأول مراحل التكوين الصويتّ ،فحركة

قوي أو لني لـه عالقـة هبـذين امللمحـني  ،وبنـاءا علـى هـذا التّوجـه رـذا
اتوتار ّ
الصوتيّة وتذبذهبا بشكل ّ
التخريج  ،وجب استقصاء مواطن ال ّداللة أصواا ارمس واجلهر .
أصوات الهمس"(:)1املهموس صوا أضعف اإلعتماد موضعه  ،يتّسم بالليونة طبيعته وتكوينه علـى العكـس مـن
فالصـوا املهمـوس هــو الّـذي اليهتـز معــه الـوتران الصــوتيان
اجلهـر  ،فـال اهتـزاز معـه لألوتـار الصـوتيّة ّ ،

وال يسمع رما رنني حني النّطق به "(.)2
وممّا تفيده داللة ارمس من ذلك ماجاء

الشمس ،قوله تعاىل﴿:واللَّ ِ
اها﴾"(.)3
سورة ّ
يل إذا يغَشىَ َ

فاللّيـل يغشـى اترض  ،ويضـ ّـم مـا فيهـا  ،مــن املوجـوداا ویفيهــا(،)1وهـو املق ّـرر
طـر اآليـة  ،إذ يوافـق مـا ارـاءمن ارمـس واخلفـاء .وقـد تق ّـرر اخلفـاء واإلسـتتار

صــوا ارـاء  ،عنــد
السـورة نفسـها ،
ّ

م ــن قول ــه تع ــاىل َ ﴿:ونَـ ْفـ ـ ٍ
س َوَمـ ـا َسـ ـ َّو َاها﴾"( ،)6ف ــإ ّن ال ــنّفس البش ـريّة ه ــذه مرتبط ــة هب ــذا الوج ــود ،ومه ــا
مشــتكان

خفايــا وأسـرار وهــي إحــدى اآليــاا الكــربى ،

هــذا الكــون املـتابط املتناســق إذ خلــق

الضــالل وأعطــاه القــدرة الكامنــة اخلفيّــة القــادرة علــى التمييــز
عزوجـ ّـل فيهــا اخلــري و ّ
الشــر  ،وارــدى و ّ
اهلل ّ

والتّوجيه( ،)1وينكتنا القرآن الكر  ،مبا

سورة الكهف من املظاهر املمتعة

وصف اجلنّة

____________________
()1أصوات الهمس،هي ( :ت،ا،ح،م،س،ش،ص،ص،ص،ط،ف،ق،ك،ه)(.المصطلح الصوتي في ال ّدراسات العربية :عبد العزيز الصيغ
،ص).99
()2األصوات اللّغوية  :إبراهيم أنيس ،ص.22
شمس  :اآلية ]21 [:
( )3سورة ال ّ
()1يُنظر  :التحرير والتنوير:الطاهر بن عاشور  ،ج/32ص.319
شمس  :اآلية .]29[ :
( )6سورة ال ّ
الزحيلي  ،دار الفكر  ،دمشق  ،سوريا  ،ط1129 /2هـ2221-م  ،ج/3ص.2991
()1يُنظر :التّفسير الوسيط  :وهبة ّ
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ِ
ك لَ ُهم جن ُ ٍ
ِ
ِ
ار يُ َحلَّ ْو َن
وحال أصحاهبا ما ورد قوله تعاىل﴿:أُولَـٰئ َ ْ َ
َّات َع ْدن تَ ْج ِري من تَ ْحت ِه ُم ْاألَنْـ َه ُ
ِ ِ
ٍ ِ
َّكئِين فِ َيها َعلَى ْاألَرائِ ِ
َسا ِوَر ِمن ذَ َه ٍ
ض ًرا ِّمن ُسن ُد ٍ
ك
سو َن ثِيَابًا ُخ ْ
ف َيها م ْن أ َ
َ
س َوإِ ْستَْبـ َرق مت َ
ب َويَـلْبَ ُ
ِ
ت ُم ْرتَـ َف ًقا ﴾" ( .)1فأغلب اتصواا
سنَ ْ
ن ْع َم الثـ ََّو ُ
اب َو َح ُ

اآلية مهموسة (احلاء  ،واراء  ،والسني

كل ذلك مع وصف حال أهل اجلنّة ونعيمها ،
املتكررة ،و ً
أيضا هيمن احلرو الصفريية ) ،ليتناسب ّ
و متازج جيلب السمع رذا الوصف تهل اجلنّة وهم
ومن التوسع

أمجل وصف وألني حال.

اه َما بِنَ ْخ ٍل﴾"()2تتابع جمموعة من أصواا مهموسة
الوصف قوله تعاىلَ ﴿:و َح َف ْفنَ ُ

الراحة واجلمال ميأل احمليط هبا  ،أصواا مهموسة احلاء واراء والفاء ،
رقيقة عذبة  ،تنشر ّ
جوا من ّ
بكل أرَيية لتسبل على املنظر مجاالوروعة  ،وكأ ّن حفيف الشجر مجع صوتا ومنظرا
خترج من الفم ّ
جيول اخليال عربه"(. )3
 أصوات الجهر:اجلهــر

اتص ـواا نــاتج عــن اهت ـزاز الــوترين الصــوتيني اهت ـز ًازا منتظمــا َيــدث صــوتا موســيقيا "

فــاجلهر إذا هــو ارتفــاع

() 4

للص ـوا اجملهــور مــن مســاا القـ ّـوة وطبيعــة التــأثري مــا
الص ـوا  ،فيكــون ّ
ش ـ ّدة ّ

اليكون لغريه من اتصواا  ،وممّا يفيده اجلهـر حـول التهديـد والوعيـد  ،وهـذا َيتـاج إىل أصـواا ذاا
ِ ِ
ين
وضــوح مسعــي لغــرض التوصــيل ودقّــة اإلمســاع  ،فمــن التهديــد مــا يــدرك قولــه تعــاىل ﴿:ويُنــذ َر الّــذ َ
()5
القوي
قَالُوا اتّخ َذ اهللُ َولدا﴾" فتكرار اتصواا اجملهورة (الذال  ،والدال  ،والراء)  ،ذاا الوقع ّ
___________________
( )1سورة الكهف  :األية .]31[:
( )2سورة الكهف  :األية .]32[:
( )4النسيج الصوتي للمفردة القرآنية ومناسبتها للمعنى  :محمد بن علي بن درع .www. news@1asir.com .
/

( )4األصوات اللّغوية :أنيس إبراهيم  ،ص.22

( )5سورة الكهف  ،األية .]21[:
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املؤثر لتكشف أبعـاد املعـىن الغريـب ولتلفـت اإلنتبـاه إليـه خلطورتـه علـيهم  ،فارتبطـت اتصـواا اجملهـورة
كل هذا خط متوا ٍز
مراكز اجلملة معنويا ممّ،لة بـ ـ(اإلنذار  ،واإلدعاء الكاذب ّ ،اختذ  ،وولدا) و ّ
ومنســجم مــع املعــىن الّــذي حتملــه اآليــة الكرميــة وتزيــد طبيعــة اتص ـواا اجملهــورة مــن تــأثري وقعهــا علــى
السامع.
ّ
والرخاوة:
 -2داللة أصوات ال ّ
ش ّدة ّ

ش ّدة (*)(األصوات اإلنفجارية):
داللة أصوات ال ّتتغ ــاير املواق ــف ال ــيت يس ــوقها الق ــرآن الك ــر  ،فبعض ــها َيم ــل دالل ــة الرأف ــة فتك ــون اتصـ ـواا رخ ــوة
ومناسبة تلتقي مع داللة اآلفاق ،وبعضها شـديد فيـه العنـف والشـ ّدة فيختـار الـنّص بـىن صـوتيّة شـديدة
تنسجم مع أفق ذلك املعىن.
الصــوا اإلنفجــاري ويسـ ّـمى بــالوقفي  ،ذلــك الحنبــاس الــنّفس عنــد النّطــق بــه ،ويصــاحب خروجــه
ّ
() 1
الصـوا قـ ّـوة  ،ومــن ذلـك قولــه تعـاىلَ ﴿ :وَر َاو َدتْــهُ الَّتِــي ُهـ َـو
انفتـاح املخــرج دفعـة واحــدة" ،ممّـا يعطــي ّ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
س ـ َـن
ـك قَـ َ
اب َوقَالَـ ْ
ـت لَـ َ
ـت َه ْي ـ َ
ـال َم َع ــاذَ اللَّـ ــه إِنَّــهُ َربِّــي أ ْ
ف ــي بَـ ْيت َه ــا َع ــن نَّـ ْفس ــه َوغَلَّ َق ــت ْاألَبْـ ـ َـو َ
َح َ
تدل على إحكام الغلق،الّذي أحكمتـه
اي إِنَّهُ َال يُـ ْفلِ ُح الظَّالِ ُمو َن ﴾"()2إ ّن هذه اتصواا الغالقةّ ،
َمثْـ َو َ
السالم  ،بعدما انغلقت نفسها البشـرية الشـريرة وقتهـا (.)3وعلّـق
امرأة العزيز على ّ
الصديق يوسف عليه ّ
رمضان عبد التواب على هذه الصيغةقائال  ":فلو نظرنا مـ،الً إىل اآليـة القرآنيـة الـيت تقـول  ﴿:وغَلَّ َق ِ
ـت
َ
ّ
ـك﴾تحسســنا بصــوا امل ـزاليج وهــي حتكــم رتــاج اتب ـواب  ،وينعــدم هــذا
اب َوقَالَـ ْ
ـت لَـ َ
ـت َه ْيـ َ
ْاألَبْــ َـو َ

اإلحساس مع الفعل "أغلق"الّذي يدلّ على جمرد اإلغالق"(.)1وجاء الصحاح :
____________________

(*)حروف الش ّدة  :أجد قط بكت(.ينظر :أشهر المصطلحات في فن األداء وعلم القراءات  :الحفيان أحمد محمود عبد السميع  ،دار
الكتب العلمية ،بيروت  ،لبنان.ط1122 /1هـ2221-م ،ص).218

()0إبراهيم أنيس :األصوات اللّغوية  ،ص.111
()5سورة يوسف  :األية [ .]23
()4يُنظر:في ظالل القرآن الكريم :سيّد قطب  ،دار الشروق ،مصر ،ط1123/1ه2223-م،ج/1ص.1892
()3بحوا ومقاالت في اللّغة :رمضان عبد التواب  ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،مصر ،ط1129 /2ه1899-م،ص.21
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لك،أي هلم لك"(.)1
به،أي صاحبه ودعاه،وفيه أيضا قورم :هيت
ّ
"هيت به،وهوا ّ

،وأصـواا الكلمتـني املـوجزتني صـورتا شـ ّدة رغبتهـا وخضـوعها أمـام نزومهـا رغـم مكانتهـا ومجارـا
بالضـعف وارــدوء واخلفــاء واللّطــف  ،واليــاء تـوحي باإلنكســار
وســيادمها  ،فارــاء تـوحي ّ
وال ّذاتيّـة وال ّذلـة واخلضـوع ،إذا هـي بنطقهـا تشـري إىل) حتـت (مبقابـل مـا تشـري) اتلـف (إىل
)أعلـى(  ،والتـاء تشـري إىل اإلنفتـاح املقصـود بعـد اإلنكسـار واخلضـوع ،فكأّهـا تقـول :ك ّـل
شـيء متـاح لك،كمـا ّأهنـا تشـعر باملباشـرة لـذا كانـت التـاء دالّـة علـى اخلطـاب  ،والـالم مبـا فيهـا
مـن لصـوق اللّسـان باحلنـك عنـد النّطـق هبـا  ،تص ّـوررغبتها القـرب الشـديد منـه ،إضـافة إىل
كأهنـا ملّكـت نفسـها لـه  ،مثّ تـأيت الكـا مبـا فيهـا مـن
مـا الـالم مـن معـىن التّملـك ح ّـت ّ
خاصـيّة اإلحتكـاك ،لتؤكـد معـىن اللّصـوق الّـذي تفيـده الـالم ،وتشـري بسـكوهنا بـالوقف عليهـا

إىل ختام هذا اخلطاب املوجز هدوء ولطف يتناسب مع املوقف"(.)2
ِ
ِ
اس ُج ُدوا ِآل َد َم
ّأما حالة الوعيد وعالقتها باتصواا اإلنفجارية فمنها قوله تعاىلَ ﴿:وإِ ْذ قُـلْنَا لل َْم َالئِ َكة ْ
ِ
َِّ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ـاء ِمـن ُدونِـي َو ُه ْـم
س َـق َع ْـن أ َْمـ ِر َربِّـه أَفَـتَتَّخ ُذونَـهُ َوذُ ِّريَّـتَـهُ أ َْوليَ َ
يس َكا َن م َـن الْج ِّـن فَـ َف َ
فَ َ
س َج ُدوا إال إبْل َ
لَ ُكم َع ُدو بِْئ ِ ِ ِ
ين بَ َد ًال ﴾"()3حتمل اآلية الكرمية من خـالل اإلسـتفهام اإلنكـار بصـوا ارمـزة
ْ
س للظَّالم َ
َ
مع ــىن التهدي ــد  ،الّــذي ص ـ ّـور ه ــذا املش ــهد تص ــويرا بارع ــا  ،فتتابع ــت اتصـ ـواا اإلنفجاري ــة الش ــديدة
(التاء،والــدال،والباء) مــع بدايــة اآليــة الكرميــة لتافــق أســلوب اإلســتفهام فتزيــد مــن تــأثريه.فالـ ّدال لــه وقــع

قوي"فإذا وقفت خرج معها من الفم صويت،ونبا اللّسان عن موضعه"
ّ

(. ) 1

الشديدة) لتالؤم ّقوة املعىن وحركته
وتتابعت احلركة مع اتصواا اإلنفجارية ( ّ

قوله تعاىل﴿:إِذَا

ِ
ِ
ت
َّ
ور بُـ ْعثِ َر ْ
ار فُ ِّج َر ْ
ب انتَثَـ َر ْ
الس َماءُ ان َفطََر ْ
ت ﴿َ ﴾3وإِ َذا الْ ُقبُ ُ
ت ﴿َ ﴾2وإِ َذا الْب َح ُ
ت ﴿َ ﴾1وإِ َذا الْ َك َواك ُ

﴿﴾1

__________________
الصحاح :أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت414هـ)،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار،دار العلم للماليين ،بيروت ط1129 /1
( )0يُنظر ّ :

هـ  1899 -م،ص.98مادة) هيت(.

السالم  :عُويض بن حمود العطوي ،المملكة العربية السعودية ،ط1131 /1ه2212 -م ،ص.31
()2جماليات النظم القرآني في ّ
قصة يوسف عليه ّ
()3سورة الكهف  :اآلية .]62 [:

()1الكتاب  :سيبويه  ،ج/1ص.191
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ت ﴿﴾6يَا أَيـ َها ِْ
ك
َّر ْ
ت نَـ ْفس َّما قَ َّد َم ْ
َعلِ َم ْ
ك الْ َك ِر ِيم﴿﴾1الَّ ِذي َخلَ َق َ
نسا ُن َما غَ َّر َك بَِربِّ َ
اإل َ
ت َوأَخ َ
َي ص ٍ
اك فَـع َدلَ َ ِ
ك ﴿)1("﴾﴾9إ ّن هذا اإلنسان الّذي َيسب أ ّن كرم
اء َرَّكبَ َ
س َّو َ َ
ك ﴿﴾9في أ ِّ ُ َ
ورة َّما َش َ
فَ َ
ربّه قد توقّف إالّ أنّه سرعان ما جيده شاخصا أمامه  ،وهو جيحد هذا  ،وَيرم نفسه من التّمتع
رحاب هذا الكرم"( .)2واملتأمل يرى

هذه اآلياا أ ّن أصواا اإلنفجار  ،قد وقعت

معىن

اإلحنباس واإلنقطاع والتوقّف ،والسيما التاء .
أيضا
وجاء ً

معىن الطّالقـة الّـذي مت،لـه الفـاء ،

اصـ َف ِ
ت عُرفًـا ﴿﴾1فَالْع ِ
ِ
ات
َ
قولـه تعـاىلَ ﴿:وال ُْم ْر َسـ َال ْ

()3
وبالريـاح القويّـة
القرآين
التعبري
افتتح
إذ
ص ًفا ﴾"
َع ْ
السورة بالقسم باملالئكـة املعـروفني عنـد خلقـه ّ ،
ّ
() 1
ويتبني أ ّن املقسم هبـم أوقـع هـوال علـى النّـاس خللقـتهم الـيت الحـدود رـا  ،وإّمنـا
اليت يتوقّف عصفهاّ ّ ،

الريــاح أش ـ ّد علــى النّــاس مهديــدا بعــد
أراد اهلل ّ
عزوجـ ّـل التهديــد بلفــظ "عرفًــا" و"عص ـ ًفا" إذ إ ّن عصــف ّ
املالئكــة  ،واملالحــظ زيــادة معــىن التهويــل واإلســتطاعة ،

الــنّفخ .ومتّ،لــه أيضــا

اآليتيــني وهــو املتمّ،ــل أساســا

الفــاء ذاا

()6
الشــجر ذاا
قولــه تعــاىل َ ﴿:و َجنَّــات ألْ َفاف ـا﴾" إذ هــي جنّــاا اآلخــرة ك،يفــة ّ

اتغصان امللت ّفة  ،ك،رة وتشعبا وشساعة وانتشارا ،انتشار النّفس عند خمرج الفاء"(.)1

___________________
()1سورة االنفطار  :اآليات ]9-1[ :
( )2يُنظر :الجامع ألحكام القرآن  :عبد اهلل القرطبي  ،ج/12ص.222
()3سورة المرسالت  :اآلياتان[]2-1
()1ينظر  :جامع البيان  :محمد بن جريرالطبري ،دار المعارف  ،تحقيق  :محمود شاكر،ط(/2د.ت)،ج/23ص. 692
()2سورة النبأ  :اآلية ]11[ :
السعدي (1391ه)،تقديم  :محمد بن صالح العثيمين،تحقيق:
()1يُنظر:تيسيرالكريم الرحمان في تفسير كالم المنّان :عبد ّ
الرحمان بن ناصر ّ
الرحمان بن معال اللويحق ،دار اإلمام مالك  ،الجزائر ،ط 1129 /1هـ2229-م،ص.1219
عبد ّ
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آية آخر قوله تعاىل ﴿:فِإذَا جاء ِ
ت الطَّ َامةُ ال ُك َبرال﴾"( )1إ ّن صوا الطاء
ََ

وامليم اجملهورين الشديدين الواردين

لفظة الطّامة ال ّدالة على يـوم القيامـة يع ّـرب عـن هـول ذلـك اليـوم ،

ـدوي وطنــني"(.)2فكانــت
وتشــعرنا حبركــة الطّــم املناســب رــول وقـ ّـوة وشـ ّدة يــوم القيامــة  ،ونكــاد نشــعر بـ ّ

معربة بإَياءامها عن تلك الصورة املروعة.
اتصواا ّ
الرخاوة :
 -داللة أصوات ّ

الرخ ــاوة *:ص ــفة اتصـ ـواا ال ــيت جي ــري معه ــا ال ــنّفس عن ــد النّط ــق هب ــا"( )3وه ــي اتصـ ـواا الرخ ــوة أو
اإلحتكاكيّة اليت تضيق جمرى النّفس فيحدث صفريا تبعا لضيق النّفس .
()1
ـك بِ ِجـ ْذ ِع النَّ ْخلَ ِـة تُ ِ
ِ
ِ
قـال تعـاىل ﴿ :و ُه ِّـزي إِلَْي ِ
حركـي .
:
أي
َ
َ
سـاق ْط َعلَْيـك ُرطَبًـا َجنيًّـا ﴾" ّ ّ

حركه …و إّمنا ع ّداه بالباء ت ّن
هزه ّ
والعرب تقول ّ :
وهز به إذا ّ

هزي معىن جّري ..ويستعار فيقال :
ّ

اتصـل :احلركـة ،واهت ّـز إذا حت ّـرك فاسـتعمله علـى

ارز
هززا الشيء ًّ
فتحرك ّ ..
هزا ّ
حركته ّ
فاهتز أي ّ :
خف تمر وارتاح له فقـد اهت ّـز لـه …و أخذتـه لـذلك اتمـر ه ّـزة
كل من ّ
معىن االرتياح ّ
أي :ارتاح ..و ّ
ي :أرَييّة وحركة"(.)6
أّ

_____________________
()1سورة النازعات  :اآلية [.]31
الفني في القرآن :سيّد قطب ،ص.93
( )2التصوير ّ
(*)األصوات الرخوة :ماسوال حروف الش ّدة (.ينظر  :أشهر المصطلحات في فن األداء وعلم القراءات  :الحفيان أحمد محمود ،ص).218
()3يُنظر  :األصوات العربية :كمال بشر ،ص.21
( )1سورة مريم :اآلية []26
( )6لسان العرب:أبو الفضل جمال الدين بن منظور،ج / 6ص(.213مادة هزز)
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() 1
السياق بـاللّني واحلنـان لطفـا وحتننـا علـى مـر
يوحي
إذ
.
حركي نذع النخلة"
ّ
(وهزي إليك) يعين ّ :
*
ذرعــا  ،فكــان ارــاء لفظــة (هـ ّـزي) موائمــا الَيــاءاا الــنّص
بنــت عمـران حــني أتاهــا الطَّْلــق وضــاقت ً

الرقة حبارا(..)2إذ وصف صوا اراء بكونه من اتصواا الرخوة"(.)3
وداللة العطف و ّ
 -3داللة أصوات اإلطباق واإلنفتاح :
داللة أصوات اإلطباق:اإلطبــاق(*)أن يرتفــع مــؤخر اللّســان حنــو أقصــى احلنــك اتعلــى

مقعـر علــى هيئــة ملعقــة بينمــا
شــكل ّ

يكون طرفه ملتحما مع جزء آخر من أجزاء الفم مشكال حمبسا مـن احملـابس الصـوتيّة املختلفـة"(.)4و
معىن اإلطباق ما جاء سورة اتنبيـاء قولـه تعـاىل﴿:وذَا الن ِ
ـون إِذ ذَّ َهـب مغَ ِ
اضـبًا فَظَ َّـن أَن لَّـن نَّـ ْق ِـد َر
َ ُ
َ
ك إِنِّــي ُكنـ ُ ِ
اد ٰال فِــي الظلُمـ ِ
ِِ
ين ﴾"( )5و اآليــة
ـت ُسـ ْـب َحانَ َ
ـات أَن َّال إِلَ ـٰهَ إَِّال أَنـ َ
َعلَْيـ ِـه فَـنَـ َ
ـت مـ َـن الظَّــالم َ
َ
قمـة ظلمـة القلـب واسـوداده"( ، )6ولعلّـه املع ّـرب عنـه بالغضـب
السالم ّ
الكرمية يظهر النّيب الكر عليه ّ
الضاد أوقع من صوا الطّاء ههنا  ،لذا تق ّدمه التعبري القرآين.
 ،وصوا ّ
يصور القرآن
الريبة اللّذين كان الغضب سببا فيهما  ،لذا تق ّدم عليها كما ّ
هذا وتظهرظلمة الظّن و ّ
السالم أنّه كان من الظاملني
الكر ذلك الظّالم احملكم بعد إحكام ظالم الغضب  ،فانتبه يونس عليه ّ

______________________

()1معالم التنزيل  :البغوي ،ج /3ص.183
(*)الطلق  :وجع الوالدة ( .ينظر  :لسان العرب  ،ابن منظور  ،ج/9ص.213مادة( ط ل ق)
()2يُنظر  :اإليحاء الصوتي في تعبير القرآن  :كاسد ياسر الزيدي  ،مجلة العرب  ،دار اليمامة السعودية  ،مج /12ج6و ،1ص.329
()3يُنظر :األصوات اللّغوية  :إبراهيم أنيس  ،ص.21
ضاد)(.ينظر:أشهر المصطلحات في فن األداء :الحفيان أحمد محمود ،ص).218
الصاد –ال ّ
(*)حروف اإلطباق  (:الطّاء – الظّاء – ّ
()4األصوات اللّغوية :إبراهيم أنيس ،ص.61
()5سورة األنبياء  :اآلية [.]99
()6يُنظر  :لسان العرب  :أبو الفضل جمال الدين بن منظور  ،ج/1ص.2968مادة (ا ل م).
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 ،الّذين جانبوا اردى  ،وهو نقيض الظّالم والظّلم

"(.)1

صـ ـ ــم بُ ْكـ ـ ــم عُ ْمـ ـ ــي فَـ ُهـ ـ ـ ْـم َال
ومع ـ ــىن االطب ـ ــاق ً
أيض ـ ــا ماج ـ ــاء س ـ ــورة البق ـ ــرة  ،قول ـ ــه تع ـ ــاىل ُ ﴿:
ب ِّمن َّ ِ ِ ِ
ِ
َصـابِ َع ُه ْم فِـي آ َذانِ ِهـم ِّم َـن
يَـ ْرجعُو َن ﴿ ﴾19أ َْو َك َ
الس َماء فيه ظُلُ َمات َوَر ْعد َوبَـ ْرق يَ ْج َعلُو َن أ َ
صيِّ ٍ َ
َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ـاء لَ ُهـم
ـارُه ْم ُكلَّ َمـا أ َ
ين﴿﴾18يَ َك ُ
ـاد الْبَـ ْـر ُق يَ ْخطَُفأَبْ َ
صَ
الص َواع ِق َح َذ َر ال َْم ْوت َواللَّــهُ ُمحـيط بالْ َكـاف ِر َ
َض َ
شــوا فِيـ ِـه وإِ َذا أَظْلَــم َعلَـ ْـي ِهم قَــاموا ولَــو َشــاء اللَّــهُ لَـ َذ َهب بِ ِ
ـل
صــا ِرِه ْم إِ َّن اللَّــهَ َعلَـ ٰـى ُكـ ِّ
سـ ْـمع ِه ْم َوأَبْ َ
َّم َ ْ
َ
ْ ُ َْ َ
َ َ
َ
()2
ٍ
الضــامة لألص ـواا املطبقــة  ،يــرى تلــك اإلَيــاءاا الــيت
َشـ ْـيء قَـ ِـدير ﴿ "﴾﴾22فاملتأمــل املفــرداا ّ
الش ّد،
تشري إىل معىن ّ

عمل اإلضاءة  ،وإطباق الظّالم ال ّدامس بعـد ذلـك

إحكام النّار وسيطرمها

علــى عم ــل اتبص ــار"(،)3كتل ــك ال ــيت

الس ــما
الس ــحاب الّــذي يس ّد ّ
"ص ــيّب"وه ــو املط ـر النّــازل م ــن ّ

مرســلة"( ،)6أو معــىن اإلغشــاء واإلمالــة

الصــواعق"إذ تضــع حــدًّا تمــن النّــاس وإزعــاجهم بصــوا
" ّ

()1
الس ــت واإلظ ــالم  ،و مف ــردة "ظلمـ ــات "واإلغ ــالق
ـىن
ـ
ع
م
إىل
ء"
ّ
" () 1
تصـب
الرعود ارادرة أو أ ْن تغشـيهم أو أ ْن متيـتهم وكلّهـا ّ
ّ

"أصـ ــابهم "

إش ــارة جمازي ــة

معـىن احل ِّـد مـن الشـيء واإلطبـاق عليـه .

وتبني ق ّـوة صـوا
يتبني أ ّن هذه اتصواا هذا التكيب القرآين  ،متمايزة من حي ّقومها ّ ،
ومن مثّ ّ
الصاد اليت كانت لإلضاءة على أخوامها ههنا  ،متبوعـة بصـوا الظّـاء الـيت كانـت لإلظـالم  ،مثّ صـوا
ّ
الصاد اليت كانت لإلبصار املفقودة نتيجة الظلمة املطبقة على هؤالء.
ّ

________________________

()1يُنظر :تاج العروس:محمدالزبيدي،ج /12ص،292مادة (ه د ال).
()2سورة البقرة  :اآليات [.]22-19
()3يُنظر :تفسير القرآن:عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تحقيق:أبو محمد الغماري،دار الكتب العلمية،بيروت ،ط1111 /1هـ1881-م،

ج/1ص.62

()1يُنظر  :تفسير سفيان الثوري  :سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،لبنان  ،ط1121 /1هـ -

1891م ،ص.11

()6يُنظر :تلخيا المفتاح في المعاني والبيان و البديع :القزويني  ،ص.162
()1يُنظر :معاني القرآن :أبو زكريا الفراء ،تحقيق:عبد الفتاح إسماعيل ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة(،د.ط)1892 /م ،ج /1ص.21
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 داللة أصوات اإلنفتاح:اإلنفتاح(*) هـو وضـع اللّسـان عنـد النّطـق بـبعض اتصـواا  ،حيـ ينفـتح مـا بـني اللّسـان واحلنـك

الصـوا"()1ومعـىن اإلنفتـاح
اتعلى ویرج ارواء من بينهمـا  ،وتكـون النقطـة اتماميّـة مـن اللّسـان خمـرج ّ
مـا جـاء قولــه تعـاىل ﴿:فَـ َفتحنــا أَبــواب َّ ِ ٍ
ض عُيُونًــا فَــالْتَـ َقى
السـ َـماء بِ َمـاء م ْنـ َه ِمـ ٍر ﴿َ ﴾11وفَ َّج ْرنَـا ْاأل َْر َ
َ َْ ْ َ َ
ال َْماءُ َعلَ ٰـى أ َْمـ ٍر قَـ ْد قُ ِـد َر ﴿)2("﴾﴾12فكلمـة (فتحنـا)تبـدأ بـ،الث فتحـاا متواليـة  ،تنسـجم متامـا مـع
ويقوي اإلحساس بفعل الفتح انتهاء هذه الكلمة بفتحة رابعة خمتومة حبـر
السماء ّ ،
فعل فتح أبواب ّ

مد منفصل  ،مب ّد مبقدار أربع أو س حركاا"( .)3مشهد رائع يزخر باحلركة املتكررة من املياه اجلارفـة
ِّ
نازلــة مــن الســماء ،ومتصــعدة مــن اترض" ،وهــي حركــة كونيــة ضــخمة غــامرة تصــورها ألفــا وعبــاراا
خمت ــارة .تب ــدأ بإس ــناد الفع ــل إىل اهلل مباش ــرة( :ففتحنـ ــا) ف ــيحس الق ــار ي ــد اجلب ــار تف ــتح (أبـ ــواب
الســماء) ..هبــذا اللفــظ وهــذا اجلمــع( .بمــاء منهمــر)  ..غزيــر متـوال .وبــالقوة ذامهــا وباحلركــة نفســها:
(وفجرنا األرض عيوناً) ..وهو تعبري يرسم مشهد التفجر وكأنه ينب،ق من اترض كلهـا ،وكأمنـا اترض
كلها قد استحالت عيوناً"(.)1
وجــاء

ـك
أي شـ ّ
الفــتح مــاجيلي ّ

ـك فَـ ْت ًحــا مبِينًــا ﴾ "( )6فــتح م ّكــة دون
قولــه تعــاىل﴿:إِنَّــا فَـتَ ْحنَــا لَـ َ

قتال ّ ،أهنا بشرى بسهولة الفتح  ،سهولة صوا الفاء  ،وعظمة االتّساع ،اتّساع صوا الفـاء  ،عنـد
املهمة.
خمرجها  ،كما هي بشرى التّساع السلطان  ،ويسر ّ
_____________________

(*)حروف االنفتاح يجمعها قولك:من أخذ وجد سعة فزّكا ح ّق له شرب غيث(.يُنظر:المفيد في علم التجويد:حمد بخيت عمران :أكاديمية
الحديثة للكتاب،القاهرة ،مصر(،د.ط)2229 /م،ص).32
()1العربية وعلم اللّغة الحديث:داود محمد  ،ص.121
()2سورة القمر  :اآليتان[]12-11
()3يُنظر :تفسير وبيان مفردات القرآن  :محمد حسن الحمصي  ،مؤسسة اإليمان  ،بيروت  ،لبنان،ط(/1د.ت)،ص.111
()4في ظالل القرآن الكريم  :سيد قطب ،ج /1ص.3430
()6سورة الفتح  :اآلية [.]21
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 -1داللة أصوات اإلستعالء واإلستفال.
داللة أصوات اإلستعالء :(* )
يستعلي أقصى اللّسان عند النّطق باحلر إىل جهة احلنك اتعلى( ، )1ويتّضح
أن
:
االستعالء
َ
ض ولَن تَـ ْبـلُ َغ ال ِ
ش فِي ْاألَ ْر ِ
اإلستعالء قوله تعاىلَ ﴿:وَال تَ ْم ِ
ال
ْجبَ َ
ض َم َر ًحا إِنَّ َ
ك لَن تَ ْخ ِر َق ْاأل َْر َ َ
() 2
التكرب ،لإلنسان املرح وقد عقد البيان القرآين وجه
طُ ً
تبني اآلية الكرميةمعاين اخليالء و ّ
وال ﴾" ّ .
القران  ،بينه وبني اجلبل  ،الّذي ميت ّد طول خرقهه لباطن اترض  ،أضعا طوله فوق ظهرها  ،إالّأنّه

يظل هادئا  ،مستقرا ال يتزعزع "
ّ

(.)3

ِ
صالِ ًحا غَْيـ َر الَّ ِذي ُكنَّا
وجاءقوله تعاىل سورة فاطرُ ﴿:ه ْم يَ ْ
صطَ ِر ُخو َن ف َيها َربَّـنَا أَ ْخ ِر ْجنَا نَـ ْع َم ْل َ
نَـ ْعمل أَولَم نُـع ِّمرُكم َّما يـتَ َذ َّكر فِ ِيه من تَ َذ َّكر وجاء ُكم الن ِ
َّذ ُيرفَ ُذوقُوا فَ َما لِلظَّالِ ِمينَ ِمن
َ
َ ََ َ ُ
َ ُ
َُ َ ْ َ ْ
()1
نّ ِ
كل مكان،املنبع من
من
املتجاوب
املختلط
اخ
ر
الص
غلظ
،
الغليظ
جرسه
إليك
ل
خي
في
صي ٍر﴾"
ّ
ّ
ّ
ظل االهتمام رذا االصطراخ الّذي الجيد من
حناجر مكتظّة باتصواا اخلشنة،كما كما تلقي إليك ّ

يهتم به أو يبليه،وتلمح من وراء ذلك كلّه صورة ذلك،العذاب الغليظ الّذي هم فيه يصطرخون"(.)6
ّ

"()1
اإلصـطراخ  :الصـياح والنـداء واإلسـتغاثة  ،افتعـال مـن الصـراخ قلبـت
ـا
أم
ْ
"الصراخ ّ :
الصوا الشديد ّ

التاء طاءً تجل الصاد الساكنة قبلها  ،وإّمنا نفعل ذلك لتعديل احلرو حبر وسط بني حرفني

________________________
ضاد ،والظّاء ،والطّاء ،والغين ،والقاف ،والخاء)(.ينظر  :الكتاب :أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه:
الصاد،وال ّ
(*)حروف اإلستعالء  ،سبعة ّ (:
،ج/1ص.).129

عمار،األردن،ط 1128 / 2هـ 222-م،ص.161
()1يُنظر:جهد المقل:محمد بن أبي بكر المرعشي،دراسة وتحقيق:غانم قدوري الحمد،دار ّ
( )2سورة اإلسراء  :اآلية [.]39
السعدي  ،ص.199
()3يُنظر  :تيسير الكريم الرحمان:عبد الرحمن بن ناصر ّ
()1سورة فاطر  :اآلية [ .]39
( )6التصوير الفني في القرآن  :سيد قطب  ،ص.82
()1يُنظر :لسان العرب:أبو الفضل جمال الدين بن منظور ،ج /1ص.22مادة (صرم).
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اإلس ــتعالء واإلطب ــاق  ،ويواف ــق الت ــاء

املخ ــرج"(.)1وق ــد جتمع ــت فيه ــا م ــن أصـ ـواا

الصــاد والطّــاء واخلــاء  ،ممّــا يعطــي للّفظــة ضخامةكضــخامة اته ـوال
اإلســتعالء ّ :

النّــار ،وختمــت

بــالواو والنــون اللّــذين يعطيــان للّفظــة دويًّــا  ،وهــذا اإلنســجام مــع اتص ـواا املضــطربة املتتاليّــة املدويــة

للمعذبني.

اخا منك ـرا
وقولــه تعــاىل﴿:و ُهـ ْـم يَ ْ
ص ـطَ ِر ُخو َن﴾أبلــغ مــن (يصــرخون) لإلشــارة إىل أ ّهنــم يصــرخون ص ـر ً

احلد املعتاد"(.)5
خارجا عن ِّ

ِ
س ــنًا
ض اللَّـ ــهَ قَـ ْر ً
ويفس ــر ه ــذا أيض ــاماجاء س ــورة البق ــرة قول ــه تع ــاىل َّ ﴿ :م ــن ذَا الَّــذي يُـ ْقـ ـ ِر ُ
ض ــا َح َ
ّ
ضــ ِ
ط َوإِلَْي ـ ـ ِـه تُـ ْر َجعُ ـ ــو َن ﴾"()3إذ وافق ـ ــت س ـ ــني
سـ ـ ـ ُ
ـاع َفهُ لَـ ــهُ أَ ْ
فَـيُ َ
ض ـ ـ َـعافًا َكثِي ـ ـ َـرةً َواللَّـ ـ ــهُ يَـ ْقـ ـ ـبِ ُ
ض َويَـ ْب ُ
الصـدق واإلخـالص أعظـم مـا
"يبصط" ّ
الصـدقة  ،وهـي مـن ّ
الضاداا والطّاء صوتيّا ودالليّـا  ،فـالقرض ّ
ميتحن فيه املؤمن  ،القبض املنع

املال على من يشاء من عباده

السـعة
ّ
الرزق وهو عند اهلل تعاىل أوثـق مـن القيـد إن شـاء ،والبسـط و ّ
الدنيا إالّ أن اآلكـد أن لـيس كم،لـه شـيء عل ّـوا ،وكربيـاء وجربوتـا،

فعال سخاء أكرب وأوسع من قرض عباده  ،وكان منعه كذلك"(.)1

_____________________
( )1مجمع البيان في تفسير القرآن:أبوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي،مطبعة العرفان صيدا،لبنان(،د.ط) 1333 /ه،ج /1ص.112
يوطي  ،ج/ 3ص.293
( )2اإلتقان :جالل ال ّدين ّ
الس ّ
()3سورة البقرة  :اآلية []216
الرازي (121ه)،دار الفكر،بيروت،لبنان،ط1891 /1م ،ج /3ص.162
()1يُنظر :التفسير الكبير  :محمد بن عمر فخر ال ّدين ّ
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 داللة أصوات اإلستفال :اإلســتفال :هواحنطــاط أقصــى اللّســان أو اخنفاظــه عــن احلنــك اتعلــى عنــد النّطــق بــاحلر  ،فيــنخفض

املخصصــة لالســتفال"(،)1وحروفــه الباقيــة بعــد
الصــوا إىل قــاع الفــم علــى هيئــة خمــارج احلــرو
ّ
معــه ّ
ـدل عل ـ ـ ــى اإلس ـ ـ ــتفال م ـ ـ ــا ج ـ ـ ــاء س ـ ـ ــورة م ـ ـ ــر  ،قول ـ ـ ــه
ح ـ ـ ــرو االس ـ ـ ــتعالء الس ـ ـ ــبعة وم ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ّ

ِ
تعــاىل﴿:كهــيعا ﴿ِ ﴾1ذ ْكــر ر ْحمـ ِ
ب
اء َخ ِفيًّــا ﴿ ﴾3قَـ َ
ـال َر ِّ
ـت َربِّـ َ
ـك َع ْبـ َدهُ َزَك ِريَّــا ﴿ ﴾2إِ ْذ نَـ َ
ُ َ َ
ـاد ٰال َربَّــهُ نـ َد ً
ِ
ـت ال َْم َـوالِ َي
ك َر ِّ
ْم ِمنِّي َوا ْشتَـ َع َل َّ
س َش ْيبًا َولَ ْـم أَ ُكـن بِـ ُد َعائِ َ
ب َش ِـقيًّا ﴿َ ﴾1وإِنِّـي ِخ ْف ُ
الرأْ ُ
إنِّي َو َه َن ال َْعظ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ا ِم ْـن ِ
نك َولِيًّا ﴿ ﴾6يَ ِرثُنِي َويَ ِر ُ
ب لِي ِمن لَّ ُد َ
اج َع ْلـهُ
ـوب َو ْ
آل يَـ ْع ُق َ
من َوَرائي َوَكانَت ْام َرأَتي َعاق ًرا فَـ َه ْ
()2
برِ
سلســا عــذبًا  ،يــوحي إىل ســامعه معــاين
،
ـا
ـ
رخي
ـا
ـ
ع
وق
،
ـاا
ـ
ي
اآل
ـذه
ـ
ه
ـوحي
ـ
ت
إذ
.
ض ـيًّا ﴿"﴾﴾1
ّ
َر ِّ َ
ً
الشـيب
التذلل  ،رـذا النـيب عليـه السـالم اخللفـة  ،بعـد أن وهـن منـه العظـم  ،وغـزا رأسـه ّ
اخلضوع و ّ
والراغــب أيضــا ،

اســتكمال مســرية النبــوة

امللح"(.)1
نتيجة ذلك ال ّدعاء ّ

صــلبه

"()3

،ومتّ،ــل اتصـواا املســتفيلة "،ذلــك التّحــنّن

السـالم
للرمحـة  ،فمـن ذاك مـا ّ
ووردا معاين احلرو املستفلة ّ
قصـه القـرآن الكـر عـن موسـى عليـه ّ
ِ
ح َحتَّ ٰـى أَبْـلُـ َغ
السـالم مـن قولـه جـالّ جاللـه َ ﴿:وإِ ْذ قَ َ
ـال ُم َ
وس ٰـى ل َفتَـاهُ َال أَبْـ َـر ُ
وفتاه يوشع بن نون عليه ّ
()6
ِ
الســالم  ،فجــاء
َم ْج َمـ َـع الْبَ ْحـ َـريْ ِن أ َْو أ َْمضـ َـي ُح ُقبًــا ﴾" .إذ تبـ ّـني اآليــة الكرميــة رمحــة هــذا النــيب عليــه ّ
وحق له ذلك من داعي قيام النّ ّبوة  ،إالّ أنّه أنزل نفسـه
التّعبري القرآين بلفظ "لفتاه "بدالّ عن خادمه ّ ،
()1
ـمو نفســا الفــاء صــوتًا ،
ـ
س
ال
ـك
ـ
ل
ذ
ـر
ـ
يفس
ـا
ـ
م
ـل
ـ
ع
ل
و
،
منزلــة هــذا اخلــادم رمحــة بــه  ،ورأفــة بكرامتــه
ّ
ّ
ّ
ومقابلة التّواضع

الفاء املستفل.

____________________
( )1يُنظر  :نهاية القول المفيد:الجريسي محمد مكي،تقديم :طه عبد الرؤوف َسعد،مكتبة الصفا،مصر،ط1122 /1ه1888-م ،ص.61
()2سورة مريم  :اآليات []1-1
()3يُنظر :تفسير الجاللين  :السيّوطي  ،ص.326
( )1يُنظر  :في ظالل القرآن الكريم  :سيّد قطب ،ج/1ص.2321
( )6سورة الكهف  :اآلية [.]12
( )1يُنظر  :التنوير المقباس  :الفيروز آبادي  ،ص.322
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-6داللة أصوات اإلذالق واإلصمات :
 داللة أصوات اإلذالق(*):الشــفة عنـد النّطـق بــاحلر "( ،)1وهـي ســرعة النّطـق بــاحلر
ال ّذالقـة :هـي اإلعتمــاد علـى ذلــق اللّسـان و ّ
وخ ّفته خلروجه من طر اللّسان"( ،)2ومـن املواقـف الـيت تظهـر فيهـا صـعوبة ويـأس يالزمـان مـن يقـع

م،ــل حــال الكــافر املنكــر لفضــل اهلل  ،فم،ــل ذلــك يظهــر قولــه تعــاىل﴿:أَو يُ ْ ِ
ـورا فَـلَـ ْـن
صـب َح َما ُؤ َهــا غَـ ً
ِ
يع لهُ طَلَبا﴾"(.)3فاآلية املباركة توحي أ ّن حسن هؤالء املتعالني على أن يكونوا عبادا هلل
تَ ْستَط َ
املعبــود اخلــارجني عــن حكمــه الّــذي ارتضــاه رــم  ،أولئــك كــان عقــاهبم بــأن أغــور مــاءهم لغــورهم عنــه
وجل وسلبهم سبل إخراج املاء وطلبه"(.)1
ّ
عز ّ

_____________________
سر صناعة اإلعراب :ابن جني:ج/2ص.)91
فرمن ّ
لب) (.يُنظرّ :
(*)حروف الذالقة(:الفاء والباء والميم والرذاء والنون والالم)وتجمع فيّ (:
( )1يُنظر  :أحكام قراءة القرآن الكريم:محمود خليل الحصري (1121ه)  ،دار البشائر اإلسالمية ،ضبط وتعليق  :طلحة بالل منيار
،بيروت،لبنان ،ط(/2د.ت) ،ص.86

()2يُنظر  :أشهر المصطلحات في فن األداء وعلم القراءات :محمودأحمد الحفيان  ،ص.262
( )3سورة الكهف  :اآلية []11
()1ينظر  :تيسر الكريم الرحمان :عبد الرحمن بن ناصر السعدي  ،ص.612

270

الفصل الثالث

الصّوت اللّغويّ وأثره يف الدّاللة السّياقيّة  -دراسة تطبيقيّة لنماذج من القرآن الكريم

الخاصة( التي ال ض ّد لها )في القرآن الكريم.
للصفات
الصوتيّة ّ
ثانيا  :أثرال ّداللة ّ
ّ
الصفاا غري املتقابلة منها :
الصفاا
ّ
تسمى ّ
وإىل جانب هذه ّ
املتضادة صفاا أخرى الض ّد را ّ

الصفري  ،والتّفشي  ،اإلحنرا  ،و الغنّة  ،و التّكرار  ،و القلقلة  ،و اخلفاء  ،مستظهرين معانيها .
ّ
الصفير :
-1داللة أصوات ّ
()1
(* )
الصـفري "
الصـوا " وصـفت بـه اتصـواا ّ
 ّتهنـا تصـدر عنـد النّطـق هبـا شـبه ّ
الصفير :حـ ّدة ّ

الشــديد
للصــوا قـ ّـوة ووضــوحا بســبب االحتكــاك ّ
وقــد أعطــت هــذه احل ـ ّدة ّ

() 2

املخــرج"(.)3وقيــل "إ ّن

"()1
الصــوا ال يشــركها نســبته غريهــا مــن
فالصــفري صــفة قـ ّـوة
ّ
الصــفري مــن اتصـواا اإلحتكاكيــة ّ .
ّ
() 6
ك َما ُكنَّا نَـ ْبـ ِغ
الصفريية مع املعىن ،وجاء قوله تعاىل ﴿قَ َ
ال ٰذَلِ َ
اتصواا" ّ .
تبني عالقة اتصواا ّ
ِ
صـا ﴾ "(. )6وقـد مّ،ـل مهـس الصـاد و صـفريه حالـة احلـرص و التقـب الـذي
صً
فَ ْارتَ َّدا َعلَ ٰى آثَا ِره َمـا قَ َ

سكن فؤاد موسى قبل أن يلقى اخلضر عليهما السالم  ،فيظهر اإلنسجام العميق بني اللّفظ واملعىن.

___________________
الصاء  ،و الزاي ) (يُنظر:أشهر المصطلحات في فن األداء وعلم القراءات :أحمد الحفيان ،ص).263
الصفير  (:السين  ،و ّ
(*)حروف ّ
()1الرعاية لتجويد القراءة :مكي بن أبي طالب ،ص.122
()2علم األصوات  :كمال بشر  ،ص.122
()3يُنظر  :لسان العرب  ،ج/8ص ،121مادة(عال).
()1يُنظــر:المصــطلح الصــوتي عنــد علمــاء العربيــة القــدماء فــي ضــوء علــم اللّغــة الحــديث :عبــد القــادر مرعــي ،مطبعــة جامعــة مؤتــة ،عمــان ،ط/1

1883م ،ص .122

()6نظرية اللّغة و الجمال في النقد العربي  :سلّوم تامر ،دار الحوار،سورية(،د.ط)(/د.ت) ،ص.19
)6(.سورة الكهف  :اآلية []11
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ولع ـ ـ ـ ّـل ه ـ ـ ــذا اتم ـ ـ ــر يص ـ ـ ــدق أيض ـ ـ ــا

قول ـ ـ ــه تع ـ ـ ــاىل ﴿:فَ ـ ـ ـ َـال أُق ِ
ْخن ِ
ْج ـ ـ ـ َـوا ِر
ْس ـ ـ ـ ُـم بِ ـ ـ ــال ُ
َّس ﴿ ﴾16ال َ

ِ
َّ ِ
َّ
الْ ُك ـن ِ
س ﴿)1("﴾﴾19فمعــىن (عســعس اللّيــل) :
س ﴿َ ﴾19والصـ ْـب ِح إذَا تَـ ـنَـف َ
َّس ﴿َ ﴾11والل ْيـ ِـل إذَا َع ْسـ َـع َ
أقب ــل أو أدب ــر بظالم ــه .و(عس ــعس)

أي  :ط ــا باللّي ــل ،
ـس  ،يَـع ـ ُّ
اللّغ ــة  :م ــن (ع ـ َّ
ـس َ ،ع ًّس ــا) ّ

و( َع ْسـ ـ َـعس اللّيـ ــل َع ْس َع َسـ ــة) :هـ ــو إقبالـ ــه  ،وقيـ ــل  :هـ ــو إدبـ ــاره"(".)2إذجسـ ــم جـ ــرس السـ ــني احلركـ ــة
ـس املاشـي ويطــو
الظــالم واخلفـاء ،كمــا يعـ ّ

ـس
وإيقاعهـا يــوحي حبركــة اللّيـل و هــو يعـ ّ
بيــده و أخــرى برجلــه  ،وهــو إَيــاء بــاجلرس املــؤدي للمعــىنّ .أمــا جــرس الســني

اللّيــل تــارة

لفظــة "تــن ّفس "فإنـّـه

الصبح بعد ظلمة اللّيل"(.)3حي
الصبح ونداوته  ،وحركة انقالب ّ
يوحي بالرقّة والسالسة املالئمة لرقّة ّ

الصــبح " ،وعس ــعس"يشــري إىل إقبــال الظّــالم"()1فلفظ ــة "ت ــن ّفس" ت ــوحي إىل
التّــن ّفس يشــري إىل بدايــة ّ

الصــبح) بعــد عنائــه
اس ـتاحة( ّ

إزالــة اللّيــل ،إذ حتمــل إيقاعــا هــادءا يتغلغــل

الــنّفس ،ويرفعهــا إىل

ـالروح والنّسـيم ،لتـدع املخيّلـة تتص ّـور قولـه تعـاىل َ ﴿:واللَّْي ِـل إِذَا
مسـتوى كائنـاا الطبيعـة  ،وهـي تفـوح ب ّ

ِ َّ
ليحل حملّها النّور"(.)6
س﴾"وكأ ّن غمامة سوداء تطايرا و ّ
اقشعرا ّ ،
سَ ،والص ْب ِح إذَا تَـنَـف َ
َع ْس َع َ
وق ــال تع ــاىل

صـ ـ ٍر َعاتِيَ ـ ٍـة ﴾"()1فلفظ ــة
موض ــع آخ ــر ،قول ــه تع ــاىلَ ﴿:وأ ََّم ــا َع ــاد فَـ ـأ ُْهلِ ُكوا بِـ ـ ِر ٍ
ص ْر َ
يح َ

الصوا
بالريح املرسلة للعذاب  ،وقد اختري را وصفا ملا فيه من امتداد ّ
"صرصر"وصف خمصوص ّ
___________________
( )1سورة التكوير  :اآليتان []19-16
()5يُنظر  :لسان العرب  :أبو الفضل جمال الدين بن منظور ،ج/8ص.231مادة(عسس)
( )3ينظر:إليقاع الصوتي اإليحائي في سياق النا القرآني :جنان محمد مهدي.مجلة كلية التربيةللبنات  ،مجلد 2212، )1(21م.
السالمي  ،ص.211
()1يُنظر :اإلعجاز الفنّي في القرآن  :عمر ّ
()6يُنظر  :المرجع نفسه،الصفحة نفسها.
()1سورة الحاقّة  :اآلية []21
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()1
ـدمرة"(.)2فصـ ــوا
ـ
مل
ا
يح
ـر
ـ
ـ
ل
ا
ـي
ـ
ه
"
ـر
ـ
ـ
ص
ر
لص
ا
"
،و
ـاردة
ـ
ب
:
أي
،
ـر
ـ
ص
ر
ص
يح
ـر
ـ
ـ
ل
ا
و
،
وتكري ــره وترجيع ــه "
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

الصادبصــفريه  ،جمتمعــا مــع الـ ّـراء املتكـ ّـررة  ،ولّــد تقطيعــا صــوتيّا يــوحي بش ـ ّدة الـ ّـريح وتالحقهــا وطــول
ّ
زمنهــا ،وكــأ ّن اصــطكاك اتســنان

الريح"(.)3
صوا ّ

الصــاد مــع ذبــذباا نطــق الـ ّـراء  ،يولّــد صــفريا ودويّــا يشــبه
نطــق ّ
ِ َّ ِ
ين يُـ َقـاتِلُو َن
قوله تعاىل  ﴿:إِ َّن اللَّـهَ يُحـب الـذ َ

القوة واملكنة
وت ّ
دل نصاعة صوا ّ
الصاد ونقائه على ّ
ِِ
ِ
صــوص ﴾"( )1إذ يتضــامن الفــرد و اجلماعــة عنــد القتــال ســبيله ،
صـ ًّـفا َكـأَنَّـ ُهم بُـ ْنـيَــان َّم ْر ُ
فــي َسـبِيله َ
ص لبناا بنائـه
ف املـتني املكني قتال فيه صمود و ثباا يش ّد أصحابه بعضهم بعضا  ،و تـَر ُّ
داخاللص ّ
ّ
أي اعتــداء علــى حرمــة املســلمني"(.)6فاللّفظاتــان"ص ـ ًفا" و "مرصــوص" املؤشــر الرئيســي
ّ
رصــا يص ـ ّد ّ

فالص ــاد هنــا ح ــر احتكــاكي(" ، )1وأن ــدى
الصــمود ّ ،
ال ّداللــة عل ــى معــىن الّ،ب ــاا و ّ
الصاد يصلح حملاكاا اتصواا الطبيعية .
لذلك فصوا ّ

الس ـمع"(،)9
ّ

______________________
الزمخشر  ،ج/3ص.118
()1يُنظر  :الك ّ
شاف  :بدر الدين ّ
()2يُنظر  :لسان العرب :أبو الفضل جمال الدين بن منظور  ،ج/ 9ص.361مادة (صرر).
( )3يُنظر  :الخصائا  :أبوالفتح عثمان بن جني ،ج/3ص.211
الصف اآلية]21[.
( )1سورة ّ
الز َّجاج(311ه)  ،تحقيق  :عبد الجليل عبده شلبي، ،عالم الكتب  ،بيروت  ،لبنان ،
السري َّ
()6يُنظر:معاني القرآن وإعرابه  :إبراهيم بن ّ

ط1129 /1ه1899 -م،ج /1ص.111

()1يُنظر :علم اللّغة -مقدمة للقارئ العربي :محمود السعران  ،ص.128
()9يُنظر :الكتاب :أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه ،ج/1ص 111
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شي :
 -2داللة أصوات التّف ّ
(*)
خاصـ ــة بصـ ــوا الشـ ــني
التّف ّشـ ــي صـ ــفة ّ

يتفشـ ــى ار ـ ـواء
الصـ ــوا ّ
العربيّـ ــة  ،وعنـ ــد النّطـ ــق هبـ ــذا ّ

وينتشر داخل الفم و خارجه"(, )1و ممّا جاء
ِ
َجــ َد ِ
اا َك ـأَنَّـ ُه ْم َجـ َـراد منتَ ِشــر﴾"()2إذ تظهــر اآليــة الكرميــة  ،متــاوح النّــاس عنــد خــروجهم مــن
مـ َـن ْاأل ْ
اتجداث َ ،يول بعضهم بعض على ك،رمهم م،ل اجلراد املتطـاير اتجـواء  ،منتشـرا أسـرابا ك ّـل
مكان ،

هذه اتجواء"

فشي قوله تعاىل ُ ﴿:خ َّ
ارُه ْم يَ ْخ ُر ُجو َن
حالة التّ ّ
ش ًعا أَبْ َ
صُ

(.)3

ِ
ِ
ـج ٍر ِّمـ ــن
وق ــد ب ــرزا أيض ــا ص ــفة التّ ّ
فش ــي س ــورة الواقع ــة قول ــه ع ـ ّـز و ج ـ ّـلَ ﴿:آلكلُـ ــو َن مـ ــن َشـ ـ َ
ٍ
ِِ
ْح ِمــ ِ
ب
ـيم ﴿ ﴾61فَ َ
َزق ــوم ﴿ ﴾62فَ َم ــالِئُو َن ِم ْنـ َهـــا الْبُطُـــو َن ﴿ ﴾63فَ َ
ش ــا ِربُو َن ُش ـ ْـر َ
ش ــا ِربُو َن َعلَْي ــه مــ َـن ال َ
الْ ِه ـ ِ
ـيم ﴿. )1("﴾﴾66إ ّن تك ـرار ح ــر الش ــني أرب ــع م ـراا اآلي ــاا يكش ــف لن ــا ع ــن حال ــة الع ــذاب
تفس ـ ــريه التحرب ـ ــر والتن ـ ــوير ر ـ ــذه

الش ـ ــيخ الط ـ ــاهر ب ـ ــن عاش ـ ــور
واجل ـ ـزاء ال ـ ــيت أمل ـ ــت بالك ّف ـ ــار يق ـ ــول ّ
ّ
الشــديد الغليــان ،واملقصــود مــن قولــه
الزقــوم" :مــن شــجر العــذاب ،و احلمــيم  :املــاء ّ
اآليــاا":شــجر ّ
الـدنيا مبـلء
تعاىل﴿:فَ َمالِئُو َن ِم ْنـ َها الْبُطُو َن﴾ تفظيع حارم جزائهم على ما كانوا عليه من الت
الشراب ملئا أنساهم إقبـارم عليـه وشـرهبم مـن التف ّكـر مصـريهم  ،وقـد زيـد تفظيعـا
بطوهنم بالطعام و ّ
التّشبيه

رب ال ِهيم﴾  ،و إعادة فعل (شاربون)للتأكيد و تكرير استحضار
قوله﴿:ف َ
شاربُون ُش َ

______________________

شين (.يُنظر  :أشهر المصطلحات في فن األداء وعلم القراءات  :أحمدالحفيان،ص).262
(*)حروف التفشي :ال ّ
( )1يُنظر  :التّحديد في اإلتقان والتجويد :أبو عمروال ّداني  ،ص.128
()2سورة القمر :اآلية [.]29
()4يُنظر:تيسر القرآن الكريم الرحمن:عبد الرحمن بن ناصر السعدي  ،ص.826
()1سورة الواقعة :اآليات [.]66-63
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أي يشربون هذا املاء احملرق مع ما طعموه من شجر الزقوم"( .)1فيحضر
تلك الصورة الفظيعةّ ...
تفشي ذلك اجلزاء ووقعه.
صور لنا ّ
صوا ّ
الرائع واملميّز لي ّ
نرسه ّ
الشني ْ
الصويت ّ
وج ـ ـ ــاء

ذاا الب ـ ـ ــاب

ـاس َكـ ـ ـ ــالْ َف َر ِ
اش
س ـ ـ ــورةالقارعة قول ـ ـ ــه تع ـ ـ ــاىل ﴿:يَـ ـ ـ ـ ْـوَم يَ ُكـ ـ ـ ــو ُن النَّـ ـ ـ ـ ُ

()2
وا ﴿ ﴾1وتَ ُكو ُن ال ِ
الْم ْبثُ ِ
ال َكال ِْع ْه ِن ال َْمن ُف ِ
الشني والّ،ـاء مبـا فيهمـا مـن
ر
تكر
ذ
إ
.
وش ﴾"
ْجبَ ُ
كل من ّ
َ
َ
ّ ّ

فشـي فناسـب اجل ّـو العـام لسـيّاق هـذا املشـهد  ،وهـو صـورة مـن اإلنقـالب الك ّـوين الّـذي
اإلست،ار والتّ ّ
يصــبح فيــه النّــاس كــالفراش املتطــاير هنــا وهنــاك ،يتخــبّط النّــاس فيــه ختبّطــا عش ـوائيا  ،وتكــون اجلبــال

كالصو املبع،ر خ ّفة وتطاير  ،فاملناسبة بني تكرار هذين الصـوتني مـن جهـة واجل ّـو العـام لإلنقـالب
ّ
الكوين من جهة أخرى واضحة جليّة.
ّ
وقــال تعــاىل أيضــا ســورة الغاشــية ﴿:أَفَـأ َِمنُوا أَن تَـأْتِيـهم غَ ِ
اشــيَة ِّمـ ْـن َع ـ َذ ِ
اب اللَّ ـ ِـه أ َْو تَـأْتِيَـ ُه ُم
َُ ْ
اعةُ بَـ ْغتَـةً َو ُه ْـم َال يَ ْشـعُ ُرو َن ﴾"(.)3تتحـ ّدث هـذه اآليـة عـن الغاشـية ،وهـي يـوم القيامـة  ،ومافيهـا
َّ
الس َ

من عذاب وشقاء للكافرين.

ـري (" :الغاش ـ ــية) ال ّداهي ـ ــة ال ـ ــيت تغش ـ ــى النّ ـ ــاس بش ـ ــدائدها وتلبس ـ ــهم أحوار ـ ــا  ،يع ـ ــين
ق ـ ــال الزخمش ـ ـ ّ

()1
وخباصة صوا الشني الّـذي يفيـد معـىن
امها
و
أص
من
ة
د
مستم
داللتها
)
الغاشية
(
لفظة
ن
أ
و
القيامة"
ّ
ّ
ّ

وهزا الكون بأهوارا.
فشي  ،وكانت ال ّداهية قد ّ
تفشت وانتشرا ّ
اإلنتشار والتّ ّ

_____________________
()1يُنظر  :التحرير والتنوير  :الطاهر بن عاشور  ،ج /29ص.312
()2سورة القارعة  :اآليتان [ .]6-1
()3سورة يوسف :اآل ية []129
()1الكشاف :محمود الزمخشري  ،ج /1ص.211
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 -3داللة أصوات اإلنحراف.
-اإلنحــراف  :هــو امليــل بــاحلرفعن خمرجــه عنــد النّطــق بــه حـ ّـت يصــل مبخــرج  ،ولــه حرفــان مهــا (:الــالم

والـ ّـراء) ويســميان منحــرفني مليلهمــا عــن خمرجيهمــا عنــد النّطــق هبمــا إىل غريمهــا مــن املخــارج"()1وهــذا مــا
الر ُس ـ ِ
ـول
اتّض ــح قول ــه تع ــاىلَ ﴿:ويَـ ـ ْـوَم يَـ َع ــض الظَّــالِ ُم َعلَ ـ ٰـى يَ َديْ ـ ِـه يَـ ُق ـ ُ
ت َم ـ َـع َّ
ـول يَــا لَْيتَنِ ــي اتَّ َخـ ـ ْذ ُ
ـيال﴿ . )2("﴾﴾29فلفظـة "بعـض" كمـا حتـ ّددها املعـاجم
َسبِ ًيال﴿ ﴾29يَا َويْـلَتَ ٰى لَْيتَنِي لَ ْم أَتَّ ِخ ْذ فَُالنًـا َخلِ ً
"()3
ـض
و
ـدم
ـ
ن
ال
"
ـض
ـ
ع
ل
ا
"
ـى
ـ
ل
ع
ـ
ع
يب
ـا
ـ
مم
ن
وإ
،
الش ـ ُّد باتس ــنان عل ــى الش ــيء
ّ
ّ
اللّغوي ــةّ :
ّ
التحس ــر ،والع ـ ّ
ّ
التحس ــر يبعـ ـ عل ــى التم ـ ّـين
َي ــدث ال ــنّفس أمل ــا و جرح ــا  ،فناس ــبه قول ــه تع ــاىل ﴿:ي ــاليتني﴾.ت ّن
ّ
"()1
املشوب بالفواا .
 -1داللة أصوات الغنّة:
-الغنّـة

داللتهــا اللّغويــة صـوا

اخليشــوم ،وقيــل صــوا فيــه تــرخيم حنــو اخلياشــيم تكــون مــن نفــس

اتنــف ...وقيــل اتغــن الّـذي یــرح كالمــه مــن خياشــيمه"()2ومــن هــدا املفهوم،اســتعمل ال ّدارســون الغنّـة
تهنمــا فيهمــا "غنّــة ختــرج مــن اخلياشــيم عنــد النّطــق
كمصــطلح فيزيــائي نفســي وصــف النــون واملــيم ّ
هبم ــا"(.)2و ق ــد ج ــاء مق ــام احل ــزن ممّــا اق ــتن بالغنّــة  ،وص ــوا امل ـ ّد عن ــد أط ـرا اآلي ــة الكرمي ــة قول ــه
َّ ِ
ـت َال أ ِ
َح ِملُ ُكـ ْـم َعلَْيـ ِـه تَـ َولَّــوا َّوأَ ْعيُـ ـنُـ ُه ْم
ين إِذَا َمــا أَتَ ـ ْـو َك لِــتَ ْح ِملَ ُه ْم قُـ ْلـ َ
َج ـ ُد َمــا أ ْ
تعــاىلَ ﴿:وَال َعلَــى الــذ َ
()9
ِ
ِ
ِ
يض ِم َن َّ
الصـحابة
تَف ُ
الد ْم ِع َح َزنًا أ ََّال يَج ُدوا َمـا يُنف ُقـو َن ﴾" إذ تـوحي الغنّـة اآليـة إىل حـزن هـؤالء ّ
رضي اهلل
___________________
()1يُنظر:أشهرالمصطلحات في فن األداء و علم القراءات :أحمدالحفيان  ،ص. 263
()2سورة الفرقان:اآليتان [.]29-29
( )3يُنظر:لسان العرب:أبو الفضل جمال الدين بن منظور ،ج/ 8ص.291مادة(عضا).
()1يُنظر :اإلعجاز الفنّي في القرآن  :عمر السالمي ،ص.118
()2لسان العرب :أبو الفضل جمال الدين بن منظور ،ج/2ص83
()1الرعاية لتجويد القراءة :مكي بن أبي طالب القيسي  ،ص.16

()9سورة التوبة:اآلية [. ]82
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الشديدين لقعودهم عن اجلهاد كراهةوقهرا،إذ مل
عنهم وأرضاهم أمجعني ،وأساهم وإيالمهم ال ّدفيني ّ
"()1
حتسه عند فاصلة اآلية.
اتغن
ون
الن
فأنني
جيدوا ما ينفقونللخروج إليه
ّ
ّ
ّ

وجاء تطابق الغنّة سورة مر  ،قول املوىل تبارك وتعاىلَ ﴿ :ذلِ َ ِ
ْح ِّق
يسى ابْ ُن َم ْريَ َم قَـ ْو َل ال َ
كع َ
الَّ ِذي فِ ِيه يمتَـرو َن ﴿ ﴾31ما َكا َن لِلَّ ِـه أَن يـت ِ
ول لَهُ ُكن
ض ٰى أ َْم ًرا فَِإنَّ َما يَـ ُق ُ
َّخ َذ ِمن َولَ ٍد ُس ْب َحانَهُ إِ َذا قَ َ
َ
َ
َْ ُ
وه َهـٰ َذا ِ
اب ِمن
ص َراط م ْستَ ِقيم ﴿﴾31فَا ْختَـلَ َ
فَـيَ ُكو ُن﴿َ ﴾36وإِ َّن اللَّـهَ َربِّي َوَرب ُك ْم فَا ْعبُ ُد ُ
ف ْاأل ْ
َح َز ُ
ِ
يم ﴿ ﴾39أَ ْس ِم ْع بِ ِهم وأَبْ ِ
ِ
ين َك َف ُروا ِمن َّم ْش َه ِد يَـ ْوٍم َع ِظ ٍ
ص ْر يَـ ْوَم يَأْتُونَـنَا لَـٰ ِك ِن
ْ َ
بَـ ْين ِه ْم فَـ َويْل لِّلَّذ َ
ِ
َنذرُهم يـوم الْحسرةِ إِ ْذ قُ ِ
الظَّالِمو َن الْيَـ ْوَم فِي َ ٍ ِ
ض َي ْاأل َْم ُرَو ُه ْم فِي غَ ْفلَ ٍة َو ُه ْم َال
ُ
ض َالل مبي ٍن ﴿َ ﴾39وأ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ض َوَم ْن َعلَْيـ َها َوإِلَْيـنَا يُـ ْر َجعُو َن﴿)2("﴾﴾12فالنّون وامليم مها ما يعطيان
يُـ ْؤِمنُو َن﴿﴾38إِنَّا نَ ْح ُن نَ ِر ُ
ا ْاأل َْر َ
وقعا.
للنّغم
املوسيقي ً
ّ

ويطلعنــا القــرآن الكــر ســورة النحــل قــول املــوىل تبــارك وتعــاىل َ ﴿ :وإِذَا بُ ِّ
ـل
َحـ ُد ُهم بِـ ْـاألُنثَ ٰى ظَـ َّ
شـ َـر أ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
شر بِ ِه أَيم ِس ُكهُ َعلَ ٰى ُه ٍ
ون أ َْم يَ ُدسـهُ
ُْ
َو ْج ُههُ ُم ْس َودًّا َو ُه َو َكظيم﴿ ﴾69يَـتَـ َو َار ٰال م َن الْ َق ْوم من ُسوء َما بُ ِّ َ
()3
فِي التـر ِ
تبني اآلية املباركـة هـؤالء القـوم ومـا أصـاهبم مـن الغ ّـم
اء َما يَ ْح ُك ُمو َن ﴿. "﴾﴾68إذ ّ
اب أ ََال َس َ
َ
ارم بسبب ما رزقهم اهلل تعاىل من البناا.ويظهر صوا امليم اتغ ّـن  ،أنـني الرجـل الّـذي انعكـس مـا
و ّ

ـود وأكفهـ ّـر()1وجــاءا كلمــة " يتــوارال" تبــني أ ّن هــذا الرجــل يصــارع  ،تن
بداخلــه علــى الوجــه  ،فاسـ ّ
یفي ما نزل به من غم  ،ممّـا يعتقـد أنّـه فاضـحه وهـو مـا تـوما إليـه﴿أيم ِسـ ُكهُ َعلَ ٰـى ُه ٍ
ـون﴾حـرية بعـد
ُْ
ّ
وهم وهون  ،أو يدفنها حية ؟"(.)6
الفضيحة  ،أَيفظها على كراهة وغنب ّ ،
____________________
( )1يُنظر :في ظالل القرآن  :سيّد قطب ،ج/3ص1196
()2سورة مريم :اآليات.]12-31[ :
()3سورة النحل  :اآليتان []68-69
( )1يُنظر :التحرير والتنوير  :الطاهر بن عاشور  ،ج/11ص.191
( )6المصدر نفسه .الصفحة نفسها.
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 -6داللة أصوات التّكرار .
()1
ـد
ـ
ل
و
يت
أو
ـن
ـ
ك
والمي
بالصــوا"
ّ
الصــوا إالّ
ّ
 -التّكــرار (التكريـر) :هــو اهتـزاز أســلة اللّســان عنـد النّطــق ّ

"()2
الراء "()3ت ّن التقاء طر اللّسان حبافة احلنـك ممّـا يلـي
حبر
ة
خاص
صفة
ار
ر
ك
الت
د
ويع
هبذا التّكرار
ّ
ّ
ّ
ّ
ـريا مـرتني أو ثالثًـا
يتكرر النّطق هبا ،كأّمنايطرق طـر اللّسـان حافـة احلنـك طرقًـا لينًـا يس ً
ال،نايا العليا ّ
()1
تتكرر بدون انقطاع بل جتري جمرى احلر الواحد"(.)6
اليت
لتتكون الراء العربية"
ّ

الص ـويتّ "هــو أمــر الزم
التّك ـرار ّ

لغــة البشــر،فإ ّن املعــاين مــن ناحيــة أوســع مــدى مــن اتلفــا  ،وهــذا

الرمزيـ ــة السـ ــتيفاء
يسـ ــتدعي إعـ ــادة اتلفـ ــا علـ ــى أوجـ ــه خمتلفـ ــة مـ ــن اريئـ ــاا أو ال ـ ـ ّدالالا اجملازيـ ــة و ّ

املعاين"(.)1

ـدل
الصــوا املتكـ ّـرر وســيلة لتصــوير املعــىن وجتســيمه  ،واإلَيــاء مبــا يـ ّ
يتّخــذ الــنّظم القــرآين أحيانــا مــن ّ

عليـه  ،معتمـدا

ذلــك علـى مــا تتمتّـع بــه اتصـواا مـن خصــائص وصـفاا

اجلــرس والـنغم  ،فهــي

الصـويتّ حلـر
الصويتّ نغما يسهم إبراز املعى املراد .لنتأمـل الـنغم املنبعـ مـن اجلـرس ّ
تشيع نرسها ّ
ـاس ﴿ ﴾1ملِـ ِ
ـاس ﴿ ﴾2إِلَـ ـٰ ِه النَّـ ِ
ـك النَّـ ِ
ب النَّـ ِ
ـاس ﴿ِ ﴾3مــن َشـ ِّـر
الســني قولــه تعــاىل ﴿ :قُـ ْـل أَعُــوذُ بِـ َـر ِّ
َ
()9
َّاس ﴿ ﴾1الَّ ِذي يـوس ِو ِ
َّاس﴿ِ ﴾6من ال ِ
ْجن َِّة َوالن ِ
ص ُدوِر الن ِ
ْخن ِ
ال َْو ْس َو ِ
َّاس ﴿. "﴾﴾1
اس ال َ
س في ُ
َ
َُ ْ ُ
____________________
()1يُنظر  :العين  :الخليل بن أحمد الفراهيدي  ،ج/2ص.121
الجرزي ،ج/1ص.221
()2يُنظر  :النشر في القراءات العشر :محمد بن يوسفابن
ّ
()3األصوات اللّغوية  :إبراهيم أنيس  ،ص.11
()1يُنظر :األصوات اللغوية  :إبراهيم أنيس  ،ص.69-69
()6يُنظر  :الكشاف  :محمودالزمخشري  ،ج/1ص .122
()1التكرير بين المثير والتأثير :عزالدين علي السيّد  ،عالم الكتب  ،مصر  ،ط1891/2م ،ص.29
()9سوة الناس  :اآليات [.]1 -1
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،
ـاكي ،تلتقـي اتسـنان
ك
احت
ـوي
السورة  ،صـوا صـامت مهمـوس لّ ،
هذه ّ
ّ

تكرر
فحر السني الّذي ّ
أدل
الســفلى باتســنان العليــا عنــد النّطــق بــه وال ميكــن لإلنســان أن ينطــق بــه وهــو مفتــوح الفــم  ،وهــو ّ
ـاكي ار ــامس عل ــى تص ــوير حال ــة ارم ــس اخلف ـ ّـي ال ــيت یاف ــت هب ــا أه ــل اجل ـرائم
نرســه ّ
الص ــويتّ اإلحتك ـ ّ
واملكائ ــد  ،وب ــذلك يص ـ ّـور ج ــرس اتصـ ـواا ج ـ ّـو الوسوس ــة وم ــا يفعل ــه الش ــيطان ح ــني يلق ــي

اإلنسان ما يزين لـه ارتكـاب املعاصـي  ،وقـد أسـهم صـوا الصـاد الّـذي يشـبه صـوا السـني
وجرسه على زيادة النغم املوحي باملعىن

روع

صـفته

"(.)1

املكرر  ،ومن ذاك قول املوىل
الراء ّ
تك،ر مطابقة داللة التّكرار  ،ملا يوافق معناه  ،وهو ما يوحيه صوا ّ
سورة فصلت ﴿ :فَأَرسلْنَا َعلَْي ِهم ِريحا صرصرا فِي أَيَّ ٍـام نَّ ِحس ٍ
دل تكـرار
ـات﴾"(")2رّمبـا ّ
َْ
ّ
َ
ْ ً َْ ًَ

وجل
ّ
عز ّ
الـراء علــى مــا تســببه الـ ّـريح البــارد مــن رعشــة تصــيب "( ،)3فكــان التّكـرار وظيفــة معنويـّـة تعبرييـّـة ،ودلّــت
السياق من هول وش ّدة
إيقاعاته على ما ناسب ّ

العذاب.

ِ
السـ َ ِ
ـاع ِة َسـ ِـع ًيرا ﴿﴾11إذَا
ب بِ َّ
وجــاء أيضــا قولــه تعــاىل﴿:بَـ ْـل َكـ َّـذبُوا بِ َّ
السـ َ
ـاعة َوأَ ْعتَ ـ ْدنَا ل َمــن َكـ َّـذ َ
رأَتْـ ُهــم ِّمــن َّم َكـ ٍ
ِ
ين َد َعـ ْـوا
ـان بَ ِعيـ ٍـد َسـ ِـمعُوا لَ َهــا تَـغَيظًــا َوَزفِيـ ًـرا ﴿َ ﴾12وإِ َذا أُلْ ُقــوا ِم ْنـ َهــا َم َكانًــا َ
َ
ضـيِّـ ًقا م َقـ َّـرن َ
ِ
ـورا َكثِي ـ ًـرا ﴿ )1("﴾﴾11إذ تصـ ّـور اآلي
ُهنَالِـ َ
ـورا َواحـ ـ ًدا َوا ْدعُــوا ثُـبُـ ً
ـورا ﴿َّ ﴾13ال تَـ ـ ْدعُوا الْيَـ ـ ْـوَم ثُـبُـ ً
ـك ثُـبُـ ً

مش ــهدا للقيام ــة،وتعظّم هول ــه ،الّــذي ينتظ ــر املغ ــالني املكـ ـ ّذبني،ناراليتوقّف اش ــتعارا واليه ــدأ تغيّظه ــا
اإلهالك،ويكررون ــه لعلّــه ينق ــذهم م ــن ه ــذا
ـرددون طل ــب
واليك ــتم زفريها،وتص ـ ّـور ح ــال ه ــؤالء وه ــم ي ـ ّ
ّ

البالءالنّازل هبم

____________________
()1يُنظر  :لغة القرآن في جزء عم  :محمود أحمد نحلة  ،دار النهضة العربية،بيروت  ،لبنان(،د.ط)1891 ،م  ،ص.319
فصلت  :اآلية []11
()2سورة ّ
حسان  ،ص.366
()3يُنظر  :البيان في روائع القرآن  :تمام ّ
()1سورة الفرقان  :اآليات [.]11-11
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ذلك قدر تكرارهم عمل املنكر

".)1

ت ﴿ ﴾5وإِذَا ال ِ
ونظـ ــريه ماجـ ــاء قولـ ــه تعـ ــاىل﴿:إِذَا َّ
ـال
ْجبَـ ـ ُ
ـوم ان َك ـ ـ َد َر ْ
س ُكـ ـ ِّـوَر ْ
ت ﴿َ ﴾0وإِذَا الن ُجـ ـ ُ
َ
الشـ ـ ْـم ُ
ِ
ت ﴿َ ﴾2وإِذَا
ـار ُس ـ ِّ
ـج َر ْ
ـوش ُح ِش ـ َـر ْ
ُسـ ـيِّـ َر ْ
ـار عُطِّلَ ـ ْ
ت ﴿َ ﴾4وإِذَا ال ِْع َ
ـت ﴿َ ﴾3وإِذَا ال ُْو ُح ـ ُ
ت ﴿َ ﴾2وإِذَا الْب َح ـ ُ
شـ ُ
َي ذَنـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ف
ت ﴿ ﴾8بِـ ـ ـ ـ ـأ ِّ
ـح ُ
ـب قُتِلَـ ـ ـ ـ ـ ْ
ودةُ ُسـ ـ ـ ـ ــئِلَ ْ
ـوس ُزِّو َجـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـت﴿َ ﴾1وإِذَا ال َْمـ ـ ـ ـ ـ ْـوءُ َ
ـت ﴿َ ﴾1وإِذَا الصـ ـ ـ ـ ـ ُ
النـ ُفـ ـ ـ ـ ـ ُ
ت ﴿ ﴾00وإِ َذا ال ِ
ت ﴿)2( "﴾﴾05هــذه اآليــاا تتحـ ّدث عــن
ت ﴿َ ﴾01وإِ َذا َّ
ـيم ُسـ ِّـع َر ْ
نُ ِش َـر ْ
السـ َـماءُ ُك ِشـطَ ْ
َ
َ
ْجحـ ُ
،فالشمس اليت لفت
اتهوال العظيمة ليوم القيامة ّ

لف العمامة وجتمع ويذهب ضوءها ويرمى هبا فتسقط"(،)3والنجوم اليت تناثرا ومهافتت
كما ت ّ
وسقطت  ،واجلبال اليت أزيلت عـن أماكنهـا مـن اترض وسـريا

ارـواء"(.)1والوحـوش الـيت جتمـع مـن

كل جانب ،والبحار الـيت فاضـت وقـد أفضـى بعضـها إىل بعـض فصـارا حبـرا واحـدا ،وجعلـت مياههـا
"()6
الصــحف الــيت تنشــر فيعطــى كـ ّـل إنســان كتابــه بيمينــه أو الــه علــى
و
،
نريانــا يعـ ّذب أهــل النّــار هبــا
ّ

() 1
املستمرة العجيبة اليت ستحدث للكون ت،ري
كاا
حر
الت
فهذه
.
قدر عمله"
ّ
ّ

النّفس ارلع والسيما إذا

شــاهدها اإلنســان بنفســه  ،و هــذا تناســب رائــع مــع صــفة حــر الـ ّـراء الّــذي تتــابع نطقــه طرقــاا
ـتمرة الكــون ،
اللّســان عل ـى اللّ،ــة تتابعــا س ـريعا يصـ ّـور أبــدع تصــوير هــذه اتحــداث واحلركــاا املسـ ّ
يســاعده ذلــك صــوا التّــاء الّــذي تكـ ّـرر ع ـ ّدة مـ ّـراا  ،ومناســبته تــأيت مــن صــفته االنفجاريـّـة وذلــك
تامـا اليســمح للهـواء بــاملرور مثّ ينفصــل فهــو صــوا
بســبب اتّصــال ّأول اللّســان بأصــول ال،نايــا اتّصــاالً ً
انفجاري شديد"(.)9
ّ

_____________________
السعدي  ،ص.132
()1يُنظر  :تيسير الكريم الرحمان  :عبد ّ
الرحمان ّ
()2سورة التكوير  :اآليات [.]12-1
( )3تفسير القرآن العظيم :أبوالفداءإسماعيل بن كثير( 991ه)،تحقيق  :محمود بن الجميل  ،دار اإلمـام مالـك  ،الجزائـر ،ط1132 /2ه-

2228م ،.ج /3ص.69

()1يُنظر  :معاني القرآن :أبو زكريا الفراء  ،ج /3ص.239
الز َّجاج ،ج/1ص.311
()6معاني القرآن وإعرابه :أبو إسحاق َّ
()1المصدر نفسه.الصفجة نفسها.
()9أصوات العربية بين التحول والثبات  ،حسام سعيد النعيمي (،د.ط) بغداد 1898،م  ،ص.32
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 -1داللة أصوات القلقلة:
 القلقلــة :اضــطراب اللّســان عنــد النّطــق بــاحلر حـ ّـت يســمع لــه نــربة ّقويــة خصوصــا إذا كــان ســاكناوحروفها سـة جمموعـة

الضطراب اللّسان

(قطـب جـد)ويقابلهـا عنـد احملـدثني مـا يس ّـمى باإلنفجـار  ،وتس ّـمى مقلقلـة
()1

قوية دون غريها من احلرو " .
الظّم عند النُّطق هبا ّ
حت يسمع له نربة ّ

القويــة الناجتــة عــن اضــطراب القلقلــة عنــد خمارجهــا حــني النّطــق هبــا  ،يــوحي إىل م ـواطن
إ ّن مســاع النّــربة ّ
ال ّداللــة  ،ويتّضــح هــذا قولــه تعــاىل ﴿ :ومــا لَنــا َال نُـ ْـؤِمن بِاللَّـ ِـه ومــا ج ِ
ْحـ ِّـق َونَط َْمـ ُـع أَن
ََ َ
اءنَـا مـ َـن ال َ
ُ
ََ َ َ
يد ِخلَنا ربـنا مع الْ َقوِ
الصالِ ِحين﴾"()2مل ه
يكتف هـؤالء القـوم بتعبـري الـ ّدمع فيطمعـون وكلّهـم ثقـة  ،أ ْن
م
َّ
ُْ َ َ َ َ َ ْ
َ
ينهل ـوا مــن احلـ ّـق  ،إميانــا بــه  ،وإذعانــا بســلطانه بنــربة قويّــة عميقــة صــرَية مشــفقة راجيّــة مــن رّهبــا أن
()3
احلق .
يدخلها الصاحلني" ،ويتاءى أ ّن القلقلة  ،قد وافقت موقف صالبة اإلميان مبعرفة ّ
أيضــا
وجــاء وقــع القلقلــة ً

ِ
ـالح ّق﴾"(،)1تبـ ّـني اآليــة الكرميــة
المــوت بـ َ
قولــه تعــاىل َ ﴿:
ـاءت َسـ ْك َرة َ
وجـ َ

موقــف صــعب علــى اإلنســان  ،إذ أ ّن ســكرة املــوا تّعـ ّد مــن أعســر مــا يالقيــه اإلنســان قبــل لقــاء ربّـه ،
فصــوا القــا املقلقــل
مفــردة (بـ ّ
ـاحلق)  ،ليتناســب مــع ســياق جمــيء ســكرة املــوا ّ ،

فــالتعبري الربـّـاين
زاد من ّقوة وهول املشهد ،نظرا ملا يشتمل عليه من الش ّدة" .فهي توحي بأ ّن النّفس البشريّة تـرى احل ّـق
كامال

سكراا املوا " (. )6

وينكتنا القرآن العظيم ماجاء

السم ِاء َذ ِ
وج ﴿َ ﴾1والْيَـ ْوِم
ات الْبُـ ُر ِ
قول املوىل تبارك وتعاىل َ ﴿:و َّ َ

______________________
( )1يُنظر  :أشهر المصطلحات  :أحمد الحفيان  ،ص.263
( )2سورة المائدة  :اآلية []91
السعدي  ،ص232
()3يُنظر  :تيسير الكريم الرحمان  :عبد ّ
الرحمان ناصر ّ
()1سورة ق  :اآلية []18
()6يُنظر  :في ظالل القرآن :سيد قطب  ،ج /1ص.3311
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ات الْوقُـ ِ
َصــحاب ْاألُ ْخ ـ ُد ِ
ٍ
ٍِ
ِ
ود ﴿ ﴾1النَّــا ِر ذَ ِ
ِ
ـود ﴿ ﴾6إِ ْذ ُهـ ْـم
ـل أ ْ َ ُ
َ
ال َْم ْوعُــود ﴿َ ﴾2و َشــاهد َوَم ْشـ ُـهود﴿ ﴾3قُتـ َ
ِ ِِ
ين ُش ُهود ﴿َ ﴾9وَما نَـ َق ُموا ِمـ ْنـ ُه ْم إَِّال أَن يُـ ْؤِمنُـوا بِاللَّـ ِـه
َعلَْيـ َها قُـعُود ﴿َ ﴾1و ُه ْم َعلَ ٰى َما يَـ ْف َعلُو َن بال ُْم ْؤمن َ
ض واللَّــه علَ ٰى ُك ِّ ٍ
َّ ِ
الْع ِزي ِز الْح ِم ِ
السـماو ِ
ين
يد ﴿ ﴾9الَّ ِذي لَهُ ُمل ُ
ات َو ْات َْر ه َ ُ َ
َ
َ
ـل َش ْـيء َشـ ِهيد ﴿ ﴾8إِ َّن الـذ َ
ْك َّ َ َ
ِ ِ
ِِ
ْح ِر ِيق ﴿)1( "﴾﴾12قــد
ين َوال ُْم ْؤمنَــات ثُـ َّـم لَـ ْـم يَـتُوبُــوا فَـلَ ُهـ ْـم َع ـ َذ ُ
َّم َولَ ُهـ ْـم َع ـ َذابُال َ
فَـتَـنُــوا ال ُْمـ ْـؤمن َ
اب َج َه ـن َ
السورة الكرمية بالقسم وأبراجها ويوم القيامة  ،فهي أيّـام اسـتعرض فيهـا جانبـا مـن حـال هـؤالء
ابتدأا ّ
ذلك"(.)2

وجل
املؤمنني حني اإلمتحان اتكربوشهادة اهلل ّ
عز ّ
القوة صـوا القـا ،وهو أصـل القلقلـة  ،الّـذي ض ّـمته اآليـة﴿إِ َّن
ّ
السورة توافر ّ
وتبني من خالل هذه ّ
َّ ِ
ِ ِ
ِِ
أي
َّم َولَ ُهـ ْـم َعـ َذ ُ
ين َوال ُْم ْؤمنَــات ثُـ َّـم لَـ ْـم يَـتُوبُــوا فَـلَ ُهـ ْـم َعـ َذ ُ
اب ال َ
ين فَـتَـنُــوا ال ُْمـ ْـؤمن َ
الــذ َ
اب َج َهـن َ
ْح ِريـ ِـق ﴾ ّ
كأهنا ْحمَرقَة"(.)3
أحرقوا املؤمنني واملؤمناا ،يقال فتنت الشيء  ،أحرقته  ،وال َفتهني حجارة سود ّ
ولكن الب ّد أن يكون اجلزاء من جنس العمـل  ،إذ قابـل التعبـري القـرآين حـرق أصـحاب اتخـدود الّـذي
هــو مــن عمــل اخللــق ،حبريــق جهــنّم  ،وهــو مــن اخلــالق ،وال وجــه للمقارنــة ،كمــا أ ّن عــذاب الفتنــة عنــد

هــؤالء القــوم أقـ ّـل حـ ّدة  ،مــن عــذاب إحـراقهم املــؤمنني"( . )1لــذا كانــت القــا أك،ــر داللــة علــى القــرع
والعقاب فأ ٍّخر عند طر اآلية.
وم،يله ماجاء

ت يَ َدا أَبِي لَ َه ٍ
ب ﴿َ ﴾1ما أَ ْغنَى َع ْنهُ َمالُهُ َوَما
ب َوتَ َّ
سورة املسد،قوله تبارك تعاىل﴿:تبَّ ْ

يج ِ
ب ﴿ ﴾1فِ ِ
ْحطَ ِ
ات لَ َه ٍ
يد َها َح ْبل ِّمن
ارا َذ َ
ب ﴿َ ﴾2سيَ ْ
ب ﴿َ ﴾3و ْام َرأَتُهُ َح َّمالَةَ ال َ
صلَ ٰى نَ ً
سَ
َك َ

____________________
( )1سورة البروج :اآليات []12-1
()2يُنظر :في ظالل القرآن  :سيد قطب  :ج/1ص.3991

( )3معاني القرآن وإعرابه  ،أبو إسحاق َّالز َّجاج  ،ج/6ص .329
()1يُنظر  :في ظالل القرآن  :سيد قطب  ،ج.3991/1
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()1
الشـ ّد  ،و ذلـك التّعنيـف
س ٍد﴾" إذ توالت الفواصـل اتوىل بالبـاء صـوتا رـا  ،والـيت تـوحي إىل ذلـك ّ
َّم َ

شبيه بش ّدة تباا أيب رب  ،الّذي مجع املال والكسب.

أوشـ ّدة اللّهــب امللقــى

َيرضــان النّــاس عليهــا  ،أوشـ ّدة
طريــق النــيب صــلى اهلل عليــه وسـلّم الّــذي كــان ّ

رــب جهــنّم و مصــريها  ،أو ش ـ ّدة احلطــب الّــذي كانــت حتملــه أم مجيــل"( .)2و لكــن صــوا الفاصــلة
اتخــرية خــالف اتول ،ومل يكــن للتّعبريالقــرآين ليغـ ّـري الــنّغم  ،بتغيــري صــوا الفاصــلة  ،دون أن يكــون

مؤشر ال ّداللة ،فال ّدال عند رأس اآلية اتخرية يوحي إىل أ ّن الش ّد أوقع عذابا على ّأم مجيل أك،ـر
هناك ّ
تهنا رأس الفتنة لذا بلغ القرع منتهاه"(.)3
من بَعلهها ّ
وجاء سورة االنشقاق قول تعـاىل﴿:فَ َـال أُق ِ
ْس ُـم بِ َّ
الشـ َف ِق ﴿َ ﴾11واللَّْي ِـل َوَمـا َو َس َـق ﴿َ ﴾19والْ َق َمـ ِر إِذَا
س َق ﴿ ﴾19لَتَـ ْرَكبُ َّن طَبَـ ًقا َعن طَبَ ٍق﴿.)1("﴾﴾28
اتَّ َ
الشفق  :هو احلمرة اليت تشاهد

اتفق الغريب بعد الغـروب ،وأصـله رقّـة الشـيء  ،ويقـال ثـوب شـفق

رق لـه قلبـه"( ،)6ووسـق  :مجـع  ،واتّسـق  :اسـتوى ،
أي ّ
أي :اليتماسك لرقته  ،ومنه أشـفق عليـه ّ :
ّ

وطبقا عن طبق  :حاالً عن حال "(.)1

وقد جيء بصوا القا وهو صوا شديد مقلق ،معرض القسم مبظاهر كونية على تقلب
اإلنسان أحوال شت،وانتقاله من حال إىل حال،واضطراب القا وتقلقله فيه داللة التقلب

ةوإماإلىالنّار"
اإلنسان،وبتحول النّاس بعد املوا إىل حني
هذه الكائناا ومنها
مصريهم،إماإىل اجلنّ ّ
ّ
ّ

___________________

()1سورة المسد  :اآليات .]6-1[ :
()2يُنظر :مشاهد القيامة في القرآن:سيّد قطب،دار الشروق ،مصر ،ط1129/11ه2221-م ،ص.11
()3يُنظر:فتح القدير :محمد الشوكاني  ،ج/6ص.611
()1سورة االنشقاق :اآليات [ .]18-11
()6يُنظر  :تفسير المراغي :المراغي أحمد مصطفى،دارالفكر ،بيروت  ،لبنان ،ط 1427 /1ه 2006 -م ،ج/32ص.83
( )1إيجاز البيان عن معاني القرآن  :محمود بن أبي الحسن النيسابوري ، :تحقيق :حنيف بن حسن القاسي ،دار الغرب اإلسالمي  ،لبنان ،

ط1886/1م  ،ص.991

السيُوطي (811ه) ،دار المعرفة  ،بيروت ،لبنان ( ،د.ط)( /د.ت)،ص.698
()9يُنظر :تفسير الجاللين :جالل ال ّدين بن عبد الرحمان ّ
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 -1داللة أصوات اإلخفاء .
بالصــوا بصــفة بــني اإلظهــار واإلدغــام عــار عــن التشــديد مــع بقــاء الغنّــة
اإلخفــاء  :هــو النّطــق ّ()1

اتول " .
ّ
الصوا ّ

ِ ِ
س لَ ُه َمـا َّ
ي َع ْنـ ُه َمـا
ي لَ ُه َمـا َمـا ُووِر َ
الش ْـيطَا ُن ليُْبـد َ
قوله تعـاىل ﴿:فَـ َو ْس َو َ

فمن ذلك لفظة ( وسوس)
()2
ِ
ِ
أي  :فعـ َـل الوسوســة تجلهمــا  ،أو تكلّـ َـم رمــا كالمــا خفيّـاً
مـ ْـن َسـ ْـوآت ِه َما ﴾" قــال أبــو الســعود ّ " :
() 3
الصـوا اخلف ّـي  ،كاريمنـة  ،واخلشخشـة  .ومنـه وسـوس احللـي"
متداركا ِّ
متكرراً  ،وهي اتصل ّ :
فكأنـّـه أراد أ ّن مــا صــوا الســني مــن اخلفــاء وارمــس قــد ســاعد علــى إدراك هــذه الوسوســة اخلفيــة
وحواء ( عليهما السالم ) .
املتكررة ّ ،
الصادرة من إبليس ( لعنه اهلل ) تبوينا آدم ّ
ّ
"()1
ـتم النّطــق بــه مــن دون فــتح الفــم"(.)6
ـ
ي
)
ـني
ـ
س
ال
(
ـفاا
ـ
ص
ـن
ـ
م
ـو
ـ
ه
و
،
الص ـوا اخلفـ ّـي
وارمــس هــو ّ
ّ

يتبني فيه معىن اخلفـاء
وقد ورد صوا ( السني ) مواضع ك،رية من القرآن الكر  ،جاءا سياق ّ
ش ـ َـع ِ
ت
أو فيــه ح ــدي،عن ح ــاالا نفس ــيّة خفيّــة  ،وفيه ــا مهــس وه ــدوء  ،كم ــا قول ــه تع ــاىل َ ﴿ :و َخ َ
ات لِل َّـر ْح َم ِن فَـال تَ ْس َـم ُع إَِّال َه ْمسـاً﴾"( )1ومـن ذلـك لفظـة ( حسيسـها ) قولـه تعـاىل َ ﴿ :ال
َص َو ُ
ْاأل ْ
ِ
س ُـه ْم َخالِـ ُدو َن﴾"(.)9وقـد تع ّـرض أبـو السـعود إىل هـذه
يس َـها َو ُه ْـم فِـي َمـا ا ْشـتَـ َه ْ
ت أَن ُف ُ
يَ ْس َمعُو َن َحس َ
أي ال يســمعون صــومها مسعاضــعيفاً  ،كمــاهو املعهــود عنــد
اللّفظــة  ،قــائال  " :احلســيس صــوا َيـ ُّ
ـس ّ
اخلفي نفسه
كون ِّ
املصوا بعيدا  ،وإن كان صوته غاية الش ّدة  ،ال ّأهنم يسمعون صومها ّ
_____________________
()1يُنظر :البرهان في تجويد القرآن :محمد صالح قمحاوي  ،دار ابن زيدون ،بيروت،لبنان ،ط( /1د.ت) ،ص.12

()2األعراف  :من اآلية [.] 22

()3إرشاد العقل السليم  :أبو السعود بن محمد العمادي  ،ج  / 3ص. 222
()1يُنظر  :لسان العرب ،ج / 1ص 262مادة ( همس ) .
السعران  ،ص.182
( )6علم اللّغة مقدمة -للقارالء العربي :محمود ّ
()1سورة طه  :اآلية [.]129
()9سورة االنبياء :اآلية [ .]122
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فقط "( .)1وكأنّه تنبّه إىل إَيائيّة السـني ال ّدالـة علـى اخلفـاء  ،فأهـل اجلنّـة ال يسـمعون ـ بـإرادة اهلل  ،ع َّـز
الصـوا اخلف ُّـي الّـذي
و َّ
جل ـ من صوا زفري جهنّم شيئاّ ،
حت احلسيس من صومها ال يسمعونه  ،وهو ّ
ال َيـس بــه  ،إّمنــا هــو مــن خفايــا الــنّفس  .وقــد أشـار ابــن جـ ّين إىل ذلــك حــني قــال  " :فجعلـوا الصــاد
املتجشـمة  ،وجعلـوا السـني لضـعفها فيمـا تعرفـه الـنّفس  ،وإن
لقومها مع ما يشاهد من اتفعـال املعاجلـة
ّ
ّ
مل تره العني "(.)2فصوا السني هنا قد تناسب وطبيعة املوقف  ،وساعد على جتلية املعىن .

ـاس ﴿ ﴾1ملِ ـ ِ
ـاس ﴿ِ ﴾3م ــن َش ـ ِّـر ال َْو ْس ـ َـو ِ
ـاس ﴿ ﴾2إِلَـ ـٰ ِه النَّـ ِ
ـك النَّـ ِ
ب النَّـ ِ
اس
قــال تعــاىل﴿:قُـ ْـل أَعُــوذُ بِـ َـر ِّ
َ
َّاس ﴿ ﴾1الَّ ِذي يـوس ِو ِ
َّاس﴿ِ ﴾6من ال ِ
ْجن َِّة َوالن ِ
ص ُدوِر الن ِ
ْخن ِ
َّاس ﴿.)3(" ﴾﴾1
ال َ
س في ُ
َ
َُ ْ ُ
اجلن غاية اخلفاء هـو عملـه ،
الوسواس  :أصل هذه الكلمة دائرة على معىن اخلفاء  ،والوسواس من ّ
واملوس ــوس م ــن اإلن ــس يتح ـ ّـرى اإلخف ــاء م ــا اس ــتطاع وَيك ــم احليل ــة ذل ــك واليرم ــي رميت ــه إالّ
اخللواا ،واخلنوس  :هو التأخر بعد التق ّدم فهو يظهر ویتفي إغراقا

حت يبلغ مراده"(.)1
الكيد ّ

فالس ـورة تصـ ّـور أج ـواء الوسوســة ،والكــالم اخلفي،والتعـ ّـوذ ممّـا یافــه املتعــوذ مــن اجلـ ّـن واإلنــس .وقــد
ّ
خاصـة إلبـراز هـذه الوسوسـة الـيت
الصـوتالرخو املهمـوس املرقـق املسـتفل الصـفريي بصـفة ّ
اختري هذا ّ
یافــت هبــا أهــل اجل ـرائم واملكائــد  ،ومايلقيــه الشــيطان روع اإلنســان لي ـزيّن لــه بــذلك ارتكــاب
اخلفي
املعاصي  ،وهو ّ
أدل نرسه الصويتّ
االحتكاكي ارامس على تصوير حالة ارمس ّ
ّ

"(.)1

ال قَ ْد َوقَ َع َعلَْي ُكم ِّمن َّربِّ ُك ْم ِر ْجس
السالم لقومه ،قال سبحانه وتعاىل﴿ :قَ َ
وم،لها قول هود عليه ّ
___________________

()1إرشاد العقل السليم :أبو السعود بن محمد العمادي  ،ج / 1ص.99
( )5الخصائا :أبوالفتح عثمان بن جني ،ج / 2ص . 111
()3سورة الناس  :اآليات []1-1
()1يُنظر:مجاليس التذكير في كالم الحكيم الخبير :عبد الحميد بن باديس،دار البحث ،قسنطينة،الجزائر ،ط0314 /1م0185 -م ،ص119
( )6في ظالل القرآن الكريم  :سيد قطب ،ج /1ص

ا (بعض قصار سور القرآن الكريم أتموذجا) :مهدي عناد أحمد قبها  ،رسالة ماجستير  ،إشراف محمد جواد
()1التحليل الصوتي للنّ ّ
النوري ،جامعة النجاح الوطنية  ،نابلس  ،فلسطين 2211 ،.م ،ص.139
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ادلُونَنِي فِي أ ٍ
ضب أَتُج ِ
وها أَنـتُم وآبـا ُؤُكم َّمـا نَـ َّـز َل اللَّــهُ بِ َهـا ِمـن سـ ْلطَ ٍ
ان فَـانتَ ِظ ُروا
َوغَ َ
ْ
َ
ُ
َس َـماء َس َّـم ْيتُ ُم َ ْ َ َ
ِ
ين ﴾"(.)1
إِنِّي َم َع ُكم ِّم َن ال ُْمنتَظ ِر َ
إ ّن من يعبد أصناما من دون اهلل يع ّد كافرا ،والكفر :التغطية والسـت .قـال ابـن منظـور "ّ :كفـر الشـيء:

غطاه وسته " "(.)2

فكأ ّن عبادة هذه اتصنام غطّت على القلب بزيادة الكفر فأخفته وستته"(.)3
أخفاه وسته عن رؤية احلقيقة وهي بطالن عبادته وخفاء مشروعيّتها ،فاخلفاء ناسب اإلخفاء.
اط تُ ِ
صــر ٍ
وع ـ ُدو َن وتَصــدو َن َعــن س ـبِ ِ ِ
قولــه ســبحانه وتعــاىل﴿ :وَال تَـ ْقع ـ ُدوا بِ ُكـ ِّ ِ
آمـ َـن بِـ ِـه
َ ُ
َ ُ
يل اللَّــه َمـ ْـن َ
َ
ـل َ
َوتَـ ْبـغُونَـ َه ـ ـ ـ ــا ِع َو ًج ـ ـ ـ ــا َواذْ ُك ـ ـ ـ ـ ُـروا إِ ْذ ُكن ـ ـ ـ ــتُ ْم قَلِ ـ ـ ـ ـ ً
ـف َك ـ ـ ـ ــا َن َعاقِبَـ ـ ـ ـ ـةُ
ـيال فَ َكثَّـ ـ ـ ـ ـ َـرُك ْم َوانظُـ ـ ـ ـ ُـروا َك ْي ـ ـ ـ ـ َ
()1
ِ ِ
ـيال فَ َكثَّـ َـرُك ْم)قيــل(:قلــيال ع ـددكم )"( .)6وقيــل:
ين ﴾" اإلخفــاء التنــوين بعــد فــاء (قَلِـ ً
ال ُْم ْفســد َ
( كنتم فقراء فأغناكم )"( .)1مثّ إ ّن القلّة

العدد أو املـال جتعـل اإلنسـان يتخ ّفـى مـن الظهـور ،أو أنـّه

يك ــون خافي ــا ع ــن اتنظ ــار ال يؤب ــه ل ــهّ ،أمـ ـا ك ،ــري امل ــال ك ،ــري الع ــدد فإنّـ ـه ال يك ــون خافي ــا ب ــل ظ ــاهرا

معروفا"(.)9

_____________________
()1سور األعراف  :اآلية [.]91
()2لسان العرب :أبو الفضل جمال الدين بن منظور ،ج/ 6ص ، 111مادة( كفر).

()3جامع البيان ،الطبري ،ج / 3ص .199
()1سورة األعراف  :اآلية [.]91
( )6زبدة التفسير :محمد سليمان عبد اهلل األشقر ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،قطر(،د.ط)1129/ه2229-م،ص . 212
()1يُنظر :الكشاف :محمود الزمخشري ،ج / 2ص .96
( )9اإلعجاز البياني في الصوت القرآني  :نجيب علي عبد اهلل السودي جامعة تعز  ،اليمن dns2003_7@hotmail.com،
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المبحث الثاني :
﴿ أثرادلالةل الصوتية للمقاطع والتنغمي يف القرأآن ﴾
ويتضمن :
أو ًال  :أثرادلالةل الصوتية للمقاطع يف القرأآن الكرمي.

اثنيا  :أثرادلالةل الصوتية للتنغمي يف القرأآن الكرمي.
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الصوتيّة للمقاطع في القرآن الكريم.
أوال -أثرال ّداللة ّ
تكوين الوحداا الصوتيّة  ،وهو

الصويتّ ركيزة أساسيّة
املقطع ّ
من اجلزئياا التحليليّة  ،أو خفقاا صدريّة

مفهومه العام " تعبرياا عن نسق منظم

أثناء الكالم  ،أو وحداا تركيبية ،أو أشكال وكمياا معينة "

()1وبشكل أوضح هو :جتمعاا صوتيّة  ،تنتج بضغطة صدرية واحدة تبدأ بصامت يتبعه مصوا قصري أو طويل
 ،وقد يأيت متبوعا بصامت أو صامتني  ،ويكون الصامت فيه قمة اإلمساع بالنسبة إىل اتصواا اتخرى اليت

"(.)3
(.)2
فكل
،
التنفسي
اإليقاع
على
ويعتمد
م
ل
املتك
عليها
يقف
أن
ميكن
نطقية
كتلة
أصغر
"
هو
أو
يتألف منها "
ّ
ّ
(. ) 1
يعرب عنه املقطع"
ضغطة من احلجاب احلاجز على ارواء  ،ميكن أن تنتج إيقاعا ّ

فدراسة املقاطع تش ّكل بابا متصال ال ّدراسة الصوتيّة  ،فهي تضفي الواقعيّة على مضمون املشهد القرآين
السورة وحدة واحدة أو كتلة صوتيّة واحدة .إذ تلتحم البنية املقطعيّة مع البنية ال ّدالليّة
ومكوناته وداللته  ،فتصبح ّ

معززة للبنية
لتضفي عليها تنوعا صوتيّا وإيقاعيا ونغما مناسبا للمحتوى ال ّداليل فتأيت املقاطع متم ّكنة موقعها ّ
توضح أثر ال ّداللة الصوتيّة
ال ّدالليّة ،وتنهض بدور كبري إضاءة املعىن .وهذه مناذج خمتارة من القرآن الكر ّ
للمقاطع.

وقد اصطلح العلماء على تسمية املقطع املنتهي بعلّة (صائت ) باسم املقطع املفتوح  ،واملقطع املنتهي بساكن
باملقطع املغلق  ،وأطلقوا على املقطع الّذي يبدأ بصامت تليه حركة طويلة بالطويل  ،واملقطع الذي يبدأ بصامت

بالقصرية .

وقبل البدء بدراسة النماذج البد أن نشري تشكال املقاطع اليت أشار إليها أمحد خمتار عمر كتابه "دراسة
اتصواا اللّغوية " ليسهل فهم االصطالحاا املتعلّقة باملقاطع.وينقسم املقطع من حي االنغالق واالنفتاح إىل

قسمني  :املقاطع املفتوحة  ،واملقاطع املغلقة  ،مبا أ ّن املقطع هو امل ّدة احملصورة بني عمليتني من عملياا إغالق
جهاز النّطق أو توقفه اتداء  ،فمنشأ املقاطع املفتوحة  ،هو االنغالق اجلزئي ّ ،أم املغلقة فمنشؤها االنغالق
فتتوزع إىل املقطع القصري  ،والطويل واملديد"
التّام ّ ،أما من حي الطول والقصر ّ

(.)6

______________________
()1مناهج البحث في اللّغة  :تمام حسان  ،ص.139
()2المنهج الصوتي للبنية العربية  ،عبد الصبور شاهين،ص.39
الصوت اللّغوي  :أحمد كشك  ،دار غريب  ،القاهرة ،مصر ،ط2229/1م ،ص.23
()3من وظائف ّ
()1المنهج الصوتي للبنية العربية  ،عبد الصبور شاهين ،ص39
()6تجليات ال ّداللة اإليحائية في الخطاب القرآني:فخرية غريب قادر،عالم الكتب الحديث ،األردن،ط0345/0ه5100-م ،ص.018-011
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وتشتمل اللّغة العربية على سة أشكال من املقاطع  ،هي :
الشكل اتول  :صامت +حركة قصرية  ،م،ل َ :و ،س =مقطع قصري مفتوح (س ع). الشكل ال،اين  :صامت +حركة طويلة  ،م،ل َ :وا ،سو= مقطع طويل مفتوح (س ع ع).الشكل ال،ال :صامت +حركة قصرية +صامت،م،ل :بَ ْل َ +ه ْل=مقطع طويل مغلق (س ع س).اش َ ،ح ْال=مقطع مغلق
الرابع  :صامت +حركة طويلة +صامت  ،م،ل َ :ع ْ
الشكل ّمغلق (س ع ع س).

الطول

ب= مقطع مغلق
الشكل اخلامس  :صامت  +حركة قصرية +صامت  +صامت  ،م،ل َ :ش ْع ْ

الطول مغلق بصامتني (س ع س س )"(.)1وهذه طائفة من ال ّدالالا املنب،قة من التشكيل املقطعي
ب إِ َّن قَـ ْوِمي اتَّ َخ ُذوا َهـٰ َذا
الر ُس ُ
لنماذج من اآلياا القرآنية .ومن ذلك قوله تعاىلَ ﴿:وقَ َ
ول يَا َر ِّ
ال َّ
()2

ورا ﴾" .
الْ ُق ْرآ َن َم ْه ُج ً

بِ /
م/ذُوَ /ها/ذَ ْل/قُـ ْر/آَ /نَ /م ْهُ /جوً /را"
ب/إِ ْنَ /ن/قَـ ْوِ /ميْ /
اتَ /
َو/قَا/لَ ْر/رُ /سوُ /ل/يَاَ /ر ْ

(.)3

الرسول" وهـو مـن صـيغ املبالغـة  ،يوافـق معنـاه
اللّفظ " ّ

فامل ّد
رب" القرآن الكر إالّ ههنا .وذلك لزيادة معىن الشكاية
بلفظ " ّ
وليزيد من ختويف املشركني إذ أ ّن دعوة اتنبياء الت ّرد"(.)1
وقد يكون امل ّد

الرسـالة  ،ومل يقـتن يـا النـداء
عظمـة ّ

املقطع الطويل بزيادة يا النـداء ،

"قومي" كذلك لزيادة تقريب قريشمن ذاا النيب صلى اهلل "( )6لتوقّع جميء

____________________
الصوت اللّغوي  ،أحمد مختار عمر  ،ص.283
()1يُنظر  :دراسة ّ
()2سورة الفرقان  :اآلية [.]32
()3اآلية في  21مقطعا.
()1يُنظر:الكشاف:محمودالزمخشري  ،ج/3ص329
()6يُنظر:التحريروالتنوير:الطاهر بن عاشور :ج/18ص19
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اللّفظ على القوم أولزيادة اإليضاح
و ّأمـا داللــة مقطعــي اإلشــارة

ال ّدعاء باإلضافة واإلضافة زيادةٌ

التّعريف والتّحديد .

يشـا تركــت كالمــه عزوجــل إىل قـ ٍ
ـول
لفــظ "هــذا" فقــد يكــون املعــىن أ ّن قر ً
ّ ّ

() 1
عزوج ّـل،إذ جـاءا
اهلل
ـالم
ك
ل
ا
ـر
ج
ه
ـبح
ق
أ
و
،
ا
ـ
فحش
ظ
ـ
ل
أغ
ـذا
ه
ـان
ك
ف
غريه،أدىن منه بالغـةً وفصـاحةً
ً
ّ
ً
الصيغة على "مهجورا" مب ّدين لزيادة التّشنيع والتّشيع ،والتّقبيح عليهم فهعلهم هذا.
ّ

وقولــه تع ــاىلَحد ﴿.)2("﴾﴾6
أَ

ٍ
ِ
س ــورة البل ــد﴿:لََقـ ـ ْد َخلَ ْقنَـ ـا ِْ
ـب أَن لَّــن يَـ ْق ـ ِـد َر َعلَْي ـ ِـه
سـ ُ
نس ــا َن ف ــي َكبَــد ﴿ ﴾1أَيَ ْح َ
اإل َ

م/لَ ْق/نَ ْل/إِ ْنَ /ساَ /ن/فِيَ /ك/بَ ْد -أَ/يَ ْحِ /
ع/لَ ْيِ /ـه/أََ /ح ْد"
َل/قَ ْدَ /
ب/أَن/لَ ْن/يَ ْقِ /دَ /رَ /
سُ /

(.)3

() 1
الصـراع املنقطـع
و
،
حياتـه
ّ

إذ حوا اآليتان داللة اإلنقطاع معىن املكابدة اليت يواجههـا اإلنسـان
على فتاا واملش ّقة اليت تلي أختهـا فمـا إ ْن يعتـاد اإلنسـان علـى ش ٍ
ـيء ح ّـت يلقـى صـعبًا آخـر ،فيعتـاده
ويألفــه مثّ آخــر إىل أ ْن يســلم الـ ّـروح واملكابــدة تكســب املــرء القـ ّـوة بعــد ضــعف ويــزداد ذلــك ،حـ ّـت یيّـل
ـب علــى إطــالق احلــال.ويريــه اهلل تعــاىل أ ّن ذلــك علــى غــري مــايرى ،فينقطــع ذلــك اجلــربوا
إليــه أنّـه غالـ ٌ
وذلك اخليالء

حلظة

(.)6

.
____________________
()1يُنظر:التحريروالتنوير:الطاهر بن عاشور :ج/18ص19
()2سورة البلد:اآليتان[]6-1
مقطعا.
()3فاآليتان في خمسة وعشرون ً
()1يُنظر:تفسير الجاللين:جالل الدين السيوطي  ،ص .618
()6يُنظر:في ظالل القرآن :سيّد قطب ،ج/1ص.3828
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َّ ِ
ين َك َف ُروا َال تَـ ْعتَ ِذ ُروا الْيَـ ْوَم إِنَّ َما تُ ْج َزْو َن َما
قوله تعالىفي ّ
ذم الكافرين﴿ :يَا أَيـ َها الذ َ

ُكنتُ ْم

"()1
َ
تِ /ذُ /ر ْل/يَـ ْوَ /م/إِ ْنْ /نَ /ما/تُ ْجَ /زْوَ /نَ /ماُ /ك ْن/تُ ْم/تَ ْعَ /م
/
ي
أ
/
ا
ي
.
يَ /ه ْلَ /لِ /ذيَ /نَ /كَ /
فُ /روا/الَ/تَ ْعَ /
تَـ ْع َملُو َن ﴾ َ ْ ُ

/لُو ْن"(.)2

فقد ابتدأا اآلية الكرمية مب ّد النّداء لزيادة

ذم الك ّفار الّـذين كفـروا مبحمـد صـلى اهلل عليـه وسـلم
ّ

والقـرآن الكـر يـوم اخلـزي اتعظـم ،فـال يقبـل مــن أحـدهم اإلعتـذار"()3ملـا جـاءوا بـه مـن كبــائراتمور
،ومكرا مدانًا،وقد قابل املقطع الطويل
دنياهم ،فكان ذلك عمالً مشانًا
ً

قابله امل ّد

النّداء.

____________________
()1سورةالتحريم  :اآلية [.]29
()2اآلية في سبعة وعشرين مقطعا.
()3يُنظر:تفسير القرآن الكريم :أبوالفداءإسماعيل بن كثير ،ج/1ص.129
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و س ــورة الفج ــر،من قول ــه ﴿:والْ َف ْجـ ـ ِر ﴿ ﴾1ولَيَ ـ ٍـال َع ْشـ ـ ٍر ﴿َ ﴾2و َّ
الشـ ـ ْف ِع َوالْ ـ َـوتْ ِر ﴿َ ﴾3واللَّْي ـ ِـل إِذَا
َ
َ

يَ ْس ِر ﴿.)1("﴾﴾1

فِ /عَ /و ْلَ /وتْـ ْرَ /و ْل/لَ ْيِ /ل/إَِ /ذا/يَ ْس ْر"
شَ /ش ْ
لنَ /ع ْش ْرَ -و ْ
َو ْل/فَ ْج ْرَ -/وَ /ل/يَاْ /

فقد يكون القسم

وجل رائده،
اآلياا اتربع داالًّ على القطع والنّفي واجلزم تمرما اهلل ّ
عز ّ

الصحيحة عند املؤمن"
القوة اإلميانيّة ّ
ّ
و ّأما املعىن املراد

(.)2

إيضـاح

(.)3

هذا فهو مـايكون ممـّا جيـيء هبـذا القسـم

عظمـة الشـيء املقسـوم بـه،وكلّها كـذلك

،ف ــالفجر فج ــر ي ــوم النّحر،واللّي ــل العش ــرمن ّأول ذي احلج ــة والش ــفع ي ــوم عرف ــة ،وال ــوتر أيّـ ـام التّشـ ـريق
()1

ال،الث،واللّيل الّذي يسري ليلة املزدلفة" .

أيضـ ـ ـ ـا ماج ـ ـ ــاء
ويش ـ ـ ــبهه ً

ِ
َّ
س ـ ـ ــانًا
س ـ ـ ــورة البل ـ ـ ــد قول ـ ـ ــه تع ـ ـ ــاىل﴿:أَلَ ـ ـ ـ ْـم نَ ْج َع ـ ـ ــل ل ـ ـ ــهُ َع ْيـنَـ ـ ـ ـ ْـي ِن ﴿َ ﴾9ول َ

َّج َديْ ِن ﴿"﴾﴾12
َو َش َفتَـ ْي ِن ﴿َ ﴾8و َه َديْـنَاهُ الن ْ

(.)6

ف/تَـ ْي ْنَ /وَ -هَ /د ْي/نَاُ /ه ْن/نَ ْجَ /ديْ ْن"(.)1
شَ /
أَ/لَ ْم/نَ ْحَ /ع ْلَ /لُ /هَ /ع ْي/نَـ ْي ْنَ -وِ /لَ /سا/نَ ْنَ /وَ /
املقطعي للفواصل من املنتهية
حي داللة اإلنقطاع والتَّمفصل ظاهرةٌ  ،هذه اآلياا إذالنّظام
ّ
___________________
()1سورة الفجر:اآليات[]1-1
()2اآليات األربع في ثمانية عشر مقطعا.
السعدي .ص1238
()3يُنظر :تسيير القرآن الكريم :عبد ّ
الرحمان ناصر ّ
()1يُنظر:تفسير القرآن العظيم:أبوالفداءإسماعيل بن كثير ،ج/9ص.219
( )6سورةالبلد :اآليات[]12-9
()1اآليات الثالا في اثني وعشرين مقطعا.
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حت إنفصارا داللة عـن اآلي
باملقطع الّ،ال إىل املنتهية باخلامس.وقد كان ذلك مواف ًقا ملعاين اآلياا ّ

بالقوة املمنوعة له ،من جود املوىل الكر .
السبق ،اليت ّ
تدل على ّ
الصراع واملكابدة،وإغراء اإلنسان ّ
ّ

الصـ ـراع املري ــر
فانفص ــلت اآلي ــة ّ
عزوج ـ ّـل عب ــده أ ّن ل ــه ك ـ ّـل مقوم ــاا ّ
الشـ ـاهد بـ ـأن ذ ّكـ ـر اهلل ّ
التفّـ ـع ع ــن ّ
العقـيم"(.)1ويكــون هــذا بــالعني البصــرية،واللّغة الــيت يتواصـل هبــا النّـاس ،وبالشــفتني الغــالقتني علــى اللّســان
الشّر ،والفاحتتني حـني اخلري،فالكلمـة أوقـع مـن احلـرب ذامهـا ،وبالنّجـدين وامليـز بينهمـا"( )2والنّجـد
،حني ّ
"

اخلسة (.)3
الطّريق املرتفع ،فإن سلك اإلنسان سبيل اخلري ارتفع وعال ،وانقطع عن ال ّدناءة و ّ

ض ذَ ِ
الســم ِاء ذَ ِ
الر ْجـ ِع ﴿َ ﴾11و ْاأل َْر ِ
ات َّ
ات َّ
الصـ ْد ِع ﴿ ﴾12إِنَّــهُ
ونظــريه ســورة الطــارق ،قولــه تعــاىل َ ﴿:و َّ َ
صل﴿َ ﴾13وَما ُه َو بِال َْه ْزِل ﴿.)1("﴾﴾11
لََق ْول فَ ْ
وس/س/ماَ //ذا/تِر/ر ْج ْع/و ْل/أَرِ ِ /
ص ْلَ /وَ /ماُ /هَ /وبْلَ /ه ْز ْل "
ص ْد ْ
ع/إِ ْنَ /نُ /هَ /ل/قَـ ْو/ل ْن/فَ ْ
ضَ /ذا/ت ْ
اَ /
ْ َ َ ْ
َ ْ َ َ

الزيـادة الـيت تلحـق اتمـر
إذ ّ
تدل املقاطع اتربعة رـذا النّـوع اتخـري علـى معـىن ّ
اإلنقطاع .ويظهر ذلك

()6

اآلي ،إضـافة إىل معـىن

صويتّ لفواصل اآلي،الت سبقت هاته اآلياا اتربعة  ،إذ كان بناؤهـا
البناء ال ّ

على املختومة باملقطع الّ،ال .وكأ ّن البناء قد انقطع وصار إىل بناء آخر يشبهه ويزيد عليه.

وكــذلك املعــىن اآليــاا هــذه إذ كــان انقطــاع مــن ذكــر اإلنســان ،وهــو ســبب اخللقــة الطّبيعـ ّـي ومــن
السماء اليت هبا املنهمر،واترض موطن النّبت"(.)1
اخللقة ذامها إىل ماهو اتكرب منه ،ومها ّ
_____________________
()1يُنظر :في ظالل القرآن :سيّد قطب  ،ج/1ص.3812
()2يُنظر:تفسير القرآن العظيم:أبوالفداءإسماعيل بن كثير ،ج/9ص.263
()3يُنظر:الكشاف :محمودالزمخشري  ،ج/1ص.686
()1سورة الطارق:اآليات[.]11-11
()6اآليات األربع من 26مقطعا.29:

الرازي ،ج/31ص.133
()1يُنظر:التفسير الكبير :فخر ال ّدين ّ
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الصوتيّة للتنغيم في القرآن الكريم.
ثانيا  -أثرال ّداللة ّ
التنغـيم ظـاهرة صــوتيّة منتظمـة
بوجودها اللّغة العربية أمرا خالفيا .

التكيــب الميكـن إنكـار تأثريهــا

توجيـه ال ّداللــة  ،ويبقـى القــول

الص ـوا واخنفاضــه
)التّنغــيم( ” ":Intonationيـ ّ
ـدل علــى ارتفــاع ّ

موسيقى الكالم  ،بل هو من الظواهر الصوتيّة اليت تساعد
تغري

الكــالم  ،ويسـ ّـمى أيضــا

حتديد املعىن  ،ت ّن تغري النغمة قد يتبعـه

لغوي آلخر"(.)1وَيدث التنغـيم نتيجـة تـوتر الـوترين الصـوتيني ممـّا يـؤدي إىل
ال ّداللة من سياق ّ

معي ،ومـ ــن هنـ ــا كلمـ ــاا ك،ـ ــرية تتع ـ ـ ّدد طـ ــرق تنغيمهـ ــا،لتؤدي وظـ ــائف دالليّ ـ ـة
اخـ ــتال الوقـ ــع ّ
الس ـ ـ ّ
خمتلفة"(.)2

وعّر أيضا بأنّه عبارة عن تتابع النغماا املوسيقية أو اإليقاعاا

()3

حدث كالمي معني" .

ـوحا التفاعـل مـع املقـام  ،فقـد كـان حامسـا
يع ّد التّنغيم القـرآن الكـر الظـاهرة الصـوتيّة اتكـرب وض ً
وذما  ،رمحـة وانتقامـا  ،وعيـدا ،وتلطُّفـا  ،وشـ ّدة  ،إىل غـري ذلـك
عر على مقاماا القول مدحا ّ
التّ ّ
.وهــو أصــل حتديــد ال ّداللــة  ،ملــا لــه مــن تــأثري املتل ّقــي.فـالقرآن الكــر الــنّص اتوحــد الّـذي َيفــظ
توضح معامل املعىن اآلي.
مراتب ال ّداللةالصوتيّة،املرتبة عن تنغيماته،واليت ّ
يرى أمحد عمر خمتار أ ّن التنغيم ":هو الّذي يغري اجلملـة مـن خـرب إىل إسـتفهام إىل توكيـد ،إىل إنفعـال
،وإىل تعجــب شــكل الكلمــاا املكونــة .مثّ مبــا ي ـزين صــفتني مــن اللّغــاا النغميّـة ،وغــري النغميّـة مبــا

الصوا من دور متيز املعىن اتساسي للكلمة أو اجلملة"
الصوا من ّ
تؤديه درجة ّ
____________________
()1التنغيم صوت وداللة  :سعاد بسناسي  ،مجلة القلم  ،جامعة وهران  ،السانيا  ،ع ،2221/3ص.39
()2مدخل إلى علم اللّغة :محمود فهمي حجازي ،دار الثقافة،القاهرة ،مصر(،د.ط) 1899/م ،ص.92
( )3أسس علم اللّغة:ماريو باي  ،ترجمة  :أحمد مختار عمر  ،ص.83
الصوت اللّغوي  :أحمد مختار عمر  ،ص.312
( )1دراسة ّ
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وترد النغمة الكالمية على وضعياا ثالث  ":صاعدة  ،أو هابطة ،أو ثابتة "()1وتأيت النغمة ارابطـة :
التقريــر والطلــب واالســتفهام غــري املبــدوء هبــل وارمــزة ّ .أمــا

االســتفهام املبــدوء هبــل وارمــزة  ،و

اجملموع الكالمية اليت مل يتم هبا املعىن،فالنغمة النهائية صاعدة أو ثابتة  ،أعلى من قبلها "

وممّـ ـا ج ــاء
ورا ﴾"
َّم ْذ ُك ً

(.)2

اإلنسـ ـ ِ
ـان ِحـ ــين ِّمـ ـ َـن الـ ـ َّـد ْه ِر لَـ ـ ْـم يَ ُكـ ــن َشـ ـ ْـيئًا
التنغ ــيم قولـ ــه تع ــاىلَ ﴿:هـ ـ ْـل أَتَـ ـ ٰـى َعلَـ ــى ِْ َ

(.)3

فهذا اإلستفهام خرب

معناه  ،خرب طليب باعتبار ما يفهم من السيّاق  ،إذ هو مساق للمتددين بني

الس ـ ــياق ،وي ـ ــرى بع ـ ــض املفسـ ـ ـرين إ ّن "ه ـ ــل"لإلس ـ ــتفهام
اإلمي ـ ــان والكف ـ ــر  .وإل ّن ذل ـ ــك مفه ـ ــوم م ـ ــن ّ

أي:اجلملــة التقريرية،وليســت إســتفهامية"( ،)1وإذ تبـ ّـني أ ّن(هــل)مبنزلــة (قــد)"(.)6والتّنغــيم هــو
التقريــريّ .
الصوا املناسبة للمقام.
الّذي يرعى حت ّقق داللة التقرير ال استفهام من خالل التح ّكم بنغمة ّ

ِ
ـات
ضـ َ
ـك تَـ ْبتَ ِغــي َم ْر َ
َح ـ َّل اللَّ ــهُ لَـ َ
وقــال تعــاىل ً
أيض ـا ســورة التحــر ﴿:يَــا أَيـ َهــا النَّبِــي لـ َـم تُ َحـ ِّـرُم َمــا أ َ
أَ ْزو ِ
ك َواللَّـهُ غَ ُفور َّرِحيم ﴾"(.)1
اج َ
َ
ـات أَ ْزو ِ
ـك ﴾ يلحــظ التقريــر فأنــت يــا حممــد حتـ ّـرم احلــالل ابتغــاء
اجـ َ
ففــي قول ــه تعــاىل﴿:تَـ ْبتَ ِغــي َم ْر َ
ضـ َ َ

مرضـاا أزواجـك ،غـري أ ّن داللـة التّنغـيم تشـري إىل اإلسـتفهام اإلنكـاري" :تبتغـي مرضـاا أزواجـك؟"،
حترم احلالل مرضاة أزواجك.
ّ
أي ال ّ
____________________
حسان  ،ص.111
()1مناهج البحث في اللّغة ّ :
تمام ّ
( )2المرجع نفسه  ،ص.119
()3سورة اإلنسان :اآلية [.]21
()1يُنظر:علم األصوات:كمال بشر ،ص.198
الزمخشري  ،ج/1ص.181
()6يُنظر :الكشاف :محمود
ّ
( )1سورة التحريم :اآلية [.]1
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()1

تقرر بأ ّن مجلة" تبتغي"مجلة استفهامية ،وتقرير الكالم "أتبتغي؟" .
إذ ّ

وَييلنــا الّتنغــيم إىل أ ّن اخلطــاب لــيس بطريقــة العتاب،وإّمن ـا بطريقــة التّنبيه،تش ـري ًفا للنــيب صــلى اهلل عليــه
وسلم وتنزيها له عن هذا"

()2

.

ك إِنَّ ِ
استَـغْ ِف ِري لِ َذنبِ ِ
ك ُكن ِ
ـت
وس ُ
ف أَ ْع ِر ْ
ض َع ْن َهـٰ َذا َو ْ
سورة يوسف ،قوله تعـاىل﴿:يُ ُ

وكذلك ماجاء
()3
ِمن ال َ ِ ِ
ين﴾" .
ْخاطئ َ
َ

اتول خطــاب لرجــل ،والّ،ـاين خطــاب المـرأة ،والتّنغــيم وحــده هوالّـذي يفصــل بــني اخلطــابني
إذ املقطــع ّ
"( .)1وم،ل ذلك ماجاء

ف﴾" .
وس ُ
قوله تعاىل﴿ :قَالُوا أَإِنَّ َ
ك َأل َ
َنت يُ ُ
()6

فقد ّفرق أبو السعود بطريقة التّنغيم بني أسلوبني لغويني

اآليـة ،مهـا:اإلسـتفهامي التقريـري ،واخلـربي،

إذ ق ــال " :اس ــتفهام تقري ــر ،ول ــذلك أك ــدوه ب ـ ـ ـ (أ ّن)و(ال ــالم) ق ــالوه اس ــتغرابا وتعجب ــا ،وق ــر (إنّـ ـك)
تبس ـم فعرفــوه ب،ناياه،وقيــل رفــع التــاج عــن
باإلجياب،قيــل :عرفــوه بروائــه و ائلــه حــني كلّمهــم بــه ،وقيــلّ :

الشامة البيضاء،وكان لسارة ويعقوب م،لها ،وقر (أئنّك )أو(أنتيوسـف)
رأسه ،فرأواعالمة بقرنه تشبه ّ

اتول لداللة ال،اين عليه وفيه زيادة استغراب"( )1وقـد
على معىن:أننّك يوسف ،أوأنت يوسف،فحذ
ّ
قرأ ها ابن ك،ري بنغمة اإلخبار.

ِِ
ين﴿ ﴾91قَالُوا َج َزا ُؤهُ َمن ُو ِج َد فِي َر ْحلِ ِه فَـ ُه َو
قال تعاىل﴿ :قَالُوا فَ َما َج َزا ُؤهُ إِن ُكنتُ ْم َكاذب َ
____________________
()1يُنظر:األصوات اللّغوية:كمال بشر ،ص. 198
()2يُنظر:تفسير القرآن العظيم:أبوالفداءإسماعيل بن كثير ،ص.121
()3سورة يوسف:اآلية []28
الصوتية في القرآن الكريم :قاسم خالددومي،عالم الكتب الحديث ،األردن ،ط،2221 /1ص.169
()1دالالت الظاهرة ّ
()6سورة يوسف :اآلية [.]82

()1إرشاد العقل السليم  :أبو السعود بن محمد العمادي  ،ج/1ص.321
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ِِ
ين ﴿.)1("﴾﴾96
َج َزا ُؤهُ َك َٰذلِ َ
ك نَ ْج ِزي الظَّالم َ
فالتنغيم

مجلة﴿قَالُوا َج َزا ُؤهُ﴾بنغمة االستفهام  ،ومجلة﴿ َمن ُو ِج َد فِي َر ْحلِ ِه فَـ ُه َو َج َزا ُؤهُ ﴾

()2
ـربم
بنغمة التقرير  ،سيقرب معىن اآلياا إىل اتذهـان ويكشـف مضـموهنا"  ،وميكـن أن تقـرأ علـى الت ّ
واإلنزعــاج ،ويظهــر ذلــك جليّـاً مــن خــالل احلــدي والكــالم املنطــوق أك،ــر مــن الكــالم املكتــوب الّـذي
التنغيم فيه التقيم.
َيدد
َ

ِ ِ
َّجــاةِ َوتَـ ْدعُونَنِي إِلَــى النَّــا ِر﴾"()3فقــد خ ـرج
وقــال تعــاىل ً
أيضــاَ ﴿:ويَــا قَ ـ ْـوم َمــا لــي أَ ْدعُــوُك ْم إِلَــى الن َ

اإلس ــتفهام هن ــا ع ــن املعـ ــىن احلقيق ـ ّـي ل ــه إىل معـ ــىن التّعج ــب  ،وق ــد س ــاعد علـ ــى إظه ــار ه ــذا املع ــىن
استصحاب اإلستفهام نغمة صاعدة توحي بدهشة واستغراب ذلك املؤمن من عمل قومـه مـن الكفـرة

ـيب موسـى عليـه السـالم  ،وهـو يبغـي إنقـاذهم منهـا ،
الّذين يدعونه إىل أعمال أهـل النّـار  ،ومعصـية الن ّ

فتكون طريقة النّطق هبذا كمن يقول لرجل  ( :ما يل أراك حزينا )  ،فكأنّه يرغب مبعرفـة الشـيء الّـذي
دعاه إىل هذا احلزن ،واملعىن
إىل النّجاة وتدعونين إىل النّار"

أي  :أخـربوين عـنكم كيـف هـذه احلـال أدعـوكم
اآلية على وفق ذلك ّ ،

(.)1

ـح ِ
اب ال ِْفيـ ـ ـ ِـل﴿﴾1أَلَـ ـ ـ ْـم يَ ْج َعـ ـ ـ ْـل َك ْي ـ ـ ـ َد ُه ْم فِـ ـ ــي
وقول ـ ــه تع ـ ــاىل﴿:أَلَـ ـ ـ ْـم تَ ـ ـ ـ َـر َك ْيـ ـ ـ َ
ـل َربـ ـ ـ َ
ـك بِأ ْ
َصـ ـ ـ َ
ـف فَـ َعـ ـ ـ َ
ِ ِِ
صـ ٍ
ِ
ِ
ـج ٍ
ضــلِ ٍ
ـف
ـارةٍ ِّمــن ِسـ ِّ
تَ ْ
يل ﴿ ﴾1فَ َج َعلَ ُهـ ْـم َك َع ْ
ـل ﴿ ﴾3تَ ـ ْـرمي ِهم بح َجـ َ
ـل َعلَـ ْـيه ْم طَْي ـ ًـرا أَبَابيـ َ
يل ﴿َ ﴾2وأ َْر َسـ َ
()6
ٍ
عزوج ّـل
السـورة احنـرا أبرهـة عـن احل ّـق مبحاولتـه حتطـيم الكعبـة ،كمـا أ ّن اهلل ّ
َّمأْ ُكول ﴿ . "﴾﴾6تب ّـني ّ
محى بيته وجنّبه كيد
__________________________________

()1سورة يوسف :اآليتان [ ]96-91
()2علم ال ّداللة :أحمد مختار عمر،دار العروبة ،الكويت (،د.ط)1892 /م ،ص.13
()3سورة غافر :اآلية[.]11
()1يُنظر  :مجمع البيان في تفسير القرآن : :أبوعلي الفضل الطبرسي ،ج  / 1ص 626

()6سورة الفيل :اآليات []6-1
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الظــاملني.واملشــهور أ ّن مولــد الرســول صــلى اهلل عليــه وسـلّم كــان
من بدائع املوافقاا اإلرية املق ّدرة .
ولتنغــيم هــذا اإلســتفهام دوره اتهـ ّـم ،

عــام الفيــل ذاتــه  ،ولعـ ّـل ذلــك

حتقيــق هــذا التعجــب والتنبيــه ملــا َيدثــه

هــذه اآليــة

يعمــق بوقــع
الواقــع عليهــا  ،بارتفــاع درجــة ّ
الصــوا واخنفاضــها  ،إالّ أ ّن االســتفهام هنــا تقريــريّ ّ ،
تنغيمه املؤّكد  ،شـعورك بعظم هـة قـدرة اهلل سـبحانه  ،الّـذي أهلـك هـؤالء الـذين أرادوا هـدم بيتـه ،
() 1

حت مل يصلوا إىل البيت  ،وإىل ما أرادوه بكيدهم" .
وضلّل كيدهم ّ ،

ويتضــح مــن جـ ّـل مــا ســبق أ ّن التنغــيم يســهم

أبعادها ،فضال عن دوره

تعزيــز داللــة املنطــوق وتــدعيم بنيــة الــنّص نميــع

إبراز القيم ال ّداللية البالغية للتكيب واجلمل.

___________________
()1الوسيط في تفسير القرآن المجيد  :أبو الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري  ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وآخرين ، ،
دار الكتب العلمية ،بيروت،لبنان،ط1881 /1م  ،ج/1ص.661
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المبحث الثالث :

﴿أثر ادلالةل الصوتية ل إالدغام والوقف واملدود يف القرأآن الكرمي﴾
ويتضمن :
أو ًال  :أثرادلالةل الصوتية ل إالدغام يف القرأآن الكرمي
اثنيا  :أثرادلالةل الصوتية للوقف يف القرأآن الكرمي.
اثلثا  :أثرادلالةل الصوتية للمدود يف القرأآن الكرمي.
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الصوتيّة لإلدغام في القرآن الكريم:
أوالً-أثرال ّداللة ّ
 -اإلدغــام  :هــو إدخــال صــوا

آخــر حـ ّـت يصـريا مــن موضــوع واحــد  ،جيمعهمــا عمــل واحــد

كشــأن احلــر املش ـ ّدد"(،)1ويلجــأ إىل اإلدغــام ف ـرارا مــن الّ،قــل

النّطــق.وهــو يعـ َّـرب عنــه

ال ّدراســاا

الصوتيّة احلدي،ة باالحنباس مثّ انفجار .

تامــا  ،وهــو اتك،ــر وقوعــا  ،وقــد يكــون ناقصــا  ،وهــو قليــل .وورد اإلدغــام التّـام
واإلدغــام يكــون ّ

إدغام امل،لني و إدغام املتقاربني  ،و إدغام املتجانسني.
 -داللة اإلدغام :

 داللــةإدغام المثلــين:هــو اتفــاق احلــرفني خمرجـاً وصــفةًومن ذلــك قولــه تعــاىلَ ﴿ :مــا قَطَ ْعــتُ ْم ِمـ ْـن لِينَـ ٍـةأَوتَـرْكتموها قَائِمةً علَى أ ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ
ين﴾"( .)2فقد أدغمت ميم (قطعتم) مع
ْ َ ُُ َ َ َ
ُ
ي الْ َفاسق َ
ُصول َها فَبِإ ْذن اللَّه َوليُ ْخ ِز َ
ميم (من)  ،وم،لها قوله تعاىل﴿ :و ِحيل بـيـنـهم وبـين ما ي ْشتـهو َن َكما فُ ِعل بِأَ ْشي ِ
اع ِه ْم ِم ْن قَـ ْب ُل إِنَّـ ُه ْـم
َ َ َْ َ ُ ْ ََْ َ َ َ َ ُ َ َ َ
"()3
ـك ُم ِريـ ٍ
َكــانُوا فِــي َشـ ي
ـين إدغــام
ـ
ج
ـن
ـ
ب
ا
ـل
ـ
ل
ويع
.
)
ـن
ـ
م
(
ـيم
ـ
م
ـع
ـ
م
)
ـياعهم
ـ
ش
أ
(
ـيم
ـ
م
ـت
ـ
م
أدغ
إذ
،
ـب﴾
ّ
ّ
امل،لني املتقاربني املخرج بقوله " :وذلك أن احلرو إذا كانت من خمـرج واحـد ضـاقت مسـاحتها أن
تهنــا إذا كانــت معهــا مــن خمرجهــا فهــي الغايــة
تـ ْد َىن بالتقريــب منهــا ّ

قرهبــا فــإن زدا علــى ذلــك

شيئا فإّمنا هو أن ختلّص احلر إىل لفظ أخيه إلبتة  ،فتدغمه فيه ال حمالة"(.)1
الصـوتني خمرجـا أو صـفة  ،وقـد ورد هـذا اإلدغـام
-داللةإدغام المتقـاربين :وهوتقـارب ّ

﴿وال ّذاريّات ذروا﴾"( ، )6وقوله﴿ :والصافات صفا﴾"( ، )1إذ أدغمت التاء
____________________
()1يُنظر  :المقتضب  :أبو العباس المبرد  ،ج/1ص.333
()2سورة الحشر :اآلية [.]6
()3سورة سبأ :اآلية [.]61
جني  ،ج/ 2ص.232
( )1الخصائا :أبوالفتح عثمان بن ّ
()6سورةالذاريات:اآلية []1

()1سورةالصافات :اآلية []1
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ذلك ت ّن الذال نهرها أقوى من التاء املهموسة  .كما أدغمت التاء الصاد ت ّن اتّصا الصاد
بالصفري واإلطباق واالستعالء جعلهـا أقـوى مـن التـاء فتغلّبـت عليهـا  ،وروى إدغامهـا اليزيـدي عـن أيب

عمرو"(.)1

السـ َـماءُ بِالْغَ َمـ ِـام َونُـ ِّـز َل
شـ َّـق ُق َّ
ومــن أم،لــة هــذا اإلدغــام أيضــا مــا ورد فــي قولــه تعــالىَ ﴿ :ويَـ ْـوَم تَ َ
ال َْمالئِ َكةُ تَن ِزيالً﴾"( ،)2إذ قرأ أبو جعفر (تشقَّق) بإدغام التاء الشني  ،وهي قراءة ابن ك،ري

 ،ونافع  ،وابن عامر  ،وخلف  ،ويعقوب  ،وقرأ أبو عمرو والكوفيـون بتخفيـف الشـني"( .)3وقـراءة أيب

جعفر حممولة "على إدغام التاء ال،انية
أقــوى مــن التــاء  ،فــإذا أدغمــت التــاء
وك ــذلك أدغمـ ــت الت ــاء
فمحمولة على حذ

الشني إذ أصله (تتش ّقق) وحسن اإلدغام وقـوي ت ّن الشـني

الشــني نقلتهــا إىل حالــة أقــوى مــن حالتهــا قبــل اإلدغــام "(،)1

الشـ ــني السـ ــتطالتها حـ ـ ّـت اتّص ــلت مبخرجهـ ــا"( ،)6أم ــا الق ـ ـراءة ب ــالتخفيف
()1

التاء اتوىل من (تتش ّقق) ختفيفا الجتماع م،لني" ..

داللة إدغام المتجانسين:وهو ما جاءِ
ـت﴾"(،)9فقــد أدغمــت الســني ال ـزاي فعلــى الــرغم مــن ّأهنمــا مــن
ـوس ُزِّو َجـ ْ
قولــه تعــاىلَ ﴿ :وإذَا النـ ُفـ ُ
خمرج واحـد هـو ممّـا بـني اتسـنان واللّ،ـة  ،إالّ أ ّن جهرالـزاي أقـوى مـن مهـس السـني  ،وقـد روى اليزيـدي
()9
هذا اإلدغام عن أيب عمرو أيضا" .
صوتني متفقني

____________________
بنالجزري  ،ج/ 1ص.322
()1يُنظر  :النشر في القراءات العشر  :محمد بن يوسف
ّ
()2سورةالفرقان :اآلية [.]26
الجزري ،ج/2ص .331
( )4يُنظر  :النشر في القراءات العشر  :محمد بن يوسف بن
ّ
()3يُنظر  :الكشاف  :محمود الزمخشري 2،ج  /ص.116
( )2يُنظر  :الكتاب  :الخليل بن أحمد الفراهيدي،ج/ 1ص .111
()2يُنظر  :الكشاف :محمود الزمخشري ،ج / 2ص.116
()1سورةاالتكوير اآلية []9
الجزري ،ج/1ص.232
( )8يُنظر :النشر في القراءات العشر  :محمد بن يوسف بن
ّ
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الســالم خماطبــا ابنــه عنــد الطوفــانَ ﴿ :و ِهـ َـي تَ ْج ـ ِري بِ ِهـ ْـم فِــي َمـ ْـو ٍج
وقــال تعــاىل علــى لســان نــوح عليــه ّ
ِ
ِ
َكال ِ
ٍ
ْجبَ ِ
ين﴾"(.)1
ال َونَ َ
اد ٰال نُوح ابْـنَهُ َوَكا َن في َم ْع ِزل يَا بُـنَ َّي ْارَكب َّم َعنَا َوَال تَ ُكن َّم َع الْ َكاف ِر َ
فإدغــام البــاء مــع املــيم مــع الغنّــة املش ـ ّددة  ،ومــا يناســب ذلــك مــن إطبــاق الشــفتني ليشــري إىل حالــة
الضم إىل أحضان اإلميان.
نفسيّة  ،نداء احلنان والعطف من اتب البنه نداء ّ

______________________
( )1سورة هود  :اآلية [.]12
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الصوتيّة للوقف في القرآن الكريم.
ثانيا -أثرال ّداللة ّ
الوق ــف:ه ــو ك ــربى الوح ــداا الص ــوتيّة ف ــوق التكيبي ــة املس ــهمة

ارتس ــام دالل ــة املنط ــوق وحتدي ــدها ،

ومكون تركييب مساير لأللفـا وطـرق أدائها،فاملتصـفح تثـره جيـده اليقـل أمهيـة عـن الفونيمـاا القطعيـة
ّ

الص ـوا عنــد آخــر الكلمــة زمنــا
ويعرفــه علمــاء الصــوا بأنـّـه قطــع ّ
التكيبيــة  ،كالص ـوامت والص ـوائت ّ .

مــا،يتن ّفس فيــه عــادة بنيــة اســتئنا الكــالم"(.)1ونظ ـرا تمهيــة هــذا الفــن كشــف ال ـ ّدالالا اهــتم بــه
تهنـا تـرتبط بـاملعىن
مهمـة جـدًّا ّ
العلماء املتق ّدمون مـن علمـاء اللّغـة اهتمامـا كبـريا ،وهـو ظـاهرة صـوتيّة ّ
ارتباطا مباشرا.

ومثة ضربني من الوقف  :االضطراري  :وهو مـا يكـون عنـد انقطـاع الـنّفس ،واالختيـاري :وهوأفضـلها
،وه ــو الّــذي اليك ــون باعتب ــار انفص ــال م ــا ب ــني جزئ ــي الق ــول  ،وتن ــدرج حتت ــه أنـ ـواع متع ــددة منه ــا :

التّام،والكا ،واحلسن،والقبيح"(.)2

فهذا التقسيم التكاد مفاصل الكالم خترج عنه.وفيما يلي بيان داللة هذه اتنواع اتربعة :
 داللةأنواع الوقوف:ذاتــه  ،ومل يتعلّـق مبــا بعــده لفظــا وال معــىن"()3وأك،ــر

 -0داللــة الوقــف التّـام :هوالوقــف علــى مـاأمتّ

مــايكون هــذا النــوع مــن الوقو ،عنــد رؤوس اآلي ،وبعــد انقضــاء جـ ّـو القصــص"(،)1وقــد جــاء هــذا
ِ ِ
ِ
ين
قولـه تعــاىلَ ﴿:ولَـ ْـو َج َعلْنَـاهُ قُـ ْرآنًــا أَ ْع َج ِميًّــا لََّقــالُوا لَـ ْـوَال فُ ِّ
صـلَ ْ
ت آيَاتُـهُ أَأَ ْع َجمــي َو َع َربِــي قُـ ْـل ُهـ َـو للَّــذ َ
َّ ِ
ِ
ـاد ْو َن
ين َال يُـ ْؤِمنُ ــو َن فِ ــي آ َذانِ ِه ـ ْـم َوقْـ ــر َو ُه ـ َـو َعلَ ـ ْـي ِه ْم َع ًم ــى أُولَـ ـٰئِ َ
ك يُـنَ ـ َ
َ
آمنُ ــوا ُهـ ـ ًدال َوشـ ـ َفاء َوال ــذ َ
___________________

()1المعنى وظالل المعنى :محمد يونس علي  ،دار المدار اإلسالمي  ،لبنان  ،ط2229/1م ،ص.316
( )2يُنظر:البرهان في علوم القرآن :بدر الدين الزركشي:ج/1ص362
السيد بن عيد محمد ،دار األندلس ،حائل ،السعودية ،،ط(/ 1د.ت)،ص.92
( )3يُنظر:المختصر المفيد في علم التجويدّ :
الجزري،ج/1ص.221
( )1يُنظر  :النشر في القراءات العشر :محمد بن يوسف بن
ّ
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ِمـن َّم َكـ ٍ
ـان بَ ِعيـ ٍـد ﴾ "( )1هــذه اآليــة الكرميـة ينكــر اهلل عـّـز وج ّـل علــى كفــرة قـريش مــنطقهم ،أن ينـّـزل
الضــاللة
قرآنــا أعجميــا ،والرســول املنــزل عليــه عــريب ،مثّ أمــره أن يبلّــغ،أ ّن هــذا الّـذي أنــزل هــدى مــن ّ

" () 2
دل عليه التنغيم احلـاوي لداللـة
يوضح الوقف انتهاء املعىن الّذي ّ
،وشفاء من العمى للّذين آمنوا .إذ ّ

اإلنكار.
-5داللــة الوقــف الكــافي :وهوالّــذي َيســن الوقــف عليــه وَيســن االبتــداء مبــا بعــده  ،لكونــه مكتفيــا
عمــا بعــده لفظــا ومتصــال بــه معــىن  ،ويعـ ّد مــن أك،ــر الوقــو اجلــائزة
بنفســه منقطعــا مســتغنيا ّ

القــرآن

()3
عما بعده،لعدم التّعليق به من جهة اللّفظ"(.)1
الكر " ،ومسّي كافيا ،لإلكتفاءبه ّ

ِ
صـالِ ًحا غَْيـ َـر الَّ ِـذي ُكنَّـا
وجلَ ﴿:و ُه ْم يَ ْ
صطَ ِر ُخو َن ف َيها َربَّـنَا أَ ْخ ِر ْجنَا نَـ ْع َم ْـل َ
وجاء الوقف ،قول اهلل ّ
عز ّ
ِ
ِِ
َّذير فَ ُذوقُوا فَما لِلظَّالِ ِمين ِمن نَّ ِ
صي ٍر ﴾"(.)6
َ
َ
اء ُك ُم الن ُ
نَـ ْع َم ُل أ ََولَ ْم نُـ َع ِّم ْرُكم َّما يَـتَ َذ َّك ُر فيه َمن تَ َذ َّك َر َو َج َ
عزوجـ ـ ـ ّـل
اتول إىل موقـ ـ ــف الك ّف ـ ـ ـار،وهم يسـ ـ ــتغي،ون الناّر،ي ـ ــدعون اهلل ّ
إذ ت ـ ــوحي اآليـ ـ ــة ش ـ ـ ـ ّقها ّ
ليخ ـ ــرجهم منه ـ ــا،ليعملوا ص ـ ــاحلا،غري الّـ ـ ـذي عمل ـ ــوه ،دني ـ ــاهم "(.)1وه ـ ــو موق ـ ــف ،ذو تنغ ـ ــيم كلّـ ـ ـه

بةوختشع،مثّيع ّقب املوىل تبارك وتعاىل على ذلك بالتّوبيخ"(.)9
وره ّ
تفرع ّ
إيالم،يصحبه ّ

____________________
( )1سورة فصلت :اآلية []11
()2يُنظر :التحريروالتنوير:الطاهر بن عاشور  ،ج/21ص.313
السالم ،القاهرة،مصر ،ط(/1د.ت) .ص.191
()3الوقف واالبتداء وعالقتها بالمعنى في القرآن الكريم:عبد الكريم عوض إبراهيم صالح ،دار ّ
سر:منى درويش الطنبولي ،دار غريب ،القاهرة،مصر (،د.ط)2222،م،ص.98
()3يُنظر:المي ّ
()6سورة فاطر:اآلية []39
()1يُنظر:فتح القدير:محمدالشوكاني  ،ج/1ص.363
( )9يُنظر  :المصدر نفسه ،ج/ 1ص.361
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ِ
العـ َذ ِ
اب قَلِــيال إنّ ُكـم َعائِـ ُدون﴾"(.)1إذ اســتجاب
ســورة الدخان،قولــه تعــاىل﴿:إنّـا َكاشـ ُفوا َ

عزوجـ ّـل لــدعاء كفــرة قريش،بعــد دعــاء النــيب صــلى اللَــه عليــه وســلم،فرفع عــنهم اجلوع،زمنــا قلــيال ،مثّ
املــوىل ّ
عادوا إىل املعصية،فأهلكم يوم بدر"( .)2وقد يوحى هذا الوقـف إىل املباشـرة ،إتيـان املعصـية ،بعـد توقّـف
زمن اجلوع والعقاب .
-8الوقف احلسن:هو الوقف على مامتّ

ـىن"()8والوصـل أوىل منـالوقف
ذاتـه وتعلّـق مبـا بعـده لفظًـا ومع ً

ص ــر ِّم ـ َـن اللَّ ـ ـ ِه َوفَـ ْتح
س ــورة الص ــف ،قول ــه تع ــاىل﴿:وأُ ْخ ـ َـر ٰال تُ ِحبونَـ َه ــا نَ ْ

ههن ــا وم ــن ذل ــك م ــا ج ــاء
"()4
ِِ
قَ ِري ــب َوبَ ِّ
عزوج ـ ّـل ينص ــر امل ــؤمنني مبحم ــد علي ــه
ين ﴾  .تب ـ ّـني ه ــذه اآلي ــة الكرمي ــةأ ّن اهلل ّ
شـ ـ ِر ال ُْم ـ ْـؤمن َ
الصــالة والســالم مثّ يــأتيهم فتحمكــة،وهو فــتح عاجــل"(.)5و ّأم ـا قولــه تعــاىل﴿:وبشــر المــؤمنين﴾فهــو
ملعنىاتمر،ومعناه:على أ ْن تؤمنوا وجتاهدوا  ،في،يبهم اهلل تعاىل هبذا( ،)6فالوصل هنا أوىل من الوقف.

___________________
()1سورة الدخان:اآلية []16
()2يُنظر:فتح القدير:محمدالشوكاني  ،ج/1ص611
()3يُنظر:المختصرالمفيد في علم التجويد  :السيد بن عيد محمد.ص.91
الصف:اآلية []13
()1سورة َ

الصاوي أحمد بن محمد ،دار الفكر  ،بيروت  ،لبنان (،د.ط)1121(/ه2221-م)،ج/1ص.211
الصاوي ّ :
()6يُنظر :حاشية ّ
شاف:محمودالزمخشري ،ج/1ص.398
()1يُنظر  :الك ّ
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ـك لِـيَـ ْق ِ
ـال إِنَّ ُكــم
ـك قَـ َ
ض َعلَْيـنَــا َربـ َ
ـاد ْوا يَــا َمالِـ ُ
ســورة الزخر ،قولــه تعــاىل﴿:وَونَـ َ

()2
()1
ِ
ـني الوقـف ملمـح النّـاس
َّماكثُو َن﴾" توضح اآلية الكرمية موقف من مواقف اليـأس واخلـذالن" ،فقـد ب َّ

تردد،ممّـا يــوحي أ ّن الوص ــل،أوىل ههنــا م ــن
بانقطــاع الكــالم ،مثّ ج ــاء الـ ّـرد القطع ــي علــى نــدائهم دون ّ

الوقف.

ـتم
 -3دالل ــة الوق ــف القب ــيح:ه ــو الوقــف علــى م ــا مل يـ ّ
شديدا"(.)3

ذاتــه وتعلّ ـق مبــا بعــده لفظ ــا ومعــىن تعلق ــا

فالوقف اتقبح حنو ،قوله تعاىلَّ ﴿ :
وضةً فَ َمـا فَـ ْوقَـ َهـا فَأ ََّمـا
إن اللَّـهَ َال يَ ْستَ ْحيِي أَن يَ ْ
ب َمثَ ًال َّما بَـعُ َ
ض ِر َ
الَّ ِذين آمنوا فَـيـعلَمو َن أَنَّه ال ِ
َّ ِ
اداللَّـهُ بِ َهـٰ َذا مثَ ًال ي ِ
ضل
ين َك َف ُروا فَـيَـ ُقولُو َن َماذَا أ ََر َ
ُ َ
َ ُ
ْحق من َّربِّ ِه ْم َوأ ََّما الذ َ
َ َُ َ ْ ُ
()1
ِِ
ِ ِِ
ِ ِِ ِ
ِِ ِ
ين﴾" .
به َكث ًيرا َويَـ ْهدي به َكث ًيرا َوَما يُضل به إَِّال الْ َفاسق َ
تبـ ّـني اآليــة أن الوقــف

عزوجـ ّـل فالفعــل
هــذا املقــام قــبح شــنيع بــذاا اهلل ّ

اآليــة يتعــدى مبفعولــه وال

َيسن السكوا عليه،دون متام املعىن املقرن نملة املفعول"أن يضرب"على مذهب سيبويه"

(.)6

____________________
()1سورة الزخرف:اآلية []99
( )2في ظالل القرآن :سيّد قطب  ،ج /6ص.3222
()3يُنظر  :المختصر المفيد في علم التجويد  :السيد بن عيد محمد ،ص91
()1سورة البقرة:اآلية []21
()6يُنظر :التبيان في إعراب القرآن :أبو البقاء عبد اهلل الحسين العكبري،دار الفكر بيروت،لبنان(،د.ط)1121 /ه2221/م،ج/1ص.11
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الصوتيّة للمدود في القرآن الكريم.
ثالثا  -أثرال ّداللة ّ
حرو امل ّد  ،وهي اتلف مطل ًقا والواو الساكنة  ،واليـاء السـاكنة"( )1فظـاهرة

ط
الم ّد :هو زيادة امل ّ
امل ّد القرآن كغريها الختلومن أسرار معنويّة وتصويريّة فنيّة.

السامع،الشــحن واالنقبــاض وارتعــاش اتبــدان،مثّ مهــدأاتنفس
ولع ـ ّل ماختلّفــه املــدودمن آثــار انطبــاع ّ
()2

واتذهان،وتلني القلوب ،هبذاالذكر ،وتتنّور العقول ،ويطمئن الفكر" .

لعل من ذاك ماجاء
 -0داللة الم ّد الواجب المتّصل:أن يأيت بعد حر امل ّد مهزة كلمة واحدة ،و ّ
()3
ك عطَ ِ
سابًا ﴾" .
قول املوىل ّ
اء ِّمن َّربِّ َ َ ً
وجلَ ﴿:ج َز ً
اء ح َ
عز ّ
يتفضل بـه بـدون عـوض لإلشـارة إىل أ ّن مـاجوزوا بـه أوفـر
أي ّ
ووصف اجلزاء بعطاء وهو اسم ملا يعطىّ ،

ممّا عملوه  ،فكان ماذكر للمتقني من املفاز ومافيه من جزاء شـكرا رـم  ،و عطـاء كرمـا مـن اهلل تعـاىل،

اتمة إذجعـل ثواهبـا أضـعافا ،وحسـابا :اسـم مصـدر حسـب َيسـب إذا ع َّـد أشـياء  ،فوقـع
وكرامة رذه ّ
()1

أي هو جزاء ك،ري مق ّدَ ر على أعمارم والتنوين فيه للتكبري" .
"حسابا"صفة "جزاء" ّ

عطاء" ممدودين ًّ
مدا متّصال،إذا فهو جزاء ممت ّد وعطاءك،ري.
جزاءً ،
فلفظي" ً

ـال أَنبِئُــونِي
ضـ ُـه ْم َعلَـى ال َْم َالئِ َكـ ِـة فَـ َق َ
اء ُكلَّ َهـا ثُ َّـم َع َر َ
ونظـريه ماجـاء ،قولـه تعـاىلَ ﴿:و َعلَّ َـم َ
آد َم ْاأل ْ
َسـ َـم َ
بِأَسم ِاء َهـٰ ُؤَال ِء إِن ُكنتُم ِ ِ
ين ﴾"(.)6
ْ َ
صادق َ
َْ

___________________
()1يُنظر:تجويد القرآن الكريم أسسه وتطبيقاته ورموز ضبطه :عامر سعيد ،مكتبة الفالح  ،الكويت ،ط1121/1ه1892-م،ص .68
()2يُنظر  :التفسير الوسيط  :وهبة الزحيلي ،ج /3ص.2233
( )3سورة النبأ :اآلية[.]31
()1يُنظر :التحرير والتنوير :الطاهر بن عاشور ،ج/ 32ص.19
( )6سورة البقرة  :اآلية []31
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يؤثرامت ـ ــداد اتل ـ ــف هب ـ ــذا

مف ـ ــردة "األس ـ ــماء" أمس ـ ــاء الع ـ ــاقلني وغ ـ ــريهم ،ال ـ ــيت مل يعقله ـ ــا املالئك ـ ــة

()1

الك،ريين" .

و موضع آخر من القرآن الكر يهنا املوىل ع ّـز وج ّـل الفـائزين النـاجني مجيعابقولـهُ ﴿ :كلُـوا َوا ْش َـربُوا
ْخالِيَ ِة ﴾"(.)2وهنـا تص ّـورلفظة "هنيئـا" مبـا َيصـل فيهـا مـن مـ ّد صـوا
َسلَ ْفتُ ْم فِي ْاألَيَّ ِام ال َ
َهنِيئًا بِ َما أ ْ

الياء ذلك التعليم املستد بل إ ّن اإلمتداد يكون للتهنئة.

ويطلعنا القرآن اجمليد سورة البقـرة قولـه تعـاىل﴿:وع ِهـ ْدنَا إِلَ ٰـى إِبــر ِاه ِ ِ
يل أَن طَ ِّه َـرا بَـ ْيتِ َـي
َ
َْ َ
يم َوإ ْس َـماع َ
لِلطَّـ ـ ــائِِفين والْعـ ـ ــاكِ ِفين والرَّك ـ ـ ـ ِع السـ ـ ــج ِ
ود﴾"()3فعملي ـ ــة الطـ ـ ـوا بالكعب ـ ــة املش ـ ــرفة تقتضـ ـ ـي حرك ـ ــة
ََ َ
ُ
ََ

منحية،ودورانا،لذا جاء ُّ
املد كلمة "الطائفين" معربا عن هاتني ال ّداللتني"(.)1

ـث فِــي
الرعــد﴿ :فَأ ََّمــا َّ
ـاس فَـيَ ْم ُكـ ُ
ب ُج َفـ ً
الزبَـ ُد فَـيَـ ْذ َه ُ
ـاء َوأ ََّمــا َمــا يَن َفـ ُـع النَّـ َ
ســورة ّ

وق ـال تعــاىل أيضــا
ْاأل َْر ِ
ال ﴾"(.)6
ب اللَّـهُ ْاأل َْمثَ َ
ك يَ ْ
ض َك َٰذلِ َ
ض ِر ُ

معربا عــن املعــىن الّـذي هسـيقت لــه لفظــة "جفــاء" الّـذي ســبّبته ارمــزة بعــد اتلــف،إذ
فقدجاءهــذا املـ ّد ّ

يصور بعد ذهاب اتعمال غري النافعة وتب ّددها كما يتب ّدد زبد البحر.
ّ

____________________
السيدمحموداأللوســي( 1292ه)،دار إحيــاء التــراا ،
()1يُنظــر:روح المعاني،تفســيرالقرآن العظــيم والســبع المثــاني :أبوالفضــل شــهاب ال ـ ّدين ّ
بيروت ،لبنان (د/ط()د/ت) ،ج /1ص.223

( )2سورة الحاقة:اآلية[ .]21
( )3سورة البقرة:اآلية[ .]126
()1دالالت الظاهرة الصوتيّة :خالد بني دومي  ،ص.113
( )6سورة الرعد:اآلية []19
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 -5داللة الم ّد المنفصل:
امل ّد املنّفصل هو أن يقع ارمز بعد حر امل ّد واللّني بشرط انفصاله عنه ،وذلك بأن يكون حـر املـ ّد
()1
الرسـ ـ ــم ،و ثبوتـ ـ ــه
ـه
ـ
ـ
ـ
ت
ثبو
ـي
ـ
ـ
ـ
ق
حقي
ـو
ـ
ـ
ـ
ه
ف
.
واللّ ـ ـ ـني آخـ ـ ــر الكلمـ ـ ــة،وارمز ّأول الكلمـ ـ ــة ال،انيـ ـ ــة"
ّ

اللّفــظ"(،)2ومــن أم،لــة ماجــاء
ِ ِ
الماء﴾"()3فامل ّد هنا يلقي بضاللة على مدى البعد املكاين وعل ّـو اجلبـل
َسآ ِوئ إلى َجبَل يَعصمني من َ
عما النّفس "(.)1
ليفر وينجو به من الطوفان ،وهو تعبري ّ
ال ّذي ينشده املتكلّم ّ
ـال
هــذا البــاب قولــه تعــاىل علــى لســان ســيدنا نــوح عليــه الســالم﴿:قـ َ

ونظريه ماجاء قوله تعاىل﴿ :قُ ْل يَا أَيـ َها الْ َكافِ ُرو َن ﴿َ ﴾1ال أَ ْعبُ ُد َما تَـ ْعبُـ ُدو َن ﴿ ﴾2و َالأَنـتُ ْم َعابِـ ُدو َن
َمــا أَ ْعبُـ ـ ُد ﴿َ ﴾3وَال أَنَــا َعابِــد َّم ــا َعبَــدت ْم ﴿َ ﴾1وَال أَنــتُ ْم َعابِـ ـ ُدو َن َم ــا أَ ْعبُــ ُد ﴿ ﴾6لَ ُك ـ ْـم ِدي ــنُ ُك ْم َولِـ َـي
ِدي ـ ِن ﴿.)6("﴾﴾1فامل ـ ّد نفــي عبــادة الكافرينفيــه اســتغراق واســتمرارية ال تنقطــع"( ،)1ويــاء النــداء عنــد
اقتاهنا بذاا النيب صلى اهلل عليه وسلم ،زيادة

التشريف"(.)9

و ّأمــا "ال" فــال تــدخل إالّ علــى الفعــل املضــارع ملعــىن االســتقبال"( ، )9وقــد اقتنــت هبمــزة املضــارعة

الصفة ،
ههنا  .واقتنت بأنتم لنفي العبادة عن الك ّفار مستقبال  ،وقد يكون على تقدير ثبوا ّ
___________________
()1يُنظر:هداية القاري  :عبد الفتاح المرصفي  ،ص.293
بنالجزري  ،ص .112
()2يُنظر:التمهيد في علم التجويد:محمد بن يوسف
ّ
()3سورة هود اآلية ]13[:

()1التعبير القرآني وال ّداللة النّفسية :الجيوشي عبد اهلل ،دار الغوثاني لل ّدراسات القرآنية،عمان،األردن ،ط1121/1ه2221-م،ص.122
( )6سورة الكافرون  :اآليات []1-1
()1يُنظر  :القيمة ال ّداللية لصوت الم ّد في القراءات القرآنية  ،كمال أحمد المقابلة ،مجلة المنارة  ،المجلد  ،19العدد ، 2

2211م،ص.62

( )9يُنظر :البرهان في علوم القرآن :بدر الدين ال ّزركشي  ،ج /2ص111
شاف:محمود الزمخشري  ،ج/1ص.112
( )9يُنظر  :الك ّ
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الصفة.
ال ّداللة على استقرار حال هذه ّ

و ّأما امل ّد "ما" فشبيه بال  ،مت ّكن ّالزيادة زمن احلال ،إالّ أ ّن "ما"مبعىن الّذي"(. )1
وجاء

سورة البقرة قول اهلل تبارك وتعاىل﴿:وإه ْن أَردتم أَن تَستَـر ِ
ضعُوا أ َْوَال َد ُك ْم﴾"(.)2
ْ ْ
َ َ ْ

،أي
إن أردمت أن تطيل ـوا اإلرض ــاع توالدك ــم فــالإمث ذل ــك واإلستض ــاع أصــله طل ــب إرض ــاع الطف ــل ّ
طلــب أن نرضــع الطفــل عــرب ّأم ـه لســنتني"( .)3فهنــاك عالقــة بــني امل ـ ّد املنفصــل واملعىن،فكمــا أنّـه جيــوز

الرضاعة ،فكذلك جيوز للقار أن َّ
ميد.
للوالد أن يستضع مرضعا ليم ّد لولده فتة ّ
وجــا

قولــه تعــاىل ﴿:آتُــونِي ُزب ــر ال ِ ِ
ـال ان ُف ُخــوا َحتَّـ ٰـى إِذَا
الصـ َدفَـ ْي ِن قَـ َ
ـاو ٰال بَـ ْـي َن َّ
ََ َ
ْحديــد َحتَّـ ٰـى إِذَا َسـ َ

() 1
الشـاق حينـا مـن ال ّـزمن
ذ
إ
غ َعلَْي ِه قِط ًْرا ﴾"
ارا قَ َ
ال آتُونِي أُفْ ِر ْ
يبني م ّد "حتّـى" ذلـك العمـل ّ
ّ
َج َعلَهُ نَ ً

وصب النّحاس على اجلدار"(.)6
عند طر اجلبل  ،وعند إذابته ّ ،

هو أن يقع السكون أصلي بعد حر امل ّد واللّني أو بعد حر اللّـني وحـده كلمـة أو حـر وصـال
ووقفا"(،)1ويتح ّقق إذا وقع بعد حر امل ّد الساكن اتصلي امل َش ّدد"(. )9

____________________
( )1يُنظر  :معاني:القرآن األخفش ،تحقيق  :هدال محمود قراعة ،مكتبة الخانجي  ،مصر ،ط1111/1ه1881-م ،ص.131
( )2سورة البقرة :اآلية [ ]233
( )3يُنظر :التحرير والتنوير :الطاهر بن عاشور،ج/2ص.138
()1سورة الكهف  :اآلية []81
( )6في ظالل القرآن  :سيّد قطب  ،ج /1ص.2283
( )1يُنظر :هداية القارئ  :عبد الفتاح المرصفي  ،ص .339
( )9يُنظر :الوسيط في التجويد :محمد خالد منصور ،دار النفائس،عمان  ،ط 1888/1م،ص . 199
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 -4داللة الم ّد الالّزم:
الالّزم،ماجاء

ِ ِ
ِ
ِ
ين ﴾"( )1هـذه اآليـة الكرميـة فيهـا
قوله تعـاىل﴿:إِنَّـا َرادوهُ إِلَْيـك َو َجـاعلُوهُ م َـن ال ُْم ْر َسـل َ

الس ــالم بع ــد أن تلقي ــه
وع ــد م ــن اهلل ع ـ ّـز وج ـ ّـل تم موس ــى أنّـ ـه س ــريد إليه ــا ول ــدها موس ــى علي ــه َ

اليم"(.)2فكان لزاما حت ّقق الوعدوإيفائه تنّه وعد مـن اهلل ،ووعـد اللَـه ح ّـق  .فاملـ ّد الزم  ،وإيفـاء الوعـد
ّ

الرد الزم.
الّزم،وحت ّقق ّ
ونظ ــريه ماج ــاء

قول ــه تع ــاىل﴿ :فَـ ـِإ َذا جـ ــاء ِ
ت الطَّ َّام ـ ـةُ الْ ُك ْب ـ ـ َـر ٰال ﴿ ﴾31يَـ ـ ْـوَم يَـتَـ ـ َذ َّك ُر ِْ
نسـ ــا ُن َمـ ــا
َ َ
اإل َ

() 3
الصـيحة تطـ ّـم علــى كـ ّـل شــيء"(،)1فاملــد هنــا حتقيــق اإلخبــار عــن هــول
ـي
ـ
ه
ـة
ـ
م
ا
ط
ل
ـا
ـ
ف
َسـ َـع ٰى ﴿"﴾﴾36
ّ
ّ

تام ـة  ،فإذمــا تــأيت
هــذا اليــوم العصــيب ،وتعـ ُّـم ،كـ ّـل منــاع وجــد علــى هــذه اترض ،وحتــيط بــه إحاطــة ّ
ومهدهم ًّ
النّاس تعلوهم ُّ
هدا ،وتـوثقهم ش ًّـدا"(.)6فالطّامـة هنـا دالّـة علـى يـوم القيامـة يع ّـرب عـن هـول ذلـك
الطم املناسب رول وق ّوة وش ّدة يوم القيامة ،ونكاد نشعر بدوي وطنني"(.)1
اليوم ،وتشعرنا حبركة ّ

ـاخةُ﴿ ﴾33ي ــوم ي ِفــر الْمــرء ِمــن أ ِ
وقــال تعالىأيضــا ســورة عــبس﴿:فَـِإ َذا جــاء ِ
الصـ َّ
َخيـ ِـه ﴿َ ﴾31وأ ُِّمـ ِـه
ت َّ
َ َْ َ َ ُْ ْ
َ َ
() 9
وأَبِ ِيه﴿﴾36و ِ ِ ِ
الصاخة"صيحة شديدة من
صاحبَتِه َوبَنِيه﴿. "﴾﴾31فلفظة " ّ
َ َ
َ
____________________
( )1سورة القصا  :اآلية []29
()2يُنظر:التحرير والتنوير  :الطاهر بن عاشور  ،ج/22ص.116
()3سورة النازعات اآلية[]36-31
الفراء.ج/3ص.231
()1يُنظر :معاني القرآن  :أبو زكريا يحيى َ
()6يُنظر :المصدر نفسه  ،ج/3ص.123
( )1التصوير الفنّي في القرآن الكريم  :سيّد قطب  ،ص.93
( )9سورة عبس :اآليات[]31-33
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()1
ـخ حلدي،ــه م،ــل أصــاخ لــه فوصــفت
ـ
ص
:
ـال
ـ
ق
ي
.
ـخ اتمســاء أي تصـ ُّـمها"
صــيحاا اإلنســان تصـ ّ
ّ

بالص ـ ــاخة جم ـ ــازا  ،ت ّن النّـ ــاس يص ـ ــخون ر ـ ــا"()2وتب ـ ـ ّـني أ ّن امت ـ ــداد اتل ـ ــف إىل اخل ـ ــاء
النفخـ ــة ّ

ه
كل تلك اتصواا تساوقت مع بعض
اللّفظة،مناسب المتداد اجلَْرس باللّفظ العنيف إلىصماخ اتذن ّ
إلفادة التخويف والتهويل من ذلك املشهد العنيف ليوم القيامة .

ْحاقَّـةُ ﴿َ ﴾2وَمــا
ْحاقَّـةُ﴿َ ﴾1مــا ال َ
ونظــريه مــا وقــع اجلــرس فيــه  ،موقــع مـ ّد ارــول قورســبحانه ﴿:ال َ

تهن ـ ـا تبـ ــدي حقـ ــائق
أَ ْد َر َ
ْحاقَّـ ـةُ ﴿.)3(" ﴾﴾3قـ ــال ابـ ــن العبّـ ـاس مسيـ ــت القيامـ ــة حاقّـ ـة ّ
اك َمـ ــا ال َ

()1
لعل وجود امل ّد لفظة "الحاقة"مـنح وجـود الكلمـة َج ْر ًسـا قويـًّا ناسـبت ماتضـمنته مـن
و
.
اتشياء"
ّ

أهوال.

وقــد تقـ ّـرر معــىن العمــوم والشــموليّة،من ذلــك امل ـ ّد احلاصــل كلم ـة "الحاقّـة"،

قولــه تعــاىل َ ﴿:وَمــا

() 6
َّاس بَ ِش ًيرا َونَ ِذ ًيرا َولَـٰ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
اك إَِّال َكافَّةً لِّلن ِ
تبني أ ّن امل ّد املتح ّقـق
ذ
إ
.
َّاس َال يَـ ْعلَ ُمو َن ﴾"
أ َْر َسلْنَ َ
ّ

ة،وتدل على أ ّن الرسول قد جتاوزا
لفظة "الحاقة" حتمل داللة العموم والشموليّ ّ

رسالته حدود الزمان واملكان"(.)1
__________________
( )1يُنظر  :التحرير والتنوير  :الطاهر بن عاشور  ،ج/16ص.131
()2الكشاف :الزمخشري  ،ج/1ص.119
()3سورة الحاقة :اآليات[.]3-1
شافي محمد،
السالم عبد ال ّ
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :عبد الح ّق بن غالب بن عطيّةاألندلسي (ت611ه)،تحقيق  :عبد ّ
()1يُنظرّ :

دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،2221-1122/1ج/11ص.82
()6سورة سبأ:اآلية [ ]29

( )1القيمة الداللية لصوت الم ّد في القراءات القرآنية  ،مجلة المنارة  ،المجلد،19العدد 2211/ 2م  ،ص.66
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أخف هذا املقام ،قوله ﴿ :قُ ْل أ ََرأَيْـتُ ْم إِ ْن أَتَا ُك ْم َع َذابُهُ بَـيَاتًا
وقد ورد امل ّد لفظة "اآلن" فكان ّ
ِ ِ
آآل َن َوقَ ـ ْد ُكن ــتُم بِـ ِـه
آمن ــتُم بِـ ِـه ْ
ـارا َّم ــاذَا يَ ْســتَـ ْعج ُل م ْن ــهُ ال ُْم ْج ِرُم ــو َن ﴿ ﴾62أَثُـ َّـم إِذَا َم ــا َوقَـ َـع َ
أ َْو نَـ َهـ ً
تَ ْستَـ ْع ِجلُو َن ﴿)1("﴾﴾61إذ حت ّقق امل ّد زيادة اإلستفهام ال ّدال على أ ّن استعجارم  ،كان
جلهة التكذيب واإلنكار"(.)2بعد استعباد التّوبةاليت أتت

غري زمنها"(.)3

ـت ِمـ ـ ـ ـ َـن
ونظ ـ ـ ــريه ماج ـ ـ ــاء س ـ ـ ــورة ي ـ ـ ــونس  ،قول ـ ـ ــه تع ـ ـ ــاىلْ ﴿:
ـل َوُكنـ ـ ـ ـ َ
صـ ـ ـ ـ ْـي َ
آآل َن َوقَ ـ ـ ـ ـ ْد َع َ
ت قَـ ْبـ ـ ـ ـ ُ
() 1
ِِ
مجيعا"(.)6
املوج
فأغرقهم
وجنوده
فرعون
استعالء
د
امل
إذجتاوز
.
ين ﴾"
ّ
ً
ال ُْم ْفسد َ
الصلة:
 -3داللة م ّد ّ
ويقصــد بــه م ـ ّد صــلة هــاء الكتاب ـة،وهاء الكنايــة ،هــي ارــاء الزائــدة عــن بنيــة الكلمــة ال ّدالــة علــى املفــرد

املذ ّكر الغائب"(.)1

() 9
ِ
ِ ِ
ِ
س ِْ
الصـلة
ومي،ل هذا قوله تعـاىلَ ﴿:وإِذَا َم َّ
نسا َن الضر َد َعانَا ل َجنبِه أ َْو قَاع ًدا أ َْو قَائ ًمـا﴾" فمـ ّد ّ
اإل َ

لفظــة "لجنبــه" يــوحي بإحلــاح اإلنســان علــى ربّـه ،وارتفــاع صــوته بالـ ّدعاء ويشــعر بفســحة اتمــل الّـذي

يرجتيه من ربّه"(.)9

____________________
( )1سورة يونس  :اآليتان []61-62
شاف  :محمودالزمخشري  ،ج/2ص.319
()2يُنظر :الك ّ
()4يُنظر:التحريروالتنوير:الطاهربن عاشور  ،ج/11ص.111
()1سورة يونس:اآلية []81
()6يُنظر  :المصدر السابق.الصفحة نفسها.
()1يُنظر :هداية القرئ :عبد الفتاح المرصفي ،ص.366
()9سورة يونس:اآلية []12
( )9علوم اللّغة العربية في اآليات والمعجزات  :نشأة الغبيان  ،دار بن حزم  ،بيروت ،لبنان ،ط2222/1م،ص.122
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وجاء سورة اتنعام ،قوله تعاىل ِ ﴿:
وع ْن َدهُ َم َفـِات ُح الغَْيـ ِ
ب﴾ "(.)1إ ّن املـ ّد ليـوحي إىل تف ّـرده ع ّـز وج ّـل
أيض ـا إىل ســعة اخل ـزائن مــن املطــر وارواطــل ،والنبــت بأصــنافه والتّمــر وصــنوانه
هــذا املقــام ،ويــوحي ً
،وسعة هذه الغيوب الغائرة

الزمن املاضي ،واملستقبل البعيد والقريب"(.)2

ضيد ِرْزقًا لِل ِْع ِ
وقورتعاىل أيضـا ﴿ :والنَّ ْخل ب ِ
ات لَ َها طَلْع نَ ِ
اس َق ٍ
باد﴾"()4فعنـد الوقـو
َ ََ

ِ ٍ
ست حركاا ،وهو امل ّد العارض للسكون"
لفظة (بَاس َقات) ،مت ّد اتلف فيها ّ
االمتــداد إىل علـ ٍّـو

()1

الـتالوة علـى"

لتصور هذا
ّ

الرشــاقة اجلميلــة ،الــيت تنتهــي
بســوق النخلــة وارتفاعهــا إىل اجلـ ّـو بتلــك ّ

أعالهــا

قمتها من كل جهة ،حت أهنا لتبدو كالفتاة
بذلك السعف اجلميل املته ّدل على جوانب ّ

(* )
السامع هبذا امل ّد
استشعر
ال،
د
ال
على
ووقف
،
)
نضيد
(
لفظة
ذلك
بعد
ر
القا
تال
فإذا
.
الفرعاء
ّ
ّ

ارابط( :الياء) خال ما استشعره بذلك امل ّد الصاعد ،الّذي قبله
قبل بصره ،هذا التنضيد الّذي

(ب ِ
اس َق ٍ
ات) إذ يستشعر بسمعه
َ

الطلع ،وقد غطِّي بغطائه الربّاين اجلميل ،ذي الرائحة الذكيّة العبقة.

فهذا ما لفتنا إليـه هـذا التعبـري املـزدوج

الصـوتيّة ال ّدالـة
لفظتيـه( :باسـقات) و(نضـيد) ،مـن النّاحيـة ّ

علــى العلـ ّـو والصــعود ،وال ّدالــة بعــده علــى ال ـتاكم واربــوط .ومل جنــد مــن التفــت إىل ذلــك صــوتيًّا ،وإمنّـا
وج ــدنا املفك ــر اإلس ــالمي الفـ ـ ّذ س ــيّد قط ــب ق ــد التف ــت إىل ملحـ ـظ يتعل ــق بفلس ــفة اجلم ــال

التّصويرالقرآين البديع ،وهو "إبراز مجال الطّلع النضيد

احلق وظالله،
النخل الباسق ،متاشيا مع ّ

____________________
( )1سورة األنعام  :اآلية []68
السعدي  ،ص262
()2يُنظر :تيسير الكريم الرحمان:عبد ّ
الرحمان ّ
( )3سورة ق :اآلية [. ]12
()1يُنظر :دالئل اإلعجاز  :عبد القاهرالجرجاني  ،ص.126
(*)الفارع :المرتفع ،والتام الشعر ،والمرأة الفرعاء (.يُنظر :القاموس المحيط :الفيروزآبادي  ،ج/ 3ص.12مادة(فرع)).
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()1
املنضـد ،وبـني اجلمـال
السامق اجلميل"  .فربط بني اجلمال ِّ
احلس ّي املرئي للطّلع اتبـيض اجلميـل ّ
ّ
احلق ّ

الروحي املعنوي الّذي ينطق به هذا التنضيد للتدليل على اخلالق
ّ

___________________
)(1ينظر :التصوير الفني في القرآن  :سيّد قطب  ،ص26
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المبحث الرّابع :
﴿ أثر ادلالةل الصوتية ل إاليقاع والفواصل يف القرأآن الكرمي ﴾
ويتضمن :
أو ًال :أثر ادلالةل الصوتية ل إاليقاع يف القرأآن الكرمي.
اثنيا :أثر ادلالةل الصوتية للفواصل يف القرأآن الكرمي.
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الصوتيّة لإليقاع في القرآن الكريم.
أوالً  -أثر ال ّداللة ّ
أظه ــرا الدراس ــاا ،أ ّن العربي ــة لغ ــة موس ــيقية إيقاعي ــة  ،والق ــرآن الك ــر رأس مص ــادرها  ،وت ّن
إعجازه بياين كامل  ،ويتم،ل
املوسيقي متناسق  ،وحمكم .

الصـويتّ  ،ووقعـه
أسلوبه الفين املعجز  ،فالناظر آلياته يـدرك أ ّن نظامـه ّ

الصــويت ظــاهرة فنيــة بــارزة
إ ّن اإليقــاع ّ
اللّفظي

القرآن  ،تؤدي دورها

التعبــري القــرآين  ،واتص ـواا بصــفتها إحــدى وجــوه اإلعجــاز

ذلك اإليقاع.

يدل على كلّها  ،وكلّها يوحي إىل بعضها
اصة  ،بعضها ّ
فاإليقاع القرآين بنية متكاملة  ،ووحدة مت ّ

مــن موســيقى اتص ـواا الكامنــة  ،إىل كلــم القــرآن الكــر ،وهيئــة مقاطعــه  ،وقوالــب مفرداتــه  ،ونظــم
ـام
تراكيبه ،وجتانس فواصله  ،وأجراس أصوامها  ،أطرا آيـه  ،واجتاهـاا املـدود  ،عباراتـه  ،وتض ّ
معاين كلمه  ،وانسياب ال ّذالقة اللّسانية فيه وقد حفظ اإليقاع القـرآين  ،ك ّـل هـذه املراتـب  ،وسـلمت

الصوتيّة ،والفنّـيّة ال ّدالليّة"(. )1
الصوتيّة ،املوسيقيّة ّ
كل اخلصائص ّ
فيها ّ

فموســيقى القــرآن وإيقاعــه  ،الينبعــان مــن جــرس احلــرو والكلمــاا  ،وال مــن جتــانس اتص ـواا
الصــوا واملعــىن  ،بــني اتنغــام اخلارجيــة والــنغم الــداخلي
والتاكيــب فحســب بل مــن هــذا التــآزر بــني ّ
املنبع من املعاين وظالرا املرهفة الباع،ة على التأمل العميق والتدبر املتأين لكلماته وآياته .

كل سـورة مـن سـوره  ،فهنـاك آيـاا كرميـة متتـاز
وقد استخدم القرآن الكر اإليقاع املناسب اتجواء ّ

بإيقاع السريع وأخرى متتاز بإيقاع بطيء وحزين  ،وهذا التّنوع يتناسب مع معاين اآلياا ومضامينها .

_____________________
( )0التصوير الفني في القرآن  :سيّد قطب  ،ص.121
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ولعـ ّـل مــا يستشــهد رـّـذا القــرآن الكرميقولـه تعــاىل َ ﴿:هـ ْـل أَتَـ َ
ـاك َحـ ِـد ُ
وسـ ٰـى ﴿﴾16إِ ْذ نَـ َ
ـاداهُ َربــهُ
يث ُم َ
بِـ ــال َْو ِاد ال ُْم َق ـ ـ َّـد ِ
ـك إِلَـ ـ ٰـى أَن
ـب إِلَـ ـ ٰـى فِ ْر َع ـ ـ ْـو َن إِنَّـ ــهُ طَغَـ ـ ٰـى ﴿﴾19فَـ ُق ـ ـ ْـل َه ـ ــل لَّـ ـ َ
س طُـ ـ ًـوال ﴿ ﴾11ا ْذ َه ـ ـ ْ

ص ٰـى ﴿﴾21ثُ َّـم
ك فَـتَ ْخ َ
ك إِلَ ٰى َربِّ َ
تَـ َزَّك ٰى ﴿َ ﴾19وأ َْه ِديَ َ
ب َو َع َ
ش ٰـى ﴿ ﴾18فَـأ ََراهُ ْاآليَـةَ الْ ُك ْبـ َـر ٰال ﴿ ﴾22فَ َك َّـذ َ
ـال ْاآل ِخــرةِ
َخ ـ َذهُ اللَّــهُ نَ َكـ َ
ـاد ٰال ﴿﴾23فَـ َقـ َ
أَ ْدبَـ َـر يَ ْسـ َـع ٰى ﴿ ﴾22فَ َح َ
ـال أَنَــا َرب ُكـ ُـم ْاألَ ْعلَـ ٰـى ﴿﴾21فَأ َ
شـ َـر فَـنَـ َ
َ
ش ٰى ﴿.)1("﴾﴾21
ك لَ ِع ْبـ َرةً لِّ َمن يَ ْخ َ
َو ْاألُولَ ٰى ﴿ ﴾26إِ َّن فِي ٰذَلِ َ
إذ يظهر

هذه اآليـاا مـن سـورة النازعـاا بـطء احلركـة  ،وشـ ّدة االسـتخاء  ،حيـ ك،ـرا فيـه

السالم"
املقاطع الطويلة،وذلك ّ
جو احلكايةوالعرض املتعلّق ّ
حت يناسب ّ
بقصة سيدنا موسى عليه ّ
آية من آي هـذه املقطوعـة ،

مرة
كما جنذ ّ
الزجر  ،والوعيد والغلظة ّ
نَ َك َ ِ ِ
وجل فرعون باتوىل
ال ْاآلخ َرة َو ْاألُولَ ٰى﴾إذ أخذ اهلل ّ
عز ّ

____________________
( )1سورة النازعات  :اآليات []21 -16
( )2يُنظر  :في ظالل القرآن  ،سيّد قطب ،ج /1ص.3911
( )3سورةإبراهيم  :اآليات [.]11-39
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()2

قولـه تعـاىل ﴿:فَأ َ
َخـ َذهُ اللَّــهُ
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ـاهاإِ َّن َربِّـي لَغَ ُفـور َّرِحـيم ﴿َ ﴾11و ِه َـي تَ ْجـ ِري
وقوله تعـاىلَ ﴿:وقَ َ
ال ْارَكبُوا فِ َيهـا بِ ْس ِـم اللَّـ ِـه َم ْج َر َاهـا َوُم ْر َس َ

بِ ِه ــم فِ ــي م ــو ٍج َكال ِ
ْجبَ ـ ِ
ـاد ٰال نُــوح ابْـنَــهُ َوَك ــا َن فِ ــي َم ْعـ ـ ِزٍل يَــا بُـنَـ َّـي ْارَك ــب َّم َعنَــا َوَال تَ ُك ــن َّم ـ َـع
ـال َونَـ َ
َْ
ْ
ِ
ال َال َع ِ
ال سآ ِوي إِلَ ٰى جب ٍل يـ ْع ِ
اص َم الْيَـ ْوَم ِم ْن أ َْم ِر اللَّـ ِـه إَِّال َمـن
ص ُمنِي ِم َن ال َْم ِاء قَ َ
ََ َ
ين ﴿ ﴾12قَ َ َ
الْ َكاف ِر َ
ِ
ِ
ين ﴿)1("﴾﴾13إ ّن التكـوين املوسـيقي السـورة ليـذهب
َّرِح َم َو َح َ
ال بَـ ْيـنَـ ُه َمـا ال َْم ْـو ُ
ج فَ َكـا َن م َـن ال ُْمغْ َـرق َ
طــوال وعرضــا عمــق وارتفاع،ليشــتك رســم ارــول الع ـريض العميــق  ،وامل ـ ّداا املتواليــة املتنوعــة
التكوين اللّفظي اآلية تساعد

جو املشهد الرهيب "(.)2
إكمال اإليقاع وتكوينه واتّساقه مع ّ

ّإهن ــا موس ــيقى الطوف ــان  ،ك ـ ّـل ه ــذا ي ــوحي إىل دالالا ار ــول العظ ــيم  ،واتس ــى الف ــاجع  ،بع ــد ذل ــك
اإليقاع املتوايل

ساعد

سرعة هائلة  ،وذلك املوج املتصاعد املمت ّد

عمق وارتفـاع  ،و سـعة املـاء املنهمـر

اتّساق املعىن"(.)3

قـ ـ ـ ــال تعـ ـ ـ ــاىل موضـ ـ ـ ــع أخـ ـ ـ ــر ﴿:يـ ـ ـ ــا أَيَّـتُـ َهـ ـ ـ ــا الــ ـ ـ ـنَّـ ْفس الْمطْمئِنَّــ ـ ـ ـةُ﴿﴾29ارِج ِعـ ـ ـ ــي إِلَـ ـ ـ ـ ٰـى ربِّـ ـ ـ ـ ِ
ـك
ْ
َ
َ
ُ ُ َ
ضيَّةً ﴿ ﴾29فَا ْد ُخلِي فِـي ِعب ِ
اضيةً َّمر ِ
ِ
ـادي﴿َ ﴾28وا ْد ُخلِـي َجنَّتِـي ﴿.)3("﴾﴾32يـوحي الوقـع السـائد ،
َ
َر َ ْ
اآلي باملوســيقى الرخيّــة املتماوجــة  ،إ ّهنــا تشــبه املوجــة الرخيّــة ارتفاعهــا هــدوء واطمئنــان  ،يتّفقــان
جو الطمأنينة
مع ّ
شأنا

لعل لتوازن امل ّد إىل أعلـى بـاتلف وإىل أسـفل باليـاء علـى التـوايل ،
املشهد كلّه  ،و ّ

هذا التموج"(.)6

____________________
()0سورة هود  :اآليات [.]13-11
()5التصوير الفني في القرآن  :سيّد قطب ،ص.113
()4يُنظر  :التفسير الوسيط  :وهبة الزحيلي  ،ج/2ص.121
()3سورة الفجر  :اآليات [.]32-29
()2مشاهد القيامة في القرآن  :سيّد قطب  ،ص.91
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ِ
ـال َر ِّ ِ
س َشـ ْيبًا َولَ ْـم أَ ُكــن
وقـال تعـاىل أيضـا سـورة مـر ﴿:قَ َ
ب إنِّـي َو َه َـن ال َْعظْ ُـم منِّـي َوا ْشـتَـ َع َل ال َّـرأْ ُ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
نك
ك َر ِّ
ـب لِـي ِمـن لَّـ ُد َ
بِ ُد َعائِ َ
ب َش ِقيًّا ﴿َ ﴾1وإِنِّي ِخ ْف ُ
ت ال َْم َوال َي من َوَرائي َوَكانَـت ْام َرأَتـي َعـاق ًرا فَـ َه ْ
() 1
برِ
ا ِمـ ْـن ِ
الســالم
ـه
ـ
ي
عل
ـاء
ـ
ي
ر
ك
ز
ـاء
ـ
ع
د
ـه
ـ
ن
إ
ض ـيًّا ﴿"﴾﴾1
َولِيًّــا ﴿ ﴾6يَ ِرثُنِــي َويَـ ِر ُ
ّ
ـوب َو ْ
آل يَـ ْع ُقـ َ
اج َع ْلــهُ َر ِّ َ
ّ
الصــادق عــن حزنــه وأســاه خوفــا مــن انقطــاع عقبــه  ،لوعــة اإلنســان
ليحــرك القلــوب
املتحجــرة بتعبــريه ّ
ّ

احملروم  ،وهو قائم يصلي

احملراب  ،ينادي اسم ربّه نداء خفيّا ،بكرة وعشيا.

الراغـب
فهذه اآلياا توحي إىل معاين اخلضوع والتّذلل  ،رذا النّيب عليه السـالم ّ

الراغب أيضـا
وهن منه العظم  ،وغزا رأسه الشيب و ّ

اسـتكمال مسـرية النبـوة

اخللفـة  ،بعـد أن
صـلبه"( .)2نسـق

إين
رب ّ
متكامل " فلو حاولت م،ال أن ّ
مىن" فتجعلها سابقة لكلمة  :العظم"  :قـال ّ
تغري فقط كلمة " ّ
مين العظم تحسست مبا يشبه الكسر
وهن ّ

الوزن"(.)3

ِ
ِ ِ
ِ
اديـ ِ
صـ ْـب ًحا﴿ ﴾3فَـأَثَـ ْر َن بِـ ِـه
ـات َ
ضـ ْـب ًحا ﴿ ﴾1فَال ُْموِريَــات قَـ ْد ًحا ﴿ ﴾2فَــال ُْمغ َيرات ُ
و قولــه تعــاىل َ ﴿:وال َْع َ
إن ِْ
ْن بِـ ِـه َج ْم ًعــا ﴿َّ ﴾6
ـك لَ َ
نس ـا َن لَِربِّـ ِـه لَ َكنُــود ﴿َ ﴾1وإِنَّــهُ َعلَـ ٰـى ٰذَلِـ َ
ش ـ ِهيد ﴿َ ﴾9وإِنَّــهُ
نَـ ْق ًعــا ﴿ ﴾1فَـ َو َس ـط َ
اإل َ
ـل َمـا فِـي الصـ ُدوِر ﴿ ﴾12إِ َّن
ش ِديد﴿ ﴾9أَفَ َال يَـ ْعلَ ُم إِذَا بُـ ْعثِ َـر َمـا فِـي الْ ُقبُـوِر ﴿َ ﴾8و ُح ِّ
لِ ُح ِّ
ْخ ْي ِر لَ َ
ب ال َ
صَ
َربَّـ ُهم بِ ِه ْم يَـ ْوَمئِ ٍذ لَّ َخبِير ﴿.)1("﴾﴾11
العاديات  :اخليل  ،والضبح  :أصواا أنفاسها أو حلوقها أو أجوافها وهي تعدو"( ، )6والقدح :
___________________
( )1سورةمريم  :اآليات [ .]1-1
( )2يُنظر :تفسير الجاللين :جالل الدين السيّوطي  ،ص.326
( )3التصور الفني في القرآن الكريم  :سيد قطب  ،ص.121
( )1سورة العاديات  :اآليات [.]11-1
الميس ـ ـ ـر فـ ـ ــي علـ ـ ــم التّفسـ ـ ــير :عبـ ـ ــد الرحمـ ـ ــان بـ ـ ــن الجـ ـ ــوزي (689ه)،دار ابـ ـ ــن حزم،بيـ ـ ــروت ،لبنـ ـ ــان ،ط1123 /1ه-
( )6يُنظـ ـ ــر :زاد
ّ

2222ه،ج/8ص.229
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الضرب إلخراج النّار"( .)1والنقع  :الغبار "(.)2
وجل باخليل اليت تعدو وهي تضبح بصومها  ،وت،ري الغبار عند جريها  ،لتغري عند
حي يقسم اهلل ّ
عز ّ
الصباح كما كانت عادة العرب .فقد جاء صوا احلاء وهو احتكاكي مهموس مرقق مستفل  ،وهو
احللقي الّذي تصدره اخليول  ،كما يتناسب مع القدح  ،ومع اإلغارة سكون
الصوا
يتناسب مع ّ
ّ
تبني هذه اآلياا  ،مشهد فرسان يغريون على مجاعة أخرى  ،تصوير لصراع اإلنسان
الصبح .إذ ّ
ّ
يصور مشهدا حيّا نابضا باحلركة واحلياة  ،تعدو فيه كوكبة من الفرسان  ،فحرارة
هذه احلياة.حي
ّ
الشرر املتطاير منها  ،وما ت،ريه من غبار حورا  ،جعل إيقاعها منسجما
أنفاسها  ،ووقع حوافرها  ،و ّ
مع احلدث وهو عدو اخليول بسرعة فائقة"(.)3
فاإليقاع

هذه اآلياا قد حنى منحى آخر " ،فقد متّ اإلنتقال فجأة من اجلمل اإلنشائية  ،إىل

اجلمل اخلربية  ،فتتّب على ذلك اإلنتقال من اإليقاع املضطرب السريع  ،إىل اإليقاع اراد

البطيء"(ّ .)1أما فاصلة احلاء وامل ّد ال ّذي يليه
ما أقربه إىل مححمة اخليول.

هذه اآلياا  ،فيش ّكل عنصرا تصويرا وصوتيا رائعا ،

ف تَـ ْعلَ ُمــو َن﴿﴾3ثُـ َّـم َكـ َّـال
وقولــه تعــاىل﴿ :أَل َْهــا ُك ُم التَّ َكــاثُـ ُر ﴿َ ﴾1حتَّـ ٰـى ُزْرتُـ ُـم ال َْم َقــابَِر ﴿َ ﴾2كـ َّـال َسـ ْـو َ
ف تَـ ْعلَمــو َن ﴿َ ﴾1كـ َّـال لَــو تَـ ْعلَمــو َن ِع ْلــم الْي ِقــي ِن﴿﴾6لَتَ ــرو َّن ال ِ
ـيم ﴿﴾1ثُـ َّـم لَتَـ َرُونَّـ َهــا َعـ ْـي َن
َُ َ
َ َ
ْ ُ
َسـ ْـو َ ُ
ْجحـ َ
الْيَ ِقي ِن ﴿﴾9ثُ َّم لَتُ ْسأَلُ َّن يَـ ْوَمئِ ٍذ َع ِن الن َِّع ِ
يم ﴿.)6("﴾﴾9
كأهنا صوا نذير  ،قائم على شر عال ،مي ّد
هذه السورة ذاا إيقاع جليل رهيب عميق  ،و ّ
____________________
عم :طبّارة
()1تفسير جزء ّ

عفيف عبد الفتاح ،دار العلم للماليين ،بيروت،لبنان،ط1891/1م ،ص.169

( )2إيجاز البيان عن معاني الفرآن  :محمود بن أبي الحسن النيسابوري ،ج/2ص.999
( )3دراسة أدبية لنصوص من القرآن الكريم :محمد المبارك  ،دار الفكر،بيروت،لبنان ،ط1993/1م ،ص.11
()1من مالمح الداللة الصوتية  :ماجد النجار  ،ص، 28جامعة العراق ،موقع . abu.edu.iq

( )6سورة التكاثر  :اآليات [.]9-1
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صوته  ،ويدوي بنربته  ،صائحا بنوم غافلني خممورين سادرين  ،أشرفوا على اراوية  ،وعيوهنم
وحسهم مسحور  ،فهو مي ّد صوته إىل أبعد ما يبلغ "(.)1
مغمضة ّ ،
وقد جاءا هذه اتصواا قوية جملجلة  ،هبذا االنفجار احلنجري ال،قيل املعرو بارمز  ،الّذي ينتج
بانغالق الوترين الصوتيني بصورة حمكمة  ،مثّ انفتاحهما بصورة خاطفة "(. )2
وتنتقل السورة بعد ذلك  ،إىل قرع قلوب الالهني  ،هبول ما ينتظرهم هناك  ،بعد زيـارة املقـابر ،
الرصني َ ﴿:ك َّال
إيقاع عميق رزين َ ﴿:ك َّال َس ْو َ
ف تَـ ْعلَ ُمو َن﴾ ّ
ويكرر هذا اإليقاع بألفاظهَ ،
وج ْرسه الرهيب ّ

ف تَـ ْعلَ ُمو َن﴾ ،مثّ يزيد هـذا التوكيـد عمقـا ورهبـة  ،وتلوَيـا مـن أمـر ثقيـل  ،اليتبيّنـون حقيقتـه ارائلـة
َس ْو َ
ِ
ْم الْيَ ِقي ِن﴾"(.)3
غمرة اخلمار واالستنكارَ ﴿:ك َّال لَ ْو تَـ ْعلَ ُمو َن عل َ
أي ارت ــدعوا وانزج ــروا فل ــو علم ــتم العل ــم
فاآلي ــة اتخ ــرية تأكي ــد إث ــر تأكي ــد ّ ،
للزج ــر والتهدي ــد ّ :

ـك فيـه وال امـتاء ملـا أرــاكم التكـاثر بالـدنيا عـن طاعـة اهلل تعـاىل ،وملـا خــدعتم
احلقيق ّـي  ،الّـذي ال ش ّ

() 1
الرصني ال ّذاهب إىل القرار العميق
بالوقع
ورة
الس
تنتهي
مث
.
بنعيم الدنيا عن أهوال اآلخرة وشدائدها"
ّ
ّ
ّ
قولــه تعــاىل ﴿:ثُـ َّـم لَتُ ْس ـأَلُ َّن يَـ ْوَمئِـ ٍـذ َع ـ ِن الن َِّعـ ِ
ـيم ﴾،وهــو وقــع مناســب ل،قــل مــا َيمــل هــذا الالهــي
كل هذا"(. )6
العاب  ،من عبء اجلمع  ،واإلنفاق واملعصية  ،وعبء ما َياسب نفسه عن ّ

____________________
()1في ظالل القرآن  :سيّد قطب  ،ج/1ص.26
الصوتي للبنية العربية  :عبد الصبور شاهين ،ص.29
( )2يُنظر:المنهج ّ
()3في ظالل القرآن  :سيّد قطب  ،ج/1ص.3812
()1صفوة التفاسير :محمد علي الصابوني ،دار القرآن الكريم  ،بيروت  ،لبنان.ط1891 /1م ،ج /3ص.689
( )6في ظالل القرآن  :سيّد قطب  ،ج/1ص .3813
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ض َّل ِ
احب ُكم وما غَو ٰال ﴿﴾2وما ي ِ
نط ُق َع ِن ال َْه َو ٰال ﴿﴾3إِ ْن
وقوله تعاىلَ ﴿:والن ْ
َّج ِم إِذَا َه َو ٰال ﴿َ ﴾1ما َ َ
ََ َ
ص ُ ْ ََ َ
ٍِ
ِ
استَـ َو ٰال ﴿َ ﴾1و ُه َو بِ ْاألُفُ ِق ْاألَ ْعلَ ٰى ﴿﴾9ثُ َّم
وح ٰى ﴿َ ﴾1علَّ َمهُ َشدي ُد الْ ُق َو ٰال ﴿﴾6ذُو م َّرة فَ ْ
ُه َو إَِّال َو ْحي يُ َ
ِِ
اد َما
ب الْ ُف َؤ ُ
اب قَـ ْو َس ْي ِن أ َْوأَ ْدنَ ٰى ﴿﴾8فَأ َْو َح ٰى إِلَ ٰى َع ْبده َما أ َْو َح ٰى ﴿َ ﴾12ما َك َذ َ
َدنَا فَـتَ َدلَّ ٰى ﴿﴾9فَ َكا َن قَ َ
ارونَهُ َعلَ ٰى َما يَـ َر ٰال ﴿َ ﴾12ولََق ْد َرآهُ نَـ ْزلَةً أُ ْخ َر ٰال ﴿ِ ﴾13عن َد ِس ْد َرةِ ال ُْمنتَـ َه ٰى﴿ِ ﴾11عن َد َها
َرأ ٰ
َال ﴿﴾11أَفَـتُ َم ُ
َال ِم ْن
ش ٰى﴿َ ﴾11ما َزا َ
ص ُر َوَما طَغَ ٰى ﴿﴾19لََق ْد َرأ ٰ
شى ِّ
الس ْد َرةَ َما يَـغْ َ
َجنَّةُ ال َْمأ َْو ٰال ﴿﴾16إِ ْذ يَـغْ َ
غ الْبَ َ
آي ِ
ت َوالْعُ َّز ٰال ﴿َ ﴾18وَمنَاةَ الثَّالِثَةَ ْاألُ ْخر ٰال ﴿﴾22أَلَ ُكم َّ
ات َربِِّه الْ ُك ْبـ َر ٰال ﴿﴾19أَفَـ َرأَيْـتُ ُم َّ
الال َ
الذ َك ُر َولَهُ
َ
ُ
َ
ْك إِذًا قِسمة ِ
ض َيز ٰال ﴿.)1("﴾﴾22
ْاألُنثَ ٰى ﴿﴾21تِل َ
َْ
الس ــاقط الراصـ ــد علـ ــى صـ ــدق الـ ــدعوة احملمدي ــة ال ّداعي ــة إىل اردايـ ــة ،
أقس ــم امل ــوىل ّ
عزوج ـ ّـل ب ــالنّجم ّ

والوحداني ــة  ،وتس ــتنكر اآلي ــاا أن جي ــادل املش ــركون رس ــول اهلل ص ــلى اهلل علي ــه وسـ ـلّم ح ـول اإلسـ ـراء

واملعراج .
واإليقــاع

اآليــاا ذو لــون موســيقي خــاص ،لــون يلحــظ فيــه التمــوج واإلنســياب ،وهــو يتناســق مــع

الربـاين ،
الصور والظالل الطليقة ،الـيت تش ّـع مـن اجملـال العل ّ
ـوي الّـذي يقـع فيـه احلـدث النـوراين واملشـهد ّ
متناسقة مع حركاا جربيل وهو يتاءى للرسول"(.)2

_____________________
( )1سورة النجم :اآليات [.]22-1
()2في ظالل القرآن الكريم  :سيّد قطب  ،ج /1ص.3121
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الصوتيّة للفواصل في القرآن الكريم.
ثانيا  -أثر ال ّداللة ّ
مهمــة
للفواصــل القرآنيــة مزيــة ّ

إعطــاء اآليــاا القرآنيــة جرســا موســيقيا لــه أثــره اخلــاص

الــنّفس

و الوجــدان .إذ أ ّن الــنّص القــرآين وظّــف الفاصــلة إىل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك .قــال مصــطفى صــادق
تامــة لألبعــاد الــيت تنتهــي هبــا مجــل
الرافعــي ":ومــا هــذه الفواصــل الــيت تنتهــي هبــا آيــاا القــرآن إالّ صــور ّ
ّ
املوسيقى ،وهي متّفقة مع آيامها

الصـوا والوجـه الّـذي يسـاق
الصوا اتفاقا عجيبًـا يالئـم نـوع ّ
قرار ّ

عليه مبا ليس وراءَه العجب مذهب"(.)1
فالفاصلة تأيت

هناية اآلية لتح ّقق للنّص جانبًـا مجاليًـا  ،الیطئـه الـذوق السـليم تنّنـا مهمـا يكـن

ينقسـم سـياق الـنص هبـا إىل وحـداا
حنس أ ّهنـا تضـفي علـى الـنّص قيمـة صـوتيّة منتظمـة ّ ،
من شيء ّ ،
أدائية "(.)2

توضــح
وتسـهم فواصـل القــرآن الكـر تشـكيل الصــورة اجلماليـة لآليــاا معـىن و داللـة وهــذه أم،لـة ّ
اك َمـ ـ ـ ــا
السـ ـ ـ ـ َـم ِاء َوالطَّـ ـ ـ ــا ِر ِق ﴿َ ﴾1وَمـ ـ ـ ــا أَ ْد َر َ
دالل ـ ـ ــة الفواص ـ ـ ــل .ق ـ ـ ــال تع ـ ـ ــالىفي س ـ ـ ــورة الط ـ ـ ــارقَ ﴿ :و َّ
ِ
ـس لَّ َّم ــا َعلَْيـ َه ــا َح ــافِظ ﴿ ﴾1فَـلْيَنظُـ ـ ِر ِْ
ـب ﴿ ﴾3إِن ُك ــل نَـ ْف ـ ٍ
نس ــا ُن ِم ـ َّـم
الطَّــا ِر ُق ﴿ ﴾2الـ ـن ْ
َّج ُم الثَّاق ـ ُ
اإل َ
ِ ِ
ِ
ٍ ِ
َّرائِـ ِ
ج ِم ــن بَـ ـ ْـي ِن الصـ ـل ِ
ـب ﴿ ﴾9إِنَّــهُ َعلَ ـ ٰـى َر ْج ِع ـ ِـه
ُخل ـ َـق ﴿ُ ﴾6خل ـ َـق م ــن َّم ــاء َداف ـ ٍـق ﴿ ﴾1يَ ْخ ـ ُـر ُ
ْب َوالتـ َ
ِ
السرائِر ﴿ ﴾8فَما لَهُ ِمن قُـ َّوةٍ وَال نَ ِ
اص ٍر ﴿.)3("﴾﴾12
َ
َ
لََقادر ﴿ ﴾9يَـ ْوَم تُـ ْبـلَى َّ َ ُ
كل من أتاك ليال فقد طرقك"(.)1
الطارق  :النجم  ،مسي بذلك تنّه يطرق ّ ،
أي يطلع ليال ،و ّ
كل منها آية من آياته ال ّدالة على وحدانيته.
فقد أقسم اهلل تعاىل ّ
بالسماء و جنومها املضيئة ،و ّ
____________________
الرافعي  ،ص.162
()1إعجاز القرآن و البالغة النبوية  :مصطفى صادق ّ
حسان  ،ص.298
()2البيان في روائع القرآن  :تمام ّ
()3سورة الطارق :االيات[]12-1
()1زاد الميسر في علم التفسير  :أبوالفرج عبد الرحمن بن محمدبن الجوزي ،ج/8ص.92
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حيـ ـ ج ــاءا فواص ــل اآلي ــاا( الطارق،الثاقب،ح ــافظ،دافق )...متّح ــدة ال ــوزن الص ــر ،على وزن
املتكررة
(فاعل)  ،فاسهمت حرو امل ّد ّ

الفواصل

الصويت .
حتقيق التآلف و اإلنسجام ّ

ـدل
وجــاءا اتصـواا قويــة تتناســب مــع عمليّــة اخللــق ،وهــي اإلجيــاد مــن عــدم واختــار الـراء املرقّــق ليـ ّ

علــى أ ّن اإلعــادة أهــون عليــه مــن اخللــق مــن الشــيء فــإ ّن خلــق اإلنســان مــن عــدم أيســر عليــه أن يعيــده

بعد موته،يوم تظهر اخلفايا"(.)1وك،ريا ما جتيا الفواصل مسبوقة حبر من حرو املـ ّد  ،فمـن املسـبوقة
ِ
ب ــاتلف قول ــه تع ــاىل ﴿:إِ َّن لِل ِ
ِ
ْس ــا
ـين َم َف ـ ً
ـب أَتْـ َرابًــا﴿َ ﴾33وَكأ ً
ْمتَّق ـ َ
ُ
ـازا ﴿َ ﴾31حـ ـ َدائ َق َوأَ ْعنَابًــا ﴿َ ﴾32وَك َواع ـ َ
ـك عطَ ِ
ِ
ِ
ِ
السـماو ِ
ات
سـابًا ﴿َّ ﴾31ر ِّ
ب َّ َ َ
اء ِّمـن َّربِّ َ َ ً
د َهاقًا ﴿َّ ﴾31ال يَ ْس َمعُو َن ف َيها لَغْ ًوا َوَال ك َّذابًا﴿َ ﴾36ج َز ً
ـاء ح َ
ِ ِ
ِ
ِ
َو ْاأل َْر ِ
صـ ًّـفا َّال
ض َوَمــا بَـ ْيـنَـ ُه َمــا َّ
وح َوال َْم َالئ َكـةُ َ
الر ْح َمــٰ ِن َال يَ ْمل ُكــو َن م ْنــهُ خطَابًــا ﴿﴾39يَـ ْـوَم يَـ ُقـ ُ
ـوم الــر ُ
ـاء اتَّ َخـ َذ إِلَ ٰـى َربِّ ِـه
الر ْح َم ـٰ ُن َوقَ َ
يَـتَ َكلَّ ُمـو َن إَِّال َم ْـن أ َِذ َن لَـهُ َّ
ص َـوابًا ﴿َٰ ﴾39ذلِ َ
ـال َ
ـك الْيَـ ْـو ُم ال َ
ْحـق فَ َمـن َش َ
ـت
ت يَـ َداهُ َويَـ ُق ُ
َمآبًا ﴿﴾38إِنَّا أَن َذ ْرنَا ُك ْم َعـ َذابًا قَ ِريبًـا يَـ ْـوَم يَنظُ ُـر ال َْم ْـرءُ َمـا قَ َّـد َم ْ
ـول الْ َكـافِ ُر يَـا لَْيتَنِـي ُكن ُ
()2
الصــوا الّــذي غلــب اســتعماله هــو صــوا البــاء وهــو صــوا شــفوي جمهــور شــديد
تُـ َرابًــا ﴿ّ "﴾﴾12
قوي .فإنّنا نلحـظ امتـداد داللـة عظمـة هـذه املخلوقـاا مـن أرض وجبـال ومسـواا وغريهـا وهـي
مقلقل ّ
ممت ّدة

اتفاق الرحيبة ،تشعر املتدبّر بعظمة اخلالق.

ت ﴿﴾2وإِ َذا ال ِ
ق ــال تع ــاىل﴿ :إِ َذا َّ
ت ﴿َ ﴾3وإِ َذا
ْجبَـ ُ
ـال ُسـ ـيِّـ َر ْ
ـوم ان َكـ ـ َد َر ْ
س ُك ـ ِّـوَر ْ
ت ﴿َ ﴾1وإِ َذا الن ُج ـ ُ
َ
الش ـ ْـم ُ
ِ
ِ
ـوس
ار ُس ـ ـ ـ ـ ِّ
ـج َر ْ
ـوش ُح ِش ـ ـ ـ ـ َـر ْ
ـار عُطِّلَـ ـ ـ ـ ْ
ال ِْع َ
ـت ﴿َ ﴾1وإِ َذا ال ُْو ُح ـ ـ ـ ـ ُ
ت ﴿َ ﴾6وإِ َذا الْب َح ُ
شـ ـ ـ ـ ُ
ت ﴿َ ﴾1وإ َذا النـ ُف ـ ـ ـ ـ ُ
َي َذ ٍ
ت ﴿َ ﴾12وإِ َذا
ت ﴿﴾9بِأ ِّ
ف نُ ِش َر ْ
ت ﴿َ ﴾8وإِ َذا الص ُح ُ
نب قُتِلَ ْ
ودةُ ُسئِلَ ْ
ُزِّو َج ْ
ت﴿َ ﴾9وإِ َذا ال َْم ْوءُ َ

____________________
()1إيجاز البيان عن معاني القرآن  :محمود بن أبي الحسن النيسابوري  ،ج/2ص .992
()2سورة النبأ :اآليات []12-31
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ِ
ِ
ـت نَـ ْفـ ــس َّمـ ــا
َّ
ـيم ُســ ِّـع َر ْ
ـت ﴿َ ﴾13علِ َمــ ْ
ْجنَّـ ـةُ أُ ْزلَِفـ ـ ْ
الســ َـماءُ ُك ِش ـ ـطَ ْ
ت ﴿َ ﴾12وإِذَا ال َ
ت ﴿َ ﴾11وإذَا الْ َجحـ ـ ُ
ت ﴿.)1("﴾﴾11
ض َر ْ
َح َ
أْ

تبتد السورة مبشاهد القيامة تتاءى مسرعة  ،مؤذنة بأفول هذه الدنيا  ،فتب ّدل اترض غري اترض
وتتغري املعامل املعهودة
السمواا ّ ،
و ّ

كليهما  ،وتنتهي الفواصل مجيعا بصوا واحد هو صوا التاء

ـوي  ،فهـو جمهـور الحنبـاس الـنّفس عنـد النّطـق بـه  ،وهـو صـوا شـديد أيضـا الحتيـاج
 ،وهـو صـوا ق ّ

الضــغط عليــه عنــد النّطــق بــه  ،یــرج ممـّـا بــني اللّســان وأصــول ال،نايــا.فالتــاء إذن صــوا أســناين ل،ــوي
ّ
()2
الصوا ش ّدة
هذا
اد
ز
،وقد
انفجاري مهموس"
ّ

السـكون يشـري
الفاصلة هنا كونه ساكنا  ،وهذا ّ

إىل السـكون الّـذي یـيم علـى الكـون  ،بعـد انقضـاء أجـل الـدنيا وفنائهـا  ،سـكون مطبـق  ،فـال حيـاة
على وجه اترض وقد كانت زاخرة بأهلها.
الرهيبــة  ،ارائجــة هــذه اآلي  ،ومبوســيقى س ـريعة مصــاحبة رــذه املشــاهد ،لتهـ ّـز
وإ ّن تلــك احلركــة ّ
ـدمر ،
الــنّفس البش ـريّة هـ ّـزا عنيفــا طــويال ،وختلعهــا مــن كـ ّـل مــا تطمــئن إليــه وتــركن ،فهــي حركــة ارــول املـ ّ

لكل ما جتده
اجلار
ّ

ذلك احلني"(.)3

ض
وقولـ ـ ـ ــه تع ـ ـ ـ ــاىل ﴿:إِذَا َّ
ـت لَِربِّـ َه ـ ـ ـ ــا َو ُح َّق ـ ـ ـ ـ ْ
ت ﴿َ ﴾1وأ َِذنَـ ـ ـ ـ ْ
ش ـ ـ ـ ـ َّـق ْ
الس ـ ـ ـ ـ َـماءُ ان َ
ـت ﴿َ ﴾2وإِذَا ْاأل َْر ُ
()1
ت لَِربِّـ َها َو ُح َّقت﴿. "﴾﴾6
ُم َّد ْ
ت ﴿َ ﴾1وأ َِذنَ ْ
ت َما فِ َيها َوتَ َخلَّ ْ
ت ﴿َ ﴾3وأَلْ َق ْ
تبدأ السورة ببعض مشاهد اإلنقالب الكونيـة ذاا طـابع خـاص  ،طـابع اإلستسـالم هلل  .استسـالم
()6

طواعية وخشوع ويسر " .

السماء واستسالم اترض ،
ّ
وتنتهي الفواصل مجيعا بصوا واحد هو التاء  ،وهو مهموس مرقّق ضعيف  ،وقد جـيء بـه سـاكنا ،
فالسماء واترض على ما مها عليه
وهو هنا َيمل داللة اإلذعان واخلضوع جلبّار السمواا واترض ّ ،

_____________________
()1سورة التكوير  :اآليات []11 -1

( )2علم األصوت :كمال بشر ،ص.218
( )3مشاهد القيامة في القرآن  :سيّد قطب  ،ص.19
( )1سورة االنشقاق  :اآليات [.]6-1

( )6في ظالل القرآن  :سيّد قطب  ،ج/9ص.32
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فإهنما
القوة ّ ،
من إحكام الصنعة  ،وعلى ما يتاءى لإلنس فيهما من ّ

احلقيقة خملوقان ضعيفان ال

ميلكان إزاء اتمر اإلري سوى اخلضوع واإلستسالم.

وج ــاء موض ــع آخ ــر  ،وه ــو مق ــام تص ــديق النب ــوة  ،ق ــول امل ــوىل تب ــارك وتع ــاىل ﴿:فَـ ـ َـال أُق ِ
ْسـ ـ ُـم
َّ ِ
ِ َّ
ْج َوا ِر الْ ُكن ِ
ْخن ِ
س ﴿ ﴾19إِنَّـهُ لََق ْـو ُل
بِال ُ
َّس ﴿ ﴾16ال َ
س ﴿َ ﴾19والص ْـب ِح إ َذا تَ ـنَـف َ
َّس ﴿َ ﴾11والل ْي ِل إ َذا َع ْس َع َ

ر ُس ٍ
ول َك ِر ٍيم ﴿.)1("﴾﴾18
َ

وبالصــبح  ،علــى صــدق رســول اهلل
فقــد أقســم اهلل تعــاىل بــالنجوم والكواكــب الســيّارة  ،وباللّيــل ّ ،
صلى اهلل عليه وسلّم نبوته.
فالفاصلة بصوا السني اللّ،وي اتسناين الّذي یرج صوته من بـني ال،نايـا وطـر اللّسـان  ،بطبيعتـه
الرخــوة ارامســة.فقــد اســتغرقت هــذه الفاصــلة القســم اإلرــي العظــيم وهــو مناســب اإلقســام هــذا باعتبــار
ّ
الرخو  ،اليت تناسب الرغبة بتصديق من ألقي إليهم القسم.
طبيعة هذا ّ
الصوا ااملهموس ّ
و قوله تعاىل َ ﴿:وقَالُوا يَا أَيـ َها الَّ ِذي نُـ ِّز َل َعلَْي ِه ِّ
ك لَ َم ْجنُون ﴿ ﴾1لَّ ْـو َمـا تَأْتِينَـا بِال َْم َالئِ َك ِـة
الذ ْك ُر إِنَّ َ
نت ِمن َّ ِ ِ
ِ
ين ﴿ ﴾9إِنَّا نَ ْح ُن نَـ َّزلْنَا
ين ﴿َ ﴾9ما نُـنَـ ِّز ُل ال َْم َالئ َكةَ إَِّال بِال َ
ْح ِّق َوَما َكانُوا إِ ًذا منظَ ِر َ
الصادق َ
إِن ُك َ َ
ِّ
الذ ْك َر َوإِنَّا لَهُ لَ َحافِظُو َن ﴿.)2("﴾﴾8

حجة وال دليل  ،مثّ
ّ
تبني اآلياا باإلشادة بكتاب اهلل الّذي أنكره الكفار عنادا واستكبارا من دون ّ
العلي القدير  ،و آخرها إشارة لت،بيت
تلفت انتباه هؤالء اجلاحدين إىل الكون العظيم البديع وخالقه ّ
الرسـول املبعـوث واملكلّـف بـدعوة البشـريّة إىل توحيـد اهلل
اهلل قلب رسوله مبا أنزله عليه من آياا  ،فهو ّ

ع ــن طري ــق التغي ــب والتهي ــب"(.)3ففاص ــلتها الن ــون وامل ــيم املس ــبوقتان حب ــر مـ ـ ّد ت ،ــري الش ــعور باملتع ــة
واإلحساس باجلمال .

____________________
( )1سورة التكوير  :اآليات []18-16
( )2سورة الحجر  :اآليات []8-1
( )3الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم  :نذير حمدان  ،دار المنابرة  ،ج ّدة ،ط1112 /1ه1881-م  ،ص.122
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يتّضــح مــن حتليــل اآليــاا القرآنيــة صــوتيّا ّ ،أهنـا ذاا سالســة نطقيــة تســتهوي اتلســنة  ،تكتســبها

مــن وفــرة اتص ـواا اللّغويــة الســهلة النّطــق فيهــا  ،الــيت تتمتّــع مبالمــح التتطلّــب جهــدا عضــليّا كب ـريا

النّطــق  ،كاالنفجــار  ،واجلهــر .ومــن هــذه السالســة النطقيــة  ،تكتســب هــذه اآليــاا القرآنيــة موســيقى
اجلرس فيها .
لغوية الفتة جذابة  ،إىل جانب ك،رة اتصواا اللّغوية املتميّزة ْ
هـذه اآليـاا  ،ليكـون علـى حسـاب املعـىن

الصـوتيّة
ومل يكن ذلك اتثر الّذي حتدثه العناصـر ّ
كل آية فتجد اتصـواا
تبني كيف تسعى هذه العناصر مبا تتكه من أثر إىل خدمة املضمون
فقد ّ
ّ
تسخر جروسها املوحيّة  ،وداللتها  ،سبيل دعم املعىن فاملعىن ختدمه عناصر هـذا التعبـري
اللّغوية ّ ،
الصويت  ،مبا حت ّققه من أثار.

وأخ ـريا ال أزعــم أنـّـين وفيــت هــذه اآليــاا ح ّقهــا مــن هــذا التحليــل  ،لكنّــين مــن خــالل هــذا اجلهــد
الصويتّ اتم،ل .
توصلت إىل اتمنوذج ّ
املتواضع الّذي قمت به ّ ،
ـتم علينــا نعمتــه  ،والَيرمنــا هدايتــه  ،وأن يرفعنــا بــالقرآن
ونتو ّجــه إىل املــوىل ّ
عزوجـ ّـل متوســلني إليــه أن يـ ّ

أعلى عليني  ،آمني.
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عامــة ،وكتــاب اهلل تعــاىل
لقــد حرصــنا علــى أن تكــون الغايــة مــن هــذه ال ّدراســة خدمــة اللّغــة بصــفة ّ
بصــفة خاصــة ،لــذلك ه
عملنــا علــى رصــد أثــر ال ّداللــة الصــوتيّة مــن مقــاطع وتنغــيم وإدغــام ووقــف وم ـ ّد
ّ
وفواصل وإيقاع القرآن الكر  ،فاحلدي عن موضوع اتصواا اللّغويّة القرآن الكـر هوحـدي

عن املتعة اللّغويّة،وبعدها خلصنا إىل النّتائج اآلتية :
 -0صلة اتصواا بال ّداللة ظاهرة واضحة
اتصواا
ّ -5

اللّغة العربية .

اللّغة العربية عنصر أساسي ،الميكن جتاوزه .

الرخ ــاوة توزيع ــا ع ــادال ي ــؤدي إىل
 - 4تت ـ ّ
ـوزع املخ ــارج ّ
الص ــوتيّة م ــن حي ـ ـ ارمـ ــس واجله ــر والش ـ ـ ّدة و ّ

االنسجام بني اتصواا .

-3إ ّن اللّغويني العرب القدماء واحملـدثني قـد صـنّفوا أصـواا اللّغـة العربيـة حسـب طريقـة النّطـق،ويلحظ
أ ّن التصنيف قائم على خال بينهم

التسمياا وعدد خمارج احلرو  ،كما أ ّن تصنيف اتصـواا

الس ـمع والنّطــق ّ ،أمــا عنــد احملــدثني فيقــوم علــى االســتعانة
اللّغويــة عنــد العــرب القــدماء يعتمــد علــى ّ
املتطورة .
بالوسائل اآللية ّ

الصــوا وداللتــه  ،فــالقرآن الكــر اختارهــا
-2التعــر اتلفــا القرآنيــة املتنوعــة ال ّداللــة إالّ عــن طريــق ّ
كل سوره وآياته.
لتدل على مقاصده
بدقّة ّ
ّ

صويتّ  ،ي،ري النّص بدالالا أك،ر عم ًقا وفاعليّةً.
تنوع ّ
 -2يفضي التنوع ما بني املقاطع إىل ّ
اتصـواا اللّغويــة مــن دالالا ومعــاين تنطــوي عليــه مــن
 -1إشــارة العلمــاء القــدامى واحملـدثني جلوهريــة ّ

دالالا .

الزي ــادة
 -8م ــن اخلص ــائص ال ــيت تتف ـ ّـرد هب ــا اللّغ ــة العربي ــة أ ّن ّ

ال ّداللة.
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 -1لبعض اتصواا أثر
الّيت تتّصف هبا اتصواا .

الصفاا
القوة أو الضعف  ،أو غري ذلك من ّ
دالالمها من حي إكساهبا ّ

-01وظّف التعبري القرآين أصواا اجلهر وارمس و التفخيم  ،....توظي ًفـا يقصـد منـه تصـوير املواقـف
 ،يشعرنا مبا حتمله هذه اتصواا من دالالا.
-00ش ـ ّكلت الظ ـواهر الصــوتيّة مظهـ ًـرا صــوتيًا كشــف لنــا عــن مــدى مجــال اآليــاا القرآنيــة

بنائهــا

صويتّ.
ال ّ
 -05ترتبط الفاصلة القرآنية مبضمون آيامها ارتباطا وثي ًقا

 -04تقليل اجلهد وتيسري النّطق فائدة مقصودة لظاهريت املخالفة واملماثلة.
 -03التنغيم وسيلة لتميز اتساليب اللّغويّة وتنوع دالالمها بني التعجب واالستفهام واإلخبار.
-02يع ّدالتنغيم واإلدغام ...من الفونيماا ال،انويةاليت تؤدي وظـائف تعبرييـة سـامهت

إماطـة اللّ،ـام

عن بعض املعاين.
-02من الصعوبة مبكان التّطرق جلميع استعماالا القرآن الكر لل ّداللة الصوتيّة.
 -01مــن خــالل ال ّدراســة التطبيقيّــة جــاء العديــد مــن التشــكيالا الصــوتيّة مناســبًا ملضــمون اآليــاا

القرآنية املشكلة را مناسبة طبيعية

اجلهر وارمس  ،أو الرخاوة والش ّدة  ،أو اإلطباق واالنفتاح...
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الفهــــــارس الفنيّـــة
وتتضمن :
أوال  :فهرس الآايت القرأآنية.
اثنيا  :فهرس الحاديث النبوية.
اثلثا  :فهرس البيات الشعرية.
رابعا :فهرس الرسوم.
خامسا :فهرس قامئةاملصادرواملراجع.
سادسا :فهرس املوضوعـــــات.
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الفهارس الفنية
ً
أوال

فهـ ـ ـرس األحاديث النبوية

:فهـ ــرس اآليـ ــات القرآنية.

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـورة

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

رقم اآلية

الصفحة

الفاحتة

الصرا َط الْمست ه
﴿اه ه
يم ﴾
ق
ا
ن
د
ِّ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
﴿مله ه
الدين﴾
ك يَـ ْوهم ِّ
َ
ه
ه
ك الْ هكتَاب َال ري ه ه
ني ﴾
﴿ ٌَذل َ
ب فيه ه ًدى لِّْلمتَّق َ
َْ َ
ه
صـيِّ ٍ
ب ِّمـ َـن
﴿صـ ٌّـم ب ْكـ ٌـم ع ْمـ ٌـي فَـهـ ْـم َال يَـ ْرجعــو َن ﴿ ﴾08أ َْو َك َ
َّ ه ه ه
َصـابه َعه ْم ه آ َذاهنههـم
الس َماء فيه ظل َم ٌ
ـاا َوَر ْعـ ٌد َوبَـ ْـر ٌق َْجي َعلـو َن أ َ
اع هق ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َذر الْم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ه
ه
ط
ا َواللَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ٌ
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ه ه
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ين﴿﴾01يَ َكـاد الْبَ ـ ْـرق َیْطَفأَبْ َ
صَ
بالْ َكـاف هر َ
ه ه ه
ه
ب
َّم َش ـ ْـوا في ــه َوإ َذا أَظْلَ ـ َـم َعلَ ـ ْـي ْم قَ ــاموا َولَ ـ ْـو َش ــاءَ اللَّـ ــه لَـ ـ َذ َه َ
ه
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــا هرهه ْم إه َّن اللَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهَ َعلَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـى ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـل َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـي ٍء
به َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـمع ه ْم َوأَبْ َ
قَ هد ٌير ﴿"﴾﴾51
﴿ َّ
وض ـ ـةً فَ َم ـ ــا
إن اللَّ ـ ــهَ َال يَ ْسـ ــتَ ْحيهي أَن يَ ْ
ب َمـ ــً َ،ال َّم ـ ــا بَـع َ
ض ـ ـ هر َ
َّ ه
احلَـ ُّـق هم ــن َّرِّهبهـ ْـم َوأ ََّم ــا
ين َآمنـ ـوا فَـيَـ ْعلَم ــو َن أَنَّــه ْ
فَـ ْوقَـ َه ــا فَأ ََّم ــا ال ــذ َ
َّ ه
ه
ه هه ه
ـريا
ين َك َفــروا فَـيَـقولــو َن َمــا َذا أ ََر َاد اللَّــه هبَـٌ َذا َمــً َ،ال يضـ ُّـل بــه َك،ـ ً
الــذ َ
هه
ه ه
ه ه ه
ني ﴾
َويَـ ْهدي بهه َكً ،ريا َوَما يض ُّل بهه إهَّال الْ َفاسق َ

12

151

14

174

15

022

51-08

521

52

411

البقرة

ـال 40
ضــه ْم َعلَــى الْ َم َالئه َكـ هـة فَـ َقـ َ
آد َم ْات ْ
َمسَــاءَ كلَّ َهــا مثَّ َعَر َ
﴿و َعلَّـ َـم َ
َ

401

البقرة

23

015

15

031

الفاحتة
البقرة
البقرة

البقرة

الب ــقرة

َمس هاء هـٌؤَال هء إهن كنتم ه ه
ني ﴾
صادق َ
أَنبهئ هوين بهأ َْ َ
ْ َ
﴿ إه َّن الْمت هَّقني ه جن ٍ
َّاا َونَـ َه ٍر ﴿﴾23
َ َ

ه
هج َّما كنت ْم
﴿وإه ْذ قَـتَـ ْلت ْم نَـ ْف ًسا فَ َّاد َارأْ ْمت ف َيها َواللَّـه خمْر ٌ
َ
تَكْتمو َن ﴾
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ُّ 13
ه ه
َشد
ك فَه َي َك ْ
احله َج َارهة أ َْو أ َ
ت قـلوبكم ِّمن بَـ ْعد ٌَذل َ
﴿مثَّ قَ َس ْ

احله َج َارةه لَ َما يَـتَـ َف َّجر همْنه ْاتَنْـ َهار َوإه َّن همْنـ َها
قَ ْس َوًة َوإه َّن هم َن ْ
لَ َما يَشَّقَّق فَـيَ ْخرج همْنه الْ َماء َوإه َّن همْنـ َها لَ َما يَـ ْهبهط هم ْن َخ ْشيَ هة
اللَّ هـه َوَما اللَّـه بهغَافه ٍل َع َّما تَـ ْع َملو َن ﴿﴾13
﴿ َوَما اللَّـه بهغَافه ٍل َع َّما تَـ ْع َملو َن ﴾

82

512

82

512

﴿ أولَـٌئه َّ ه
احلَيَا َة ُّ
الدنْـيَا به ْاآل هخَرةه فَ َال یَفَّف
ين ا ْشتَـَروا ْ
َ
ك الذ َ
نصرو َن ﴾
َعْنـهم الْ َع َذاب َوَال ه ْم ي َ
81
﴿فَـ َف هري ًقا َك َّذبْـت ْم َوفَ هري ًقا تَـ ْقتـلو َن﴾
14
052

400

البقرة
البقرة

اعيل أَن طَ ِّهرا بـي ه ه هه
﴿وع ه ْدنَا إه َ ٌىل إهبـر هاه ه ه
ني
َ
يت للطَّائف َ
َْ َ
يم َوإ ْمسَ َ
َ َْ َ
هه
السج ه
ود﴾
الرَّك هع ُّ
ني َو ُّ
َوالْ َعاكف َ
011
﴿ال يَـ ْع هقلو َن َشْيئًا َوَال يَـ ْهتَدو َن﴾
َ
﴿وإهذَا سأَلَ ه ه
ه
َّاع إهذَا 082
يب أ هجيب َد ْع َوةَ الد ه
َ َ َ
ك عبَادي َع ِّين فَإ ِّين قَ هر ٌ
دع ه
ان فَـ ْليَ ْستَ هجيبوا هيل َولْيـ ْؤهمنوا هيب لَ َعلَّه ْم يَـ ْرشدو َن ﴾
ََ

البقرة

ه
اعلَموا أ َّ
﴿فَهإن َزلَْلتم ِّمن بَـ ْعد َما َجاءَتْكم الْبَـيِّـنَاا فَ ْ
َن اللَّـهَ
ه
يم ﴾
َع هز ٌيز َحك ٌ
دمت أَن تَ ْستَـ ْر هضعوا أ َْوَال َدك ْم﴾
﴿وإه ْن أ ََر ُّْ
َ
﴿ َّمن ذَا الَّ هذي يـ ْق هرض اللَّـه قَـرضا حسنًا فَـيض ه
َض َعافًا
اع َفه لَه أ ْ
َ
َ ًْ ََ
َك،ه َريةً َواللَّـه يَـ ْقبهض َويَـْبسط َوإهلَْي هه تـ ْر َجعو َن ﴾
﴿وما ي َّذ َّكر إهَّال أولو ْاتَلْب ه
اب ﴾
َ
ََ َ
﴿فَـ ْلي ْمله ْل َولهيُّه بهالْ َع ْد هل﴾

البقرة

البقرة
البقرة
البقرة
البقرة
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آل عمران

﴿ وما ي َّذ َّكر إهَّال أولو ْاتَلْب ه
اب ﴾
َ
ََ َ
ه
18
نك
ب لَنَا همن لَّد َ
﴿ربـَّنَا َال ت هز ْغ قـلوبَـنَا بَـ ْع َد إ ْذ َه َديْـتَـنَا َوَه ْ
َ
َنت الْ َوَّهاب ﴾
َر ْمحَةً إهن َ
َّك أ َ
﴿ َها أَنتم أ َوال هء هحتبُّـونَـهم وَال هَيبُّـونَكم وتـ ْؤهمنـو َن بهالْ هكتَ ه
ـاب كلِّ هـه 001
ْ
َْ
َْ
ض ـوا َعلَـ ْـيكم ْاتَنَ هامـ َـل همـ َـن
َوإه َذا لَقــوك ْم قَــالوا َآمنَّــا َوإه َذا َخلَـ ْـوا َع ُّ
الْغَي هظ قل موتوا بهغَي هظكم إه َّن اللَّـه علهيم به َذ ه
الصدوهر ﴾
اا ُّ
ْ
ْ ْ
َ َ ٌ
ْ

النساء

َنزلَــه بهعهْل هم ـ هـه والْم َالئه َك ــة 022
﴿لَّــٌ هك هن اللَّ ــه يَ ْش ـ َـهد همبَــا أَن ـ َـزَل إهلَْي ـ َ
ـك أ َ
َ َ

آل عمران
آل عمران

النساء
النساء
املائدة
املائدة
املائدة
املائدة
اتنعام
اتنعام
اتنعام
اتعرا
اتعرا

11

يدا ﴾
يَ ْش َهدو َن َوَك َف ٌى بهاللَّ هـه َش ه ً
ه
ىن أََّال تَـعولوا ﴿﴾4
ك أ َْد ٌَ
﴿ ٌذَل َ
﴿والَ الْ َمالَئه َكة الْم َقَّربو َن﴾
َ
﴿ َوإهن كنت ْم جنبًا فَاطَّ َّهروا﴾
ه ه
﴿ أَفَحكْم ْ ه ه ه
ْما لَِّق ْوٍم
اجلَاهليَّة يَـْبـغو َن َوَم ْن أ ْ
َح َسن م َن اللَّـه حك ً
َ
يوقهنو َن ﴾

033
501
011

501

14

011

015

012

12

031

21

505

ه
ه ه ه
احل ـ ِّـق ونَطْم ــع أَن 83
﴿وَم ــا لَنَ ــا َال نـ ـ ْـؤمن باللَّـ ــه َوَم ــا َجاءَنَــا م ـ َـن َْ َ َ
َ

583

ي ْد هخلَنَا ربـُّنَا مع الْ َقوهم َّ هه
ني﴿﴾13
الصاحل َ
َ ََ ْ
َن اللَّـهَ َش هديد الْعه َق ه
َن اللَّـهَ َغفور َّرهحيم﴿81 ﴾81
اب َوأ َّ
﴿ ْاعلَموا أ َّ
ٌ ٌ
ه َّ ه
هَّ
ين يَ ْس َمعو َن ﴾
﴿إمنَا يَ ْستَجيب الذ َ
ه
ـس و ه
اح ـ ـ ـ ـ َـدةٍ فَم ْس ـ ـ ـ ـتَـ َقٌّر
﴿وه ـ ـ ـ ـ َـو الَّـ ـ ـ ــذي أ َ
َنش ـ ـ ـ ـأَكم ِّم ـ ـ ـ ـن نـَّ ْف ـ ـ ـ ـ ٍ َ
ص ْلنَا ْاآلي ه
اا لهَق ْوٍم يَـ ْف َقهو َن ﴾
َوم ْستَـ ْوَدعٌ قَ ْد فَ َّ
َ
ه
﴿وعْن َده َم َفاهتيح الغَْي ه
ب﴾
ه ه
ه
ي َعْنـه َما هم ْن
ي َر َما َما وور َ
س َر َما الشَّْيطَان ليْبد َ
﴿فَـ َو ْس َو َ
َس ْوآمههه َما ﴾
﴿فَ َدَّالمهَا بهغروٍر ﴾
337

083

42

013
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51

581
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اتعرا

ـال قَـ ْد وقَــع علَـيكم ِّمــن َّربِّكــم هرجـس و َغضــب أَجتـ ه
ـادلونَهين 10
ْ ْ ٌَ َ ٌ َ
﴿قَ َ َ َ َ ْ

581

اتعرا

82

581

044

015

12

021

32-33

084

14

14

48

031

31

038

15

511

051

084

اتعرا
اتنفال
اتنفال

التوبة
التوبة

التوبة
التوبة
التوبة

ه أْ ٍ
وه ـ ــا أَن ـ ــت ْم َوآبَـ ــاؤكم َّم ـ ــا نـَ ـ ـ َّـزَل اللَّـ ـ ــه ههبَـ ــا هم ـ ــن
َمسَـ ــاء َمسَّْيتم َ
ه
ٍ
ه ه
ين ﴿﴾10
س ْلطَان فَانتَظروا إ ِّين َم َعكم ِّم َن الْمنتَظ هر َ
اط ت ه
﴿وَال تَـ ْقعــدوا بهكـ ِّـل هصــر ٍ
وعــدو َن َوتَصــدُّو َن َعــن َسـبه هيل اللَّـ هـه
َ
َ
ـيال
َمـ ـ ـ ْـن َآمـ ـ ـ َـن بهـ ـ ـ هـه َوتَـْبـغونَـ َهـ ـ ــا هع َو ًجـ ـ ــا َواذْكـ ـ ــروا إه ْذ كنـ ـ ــت ْم قَلهـ ـ ـ ً
هه
ه
ين ﴿﴾81
فَ َك،ـََّرك ْم َوانظروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَة الْم ْفسد َ
اجل ــراد والْق َّم ــل و َّ ه
َّم
الض ـ َفاد َ
ع َوال ــد َ
﴿فَأ َْر َس ـ ْلنَا َعلَـ ْـيهم الطُّوفَــا َن َو َْ َ َ َ َ َ
اا ُّم َف َّ ٍ
آي ٍ
ه
ني ﴾
استَ ْكبَـروا َوَكانوا قَـ ْوًما ُّْجم هرم َ
ص َالا فَ ْ
َ
ه
احلـ ِّـق بـعـ َـد مــا تَـب ـ َّـني َكأََّمنـَـا يســاقو َن إه َىل الْمــو ه
ا
﴿جيَادلونَـ َ
ـك ه َْ َ ْ َ َ َ
َْ
َ
َوه ْم يَنظرو َن﴾
ه ه
هه
ه
ـيال ويـ َقلِّلكـ ـ ْـم ه
ه
﴿ َوإ ْذ ي هريكمـ ــوه ْم إذ الْتَـ َقْيـ ــت ْم أ َْعيـ ــنك ْم قَلـ ـ ً َ
أ َْعي ـ ــنههم لهيـ ْق ه
ـوال َوإه َىل اللَّ ـ ـ هـه تـ ْر َج ـ ــع
ض ـ ـ َـي اللَّ ـ ــه أ َْم ـ ـ ًـرا َك ـ ــا َن َم ْفع ـ ـ ً
ْ َ
َّ ه
ين َآمن ـ ـوا إه َذا لَهقيـ ــت ْم فهئَ ـ ـةً فَـ ــاثْـبتوا
ْاتمـ ــور﴿﴾33يَـ ــا أَيـُّ َهـ ــا الـ ــذ َ
َواذْكروا اللَّـهَ َك،ه ًريا لَّ َعلَّك ْم تـ ْفلهحو َن ﴿﴾32
ه
﴿ أ َّ
ني َوَرسوله ﴾
َن اللَّـهَ بَهريءٌ ِّم َن الْم ْش هرك َ
﴿يــا أَيـُّهــا الَّـ هـذين آمنـوا مــا لَكــم إهذَا قهيــل لَكــم ه
انفــروا ه َسـبه هيل
َ َ
َ َ َ ْ
َ
اللَّ هـه اثَّاقَـ ْلت ْم إه َىل ْاتَْر ه
احلَيَاةه ُّ
الدنْـيَا هم َن ْاآل هخَرهة فَ َما
ض أ ََر هضيتم به ْ
احلياةه ُّ ه ه ه هَّ ه
يل ﴾
َمتَاع ََْ
الدنْـيَا ْاآلخَرة إال قَل ٌ
صَره اللَّـه﴾
﴿ إهَّال تَنصروه فَـ َق ْد نَ َ
َّ ه
ه ه
ـت َال أ هَجــد َمــا
ين إه َذا َمــا أَتَ ـ ْـو َك لــتَ ْحملَه ْم قـ ْلـ َ
﴿ َوَال َعلَــى الــذ َ
أ ْه
َمحلك ْم َعلَْي هه تَـ َولَّوا َّوأ َْعيـنـه ْم تَهفيض هم َن الـد َّْم هع َحَزنًـا أََّال َهجيـدوا
َما ي هنفقو َن ﴿﴾15
ه َّ
ه
ـيب اللَّـ ـ ـ ــه َال إهلَ ـ ـ ــٌهَ إهَّال ه ـ ـ ـ َـو َعلَْيـ ـ ـ ـ هـه
﴿فَـ ـ ـ ـإن تَـ َول ـ ـ ـ ـ ْوا فَـق ـ ـ ـ ْـل َح ْس ـ ـ ـ َ
ب الْ َع ْر هش الْ َع هظي هم ﴿﴾051
تَـ َوَّك ْلت َوه َو َر ُّ
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اإلنسا َن الضُُّّر دعانَا هجلنبه هه أَو قَ ه
﴿وإه َذا َم َّ ه
اع ًدا أ َْو قَائه ًما﴾
ََ َ ْ
َ
س ْ َ

05

﴿قل أَرأَيْـتم إه ْن أَتَاكم َع َذابه بـياتًـا أَو نَـ َهـارا َّمـا َذا يسـتَـ ْع هجل همْنـه 20-21
ْ
ْ َ ْ
َْ
ََ ْ ً
الْم ْج هرمـو َن ﴿ ﴾21أَمثَّ إه َذا َمـا َوقَ َـع َآمنــتم به هـه ْآآل َن َوقَـ ْد كنــتم

بههه تَ ْستَـ ْع هجلو َن ﴿﴾20

هه
﴿آآل َن وقَ ْد عصيت قَـبل وك ه
ين ﴾
ْ َ َ َْ َ ْ َ َ
نت م َن الْم ْفسد َ

402
402

10

402

صـ ـلَت هم ــن لَّ ــد ْن ح ه
ه
ه
ك ــي ٍم 10
ـت آيَات ــه مثَّ ف ِّ ْ
ـاب أ ْحك َم ـ ْ
﴿ال ــر كتَ ـ ٌ
َ

550

َخبه ٍري﴾
ه
ه
ه
اه ـ ـ ــا همْن ـ ـ ــه إهنَّـ ـ ــه
نسـ ـ ـ ـا َن منَّـ ـ ــا َر ْمحَـ ـ ـ ـةً مثَّ نَـَز ْعنَ َ
﴿ َولَـ ـ ــئ ْن أَ َذقْـنَـ ـ ــا ْاإل َ
ه
ضَّراءَ َم َّسـْته لَيَـقـولَ َّن
ور ﴿َ ﴾1ولَئ ْن أَ َذقْـنَاه نَـ ْع َماءَ بَـ ْع َد َ
وسَ ف ٌ
لَيَئ ٌ
ور﴿﴾01
ب َّ
هح فَخ ٌ
السيِّئَاتـ َع ِّين إهنَّه لََفر ٌ
َذ َه َ
ه
ه
ـور
﴿وقَـ َ
ـال ْارَكب ـوا ف َيهــا به ْس ـ هم اللَّــه َْجمَر َاهــا َوم ْر َسـ َ
ـاها إه َّن َرِّيب لَغَفـ ٌ
َ
ه
هه
ه
اجلهبـ ه
ـوح
ـال َونَـ َ
ـاد ٌى نـ ٌ
ـيم ﴿َ ﴾30وهـ َـي َْجت ـ هري هبـ ْـم ه َمـ ْـو ٍج َك ْ َ
َّرحـ ٌ
ـين ْارَك ـ ــب َّم َعنَ ـ ــا َوَال تَك ـ ــن َّم ـ ـ َـع
ابْـنَ ـ ــه َوَك ـ ــا َن ه َم ْع ـ ـ ـ هزٍل يَ ـ ــا بـ ـ ـ ََّ
ه
ـال س ـ ـ ــآ هوي إه َ ٌىل جب ـ ـ ـ ٍـل يـع ه
ص ـ ـ ــم هين هم ـ ـ ـ َـن
ََ َ ْ
ين ﴿ ﴾35قَـ ـ ـ َ َ
الْ َك ـ ـ ــاف هر َ
ه
ـال َال ع ه
ـال
اصـ َـم الْيَ ـ ْـوَم همـ ْـن أ َْمـ هر اللَّـ هـه إهَّال َمــن َّرهحـ َـم َو َحـ َ
الْ َمــاء قَـ َ َ
ه
ه
ني ﴿﴾34
بَـْيـنَـه َما الْ َم ْوج فَ َكا َن م َن الْم ْغَرق َ
صم هين همن الْم هاء قَ َال َال ع ه
﴿قَ َال سآ هوي إه َ ٌىل جب ٍل يـع ه
اص َم
َ
ََ َ ْ
َ
َ َ
الْيَـ ْوَم هم ْن أ َْم هر اللَّ هـه إهَّال َمن َّرهح َم َو َح َال بَـْيـنَـه َما الْ َم ْوج فَ َكا َن
ه
ه
ني ﴾
م َن الْم ْغَرق َ
صم هين همن الْم هاء قَ َال َال ع ه
﴿قَ َال سآ هوي إه َ ٌىل جب ٍل يـع ه
اص َم
َ
ََ َ ْ
َ
َ َ
الْيَـ ْوَم هم ْن أ َْم هر اللَّ هـه إهَّال َمن َّرهح َم َو َح َال بَـْيـنَـه َما الْ َم ْوج فَ َكا َن
ه
ه
ني ﴿﴾34
م َن الْم ْغَرق َ
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يوسف

﴿ وراودتْ ــه الَّـ هـيت ه ــو ه بـيتهه ــا ع ــن نـَّ ْف هس ـ هـه و َغلَّ َق ـ ه
ـت ْاتَبْـ ــواب 54
ََ َ َ
َ َْ َ َ
َ َ
َ

525

يوسف

51

511

12-13

411

11

511

011

518

11

511

00

511

02

511

01

400

يوسف
يوسف
يوسف
الرعد
الرعد
الرعد
الرعد
إبراهيم

ه
اي إهنَّه
ت لَ َ
َوقَالَ ْ
ت َهْي َ
ك قَ َال َم َعاذَ اللَّـه إهنَّه َرِّيب أ ْ
َح َس َن َمْ،ـ َو َ
َال يـ ْفلهح الظَّالهمو َن ﴿﴾54
َّك ك ه
ك إهن ه
ض َعن هـٌ َذا واستَـ ْغ هف هري له َذنبه ه
نت
﴿ يوسف أ َْع هر ْ ْ َ َ ْ
همن ْ ه ه
ني﴾
اخلَاطئ َ
َ
ه
ني﴿ ﴾13قَــالوا َجـ َـزاؤه َمــن
﴿قَــالوا فَ َمــا َجـ َـزاؤه إهن كنــت ْم َكــاذبه َ
ه
ه
ه
هه
ني ﴿﴾12
وج َد ه َر ْحل هه فَـه َو َجَزاؤه َك ٌَذل َ
ك َْجن هزي الظَّالم َ
َنت يوسف ﴾
﴿قَالوا أَإهن َ
َّك َت َ
ه
ه
ه
اشيةٌ ِّمن َع َذ ه
اعة
اب اللَّ هـه أ َْو تَأْتهيَـهم َّ
الس َ
﴿أَفَأَمنوا أَن تَأْتيَـه ْم َغ َ ْ
بَـ ْغتَةً َوه ْم َال يَ ْشعرو َن ﴾
﴿عه
امل الْغَْي ه
َّه َادةه الْ َكبهري الْمتَـ َع هال ﴿﴾1
َ
ب َوالش َ
﴿ هم ْن َوال﴾
صال﴾
﴿ َواتَ َ

َّاس فَـيَ ْمك
﴿فَأ ََّما َّ
الزبَد فَـيَ ْذ َهب ج َفاءً َوأ ََّما َما يَن َفع الن َ
ه ْات َْر ه
ض َك ٌَذله َك يَ ْض هرب اللَّـه ْات َْمَ َ،ال ﴾
ه
ان قَـوهم هه لهيبـ ِّني َرم فَـي ه
ٍ ه هه ه
ض ُّل اللَّـه 13
َوَما أ َْر َس ْلنَا من َّرسول إَّال بل َس ْ َ َ ْ
احلَ هكيم ﴾
َمن يَ َشاء َويَـ ْه هدي َمن يَ َشاء َوه َو الْ َع هزيز ْ
َّك تَـ ْعلَم ما خنْ هفي وما نـ ْعلهن وما َیْ َف ٌى َعلَى اللَّ هـه همـن 30-48
﴿ ربـَّنَا إهن َ
ََ
ََ
َ

إبراهيم

َش ــي ٍء ه ْات َْر ه
احلَ ْم ــد لهلَّـ ـ هـه الَّ ـ هـذي
الس ـ َـم هاء ﴿ْ ﴾48
ض َوَال ه َّ
ْ
ه ه ه ه
اق إه َّن َرِّيب لَ َسـ ـ هـميع
ـح َ
ـب هيل َعلَـ ــى الْكـ ـ َهـرب إ ْمسَاعيـ ـ َـل َوإ ْسـ ـ َ
َوَهـ ـ َ
ه
الصـ َـالةه َوهمــن ذ ِّريـَّ هـيت َربـَّنَــا
يم َّ
ُّع هاء ﴿َ ﴾41ر ِّ
الــد َ
ب ْ
اج َع ْلـ هـين مق ـ َ
وتَـ َقبَّــل دعـ ه
ـاء ﴿ ﴾31ربـَّنَــا ا ْغ هفــر هيل ولهوالهـ َـد َّ ه ه ه
ني يَـ ْـوَم
َ ْ َ
ي َول ْلمـ ْـؤمن َ
َ
ْ ََ
احله َساب ﴿﴾30
يَـقوم ْ
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ه
ـك 1-2
﴿ َوقَـ ـ ـ ـ ــالوا يَـ ـ ـ ـ ــا أَيـُّ َهـ ـ ـ ـ ــا الَّـ ـ ـ ـ ــذي ن ـ ـ ـ ـ ـ ِّـزَل َعلَْيـ ـ ـ ـ ـ هـه الـ ـ ـ ـ ـ ِّـذ ْكر إهنَّـ ـ ـ ـ ـ َ

احلجر

النحل

اإلسراء
الكهف
الكهف
الكهف

الكهف
الكهف

ه ه
ه
ـت همـ ـ ـ َـن
لَ َم ْجنـ ـ ــو ٌن ﴿ ﴾2لَّـ ـ ـ ْـو َمـ ـ ــا تَأْتينَـ ـ ــا بهالْ َم َالئ َكـ ـ ــة إهن كنـ ـ ـ َ
َّ ه ه
ـاحلَ ِّق َوَمــا َكــانوا إه ًذا
ني ﴿َ ﴾1مــا نـنَ ـِّزل الْ َم َالئه َك ـةَ إهَّال بهـ ْ
الصــادق َ
ين ﴿ ﴾8إهنَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َْحن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن نَـَّزلْنَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـذ ْكَر َوإهنَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ُّمنظَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هر َ
َرلَ َحافهظو َن ﴿"﴾﴾1
ه
َح ـ ـ ــدهم بهـ ـ ـ ْـاتنٌ َ،ى ظَـ ـ ـ َّـل َو ْجه ـ ـ ــه م ْس ـ ـ ـ َـوًّدا َوه ـ ـ ـ َـو
﴿ َوإذَا ب ِّشـ ـ ـ َـر أ َ
َك هظ ـ ـ ــيم﴿ ﴾28يـتـ ـ ـ ــوار ٌى هم ـ ـ ــن الْ َق ـ ـ ــوهم هم ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ه
ـوء َم ـ ـ ــا ب ِّش ـ ـ ـ َـر
َ ْ
ََ َ َ
ٌ
به ـ هـه أَميْ هسـ ــكه علَ ـ ٌـى هـ ـ ٍ
ـون أ َْم يد ُّس ــه ه التُّـ ــر ه
اب أََال َس ــاءَ َم ــا
َ
َ
َ
ََْيكمو َن ﴿﴾21
ـش ه ْات َْر ه
﴿ َوَال َمتـْ ـ ه
ض َولَـ ــن
ض َمَر ًحـ ــا إهنـَّ ـ َ
ـك لَـ ــن َختْ ـ ـ هر َق ْات َْر َ
اجلهبَ َال ط ًوال ﴾
تَـْبـل َغ ْ
ه
ه
﴿ لَـ ـ هو اطَّلَعـ ــت علَـ ــيهم لَولَّيـ ـ ه
ت هم ـ ـْنـه ْم
ـت م ـ ـْنـه ْم فـ ـ َـر ًارا َولَملْئ ـ ـ َ
ْ َ َ ْ ْ َْ َ
ر ْعبًا ﴾
ه ه
ين قَالوا ّاخت َذ اهلل َولدا﴾
﴿وينذ َر الّذ َ
ك َرـ ْـم َجنَّــاا َع ـ ْد ٍن َْجت ـ هري همــن َْحتــته ه م ْاتَنْـ َهــار َيَلَّـ ْـو َن
﴿أولَــٌئه َ
ه ه
َسـا هور همـن َذ َهـ ٍ
ض ًـرا ِّمـن سـند ٍس
ب َويَـ ْلبَسـو َن ثهيَابًـا خ ْ
ف َيها م ْـن أ َ َ
َّكئهــني فهيهــا علَــى ْاتَرائـه ه ه
ٍ ه
ت
ـك ن ْعـ َـم الَّ،ـ َـواب َو َحســنَ ْ
َوإه ْســتَْبـَرق ُّمت َ َ َ
َ
م ْرتَـ َف ًقا ﴿﴾40
﴿و َح َف ْفنَامهَا بهنَ ْخ ٍل﴾
َ

ه
يع له طَلَبا﴾
﴿أَو ي ْ
صبه َح َماؤَها َغ ًورا فَـلَ ْن تَ ْستَط َ
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الكهف

ه ه ه
اســجدوا هآل َد َم فَســجدوا إهَّال إهبْلهــيس َكــا َن 21
﴿ َوإه ْذ قـ ْلنَــا ل ْل َم َالئ َكــة ْ
َ َ
َ

524

الكهف

﴿وي ـ ــوَم يـقـ ــول نَـ ــادوا شـ ــرَكائهي الَّـ ـ هـذين َز َعمـ ــتم فَـ ـ َـد َعوهم فَـلَـ ــم 25
ََ ْ َ
ْ ْ ْ
َ ْ ْ
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52
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31-43

581

الكهف
الكهف

مر

مر

اجلهـ ِّـن فَـ َفســق عــن أَم ـ هر ربِّـ هـه أَفَـتَت ه
َّخذونَــه َوذ ِّريـَّتَــه أ َْولهيَــاءَ همــن
همـ َـن ْ
ََ َْ ْ َ
د هوين وهم لَكم عد ٌّو بهْئ ه ه ه
ني بَ َدًال ﴿﴾21
َ ْ ْ َ
س للظَّالم َ
َ
َ َ
يَ ْستَ هجيبوا َر ْم َو َج َع ْلنَا بَـْيـنَـهم َّم ْوبهًقا ﴾
ه
وس ٌى لهَفتَاه َال أَبْـَرح َح َّ ٌت أَبْـل َغ َْجم َم َع الْبَ ْحَريْ هن أ َْو
﴿ َوإ ْذ قَ َال م َ
أَم ه
ض َي حقبًا ﴾
ْ
َنسانهيه إهَّال الشَّْيطَان أَ ْن أَذْكَره ﴾
﴿ َوَما أ َ
احل هدي ـ هـد ح ـ َّ ٌ ه
الص ـ َـدفَـ ْ ه
ـال
ني قَ ـ َ
ـني َّ
ـاو ٌى بَـ ـ ْ َ
َ
﴿آت ـ هـوين زبَـ ـ َـر َْ
ـت إ َذا َس ـ َ
انفخوا َح َّ ٌت إه َذا َج َعلَه نَ ًارا قَ َال آت هوين أفْ هر ْغ َعلَْي هه قهطًْرا ﴾
﴿كهــيعص ﴿ ﴾0هذ ْكــر ر ْمح ـ ه
ـك َعْبـ َـده َزَك هريَّــا ﴿ ﴾5إه ْذ
ـت َربِّـ َ
ََ
ب إه ِّين َوَهـ َـن الْ َعظْــم همـ ِّـين
ـاد ٌى َربَّــه نهـ َـداءً َخ هفيًّــا ﴿ ﴾4قَـ َ
ـال َر ِّ
نَـ َ
ب َش هـقيًّا ﴿َ ﴾3وإه ِّين
ك َر ِّ
َوا ْشتَـ َع َل َّ
الرأْس َشْيبًا َوَملْ أَكن بهـد َعائه َ
ه
ه
هخ ْفــت الْمــوه ه
ه
ـب هيل همــن
ايل مــن َوَرائــي َوَكانَــت ْامـ َـرأهَيت َعــاقًرا فَـ َهـ ْ
ََ َ
لَّـد ه
ه
ه
ب
اج َع ْلــه َر ِّ
َ
ـوب َو ْ
نك َوليًّــا ﴿ ﴾2يَـ هرث هين َويَـ هرث مـ ْـن آل يَـ ْعقـ َ
ـىي َملْ َْجن َعـل لَّـه
َر هضيًّا ﴿ ﴾2يَـا َزَك هريَّـا إهنَّـا نـبَشِّـرَك بهغ َـالٍم ْ
امسـه ََْي َ ٌ
َىن يك ــون هيل غ ـ َـالم وَكانَـ ه
ـت
هم ــن قَـْب ــل َهمسيًّــا ﴿ ﴾1قَـ َ
ـال َر ِّ
ب أ ٌَّ َ
ٌَ
امــرأهَيت عــاقهرا وقَـ ْد بـلَ ْغــت همــن الْ هكـ هـرب هعتهيًّــا ﴿ ﴾8قَـ َ ه
ك
ـال َك ـ ٌَذل َ
َ َ
َْ َ ً َ َ
ـك هم ــن قَـْب ــل َوَملْ تَ ــك
قَ ـ َ
ـني َوقَـ ـ ْد َخلَ ْقت ـ َ
ـال َربُّـ َ
ـك ه ـ َـو َعلَ ـ َّـي َه ـ ِّ ٌ
ـك أََّال ت َكلِّ ـ َـم
اج َع ــل ِّيل آيَ ـةً قَـ َ
َش ـ ْـيئًا ﴿ ﴾1قَـ َ
ـال َر ِّ
ـال آيَـت ـ َ
ب ْ
ث لَيَ ٍال َس هويًّا ﴿﴾01
َّاس ثََال َ
الن َ
َّخلَ ـ ـ ـ ـ هـة تس ـ ـ ـ ــاقه ْط َعلَي ـ ـ ـ ـ ه
﴿وه ـ ـ ـ ـ ِّـزي إهلَي ـ ـ ـ ـ ه
ـك رطَبً ـ ـ ـ ــا
ـك ههنـ ـ ـ ـ ـ ْذ هع الن ْ
ْ
ْ
َ
َ
َجنهيًّا ﴿﴾52
﴿ ٌَذلهـ ـ ـ ـ ـ َ ه
احلَـ ـ ـ ـ ـ ِّـق الَّـ ـ ـ ـ ـ هـذي فهيـ ـ ـ ـ ـ هـه
يسـ ـ ـ ـ ــى ابْـ ـ ـ ـ ــن َمـ ـ ـ ـ ـ ْـرََ قَـ ـ ـ ـ ـ ْـوَل ْ
ـك ع َ
342
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ميَْتَـرو َن ﴿ ﴾43ما َكـا َن لهلَّـ هـه أَن يـت ه
َّخـ َذ همـن َولَ ٍـد س ْـب َحانَه إه َذا
َ
َ
ه
﴾وإه َّن اللَّـ ــهَ َرِّيب
قَ َ
ض ـ ٌـى أ َْم ـ ًـرا فَإَّمنَــا يَـق ــول لَــه ك ــن فَـيَك ــون﴿َ 42
ه
ف
اعب ـ ــدوهۚ َه ـ ــٌ َذا هص ـ ـ َـرا ٌ
َوَربُّك ـ ـ ْـم فَ ْ
يم ﴿﴾42فَـ ـ ْ
ـاختَـلَ َ
ط ُّم ْس ـ ــتَق ٌ
ه
ه
هه
ين َك َف ــروا هم ــن َّم ْش ـ َـه هد يَـ ـ ْـوٍم
ْات ْ
َح ـ َـزاب م ــن بَـْي ــن ْم فَـ َويْ ـ ٌـل لِّلَّ ــذ َ
ه
ه
َمسع هبههم وأَب ه
ص ْـر يَـ ْـوَم يَأْتونَـنَـا لَـٌ هك هن الظَّـالهمو َن
َعظي ٍم ﴿ ﴾41أ ْ ْ ْ َ ْ
ه
احلسـرةه إه ْذ ق ه
الْيَـ ْوَم ه َ ٍ ه ٍ
ض َـي
ض َـالل ُّمبـني ﴿َ ﴾48وأَنـذ ْره ْم يَـ ْـوَم َْ ْ َ
ْات َْم ـ ــرَوه ْم ه َغ ْفلَـ ـ ٍـة َوه ـ ـ ْـم َال يـ ْؤهمن ـ ــو َن﴿﴾41إهنَّـ ــا َْحن ـ ــن نَ ـ ـ هرث
ض َوَم ْن َعلَْيـ َها َوإهلَْيـنَا يـ ْر َجعو َن﴿﴾31
ْات َْر َ
ه ه
ـوال
صــا َوَكــا َن َرسـ ً
وسـ ٌـى إهنَّــه َكــا َن خمْلَ ً
﴿ َواذْكـ ْـر ه الْكتَــاب م َ
نَّبهيًّا ﴾
ه ه
ه
ني ﴾
﴿لتبَشَِّر بهه الْمتَّق َ
ـك الْق ـ ْـرآ َن لهتَ ْش ـ َق ٌى﴿ ﴾5إهَّال تَ ـذْكهَرًة
َنزلْنَــا َعلَْي ـ َ
﴿ط ــه﴿َ ﴾0م ــا أ َ
لِّ َمن َیْ َش ٌى﴿﴾4
هه ه
وس ٌى ﴾
س ه نَـ ْفسه خي َفةً ُّم َ
﴿فَأ َْو َج َ
ه
ب َر ْم طَ هري ًقا
َس هر بهعهبَ هادي فَ ْ
اض هر ْ
وس ٌى أَ ْن أ ْ
﴿ َولََق ْد أ َْو َحْيـنَا إ َ ٌىل م َ
ه الْبَ ْح ـ هر يَـبَ ًســا َّال َختَــا َد َرًكــا َوَال َختْ َشـ ٌـى ﴿ ﴾11فَ ـأَتْـبَـ َعه ْم
ه
ه
ه هه ه
َضـ َّـل
ف ْر َعـ ْـون ننــوده فَـغَشـيَـهم ِّمـ َـن الْــيَ ِّم َمــا َغشـيَـه ْم ﴿َ ﴾18وأ َ
فهْر َع ْون قَـ ْوَمه َوَما َه َد ٌى ﴿﴾11

20

512

11

012

4-0

013

28

010

11-11

-011
-531
521

ه
َص َواا له َّلر ْمحَ هن فَال تَ ْس َمع إهَّال َمهْساً ﴾
﴿ َو َخ َش َعت ْات ْ
000
ت الْوجوه لهْل َح ِّي الْ َقيُّ هوم﴾
﴿و َعنَ ْ
َ
﴿ وأْمر أَهلَك به َّ ه
045
اصطَه ْرب َعلَْيـ َها﴾
َ ْ ْ َ
الصالَة َو ْ
ه ه
ه
هه
ى 81
ـاد ٌ
ب مغَاضبًا فَظَ َّن أَن لَّن نـَّ ْقـد َر َعلَْيـه فَـنَ َ
َ
﴿و َذا النُّون إذ ذَّ َه َ
ه
ك إه ِّين كنـ ــت همـ ـ َـن
ـت سـ ـ ْـب َحانَ َ
ه الظُّل َمـ ــاا أَن َّال إهلَـ ــٌهَ إهَّال أَنـ ـ َ
هه
ني ﴾
الظَّالم َ
018
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اتنبياء

ه
ت أَنفسه ْم
َ
يس َها َوه ْم ه َما ا ْشتَـ َه ْ
﴿ال يَ ْس َمعو َن َحس َ
َخالهدو َن﴾

احلج

ٍ ه
َصــابه َخْي ــر 00
﴿ َوهمـ َـن النَّـ ه
ـاس َمــن يَـ ْعبــد اللَّ ــهَ َعلَـ ٌـى َحـ ْـر فَ ـإ ْن أ َ َ ٌ

احلج
احلج
احلج

015

ه
اطْمـأ َّ ه
ـب َعلَـ ٌـى َو ْج ه ـ هـه َخ هسـ َـر الـ ُّـدنْـيَا
َن بهــه َوإه ْن أ َ
َ
َصــابَـْته فْتـنَـةٌ ان َقلَـ َ
ه
اخل ْسَران الْمبهني ﴾
ك ه َو ْ
َو ْاآل هخَرَة ٌذَل َ
ه
ه
﴿رــدِّمت ه
اســم 31
ص ـلَ َو ٌ
اا َوَم َســاجد ي ـ ْذ َكر ف َيهــا ْ
صـ َـوامع َوبهيَـ ٌـع َو َ
َ ْ َ
ي َع هز ٌيز﴾
اللَّ هـه َك،ه ًريا َولَيَنصَر َّن اللَّـه َمن يَنصره إه َّن اللَّـهَ لََق هو ٌّ
ه ه
33
ف َكا َن نَ هك هري ﴾
َخ ْذتـه ْم فَ َكْي َ
ين مثَّ أ َ
﴿فَأ َْملَْيت ل ْل َكاف هر َ

ـني أَيْ ـ ـ هـدي ه م وم ـ ــا َخ ْل َفه ـ ــم وإه َىل اللَّـ ـ ـ هـه تـرج ـ ــع 12
﴿يَـ ْعلَ ـ ــم َم ـ ــا بَـ ـ ـ ْ َ
َْ
ْ ََ
ْ َ

581

51

510
028
411

ْاتمور﴾

املؤمنون

اإلنس ـ ــا َن هم ـ ــن س ـ ـ َـاللٍَة ِّم ـ ــن هط ـ ـ ٍ
ه
ني ﴿ ﴾05مثَّ 03-05
﴿ َولََق ـ ـ ْد َخلَ ْقنَـ ــا ْ َ

املؤمنون

احلَيَاةه ُّ
الدنْـيَا َما َهـٌ َذا إهَّال بَ َشٌر ِّمْ،ـلك ْم يَأْكل
﴿ َوأَتْـَرفْـنَاه ْم ه ْ
هممَّا تَأْكلو َن همْنه َويَ ْشَرب هممَّا تَ ْشَربو َن ﴾

َج َع ْلنَــاه نطْ َف ـةً ه قَــرا ٍر َّم هك ـ ٍ
ني ﴿ ﴾04مثَّ َخلَ ْقنَــا النُّطْ َف ـةَ َعلَ َق ـةً
َ
ه
ضغَةً فَخلَ ْقنَـا الْم ْ ه
ـام
فَ َخلَ ْقنَا الْ َعلَ َقةَ م ْ َ
ضـغَةَ عظَ ًامـا فَ َك َس ْـونَا الْعظَ َ
َح َس ـ ـ ـ ــن
َحلْ ًم ـ ـ ـ ــا مثَّ أ َ
ـارَك اللَّـ ـ ـ ـ ــه أ ْ
َنشـ ـ ـ ـ ـأْنَاه َخ ْل ًق ـ ـ ـ ــا َ
آخ ـ ـ ـ ـ َـر فَـتَبَ ـ ـ ـ ـ َ
ْ هه
ني ﴿﴾﴾03
اخلَالق َ

511

44

038

املؤمنون

ه
هه
ني ﴾
صبهح َّن نَادم َ
﴿ قَ َال َع َّما قَل ٍيل لَّي ْ

31

038

النور

ه
ضوا همن أَب ه
هه
ك 41
وجه ْم ٌَذل َ
﴿قل لِّْلم ْؤمن َ
ني يَـغ ُّ ْ ْ َ
صا هره ْم َوََْي َفظوا فـر َ

013

الفرقان

ه
صنَـعو َن ﴾
أ َْزَك ٌى َر ْم إه َّن اللَّـهَ َخبهريٌ مبَا يَ ْ
ه
الس ـ ـ ـ ه
ـاع هة 03-00
ب به َّ
الس ـ ـ ـ َ
﴿بَـ ـ ـ ْـل َك ـ ـ ـ َّـذبوا به َّ َ
ـاعة َوأ َْعتَـ ـ ـ ـ ْدنَا ل َم ـ ـ ــن َك ـ ـ ـ َّـذ َ
س ــعهريا ﴿﴾00إ َذا رأَتْـه ــم ِّم ــن َّم َك ـ ٍ
ـان بَعهي ـ ٍـد َهمسعـ ـوا َرَــا تَـغَيُّظًــا
َ
َ ً
344
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ه
ه
ه
ني َد َع ـ ْـوا
ـريا ﴿َ ﴾05وإه َذا ألْق ـ ـوا مْنـ َه ــا َم َكانً ــا َ
ض ـ ـيِّـ ًقا ُّم َق ـ َّـرن َ
َوَزف ـ ً
ه
ه
ـورا
هنَال َ
ك ثـب ًورا ﴿َّ ﴾04ال تَ ْدعوا الْيَـ ْوَم ثـب ًورا َواح ًدا َو ْادعـوا ثـب ً
َك،ه ًريا ﴿﴾03
52
الس َماء بهالْغَ َم هام َونـِّزَل الْ َمالئه َكة تَن هزيالً﴾
﴿ َويَـ ْوَم تَ َشقَّق َّ

الفرقان

ـض الظَّـ ـ ه
ـامل َعلَـ ـ ٌـى ي َديْـ ـ هـه يـقـ ــول يـ ــا لَْيتَنه َّ
ياختَـ ـ ْذا مـ ــع 58-51
َويَـ ـ ْـوَم يَـ َعـ ـ ُّ
َ
َ َ
َ َ
الرسولهس ـ ـ ـ ـ ـبه ًيال﴿ ﴾51يـ ـ ـ ـ ــا ويـلَـ ـ ـ ـ ــت لَيتَـ ـ ـ ـ ـ هـين َمل أ َّه
َخت ـ ـ ـ ـ ـ ْذ ف َالنًـ ـ ـ ـ ــا
َ َ ْ ٌَ ْ
ْ
َّ َ

الفرقان

ب إه َّن قَـ ْوهمي َّاختَذوا َهـٌ َذا الْق ْرآ َن
الرسول يَا َر ِّ
﴿وقَ َال َّ
َ
َم ْهج ًورا ﴿﴾41
﴿ بهله َسان َعَرهيب مبه ْني﴾
ُّعاءَ إه َذا َولَّْوا
َّك َال ت ْس همع الْ َم ْوتَ ٌى َوَال ت ْس همع ُّ
﴿ إهن َ
الص َّم الد َ
ه
ين﴾
م ْدب هر َ
ه
﴿إهنَّا ر ُّادوه إهلَي ه ه ه
ني ﴾
ك َو َجاعلوه م َن الْم ْر َسل َ
ْ
َ
﴿م ـ ـ ْـن إهلَ ـ ــٌهٌ َغْيـ ـ ــر اللَّـ ـ ـ هـه يَـ ـ ـأْتهيكم بهلَْي ـ ـ ٍـل تَ ْس ـ ــكنو َن فهي ـ ـ هـه أَفَ ـ ـ َـال
َ
تـب ه
صرو َن﴾
ْ
ه
ض فَ َما َكا َن لَه همن فهئَ ٍة يَنصرونَه
﴿ فَ َخ َس ْفنَا بهه َوبه َدا هره ْات َْر َ
ه
ه ه ه
ه
ين﴾
من دون اللَّـه َوَما َكا َن م َن الْمنتَص هر َ
ه
ه ه
صبهحو َن ﴾
ني متْسو َن َوح َ
﴿فَسْب َحا َن اهلل ح َ
ني ت ْ

الشعراء
النمل
القصص
القصص
القصص
الروم
لقمان
لقمان
لقمان

َخله ًيال﴿﴾58

511

41

515

012

21

81

505

11

403

10

48

80

021

11

084

01

54

﴿إهنَّأَنْ َكراْتَصو ه
اا لَصوتاْ ه
حلم هري﴾
َْ
َ َْ
ه
اهرةً وب ه
ه
51
اطنَةً﴾
﴿وأ ْ
َسبَ َغ َعلَْيك ْم ن َع َمه ظَ َ َ َ
َ
ـاع هة ويـنَـ ـ ِّـزل الْغَْيـ ـ َ ويـ ْعلَ ــم م ــا ه 43
﴿ إه َّن اللَّـ ــهَ هعن ـ َـده هع ْل ــم َّ
ََ َ
الس ـ َ َ
ْاتَرح ـ هـام وم ــا تَـ ـ ْد هري نـَ ْف ــس َّم ــاذَا تَك ه
ْس ــب َغ ـ ًـدا َوَم ــا تَـ ـ ْد هري
ْ َ ََ
ٌ
ه
ه
َي أ َْر ٍ
يم َخبهريٌ﴾
س بهأ ِّ
ض َمتوا إ َّن اللَّـهَ َعل ٌ
نَـ ْف ٌ
345
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السجدة

﴿أَوَمل يـه هد َرم َكم أ َْهلَكْنَا همن قَـبله ه م ِّمن الْقر ه
ون ميَْشو َن ه
ْ
َ ْ َْ ْ ْ
َ
ه
ٍ
َم َساكهنه ه ْم إه َّن ه ٌذَل َ
ك َآليَاا أَفَ َال يَ ْس َمعو َن ﴿ ﴾52أ ََوَملْ
يَـَرْوا أَنَّا نَسوق الْ َماءَ إه َىل ْاتَْر ه
اجلرهز فَـن ْخرهج بههه َزْر ًعا تَأْكل
ض ْ
همْنه أَنْـعامهم وأَنفسهم أَفَ َال يـب ه
صرو َن ﴿﴾51
ْ
ْ
َ َْ
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ـت 01
َ
َْ
ْ َْ ْ ْ َ

081

اتحزاب

52

082

52

015

42

411

21-22

081

58

402

23

414

41

511
418

اتحزاب
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اتحزاب

سبأ
سبأ
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احلن ـ ـ ـ ـ ـ ه
ْاتَبص ـ ـ ـ ـ ــار وبـلَغَ ـ ـ ـ ـ ـ ه
ـاجَر َوتَظنُّ ـ ـ ـ ـ ــو َن بهاللَّـ ـ ـ ـ ـ ـ هـه
ـت الْقل ـ ـ ـ ـ ــوب ََْ
ْ َ ََ
الظُّنونَا﴿﴾01
َّ ه
ين َك َفــروا بهغَـ ْـي هظ ه ْم َملْ يَـنَــالوا َخْي ـ ًـرا َوَك َفــى اللَّ ــه
﴿ َوَرَّد اللَّ ــه الــذ َ
هه
ني الْ هقتَ َال َوَكا َن اللَّـه قَ هويًّا َع هز ًيزا ﴿﴾52
الْم ْؤمن َ
﴿ فَ هري ًقا تَـ ْقتـلو َن َوتَأْ هسرو َن فَ هري ًقا ﴾
ه ٍ
ه ه
ض ـى اللَّــه َوَرس ـوله أ َْمـ ًـرا أَن
﴿ َوَمــا َكــا َن لمـ ْـؤم ٍن َوَال م ْؤمنَــة إه َذا قَ َ
اخلهيَ ـ َـرة همـ ْـن أ َْم ـ هرهه ْم َوَمــن يَـ ْعـ ه
ـص اللَّــهَ َوَرس ـولَه فَـ َق ـ ْد
يَكــو َن َرــم ْ
ض َالًال ُّمبهينًا ﴾
ض َّل َ
َ
﴿ي ـ ْوَم تـ َقلَّــب وجــوهه ْم ه النَّــا هر يَـقولــو َن يَــا لَْيتَـنَــا أَطَ ْعنَــا اللَّ ــهَ
ـادتَـنَا َوكبَـَراءَنَـا
َوأَطَ ْعنَا َّ
الرس َوال ﴿َ ﴾22وقَالوا َربـَّنَا إهنَّـا أَطَ ْعنَـا َس َ
السبه َيال ﴿﴾21
َضلُّونَا َّ
فَأ َ
اك إهَّال َكافَّـ ـةً لِّلنَّ ـ ه ه
ـريا َونَـ هـذ ًيرا َولَ ــٌ هك َّن أَ ْكَ،ـ ـ َـر
﴿ َوَم ــا أ َْر َسـ ـ ْلنَ َ
ـاس بَش ـ ً
الن ه
َّاس َال يَـ ْعلَمو َن ﴾
﴿و هحيــل بـيـ ـنَـهم وب ــني مــا ي ْش ـتَـهو َن َكمــا فعهــل بهأَ ْشــي ه
اع ه ْم همـ ْـن
َ َ َ
َ َ َْ ْ َ َ ْ َ َ َ
ك م هر ٍ
يب﴾
قَـْبل إهنـَّه ْم َكانوا ه َش ٍّ
﴿هم يصطَ هرخو َن فهيها ربـَّنا أَخ هرجنا نَـعمل ص ه
احلًا َغْيـ َـر الَّ هـذي
َْْ
َ َ َ ْ َْ ْ َ ْ َ
كنَّــا نَـ ْع َمــل أ ََوَملْ نـ َع ِّمـ ْـركم َّمــا يَـتَ ـ َذ َّكر فهيـ هـه َمــن تَـ َذ َّكَر َو َجــاءَكم
الن ه
َّذير فَذوقوا فَما لهلظَّاله همني همن ن ه
َّص ٍري ﴾
َ
َ
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ه
َّه َار فَهإ َذا هم ُّمظْلهمو َن ﴾
﴿وآيَةٌ َّرم اللَّْيل نَ ْسلَخ مْنه النـ َ
َ
الشـ ْـعَر َوَمــا يَنبَغهــي لَــه إه ْن هـ َـو إهَّال هذ ْكـ ٌـر َوق ـ ْـرآ ٌن
﴿وَمــا َعلَّ ْمنَــاه ِّ
َ
ني ﴾
ُّمبه ٌ
اجلَ هحي هم﴾
﴿فَاطَّلَ َع فَـَرآه ه َس َواء ْ
ه
الصَرا َط
اب الْم ْستَبهني﴿َ ﴾001وَه َديْـنَامهَا ِّ
﴿ َوآتَـْيـنَامهَا الْكتَ َ
ه
يم﴿﴾008
الْم ْستَق َ
﴿ ص والْقر ه
آن هذي ِّ
الذ ْك هر ﴿﴾0
َ ْ
ه ه
ه
َّجاةه َوتَ ْدعونَهين إه َىل النَّا هر﴾
﴿ويَا قَـ ْوم َما ليأ َْدعوك ْم إلَىالن َ
َ
ه
ت آيَاته قـ ْرآنًا َعَربهيًّا لَِّق ْوٍم يَـ ْعلَمو َن ﴾
اب ف ِّ
صلَ ْ
﴿كتَ ٌ
﴿فَأَرس ْلنَا علَيهم هرَيا صرصرا ه أَيَّ ٍام َّهحنس ٍ
اا ﴾
ْ َ َ ْ ْ ً َ ْ ًَ
َ
َّ ه ه ه ه ه ه ه
هه ه
يل ِّم ْن
﴿ال يَأْتيه الْبَاطل من بَـ ْني يَ َديْه َوَال م ْن َخ ْلفه تَنز ٌ
مح ٍ
ح هكي ٍم َه
يد﴾
َ
ت آيَاته أَأ َْع َج هم ٌّي
﴿ولَ ْو َج َع ْلنَاه قـ ْرآنًا أ َْع َج هميًّا لََّقالوا لَ ْوَال ف ِّ
صلَ ْ
َ
َّ ه
هه
ه
ين َال يـ ْؤهمنـو َن
َو َعَره ٌّ
ين َآمنـوا ه ًـدى َوشـ َفاءٌ َوالـذ َ
يب ق ْل ه َو للَّذ َ
هه
ه
ك يـنَــادو َن همــن َّم َكـ ٍ
ـان
ه آ َذاهنـ ْـم َوقْ ـٌـر َوهـ َـو َعلَـْـيه ْم َع ًمــى أولَـٌئ َ َ ْ
بعه ٍ
يد ﴾
َ
ـاجو َن ه اللَّـ هـه همـن بـع هـد مـا ه
َّ ه
يب لَـه ح َّجـتـه ْم
ين َيَ ُّ
َْ َ ْ
اسـتج َ
﴿ َوالـذ َ
ه
ه
ه
اب
ض ـ ـ ـ ـ ـةٌ عن ـ ـ ـ ـ َـد َرِّهب ـ ـ ـ ـ ـ ْم َو َعلَ ـ ـ ـ ـ ْـي ه ْم َغ َ
َداح َ
ـب َوَر ـ ـ ـ ـ ْـم َع ـ ـ ـ ـ ـ َذ ٌ
ض ــــ ٌ
ه
ه
ه
ـاحلَ ِّق َوالْ هميـ َـزا َن َوَمــا
ـاب بهـ ْ
َشــدي ٌد ﴿﴾02اللَّــه الَّــذي أَنـ َـزَل الْكتَـ َ
ه ه َّ ه
ين َال
يك لَ َع ـ َّـل َّ
يـ ـ ْد هر َ
الس ـ َ
ـاعةَ قَ هري ـ ٌ
ـب﴿﴾01يَ ْسـ ـتَـ ْعجل هبَــا ال ــذ َ
ه ه َّ ه
ين َآمن ـ ـوا م ْشـ ـ هـفقو َن همْنـ َه ـ ــا َويَـ ْعلَمـ ــو َن أَنـ ََّه ـ ــا
يـ ْؤمنـ ــو َن هبَـ ــا َوال ـ ــذ َ
الس ـ ـ ـ ـ ه ه
ه َّ ه
ض ـ ـ ـ ـ َـال ٍل
ْ
ـاعة لَف ـ ـ ـ ــي َ
ين ميَـ ـ ـ ــارو َن ه َّ َ
احلَـ ـ ـ ـ ُّـق أََال إ َّن ال ـ ـ ـ ــذ َ
ٍ
ي
يف بهعهبَ هادهه يَـ ْرزق َمن يَ َشـاء َوه َـو الْ َقـ هو ُّ
بَعهيد ﴿﴾08اللَّـه لَ هط ٌ
ث ْاآل هخ ـ ــرةه نَـ ـ ـ هزْد لَ ـ ــه ه
الْ َع هزي ـ ــز ﴿َ ﴾01م ـ ــن َك ـ ــا َن ي هري ـ ــد َح ـ ـ ْـر َ
َ

347

41

500

21

558

22

033

-001
008

088

10

502

30

411

14

015

02

585

35

521

33

411

55-02

081

الفهارس الفنية

الزخر
الزخر
الزخر
الزخر
الدخان
اجلاثية
الفتح
الفتح
ق

ق
ق
ق

فهـ ـ ـرس األحاديث النبوية

الدنْـيَا نـ ْؤتههه همْنـ َها وَما لَه ه ْاآل هخـرةه
ث ُّ
َح ْرثههه َوَمن َكا َن ي هريد َح ْر َ
َ
َ
همن نَّ ه
ص ٍ
يب ﴿﴾51أ َْم َر ْم شَرَكاء َشَرعوا َرم ِّم َن الـدِّي هن َمـا َملْ
يـ ـ ـأْ َذن بهـ ـ هـه اللَّـ ـ ــه ولَـ ــوَال َكلهم ـ ــة الْ َفص ـ ـ هـل لَق ه
ض ـ ـ َـي بَـْي ـ ـ ـنَـه ْم َوإه َّن
ْ
َ
َ ْ َ
هه
الظَّاله همني َرم ع َذ ه
هه
ني هممَّـا
ني م ْشفق َ
يم ﴿﴾50تَـَرى الظَّالم َ
َ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
َكس ــبوا وه ــو واقه ــع هبههــم والَّـ هـذين آمنـ ـوا وع هملـ ـوا َّ ه
ـاحل ه
اا ه
َ َ َ َ ٌ ْ َ َ َ ََ
الص ـ َ
ه
اجلنَّ ـ ه
رو ه
ـك ه ـ َـو
ـاا َر ــم َّم ــا يَ َش ــاءو َن هعن ـ َـد َرِّهبه ـ ْـم ٌذَل ـ َ
َْ َ
ض ــاا َْ
ضل الْ َكبهري ﴿﴾55
الْ َف ْ
وها همبَا كنت ْم تَـ ْع َملو َن﴿﴾15
ك ْ
﴿ َوتهْل َ
اجلَنَّة الَّهيت أوهرثْـتم َ
﴿ لَك ْم فه َيها فَاكه َهةٌ َك،ه َريةٌ ِّمْنـ َها تَأْكلو َن ﴾
ه
﴿ إه َّن الْم ْج هرهم َ ه
َّم َخالهدو َن ﴿﴾13
ني َع َذاب َج َهن َ
﴿وَونَ َاد ْوا يَا َمالهك لهيَـ ْق ه
ك قَ َال إهنَّكم َّماكه،و َن﴾
ض َعلَْيـنَا َربُّ َ
ه
الع َذابهَقلهيالّ إنّكم َعائهدون﴾
﴿إنّا َكاشفوا َ
ه
نساك ْم َك َما نَ هسيت ْم لهَقاءَ يَـ ْوهمك ْم َهـٌ َذا َوَمأْ َواكم
َ
يل الْيَـ ْوَم نَ َ
﴿وق َ
ه
ين ﴾
النَّار َوَما لَكم ِّمن نَّاص هر َ
ك فَـْت ًحا ُّمبهينًا ﴿﴾0
﴿إهنَّا فَـتَ ْحنَا لَ َ
ه
هه
ه
يما ﴾
﴿ َوَم ْن أ َْو ٌَىف مبَا َع َ
اه َد َعلَْيه اللَّـهَ فَ َسيـ ْؤتيه أ ْ
َجًرا َعظ ً
يد ﴿ ﴾0بل ع هجبوا أَن جاءهم ُّم ه
آن الْم هج ه
ه
نذٌر
َْ َ
﴿ق َوالْق ْر َ
ََ
ه
ه
يب ﴿﴾5
ِّمْنـه ْم فَـ َق َال الْ َكافرو َن َهـٌ َذا َش ْيءٌ َعج ٌ
﴿بل ع هجبوا أَن جاءهم ُّم ه
نذٌر ِّمْنـه ْم فَـ َق َال الْ َكافهرو َن َهـٌ َذا
َْ َ
ََ
ه
يب ﴾
َش ْيءٌ َعج ٌ
ضي ٌد هرْزقًا لهْلعه ه
ه ٍ
اا َرا طَْلع نَ ه
باد﴾
﴿ َوالن ْ
َّخ َل بَاس َق َ ٌ
﴿وجاءا سكْرةٌ امل ه
وا باحلَ ّق﴾
ََ َ َ َ
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الذارياا

ض إهنَّه َحل ٌّق ِّمْ،ل ما أَنَّكم تَ ه
الس َم هاء َو ْات َْر ه
نطقو َن﴾
﴿فَـ َوَر ِّ
ب َّ
َ ََ ْ

54

505

الطور

ه
هه
ه
يما ﴾
﴿ َوَم ْن أ َْو ٌَىف مبَا َع َ
اه َد َعلَْيه اللَّـهَ فَ َسيـ ْؤتيه أ ْ
َجًرا َعظ ً

5-0

012

﴿والطُّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوهر ﴿ ﴾0وكهتَ ٍامبَّس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطوٍر ﴿ ﴾5ه ر ٍّق 3-0
َ
َ ْ
َ

011

الطور
الطور

َّمنشوٍر ﴿ ﴾4والْبـي ه
ت الْ َم ْعموهر ﴿﴾3
َ َْ
﴿ فَـ ْليأْتوا هحب هدي ٍ ِّمْ،له هه إهن َكانوا ه ه
ني ﴿﴾﴾43
صادق َ
َ َ
َ

43

﴿والـ ـ ـ ـ ـنَّج هم إهذَا ه ـ ـ ـ ــو ٌى ﴿ ﴾0م ـ ـ ـ ــا ض ـ ـ ـ ـ َّـل ص ـ ـ ـ ـ ه
ـاحبكم وم ـ ـ ـ ــا 55-0
َ َ
َ ْ
َ
ْ ََ
َ َ
َغــو ٌى ﴿ ﴾5ومــا ي ه
نطــق َع ـ هن ا ْرـَ َـو ٌى ﴿ ﴾4إه ْن هـ َـو إهَّال َو ْحــي
ََ َ
َ
النجم

551
452

ٌ
ـوح ٌى ﴿َ ﴾3علَّمـ ـ ـ ـ ـ ــه َشـ ـ ـ ـ ـ ـ هـديد الْقـ ـ ـ ـ ـ ــو ٌى ﴿ ﴾2ذو همـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرةٍ
يـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
َ
َ
اس ـ ـ ـ ـ ـتَـ َو ٌى ﴿َ ﴾2وه ـ ـ ـ ـ ـ َـو بهـ ـ ـ ـ ـ ْـاتف هق ْات َْعلَـ ـ ـ ـ ـ ٌـى ﴿ ﴾1مثَّ َدنَـ ـ ـ ـ ــا
فَ ْ
ـاب قَـ ْو َسـ ْ ه
ىن ﴿ ﴾1فَـأ َْو َح ٌى إه َ ٌىل
ـني أ َْو أ َْد ٌَ
فَـتَ َـد َّ ٌىل ﴿ ﴾8فَ َكــا َن قَـ َ
هه
ب الْفـ ـ ـ ـ ـ ـ َـؤاد َمـ ـ ـ ـ ـ ــا
َعْبـ ـ ـ ـ ـ ــده َمـ ـ ـ ـ ـ ــا أ َْو َح ـ ـ ـ ـ ـ ٌـى ﴿َ ﴾01مـ ـ ـ ـ ـ ــا َك ـ ـ ـ ـ ـ ـ َذ َ
َرأ ٌ
َى ﴿ ﴾00أَفَـت َمارونَـ ـه َعلٌَى َم ــا يَـ ـ َـر ٌى ﴿َ ﴾05ولََقـ ـ ْد َرآه نَـ ْزلَـ ـةً
أ ْخـ ـ َـر ٌى ﴿ ﴾04هعنـ ـ َـد هس ـ ـ ْد َرةه الْمنتَـ َهـ ـ ٌـى﴿ ﴾03هعنـ ـ َـد َها َجنَّـ ــة
غ
السـ ْد َرةَ َمـا يَـ ْغ َش ٌـى﴿َ ﴾02مــا َزا َ
الْ َمـأْ َو ٌى ﴿ ﴾02إه ْذ يَـ ْغ َشـى ِّ
َى همـ ـ ـ ــن آيـ ـ ـ ـ ه
ـاا َربِّـ ـ ـ ـ هـه
الْبَ َ
صـ ـ ـ ــر َوَمـ ـ ـ ــا طَغَـ ـ ـ ـ ٌـى ﴿ ﴾01لََق ـ ـ ـ ـ ْد َرأ ٌ ْ َ
الْكْبـر ٌى ﴿ ﴾08أَفَـرأَيْـتم َّ
ا َوالْع َّـز ٌى ﴿َ ﴾01وَمنَـا َة الَّ،الهَ،ـةَ
الال َ
َ
َ
ـك إهذًا
ْات ْخـ َـر ٌى ﴿ ﴾51أَلَكــم الـ َّـذ َكر َولَــه ْاتنَ،ـ ٌـى ﴿ ﴾50تهْلـ َ
قه ْس َمةٌ هض َيز ٌى ﴿﴾55

النجم

﴿والنَّج هم إه َذا هو ٌى ﴿﴾0ما ض َّل ص ه
ى ﴿5-0 ﴾5
احبك ْم َوَما َغ َو ٌ
َ ْ
َ َ َ
ََ

القمر

﴿خ َّش ـ ــعا أَبص ـ ــارهم َیْرج ـ ــو َن هم ـ ــن ْاتَج ـ ـ َـد ه
اد 11
اث َك ـ ـأَنـَّه ْم َج ـ ـ َـر ٌ
َ ْ
ً َْ ْ

ُّمنتَ هشٌر﴾
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﴿فَـ َفتَحنَا أَبـواب َّ ه ه ٍ ه
ض 05-00
الس َماء مبَاء ُّمْنـ َهم ٍر ﴿َ ﴾00وفَ َّج ْرنَا ْات َْر َ
ْ َْ َ
عيونًا فَالْتَـ َقى الْ َماء َعلَ ٌى أ َْم ٍر قَ ْد ق هد َر ﴿﴾05

القمر

فازَد هجر﴾
﴿فَك ّذبوا َعْب َدنَا وقَالوا َْجمنو ٌن ْ
ف َكا َن َع َذ هايب َونذ هر ﴾
﴿ فَ َكْي َ
ه
س َس َقَر ﴾
﴿ ْيوَم ي ْس َحبو َن ه النَّا هر َعلَ ٌى وجوه ه ْم ذوقوا َم َّ

الرمحان

﴿وهمن دوهنههما جنَّتَ ه
ان ﴾
َ َ
َ
﴿ َآلكهل ـ ــو َن هم ـ ــن ش ـ ــج ٍر ِّم ـ ــن زقُّـ ـ ٍ
ـوم ﴿ ﴾25فَ َم ـ ــالهئو َن همْنـ َه ـ ــا
َ
َ َ
احلَ همـي هم ﴿ ﴾23فَ َشـا هربو َن
الْبطو َن ﴿ ﴾24فَ َشا هربو َن َعلَْي هه هم َـن ْ
ب ا ْرهي هم ﴿﴾﴾22
ش ْر َ
﴿ما قَطَعتم همن لهين ٍة أَو تَـرْكتموها قَائهمةً علَى أص ه
ورَا فَبهإه ْذ هن
َ ْْ ْ َ ْ َ َ َ َ
ه ه
هه
ني﴾
ي الْ َفاسق َ
اللَّه َولي ْخ هز َ
﴿ إه َّن اللَّـه هَي ُّ َّ ه
هه
ه
صفًّا َكأَنـَّهم بـْنـيَا ٌن
َ
ين يـ َقاتلو َن ه َسبهيله َ
ب الذ َ
وص ﴾
َّم ْرص ٌ
ه
ـب َوبَ ِّشـ ـ ـ ـ ـ هر
﴿:وأ ْخ ـ ـ ـ ـ َـر ٌى حتبُّونَـ َه ـ ـ ـ ــا نَ ْ
ص ـ ـ ـ ـ ٌـر ِّم ـ ـ ـ ـ َـن اللَّ ـ ـ ـ ـ ـه َوفَـْت ٌح قَ هري ـ ـ ـ ـ ٌ
هه
ني ﴿﴾﴾04
الْم ْؤمن َ
﴿يا أَيـُّها النهَّيب همل حتِّرم ما أَح َّل اللَّـه لَ َ ه
اا
ك تَـْبتَغي َم ْر َ
ض َ
َ َ ُّ َ َ َ َ
ه
ك واللَّـه َغف ه
يم ﴿﴾﴾0
ٌ
ور َّرح ٌ
أ َْزَواج َ َ
َّ ه
ين َك َفروا َال تَـ ْعتَ هذروا الْيَـ ْوَم إهَّمنَا ْجتَزْو َن َما
﴿يَا أَيـُّ َها الذ َ
كنت ْم تَـ ْع َملو َن ﴾
﴿ تَـبَ َارَك الَّ هذي بهيَ هدهه الْملْك َوه َو َعلَ ٌى ك ِّل َش ْي ٍء قَ هد ٌير ﴾
ص ٍر َعاتهيَ ٍة ﴾
اد فَأ ْهلهكوا به هر ٍ
﴿ َوأ ََّما َع ٌ
ص ْر َ
يح َ
﴿احلَاقَّة﴿َ ﴾0ما ْاحلَاقَّة ﴿َ ﴾5وَما أ َْد َر َاك َما ْاحلَاقَّة ﴿﴾4
ْ
﴿فَأ ََّم ـ ـ ـ ــا َم ـ ـ ـ ـ ْـن أ هويتَ كهتَابَـ ـ ـ ــه بهيَ همينه ـ ـ ـ ـ هـه فَـيَـق ـ ـ ـ ــول َه ـ ـ ـ ــاؤم اقْـ ـ ـ ـ ـ َـرءوا
َين م َالقٍ هحسـ ــابهيَ ْه ﴿﴾51فَـهـ ــو ه
كهتَابهيَـ ـ ْـه﴿﴾01إه ِّين ظَنَنـ ــت أ ِّ
َ
َ
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الواقعة

احلشر
الصف
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يش ـ ـ ـ ـ ٍـة َّر ه
اض ـ ـ ـ ــيَ ٍة ﴿﴾50ه َجنَّ ـ ـ ـ ـ ٍـة َعالهيَ ـ ـ ـ ـ ٍـة ﴿﴾55قطوفـ َه ـ ـ ـ ــا
هع َ
ه
ه ه
َس ـ ـ ـلَ ْفت ْم ه ْاتَيـَّ ـ ـ هـام
َدانيَـ ـ ـةٌ ﴿﴾54كل ـ ـ ـوا َوا ْشـ ـ ـ َـربوا َهنيئًـ ـ ــا مبـَـ ــا أ ْ
ه هه
ه
ْ هه
اخلَاليَة ﴿َ ﴾53وأ ََّما َم ْن أ هويتَ كتَابَـه بهش َـماله فَـيَـقـول يَـا لَْيتَ هـين َملْ
وا كهتَابهيَ ـ ـ ْـه ﴿َ ﴾52وَملْ أ َْد هر َم ـ ــا هح َس ـ ــابهيَ ْه ﴿﴾52يَـ ــا لَْيتَـ َه ـ ــا
أ َ
َكانَ ه
ـت الْ َق ه
ـىن َع ِّـين َمالهيَ ْـه ﴿َ ﴾58هلَ َك َعـ ِّـين
اضـيَةَ ﴿َ ﴾51مـا أَ ْغ َ ٌ
س ْلطَانهيَ ْه ﴿﴾51
ول َك هرٍ ﴿ ﴾31وما هو بهَقوهل َش ه
﴿إهنَّه لََقول رس ٍ
يال َّما 35-31
اع ٍر قَله ً
ََ َ ْ
ْ َ
تـؤهمنو َن ﴿ ﴾30وَال بهَقوهل َك ه
اه ٍن قَله ًيال َّما تَ َذ َّكرو َن ﴿﴾35
ْ
َ ْ
﴿ فَـق ْلت ه
ه
َّارا ﴾
ْ
استَـ ْغفروا َربَّك ْم إنَّه َكا َن َغف ً

01

﴿ َّما لَك ْم َال تَـ ْرجو َن لهلَّ هـه َوقَ ًارا ﴿َ ﴾04وقَ ْد َخلَ َقك ْم أَطْوارا ﴿03-04 ﴾03
ًَ
55

﴿ َوَم َكروا َم ْكًرا كبَّ ًارا ﴿﴾55

ض همـ ـ ـ ــن الْ َكـ ـ ـ ــافه هرين 51-52
﴿ َوقَـ ـ ـ ـ َ
ـوح َّر ِّ
ـال نـ ـ ـ ـ ٌ
َ
ب َال تَـ ـ ـ ـ َذ ْر َعلَـ ـ ـ ــى ْات َْر ه َ

ه ه
ـاد َك َوَال يَلهـ ـدوا إهَّال
ـارا ﴿ ﴾52إهنَّـ َ
ـك إهن تَـ ـ َذ ْره ْم يضـ ـلُّوا عبَ ـ َ
َديَّـ ً
ه
َّارا ﴿﴾51
فَاجًرا َكف ً
َّل إهلَْي هه تَـْبته ًيال ﴾
اس َم َربِّ َ
﴿ َواذْك هر ْ
ك َوتَـبَت ْ
﴿ َك َّال إهنَّه تَذْكهَرةٌ ﴾
اإلنس ـ ه ه
ه
َّه هر َملْ يَك ــن َش ـ ْـيئًا
ـان ح ـ ٌ
ـني ِّم ـ َـن ال ــد ْ
َ
﴿ه ـ ْـل أَتَ ـ ٌـى َعلَ ــى ْ َ
َّمذْك ًورا ﴾
ب إه َ ٌىل أ َْهله هه يَـتَ َمطَّ ٌى ﴾
﴿مثَّ َذ َه َ
ه ه
ه
ص ًفا ﴿﴾﴾5
﴿ َوالْم ْر َس َالا ع ْرفًا ﴿ ﴾0فَالْ َعاص َفاا َع ْ
﴿ع َّم يَـتَ َساءَلو َن ﴾
َ
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﴿ع َّم يَـتَ َساءَلو َن ﴿َ ﴾0ع هن النَّبَهإ الْ َع هظي هم ﴿ ﴾5الَّ هذي ه ْم
َ
فه هيه خمْتَلهفو َن ﴿َ ﴾4ك َّال َسيَـ ْعلَمو َن ﴿﴾﴾3
ه ه
ـازا ﴿َ ﴾40ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدائه َق
ـني َم َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
﴿إه َّن ل ْلمتَّق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ه
ـب أَتْـَرابًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا﴿َ ﴾44وَكأْ ًسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َوأ َْعنَابًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ﴿َ ﴾45وَك َواعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ه
ه
ه َّ
د َهاقًا ﴿َّ ﴾43ال يَ ْس َمعو َن ف َيهـا لَ ْغ ًـوا َوَال كـذابًا﴿َ ﴾42ج َـزاءً
السـماو ه
اا َو ْات َْر ه
ض َوَمـا
ك َعطَاءً هح َسابًا ﴿َّ ﴾42ر ِّ
ِّمن َّربِّ َ
ب َّ َ َ
الر ْمحَــٌ هن َال ميَْلهك ــو َن همْن ــه هخطَابًــا ﴿ ﴾41يَـ ـ ْـوَم يَـق ــوم
بَـْيـنَـه َم ــا َّ
ه
الر ْمحَــٌن
ص ــفًّا َّال يَـتَ َكلَّم ــو َن إهَّال َم ـ ْـن أ هَذ َن لَــه َّ
ال ـ ُّـروح َوالْ َم َالئ َك ــة َ
ه
احلَـ ُّـق فَ َمــن َشــاءَ َّاختَـ َذ إه َ ٌىل
ـك الْيَ ـ ْـوم ْ
َوقَـ َ
صـ َـوابًا ﴿ٌ ﴾48ذَلـ َ
ـال َ
َربِّهه َمآبًا ﴿ ﴾41إهنَّا أَن َذ ْرنَاك ْم َع َذابًا قَ هريبًا يَـ ْـوَم يَنظـر الْ َم ْـرء َمـا
ت يَ َداه َويَـقول الْ َكافهر يَا لَْيتَهين كنت تـَرابًا ﴿﴾31
َّم ْ
قَد َ
ك َعطَاءً هح َسابًا﴾
﴿جَزاءً ِّمن َّربِّ َ
َ
﴿ هـ ــل أَتَـ ـ َ ه
ـاداه َربـُّ ــه بهـ ــالْ َو هاد
وسـ ـ ٌـى ﴿ ﴾02إه ْذ نَـ ـ َ
ـاك َحـ ــدي م َ
َ ْ
الْم َقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ه
ـب إه َ ٌىل فهْر َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـو َن إهنَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
َّس طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـوى ﴿ ﴾02ا ْذ َهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـك إه َ ٌىل
طَغَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـى ﴿ ﴾01فَـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـل َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل لَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ه
ـك
ك إه َ ٌىل َربِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
أَنتَـَزَّك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـى ﴿َ ﴾08وأ َْه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديَ َ
ب
فَـتَ ْخ َش ـ ـ ـ ٌـى ﴿ ﴾01فَـ ـ ـ ـأ ََراه ْاآليَـ ـ ـ ـةَ الْكْبـ ـ ـ ـ َـر ٌى ﴿ ﴾51فَ َك ـ ـ ـ َّـذ َ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـى ﴿﴾50مثَّ أ َْدبَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر يَ ْسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـع ٌى ﴿ ﴾55فَ َح َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر
َو َع َ
ـال أَنَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َربُّك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ـاد ٌى ﴿ ﴾54فَـ َق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
فَـنَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـال ْاآل هخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرةه
َخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َذه اللَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نَ َكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ْات َْعلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـى ﴿ ﴾53فَأ َ
َ
ه
ـك لَعهْبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرةً لِّ َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
َو ْات َ ٌ
وىل ﴿ ﴾52إه َّن ه ٌذَل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
َیْ َش ٌى ﴿﴾52
ه
ه
ربى﴾
﴿فإ َذا َجاءَا الطَّ َامة الك َ
ه
ه َّ
ه
نسـان
﴿ فَإ َذا َجـاءَا الط َّامـة الْكْبـ َـر ٌى ﴿ ﴾43يَـ ْـوَم يَـتَـ َذ َّكر ْاإل َ
َما َس َع ٌى ﴿﴾42
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﴿فَـ ـ ـ ـهإ َذا جـ ـ ـ ــاء ه
ـاخة﴿ ﴾44ي ـ ـ ـ ــوَم ي هفـ ـ ـ ـ ُّـر الْمـ ـ ـ ــرء همـ ـ ـ ــن 42-44
الصـ ـ ـ ـ َّ
ا َّ
َ ْ ْ
َ ْ َ
َ َ

َخ هيه ﴿ ﴾43وأ ِّم هه وأَبه هيه﴿﴾42وص ه
أه
احبَته هه َوبَنه هيه﴿﴾42
ََ
َ َ
ا ﴿َ ﴾0وإه َذا النُّجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
﴿إه َذا َّ
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـمس كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـوَر ْ
ا ﴿َ ﴾4وإه َذا الْعه َش ـ ـ ــار
ا ﴿َ ﴾5وإه َذا ْ
اجلهبَ ـ ـ ــال سـ ـ ـ ـيِّـَر ْ
ان َك ـ ـ ـ َـد َر ْ
ا ﴿َ ﴾2وإه َذا الْبه َح ـ ــار
ـت ﴿َ ﴾3وإه َذا الْوح ـ ــوش ح هش ـ ـ َـر ْ
عطِّلَ ـ ـ ْ
ودة
س ـ ـ ِّ
ـجَر ْ
ا ﴿َ ﴾2وإهذَا النـُّف ـ ــوس زِّو َج ـ ـ ْ
ـت﴿َ ﴾1وإهذَا الْ َم ـ ـ ْـوء َ
َي َذن ـ ـ ـ ٍ ه
ه
الص ـ ـ ــحف
ـت ﴿َ ﴾1وإه َذا ُّ
ت ﴿ ﴾8بهـ ـ ـ ـأ ِّ
ـب قتلَ ـ ـ ـ ْ
س ـ ـ ــئلَ ْ
ه
اجلَ هحــيم
ت ﴿َ ﴾00وإه َذا ْ
ا ﴿َ ﴾01وإه َذا َّ
ن هشـ َـر ْ
السـ َـماء كش ـطَ ْ
ا ﴿﴾05
س ِّعَر ْ
ا ﴿َ ﴾5وإهذَا
ا ﴿َ ﴾0وإهذَا النُّجـوم ان َك َـد َر ْ
َّمس ك ِّوَر ْ
﴿إهذَا الش ْ
ه
ـت ﴿َ ﴾3وإه َذا
ْ
اجلهبَـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـ ـ ـ ـيِّـَر ْ
ا ﴿َ ﴾4وإه َذا الْع َشـ ـ ـ ـ ــار عطِّلَـ ـ ـ ـ ـ ْ
ا ﴿َ ﴾2وإه َذا
ا ﴿َ ﴾2وإه َذا الْبه َحارس ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـجَر ْ
الْوحـ ـ ـ ـ ــوش ح هشـ ـ ـ ـ ـ َـر ْ
ه
َي ذَن ٍ
ـب
ت ﴿﴾8بهـأ ِّ
ودة سـئلَ ْ
النُّـفوس زِّو َج ْ
ت﴿َ ﴾1وإهذَا الْ َم ْـوء َ
ه
الس ـ ـ ـ َـماء
ـت ﴿َ ﴾1وإهذَا ُّ
ا ﴿َ ﴾01وإهذَا َّ
الصـ ـ ــحف ن هشـ ـ ـ َـر ْ
قتلَـ ـ ـ ْ
ه
اجلَنَّ ـ ــة
ا ﴿َ ﴾05وإه َذا ْ
ت ﴿َ ﴾00وإه َذا ْ
اجلَ هح ـ ــيم س ـ ـ ِّـعَر ْ
كشـ ـ ـطَ ْ
ه
ه
ا ﴿﴾03
ضَر ْ
َح َ
ت ﴿َ ﴾04عل َم ْ
أ ْزل َف ْ
س َّما أ ْ
ت نَـ ْف ٌ
اجلَـ َـوا هر الْك ـن ه
ـاخلن ه
َّس ﴿َ ﴾02واللَّْيـ هـل
َّس ﴿ْ ﴾02
﴿فَـ َـال أقْ هســم بهـ ْ
إهذَا َعس َـعس ﴿ ﴾01و ُّ ه
َّس ﴿ ﴾08إهنَّـه لََق ْـول
َ
الص ْـب هح إذَا تَـنَـف َ
ْ َ
رس ٍ
ول َك هرٍ ﴿﴾01
َ
ا ﴿َ ﴾5وإه َذا
﴿إه َذا َّ
ا ﴿َ ﴾0وإه َذا الْ َك َواكهبــانتََ،ـَر ْ
السـ َـماء ان َفطَـ َـر ْ
ه
ـس
ا ﴿َ ﴾4وإه َذا الْقبــور بـ ْع،هـَـر ْ
الْبه َحــار ف ِّجـَـر ْ
ا ﴿َ ﴾3عل َمـ ْ
ـت نَـ ْفـ ٌ
ه
ـك
ت َوأ َّ
نس ــان َم ــا َغ ـ َّـرَك بهَربِّـ َ
َخ ـ َـر ْ
َّم ْ
َّم ــا قَــد َ
ا ﴿﴾2يَــا أَيـُّ َه ــا ْاإل َ
ه
َي صورةٍ
ك فَ َس َّو َاك فَـ َع َدلَ َ
الْ َك هره ﴿﴾2الَّذي َخلَ َق َ
ك ﴿﴾1ه أ ِّ َ
ك ﴿﴾﴾8
َّما َشاءَ َرَّكبَ َ
ه
ه
ه
ه
ـار لَهف ـ ـ ـ ـ ــي
﴿ إ َّن ْاتَبْ ـ ـ ـ ـ ـ َـر َار لَف ـ ـ ـ ـ ــي نَع ـ ـ ـ ـ ــي ٍم ﴿َ ﴾04وإ َّن الْف َّج ـ ـ ـ ـ ـ َ
353

05-0

403
-584
413

03-0

451

01-02

-512
441

8-0

523

03-04

555

الفهارس الفنية

االنشقاق

االنشقاق

الربوج

الطارق

الطارق

فهـ ـ ـرس األحاديث النبوية

َج هحي ٍم ﴿﴾03
ه
ـت لهَربـِّ َهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
﴿إهذَا َّ
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـماء َ
َّت ﴿َ ﴾0وأَذنَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
انش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ْ
ـت َمـ ــا فه َيهـ ــا
ـت ﴿َ ﴾5وإه َذا ْات َْرض مـ ــد ْ
َّا ﴿َ ﴾4وأَلْ َقـ ـ ْ
َوح َّقـ ـ ْ
ه
ت لهَربِّـ َها َوحقَّت﴿﴾2
ت ﴿َ ﴾3وأَذنَ ْ
َوَختَلَّ ْ
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َف هق ﴿َ ﴾02واللَّْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـل َوَم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
﴿فَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـال أقْ هس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم به َّ
هه
نب طَبَـ ًق ــا َع ــن
َّس ـ َـق ﴿ ﴾08لَتَ ـ ْـرَك َّ
َو َس ـ َـق ﴿َ ﴾01والْ َق َمـ ـر إذَا ات َ
طَبَ ٍق﴿﴾01
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم هاء َذ ه
وج ﴿َ ﴾0والْيَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـوهم
اا الْب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ه
﴿ َو َّ
َ
هٍ
ٍ
ه
ه
ـحاب
الْ َم ْوع ـ ـ ــود ﴿َ ﴾5و َش ـ ـ ــاهد َوَم ْش ـ ـ ــهود﴿ ﴾4قت ـ ـ ـ َـل أ ْ
َص ـ ـ ـ َ
اا الْوق ـ ـ ه
ه
ه ه
ـود ﴿ ﴾2إه ْذ ه ـ ـ ْـم َعلَْيـ َه ـ ــا
ْات ْخ ـ ــدود ﴿ ﴾3النَّ ـ ــار ذَ َ
هه
ني
قـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـود ﴿َ ﴾2وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـم َعلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـى َم ـ ـ ـ ـ ـ ــا يَـ ْف َعل ـ ـ ـ ـ ـ ــو َن بهـ ـ ـ ـ ـ ــالْم ْؤمن َ
ود ﴿َ ﴾1وَم ــا نَـ َقمـ ـوا همـ ـْنـه ْم إهَّال أَن يـ ْؤهمنـ ـوا بهاللَّـ ـ هـه الْ َع هزيـ ـ هز
ش ــه ٌ
َّ ه
ْه ه
السـ ــماو ه
اا َو ْات َْر ه
ض َواللَّ ـ ــه
احلَميـ ــد ﴿ ﴾8الـ ــذي لَـ ــه م ْلـ ــك َّ َ َ
ه َّ ه
هه
ٍ ه
ني
ين فَـتَـنـ ـ ـ ـوا الْم ـ ـ ـ ْـؤمن َ
َعلٌَىك ـ ـ ـ ِّـل َش ـ ـ ـ ْـيء َشـ ـ ـ ـ ي ٌد ﴿ ﴾1إ َّن ال ـ ـ ــذ َ
ه ه
َّم َوَر ـ ْـم َع ـ ـ َذاب
َوالْم ْؤمنَ ــاا مثَّ َملْ يَـتوب ـ ـوا فَـلَه ـ ْـم َع ـ ـ َذاب َج َه ـ ـن َ
احلَ هر هيق ﴿﴾01
ْ
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـم هاء َوالطـَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هرهق ﴿َ ﴾0وَم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أ َْد َر َاك َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
﴿ َو َّ
َّجم الَّ،اقهب ﴿ ﴾4إهن ك ُّل نَـ ْف ٍ
ـس لَّ َّمـا َعلَْيـ َهـا
الطَّا هرق ﴿ ﴾5الن ْ
اإلنسان هم َّم خلهق ﴿ ﴾2خلهق همن َّم ٍ
ه ه
ـاء
َحافه ٌ
َ
َ
ظ ﴿ ﴾3فَـ ْليَنظر ْ َ
َدافه ٍق ﴿َ ﴾2یْرج همن بَـ ْ ه
ب والتـَّرائه ه
ـني ُّ ه
ـب ﴿ ﴾1إهنَّـه َعلَ ٌـى
الصـ ْل َ َ
هه ه
السـرائهر ﴿ ﴾1فَمـا لَـه همـن قـ َّـوةٍ
َ
َر ْجعه لََقادٌر ﴿ ﴾8يَـ ْـوَم تـْبـلَـى َّ َ
وَال نَ ه
اص ٍر ﴿﴾01
َ
ض َذ ه
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم هاء َذ ه
الر ْج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هع ﴿َ ﴾00و ْات َْر ه
اا
اا َّ
﴿ َو َّ
َ
صـ ـ ـ ـ ـ ٌـل﴿َ ﴾04وَمـ ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ـ َـو
َّ
الص ـ ـ ـ ـ ـ ْد هع ﴿ ﴾05إهنَّـ ـ ـ ـ ــه لََقـ ـ ـ ـ ـ ْـوٌل فَ ْ
بها ْرَْزهل ﴿﴾03
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الغاشية

ه
وعةٌ ﴿﴾03
اب َّم ْوض َ
﴿ف َيها سرٌر َّم ْرف َ
وعةٌ ﴿َ ﴾04وأَ ْك َو ٌ

03-04

الغاشية

ايب َمْب،وثَةٌ ﴿﴾﴾02
صفوفَةٌ﴿َ ﴾02وَزَره ُّ
﴿ َوَمنَا هرق َم ْ
﴿إه َّن إهلَْيـنَا إهيَابَـه ْم ،مثَّ إه َّن َعلَْيـنَا هح َسابـَه ْم﴾
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الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْف هع 2-0
ـال َع ْشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍر ﴿َ ﴾5و َّ
ْ
ََ
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الشمس
الشمس
الشمس
الضحى

الضحى

الضحى
ّ

العلق

ه
ـك قَ َس ٌـم لِّ هـذي
َوالْ َوتْ هر ﴿َ ﴾4واللَّْي هل إهذَا يَ ْس هر ﴿َ ﴾3ه ْـل ه ٌذَل َ
هح ْج ٍر ﴿﴾2
﴿ي ـ ـ ــا أَيـَّتـه ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـنَّـ ْفس الْمطْمئهنَّ ـ ـ ــة﴿﴾51ارهجعه ـ ـ ــي إه َ ٌىل ربِّ ـ ـ ـ ه
ـك
ْ
َ
َ
َ
َ
اضيةً َّمر هض ـ ـيَّةً ﴿ ﴾58فَـ ــادخلهي ه هعبـ ـ ه
ه
ـادي﴿َ ﴾51و ْادخلهـ ــي
ْ
َ
َر َ ْ
َجن هَّيت ﴿﴾41
ٍ
ه
ََي َسب أَن لَّن يَـ ْق هد َر
نسا َن ه َكبَد ﴿ ﴾3أ َْ
﴿لََق ْد َخلَ ْقنَا ْاإل َ
ه
َح ٌد ﴿﴾2
َعلَْيه أ َ
ني ﴿ ﴾8ولهسانًا و َش َفتَـ ْ ه
﴿ أَ َملْ َْجن َعل لَّه َعْيـنَـ ْ ه
ني ﴿َ ﴾1وَه َديْـنَاه
َ َ َ
َّج َديْ هن ﴿﴾01
الن ْ
اها﴾
﴿واللَّ هيل إذا يغَشىَ َ
﴿ َونـَ ْف ٍ
س َوَما َس َّو َاها﴾
ه
اها﴿﴾05
﴿إهذ انبَـ َع َ أَ ْش َق َ
ك
﴿و ُّ
ك َربُّ َ
الضحـٌـى ﴿َ ﴾0واللَّْي هل إه َذا َسجـٌـى﴿َ ﴾5وَما َوَّد َع َ
َ
وما قَلـٌـى ﴿ ﴾4ولَ ه
ك هم َن ات ْوىل﴿َ ﴾3ولَ َس ْو َ
آلخَرة َخْيـٌر لَ َ
ََ
َ
ضى﴿﴾2
ك َربُّ َ
يـ ْع هطْي َ
ك فَـتَـ ْر ٌ
ه
السائه َل فَ َال
يم فَ َال تَـ ْق َه ْر ﴿َ ﴾1وأ ََّما
َّ
﴿أ ََّما الْيَت َ
تَـْنـ َه ْر ﴿﴾ ﴾01
ِّث ﴿﴾00
ك فَ َحد ْ
﴿وأ ََّما بهنه ْع َم هة َربِّ َ
َ
ك الَّ هذي َخلَ َق ﴾
اس هم َربِّ َ
﴿ اقْـَرأْ به ْ
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َّ ه
ه
كتَــاب إهَّال همــن بـ ْعـ هـد مــا جــاءتْـهم 13
ين أوت ـوا الْ َ
َ َ َ َ
﴿ َوَمــا تَـ َفـ َّـر َق الــذ َ

الْبَـيِّـنَة ﴾
ـاا ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحا ﴿ ﴾0فَالْموهري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه
﴿والْع هادي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه
ـاا
َ
َ
ًْ
َ َ َ
قَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْدحا ﴿ ﴾5فَـ ـ ـ ـ ـ ــالْمغهري ه
اا ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـب ًحا﴿ ﴾4فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأَثَـ ْر َن بهـ ـ ـ ـ ـ ـ هـه
ً
َ
نَـ ْق ًعا ﴿ ﴾3فَـ َو َسطْ َن بههه مجَْ ًعا ﴿﴾2
ـاا ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحا ﴿ ﴾0فَالْموهري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه
﴿والْع هادي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه
ـاا
َ
َ
ًْ
َ َ َ
قَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْدحا ﴿ ﴾5فَـ ـ ـ ـ ـ ــالْمغهري ه
اا ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـب ًحا﴿ ﴾4فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأَثَـ ْر َن بهـ ـ ـ ـ ـ ـ هـه
ً
َ
نَـ ْق ًع ـ ـ ــا ﴿ ﴾3فَـو َس ـ ـ ـطْ َن بهـ ـ ـ هـه مجَْ ًع ـ ـ ــا ﴿ َّ ﴾2ه
نس ـ ـ ــا َن لهَربِّـ ـ ـ هـه
َ
إن ْاإل َ
ه
اخلَ ْهـري
ـب ْ
ك لَ َش ه ي ٌد ﴿َ ﴾1وإهنَّه هحل ِّ
ود ﴿َ ﴾2وإهنَّه َعلَ ٌى ٌَذل َ
لَ َكن ٌ
ه
ه
ه ه ه
ص َل
﴾وح ِّ
لَ َشدي ٌد﴿ ﴾8أَفَ َال يَـ ْعلَم إذَا بـ ْعَ،ر َما الْقبور ﴿َ 1
الصدوهر ﴿ ﴾01إه َّن َربـَّهم هبهه ْم يَـ ْوَمئه ٍذ َّخلَبهريٌ ﴿﴾00
َما ه ُّ
اش الْمب ،ه
اجلهبَال
وث ﴿َ ﴾3وتَكون ْ
﴿يَـ ْوَم يَكون النَّاس َكالْ َفَر ه َ ْ
َكالْعه ْه هن الْ َمنف ه
وش ﴿﴾2
ـت َم َوا هزين ــه ﴿﴾8فأ ُّم ــه َها هويَـ ـةٌ ﴿َ ﴾1وَم ــا
﴿ َوأ ََّم ــا َم ـ ْـن َخ َّف ـ ْ
أ َْد َر َاك َما ههيَ ْه ﴿ ﴾01نَ ٌار َح هاميَةٌ ﴿﴾00
﴿الْ َقا هر َعة ﴿َ ﴾0ماالْ َقا هر َعة﴿َ ﴾5وَما أ َْد َر َاك َما الْ َقا هر َعة﴿﴾4
اَل َقا هرَعــة ﴿َ ﴾0م ـاْ ال َقاْ هرَعــة ﴿َ ﴾5وَمــا أ َْدَر َاك َم ـاْ ال َقا هرَعــة ﴿﴾4
اش الْمب،ـ ـ ــو ه
ث ﴿َ ﴾3وتَك ـ ـ ْـون اجلهبَ ـ ــال
يَـ ْوَميَك ـ ــون النَّ ـ ــاس َك ـ ـ ـاْل َفَر ه َ ْ
َكالْعه ْه هن الْ َمْنـف ْو هش﴿﴾2
﴿أَ ْرَاكم التَّ َكاثـر ﴿َ ﴾0ح َّ ٌت زْرمت الْ َم َقابهَر ﴿﴾5
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ـت زْرمت الْم َقـ ـ ــابهر ﴿َ ﴾5كـ ـ ـ َّـال 8-0
﴿أَ ْرـَـ ــاكم التَّ َكـ ـ ــاثـر ﴿َ ﴾0حـ ـ ـ َّ ٌ
َ َ

453

َس ْو َ تَـ ْعلَمـو َن﴿ ﴾4مثَّ َك َّـال َس ْـو َ تَـ ْعلَمـو َن ﴿َ ﴾3ك َّـال لَ ْـو
ني﴿﴾2لَتَـ ــرو َّن ْ ه
تَـ ْعلَم ــو َن هع ْل ــم الْيَ هقـ ـ ه
ـيم ﴿ ﴾2مثَّ لَتَـَرونـ ََّه ــا
اجلَح ـ َ
َ
َ
ني الْيَ هق ه
ني ﴿ ﴾1مثَّ لَت ْسأَل َّن يَـ ْوَمئه ٍذ َع هن النَّعهي هم ﴿﴾8
َع ْ َ
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﴿أَ َمل تَـ ــر َكي ــف فَـع ــل ربُّــك بهأَص ـ ه ه
جي َع ــل 2-0
ْ َ ْ َ َََ َ ْ َ
ـحاب الْفي ـ هـل﴿﴾0أَ َملْ َْ ْ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــله ٍيل ﴿َ ﴾5وأ َْر َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـل َعلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـي ه ْم طَْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـرا
َكْيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـده ْم فهيتَ ْ

ه هه
ه
ـج ٍيل ﴿ ﴾3فَ َج َعلَه ـ ْـم
ـارةٍ ِّم ــن هس ـ ِّ
أَبَابي ـ َـل ﴿ ﴾4تَـ ـ ْـرميهم حب َج ـ َ
ف َّمأْك ٍ
صٍ
ول ﴿﴾2
َك َع ْ
﴿قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـل يَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أَيـُّ َهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الْ َكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافهرو َن ﴿َ ﴾0ال أ َْعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
تَـ ْعب ــدو َن ﴿ ﴾5وَالأَن ــت ْم َعابه ــدو َن َم ــا أ َْعب ــد ﴿َ ﴾4وَال أَنَ ــا
ـدمت ﴿َ ﴾3وَال أَنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ْم َعابهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو َن َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َعابهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌد َّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َعبَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّْ
أ َْعبد ﴿ ﴾2لَك ْم هدينك ْم َوه َيل هدي هن ﴿﴾2
ت يَ َدا أهَيب َرَ ٍ
ب ﴿َ ﴾0ما أَ ْغ َ ٌىن َعْنه َماله َوَما
ب َوتَ َّ
﴿تبَّ ْ
اا َرَ ٍ
ب ﴿َ ﴾4و ْامَرأَته َمحَّالَةَ
صلَ ٌى نَ ًارا ذَ َ
ب ﴿َ ﴾5سيَ ْ
َك َس َ
ب ﴿ ﴾3ه هج ه
احلَطَ ه
يد َها َحْب ٌل ِّمن َّم َس ٍد ﴿﴾2
ْ
َّاس ﴿ ﴾0مله ه
ك الن ه
ب الن ه
َّاس ﴿ ﴾5إهلَـٌهه
﴿ق ْل أَعوذ بهَر ِّ
َ
اخلَن ه
َّاس ﴿ ﴾4همن َشِّر الْ َو ْس َو ه
الن ه
َّاس ﴿ ﴾3الَّ هذي يـ َو ْس هوس
اس ْ
اجلهن هَّة َوالن ه
ه صدوهر الن ه
َّاس ﴿﴾2
َّاس﴿ ﴾2هم َن ْ
ب الْ َفلَ هق﴿ ﴾0همن َشِّر َما َخلَ َق﴿َ ﴾5وهمن َشِّر
﴿ق ْل أَعوذ بهَر ِّ
اس ٍق إه َذا وقَب﴿﴾4وهمن َشِّر النـَّفَّاثَ ه
َغ ه
اا ه الْع َق هد ﴿َ ﴾3وهمن
َ
َ َ
َشِّر ح ه
اس ٍد إه َذا َح َس َد ﴿﴾2
َ
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ثانيا :فه ـ ــرس األحاديث النبوية.
الرقم

0

الصفحة

نص الحديـــــــــــــــث

قال الرسول صلّى اهلل عليه وآله وسلّم  (:إ ّن أشكر النّ ه ه
عز وجل 10
َ
اس هلل ّ ّ
أشكرهم للنّاس

)غريب من حديث زبيد بن الحارا اليامي  ،عن مرة بن شراحيل الطيب ،

عن عبد اهلل بن مسعود  ،عن النبي صلى اهلل عليه  ،تفرد به سالم بن سليمان المدائني  ،عن

محمد بن طلحة عنه  ،وال نعلم حدا به عنه غير عبد اهلل بن روح .السلسلة الصحيحة لأللباني ،
ج/1ص 991رقم .111

5

روى التمــذي عــن أم ســلمة (رضــي اهلل عنهــا)،أن رســول اهلل صــلى اهلل 014

عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آيـة ،يقـول" :بسـم اهلل الـرمحن الـرحيم"
ه
ني﴾ ،مث يق ــف ،مث يقـ ـول:
مث يق ــف مث يق ــولْ ﴿ :
احلَ ْم ــد لهلَّـ هـه َر ِّ
ب الْ َع ــالَم َ
الرهحي هم﴾،مث يقف ،مث يقول﴿ :ماله ه
ك يَـ ْوهم الدِّي هن﴾،مث يقف،مث
الر ْمحَ هن َّ
﴿ َّ
َ
ـاك نَ ْس ـ ــتَعهني﴾،مث يق ـ ــف ،مث يق ـ ــولْ ﴿ :اه ـ ـ هـدنَا
ـاك نـَ ْعب ـ ــد َوإهيَّـ ـ َ
يق ـ ــول﴿:إهيَّـ ـ َ
ه َّ ه
ه
ـت َعلَ ْـيه ْم
ِّ
ين أَنْـ َع ْم َ
يم﴾،مث يقـف،مث يقـول﴿ :ص َـرا َط الـذ َ
الصَرا َط الْم ْسـتَق َ
َغ ْهري الْم ْغض ه
ني﴾
وب َعلَْي ه ْم َوال الضَّالِّ َ
َ
سنن الترمذي :كتاب القراءات عن رسول اهلل  ،بـاب فـي فاتحـة الكتـاب  ،حـديث رقـم () 2821
 ،مكتبة المعارف الرياض  ،الطبعة األولى  ،والحديث صححه األلباني.

4

ع ـ ـ ــن أيب ال ـ ـ ــدرداء ( رض ـ ـ ــي اهلل عن ـ ـ ــه ) أ ّن الن ـ ـ ــيب ( ص ـ ـ ــلى اهلل علي ـ ـ ــه 011

وسـ ـلّم)ق ــال  ( :م ــن حف ــظ عش ــر آي ــاا م ــن ّأول س ــورة الكه ــف عص ــم م ــن
ال ّدجال

) سنن الترمذي  :كتاب ثواب القرآن عـن الرسـول عليـه الصـالة والسـالم  ،بـاب مـا جـاء

في سورة الملك  ،حديث رقم ( ، )2981قال األلباني عنه حديث حسن .
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مسـنده عـن طريـق عاصـم بـن أيب النجـود عـن أيب 511

3

أخرج اإلمـام أمحـد
وائ ــل ع ــن عب ــد اهلل ب ــن مس ــعود ق ــال  :مسع ــت رج ـالً يق ـرأ ( ح ــم ) إىل
ال،الثــني ( يعــين اتحقــا ) فق ـرأ حرفًـا ،وقـرأ رجــل آخــر حرفًـا مل يق ـرأه
صاحبه ،وقرأا أحرفًا مل يقرأها صاحيب ،فانطلقنا إىل النيب ( صـلى اهلل
عليــه وس ـلّم ) فأخربن ــاه فق ــال :ال ختتلف ـوا فإّمن ـا هل ــك م ــن ك ــان ق ــبلكم
باختالفهم،مث قال ( :انظروا أقرأكم رجالً فخذوا بقراءته ) .

2

قول احلبيب حممد (صلى اهلل عليـه وسـلّم)(:اللّهـم أعـط منفقـاً خل ًفـا 555 ،

مسند اإلمام أحمد  :ج/1ص ، 621رقم الحديث (.)3923

وأعــط ممس ـ ًكا تل ًف ـا)

الح ــديث أخرج ــه البخ ــاري (  )1112ومس ــلم ( )2393واب ــن جريـ ـر

الطبري في تهذيب اآلثار  ،ج/1ص.129

2

أخرجــه مجاعــة وغــريه روي أ ّن النــيب( صــلى اهلل عليــه وســلم) قــال للــذين 558

جــاؤوه وكلمــوه شــأن اجلنــني الواجبــة فيــه الغـ ّـرة قــائلني  :كيــف نــدي
يطل ؟ فقـال :
من ال شرب والأكل وال صاح فاستهل تليس دمه قد ّ
( أسـ ــجاعة كسـ ــجاعة اجلاهليـ ــة ؟ ) و بعضـ ــها  ( :أسـ ــجعاً كسـ ــجع
الكهان ؟ ) صحيح مسلم
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ثالثا :فهرس األبيات الشعرية.
الصفحة

البي ـ ــت

صاحبه

فألف اجلَو وأختاها * هي :حرو َم ّدللهواءتنتهي

اجلزري 11
ابن
ّ

ه
ه
ه
الض َّد ق ْل.
ص َمتَةٌ و ٍّ
ص َفاتـ َها َ :ج ْهٌر َوهر ْخ ٌو و م ْستَف ٌل * مْنـ َفت ٌح م ْ

اجلزري 041
ابن
ّ

ه
ه ٍ
ت
ت * َشديْد َها لَْفظ :أَج ْد قَط بَ َك ْ
ص َس َك ْ
َم ْهموس َها  :فَ َحَّ،ه َش ْخ ٌ
ص ٍ ه
وبـني هرخ ٍو و َّ ه ه
ص ْر
الشديْد :لَ ْن ع َمَر * َو َسْبع ع ْل ٍوَ :خ َّ َ
َْ َ ْ
ض ْغط ق ْظ َح َ
ب  :احلرو الم ْذلََق ْه
اد طَاء ظَاءٌ  :مطْبَـ َق ْه * وفَـَّر هم ْن ل ِّ
ضٌ
وصاد َ
َ
ه
اي هس ْني* قَـ ْل َقلَةٌ :قطْب َج ٍد  ،واللَّني
صٌ
صفْيـرَها َ :
َ
اد َوَز ٌ
واو وياء س ِّكنَا  ،وانْـ َفتَحا * قَـبـلَهما  ،و ْه
االحنرا :ص ِّح َحا)
َ ٌَ
َ ْ َ
ه
استَ هطل
الالَّهم و َّ
الراء ،وبهتَ ْك هري هرجع ْل* وللتَّـ َفشِّي :الشِّني َ ،
ض ًادا ْ :
ه
وما هن إهالَّ ه ه
صار َعلَى ق ْدر
الطوال هط َوارَا * َوه ُّ
الس َوهر الق ْ
صرى الق َ
َ ْ
وك ُّل تَو ٍال

اجلميع قهياسه * ه
بآخر َح ْر أ َْو همبَا قَـْبـلَه فادر
َ

وما بـع َد حر ه
ََ َْ َْ
َكما وأَتَّـ َقى ه
َ

امل ِّد فهي هه نَ هظيـره * علَى َكلهم ٍة فَـهو ات ه
َخْيـر به َال ع ْسر
َ
َ ْ ْ
َ َ
ه هه
ول يـ ْف ه
ه
صل بهاجلَْزر
اللَّْي هل أَقْـ َىن بنَ ْجمه * تَ َد َّىل َوذو امل ْفع َ
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تَ ْدبـري معـتَ ه
ص ٍم باهلله مْنـَ هتق هم * هلله مرتق ٍ
ب،
ْ

فهرس األبيات الشعرية

الل ه مر ه
تغب.

ض ْح ًوا غصون نَوائع .
ت فأبكتك احلمام السواجع * متيل هبا َ
طَ هربْ َ
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فهرس الرسوم

رابعا :فهرس الرسوم.
عنوان الرسم

الصفحة

السمعي
-شكل توضيحي للقوقعة والعصب ّ

30

-شكل توضيحي تجزاء اتذن

35

-شكل توضيحي تعضاء النّطق

32

-شكل توضيحي ملكوناا الرئة

21

-رسم توضيحي للحنجرة.

25

-شكل توضيحي للوترين الصوتيني

23

-رسم توضيحي للتجاويف

22

-شكل يوضح اللّهاةعند اإلنسان

28

يبني شكل اللّسان وأقسامه
-رسم توضيحي ّ

21

-أشكال توضح خمارج احلرو

011-85

-شكل توضيحي ملخارج احلرو

000
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خامسا :قائمة المصادر والمراجع :
القرآن الكريم  ،برواية حفا.
 اس ـ ـ ــتخدماا احل ـ ـ ــرو العربي ـ ـ ــة :س ـ ـ ــليمان في ـ ـ ــاض ،دار امل ـ ـ ـريح للنش ـ ـ ــر،الرياض ،اململك ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــةالسعودية(،د.ط)0308/ه0118-م.
 إبراز املعاين من حرز اتماين:أبو القاسـم شـهاب الـدين املعـرو بـأيب شـامة (ا222ه) ،حتقيـق :إبراهيم َعطوه َعوض ،دار الكتب العلميّة ،بريوا  ،لبنان( ،د.ط)(/د.ا).
 -إتقان الربهان

علوم القرآن :فضل عباس ،دار النفائس ،اتردن ،ط5101/5م.

الســيوطي (ا100ه) ،حتقيــق :حممــد أبــو
 اإلتقــان علــوم القــرآن  :جــالل الـ ّدين بــن عبــد الرمحــان ّالفضل إبراهيم،دار اريئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،مصر ،ط0413/3ه0113 -م.
 أثر القوانني الصوتيّة بناء الكلمة :فوزي الشايب  ،عامل الكتب احلدي ،اتردن ،ط0352 / 0ه5113 -م.

للنشـر والتوزيـع  ،أربـد

 أثر القوانني الصوتيّة بناء الكلمة :فوزي الشايب  ،عامل الكتب احلدي ،اتردن ،ط0352 / 0ه5113 -م.

للنشـر والتوزيـع  ،أربـد

 -اتدب اإلسالمي :نايف معرو  ،دار النفائس  ،بريوا ،لبنان ،ط0351 /3ه5118-م

إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكر  :أبو السـعودبن حممـد العمـادي احلنفـي(ا185ه)،دارإحياء التاث العريب  ،بريوا  ،لبنان ،ط0351/5هـ
 أس ــباب ح ــدوث احل ــرو  :أب ــو عل ــي اب ــن س ــينا (358ه)،حتقي ــق :حمم ــد الطي ــان وَي ــى م ــري عل ــم،مطبوعامتجمعاللّغةالعربية،دمشق،سوريا،ط1983/3م.
 -أســس علــم اللّغــة :مــاريو بــاي  ،ترمجــة  :أمحــد خمتــار عمــر  ،عــامل الكتــب  ،القاهرة،مصــر(،د.ط)/

0301ه0118-م .
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اتســس النّفســيّة تســاليب البالغــة العربيــة  :جميــد عبــد احلميــد ناجي،املؤسســة اجلامعيــة لل ّدراســااوالنشروالتوزيع،بريوا،لبنان،ط0183/0م.
أس ـ ـ ــس النق ـ ـ ــد اتديب عن ـ ـ ــد الع ـ ـ ــرب :أمح ـ ـ ــدعلم ال ـ ـ ـ ـ ّدين اجلن ـ ـ ــدي ،مطبع ـ ـ ــة جلن ـ ـ ــة البي ـ ـ ــان الع ـ ـ ــريب،القاهرة،مصر،ط0123 / 4م.
السـيوطي(ا100ه)،دار الكتـب العلميّـة  ،بـريوا ،
 اتشباه والنظائر  :جـالل الـ ّدين عبـد الـرمحن ّلبنان ،ط0300/0ه0111-م.
فن اتداء وعلـم القـراءاا  :احلفيـان أمحـد حممـود عبـد السـميع  ،دار الكتـب

 أشهر املصطلحااالعلمية ،بريوا  ،لبنان.ط0355 /0هـ5110-م.

اتصواا اللّغويّة  :إبراهيم أنيس،مكتبة اتجنلو املصرية،مصر،ط0111/ 3م.ائل،عمان ،ط5114/0م.
 اتصواا اللّغويّة رؤية عضوية و نطقيةوفيزيائية :مسريشريفاستيتية،دار و ّ أصواا العربيّة بني التّحول والّ،باا  ،حسام سعيد النعيمي (،د.ط) بغداد 0181،م.-أصواا اللّغة العربية :عبد الغ ّفار حامد هالل،مكتبة وهبة،القاهرة،مصر ،ط0302 / 5ه0112-م.

 اتصواا اللّغويّة:عبدالقادرعبداجلليل ،دارصفاءللنشر،عمان،اتردن ،ط  1998 /0م.اتصواا ووظائفها :حممدمنصف القماطي،دار الوليد  ،طرابلس (،د.ط)5114/م. أصواا اللّغة  :عبد الرمحان أيوب  ،مطبعة الكيالين  ،القاهرة  ،مصر ،ط0128/5م. -أص ــول تراثي ــة

0182م.

عل ــم اللّغ ــة :زك ــي حس ــام الـ ـ ّدين،مكتب ــة اتجنل ــو املصـ ـرية ،الق ــاهرة  ،مص ــر ،ط/5

اإلعج ـ ــاز البي ـ ــاين للق ـ ــرآن ومس ـ ــائل اب ـ ــن اتزرق  :بن ـ ــت الش ـ ــاطا  ،دار املع ـ ـار ،ب ـ ــريوا ،لبن ـ ــان(،د.ط)(/د.ا).
 -اإلعج ــاز البي ــاين

الفاص ــلة القرآني ــة  :موس ــى احلش ــاش  ،رس ــالة ماجس ــتري  ،إشـ ـرا الـ ـ ّدكتور:

غزة،
عصام العبد زهد ،اجلامعة اإلسالمية ّ ،

0358ه5111-م.
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القرآن الكر :عمر السالمي ،مؤسسة عبد اهلل  ،تونس (،د.ط) 0181/م.

 إعج ــاز الق ــرآن  :أب ــو بكرحمم ــد ب ــن الطّي ــب الب ــاقالينّ(ا314ه)،حتقي ــق :س ــيد أمح ــد ص ــقر ،،داراملعار  ،مصر(،د.ط)0110/م.
 إعجاز القرآن  :فضل عباس وسناء عباس  ،دار الكتاب العريب  ،بريوا  ،لبنان (د.ط)(/د.ا).الرافع ــي ،دار الكت ــاب العريب،بريوا،لبن ــان،ط4/
 -إعج ــاز الق ــرآن و البالغ ــة النبوي ـ ـة:صادقمص ــطفى ّ

 0352،ه5112-م

ـقي (ا 0412ه ـ)  ،دار
 اتعالم  :خري ال ّدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس ِّالزركلي ال ّدمش ّ
العلم للماليني  ،بريوا  ،لبنان ،ط5112/02م.
اتلسنية العربية  :رميون طحان ،دار الكتاب اللبناين  ،بريوا،لبنان(،د.ط)0180 /م.أناواللّغةواجملتمع  :أمحدعمر خمتار  ،عاملالكتب،القاهرة،مصر ،ط0355/0ه2002-م. إجياز البيان عن معاين القرآن  :حممـود بـن أيب احلسـن النيسـابوري (ا224ه)  ،حتقيـق :حنيـف بـنحسن القاسي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوا  ،لبنان ،ط0112 /0م.
 أحكــام ق ـراءة القــرآن الكــر :حممــود خليــل احلصــري (ا0310ه)  ،ضــبط وتعليــق  :طلحــة بــاللمنيار ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوا،لبنان ،ط(/5د.ا).
 اإليض ــاح عل ــل النح ــو  :الزج ــاجي أب ــو القاس ــم ،حتقي ــق :م ــازن مب ــارك  ،دار النف ــائس  ،ب ــريوا،لبنان ،ط0315/ 3ه0185-م.
اإليضاح علوم البالغة :القزويين اخلطيب(ا 141ه) ،حتقيق:عمادبسيونيزغلول ،بريوا،لبنان،ط(/3د.ا).
 -البح

اللّغوي عند العرب :أمحدعمر خمتار ،عامل الكتب  ،القاهرة ،مصر،ط0188/2م.

 -حب املطالب

علم العربية  :فرحاا جرمانوس  ،مكتبة ناشرون  ،لبنان ،ط0112 / 5م.
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 حبـ ــوث اللّسـ ــانياا -ال ــدرس الصـ ــويت( -املماثلـ ــة واملخالفـ ــة) :بـ ــن يشـ ــو جـ ــياليل ،دار الكتـ ــاباحلدي  ،القاهرة ،مصر،ط5112 /0م.
 -حبوث ومقاالا

اللّغة:رمضان عبد التّواب،مكتبة اخلانج،القاهرة،مصر،ط0318 /5ه0188-م.

 البداية والنهاية :أبو الفداء إمساعيل بن ك،ري ،دار عامل الكتب ،مصر،ط0314/0ه0188-م.بديع القرآن:ابن أيب اتصبع املصري،تقد وحتقيق  :حفين شر ،هنضة مصر،مصر،ط(/ 5د.ا). الربه ـ ـ ـ ــان جتوي ـ ـ ـ ــد الق ـ ـ ـ ــرآن :حمم ـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ـ ــاح قمح ـ ـ ـ ــاوي  ،دار اب ـ ـ ـ ــن زي ـ ـ ـ ــدون للطباع ـ ـ ـ ــة والتش ـ ـ ـ ــر،بريوا،لبنان،ط( /0د.ا).
كشي (ا113ه) ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبـراهيم ،
 الربهان علوم القرآن :بدر ال ّدين حممد الزر ّ،داراملعرفة ،لبنان( ،د.ط)(/د.ا).
بشري اليسر شرح ناظمة الزهر ،القاهرة ،مصر(،د.ط)0402/هـ.

علم الفواصل:لإلمام الشاطيب ،اريئة العامة لشـؤون املطـابع اتمرييـة

 البالغـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ــة أسسـ ـ ـ ــها وعلومهـ ـ ـ ــا وفنوهنـ ـ ـ ــا  :عبـ ـ ـ ــد الرمحـ ـ ـ ــان حسـ ـ ـ ــن امليـ ـ ـ ــداين ،،دار القلـ ـ ـ ــم ،دمشق،سوريا،ط0302/0ه0112-م.
 -البالغة فنوهنا وأفناهنا:فضل حسنعبّاس،دارالفرقان للنشروالتوزيع ،اتردن ،ط0301/3ه0111-م.

 البناء اللّغوي سوريت البقرة والشعراء – دراسة موازنة  :مـىن حممـد عـار عابـد  ،رسـالة ماجسـتري ،جامعة النجاح  ،فلسطني  ،إشرا  :حممد فؤاد النوري 5113 ،م.
البنية اللّغويّة لربدة البوصريي :رابح بوحوش،ديوان املطبوعاا اجلامعية،اجلزائر( ،د.ط)1993/م.بيان إعجاز القرآن  :أبو سليمان أمحد بن حممد اخلطايب (ا483ه) ،حتقيـق:حممـد زغلـول سـالم وحممد خلف اهلل،دار املعار ،مصر( ،د.ط)5114/م.
البيـ ــان ع ـ ـ ّد آي القـ ــرآن  :أبـ ــو عمـ ــرو ال ـ ـ ّداين اتندلسـ ــي  ،حتقيـ ــق  :غـ ــار قـ ــدوري احلم ـ ــد  ،منشـ ــوراا مركـ ــزاملخطوطاا والتاث والوثائق  ،الكويت  ،ط0303/0هـ0113-م.
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حسان ،عامل الكتب ،القاهرة،مصر،ط0114/0م.
روائع القرآن  :متام ّ

البيــان والتبيــني  :عمــرو بــن حبــر اجلــاحظ (ا522ه) ،حتقيــق وشــرح  :عبــد الســالم هــارون ،مكتبــةاخلاجني،القاهرة،مصر (،د.ط)0308/ه0118-م.
ـدي(:ا0512ه)
 ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جواهرالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاموس:حممدمرتَ َـيين ّ
الزبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى احلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
،حتقيق:عبدالستارأمحدفراج ،مطبعةحكومةالكويت،وزارةاإلرشادواتنباء،الكويت(،د.ط) 1965/م.
الرافعي مصطفى صادق ،دار الكتاب العريب ،بريوا،لبنان ،ط5110 /2م.
 تاريخ آداب العربّ : تاريخ علم اللّغة من نشأمها حت القرن العشـرين :جـورج مونـان  ،ترمجـة بـدر الـدين القاسـم  ،مطبعـةجامعة دمشق ،سوريا (،د.ط)0115/م.
 -التبيــان

إع ـراب القــرآن :أبــو البقــاء عبــد اهلل احلســني العكــربي،دار الفكــر ،بريوا،لبنــان(،د.ط)/

-التبي ــان

البي ــان :ش ــر الـ ـ ّدين الطّي ــيب ،حتقي ــقَ :ي ــى مـ ـراد ،دار الكت ــب العلميّـ ـة ب ــريوا  ،لبن ــان.

-التبيان

علوم القرآن  :حممد الصابوين ،عامل الكتب  ،بريوا  ،لبنان،ط0312/0ه0182-م.

0350ه5110/م.
ط5113/0م.

ـقي  -اعتـىن بـه أبـو غـ ّدة
التبيان لبعض املباحالقرآن على طريق اإلتقان :طـاهر اجلزائـري الدمش ّ
 ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوا ،لبنان،ط0305/ 4هـ.
-التجويد واتصواا :إبراهيم حممد جنا  ،دار احلدي

 ،القاهرة،مصر(،د.ط) 0351/ه5118-م .

اخلط ـ ــاب الق ـ ــرآين  :فخري ـ ــة غري ـ ــب ق ـ ــادر  ،ع ـ ــامل الكت ـ ــب احلـ ـ ـدي

جتلي ـ ــاا ال ّدالل ـ ــة اإلَيائي ـ ــة،أربد،اتردن،ط0345/0ه5100-م.

 -جتويــد القــرآن الكــر أسســه وتطبيقاتــه ورمــوز ضــبطه :عــامر ســعيد  ،مكتبــة الفــالح  ،الكويــت ،

ط0312/0ه0185-م.

 التحرير والتنوير :الطاهر بن عاشور  ،ال ّدار التونسيّة ،تونس(،د.ط)0183/م.370
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التحديــد اإلتقــان والتجويــد  :أبــو عمروع،مــان بـن ســعيد الـ ّداين(ا333ه)،دراســة وحتقيــق :غــارقدورمحد  ،دار عمار ،عمان  ،اتردن ،ط0350/0ه5111-م.
ضوءعلم الداللة  :حممدعكاشة،دارالنشرللجامعاا،مصر،ط5112/ 2م.

 -التحليل اللّغوي

التّصريف العريب من خـالل علـم اتصـواا احلـدي :الطّيـب البكوش،تقـد :صـاح القرمـادي ،املطبعـةالعربية،تونس ،ط0115/4م.
القرآن الكر :سيّد قطب،دار الشروق ،القاهرة،مصر،ط0354/02ه5115-م.

الفين
 -التّصوير ّ

التّط ـ ــور اللّغ ـ ــوي مظ ـ ــاهره وعلل ـ ــه وقوانين ـ ــه  :رمض ـ ــان عب ـ ــد التّـ ـ ـواب مكتب ـ ــةاخلاجني،القاهرة ،مص ـ ــر،ط0301/5ه0111-م.
التّطورالنّحـ ـ ـ ــوي للّغـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ــة  :برجشتاسـ ـ ـ ــر(0145-0882م)،ترمجـ ـ ـ ــة:رمضـ ـ ـ ــان عبدالتواب،مكتبـ ـ ـ ــةاخلاجني،مصر،القاهرة،مصر،ط1414 /5ه 1994 -م.
الفين
 -التعبري ّ

القرآن االكر :بكري الشيخ أمني،دار الشروق ،بريوا،ط0411 /4هـ0111-م.

 التعب ــري الق ــرآين وال ّدالل ــة النّفس ــية  :اجليوش ــي عب ــد اهلل ،دار الغوث ــاين لل ّدراس ــاا القرآني ــة،عمان ،اتردن ،ط0352/0ه5112-م.
 -التعريفاا  :الشريف

اجلرجاين،مكتبةلبنان،ساحةرياضالصلح،بريوا،لبنان(،د.ط)1978/م.

عم :طبّارة عفيف عبد الفتاح ،دار العلم للماليني ،بريوا،لبنان،ط0183/2م.
تفسري جزء ّالسيوطي،دار املعرفة،بريوا،لبنان(،د.ط)( /د.ا).
تفسري اجلاللني :جالل ال ّدين عبد الرمحن ّال،وري ،دار الكتب العلميّة ،بريوا ،لبنـان ،ط/0
ال،وري :سفيان بن سعيد بن مسروق
تفسريسفيانّ
ّ

0313هـ0183-م.

-تفسـ ــري القـ ــرآن :السـ ــعدي  ،حتقيـ ــق :أبـ ــو حممـ ــد الغمـ ــاري،دار الكتـ ــب العلميّ ـ ـة،بريوا لبنـ ــان،ط/0

0302هـ0112-م.

372

قائمة املصادر واملراجع

الفهارس الفنية

 تفســري القــرآن العظــيم :أبوالفــداءإمساعيل بــن ك،ري،حتقيــق  :حممــود بــن اجلميــل  ،دار اإلمــام مالــك ،اجلزائر ،ط0341 /5ه5111-م.
الرازي،دار الفكر،بريوا،ط0180 /0م.
التفسري الكبري  :حممد بن عمر فخر ال ّدين ّتفسري املراغي :املراغي أمحد مصطفى،دارالفكر ،بريوا  ،لبنان ،ط 1427 /0ه 2006 -م. تفسري وبيان مفرداا القرآن :حسن حممد احلمصي ،مؤسسة اإلميان ،بريوا،لبنان،ط(/ 0د.ا).الزحيلي،دار الفكر،دمشق  ،سوريا،ط0351 /5هـ5112-م.
 التفسري الوسيط :وهبة بن مصطفى ّ تقو اللّسان :عبد الرمحن حممد بن علي بن اجلوزي،دار املعار ،القاهرة  ،مصر،ط1938/8م . -التكرير بني امل،ري والتأثري :عزالدين علي السيّد  ،عامل الكتب  ،مصر  ،ط0182/5م.

 تلخــيص املفتــاح املعــاين والبيــان و البــديع  :اخلطيــب القــزويين  ،تقــد  ،ياســني اتيــويب  ،املكتبــةالعصرية  ،صيدا  ،بريوا،لبنان،ط0354/0هـ 5115-م.
ـاجلزري (ا844ه)،حتقي ــق  :غ ــار ق ــدوري مح ــد ،
التمهي ــد عل ــم التجوي ــد :حمم ــد ب ــن يوس ــف بن ـ ّمؤسسة الرسالة  ، ،بريوا  ،لبنان ،ط0350 /0ه5110-م.
 -مهذيب اتلفا العامية :حممد عليال ّدسوقي ،القاهرة ،مصر(،د.ط) 0104 /م.

ـري ،حتقي ــق:عبدالس ــالمهارون ،الداراملص ـ ـريةللتأليفوالتمجة
 مه ــذيب اللّغ ــة  :أب ــو منص ــور حمم ــد اتزه ـ ّ،القاهرة ،مصر (،د.ط)1384/هـ 1964-م.
الس ـعدي،تقد  :حممــد بــن صــاح
 تيس ـريالكر الرمحــان تفســري كــالم املنّــان :عبــد الـ ّـرمحن بنناصــر ّالرمحان بن معال اللوَيق ،دار اإلمام مالك  ،اجلزائر ،ط 0358 /0هـ5111-م.
الع،يمني،حتقيق :عبد ّ
 ثالث رسائل إعجاز القرآن :ل ُّلرَّماين واخلَطَّ هايب وعبد القـاهر اجلرجـاين  ،حتقيـق  :حممـد خلـف اهللأمحد وحممد زغلول سالم، ،دار املعار  ،مصر ،ط(/ 4د.ا)
 -جامع البيان  :حممد بن جريرالطربي ،حتقيق  :حممود شاكر ،دار املعار ،مصر ،ط(/5د.ا).
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ـاري ،حتقيــق حممــد إب ـراهيم احلفنــاوي
 اجلــامع تحكــام القــرآن:عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد القــرطيب اتنصـ ّوحممود ع،مان  ،دار احلدي  ،القاهرة  ،مصر ،ط0354/0هـ5115-م.
عمــار ،اتردن،
جهـد املقـل  :حممـد بـن أيب بكـر املرعشــي ،دراسـة وحتقيـق  :غـار قـدوري محـد  ،دار ّط  0351 / 5هـ  5118 -م.
قصــة يوســف عليــه الســالم :عــويض بــن محــود العطــوي  ،اململكــة العربيــة
مجاليــاا الــنّظم القــرآينّ
السعودية ،ط 0340/0ه5101 -م.
الفاصــلة القرآنيــة  :أســامة عبــد العزيــز جــاب اهلل  ،كفــر شــيخ  ،مصــر ،

 مجاليــاا التقــد والتــأخري5112م.
 اجل ـ ـ ـ ـواهر احلس ـ ـ ــان تفس ـ ـ ــري الق ـ ـ ــرآن  :لل،ع ـ ـ ــاليب  ،حتقي ـ ـ ــق:أبـ ـ ـ ــو حمم ـ ـ ــد الغمـ ـ ـ ــاري،دار الكت ـ ـ ــبالعلمية،بريوا،لبنان ،ط0م 0302/هـ0112-م.
الصــاوي أمحــد بــن حممــد ،دار الفكــر  ،بــريوا  ،لبنــان
الصــاوي علــى تفســري اجلاللــني ّ :
 -حاشــية ّ

(،د.ط)0353/ه5113-م.

 اخلصـ ـ ـ ـ ـ ــائص :أبـ ـ ـ ـ ـ ــو الفـ ـ ـ ـ ـ ــتح ع،مـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ـ ــين ،حتقيـ ـ ـ ـ ـ ــق :حممـ ـ ـ ـ ـ ــدعلي النّجار،دارالكتـ ـ ـ ـ ـ ــابالعريب،بريوا،لبنان،ط1975 / 2م.
 -خصائص احلرو

العربية ومعانيها  :عبّاس حسن  ،منشوراا احتاد كتاب العرب 0118 ،م.

 دراسة أدبية لنصوص من القرآن الكر  :حممد املبارك  ،دار الفكر،بريوا،لبنان ،ط0114/3م. دراسةالســمع والكــالم -صــوتياا اللّغــة مــن اإلنتــاج إىل اإلدراك :عبدالعزيزمصــلوح ،عــامل الكتــب ،القاهرة ،مصر( ،د.ط)0352/ه5112-م.
غوي :أمحدعمر خمتار ،عامل الكتب،القاهرة ،مصرـ(د.ط)0308/ه 1997 -م.
در ّاسةالصوا اللّ ّ
 -دراسـ ــة

عل ـ ــم اتص ـ ـواا :ح ـ ــازم علـ ــى كمـ ــال ال ـ ـ ّدين  ،مكتبـ ــة اآلداب  ،الق ـ ــاهرة ،مص ـ ــر ،ط/0

0351ه0111-م.
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عمار للنشـر والتوزيـع  ،عمـان ،
 -ال ّدراساا الصوتيّة عند علماء التجويد :غار قدوري احلمد  ،دار ّ

ط0358/5ه5111-م.

 -دراساا

الصاح  ،دار العلم للماليني  ،بريوا ،لبنان،ط0113/05م.
فقه اللّغة  :صبحي ّ

 ال ّدراساا اللّهجية والصوتيّة عند ابن جين  :حسام سعيد النعيمي  ،،دار الرشيد للنشر ،منشورااوزارة ال،قافة واإلعالم ،العراق(،د.ط)0181/م.
وغرةالتّأويل :أبو عبداهلل حممدبن عبداهلل اخلطيب اإلسكا ،دار الكتـب العلميّـة  ،بـريوا
ّدرةالتّنزيل ّ
 ،ط0112 /0م.
-دروس

علم أصواا العربية  :جان كانتينو  ،ترمجة:صاح القرمادي ،تونس(د.ط)1966/م.

عل ــم التجوي ــد الشــافعي :زكري ــاء ب ــن حممــد  ،حتقي ــق  :نس ــيب

 الــدقائق احملكم ــة ش ــرح اجلزريــةنشاوي  ،مكتبة دار اتلباب  ،دمشق،ط0311/0ه0181 -م.

 دالئ ـ ـ ــل اإلعج ـ ـ ــاز  :عب ـ ـ ــد الق ـ ـ ــاهر اجلرج ـ ـ ــاين ،حتقي ـ ـ ــق  :حمم ـ ـ ــد التنيج ـ ـ ــي ،دار الكت ـ ـ ــاب الع ـ ـ ــريب،بريوا،لبنان،ط0301 /5هـ 0111-م.
الصــوا ودوره
 ال ّداللـة الصـوتيّة دراسـة لغويّـة لداللـة ّاملصرية  ،ط0115/0م.

التّواصـل  :زكـي حسـام الـدين  ،مكتبـة أجنلــو

 داللة اتلفا  :إبراهيم أنيس ، ،مكتبة اتجنلو املصرية ،مصر ،ط0183 /2م. ال ّداللـ ـ ــة اإلَيائيـ ـ ــةدمشق(،د.ط)5111 /م.

الصـ ـ ــيغة اإلفراديـ ـ ــة:مطهـ ـ ــري صـ ـ ــفيّة  ،منشـ ـ ــوراا احتـ ـ ــاد الكتـ ـ ــاب العـ ـ ــرب ،

الصوتيّة
-دالالا الظّاهرة ّ

القرآن الكر  :دومي خالد قاسـم ،عـامل الكتـب احلـدي  ،اتردن ،ط/0

5112م.

ديـ ـ ـ ـوان أيب مت ـ ـ ــام بش ـ ـ ــرح اخلطي ـ ـ ــب التربيزي،حتقي ـ ـ ــق  :حمم ـ ـ ــد عب ـ ـ ــده عـ ـ ـ ـزام  :دار املعار ،الق ـ ـ ــاهرة،مصر،ط(/3د.ا).
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الص ـ ـ ـ ـ ــفاء،دار ب ـ ـ ـ ـ ــريوا للطباعةوالنش ـ ـ ـ ـ ــر،
رس ـ ـ ـ ـ ــائل إخـ ـ ـ ـ ـ ـوان الص ـ ـ ـ ـ ــفاء وخـ ـ ـ ـ ـ ـالَّن الوف ـ ـ ـ ـ ــاء :إخـ ـ ـ ـ ـ ـوان َّبريوا،لبنان(،د.ط)(د.ا).
الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفـظ الـتالوة  :حممـد م ّكـي أيب طالـب القيّسـي  ،حتقيـق  :أمحـد حسـن
ّعمار  ،اتردن ،ط0301 /4ه0112-م.
فرحاا ،دار ّ
السيدحممودش ـ ــكري
 روح املع ـ ــاين تفسـ ـ ـريالقرآن الك ـ ــر والس ـ ــبع امل ،ـ ــاين :أبوالفض ـ ــل ش ـ ــهاب الـ ـ ـ ّدين ّاتلوسي،دار إحياء التاث  ،بريوا ،لبنان(،د/ط()د/ا).
ـوزي(ا 211ه)،داراب ــن ح ــزم،بريوا،ط0354 /0ه-
امليس ـر عل ــم التّفس ــري:عب ــد الرمح ــاننب اجل ـ ّ
زاد ّ5115ه.

 الزيــادة واإلحســان علــوم القــرآن  :حممــد بــن أمحــد بــن عقيلــة املكـ ّـي،مركــز البحــوث وال ّدراســاا،جامعة الشارقة ،اإلماراا  ،ط 0351/0ه5112 -م.
-السبعة

القراءاا:ابن جماهد،حتقيق:شوقي ضيف،داراملعار ،القاهرة،مصر (د.ط)(د.ا).

ـين ،حتقي ـ ــق :حس ـ ــن هنـ ـ ــداوي ،دار القل ـ ــم ،
 سـ ـ ـ ّـر ص ـ ــناعة اإلع ـ ـ ـراب:أب ـ ــو الف ـ ــتح ع،م ـ ــان بـ ـ ــن جـ ـ ـ ّّدمشق،سوريا،ط0114/5م.
ـاجي،حتقيق  :عبــد املتع ـال الصــعيدي،مكتبة حممــد صــبيح ،مصــر ،
 سـ ّـر الفصــاحة  :ابــن ســنان اخلفـ ّط 0415/0هـ0124 -م.

 -السمعياا العربية

اتصواا اللّغوية:سعادبسناسي،دارأم الكتاب،مستغار،اجلزائر،ط 5105/0م.

الش ـافية :رضيال ّدينمحمدبناحلســن اإلس ـتاباذي ،حتقيــق :حممــد الزف ـزا  ، ،مطبعــة حجــازي،
 شــرح ّالقاهرة ،مصر(،د.ط)0428/ه.
 شرح املفصل  :موفقال ّدين بن يعيش،عاملالكتب،بريوا،لبنان( ،د.ط)(/د.ا).ـوي ، ،مكتبــة املعــار  ،بــريوا
ـاحيب فقــه اللّغــة  :أمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء الـ ّـرازي اللّغـ ّ
 الصـ ّ،لبنان،ط0301/0ه0114-م.
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ص ــناعة اإلنْ َش ــا :أمح ــد ب ــن عل ـ ّـي ال َق ْل َق َشـ ـْن هدي ،حتقي ــق:يوس ــف عل ــي الطوي ــل،دار

صـ ـبح اتَ ْع َشـ ـىالفكر،دمشق،سوريا،ط0181/ 0م.

الصحاح :أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري ،حتقيق :أمحد عبـد الغفـور عطـار،دار العلـم للماليـني
 ّ،بريوا،لبنان،ط 0311 /3هـ  0181 -م.
الصابوين  ،دار القرآن الكر  ،بريوا ،لبنان ،ط0180 /3م.
صفوة التفاسري :حممد علي ّالصوا اللّغوي
ّ -

القرآن :حممد حسني الصغري  ،دار عمار  ،اتردن،ط0350/5ه5111-م.

الصوتياا:برتيل مالربج،تعريب:عبدالصبورشاهني،القاهرة،مكتبةالشباب،مصر(،د.ط)(د.ا). طبقـاا املفسـرين :حممـد بـن علــي بـن أمحـد الـداوودي ،مراجعـة وضــبط  :جلنـة مـن العلمـاء بإشـراالناشر ،دار الكتب العلميّة ،بريوا،ط0184/0م.
ـوي ،دار الكت ــب اخلديوي ــة ،مص ــر(،د.ط)
 الط ـ ـراز املتض ــمن تس ـ ـرار البالغ ــة َ :ي ــي ب ــن مح ــزة العل ـ ّ0445/هـ0103 -م.
 -الظاهرة اجلمالية

القرآن الكر  :نذيرمحدان،داراملنابرة،ج ّدة،السعودية ،ط0305 /0ه0110-م.

 ظـ ـ ـ ــاهرة املخالفـ ـ ـ ــة الصـ ـ ـ ــوتية ودورهـ ـ ـ ــا،القاهرة،مصر(،د.ط)0112/م.
 -العربية وعلم اللّغة احلدي

منـ ـ ـ ــو املعجـ ـ ـ ــم العـ ـ ـ ــريب :أمحـ ـ ـ ــد هريدي،،مكتبـ ـ ـ ــة الزه ـ ـ ـ ـراء

:حممد حممد داود  ،دار غريب ،القاهرة ،مصر(،د.ط)5110 /م.

 العربيـ ـ ـ ـ ـ ــة ورجامهـ ـ ـ ـ ـ ــا  :عبـ ـ ـ ـ ـ ــد الرمحـ ـ ـ ـ ـ ــان أيـ ـ ـ ـ ـ ــوب  ،البحـ ـ ـ ـ ـ ــوث وال ّدراسـ ـ ـ ـ ـ ــاا العربيـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،القـ ـ ـ ـ ـ ــاهرة،مصر(،د.ط)0182/م.
 -علم اتصواا  :حسام هبنساوي،مكتبة ال،قافة الدينية  ،القاهرة ،مصر،ط0352 /0ه5113-م.

علم اتصواا  :كمال بشر  ،دار غريب للطباعة للنشر ،القاهرة ،مصر(،د.ط)5111/م.-علم اتصواا اللّغوية :عصام نور ال ّدين ،دار الفكر اللبناين،بريوا،لبنان،ط 0115 / 0م.
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 علم اتصواا اللّغوية  :منا مهدي حممد املوسوي ،عامل الكتب  ،بريوا،لبنان،ط0118 /0م. علم ال ّداللة  :أمحد خمتار عمر ،دار العروبة ،الكويت (،د.ط)0185 /م. علم وظائف اتصواا اللّغويّة  :عصام نور ال ّدين، ،دار الفكر اللبناين ، ،بريوا  ،ط0115/0م. -علم اللّغةبني التاث واملعاصرة  :عاطف مدكور،دارال،قافة،القاهرة،مصر(،د.ط)0181 /م.

-عل ــم اللّغـ ــة العـ ــام  :دي سوسـ ــور فردينال،ترمجـ ــة :يوني ــل يوسـ ــف عزيـ ــز  ،دار آف ــاق عربيـ ــة  ،بغـ ــداد

(،د.ط)0182/م.

 علم اللّغة  :علي عبد الواحد وا ، ،هنضة مصر  ،القاهرة ،مصر،ط5112 /01م.الس ـ ـ ـ ــعران  ،درا النهض ـ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ـ ــة للطباع ـ ـ ـ ــة
 عل ـ ـ ـ ــم اللّغ ـ ـ ـ ــة -مقدم ـ ـ ـ ــة للق ـ ـ ـ ــار الع ـ ـ ـ ــريب :حمم ـ ـ ـ ــود ّوالنشر،بريوا،لبنان(،د.ط)(د.ا).
 علم اللّسان العريب  :عبد الكر جماهد  ،دار أسامة للنشر والتوزيع  ،اتردن(،د.ط)5111/م . علوم القرآن :عددنان زرزور ،املكتب اإلسالمي  ،بريوا ،لبنان،ط0183/0م. -عل ـ ـ ـ ــوم اللّغ ـ ـ ـ ــة العربيّـ ـ ـ ـ ـة

،لبنان،ط5111/0م.

اآلي ـ ـ ـ ــاا واملعجـ ـ ـ ـ ـزاا  :نش ـ ـ ـ ــأة الظبي ـ ـ ـ ــان  ،دار ب ـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـ ــزم  ،ب ـ ـ ـ ــريوا

 العم ـ ـ ــدة حماس ـ ـ ــن الش ـ ـ ــعر وآداب ـ ـ ــه ونق ـ ـ ــده :أب ـ ـ ــو عل ـ ـ ــي احلس ـ ـ ــن ب ـ ـ ــن رش ـ ـ ــيق الق ـ ـ ــريواين اتزدي(ا322هـ،حتقيق  :حممد حمي الدين عبد احلميد،دار اجليل،بريوا ،لبنان،ط0310/2ه0180-م.
-العني:اخلليلبنأمحد الفراهيدي،حتقيق:الدكتورعبداهلل درويش،مطبعةالعاين،بغداد(،د.ط)0121/م.

 -الفاصلة

القرآن:حممد احلسناوي،دارعمارللنشروالتوزيع،عمان،اتردن،ط0350/5هـ5111-م.

الرافعي،حتقيـق :علـى حممـد معـوض وغـريه،دار
 فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبـري) :عبـد الكـر ّالكتب العلمية  ،بريوا،لبنان ،ط0301/ 0ه0111-م.
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 فتح القدير اجلامع بـني فـين الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـري :حممـد بـن علـي الشـوكاين ،دار الفكـرللطباعة والنشر ،دمشق،سوربا( ،د.ط)(/د.ا).
 -فصول

حممد علي الّرديين،دار اردى للطباعة والنشر  ،اجلزائر (د.ط)5111/م.
علم اللّغة العام ّ :

عبدهالراجحي ،دار النهضة العربية ،بريوا(،د.ط)0111/م.
 فقه اللّغة كتب العربية :ّ

 الفهرست :حممد بن الند  ،دار املعرفة  ،القاهرة ،مصر(د.ط)0118/م. ال َفوائهـد املشـ ّـوق إىل علــوم القــرآن وعلــم البيــان:اإلمــام ــس الــدين حممــد بــن بــن أيب بكــر بــن أيــوباملعرو ابن القيم(120ه) ،دار الكتب العلمية  ،بريوا ،لبنان،ط0451/0ه.
نصار ، ،مكتبة مصر  ،القاهرة ،مصر،ط0111 /0م.
 الفواصل :حسني ّ اتصواا العربية :جمدي إبراهيم  ،دار النهضة املصرية  ،القاهرة (،د.ط)5110/م. البح ـ الص ــويت عنــد الع ــرب :خليــل إب ـراهيم العطيــة ،منش ــوراا دار اجلــاحظ  ،بغ ــداد ،الع ـراق(،د.ط)0184 /م.
-

ظالل القرآن الكر  :سيّد قطب  ،دار الشروق ،مصر ،ط0354/0ه5114-م.

-

العروض وااليقاع الشعري :صالح عبد الصبور  ،شركة اتتام ،اجلزائر،ط0112/0م

السـ ـ ــمعي :خلـ ـ ــدون أب ـ ــو اريجـ ـ ــاء،عـ ـ ــامل الكت ـ ــب احلـ ـ ــدي
 فيزي ـ ــاء ّالص ـ ـ ـوا اللّغـ ـ ــوي ووضـ ـ ــوحه ّ
،أربد،اتردن،ط5112 / 0م.
الق ــاموس احمل ــيط :حمم ــد ب ــن يعق ــوب الف ــريوز اب ــادي ،حتقي ــق َ :ي ــي م ـراد ،،مؤسس ــة املخت ــار للنش ــروالتوزيع  ،القاهرة ،مصر،ط0340 /5ه5101-م.
 -القرآن الكر هدايته وإعجازه  :حممد الصادق عرجون  ،مكتبة الكلياا اتزهرية  ،مصر (،د.ط)/

0442ه0122-م.

 -القرآن املعجزة الكربى  :حممد أبو زهرة ،دار الفكر العريب،بريوا،لبنان(،د.ط)(/د.ا).
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 القلــب واإلبــدال":ضــمن كتــاب":الكتالّلغــوي الّلســان العــريب"توغســت هفنــر:أبويوســف يعقــوبالسكيت،املطبعةالكاثوليكيةلآلباءاليسوعيني،بريوا(،د.ط)0114/م.
بن إسحاق بن ّ
 -الكتاب :بشر عمرو بن قنربسيبويه،حتقيق:عبد السالم هارون،دار اجليل،بريوا ،ط0110 /0م.

ـكري ،مطبعـةحممودبك
 كتاب الصناعتني،الكتابة والشعر :أبوهالل احلسن بن عبداهلل بن سهل العس ّ،تستانةالعالية،مصر ،ط1320/0هـ ـ  1910م.
 الكشــا عــن حقــائق غ ـوامض التنزيــل وعيــون اتقاويــل وجــوه التأويــل  :الزخمشــري حممــود بــنعمر ،حتقيق:يوسف احلمادي،مصر،مكتبةمصر(،د.ط)(/د.ا).
 -اللّبــاب

ـربي ،حتقيــق :غــازي خمتــار طليمــاا ،دار
علــل البنــاء واإلع ـراب:أبــو البقاءبناحلســني العكـ ّ

الفكر ،دمشق،سوربا،ط 0112 /0م.

 حلــن الع ـوام  :أبــو بكــر حممــد الزبيــدي ،حتقيــق  :رمضــان عبــد الت ـواب  ،مكتبــة اخلــاجني  ،القــاهرة،مصر،ط0351/5ه5111-م.
العامة والتّطور اللّغوي:رمضان عبد التّواب،مكتبة زهراء الشر ،القاهرة ،مصر،ط0121 /0م.
 -حلن ّ

 حلــن العامــة ضــوء الدراســاا اللغويــة احلدي،ــة :عبــد العزيزمطــر ،الــدار القوميــة للطباعــة والنشــر ،القاهرة( ،د.ط)0111 /م .
 لســان العــرب :أبوالفضــل مجــال ال ـ ّديننب منظــور :حتقيــق ياســر ســليمان أبــو شــادي وجمــدي فتحــيالسيد،املكتبة التوفقيّة،القاهرة ،مصر(،د.ط)(/د.ا).
ّ
 اللّسانياا النشأة والتطور :أمحدمومن،ديوان املطبوعاا اجلامعية،اجلزائر ،ط5112/ 5م. اللّس ـ ــانياا وآف ـ ــاق الـ ـ ـ ّدرس اللّغ ـ ــوي :أمح ـ ــد حمم ـ ــد ق ـ ــدور ،دار الفك ـ ــر املعاص ـ ــر ،ب ـ ــريوا  ،لبن ـ ــان،ط5101م.
لطائف اإلشاراا لفنون القراءاا:اإلمام شهاب ال ّدين القسطالين،حتقيق عامر السيد ع،مان و عبـدالصبور شاهني،دار النشر اجمللس اتعلى للشئون اإلسالمية،القاهرة،مصر،ط0415/0هـ 0115 -م.
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القص ــاص،مكتبة اتجنل ــو املصرية،مص ــر(،د.ط)/
 اللّغ ــة:جوزي ــف فندريس،ترمج ــة ال ــدواخلي وحمم ــد ّ0121م.
 اللّغةالعربية معناهاومبناها  :متام حسان ،اريئةاملصريةالعامةللكتاب،مصر(،د.ط)0111/م. اللّغة العربية عرب القرون  :فهمي حجازي ،دار الكاتب للطباعة والنشر،القاهرة  ،مصر،ط0،0128م.
 -لغة القرآن

جزء عم  :حممود أمحد حنلة ،دار النهضة العربية ،مصر (،د.ط)0180/م.
التاث:أمحدعلم ال ّدين اجلندي، ،الدارالعربيةللكتاب،تونس(،د.ط) 1978/م.

 اللّهجاا العربيةالراجحي ،داراملعار ،مصر(،د.ط) 0111/م.
اللّهجاا العربية القراءاا القرآنية :عبده ّ -املدخل إىل علم أصواا العربية :قدوري احلمد غار  ،منشوراا اجملمع العلمي5115،م.

عل ـ ــم اللّغ ـ ــة ومن ـ ــاهج البحـ ـ ـ اللّغ ـ ــوي :ن ـ ــور ار ـ ــدى لوش ـ ــن ،دار الف ـ ــتح  ،الق ـ ــاهرة ،
 مباحـ ـ ـمصر(،د.ط)5118 /م .
 -مباح

علوم القرآن :منّاع قطان ،مكتبة وهبة  ،القاهرة،مصر( ،د.ط)( /د.ا).

-مباح

اللّسانياا:أمحدحساين ،،ديوان املطبوعاا اجلامعية،اجلزائر(،د.ط)0113 /م.

-مباد

اللّسانياا:خولة طالب اإلبراهيمي ،دارالقصبة للنشر،اجلزائر(،د.ط)5111/م.

 مباد اللّسانياا :الطيب دبّه  ،دار ،القصبة للنشر والتوزيع  ،اجلزائر (،د.ط)5110 /م. مباد اللّسانياا:قدور أمحد حممد،،دارالفكر،دمشق،سوريا(،د.ط)1996 /م.ـلي  ،حتقي ــق :حمم ــد حمي ــي ال ـ ّدين عب ــد
 امل ،ــل الس ــائر أدب الكات ــب والش ــاعر:ض ــياء ال ـ ّدين املوص ـ ّاحلميد ،املكتية العصرية ،بريوا،لبنان(،د.ط)0112 /م.
 جماليس التذكري كالم احلكيم اخلبري :عبد احلميد بن باديس ، ،دار البحـ والنشـر  ،قسـنطينة ،اجلزائر ،ط0314 /0م0185 -م.
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 جممـ ــع البيـ ــان تفسـ ــري القـ ــرآن :أبـ ــوعلي الفضـ ــل بـ ــن احلسـ ــن الطَّبَـ ْرهس ـ ـي ،مطبعـ ــة الغرفـ ــان ،صـ ــيدا،لبنان(،د.ط) 0444/ه.
-اجململ

الصوتيّة من اآلثار العربية:مكي درار،دار اتديب ،اجلزائر  ،ط5115/5م.
املباح
ّ

-حماضراا

غوي:حنفي بن عيسى ديوان املطبوعاا اجلامعية،اجلزائر،ط2003/02
علم النّفس اللّ ّ

 -حماضراا

فقه اللّغة  :زبري دراقي  ،ديوان املطبوعاا اجلامعية  ،اجلزائر (،د.ط)( /د.ا).

احلق بن غالب بن عطيّة ،حتقيـق  :عبـد السـالم
احملرر الوجيز تفسري الكتاب العزيز:أيب حممد عبد ّ
 ّعبد الشا حممد ،دار الكتب العلمية ،بريوا ،لبنان،ط.5110-0355 /0
-املختصر املفيد

السيد بن عيد حممد،دار اتندلس،حائل،السعودية،ط(/ 0د.ا).
علم التجويدّ :

 مدخل إىل علم اللّغة :حممود فهمي حجازي ،دار ال،قافة،القاهرة ،مصر(،د.ط) 0118/م . املـ ــدخل إىل علـ ــم اللّغـ ــة ومنـ ــاهج البح ـ ـ اللّغـ ــوي :رمضـ ــان عبـ ــد التّ ـ ـواب،مكتبـ ــة اجلاجني،القـ ــاهرة،مصر،ط0111 /4م.
 -مدخل

الصوتياا :عبد الفتاح إبراهيم  :دار النشر،تونس(د.ا)( /د.ط ).

السيوطي ،حتقيق:فؤاد علـى منصـور ،دار الكتـب
 املزهر علوم اللّغة :جالل ال ّدين بن عبد الرمحان ّالعلمية،بريوا ،ط 0118/0م.
 -مشاهد القيامة

القرآن:سيّد قطب ،دار الشروق ،مصر ،ط0351/02ه5112-م.

 املص ــطلح الص ــويت عن ــد علم ــاء العربي ــة الق ــدماء،مطبعة جامعة مؤتة ،عمان ،ط0114 /0م.
الص ـ ـ ـ ـ ـويت
املص ـ ـ ـ ــطلح ّ،لبنان،ط5111/0م.

ض ــوء عل ــم اللغ ــة احل ــدي  :عب ــد الق ــادر مرع ــي

الص ـ ـ ـ ـ ـيغ ،دار الفك ـ ـ ـ ــر املعاص ـ ـ ـ ــر،بريوا
ال ّدراس ـ ـ ـ ــاا العربي ـ ـ ـ ــة :عب ـ ـ ـ ــدالعزيز ّ
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ـعودالفراء،دارالكتب
تفسـ ـ ـ ـ ـ ــري البغـ ـ ـ ـ ـ ــوي املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـمى معـ ـ ـ ـ ـ ــامل التنزيـ ـ ـ ـ ـ ــل :أبوحممداحلسـ ـ ـ ـ ـ ــني بـ ـ ـ ـ ـ ــن مسـ ـ ـ ـ ـ ـّ
العلميّة،لبنان،بريوا،لبنان،ط1424 /0ه 2004 -م.
مع ــاين الق ــرآن :اتخف ــش ،حتقي ــق  :ه ــدى حمم ــود قراع ــة ،مكتب ــة اخل ــاجني  ،مص ــر ،ط0300/0ه-0110م.

الفراء  ،حتقيق  :عبد الفتاح إمساعيل ،اريئة املصرية العامـة للكتـاب  ،القـاهرة
 معاين القرآن :أبو زكريا ّ،مصر( ،د.ط)0115 /م.
الز َّجاج  ،حتقيق  :عبد اجلليل عبده شليب، ،عامل الكتب
السري َّ
 معاين القرآن وإعرابه  :إبراهيم بن ّ ،بريوا  ،لبنان  ،ط0318 /0ه0188 -م.
السيوطي ،حتقيق  :علي البجاوي ،
معتك اتقران إعجاز القرآن :جالل ال ّدين بن عبد الرمحان ّدار الفكر  ،بريوا ،لبنان(،د.ط)0121 /م.
الصحاح :اجلوهري إمساعيل بن محّاد،دار املعرفة ،بريوا ،لبنان  ،ط5111 /5م.
 معجم ّحممدعلي اخلويل،مطابع الفرزدق التّجارية،السعودية،ط0315/0ه-
معجم علم اتصواا ّ :0182م.

-املعىن وظالل املعىن  -أنظمة ال ّداللة

العربية  :حممد يونس علـي  ،دار املـدار اإلسـالمي  ،لبنـان ،

ط5111/0م.

 املفصل صنعة اإلعراب  :أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بـن عمرالزخمشـري  ،حتقيـق :علـىبوملجم  ،دار ومكتبة ارالل ،بريوا ،لبنان،ط 0114 /0م.
الراغ ــب احلس ــني ب ــن حمم ــدبن املفض ــل اتص ــفهاين،حتقيق :حمم ــد س ــيد
املفــرداا غري ــب الق ــرآن ّ :كيالين،،دار املعرفة،بريوا(،د.ط)5113 /م.
 مفهوم الشعر  :جابر عصفور ،مطبوعاا فرح ،قربص،ط0111 /3م.مفتاح العلوم  :يوسف بن حممد بن علـي السـكاكي، ،حتقيـق  :عبـد احلميـد هنـداوي  ،دار الكتـبالعلميّة  ،بريوا ،لبنان،ط0351/0ه5111-م.
383

الفهارس الفنية

 -املفيد

قائمة املصادر واملراجع

علم التجويد:محد خبيت عمران ،أكادميية احلدي،ة للكتاب،القاهرة (،د.ط)5111/م.

 مقاييس اللّغة:أمحد بن زكرياء أبو احلسني بن فـارس ،حتقيـق  :عبـد السـالم حممـد هـارون ،دار اجليـل ،بريوا  ،لبنان،ط0351/5هـ 0111 -م.
 املقتضب  :أبو العباس حممد بن يزيد املربد ،حتقيق  :حممد عبد اخلالق عضيمة  ،،وزارة اتوقا ،مصر 0113م.
 املقـ ـ ّـرراا الصـ ــوتيّة ال ـ ـربامج الوزاريـّ ــة للجامعـ ــة اجلزائريـ ــة  ،دراسـ ــة حتليليـ ــة تطبيقيـ ــة ،مكـ ــي درار ،بسناسي سعاد  ،مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع  ،اجلزائر ،ط.5114/5
 -املق ّدمة :ابن خلدون عبد الرمحان ،دار الفكر للطباعة والنشـر ،بـريوا  ،لبنـان(،د.ط) 0353 /ه-

5113م.

ـزري ،حتقيــق  :أميــن رشــدي
 املقدمةاجلزريّـة معرفــة جتويــداآلياا القرآنيــة :حممــد بــن يوســف بــن اجلـ ّسويد ،دار نور املكتباا ،ج ّدة  ،اململكة العربية السعودية ،ط0351/3ه5112 -م.
أصواا اللّغة العربية وفن اتداء القرآين :عبد الفتاح الربكـاوي  ،مؤسسـة الرسـالة  ،اتردن

 مقدمة(،د.ط)0183/م،

مقدمة اللّغوياا املعاصرة :شحادةفارع وآخرون ،دار املعرفة اجلامعية،مصر(د.ط)5115/م. مكانــة الفواصــل مــن اإلعجــاز العلمــياآلخر (،د.ط)0301/هـ.

القــرآن الكــر  :حممــد رجــاء حنفــي عبــد املتجلــي ،ربيــع
الوقف واالبتداء :أمحد

منار اردى بيان الوقف واإلبتدا ،ومعه املقصد لتلخيص ما املرشدبن حممد عبد الكر ات وىن  ،مطبوعة مصطفى احلليب  ،القاهرة  ،مصر،ط0114/5م.
حسان،دار ال،قافة،دار البيضاء  ،املغرب(،د.ط)0111 /م.
 مناهج البحاللّغة  :متام ّ

 مناه ـ ــل العرف ـ ــان عل ـ ــوم الق ـ ــرآن :حمم ـ ــد عب ـ ــد العظ ـ ــيم الزرق ـ ــاين  ،دار الكت ـ ــاب الع ـ ــريب،بريوا،ط0302/0ه0112-م.
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اللّغة واتعالم :لويس معلو ،دار املشرق  ،بريوا،لبنان،ط0188/ 4م.

 منط ــق أرس ــطو :حتقي ــق :عب ــد ال ــرمحن بـ ــدوي ،ترمج ــة حنَـْينـ ــنب إسـ ــحاق ،مكتب ــة النهض ــة املص ـ ـرية،القاهرة،مصر(،د.ط)0138،م.
 مـ ــنهج البح ـ ـ5111م.

اللّغـ ــوي :حممـ ــود سـ ــليمان يـ ــاقوا،دار املعرفـ ــة اجلامعية،اإلسـ ــكندرية ،مصـ ــر ،ط/0

 امل ـ ــنهج الص ـ ــويتّ للبني ـ ــة العربي ـ ــة:عب ـ ــد الص ـ ــبور ش ـ ــاهني .،مؤس ـ ــية الرس ـ ــالة  ،بريوا،لبن ـ ــان(،د.ط)/0311ه0181 -م.
الصـ ـ ـ ــوا اللّغـ ـ ـ ــوي  :أمحـ ـ ـ ــد كشـ ـ ـ ــك  ،دار غريـ ـ ـ ــب للطباعـ ـ ـ ــة والنشـ ـ ـ ــر  ،القـ ـ ـ ــاهرة
 -مـ ـ ـ ــن وظـ ـ ـ ــائف ّ

،مصر،ط5111/0م.

-موجزتاریعلماللّغةفيالغرب :روبنز،ترمجة :أمحدعوض،عامل املعرفة  ،الكويت(،د.ط)0111/م.

 موسيقى الشعر العريب :حممد شكري عياد  ،دار املعرفة  ،القاهرة،مصر،ط0118 /5م.عمـار  ،اتردن
علم التجويد  :عبد الوهاب
القرطيب  ،حتقيق  :غار قدور احلمـد  ،دار ّ
ّ

 املوضح ،ط5111/0م.

امليسر :مىن درويش الطنبويل ،دار غريب ،القاهرة،مصر(،د.ط)5115/م.
 ّدراز،دار طيبـ ــة للنشـ ــر والتوزيـ ــع  ،اململكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية ،ط/0
 -النبـ ــأ العظـ ــيم :حممـ ــد عبـ ــد اهلل ّ

0301ه0111-م

ابناجلزري ،لبنان،بريوا،دارالكتبالعلميّة(،د.ط)(/د.ا).
 النشر القراءاا العشر:حممد بن يوسفّ

-نظرية اللّغة و اجلمال

النقد العريب  :سلّوم تامر  ،دار احلوار  ،سورية(د.ط)(/د.ا)

الفين عندالس ــيدقطب :ص ــالح عب ــدالفتاح اخلالدي،تص ــحيح ومراجع ــة  :عل ــي حمم ــد
 نظريةالتص ــوير ّالضبّاع ،دارالشهاب ،اجلزائر0188،م.
ّ
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اللغة العربية  ،أنيس فرَية ،دار الكتاب اللبناين  ،بريوا  ،لبنان  ،ط0180/5م.

-نظرية النحو العريب

ضوء مناهج النظراللّغوي احلدي :هناد املوس،دارالبشري،اتردن،ط0181 /5م.

 نظرية إيقاع الشعر  :حممد عباس  ،املطبعة العصرية  ،تونس ( ،د.ط)(/د.ا). النقد اتديب احلدي  :حممد غنيمي هالل 5110 ،م هنضة مصر  ،القاهرة . النقد اتديب أصوله ومناهجه  :سيد قطب  ،دار الشروق  ،بريوا ،لبنان،ط5114/8م. هناية القول املفيد :اجلريسي حممد مكي نصر ،تقد وتعليق  :طـه عبـد الـرؤو َسـعد،مكتبـة الصـفا،مصر ،ط0351 /0ه0111-م.
 هداية القارىء إىل جتويد كالم الباري:عبد الفتاح املرصفي،مكتبة طيبة  ،املدينة املنورة ط(/5د.ا).السـيوطي ،حتقيـق :عبـدالعال سـامل مكرم،دارالبحـوث
 مهع اروامـع  :جـالل الـ ّدين بـن عبـد الرمحـان ّالعلميّة،الكويت(،د.ط)1979/م.
 -الوجيز

فقه اللّغة  :حممد اتنطاكي  ،دار العريب  ،بريوا،لبنان،ط(/ 3د.ا).

 -الوسيط

التجويد :حممد خالد منصور ،دار النفائس ،عمان ،ط 0111/0م.

 الوســيط تفســري القــرآن اجمليــد  :أبــو احلســن علــى بــن أمحــد الواحــدي النيســابوري ،حتقيــق :عــادلأمحد عبد املوجودالقاسي ،دار الغرب اإلسالمي ،لبنان ،ط 0112/0م.
وفياا اتعيان :ابن خلِّ َكان ،حتقيق :إحسان عباس ،دار صادر ،بريوا ،لبنان(،د.ط)0115. /الوقــف واالبتــداء وعالقتهــا بــاملعىن القــرآن الكــر :عبــد الكــر عــوض إب ـراهيم صــاح ،دار الســالمللطباعة والنشر  ،القاهرة ،مصر ،ط(/0د.ا).
-الرسائل اجلامعية:

-اإلعجاز البياين

الفاصلة القرآنية  :موسى احلشـاش  ،رسـالة ماجسـتري  ،إشـرا الـ ّدكتور :عصـام

غزة،
العبد زهد ،اجلامعة اإلسالمية ّ ،

0358ه5111-م.
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ص (بعـض قصـار سـور القـرآن الكـر أمتوذجـا) :مهـدي عنـاد أمحـد قبهـا  ،رسـالة
التحليل الصويت للـنّ ّماجستري  ،إشرا حممد جواد النوري ،جامعة النجاح الوطنية  ،نابلس  ،فلسطني 5100 ،.م
دي ـواا -تغريــدة جعفــر الطيّــار  :جنيــب بوشــارب ،رســالة دكتــوراه ،إش ـرا ال ـ ّدكتور :

-البنّيــة الصــوتيّة وال ّدالليــة

عبد الكر بوزيان  ،جامعة باتنة5103-5104 ،م.

ويت
الص ّ
 -مجالياا اإليقاع ّ

القرآن الكر  :حممد الصغري منسية  ،جامعة بسكرة 5100 ،م.

الصـوتيّة كتـاب سـيبويه :إعـداد مكـي درار  ،رسـالة ماجسـتري  ،إشـرا
 احلرو العربية وتبـ ّدالمها ّخليل إبراهيم العطية  ،جامعة وهران،السانيا0182 ،م0182-م.
العربيـة الفصـحى -دراسـة خمربيـة  :رضـا زالقـي  ،رسـالة ماجسـتري -5112 ،

 -الصوامت الشديدة

5112م.

عمــار العايــب ،رســالة
 ّالصــوا اللّغــوي دراســة فيزيولوجيــة  -الص ـوامت احللقيــة واحلنجريــة أمنوذجــاّ :
ماجستري ،إشرا اتستاذ الدكتور صاح خديش ،جامعة باتنة 5104-5105 ،م.

الوظــائف الصــوتيّة وال ّدالليّــة للص ـوائت العربيــة  :إعــداد مكــي درار  ،إش ـرا عبــد املالــك مرتــاض ،رسالة دكتوراه دولة  ،جامعة وهران ،السانيا5114-5115 ،م.
-الدوريات واجملالت:

اإلَي ـ ـ ــاء ّالص ـ ـ ـ ـويتّ

تعبريالق ـ ـ ــرآن:قاص ـ ـ ـ ـد ياس ـ ـ ــر الزيدي،جملـ ـ ـ ــة العرب،داراليمامـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ــعودية.م ـ ـ ــج

/31ج2و2.5110م.
اإليقــاع املوســيقيع5112 /5م.

الفواصــل القرآنيــة  ،أســامة خضــري املــالكي  ،جملــة كليــة التبيــة  ،جانعــة بغــداد ،

 -إليقاعية القرآنية

دراساا احملدثني واملعاصرين :حممد حرير -اجلزائر.

اإليقـاع الصــويت اإلَيــائيجملد 5101 ، )3(50م.

ســياق الــنص القــرآين  :جنـان حممــد مهــدي  ،جملــة كليــة التبيــة للبنــاا ،
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 التنغيم صوا وداللة  :سعاد بسناسي  ،جملة القلم  ،جامعة السانيا ،وهران ،ع.5112/4الزيدي  ،جملة آلدب الرافدين ،كلية اآلداب –جامعة
 اجلرس وااليقاع تعبري القرآن :كاسد ياسر ّاملوصل،العدد0118-1م.حرو القرآن  -دراسة دالليّة علمي اتصواا والنغماا العربية  :نعيم
اليا  ،جملة الفيصل ،العدد 0312 ،05هـ0182-م.
داللة اتصوااالزياد
ّ5101م.

القرآن الكر  :عيسى زاده  ،جملة احلضارة اإلسالمية 0343هـ.

الفاصلة القرآنية  :سنا طاهر وصبا شاكر  ،جملة التبية والعلم  ،جملد ،01العدد  ،4الينة

-الظواهر الصوتيّة الوظائفيّة

اللّغة العربية  :سهل ليلى  ،جملة اتثر ،العدد ال،امن 5111 ،م

 السجع والقرآن  :عبد الرؤو خملو  ،جملة اتزهر  ،العدد،4مجادي اتوىل  0481هـ.السماع
ّ -

اللّغة عند القدماء واحملدثني:صادق أبو سليمان،جملة جممع اللّغة العربية،القاهرة

،ج5115،11م.
الفواصل القرآنية  :عبد الفتاح القاضي ،اجمللة احلضارة اإلسالمية ،املدينة املنورة  ،العدد ،420342ه5102-م.
 -القيمة الداللية لصوا املد

القراءاا  :كمال املقابلة  ،جملة املنار  ،جملد  ، 01العدد، 4

5100م .
-مباد عامة

تيسري النحو واللّسانياا :ممدوح حممد خسارة،جملة

علوم اللّسـان وتكنولوجياتـه،

مركز البحوث العلمية والتقنية لتقية اللّغة العربية 5114،م.

 مــدخل إىل علــم اللّســان احلــدي  :عبــد الــرمحن احلــاج صــاح  ،جملــة اللّســانياا  ،جامعــة اجلزائــر،العدد. 0113– 0114 ،3
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 جملــة النقــد، رفــاس مســرية:  ديـوان الربيــع بوشــامة منوذجــا، ــة،داللــة الصــيغة احلدي

املالمــح الصــوتيّة.م5112 /0ع، وال ّدراساا اتدبية واللّغويّة

.ماليزيا، جملة اجملمع،مسية دفع اهلل أمحد أمني: تعلم اللّغة العربية

املشكالا الصوتيّة:املراجع األجنبية-

-Histoire de Linguistique dés origines au 20éme siècle : George
Mounin ,Paris1967.
- Cours de linguistique generale : F.Sausure, éditions Payot.Paris 1981.
- Dictionnaire de linguistique: J. Dubois. librairie Larousse. 1973.
- Structure du langage poètique. :J. Cohen , Flammation, Paris, 1966.
- Dictionnaire de la linguistique :G.Mounin, PQRIS-Edition ,1974

: مواقع إلكرتونية-

www. dns2003_7@hotmail.com
www.news@1asir.com
www.dns2003_7@hotmail.com
www.abu.edu.iq

www.startimes.com
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www mediu.edu.my
www.alukah.net

.
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