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 الممخص
 أثر  أصواِت التفخيِم في تشكيِل بنيًة الكممًة العربيًة وداللِتيا 

 سكينة يوسف محيميد الرواشدة
 م4102جامعة مؤتة ، 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى دراسة أصكات التفخيـ كأثرىا في بنية الكممة كداللتيا . كقد قامت 
النطقية كاألككستيكية ، ثـ تتبعت أثرىا في تشكيؿ  الباحثة باستقصاء خصائص أصكات التفخيـ

البنية الصكتية لمكممة كخاصةن في الكممات التي يحدث فييا إبداؿي قياسيه بتأثير مف أصكات التفخيـ 
، كما بينت الباحثة األصكات التي تقترف بأصكات التفخيـ ، كاألصكات  التي ال تقترف بيا ثـ 

يـ في داللة األلفاظ مف خبلؿ بعض النصكص القرآنية كألفاظ عرضت الباحثة ألثر أصكات التفخ
 مف المغة العربية .

كقد اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج االستقرائي كالمنيج الكصفي التحميمي مستفيدة مف       
 الدراسات السابقة التي تناكلت ىذا المكضكع .

 التالي :كقد جاءت الدراسة في مقدمة كخمسة فصكؿ عمى النحك 
 الفصؿ األكؿ : التفخيـ لغة كاصطبلحا كقد تضمف ثبلثة مباحث ىي :

) أصكات التفخيـ عند عمماء المغة العربية القدماء ،  كالتفخيـ عند عمماء التجكيد كعمماء القراءات 
 القرآنية ، كالتفخيـ عند عمماء المغة المحدثيف( .

 ألصكات التفخيـ .الفصؿ الثاني : الخصائص النطقية كاألككستيكية 
الفصؿ الثالث : األصكات التي تقترف بيا أصكات التفخيـ في بنية الكممة العربية كاألصكات التي ال 

 تقترف بيا 
 الفصؿ الرابع: كقد تضمف ثبلثة مباحث ىي :

)أثر أصكات التفخيـ في نظائرىا في بنية الكممة ، كأثر أصكات التفخيـ في الراء كالبلـ في بنية 
 ، كآثر أصكات التفخيـ في الصكائت في بنية الكممة (. الكممة

 الفصؿ الخامس : أثر أصكات التفخيـ في داللة المفظ .
 -كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج كمنيا :

  .نحا عمماء المغة بمصطمح )التفخيـ( نجكان مغايران ؛ فاستخدمكه مقاببلن لئلمالة عمى اإلطبلؽ -1
ماءي التجكيد كالقراءات القرآنية ؛ حيث قالكا إٌف اإلمالة تكافىء كقد سار عمى نيجيـ عم

 التفخيـ مف حيث إٌف كبلن منيما ضد الفتح  .
تشترؾ المصطمحات التي استخدميا عمماء القراءات القرآنية كالتجكيد لمداللة عمى التفخيـ ،  -2

ة كالعظمة كالكثرة كما مف مثؿ: التسميف كالتجسيـ كالربك كالتغميظ لمداللة عمى الفخامة كالقك 



 ه 

 

استخدـ كثيره مف المحدثيف مصطمحيف )التحميؽ( ك )اإلطباؽ( مكافئان صكتيان لمصطمح 
 )التفخيـ( .

عٌد عمماءي القراءات القرآنية كعمماءي التجكيد األصكات المستعمية جميعان مفخمةن في أصؿ  -3
 نطقيا، سكاء أكانت مطبقةن أك غير مطبقة .

ت بالصامت المفخـ المجاكر ليا ؛ بحيث تزداد ًقيـ الطاقة تتأثر الصكامت كالصكائ -4
الصكتية لمصكامت المفخمة المستعمية غير المطبقة ، عندما تككف ىذه الصكامت متبكعة 

 بالفتحة ، كتنخفض عندما تككف متبكعة بالكسرة .
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Abstract 

The Influence of Emphatic Sounds on the Morphology and 

Semantics of Words in Arabic 

Sukina Yousef Muhaymeed Al-Rawashdeh 

Mutah University, 2014 

 

The study aims to investigate the emphatic sounds in Arabic and the 

influence of these sounds on the morphology and semantics of the words 

that contain them. The researcher attempts a deep analysis of the 

articulatory and acoustic properties of emphatic sounds in Arabic, and she 

also looks into the influence of these sounds on the morphology of the 

words that contain them especially the words that include an instance of 

analogical substitution that is the consequence of emphatic sounds. In 

addition, the researcher discusses the sounds that can associate with 

emphatic sounds and sounds that cannot associate with them. Finally, the 

researcher examines the influence of emphatic sounds on the semantics of 

the words that contain them using some Qur’anic texts and other words in 

the language.  

The researcher uses the inductive and the descriptive-analytic 

methodology relying on some previous studies on the topic. 

The study consists of an introduction and four chapters: 

Chapter one: The meaning of emphasis, emphatic sounds as studied by 

traditional grammarians, emphasis as studied by the scholars of Qur’anic 

recitation and Qur’anic readings, and emphasis as studied by modern 

linguists.  

Chapter two: The articulatory and acoustic properties of emphatic 

sounds. 

Chapter three: The sounds that associate with emphatic sounds and the 

sounds that do not associate with them. 

Chapter four: The influence of emphatic sounds on other emphatic 

sounds, the influence of emphatic sounds on the /l/ and /r/ sounds, and the 

influence of emphatic sounds on vowels.  

Chapter five: The influence of emphatic sounds on the semantics of the 

words that contain them. 

The study reaches a number of results that include: 

1- Linguists have adopted a definition of emphasis in Arabic that is 

different from that adopted by traditional grammarians. In particular, 

they have taken emphasis to be equivalent to the vowel /i/ in the 

language. This same definition of emphasis has been adopted by the 

scholars of Qur’anic recitation and Qur’anic readings; those have 

argued that emphasis is equivalent to the vowel /i/ in Arabic in the 

sense that both emphasis and /i/ are the opposite of the vowel /a/ in the 

language.  
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2- The scholars of Qur’anic recitation and Qur’anic readings have used 

different terminology to refer to emphasis such as “Al-Tasmeen”, “Al-

Tajseem”, “Al-Rabu”, and “Al-Tagleeth”. All these terminology share 

the idea of grandness, strength, gravity, and abundance. In addition, 

many modern linguists have used the terms “Al-Tahaleeq” and “Al-

Etbaaq” to refer to emphasis. 

3- The scholars of Qur’anic recitation and Qur’anic readings have taken all 

of the high consonants in Arabic to be emphatic sounds including both 

the sounds (S
 ؟

 ، T
؟
 ،D

؟
 ،Ɉ

؟ 
 ) and the sounds (k

؟
 ،g 

؟
 ،q

؟
). 

4- Both consonants and vowels are affected by a neighboring emphatic 

sound. For example, the sounds (k
؟
 ،g 

؟
 ،q

؟
) become more audible when 

these sounds are followed by the vowel /a/ but less audible when they 

are followed by the vowel /i/. 
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 ة5ــالمقدم
الحمػػدي هلل رب العػػالميف، كالصػػبلةي كالسػػبلـي عمػػى أشػػرًؼ الخمػػًؽ كالمرسػػميف سػػيدنا  

 محمد كعمى آلًو كصحبًو الطيبيف الطاىريف إلى يـك الديف.
تيػػدؼ ىػػذه الدةراسػػة إلػػى دراسػػًة أصػػكات التفخػػيـ، كأثرىػػا فػػي تشػػكيؿ بنيػػة الكممػػة  

 ربية كداللتيا.الع
كلػػػػذلؾ جػػػػاءت ىػػػػذه الدراسػػػػة لمكشػػػػؼ عػػػػف جكانػػػػب تػػػػأثير أصػػػػكات التفخػػػػيـ فػػػػي  

التشكيؿ الصكتي لبنية الكممة كأثر ذلؾ كداللتيا. كليػذا قامػت الباحثػةي بػالتعريؼ بظػاىرة 
التفخػػػيـ لغػػػةن كاصػػػطبلحان، كقامػػػت باستقصػػػاء آراء عممػػػاء المغػػػة المتقػػػدميف، كآراء عممػػػاء 

قػػراءات القرآنيػػة، كآراء عممػػاء المغػػة المحػػدثيف فػػي ظػػاىرة التفخػػيـ. ثػػـ التجكيػػد كعممػػاء ال
قامػػت الباحثػػةي باستقصػػاء خصػػائص أصػػكات التفخػػيـ النطقيػػة كاألككسػػتيكية، ثػػـ تتبعػػت 
أثرىػػا فػػي تشػػكيؿ البنيػػة الصػػكتية لمكممػػة، كخاصػػةن فػػي الكممػػات التػػي يحػػدث فييػػا إبػػداؿه 

الباحثػة األصػكات التػي تقتػرف بيػا أصػكات  قياسي بتأثير مف أصكات التفخيـ، كما بينػت
التفخػػيـ، كاألصػػكات التػػي ال تقتػػرف بيػػا، ثػػـ عرضػػت الباحثػػةي ألثػػر أصػػكات التفخػػيـ فػػي 

 داللة األلفاظ مف خبلؿ بعض النصكص القرآنٌية كألفاظ مف المغة العربٌية.
قبػؿي كتكمف أىمٌية ىذه الدةراسػة فػي أٌنيػا تيسػمةط الضػكء عمػى مسػألة لػـ تيػدرس مػف  

كتحتؿ أىمٌية كبػرل فػي الػدَّرس المغػكم الحػديث. كمػا تتمثػؿ أىػداؼ الدةراسػة فػي الكشػؼ 
عف أثر أصكات التفخيـ فػي بنيػة الكممػة العربيػة كأثرىػا فػي دالالت األلفػاظ التػي تشػتمؿ 

 عمييا.
أما بالنسبة لممنيج الذم سارت عميو الباحثةي في ىذه الدةراسة، فقد اتبعت الباحثةي  
يج االسػػػػتقرائي كالمػػػػنيج الكصػػػػفي التحميمػػػػي كالمػػػػنيج التجريبػػػػي، كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ المػػػػن

اسػػتخداـ األجيػػزة الصػػكتٌية لمكقػػكؼ عمػػى خصػػائص ىػػذه األصػػكات "األككسػػتيكيَّة"، كمػػا 
أفَّ الباحثػػة قػػد عػػػادت إلػػى بعػػػض معػػاجـ المغػػة لمكقػػػكؼ عمػػى األلفػػػاظ التػػي كردت فييػػػا 

ف بيػػػا أصػػػكات التفخػػػيـ كاألصػػػكات التػػػي ال أصػػػكات التفخػػػيـ لبيػػػاف األصػػػكات التػػػي تقتػػػر 
 تقترف بيا في بنية الكممة العربٌية.

ػػا بالنسػػبة لمدراسػػات السػػابقة، فقػػد كردت إشػػارات عنػػد عممػػاء القػػراءات القرآنيػػة  أمَّ
كعممػػػاء التجكيػػػد كعممػػػاء العربيػػػة القػػػدماء كالمعاصػػػريف عػػػف أصػػػكات التفخػػػيـ كصػػػفاتيا، 
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ة الكممػػة كأثرىػػا فػػي داللػػة األلفػػاظ، فربمػػا ال يخفػػى كلكنيػػا لػػـ تػػدرس أثرىػػا فػػي تشػػكيؿ بنيػػ
أٌف كتػػػب المػػػكركث تكػػػاد ال تحفػػػى إال بشػػػذرات قميمػػػة عػػػف ميٍشػػػًكؿ )التفخػػػيـ(، سػػػكاء فػػػي 
التمثيػػؿ لػػوي، أـ فػػي التنظيػػر حكلػػو، كفػػي المعتػػاد أف تيمحػػظ تمػػؾ الشػػذرات بحكاشػػي الػػتكم ـ 

كات العربيَّػة كثيػران مػف البػاحثيف عف ميٍشًكؿ )اإلمالة(، كقد شػغمت ظػاىرة التفخػيـ فػي أصػ
العػػػرب الميحػػػدثيف؛ إذ ال يكػػػاد مؤلػػػؼ فػػػي أصػػػكات العربٌيػػػة يخمػػػك مػػػف إشػػػارةو إلػػػى مفيػػػـك 
التفخػػػيـ، أك أصػػػكاتًو، أك جانػػػب مػػػف مسػػػائًمًو، مػػػف مثػػػؿ العبلقػػػة بػػػيف التفخػػػيـ كاإلطبػػػاؽ 

–إالَّ أننػػي كالتحميػػؽ، كأنػػكاع التفخػػيـ، كتصػػنيفات األصػػكات المفخمػػة، كانتشػػار التفخيػػػـ.
لـ أجد دراسة تناكلت أثػر أصػكات التفخػيـ فػي تشػكيؿ بنيػة الكممػة  -كفي حدكد اطبلعي

العربٌيػػػة كداللتيػػػا؛ حيػػػثي تكقفػػػت بعػػػض الدةراسػػػات الصػػػكتية العربٌيػػػة الحديثػػػة عنػػػد الػػػنًص 
القػػػديـ الػػػػذم ييعػػػػالج األصػػػػكات المفخمػػػػة، كمػػػػا يقتػػػػرف بيػػػػا مػػػػف مصػػػػطمحات، مػػػػف مثػػػػؿ: 

، فكشػػػفت عػػػف بعػػػض جكانبػػػًو، كناقشػػػت دالالتػػػًو، إالَّ أفَّ تحميبلتيػػػا اإلطبػػػاؽ كاالسػػػتعبلء
 كانت جزئيةن في عمكميا.
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 الفصل األول
 التفخيم لغًة واصطالحًا5  0.0

   التفخيم لغًة5
ـى الرَّجػػػؿي بالضػػػـ   ػػػ ـي فخامػػػةن، كفىخي ػػػ ـى الشػػػيء يىٍفخي ػػػ التفخػػػيـ )لغػػػةن(: ىػػػك التعظػػػيـ، فىخي

، ك  ـى خي   (1)التفخيـ في الحركؼ ضد اإلمالة. فخامةن أم ضى
ـي فىخامةن كىك فىٍخـ، عىٍبؿ، كاألنثى فىٍخمى   ـى الشيء يىٍفخي ـى الرجػؿ، بالضػـ، و" فىخي ، كفىخي

مَّػػػوي كعظَّمػػػو...،  ،فخامػػػةن أم ضػػػخـ، كرجػػػؿ فخػػػـ مػػػو: أجى مػػػو كتفخَّ أم عظػػػيـ القػػػدر، كفخَّ
ـى الكبلـ: عظَّمو، كمنطؽ فخـ  (2)جزؿ " كالتفخيـ: التعظيـ، كفخَّ

 التفخيم اصطالحًا5
استخدـ معظـ القدماء مصطمح التفخػيـ فػي كصػؼ األصػكات المفخمػة، دكف أف      

يضػػعكا تعريفػػان محػػددان ليػػذا المصػػطمح، أك لممصػػطمح المقابػػؿ لػػوي )الترقيػػؽ(، كمػػا أنيػػـ لػػـ 
يكلكىمػػػا عنػػػايتيـ كمػػػا أكلػػػكا المصػػػطمحات الصػػػكتية األخػػػرل، كقػػػد كانػػػت عنايػػػة عممػػػاء 

كيػػػد القػػػدماء فػػػي التفخػػػيـ أكثػػػر مػػػف غيػػػرىـ مػػػف عممػػػاء المغػػػة مقارنػػػة بعممػػػاء العربيػػػة التج
 .المحدثيف

 
 أصوات التفخيم عند عمماء المغة العربية القدماء5 4.0
يعػػػد مصػػػطمح التفخػػػيـ مػػػف المصػػػطمحات الصػػػكتية التػػػي اسػػػتخدميا القػػػدماء مػػػف        

لػػػػؼ التفخػػػػيـ، كالػػػػراء عممػػػػاء  المغػػػػة لكصػػػػؼ عػػػػدد مػػػػف األصػػػػكات المغكيػػػػة، مػػػػف نحػػػػك أ
ػػػح  المفخمػػػة، كالػػػبلـ المفخمػػػة، كالػػػدَّارس ال يكػػػاد يجػػػد فػػػي مصػػػنفاتيـ تعريفػػػان مباشػػػران يكضة
مفيػػػػـك ىػػػػذا المصػػػػطمح، إال أنَّػػػػو يمكنػػػػو أف يسػػػػتنتج جانبػػػػان منػػػػو بػػػػالنظر إلػػػػى مضػػػػاميف 

 نصكصيـ التي أتكا عمى ذكر التفخيـ فييا، كمنيا:
التفخػػيـ( كىػػك يتحػػدث عػػف الحػػركؼ ىػػػ( قػػد ذكػػر مصػػطمح )180أفَّ سػػيبكيو )ت

ىػػػفَّ فػػػركع... كتستحسػػػف فػػػي  حػػػركؼو باؿ:" كتكػػػكف خمسػػػة كثبلثػػػيف حرفػػػان المستحسػػػنة فقػػػ
                                                 

نصػػػارم اإلفريقػػػي المصػػػرم، ابػػػف منظػػػكر، جمػػػاؿ الػػػديف أبػػػي الفضػػػؿ محمػػػد بػػػف مكػػػـر األ  ((1
 .450،ص12ج ،،)فخـ(بيركت -دار صادرعرب، لساف ال  

 .449، ص12ج، عربلساف ال ابف منظكر، ( (2
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الحجػػاز، أىػػؿ قػػراءة القػػرآف كاألشػػعار، كىػػي النػػكف الخفيفػػة... كألػػؼ التفخػػيـ، يعنػػي بمغػػة 
  (1)."في قكليـ: الصبلة، كالزكاة، كالحياة

. كلػـ يػذكر (2)ىي األلؼ التي تمػاؿ إمالػة شػديدةكقد ذكر ألفان أخرل مقاببلن ليا، ك 
ع التػي يػذكر فييػا فػي )الكتػاب(، ذلػؾ أفَّ كػؿ المكاضػصفة التفخيـ في أم مكضع آخػر 

مػػا يقابػػؿ اإلمالػػة ال يػػذكر فييػػا التفخػػيـ، فحػػيف تحػػدَّث عػػف القبائػػؿ التػػي ال تميػػؿ، كأىػػؿ 
كأىػػػؿ ، أك "(3)حجػػػاز"الحجػػػاز أك غيػػػرىـ جػػػاء قكلػػػو نحػػػك: " جميػػػع ىػػػذا ال يميمػػػو أىػػػؿ ال

، دكف ذكػػػػر عبػػػػارة (5)، أك" فأمػػػػا العامػػػػة ال يميمػػػػكف"(4)الحجػػػػاز ال يميمػػػػكف ىػػػػذه األلػػػػؼ"
فػػػي  (7)، فقػػػد جػػػاءت كممػػػة التفخػػػيـ (6)ىػػػػ(285يفخمػػػكف كىػػػذا مػػػا جػػػرل عميػػػو المبػػػرد )ت

مكضػػػع حديثػػػو عػػػف األصػػػكات الفػػػركع المستحسػػػنة، يصػػػؼ بيػػػا األلػػػؼ، كلػػػـ يػػػذكر ىػػػذه 
ىػػػ(؛ إذ يقػػكؿ: " كأمػػا 392منػػع اإلمالػػة. كىػػذا مػػا فعمػػو ابػػف جنػػي )ت الكممػػة بػػديبلن لمعنػػى

ألؼ التفخػيـ فيػي التػي تجػدىا بػيف األلػؼ كبػيف الػكاك، نحػك قػكليـ: "سػبلـه عميػؾ"، "كقيػاـ 
زيد"، كعمى ىذا كتبكا: الصمكة، كالزككة، كالحيكة بالكاك؛ ألفَّ األلؼ مالت نحػك الػكاك كمػا 

ًيٍيفَّ  حدييماإكتبكا:   (8)بالياء لمكاف إمالة الفتحة قبؿ األلؼ إلى كسرة". كسىكة

 

                                                 
              ـ، تحقيػػػػؽ: 5، 1ط ،الكتػػػػاب ،ىػػػػػ(180بػػػػر)تسػػػػيبكيو، أبػػػػك بشػػػػر عمػػػػرك بػػػػف عثمػػػػاف بػػػػف قن ( (1

 .432، ص4جـ، 1982بيركت،  -محمد ىاركف، دار الجيؿعبد السبلـ         
 .432، ص4ج ، الكتاب،سيبكيو    ( (2
 .118، ص4ج ، الكتاب،سيبكيو  ( (3
 .121، ص4ج ، الكتاب،سيبكيو ( (4
 .120، ص4، الكتاب، جسيبكيو ( (5
المقتضػػػب، تحقيػػػؽ: محمػػػد عبػػػد الخػػػالؽ  ،ىػػػػ(285العبػػػاس محمػػػد بػػػف يزيػػػد )ت المبػػػرد، أبػػػك ( (6

 .46، ص3جد.ت،  ،عضيمة، عالـ الكتب، بيركت 
 .194، ص1جالمبرد، المقتضب،  (7)
سػػر صػػناعة اإلعػػراب، دراسػػة كتحقيػػؽ: حسػػف ىنػػداكم، دار  ،الفػػتح عثمػػاف كابػػف جنػػي، أبػػ  (8)

 .50، ص1جـ(، 1985-ػى1405)1القمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دمشؽ، ط 
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كىػذه إشػارة إلػى التقابػؿ بػيف  (1)ألؼ التفخيـ بعػد ألػؼ اإلمالػة، ذكر إال أف المبرد 
فػػػي ذلػػػؾ، كقػػػد شػػػرح معنػػػى )األلفػػػيف(  (2)(ػىػػػ392معنػػػى المفظػػػيف، كتبعػػػو ابػػػف جنػػػي)ت 

أتػػػت بعػػػد ذلػػػؾ، اسػػػتخدمت الكتػػػب التػػػي  معنػػػى التفخػػػيـ فػػػي  مؤكػػػدان ىػػػذا التقابػػػؿ، إال أف
كمنيػػػا: االخػػػتبلؼ فػػػي اإلمالػػػة "(: ػىػػػ395التفخػػػيـ ضػػػدان لئلمالػػػة، فقػػػاؿ ابػػػف فػػػارس )ت

 (3)."كالتفخيـ
كقد ظف أحد الدارسيف أف سيبكيو قابؿ بيف ألؼ التفخػيـ كألػؼ اإلمالػة، كأفَّ ذكػر  

أكَّػػػد ىػػػذا  المبػػػرد ألػػػؼ اإلمالػػػة يشػػػير إلػػػى التقابػػػؿ بػػػيف التفخػػػيـ كاإلمالػػػة، كأفَّ ابػػػف جنػػػي
 (4)التقابؿ.
كالذم يظير أف ىؤالء العمماء لـ يقابمكا بيف التفخيـ كاإلمالػة؛ إذ إفَّ سػيبكيو كػاف  

ػػؿ مػػػف  يعػػدد األصػػكات المستحسػػػنة، فػػي حػػػيف أف التقابػػؿ بػػػيف ىػػذيف المعنيػػػيف ال يتحصَّ
 ترتيب المبرد ليما.

اإلمالػػػة كيغمػػب عمػػى الظػػف أف ىػػػؤالء العممػػاء عػػدكا التفخػػيـ ضػػػربا مػػف ضػػركب  
دكف أف يصػػػرةحكا بػػػذلؾ، فاإلمالػػػة فػػػي عػػػرؼ المتقػػػدميف تعنػػػي: " أف تميػػػؿ األلػػػؼ نحػػػك 

 (6)، أك " أف تنحك باأللؼ نحك الياء".(5)الياء، كالفتحة نحك الكسرة
 

                                                 

 .194، ص1جالمبرد، المقتضب،  (1)
 .50، ص1جابف جني، سر صناعة اإلعراب،  (2)

 (، الصػػاحبي فػػي فقػػو المغػػةػىػػ395)تبػػف فػػارس بػػف زكريػػا  ارس، أبػػك الحسػػيف أحمػػدابػػف فػػ ( (3
كسػػنف العػػػرب فػػػي كبلميػػػا، حققػػػو كقػػػدـ لػػػو: مصػػػطفى الشػػػكيمي، مؤسسػػػة أ.بػػػدراف لمطباعػػػة 

 .49ص، )ـ1964-ىػ1383(كالنشر، بيركت، لبناف، 
-ػىػػػ1421ـ، )1، 1المصػػػطمح الصػػػكتي فػػػي الدراسػػػات العربيػػػة، ط ،غ، عبػػػد العزيػػػزيَّ الصػػػ ( 4)

 .146صـ(، دمشؽ، دار الفكر، 2000 
ىػػػ(، األصػػكؿ فػػي النحػػك، 316ابػػف السػػرَّاج، أبػػك بكػػر محمػػد بػػف سػػيؿ النحػػكم البغػػدادم)ت  (5)

ـ(، 1988-ػىػػػ1408) الفتمػػػي، مؤسسػػػة الرسػػػالة، بيػػػركت،ف يـ، تحقيػػػؽ: عبػػػد الحسػػػ3، 4ط 
 .160، ص3ج 

 .35، ص2جالمبرد، المقتضب،  ( 6)
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كقػػد ألمػػح ابػػف جنػػي إلػػى أفَّ التفخػػيـ ضػػرب مػػف اإلمالػػة حػػيف قػػاؿ: " كأمػػا ألػػؼ التفخػػيـ 
لػػكاك... كعمػػى ىػػذا كتبػػكا: الصػػمكة كالزكػػكة كالحيػػكة فيػػي التػػي تجػػدىا بػػيف األلػػؼ كبػػيف ا
 (2)، كبذلؾ قارب المفيـك الحديث لئلمالة.(1)بالكاك؛ ألفَّ األلؼ مالت نحك الكاك"

بػػػيف التفخػػػيـ كاإلمالػػػة أفَّ مقابػػػؿ اإلمالػػػة  لػػػـ يقػػػابمكا العممػػػاء أف ىػػػؤالءكممػػػا يؤكػػػد  
كممػا يميمػكف ألفػو ؿ سيبكيو: "لفاتيـ، يقك عندىـ ىك )النصب( أك )الفتح( كما كرد في مؤ 

كؿ اسـ كانت في آخره ألػؼ زائػدة لمتأنيػث أك لغيػر ذلػؾ؛ ألنيػا بمنزلػة مػا ىػك مػف بنػات 
بمىػى كًمٍعػزىل "؛ أعمػـ ك كيقػكؿ: " (3)الياء... كناس كثيركف ال يميمكف كيفتحكنيا، يقكلػكف: حي

و قػد ييخػالؼ كػؿ كافػؽ غيػره مػف العػرب ممػف ييميػؿ، كلكنَّػ اتأنَّو ليس كػؿ مػف أمػاؿ األلفػ
نصػب صػاحبيو، ككػذلؾ مػف كػاف ال وما يميم يـينصب بعضكاحد مف الفريقيف صاحبو، ف

كػؿ مػا كانػت اليػاء أقػرب إلػى ألفػو ، كيقػكؿ المبػرد: "(4)"لغتو ال يكافػؽ غيػره ممػف ينصػب
، كالنصب فيو جائز.  (5)أك الكسرة فاإلمالة لوي ألـز

ك بالفتحػة نحػػك الكسػرة، فتميػػؿ األلػػؼ كيقػكؿ ابػػف جنػي: "اإلمالػػة إنَّمػا ىػػي أف تنحػػ
التػػػي بعػػػدىا؛ نحػػػك اليػػػاء لضػػػرب مػػػف تجػػػانس الصػػػكت، فكمػػػا أف الحركػػػة ليسػػػت فتحػػػة 

 (6)محضة، فكذلؾ األلؼ التي بعدىا ليست ألفان محضة".
إال أفَّ مػػػف عممػػػاء المغػػػة مػػػف نحػػػا بمصػػػطمح )التفخػػػيـ( نحػػػكان مغػػػايران، فاسػػػتخدمو  

عػددان كجػكه اخػتبلؼ بػدك ىػذا جميػان فػي قػكؿ ابػف فػارس ممقاببلن لئلمالة عمى اإلطػبلؽ، كي
ػػػػى"، ك"كمنيػػػػا االخػػػػتبلؼ فػػػػي اإلمالغػػػػات العػػػػرب: " رمػػػػى"، لػػػػة كالتفخػػػػيـ فػػػػي مثػػػػؿ: "قضى

                                                 
 .58، ص1ج ة اإلعراب،ابف جني، سر صناع ( (1
غ إلػػى أف ابػػف جنػػي شػػرح معنػػى ألػػؼ التفخػػيـ كألػػؼ اإلمالػػة مؤكػػدان ذىػػب عبػػد العزيػػز الصػػيٌ   ((2

صػػػػطمح الصػػػػكتي فػػػػي الدراسػػػػات غ: عبػػػػد العزيػػػػز، المنظػػػػر الصػػػػيٌ ابػػػػيف المعنيػػػػيف.  التقابؿ
 .كالذم يظير أف ابف جني عد التفخيـ إمالة .146 ، صالعربية

 .120، ص4جالكتاب،  ،سيبكيو ( 3)
 .125، ص4جالكتاب،  ،سيبكيو ( 4)
 .35، ص2جالمقتضب،  ،المبرد ( 5)
أبػػػػػك محمػػػػػد مكػػػػػي بػػػػػف أبػػػػػي  القيسػػػػػي،، 52، ص1جسػػػػػر صػػػػػناعة اإلعػػػػػراب،  ،ابػػػػػف جنػػػػػي ( 6)

الرعاية لتجكيد القراءة كتحقيؽ لفظ التبلكة، تحقيؽ: أحمػد حسػف فرحػات، ، (ػى437طالب)ت
 .130، صـ(1984-ػى1404، )2عماف، ط ،ردار عما



7 

 

" التفخػػػػيـ فػػػػي الحػػػػركؼ ضػػػػد  ، كقػػػػكؿ ابػػػػف منظػػػػكر:(1)يميػػػػؿ" فبعضػػػػيـ يفخػػػػـ كبعػػػػض
  (2)".اإلمالة
ف التػػػرخيـ تميػػػيف أمػػػا ألػػػؼ اإلمالػػػة فتسػػػمى ألػػػؼ التػػػرخيـ؛ ألقػػػكؿ ابػػػف يعػػػيش: "يك  

قػػػكؿ متحػػػدثان عػػػف يك  (3)الصػػػكت كنقصػػػاف الجيػػػر فيػػػو، كىػػػي بالضػػػد مػػػف ألػػػؼ التفخػػػيـ"
كالػػذم يػػدؿ أفَّ التفخػػيـ ىػػك األصػػؿ أنَّػػو تفخػػيـ ىػػك األصػػؿ كاإلمالػػة طارئػػة، كالاإلمالػػة: "

يجػػكز تفخػػيـ كػػؿ ممػػاؿ، كال يجػػكز إمالػػة كػػؿ مفخػػـ، كأيضػػان فػػإفَّ التفخػػيـ ال يحتػػاج إلػػى 
 (4)الة تحتاج إلى سبب".سبب، كاإلم

 جعبل ىؤالء العمماء يقابمكف بيف التفخيـ كاإلمالة، ىما: كالذم يظير أف ىناؾ سببيف   
أف معجػـ العػيف لمخميػػؿ بػف أحمػػد الفراىيػدم كظَّػػؼ كممػة )التفخػػيـ( تكظيفػان ذا شػػقيف؛ -1

إذ اسػػػتخدمت فيػػػو كممػػػػة )التفخػػػيـ( لتشػػػػير إلػػػى ألػػػػؼ التفخػػػيـ الميجيػػػػة الممالػػػة نحػػػػك 
لػػػى األلػػػؼ المفتكحػػػة )المنصػػػكبة ( حينػػػ ا آخػػػر، فقػػػد كرد فػػػي معجػػػـ )الػػػكاك( حينػػػان، كا 

كتبػػت بػػالكاك... عمػػى لغػػة  (، كأف كممػػة )الحيػػكة(5)ألػػؼ مفخػػـ يضػػارع الػػكاك"العػػيف: "
، فػاأللؼ ىنػا  (6)نحك )الصمكة( ك )الزكػكة(  مف يفخـ األلؼ التي مرجعيا إلى الكاك،
( بفخامػػػة ربت كاكان كجػػػاء فيػػػو أيضػػػا: ")ىػػػاءشػػػىنػػػا ىػػػي ألػػػؼ التفخػػػيـ الميجيػػػة التػػػي أ
كال يسػتقيـ أف تكػكف ألػؼ التفخػيـ ىنػا األلػؼ  .(7)األلػؼ كبإمالػة األلػؼ حػرؼ ىجػاء"

الميجيػػة المشػػربة كاكا، بػػؿ المقصػػكد بفخامػػة األلػػؼ ىنػػا نصػػبيا أك فتحيػػا، أم: عػػدـ 
 إمالتيا.

                                                 
 .49صالصاحبي في فقو المغة،  ،ابف فارس ( (1
 .139، ص12،جلساف العرب، )فخـ( ،ابف منظكر ( (2
ػػ ،ىػػػ(643ابػػف يعػػيش، مكفػػؽ الػػديف يعػػيش بػػف عمػػي)ت ( (3  حمػػدأـ، تحقيػػؽ: 4ؿ، شػػرح المفصَّ

 .496، ص4جالسيد أحمد، المكتبة التكفيقية، القاىرة، 
ؿابف يعيش،  ((4  .164، ص4ج ،شرح المفصَّ
 ، إحيػاء1، ـ1كتػاب العػيف، ط ،(ػىػ175الػرحمف الخميػؿ بػف أحمػد  )ت أبػك عبػد ،الفراىيدم ( (5

 .733، ص1ج ـ،2001التراث العربي، بيركت، 
 .226، صكتاب العيف، الفراىيدم ( (6
 .998، صكتاب العيف، الفراىيدم ( (7
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ة نحػػك يػػا األلػػؼ الممالػػكيغمػػب الظػػف أفَّ عممػػاء المغػػة الػػذيف فيمػػكا ألػػؼ التفخػػيـ عمػػى أنَّ 
ػػا العممػػاء الػػذيف الػػكاك تبٌنػػكا مصػػطمح )النصػػب( أك )الفػػتح (؛ ليػػدؿ عمػػى ضػػد اإلمالػػة، أمَّ

طمح فيمػػػكا )ألػػػؼ التفخػػػيـ( عمػػػى أنيػػػا األلػػػؼ المفتكحػػػة أك المنصػػػكبة، فاسػػػتخدمكا مصػػػ
عػد إمػا أٌف الفيػـ ال يطَّػرد فػي كتابػاتيـ، فػابف يعػيش مػثبل ب )التفخيـ( ليعني ضػد اإلمالػة.

 (1)أف قابؿ بيف التفخيـ كاإلمالة قاؿ: " كاإلمالة لغػة بنػي تمػيـ، كالفػتح لغػة أىػؿ الحجػاز"

 فاستخدـ )الفتح( مساكيان لمتفخيـ كعٌدىما ضد اإلمالة.
( فقػػػػد اسػػػػتخدـ مصػػػػطمح  التفخػػػػيـ كىػػػػك يتحػػػػدث عػػػػف ػىػػػػ538أمػػػػا الزمخشػػػػرم )ت     

ًليىػػػتٍ " قػػػاؿ: إذاإلمالػػػة،  األلػػػؼ منعػػػت منػػػع المسػػػتعمية تقػػػكؿ:  كالػػػٌراء غيػػػر المكسػػػكرة إذا كى
ييمػاؿ  ذلػؾ راشد كىذا حمارؾ، كرأيت حمارؾ، عمػى التفخػيـ، كالمكسػكرة أمرىػا بالضػد مػا

 (2)ليا ما ال ييماؿ مع غيرىا تقكؿ طارد كغاـر كتغمب غير المكسكرة ".
كقػػد قابػػؿ الزمخشػػرم بػػيف طريقػػة نطػػؽ األلػػؼ فػػي لغػػة كػػؿ مػػف بنػػي تمػػيـ كأىػػؿ      

؛ كعميػو فاإلمالػة (3) "قاؿ: "كبنك تميـ يميمكف، كأمَّا أىؿ الحجاز فمغتيـ التفخيـالحجاز، ف
فاإلمالة كالتفخيـ خاصيتاف نطقيتاف متقابمتاف، كقد أشار إلػى ىػذا التقابػؿ المفيػكمي بػيف 

 (4)"،: "التفخػػيـ فػػي الحػػركؼ ضػػد اإلمالػػةالمصػػطمحيف ابػػف منظػػكر فػػي لسػػانو، إذ يقػػكؿ
ـ في عصػره بػات يػدؿ ًداللػةن مؤكػدةن عمػى معنػى ضػد كىي عبارة تفيد أف مصطمح التفخي

 (5)كالتحديػػػػػػد عنػػػػػػد عممػػػػػػاء القػػػػػػراءات أفَّ التفخػػػػػػيـ اكتسػػػػػػب صػػػػػػفة الشػػػػػػيكع،اإلمالػػػػػػة، إاٌل 
                                                 

 .164، ص4جشرح المفصؿ، ، ابف يعيش ( (1
المفصػػػؿ فػػػي عمػػػـ المغػػػة، قػػػدـ لػػػو  ق(:538)ت مػػػكد بػػػف عمػػػرالقاسػػػـ مح كالزمخشػػػرم، أبػػػ ( (2

لبنػػػػاف،  –كراجعػػػػو كعمَّػػػػؽ عميػػػػو: محمػػػػد عػػػػز الػػػػديف السػػػػعيدم، دار إحيػػػػاء العمػػػػكـ، بيػػػػركت 
 .402ص ـ(،1990-ػى1410)1ط

أسػاس الببلغػة، د.ط، تحقيػؽ  ق(:538محمكد بػف عمػر)ت أبك القاسـ جار اهلل الزمخشرم، ( (3
-ػىػػ1402) لبنػػاف،-بيػػركت دار المعرفػػة لمطباعػػة كالنشػػر،كد، الػػرحيـ محمػػ عبػػد األسػػتاذ 
 .336ص ـ(،1982

 .450، ص12ج لساف العرب، ،ابف منظكر ( (4
 ـ،1، 3ىػػػ(، التيسػػير فػػي القػػراءات السػػبع، ط444الػػداني، أبػػك عمػػر عثمػػاف بػػف سػػعيد )ت ( (5

نػػػي بتصػػػحيحو أك تػػػكيرتزؿ(،دار ، 58ص ـ(،1985-ػىػػػ1406الكتػػػاب العربي،بيػػػركت، ) عي
محيػػػي الػػػديف  :القػػػراءات، تحقيػػػؽ فػػػي التبصػػػرة: أبػػػك محمػػػد مكػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب قيسػػػي،كال
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كىػػػك المعنػػػى الػػػذم اسػػػتقر فػػػي كتػػػبيـ كمبػػػاحثيـ إلػػػى يكمنػػػا ىػػػذا، كلػػػـ يكػػػف  (1)التجكيػػػد،ك 
ػػػا التفخػػػيـ فقػػػد  مقابػػػؿ اإلمالػػػة لػػػدييـ ىػػػك فَّ إإذ  (2)التفخػػػيـ لػػػدييـ ضػػػدا لئلمالػػػة الفػػػتح، أمَّ

أطمقكه صفةن ألصكات اإلطباؽ كلصكتيف اثنيف ىما)الراء( ك )البلـ(، كاختمفكا فػي تفخػيـ 
. كىػذا االخػتبلؼ تأكيػد عمػى تغيػر المعنػى الػذم جػاء عنػد ابػف فػارس (3))صكت األلؼ(

كالزمخشػػػػػرم كابػػػػػف منظػػػػػكر كغيػػػػػرىـ لمتفخػػػػػيـ، كقػػػػػد اسػػػػػتخدـ عممػػػػػاء التجكيػػػػػد كالقػػػػػراءات 
، كالصػحيح (5))تسػميف(، ك)تجسػيـ( ك(4)محات أخرل مرادفػو لمتفخػيـ كىػي )تغمػيظ(مصط

 (6)أف اإلمالة ضد الفتح.
كالـ التفخػػيـ" يعنػػي بيػػا الػػبلـ التػػي تمػػي الصػػاد (: "ػىػػ686سػػتراباذم )ت كقػػاؿ األ 

أك الضػػػاد أك الطػػػاء، إذا كانػػػت ىػػػذه الحػػػركؼ مفتكحػػػة أك سػػػاكنو، كالصػػػمكة، كيصػػػمكف؛ 
حيػػث ذكػػر ابػػف  (7)" إذا كػػاف قبميػػا ضػػمة أك فتحػػة ".يػػا ككػػذا الـ "اهللإف بعضػػيـ يفخمفػػ

الحاجػػػػػب فػػػػػي شػػػػػافيتو أف مػػػػػف الحػػػػػركؼ الفرعيػػػػػة ألػػػػػؼ اإلمالػػػػػة كالـ التفخػػػػػيـ، ككضػػػػػح 
االسػػتراباذم أف المقصػػكد بػػبلـ التفخػػيـ: الػػبلـ التػػي تمػػي الصػػاد أك الضػػاد أك الطػػاء إذا 

                                                                                                                                               

ـ(، 1985-ػىػػػػ1405)،1طرمضػػػػاف، المنظمػػػػة العربيػػػػة لمتربيػػػػة كالثقافػػػػة كالعمػػػػكـ، الككيػػػػت، 
 .141ص

أبػػك  ،، كابػػف الجػػزرم129-128 صالرعايػػة لتجكيػػد القػػراءة كتحقيػػؽ لفػػظ الػػتبلكة، ، القيسػػي ( (1
فػي معرفػة عمػـ التجكيػد، تحقيػؽ:عمي  التمييػدق(،833الدمشػقي )تالخيػر محمػد بػف محمػد 

 .107ـ، ص1985حسيف البكاب، مكتبة المعارؼ، الرياض،
 .  46،صالتيسير في القراءات السبع ،كالداني،118،صالتبصرة ،القيسي ( (2
 .107صالتمييد،  ،، كابف الجزرم129-128صالرعاية،  ،القيسي ( (3
 .141ص التبصره، ،القيسي ( (4
ـ، 1ـ(، 2001-ىػػ1422)، 1ط جيػد المقػؿ، ،ىػػ(1150محمد بف أبي بكر )ت ،المرعشي ( (5

 .154ص، دراسة كتحقيؽ: سالـ قدكرم الحمد، دار عمار، عماف
 .152-151ص ـ،1948جات،مطبعة السعادة،مصر،القراءات كالمي،عبد الكىاب حمكدة ( (6
 شػرح شػػافيو ابػف الحاجػػبق(، 686)تمسػتراباذم، رضػي الػػديف محمػد بػػف الحسػف النحػػك األ ( (7

محمػػػد نػػػكر الحسػػػف،محمد ا: مػػػا كشػػػرح مبيميمػػػا كضػػػبط  غريبيمػػػحققي ،مػػػع شػػػرح شػػػكاىده
-ق1395)لبنػػاف،-بيػػركت ،دار الكتػػب العمميػػة ،حمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػدمالزقػػزاؽ، 
 .255، ص3ج ـ(،1975
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ىػػذا داللػػة عمػػى أفَّ الػػبلـ تفخػػـ فػػي كفػػي  الحػػركؼ مفتكحػػة أك سػػاكنو،...ال ، كانػػت ىػػذه
 سياقيف صكتييف ىما: 

 الصاد أك الضاد أك الطاء. إذا سبقيا أحد األصكات التالية: -1
 .ةؽ بضمة أك فتحفي لفظ الجبللة )اهلل( إذا سيبً  -2

كمعمـك أفَّ )الصاد كالضاد كالطاء( مف األصكات المستعمية المطبقة التػي تمتمػؾ  
نطقيا. ككأف االستراباذم ىينا يربط عمى المستكل الصػكتي بػيف طاقة تفخيمية في أصؿ 

اإلطباؽ كالتفخيـ، فاإلطباؽ النطقي يؤدم إلى تفخيـ سمعي، كفػي ىػذا إشػارة إلػى تمك ػف 
عمى إكساب األصكات المجػاكرة  كقدرتيا ،صفة التفخيـ في األصكات المستعمية المطبقة

 ليا قيمةن تفخيميةن.
ـ مفخمػػػػة بسػػػػبب السػػػػياؽ يحتػػػػاج إلػػػػى غيػػػػر قميػػػػؿ مػػػػف كعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف أٌف الػػػػبل 

المراجعػػة تيعػػد ىػػذه اإلشػػارة مػػف اإلشػػارات القميمػػة التػػي عػػرض فييػػا عممػػاء المغػػة لمفيػػـك 
 التفخيـ الصكتي.

كألفػػػا اإلمالػػػة كالتفخػػػيـ كىػػػك يتحػػػدث عػػػف اإلدغػػػاـ: " ػ(ىػػػ911)تكقػػػاؿ السػػػيكطي  
 (1)تفخيـ". عمى األلؼ المنتصبة التي ليسى فييا ترقيؽ كال اففرع
 كبالنظر في النصكص السابقة يمكف أف نصؿ إلى ما يمي:    
"، فػػػي لتفخػػػيـ تعنػػػي إشػػػراب األلػػػؼ كاكان "أم ميػػػؿ األلػػػؼ نحػػػك الػػػكاكلٌمػػػا كانػػػت ألػػػؼ ا -أ

كػػاف ذلػػؾ إشػػارة إلػػى  "، فقػػدؿ ألػػؼ اإلمالػػة التػػي تشػػرب يػػاءن "أم ميميػػا نحػػك اليػػاءمقابػػ
صكتي بيف األلؼ المفخمػة التػي تميػزت بيػا ة الناتجة عف التمايز اليعالخاصية السم

خداـ مصػػػػطمح لغػػػػة أىػػػػؿ الحجػػػػاز، كاأللػػػػؼ الممالػػػػة التػػػػي ينطقيػػػػا التميميػػػػكف، كاسػػػػت
عػدـ اإلمالػة نحػك اليػاء بػؿ نحػك الػكاك"   نػي"في ىذه النصكص يع"التفخيـ مع األلؼ "

كفي ذلؾ نكع مف التمايز السمعي الذم أكسب األلؼ شػيئان مػف التضػخيـ مقارنػة مػع 
"  فػي لصبلة" ك "الزكػاة" ك "الحيػاةانحك الياء، كقد كتبت كممات نحك "األلؼ الممالة 

                                                 
عبد  ع، تحقيؽ كشرح:في شرح جمع الجكامـ، ىمع اليكامع 1980السيكطي، جبلؿ الديف،  ( (1

، دار البحكث العممية، الككيت، )د.ط(،   .294، ص6جالعاؿ سالـ مكـر
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م يػـ مػف قػريش، فتكىمػكا ًلشػدة تفخػيميـ لؤللػؼ أنيػا  المصحؼ بالكاك، كالػذيف كتبػكه جي
 (1)كاك".

حمؿ نص الزمخشرم إشارة تفصح عف جانب مػف المفيػـك النطقػي لمتفخػيـ؛ إذ إنَّػو  -ب
ػػا كانػػت الػػرَّ  اء المتبكعػػة بػػالفتح تمنػػع مػػف اإلمالػػة منػػع األصػػكات المسػػتعمية، كىػػي: لمَّ

الصاد كالضاد كالطاء كالظػاء كالغػيف كالخػاء كالقػاؼ، فػإف منعيػا اإلمالػة يعػكد أيضػان 
إلػػى تفخيميػػا عمػػى المسػػتكل النطقػػي، كبشػػيء مػػف الػػربط بػػيف نػػص الزمخشػػرم ىػػذا، 

فػػالحركؼ التػػي تمنعييػػا و: "صػػكات التػػي تمنػػع اإلمالػػة، كنصػػككػػبلـ سػػيبكيو حػػكؿ األ
اإلمالةى ىذه السبعة، الصػاد، كالضػاد، كالطػاء، كالظػاء، كالغػيف، كالقػاؼ، كالخػاء، إذا 
، كخامػػػػده،  كػػػػاف حػػػػرؼ منيػػػػا قبػػػػؿ األلػػػػؼ كاأللػػػػؼ تميػػػػًو كذلػػػػؾ قكلػػػػؾ: قاًعػػػػده، كغائػػػػبه
نَّما ميًنعىت ىػذه الحػركؼ اإلمالػة ألنيػا حػركؼه  ، كا  ، كظاًلـه، كضامفه  كصاًعده، كطائؼه
مسػػتعميةه إلػػى الحنػػؾ األعمػػى، كاأللػػؼ إذا خرجػػت مػػف مكضػػعيا اسػػتعمت إلػػى الحنػػؾ 

 (2)األعمى".
نصؿ إلى أف األصكات المستعمية ىػذه قػد أكسػبت األلػؼ بحكػـ جكارىػا الصػكتي 
معيا سمة التفخيـ التي تعني ارتفاع مػؤخر المسػاف باتجػاه الحنػؾ المػيف، كىينػا نصػؿ إلػى 

المسػػتعمية المفخمػػة، كىػػك ارتفػػاع مػػؤخر المسػػاف باتجػػاه  تحػػر ؾ نطقػػي ميػػـ فػػي األصػػكات
 الحنؾ الميف عند إنتاجيا.

 –كيكضػػػح ابػػػف جنػػػي معنػػػى االسػػػتعبلء بقكلػػػو: " كمعنػػػى االسػػػتعبلء أف تتصػػػعَّد  
في الحنؾ األعمػى، فأربعػة منيػا فييػا مػع اسػتعبلئيا إطبػاؽ،  –يقصد حركؼ االستعبلء 

الخػػاء كالغػػػيف كالقػػاؼ، فػػبل إطبػػػاؽ فييػػا مػػػع كىػػي الصػػاد كالضػػػاد كالظػػاء كالطػػاء، كأمػػػا 
إذا كانػػػت فػػػي  –أم دكف إمالػػػة  –، كعميػػػو فػػػإفَّ الػػػرَّاء تنطػػػؽ عمػػى التفخػػػيـ (3)اسػػتعبلئيا"

شػػريطة أف تكػػكف غيػػر متبكعػػة بحركػػة  -سػػابقة أك الحقػػة ليػػا –األلػػؼ  –سػػياؽ الفتحػػة 
 الكسرة.

                                                 
الميجات العربية في التراث، الػدار العربيػة لمكتػاب، ليبيػا، تػكنس،  ،الجندم، أحمد عمـ الديف ( (1

 .284، ص1ج، ـ1978 
  .128، ص4جالكتاب،  ،سيبكيو ( (2
 .62، ص1جسر صناعة اإلعراب،  ،ابف جني ( (3
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إف كانػػت  –ي تعمػػؿ نػػص االسػػتراباذم فػػي سػػمة التفخػػيـ فػػي الصػػكامت المطبقػػة التػػ-جػػػ
عمػػى إكسػػاب الػػبلـ سػػمة التفخػػيـ يشػػير إلػػى أنَّيػػا أصػػكات  –سػػاكنة أك متبكعػػة بفػػتح 

تتميػػػز بطاقػػػةو تفخيميَّػػػةو تسػػػتطيع بيػػػا أف تكسػػػب األصػػػكات المجػػػاكرة تفخيمػػػان صػػػكتيان. 
كىينػػا تتكضػػح العبلقػػة بػػيف اإلطبػػاؽ كالتفخػػيـ، فاألصػػكات المطبقػػة التػػي يرتفػػع معيػػا 

طبػػؽ فييػػا مػع الحنػػؾ األعمػػى تينػػتج عمػى المسػػتكل السػػمعي صػػكتان أقصػى المسػػاف كين
 مفخمان، كىذا يعني أفَّ خاصيَّة اإلطباؽ الن طقي تفضي إلى تفخيـ سمعي.

ػػا مػػف الجانػػب اوخػػر، فػػإف مجػػاكرة الػػبلـ لؤلصػػكات المطبقػػة   ىػػذا مػػف جانػػب، أمَّ
صػػكتيَّة تتميَّػػز بيػػا فػػي  المسػػتعمية أكسػػبيا خاصػػيَّةن صػػكتيَّةن تمنعيػػا اإلمالػػة كىػػي خاصػػيَّة

 ىذا السياؽ دكف غيره. 
يتبػيف ممػا سػبؽ أنَّػوي عمػى الػرغـ مػف أفَّ القػدماء مػف عممػاء المغػة قػد اكتفػكا بػذكر  

مصػػػطمح )التفخػػػيـ(، مػػػف غيػػػر أف يعنػػػكا عنايػػػة مباشػػػرة بتكضػػػيح مفيكمػػػو النطقػػػي كآليَّػػػة 
 كمػػا ذكػػر –ه الخاصػػيَّة الباحػػث يمكنػػو أف يسػػتنطؽ جانبػػان مػػف مفيػػـك ىػػذ إاٌل أفٌ حدكثػػو، 

كىذا االستنطاؽ يبقػى ناقصػان كغيػر كاؼو لفيػـ خاصػيَّة التفخػيـ فػي العربيَّػة، كىػك  –سابقان 
الػػػذيف ذىبػػػكا إلػػػى أفَّ مفيػػػـك ىػػػذا المصػػػطمح لػػػـ يكػػػف  (1)مػػػا ذكػػػرهي بعػػػض مػػػف الدَّارسػػػيف

 كاضحان عند عمماء المغة القدماء.
؛ عدـ كضػكح ىػذا المصػطمح عنػدىـدماء كقد أخذ كانتينك عمى عمماء العربية الق

أفَّ لفظ )التفخيـ( يطمػؽ عمػى بعػض الحػركؼ التػي ليػا فيما يبدك كمف الرَّاجح " إذ يقكؿ:
الحػػػركؼ  ذهأك غمػػػيظ، أك سػػػميف عمػػػى األذف، كىػػػ فخػػػيـ، خػػػاص عمػػػى السػػػمع أم كقػػػعه 

َـّ القػػػػاؼ، كالخػػػػاء، كالغػػػػيف، األربعػػػػة الميطبقػػػػ  كالػػػػبلـ فػػػػي بعػػػػض حاالتيمػػػػا الػػػػرَّاءثػػػػـ ة، ثػػػػ
 (2).الخاصة"

                                                 
 عربيػػة القيػػدماء فػػي ضػػكء عمػػـ المغػػةالمصػػطمح الصػػكتي عنػػد عممػػاء ال ،مرعػػي، عبػػد القػػادر ( (1

 . كالصيغ، المصطمح الصكتي في154-153صـ، 1993، 1معة مؤتة، طلمعاصر، جاا
 .146صالعربية،  تلدراساا

–صػكتي فرنسػي ـجاف كانتينك، دركس في أصكات العربيَّػة، نقمػو إلػى العربيَّػة كذيَّمػو بمعجػ  ((2
الجامعػػػػػػة التكنسػػػػػػيَّة مركػػػػػػز الًدراسػػػػػػات كالبحػػػػػػكث االقتصػػػػػػادية  –القرمػػػػػػادمصػػػػػػالح  ،عربػػػػػػي

 .37صـ، 1966 ،تكنس ،كاالجتماعية
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كعمى الر غـ مف عدـ كضكح ىذا المصطمح عند عمماء العربيَّة القػدامى فػإفَّ ابػف 
لتفخػػيـ الجػػزرم كػػاف أكثػػر كضػػكحان مػػف غيػػره مػػف عممػػاء العربيَّػػة القػػدامى حينمػػا جعػػؿ ا

ـ يبػػيف كيفيَّػػة حػػدكث التفخػػيـ مػػف النَّاحيػػة لػػ ونفسػػالكقػػت فػػي كلكنػػو مسػػاكيان لبلسػػتعبلء. 
 .جيةالفسيكلك 

 5أصوات التفخيم عند عمماء التجويد وعمماء القراءات القرآنية  3.0
كمػػف التعػػاريؼ لمصػػطمح التفخػػيـ عنػػد عممػػاء التجكيػػد القػػدماء تعريػػؼ مكػػي بػػف 

بخاصػػػة عنػػػد  (1)يقػػػكؿ: "التفخػػػيـ يعنػػػي التغمػػػيظ"  ( حيػػػثي ػىػػػ437أبػػػي طالػػػب القيسػػػي )ت
ص مصػػػطمح )التغمػػػيظ( الحػػػديث عػػػف تفخػػػيـ الػػػراء كالػػػبلـ؛ إذ عمػػػد بعضػػػيـ إلػػػى تخصػػػي

( فػي كصػؼ الػراء المفخمػة، في حيف اسػتخدـ مصػطمح )التفخػيـ لكصؼ البلـ المفخمة،
ككؿ راء كًليىتيا فتحة أك ضمة، كسكاء حاؿ بينيا كبيف ىػاتيف " ىػ(:444يقكؿ الداني )ت

 (2)الحركتيف ساكف أك لـ يحؿ، كتحركت ىي بالفتح أك الضـ أك سكنت فيي مفخمة "
)اهلل( عػػػػػز كجػػػػػؿ مػػػػػع الفتحػػػػػة  كأجمعػػػػػكا عمػػػػػى تغمػػػػػيظ الػػػػػبلـ مػػػػػف اسػػػػػـ" كيقػػػػػكؿ:       
 (3)".كالضمة
 ( عػػف الػػبلـ: " فأمػػا الػػبلـ مػػف اسػػـ اهلل عػػز كجػػؿ،ػىػػ444كمػػا يقػػكؿ الػػداني )ت        

ًليىيىػػا فتحػػة أك ضػػمة أجمعػػكا عمػػى مفػػالجميع  جمعػػكف عمػػى ترقيقيػػا مػػع الكسػػرة... فػػإف كى
ػػػصى ترقيقيػػػا كفخمػػػت تغميظيػػػا... فػػػإف كػػػاف الحػػػرؼ المفتػػػكح أ ك المضػػػمـك قبميػػػا المػػػان ليخة

                                                 

  ءات السبع الكشؼ عف كجكه القرا ق(،437)تمكي بف أبي طالب أبك محمد،القيسي، (1)
ـ(، 1984-ػىػ1404)، 3محي الديف رمضاف، مؤسسة الرسالة، ط، تحقيؽ:كعمميا كحججيا

 .209، ص1ج
 .57ص ي القراءات السبع،الداني، التيسير ف  ((2
 .58ص، ي القراءات السبعالداني، التيسير ف  ((3
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كقػػػػػاؿ القرطبػػػػػي  (2). فيػػػػػك يسػػػػػتخدـ تغمػػػػػيظ الػػػػػبلـ كتفخيميػػػػػا فػػػػػي الكقػػػػػت نفسػػػػػو.(1)ىػػػػػي"
 (3).مف كادو كاحد(( ءى تفخيـ كاإلطباؽ كاالستعبلء نظرا(: ))الػى461)ت

كىػػػػك يتحػػػػدث عػػػػف العبلقػػػػة بػػػػيف كػػػػؿ مػػػػف التفخػػػػيـ  ػ(ىػػػػ461ت) كقػػػػاؿ القرطبػػػػي 
صػػػػار التفخػػػػيـ فػػػػي ككنػػػػو انحصػػػػار الصػػػػكت بػػػػيف المسػػػػاف كالحنػػػػؾ نظيػػػػر كاالسػػػػتعبلء: ف

 (4)االستعبلء كاإلطباؽ، كليذا أثر االستعبلء في اإلمالة كالترقيؽ فمنعيما، ألنو ضد.
كالفػػػرؽ بػػػيف االسػػػتعبلء كاإلطبػػػاؽ كبػػػيف الترقيػػػؽ كالتفخػػػيـ، أف االسػػػتعبلء "كقػػػاؿ:  

الترقيػػؽ كالتغمػػيظ فإنيمػػا يتعاقبػػاف  يمػػـز حركفػػو فػػبل يػػزكؿ عنيػػا، ككػػذلؾ اإلطبػػاؽ بخػػبلؼ
عمػػػى الػػػراء كالػػػبلـ، كاإلمالػػػة كالتفخػػػيـ فػػػي األلػػػؼ، كالفػػػرؽ بػػػيف األلػػػؼ كحػػػركؼ الترقيػػػؽ 
كالتغمػػيظ كاالسػػتعبلء كاإلطبػػاؽ أف ىػػذه األشػػياء يتغيػػر بيػػا ذات الحػػرؼ بخػػبلؼ األلػػؼ 

 (5)."فإنيا تتغير بتغير الحركة قبميا، أعني في اإلمالة كالتفخيـ
يعنػي ربػك الحػرؼ كتسػمينو، فيػك "( التفخػيـ بقكلػًو: ػى540بف الباذش )تكعرؼ ا 

( غمػػػب فػػػي مؤلفػػػاتيـ اسػػػتخداـ مصػػػطمح )التغمػػػيظك  (6).كالتغمػػػيظ كاحػػػد، كعكسػػػو الترقيػػػؽ"
 (7).مكافئان لمصطمح التفخيـ

                                                 
ـ، 1، 1(، التحديػػد فػػي اإلتقػػاف كالتجكيػػد، طػىػػ444أبػػك عمػػرك عثمػػاف بػػف سػػعيد )تالػػداني،   ((1

 .162ـ(،ص1988-ق1407،)1مكتبة دار األنبار، طرم الحمد، غانـ قدك  تحقيؽ: 
 .162ص ،التحديد في اإلتقاف كالتجكيد، الداني ((2
تحقيػػؽ كتقػػديـ: غػػانـ المكضػػح فػػي التجكيػػد،  ق(،461)تالقرطبػػي، عبػػد الكىػػاب بػػف محمػػد ( (3

 .179صـ(، 2000-ػى1421) ،1دار عمار لمنشر كالتكزيع، عماف، ط قدكرم الحمد،
 .110صالمكضح في التجكيد،  ،القرطبي ( (4
 .110صمكضح في التجكيد، ال ،القرطبي  ((5
، كتػػاب ق(540)تابػػف البػػاذش، أبػػك جعفػػر أحمػػد بػػف عمػػي بػػف أحمػػد بػػف خمػػؼ األنصػػارم ( (6

ق اإلقنػػػػاع ، 1ج ـ،1،1983و كقَّػػػػدـ لػػػػو: عبػػػػد المجيػػػػد قطػػػػاش، طقػػػػفػػػػي القػػػػراءات السػػػػبع، حَّ
 .324ص

قيػػؽ (، مرشػػد القػػارئ إلػػى تحػىػػ560ابػػف الطحػػاف، أبػػك األصػػبع عبػػد العزيػػز االشػػبيمي) ت  (7)
 ـ،2002ـ، تحقيػػػػؽ: حػػػػاتـ صػػػػالح الضػػػػامف، دار البشػػػػير، عمػػػػاف 1،1معػػػػالـ المقػػػػارئ، ط

(، التمييػد فػي ػىػ833. كابف الجزرم، أبك الخير محمػد بػف محمػد الدمشػقي )ت56-55ص
تحقيػػػػؽ: عمػػػػي حسػػػػيف البػػػػكاب، مكتبػػػػة المعػػػػارؼ، الريػػػػاض،  ـ،1,1معرفػػػػة عمػػػػـ التجكيػػػػد،ط
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( أف المسػػػتعمؿ فػػػي الػػػػراء )التفخػػػيـ( كفػػػي الػػػػبلـ ػىػػػػ833كيػػػذكر ابػػػف الجػػػزرم)ت 
متػى تجػاكر "التخصػيص لػـ يطَّػًرد فػي كتابػاتيـ؛ يقػكؿ القرطبػي: كلكف ىذا  (1))التغميظ(.

 چى  ى     ائ  چ راءاف مضػػػػػػػػػمكمة كمكسػػػػػػػػػكرة أك مفتكحػػػػػػػػػة كمكسػػػػػػػػػكرة، فػػػػػػػػػي مثػػػػػػػػػؿ:

فػػػػػاألكلى مغمَّظػػػػػة كالثانيػػػػػة مرقَّقػػػػػة،  (32المرسػػػػػبلت:)چگ     گ   چ ، (15الكاقعػػػػػة:)
فػػراد المرققػػة بػػالترقيؽ، بخػػبلؼ مػػا إذا تجاكرتػػا  فيجػػب إخػػبلص التفخػػيـ فػػي المفخمػػة، كا 

 ، (13ة: الغاشي)چڱ  ڱ    ڱ        چ مضمكمتيف أك مفتكحتيف في مثؿ قكلو تعالى: 
، فيػػك يسػػتخدـ التغمػػيظ كالتفخػػيـ لمػػراء (2)، فػػاف التفخػػيـ شػػأنيما(16عػػبس:) چڑ        ک       چ 

 في آف معان.
 (3)فخيـ.لمصطمح الت فَّ مصطمح التغميظ مكاًفئه إ( ػى1117كما قاؿ البناء)ت    
ثػػـ "ىػػػ( القرطبػػي فػػي ىػػذا الخصػػكص حيػػث قػػاؿ: 1150كقػػد أيػػد المرعشػػي )ت   

اعمػػػـ أف التفخػػػيـ الـز لبلسػػػتعبلء فمػػػا كػػػاف اسػػػتعبلؤه أبمػػػغ كػػػاف تفخيمػػػو أبمػػػغ، فحػػػركؼ 
اإلطبػػاؽ أبمػػغ فػػي التفخػػيـ مػػف بػػاقي حػػركؼ االسػػتعبلء كمػػا صػػرَّح بػػو ابػػف الجػػزرم فػػي 

و: (4)"نظمو  في متف الجزرية كنصة

                                                                                                                                               

(، إتحػػػاؼ ػىػػػ1117بػػػف محمػػػد الػػػدمياطي )ت . كالبنػػػاء، شػػػياب الػػػديف أحمػػػد 58ـ، 1985
ـ، ركاه كصػػػححو كعمػػػؽ عميػػػو: عمػػػي محمػػػد 1فضػػػبلء البشػػػر فػػػي القػػػراءات األربعػػػة عشػػػر،

 .127ص الضباع، دار الندكة الجديدة،
(، النشػر فػي القػراءات العشػر، ػى833ابف الجزرم، أبك الخير محمد بف محمد الدمشقي )ت ( (1

لممَّرة األخيرة: عمي محمد الضباع، دار الفكػر  ـ، أشرؼ عمى تصحيحو كمراجعتو1، 2ط 
، كالبَّنػػػػػاء، إتحػػػػػاؼ فضػػػػػبلء البشػػػػػر فػػػػػي 90، ص2جـ، 2002لمطباعػػػػػة كالنشػػػػػر كالتكزيػػػػػع،

 .127صالقراءات األربعة عشر، 
 .110-109صالقرطبي، المكضح في التجكيد،  (2)

 .127ص القراءات األربعة عشر، البناء، إتحاؼ فضبلء البشر في  ( (3
 .154ص جيد المقؿ،رعشي، مال (4)
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 (1)قاؿى كالعصا. أقكل نحكى اإلطباؽ   كاخيصصا ـٍ خة االستعبلء فى  حرؼك 
كلمػا كانػت الطَّػاء الميممػة أقػػكل فػي اإلطبػاؽ مػف أخكاتيػػا كػاف تفخيميػا أزيػد مػػف  

ػػا كػػافى الصػػاد كالضػػاد متكسػػطتيف فػػي اإلطبػػاؽ "أخكاتيػػا، كأضػػاؼ المرعشػػي:  أقػػكؿ: كلمَّ
ًرٍفػػػتى كانتػػػا متكسػػػطتيف فػػػي التفخػػػيـ أي ػػػا كانػػػت الظػػػاء المعجمػػػة أضػػػعؼ كمػػػا عى ضػػػان، كلمَّ

 (2)حركؼ اإلطباؽ كاف تفخيميا أقؿ مف تفخيـ أخكاتيما ".
إف قػػػدر التفخػػػيـ عمػػػى قػػػدر االسػػػتعبلء كاإلطبػػػاؽ، فالطػػػاء الميممػػػة "كقػػػاؿ أيضػػػان:  

ػػا كػػاف القػػاؼ أبمػػغ فػػي االسػػتعبلء مػػف الغػػيف كالخػػاء المعجمتػػيف كمػػا  أفخػػـ الحػػركؼ، كلمَّ
أمػػػا نصكصػػػيـ التػػػي أكضػػػحكا فييػػػا الخاصػػػية السػػػمعية  (3)."امػػػيعرفػػػت، كػػػاف أفخػػػـ من

 لمتفخيـ، ما جاء بو ابف الباذش.
)التفخػػيـ( ك )الترقيػػؽ(  يكعمػػى الػػرغـ مػػف ىػػذا التكافػػؽ االصػػطبلحي عمػػى مفيػػكمى  

منيـ مف استخدـ التفخيـ بمعنى )الفتح( أك )النصػب(  فإفَّ عند عمماء القراءات كالتجكيد 
( أف الفػتح " ىػك عبػارة عػف فػتح ػىػ833إذ يػذكر ابػف الجػزرم)ت الػذم ىػك ضػد اإلمالػة،

القارئ لفيًو بمفظ الحرؼ، كىك فيما بعده ألؼ أظير، كيقاؿ لو أيضػا التفخػيـ، كربمػا قيػؿ 
 (4)لو النصب".

 انيلػػػػدٌ إذ ينقػػػػؿ عػػػػف ا لػػػػيسى ىػػػػذا فحسػػػػب بػػػػؿ يػػػػذكر أف )التفخػػػػيـ( ضػػػػد اإلمالػػػػة، 
بػػيف الفػػتح الشػػديد كاإلمالػػة المتكسػػطة. قػػاؿ كالفػػتح  المتكسػػط ىػػك مػػا قكلػػو: " (ػىػػ444)ت

كىػػذا الػػذم يسػػتعممو أصػػحاب الفػػتح مػػف القيػػراء... كيقػػاؿ لػػوي الترقيػػؽ كقػػد يقػػاؿ لػػو أيضػػان 
 (5)التفخيـ بمعنى أنو ضد اإلمالة".

                                                 
األنصارم، زكريا، شرح المقدمة الجزريػة فػي عمػـ التجكيػد، راجعػو: أبػك الحسػف محػي الػديف  ( (1

، 2ـ، ط1990الكردم، عمؽ عميو: محمد غياث صباغ، مؤسسػة مناىػؿ العرفػاف، بيػركت، 
 .79ص

 .155-154صالمرعشي، جيد المقؿ،  ((2
 .155ص المرعشي، جيد المقؿ، ( (3
  .29، ص2جابف الجزرم، النشر في القراءات العشر،  ( (4
 .30، ص2جابف الجزرم، النشر في القراءات العشر،   ((5
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كىػػذا يعنػػي أف اسػػتخداـ مصػػطمح التفخػػيـ عنػػدىـ لػػـ يكػػف محػػددان، فكظفػػكه بمعنػػى  
يف الصكت كتغميظو، كبمعنى آخػر ىػك فػتح األلػؼ التفخيـ الصكتي الذم يشير إلى تسم

 أك نصبيا مقاببلن إلمالتيا.
كامػتبلء  الصػكت، كقػد حػدد عممػاء القػراءات كالتجكيػد مفيػـك التفخػيـ بأنػو سػمف 

ترقيقو يشير إلى نحكلو. كلمَّا كاف التفخيـ في عرفيـ ناتجػان عػف  الفـ بصداه في حيف أفٌ 
ـ بصػػدل الصػكت سػيككف ناتجػان عػف ىػذا االسػػتعبلء االسػتعبلء كالحصػر فػإفَّ امػتبلء الفػ

كىػػذا الحصػػر، فعنػػدما يػػتـ حصػػر اليػػكاء عمػػى النحػػك الػػذم ينػػتج فيػػو التفخػػيـ يمتمػػئ الفػػـ 
 بصدل الصكت المفخـ.

كتشػػػترؾ المصػػػطمحات التػػػي اسػػػتخدميا عممػػػاء القػػػراءات كالتجكيػػػد لمداللػػػة عمػػػى  
في الدةاللػة عمػى الفخامػة كالقػكة  -غميظ مف مثؿ: التسميف كالتجسيـ كالرَّبك كالتَّ  –التفخيـ 

ممػػا يشػػير إلػػى امػػتبلؾ الصػػكت المفخػػـ طاقػػة كقػػكة تميػػزه عػػف غيػػره  (1)كالعظمػػة كالكثػػرة.
 مف األصكات األخرل عمى المستكييف النطقي كالسمعي.

كمنيػا "( جعػؿ التفخػيـ مرادفػان لبلسػتعبلء إذ قػاؿ: ػىػ833كما أف ابػف الجػزرم )ت 
دىا المسػتعمية؛ كاالسػتعبلء مػف صػفات القػكة كىػي سػبعة يجمعيػا الحركؼ المسػتفمة كضػ

قكلػػؾ: قػػظ خػػص ضػػغط...، كقيػػؿ حػػركؼ التفخػػيـ ىػػي حػػركؼ اإلطبػػاؽ، كالشػػؾ أنَّيػػا 
أقكاىا تفخيمػان كزاد مكػي عمييػا األلػؼ، كىػك كىػـ؛ فػإفَّ األلػؼ تتبػع مػا قبميػا فػبل تكصػؼ 

 (2).بترقيؽ كال تفخيـ كاهلل أعمـ"
ػحى أقػكاؿى سػابقيو ػىػ1150شػي )تثـ جاء محمد المرع  حػكؿ التفخػيـ عنػدما ( ككضَّ

التفخػيـ فػػي االصػػطبلح عبػارة عػػف سػمف يػػدخؿ عمػػى جسػـ الحػػرؼ فيمتمػػئ عرفػو فقػػاؿ: "
 (3)الفـ بصداه، كالتفخيـ كالتسميف كالتجسيـ كالتغميظ بمعنى كاحد ".

                                                 
البنػػاء، إتحػػاؼ فضػػبلء البشػػر فػػي ، 90، ص2جابػػف الجػػزرم، النشػػر فػػي القػػراءات العشػػر،  ( (1

 .127ص القراءات األربعة عشر،
 .203-202، ص1جابف الجزرم، النشر في القراءات العشر،  ( (2
الدراسات الصكتية عند عمماء ، غانـ قدكرم،الحمد ،154-153صجيد المقؿ،  ،المرعشي (3)

 .293-292ص، ـ(1986-ق1406) ،1بغداد،ط -التجكيد، مطبعة الخمكد
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ؿ أمػػػا المحػػػدثكف مػػػف عممػػػاء التجكيػػػد فقػػػد اتبعػػػكا القػػػدامى فػػػي كػػػؿ مػػػا قػػػالكه حػػػك  
ىػك عبػارة عػف سػمف يػدخؿ "( حيػث قػاؿ: ػىػ1322مصطمح التفخيـ كمػنيـ الجريسػي )ت

 (1)جسـ الحرؼ؛ أم صكتو، فيمتمئ الفـ بصداه ".
  

 
ىػػػك تعظػػػيـ الحػػػرؼ بجعمػػػو فػػػي المخػػػرج "( فعرفػػػو بقكلػػػو: ػىػػػ1401ككػػػذلؾ الحصػػػرم )ت

فػػو الحفيػػاف فقػػاؿ:  (2)سػػمينان كفػػي الصػػفة قكيػػان". كالسيػػمنة تمحػػؽ ىػػك حالػػة مػػف القػػكَّة "كعرَّ
 (3)الحرؼ عند الن طؽ بو فيمتمئ الفـ بصداه".

 كبالنظر إلى النصكص السابقة، نجد أف التفخيـ عند عدد مف عمماء التجكيد:  
يعنػي انحصػار الصػكت الػذم تحممػو جزيئػات اليػكاء المضػطربة بػيف المسػاف كالحنػؾ  -أ

المتدافقػة بقػكة بعػد أف  األعمى، كىي منطقة نطقية متسعة تنتشر فييا جزيئػات اليػكاء
تكػػكف تجػػاكزت منطقػػػة الػػكتريف الصػػػكتييف كمنطقػػة الحمػػؽ، كىػػػذا االنتشػػار أدل إلػػػى 
حدكث ما كصفو المرعشي بالصدل الذم تمتمئ بػو الحجػرة الفمكيػة، ممػا يػؤدم إلػى 

يػنص عمػى  كمػا –سماع صكت يتسـ بػالقكة المغمظػة. كعمػى الػرغـ مػف أف الصػكت 
حصػػػر فػػػي المجمكعػػػة المسػػػتعمية مػػػع األصػػػكات المطبقػػػة ين (4)-ذلػػػؾ عممػػػاء التجكيػػػد

                                                 

ـ، نيايػػة القػػكؿ المفيػػد فػػي عمػػـ تجكيػػد القػػرآف المجيػػد، 2003الجريسػػي، محمػػد مكػػي نصػػر،  (1)
 ت،د عمػر، دار الكتػب العمميػة، بيػرك بد اهلل محمػكد محمػضبطيا كصحَّحيا كخرَّج آياتيا: ع

فتػػػػػػػػػػػػػػاح السػػػػػػػػػػػػػػػيد عبػػػػػػػػػػػػػػد ال المرصػػػػػػػػػػػػػػػفي، ،93صـ(، 2003-ػىػػػػػػػػػػػػػػ1424)، 1لبنػػػػػػػػػػػػػػاف، ط
القارئ إلى تجكيد كػبلـ البػارئ، دار الفجػر اإلسػبلمية ىداية ، (ـ2001 -ق1421)عجمي،

 .103، ص1ج ،1المدينة المنكرة،  ط -
ػو كعمَّػؽ عميػو: محمػد طمحػة الحصرم، محمكد خميؿ، أحكاـ قراءة  ( 2) القرآف الكػريـ، ضػبط نصَّ

 ،4لبنػػػػػاف، ط ،بلؿ منيػػػػػار، دار البشػػػػػائر اإلسػػػػػبلمية لمطباعػػػػػة كالنشػػػػػر كالتكزيػػػػػع، بيػػػػػركتبػػػػػ
 .147صـ(، 1999-ػى1420)

الحفيػػػاف، أحمػػػد محمػػػكد عبػػػد السػػػميع، أشػػػير المصػػػطمحات فػػػي األداء كعمػػػـ القػػػراءات، دار  ( 3)
 .211صـ(، 2001-ػى422) ،1، طلبناف ،الكتب العممية، بيركت 

الرعايػػػة لتجكيػػػػد القػػػراءة كتحقيػػػؽ لفػػػػظ ، (ػىػػػ437محمد مكػػػي بػػػف أبػػػػي طالػػػب)تك القيسػػػي،أب ( (4
 .108ص ، كالداني، التحديد في اإلتقاف كالتجكيد،123صالتبلكة، 
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كحسػػػػػب، إال أف القرطبػػػػػي قػػػػػد جعميػػػػػا خاصػػػػػية نطقيػػػػػة تشػػػػػمؿ كػػػػػبلن مػػػػػف المسػػػػػتعمية 
كالمطبقػػػة، فمػػػع األكلػػػى يرتفػػػع أقصػػػى المسػػػاف مػػػف غيػػػر إطبػػػاؽ، كمػػػع الثانيػػػة يرتفػػػع 
كينطبػػؽ عمػػى الحنػػؾ األعمػػى. كعميػػو، فكيػػؼ يمكػػف لمصػػكت أف ينحصػػر مػػع ارتفػػاع 

ؽ؟! ىذا مف جانب، أما مػف الجانػب اوخػر، فػإف تحديػد التفخػيـ بانحصػار دكف إطبا
 -كىػػي القػػاؼ كالخػػاء كالغػػيف  –األصػػكات المسػػتعمية غيػػر المطبقػػة  جي رً ٍخػػالصػػكت يي 

كػػبلن مػف الػػبلـ كالػراء المفخمتػػيف، فكميػا أصػػكات  جي رً ٍخػمػف مجمكعػػة المفخمػات، كمػػا يي 
 في سياقات صكتية معينة.ال ينحصر معيا الصكت كمع ذلؾ تكصؼ بالمفخمة 

ينػػاظر التفخػػيـ فػػي آليػػة إنتاجػػو كػػبلن مػػف اإلطبػػاؽ كاالسػػتعبلء مػػف حيػػث كػػكف ىػػذيف  -ب
اوخػػريف ينتجػػاف مػػع ارتفػػاع أقصػػى المسػػاف باتجػػاه الحنػػؾ األعمػػى. كعمػػى الػػرغـ مػػف 
أنني أتفؽ مع ككف أقصػى المسػاف مػع مجمكعػة الصػكامت المفخمػة، المسػتعمية منيػا 

عػػد تحركػػػو ركيػػزةن عضػػكيةن يعػػػكؿ عمييػػا فػػي تشػػػكيؿ المسػػتكل النطقػػػي كالمطبقػػة، إذ يي 
ليػػػذه األصػػػكات، إال أننػػػي ال أتفػػػؽ كالقػػػكؿ بػػػأف ىػػػذا التحػػػرؾ المسػػػاني مػػػبلـز إلنتػػػاج 

إف التفخػػيـ الـز لبلسػػتعبلء"، "خاصػػية التفخػػيـ بصػػكرةو كميػػةو، فالمرعشػػي عنػػدما قػػاؿ: 
إال أف ىنػػاؾ أصػػكاتان أخػػرل  قصػػد بػػو تفخػػيـ األصػػكات السػػبعة المطبقػػة كالمسػػتعمية،

 تفخـ دكف استعبلء، مف نحك صكت البلـ كما أشرت سابقان.
الربط بػيف التفخػيـ كاالسػتعبلء، انطبلقيػـ  إلىكيبدك أف الذم حدا بعمماء التجكيد  

مػػػف فكػػػرة االقتػػػراف الػػػدائـ لخاصػػػية التفخػػػيـ باألصػػػكات المسػػػتعمية المطبقػػػة مػػػف جانػػػب، 
لمسػتعمية فػي سػياقات صػكتية متعػددة، ككميػا أصػكات يرتفػػع كاقتػراف التفخػيـ باألصػكات ا

عند النطؽ بيا أقصػى المسػاف باتجػاه الحنػؾ المػيف، فظنػكا أف ىػذا التحػرؾ العضػكم ييعػد 
ـ عمكمان.  أساسيَّان إلنتاج الصكت المفخَّ

فػي درجتػو عمػى المقػدار الػذم يسػتعمى فيػو مػؤخر المسػاف باتجػاه  -التفخػيـ-يعتمد  -جػ 
يف؛ إذ كممػػػا ارتفػػػع مػػػؤخر المسػػػاف أكثػػػر زادت القيمػػػة السػػػمعية لمتفخػػػيـ، الحنػػػؾ المَّػػػ

ىػػي األصػػكات المطبقػػة، كعميػػو  -كمػػا يػػذكر المرعشػػي-كأكثػػر األصػػكات اسػػتعبلءن 
كالكػبلـ مػا -فيي أبمغ في التفخيـ مف األصكات المستعمية. كأقػكل المطبقػة تفخيمػان 

 ستعبلئية لمؤخر المساف.صكت الطاء، فمعو تتحقؽ أعمى قيمة ا -يزاؿ لممرعشي
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لػػػـ يكػػػف عممػػػاء التجكيػػػد متفقػػػيف عمػػػى أصػػػكات التفخػػػيـ، كىػػػذا كاضػػػح فػػػي كػػػبلـ ابػػػف  -د
الجزرم عندما كصؼ أصكات االستعبلء باألصكات المفخمة، ثـ أتبػع ذلػؾ بقكلػو: 

حػركؼ اإلطبػاؽ"، كتمػؾ إشػارة إلػى أف بعػض  -يعني حركؼ التفخػيـ -كقيؿ ىي "
بأصػكات اإلطبػاؽ كال يجاكزىػا إلػى أصػكات االسػتعبلء،  العمماء كػاف يحػدد التفخػيـ

حػركؼ التفخػيـ: كىػي "كذلؾ عمى نحك ما نجد عند مكي بف أبي طالب؛ إذ يقكؿ: 
 (1)حركؼ اإلطباؽ... يتفخـ المفظ بيا، النطباؽ الصكت بيا بالريح مف الحنؾ"

العػالـ كىذا التبايف في تحديد األصكات المفخمػة نػاتج مػف األسػاس الػذم اعتمػده   
د في تصنيؼ ىذه الفئػة مػف األصػكات، فمػف جعػؿ لػزـك خاصػية التفخػيـ الصػكتى  المجكة
بحيػػث تكػػكف جػػزءان أصػػيبلن فػػي تشػػكيمو النطقػػي، فػػإذا غابػػت فقػػد الصػػكت قيمتػػو السػػمعية 
الخاصػػة بػػو، أفػػرد أصػػكات اإلطبػػاؽ فػػي دائػػرة المفخمػػات. كمػػف نظػػر إلػػى إمكانيػػة تحقػػؽ 

م كتمك نيػػا منػػو، ضػػـ إلػػى األصػػكات المطبقػػة األخػػرل ىػػذه الخاصػػية فػػي الصػػكت المغػػك 
المستعمية كأدرجيا جميعان في قائمة األصكات المطبقة، ىذا باإلضافة إلى إدراج كؿ مػف 
الػػػػبلـ المفخمػػػػة فػػػػي لفػػػػظ الجبللػػػػة بعػػػػد فػػػػتح أك ضػػػػـ، أك بعػػػػد حػػػػركؼ اإلطبػػػػاؽ، كالػػػػراء 

يػات كالسػاكنة فػي بعػض المفخمة في حالة إتباعيا بضمة أك فتحة مطمقػان فػي أكثػر الركا
 (2)األحكاؿ.

فػػي مفيكمػػو السػػمعي كػػبلن مػػف التسػػميف كالتجسػػيـ كالتغمػػيظ كالربػػك،  -التفخػػيـ–يػػكازم -ىػػػ
، كىػػػػذا مػػػػا نميػػػػزه سػػػػمعيَّان مػػػػع ةكجميعيػػػػا تػػػػؤكؿ إلػػػػى داللػػػػة القػػػػكة السػػػػمعية المغمَّظػػػػ

 المفخمات، فيي أصكات تمتمؾ طاقة سمعية غميظة تغيب عف المرققات.
 

 التفخيم عند عمماء المغة المحدثين5 أصوات  2.0
اىػػتـ عممػػاء األصػػكات العربيػػة كدارسػػكىا المحػػدثكف بظػػاىرة التفخػػيـ فػػي أصػػكات     

العربيػػة، فتناكلكىػػا بالػػدرس كالتحميػػؿ مػػف جكانػػب متعػػددة، إمػػا أنػػَّػػػو شػػاع بػػيف كثيػػر مػػنيـ 
أنَّيمػػا ( ليػػدال عمػػى مضػػمكف كاحػػد، فػػي حػػيف التفخػػيـ( ك )اإلطبػػاؽاسػػتخداـ مصػػطمحي )

كقػػد يكػػكف مػػف الظػػف الشػػائع بػػيف " يشػػيراف إلػػى معنيػػيف مختمفػػيف، يقػػكؿ سػػمير إسػػتيتية:
                                                 

 .128ص القيسي، الرعاية لتجكيد القراءة كتحقيؽ لفظ التبلكة، (1)
 .215، ص1ج اءات العشر،جزرم، النشر في القر ابف ال  ((2
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دارسي عمـ األصكات أفَّ التفخيـ كاإلطباؽ مصطمحاف يدالف عمى مضمكف كاحػد. كىػك 
 (1)ظف ال يثمر شيكعو في إثبات صحتو ".

كمػػاؿ بشػػر  ( بػػالمعنى نفسػوكمػف المحػػدثيف الػذيف اسػػتخدمكا )التفخػػيـ( ك)اإلطبػاؽ 
يتكػػكف ىػػذا الصػػكت بالطريقػػة التػػي يتكػػكف بيػػا صػػكت " فػػي كصػػفو صػػكت الظػػاء قػػائبلن:

ػػا أفَّ المسػػاف مػػع الظػػاء يرتفػػع مػػؤخره تجػػاه الحنػػؾ كمػػا يرجػػع إلػػى الخمػػؼ قمػػيبلن  الػػذاؿ، إمَّ
  (2)فيحدث اإلطباؽ )التفخيـ( كما ىك الحاؿ في نطؽ الضاد كالطاء كالصاد ".

ب إلػػى أفَّ الحػػركؼ المفخمػػة تتميػػز بحػػدكث " تػػكتر عظػػيـ كمػػنيـ كػػانتينك؛ إذ ذىػػ 
. ثـ استخدـ التفخػيـ (3)في مختمؼ أعضاء جياز التصكيت مع تأخير المخرج شيئان ما "

النحػػاة العػػرب لػػـ يثبتػػكا فػػي قائمػػة كمػػف المبلحػػظ أف كاإلطبػػاؽ بمعنػػى كاحػػد حػػيف قػػاؿ: " 
فػػي نطػػؽ الػػرَّاء كالَّػػبلـ  الحػػركؼ المطبقػػة ال حػػرؼ القػػاؼ، كال بعػػض الحػػاالت الخاصػػة

 (4)التي تسمى عندنا راءن مفخمةن كالمان مفخمةن ".
، كرٌجػح (5)ال يمكف التفريؽ بػيف التفخػيـ كبػيف اإلطبػاؽ كاالسػتعبلء"ك ثـ قرر أنَّو "  
يبدك أف لفظ التفخيـ يطمؽ عمى بعض الحػركؼ التػي ليػا كقػع  كمف الراجح فيما قائبلن: "

  .(6)ـ أك غميظ أك سميف عمى األذف"خاص عمى السمع، أم كقع فخ
كذكػػػر كػػػانتينك مصػػػطمحان آخػػػر يتعمػػػؽ بػػػأنكاع التفخػػػيـ، كىػػػك مػػػا يسػػػمى بػػػالتفخيـ  

الثػػانكم، كىػػك الػػذم يطػػرأ عمػػى الحػػركؼ الشػػفكية الثبلثػػة: البػػاء كالمػػيـ كالفػػاء، كذلػػؾ فػػي 
 ليجات البدك فػي الشػرؽ، أك فػي ليجػات أىػؿ الحضػر المتػأثريف بميجػات البػدك، كيكػكف

، أك الحركػة الخمفيػة u)مثػؿ: الضػمة ) ةو مفيًػخى  اتو كىػرى حى  العامؿ في ذلؾ التفخيـ، إما تػأثيري 

                                                 
دار كائؿ  ،ؤية عضكية كنطقية كفيزيائية، عماف، األصكات المغكية: ر ، سمير شريؼاستيتية ( (1

 .143ص ،ـ(2003،)1ط ،كالتكزيع لمنشر
، 1ط دار المعػػػػػػػػارؼ، ،األصػػػػػػػػكات، القػػػػػػػػاىرة-عمػػػػػػػػـ المغػػػػػػػػة العػػػػػػػػاـ،بشػػػػػػػػر، كمػػػػػػػػاؿ محمػػػػػػػػد  ( (2

 .119ـ(، ص2000)ـ،1
 .25صكات العربية، عمـ أص ،جاف كانتينك ( (3
 .36صعمـ أصكات العربية،  ،جاف كانتينك  ((4
 .37، صعمـ أصكات العربية ،جاف كانتينك  ((5
 .37، صعمـ أصكات العربية ،جاف كانتينك ( (6



22 

 

ما تأثير حركؼ مفخمة مجاكرة. كقد يطرأ ذلؾ التفخيـ عمى الػكاك o)نصؼ المغمقة ) ، كا 
بتفخػيـ  ummokأيضان، كيكجد مثؿ ىذا التفخيـ في ليجات أفريقية الشمالية نحػك: أيم ػؾ 

كيبػػدك أفَّ ىػػذا النػػكع مػػف التفخػػيـ ال يكجػػد فػػي ىػػذه األصػػكات الشػػفكية  (1)ددة.المػػيـ المشػػ
نمػػا يأتييػػا مػػف تأثرىػػا باألصػػكات المفخمػػة األخػػرل، أك بالحركػػات الخمفيػػة:   (u)نفسػيا، كا 

 .o)ك )
كمػػا كظٌػػؼ بعػػض المحػػدثيف مصػػطمحان آخػػر لتكضػػيح مفيػػـك التفخػػيـ؛ نقمػػكه عػػف  

صػػطمح ) التحميػػؽ ( كمػػنيـ: أحمػػد مختػػار عمػػر دارسػػي عمػػـ األصػػكات الغػػربييف كىػػك م
بقكلػػػو:" التفخػػػيـ معنػػػاه: ارتفػػػاع مػػػؤخر المسػػػاف إلػػػى أعمػػػى قمػػػيبلن فػػػي اتجػػػاه الطبػػػؽ المػػػيف 

كلػػػػذلؾ يسػػػػميو بعضػػػػيـ  كتحركػػػػو إلػػػػى الخمػػػػؼ قمػػػػيبلن فػػػػي اتجػػػػاه الحػػػػائط الخمفػػػػي لمحمػػػػؽ.
( ـ )التحميػؽكيسػميو بعضػي بالنظر إلى الحركػة العميػا لمسػاف،  velarization)اإلطباؽ(

pharyngalization كمػػنيـ أيضػػان داككد عبػػده (2)"لنظر إلػػى الحركػػة الخمفيػػة لمسػػافبػػا ،
الػذم سػٌمى اإلطبػػاؽ تفخيمػان، كعػػٌده سػمةن تميػػز األصػكات التػػي يرتفػع مػػؤخر المسػاف عنػػد 
نطقيػػا نحػػك الطبػػؽ، كيتراجػػع المسػػاف قمػػيبلن نحػػك الحمػػؽ، كيصػػاحب نطقيػػا بعػػض التػػكٌتر 

( pharyngealizedب ىذا التكتر الحمقي المصاحب لنطقيػا تىسػٌمى: )في الحمؽ. كبسب
 (3)األصكات المحمَّقىة(.) أم:

الصػػكت، نطػػؽ  "سػػمة تصػػاحب فػػي حػػيف ذىػػب محمػػد الخػػكلي إلػػى أفَّ التفخػػيـ: 
كتراجعػػػو إلػػػى الخمػػػؼ نحػػػك  كتنشػػػأ عػػػف ارتفػػػاع مػػػؤخر المسػػػاف إلػػػى أعمػػػى نحػػػك الطبػػػؽ،

أك تحميقػػػان، كيػػػدعى الصػػػكت مفخمػػػان أك مطبقػػػان أك  كليػػػذا يػػػدعى التفخػػػيـ إطباقػػػان  الحمػػػؽ.
 (4)".قان محمَّ 

                                                 
 .47صعمـ أصكات العربية،  ،جاف كانتينك ( (1
-ػىػػػػػ1396)، 1طعػػػػالـ الكتػػػػب،  لمغػػػػكم، القػػػػاىرةدراسػػػػة الصػػػػكت ا ،عمػػػػر، أحمػػػػد مختػػػػار ( (2

 . 279صـ(، 1976
دراسػػػة فػػػي بعػػػض أحكػػػاـ التجكيػػػد فػػػي ضػػػكء الدراسػػػات الصػػػكتية  ،(ـ1990) ،عبػػػده، داكد ( (3

 .12صـ، 1،1الحديثة، العربي لمنشر، ط 
-ىػػػػػ1407، )1مكتبػػػػة الخريجػػػػي، الريػػػػاض، ط ،األصػػػػكات المغكيػػػػة، الخػػػػكلي، محمػػػػد عمػػػػي ((4

 .214ـ(، ص1987
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كنجد أفَّ كثيرا مػف عممػاء المغػو المحػدثيف قػد سػاككا بػيف التفخػيـ كاإلطبػاؽ، يقػكؿ  
مػػة فػػي العربيػػة ىػػي: الصػػاد،ك " الػػدكتكر رمضػػاف عبػػد التػػكاب: كالضػػاد،  األصػػكات المفخَّ

ف كاف مخرج الك فيذه األصكات  ،كالطاء، كالظاء ثبلثة األكلى منيا مػف األسػناف كالمثػة، ا 
كمخػػػرج الرَّابػػػع مػػػف بػػػيف األسػػػناف، فػػػإٌف مػػػؤخرة المسػػػاف تعمػػػؿ معيػػػا كػػػذلؾ؛ فػػػالتفخيـ أك 
نَّمػػػا يينطىػػػؽ مػػػف مكػػػاف آخػػػر، كتصػػػحبو  اإلطبػػػاؽ كصػػػؼه لصػػػكت ال يينطىػػػؽ فػػػي الطبػػػؽ كا 

 (1)ظاىرة عضمٌية في مؤخرة المساف".
بينيمػػا، كمػػنيـ عبػػد الػػرحمف أيػػكب  أك الجمػػع ةفػػي حػػيف تجنػػب بعضػػيـ المسػػاكا 

الذم ذىب إلى أفَّ التفخػيـ صػفةه يكتسػبيا الصػكت نتيجػة تضػييؽ البمعػـك الفمػكم بسػبب 
يحػػػدد ماىيػػػة ىػػػذه الصػػػفو الناتجػػػو عػػػف التضػػػييؽ كتراجػػػع  كلػػػـ (2)تراجػػػع مػػػؤخر المسػػػاف.

 مؤخر المساف.
تراجػػع مػػؤخره كرأل سػػعد مصػػمكح أفَّ التفخػػيـ " تقعيػػٍر سػػطح المسػػاف أثنػػاء النطػػؽ ك  
يف كتراجػػع لمػػؤخره إلػػى أك أفَّ التفخػػيـ يصػػحبو تمػػدد سػػطح المسػػاف إلػػى الجػػانب (3)قمػػيبلن،
 (4)".الخمؼ
كىذه التحركات المسانية التي ذكرىا ىي نفسيا التي تصحب اإلطباؽ عند معظـ  

 المحدثيف.
                                                 

ي ـ المغػػػة كمنػػػاىج البحػػػث المغػػػكم، مكتبػػػة الخػػػانجالمػػػدخؿ إلػػػى عمػػػ، عبػػػد التػػػكاب، رمضػػػاف (1)
 . كالحمػػػد، الدراسػػػات38ص (،ـ1982-ػىػػػ1403) ،1دار الرفػػػاعي بالريػػػاض، ط بالقػػػاىرة،
 المكتبػة العصػرية، ، بيركت،الصكتيات كالفنكلكجيا، حركات، مصطفى ،346ص الصكتية،

 ،يبيػػػال، عمػػػـ األصػػػكات المغكيػػػة، ، كالمكسػػػكم، منػػػاؼ ميػػػدم محمػػػد54ـ(، ص1998،)1ط
الػػػديف  كحسػػػنيف، صػػػبلح .48ص ،ـ(1993،)1ؿ، طمنشػػػكرات جامعػػػة السػػػابع مػػػف ابريػػػ

، قػػارف، دار العمػػـك لمطباعػػة كالنشػػردراسػػات فػػي عمػػـ المغػػة الكصػػفي كالتػػاريخي كالم ،صػػالح
 .113ص ـ(،1984-ػى1405)

، 91،105ص مطبعػػة المعػػارؼ، ،ـ، بغػػداد1 محاضػػرات فػػي المغػػة، ،عبػػد الػػرحمف أيػػكب، (2)
 .14ص ـ، مصر، مكتبة الشباب،1عبد الرحمف، العربية كليجاتيا،  كأيكب،

         ، ـ1، ـ(1980 -ق1400، )القػػػاىرة ،عػػػالـ الكتػػػب  دراسػػػة السػػػمع كالكبلـ، ،سػػػعد ،مصػػػمكح  ((3
 .206ص

 .220ص دراسة السمع كالكبلـ، مصمكح،  ((4
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قػػػٌدـ تمػػػاـ حسػػػاف تعريفػػػان لمتفخػػػيـ تمٌيػػػز عػػػف كثيػػػر ممػػػا قػػػاؿ بػػػًو عممػػػاء األصػػػكات  
ظػاىرة " المحدثكف؛ مٌيز فيو مفيـك التفخػيـ عػف مفيػكمي اإلطبػاؽ كالتحميػؽ، فعٌرفػو بأنَّػو:

أصكاتية ناتجة عف حركات عضكٌية؛ تغيةر مف شكؿ حجرات الرنيف بالقػدر الػذم ييعطػي 
 (1)الصكت ىذًه القيمة الصكتية المفخمة".

نحػػك الحنػػؾ، التفخػػيـ ىػػك أف يرتفػػع طػػرؼ المسػػاف كأقصػػاه " كعرفػػو أيضػػا بقكلػػو: 
 (2)كيتقعَّر كسطو، كما يرجع المساف قميبلن إلى الخمؼ، كالترقيؽ عكس ذلؾ".

ارتفػػاع مػػؤخر المسػػاف فػػي اتجػػاه الطبػػؽ بحيػػث ال يتصػػؿ " كعػػرؼ اإلطبػػاؽ بأنَّػػو: 
بو، عمى حيف يجرم النطؽ في مخرج آخػر غيػر الطبػؽ، يغمػب أف يكػكف طػرؼ المسػاف 

 (3)أحد األعضاء العاممة فيو".
نتيجػػةن  قػػرب مػػؤخر المسػػاف مػػف الجػػدار الخمفػػي لمحمػػؽ،" التحميػػؽ فعرفػػو بأنػػو:أمػػا  

 (4)".لتراجع المساف بصفو عامة
كأشار في مكاضع أخرل إلى أفَّ التفخيـ أثر سمعي ينتج عف تككف حجػرة رنػيف؛  

، كأٌف التحركات العضكية المصاحبة لنطػؽ األلػؼ المفخمػة تػؤدم إلػى (5)ليا شكؿ معيف
فػػػػػػي مجمكعػػػػػػة حجػػػػػػرة رنػػػػػػيف صػػػػػػالحة إلنتػػػػػػاج القيمػػػػػػة الصػػػػػػكتية التػػػػػػي  أف يصػػػػػػير الفػػػػػػـ
 (6)تسمى)التفخيـ(.

كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف التفػػػات تمػػػاـ حسػػػاف إلػػػى األثػػػر السػػػمعي الػػػذم يميػػػز الصػػػكت  
لػػى تشػػكؿ حجػػرة رنػػيف ذات شػػكؿ معػػيف فػػي إنتاجػػو، فإنػػو أعػػاد  المفخػػـ عػػف المرقػػؽ، كا 

إلطبػػاؽ السػػبب األكؿ كاألخيػػر فػػي كلػػيس ا"التفخػػيـ إلػػى التحميػػؽ كاإلطبػػاؽ معػػا، فقػػاؿ: 
                                                 

ـ(، 1979-ػىػ1400)، اءالػدار البيضػ- ىج البحػث فػي المغػة، دار الثقافػةمنا ،حساف، تماـ  ((1
 .116ص

، 1979الييئػػػػة المصػػػػرية العامػػػػة لمكتػػػػاب،  ا،المغػػػػة العربيػػػػة معناىػػػػا كمبناىػػػػ، تمػػػػاـ حسػػػػاف،  ((2
المػػدخؿ إلػػى عمػػـ المغػػة  ، كعبػػد التػػكاب،206ص كمصػػمكح، دراسػػة السػػمع كالكػػبلـ، .53ص

 .80ص كمناىج البحث،
 .115ص مناىج البحث في المغة،تماـ، حساف،   ((3
 .116صمناىج البحث في المغة ، ، تماـ، حساف  ((4
 .63ص ،مناىج البحث في المغة، تماـ، حساف  ((5
 .53، صمناىج البحث في المغة، تماـ، حساف  ((6



25

 

 

ػػا العنصػػر اوخػػر مػػف عناصػػر  ظػػاىرة التفخػػيـ، بػػؿ ىػػك أحػػد عنصػػرم ىػػذه الظػػاىرة، أمَّ
 (1)."التفخيـ فيك التحميؽ

ىػػذا األثػػر السػػمعي لمصػػكت المفخػػـ فػػي مقابػػؿ قػػد أكضػػح ككػػاف سػػمير اسػػتيتيو  
كت المطبػػؽ مػػف كلكنَّػػو لػػـ يرجػػع التفخػػيـ إلػػى اإلطبػػاؽ، فمػػا يحػػدث فػػي الصػػ (2)المرقػػؽ،

 الجبللػةالنَّاحيًة الن طقيًَّة ليس شأف كػؿ صػكت مفخػـ، فػالبلـ المفخمػة التػي فػي مثػؿ لفػظ 
برفػػع المسػػاف نحػػك الطبػػؽ، بػػؿ نقػػيض ذلػػؾ ىػػك الػػذم يحػػدث، فػػاٌف  إنتاجيػػا)اهلل( ال يػػتـ 

كىػػذا يعنػػي أفَّ التفخػػيـ فػػي أصػػكات العربيػػة لػػيس متحصػػبلن عػػف  (3)ظيػػر المسػػاف يتقٌعػػر".
 اؽ مثمما ظٌف كثير مف دارسي عمـ األصكات المحدثيف.اإلطب

ممػػػػػػا سػػػػػػبؽ نسػػػػػػتنتج أفَّ كثيػػػػػػران مػػػػػػف المحػػػػػػدثيف اسػػػػػػتخدـ مصػػػػػػطمحي )التحميػػػػػػؽ(  
صػػكتيان لمصػػطمح )التفخػػيـ(، عمػػى الػػرغـ مػػف أفَّ أيَّػػا منيمػػا ال يقػػدـ  ان ك)اإلطبػػاؽ( مكافئػػ

معية؛ إذ يشػػػػتمؿ كصػػػػفان شػػػػمكليَّان لمفيػػػػـك الصػػػػكت المفخػػػػـ مػػػػف الناحيػػػػة النطقيػػػػة أك السػػػػ
 التفخيـ عمى مبلمح صكتية تتجاكز التحميؽ كاإلطباؽ، كيتشكؿ نطقو بييئات متباينة.

قػػػدـ حسػػػاف كاسػػػتيتيو مفيكمػػػان نطقيػػػان أشػػػمؿ لمصػػػكت المفخػػػـ ال يقػػػؼ عنػػػد حػػػدكد  
التحميػػؽ كاإلطبػػاؽ، بػػؿ يتعػػداىما إلػػى النظػػر فػػي األثػػر السػػمعي النػػاتج عػػف تشػػكؿ حجػػرة 

 لسمعي الناتج عف رنيف الصكت المرقؽ.الرنيف مقابؿ األثر ا
التفػػػػت المحػػػػدثكف أكثػػػػر مػػػػا التفتػػػػكا إلػػػػى معالجػػػػة مسػػػػائؿ التفخػػػػيـ فػػػػي السػػػػياقات  

الصػػكتية كحسػػب، كلػػـ يطيمػػكا النَّظػػر فػػي األصػػكات المفخمػػة منعزلػػةن، كدرسػػكىا أكثػػر مػػا 
درسػػػكىا فػػػػي سػػػػياقات عاميػػػػة مبتذلػػػػة ال تكشػػػػؼ الصػػػػكرة الناصػػػػعة لظػػػػاىرة التفخػػػػيـ فػػػػي 

 ياتيا الٌمغكية الٌراقية.مستك 
فَّ التفخػػيـ فػػي الصػػكت يحػػدث نتيجػػة تقٌعػػر إكقػػاؿ الػػدكتكر عبػػد القػػادر المرعػػي: " 

ػػحي تسػػاع اكسػػط المسػػاف، كارتفػػاع مقدمتػػو، كتراجػػع مؤخرتػػو قمػػيبل، كىػػذا مػػا يػػؤدم إلػػى  ر جى
الػػرنيف الصػػكتي، ككممػػا اتسػػعت حجػػرة الػػرنيف ازداد الصػػكت تفخيمػػان، كىػػذا مػػا نجػػده فػػي 

                                                

 

المغػػػة العربيػػػة مبناىػػػا  ، تمػػػاـ،. حسػػػاف116ص منػػػاىج البحػػػث فػػػي المغػػػة، ، تمػػػاـ،حسػػػاف   ((1
 .63صكمعناىا، 

.149، األصكات المغكية، صاستيتية  ((2

 

.149، األصكات المغكية، صاستيتية ( (3
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 يـانـثـل الـالفص

 لتفخيم5الخصائص النطقية واألكوستيكية ألصوات ا   0.4
 الخصائص النطقية ألصوات التفخيم5أواًل5 

 :عمم األصوات النطقي
ىػػػك العمػػػـ الػػػذم ييعنػػػى بدراسػػػة آلٌيػػػة النطػػػؽ، ككيفٌيػػػة إنتػػػاج األصػػػكات المغكٌيػػػة،  

كحركات أعضػاء النطػؽ فػي أثنػاء ىػذا اإلنتػاج، ككيفٌيػة تكليػد تيػار اليػكاء الػبلـز لمعممٌيػة 
ألصػػػػكات تبعػػػػان لػػػػذلؾ، كمكاًضػػػػع نطػػػػؽ األصػػػػكات الن طقيػػػػة، كاتجػػػػاه حركتػػػػو، كتصػػػػنيؼ ا

األصػػػػمٌية كالمرحمػػػػة، كخصػػػػائص األصػػػػكات مػػػػف حيػػػػث سػػػػيركرة تيػػػػار اليػػػػكاء أك تكقفػػػػو، 
كالخصائص األخرل التػي تتمٌيػز كػؿ مجمكعػة مػف األصػكات، ثػـ خصػائص كػؿ صػكت 
فػػػػػي مجمكعػػػػػة. كيػػػػػدرس تكزيػػػػػع األصػػػػػكات المغكٌيػػػػػة إلػػػػػى صػػػػػكامت كحركػػػػػات كأنصػػػػػاؼ 

 (3)حركات.
 نطق5ىيئة ال
الكيفية التي تتحدد بيا المبلمح المميػزة لكػؿ صػكت مػف األصػكات فػاختبلؼ ىي  

 (4) الكيفية التي ينطؽ بيا الصكت يؤدم إلى تميزه عف أٌم صكت آخر.

                                                 
 .154ص المصطمح الصكتي، مرعي،  ((1
 حػػػػديث، دار غريػػػػب، القػػػػاىرة، )د.ط(،العربيػػػػة كعمػػػػـ المغػػػػة ال ،داكد، محمػػػػد محمػػػػد، )د.ت( ( (2

 .126ص
، 23ـ، ص1982، 1الخػػػكلي، محمػػػد عمػػػي، معجػػػـ عمػػػـ المغػػػة النظػػػرم، مكتبػػػة لبنػػػاف، ط ((3

 .215ص
 123األصكات المغكية، صاستيتية، سمير،  ((4
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 كيمكف تحديد ىيئات نطؽ األصكات المفخمة في العربية عمى النحك التالي: 
ف القػػاؼ المفخمػػة ليكيػػة، كالخػػاء أكالن: االسػػتعبلء بارتفػػاع مػػؤخر المسػػاف نحػػك الميػػاة، أل

 كالغيف عندما يككناف مفخميف ينتجاف في منطقة المياة.
ثانيػػػان: االسػػػتعبلء مػػػع اإلطبػػػاؽ: كيقصػػػد بػػػو ارتفػػػاع المسػػػاف كانطبػػػاؽ ظيػػػره عمػػػى منطقػػػة 

 الطبؽ.
 كيتـ ذلؾ في األصكات المستعمية المطبقة.

 تاج البلـ المفخمة.ثالثان: تقٌعر ظير المساف كىبكط مؤخره، كيتـ ذلؾ في إن
رابعػػػػان: تقٌعػػػػر ظيػػػػر المسػػػػاف قمػػػػيبلن، كارتفػػػػاع جسػػػػمو قمػػػػيبلن، كيػػػػتـ ذلػػػػؾ عنػػػػد إنتػػػػاج الػػػػراء 

 المفخمة.
كقػػػػد أجمػػػػع عممػػػػاء األصػػػػكات المحػػػػدثكف عمػػػػى أف ارتػػػػداد جػػػػذكر المسػػػػاف باتجػػػػاه  

الجػػدار الخمفػػي لمحػػؽ يػػؤدم إلػػى تضػػييؽ فػػي منطقػػة الحمػػؽ ينػػتج عنػػو الصػػكت المفخػػـ، 
 نو:كىذا يعني أ

إذا ارتػػػػد جػػػػذر المسػػػػاف كارتفػػػػع مػػػػؤخره باتجػػػػاه الميػػػػاة تنػػػػتج األصػػػػكات المسػػػػتعمية -
 المفخمة غير المطبقة )ؽ، غ، خ(.

ذا ارتػػد جػػذر المسػػاف إلػػى الخمػػؼ كارتفػػع ظيػػره نحػػك الطبػػؽ مػػع اسػػتعبلئو تنػػتج - كا 
 األصكات المستعمية المطبقة المفخمة )ص، ض، ط، ظ(.

دار الخمفػػػي لمحمػػػؽ مػػػع تقعػػػر ظيػػػره كىبػػػكط كعنػػػد خفػػػؽ جػػػذر المسػػػاف باتجػػػاه الجػػػ-
 مؤخره تنتج البلـ المفخمة.

كأٌمػػا إذا خفػػؽ جػػذر المسػػاف نحػػك الحمػػؽ، كحػػدث تقٌعػػر أبسػػط فػػي ظيػػر المسػػاف، -
 (1) كعبل المساف قميبلن تنتج الراء المفخمة.

 
 الخصائص األكوستيكّية ألصوات التفخيم5  4.4

ئص المادٌيػػة ألصػػكات الكػػبلـ، فػػي ييػػتـ عمػػـ األصػػكات الفيزيػػائي بدراسػػة الخصػػا 
. مػػف مثػػؿ: التَّػػرديد، كالمكجػػة، كالذبذبػػة، كالشػػدَّة (1)أثنػػاء انتقاليػػا مػػف المػػتكمـ إلػػى السػػامع

                                                 
حنفٌية، نادر جمعة عثماف، التحميػؿ النطقػي كالفيزيػائي لؤلصػكات المفخمػة فػي العربٌيػة، دار  ((1

 .118-117ـ، ص2010جميس الزماف، لمنشر كالتكزيع، 
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كالطاقة، كغيرىا مف الخصػائص الفيزيائيػة لمصػكت المغػكم. فيػك ييطبةػؽ المبػادئ العممٌيػة 
حقػائؽ صػكتٌيةو جديػدةو،  المتَّبعة في عمـ الفيزياء عمى الصكت المغكم، بغيػة الكشػؼ عػف

َـّ  أك تعػػديؿ بعػػض اوراء كاالنطباعػػات عػػف األصػػكات المغكٌيػػة أك تأييػػد معطيػػاتو معينػػةو تػػ
 (2) التَّكص ؿ إلييا.

 كمف الحقائؽ الصكتية الفيزيائية التي يتناكليا عمـ األصكات الفيزيائي ما يمي: 
 
 
 التردُّد5 -0

ػػ ؿ التػػي تحػػديث فػػي كحػػدة الػػزمف، أك ىػػك عػػدد الػػدكرات الكاممػػة لمتضػػاغيط كالتخمخي
. كييقػػاس (3) عػػدد الذبػػذبات )االىتػػزازات( التػػي تحػػديث فػػي الثانيػػة الكاحػػدة )تػػرد د المكجػػة(

 (4) (.HZالتردد بكحدة )ىيرتز()
كقد نظر عمماء األصكات فػي الرسػكمات الطيفيَّػة التػي تيمثةػؿ تػرددات األصػكات،  

أربعػػة، كأعطػػكا كػػؿَّ كاحػػد منيػػا رقمػػان. فػػػالتردد فكجػػدكا أٌنيػػا تقػػع ضػػمف مسػػتكياتو أىميػػا 
،  F3، كالتػردد الثالػث يرمػز لػو بػػ  F2، كالتردد الثاني يرمز لو بػػ  F1األكؿ يرمز لو بػ 

 F4. (5)كالتردد الرابع يرمز لوي بػ 
كيمتػػد كػػؿ كاحػػد مػػف ىػػذه المسػػتكيات بصػػكرةو أفقٌيػػة فػػي الرسػػـ الطيفػػي، كيظيػػر كػػؿ كاحػػد 

مػف السػكاد تمتػد أفقيػان. كيكػكف التػردد األٌكؿ ىػك القريػب مػف قاعػدة  منيا عمى شػكؿ دكنػة

                                                                                                                                               
 .12، ص-األصكات-كماؿ بشر، عمـ المغة العاـ ((1
 .18، ص-األصكات-كماؿ بشر، عمـ المغة العاـ ((2
ـ، 1، الكسػػػندر، الصػػػكت، ترجمػػػة: محمػػػد عػػػز الػػػديف فػػػؤاد، دار الكرنػػػؾ، القػػػاىرة، إفػػػركف  ((3

، كغيػػػػث، عبػػػػد السػػػػبلـ، الميكانيكػػػػا كالظػػػػكاىر المكجيَّػػػػة، منشػػػػكرات كزارة 27ـ(، ص1962)
 .306ـ(، ص1985ـ، )1، 1التربية كالتعميـ كشؤكف الشباب، سمطنة عيماف، ط

كالحركػػة المكجٌيػػة، كزارة التعمػػيـ العػػالي كالبحػػث كرجٌيػػة، أمجػػد عبػػد الػػرزاؽ، فيزيػػاء الصػػكت  ((4
   .36ـ، ص1العممي، جامعة المكصؿ، 

  .313استيتية، سمير، األصكات المغكٌية، ص ((5
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الرسـ، كيككف التردد الثاني فكقو... كىىميَـّ جرا. ككممػا اشػتٌدت الدكنػة كػاف ذلػؾ داالن عمػى 
 (1) كثرة ترددات الصكت كالمقطع.

كقػػاؿ اسػػتيتية: "ثمػػة عكامػػؿ تػػؤثر فػػي مقػػدار المسػػتكيات األربعػػة مػػف التػػردد، ىػػذه  
عكامػػػؿ ىػػػي: حركػػػة المسػػػاف العمكديػػػة كاألفقيػػػة، كالتضػػػييؽ الػػػذم يطػػػرأ عمػػػى التجكيػػػؼ ال

الفمػػكم كالحمقػػي، كاسػػتدارة الشػػفتيف. كلكػػف تػػأثير العكامػػؿ مختمػػؼ مػػف مسػػتكل إلػػى آخػػر 
 (2)مف مستكيات التردد".

، كالتػردد الثػاني عمػى  F1كقد ذكر إستيتٌية العكامؿ التي تؤثر عمى التردد األكؿ  
 تالي:النحك ال

 أواًل5 حركة المسان5
تحػػػت(، كاألخػػػرل -قػػػاؿ اسػػػتيتية: "يتحػػػرؾ المسػػػاف حػػػركتيف إحػػػداىيما رأسػػػٌية )فػػػكؽ 

ػا الحركػة الرأسػٌية فيػي التػي تػؤدم إلػى إحػداث التػردَّد األكؿ -أفقٌية )أماـ . F1خمؼ(. أمَّ
عنػد  كبمقدار ما يككف االرتفاع أك االنخفاض تككف درجة ىذا التػردد. فػإذا ارتفػع المسػاف

النطػػػػؽ باتجػػػػاه الغػػػػار )الحنػػػػؾ الصػػػػمب(، كمػػػػا فػػػػي اليػػػػاء نصػػػػؼ الحركػػػػة قمَّػػػػت تػػػػرددات 
ذا انخفػػض إلػػى أسػػفؿ الحجػػرة الفمكيػػة زاد التػػردد األكؿ، كذلػػؾ كمػػا F1الصػػكت فػػي  . كا 

في األلؼ المرققة. كعنػدما يجتمػع الصػكتاف المػذككراف أعػبله فػي مقطػع كاحػد ىػك )يػا(، 
اد فيػػو التػػردد األكؿ لميػػاء، بحيػػث يكػػكف أعمػػى ممػػا ىػػػك يحػػدث بينيمػػا بنػػاء تػػكافقي، يػػزد

عميػػًو كىػػك ميفػػرد. كيقػػؿ التػػرٌدد األكؿ لؤللػػؼ، بحيػػث يقػػؿ عمػػا ىػػك عميػػًو كىػػك مفػػرد. ىػػذا 
خمػػؼ( –عنػػدما تكػػكف حركػػة المسػػاف رأسػػٌية. أٌمػػا عنػػدما تكػػكف حركػػة المسػػاف أفقٌيػػة )أمػػاـ 

ال األٌكؿ. كبمقػدار مػا يكػكف التقػد ـ  فإٌف ذلؾ مف شأنو أف يؤثر عمى مقدار التػرد د الثػاني
. فإذا اتجو المساف إلى مقدمة الحيجػرة الفمكيػة عنػد F2كالتأخر  تككف درجة التردد الثاني 

ذا ارتجػع  نيطؽ أحػد األصػكات، كحالػًو عنػد نيطػؽ التػاء مػثبلن، كػاف التػردد األٌكؿ أعمػى. كا 
 (3)قؿَّ الترد د الثاني".المساف إلى الخمؼ، كحالًو عند نطؽ الكاؼ كالقاؼ مثبلن 

 ثانيًا5 التضييق5
                                                 

 .313صاستيتية، سمير، األصكات المغكٌية،  ((1
 .313صاستيتية، سمير، األصكات المغكٌية،  ((2
 .314استيتية، سمير، األصكات المغكية، ص ((3
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إذا حػػػدث تضػػػييؽ فػػي الجػػػزء األمػػػامي  F1قػػاؿ إسػػػتيتٌية: "يػػػنخفض التػػرد د األكؿ  
كالمتكسػػط مػػف الحجػػرة الفمكيػػة، كالػػذم يمتػػد مػػف مقدمػػة الفػػـ حتػػى نيايػػة الحنػػؾ الصػػمب 

ػػدىثى تضػػييؽ فػػي الجػػ F1)الغػػار(. كلكػػف التػػرد د األٌكؿ نفسػػو  زء المتػػأخر مػػف يرتفػػع إذا حى
ػٌص  القناة الصكتية، كالػذم يشػمؿ الحنػؾ المػيف )الغػار(، كالحمػؽ، كالحنجػرة. ىػذا فيمػا يىخي

فإٌنو يرتفع كمماحدث تضييؽ في الجػزء األمػامي  F2. أٌما التردد الثاني F1التردد األٌكؿ 
 يػنخفض F2مف القناة الصكتية كالذم ينتيي بنياية الحنؾ الصمب. كلكػف التػردد الثػاني 

كٌممػػػػا حػػػػدث تضػػػػييؽ فػػػػي الجػػػػزء الخمفػػػػي مػػػػف القنػػػػاة الصػػػػكتية، ابتػػػػداءن مػػػػف الغػػػػار حتػػػػى 
 (1)الحنجرة".

 
 الثًا5 تدوير الشفتين5

كفػػي ذلػػؾ قػػاؿ إسػػتيتٌية: "إٌف لتػػدكير الشػػفتيف تػػأثيران فػػي عمػػك كانخفػػاض التػػردديف  
كيرتفعػػاف  . فػػإفَّ ىػػذيف التَّػػردديف ينخفضػػاف مػػع اسػػتدارة الشػػفتيف،F2، كالثػػاني F1االٌكؿ 

 F2مع انبساطيما كعدـ استدارتيما كيمكف ايضاح العبلقة بيف التػٌردديف األٌكؿ كالثػاني )
 (2) (".1(، كمكقع التضييؽ، كاستدارة الشفتيف بالرسـ ذم الرقـ )F1ك 

 أمامي    منبسط       
 

           F2 

 مستدير     خمفي
      
 مرتفع     منخفض  
      F1 

 الصوتّية5الموجة -4

                                                 
 .314ستيتية، سمير، األصكات المغكية، صا ((1
 .315، ص، سمير، األصكات المغكية استيتية  ((2
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تيعػػرَّؼ المكجػػة الصػػكتٌية بأٌنيػػا مكجػػة ميكانيكٌيػػة طكلٌيػػة، تصػػدير عػػف جسػػـ ييتػػز،  
كيحتػػػاج إلػػػى كسػػػط مػػػادم النتقاليػػػا، فتنتقػػػؿ فيػػػو عمػػػى شػػػكؿ سمسػػػمة مػػػف االضػػػطرابات 

 (1) )التضاغطات كالتخمخبلت( المتتالية.
لمكاد الصػػمبة كييقصػػد بأٌنيػػا ميكانيكٌيػػة أٌنيػػا تحتػػاج إلػػى كسػػط مػػادم لبلنتشػػار، كػػا 

. كالمقصػػكد بككنيػػا طكلٌيػػة أٌف دقػػائؽ الكسػػط الناًقػػؿ تيتػػز فػػي اتجػػاه (2)كالسػػائمة كالغازيػػة
 (3) انتشار األمكاج.

  
أٌمػػػا انتقاليػػػا عمػػػى شػػػكؿ تضػػػاغطات كتخمخػػػبلت متتاليػػػة، فيعنػػػي أٌنيػػػا تيشػػػكةؿ فػػػي أثنػػػاء 

طؽ أخػرل تتباعػد فييػا انتقاليا مناطؽ تتجمَّػع فييػا جزيئػات )دقػائؽ( الكسػط الناقػؿ، كمنػا
 (4) الجزيئات عف بعضيا.

 الذبذبة3-5
كىػػػػي حركػػػػة الجػػػػزمء مػػػػف نقطػػػػة الثبػػػػات )كضػػػػع السػػػػككف( إلػػػػى أقصػػػػى اتسػػػػاع  

ـٌ العػػكدة إلػػى  َـّ عكدتػػو إلػػى أقصػػى اتسػػاع تخمخػػؿ مػػركران بكضػػع السػػككف، ثػػ تضػػاغيط، ثيػػ
 (5) نقطة الثبات.

، (6)ط ناقؿ )سرعة المكجػة(كتيدعى السرعة التي تنتشر فييا االىتزازات خبلؿ كس 
، كتعتمػػد عمػػى (7)كييعبَّػػر عنيػػا بأٌنيػػا المسػػافة التػػي يقطعيػػا تضػػاغيط مػػا فػػي كحػػدة الػػزمف

 طبيعة الكسط الناقؿ.
                                                 

 .351غيث، عبدالسبلـ، الميكانيكا كالظكاىر المكجٌية، ص  ((1
، غيػػػػث، عبدالسػػػػبلـ، الميكانيكػػػػا كالظػػػػكاىر المكجٌيػػػػة، 19الكسػػػػندر، إفػػػػركف، الصػػػػكت، ص ((2

 .15ة، ص، كرجيو، فيزياء الصكت كالحركة المكجيٌ 308ص
  .318،غيث،عبدالسبلـ، الميكانيكا كالظكاىر المكجٌية، ص345كرجيو، فيزياء الصكت، ص ((3
  .24الكسندر، إفركف، الصكت، ص ((4
، أيكب، عبد الػرحمف، الكػبلـ انتاجػو كتحميمػو، 39مصمكح، سعد، دراسة السمع كالكبلـ، ص ((5

 .215ـ(، ص1984ـ، )1، 1مطبكعات جامعة الككيت، ط
دنػػػيس، بيتػػػر، كبنشػػػف، إليػػػكت، المنظكمػػػة الكبلمٌيػػػة، دراسػػػة فػػػي فيزيػػػاء كبيكلكجيػػػا المغػػػات   ((6

 .42(، ص1991الشفيٌية، ترجمة: محي الديف حميدم، معيد اإلنماء العربي، بيركت، )
  .319غيث، عبدالسبلـ ،الميكانيكا كالظكاىر المكجٌية، ص     ((7
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 الشدَّة2-5
كظَّػػػػؼى البػػػػاحثكف فػػػػي عمػػػػـ األصػػػػكات الفيزيػػػػائي مقياسػػػػان نسػػػػبيان لقيػػػػاس الضػػػػغط  

ـ عمػػى أسػػاس المكغػػاريتـ الصػكتي، أطمقػػكا عميػػو مقيػاس )مسػػتكل الضػػغط الصػػكتي(، يقػك 
العشرم لمنسبة بيف الضغط الصكتي المراد قياسو مف ًقػيـ الضػغط الصػكتي الكاقعػة بػيف 
أدنػػى ضػػغط صػػكتي الـز إلنتػػاج صػػكت مسػػمكع، كأعمػػى ضػػغط صػػكتي ال ييسػػبب ألمػػان 

(، 2دايػف، سػـ 101112لؤليذف، كبيف الكحدة المرجعٌية في قياس الضغط الصػكتي كىػي )
ة بالنسبة لقدرة السمع البشػرم عمػى تمييػز كجػكد الصػكت مػف الصػمت. كىي نقطة البداي

 (1) (.dBكيستخدـ في حسابًو كحدة )الديسبؿ()
بيػػؿ(،  11( ىػػك مقيػػاس عممػػي لقيػػاس ضػػغط الصػػكت، كيسػػاكم )dBكالديسػػبؿ ) 

 (2) كالبيؿ ىك ضغط أضعؼ صكت تدركو األذف اإلنسانية.
 الطاقة الصوتّية5-5

يػػا الصػػػكت مػػف أبػػػرز خصائصػػو الفيزيائيػػػة، كتيعتبػػر ىػػػذه تيعػػد الطاقػػة التػػػي يحمم 
الطاقة جزئيان طاقػة حركٌيػة مرتبطػة بالكضػع االنتقػالي لمكسػط، كجزئيػان طاقػة حركيػة تنشػأ 
مػػف تحػػر ؾ جزيئػػات الكسػػط. كيكػػكف مجمػػكع ىػػاتيف الطػػاقتيف ثابتػػان مػػا لػػـ يكػػف ىنػػاؾ فقػػد 

اٌل فإٌنػػػػػػوي يمػػػػػػـز إمػػػػػػداد المصػػػػػػدر الميتػػػػػػز بطا قػػػػػػة إضػػػػػػافٌية لتعػػػػػػكيض الفقػػػػػػد احتكػػػػػػاكي، كا 
 (3)االحتكاكي.

 كىذا يعني أٌف طاقة الجزيئات في المكجات الصكتية تككف مؤلفة مف شكميف: 
الطاقة الحركٌية التي تمتمكيا الجزيئات الميتزة بفضؿ سرعتيا؛ إذ إٌف الطاقػة المنقكلػة -1

عػػػة ضػػػمف فػػػي الثانيػػػة الكاحػػػدة تسػػػاكم مجمػػػكع الطاقػػػة التػػػي تمتمكيػػػا الجزيئػػػات الكاق
 المسافة التي تقطعيا المكجة في الثانية الكاحدة.

                                                 
رجمػػػة: محيػػػي الػػػديف حميػػػدم، دار المػػػدل لمثقافػػػة جمكريػػػا، بػػػكردف، أساسػػػيات عمػػػـ الكػػػبلـ، ت ((1

، كليػػػػػد فكجػػػػػد،بيتر،  مبػػػػػادئ عمػػػػػـ أصػػػػػكات الكػػػػػبلـ 63-62ـ، ص1998، 1كالنشػػػػػر ، ط
، مصمكح،سعد، دراسة 108-107ـ، ص1992االككستيكي، ترجمة: جبلؿ شمس الديف ، 

 .48-46السمع كالكبلـ، ص
  .236أيكب، عبد الرحمف، الكبلـ انتاجو كتحميمو، ص ((2
 .33الكسندر، إفركف، الصكت، ص ((3
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 (1) الطاقة الكامنة التي تمتمكيا الجزيئات بفضؿ مكاضعيا.-2
 مّدة تردد الصوت6-5

ييعػػد الػػزمف عنصػػران فارقػػان كمييٌمػػان فػػي تحميػػؿ األصػػكات المغٌكيػػة؛ فػػالطكؿ أك المػػٌدة  
مييػا فػي التحميػؿ الصػكتي لمغػة، تككف في كثير مف الحاالت مػف الصػفات التػي ييعتمػد ع

كمػػػا أف الكػػػبلـ إٌنمػػػا يػػػتـ فػػػي الػػػزمف. كاألصػػػكات تتتػػػابع لحظػػػةن بعػػػد لحظػػػة، كمػػػا تتتػػػابع 
التغيػػرات فػػي صػػفاتيا كمخارجيػػا. لػػذلؾ كم ػػو ال يمكػػف إىمػػاؿ عينصػػر الػػزمف فػػي تحميػػؿ 

 (2) أصكات الكبلـ.
ة، فأحيانان ييكتفى في مثػؿ أٌما بالنسبة لئلجراءات المتَّبعة في استخراج القيـ الرقميٌ  

ىػػػػذه الدراسػػػػات بػػػػأف يقػػػػـك الباحػػػػث كحػػػػدهي بتسػػػػجيؿ محاكالتػػػػًو النطقٌيػػػػة، كاسػػػػتخراج القػػػػيـ 
ػػمة عنيػػا  الرقمٌيػػة؛ كذلػػؾ ًلعظػػـ حجػػـ العينػػة الصػػكتية المختػػارة، كضػػخامة المػػادة المتحصة
ممػػػػػػػا ىػػػػػػػك قابػػػػػػػؿ لمتحميػػػػػػػؿ. كقػػػػػػػد طمبػػػػػػػتي مػػػػػػػف الػػػػػػػدكتكر محمػػػػػػػكد خريسات/قسػػػػػػػـ المغػػػػػػػة 

ػػػمة عنػػػد لفػػػظ أصػػػكات العربية /جامعػػػة اليرمػػػكؾ أف يقػػػـك بتسػػػجيؿ القػػػيـ الرقميػػػة المتحصة
 prattالتفخػػػيـ )ص، ض، ط، ظ( كنظائرىػػػا المرققػػػة )س، د، ت، ذ(. مسػػػتخدمان نظػػػاـ 

 الصكتي في مختبر الصكتيات في جامعة اليرمكؾ لمحصكؿ عمى القيـ الرقمٌية التالية:
intensity power energy F3 F2 F1 F0 Duration  
75.24 

db 
3.348 

Watt/m2 
5.5133 

Joule/m2 
3658

Hz 
2625

Hz 
1409

Hz 
483.6

Hz 
0.164 

seconds 
 ص

77.27 

db 
5.341 

Watt/m2 
8.316 

Joule/m2 
3919

Hz 
3059

Hz 
166.3

Hz 
490.7

Hz 
0.155 

seconds 
 س

82.87 

db 
0.000 

Watt/m2 
1.400 

Joule/m2 
2612

Hz 
1115

Hz 
228.5

Hz 
183.0

Hz 
0.072 

seconds 
 ض

83.10 

db 
0.000 

Watt/m2 
1.380 

Joule/m2 
2915

Hz 
1581

Hz 
240.3

Hz 
157.1

Hz 
0.067 

seconds 
 د

82.31 

db 

0.000 

Watt/m2 
7.339 

Joule/m2 
2579

Hz 
1436

Hz 
789.5

Hz 
0 0.043 

seconds 
 ط

83.73 

db 
0.000 

Watt/m2 
7.621 

Joule/m2 
2614

Hz 
1729

Hz 
541.1

Hz 
0 0.032 

seconds 
 ت

85.90 

db 

0.000 

Watt/m2 

4.260 

Joule/m2 

2970

Hz 

1222

Hz 

373.3

Hz 

160.7

Hz 

0.109 

seconds 
 ظ

86.45 

db 

0.000 

Watt/m2 
8.664 2674

Hz 

1547

Hz 

336.2

Hz 

159.9

Hz 

0.093 

seconds 
 ذ

                                                 
 .384كرجية،أمجد، فيزياء الصكت كالحركة المكجٌية، ص  ((1
 .60مصمكح، سعد، دراسة السمع كالكبلـ، ص  ((2
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Joule/m2 

 كمف ىذا الجدكؿ نخرج بمايمي :
جزء مف ( 10164أف الزمف الذم يستغرقو صكت الصاد إلحداث التردد ىك )      

( 1419لو فيك ) F1( ىيرتز، كأف التردد األكؿ 48306ىك ) F0الثانية ،كأف التردد 
لو ىك  F3( ىيرتز، كأما التردد الثالث 2625لو فيك ) F2الثاني ىيرتز، كأما التردد

( 30348، كأما قكة صكتو فيي )2( جكؿ/ـ50513( ىيرتز، كأما طاقتو فيي)3658)
 ( ديسبؿ .75024، كأما شدة صكتو فيي )2كات/ـ
أما الصكت المرقؽ المقابؿ لصكت الصاد كىك السيف، فإف الزمف الذم يستغرقو      

( 49107لو ىك ) F0( جزء مف الثانية ، كأف التردد 10155إلحداث التردد فيك )
لو  F2( ىيرتز، أما التردد الثاني 1663لو فيك ) F1ىيرتز،أما التردد األكؿ 

( ىيرتز، أما طاقتو فيي 3919لو فيك ) F3ردد الثالث ( ىيرتز، أما الت3159فيك)
، أما شدة صكتو فيي  2( كات/ـ50341، أما قكة صكتو فيي )2( جكؿ/ـ80316)
 ( ديسبؿ.77027)

جزء مف  (10172)اد إلحداث التردد ىك ضف الزمف الذم يستغرقو صكت الإ      
( ىيرتز، أما 22805ىك ) لو F1( ىيرتز، التردد األكؿ 18301ىك ) F0، التردد الثانية

( ىيرتز، 2612لو ىك ) F3( ىيرتز، أما التردد الثالث 1115لو ىك ) F2التردد الثاني
أما شدة  2( كات/ـ10111، أما قكة صكتو فيي )2( جكؿ/ـ10411أما طاقتو فيي)

 .( ديسبؿ82087صكتو فيي )
الذم يستغرقو ، فإف الزمف  داؿاد كىك الضما الصكت المرقؽ المقابؿ لصكت الأ     

( 15701لو ىك ) F0( جزء مف الثانية ، كأف التردد 10167إلحداث التردد فيك )
لو  F2( ىيرتز، أما التردد الثاني 24103لو فيك ) F1ىيرتز،أما التردد األكؿ 

( ىيرتز، أما طاقتو 2915لو فيك ) F3( ىيرتز، أما التردد الثالث 1581فيك)
، أما شدة صكتو فيي  2( كات/ـ10111فيي ) ، أما قكة صكتو2( جكؿ/ـ10381)فيي
 ( ديسبؿ.83011)

( جزء مف 10143إلحداث التردد ىك )الطاء أف الزمف الذم يستغرقو صكت       
( ىيرتز، 78905لو ىك ) F1( ىيرتز، كأف التردد األكؿ 1ىك ) F0كأف التردد  ،الثانية
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( 2579لو ىك ) F3الث ( ىيرتز، أما التردد الث1436لو ىك ) F2أما التردد الثاني
أما  2( كات/ـ10111، أما قكة صكتو فيي )2( جكؿ/ـ70339ىيرتز، أما طاقتو فيي)

 ( ديسبؿ.82031شدة صكتو فيي )
، فإف الزمف الذم يستغرقو  تاءكىك الطاء الصكت المرقؽ المقابؿ لصكت ال أما     

( ىيرتز،أما 1ك )لو ى F0، كأف التردد ( جزء مف الثانية10132إلحداث التردد فيك )
( 1729لو فيك) F2أما التردد الثاني ك ( ىيرتز، 54101لو فيك ) F1التردد األكؿ 

( 10381أما طاقتو فيي)ك ( ىيرتز، 2915لو فيك ) F3أما التردد الثالث ك ىيرتز، 
( 83011أما شدة صكتو فيي )ك ، 2( كات/ـ10111أما قكة صكتو فيي )ك ، 2جكؿ/ـ
 ديسبؿ.

( جزء مف 10119يك )فء إلحداث التردد ظايستغرقو صكت الأف الزمف الذم       
( 37303يك )فلو  F1( ىيرتز، كأف التردد األكؿ 16107)يكف F0كأف التردد  ،الثانية

يك فلو  F3ا التردد الثالث أمٌ ك ( ىيرتز، 1222يك )فلو  F2ا التردد الثانيأمٌ ك ىيرتز، 
( 10111ا قكة صكتو فيي )أمٌ ك ، 2( جكؿ/ـ40246ا طاقتو فيي)أمٌ ك ( ىيرتز، 2971)

 ( ديسبؿ.    85091أما شدة صكتو فيي ) 2كات/ـ
، فإف الزمف الذم يستغرقو ذاؿاء كىك الضا الصكت المرقؽ المقابؿ لصكت المٌ أ     

( 15909يك )فلو  F0، كأف التردد ( جزء مف الثانية10193إلحداث التردد فيك )
لو  F2ا التردد الثاني رتز، أمٌ ( ىي33602لو فيك ) F1ىيرتز،أما التردد األكؿ 

ا طاقتو ىيرتز، أمٌ  (2674لو فيك ) F3التردد الثالث  اأمٌ ك ( ىيرتز، 1547فيك)
ا شدة صكتو فيي ، أمٌ 2( كات/ـ10111ا قكة صكتو فيي )، أمٌ 2( جكؿ/ـ80664فيي)

 ( ديسبؿ.86045)
طمبت مف ـ؛ إذ 2111عمما بأٌف ىذه الدراسة سيبقت بدراسة لػ إبتساـ حسيف عاـ     

فتاة تبمغ مف العمر ثبلثيف عامان، تكمؿ درجة الدكتكراة في المغة العربية، في الجامعة 
األردنية، كىي مف البيئة األردنية، كتتحدث المغة العربية كمغةو أـ، أف تنطؽ الكممات 

( )ظاب -عينة الدراسة كىي )صابى  (، )طابى -ذاب(، )ضابى -سابى ( )خاب -دابى تابى
غاب عمى الترقيؽ()قاب عمى -ب عمى التفخيـ( )غابى عمى التفخيـخا-عمى الترقيؽ

التفخيـ( )رابى عمى التفخيـ( )إفَّ اهلل عمى التفخيـ( )بسـ اهلل عمى الترقيؽ(، عمى أف 
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تقـك الفتاة بنطؽ ىذه الكممات ثبلث مراتو بشكؿ متقابؿ كمتتابع، لتقـك الباحثة بمتابعة 
محظة التي تبدأ فييا األعضاء النطقية بالحركة إلى أف تحر ؾ المساف مؤخرهي كجذره مف ال

تصؿ مرحمة االستقرار قبؿ االنتقاؿ إلى الفتحة الطكيمة المجاكرة. ككانت ىذه التجربة 
 لمبلحظة ىؿ ىناؾ فكارؽ باًئنة في نيطؽ الصامت الكاحد في كؿ محاكلة نطقٌية.

 كقد كانت نتائج دراسة إبتساـ حسيف كاوتي: 
ؾ جميػػػع الصػػػكامت المحمقػػػة بانسػػػحاب جػػػذر المسػػػاف باتجػػػاه الجػػػدار الخمفػػػي أكالن: تشػػػتر 

لمحمػػػؽ، ككػػػاف ذلػػػؾ بػػػدرجات متقاربػػػة نسػػػبيان، فمػػػع المحمقػػػات المطبقػػػة ال نكػػػاد نجػػػد فرقػػػان 
يمحظ في مسػاحة التضػيؽ الماثػؿ فػي منطقػة الحمػؽ، إال أننػا قػد نمحػظ فارقػان نسػبيان بينيػا 

يػػة، فمسػػاحة الحمػػؽ مػػع المحمقػػات المطبقػػة أضػػيؽ كبػػيف كػػؿ مػػف المحمقػػات الميكيػػة كالمثك 
/ الػػذم يقتػرب فػػي تضػييؽ الحمػػؽ qمنيػا مػػع األخيػريف عمكمػػان، باسػتثناء صػػكت القػاؼ /

معػػػػو مػػػػف المحمقػػػػات المطبقػػػػة. كيبػػػػدك مػػػػف الصػػػػكر جميعيػػػػا أف التضػػػػييؽ المتشػػػػكؿ مػػػػع 
 / ىك األكثر اتساعان مقارنة مع المحمقات األخرل.rصكت الراء /
ز الصػػػكامت غيػػػر المحمقػػػة عػػػف نظائرىػػػا المحمقػػػة باتسػػػاع متقػػػارب نسػػػبيان فػػػي ثانيػػػان: تتميػػػ

منطقػػة الحمػػؽ بػػيف مجمكعػػة الصػػكامت المرققػػة فػػي مقابػػؿ تضػػييؽ ممحػػكظ فػػي المنطقػػة 
ذاتيػػا مػػع المجمكعػػة الثانيػػة. ال نكػػاد نمحػػظ اختبلفػػان فػػي مػػدل اتسػػاع منطقػػة الحمػػؽ مػػع 

معو ىػذه المنطقػة أكثػر اتسػاعان فػي  / الذم تظيرLالمرققات جميعيا عدا صكت البلـ /
مجمكعة الصكامت المرققػة بسػبب دفػع عضػمة المسػاف برمتيػا إلػى األمػاـ ليتصػؿ مقدمػو 
بالمثة. كانخفاض مؤخر المساف مع البلـ المفخمة، كاف قػد أشػار إليػو سػمير اسػتيتية فػي 
معػػرض تفريقػػو بػػيف الصػػكت المفخػػـ كالصػػكت المطبػػؽ، فقػػد ذىػػب إلػػى أف "الفػػرؽ بػػيف 

فػػػػرؽ كبيػػػػر مػػػػف الناحيػػػػة النطقيػػػػة، فالصػػػػكت  -يعنػػػػي التفخػػػػيـ كاإلطبػػػػاؽ-المصػػػػطمحيف
المطبؽ ىك الذم يتـ إنتاجو بكضع المساف باتجاه الطبؽ حتى يقترب منو جدان، مع تػرؾ 
منفذ لميكاء ضيؽ في منطقة الطبػؽ نفسػيا... كىػذه حقيقػة الصػكت المطبػؽ مػف الناحيػة 

فخػػـ، فػػالبلـ المفخمػػة ال يػػتـ إنتاجيػػا برفػػع النطقيػػة؛ كلكػػف ىػػذا لػػيس شػػأف كػػؿ صػػكت م
 .(1)المساف نحك الطبؽ؛ بؿ نقيض ذلؾ ىك الذم يحدث"

                                                 
 .144رؤية عضكية كنطقية كفيزيائية، ص-استيتية، األصكات المغكية ((1
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ثالثان: يرتفع مؤخر المسػاف قمػيبلن باتجػاه منطقػة الطبػؽ مػع جميػع الصػكامت المفخمػة عػدا 
صػػكت الػػبلـ الػػذم ييػػبط معػػو مػػؤخر المسػػاف قمػػيبلن إلػػى األسػػفؿ، كيتػػزامف ارتفػػاع مػػؤخر 

حاب جذكره إلى الخمؼ باتجاه جػدار الحمػؽ الخمفػي، كعمػى الػرغـ مػف أف المساف مع انس
ارتفػػاع مػػؤخر المسػػاف ال يكػػكف كبيػػران كمػػا ىػػك األمػػر مػػع انسػػحاب جػػذكره إلػػى الػػكراء، إذ 
يبػػدك االنسػػحاب أكثػػر بػػركزان فػػي التحػػرؾ المسػػاني، إال أف االرتفػػاع حاصػػؿ بشػػكؿ طفيػػؼ 

 (1) أثناء تتبع الحركة المسانية.
نتػػائج التػي تكصػػمت إلييػػا مػف خػػبلؿ التجربػة التػػي قمػػت بيػا  إذ طمبػػت مػػف أمػا ال 

الػػدكتكر محمػػكد خريسػػات فػػي قسػػـ المغػػة العربيػػة فػػي جامعػػة اليرمػػكؾ بػػأف يقػػـك بنطػػؽ 
أصكات التفخػيـ منفػردةن، ثػـ قػاـ بنطػؽ مػا يناظرىػا مػف أصػكات الترقيػؽ كىػي: )س، ت، 

األصػكات تكصػمت الدراسػة إلػى النتػائج  الذم قاـ بتحميؿ ىذه prattذ، د( كباتباع نظاـ 
الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ السػػابؽ الػػذم يحتػػكم عمػػى القػػيـ الرقميػػة لؤلصػػكات المفخمػػة، فكانػػت 

 عمى النحك التالي:
كقد تبٌيف أف ىناؾ اختبلفان في نتائج الدراستيف: الدراسة التي قمػت بيػا، كالدراسػة  

 التي قامت بيا إبتساـ حسيف كذلؾ لؤلسباب التالية:
أف عينة الدراسة مختمفة فقػد اجػرت إبتسػاـ حسػيف الدراسػة عمػى فتػاة تبمػغ مػف العمػر -1

ثبلثػػيف عامػػان، تكمػػؿ درجػػة الػػدكتكراة فػػي المغػػة العربيػػة بالجامعػػة األردنيػػة، كىػػي مػػف 
البيئػػة األردنيػػة كتتحػػدث العربيػػة كمغػػةو أـ. أمػػا دراسػػتي فقػػد كانػػت عينػػة الدراسػػة فييػػا 

 بؿ الدكتكر محمكد خريسات.نطؽ أصكات التفخيـ مف قً 
أف النظاـ الذم تػـ بػو التحميػؿ الصػكتي مختمػؼه حيػث اسػتعممت إبتسػاـ حسػيف نظػاـ -2

 (.pratt( أما دراستي فقد استخدمت فييا نظاـ )cslالتحميؿ الصكتي )
أف المكػػاف الػػذم أيجريػػت فيػػو كػػؿ مػػف الدراسػػتيف مختمػػؼ مػػف حيػػث المختبػػر كالقاعػػة -3

 بار.التي اجرم فييا االخت
 أف مف قاـ بإجراء النطؽ في الدراستيف مختمؼ كما كرد ذلؾ سابقان.-4

                                                 
كصػػفية مخبريػػة، -يػػةدراسػػة نطق-ابتسػػاـ حسػػيف، ظػػاىرة التفخػػيـ الصػػكتي فػػي المغػػة العربيػػة ((1

-901، ص2012، 4، العػدد 26مجمػة جامعػة النجػاح لؤلبحػاث كالعمػـك اإلنسػانية، مجمػد 
902. 
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 ثـالـثـل الـلفصا
 األصوات التي تقترن بيا أصوات التفخيم في بنية الكممة العربية 

 واألصوات التي ال تقترن بيا
 تيعػػػد ظػػػاىرة ائػػػتبلؼ األصػػػكات كتنافرىػػػا مػػػف أىػػػـ القضػػػايا الصػػػكتيَّة التػػػي تتعمػػػؽ 

بالتشػػػكيؿ الصػػػكتي، كقػػػد تنػػػاكؿ عممػػػاء العربيَّػػػة ىػػػذه الظػػػاىرة أثنػػػاء حػػػديثيـ عػػػف مخػػػارج 
 الحركؼ كاألصكات كامتزاجيا بعضيا ببعض.

ق(أكؿ مػف تنػاكؿ ىػػذه الظػاىرة، فقػػاؿ: 175كييعػد الخميػؿ بػػف أحمػد الفراىيػػدم )ت 
اعيَّػػػة أك "لػػػيسى فػػػي كػػػبلـ العػػػرب إنَّػػػؾى لسػػػتى كاجػػػدان مػػػف يسػػػمع مػػػف كػػػبلـ العػػػرب كممػػػةن رب

 (1)خماسية إالَّ كفييا حركؼ الذلؽ كالشفكية كاحد أك اثناف أك أكثر".
ىػػػػ( إلػػػى أنَّػػػو يكجػػػد بعػػػض االقترانػػػات غيػػػر الجػػػائزة فػػػي 255كأشػػػار الجػػػاحظ )ت 

: "فالجيـ ال تقارف الظػاء كالقػاؼ كالطػاء كال الغػيف بتقػديـ كال بتػأخير، كالػزام  العربيَّة نحكى
 (2) سيف، كال الضاد، كال الذاؿ بتقديـو كال بتأخير".ال تيقارف الظاء، كال ال

كيػػػرل الجػػػاحظ أنَّػػػوي ال تقتػػػرف الجػػػيـ مػػػع أصػػػكات: الظػػػاء كالقػػػاؼ كالطػػػاء كالغػػػيف  
كذلؾ لقرب مخارجيا مف ىذه األصػكات مػف جيػة، كألفَّ ىػذه األصػكات مسػتعمية، يرتفػع 

                                                 

(1)  

الجاحظ، أبك عثماف بف يحيى، البياف كالتبييف، تحقيؽ ك شرح: عبد السبلـ ىاركف، مكتبة  (2)
 .69، ص1، ج4الجاحظ، بيركت، ط
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ػػا الجػػيـ فيػػي صػػكت م سػػتفؿ ال اسػػتعبلءى مػػؤخر المسػػاف عنػػد النطػػؽ بيػػا نحػػك الطبػػؽ، أمَّ
فييا، لذلؾ يصعب عمى المساف االنتقاؿ مف حالة االسػتعبلء إلػى حالػة االسػتفاؿ مباشػرةن 

 (1) أك العكس.
كمػػا أفَّ الػػزام ال تيقػػارف الطػػاء كال السػػيف كال الضػػاد كال الػػذاؿ لقػػرب مخرجيػػا مػػف  

ف، كمػا مخارج ىذه األصكات فالزام صكت لثػكم أسػناني كالظػاء كالػذاؿ صػكتاف أسػنانيا
 (2) أفَّ الضاد كالسيف صكتاف لثكياف أسنانياف.

يقكؿ الدكتكر عبد القادر:"تقترف القاؼ بأصكات الراء كالبلـ كالنكف بكثرة لخفتيا،  
كألفَّ مخرجيػػػػا مػػػػف المثػػػػة أم مػػػػف كسػػػػط الفػػػػـ كال تقتػػػػرف بنفسػػػػيا كبصػػػػكت الكػػػػاؼ لقػػػػرب 

لثقميػػػا، كال تقتػػػرف بػػػالغيف  مخرجيػػػا منيػػػا، كمػػػا أنيػػػا ال تقتػػػرف مػػػع الضػػػاد كالظػػػاء كالتػػػاء
كالخاء، لقرب مخرجيا منيػا. كتقتػرف الكػاؼ بػالراء كالػبلـ كالنػكف؛ لخفتيػا كلبعػد مخرجيػا 
عنيػػا، كال تقتػػرف بالبػػاء كالتػػاء كالثػػاء كالجػػيـ كالحػػاء كالخػػاء كالػػداؿ كالػػذاؿ كالصػػاد كالطػػاء 

ات كسػػط الفػػـ، كالظػػاء كالعػػيف كالقػػاؼ كالكػػاؼ. أم أنيػػا ال تقتػػرف بأصػػكات الحمػػؽ كأصػػك 
 (3)كاألصكات األسنانية )ظ ث ذ( كذلؾ لثقميا".

ؿ   يقكؿ ابف دريد: "فتاء االفتعػاؿ عنػد الطػاء كالظػاء كالػزام كالصػاد كأخكاتيػا تحػكَّ
إلى الحرؼ الذم يميو؛ حتى يبػدأكا بػاألقكل، فيصػير فػي لفػظ كاحػد كقػٌكة كاحػدة. فأٌمػا مػا 

كالطػػػاء يبػػػدلكنيا صػػػادان ألٌف السػػػيف إذا  فعمػػػكهي فػػػي بنػػػاء كاحػػػد فمثػػػؿ السػػػيف عنػػػد القػػػاؼ
اجتمعػػت فػػي كممػػة مػػع الطػػاء أك مػػع القػػاؼ أك مػػع الحػػاء فأنػػت مخٌيػػر إف شػػئت جعمتيػػا 
ف شئت جعمتيا سينان كليس ىذا في كؿ الكبلـ قالكا سراط كصراط كسقر كصقر  صادان كا 

بيػب كسبخة كصبخة كسىكيؽه كصكيؽه كلـ يقكلكا الصكؽ بػدؿ السػكؽ إاٌل أٌف يػكنس بػ ف حى
ذكر أٌنوي سىًمعى مف العرب الصكؽ بالصاد كالغيف إذا اجتمعت مػع السػيف فػي كممػة فربمػا 
ػػػوي  ػػػكىٍغتيوي كقػػػالكا أصػػػبغ اهللي عميػػػًو ًنعىمى جعمػػػكا السػػػيف صػػػادان كالصػػػاد سػػػينان قػػػالكا سػػػكٍَّغتيوي كصى
ةن كأسػػبغيا كلػػـ يقكلػػكا سػػبغتي الثػػكبى فػػي معنػػى صػػبغتي ألٌف السػػيف مػػف كسػػط الفػػـ مطمئٌنػػ

عمى ظير المساف كالقاؼ كالطاء شاخصتاف إلى الغػار األعمػى فاسػتثقمكا أف يقػع المسػاف 
                                                 

 .117، ص2112، 1لمغة العربية، طمرعي ،عبدالقادر، التشكيؿ الصكتي في ا   (1)

 .47-44عبد التكاب، رمضاف ، المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم، ص  (2)

 .125عبد القادر، التشكيؿ الصكتي، ص مرعي، (3)
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عمييا ثـ يرتفػع إلػى الطػاء كالقػاؼ فأبػدلكا السػيف صػادان ألٌنيػا أقػرب الحػركؼ إلييػا لقػرب 
المخرج ككجدكا الصاد أشد  ارتفاعان كأقربي إلى القاؼ كالطاء ككاف استعماليـ المساف في 

ـٌ قالكا صػقر كاألصػؿ السػيف الصاد مع  القاؼ أيسر مف استعماليـ إياه مع السيف فمف ث
ٌنما ىك قىٍسطه ككذلؾ أف أدخمػكا بػيف السػيف كالطػاء كالقػاؼ حرفػان حػاجزان أك  كقالكا قصطه كا 
حػػرفيف لػػـ يكترثػػكا كتكىمػػكا المجػػاكرة فػػي البنػػاء فأبػػدلكا أال تػػراىـ قػػالكا صػػبط كقػػالكا فػػي 

ي السػػػكيؽ الصػػػكيؽ ككػػػذلؾ إذا جػػػاكرت الٌصػػػاد الػػػٌداؿ كالصػػػاد السػػػبؽ الصػػػبؽ كقػػػالكا فػػػ
متقدمة فإذا أسكنت الصاد ضعفت فيحكلكنيا في بعػض المغػات زايػان فػإذا تحٌركػت ردكىػا 
دىؽى قالكا بالصاد لتحركيا كقد  إلى لفظيا مثؿ قكليـ )فبلف يزديؽ( في كبلمًو فإذا قالكا صى

قرَّل )حتى يىزديرى الرةعاء(.
(1) 

 : )اقتراف الصاد بالباء ( بىصىصى -1
ان إذا أضاءى قاؿى الراجز:  ( الشيء يىبص  بصيصان كبىصَّ  )بصَّ
 كد رًة البحًر زىاىا الغاًئضي   يىًبص  منيا ًلٍيطييا الدَّالًمصي  
 (2)زىاىا رفعيا كأخرجيا 

2-:  اد بالباء (ض)اقتراف ال بىضىضى
ػػػحى   شى ( المػػػاء يىػػػًبض  بضػػػان كبضكضػػػان إذا رى مػػػف صػػػخرة أك أرض كمثػػػؿ مػػػف  )بىػػػضَّ
كال  -أم ال ينػػاؿ منػػو خيػػر كركػػٌي بضػػكض قميمػػة المػػاء -فػػبلف ال يىػػًبض  حجػػره–أمثػػاليـ 

نمػػا ذلػػؾ الرشػػح أك النػػتح فػػإذا كػػافى مػػف دىػػف أك سػػمف فيػػك  ييقػػاؿ بػػض السػػقا كال القربػػة كا 
ػؿه بػضب بػيةف كييقػاؿ -تىمػث  –كالمىث  كفي حديث عمػر )تىنًػث  نىػثَّ الحميػت( كقػالكا -النىث   رىجي

)ىػػك أكس بػػف  -البضاضػػة كالبضكضػػة إذا كػػاٌف ناصػػع البيػػاض فػػي ًسػػمىفو قػػاؿ الشػػاعر
:)  حجر التميمي جاىميب

 كفي ًضبنة ثػعمبه منكػًسػري   كأبيضى بىضب عميًو النسػكري  
 في بىضَّ الماء:-كقالكا أبك زيد الطائي 
ًكيتػي  ـى ادركني فإفَّ رى ًمدىت فاعيت أ  يا عيٍث  (1)ف تًبضَّ بماًئياصى

                                                 

ىػ(، كتاب جميرة المغة، دار 321ابف دريد، أبك بكر محمد بف الحسف األزدم البصرم )ت (1)
  .13-12، ص1بيركت، ج-صادر

 .32، ص1، جابف دريد، كتاب جميرة المغة (2)
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 بالباء ( الطاء )اقتراف بطط:-3
ػػا الطػػاًئر الػػػذم ييسىػػمَّى الػػػبىط    ػػػقَّوي فأمَّ ػػزح يىبيطٌػػػوى بىطىػػان( إذا شى فيػػك أعجمػػػي –)بػػطَّ الجي

كؼ  العىجىب قاؿ الشاعر: -كالبطيط–عند العرب صغاره ككباره اأًلكىز  -كالبىط  -ميٍعرَّب مىٍعري
ًج الخكالى  االمَّا تعجبػي كترل بطيػط   (2)مف الَّبلًئٍيفى في الحجى

 
 اء (ت)اقتراف الصاد بالصى صى ت: -4

 كالصىت  الضرب باليد كالدفع قاؿ رؤبة: -صىت  –استعمؿ مف معككسيا  
 طىػٍاطػٍا مػف شىٍيطىاًنو التٍَّعًتي كطػامح النخػكًة ميٍسػتىًكت   
كةى عرانيف العدل كىصٌتى   (3)فرقةكصتيت مف الناًس أل   صى

5-:  اء (ثصاد باللماقتراف ال يحدث ) ثى صى صى
 أيٍىًممىت الثاء مع الصاد كالضاد. 

 اء (ثبال الطاء)اقتراف  ثى طى طى:-6
ػؿه ثىػػطب( بػػيف الثطاطػػًة كالثطكطػػة مػػف قىػـك ًثطػػاط كالمصػػدر الػػثَّطط  كىػػك ًخفَّػػةي  -)رىجي

ف كانت العامة ق -أثىط  –المحية مف العارضيف كال ييقاؿ  أبػك  -قاؿ الراجػز–د أكلعت بًو كا 
 -النجـ العجمي

 (4)كمحيًة الشي  اليماني الثَّطة  

                                                                                                                                               

 .33، ص1، جابف دريد، كتاب جميرة المغة (1)

 .34، ص1، جابف دريد، كتاب جميرة المغة (2)

 .41، ص1ابف دريد، جميرة المغة، ج  (3)

قاؿ أبك النجـ في جارية زطية ككانت مف السبي عند خالد بف عبد اهلل القسرم فمٌما حىضر  (4)
قاؿ لوي ىؿ يحضرؾ فييػا شػيءب كتأخػذىا السػاعة فقػاؿ العريػاف بػف ىيػثـ النخعػي أبك النجـ 

فقػػاؿ أبػػك الػػنجـ عمقػػت خػػكدان مػػف –ككػػاف عمػػى شػػرطتو ككػػاف ثطػػا كاهلل مػػا يقػػدر عمػػى ذلػػؾ 
 كبعدى ثبلث أبيات: -بنات الزطٌ 

 إذا بدا منيػػػػػػػػػا الػذم تىغىطَّػػػػػى   كأفَّ تحتى ثكبػيا الميٍنعىػط   
 لـ ينز في البطف كلـ ينحػط  ان رىمىيت فكقػػػػػػو بشػػػػػػطشط 
 كيامة الشػي  اليماني الثَّػػػطػة   فيًو شفاء مف أذل التمٌطي 
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: ياعريػػاف، ىػػؿ   َـّ قػػاؿى كأكمػػى بيػػدًه إلػػى العريػػاف فضػػًحؾى خالػػد، كقػػاؿى لىػػوي: خػػذىا، ثيػػ
: ال كاهلل، لكنَّوي ممعكف ابف ممعكف.  (1) تراهي احتاجى إلى أف يرٌكل فييا؟ قاؿى

7-:  ( لجيـصاد با)اقتراف ال جى صى صى
( معركؼ كليسى بعربي صحيح.   (2) )الًجص 

 
 
8-:  ( لجيـاد باض)اقتراف ال جى ضى ضى

ةي   ػػػجَّ ( ضػػػجيجان كاالسػػػـ الضى ػػػجَّ اج-اٍسػػػتيٍعًمؿى مػػػف معككسػػػو )ضى ػػػجى القىٍسػػػر قػػػاؿى -كالضَّ
 العجاج يصؼ حربا:-الراجز
ا  جى اجى االٍضجى ا  كأعشت الناس الضَّجى احى خاشي شٌرىا كىىٍجيىجى  كصى
.–كالضجاج   ثمره نبت أك صمغ تغسؿ بًو النساء رؤكسيفَّ

 (3) 
9-:  ( حاء)اقتراف الصاد بال حى صى صى

ػان   وي حىصَّ ( شىٍعرىهي يىحيص  دىهي  -)حىصَّ ػصَّ إذا انجػردى  -إذا جػرَّ كقػاؿى قػكـه مػف أىػؿ -كانحى
ػػػٍعريهي فيػػػك محصػػػكص –المغػػػة  ػػػصَّ شى ػػػوي غيػػػره–حي  أبػػػك قػػػيس ابػػػف -قػػػاؿى الشػػػاعر -إذا حىصَّ

 األسمت األكسي.
ةي رأسػي فما  ػًت البىٍيضى اع  قد حصَّ ـي نػكمان غيػر تىٍيجى  أٍطعىػ
ٍصػػيصه  كمحصػػكصه   ػػٍعري حى ًصػػٍيصه إذا قىػػؿَّ شػػعر ثينىنًػػًو كىػػك عيػػب  -كالشى كفػػرسه حى

ػص   -بطف مف العرب مف عبد القػيس -كبنك حيصىٍيص– ػص  –كاألىحى -مػاء معػركؼ كالحى
 مثـك التغمبي:عمرك بف ك–الكرس قاؿى الشاعر 

 إذا مػا الماء خالطيا سىًخينىا  ميػشىػٍعشىةن كأفَّ الحيػصَّ قػاؿى  
ػػػػػػةن –كأخػػػػػػذت حصػػػػػػتي مػػػػػػف كػػػػػػذا ككػػػػػػذا   ٍصػػػػػػتي فبلنػػػػػػان محاصَّ اصى أم نصػػػػػػيبي كحى

اصان  تيو.–كًحصى تؾ كأعطيتو ًحصَّ  (4) إذا قاسمتو فأخذت ًحصَّ
                                                 

 .45، ص1ابف دريد، جميرة المغة، ج (1)

 .52، ص1ابف دريد، جميرة المغة، ج (2)

 .52، ص1، جابف دريد، جميرة المغة     (3)

 .61-61، ص1لمغة، جابف دريد، جميرة ا     (4)
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11-:  اد بالحاء (ض)اقتراف ال حى ضى ضى
( الرجػػؿ عمػػى  ٍضػػتي ٌضػػان  )حىضى ػػوي حى ػػض  -أم حرضػػتيوي كاالسػػـ -الشػػيء أحيض   -الحي

ػػػعؼ ػػػًعؼ كالضي ػػػضب مثػػػؿ الضى ػػػضب كحي ػػػضي دكاءه معػػػركؼ-كييقػػػاؿ حى ػػػضي كالحيضي -كالحيضى
 (1) بالضاد كالظاء كلـ يعرفو أصحابنا. -كذكركا أفَّ الخمؿ كافى يقكؿ الحيضىظ

 
 
 

 بالحاء ( طاء)اقتراف ال ح ط ط:-11
طَّ( الًحٍمؿى عف ال  طَّػان )حى ٍلتىػوي عػف ظيػرو أك غيػرًه فقػد  -بعير يىحيط وي حى ككػؿ  شػيءو أٍنزى
طىٍطتىػػوي  مَّػػس  -كالحػػط  –حى طة كىػػي خشػػبة ييٍصػػقؿ بيػػا األديػػـ أك ييػػنقش كييمى ػػطَّ األديػػـ بػػالمىحى حى

 النمر بف تكلب العكمي:–قاؿ الشاعر 
ٍطان في يدم حاًرثيَّػة  مىٍت منى بًو الجمد  كأفَّ ًمحى نىاعو عى  مف عىؿي  صى
طَّػػػان   ـى يىحيط ػػػوي حى ػػػطَّ األديػػػ طَّػػػان  -حى ػػػطَّ اهللي كزره حى ػػػوي كحى مَّسى ػػػوي أك مى طىػػػاط -إذا نىقشى  -كالحى

طىاطةه كىك بثر صفار أبيض يظيػر فػي الكجػكه كىػك مػف ذلػؾ قػكليـ لمشػيء  -كاحدتيا حى
طىاطػػػػةه( قػػػػاؿى أبػػػػك حػػػػاتـ ىػػػػك عربػػػػي معػػػػركؼ مسػػػػتعمؿ  طيػػػػكط–إذا استصػػػػغركه )حى  -كالحى

 (2) ة الصعبة اإلنحدار.األكم
 اء (خ)اقتراف الصاد بال خ ص ص:-12

ػػمىوي بػػًو   ػػوي كخيصيكصػػان كخيصكصػػيَّة إذا فىضَّ ػػوي(: بالشػػيء يىخيص  دة –)خصَّ ػػوي بػػالكي كخىصَّ
ػوي مػف إخكانًػوً –كذلؾ  اف الرجؿ مػف يختىص   -بيػت مػف قصػب أك شػجر -كالخيػص   -كخيصَّ

نمػا سيػػمةيى  ٌصػػان  -كا  كالخةصاصػػةي  -كالخىصػػاص الفيػػرىج -يػػًو مػػف خصاصػػةألنَّػػوي يػػرل مػػا ف-خي
 (3) الحاجة.

 اء (خبال طاء)اقتراف ال خى طى طى:-13

                                                 

 .61، ص1ابف دريد، جميرة المغة، ج     (1)

 .61، ص1ابف دريد، جميرة المغة، ج (2)

 .67، ص1ابف دريد، جميرة المغة، ج (3)
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طَّػػػػان   ػػػػطَّ( الشػػػػيء يىخيط ػػػػوي خى ػػػػط   -)خى طَّػػػػوي بقمػػػػـو أك غيػػػػره كالخى سػػػػيؼ البحػػػػريف  -إذا خى
ليو ينسب القنا الخطي كقاؿ بعض أىؿ المغة فػي  -كييقػاؿ-بؿ كؿ سيؼ خػطب  -كعماف كا 

المكػػاف  -كالخػػط  -كسيػػمتني خيطَّػػةى سػػكء -أم جيػػؿ كأقػػداـ عمػػى األمػػكر -ف خطػػةه رأس فػػبل
ككؿ  شيء حظرتو فقد خططت عميػًو أك خطكتػو. -الذم يىخيط و اإلنساف لنفسو أك ييٍختىط وي 

أرض لػػـ ييًصػػبيا مطػػر بػػيف -كالخطيطػػةي –كىػػذا ًخػػطب بنػػي فػػبلف كًخػػط  بنػػي فػػبلف كًخطَّػػتييـ 
 (1) أرضيف ممطكرتيف.

 
 

 اء بالخاء (ظ)اقتراف ال خى ظى ظى:-14
 (2) أيٍىًممىت الخاء كالظاء كالعيف كالغيف في الكجكه كميا. 

15-:  ( داؿبال داص)اقتراف ال دى صى صى
ػػػػدكدان إذا صػػػػدؽى عػػػػف الشػػػػيء أك –اسػػػػتيٍعًمؿ مػػػػف معككسػػػػًو   ػػػػدَّان كصي ػػػػد  صى ػػػػدَّ يىصي صى

رفتيو عنو.-أعرضى عنوي كأصددتيو عف ذلؾ األمر  (3) إذا صى
 (داؿ)اقتراف الطاء بال دى طى طى:-16

ًطػػٌد الشػػيء فػػي األرض فػػي معنػػى األمػػر أم اغمػػزهي فػػي –أٍىممػػت إالَّ فػػي قػػكليـ  
 (4) كليس ىذا مكضعو.–األرض 

 ( لداؿبا الظاء )اقتراف دى ظى ظى:-17
 (5) زعمكا. -إذا دفىعىوي دىفعان عنيفان  -دىظَّوي يىديظَّوي دىظَّان –أىًممت إاٌل في قكليـ  

18-:  (راءبال صاء)اقتراف ال رى صى صى

                                                 

 .67، ص1ابف دريد، جميرة المغة، ج (1)

 .68، ص1ابف دريد، جميرة المغة، ج (2)

 .73، ص1ابف دريد، جميرة المغة، ج (3)

 .74، ص1ة المغة، جابف دريد، جمير  (4)

 .74، ص1ابف دريد، جميرة المغة، ج (5)



45 

 

( بنىػػػاءىهي   مىػػػوي –ك )رىصَّ ـى عىمى ًصػػػيصه  -إذا أحكػػػ ػػػكصه كرى ككػػػؿ شػػػيء  -كالبنػػػاء مرصي
مػػف ىػػذا ًلتػػداخيؿ اجزائػػو كىػػك عربػػي  -الرصػػاص–كاحسػػب أفَّ اشػػتقاؽ –أٍحًكػػـ فقػػد ريصَّ 

 صحيح قاؿ الرَّاجز:
بأص  اص كابفي أىًبيو  أنا ابف عمرو كذل السنا الكى  ميٍسًعًط الرَّصى
ؿ مػػف اٍسػػقطى بالرَّصػػاص مػػف ممػػكؾ العػػرب  ثعمبػػة بػػف امػػرئ القػػيس بػػف مػػازف  -كأكَّ

 (1) بف األزدم.
19-:  ( راءاء بالض)اقتراف ال رى ضى ضى

ػػػػػػػان   ػػػػػػوي رىضَّ ( الشػػػػػػيء يىريض  كالشػػػػػػيءي رىضػػػػػػػيضه  -إذا دىقَّػػػػػػوي كلػػػػػػػـ ييػػػػػػنعـ دىقَّػػػػػػػوي -)رىضَّ
ػػػػةي لػػػػبف خػػػػائر ييٍحمىػػػػ -كمرضػػػػكض ػػػػوي عمػػػػى بعػػػػض شػػػػديد الحمكضػػػػة قػػػػاؿ كالميًرضَّ بي بعضي

 ابف أحمر الباىمي: -الشاعر
ةى قاؿى أكًكىٍ   ٍينا   إذا شىًربى الميًرضَّ كى  عمى ما في ًسقىاًئًؿ قىٍد رى
اىض كيٌؿ شيء  ما ريضَّ منوي.-كريضى

 (2) 
 ( راء)اقتراف الطاء بال رى طى طى:-21

كران كطىػػػرَّان  طىػػػرَّ شػػػاربي الغيػػػبلـً يىطيػػػر  –اسػػػتيعمؿ مػػػف معككسػػػو   فيػػػك –إذا بػػػدأ  -طيػػػري
بىر البعير -طىارب  كران كطيٌرة كؿ شيء حرفو–إذا تساقطى ثـ نبتى  -كطير  كى كطيػرَّة  -طىرَّان كطيري

ًطػػرب كالمثػػػؿ السػػاًئر )اىطػػػرةل  -الكاحػػد -كأطػػرار الطريػػؽ نكاحيػػػو -مكًضػػع ىىدىبػػػوً  -الثػػكب
بػػػؿ ريٌدم األبػػػؿ مػػػف  -كقػػػاؿ قػػػـك -فإنَّػػػًؾ ناعمػػػة( أم اركبػػػي أطػػػرار الطريػػػؽ كىػػػك أغمظػػػو

 أم مف نكاحييا.–أطرارىا 
ػػػدَّدىة التػػػي   رى كىػػػي الحجػػػارة الميحى كقػػػاؿ قػػػـك )أًظػػػرةم فإنَّػػػًؾ ناعمػػػة( أم اركبػػػي الظيػػػرى

أم مسػػػػتقبؿ الشػػػػباب أك ميقتبػػػػؿ الشػػػػباب  -كييقػػػػاؿ شػػػػابه طريػػػػر–يصػػػػعب المشػػػػي عمييػػػػا 
أطػػػػرَّة –ة الفجػػػػر كيجمػػػػع الطيػػػػرَّةكبىػػػػدىٍت طيػػػػرَّ  -أم محػػػػدَّد -أطػػػػرار كًسػػػػنافه طريػػػػر–كالجمػػػػع 
 جاىمي:-قاؿى عدم بف زيد العبادم -ييٍجمىع أًطرَّة -كالطًَّرير -كطيرران 
شىٍتوي   كران   شدَّت الحربي شىدَّةن فىحى  لىٍيذى ماذا سىفاسػؽ مىٍطري

 كأنشد أيضان ًلكيثىٍير عىزَّة:
                                                 

 .82، ص1ابف دريد، جميرة المغة، ج  (1)

 .83، ص1ابف دريد، جميرة المغة، ج (2)
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 جؿي الطىريري فىييًخمؼي ظىنَّؾى الر   كييٍعًجبيػؾ الطَّريري فىتىٍبتىًمٍيػو 
 كأنشد: -إذا جاكز المقدار–كأطىرَّ الغضبي 

ػب ميػطةر  غضبتـي عمينا أف ثىأٍرنا بخالدو   نػا إفَّ ذا غىضى  (1)بني عىمة
 ( راءاء بالظ)اقتراف ال رى ظى ظى:-21

ري –استعمؿ معككسو    -ًظػرب –كالجمع أضرار كىي الحجارة الميحدَّدة الكاحدة -الظ رى
 امرؤ القيس: -قاؿ الشاعر -لمجمع–كييقاؿ ًظرَّاف 

ًصبلًب العيجى ممثكمييا غىيري أمعرا  ييفرةؽ ًظرَّاف الحيصىى بمناسـ 
(2) 

 كييقاؿ ًظرَّاف كظيرَّاف.
 

 ( زام)اقتراف الطاء بال زى طى طى:-22
 قاؿى الشاعر: -كقد تكممت بًو العرب–)الز ط ( ىذا الجيؿ كليسى بعربي محض  
يَّي كائً   كجػاءت تىًمٍيـه زيط يىا كاألساًكري   ػًؿ كبًػًمفةيػافجئنا ًبحى

(3) 
 (سيفبال لمصاداقتراف ال يحدث ) س ص ص :-23

 -الطػػس  –أىممػػت السػػيف كالصػػاد كالضػػاد كالطػػاء إالَّ أنيػػـ اسػػتعممكا مػػف معككسػػيا 
 رؤبة ابف العجاج: -قاؿ الراجز -كىك أعجمي معٌرب كييجمع ًطسىاسان كطسكسان 

 ىىػمػا ًىمان ييٍسًيٍرفى أك رسيسا  بًو الجيركسا يستسمع السارل 
رىبى يدا المعابة الطيسيٍكسىػا  ضى

(4) 
 ( شيفبال صاد)اقتراف ال ش ص ص:-24

ٍصػػتيوي اشصاصػػػان   ٍصػػتي الرجػػػؿ عػػف الشػػيء كأىٍشصى إذا -اسػػتعمؿ مػػف كجكىيػػا شىصى
 كييقاؿ جكيف بف قطف: -جزء بف اساؼ -قاؿ الشاعر-منعتو

ميكا مف أجمو بًػدىـ كتاًئبىػو  أشَّصَّ عنو أخك ًضد    مف بعد ما ريمة

                                                 

 .84، ص1ابف دريد، جميرة المغة، ج (1)

 .84، ص1ابف دريد، جميرة المغة، ج (2)

 .89، ص1ابف دريد، جميرة المغة، ج (3)

 .93، ص1لمغة،  جابف دريد، جميرة ا (4)
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ػػاص   اصػػاه -ًغمىػػظ العػػيش–كالشَّصى ياىػػذا كال أحسػػب أفَّ ىػػذا الػػذم  -كىػػك الشىصى
 (1) عربيان صحيحان. كىي حديدة عقفاء ييصادي بيا السمؾ كىك معرَّب. -ييسىمَّى ًشٌصان 

 ( شيف)اقتراف الطاء بال شى طى طى:-25
 إذا بىعيدى ككؿ بعيد شاط قاؿ عدل بف زيد العبادم: -شىطَّان  يىشيط  –شىطَّ المنزؿ  
 كصغيري األمػكر يجني الكىبيرا  شىطَّ كصؿي الذم تريديف منى 
كمعنػػاه تباعػػد عػػف الحػػؽ –شىػػطَّ فػػبلف فػػي حكمػػو كأشىػػطَّ كاشػػتطَّ افتعػػؿ  -كمنػػو قيػػؿى  
 أبك النجـ العجمي: قاؿ الراجزي  -كشىٌطا السناـ ناحيتاه–كالشىطاط حيسف الًقكاـ –كجار 
طة   شىػط  أًمرى فػكقػو بشىػطٌ    (2)لـ يىٍنزي في البطػف كلـ ينحى

 
 

26-:  ( ضادبال لمصاداقتراف ال يحدث ) صى ضى ضى
 (3) أىممت ككذلؾ حاليا مع الطاء كالظاء. 

 (صادبال غيف)اقتراف ال ص غى غى:-27
بالمػاء كغيػره قػاؿ أبػك بكػر  إذا شىػرؽى  -غىصَّ يىغىص  غىٌضان –استيٍعًمؿ مف معككسًو  

ػصي بػالريؽ كالشَّػرىؽي بالمػاء– ذا كػافى  -الغىصى ػرىض كا  فػإذا كػاف مػف مػرض كضػعؼ فيػك جى
ئًػػزى يجػأىزي جػػأزان –مػف كػػربو أك بكػاء فيػػك جػػأزه ييقػاؿ  ػػصَّ المكًضػعي بػػالقـك -جى إذا امػػتؤل -كغى

ػػػػة مػػػػا اعتػػػػرضى فػػػػي الحمػػػػؽ فأشػػػػرؽ  ػػػػة لقػػػػب رجػػػػؿ مػػػػف فر –بيػػػػـ كالغيصَّ سػػػػاف كذك الغيصَّ
 (4)العرب.

 (صاد بالقاؼ)اقتراف ال ص ؽى ؽى:-28
ػػػان –اسػػػتيٍعًمؿى مػػػف معككًسػػػًو   ػػػوي قىصَّ ػػػٍيف يىقيص  كقىػػػصَّ الحػػػديثي  -قىػػػصَّ الشػػػيء بالًمقىصَّ

ػػػان  ػػػوي قىصَّ ػػػصه –يىقيص  چ  چ    ڃچ قػػػاؿى اهلل عػػػز كجػػػؿ -أيضػػػان –ككػػػذلؾ اقتفػػػاء األثػػػر قىصى

ػػػػػػٍدًر –كالقىػػػػػػص   (ْٔالكيػػػػػػؼ: )چچ   چ ـي الصَّ كىػػػػػػك –مػػػػػػف النػػػػػػاس كغيػػػػػػرىـ عظػػػػػػ
                                                 

 .96، ص1ابف دريد، جميرة المغة، ج (1)

 .96، ص1ابف دريد، جميرة المغة، ج (2)

 .111، ص1ابف دريد، جميرة المغة، ج (3)

 .111-111، ص1، ج ابف دريد، جميرة المغة (4)
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ة-أيضان  -القىصىصي  ؽي بؾى مف شعرات ًقًصؾ(كالقيصَّ ٍصػمىة -كًمثؿ مف أمثاليـ )ىك ألصى الخي
ػة–كربمػا قػالكا لناصػية الفػرس-مف الشػعر ػة مػف القصػص معركفػة-قيصَّ ػة–كالقيصَّ –كالًقصَّ

ة(. -كبيته ميقىصَّصه أم ميجىصَّصه  -الًجص    (1) كفي الحديث )بيضاء مثؿ القصَّ
 ( ضادبال لمطاءاقتراف ال يحدث ) ضى طى طى:-29

 (2) أىممت الضاد مع الطاء كالظاء. 
 (بالقاؼلطاء ا )اقتراف ط ؽ ؽ:-31

ػػػػًمعتي طقطقػػػػة  -)طػػػػؽَّ( حكايػػػػة صػػػػكت كقػػػػد ألحقػػػػكه بالربػػػػاعي كقػػػػالكا طىٍقطىقىػػػػةه   كسى
 (3) مثؿ الدَّقة سكاء.–أم كقع بعضيا عمى بعض إذا تدىدىت مف جبؿ –الحجارة 

 
 ( بالقاؼ اءظمل اقترافال يحدث ) ظى ؽى ؽى:-31

 (4) أىممت كليا مكاًضع في المعتؿ. 
:  بى صى  بى  -32  ( باءلبا الصاد )اقترافصى

-إذا حػرؾ ذنبػو خكفػان اك أنسػان ككػذلؾ الفحػؿ –)البصبصة ( مف قػكليـ بصػبصى الكمػب 
 قاؿ الرَّاجز:

ًدينا   بىٍصبىٍصفى باألذناًب إذ حي
كيركل بىٍصبىٍصفى إذ حديفى باألذنػاًب قػاؿى األصػمعي يضػرب –ؿ كالمعركؼ أنَّوي مث 

 في فرار الجباف كخشكًعًو.
-بعيد كالبصبصة أيضان نظر جرك الكمب قبؿ أف تنفتح عينػو -كخمسه بصباص 

أصأ الجرك مثؿ بصبىص سكاء ككافى عبيد اهلل بف جحػش -كىي الصأصأة أيضان  ييقاؿ صى
فقحنػا كصأصػأتـي أم أبصػرنا –يىمير  بالمسػمميف فيقػكؿ  ىاجر إلى الحبشة ثيَـّ تنصَّر فكافى 

أبػػػػك داكد  -قػػػػاؿ الشػػػػاعري -كالبصصػػػػةي تحريػػػػؾ الظبػػػػاءي أذنابيػػػػا -كأنػػػػتـ تمتمسػػػػكفى البصػػػػر
 األيادل:

                                                 

 .111، ص1، ج ابف دريد، جميرة المغة (1)

 .114، ص1، ج ابف دريد، جميرة المغة (2)

 .118، ص1، ج جميرة المغة ابف دريد، (3)

 .111، ص1، ج ابف دريد، جميرة المغة (4)
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ـة   ػ ػٍرتي بنػات عى ابػص كلقػد ذىعى  المرشػقات ليا بىصى
ـة       نَّما أرادى بقر الكحش فمـ يستًقـ لىوي الًشعر فجعميا بنات عى   ( 1) الظباء. كا 

 33-:  اد بالباء (ض)اقتراف ال بى ضى بى ضى
بىاًضبه –مف معككسًو   بىاًضبه  -ضي ٍمده شىػًدٍيده  -رجؿه ضي كربمػا اسػتيٍعًمؿ ذلػؾى فػي  -جى

 البعير أيضان. كقاؿى رؤية في صفة األسد:
بىاًضبه ذك ًلبىدو كأصبلبي    ضي

 بالباء ( ءاط)اقتراف ال بى ٍط بى طى:-34
 قاؿ الراجز:-كىك صكت تبلطـ السيؿ -الطىٍبطىبىةي –مف معككًسًو  استيٍعًمؿى  
 (2)طىٍبطىبىةي الميث إلى جكاًئيا كأفَّ صكت الماء في أىٍمعىاًئيػا 

 كالميث جمع ميثاء كىي األرض السيمة.
 ( باءلبا الظاء )اقتراف بى ٍظ ب ظى:-35

لػػيس بػػو ظبظػػابي أم كىيػػكى مػػف قػػكليـ رجػػؿه  -الظىٍبظىػػابي –اسػػتيٍعًمؿى مػػف معككًسػػًو  
كسػػألت أبػػا حػػاتـ عػػف الظىٍبظىػػاب فمػػـ يعػػرؼ فيػػو حجػػة جاىميػػة إالَّ أنَّػػوي قػػاؿى –لػػيسى بػػًو داءه 

 كأنشد: -فيًو بيت بشار كليسى بحجة
 بينىيَّتي ليسى بيا ظىٍبظىابي  

 قاؿ أبك بكر كقىعى لي بعدى ذلؾ بيت لرؤبة بف العجاج:
ابي بي كا  كأفَّ بي ًسبل  كما بي ظىبظىابي   لًبمى أنكري تيؾى األٍكصى

(3) 
 اء (ثبال طاء)اقتراف ال ث ٍط ثى طى:-36

طىٍثطٍثتى الشيء إذا طرحتىو مف يدؾى قذفان مثػؿ  -الطىٍثطىثىةي –استيٍعًمؿى مف معككسيا  
 (4) الكيرًة كما أشبييا.

 (5) أيٍىًممت. ( بالثاء الظاء اقترافال يحدث ) ثى ٍظ ثى ظى:-37
                                                 

 .127-126، ص1، جابف دريد، جميرة المغة (1)

 .127، ص1، جابف دريد، جميرة المغة (2)

 .127، ص1ج ابف دريد، جميرة المغة (3)

 .131، ص1، ج ابف دريد، جميرة المغة (4)

 .131، ص1، ج ابف دريد، جميرة المغة (5)



51 

 

38-:  اء (حتراف الصاد بال)اق حى ٍص حى صى
ٍصحىصى الشيء( إذا كىضيحى كظىيىػر    چېئ     ىئ    ىئچكمنػو قكلػو تعػالى: –)حى

ٍصػػػحاصي مكًضػػػعه معػػػركؼ-كقػػػالكا )ُٓيكسػػػؼ: ) -كرده حًصػػػحاصه إذا كػػػافى بعيػػػدان كالحى
ٍصػػحيصي  كييقػػاؿ حصػػحصى  -كالكىٍثكىػػثي -األثمػػب–يىٍعنيػػٍكفى التػػراب كمػػا قػػالكا  -كقػالكا بفيػػًو الحي

 (1) إذا فحصى الحصى بحراًنًو حتى يميف ما تحتو.-بصدًرًه األرضالبعيري 
39-:  ( حاءلبا الضاد )اقتراف حى ٍض حى ضى

( ضربه مف النبت   عف أبي مالؾ كلـ يجيء بًو غيره. -)الحيٍضحيضى
ػاحي كالضيحاًضػحي كىػك المػاء المترقػرؽ عمػى –كمف معككًسًو   ٍحضى ػح كالضى ٍحضى الضى

 قاؿى الراجز.-كجو األرض
حي    (2)حتى يىًسٍيحى في سكاًء األبطحً  يجرل بيا اوؿي كمتًف الضٍَّحضى

 ( حاءلبا الطاء )اقتراف حى ٍط حى طى:-41
طىةي( السرعة  ٍطحى ػطى فػي ًمشػيتوً  -)الحى ٍطحى إذا اسػرعى ككػؿ شػيء أخػذت فيػًو مػف  -حى

ٍطػػتى  -عمػػؿ أك مشػػي فأسػػػرعت فيػػوً  ٍطحى طػػػاطي  -فقػػػد حى طىاطىػػػةه كىػػك بثػػػ -كالحى ر كاحػػدتيا حى
طىاطىػػةه –كمػػف ذلػػؾ قػػكليـ لمشػػيء إذا استصػػغركه  –صػػغار أبػػيض يظيػػر فػػي الكجػػكه   -حى
 كقاؿى أبك حاتـ ىك عربي مستعمؿ.

ػػػةي  -كاسػػػتيًعٍمؿ مػػػف معككًسػػػوً   كمنػػػوي  -طىٍحطىػػػحى الشػػػيء إذا أىمكػػػون كأٍتمىفىػػػوي  -الطىٍحطىحى
قىوي.  (3) طىٍحطىحى ما لىوي إذا فىرَّ

 ( حاءلبا الظاء اقترافال يحدث ) حى ٍظ حى ظى:-41
 (4) ككذلؾ حاؿ الحاء مع العيف كالغيف.–أىممت في التكرير  

42-:  ( بالخاء لمضاد اقترافال يحدث ) خى ٍص خى ضى
 (5) أىممت في التكرير. 
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43-:  ( بالخاء الضاد )اقتراف خ ٍض خى ضى
ػػةي( صػػكت مػػاء قميػػؿ فػػي اإلنػػاء   ٍضخىضى ٍكتىػػوي –)الخى رَّ اضي القطػػراف -إذا حى ٍضػػخى  كالخى

ػةي  -أك شيء يشبيو تينأ بػًو اإلبػؿ ٍضخىضى ٍنًيػي عنيػا فػي الحػديث ىيػكى أف يكًشػىى  -كالخى المى
 -الرجؿ ذكره حتى يمنى أك يمذل كمكاف خضػا خػض كثيػر المػاء كالشػجر قػاؿ الشػاعري 

 جاىمي كىيكى أحد الرجًمٍييف ممف كافى يىٍعديك عمى رجمٍيًو: -حاجز بف عكؼ األزدم
ًضيع ا ةه ًبخى اًخضى ًؿ قىٍد بىمىغى الماء ًحذ فارىىا  لسيكخيضى

(1) 
 ( خاءلبا الطاء )اقتراف خى ٍط خى طى:-44

ػػػػةي –مػػػػف معككسػػػػو   ػػػػرىهي إذا مىنىعىػػػػوي مػػػػف النظػػػػر  -الطٍَّخطىخى قػػػػاؿى –طىٍخطىػػػػ ى الميػػػػؿ بىصى
 ذك الر مَّة: -الشاًعر
بي  أغباشى لىٍيًؿ تماـو كافى طىاًرقىػوي   تىطىٍخطى ى الغيـ حتى مالىوي جيكى

(2) 
 ( خاءلبا لمظاء اقترافال يحدث ) خى ٍظ خى ظى:-45

 (3) أيٍىًممىت. 
46-:  ( بالداؿ لمصاد اقترافال يحدث ) دى ٍص دى صى

 (4)أيىًممىت كليا مكاًضع في الميٍعتىؿ تراىا ككذلؾ حاليا مع الضاد كالطاء كالظاء. 
47-:  اء (ر )اقتراف الصاد بال رى ٍص رى صى

ػػ  ( البنػػاء كىرىٍصرىصى مىمىػػوي  -وي )رىصَّ ػػوي كسىػػدَّ خى ًصػػٍيص كمرصػػكص.  -إذا أىٍحكىمى كبنػػاء رى
ػرىة صػكت-الصيٍرصيري دكيبة -كمف معككًسوً  ٍرصى ػٌر الجنػدب -كالصى ػرى  -صى ٍرصى كالبػازل صى

رىة ٍرصى ٍرًصري صى  جرير بف الخطفي: -قاؿ الشاعر -ييصى
ٍرًصري فىٍكؽى المربأ ذاكـ سىكادىىةي يىٍجميك ميٍقمىتىػى لحػـ   العالى بازو ييصى
البيٍختػػػي كالبيختػػػي ىػػػك اإلبػػػؿ الخراسػػػانيَّة تيجمػػػع عمػػػى بيخػػػاتى، ككلػػػد –كالصيٍرصػػػكر  

ره  ٍرصى  (5) باردة.-البيختي بالصاد كالسيف، كريحه ًصرب كصى
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48-:  اء (ر اد بالض)اقتراف ال رى ٍض رى ضى
ػػػػى كأكثػػػػر مػػػػا ييسػػػػتعمؿ فػػػػي  -كالرضػػػػراض-)الرٍَّضرىضػػػػة( كسػػػػرؾ الشػػػػيء  الحىصى

فأمػػا السػػيمة فيػػك -نيػػر ذك ًسػػٍيمة كذك رىضػػراض–رل عميػػو المػػاء ييقػػاؿ الحصػػى الػػذم يجػػ
 قاؿ الراجز: -فقد رىٍضرىضتو-رمؿ القنا الذم يجرل عميًو الماء ككؿ شيء كسرتو

 (1) يىٍتركف صيكَّاف الصيكىل رىٍضرىاضا. 
 اء (ر بال ءاط)اقتراف ال رى ٍط رى طى:-49

المػػاء الػػذم أسػػأرٍتوي اإلبػػؿ فػػي الًحيػػاض  -الر طػػراطي –ذيًكػػرى عػػف أبػػي مالػػؾ أن ػػوي قػػاؿى  
 كلـ يعرفو أصحابنا.-نحك الرجرج

ف كانػػت مبتذلػػة -الطىرطػػرة–كمػػف معككًسػػًو   قػػاؿى أبػػك حػػاتـ  -كىػػي كممػػة عربيَّػػة كا 
ػػػذىة ييقػػػاؿ  ػػػؿه ميطٍرًطػػػره –ىػػػي شػػػبيية بالطٍَّرمى  -إذا كػػػافى كػػػذلؾ مػػػع كثػػػرة كػػػبلـ كطىٍرطػػػري -رىجي

 مكضع بالشاـ ذكرهي امرؤ القيس:
 ًبتاذىؼى ذاًت التػؿة مف فكًؽ طىرطىرىا   أالى ريبَّ يكـو صالحو قد شىػًيٍدتيوي  
 (2)ضيعة في كادم بطناف.–قاؿ القاضي أبك سعد قاؿى الشي  أبك العبلء تادؼ  

 ( عيفلبا الصاد )اقتراف صى ٍع صى عى:-51
عىٍت صف  ٍعصى عىة كتىصى ٍعصى عىةي( االضطراب كبو سمى الرجؿ صى كؼ القـك )الصٍَّعصى

عاًصعى  -إذا نزلت عف مكاًقًفيا-في الحرب  أم متفرقة. -كذىبت اإلبؿ صى
كىػك مػف اإلنسػاف العظػيـ  -كىـ عظـي عيٍجػب الػذنب -العيٍصعيصي –كمف معككًسًو  

 (3) بيف اليتيو.
 ( غيف)اقتراف الصاد بال صى ٍغ صى عى:-51

ػٍربه مػف ذيًكرى عف أبػي مالػؾ أنػ -الغىٍصغىص–استيٍعمؿى مف معككًسًو   و قػاؿ ىػك ضى
 (4) كلـ يعرفو أصحابنا. -النبت 

 ( قاؼ)اقتراف الصاد بالصى ٍؽ صى ؽى: -52
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ػػػييا –القىٍصػػقىصي ييقػػػاؿ –مػػف معككًسػػػًو   ػػيا كقىصىصى كىػػك مػػػا  -قىػػص  الشػػػاة كقىٍصقىصي
ػػػػتٍ –أصػػػػابى األرض مػػػػف صػػػػدرىا  ييقػػػػاؿ  -ككػػػػذلؾ ىػػػػك مػػػػف اإلنسػػػػاف كغيػػػػره -إذا ربىضى

اًقص.إذا كسر –قىٍصقىصى الشيء   (1) هي كبًو سمَّى األسىد قيصى
 ( لعيفاد باض)اقتراف ال ضى ٍع ضى عى:-53

ػػػػػعيؼى كخػػػػػؼَّ جسػػػػػمو مػػػػػف مػػػػػرض أك حػػػػػزف   ػػػػػعى الرجػػػػػؿ( إذا ضى ٍعضى ككػػػػػذلؾ –)تىضى
عى مالو ٍعضى ع-تىضى . –إذا قؿَّ كتضعضى  (2) إذا ذؿَّ

 ( قاؼاد بالض)اقتراف ال ضى ٍؽ ضى ؽى:-54
ػػةي القىٍضق–اسػػتيٍعًمؿى مػػف معككًسػػًو   -كىػػك الكسػػر كبػػًو سيػػػمةيى األسػػػدي قضقاضػػػان  -ضى

ـى  يَّػةو  -إذا كسرتيا–لكسرًه عظاـ فريستو كقضقضتي العظا كزعمكا أفَّ كؿَّ ما خبػث مػف حى
فيٍعػبلؿ إاٌل ىػذا -كلػـ يجػيء فػي المكػرر-ييقاؿ لوي قيضقاض بضـ القػاؼ كفتحيػا -أك سىبيعٍ 
 (3) زعمكا.

55-:  ( كاؼاد بالض)اقتراف ال ضى ٍؾ ضى ؾى
ػػكىةي( الضػػغط الشػػديد  ٍكضى ػػكىوي -)الضى ٍكضى ػػكَّوي كضى ػػؿه ضكضػػاؾ -ييقػػاؿ ضى -كقػػالكا رىجي

 (4) قصيره غميظ الجسـ.
56-:  بلـ(اد بالض)اقتراف ال ضى ٍؿ ضى ؿى

مىًضػػمىةي(   ػػمىةي( كالضي ٍمضى صػػخر الفػػي –أرضه صػػمبة ذات حجػػارة، قػػاؿ الراجػػز –)الضي
 الييذلي:
نا األع  ٍضرى ـى حى مىًضمىػة  زى لىوٍ أىلىٍسًت أيَّا  (5)كقىٍبؿي إذ نىٍحفي عمى الضي

 ( ميـلبا الضاد )اقتراف ضى ـٍ ضى ـى:-57
ـي( اسػػـ مػػف أسػػماء األسػػد  ػػ ٍمضى ككػػذلؾ -كالضمضػػـ الرجػػؿ الجػػرمء الماضػػي-)ضى

مان.–الضيماًضـي  ٍمضى  كبًو سيمةيى الرَّجيؿي ضى
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-ضى الن عىاسي فػي عينػوً إذا حرَّكىوي كمىٍضمى -مىٍضمىضى الماءى في فيوً –كمف معككًسًو  
 الرَّكأض الد بيرم: -قاؿ الراجز-إذا دىبَّ فييا

إذا الكرل في عيًنًو تىمىٍضمىضا  كصاحبو نىبٍَّيتيػوي لينيضػا 
(1) 

58-:  (نكفاد بالض)اقتراف ال ضى ٍف ضى فى
ػػةي –مػػف معككًسػػًو   إذا حرَّكىػػوي كبػػًو -ييقػػاؿ نضػػنضى الحيَّػػةي لسػػانو فػػي فيػػوً  -النضنضى
قػاؿ سػألتي ذا الر مػة عػف -نضناض كذكر األصمعي عػف عيسػى بػف عمػر–حيَّة سمى ال

 (2) النضناض فمـ يزدني أف حرَّؾى لسانىوي في فيًو.
 
 

59-:  ( كاكاد بالضملاقتراف ال يحدث ) ضى ٍك ضى كى
ػػؤ ىػػذا الطػػائر الػػذم -أىًممىػػت فػػي التكريػػر  كذكػػر قػػكـه مػػف أىػػؿ المغػػة أفَّ الضؤضي

 (3) ييسمَّى األخيؿ.

 اء (ياد بالض)اقتراف ال ضى ىٍػ ضى ىػى:-61
ةي ىىٍضيىٍضتي الشيء إذا كسرتيوي. -استيٍعًمؿ مف معككسوً   اليىٍضيىضى

 (4) 
61-:  ( ياءلبا لمضاد اقترافال يحدث ) ض ٍم ضى مى

 (5) اىممت في التكرير إالَّ في قكليـ فبلف مف ًضئًضئ ًصًدؽ. 
  (ضاءبال طاءمل اقترافال يحدث ) طى ٍظ طى ظى:-62

 (6) أيىًممت.                   
 ( عيفلبا الطاء )اقتراف طى ٍع طى عى:-63
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كاختبلطيػا فػي الحػرب  -كىػي تتػابع األصػكات-العىٍطعىطىػة–استيٍعًمؿ مف معككًسًو  
 (1) كغيرىا.

 ( غيفبال طاء)اقتراف ال طى ٍغ طى غى:-64
ػػًمٍعتي غىٍطغىطىػػ -الغىٍطغىطىػػةي –اسػػتيٍعًمؿ مػػف معككسػػًو   ػػػٍكتى -ة الًقػػٍدرسى ػػًمٍعت صى إذا سى
 (2) غميىاًنًو.

65-:  اء (فبال طاء)اقتراف ال طى ٍؼ طى ؼى
ػػػػراؽ الػػػػبطف   ـي الػػػػرٍَّخصي مػػػػف مى أكس بػػػػف حجػػػػر -قػػػػاؿ الشػػػػاًعري –)الطىٍفطىفىػػػػةي( المحػػػػ
 التميمي:

ةه كطفاًطؼي  ميعىاًكدي قتؿ الياديػاًت ًشػكىاؤهي   (3)مف الكحًش قيٍصرىل رىٍخصى
 ( قاؼلبا الطاء اقتراف) طى ٍؽ طى ؽى:-66

كرٌبمػػػػا ًقيػػػػؿى  -)الطىٍقطىقىػػػػة( حكايػػػػة صػػػػكت تسػػػػاقًط الحجػػػػارة بعضػػػػيا عمػػػػى بعػػػػض 
 افر عمى األرض طىٍقطىقىةه أيضان.لصكت كقع الحك 

ٍربه مف المطر.-كمف معككًسوً    (4) الًقٍطًقطي ضى
 ( كاؼلبا لمطاء  اقترافال يحدث ) ط ؾ ط ؾ:-67

 (5) أىممت. 
68-:  ( بلـلبا الطاء تراف)اق طى ٍؿ طى ؿى

كربمػػػا أصػػػابى الػػػدَّكابَّ  -داءه يصػػػيب اإلنسػػػاف فػػػي بطنًػػػوً  -)الطيمىطىًمػػػةي( كالط بلىًطمىػػػةي  
 كالحمى المماطمة(.–أيضان كمنو )رماهي اهلل بالطبلًطمىة 

. -المٍَّطمىطىةي ناقة ًلٍطًمطه -كمف معككسوً    (6) إذا تحاتَّت أسنانيا مف اليـر
ـٍ طى ـى:-69  (ميـبال طاءاف ال)اقتر  طى 
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 عنترة بف شداد العبسي: -قاؿ الشاعر–)الطمطـ( األعجـ  
ـى ًطٍمطىػـً  يأكم إلى قيميص النَّعاـ كما آكتٍ    ًحػزىؽه يمانيَّػة ال عجػ
ضػػرب مػػف الضػػأف ليػػا آذاف صػػغار  -كالًطمطػػـ-حػػزؽ جمػػع حزقػػة كىػػي القطيػػع 

ـه -كأغباب كأغباب البقر تككف بناحيػة الػيمف ػؿه ًطٍمًطػ يكصػؼ -كطيمػاًطـه كطمطمػاني كرىجي
 بًو األعجـ الذم ال ييفصح.

ػػػػػطى الرجػػػػػؿ فػػػػػي كبلمػػػػػًو كمىطىطىػػػػػوي –المطمطػػػػػةي –كمػػػػػف معككًسػػػػػًو   إذا مػػػػػدَّهي  –مىطمى
لو.  (1)كطكَّ

 (نكفبال طاء)اقتراف ال ط ف ط ف:-71
-الطنطنػػة حكايػػة صػػكت الطنبػػكر كمػػا أشػػبىيو ككىثيػػرى ذلػػؾ فػػي كبلميػػـ حتػػى قػػالكا 

 إذا سىًمٍعتى لىوي طنينان. -نطفى الذبابطىنطىفى البعكض كط
ػدى  -النطنطػة–كمف معككسًو   كنىٍطنىطىػٍت األرض عنػا -ييقػاؿ تنطػنط الشػيء إذا تباعى

 (2) بىعيدىت كانتاطت األرض أيضان.

71- :  ( كاكلبا الطاء )اقترافطى ٍك طى كى
طىػػة–مػػف معككًسػػًو    -كطػػكاط -ككػػؿ ضػػعيؼ–كىػػي الضػػعؼ فػػي الجسػػـ  -الىكٍطكى
 قاؿ الراجز:-اط طير صغير معركؼكالكطك 
 كاستأجرت ميكىٍرًتفان كال ًقطا قد تخػذت سػممى بقىكة حائطان  
 كطػاًردان ييطػاًردي الكطاكطػا 
 (3)كىك أصؿ السعفة العريض النابت مف النخمة.–الكرانيؼ كاحدتيا كرنافة  

 ( ياءلبا الطاء )اقتراف طى ىٍػ طى ىػى:-72
 ـ الخمؽ الرائع الميطىيَّـ كأنشدى أبك بكر.)فرس طىٍيطىاهه( كىك التا 
 تىكىفَّرى يركب األفػراطي راؿي  إذا الطيطاهي ذك النزؿ استماىا 
 (4)كما اخذ فيًو مف عمؿ.-زعمكا-اليىٍطيىطىة السرعة في المشي–كمف معككًسوً  
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 ( غيفلبا الظاء )اقتراف ظى ٍع ظى عى:-73
 -قػػاؿ الراجػػز–مػػف ىيبػػة –التراجػػع كىػػك االضػػطراب ك  -العىٍظعىظىػػةي –مػػف معككًسػػًو  
 العجاج:
 كشاعى فييا السَّكىري السكٍرم    حتى إذا مىيَّػثي منيػا الًرم   
بػافي كالًزٍئنًػي     كعىٍظعىظى الجى

 العجاج أيضان:–كقاؿ آخر –الزئني ىك الكمبي الصغير 
دَّقػكا الكىعَّاظػا لما رمكنا عىٍظعىظىت عىظاظػا   (1)نبميػـ فىصى

 ( غيفلبا لمظاء اقترافال يحدث ) ظى غى: ظى غٍ -74
 ككذلؾ حاليا مع الفاء كالقاؼ كالكاؼ كالبلـ كالميـ كالنكف  -أىممت في التكرير 

 
 (2) كالكاك كالياء كالياء.

 ( شيفلبا الطاء )اقتراف ب ش ط:-75
ک  ک  ک  چ )بطػػػػش( يػػػػبًطشي بطشػػػػان كىػػػػك األخػػػػذ الشػػػػديد كفػػػػي التنزيػػػػؿ  

كرجػػؿ شػػديد الػػبطش كقػػد سػػمعت العػػرب بطاشػػان كمباًطشػػان  (36القمػػر: ) چگ   گ  
كالشطب شطب النخؿ كىك الجريد الرطب كالشكاطب المكاتي يشققف الشطب يتخذف منػو 

 قيس بف الخطيـ األكسى:–الحصر قاؿ الشاعر 
دى الميرَّاًف فييا كأنَّيػا   تىذىر ع ًخرصاف بأيدم الشكاًطب ترل ًقصى
اف جمع خيرص كىي ف  ي غير ىذا المكًضػع الرمػاح كىػي ىاىنػا الشػطب كالًخرصى

كالشيطيبة القطعة مف السناـ إذا كانت مستطيمة كالجمع شطائب كجارية شطبة إذا كانػت 
غضة كفرسه شطبة سبطة المحػـ كرجػؿه شػاطب المحػؿ أم بعيػده شػاطه مثػؿ شػاطف سػكاء 

 عبيػػد -كسػػيؼ مشػػطَّب فيػػو شػػطكب أم طرائػػؽ كشػػًطب اسػػـ جبػػؿ معػػركؼ قػػاؿ الشػػاعر
 بف األبرص األسدم أك أكس بف حجر يصؼ سحابان:

مَّاحً  كػأفَّ أقرابػو لمَّا عىبلى شىػًطبان    أقرابي أٍبمىؽى ينفى الخيػؿي رى
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كالطىػػػػًبش لغػػػػة فػػػػي الطمػػػػش كىػػػػـ النػػػػاس يقكلػػػػكفى مػػػػا فػػػػي الطمػػػػش مثمػػػػو كال فػػػػي  
 (1)الطبش.

 ( قاؼبالد اص)اقتراف ال بى صى ؽى:-76
ػػػؽي بصػػػقان مػػػف ا  ػػػؽى يىٍبصي لبصػػػاؽ معػػػركؼ كبصػػػاؽ مكضػػػع قريػػػب مػػػف مكػػػة ال بىصى

 تدخمو األلؼ كالبلـ كالبيصاؽ خيار األبؿ الكاحد كالجمع فيًو سكاء.
ػػػقىٍبتي الشػػػيء إذا رفعتػػػو نحػػػك البنػػػاء كغيػػػره كالصػػػقب عمػػػكد مػػػف عمػػػد الخبػػػاء   كصى

 بالصاد ال غير قاؿى الشاعر ذك الرةمَّة:
ٍقبافً  كأفَّ رجميًو ًمسمىا كافى مف عيشَّرو    لـ يتقشَّر عنيما النَّجىبي  صى
أكس بػف حجػر التميمػي يرثػي فضػالةى بػػف –كالصػاًقبي جبػؿه معػركؼ قػاؿى الشػاعر  
 كمدة:

 يقػكـي عمى ذركة الصػاقػب عمى السػيد الضخػـ لػك أنَّو 
 مكػاف النىبػي  مػف الكػاًثبً  ال صبىػحى رتمان ديقاؽي الحصػى 
ميمػػػكز كالػػػرتـ الكسػػػر رتمػػػتي الشػػػيء إذا النبػػػي  مػػػا نبػػػا مػػػف األرض فػػػارتفعى غيػػػر  

كسػػرتو كالكاتػػب جبػػؿ يرثػػي رجػػبلن يقػػكؿ لػػك قػػاـ عمػػى الصػػاقب ألصػػبحى رتمػػان حتػػى يكػػكف 
 نبيان.

ػػػػةن مػػػػف األرض كىػػػػك أخػػػػذؾ الشػػػػيء   كالقػػػػبصي العػػػػدد الكثيػػػػر كييقػػػػاؿ قبصػػػػتي قبصى
بػػأطراؼ أصػػابعؾ كبػػًو سػػمى فبيصػػةن كقػػد قػػرئ )قبصػػتي قبصػػةن كقبضػػتي قبضػػةن( بالصػػاد 

 لضاد جميعان.كا
كقصبتي اإلنساف أك الدايىةى أك قصػبو قصػبان إذا قطعػتي عميػًو شػربو قبػؿى أف يػركل  

 كأنشدني أبك حاتـ عف األصمعي:–
 كىيفَّ مثؿي القاًصبىاًت الٌممح 
كالقىٍصبي القطع كبًو سمى القصابي لقصبة المحـ أم لقطعًو كييقاؿ قصػبتن الرجػؿ  

 قاؿ الشاعر:-بي الناف ي في القصب التي ييٍزمري فيياأقصبيوي قصبان إذا عبتو كالقاصً 
 كقاًصبيكفى لنا فييا كسمَّار 
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ػػػب إذا كػػػاف كػػػذلؾ كفػػػي   ػػػبىت المػػػرأةي شػػػعرىا إذا فتمتٍػػػوي كالقصػػػب كشػػػعره ميقىصَّ كقىصَّ
الحديث في صفة الػدَّجاؿ )لىػوي قصػائب( أم ذكائػب مػف شػعر كربمػا سيػمةيت الخصػمة مػف 

ا  (1) بة.الشعر إذا فيًتمىٍت قيصَّ
 ( طاءلالضاد با )اقتراف ب ض ط:-77

ػػبىطى( الرجػػؿ الشػػيء يضػػبطو ضػػبطان إذا أخػػذه أخػػذان شػػديدان. كالرجػػؿ الضػػابط   )ضى
الشػديد األيةػػد كييقػػاؿ رجػػؿ اضػبط كال نعمػػـ لىػػوي فعػػبلن يتصػػرؼ كىػك الػػذم يعمػػؿ بيػػدًه جميعػػان 

أبػػػك حػػػاتـ عػػػف كأخبرنػػػا –ككػػػاف عمػػػر رضػػػي اهلل عنػػػو أضػػػبط يعمػػػؿ بكمتػػػا يديػػػًو جميعػػػان 
 األصمعي قاؿ أخبرني مف حضر جنازة ركح بف حاتـ كباكيةه تقكؿ: 

 بيػف طػرفػاءى كًغػيػؿً   أسػده أضػبػطي يمػشػي 
 د كضػحضػاح المػسيؿ  لػبسػو مػف نسػج داكك 

 
 (2) كبنك األضبط بطف مف بني كبلب.

 بالغيف ( داض)اقتراف ال بى ضى غى:-78
ػػػب ابغضػػػ  ( ًضػػػٍد الحي ػػػةن لغػػػةن يمانيػػػة )الػػػبيٍغضي ػػػةن كبغاضى تيوي أبغضػػػو إبغاضػػػان كبٍغضى

ػؿ  ليست بالعالية كقد سػمَّت العػرب بغيضػان كىػك أبػك قبيمػة مػنىيـ كأىػؿ الػيمف يقكلػكف لمرَّجي
. د ؾى  بىغيضى جدَّؾ إذا شتمكهي كما يقكلكفى عىثيرى جى

ػػػػػؿه غيضػػػػػاب إذا كػػػػػاف غمػػػػػيظ الجمػػػػػد   ػػػػػؿه غضػػػػػب إذا كػػػػػافى أحمػػػػػري غميظػػػػػان كرجي كىرىجي
ػبَّة إذا كػاف شػديد الغضػب كقػد سػمت العػرب غضػباف كال غضىب ضد الرضى كرجؿه غيضي

كغاًضبان كًمغضابان كبنػك غضػكبة بطػف مػنيـ كالغضػبة صػخرة مسػتديرة قػاؿ الراجػز رؤبػة 
 بف العجاج:

 أك غىٍضبىةه في ىضبة ما أزفىعاى   أشريىةي في قريةو ما أشػفعا 
 سكار بف المضرب السعدم:–كقاؿ آخري  
 عمى أقصى التىنيكفىة غىٍضبتػافً   يديًو حيف ييقاؿ سيركا كأفَّ  
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كيركل غصبتاف تثنيو غضبى كأنيا غضػبى عمػى األرض ترمييػا بيػدييا كييسػمى  
مىٍنػداء  مىٍنػدل كجي جمػد السػمحفاءة الغىٍضػب كلػيس فػي الكػبلـ إاٌل ىػذيف الكممتػيف السػمحفاء كجي

م أنػػو مقصػػكر كالصػػكاب أنػػو يمػػد كيقصػػر. كقػػد تػػكىـ المجػػد أنػػو ممػػدكد كتػػكىـ الجػػكىر 
 يستعمؿ بالقصر كبالمدة جميعان. كقاؿى األعشى في الجمنداء الممدكد:

مىٍنداءى في عماف مقيما   ثـ قيسان في حضرمكت المينيؼ  كجى
 كقاؿ المتممس:

ٍيفىرً   مندل صاحب الخيًؿ جى  إلى ابف الجي
ييان بالدرقػة كالغىٍضبىةي قطعػة مػف جمػد البعيػر ييطػكل بعضػيا عمػى بعػض تجعػؿ شػب 

ػبي كاألكؿ  ًرـى ما حكليا كقاؿى قكـه غضبت تغضى بت إذا كى كغيضبت عيف الرجؿ كقالكا غىضى
ٍرـى ما تحت عينو.  (1) أعمى كرجؿ بًو غىٍضبه إذا كى

 
 

 (قاؼلبا الضاد )اقتراف بى ضى ؽى:-79
( الشيء كقىبىٍضتي عميًو بيدم كقد صار ىذا الشيء في قبضتؾ كقبضػؾ   )قىبىٍضتي

صار في ممكؾ فأما القبض فيك مػا قبضػتو مػف مػاؿ أك غيػره كرجػؿ قػابض كقبػيض إذا 
إذا كاف منكًمشان فػي أمػكرًه أك سػريعان فػي مشػيتًو كفػرسه قبػيض الشػد إذا كػافى جػكادان كراع 
قيبضػػتيوي إذا كػػاف منقبضػػان ال ينفسػػح فػػي رعػػي غنمػػًو كييقػػاؿ تقػػبَّضى الرجػػؿي عمػػى األمػػر إذا 

عنو إذا اشمأزَّ كقيبضى اإلنساف إذا ماتى كمقبض السيؼ قائمة كىذا تكقَّؼى عميو كتقبَّضى 
مقبضنا أم المكضع الذم قبضنا مالنا فيو كقٌبضتي الرجؿ كذا ككذا إذا أعطيتو إياه في 
غير نحمة كقبضت الطػاًئرى إذا جمعتػو فػي قبضػتؾى كالقػابض السػائؽ السػريع السػكؽ قػاؿ 

 أبك محمد الفقعسي:-الراجز
 في ىجمىةو ييغدري منيا القاًبضي   اًئض منؾ عاًئضي ىؿ لًؾ كالع 
العػائض الػذم يعتػاض مػف الشػيء ييغػدر أم -يقكؿ ىذه المائة عائض مف نفسؾ 

يدع بعضيا كال يضبط سكقيا مف كثرتيا كالقابض السريع السكؽ مف قكليـ قبيض الشػد 
 كركل األصمعي:
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 ىؿ لؾى كالعارض منؾ عارضي  
ميح بف شيميذ: -يو مف شيء كما قاؿى الشاعركىك مف العيراضة كىك ما يعط   الجي
ٍميىػاف  مىراء مف ميعىرةضات الًغرباف ييقىٌدمييػا كػؿ عىػبلةو عى  حى
يقػػػكؿ ىػػػذه ناقػػػة تتقػػػدـ كعمييػػػا التمػػػر فالحػػػادم ال يمحقيػػػا فكأنيػػػا تيعػػػٌرضي لمغربػػػاف  

كقبضػتي تطعميا العيراضة كالعيراضة ما يتحؼ الرجؿ أصحابو كجيرانو إذا جػاءت عيػره. 
ػبه  ػاب كًمقضى الشيء أقبضػوي قبضػان إذا قطعتػو كانقضػبى إذا انقطػعى كالسػيؼ قاًضػبه كقىضَّ

 إذا كاف قاًطعان كييقاؿ سيؼ قٌضابة مثؿ قضاب سكاء، قاؿ الشاعر:
ابىةه كػالمػمػح   فػي مػتػنػيػػو كػالػذىر مػعي قىػضَّ
ابة قىٌطاعه لؤلمػكر مقتػدر عمييػا كالقضػب كػؿ نبػ  ت اقتضػب فأكػؿى رطبػان كرجيؿه قىضَّ

كالقضػػػيب كػػػؿ نبػػػت مػػػف األغصػػػاف التػػػي تقطػػػع كقضػػػيب كاد معػػػركؼ بػػػاليمف ال تدخمػػػو 
األلؼ كالبلـ كاقتضبتي مف الشجرة غصػنان إذا قطعتيػوي كناقػة قضػيب إذا اقتيًضػبت فركبػت 

 البف أحمر الباىمي:–قبؿ أف تستَـّ رياضتيا كأنشدى أبك حاتـ عف األصمعي 
 أسير عركضيا أك قضيبا أركضييا يف ريحتياكركىحة دينا بيف حي 
ػػػب فيػػػو كمقتضػػػب كالمقاضػػػيب   ككػػػؿ  مػػػف كىمَّفتيػػػو عمػػػبلن قبػػػؿ أف يحسػػػنو فيػػػك ميقضى

كالمقاضػػػػب أرضػػػػكفى تنبػػػػت القضػػػػب كقضػػػػابة الشػػػػجر مػػػػا قضػػػػبتو فتسػػػػاقط مػػػػف أطػػػػراؼ 
 (1) العيداف.

 ( غيفلبا الطاء )اقتراف بى طى غى:-81
( الرجػػؿ أغبيًطػػو غبطػػان   رؤبػػة بػػف –إذا حسػػدتو عمػػى الشػػيء قػػاؿ الراجػػز )غىبىٍطػػتي
 العجاج:
 فالناسي بيف شامتو كغيبَّػطً  
كغىبٍطتي الناقػة كغيرىػا إذا جسسػتيا بيػدؾ لتنظػر أًبيػا ًطػرؽ أـ ال كالطػرؽ الشػحـ  

 قاؿ الشاعر األخطؿ:
 كغابًط الكمب يبغى الًطرؽ في الذنب         إني كاتي ابفى غىبلًَّؽ ليىٍقريني 
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ٍت السماء إذا داـ مطرىا كأغبطت الحمى إذا دامػت كأغبطػت الرحػؿي عمػى كأٍغبىطى  
حميػػػد األرقػػػط نسػػػبو ابػػػف بػػػرم ألبػػػي الػػػنجـ –ظيػػػر البعيػػػر إذا تركتػػػو أيامػػػان قػػػاؿى الراجػػػز 

 العجمي:
 أغباطنا الميسى عمى أصبلًبوً  كانتسػؼى الجػاًلبي مف أندابًػًو     
–ف الشػػجر تتخػػذ منػػو الرحػػاؿ المػػيسي ىػػا ىينػػا الرحػػاؿ كىػػك فػػي األصػػؿ ضػػرب مػػ 

 الحارث بف كٍعمىة الجرمي:-كالغبيط قتب اليكدج كالجمع غيبيط قاؿى الشاًعر
 في باحًة الدَّاًر يستكًقٍدفى بالغيبيط أـ ىؿ تركتي نساءى الحية ضاًحيةن  
كالغبػػيط أيضػػان القػػاع مػػف األرض يطمػػًئف  كيرتفػػع جكانبػػو قػػاؿ -كالغيػػبط جمػػع غبػػيط 
 حجر التميمي:أكس بف  -الشاعر
نَّيـ مف كؿ صمدو كًرٍجمىةو         ـي  كيخًمجى  ككػؿ غىبيػطو بالميغيرىًة ميٍفعىػ
كاغتػػبط فػػبلف بػػاألمر إذا سػػرَّ بػػو كاالسػػـ منػػو –المغيػػرة ىػػا ىينػػا الخيػػؿ التػػي تغيػػري  
 (1) الًغبطةي.

 
 

 ( قاؼلبا الطاء )اقتراف بى طى ؽى:-81
ٍمعيػػؾى الشػػيء بيػػدؾ قىبىطٍ   تيػػوي أٍقًبطيػػوي قىٍبطػػان كبػػو سػػمَّى القيبػػاط. ىػػذا النػػاطؽ )القىػػٍبطي( جى

المعػػػػػركؼ كىػػػػػك عربػػػػػي صػػػػػحيح كالقػػػػػبط جيػػػػػؿ معػػػػػركؼ كالثيػػػػػاب القبطٌيػػػػػة البػػػػػيض قػػػػػاؿ 
 زيىير:-الشاعر
ٍنًطػؽه قىػًذعه   دىؾي       لىيىٍأتينؾى منػي مى  باؽو كما دىنَّسى القيٍبًطيَّػةى الكى

 كجمع قبطية قىبىاطي.
ػػرَّ طىبىػػؽه   ىػػك –مػػف الميػػًؿ كمػػف النَّيػػار أيضػػان أم معظػػـ منػػو قػػاؿ الشػػاعر كيقػػاؿ مى

 ابف أحمر:
ػؿ كلػـ ييػٍكرً   كتكاىقػت أخفافييػا طىبىقػان    كالًظؿ  لـ يىفضي
تكاىقػػت تسػػابقت لػػـ يفضػػؿ لػػـ يػػزد لػػـ يكػػر لػػـ يػػنقص كقػػد قػػاؿ القاضػػي أبػػك سػػعد  

 النقصاف.قاؿ الشي  أبك العبلء اإلكراء مف األضداد يككف الزيادة كيككف 
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 قاؿ الشاعر: -ككؿ فقرة مف ًفقر الظير طبؽ
ٍيبىًتيا   كشػميميا طىبىقػان مف الظيػر  كترل خبلؼ مكاف عى
الشػػػميؿي الًمسػػػحي الػػػذم ييمقػػػى عمػػػى ظيػػػر البعيػػػر تحػػػت الرحػػػؿ ككػػػؿ شػػػيء طكبػػػؽى  

بعضػػػو عمػػػى بعػػػض فػػػاألعمى طبػػػؽ لؤلسػػػفؿ كمنػػػو كقكلػػػو عػػػٌز كجػػػٌؿ )لتػػػركىبيفَّ طبقػػػان عػػػف 
ٍنزلػػة كالسػػماكات الطبػػاؽ بعضػػيفَّ فػػكؽ بعػػض كاهللي طبػػؽ( كاهلل  اعمػػـ كأنيػػا منزلػػة فػػكؽ مى

كطبؽ الجنب صفحتو كالطبؽ معػركؼ كالمطبػؽ مػا أطبقتيػوي عمػى الشػيء كطبقػت  -أعمـ
 -يػػد الرجػػؿ أك البعيػػر إذا لصػػقت بجنبػػًو كطػػابؽى فػػبلف فبلنػػان عمػػى األمػػر إذا امػػاأله عميػػوً 

بقات بعضيـ أفضؿ مف بعض كطابؽ البعيػر كغيػره كالطبقة القـك المتشابيكف كالناس ط
إذا كضػعى خفػػي رجميػًو فػػي مكًضػػع خفػي يديػػًو ككػذلؾ كػػؿ ذم أربػػع فيػك مطػػابؽ إذا فعػػؿ 

 ذلؾ كالمصدر الًطباؽ قاؿ الشاعر النابغة الجعدم:
 ًطبىاؽى الًكبلىًب يىطىٍأفى اليىرىاسىػا     كخيؿو ييطاًبٍقفى بالدراعيػف 
ؾ كبػػو سيػػمةي الرجػػؿ ىىرىاسػػة كمثػػؿ مػػف أمثػػاليـ )كافػػؽ، شػػفه اليػػراسي نبػػته لىػػوي شػػك  

طىبىقػان( ىكػذا المثػؿ كذكػر ابػف الكمبػي أفَّ شىػنَّان بطػف مػف عبػد القػيس كطبػؽ بطػف مػف إيػاد 
كبنػت  -كليـ حديث كذلؾ أنيـ تحاربكا فتكافؤا فجرل ىذا المثؿ فمف قاؿ طبقػة فقػد لحػف

ؽ شػر ًؾ عمػى رأسػًؾ( يقػكؿ ذلػؾ الرجػؿ طبؽ الداىية كمثػؿ مػف أمثػاليـ )إحػدل بنػات طبػ
ٌنمػػا أخػػذ ذلػػؾ مػػف  إذا رأل مػػا يكرىػػو كرجػػؿ يطبػػؽ المفصػػؿ إذا أصػػابى الحجػػة بببلغتػػًو كا 
عى السكيف عمى المفصؿ ففصمو كالطيبَّاؽ ضربه مف النبػت كرجػؿ  الجزار الحاذؽ إذا كضى

 بو.طبقاء انطبقت عميو أمكره كالًطٍبؽ في بعض المغات الًدبؽ الذم ييصطاد 
قىوي إذا جمَّعىوي كقد نقؿ ابف السكيت عف األصمعي الػبقط   كبىقَّط الرجؿ متاعىوي إذا فىرَّ

ييقػػاؿ ىػػـ بقػػط فػػي األرض أم متفرقػػكف فالظػػاىر أف الػػبقط مػػف األضػػداد كقطػػبى الرجػػؿ 
يقًطػػػبي قطبػػػان كقطكبػػػان كقىطَّػػػب تقطيبػػػان إذا جمػػػع بػػػيف حاجبيػػػو كقطبػػػت الخمػػػري بالمػػػاء إذا 

ًقطابيا كقطبتي الشيء أقطبو قطبان إذا قطعتو كالقطيب فرسه معػركؼ مػف  مزجتيا فالماء
صػػػغير فػػػي رأس سػػػيـ  -كالقيطبػػػة-خيػػػؿ العػػػرب كقػػػكليـ جػػػاء القػػػكـي قاًطبىػػػةن إم بػػػاجمعيـ

ييرمى بًو في األىداؼ كقىطىبى السماء نجػـ يػدكر عميػو الفمػؾ كاهللي أعمػـ ييقػاؿ أنَّػوي ال يػزكؿ 
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 -بػػة كقيطيبػػة كقطػػب الرحػػى الحديػػد التػػي تػػدكر فييػػاعػػف مكضػػعو كقػػد سػػمعت العػػرب قيط
 (1) كفبلف قيطب بني فبلف أم سيدىـ الذم يمكذكفى بًو كقطب رحى الحرب رئيسيا.

 ( عيفلبا الصاد )اقتراف صى عى ؽى:-82
)الصػػعؽ( أف يىسػػمع اإلنسػػاف صػػكت اليىػػدَّة الشػػديدة فيصػػعؽ لػػذلؾ كيػػذىب عقمػػو  

رَّ م ؿَّ ثناؤهي )فىخى ػًعؽ كمنو قكلو جى ػًعقان( كالصػعؽ الكبلبػي أحػد فرسػانيـ سيػمةي الصَّ كسى صى
ػػًمعى الصػػكت الشػػديد كيػػذىب  ألفَّ بنػػي تمػػيـ ضػػربكه عمػػى رأسػػًو فأمتًػػًو فكػػاف ييصػػعؽ إذا سى

قػػػػاؿ دجاجػػػػة بػػػػف ًعتػػػػر نسػػػػبوى المفضػػػػؿ الضػػػػبي كغيػػػػره ألكس بػػػػف غمفػػػػاء –عقمػػػػو فمػػػػذلؾ 
 اليجيمي:
نؾ مف ىيجػاء بنػي تميػـ       غػراـً إلى الغػراـكميزداًد ال كا 
بػارل  د مف نعاـً  كىـ ترككؾى أسمح مف حي ٍقران كأٍشػرى  رأت صى
 بدت أيـ  الدمػاًغ مف العظػاـً  كىـ ضربكؾ ذات الرأس حتى        
كالصػػػقعي الضػػػرب الشػػػديد كأكثػػػر مػػػا يكػػػكف عمػػػى الػػػرأس ييقػػػاؿ صػػػقَّعىوي عمػػػى رأسػػػًو  

شػػعرىا كمٍقنعتيػػا كبػػذلؾ سيػػمةيى البيرقيػػع كالصػػقاع خرقػػة تجعميػػا المػػرأة بػػيف  -صػػقعةن شػػديدةن 
كصػقع الػديؾ  -كقاؿ قـك بًؿ الصقاعو برقيع يمي رأس الفرس دكفى البرقع األكبػر -ًصقاعا

قاعان كخطيب مصقع بالصاد كالسيف كبالصاد أكثر. ٍقعان كصي  صى
ػػت المػػرأة شػػعرىا عىٍقصػػان إذا شػػدَّتو فػػي قفاىػػا كلػػـ تجمعػػو   كالعقػػص مصػػدر عىقىصى

دان كلممرأة عقيصتاف أم ذؤابتاف معطكفتاف في قفاىا كالجمع ًعقاص كعقػائص جمعان شدي
كعنز عقصاء كرجػؿ عىًقػص اليػديف أك  –كتىٍيسه أعقص إذا انعطفت قرناهي مما  يمي قفاه 

كالعىٍقػػػصي خيػػػكط تيفتىػػػؿ مػػػف صػػػكؼ كتيصػػػبغ بسػػػكاد  –أعقػػػص اليػػػديف إذا كػػػاف كػػػزَّان بخػػػيبلن 
 ة.تصؿ بًو المرأة شعرىا لغة يماني

ػػػعت الناقػػػة بجرتيػػػا إذا   كالقىٍصػػػع قصػػػعؾ الشػػػيء بػػػيف ظفريػػػؾ حتػػػى ينفضػػػ  كقصَّ
ػع أيضػان  تيػا( كتقصى ػعى الجػرح بالػدـ –مؤلت فاىا بيا كفي الحػديث )كىػي تقصػع بجرَّ كقصَّ

 الحطيئة: –كالقصعة الصفحة كالجمع ًقصاع قاؿ الشاعر–إذا شرؽ بًو كامتؤل منو 
 ؿ جارىـ أنؼى الًقصاعً كيأك كيحريـ ًسػر  جارتيػـ عمييػـ 
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تىوي إذا أسكفى عطشو كقصَّعت اإلبؿ صارَّتيا إذا شربت حتػى تػركل  عى صارَّ  -كقىصى
 قاؿ ذك الٌرمة:

 إلى الغميًؿ كلـ يقصعنوي نيغبي      حتى إذا زلىجىت مف كؿ حنجرة  
كغبلـ مقصػكع كقصػيع إذا كػاف كػادلى الشػباب أم بطيئػان كالقيصػعة غمفػة الصػبي  

 حتى تخرج حشفتو في بعض المغات.إذا اتسعت 
ػػوي كمػػات فػػبلف قىٍعصػػان إذا   كالقىعػػص المػػكت السػػريع أك القتػػؿ الػػكحي  قعصػػة كأقعصى

 (1) كالقعاص داء يصيب الغنـ فتمكت.-مات مكتان كحٌيان 
83-:  ( كاؼلبا الصاد )اقتراف صى عى ؾى

ػػػػو عكصػػػػان إذا أرددتػػػػو كعكىٍصػػػػتي   ( مػػػػف قػػػػكليـ عكصػػػػت الشػػػػيء اعكصى  )العىًكػػػػصي
 الرجؿ عف حاجتو عىكصان إذا رددتو عنيا.

كييقاؿ عكصنا عند فبلف ما شئنا ككأصنا أم أكمنا قاؿ أبك حاتـ ىػي ىمػزة قمبػت  
عينػان ألفَّ بنػي تمػػيـ كمػف يمػػييـ يحققػكفى اليمػػزة حتػى يصػير عينػػان كذلػؾ قػػكليـ )عنػى فػػي 

 ذك الرمَّة: -قاؿ الشاعر–معنى أنةي 
 ماءي الصبابة مف عينيؾ مسجكـي  أعىف ترٌسمت مف خرقاء منزلةن  
كيقػػكؿ بنػػك تمػػيـ ىػػذا خبػػا عنػػا يريػػدكفى خباؤنػػا كيقكلػػكفى )جاريػػةي خبعػػةى طمىعػػة( أم  

تختبػػئ مػػرة كتطمػػع أخػػرل كالكىٍعػػص مػػف قػػكليـ سػػمعت ًكعػػيص الغػػارة كالفػػرخ إذا سػػمعت 
 (2) صكتيما.

84-:  (غيفلالصاد با )اقتراف صى غى ؼى
ػػػٍغغي( عربػػػي معػػػركؼ ذكػػػره أ  ػػػدنا )الصَّ بػػػك مالػػػؾ كأحسػػػب أفَّ أبػػػا زيػػػد قػػػد ذكػػػره كأنشى

 العكمي عف الًحرمازل كعف أبي مالؾ:
ٍفػغً   دكنؾ بكغاء تراب الرفػعي    فاصًفغيػو فػاًؾ أمَّ صى
ف تػرل كفًَّؾ ذاتى نفػغً   ذلؾ خيره مف حيطاـ الدفعً    كا 
  تشفينيا بالنفث أك بالمرغ 
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قمعػػت الشػػيء -كالصػػفغ القمػػع باليػػد قػػاؿ أبػػك بكػػر الٌرفػػغ األـ الػػكادم كشػػره ترابػػان  
ٍفغان  كالنفػغ أف تمجػؿ اليػد -كالٌدفغ تػبف الػذرة أك حطاميػا -أقمعو قمعان كصفغتو أصفغو صى

مف العمؿ فيصير فييا بثر رقيؽ فيو ماء نًفغت يػده إذا تنفطػت كالنفػث نفػثي الريػؽ عمػى 
 كالًمٍرغى الريؽ.-اليد

 (1) ذا فاجأه.كالغفص مف قكليـ غافصة مغاًفصة كًغفاصان إ 
 ( عيفلبا الطاء )اقتراف ضى طى عى:-85

ط كىك الذم ييحدث إذا جامىعى كقػالكا العػذيكط أيضػان   )العىٍطظ( منو اشتقاؽ الًعٍضيكى
ٍضػػيىطي ييعىضػػيط عىضػػٍيطة بالضػػاد كالػػذاؿ كلػػـ -بالػػذاؿ كذكػػر الخميػػؿ أنػػو يتصػػرؼ فيقػػاؿ عى

فان غير الخميؿ.  (2) يجيء بًو أحد مف أصحابنا مصرَّ
 ( غيفلبا الطاء )اقتراف ض ط غى:-86

( الشػػػػيء أضػػػػغىطو ضػػػػغطان إذا غمزتػػػػو إلػػػػى الحػػػػائط أك إلػػػػى األرض  ػػػغطتي  -)ضى
 كتضاغط القكـي إذا ازدحمكا ًصفاطان قاؿ الراجز:

ـى كالنشػاطػا       أما رأيت األلسيػفى الًسػبلطا   كالجاهى كاإلقدا
 إفَّ الندم حيثي ترل الًضغاطا 
كبػػالبعير ضػػاغط قبػػيح كىػػك أف ينكػػب –نخيمػػة ذكػػره األصػػمعي  كىػػذا البيػػت ألبػػي 

ػًغيط البئػر يحفػر إلػى جانبيػا بئػره  إبطو في زكرًه فيفسد ذلؾ المكضع كيتػدٌلى جمػده. كالضَّ
أخػػرل فيقػػػؿ  ماؤىػػا كقػػػاؿ قػػكـه بػػػؿ الضػػغيط بئػػػر تحفػػر بػػػيف بئػػريف مػػػدفكنتيف كالمضػػػاغط 

 (3) كًضع.كضيغاطي م-كاحدىا مضغط كىي أرض ذات امسمة منخفضة
87-:  ( فاءلبا الطاء )اقتراف ضى طى ؼى

ػفطاء كييقػاؿ لمعػاب الػدؼ   )رجؿ( ضفيىط بيةف الضغاطة إذا كافى أحمؽ كرجػاؿ ضي
فاطتكـ( أم ليعىبىكيـ. فاطة كفي حديث بعض التابعيف )فأيف ضى  (4) كالصنج الضَّ

 ( قاؼلبا لمطاء اقترافال يحدث ) ض ط ؽى:-88
                                                 

 .79، ص3ابف دريد، جميرة المغة، ج (1)

 .92، ص3، ج ابف دريد، جميرة المغة (2)

 .92، ص3ابف دريد، جميرة المغة، ج (3)

 .92، ص3ابف دريد، جميرة المغة، ج (4)
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الكػػػػاؼ كالػػػػبلـ كالمػػػػيـ ميمػػػػبلت الكجػػػػكه مػػػػع سػػػػائر أىممػػػػت ككػػػػذلؾ حاليمػػػػا مػػػػع  
 (1) الحركؼ إلى الياء إالَّ مع النكف في قكليـ الضنط كىك الضيؽ.

89-:  ( نكفلبا الطاء )اقتراف ضى طى فى
نط( الضيؽ عػف أبػي مالػؾ كقػاؿى أبػك عبيػدة ىػك األزدحػاـ تضػانيط القػـك إذا   )الضَّ

 (2) لؾ حاليما مع الياء كالياء.ازدحمكا تضانطان كًضناطان كاالسـ الضانط ككذ
 ( عيفلالضاد با )اقتراف ضى عى ؽى:-91

ػػعكا إذا تفرقػػكا-)القىٍضػػعي( كجػػع يصػػيب اإلنسػػاف فػػي الػػبطف  -كانقضػػع القػػكـي كتقضَّ
 كبًو سمى قضاعة أبك قبيمة مف العرب النقضاعو مع أمو إلى زكجيا بعدى أبيًو.

 رؤبة: -اؿ الراجزق-كالقىٍمضي عطفيؾى عكدان أك نحكه حتى تثنيوً  
ٍيًف العريشى القعضا  إمَّا تىرىٍل دىران حنانى حفضا  ناعى  (3)عطؼى الصَّ

 ( غيفلبا الصاد )اقتراف صى غى ا:-91
. غا يىٍصغيك كيىٍصًغي صيغيكَّان، أم ماؿى  صى
ًغٌيان. ًغىى بالكسر يىٍصغىى كصي  ككذلؾ صى
غىًت النجكـي، إذا مالت لمغركب.  كصى

غٍ   غىاهي معؾ، أم ميمػو. كقػكليـ: أكرمػكا أبك زيد: ييقاؿ صى كيهي معؾ كًصٍغكيهي معؾ كصى
اًغيىًتًو، كىـ القـك الذيف يميمكف إليًو كيأتكنوي كيطمبكفى ما عندىهي.  فبلنان في صى

، إذا ممتى بسمعؾ نحكه. كأٍصغىٍيتي اإلناءى: أممتػو. ييقػاؿ: فػبلف   كأصغىيتي إلى فبلفو
 .ميٍصفىن إناؤيهي، إذا نيًقصى حقةو

كأٍصغىًت الناقػةي، إذا أمالػت رأسىػيا إلػى الرحػؿ كأىنَّيػا تسػتًمع شػيئان حػيفى ييشىػد  عمييػا  
 الرحؿ. قاؿى ذك الرمَّة:

ةن    (4)حتى إذا ما استكل في غرزىا تثيبي    تيٍصًغي إذا شىدَّىا بالكيكًر جاًنحى
                                                 

 .92، ص3ابف دريد، جميرة المغة، ج (1)

 .92، ص3ابف دريد، جميرة المغة ، ج (2)

 .92، ص3ابف دريد، جميرة المغة، ج (3)

الصػػػػحاح تػػػػاج المغػػػػة كصػػػػحاح العربيَّػػػػة، تحقيػػػػؽ: أحمػػػػد  الجػػػػكىرم، اسػػػػماعيؿ بػػػػف حٌمػػػػاد، (4)
 .2141-2411، ص6عبدالغفكر عىٌطار، دار العمـ لممبلييف، بيركت، ج
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 ( غيفلبا الضاد )اقتراف ضى غى ا:-92
. ككػذلؾ صػكت )ضغا(: ضغا الثعمب كالسَّنكر يىضٍ   ٍغكان كضيغىاء، أم صاحى غيك ضي

 (1) كؿ ذليؿ مقيكر.
 (خاءلبا الطاء )اقتراف طى خى ا:-93

ػػػحابي المرتًفػػػع. كييقػػػاؿ أيضػػػان: كجػػػدتي عمػػػى   ػػػاء بالمػػػد: السى طخػػػا: أبػػػك عبيػػػد: الطىخى
قمبػػي طخػػاء، كىػػك شػػبو الغػػـ كالكػػرب. قػػاؿ المحيػػاني: مػػا فػػي السػػماء طيٍخيىػػة بالضػػـ، أم 

كًر.شيء مف سحا : كىك مثؿ الطيٍخري  ب، قاؿى
. كتكمَّػـ فػبلف بكممػةو طٍخيىػاء، أم ال   كالطىيخاء ممدكد: الميمة المظممة كظػبلـ طػاخو
تيٍفيىـ.
 (2) 

 ( غيفلبا الطاء )اقتراف ط غ ا:-94
طغا يىٍطغىى كيىٍطغيك طيغيانان، أم جاكزى الحد. ككؿ  مجاكزو حػدَّه فػي العصػياف فيػك  

. كطغى يطغى مثم  و. كأٍطغىاهي الماؿ، أم جعىمىوي طاًغيان.طاغو
ـي تبيَّغ.  وي. كطغا الٌد  كطغا البحر: ىاجت أمكاجي
: إذا جاءى بماءو كثير.   كطىغىا السيؿي

كالطىٍغيىػػةي: أعمػػى الجبػػؿ. ككػػؿ مكػػافو مرتفػػع طىٍغػػكىةه. أبػػك زيػػد: الطىٍغيىػػةي مػػف كيػػؿة شػػيء: نبػػذةه 
 منو.

 كىك ساعدةي بف جؤية:قاؿ الييذىًلٌي يىصؼي مشتار العسًؿ  
 تيٍنًبى العقىابى كما ييمىط  الًمٍجنىبي  صىبَّ المىًييًؼ ليا السيبيكب ًبطىٍغيىةو 

 كقكلو تنبى، أم تدفع، ألنَّوي ال تثبت عمييا مخاًلبييا لمبلستيا.
 كأنشدى ألسامةى اليذلٌي )أيمىيَّةى بف أبي عائًذ اليذلي(:

ػفَّػانػوي   ـى كحى الَّ الػنىػعىػا  كطيٍغيػا مػع المىيىًؽ الناًشػطً           كا 
كقاؿ األصمعي: طيٍغيا بالضـ. كقاؿ ثعمب: طىٍغيػا بػالفتح، كىػك الصػغير مػف بقػر  
 الكحش.

 كالطيٍغكىافي كالطيٍغيافي بمعنى. كالطىٍغكىل بالفتًح مثمو.
                                                 

 .2419، ص6الجكىرم، الصحاح تاج المغة، ج (1)

 .2412، ص6الجكىرم، الصحاح تاج المغة ، ج (2)
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. كالطاغيىػةي: الصػاعقةي كقكلػو تعػالى:  چۋ  ۅ  ۅ  ۉچ كالطىاًغيىةي: ممؾ الػرـك

 يعني صيحة العذاب. (ٓالحاقة: )
: الكاىف كالشيطاف، ككؿ  رأسو في الضبللة؛ قػد يكػكف كاحػدان، قػاؿ اهلل  كالطاغيكتي

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: 

ڀ  چ كقػػػػد يكػػػػكف جميعػػػػان، قػػػػاؿ اهلل تعػػػػالى:  (َٔالنسػػػػاء: ) چڤ    ڤ  ڦ

 .(ِٕٓالبقرة: ) چٺ  ٺ 
ف جػػاءى ع  مػػى كزًف الىػػكت فيػػك مقمػػكب ألنَّػػوي مػػف طىغىػػا، كالىػػكًت غيػػر كطىػػاغيكته كا 

. مقمكب ألنَّوي مف الىهو، بمنزلة الرَّغىبيكت كالرَّىبكت؛ كالجمع الطىكىاًغٍيتي
 (1) 

 ( صادلبا الطاء )اقتراف صى طى عى:-95
ػػٍكىىًرم، كقػػاؿ األزىػػرم: ركل أبػػك تػػراب فػػي كتػػابو   مىػػوي الجى )الًمٍصػػطىعي، كًمٍنبىػػر(، أىٍىمى

( كالًمٍصقىًع، كنقمو ابف عباد أيضان ىكذا.  لو: ىك الخطيب )البىًمٍيغي الفىًصٍيحي
كقػػػالكا: صػػػاًطعه فػػػي سػػػاطعه، أىٍبػػػدىليكىا مػػػع –فػػػي تركيػػػب " سى طى عى" -كفػػػي المسػػػاف 

ع ًد بمنزلتيا.  (2) الطاء، كما أبدلكىا مع القاؼ، ألىنَّيا في التَّصى
 (قاؼلبا الصاد )اقتراف صى ؽى عى:-96

ػػٍكقىعىًتًو، أم ) بىوي )عمػػى( صى ػػرى ػػقىعىوي: ضى بىوي( ًببىٍسػػًط كىفةػػًو. )أك( صى ػػرى ػػقىعىوي، كمنعىػػوي: ضى صى
ػٍرًب،  َـّ ييٍسػتىعىاري ًلميٍطمىػًؽ الضَّ ، ثيػ ػاغاًني: ىػذا ىيػكى األٍصػؿي )رأسًو( بأمة شيءو كػاف، قػاؿى الصَّ

نىى ًمٍف اٍمًبٍكرو فاٍصقىعيكه ًمائةن  : "كمىٍف زى ًديثي رةجكه باألىضاميـ".كمنوي الحى  ، كضى
 أم: اضربكه، كأنشد ابف األعرابي:

ًبينىو قىٍعنا جى  بشىٍنعاءى نىٍخكىةى الميتىظىمةـً      كعىٍمرك بف ىىٌماـو صى
ةن بىمىغىٍت أيَـّ رأًسًو، كقػد  قعى آمَّةن في الجاىميَّة أم شيجَّ شىجَّ كفي الحديث "إفَّ ميٍنًقذان صي

.ييٍستىعىاري ذلؾى لمظٍَّيًر  ٍكقىعىتو، نىقىمىوي ابفي عىبَّادو رىبى صى ٍكقىعىوي(، أم ضى  أيضان )كىصى

                                                 

 .2413-2412، ص6الجكىرم، الصحاح، ج (1)

حسيني، تاج العركس مػف جػكاىر القػامكس، تحقيػؽ: عبػد العمػيـ الزبيدم، محمد مرتضى ال (2)
-ىػػػػػ1414الطحػػػػاكم، راجعػػػػوي: مصػػػػطفى حجػػػػازم بإشػػػػراؼ لجنػػػػة فنيػػػػة بػػػػكزارة اإلعػػػػبلـ، )

 .336، ص21ـ(، مطبعة حككمة الككيت، ج1984
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 ، ٍيػػػدو (، عػػػف اٍبػػػًف ديرى ػػػـ: صػػػاحى ػػػقاعان، بالضَّ ػػػًقيعان كصي ػػػٍقعان، كصى ػػػقىعى )الػػػدةيؾي صى )ك( صى
ًقيعان عف غىيرًه، كبالسةيًف أيضان.  كصى

سىمىوي بًو عمى كىٍجًيًو، أك ر  (، أم )كى قىعوي )بكىى  (.)ك( ييقاؿ: صى اغاًني   (1)أًسًو( نقمىوي الصَّ
 ( راء ، كالعيفلبا الصاد )اقتراف ؽى ٍر صى عى:-97

  : ثىػؿي فػػي المػػؤـً ، بػًو ييٍضػػرىبي المى ـه كػػافى بػاليىمىف( ميتىعىاًلمػػان بػػالم ٍؤـً : لىئًػٍي ػعه، كجٍعفىػػرو )قىٍرصى
بَّػادو )أك "ًمػٍف اٍبػًف القى  " زاد ابفي عى عو ػًع"(. كالػذم فػي المحػيط: مػف )كمنوي: "أىأٍلنـي ًمٍف قىٍرصى ٍرصى
، بغيًر البلـ، كذكر الكىٍجيىٍيف في التكممًة. عو  اٍبًف قىٍرصى

ًمعىةن: ، قالوي أبك عىٍمرك، كأنشدى لجاريةو كانت جى ري  )كىك أيضان: األىٍيري القىٍصيري المىعىجَّ
عٍ   ميكا ًنسىاءى أٍشجى  أٌيث األييػٍكًر أٍنفىػعٍ   سى

يؿي الن ٍعنيػعٍ  عٍ          أألطكَّ  أـً القىًصٍيري القىٍرصى
ػػعىةي،   ػػعى: )اٍسػػتىٍخفىى(، مىٍصػػدىريىما القىٍرصى (. كقىٍرصى : )انقػػيضى ػػؿي ػػعى( الرَّجي كييقػػاؿ: )قىٍرصى

.  نىقىمىوي الجكىىرم 
عيفان.  عىةن(: أكؿى أكبلن ضى عى قىٍرصى  ك)قىٍرصى

( الرَّجيؿي )كىٍحدىهي ليؤٍ  : إذا )أكىؿى عى، فيك ميقىٍرًصعه.ك)قاؿ أعرابيب مف بني تميـو مان( فقد قىٍرصى
(2) 

98-:  ( غيفلبا الضاد )اقتراف ضى غى سى
ٍكيػػػا؛ يمانيػػػة، حكػػػاهي ابػػػف دريػػػد قػػػاؿ: لػػػيسى ًبثىبىػػػت ألىفَّ أىػػػؿ الػػػيمف   الضػػػغس: الكىرى

 (3) ييسىمكنيا التٍَّقدىة.
99-:  (ضاد بالغيف)اقتراف ال ضى غى بى سى

لىػػػدٍ   : كى ػػػٍغبيٍكسي ػػػغبكس: الضػػػعيؼ. كالضي ًيػػػٍيف.  الض  الث ٍرميمىػػػًة. كالضػػػغبكس: الرجػػػؿ المى
: الضػػػػغبكس  : الًقثَّػػػاءي الصػػػػغار، كًقٍيػػػػؿ: شػػػبيو بػػػػًو يؤكػػػؿ، كًقيػػػػؿى ػػػػغابيسي ػػػغبكس كالضَّ كالضي
ػػػةه  مػػػره رىٍخصى أغصػػػافه ًشػػػبوي العيرجػػػكف تىٍنبيػػػتي بػػػالغىٍكر فػػػي أصػػػكؿ الٌثمػػػاـ كالشَّػػػٍكًؾ ًطػػػكاؿه حي

ػػٍفكاف بػػف أميَّػػة  أىػػدل إلػػى رسػػكًؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ، تؤكػػؿ. كفػػي الحػػديث: أفَّ صى
: ىػػك نىٍبػػت فػػي أصػػكؿ  ػػغابيسى كىجدىايػػة؛ ىػػي صػػغار الًقثػػاء، كاحػػدىا ضػػغبكس، كقيػػؿى ضى

                                                 

 .341، ص21جالزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس، (1)
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الثَّمػػاـ يشػػػبو اليٍميىػػكف ييسػػػمىؽي بالخػػؿة كالزيػػػًت كيؤكػػؿ. كفػػػي حػػديثو آخػػػر: ال بػػأس باجتنػػػاء 
ـ، كبػػو ييشػػبَّو الرجػػؿ الضػػعيؼ، ييقػػاؿ: ر  ػػرى ػػغابيس فػػي الحى ؛ قػػاؿ جريػػر الضَّ ػػٍغبكسه جػػؿه ضي

اًء التميمي:  ييجك عمر بف لجى
ًكي في كيؿة معترؾو   بىٍت عىرى رَّ ٍمبي الرةجاؿ، فما باؿي الضغابيًس؟ قد جى  غي
ـٍ ًجٍمدي الجكاًميسً  تىٍدعيكؾى تيـه، كتيـه في قيرل سىبىًإ،    قد عىضَّ أعناقىيي
ـي أىألىـي مىٍف يمشي، كأألىميييـٍ    تىٍيـو بنك الٌسكًد المدىاًنيسً  ذيٍىؿي بف كالتٍَّي
 ،  في الصيًؼ ٌتٍدخيؿي بىٍيتىان غير مىٍكنيكسً  تيدعى ًلشىرة أبو يا ًمٍرفىقىٍي جيعىؿو
ٍمبي األيسيكًد، قاؿ: ككذلؾ ىك فػي ًشػٍعًرًه. كاألغمػب   قاؿ ابف برم: صكاب إنشاًدًه غي

ػٍغبيٍكسي نبػاتي الًيٍميىػٍكًف الغميظ الرقبة. كالعىرىطن: الميعارىكةي في الحػرب. كقػاؿ أبػك حني فػة: الضي
مٍَّتوي الريح فطيرتوي.  سكاء، كىك ضعيؼ، فإذا جىؼ  خى

ػغابيًس، كقػد تقػدَّـ فػي حػرؼ البػاء. كالضػغبكس:   ػًغبىةه: ميٍكلعػة بحػب الضَّ كأمػرأةه ضى
 (1) الخبيث مف الشياطيف.

 
 

111-:  ( خاءلبا الطاء )اقتراف طى خى سى
: األصػؿ. الجػكىرم  . ابػف السػكيت: الطٍَّخسي ، بالكسػر، األصػؿي كالنَّجػاري : الطةٍخػسي

 إٌنوي لىمىًئيـ الطٍَّخًس أم لئيـ األصؿ؛ كأنشد: 
رى مف أىٍصًمنا   أألىمينىا ًطٍخسان، إذا ييٍنسىبي   إفَّ اٍمرىأى أيخة
ككػػػذلؾ لئػػػيـ الًكػػػٍرًس كاإلٍرًس. ابػػػف األعرابػػػي: ييقػػػاؿ فػػػبلف ًطٍخػػػسي شػػػر  كًسػػػف  شػػػر   
ر  كًرٍكبىةي شر  كًبٍمكى شر  كطيمَّر شر  كًفٍرؽي شر  إذا كاف نيايةن في الشر.كًصٍنكي ش

 (2) 
111-:  (راء كالسيفلبا الطاء )اقتراف طىٍرطىسى

ٍمًب.  كَّارةي، كييقاؿ: ناقةه طىٍرطبيسه إذا كانت خكارة في الحى : الناقة الخى الطٍَّرطىبٍيسي
عجكز المترًخيىة. كالطٍَّبسي كالطٍَّيسىؿي كالطَّرٍطًبيسي كالطىٍرطبيس كالدٍَّردىبيسي كاحد، كىي ال

: الماء الكثير.  (1) بمعنى كاحد في الكثرة، كالطٍَّرطىًبٍيسي
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112-:  ( طاء بالغيفلا)اقتراف  طىٍغمىسى
الطىغمكس: الذم أٍعيا خبثان. الميث: الطغمكس المارد مف الشياطيف كالخبيػث مػف  

 (2) القطارب.

113-:  (الصاد بالعيف كالراء راف)اقت عىٍضرىسى
د  منػػػو حجاًفػػػؿي   : شػػػجر الًخٍظًمػػػٌي. كالعىٍضػػػرىسي : نبػػػاته فيػػػو رىخػػػاكة تىٍسػػػكى الًعٍضػػػًرسي

 الدكاب إذا أكمتوي؛ قاؿى ابف مقبؿ:
: اًلعىٍضػػرىسي  ػػرًس الث جػػًر. كًقيػػؿى اًفميػػوي، كالًعضى حى ٍكنػػاًف، قػػد كىًتنىػػت منػػو جى كالعىٍيػػري يىػػٍنفي ي فػػي المى

 رة حمراء، قاؿى امرؤي القيس:شجرةه ليا زى
ٍكًؽ، غيدىيَّة،  بَّوي عند الش ري  فىصى
 ًكبلبي ابف مير  أك كبلبي ابًف ًسٍنًبسً  
ٍرقان كأفَّ عييكنيا،  ثىةن زي  ميغىرَّ
ـة كاإلياًد، نيكَّاري غىٍضرىسو    ًمفى الدَّ

االن شػػديدان، كقػػاٌؿ أبػػك حنيفػػة: العىٍضػػرىسي عيٍشػػب أشػػيبي إلػػى الخيضػػرة يحتمػػؿ النَّػػدل احتمػػ
ٍمرىًة، كلكف العىضرسى إلى السكاد، قاؿ ابف مقبؿ يصؼ العير:  كنىٍكريه قانىءي الحي

اجو لطيؼو مىصيريه،   عمى إٍثًر شىحَّ
ٍكًف ساًعميو   يىميج  ليعاعى العىٍضرىًس الجى

 كقاؿ ابف أحمر:
 يىظىؿ  بالعىٍضرىًس ًحٍرباؤىا، كأنَّوي قىٍرـه ميساـو أًشٍر  
دي، كقاؿى أبك   : البىػرى عمرك: العىٍضرىس مف الذككر أشد البقؿ كمو رطكبة. كالعىٍضػرىسي

 كىك حىب  الغماـ؛ كاستشيدى الجكىرم في ىذا بقكؿ الشاعر يصؼ كبلب الصيد:
ةه حيصب كأفَّ عيييٍكنىيا رَّجى  (3)إذا أذَّفى القىنَّاصي بالصيًد، عىٍضرىسي   ميحى

 ( لسيفالطاء بالعيف كا )اقتراف 5عى طى سى -114
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ػػػةن،   ػػػؿي يىٍعطيػػػس، بالكسػػػر، كيىٍعطيػػػسي بالضػػػـ، كعىٍطسػػػان كعيطاسػػػان كعىٍطسى عىطىػػػسى الرجي
 كاالسـ العيطاس. كفي الحديث: كافى ييحب  العيطاس كيكره التثاؤب.

قػػػاؿ ابػػػف األثيػػػرم: إنَّمػػػا أحػػػب  العيطػػػاس ألنَّػػػوي إنمػػػا يكػػػكف مػػػع خفػػػة البػػػدف كانفتػػػاح  
ؤب بخبلفػػػػو، كسػػػػبب ىػػػػذه األكصػػػػاؼ تخفيػػػػؼ الغػػػػذاء المسػػػػاـ كتيسػػػػير الحركػػػػات، كالتثػػػػا

 كاإلقبلؿ مف الطعاـ كالشراب.
  ، كالمىٍعًطس كالمىٍعطىس: األنؼ ألفَّ العيطاس منػو يخػرج . قػاؿى األزىػرم: المىٍعًطػسي

بكسػػػر الطػػػاء ال غيػػػر، كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أفَّ المغػػػة الجيةػػػدة يىٍعًطػػػسي بالكسػػػر. كفػػػي حػػػديث 
 اهللي إالَّ ىذه المعىاًطس؛ ىي األنكؼ. عمر، رضي اهلل عنو: ال ييرغـي 

ثَّػػؿى بػػًو سػػيبكيو كفسَّػػرهي السػػيرافي. كعىطىػػسى الصػػبح:   كالعػػاطيكس: مػػا ييٍعطىػػسي منػػو، مى
انفمػػػؽ. كالعػػػاًطس: الصػػػبح لػػػذلؾ، صػػػفةه غالبػػػة، كقػػػاؿى الميػػػث: الصػػػبحي ييسػػػمى عيطاسػػػان. 

ك زيػد: تقػكؿي العػرب كظبي عاطس إذا استقبمؾى مف أمامؾ. كعىطىسى الرجؿ: مات. قاؿ أب
، كأنشدى غيره: ؛ قاؿ: كالم ٍجمىةي ما تىًطيٍَّرتى ـٍ  لمرجؿ إذا مات: عىطىسىٍت بًو الم جى

كرينىا  زي ـه، مف المنيَّة، عاًطسي   إنَّا أيناسه ال تزاؿي جى  ليا لىجى
ـه عىطيكس؛ قاؿى رؤبة:  كيقاؿ لممكت: ليجى

ـى العىطيكسا  اؼي الم جى  كال تىخى
 : العاطيكس دابةه ييتىشىاءـي بيا؛ كأنشدى غيره لطرفة بف العبد:ابف األعرابي

مَّةه،  مَّعي  لعمرم! لقد مىرٍَّت عكاًطيسي حى بًح ظبيه ميصى  كمرَّ قيبيؿى الص 
: اسـ فرس لبعض بني المداف؛ قاؿ:  كالعىطَّاسي

 يىخيب  بيى العىطَّاسي راًفعى رأًسوً  
ميقو.كييقاؿ: فبلف عىٍطسىة فبلف إذا أشبيو في  ٍمقو كخي  (1) خى

 ( الطاء بالعيف كالبلـ )اقترافع ط ؿ س: -115
 (2) العىطىمَّس: الطكيؿ. 

116- :  (الطاء بالعيف كالميـ )اقترافع ط ـ سى
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العيطمػػػكس كالعيطمػػػكس: الجميمػػػة، كقيػػػؿ: ىػػػي الطكيمػػػة التَّػػػارَّة ذاتي قػػػكاـو كألػػػكاح،  
 كييقاؿ ذلؾى ليا في تمؾ الحاؿ إذا كانت عاقران.

ػػة الخمػػؽ ككػػذلؾ مػػف اإلبػػؿ. كالعىٍيطىمػػكس ا  لجػػكىرم: العىٍيطىمػػكس مػػف النسػػاء التامَّ
ػػة الخمػػؽ  مػػف النػػكؽ أيضػػان: الفتيَّػػة العظيمػػة الحسػػناء. األصػػمعي: العىٍيطمػػكس الناقػػة التَّامَّ
ػػػة. كالجمػػػع العىطػػػاميس، كقػػػد جػػػاءى فػػػي ضػػػركرة  ابػػػف األعرابػػػي: العيطمػػػكس الناقػػػة اليىًرمى

 الراجز: الشعر عىطىاًمس؛ قاؿى 
 تضحػؾ عف ذم أيشيرو عيضػارس  ياريبَّ بيضاء مف العطاًمػس 
كقػػد قػػاؿ ابػػف منظػػكر فػػي كممػػة )عطػػامس(: "كػػافى حق ػػوي أف يقػػكؿ عطػػاًميس ألنَّػػؾ  

ديكس، فمػػـز التعػػكيض ألفَّ حػػرؼ  ػػا حػػذفت اليػػاء مػػف الكاحػػدة بقيػػت عطىميػػكس مثػػؿ كػػرى لمَّ
الكاك ألنَّؾى لك حذفتيا الحتجت أيضان إلػى أف الميف رابع كما لزـى في التحقير، كلـ تحذؼ 

نما تحذؼ مػف الزيػادتيف مػا إذا حػذفتيا اسػتغنيت  تحذؼ الياء في الجمع أك التصغير، كا 
 (1)عف حذؼ األخرل".

117-:  (الضاد بالغيف كالراء )اقتراف غى ٍض رى سى
 : ؛ قاؿى  ثىٍغره غيضارس: بارده عىٍذبه
ػؾ عف ًذم أيشيػر غيضاًرسً  اًكًس،مىٍمكيٍكرىة غىٍرٌثى الًكشاًح الشَّ    تىٍضحى

 (2) كحكاهي ابف ًجني بالعيف كالغيف، كىك مذككر في مكضعو.
118- :  ( الطاء بالغيف كالسيف )اقترافغى طى سى

الغىٍطػػسي فػػي المػػاء: الغىٍمػػسي فيػػو. غىطىسىػػوي فػػي المػػاء يىٍغًطسيػػوي غىٍطسػػان كغىطَّسىػػوي فػػي  
قىمىػػوي: غىمى  سىػػوي فيػػو. كىمػػا يتغاطىسىػػاف فػػي المػػاء يىتىقىامىسىػػاف إذا تمػػاقبل فيػػًو؛ المػػاء كقىسىػػمىوي كمى

 كأنشدى أبك عمرك:
ٍييا، كأىٍدنت لىبىانىيا  ـة تغًطسي  كألقت ًذرىاعى  مف الماًء، حتى قيٍمت: في الجى

:  كتغاطىسى القكـي في الماًء: تغاط كا فيو؛ قاؿى مىعىف ابف أكسو
 تىغاطىسي في تىيَّاًرىا، حيفى تىٍحًفؿي  جيرىاًتياكأفَّ الكيييٍكؿى الش ٍمطى في حي  

: كغاًطش.  (1) كليؿه غاًطسه
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119- :  ( الغيف بالراء كالسيف )اقترافغى ٍط رى سى

ٍؿ عمى األقراف؛ كأنشد:   الغىٍطرىسىةي كالتَّغىٍطريس: اإلعجاب بالشيء كالتَّطاكي
كبً شاكي السةبلح، يىذيب  عف   كـ فييـ مف فارسو ميتىغىٍطرسو    مىٍكري
ـي المتىكىبةر، قػاؿى   ـي كالتَّكىب ر. كالغطرس كالًغٍطًريسي كالميتىغىٍطًرس: الظال : ىك الظ ٍم كًقٍيؿى

 الكيمىٍيت يخاطب بني مركاف:
ناًئبنا، كينَّا األيتاةى الغىطاًرسػاى  كلكال ًحباؿه منكـ ًىيى أىٍمرىسىتٍ    جى

 (2) كرجؿه متغطرس: بخيؿ؛ في كبلـ ىيذيؿ.
:  ؽى -111  (الطاء بالقاؼ كالراء )اقترافٍط رى بى سى

 التيذيب في الخماسي: أنشد أبك زيد: 
بيكسان ضاربان،  بىػةن تيناًىػزي العىقػاًربا  فىقىرَّبكا لي قىٍطرى ٍقػرى  عى
بيػػػٍكسي مػػػف العقػػػارب الشػػػديد المٍَّسػػػع؛ كقػػػاؿ المػػػازني: القطربػػػكس الناقػػػة   قػػػاؿ: كالقىٍطرى
 (3) السريعة.

 ( الطاء بالبلـ كالسيف )اقتراف: ؿى طى سى -111
ػره لىطَّػاس:   جى ٍرب لمشيء بالشيء العريض؛ لىطىسىػوي يىٍمطيسيػوي لىٍطسػان. كحى : الضَّ المٍَّطسي

ػٍخـه ييػدىؽ  بػًو النَّػكل مثػؿي الًمٍمػدىـ كالًمٍمػدىاـ،  ره ضى جى تيٍكسىري بًو الحجارة. كاًلٍمطىسي كالًمٍمطىاس: حى
 كالجمع المىبلىًطس

ٍخر قاؿ ابػف شػميؿ: المىبلطػيس المنػاقير مػف حديػد يينقػر كالًمٍمطاس ؿه ييٍكسىري بًو الصَّ : ًمٍعكى
نىػػػػزىة حػػػػد ه  ٍمفىػػػػيف: الطكيػػػػؿ الػػػػذم لىػػػػوي عى بيػػػػا الًحجػػػػارة، الكاحػػػػدة ًمٍمطػػػػاس. كالممطػػػػاس ذك الخى

 الطكيؿ؛ قاؿى أبك خيرة: 
 الًمٍمطىس ما نىقىٍرتى بًو األرحاء؛ قاؿى امرؤ القيس:

ٍقد، لىيةنات ًمتاف  ـة صبلب مىبلًطسكتىٍردم عمى صي    شىديدات عى
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ػرىبى بيػا.   بوي بًمٍمطىاسا، كىي الصخرة العظيمػة، لىطىػسى بيػا أم ضى رى كقاؿ الفىرَّاء: ضى
 ابف األعرابي: المٍَّطسي المٍَّطـي؛ كقاؿى الشماخ فجعؿ أخفاؼ اإلبؿ مىبلًطًس:

ميَّػاٍت،   خفاًؼ أٍفتىميَّاتٍ مىبلىًطًس األى   تىٍيػكم عمى سىػرىاجعو عى
 : قػػاؿ ابػػف األعرابػػي: أراد أنَّيػػا تضػػرب بأخفافيػػا تىٍمطيػػسي األرضى أم تىػػديقييا بيػػا. كالمٍَّطػػسي

طءي الشديد؛ قاؿى حاتـ:  الدَّؽ كالكى
ٍفرً    كسيًقٍيتي بالماء النًَّميػًر، كلـ  ٍمأىةى الحى  أهٍترىؾ أيالًطسي حى

 بيا. قاؿ أبك عبيدة: معنى األيًطسي أىتىمىطَّ ي 
ػػؼ  أك الحػػافر الشػػديد  بىوي أك ًكطئىػػو. كالًمٍمطىػػس كالًممطػػاس: الخي ػػرى كلىطىسىػػوي البعيػػري بخفةػػو: ضى

 الكطء.
التيػػػػذيب: كربمػػػػا سيػػػػمةيى خػػػػؼ البعيػػػػر ًمٍمطاسػػػػان. كالًمٍمطػػػػاس: الصػػػػخرة العظيمػػػػة، كالًمػػػػدىؽ  

. : حجره عريضه فيًو طيٍكؿه  (1) الًمٍمطىاس، كالًمٍمطاسي
112-:  ( الطاء بالميـ كالسيف )اقتراف ـى طى سى

: الضػػػرب باليػػػد كػػػالمٍَّطـ.   ػػػرَّةو. كىالمٍطػػػسي ػػػان: رماىػػػا ًبمى مىطىػػػسى العىػػػًذرىة يىٍمًطسيػػػيا مىٍطسى
كمىطىسىوي بيًدًه يىٍمًطسيوي مىٍطسان: ضربىوي.
 (2) 

 
113-:  ( الطاء بالنكف كالسيف )اقتراف فى طى سى

ػػػػؿه نىٍطػػػػسه كنىطيػػػػسه كنىًطػػػػسه كنىًطػػػػيسه كنً   : عػػػػالـ بػػػػاألمكر حػػػػاذؽه بالًطػػػػبة رىجي طاًسػػػػيب
، ييقاؿ: ما أٍنطىسىوي؛ قاؿى أكس بف حجر:  كميَّة النسطاسي  كغيرًه، كىك بالر 

، فإنَّنًػي  ـٍ فييا ًإلىيَّ  طبيبه بما أٍعيىا النَّطاًسيَّ ًحٍذيما  فىيىٍؿ لىكي
:  أراد ابف حذيـ كما قاؿى

ٍبًد الميطًَّمبٍ     ٍيحًممفى عىبَّاس بف عى
ػػذَّاؽ. كرجػػؿه ي : األطبػػاءي الحي عنػػي عبػػد اهلل بػػف عبػػاس، رضػػي اهلل عنيمػػا. كالػػن طيسي

: لممباًلغ في الشيء.  نىًطسه كنىطيسه
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سٍَّستييا. كالنػاطس: الجاسػكس   ، كتىنىطٍَّستي األخبار: تىجى كتىنىطَّسى عف األخبار: بىحىثى
منظػػػكر: كالتَّػػنىطيس: التَّقىػػػذير.  كقػػد اسػػتعمؿ لفػػػظ التَّػػنىطيسي لممبالغػػػة فػػي التَّطىي ػػر كقػػػاؿ ابػػف

كمنػػػو حػػػديث عمػػػر، رضػػػي اهلل عنػػػو: أنَّػػػوي خػػػرجى مػػػف الخػػػبلء فػػػدعا بطعػػػاـو فقيػػػؿى لػػػوي: أال 
تتكضػػأ؟ قػػاؿ: لػػكال التػػنطس مػػا باليػػتي أف ال أٍغًسػػؿى يػػدم؛ قػػاؿ األصػػمعي: كىػػك المبالغػػة 

في الط ييكر كالتأن ؽ فيو.
 (1) 

114- :  ( ء كالسيفالطاء باليا )اقترافىػى طى سى
 (2) ىىطىسى الشيءى يىٍيطيسيوي ىىٍطسان: كسره؛ حكاه ابف دريد قاؿ: كلىًيٍس بثبت. 

115- :  ( كالبلـ الطاء بالياء)اقتراف ىػى ٍط ؿى سى
: العىٍسكىر الكبير.   اليىٍطمىسي كاليىطىمَّسي

ًضًو إذا أفاؽى. ابف األعرابي: تىيىٍطمىسى مف مىرى
 (3) 

116- :  ( لطاء بالكاك كالسيفا )اقترافكى طى سى
: المعركػػػػػة ألفَّ الخيػػػػػؿى تىًطسيػػػػػيا   ػػػػػره كدقَّػػػػػوي. كالػػػػػكىطيسي كطىػػػػػسى الشػػػػػيء كٍطسػػػػػان: كىسى

 : : التَّنيػػػػٍكر. كالػػػػكطيس: حفيػػػػرة تحتفػػػػر كييختبػػػػز فييػػػػا كييشػػػػكل، كًقيػػػػؿى ًطيسي بحكافًرىػػػػا. كالػػػػكى
: ىػي تن ػكر مػف حديػد، ك  : شيء ييتخػذ مثػؿ التَّنيػكر يختبػز فيػو، كقيػؿى ػر  الكيطيسي بػًو شيػبةوى حى

ًمػػيى الػكطيس، كىػػي كممػػة  نػػيف: اوف حى الحػرب. كقػػاؿ النبػػي صػمى اهلل عميػػو كسػػمـ، فػي حي
بَّػػرى بػػًو عػػف اشػػتباؾ الحػػرب كقياميػػا عمػػى  لػػـ تيٍسػػمىع إالَّ منػػو، كىػػك مػػف فصػػيح الكػػبلـ عى

 (4) ساؽ.
117-:  (طاء كالميـ)اقتراف الغيف بال طى ٍغ ـى شى

 (5) الطرفشة ضعؼي النظر.طغمش: النضر: الطغمشىةي ك  
118-:  (الطاء بالغيف كالشيف )اقتراف غى طى شى
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ًطػػػػػشه   ًطػػػػشى غىطىشػػػػان كاغطػػػػػاش، كرجػػػػؿه غى ػػػػػًش، غى الغىطىػػػػشي فػػػػي العػػػػػيف: ًشػػػػٍبوي العىمى
ًطػػػشى كامػػػرأةه غىٍطشػػى بىيةنػػػا الغىطىػػػًش. كالغىطىػػػشي الضػػعؼ فػػػي البصػػػر كمػػػا  كأغطػػشي كقػػػد غى

ٍينىٍيًو في الشمس؛ قاؿى رؤبة: يىٍنظير ببعض بصًرًه؛ كييقاؿ: ىك الذم  ال يىٍفتح عى
 أًرٍيييـي بالنَّظىًر التٍَّغًطيش 

 كالغيطاش: ظيممىة الميؿ كاختبلطيو، ليؿه أٍغطىشي كقد أٍغطىشى الميؿي بنفًسًو.
: مػػػف أسػػػماء السَّػػػرىاب؛ عػػػف أبػػػًف األعرابػػػي، قػػػاؿى أبػػػك عمػػػي: كىػػػك تصػػػغير  كًميىػػػاهي غيطىػػػٍيشو

كذلػػؾ ألفَّ شػػدَّة الحػػر تىٍسػػمىًدر  فيػػو األبصػػار فيكػػكف كالظ ممػػًة األٍغطىػػش تصػػغير التػػرخيـ 
؛ كأنشدى ابف األعرابي في تقكية ذلؾ: كَّةي عيمىي   كنظيره صى

لىدىٍيًو، كالمىًطي  لىوي أكاري   ظىًمٍمنا نىٍخًبطي الظٍَّممىاءى ظيٍيران 
(1) 

 (الطاء بالغيف كالراء )اقتراف غىٍطرش:-119
ريه غىٍطرىشىةن إذا أظمـ.غىٍطرىشى الميؿي بىصى  رىهي: أظمـ عميو التيذيب: غىٍطرىشى بىصى

 (2) 
121-:  (الطاء بالغيف كالميـ )اقتراف غطمشى

ػؿي   نػا، كبػًو سػمةيى الرجي الغطمشةي: األخذي قيػران. كتىغىٍطمىػشى فػبلف عمينػا تىغىٍطميشػان: ظىمىمى
ًمٍيمىةي النظر. كرجؿه غى  : العيفي الكى ـي غىٍطمىشان. كالغطمَّشي : اسػ : كميؿي البصػر. كغىطىمَّػشه طمَّشه

ػػػشي  شػػػاعر، مػػػف ذلػػػؾ؛ كىػػػك مػػػف بنػػػي شػػػًقرة بػػػف كعػػػب بػػػف ثعمبػػػة بػػػف ضػػػبَّة، كىػػػك الغىطىمَّ
: الظػػػالـ الجػػػاًئر؛ كلػػػك كػػػافى مػػػف بنػػػات الخمسػػػة ككانػػػت األكلػػػى نكنػػػان  ػػػشي ػػػبةي؛ كالغىطىمَّ الضَّ

 (3) أليظيرت لئبل يمتًبس بمثًؿ عىدىبَّس.
121-:  (الطاء بالفاء كالراء ف)اقترا فىٍطرىشى

ٍمػػػػػًب كفرطىشػػػػػت لمبػػػػػكًؿ؛ قػػػػػاؿ   جػػػػػت لمحى ػػػػػحىت الناقػػػػػةي إذا تىفىحَّ األزىػػػػػرم: الميػػػػػث فىٍرشى
 (4) األزىرم: فيكذا قرأتوي في كتاب الميث، كالصكاب فىٍطرىشت إالَّ أف يككف مقمكبان.

122-:  (الطاء بالكاك كالشيف )اقتراف كىطىشى
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ٍطشػػػػان كىكى   طىػػػػشى القىػػػػٍكـى عنةػػػػي كى طَّػػػػشى إلػػػػييـ أم لػػػػـ كى ـٍ دىفىعىييػػػػـ. كضػػػػربكهي فمػػػػا كى ػػػػيي طَّشى
طَّػشى إلػييـ تىٍكًطٍيشػان أم لػـ يىٍمػديٍد بيػًدًه كلػـ يػدفع عػف نفسػًو،  ييعًطًيـ، كفي الصحاح: فمػا كى
طىػشى كمػا كطَّػشى كمػا  كفي المحكـ: أم لـ يدفع عف نفسًو. كييقاؿ: سألتيو عف شيء فما كى

: أعطػى قمػيبلن؛ عػف ابػف األعرابػي؛ دىرَّعى أم ما بيَّفى لي شيئان  طَّػشى . كىكى . ككطَّشى عنػو: ذىبَّ
 كأنشد:
ٍصبىػةو    ىىبىٍطنىػا ببلدان ذاتى حيمَّى كحى
خػكافو ميبيفو عيقيٍكقيػا  ، كا   كميػكـو
طَّشيٍكا   سكل أفَّ أقكامان مف الناًس كى
 بأشياءى، لـ يىٍذىىٍب ضىبلالن طريقيػا 
: معنػػاهي لػػـ يىٍخػػؼى عمينػػا أنَّيػػـ قػػد أحسػػنكا إلينػػا. أم لػػـ يضػػع فعػػاليـ عنػػدنا، كقيػػؿ 

طةػػش لػػي شػػيئان كغىطةػػش لػػي  طةػػش لػػي شػػيئان حتػػى أذكيػػره أم افػػتح. المحيػػاني: كى الجػػكىرم: كى
 شيئان؛ معناهي افتح لي شيئان.

طَّػػػشى لػػػو إذا ىىيَّػػػأ لػػػو كٍجػػػوى الكػػػبلـ   : بيػػػافي طػػػرؼو مػػػف الحػػػديث. الفػػػرَّاء: كى كالػػػٌكٍطشي
 (1)كطىكَّشى إذا مىطىؿى غريمىوي. ابف األعرابي: التٍَّكًطٍيشي اإلعطاء القميؿ. كالعمؿ كالرأم.

123-:  (الصاد باليمزة )اقتراف أى صى صى
( كاحد كجمعو آصاص كىك األصؿ قاؿ الراجز:  )اأًلص  كاألىص 

 كًعزَّةي قىٍعصاءي لف تيناصى  ًقبلؿ مجد فرىغت أصاص 
أماليَّػو كركل ال تناصػى كذكػر بعضػيـ أفَّ  كأنشد ىذا الرجػؿ أبػك عمػي القػالي فػي 

 األٌص مثمث.
)تناصى( تفاعؿ مف ناصيتو أم جاذبت ناصيتو كييقاؿ تناصػى الػرجبلف إذا أخػذ  

 (2) كؿ كاحد منيما بناصية صاحبو )قعساء( ثابتة ال تكىف.
124-:  (الضاد باليمزة )اقتراف أ ضى ضى

ػػني أضػػان إذا اضػػ  ػػًنى إلػػى كػػذا يىؤيض  طرني إليػػًو كقػػالكا يأتضػػني كيئضػػني ييقػػاؿ أضَّ
 )قاؿى رؤبة(:
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 فىمىطىمٍت بعضان كادٍَّت بعضا  دىاينتي أركل كالديكف تيٍقضى 
ةو مؤتىضا   كىي ترل ذا حاجى

وي سكاء فأمَّا قكليـ  وي مثؿ ىىضَّ ( أيضان الكسر ييقاؿ آضَّ  آضَّ يًئض  فيك –)األض 
عى آضى  لػييـ كمنػو قػكليـ فعمػتي كػذا ككػذا فبلف إلى أىًمًو أم رجعى إ -في معنى رجى

 (1) أيضان أم رجعت إليو.
 (الطاء باليمزة )اقترافأى طى طى: -125

)أىطَّ يػػًئط  أطَّػػان كأطيطػػان( كاألطػػيط صػػكت الرحػػؿ الجديػػد أك النسػػع إذا سػػمعت لىػػوي  
 صريران ككؿ صكت يشبو ذلؾ فيك أطيط قاؿ الراجز:

 ة األطَّاطىًة السبكؽً مف ًكظَّ   يىٍطرىٍحفى ساعات اني الغىبيٍكؽً  
 (2) يصؼ اببلن امتؤلت بطكنيا يىٍطرىحفى يتنفسف تنفسان شديدان شبييان باألنيف. 

 (الطاء بالباء)اقتراف بى طى طى: -126
ػػػا الطػػػاًئر الػػػذم ييسػػػمى الػػػبط فيػػػك أعجمػػػي   ػػػزح يىبيط ػػػوي بىطَّػػػان( إذا شػػػقَّوي فأمَّ )بىػػػطَّ الجى

 العىجىب قاؿى الشاعر:-كالبطيط–ككباره ااًلكىز  كالبط عند العرب صغاره  -معرب معركؼ
ًج الخكالي  ألمَّا تعجبي كتػرم بطيطان    (3)مف الَّبلًئٍيفى في الًحجى

 
127-:  (الصاد بالتاء)اقتراف  تى صى صى

 كالصىت  الضرب باليد كالدفع قاؿى رؤبة: -صىتب –استيعمؿ مف معككًسيا  
 ٍأطأى مف شىػٍيطىانػًو التٍَّعتةيطى   كطىاًمػًح النَّخكىًة ميػٍسػتىًكتة  
كةى عرانيف العدل كىضتةى     صى

 (4) كصتيت مف الناس أم ًفٍرقىة.

 كمف السابؽ نخرج بمايمي:
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 .41، ص1جابف دريد، جميرة المغة  (4)
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 ط، ع، ؽ، غ، ش، ر، د، خ، ح، ج، ت، تقترف الصاد باألصكات التالية )ب، -1
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 ق، ف، ـ، ؿ، ؾ، ؽ، ع، خ، ر، ح، ج، )ب، التالية رف الضاد باألصكاتتتق -2
 م( ك، د، غ( كال تقترف ب)خ، ط،

 ـ، ؼ، غ، ع، ؽ، ش، ز، ر، خ، ح، ث، ب، )تقرف الطاء باألصكات التالية -3
 ؾ( ض، ؿ(كال تقرف )د، س، ص، ش، ق، ك، ف،

 ؿ، ؾ، ؽ، ؼ، غ، ح، ر،ع( كال تقترف )خ، تقرف الظاء باألصكات التالية )ب، -4
 م( ق، ك، ف، ـ،
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ٍكفى نظػائر لجميػع صػكامت كأٌما فقياء التج  كيد كالقراءات، كمنيـ ابف الجزرم، فىيىرى
اإلطباؽ: الطاء مع التاء، كالصاد مع السيف، كالظاء مع الذَّاؿ، كالضاد مع الدَّاؿ، كىذه 

مسألة تاريخية حكليا اجتياده كسيعه عند عمماء الساميات ككذا العربية.
(1) 

يـ لػيس قػادران عمػى مقػدار ثابػت فػي كفي ممحكظات فقياء التجكيد خاصة، فػالتفخ 
(، كأضػػػػػعفو فػػػػػي الظػػػػػاء )ظىٍيػػػػػر: TABLكػػػػػؿ المطبقػػػػػات؛ فأشػػػػػدَّهي فػػػػػي الطػػػػػاء )طىٍبػػػػػؿ: 

ZAHR :ػػػػػٍبر ػػػػػٍيؼ: SABR(، كالصػػػػػاد كالضػػػػػاد كسػػػػػطه بينيمػػػػػا )صى ( DAYF(، ك)ضى
(، ثػـ السػككف TOST(، ثػـ الضػـ )طيٍسػت: TARDكمقداره األعمى مػع الفػتح )طػرد : 

 (.TEFLسر كىك أضعفيا )ًطٍفؿ: (، ثـ الكQATR)قطٍر: 
تحػػكزي الصػػكامت التػػي ييبنػػػى منيػػا المقطػػع المطبػػؽ، عمػػػى صػػفات قػػكة ذاتيػػػة، ال  

عارضػػة، ممػػا يجعػػؿ خاصػػية التػػأثير فييػػا أعظػػـ مػػف خاصػػية التػػأثير؛ فالصػػاد فييػػا مػػف 
طبػػاؽ كالصػػفير، كالضػػاد بيػػا الجيػػر كاالنفجػػار كاإلطبػػاؽ كاالسػػتطالة، صػػفات القػػٌكة: اإل

كىػػذا كالضػػاء فييػػا الجيػػر كاالنفجػػار كاالطبػػاؽ   بيػػا الجيػػر كاالنفجػػار كاإلطبػػاؽكالطػػاء 
 يؤثر في كؿ أحكالًو، تفخيمان عمى جكاره مف الصكامت كالحركات.

كمػػػػا يػػػػؤثر المقطػػػػع أك الصػػػػكت المطبػػػػؽ بصػػػػكامت الجػػػػكار؛ كذًلػػػػؾى فػػػػي صػػػػيغة  
مقطػػػػع )االفتعػػػاؿ(، حيػػػث يتشػػػكؿ مقطػػػػع مقفػػػؿ مػػػف نمػػػػط )ص ح ص(، متمػػػكه مباشػػػرة ب

ػة  ٍرجى قصير مفتكح مف نمط )ص ح(؛ فإف كانت قىٍفمىة المقطع األكؿ بصػامت مطبػؽ، كخى
الثاني بصامت )التاء( المستفؿ الميرقؽ، فإفَّ قكة الصامت المطبػؽ تطغػى عمػى المرقػؽ، 
 ، فيتبلشػػػػى، كييسػػػػتبدؿ بػػػػو صػػػػامت ميجػػػػانس لػػػػوي فػػػػي القػػػػكة، مثممػػػػا ىػػػػك فػػػػي )اٍصػػػػطحبى

دى، كأظم عى، كاطَّرى (. ففػي الصػيغة كاٍضطىجى ـى دى، كاٍظػتىمى عى، كاطَّػرى ، كاٍضتىجى ( كالقياس )اٍصتىحىبى ـى
( يتحػػٌكؿ صػػامت )التػػاء( إلػػى )الطػػاء(، فػػي المكقػػع الػػذم يكػػكف فيػػو  الفعميػػة )اٍصػػطىحىبى

 t  __t /s.)_(2)مسبكقان بالصاد، تبعان لمقاعدة الرمزية المسانية 
                                                

 

ـ، 2115فيشر، كلؼ، دراسات في العربية، تحقيؽ: سعيد البحيرم، مكتبة اوداب، القػاىرة،   (1)
إلى نحػك المغػات ، مكسكاتي، مدخؿ 51. ككانيتنك، دركس في عمـ األصكات، ص332ص

.53ـ، ص1971، أنيس ،ابراىيـ، األصكات المغكية، األنجمك، 58السامية، ص

 

.136، ص1976محجكب، فاطمة، دراسات في عمـ المغة، دار النيضة، مصر،   (2)

 

 
 
 
 
 

 عـرابـل الـالفص
 أثر أصوات التفخيم في نظائرىا المرققة في بنية الكممة العربية5 0.2

ٍكفى أفَّ ألصػػكات اإلطبػػاؽ نظػػائر   لقػػد كػػاف فقيػػاء المغػػة األيكؿ، كمػػنيـ سػػيبكيو يىػػرى
مرققو تتمثؿ بػً: الطاء مػع الػداؿ، كالصػاد مػع السػيف، كالظػاء مػع الػذاؿ، كال نظيػر مرققػان 

 لمضاد.
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بلء بػأعبله، فيكػاد ال ييكًقػعي أٌما المقطع المشػتمؿ عمػى مقطػع مػف صػكامت االسػتع 
أثػػػران مممكسػػػان عمػػػى المقػػػاطع المجػػػاكرة، ال فػػػي صػػػكامت كال فػػػي حركػػػات، إالَّ بشػػػيء مػػػف 
)تفخيـ التقميؿ( مع الصكامت الشػبيية بالمسػتعمية، كىػي المحصػكرة االتسػاع )بػالحمؽ أك 
، الطبػػػؽ أك األنػػػؼ أك الشػػػفة( مػػػف المجمكعػػػة الثانيػػػة )أ، ىػػػػ، ع، ح، ؾ، ـ، ف، ؼ، ب

 ك(. كعمكمان فحركٌية المقطع المستعمي ىينا تخضع لمقكاعد بالتصك ر المكالي:
ػـ، ال جػكارًه، -1 كؿ مقطع بو صػامت أك اثنػاف مػف صػكامت االسػتعبلء، فيػك نفسػو ميفىخَّ

، qard، قىػػٍرض: qadr، قػػٍدر: gadanسػػكاء أكػػافى مقطعػػان مفتكحػػان أـ مغمقػػان، )غػػدان: 
مىؽى:   (.›šarعىٍرش:  ،maryam، مريـ: alaqhخى

المقطػػػع المسػػػتعمي يػػػؤثر تفخػػػيـ )تقميػػػؿ( فػػػي جػػػكارًه، إذا كػػػاف مشػػػتمبلن عمػػػى صػػػكت -2
مىؽى:  : maraq( ك )مىػرىؽى: alaqمستعؿ مف المجمكعة أعبله )عى ػرى ( ك amar( ك )أمى

 : ػػػرى ػػػو: gamar)غىمى مىػػػٍب: rahmah( ك )رىٍحمى ( ك abazh( ك )خبػػػز: galab( ك )غى
مىٍؿ:   (.alalah)خى

 (.qirtaasخَـّ المقطع المستعمي كلك مكسكران بجكار مقطع ميٍطًبؽ: )ًقٍرطاس: ييف-3
ػػػػػػـ المقطػػػػػػع المسػػػػػػتعمي بنػػػػػػكاة الكسػػػػػػرة أك اليػػػػػػاء، )ًشػػػػػػٍرعىو: -4 (، )ًرمػػػػػػاح: širahال ييفخَّ

rimaah :باًطؿ( ،)baatil :  (.irahsa(، )سىًخرى
ػػػػػـ المقطػػػػػع المفتػػػػػكح القصػػػػػير قبػػػػػؿ صػػػػػكت مسػػػػػتعؿ مػػػػػف مجمكعػػػػػة ال-5 صػػػػػكامت ال ييفخَّ

(، aahsaالمسػػػػتفمة مػػػػف المجمكعػػػػة األكلػػػػى )ت، ث، د، ذ، ش، ج، م(، )سػػػػخاء: 
 : ؿى : taqwaa(، )تقكل: tardaa(، )تىرضى: alhda)دىخى : aqulat(، )ثىقيػؿى (، )شىػغىرى
agaraš : رى  (.arahad(، )ذىخى

 
 

هي كمف ذلؾ أف تقع فاء افتعؿ )صادان أك ضادان( أك )طاءن أك ظاءن(، فىتيقمىب ليػا تػاؤ  
دى، كاضػػػطمـ . ككػػػذلؾ تقريػػػب الحػػػرؼ مػػػف (1)طػػػاءن كذلػػػؾ نحػػػك اصػػػطىبىر، كاضػػػطرب كاطَّػػػرى

التزديػػػر( كعميػػػو قػػػكؿ -مػػػزدر( كفػػػي )التصػػػدير-الحػػػرؼ، نحػػػك قػػػكليـ: فػػػي نحػػػك )مصػػػدر
                                                 

( 1987-1986،)1البدراكم، زىراف، مبحػث فػي قضػية الرمزيػة الصػكتية ،دار المعػارؼ، ط  (1)
 .143ص



84 

 

ػٍف فيػٍزدى لىػوي( أم فيًصػٌد لػو، ثػـ أيسػكنت العػيف عمػى قػكليـ فػي  ـ مى العرب فػي المثػؿ )لػـ يٍحػرى
. فصار تقد : ضيٍربى يره: فيٍصدى لوي، فمما سكنت الصاد فضعيفىت بًو كجاكرت الصػاد ضيًربى

بىػػػٍت منيػػػا بػػػأف أًشػػػمٍَّت شػػػيئان مػػػف لفػػػظ الػػػزام –كىػػػي مجيػػػكرة  -الػػػٌداؿ–كىػػػي ميمكسػػػة  قيرة
 (1) المقاربة لمداًؿ بالجير.

ككذلؾ يقكؿ: "كمػف ذلػؾ أف تقػع السػيف قبػؿ الحػرؼ المسػتعمي فتيقىػرَّب منػو بقمبيػا  
، صادان عمى ما ىك  ػٍقتي مبيف في مكضعو مف باب اإلدغاـ. كذلؾ كقكليـ فػي سػقت: صي

يؽ، كفػي  ػكى ػٍممىؽ كصي كفي السكًؽ: الصيٍكؽ، كفي سبقت: صبقت، كفي سىٍممىؽ كسىكيؽ: صى
سػال  كسػاخط: صػال  كصػاخظ، كفػي سػػقر: صػقر، كفػي مسػالي : مصػالي . كمػف ذلػػؾ 

بػػكا السػػيف مػػف الػػدَّاؿ بػػأف قمب كىػػا تػػاء، فصػػارت ًسػػٍدت فيػػذا قػػكليـ سػػت أليػػا ًسػػٍدس، فقرَّ
َـّ إنَّيػػـ فيمػػا بعػػد أبػػدلكا الػػدَّاؿ تػػاء لقربيػػا منيػػا؛ إرادةن لئلدغػػاـ اوف،  تقريػػب لغيػػر إدغػػاـ، ثيػػ
فقػػػػالكا سػػػػت. فػػػػػالتغيير األٌكؿ لمتقريػػػػب مػػػػف غيػػػػػر إدغػػػػاـ، كالتغييػػػػر الثػػػػػاني مقصػػػػكد بػػػػػًو 

 (2)اإلدغاـ".
ك قػاؼ، أك طػاء، جػاز قاؿ البطميكسي: "كؿ سػيف كقعػت بعػدىا غػيف، أك خػاء، أ 

، (ٔاألنفػػػػػػػاؿ: ) چں    ڻ  ڻ   ڻ   چ  قمبيػػػػػػػا صػػػػػػػادان، كذلػػػػػػػؾ مثػػػػػػػؿ قكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى: 
، كصػػقر، كمثػػؿ: صػخر كسػػخر مصػػدر سػػخرت (ْٖالقمػػر: ) چىب  يب   چكييصػاقكيف، ك

منػػػو إذا ىػػػزأت؛ فأمػػػا الحجػػػارة فالبالصػػػاد ال غيػػػر. كشػػػرط ىػػػذا البػػػاب أف تكػػػكف السػػػيف 
خرة بعػػػدىا، كأف تكػػػكف ىػػػذه الحػػػركؼ مقاربػػػة ليػػػا ال متقدمػػػة عمػػػى ىػػػذه الحػػػركؼ ال متػػػأ

متباعػػدة عنيػػا، كأف تكػػكف السػػيف ىػػي األصػػؿ، فػػإف كانػػت الصػػاد ىػػي األصػػؿ لػػـ يجػػًر 
نَّمػا قمبكىػا  قمبيا سينان؛ ألفَّ األضعؼ ييقمب إلى األقكل كال ييقمب األقكل إلى األضعؼ، كا 

كالسيف حرؼه مسػتفؿ؛ فثقيػؿى صادان إذا كقعت بعدىا ىذه الحركؼ ألٌنيا حركؼ مستعمية، 
ـى حػػرؼ االسػػتعبلء لػػـ ييٍكػػرىه  ػػف ؿ، ليػػا فيػػًو مػػف التكميػػؼ؛ فػػإذا تقػػدَّ عميػػـ االسػػتعبلء بعػػدى التَّسى

                                                 

 .146-145ف، مبحث في قضية الرمزية الصكتية، صالبدراكم، زىرا  (1)

 .145-144البدراكم، زىراف، مبحث في قضية الرمزية الصكتية، ص  (2)
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كقػػكع السػػيف بعػػد؛ ألٌنػػوي كاإلنحػػدار مػػف الٍعميػػٍك كذلػػؾ خفيػػؼ ال كمفػػة فيػػو. فيػػذا ىػػك الػػذم 
 (1)عند السماع". يجكز القياس عميو مف ىذا الباب، كما عداهي فإنَّما يكقؼ فيوً 

ل األصوات5  أثر أصوات التفخيم في بنية الكممة في تحوُّ
تيعد ظاىرة اإلبداؿ مف الظكاىر البارزة في المغة العربية، إذ تناكليا العمماء 
العربي بالدًرس كالتعميؿ، عندما أخذكا بجمع المغة كمفرداتيا. فقد اعتنكا بيا فجمعكا ما 

 اًظ ىذه الظاىرًة كأطمقكا عمييا اإلبداؿ.تىمىكَّنكا مف جمًعًو مف ألف
كقد أىٍجمىعى العمماء العرب في تعريؼ اإلبداؿ بأنَّو: إقامة صكت مقاـ صكت، إٌما 

ٌما استحسانان، أك أف تجعؿ صكتان مكاف صكتو آخر ميطمقان. ٌما صنعة، كا   (2) لضركرة، كا 
ميٍحكىمىة، السٌيما  كمنو اإلبداؿ القياسي كىك: اإلبداؿ الذم يخضع لقكاعدى صرفٌية

في صيغتي )افتعؿ كاالفتعاؿ(، فمثبلن تيبدؿ تاء االفتعاؿ )طاءن( إذا كاف قبميا أحد 
عى( التي تككف عمى  أصكات اإلطباؽ: )الطاء، كالظاء، كالصاد، كالضاد(. نحك)اضطجى

عى( ، ككذلؾ إبداؿ التاء مف الطاء في قكليـ فستاط في فسطاط قاؿ (3) القياس )اضتجى
نةي: "فالتاء فيًو بدؿ مف الطاء لقكليـ في الجمع فساطيط كلـ يقكلكا فساتيط ابف ج

فان" ر  . كلـ ييعىٌمؿ اإلبداؿ كىك كاًضحه قياسان إذ التاء كالطاء مف (4)فالطاء إذف أعـ تىصى
ذا ريقةقت الطاء صارت تاءن  مخرج كاحد، كا 
. كالكممة بعد ىذا معرَّبة عمى ما ذكره (5)

ذا نيًطقت السيف مفخمةن بحيث تقترب ، ف(6)الجكاليقي بل يبعيد أف يدخميا التغيير لذلؾ. كا 
ذا نيًطقت سينان خالصةن ماؿى المساف بالطاء  مف الصاد كانت الكممة الفسطاط بالطاء، كا 
إلى حرؼ أكثر مناسبةن لمسيف كىك التاء. أما ما ذكرهي مف أفَّ التاء بدؿ مف الطاء ألفَّ 

                                                 

ىػ(، الفرؽ بيف الحركؼ الخمسػة، بغػداد، تحقيػؽ: عمػي 521-ىػ444البطميكسي، ابف السيد)  (1)
 .711-719، ص1976زكيف، مطبعة العاني، 

 .7، ص7، ابف يعيش، شرح المفصَّؿ، ج333غة، صابف فارس، الصاحبي في فقو الم (2)

 .271-271، ص3، ابف السرَّاج، األصكؿ، ج422، ص1سيبكيو، الكتاب، ج (3)

 .174، ص1ابف جنةي، سر صناعة اإلعراب، ج (4)

 .113ـ، ص1965، 3أنيس، إبراىيـ ، في الميجات العربٌية، ط (5)

ىػػػ(، المعػػرَّب مػػف الكػػبلـ 451ر )تالجػػكاليقي، أبػػك منصػػكر، مكىػػكب بػػف أحمػػد بػػف الخضػػ (6)
األعجمػػي عمػػى حػػركؼ المعجػػـ، كضػػع حكاشػػيو كعمػػؽ عميػػو: خميػػؿ عمػػراف المنصػػكر، دار 

 .297ـ(، ص1998-ىػ1419، )1الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط
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ره الفرَّاء مف قكلو: "ينبغي أف  الطاء أعـ تصرفان إذ لـ د عميو ما قرَّ يسمع فساتيط فقد ييرى
إذ قد ييفيـ مف قكلًو: كلـ أسمعيا فساسيط أنَّوي  (1)ييجمع فساتيط كلـ أسمعيا فساسيط".

سمعيا فساتيط. كحينئذو يككف االحتجاج بما قالوي ابف جني فيًو نظر، كينبغي أف ييصار 
 ك الكثرة؛ حيث إفَّ المسمكع الكثير في الجمع فساطيط.إلى احتجاج آخر مما أكرده كى

: مف قكليـ استاعى يستيع في  كمف ابداؿ التاء مف الطاء أيضان ما ذكرهي ابف جنية
نَّما قاؿ: "فالتاء بدؿ مف الطاء ال محالة" ، ككأٌنوي (2)اسطاع يسطيع، كلـ ييعمةٍمو ىنا كا 

س )ت م عى(، فبل محالةى إذف مف بكممة ال محالة ييشير إلى األصؿ )ط م ع( كلي
القكؿ بأفَّ التاء بدؿ مف الطاء. كقد ذكر التعميؿ في مكضع آخر؛ حيثي قاؿ: "كقالكا 

، كىذا صحيح بسبب (3)أيضان استاعى يستيع فأبدلكا الطاء تاء لتيكاًفؽ السيف في اليمس"
بمخرجيا  نطؽ السيف مف حيث قربيا مف اإلطباؽ قريبان مف مخرج الصاد أك احتفاظيا

، في فحصتي (4) خالصان. كعمى ىذا أيضان أيٍبًدلت التاء طاءن في قكليـ )فحصط برجمي(
 برجمي كذلؾ راًجعه لمكاف الصاد.

فتيقمب ليا تاؤه -كمف ذلؾ أف تقع فاء افتعؿ صادان أك ضادان أك طاءن أك ظاءن 
دى كاظطمـ، فيذا تقريبه مف غير  -طاء إدغاـ ككذلؾ كذلؾ نحك اٍصطبر كاضطرب كاطَّرى

د. فقد أبدلت تاؤه طاءن حيث إفَّ أصؿ الكممة اصتبر، اضترب، اٍطتردى،  ما اطَّرى
 (5)اظتمـ.

كيقكؿ ابف جنةي: "كمف ذلؾ أف تقع السيف قبؿ الحرؼ المستعمي فىتيقىرَّب منو  
بقمبيا صادان عمى ما ىك ميبيَّف في مكضعو مف باب اإلدغاـ. كذلؾ كقكليـ في سقت: 

، كف ٍممىؽ صيقتي يؽ: صى ، كفي سىٍممىؽى كسيكى : صبقتي ي الس ٍكًؽ: الص كؽ، كفي سبقتي

                                                 

 .174، ص1ابف جني، سٌر صناعة اإلعراب، ج (1)

 .174، ص1، جابف جني، سٌر صناعة اإلعراب (2)

 .214، ص1صناعة اإلعراب، ج ابف جني، سرٌ  (3)

 .225، ص1ابف جني، سٌر صناعة اإلعراب، ج (4)

بيػركت، -دار الكتػب العمميػو عبػد الحميػد ىنػداكم، عثمػاف، الخصػائص، تحقيػؽ:ابف جني،  (5)
 .143، ص2ج ،ـ2001 ،3ط
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يؽ، كفي سال  كساخط: صال  كصاخط، كفي سقر: صقر، كفي مسالي :  كصيكى
 (1)مصالي . 

كيركم المغكيكف ركايةن طريفةن لمثؿ ىذا اإلبداؿ؛ إذ ًإنَّيـ يحككف: أٌنو قد اختمؼ 
بالسيف، كقاؿ اوخر بالٌصاد، فتحاكما إلى أعرابي  رجبلف في )الصقر(، فقاؿ أحديىيما:
. كىذا يدلنا عمى أٌنيا لغات القبائؿ تختمؼ فكؿ (2)فقاؿ: أٌما أنا فأقكؿ )الزَّقر( بالزاء

 قبيمة تنًطؽي بما يبلئـ طباعيا.
كمثمو إبداؿ السيف صادان، كذلؾ إذا جاءت قبؿ )القاؼ، كالغيف، كالخاء( في 

عف الحكاجز بينيا، كىك ميطًَّرد في لغة بني العىنبر كىي مف  كممة كاحدة، بغض النظر
، كسال ، كساًطع( ، كصال ، كساًطع( في )سيٍقتي ٍقتي . كقد (3)قبائؿ تميـ مف نحك: )صي

نىسبى العمماء ىذا اإلبداؿ إلى بني تميـ كىك نطقي ليجي، كقد كانت تنًطؽي السيف 
األصؿ، ثيَـّ أبدلت صادان لتيكاًفؽ أصكات  صادان، بدليؿ ذىابيـ إلى أفَّ النطؽ بالسيف ىك

 (4) اإلطباؽ.
ذا كاف بعد السيف غيف أك خاء أك قاؼ أك طاء  كفي ذلؾ قاؿ ابف جنةي: "كا 

                            (، كييساقكف، ك6)األنفاؿ: چں ڻچجاز قمبيا صادان، كذلؾ في قكلًو تعالى:

كأسبغ عميكـ نعمو، كأصبغى،  (، مس صقر، كسخر كصخر،48)القمر:  چىب  يبچ 
يؽ صكيؽ".  (5)كسراط، كصراط، كقالكا في سقت صيقت كفي سيكى

كمثمو مف الصاد في ازدقي، فالصاد حرؼ صفيرم، كذلؾ الزام، كالصاد مف 
حركؼ االستعبلء كالقاؼ. بخبلؼ الزام الذم ىك مف حركؼ االنخفاض كاالستفاؿ. 

صكت في سبقت كسقت كسممؽ كسكيؽ كقد قاؿ ابف جنةي كىك يتحدث عف تقريب ال
حيث ًقيؿى صبغت كصقت كصممؽ كصكيؽ بالصاد: "كالقاؼ حرؼ مستعؿو كالسيف 

                                                 

 .145-144، ص2ابف جني، الخصائص، ج (1)

المغػة كأنكاعيػا، شػرحو: محمػد أحمػد  السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، المزىر فػي عمػكـ (2)
 .475، ص1جاد المكلى، عمي البجاكم، كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار الفكر، ج

 .431، ص3، ابف السرَّاج، األصكؿ، ج429-428، ص2سيبكيو، الكتاب، ج (3)

 .429-428، ص2سيبكيو، الكتاب، ج (4)

 .221، ص1ابف جنٌي، سر صناعة اإلعراب، ج (5)
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غير مستعؿ إالَّ أنَّيا أخت الصاد الميستعمية فقرَّبكا السيف مف القاؼ بأف قمبكىا إلى 
 (1)أقرب الحركؼ إلى القاؼ مف مخرج السيف كىك الصاد".

سيف كقعت بعدىا غيف، أك خاء، أك عيف، أك كفي ىذا قاؿ البطميكسي: "كؿ 
(، 6)األنفاؿ: چں ڻچقاؼ، أك طاء، جاز قمبيا صادان، كذلؾ مثؿ قكلو تعالى: 

، ك خىر مصدر سخرت 48)القمر:  چىب  يبچ  كييصاقكفى ر كصى (، كصقر، كمثؿ سىخى
؛ فأمَّا الحجارة فبالصاد ال غير، كمثؿ قكلو تعالى: ڤ   ڤ  ڦ  چ منوي إذا ىىزىٍأتى

راط ك(ٗٔاألعراؼ:)چڦڦ لقماف: ) چڀ   ٺ  ٺ چ، كبًصطةن، كالسةرىاط كالصة
بىغتي (َِ اًبغ: إذا طاؿ فأمَّا صى بىغى فيك صى ، ك)أصبغ(، كسىبىغى الثكبي فيك سابغه، كصى

بىاغ فبالصاد ال غير. كشرط ىذا الباب أف تككف السيف ميتقدةمةن عمى  الثكب: مف الصة
ا، كأف تككف ميتقاربةن ليا ال متباعدة عنيا. كأف تككف ىذه الحركؼ ال متأخرةن بعدى

ٍز قىٍمبييا سينان؛ ألفَّ األضعؼى  ادي ىي األصؿ لـ يىجي ، فإف كانًت الصَّ السيفي ىي األصؿي
ٌنما قمبكىا صادان إذا كقعت بعدىا  ييقمبي إلى األقكل كال ييقمبي األقكل إلى األضعًؼ، كا 

، فىثىقيؿى عمييـ االستعبلءي بعد ىذه الحركؼ ألٌنيا حركؼه مستعميةه،  كالسيف حرؼه ميستىفؿه
ـى حرؼي االستعبلًء لـ ييكره كقكعي السيف بعده؛ ألٌنوي  التَّسىفًؿ، لما فيًو مف الكيمفًة، فإذا تقدَّ
كاالنحدار مف العيمكة كذلؾ خفيؼه ال كيمفةى فيًو. فيذا ىك الذم يجكز القياس عميو مف 

 (2)ما يكقؼ فيًو عند السماع".ىذا الباب، كما عداهي فإنٌ 
كمف السابؽ كمو نخمص إلى أٌف اإلبداؿ الصرفي كالقياسي يخضع لمفاىيـ 
صرفٌية، استخمص منيا العمماء تمؾ التغيرات التي تطرأ عمى بنية الكممة فاإلبداؿ 
الحاصؿ في صيغة )افتعؿ( قد أجيدى العمماء فكرىـ في ىذا الجانب، فاإلبداؿ الصكفي 

يؿ )تاء االفتعاؿ( إلى صكت ييقارب التاء في المخرج، كلو صفة اإلطباؽ يقتضي تحك 
بو مف الصكت السابؽ لوي؛ لكي ينسجـ معو.  التي تيقرة

 
 أثر أصوات التفخيم في الرَّاء والالم في بنية الكممة العربية5  4.2

                                                 

 .211، ص1، جٌي، سر صناعة اإلعراب ابف جن (1)

 .711-719البطميكسي، الفرؽ بيف الحركؼ الخمسة، ص (2)
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 أكالن: الٌراء المفخمة:
يميا كحػديثيا، كلػو حيةػز الرَّاء مػف الكجيػة الصػكتية حػرؼه منطػكؽه لػدل األمػـ، قػد

في لغات العػالـ ككتاباتيػا، كحػرؼي الػراء ىػك الحػرؼ العاشػر مػف حػركؼ اليجػاء العربيػة 
كفػػؽ الترتيػػب األلفبػػائي، كمكقعػػو الحػػرؼ العشػػريف عمػػى حسػػب الترتيػػب األبجػػدم، كىػػك 

ٌمؿ(. 211يرمز إلى العدد مئتيف   (1) فيما ييعرؼ بػً )حساب الجي
الػراء فيػك قريػب جػدان مػف مكػاف خػركج النػكف، غيػرى أنَّػو  أما بالنسبة لمكاف خػركج

 (2) أدخؿ في ظير المساف قميبلن النحرافًو إلى البلـ.
 (3) كما أفَّ الراء أدخؿ في الفـ باتجاه الحمؽ مف النكف. 

إالَّ أفَّ بعػػض المحػػدثيف يػػذىب إلػػى أفَّ الػػرَّاء تتشػػكؿ بضػػرًب طػػرؼ المسػػاف عمػػى 
كمػػنيـ مػػف يعػػده لثكيػػان بتكػػرار ضػػربات المسػػاف عمػػى مػػؤخر  .(4)المثػػة، فيػػك صػػكته لثػػكم

 (5) المثة.
كقػػد الحػػظ سػػيبكيو فػػي حػػرؼ الػػرَّاء سػػمة تميػػزه مػػف سػػائر الحػػركؼ، فيػػك حػػرؼه 
منفػػرد ال يشػػاركو عمػػى صػػفتًو حػػرؼه سػػكاه، كىػػي صػػفة التكريػػر الصػػكتي، قػػاؿ سػػيبكيو: 

نحرافػػًو إلػػى الػػبلـ، كىػػك "كمنيػػا المكػػرر، كىػػي حػػرؼه شػػديد يجػػرم فيػػو الصػػكت لتكريػػرًه كا
 (6)حرؼ الراء".

                                                 

 .449، ص1الجكىرم، ، معجـ الصحاح في المغة كالعمكـ، مادة )الرَّاء(، ج (1)

، كابػػف جنػػي، سػػر 411، ص3، كابػػف السػػرَّاج، األصػػكؿ، ج433، ص4سػػيبكيو، الكتػػاب، ج (2)
، كابػػػػػػػػػػػػف 5، ص2بػػػػػػػػػػػػف جنةػػػػػػػػػػػػي، الخصػػػػػػػػػػػػائص، ج، كا56، ص1صػػػػػػػػػػػػناعة اإلعػػػػػػػػػػػػراب، ج

ق(، الممتػػع الكبيػػر فػػي التصػػريؼ، تحقيػػؽ: فخػػر الػػديف قبػػاكة، مكتبػػة لبنػػاف 669عصػػفكر)ت
 .113، كالداني، التحديد، ص425ـ،ص1،1996ناشركف ،ط

، كابػف جنػي، سػر 399، ص3، كابف السػرَّاج، األصػكؿ، ج431، ص4سيبكيو، الكتاب، ج  (3)
 .53، ص1صناعة اإلعراب، ج

،كعمر،أحمػػػد مختػػػار ، دراسػػػة الصػػػكت 132حسػػػاف، تمػػػاـ ،منػػػاىج البحػػػث فػػػي المغػػػة، ص (4)
   .271المغكم، ص

 . 345بشر،كماؿ، عمـ األصكات، ص     (5)

 . 435، ص4سيبكيو، الكتاب، ج (6)
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كقػػاؿ فػػي مكضػػع آخػػر: "الػػرَّاء إذا تكمٍَّمػػتى بيػػا أيخرجػػت كأنيػػا مضػػاعفة، كالكقػػؼ 
 . كالمقصكد بذلؾ ىك تكرار اىتزازات المساف في أثناء النطؽ بًو.(1)يزيدىا إيضاحان"

اء حػػرؼي كيؤكػػد ابػػف يعػػيش صػػفة التكػػرار فػػي صػػكت الػػرَّاء فيقػػكؿ: "اعمػػـ أفَّ الػػرَّ  
تكريػػػػر، فػػػػإذا نطقػػػػت بػػػػًو خػػػػرجى كأنَّػػػػوي متضػػػػاعؼ كفػػػػي مخرجػػػػًو نػػػػكعي ارتفػػػػاع إلػػػػى ظيػػػػر 

 (2)المساف".
كما أفَّ الػراء حػرؼه شػديده يجػرم فيػو الصػكت لتكريػره كانحرافػو إلػى الػبلـ فتجػافى 

 (3) لمصكت كالرَّخكة، كلك لـ يكٌرر لـ يجًر الصكت فيو.
ػػا كصػػؼ الػػراء بالصػػكت أك الحػػرؼ المكػػ رر فػػذلؾ "أنَّػػؾى إذا كقفػػتى عميػػو رأيػػتى أمَّ

 (4)طرؼ المساف يتعثَّر لما فيًو مف التكرير".
قػػػاؿ ابػػػف عصػػػفكر: "كأٌمػػػا الػػػٌراء فمتكػػػرار الػػػذم فييػػػا، كقػػػد يتجػػػافى المسػػػاف بعػػػض 

 (5)تجاؼو فيجرم معو الصكت".
كيتميػػز الػػراء بأنػػو حػػرؼ مكػػرر، كنعنػػي بػػالتكرار: تحػػر ؾ طػػرؼ المسػػاف كارتػػداده 

عمػػػى مقدمػػػة الفػػػـ، كذلػػػؾ إذا كقفنػػػا عميػػػو رأينػػػا طػػػرؼ المسػػػاف يتعثػػػر بمػػػا فيػػػو مػػػف سػػػريعان 
ًسػػػب فػػػي اإلمالػػػة بحػػػرفيف، ال  (6) التكريػػػر. كسيػػػمةي لػػػذلؾ مػػػف بػػػيف الحػػػركؼ: المكػػػرر كحي

 بحرؼ كاحد.

                                                 

 .136، ص4، ج سيبكيو، الكتاب (1)

 .177، ص4ابف يعيش، شرح المفصَّؿ، ج (2)

 .413ص ،3ابف السرَّاج، األصكؿ، ج (3)

ق(، 669-597. كاإلشػػبيمي، ابػػف عصػػفكر)69، ص1بػػف جنػػي، سػػر صػػناعة اإلعػػراب، جا (4)
ـ، 1،1996الممتع الكبير في التصريؼ، تحقيؽ: فخر الديف قباكة، مكتبة لبناف ناشػركف، ط

 .428ص

ىػػػ(، المقىػػرَّب، تحقيػػؽ: أحمػػد عبػػد السػػتار الجػػكارم، 669ابػػف عصػػفكر، عمػػي بػػف مػػؤمف )ت (5)
 .358ـ(، ص1971لجبكرم، مطبعة العاني، بغداد، )كعبد اهلل ا

-ىػػػػػ1399ىػػػػػ( )817-729الفيػػػػركز آبػػػػادم، مجػػػػد الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف يعقػػػػكب الشػػػػيرازم، ) (6)
 .131، ص2ـ(، القامكس المحيط، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ج1979
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ػػنؼ  حػػػرؼ الػػػرَّاء أيضػػػان فػػػي الدراسػػػات المعاصػػػرة بأنَّػػػوي كحػػػدةه مػػػف الصػػػكامت  كييصى
 . (1)المكررة

كىػك الحػرؼ المكػرر كسػائر الحػركؼ غيػر  (2) المحدثيف بالمكرر. كيصفوي بعضي 
   (3) مكررة.

كقاؿ رمضػاف عبػد التػكاب فػي ذلػؾ: أٌمػا الػراء صػكت تكػرارم مجيػكر، يػتـ نطقػو 
بػػػأف ييتػػػرؾ المسػػػاف مسػػػترخيان، فػػػي طريػػػؽ اليػػػكاء الخػػػارج مػػػف الػػػرئتيف، فيرفػػػرؼ المسػػػاف، 

ى كصػؼ الػرَّاء بأنػو صػكت تكػرارم، كيضرب طرفوي في المثة ضربات متكػررة. كىػذا معنػ
 (4)ىذا باإلضافة إلى حدكث ذبذبة في األكتار الصكتٌية، عند نطؽ ىذا الصكت".

كليذا نجد األطفاؿ عندما يفػركف مػف الػراء لمػا فييػا مػف تكريػر يتحكلػكف بيػا إلػى 
الػبلـ فيقكلػػكف فػػي راح مػػثبلن الح فػػبل يمتنػػع أف يقػػع العكػػس ليػػذا القيػػرب أعنػػي أف يتحػػكؿ 
البلـ إلى الراء. كقد ذكر ابف جني كممتيف األكلى "قكليـ امرأة جٌربانػة كجمَّبانػة إذا كانػت 

ابة". كنٌص عمى أٌنوي لػيس مػف اإلبػداؿ بػؿ ىمػا لغتػاف كعمَّػؿ ذلػؾ بػأٌف لكػؿ كاحػدة  (5)صخَّ
بػػدالن مػػف الكممتػػيف اشػػتقاقان. كالثانيػػة "قػػكليـ فػػي الػػدرع: نثىػػرىهي كنىثىمىػػوي فينبغػػي أف يكػػكف الػػراء 

 (6) مف البلـ لقكليـ نثؿ عميو درعو كلـ يقكلكا نثرىا فالبلـ أعـ  تصرفان.
كقكلػػو بػػأٌف الػػرَّاء فػػي نىثىػػرىهي بػػدؿ مػػف الػػبلـ فػػي نثمىػػوي قػػاًئـه عمػػى أصػػؿ سػػبؽ أف قػػرره 
ـى بأٌنػػوي األصػػؿ كالثػػاني بػػدؿ، كقػػد أكردنػػا ىينػػا  ػػ كى كىػػك إذا كػػاف أحػػد الحػػرفيف أعػػـ تصػػرفان حى

ؿ عميو درعو بالبلـ كلـ يقكلكا نثر، كقد نقؿى صاحب المسػاف ذلػؾ أيضػان عػف أنيـ قالكا نث
 . فبل مناص مف القكؿ باإلبداؿ عمى مذىبو كأصكلو كىما بمعنى كاحد.(7)ابف السكيت

                                                 

   .56ـ، ص1998حجازم، محمكد فيمي، المدخؿ إلى عمـ المغة، دار قباء، القاىرة،  (1)

. 346. كبشػػر، كمػػاؿ،عمـ األصػػكات، ص132حسػػاف، تماـ،منػػاىج البحػػث فػػي المغػػة، ص (2)
. كعمر، أحمد مختار ، دراسػة 66ـ،  ص1971أنيس، إبراىيـ، األصكات المغكية، األنجمك،

 .271الصكت المغكم، ص

 .55فندريس، المغة، ترجمة: عبد الحميد الدكاخمي كمحمد القصاص، ص (3)

 .48ضاف، المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم، صعبدالتكاب، رم (4)

 .215، ص1ابف جني، سر صناعة اإلعراب، ج (5)

 .26، ص1ابف جني، سر صناعة اإلعراب، ج (6)

 .169، ص14ابف منظكر، لساف العرب، ج (7)
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أٌما قكلو في امرأة جربانو كجمبانة أنيما أصبلف كاستداللو بأٌف لكؿو منيما اشػتقاقان 
اح ألٌنيػػػػا صػػػػخابة كأٌمػػػػا جربانػػػػة فمػػػػف جػػػػرَّب األمػػػػكر إذ إٌف )جمبانػػػػة مػػػػف الجمبػػػػة كالصػػػػي

 (1) كتصٌرؼ فييا(.
ـى أٌنوي استدالؿه صحيح، كلكف المعنى ليس كاحػدان بيػذا التأكيػؿ، إذ أحػدىما  رى فبل جى
مػػػف الجمبػػػة كاوخػػػر مػػػف التجريػػػب كفػػػرؽه كاضػػػحه بػػػيف األصػػػميف فػػػبل يصػػػح بحثيمػػػا مػػػع 

المعنيػػيف كيكػػكف مثميمػػا كمثػػؿ قػػكليـ: كػػرعى اإلبػػداؿ أك مػػا يػػكىـ اإلبػػداؿ إذا كانتػػا بيػػذيف 
الرجػػؿ ككىمىػػعى، مػػثبلن لػػك أردنػػا أف نتكمٌػػؼ لبحثناىمػػا تحػػت مػػا ييتػػكٌىـ أنػػو ابػػداؿ كىػػك لغػػة، 
كلقمنػا إٌف الكممتػيف تػدالف عمػى الضػعة إذ كىػرىعى بمعنػى اجتػرأ بأكػؿ الكػراع، ككىمىػعى أصػػابتو 

ي يسػػيؿ تبلعػػػب المسػػاف كالجيػػػاز كالػػٌراء مػػػف األصػػكات التػػػ (2) شػػقكؽه ككسػػػ ه فػػي قدمػػػو.
النطقػػػي بيػػػا ، فيرقػػػؽ كيفخػػػـ ، كمػػػا ىػػػك كاضػػػح عنػػػد القػػػٌراء، كالمتيػػػازه بيػػػذه الصػػػفة فػػػي 
العربيػػة سػػييؿى عمػػى النػػاطؽ بيػػا أف يمغييػػا مػػف كبلمػػًو مػػع صػػحة جيػػاز نطقػػو، كطاقتػػًو 

  (3) عمى تبينيا كنطقيا.
لمغػػات األكركبيػػة كلعػػٌؿ ىػػذه الميػػزة فػػي صػػكت الػػٌراء ىػػي التػػي جعمتػػو فػػي بعػػض ا

يميؿ إلى الخفاء، كييمٌثؿ فندريس خفاء الراء في المغػة الفرنسػية بأنيػا اتجػاه عػاـ فػي لغػة 
الفرنسػػػييف الباريسػػػييف، يقػػػكؿ فنػػػدريس: "فإبعػػػاد الػػػٌراء مػػػف الفرنسػػػية يبػػػدك حينئػػػذو ميطابقػػػان 

سػػػية التجػػػاه عػػػاـ فػػػي المغػػػة، عمػػػى األقػػػؿ فيمػػػا يخػػػص الػػػٌراء الحمقيػػػة التػػػي تتميػػػز بيػػػا فرن
باريس. كاليـك نرل ىذه الػراء ال تيحػس إاٌل بقػدر ضػئيؿ فػي بعػض األكضػاع، إذا جػاءت 
بعد سػاكف فػي نيايػة الكممػة أك كقعػت بػيف حػركتيف، كلعميػا كانػت، قػد اختفػت مػف المغػة 
الفرنسية لػكال تػأثير المدرسػة كالكتابػة التقميديػة كالػراء االنكميزيػة التػي مػف أصػكؿ األسػناف 

ف كانػت مػف مخػرج آخػر، فكثيػر مػف اإلنجميػز ال ينطقكنيػا في طريػؽ االختفػ اء أيضػان. كا 
ف كانكا ال يعرفكف ذلؾ". ، كا   (4)اليـك

                                                 

 .216-215، ص1ابف جني، سر صناعة اإلعراب، ج (1)

 .77، ص3الفيركز أبادم، القامكس المحيط، ج (2)

العبيدم، رشيد عبد الرحمف، مباحث في عمـ المغة كالمسانيات، دار الشؤكف الثقافية العاٌمػة،  (3)
 .161ـ(، ص2112، )1بغداد، ط

 .71-71فندريس، المغة، تعريب :عبد الحميد الدكاخمي كمحمد القصاص، ص (4)
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كالمعركؼ في الراء العربيػة أنيػا راءاف مفخمػة كمرققػة كأنيمػا مجيكرتػاف، كيشػير 
في بعػض المغػات راءات متعػددة منيػا راء ميمكسػة، فيػك يقػكؿ: –فندريس إلى أٌف ىناؾ 

المػػػائعتيف،كاألخيرة منيمػػػا تػػػدعى  Lك  rطائفػػػة شػػػبو الحركػػػات الػػػبلـ كالػػػرَّاء "كييعػػػد فػػػي 
أحيانػػػان بالمتذبذبػػػة، كىػػػي تسػػػمية أكثػػػر دقػػػةن مػػػف األكلػػػى فيمػػػا سػػػاكناف ليمػػػا نقطػػػة نيطيػػػؽ 
محػػػػدكدة فػػػػي الفػػػػـ، كتعتمػػػػد عمػػػػى كضػػػػعو مػػػػا لمسػػػػاف، كيمكػػػػف أف تيٍصػػػػحىب أكالن تيصػػػػحب 

اف أغمػب االحيػاف؛ غيػر أٌنػوي يكجػد فػي بعػض بذبذبات حينجرية تنتج الجير. كىما مجيػكر 
 (1) المغات المات كراءات ميمكسة.

لقػػد جعمػػت الذبذبػػة التػػي يمتمكيػػا الػػراء ىػػذا الحػػرؼ يتصػػؼ بصػػفة صػػكتية أخػػرل 
ىي امتناعو أف ييدغـ في البلـ، قاؿ أبك البركات األنبػارم: "ال يجػكز أف تيػدغـ الػراء فػي 

لػراء؛ ألٌف فػي الػراء زيػادة صػكت كىػك التكريػر، فمػك البلـ، كما يجكز أف تيدغـ البلـ في ا
أيدغمػػت الػػراء لػػذىب التكريػػر الػػذم فييػػا باإلدغػػاـ؛ بخػػبلؼ الػػبلـ فإٌنػػوي لػػيس فييػػا تكريػػر 

 (2)يذىبي باإلدغاـ".
ؿ إلػػى  ممػػا تقػػٌدـ يبػػدك أٌف كجػػكد أنػػكاع مػػف الػػراءات بػػيف التفخػػيـ كالترقيػػؽ، كالتحػػك 

ات أخػػػػرل لػػػػيس إاٌل مسػػػػألة طبيعيػػػػة فػػػػي ىػػػػذا أصػػػػكات ميمكسػػػػة، أك اقترابيػػػػا مػػػػف أصػػػػك 
 الحرؼ.
كمف ىينا كاف صكت الٌراء عرضةن لمعيكب المسانية المتنكعة كالمثغ، فقد تنٌبػو أبػك  

ىػ( إلى ىػذه الظػاىرة كمػا يقػع منيػا فػي صػكت الػراء فقػاؿ: "أٌمػا 255عثماف الجاحظ )ت
ـ، ألٌف الػذم يعػرض المثغة التي تقع فػي الػراء، فػإٌف عػددىا يضػعؼ عمػى عػدد لثغػة الػبل

ليػػػا أربعػػػة أحػػػرؼ. فمػػػنيـ مػػػف إذا أراد أف يقػػػكؿ عمػػػرك قػػػاؿ: عمػػػي، فيجعػػػؿ الػػػراء يػػػاءن، 
كمنيـ مف إذا أراد أف يقكؿ عمرك قاؿ: عمغ، فيجعػؿ الػراء غينػان. كمػنيـ مػف إذا أراد أف 

 (3)يقكؿ: عمرك قاؿ عمذ فيجعؿ الراء ذاالن".

                                                 

 .53-52فندريس، المغة، ص (1)

حمد بػف أبػي سػعيد، أسػرار العربيػة، عينػيى بتحقيقػو: األنبارم، أبك البركات عبد الرحمف بف م (2)
 .425محمد بيجت البيطار، مطبكعات المجمع العممي العربي، دمشؽ، ص

 .35، ص1الجاحظ، ، البياف كالتبييف، ، ج (3)
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آليَّػة نطػؽ الػراء عمػى المسػاف، كأف يبػيةف كقد استطاع أبك الفتح بف جني أف ييعيةف 
مخرجو مف الفـ، كفػي ذلػؾ قػاؿ: "الػرَّاء ىػك الصػكت المنحػرؼ؛ ألفَّ المسػاف ينحػرؼ فيػو 
مػػع الصػػكت، كتتجػػافى ناحيتػػا مسػػتدؽ المسػػاف عنػػد اعتراضػػيما فكيقيمػػا عمػػى الصػػكت، 

   (1)فيخرج الصكت مف تينؾ الناحيتيف كمما فكيقيما".
ىػػ(: "كقػد تػكىَّـ بعػضي النػاس أٌف حقيقػة التكريػر ترعيػد 833يقكؿ ابف الجزرم )ت

المساف بيا المٌرة بعد المٌرة، فأظير ذلؾ حاؿ تشديدىا كما ذىػب إليػو بعػض األندلسػييف. 
كالصكاب التَّحفظ مف ذلؾ بإخفػاء تكريرىػا كمػا ىػك مػذىب المحققػيف. كقػد يبػالغ قػكـه فػي 

ية بالطػػاء "كذلػػؾ خطػػأ ال يجػػكز، فيجػػب إخفػػاء تكريرىػػا مشػػٌددة فيػػاتي بيػػا محصػػرمة شػػبي
أف ييٍمفػػظ بيػػا مشػػددةن تشػػديدان ينبػػك بػػًو المسػػاف نبػػكة كاحػػدة كارتفاعػػان كاحػػدان مػػف غيػػر مبالغػػة 
تىػػػرز حػػػاؿ ترقيقيػػػا مػػػف  ػػػرَّ مكسػػػى، كليحي فػػػي الحصػػػر كالعسػػػر نحػػػك: الػػػرحمف الػػػرحيـ، خى

 (2)الغافميف". نحكليا نحكالن ييذىب أثرىا كينقؿ لفظيا مف مخرجيا كما يعانيو بعض
كىذا ما أكدَّه سمير إستيتٌية؛ حيثي يقكؿ عف األصكات المكررة: "كىػي األصػكات  

التي يتـ انتاجيا بطرؽ مستدؽ المسػاف خمػؼ المثػة أك بطػرؽ الميػاة جػذر المسػاف كتيسػمى 
ىػػذه األصػػكات أحيانػػان باألصػػكات الطرقيَّػػة.... كبعػػض الصػػكتييف ييسػػمييا الرائيػػات كىػػي 

أس بيػػػا، بػػػػؿ ىػػػي تسػػػمية مكفقػػػة مػػػػع ككنيػػػا تسػػػمية كظيفيػػػة فكنكلكجيَّػػػػة ال تسػػػمية  ال بػػػ
 (3)صكتٌية خالصة؛ ألنيا تيراعي الصيةغ النطقية لمرَّاء في سياقاتيا المغكٌية".

كذكػػػر غيػػػر ىػػػؤالء أيضػػػان سػػػمة التكريػػػر بقكلػػػًو: "الػػػرَّاء ييقػػػاؿ ليػػػا الحػػػرؼ المكػػػرر؛  
 (4)ءيف".ألنَّؾى إذا نطقت بيا كنت كأنؾى ناًطؽه برا

ػػػؿ كمػػػاؿ بشػػػر ىػػػذه السػػػمة بقكلػػػو: "يتكػػػكف ىػػػذا الصػػػكت بتكػػػرار ضػػػربات  ثػػػـ فىصَّ
المسػػاف عمػػى مػػؤخر المَّثػػة تكػػراران سػػريعان. كمػػف ثػػـ كانػػت الػػرَّاء بالصػػكت المكػػرر، كيكػػكف 

                                                 

   .72-53-52، ص1ابف جني، سر صناعة اإلعراب، ج (1)

 .219-218، ص1ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر، ج (2)

   .157-156استيتية، سمير، األصكات المغكية رؤية عضكية كنطقية كفيزيائية، ص (3)

سممة بف مسمـ العكيتبي، اإلبانة في المغة العربٌية، تحقيؽ عبد الكػريـ خميفػة، مسػقط، د.ت،  (4)
 .84، ص1ج
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المسػػاف مسػػترخيان فػػي طريػػؽ اليػػكاء الخػػارج مػػف الػػرئتيف، كتتذبػػذب األكتػػار الصػػكتية عنػػد 
 (1)النطؽ بًو ".

ك م   الرَّاء5ح 
يقػػكؿ ابػػف الجػػزرم: "فمػػيعمـ أٌف الػػرَّاءات فػػي مػػذاىب القػػرَّاء عنػػد أئمػػة المصػػرييف  

ـه  ـه اتفقػكا عمػى ترقيقػو، كقسػ كالمغاربة... عمى أربعة أقساـ: قسـه اتفقكا عمى تفخيمو، كقسػ
ـه اختمفػػكا فيػو عػػف بعػض القيػػرَّاء، فالقسػماف األكالف اتفػػؽ  اختمفػكا فيػو عػػف كػؿ القيػػرَّاء، كقسػ
عمييمػػا سػػائر القيػػٌراء كجماعػػة أىػػؿ األداء مػػف العػػراقييف كالشػػامييف كغيػػرىـ فيمػػا ممػػا ال 

 (2)خبلؼ فييما".
كقاؿ كذلؾ: "فاعمـ أٌف الحركؼ المسػتفمة كميػا مرققػة ال يجػكز تفخػيـ شػيءو منيػا  

إالَّ البلـ مف اسػـ اهلل تعػالى بعػد فتحػةو أك ضػٌمةو اجماعػان أك بعػد بعػض حػركؼ اإلطبػاؽ 
الَّ الػػػػٌراء المضػػػػمكمة أك المفتكحػػػػة ميطمقػػػػان فػػػػي أكثػػػػر الركايػػػػػات، فػػػػي  بعػػػػض الركايػػػػات كا 

كالساكنة فػي بعػض األحػكاؿ... كالحػركؼ المسػتعمية كميػا مفخمػة ال ييسػتثنى شػيءه منيػا 
 (3)في حاؿو مف األحكاؿ".

كقد أقرَّ معظـ عمماء القراءات كالتجكيد بأفَّ الراء مفخمة في أصؿ نطقيا، ككػاف  
ريىـ ىذا مبنيان عمى دليميف ىماإقرا

(4): 
 (5) كؿ راء مكسكرة فتغميظيا جائز كليسى كؿ راء يجكز فييا الترقيؽ.-1
أفَّ الػػرَّاء متمكنػػة فػػي ظيػػر المسػػاف فقربػػت بػػذلؾ مػػف الحنػػؾ األعمػػى الػػذم بػػًو تتعمػػؽ -2

 (6) حركؼ اإلطباؽ، كتمكنت منزلتيا لما عرضى ليا مف التكرار.

                                                 

 .345بشر، كماؿ ، عمـ األصكات ، ص (1)

 .91، ص2ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر،  ج (2)

 .215، ص1، جابف الجزرم، النشر في القراءات العشر (3)

 .91، ص1، جابف الجزرم، النشر في القراءات العشر   (4)

 .219، ص1القيسي، الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، ج (5)

 .92، ص2ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر، ج (6)
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تػػػكاب: "كيػػػذكر القيػػػرَّاء أفَّ الػػػٌراء تيرقػػػؽ إذا كيًسػػػرىت، أك إذا كيقػػػكؿ رمضػػػاف عبػػػد ال 
كانػػت سػػاكنة بعػػد كسػػر؛ مثػػؿ كممػػة: ًرٍزؽ، كًرٍجػػس، كًحٍرمػػاف، كذلػػؾ عمػػى العكػػس مػػف: 

تٍرجكف، كيىٍحريـ. كالفرؽ بيف الٌراءيف يشبو الفرؽ بيف البلميف المرققة كالمفخمة".
(1) 

ىػػ( فػي كتابػًو: الػكافي فػي 1413لغنػي )تكقد أيَّد ذلؾ القاضي عبد الفتػاح عبػد ا 
الشػػاطبية فػػي القػػراءات السػػبع؛ حيػػث قػػاؿ: "كعنػػد العػػكدة إلػػى كرش نجػػد أنػػو يفخػػـ شػػرح 

 چجت  حت     چ  ،(َٕ)الػرحمف:  چڀ  ڀ  چ الراء كيرققيا فػي بعػض الكممػات كمنيػا:

األعػػػػػػػػػراؼ: ) چ  ڍڇ  ڇ  چ ،(ّ)العاديػػػػػػػػػات:  چڱ  ڱ     چ ، (َُٖ)آؿ عمػػػػػػػػػراف: 
الحججججججج   ) چہ   ہ  ھ چ ،(ّٔاألنبيػػػػػػػاء: ) چچ  چ  ڇ    چ، (ِٔ

 چہ  ہچ ، (ِٗلنسػػاء: )ا چٺ  ٺ  چ  (،َٓلشػػعراء: )ا چ  ۓھ  ے  ےچ ،(٨٢

 (2).(َِ)البقرة:  چڳ       ڳ  ڱچ ، (ُْٖألعراؼ: )ا
فينا نجد أفَّ كرشان رقَّؽى كػؿ راء مفتكحػة أك مضػمكمة سػكاء كقػؼى عمػى الكممػة أك  

ا كػػاف قبميػػا يػػاء سػػاكنة مكصػػمة بػػالرَّاء فػػي كممػػة كاحػػدة سػػكاء كانػػت كصػػميا بمػػا بعػػدىا إذ
الياء متطرفػة كسػكاء كانػت الكممػة التػي فييػا الػراء مقركنػة بػالتنكيف أـ مجػردة منػو، كىػذا 

 التعميـ كمو أيخذ مف اإلطبلؽ.
ػػا بعػػض الكممػػات عنػػدهي فػػبل تيرقػػؽ مثػػؿ: مػػا كػػاف ليػػـ الًخيىػػرة،   كيقػػكؿ القاضػػي: "أمَّ

، ييرد كف. كما يفخػـ بعػض الكممػات التػي تقػع فييػا الػراء فػي كممػة كاحػدة كاليػاء يـك يركفى 
ؤكًسيـ". ، ميقىنةًعي ري ٍيبو كاقعة قبميا في كممة أخرل مثؿ: في رى
(3) 

كيقكؿ كذلؾ: "كما اشترط كرش في الكسر المباشر لمٌراء أف يككف مكصَّبلن بػالرَّاء  
مػػة كالػػرَّاء فػػي كممػػةو أخػػرل فػػي كممػػةو أخػػرل فػػي كممػػةو كاحػػدة... فػػإف كػػاف الكسػػر فػػي كم

 چٱ  ٻ   ٻ  چ ، (٨٢ريم  )مجججج چڄ  ڄ      ڄ  ڃ   ڃ      چامتنػػػػعى ترقيػػػػؽ الػػػػرَّاء نحػػػػك: 

                                                 

 .49مـ المغة كمناىج البحث المغكم، صعبد التكاب، رمضاف، المدخؿ إلى ع (1)

ىػ(، الكافي في 1413، كالقاضي، عبد الفتاح عبد الغني )92، ص2ابف الجزرم، النشر، ج (2)
شرح الشاطبية في القراءات السبع، مف اصدارات كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقػاؼ كالػدعكة 

 .161ـ(، ص2113-ىػ1424كاإلرشاد، المممكة العربية السعكدية، )

 .161القاضي، الكافي في شرح الشاطبية، ص (3)
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فة امػػرأة" عػػارض ففػػي ىػػذه  (٨٨٢لنسجج:   )ا ًف امػػرأة خافػػت، عمػػى أفَّ الكسػػر فػػي "كا  كا 
ذا ابتػػد ئ بيػػذًه الكممػػات: الكممػػة مانعػػاف مػػف الترقيػػؽ ىيمػػا: انفصػػاؿ الكسػػر كعركضػػو، كا 

ػػت راءاتيػػا ألفَّ ىمزتيػػا ىمػػزة كصػػؿ جػػيءى بيػػا لمتكصػػؿ بالسػػاكف  مى امػرأة، امػػرأ، امػػرؤ. فيخة
بعدىا فيي عارضة، فتككف حركتيا عارضة كذلؾ، ثـ استثنى مف الحرؼ السػاكف الػذم 
 ال ييعػػد مانعػػػان مػػػف ترقيػػػؽ الػػرَّاء، حػػػرؼ االسػػػتعبلء، كاعتػػػدَّ بػػو، كاعتبػػػرهي مانعػػػان مػػػف ترقيػػػؽ

 (1)الرَّاء".
 كقد أكرد أبياتان مف الشعر في ذلؾ أذكري بعضيا: 
ـٍ   كتكريرىا حتى ييرل ميتىعىدةال  كفخمةٍيا في األعجمي كفي ًإرى

(2) 
ـى كرش الػػرَّاء فػػي كػػؿ اسػػـ أعجمػػي كجػػدى فيػػًو سػػبب الترقيػػؽ، كالكاقػػع منػػو فػػي   ػػ فىخَّ

َـّ فػي ىػذه األسػماء حيػثي ذكػرت القرآف ثبلثػة أسػماء: إبػراىيـ، اسػرائيؿ،عمراف فػالرَّاء ت فخػ
ػػػـ كرش الػػػرَّاء أيضػػػان فػػػي كممػػػة إرـى فػػػي قكلػػػو تعػػػالى فػػػي سػػػكرة  فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ... كفىخَّ

( كقكلػػػو تكريرىػػػا مصػػػدر بمعنػػػى المفعػػػكؿ أم فػػػي ٕلفجػػػر: )ا چڤ  ڤ  ڤ    چ الفجػػػر: 
 (3)الكممة المكررة فييا الٌراء.

ردت في أم اسػـ أعجمػي، كقػد كردت فػي يتضح لنا مف ذلؾ أفَّ الرَّاء تيفخـ إذا ك  
القػػرآف الكػػريـ بعػػض ىػػذه األلفػػاظ مثػػؿ )إبػػراىيـ، اسػػرائيؿ، عمػػراف(. ككػػذلؾ الحػػاؿ تفخػػـ 

ـى الكاردة في سكرة الفجر في القرآف الكريـ.  الرَّاء في كممة إرى
                                                 

 .162، صالقاضي، الكافي في شرح الشاطبية  (1)

ىػػػػػ(، مػػػػتف 591ابػػػػف فيػػػػره، القاسػػػػـ بػػػػف خمػػػػؼ بػػػػف أحمػػػػد الشػػػػاطبي الػػػػدغيني األندلسػػػػي، )ت (2)
الشػػاطبية المسػػمى حػػرز األمػػاني ككجػػو التيػػاني فػػي القػػراءات السػػبع، صػػححو كعمػػؽ عميػػو: 

مػػػػػػيس، دار الصػػػػػػاحبة لمتػػػػػػراث لمنشػػػػػػر كالتحقيػػػػػػؽ كالتكزيػػػػػػع، طنطػػػػػػا، محمػػػػػػد عبػػػػػػد الػػػػػػدايـ خ
 .46ـ( ، ص1992-ىػ1412،)1ط

ىػػػ(، إبػػراز المعػػاني مػػف 665أبػػك شػػامة، عبػػد الػػرحمف بػػف اسػػماعيؿ بػػف إبػػراىيـ الدمشػػقي )ت (3)
ىػػ( تحقيػؽ كتقػديـ كضػبط: 591حرز األماني في القراءات السبع عشر لئلماـ الشػاطبي )ت

-93، ص2، ابػػف الجػػزرم، النشػػر، ج249دار الكتػػب العمميػػة، ص إبػػراىيـ عطػػكة عػػكض،
، القاضػػي، عبػػد الفتػػاح، البػػدكر الزاىػػرة 163، القاضػػي، الػػكافي فػػي شػػرح الشػػاطبية، ص94

القػػراءات الشػػاذة كتكجيييػػا مػػف -فػػي القػػراءات العشػػر المتػػكاترة مػػف طريقػػي الشػػاطبية كالػػد رم
 .342ـ(، ص1981-ىػ1411، )1ط لغة العرب، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف،
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ـى فػي الكممػة التػي تكػررت فييػا   أما بالنسبة لكيفية التكرير فػي الػٌراء فػإفَّ كرشػان فىٌخػ
ػـ،  الرَّاء، فإذا كيجدى في الكممة راءاف، ككيًجدى سببه لترقيؽ األكلى فقط، فيتػرؾ ترقيقيػا كتيفخَّ

ٌرةن فػػي خمػػس كممػػات: ضػػراران فػػي  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  كقػػد كقعػػت الػػرَّاء مكػػرَّ

ٱ  ٻ  چ ، كالفػػػرار فػػػي (ُٖ)الكيػػػؼ:  چں  ڻ    ڻ      چ(، كًفػػػراران فػػػي َُٕلتكبػػػة: )ا

سػػػػراران فػػػػي  ،(ُٔ)األحػػػػزاب:  چٻ  ٻ   ، كمػػػػدراران (ٗ)نػػػػكح:  چېئ   ىئ  ىئ      چ كا 
، كذلؾ أفَّ الػرَّاء الثانيػة الػٌراء المكػٌررة (ِٓىكد: ) چېئ  ېئ      ىئ  ىئ  چ  في 

فقاؿ حتى ييرل ميعتدال، كذلؾ أفَّ الرَّاء الثانية مفخمة إذ ال مكجػب لترقيقيػا كالػرَّاء األكلػى 
مىت ليتعدؿ المفظ بتفخػيـ الػراءيف ًلمػا فيػًو كيًجدى سبب ترقيقيا كىك كسر ما قىبمي ا كلكنَّيا فيخة

 (1)مف االنتقاؿ مف تفخيـ إلى تفخيـ فيككف أيسر في النطؽ.
َـّ االخػتبلؼ فػي سػت كممػاتو مخصكصػة فػي القػرآف الكػريـ، كأكردى ابػف   كما أٌنػو تػ

 فيرة بيتان مف الشعر يبينيا فقاؿ في ذلؾ:
 (2)لىدىا جمَّة األصحاًب أعمري أىٍرحيبل  كتفخيمو ًذكران كستران كبابيوي  
قاؿ ابف الجزرم: ")فاألصػؿ المطَّػًرد( أف يقػع شػيء مػف األقسػاـ المػذككرة منكنػان،  

فػػػذىب بعضػػػيـ إلػػػى عػػػدـ اسػػػتثناًئًو مطمقػػػان عمػػػى أم كزف كػػػاف، كسػػػكاءن كػػػاف بعػػػد كسػػػرة 
كالمفصػكؿ  مجاكرة، أك مفصػكلة بسػاكف صػحيح ميٍظيػر، أك ميػٍدغـ أك بعػد يػاء سػاكنة...

مػران، كًحجػران،  بساكف صػحيح ميظيػر كمػدغـ، ثمانيػة أحػرؼ كىػي )ًذكػران، كًسػتران، كًكزران، كاً 
كًصٍيران، كميستىقرَّان، كًسرَّان(".
 (3) 

كاةي عػػف كرش فػػي سػػتة كممػػات مخصكصػػة،   فقػػد قػػاؿ القاضػػي: "كقػػد اختمػػؼ الػػر 
عنػػو جميػػكر أىػػؿ األداء كالتفخػػيـ  كىػػي: ذكػػران، سػػتران، إمػػران، كزران، ًحٍجػػران، ًصػػيران. فػػركل

ـه فػػي األداء،  ، كالكجيػػاف صػحيحاف، كاألكؿ مقػػدَّ ، كركل عنػػو الػػبعضي الترقيػؽ فػػييفَّ فػييفَّ
كأٌما نحك )سران( مف كؿ ما كافى الساكف قبؿ الٌراء مدغمان فييا، فبل خبلؼ عف كرش فػي 

                                                 

، القاضػػػػػي، الػػػػػكافي فػػػػػي شػػػػػرح 93، ص2ابػػػػػف الجػػػػػزرم، النشػػػػػر فػػػػػي القػػػػػراءات العشػػػػػر، ج (1)
 .328، القاضي، البدكر الزاىرة، ص164الشاطبية، ص

 .46ابف فيرة، متف الشاطبية، ص (2)

 .94، ص2ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر، ج (3)
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ًليىػٍت الكسػرة. كأشػارى ترقيقيػا حيػثي إفَّ المػدغـ كالمػدغـ فيػو كالشػيء الكاحػد، فكػأفَّ الػ راء كى
النػػاظـ بقكلػػًو أعمػػري رىٍحػػبلن إلػػى رجحػػاف التفخػػيـ فػػي الكممػػات المػػذككرة ألٌف عمػػارة الرحػػؿ 

 (1)كىك المنزؿ تكزف بالعناية بًو كالتعاىيد لوي".
قؽ كميػـ   (2)كحيرافى بالتفخيـ بعضه تقٌببل  في شررو عنو ييرى
)المرسػػبلت:  چگ         ک  گ  گ چ يقػػكؿ ابػػف الجػػزرم: "يعنػػي قكلػػو  تعػػالى: 

( فػػػػي المرسػػػػبلت، ذىػػػػب األكثػػػػركف عػػػػف األزرؽ إلػػػػى ترقيقػػػػًو فػػػػي الكقػػػػؼ كالكصػػػػؿ. 32
كصاحب التيسير كالشاطبية كالتجريد كالتذكرة، كفخٌمو صاحب اليدايػة كاليػادم كالعنػكاف 

 (3)كابف بميمة".
كاًة عف كرش الٌراء األكلى المفتكحة فػي )ب ر( فػي قكلػو تعػالى: كما ييرقؽ جميع الر  چ شػرى

( فػػػػػي سػػػػػكرة المرسػػػػػبلت كصػػػػػبلن ككقفػػػػػان كىػػػػػذا 32)المرسػػػػػبلت:  چگ              ک  گ  گ
مخالؼه لؤلصؿ المتقدـ كىك أفَّ سبب الترقيؽ ىك كجكد كسر قبؿ الػٌراء، كأمَّػا ىينػا فسػببو 

ذا كقػػػؼى  غيػػػري  كجػػػكد كسػػػر بعػػػدىا، كأٌمػػػا الػػػٌراء الثانيػػػة، فترقػػػؽ لمجميػػػع؛ ألنىيػػػا مكسػػػكرة. كا 
ـى الػػػرَّاء األكلػػػى، كلػػػوي فػػػي الثانيػػػة كجيػػػاف: السػػػككف المحػػػض مػػػع  ػػػ ( فىخَّ كرش عمػػػى )بشػػػررو
ذا كقػػػػؼ عمييػػػػا كرش رقَّػػػػؽ الػػػػراءيف معػػػػان مػػػػع السػػػػككف  ـك مػػػػع الترقيػػػػؽ كا  التفخػػػػيـ، كالػػػػرَّ
ـك فػػي الثانيػػة، ثػػـ بػػٌيفى أفَّ بعػػض أىػػؿ األداء عػػف كرش تقبَّػػؿ عػػف كرش  المحػض، أك الػػرَّ

خػيـ الػرَّاء؛ أم أخػذه كنقمػو عنػو. كمفيػـك ىػذا أفَّ الػبعض اوخػر ركاهي عنػو لفظ حيػراف بتف
بػػالترقيؽ عمػػػى األصػػػؿ. كىػػذا مسػػػتثنى مػػػف األصػػؿ السػػػابؽ كىػػػك ترقيػػؽ الػػػٌراء بعػػػد اليػػػاء 

 (4)الساكنة، فيككف في لفظ حيراف كجياف التفخيـ كالترقيؽ.

                                                 

 .47، كالقاضي، البدكر الزاىرة، ص164شاطبية، صالقاضي، الكافي في شرح ال (1)

 .46ابف فيرة، متف الشاطبية، ص (2)

ق(، شػرح طيبػة النشػر 835ابف الجزرم، شياب الديف أبك بكر أحمد بف محمد الدمشػقي)ت (3)
–فػي القػراءات العشػر، ضػبطو كعمػؽ عميو:الشػي  أحمػد ميػرة، دار الكتػب العمميػة ،بيػركت 

 .134لبناف،  ص

القاضػػي، ، 134، ابػف الجػػزرم، شػرح طيبػػة النشػر، ص252امة، إبػراز المعػػاني، صأبػك شػػ (4)
 .334، كالقاضي، البدكر الزاىرة، ص164الكافي في شرح الشاطبية، ص
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ک  گ  چ تعػػػالى:كقػػػاؿ المحيسػػػف: "أك بعػػػدى راءو مرققػػػو نحػػػك: "بشػػػرر" مػػػف قكلػػػًو  

 (1) ( عند مف رقؽ الراء األكلى.32)المرسبلت:  چگ     گ      
 (2)إذا سىكىنىٍت يا صاًح لمسبعة الميبل  كالبدَّ مف ترقيقيا بعدى كسرةو  
فيجػػب ترقيػػؽ الػػراء إذا سىػػكىنىٍت بعػػد كسػػرة لمقػػرَّاء السػػبعة بشػػرط أف تكػػكف الكسػػػرة  

ًفٍرعكف، اإلربة، ًشػٍرعة، ًمٍريىػة، أـ متطرفػة نحػك:  البلزمة سكاء كانت الرَّاء متكسطة نحك:
فاصبٍر، فانتصر، استىٍغًفٍر ليـ، سكاء كافى سككنيا اصميان كيػذه األمثمػة أـ عارضػان نحػك: 

قد قدر، سحره مستمر، ككؿ أمرو مستقر.
(3) 

كىذا يػدلنا عمػى أفَّ الػراء إذا كانػت سػاكنة متكسػطة فإنيػا ترقػؽ بعػد كسػر أصػمي  
لـ يقع بعدىا حرؼ استعبلء في كممتيا نحك )فرعكف( كمػا فػي قكلػو تعػالى: متصؿ بيا ك 

ىئ  يئ       جب  چ(، ك)مريػة( كمػا فػي قكلػو تعػالى: 17)النازعات: چپ  پ        ڀ  ڀ      ڀ    چ 

، فػػإف كقعػت سػػاكنة بعػػد (4) (54)فصػمت: چجت     حت    خت  مت  ىت    يبحب  خب  مب  ىب
ػـ نحػك )اركبػكا( كمػا فػي قكلػو تعػالى: كسرو عػارض متصػؿ أك منفصػؿ فإنيػا تيفى  ک  چ خَّ

(، أك كممػػػػػػػػػػػػة )لمػػػػػػػػػػػػف 41)ىػػػػػػػػػػػػكد: چڳ       ڳ  ڳ     ڳ   گک     ک  ک       گ  گ  گ
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  چ  ارتضػػى( كمػػا فػػي قكلػػو تعػػالى:

 (.28)األنبياء: چڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
 يػػػػـ التفػػػػخيػػـ فييػػػا تىػػػذىلَّػػػػبلًلػكيػمة   كما حرؼي االسػػػػػػػػتعبلء بعدي فػػػراؤيهي  

                                                 

محمػػد سػػالـ محيسػػف، اليػػػادم، شػػرح طيبػػة النشػػػر فػػي القػػراءات العسػػػر كالكشػػؼ عػػف عمػػػؿ  (1)
 .349، ص1بيركت، ج-القراءات كتكجيييا، دار الجيؿ

 .47بف فيرة، متف الشاطبية، صا (2)

، القاضػي، 137، كابػف الجػزرم، شػرح طيبػة النشػر، ص254أبك شامة، إبراز المعاني، ص (3)
 .165الكافي في شرح الشاطبية، ص

أبك محمد الحسف بف عمي بف سعيد المقرئ العماني، القراءات الثماني لمقرآف الكريـ، تقػديـ:  (4)
يـ كتعميػؽ: إبػراىيـ عطػكه عػكض كأحمػد حسػيف صػقر، أحمد بف حمػد الخميمػي، تحقيػؽ كتقػد

 .34ـ(، ص1995-ىػ1415، )1المجمكعة الصحفية لمدراسات كالنشر، ط
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ٍمقيييـ   (1)ًبفىرؽو جرل بيف المشايً  سيٍمسىبل  كيجمعيا قًظ خيصَّ ضغطو كخي
كىذا يعني أف المفظ الذم كقع حرؼ االستعبلء فيو بعد راًئًو فراء ىذا المفظ تػذلؿى  

الػػػػرَّاًء حػػػػرؼه مػػػػف أحػػػػرؼ  التفخػػػػيـ فييػػػػا لكػػػػؿ القػػػػراء؛ أم انقػػػػاد بسػػػػيكلة، فػػػػإذا كقػػػػعى بعػػػػدى 
االسػػتعبلء السػػبعة )كلػػـ يقػػع فػػي القػػرآف مػػف حػػركؼ االسػػتعبلء فػػي ىػػذا النػػكع إالَّ القػػاؼ 
كالصاد كالضاد كالطاء( كجػبى تفخيميػا ًلكيػؿة القيػرَّاء كرش كغيػره سػكاء كانػت سػاكنة كىػي 
ي فػػػػي: ك)إرصػػػػادان( فػػػػي التكبػػػػة، ك)مرصػػػػادان( فػػػػي النبػػػػأ، )لبالمرصػػػػاد( فػػػػي الفجػػػػر، كفػػػػ

ػا الطػاء ففػي لفػظ صػراط حيػثي كردى  )قرطاس( في األنعػاـ، ك)ًفرقػة مػنيـ( فػي التكبػة. كأمَّ
فػػان. فيجػػب تفخػػيـ الػػرَّاء فػػي ىػػذا لجميػػع القيػػرآء  فػػي القػػرآف الكػػريـ سػػكاء كػػاف منكػػران أـ ميعرَّ
بشػػرط أف يكػػكف حػػرؼ االسػػتعبلء مػػع الػػرَّاء فػػي كممػػة، كمػػا ذيًكػػرى فػػي األمثمػػة فػػإف كانػػت 

فػػي كممػػة كحػػرؼ االسػػتعبلء فػػي كممػػة بعػػدىا، فػػبل اعتبػػار لحػػرؼ االسػػتعبلء حينئػػذو الػػرَّاء 
فػػبل يمنػػع ترقيػػؽ الػػٌراء لػػكرش سػػكاء حػػاؿى بػػيف الحػػرؼ المسػػتعمي كبػػيف الػػرَّاء حائًػػؿ غيػػر 

ًصرىت صدكرىـ أـ كقعى بعدى الرَّاء مباشرة نحك: الذكر صفحان.  (2)األلؼ نحك: حى
الػرَّاء حػرؼي اسػتعبلء فػي كممتيػا نحػك )ًقٍرطػاس( كمػا كىذا ييعني أنَّػو إذا كقػع بعػدى  

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې       ې   ې  ى        چ  فػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػالى: 

ہ  ھ  ھ       چ كمػػػػػػػا فػػػػػػػي قكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى:  (3) (، ك )مرصػػػػػػػادان(7)األنعػػػػػػػاـ: چى  ائ    

ؿ الكممػػػة الثانيػػػة فإنيػػػا (، أٌمػػػا إذا انفصػػػؿ عنيػػػا حػػػرؼ االسػػػتعبلء أك 21)النبػػػأ: چھ
(، 5)المعػارج: چۇئ       ۇئ  ۆئ  چ تيرقؽ نحك )فاصبر صبران جميبلن( كما في قكلو تعػالى:

ػػػذَّؾ( كمػػػا فػػػي قكلػػػو تعػػػالى: ػػػعةر خى حئ    جئېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یچ   ك)ال تيصى

عػػدىا فػػي (، فػػإف كػػاف حػػرؼ االسػػتعبلء الكاقػػع ب18)لقمػػاف:  چمئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب
كممتيػػػا مكسػػػكران جػػػاز التفخػػػيـ كالترقيػػػؽ كذلػػػؾ فػػػي كممػػػة )فػػػرؽ( كمػػػا فػػػي قكلػػػو تعػػػالى: 

                                                 

 .47ابف فيرة، متف الشاطبية، ص (1)

، 166-165، القاضػي، الػكافي فػي شػرح الشػاطبية، ص254أبك شامة، إبراز المعػاني، ص (2)
 .342-335كالقاضي، البدكر الزاىرة، ص

 .137الجزرم، شرح طيبة النشر، صابف  (3)
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 چڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ           ڦ       ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹچ

 (.36)الشعراء: 
ٍكميوي مبتػذال  كما بعدى كٍسرو عارضو أك منفصؿ  ففخـ فيذا حي

(1) 
إذا كقعػػػت بعػػػدى كسػػػرو عػػػارضو ميتَّصػػػؿ نحػػػك: كفػػػي ىػػػذا أمػػػره بتفخػػػيـ الػػػٌراء لػػػكرش  

امػػرأة، امػػرؤ، امػػرأ، عنػػدى البػػدء بيػػذه الكممػػات كلجميػػع القػػراء كرش كغيػػره إذا كقعػػت بعػػدى 
ىذا الكسر العارض المتصؿ نحك: ارتػابكا، ارجعػكا، ارجعػي، اركعػكا، اركبػكا. حػيفى البػدء 

رَّاء؛ نظػػران لعػػركض الكسػػر بيػػذه الكممػػات، فيجػػب تفخػػيـ الػػرَّاء فػػي جميػػع مػػا ذيكػػر عنػػد القيػػ
نمػػػا كػػػافى الكسػػػر فػػػي ىػػػذه األمثمػػػة كنحكىػػػا عارضػػػان؛ ألفَّ ىمػػػزة الكصػػػؿ نفسػػػيا  قبمىػػػوي، كا 
ذا كانػت ىمػزة  عارضة؛ ألنيو ال يؤتى بيا إالَّ حػاؿ البػدء لمتكصػؿ إلػى النطػؽ بالسػاكف كا 

 (2)الكصؿ نفسيا عارضة كانت حركتيا عارضة .
الرَّاء لجميع القيػرَّاء كرش كغيػره إذا كقعػت بعػدى  كيقكؿ القاضي: "كذلؾ أمر بتفخيـ 

كسػػر منفصػػؿ عنيػػا بػػأف يكػػكف فػػي كممػػة غيػػر كممتيػػا؛ سػػكاء كػػافى ىػػذا الكسػػر المنفصػػؿ 
الزمػػان نحػػك: ربة ارجعػػكف، الػػذم ارتضػػى بالنسػػبة لمجميػػع، مػػا كػػاف أبػػكؾ امػػرأ سػػكء، فػػي 

عارضػػان نحػػك: قالػػت امػػرأة المدينػػة امػػرأة، بحمػػًد ربيػػـ، بػػأمر ربػػؾ بالنسػػبة لػػكرش. أـ كػػافى 
ف امرأةه خافت".  (3)العزيز، كا 

 كتفخيميا في الكقؼ أجمعي أشمبل        كترقيقيا مكسكرة عند كصميـ 
 (4)كلكنيا في كقفيـ مع غيػرىا          ترقؽ بعدى الكسػًر أك ما تميػبل 
 فػػػالرَّاء المكسػػػكرة قػػػد تكػػػكف فػػػي أكؿ الكممػػػة، نحػػػك: رجػػػاؿ، رسػػػالة، رضػػػكاف، كقػػػد 

تكػػكف فػػي كسػػطيا: نحػػك: فػػرحيف، الشػػاكريف، الغػػارميف. كقػػد تكػػكف فػػي آخرىػػا نحػػك: إلػػى 
ؿ الكممػػة أك فػػي كسػػطيا كجػػبى ترقيقيػػا لكػػؿ  شػػيءو نيكػػر، كديسيػػر، بقػػدر. فػػإذا كانػػت فػػي أكَّ
ف كانت في آخرىا كجػبى ترقيقيػا لجميػع القيػرَّاء كصػبلن سػكاء كانػت  القراء كصبلن ككقفان، كا 

                                                 

 .47ابف فيرة، متف الشاطبية، ص (1)

، القاضػػي، 138ابػف الجػػزرم، شػرح طيبػػة النشػر، ص، 256أبػك شػػامة، إبػراز المعػػاني، ص (2)
 .167-166.، ص167-166الكافي في شرح الشاطبية، ص

 .167القاضي، الكافي في شرح الشاطبية، ص (3)

 .47ابف فيرة، متف الشاطبية، ص (4)
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. أـ عارضػػة نحػػك: حركتيػػا أصػػمية نحػػك: چ ، )٤٤إبججراميم  ) چ ڀ  ڀچ  مػػف مطػػرو

ک     ک  ک  ک    چ ، )ِ) الكػػكثر: چڑ    چ، (ِٓاإلنسػػاف: ) چمج  جح  مح 

فػػي قػراءة كرش. كأٌمػػا فػي الكقػػؼ فينظػر إلػى مػػا قبميػا فػػإف كػاف مفتكحػػان  (ّ)الكػكثر:  چ
مضػػػمكنان  أك (ْٓالقمػػػر: ) چڤ  ڤ  ڦ       چ، (50 القمػػػر:) چٻ     پ   چ نحػػػك: 
، أك ألفػان نحػك: (ِٓ)القمػر:  چٺ   ٿ  ٿ    چ، )َٕالنحؿ: ) چۆ     ۆ   ۈ   چنحك: 

         چ. أك كاكان نحػػػك:(َُِ)البقػػػرة:  چې  ې  ې   چ، (ُِ)النسػػػاء:  چ ھھ  ھ چ

. أك حرفػان سػاًكنان صػػحيحان (ُِ)الممػؾ:  چې     ې   ې     چ ،(ّالممػؾ: ) چڃ  ڃ  چ  چ       
. فإٌنػػػػوي يجػػػػب تفخيميػػػػا فػػػػي (ْ)القػػػػدر:  چڤ  ڤ            ڤ    چ ، (ٓ)الشػػػػرح:  چۆ          ۇ  چنحػػػػك:

 (1)ىذه األحكاؿ كيمةيا ككذلؾ حكـ المفتكحًة كالمضمكمًة فإنَّيما يفخماف في ىذه األحكاؿ.
كمعنػػػى ىػػػذا أٌف الػػػبلـ كالنػػػكف متقاربػػػاف فػػػي المخػػػرج، أك أنيمػػػا مػػػف مخػػػرج كاحػػػد  

 (2) بضرب مف التكسع.
 ثانيًا5 الالم المفخمة5

الػػػػبلـ حػػػػرؼه يخػػػػرج مػػػػف بػػػػيف أكؿ حافػػػػة المسػػػػاف مػػػػف أدناىػػػػا إلػػػػى منتيػػػػى طػػػػرؼ  
باعٌيػة  المساف، ما بينيا كبيف ما يمييا مػف الحنػؾ األعمػى ممػا فكيػؽ الضػاحؾ كالنػاب كالر 

. فيمػػػا إذان (3)أٌمػػػا مخػػػرج النػػػكف فمػػػف طػػػرؼ المسػػػاف بينػػػو كبػػػيف مػػػا فكيػػػؽ الثنايػػػا. كالثنٌيػػػة.
متجػػاكراف فػػي المخػػرج مشػػتركاف فػػي طػػرؼ المسػػاف، كيشػػتركاف أيضػػان فػػي صػػفة الجيػػر 

. كىػذا يعنػي (4)كفي أنيما مف الحركؼ التي كصػفيا ابػف جنػي بأنيػا بػيف الشػدَّة كالرخػاكة
 أفَّ البلـ ليسى شديدان كال ًرٍخكان بؿ يجمع بينيما.

                                                 

 .168القاضي، الكافي في شرح الشاطبية، ص، 258أبك شامة، إبراز المعاني، ص (1)

 .91، ص-األصكات-كماؿ بشر، عمـ المغة العاـ (2)

، كابػػف جنػػي، سػػر 411، ص3، كابػػف السػػرَّاج، األصػػكؿ، ج433، ص4سػػيبكيو، الكتػػاب، ج (3)
، كالػداني، 425، كابػف عصػفكر، الممتػع فػي التصػريؼ، ص56، ص1صناعة اإلعراب، ج

 ..356، ابف عصفكر، المقرَّب، ص114التحديد، ص

 .69، ص1ابف جني، سر صناعة اإلعراب، ج (4)
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طبػػرزؿ كطبػػرزف كقػػاؿ: كقػػد ذكػػر ابػػف جنةػػي ممػػا كرد بػػالبلـ كالنػػكف قػػكليـ: سيػػكَّر  
"ىيمػػػا متسػػػاكياف فػػػي االسػػػتعماؿ فمسػػػت بػػػأف تجعػػػؿ أحػػػدىيما أصػػػبلن لصػػػاحبًو أكلػػػى منػػػؾ 

 (1)لجممًو عمى ضدَّه".

كقػد أغٍفػػؿ ليجػػةن ثالثػػةن كىػػي: طبػػرزد بالػػٌداؿ، فقػػد نقػػؿ الجػػكاليقي فػػي المعػػرَّب عػػف 
بػػات(. الكممػػة بالفارسػػٌية كذكػػر أٌف أصػػؿ  (2) األصػػمعي أفَّ فػػي الكممػػة )ثػػبلثى لغػػاتو ميعىرَّ

، ك "التبػر" الفػأسي بالفارسػٌية، كمػف ذلػؾ  دى، كأٌنوي ييػراد: نيًحػتى مػف نكاحيػو الفػأسي بفػأسى تىبىٍرزى
ًربت بالفأس. دي مف التَّمر؛ ألفَّ نخمتو كأٌنما ضي  (3) الطَّبىٍرزى

كقػػػاؿ بعػػػض المحػػػدثيف أفَّ الػػػبلـ حػػػرؼ لثػػػكل نػػػاتج عػػػف اتصػػػاؿ طػػػرؼ المسػػػاف  
. كعدَّهي بأٌنوي أسػناني لثػكم ينشػأ (5)كصفىوي كماؿ بشر بأنَّوي حرؼه لثكم حنكي . كما(4)بالمَّثة

. كعػػدَّه الػػبعض اوخػػر (6)عػػف التقػػاء طػػرؼ المسػػاف بأصػػكؿ الثنايػػا العيميػػا مػػع مقػػدَّـ المثػػة
 (7)حرفان ينشأ عف اعتماد المساف عمى أصكؿ الثنايا العيميا، ثـ حدَّدى مخرجو بأنَّوي ًسنةي.

: فإنيػػا صػػكت جػػانبي مجيػػكر، ينطػػؽ بػػأف يتصػػؿ طػػرؼ المسػػاف بالمثػػة أمػػا الػػبلـ
كيرتفػػع الطبػػؽ، فيسػػد المجػػرل األنفػػي، عػػف طريػػؽ اتصػػالو بالجػػدار الخمفػػي لمحمػػؽ، ىػػذا 

 (8) مع حدكث ذبذبة في األكتار الصكتية.
كمعنػػػػى أنػػػػو صػػػػكت جػػػػانبي، أٌف أحػػػػد جػػػػانبي المسػػػػاف، أك كمييمػػػػا يسػػػػمح لميػػػػكاء  

 لمركر بينو كبيف األضراس، في الكقت الذم ال يمكنو فيو المركر الخارج مف الرئتيف با
 

                                                 

 .82، ص2ابف جنةي، الخصائص، ج (1)

 .113الجكاليقي، المعرَّب مف الكبلـ األعجمي عمى حركؼ المعجـ، ص (2)

 .113الجكاليقي، المعرَّب مف الكبلـ األعجمي عمى حركؼ المعجـ، ص (3)

، كعمػػػر، أحمػػػد مختػػػار ، دراسػػػة الصػػػكت 133حسػػػاف، تمػػػاـ، منػػػاىج البحػػػث فػػػي المغػػػة، ص    (4)
 .271المغكم، ص

 .91األصكات، ص-بشر، كماؿ ،عمـ المغة العاـ (5)

 .89األصكات، ص-بشر، كماؿ ،عمـ المغة العاـ (6)

-169ركت، صالسعراف، محمكد عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي، دار النيضػة العربيػة، بيػ (7)
171. 

 .47عبد التكاب، رمضاف، المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم، ص (8)
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 (1) مف كسط الفـ، لحيمكلة طرؼ المساف المتصؿ بالمثة دكف ذلؾ.
يفخـ فػي  -كما يذكر عمماء القراءات–كاألصؿ في صكت البلـ الترقيؽ، إاٌل أنو  

جيػزكف تفخيمػو، لفظ الجبللػة )اهلل( إذا لػـ يسػبقو صػكت مػف أصػكات الكسػرة، كمػا أنيػـ ي
إذا تػػػبلهي صػػػكت مػػػف أصػػػكات الفتحػػػة، كسػػػبقو أحػػػد األصػػػكات الميطبقػػػة؛ مثػػػؿ: الصػػػبلة، 

 (2) كالطبلؽ، كالظبلـ، كالضبلؿ.
؛ "المسػػػػاف ينحػػػػرؼ فيػػػػو مػػػػع   كمػػػػا يكصػػػػؼ الػػػػبلـ بأنَّػػػػوي حػػػػرؼه منحػػػػرؼ كذلػػػػؾ ألفَّ

الصػكت كتتجػافى ناحيتػا مسػتدؽ المسػاف عػف اعتراضػيما عمػى الصػكت فيخػرج الصػػكت 
 (3)تينؾ الناحيتيف كمما فكيقيما". مف

ًصػػؼى الػػبلـ بأنػػو حػػرؼ ذلقػػي؛ كسػػبب ىػػذه التسػػمية أفَّ طػػرؼ المسػػاف ىػػك   كمػػا كي
 .  (4)الذم يشارؾ في انتاجوً 

 (7)، كمائع.(6)، كجانبي(5)كمف صفاتو أنو حرؼ مجيكر
يقػػع كيػػؿه مػػف الػػراء كالػػبلـ ضػػمف حػػركؼ الػػذلؽ كىػػي ثبلثػػة: "الػػرَّاء، الػػبلـ، النػػكف" 

بعػػان لتقػػارب مخػػارج األصػػكات ضػػمف كػػؿ مجمكعػػة كضػػيؽ حيػػز كػػؿ منيػػا داخػػؿ الفػػـ، كت
فإنَّػػػوي مػػػف الطبيعػػػي أف يحػػػدث تػػػداخؿ بػػػيف ىػػػذه األصػػػكات أك اخػػػتبلط بعضػػػيا ببعضػػػيا 
اوخػػػر، أك حمػػػكؿ أحػػػدىا مكػػػاف أك محػػػؿ اوخػػػر، كىػػػذا معيػػػكده مػػػثبلن بػػػيف الحػػػاء كاليػػػاء، 

                                                 

 .48ى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم، صعبد التكاب، رمضاف، المدخؿ إل (1)

 .48ى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم، صعبد التكاب، رمضاف، المدخؿ إل (2)

 .69، ص1جابف جني، سر صناعة اإلعراب،  (3)

، ابػػػف عصػػػػفكر، الممتػػػع فػػػي التصػػػػريؼ، 71، ص1ابػػػف جنػػػي، سػػػر صػػػػناعة اإلعػػػراب، ج (4)
 .174، ص2، االستراباذم، شرح شافية ابف الحاجب، ج429ص

، محمكد السعراف، عمـ المغة مقدمة لمقارئ 133حساف، تماـ ، مناىج البحث في المغة، ص (5)
، بشػػػػػػر، كمػػػػػػاؿ، عمػػػػػػـ 64كيػػػػػػة، ص، أنػػػػػػيس ، إبػػػػػػراىيـ ، األصػػػػػػكات المغ171العربػػػػػػي، ص
 .3485األصكات، ص

 .271أحمد مختار ، دراسة الصكت المغكم، صعمر ،  (6)

، أنػػػػيس، 161اسػػػػتيتية، سػػػػمير، األصػػػػكات المغكيػػػػة رؤيػػػػة عضػػػػكية كنطقيػػػػة كفيزيائيػػػػة، ص (7)
 .359، بشر، كماؿ ، عمـ األصكات، ص24إبراىيـ، األصكات المغكية، ص
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ف السيف كالصاد، كبيف الزام كالسيف، كبػيف كبيف القاؼ كالكاؼ، كبيف الضاد كالظاء،كبي
 التاء كالطاء، كأيضان بيف الراًء كالبلـ.

كال ريػػب فػػي أفَّ فقيػػاء المغػػة فػػي الماضػػي قػػد أحسػػكا بالعبلقػػة الصػػكتية بػػيف ىػػذه 
. كتمتػػاز Apicalesالحػػركؼ الثبلثػػة، فجمعكىػػا تحػػت اسػػـ كاحػػد كىػػك الحػػركؼ الذلقيػػة 

ي شػبيية بأصػكات المػيف، ليسػت شػديدة ال ييسػمع ىذه المجمكعة بكضػكحيا الصػكتي، فيػ
فيػػػؼ األصػػػكات الرةخػػػكة. كلػػػذا عػػػدَّىا  معيػػػا انفجػػػار كليسػػػت رخػػػكة فػػػبل يكػػػاد ييسػػػمعي ليػػػا حى

 (1) القدماء مف األصكات المتكسطة بيف الشدَّة كالرةخاكة.
كمػػػػا أنَّػػػػوي مػػػػف الظػػػػكاىر التػػػػي تتناكليػػػػا الدةراسػػػػات المغكيػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ المسػػػػانيات 

يات في كبلـ البشر ظاىرة التبادؿ أك التناكب بيف بعض الحػركؼ بسػبب تقػارب كالصكت
مخارجيا الصكتية، مف مثؿ ما يككف بيف الزام كالسيف بكجوو عاـ كيكثػر ذلػؾ أيضػان فػي 
العربية بيف الحاء كالياء، كبيف القػاؼ كالكػاؼ كبػيف الضػاد كالظػاء كبػيف الػراًء كالػبلـ... 

ػػدى أم لىػػًزـى كال سػػيما ًضػػٍمفى حػػركؼ الػػذل ـى، كركػػدى كلكى بىػػدى كلىبىػػدى أم قػػا ؽ. ففػػي كػػبلـ العػػرب رى
مىؼى أم قذؼى كأبعدى، كالخيزرم كالخيزلي... رىؼى كجى ، كجى . كرمزى كلىمىزى أم أشارى كسكتى
(2) 

كالتػػػداخؿ بػػػيف الحػػػركؼ الػػػذلؽ كثيػػػر الكقػػػكع فػػػي كػػػبلـ العػػػرب كأيضػػػان فػػػي قػػػكافي  
مػػف ىػػذا القبيػػؿ مػػثبلن مػػا يقػػع بػػيف الػػرَّاء أشػػعارىـ، بحيػػث يحػػؿ حػػرؼ محػػؿ حػػرؼ آخػػر. 

كالنػػكف، كفػػي ذلػػؾ يقػػكؿ الخميػػؿ: "كأٌمػػا الػػرَّاء فمنحرفػػة مػػف مخػػرج النػػكف إلػػى الػػبلـ لمزيػػة 
 (3)دمجكىا في ظير المساف عند الكبلـ، كلقرب مخارجيا يبدؿ بعضيا مف بعض".

 تيػػدغـ الػػبلـ فػػي ثبلثػػة عشػػر حرفػػان ىػػي: ت، ث، د، ذ، س، ش، ر، ز، ط، ظ، 
 (4) ص، ض، ف، كىي المعركفة بالحركؼ الشمسية.

 كفي تعامؿ البلـ مع مجمكعة ىذه الحركؼ اختبلؼ كدرجات فإدغاميا في الراء  

                                                 

 .36لمغكية، صأنيس، إبراىيـ، األصكات ا (1)

األندلسي، أبك حياف محمد بف يكسؼ، تػذكرة النحػاة، تحقيػؽ: عفيػؼ عبػد الػرحمف، مؤسسػة  (2)
 .25، ص1986الرسالة، بيركت، 

 .52، ص1الفراىيدم ، العيف ، ج (3)

 .163، العبيدم، مباحث في عمـ المغة كالمسانيات، ص364ابف عصفكر، المقرَّب، ص (4)
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، نحك: "ىؿ رأيػت" كيمييػا إدغاميػا فػي الطػاء نحػك "إنػؾ طبيبػان"، ثػـ (1) أحسف مف سائرىا
فػالزام ثػـ الثػاء فالػذاؿ التاء، نحك )ىؿ تعمـ( ثـ الٌداؿ، نحك "ىػؿ دنػا" ثػـ الصػاد فالسػيف 

 (2) فالظاء، ثـ الفاء فالشيف.
ثـ يأتي في آخرىا إدغاميا في النكف، كالبياف فييػا أحسػف، أمػا إدغػاـ النػكف فييػا  

 (3) فيك مكقكؼ عمييا دكف سائر الحركؼ.
ككمػػا كانػػت الػػراء ذات درجػػات فػػي التصػػكيت، جعمػػت منيػػا أنكاعػػان منيػػا المائعػػة،  

 (4) يمكسة صامتة.كفي بعض المغات الـ م
كتتميػػػػز بػػػػأف طػػػػرؼ المسػػػػاف يرتفػػػػع فػػػػي النطػػػػؽ بيػػػػا حتػػػػى يعتمػػػػد عمػػػػى الحنػػػػؾ،  

كتػػنخفض حػػكاؼ المسػػاف الجانبيػػة بطريقػػة تسػػمح لميػػكاء أف يمػػر مػػف جكانبػػو، فيػػرل مػػف 
ىذا أف بينيما كبيف األسنانيات نقطة اشػتراؾ... كىنػاؾ نكعػاف آخػراف مػف الػبلـ المبممػة، 

األمػامي مػف المسػاف، نحػك الحنػؾ الصػمب؛ كاألخػرل مػف أقصػى كتتميز باستعبلء الجزء 
الحنػػؾ الرخػػك، كالػػبلـ التػػػي فػػي أقصػػى الحنػػػؾ كانػػت فػػي البلتينيػػػة، كىػػي مسػػتعممة فػػػي 

 (5)المغات السبلفية، حتى اوف.
كفػػػي العربيػػػة الػػػبلـ المفخمػػػة، كالػػػبلـ المرققػػػة، كيمكػػػف أف تمثػػػؿ األكلػػػى فػػػي لفػػػظ  

كىاتػػاف البلمػػات تنطقػػاف بػػنفس الصػػكرة  -مػػثبلن –فػػظ )الفتػػة( الجبللػػة )اهلل(، كالثانيػػة فػػي ل
 في بعض المغات األكركبية. Lamp-Allفي مثؿ 
كقػػٌكة شػػػبو الػػػبلـ بػػػالراء أدل بيػػا إلػػػى أف يقػػػع المسػػػاف بػػنفس العيػػػكب التػػػي تعتػػػكر  

، حيػثي -كمػا أشػار الجػاحظ -المساف في الراء، فمف المثغات في البلـ تحكيميا إلى اليػاء
قػػكؿ بػػدؿ قكلػػو: اعتممػػت: اعتييػػت، كبػػدؿ جمػػؿ: جمػػي. كآخػػركف يجعمػػكف الػػبلـ "في يقػػكؿ:

                                                 

 .693، ص2ابف عصفكر، الممتع، ج (1)

 .417، ص2سيبكيو، الكتاب، ج (2)

 .365ابف عصفكر، المقرَّب، ص (3)

 .52فندريس، المغة، ص (4)

 .53فندريس، المغة، ص (5)
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كافػػان، كالػػذم عػػرضى لعمػػر أخػػي ىػػبلؿ، فإنػػو كػػاف إذا أراد أف يقػػكؿ: مػػا العمػػة فػػي ىػػذا، 
 (1)قاؿ: مكعكة في ىذا".

ػاًدىا  مَّظى كرشه فىٍتحى الـو ًلصى  أك الطَّػاًء أك لمظَّاًء قىٍبؿي تىنىز ال  كغى
بلًتًيػـإذا فيًتح  ييٍكصبل ٍت أك سيكةنٍت كىصى كمىٍطمىًع أٍيضان ثيَـّ ظىؿَّ كى

(2) 
مَّػػػظ كرشه كيػػػؿَّ الـو مفتكحػػػة كقعػػػت بعػػػد حػػػرؼو مػػػف ىػػػذه االحػػػرؼ الثبلثػػػة،   فقػػػد غى

الصػػػاد، كالطػػػاء، كالظػػػاء سػػػكاء كانػػػت الػػػبلـ مخففػػػة، أـ مشػػػدَّدة اـ متكسػػػطة أـ متطرفػػػة. 
ك سػاكنة، كالكاقػع فػي القػرآف الكػريـ مػف الصػاد بشرط أٍف تككف األحرؼ الثبلثة مفتكحة أ

 ،(ُٕٓ)البقػػػػػػػرة:  چچ چ، (3البقػػػػػػػرة: )  چٺچ المفتكحػػػػػػػة مػػػػػػػع الػػػػػػػبلـ المخففػػػػػػػة: 
ػػػػػػػػؿ، (ِّالرعػػػػػػػػد: ) چک    چ ، (ِٗاألنعػػػػػػػػاـ: ) چڳچ ػػػػػػػػمىت، يكصػػػػػػػػؿ، فىصى ، فىصى

ػػػػمَّى، أك  ػػػػمَّى، ييصى ػػػػمَّى، فىصى ػػػػبلن، مفصػػػػبلت، كمػػػػا صػػػػمبكه. كمػػػػع الػػػػبلـ المشػػػػددة: ميصى ميفصَّ
، يي  ٍىا، كسيىٍصػػػػمىٍكفى ػػػمَّبيكا. كأٌمػػػػا الصػػػاد السػػػػاكنة فكقعػػػػت فػػػي: يىٍصػػػػمىى، سىيىٍصػػػمى، يىٍصػػػػبلى صى

يىصػػمىٍكنيا، اٍصػػمىٍكىا، فىييٍصػػمىب، مػػف أصػػبلبكـ، كأصػػمح، كأصػػمحكا، إصػػبلحان، اإلصػػبلح، 
كفصػػؿ الخطػػاب. كالكاقػػع فػػي القػػرآف مػػف الطػػاء المفتكحػػة مػػع الػػبلـ المخففػػة: الطَّػػبلؽ، 

، ميعىطَّمػػػة، طمبػػػان. كمػػػع المشػػػددة: كالمطمَّقػػػات، كانطمػػػؽ، فػػػانطم قكا، أطَّمىػػػعى، فػػػاطَّمعى، كبىطىػػػؿى
ٍطًمػػعى  . كأٌمػػا الطػػاء السػػاكنة فكقعػػت فػػي مكضػػع كاحػػد: حتػػى مى ، طىمَّقتمػػكىيفَّ ، طمَّقكيػػفَّ طىمٍَّقػػتـي
ـى، ظممػػكا، كمػػا ظممكنػػا. كمػػع  الفجػػر. كالكاقػػع مػػف الظػػاء المعجمػػة مػػع الػػبلـ المخففػػة: ظىمىػػ

ذا المشػ ٌددة: كظىمٍَّمنػػا، فىظىمَّػت، ظػػؿَّ كجيػو. كأٌمػػا الظػػاء السػاكنة فكقعػػت فػي: كمػػف أظمػػـ، كا 
أٍظمىـى، كال ييٍظمىميكف، فيظممف.
(3) 

كصػػفكة القػػكؿ أٌف الػػبلـ تيغمَّػػظ لػػكرش بثبلثػػة شػػركط االٌكؿ أف تكػػكف الػػبلـ مفتكحػػة  
، كذكػػػر النػػػاظـ ىػػػذا الشػػػرط بقكلػػػو: فػػػتحي الـو فػػػإذا كانػػػت الػػػبلـ مضػػػمكم ة نحػػػك: ييصػػػم كفى

ـى، كأليصػًمبنَّكـ. أك سػاكنة نحػك:  : ييصمةى عميكـ، إاٌل مف ظيًمػ لىظىم كا، تىٍطميعي. أك مكسكرة نىٍحكى
، كالشرط الثاني أٍف يقعى أحػدي ىػذه  . فإنيا تيرقؽ لكرش حينئذو ٍمنا، فىظىٍمتـي صى ًصٍمصاؿ، كلقد كى

                                                 

 .35، ص1الجاحظ، البياف كالتبييف، ج (1)
 .48ابف فيرة، متف الشاطبية، ص (2)

-171ة، صالقاضي، الكافي فػي شػرح الشػاطبي، 262-261أبك شامة، إبراز المعاني، ص (3)
171. 
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لػًو قبػؿ، فػإذا كقػع أحػدي ىػذه الحػركؼ الحركؼ قبؿى البلـ ... كذكر الناظـ ىذا الشػرط بقك 
، كليتمطَّػػؼ، فاسػػتىٍغمىظ، إٌنيػػا لىظىػػى. كالثالػػث أٍف يكػػكف أحػػد  ػػمًَّطييـٍ قةقىػػت نحػػك: لىسى بعػػدى الػػبلـ ري
ىذه الحػركؼ مفتكحػان أك سػاكنان... كذكػر النػاظـ ىػذا الشػرط بقكلػو: إذا فيًتحػت أك سيػكةنت 

. أ ػػمت، عيطةمػػت، ًظػػػبلؿ. فػػإذا كػػاف مضػػمكنان نحػػػك: الظمَّػػة فػػي ظيمىػػؿو ك مكسػػػكران نحػػك: فيصة
 (1)كجىبى ترقيؽ البلـ.

االن كًعٍندىما  ٍمؼه مىٍع ًفصى ػػػػػػبل  كفي طىاؿى خي ـي فيضة ػ ٍقفػػػػػان كالميفىخَّ  ييسىكَّػػػػفي كى
ـي ذىكىاًت اليػػػاء منيػػػػػا كػػيػػػذًه   ػكػػػػ كعندى ريءيكًس اول ترقيقييا اعتمى  كحي

(2) 
كاةي عػػػف كرش فيمػػػا حالػػػت فيػػػًو األلػػػؼ بػػػيف الطػػػاء كالػػػبلـ، كبػػػيف فقػػػد ا  ختمػػػؼ الػػػر 

)طػو:  چائ  ائ   ەئ    چ الصاد كالبلـ. كقد حالت األلؼ بيف الطاء كالبلـ في:
)الحديػػػػػػػػػػػػػػػػد:  چې  ې  ې    چ ، (ْْاألنبيػػػػػػػػػػػػػػػػاء: ) چ  ېۉ  ې  ې  ې چ  ، )ٖٔ
 چڑ   چ ك ،)ِّّ)البقػػػػرة:  چۈئ  چ (، كحالػػػػت األلػػػػؼ بػػػػيف الصػػػػاد كالػػػػبلـ فػػػػي ُٔ

. فػػركل بعػػض الػػركاة عػػف كرش تغميظيػػا، كركل بعضػػيـ ترقيقيػػا. كعمػػى (َُِالتكبػػة: )
كاة عنػػػو فػػػي الػػػبلـ  ػػػوي فػػػي النشػػػر، ككػػػذلؾ اختمػػػؼ الػػػر  حى التفخػػػيـ جميػػػكري أىػػػؿ األداء كرجَّ
ًقػػؼى عمييػػا فػػي أف يكصػػؿ فػػي  المتطرفػػة المفتكحػػة الكاقعػػة بعػػد أحػػد األحػػرؼ الثبلثػػة إذا كي

ػػػؿى بػػػالبقرة، البقػػػرة كالرعػػػ ػػػا فىصى ىئ  ىئ  ی          چ ، (ُُٗاألنعػػػاـ: ) چڀ  ڀ    ڀ  چ د، كلمَّ

ػػػػرؼ، (ُُٖاألعػػػػراؼ: ) چی    )ص:  چڦ  ڄ     چ ، كظػػػػؿَّ كجيػػػػو بالنَّحػػػػؿ كالزخي
. فركل لو في كػؿ الكجيػاف كالتغمػيظ أرجػح. ككػذلؾ اختمػؼ عػف كرش فػي البلمػات (َِ

 (3)الياء، إذا لـ تكف األلؼ رأس آية.الكاقعة بعد الصاد كبعدىا ألؼ منقمبة عف 

                                                 

، 171، القاضػي، الػكافي فػي شػرح الشػاطبية، ص141ابف الجزرم، شرح طيبػة النشػر، ص (1)
 .343القاضي، البدكر الزاىرة، ص

 .48ابف فيرة، متف الشاطبية، ص (2)

، 2، ابػف الجػزرم، النشػر فػي القػراءات العشػر، ج263-262أبك شامة، إبراز المعػاني، ص  (3)
، القاضػػػػػػي، البػػػػػػدكر الزاىػػػػػػرة، 172شػػػػػػرح الشػػػػػػاطبية، ص ، القاضػػػػػػي، الػػػػػػكافي فػػػػػػي112ص
 .314ص
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كفػػي ذلػػؾ يقػػكؿ القاضػػي: "كقػػد كردت فػػي مصػػمى فػػي: كاتخػػذكا مػػف مقػػاـ إبػػراىيـ  
ػػػمَّى، يىصػػبلىا مػػػذمكمان باإلسػػراء، كيصػػػمى سػػػعيران  ػػمَّى بػػػالبقرة، حػػاؿ الكقػػػؼ عمػػى ميصى ميصى

أىػؿ  باإلنشقاؽ، يصمى النػار الكبػرل بػاألعمى، سيصػمى نػاران ذات ليػب، فأخػذ لػوي بعػض
االداء بتغمػػػيظ ىػػػذه البلمػػػات كبعضػػػيـ بترقيقيػػػا... كقكلنػػػا إذا لػػػـ تكػػػف األلػػػؼ رأس آيػػػػة 
ـى فػي بػاب الفػتح كاإلمالػة أفَّ  ًمػ احتراز عمػا إذا كانػت األلػؼ التػي بعػدى الػبلـ رأس آيػة، كعي
كرشان ليسى لوي في رءكس اوم إالَّ التقميؿ، فإف كانت األلػؼ رأس آيػة، فإٌنػو يتعػيَّف ترقيػؽ 

 (1)لبلـ مع التَّقميؿ، كىذا معنى قكلو كعند رءكس اول ترقيقيا اعتمى".ا
تةػػػػػػػػػػػػبل  ككيؿب لىدىل اسـ اهلًل ًمف بىٍعًد كىٍسرةو   ٍكؽي ميرى  ييػرًققييػػػػػػا حتػػى يىػػػري
ػػػػػةو   مَّ ميٍكهي بىٍعدى فىتٍػػػػػػحو كضى ـي الشٍَّمًؿ   كمػػػػػػػػػا فىخَّ بلفىتىَـّ ًنظىا ٍصبلن كفىٍيصى كى

(2) 
، مػا   قىعى لفظ الجبللة بعد كسػرة نحػك: أيػا هلًل كآياتػًو، أفػي اهلل شػؾ، هلًل األمػري فإذا كى

ذا كقػعى بعػد فتحػة نحػك: شػيدى اهلل، قػاؿ اهلل كتػاهلل. أك  ققكف المو كا  يفتًح اهللي. فكؿ القيرَّاء ييرى
َـّ، رسػػػؿ اهلل، عميػػػوي اهلل ذ قػػػالكا الميػػػ . فػػػي قػػػراءة حفػػػص فجميػػػع القيػػػرَّاء بعػػػدى ضػػػٌمة نحػػػك: كا 

ييغمةظػػػكفى المػػػو ككػػػذلؾ ييغمظػػػكفى الـ آهلل أذفى لكػػػـ بيػػػكنس، آهلل خيػػػر بالنمػػػؿ، سػػػكاء قػػػرئ 
 (3)كبلىيما بالتسييؿ أـ باإلبداؿ.

كقػاؿ القاضػػي : "إذا قػػرأ كرش: أفغيػػر اهلل، كلػػذكر اهلل، ذكػػر اهلل. كأمثػػاؿ مػػا ذكػػر  
ػػـ لفػػظ الجبللػػة مػػع ترقيػػؽ الػػرَّ  ذا قػػرأ السكسػػي "حتػػى نػػرل اهلل" بػػالفتح تعػػٌيف تفخػػيـ فخَّ اء، كا 

ذا قػرأ باإلمالػة فمىػوي فػي لفػظ الجبللػة التفخػيـ كالترقيػؽ. كقػكؿ النػاظـ حتػى  لفظ الجبللة. كا 
تةبلن، الضػػمير فػػي يػػركؽ يعػػكد عمػػى لفػػظ الجبللػػة اهلل، كمػػرتبلن اسػػـ مفعػػكؿ كىػػك  يػػركؽى ميػػرى

يمػًو. كقكلػو فىػتىَـّ نظػاـ الشػمؿ الػ ؛ أم كىميػؿى جمػع حاؿ أم حتى يسػحف لفػظ اهلل  حػاؿى ترت
المسائؿ في تغميظ البلـ كترقيقيا في حاؿ كصميا بمػا بعػدىا، كىػذا معنػى قكلػو: كصػبل، 

 (4)كفي حاؿ فصميا عما بعدىا كالكقؼ عمييا، كىذا معنى قكلو: كفيصبل".

                                                 

 .343، القاضي، البدكر الزاىرة، ص172القاضي، الكافي في شرح الشاطبية، ص  (1)

 .48ابف فيرة، متف الشاطبية، ص (2)

  .173ص، القاضي، الكافي في شرح الشاطبية، 265-264أبك شامة، إبراز المعاني، ص (3)

 .173شرح الشاطبية، ص القاضي، الكافي في (4)
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كؿ القيرَّاء، أمَّػا يتضح لنا مف ذلؾ أٌف الترقيؽ في البلـ ىك األعـ كاألكثر، كعميو  
 .  (1)التفخيـ فييا فقميؿ

. مػاؿ (2)كلٌما كانت األصكات المفخمة تحتاج عند إنتاجيا إلى جيػد عضػمي زائػد
 النطؽ بالبلـ كثيرة االستعماؿ إلى الترقيؽ تخفيفان مف ىذا الجيد.

 مما سبؽ إلى النتائج التالية:كنخمص 
إذا كانت ساكنة بعد كسر، بشرط أف  الراء مفخمة في أصؿ نطقيا، إاٌل أنيا ترقؽ -1

 يككف الكسر مكصبلن بالراء في كممةو كاحدةو .
 تفخـ الراء إذا كردت في أم اسـو أعجمي، مثؿ إبراىيـ، اسرائيؿ، عمراف. -2
 تفخـ الراء إذا كقعت ساكنةن بعد كسرو عارضو متصؿ أك منفصؿ . -3
الضمًة أك بحرؼو مف حركؼ  تككف الراء مفخمةن إذا كانت متبكعةن بالفتحًة أك -4

االستعبلء كىي الطاء كالظاء كالصاد كالضاد كالقاؼ كالخاء كالغيف .بشرط أف 
تككف ىذه الحركؼ نفسيا متبكعةن بفتحةو أك بضمةو . كتككف الراء بخبلؼ ذلؾ 

 مرققةن إذا كانت متبكعةن بكسرةو أك بالياء نصؼ الحركة .
ؿو تعٌمؽ التفخيـ أك الترقيؽ بالحركة السابقة ، إذا كانت الراء متبكعةن بحرؼو مستف -5

فيككف التفخيـ إذا كانت ىذه الحركة فتحة أك ضمة ، كيككف الترقيؽ إذا كانت 
 الحركة كسرةن . 

إذا كانت الراء متبكعةن بحرؼو مستعؿو متبكعان ىك اوخر بكسرةو جاز الترقيؽ  -6
 كالتفخيـ إال أف الترقيؽ أكثر . 

ا كانت مسبكقةن مباشرةن بإحدل الحركؼ المطبقة األربعة كىي الصاد، أما البلـ فإذ -7
الضاد، الطاء، الظاء ككانت متبكعةن بفتحةو أك بضمةو لـز التغميظ . فيجب إذان 

 قراءة )فصؿه( ك)نطميب( ك)أضمَّنا( ك)أظمىـ( بتغميظ البلـ .
ظاء( كبيف البلـ إذا كانت البلـ بيف الصاد كالطاء فقط ) أم باستثناء الضاد كال -8

فتحة ككانت البلـ متبكعةن بفتحةو ) باستثناء الضمة ( جاز التغميظ نحك )صبلة( 
.)  ك)طىمىبى

                                                 

 .119، القرطبي، المكضح في التجكيد، ص221، ص1القيسي، الكشؼ، ج (1)

 .143استيتية، سمير، األصكات المغكية رؤية عضكية كنطقية كفيزيائية، ص (2)
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 أك متبكعةن بكسرةو بطؿ التغميظ .إذا كانت البلـ مسبكقةن  -9
 

 5أثر أصوات التفخيم في الصوائت في بنية الكممة العربية  3.2
ء الن طؽ بًو أف يمر اليكاءي حيرَّان الصائت ىك الصكت المجيكر الذم يحدث أثنا

قان خبلؿ الحمؽ كالفـ، دكفى أف يقؼ في طريقو أم عائؽ أك حائؿ، كدكفى أف يضيؽ يطم
  (1) مجرل اليكاء ضيقان مف شأنًو أف يحدث احتكاكان مسمكعان.

كتيعرَّؼ الصكائت بأنَّيا: األصكات التي تخرج دكفى أف يعترضيا حاجز يسد 
ضٌيقو. لذلؾ اعتمد نطقيا عمى اىتزاز الكتريف الصكتييف الذم ييكلةد مجرل النطؽ أك يي 

 (2) الجير، فالصكائت كم يا مجيكرة، كىي أحاديَّة التصكيت كتريَّة.
د  فيًو الصكت؛ لذا نجد سيبكيو يصؼ الصكائت  كالصائت ىك الصكت الذم ييمى

ًو: "كمنيا المينة: كىي الكاك العربية باتساع مخارجيا، فيصؼ الكاك كالياء بالمينة في قكل
 (3)كالياء؛ ألفَّ مخرجيا يتسع ليكاء الصكت أشد مف اتساع غيرىما".

كقد كصؼى سيبكيو صكت األلؼ بنفس صفات سابقيو، إاٌل أفى فيو اتساعان أشد 
منيما، كلذا كصفىوي بالياكم في قكلو: "كمنيا الياكم: كىك حرؼه اتسع ليكاء الصكت 

ع مخرج الياء كالكاك؛ ألٌنؾى قد تضـ شفتيؾ في الكاك، كترفع الياء مخرجو أشٌد مف اتسا
 (4)لسانؾ ًقبىؿى الحنًؾ كىي األلؼ".

كقد رتَّبى سيبكيو الصكائت العربيَّة ترتيبان تصاعديان بدأ فيو بأكسعيا مخرجان فقاؿ: 
لؼ، ثَـّ "كىذه الثبلثة أخفى الحركؼ التساع مخرجيا، كأخفاىيفَّ كأكسىعيييفَّ مخرجان: األ

َـّ الكاك".  (5)الياء، ث

                                                 

، رمضػاف عبػػد التػػكاب، المػػدخؿ إلػػى عمػػـ 74بشػر، كمػػاؿ، عمػػـ المغػػة العػػاـ، األصػػكات، ص (1)
 .91المغة، ص

، 2مػػػػػػد قػػػػػػد كر، مبػػػػػػادئ المسػػػػػػانيات، دار الفكػػػػػػر المعاصػػػػػػر، بيػػػػػػركت، لبنػػػػػػاف، طأحمػػػػػػد مح (2)
 .88ـ(، ص1999-ىػ1419)

 .435، ص4سيبكيو، الكتاب، ج (3)
 .436، ص4سيبكيو، الكتاب، ج (4)
 .436، ص4، جسيبكيو، الكتاب (5)
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إفَّ كصؼى سيبكيو التساع مخارج ىذه الحركؼ يدؿ عمى ما ييصاحبيا مف رفع 
 كسبيا كضكحان سمعيان ال نجدهي في الحركؼ الصامتة.أالصكت، كامتداده فييا. مما 

يةز تينسب  كقد ذكر ذلؾ الخميؿ ككصفيا بأٌنيا ىاكية في اليكاء، فمـ يكف ليا حى
 (1) اٌل الجكؼ.إليو إ

كما أفَّ الصكائت تمتاز مف الصكامت بكضكحيا السمعي، ككثرة دكرانيا في 
الكبلـ، كاعتمادىا عمى طيرؽ تشكيميَّة متعددة تيعكةض افتقارىا إلى مخارج دقيقة ثابتة 

 (2) كما ىي الحاؿ في األصكات الصامتة.
نيطقان عمى  كيبدك أفَّ الميزة األخيرة جعمت الصكائت مف أصعب األصكات

المتكمـ الذم يتعمَّـ المغة األجنبيَّة، عمى حيف أٌف تعٌممو الصكامت ال يشيد مثؿ ىذه 
 (3) الصعكبة لسيكلة كصؼ الصكامت كاشتراؾ المغات في كثير منيا.

دَّ مف اإلشارًة ىينا إلى أفَّ نطؽ الصكائت ىك الذم ييعطي المغة صفةن ليجٌيةن بكال 
 سكفى احساسان دقيقان بأم خركج عمييا كال سيَّما مف األجنبي.يعتادىا أىؿ المغة، فيح

اضطر العمماء المحدثكف إلى استنباط  -كما يقكؿ إبراىيـ أنيس–كليذا كم و 
مقاييس عاٌمة لؤلصكات الصائتة، بيا تيقاس أصكات الميف في كؿ لغة كتينسب إلييا. 

 (4) كقد قبسكا ىذه المقاييس مف عدد مف المغات المعركفة.
كصكامت فيقكؿ:  تيرل الفارابي أفَّ الحركؼ العربٌية تنقسـ إلى قسميف: مصكتا

تو كالمصكتات منيا قصيرة كمنيا طكيمة،  "كالحركؼ منيا مصكت، كمنيا غير مصكة
 (5)كالمصكتات القصيرة التي تيسمييا العرب "الحركات".

                                                 

 .57، ص1الفراىيدم، الخميؿ بف أحمد، العيف، ج (1)

 .88نيات، صأحمد محمد قد كر، مبادئ المسا (2)

 .31-29األصكات المغكية، صإبراىيـ ،أنيس،      (3)

 .31األصكات المغكية، صإبراىيـ ،أنيس،  (4)

الفػػارابي، أبػػك نصػػر، المكسػػيقى الكبيػػر، تحقيػػؽ: غطػػاس عبػػد الممػػؾ، دار الكتػػاب العربػػي،  (5)
 .1172ـ، ص1987
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مماء كيتضح مف ذلؾ أفَّ مصطمح الصكائت يراًدؼي مصطمح الحركات عند ع
العربٌية ككبلىيما يشير إلى: الفتحة، كالضمَّة، كالكسرة باعتبارىفَّ حركات أك مصكتات 

لى ألؼ المد، ككاك المد، كياء المد باعتبارىفَّ حركات أك مصكتات طكيمة.  قصيرة، كا 
كقد فضَّؿ كماؿ بشر تسمية الحركات بالصكائت، ككافى يعني الحركات الطكيمة 

ـى األصكات المغكية إلى أصكات صامتة كحركات.كالقصيرة، كلذا نجده ق د قسَّ
(1) 

كقد حدَّد الدَّارسكفى المختص كف ثبلثة صكائت رئيسية تيستخدـ في المغات كافة 
 (2) ( أم الفتحة.a( أم الضٌمة، ك )u( أم الكسرة، ك )iىي: )

 كىذا كصؼي مكجزه ليا:
ع، كيدفعو إلى األماـ قدر عمى قدر المستطاعندما يرفع اإلنساف لسانىوي إلى األ-1

 ،اإلمكاف، دكفى أف ييضيؽ المجرل اليكائي بحيث ال ييسبب إحداث حفيؼ ما
(، كىيما يقاببلف: ì( أك صكت )iكيبسط شفتيو في الكقت نفسو فإٌنوي ييصدر صكت )

الكسرة أم الصائت القصير، كياء المد )الياء الساكنة المكسكرة ما قبميا(. أٌما إذا 
ف كضيَّؽ المجرل اليكائي فإٌف الصكت يتجاكز منطقة الصكائت إلى ارتفع المسا

أم بالصكت الشبيو بالصائت في العربٌية أك نصؼ –الصكامت، فينطؽ بالياء 
 (3) الصائت.

كعندما ييحرةؾ اإلنساف لسانو إلى األسفؿ قدر المستطاع، كيسحبو إلى الخمؼ قدر -2
(، à( أك صكت )aيصدر صكت ) اإلمكاف، كيبسط شفتيو مف غير تدكير فإٌنوي 

 (4) كىما ييقاببلف الفتحة، كألؼ المد.
كعندما يرفع اإلنساف لسانىوي كيسحبو إلى الخمؼ قدر اإلمكاف دكف إحداث حفيؼ -3

(، كىيما ييقاببلف: الضمَّة، ú( أك صكت )uما، كييدىكةر شفتيو، فإٌنوي ييصدر صكت )

                                                 

ت فػػػي عمػػػـ المغػػػة، ، كمػػػاؿ بشػػػر، دراسػػػا73األصػػػكات، ص-عمػػػـ المغػػػة العػػػاـكمػػػاؿ ،بشػػػر،  (1)
 .25ص

، 1985غػػازم، يكسػػؼ، مػػدخؿ إلػػى األلسػػنٌية، منشػػكرات العػػالـ العربػػي الجامعٌيػػة، دمشػػؽ،  (2)
 .129ص

 .89أحمد محمد قدكر، مبادئ المسانيات، ص (3)

 .33-31أحمد محمد قدكر، مبادئ المسانيات، ص (4)
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ا إذا ارتفع المساف كأحدث نكعان مف ككاك المد )الكاك الساكنة المضمـك ما قبمي ا(. أمَّ
الحفيؼ فإفَّ الصكت يتجاكز منطقة األصكات الصائتة إلى الصكامت، فينطؽ 

 (1) عندئذو بالكاك، أم بالصكت الشبيو بالصائت في العربية أك نصؼ الصائت.
رةؽ بيف مجمكعة الصكائت، كمجمكعة الصكامت فكالدراسات الصكتية الحديثة تي  
ىذا التفريؽ الطبيعة الصكتية لكؿ مف القسميف، فالصفة التي تجمع بيف كأساس 

ثـ  ،( أٌنوي عند النطؽ بيا يندفع اليكاء مف الرئتيف مارَّان بالحنجرةvowelsأصكات الميف )
يةؽ مجراه كما  ،يتخذ مجراهي في الحمؽ كالفـ في ممر ليس فيو حكائؿ تعترضو فتيضى

س النفس كال تسمح لوي بالمركر كما يحدث مع يحدث مع األصكات الرخكة أك تحب
 (.plosiveاألصكات الشديدة أم االنفجارٌية )

كقد استطاع عمماء العربية التفريؽ بيف كؿ مف: كاك المد كالميف، كالميف حسب  
ككاك العمَّة حيث أدرككا الخصائص الصكتيَّة كالصرفٌية )التشكيميَّة( لكؿو مف الكاك 

بالمد كالميف، كالكاك الصامتة، التي كصفكىا بالميف فقط، ككاك  الصائتة، التي كصفكىا
 العٌمة )التشكيميَّة الصرفيَّة(.

فيا مكي بف أبي طالب بأنيا: "الكاك الساكنة   فكاك المد كالميف )الصائتة(، ييعرة
. فكاك الميف أم الصامتة، ىي عند مكي الكاك الساكنة التي قبميا (2)التي قبميا ضٌمة"

، كقد نظر مكي بف أبي طالب إلى الكاك ىينا مف فكىذا أف المصطمحات صكتيافىتحة. 
 تشكيمٌية فيي حرؼه ًعمَّة؛ لتغي رىا، كاعتبلليا، كانقبلبيا.ال اما الصرفية  ٌيةكتزاكية ص
مٌيزى بيف الكاك الصامتة كالكاك الصائتة بدقة، إذ يقكؿ: "كأمَّا  اكما أٌف ابف سين 

تحدث حيث تحدث الفاء، كلكف بضغط كحفز لًميكاء، ضعيؼ ال الكاك الصامتة فإٌنيا 
يبمغ أف يماًنعىوي في انضغاطًو سطح الشفَّة... كأٌما الكاك المصكتة كأختيا الضمَّة فأظيف  

ًمسه إلى فكؽ".  (3)أفَّ مخرجيا مع إطبلؽ اليكاء، مع أدنى تضييؽ لممخرج كميؿه بًو سى
                                                 

ـ، 1994، 1المعػارؼ، ط في عمـ األصكات المغكيػة كعيػكب النطػؽ، دارزىراف ، البدراكم،  (1)
 .111-119ص

 .125القيسي، الرعاية، ص (2)

تحقيػػؽ: أسػػباب حػػدكث الحػػركؼ، ق(،428-ق 371أبػػك عمي،الحسػػيف عبػػداهلل،)ابػػف سػػينا،  (3)
 .16صـ(، 1983-ق1413، )1محمد حساف الطٌياف كيحيى مير عمـ،ط
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دراؾ خصائص األصكات الصائتة كمتى كىذا يدلنا عمى قدرة ابف سينا عمى إ 
 تككف صامتة؟ ككيؼ؟

كفي الدرس الصكتي الحديث نجد أفَّ الفرؽ بيف الفتحة كما ييسمى ألؼ الميف،  
ال يعدك أف يككف فرقان في الكمٌية. ككذلؾ الفرؽ بيف ياء المد ككاك المد إذا قيكرنتا عمى 

ٌية فما ييسمى بألؼ المد ىي في الحقيقة الترتيب بالكسرة كالضمَّة، ليس إالَّ فرقان في الكم
فتحة طكيمة، ككذلؾ كاك المد تيعد مف الناحية الصكتيَّة ضمَّةن طكيمةن. فكيفيَّة الن طؽ 
بالفتحة كمكضع المساف معيا ييماثؿ كؿ المماثمة كيفيَّة الن طؽ بما ييسمَّى ألؼ المد مع 

 (1) مبلحظة فرؽ في الكميَّة بينيما.
لحركات الطكاؿ كالحركات القصار فرؽه كمي أم أفَّ الفرؽ بيف فالفرؽ بيف ا 

 (2)الفتحة كألؼ المد فرؽه في الكميَّة ككذلؾ بيف الكسرة كياء المد،كالضمَّة ككاك المد.
تسميات متعددة كالمصكةت كالحركة كالعمَّة  ةكلمصائت في دراساتنا الحديث
نسٌية كينبغي التَّنب و إلى أفَّ ( في الفر voyelleكصكت الميف، كىي تيقابؿ مصطمح )

اعتماد الصائت عمى الكتريف الصكتييف ال ييعني أنَّوي يخرج غىٍفبلن مف حركات تشكيميَّة 
ؿ المساف، أك انخفاضًو متَّجيان إلى األماـ أك الخمؼ.  لمجياز النطقي كارتفاع أكَّ

ؾ. كىذا يقكد إلى كانخفاض الفؾ األسفؿ أك عدمو، كاستدارة الشفتيف أك عدميا كنحك ذل
أفَّ األصكات الصامتة تيحدَّد عف طريؽ المخارج كالصفات الن طقيَّة، عمى حيف أفَّ 

تيحدَّد عف طريؽ مقاييس تيعيةف الحركات المعياريَّة الرئيسة التي األصكات الصائتة 
 (3) تيستخدـ في معظـ المغات.

كات الصائتة كما تختمؼ درجات الكضكح السمعي لؤلصكات الصائتة، فاألص
 (4) المتسعة كالفتحة أكضح مف األصكات الصائتة الضيقة كالضمَّة كالكسرة.

عىؿى االختبلؼ في الكضكح السمعي معياران لمتمييز  كمع أفَّ بعض الدارسيف جى
( ذىبكا إلى نفي ىذا المعيار؛ pikeبيف الصكامت كالصكائت، فإفَّ آخريفى أمثاؿ بايؾ )

                                                 

 .37األصكات المغكية، صإبراىيـ ، أنيس،  (1)

 .117عمـ األصكات المغكية كعيكب النطؽ، صالبدراكم، زىراف، في  (2)

 .58أحمد محمد قدكر، مبادئ المسانيات، ص (3)

 .27األصكات المغكية، صإبراىيـ ، أنيس،      (4)
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( كىي Lان مف بعض الصكائت. فالبلـ المفخمة في )حضك ألفَّ بعض الصكامت أكثر ك 
( كىي صكت iصكت صامت أقكل في الكضكح السمعي مف الحركة المعيارٌية األيكلى )

صائت. كيرل بايؾ أفَّ الكضكح السمعي لك كافى مف األمكر الحاسمة في التمييز بيف 
البلـ المفخمة ( أكضح مف iالصكامت كالصكائت لكاف مف المفترض أف تككف الحركة )

(L.) (1) 
فأساس تقسيـ األصكات إلى صامتة كصائتة أصبلن ىك كجكد حبس أك تضييؽ 
في مجرل  اليكاء عند النطؽ بالصكامت، كعدـ كجكد أم حبس أك تضييؽ عند النطؽ 
ؿ عميًو لدل أكثر الدَّارسيف المحدثيف.  بالصكائت. كىذا ىك األساس كحدهي ىك المعكَّ

الٌدراسات القديمة لؤلصكات كانت تيعنى بالصكامت كصفاتيا لكثرتيا كييبلحظ أفَّ معظـ 
كسيكلة ضبطيا كاعتماد الكثير مف المغات عمييا أساسان لبناء الكممات، عمى حيف أفَّ 
كائت عمى الرغـ مف كثرة دكرانيا في الكبلـ ككضكحيا السمعي لـ تىٍمؽى مثؿ تمؾ  الصَّ

 (2) العناية.
الحركات؛ حيث يقكؿ: "فالحركات في لغة العرب مازف المبارؾ رأمه في لك 

أصكاته قصيرة تقع عمى الحركؼ لمتفريؽ بيف معاني الكممات، فمنيا ما يثبت عمى 
)الحرؼ األخير( فيككف حركة بناء، كمنيا ما يمحؽ بالحرؼ األخير كيتبدَّؿ بتبد ؿ 

ة لمبناء أك اإلعراب، كظيفة الكممة النحكيَّة في الجممة فيككف إعرابان. كسكاء كانت الحرك
ٍربه رائعه مف اإليجاز تغنينا فيو الحركة في  فإفَّ ىذه التفرقة بالحركات بيف المعاني ضى

 (3)الكممة الكاحدة مف عدد مف الكممات".
كيرل مازف المبارؾ أفَّ في ترؾ حركات اإلعراب إلباسان لكثيرو مف الجيمؿ 

 (4) كالتعبيرات لباس اإلبياـً كالغمكض.

                                                 

اسػػػتيتية، سػػػمير شػػػريؼ، ظػػػاىرة الكضػػػكح السػػػمعي فػػػي األصػػػكات، مجمػػػة أبحػػػاث اليرمػػػكؾ،  (1)
 .62، ص1988المجمد السادس، العدد األكؿ، 

 .59قد كر، مبادئ المسانيات، صأحمد محمد  (2)

 .84ىػ، دمشؽ، ص1383المبارؾ، مازف، نحك كعي لغكم، دار الفكر،  (3)

 .95المبارؾ، مازف، نحك كعي لغكم، ص (4)
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عي عمماء المغة بتاري  الحركات اإلعرابٌية إلى قبؿ زمف حمكرابي بقرابة ألًؼ كيىٍرجى 
، حيث انتشرت تمؾ المغة ذات اإلعراب في المممكة البابميَّة كاستعممت في سجبلت  عاـو
... إالَّ أنَّيا استعجمت في ألسنة العامَّة  الحككمة كدكاكينيا كعمى ألسنًة الًعٍميىًة مف القـك

كاضر ككاف أٌكؿ شيءو أضاعتو ىك حركات اإلعراب، فكانت المغة مف أىًؿ الح
المتطكرة منيا ىي السريانية القديمة، كىي ليست بذات إعراب، لكف سكاف البادية كىـ 
بدك اورامييف. كىـ العرب لـ يفقدكىا فبقيت ىذه الحركات ثابتة في ليجاتيـ... فيذه 

كلى أيـة لغتنا العربية التي حفظتيا لنا الحركات إذان متصمة إلينا مف ميراث المغة األ
 (1) البداكة.
ليا في نفس المقطع،  قد تؤثر الصكامت المطبقة في ترددات الحركة المجاكرة 

كأحيانان تؤثر في نطؽ حركة أك صامت في مقطع مجاكر. ككما تؤثر ىذه الصكامت 
ي أحاييف كثيرة، في ترددات الحركة؛ فإنيا تؤثر أيضان في طبيعة مكجتيا، إذ تصبح ف

شديدة التركيب، عديمة االنتظاـ. إذف، قد تؤثر األصكات المطبقة، كالمفخمة بصكرةو 
ف لـ تكف في نفس المقطع.  عامة، في طبيعة األصكات المجاكرة حتى كا 

ذىب الدكتكر عصاـ أبك سميـ إلى أفَّ لممقطع "أىمية كبيرة تفسير قاعدة تكزيع  
 (2)كم عمى أصكات مفخمة مثؿ )ص، ط، ض(".التفخيـ في الكممات التي تحت

كقد أكضح ىذه الفكرة قائبلن إفَّ األصكات المفخمة تؤثر في األصكات المجاكرة  
سكاء أكانت صكائت أـ صكامت، بحيث تجعميا مفخمة، كما في الكممات: فىٍصؿ، 
 طابع، مطار، كغيرىا. كقاؿ: "القاعدة ىينا ىي أفَّ الصكت المفخـ مثؿ )ص( أك )ط(
يؤدم إلى سمة التفخيـ عمى األصكات المجاكرة التي تشترؾ معو بنفس المقطع، ففي 
نو مف مقطع كاحد، نبلحظ أفَّ جميع األصكات تصبح مفخمة بسبب  كممة )فىٍصؿ( المككَّ
كجكد الصامت المفخـ مثؿ )ص( في ذلؾ المقطع. أما في كممة )طابع( فنبلحظ أفَّ 

( يصبح مفخمان بسبب اشتراكو مع الصكت المفخـ الصائت )ا( في المقطع األٌكؿ )طا
)ط( في مقطع كاحد. أما المقطع الثاني )بع( فبل يشممو التفخيـ، كذلؾ لعدـ احتكائو 

                                                 

 .81-79العاممي، أحمد رضا، مكلد المغة، دار مكتبة الحياة، بيركت، ص (1)

ة مجمػػع المغػػة العربيػػة األردنػػي، عصػػاـ أبػػك سػػميـ، البنيػػة المقطعٌيػػة فػػي المغػػة العربيػػة، مجمػػ (2)
 .46، ص1987، 33العدد 
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عمى صامت مفخـ في نفس المقطع، كفي كممة )مطار( نبلحظ أف الصائت )ا( 
كالصامت الختامي )ر( يصبحاف مفخميف، بسبب اشتراكيما مع الصامت )ط( في 

 (1)قطع الثاني مف الكممة في حيف أٌف المقطع األكؿ )ـ( يبقى ببل تفخيـ".الم
كقد عمَّؽ الدكتكر سمير إستيتٌية عمى ما ذىب إليو الدكتكر عصاـ أبك سميـ؛  

ليس مف الصحيح إطبلؽ القكؿ إٌف التفخيـ يقع فقط عمى المقطع الذم -1حيث قاؿ: "
إلى مقطع مجاكر. لقد نفى أبك سميـ فيو صكت مفخـ، أك أٌف ىذا التفخيـ ال يمتد 

التفخيـ عف المقطع األكؿ )ـ( في كممة )مطار(، كنفى التفخيـ عف المقطع الثاني )بع( 
في كممة )طابع(. كفي ىذه األحكاـ تعس ؼه كاضحه، سىبىبيوي عدـ النظر في الطبيعة 

 (2) النطقية كاألككستيكيَّة لمصكامت كالحركات.
إلى مقطع مجاكر، فينقضو كثير مف كممات المغة في  أٌما التفخيـ فبل يمتدٌ  

مستكياتيا كاٌفة، الفصيح منيا كالعامي. ففي المستكييف العامي كالفصيح، يصبح 
المقطع الثاني )ر( في كممة )طار( مفخمان، عمى الرغـ مف أٌف الطاء كاقع في المقطع 

لؾ ييقاؿ عف )صار( األكؿ )طا(، كأٌف الٌراء كفتحتيا يشكبلف مقطعان آخر. كمثؿ ذ
المكٌكنة مف مقطعيف )صار( ك )ر(. كىذا الحكـ ينسحب عمى االستعماالت المغكية 

 في مستكيييا الفصيح كالعامي. كاألمثمة التي تدؿ عمى ما قمناه ليس ليا حصر.
كأما نفيو التفخيـ عف المقطع األكؿ في كممة )مطار(، فيرده أف فتحة الميـ  

مستكييف العامي كالفصيح. كأما نفيو التفخيـ عف المقطع )كىي صائت( مفخمة في ال
الثاني في كممة )طابع( فيحتاج إلى تأمؿ، فإف كاف عمى المستكل العامي، فالعامة بؿ 
المثقفكف ييضفكفى عمى الكسرة في ىذا المقطع شيئان مف التفخيـ، حتى تيصبح مف صنؼ 

، أم بيف الترقيؽ (3)بيف" تمؾ الحركة التي سٌماىا الدكتكر كماؿ بشر "كسرة بيف
كالتفخيـ، كما في كسرة )ًقياـ(. إف كصؼ الدكتكر بشر الكسرة في ىذا السياؽ بيذا 
ذا أخذنا  الكصؼ، إشارة إلى أف الكسرة أصبححت تحمؿ سمة التفخيـ الجزئي. كا 

                                                 

، عصػػاـ أبػػك سػػميـ، البنيػػة المقطعٌيػػة فػػي المغػػة العربيػػة، مجمػػة مجمػػع المغػػة العربيػػة األردنػػي  (1)
 .47ص

 .314-313استيتية، األصكات المغكية، ص (2)
 .151األصكات، ص -كماؿ بشر، عمـ المغة العاـ (3)
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المستكل الفصيح المستنير باألداء القرآني في النطؽ، تبٌيف لنا أٌف الكسرة ىينا تتأبَّى 
لتفخيـ؛ بسبب ككف تردداتيا أعمى مف ترددات الطاء، فبل تقكل ترددات الطاء )في ا

طابع( أف تؤثر في ترددات الكسرة. كفي كؿ األحكاؿ فإٌف ذلؾ ناجـه عف ترددات 
 الصكتيف، ال عف ككنيما في مقطعيف مختمفيف.

ـ ليس مف الصحيح أيضان إطبلؽ القكؿ إٌف كجكد الصكت المفخـ يؤدم إلى تفخي-2
األصكات المجاكرة التي تشترؾ معو بنفس المقطع بالضركرة إٌف ثمة أصكاتان ال تقبؿ 
 ) التفخيـ في الكاقع المغكم الفصيح، كال حتى في االستعماالت العامٌية، فكممة )طىٍحفى
المككنة مف مقطع كاحد، ال يؤدم كجكد الصكت المطبؽ )كىك الطاء( فييا إلى تفخيـ 

طمؽ الدكتكر أبك سميـ القكؿ بتفخيـ األصكات المجاكرة لمصكت الحاء أك النكف. لقد أ
المفخـ في نفس المقطع، دكف أف يستثنى صكتان، حتى تمؾ التي ال يجرم عمييا تفخيـ 

 في أم مستكل مف مستكيات األداء المغكم.
كأىـ مف ذلؾ، أٌف أصكاتان تقبؿ التفخيـ في سياقات كثيرة. كلكنيا ال تتأثر غالبان، -3

مفخـ تشترؾ معو في تككيف مقطع كاحد. كىذا كاضح في نطؽ البلـ في  بصكت
(، كمجاكرة لمضاد  الكممتيف اوتيتيف )ًظٍمؼ كًضمٍع(، فإٌف البلـ في الكممة األكلى )ًظٍمؼى
في مقطع كاحد في الكممة الثانية )ضمع(. كىذا دليؿه كاؼو عمى أٌف المجاكرة في 

إال إذا كانت ترددات األصكات المتجاكرة ىي  المقطع ال تغٌير سمو الصكت بالضركة،
السبب في ىذا التغيير. فإذا كاف األمر كذلؾ، فإٌف تأثير األصكات بعضيا في بعض، 
سيحدث بغض النظر عف ككنيا مككنات لمقطع كاحد، أك مككنات لمقطعيف 
متجاكريف. كعمى ذلؾ، فإٌف أخذ ترددات الصكت بعيف االعتبار عند النظر في بنية 

 مقطع، أمر ضركرم لمعرفة مدل تأثيير كؿ صكت باوخر.ال
 كمف ذلؾ نخرج بالنتائج التالية:

مصطمح الصكائت يرادؼ مصطمح الحركات عند عمماء العربية، ككبلىيما ييشير  -1
لى ألؼ  إلى الفتحة، كالضمَّة، كالكسرة باعتبارىٌف حركات أك مصكتات قصيرة، كا 

 ٌف حركات أك مصكتات طكيمة.المد، ككاك المد، كياء المد باعتبارى
يرجع الفرؽ بيف الصكائت إلى كمية ىكاء النَّفس التي يتشَّكؿ بيا الصكت في  -2

فالفرؽ بيف الفتحة كألؼ المد ال يعدك أف يككف فرقان في الكمية، ككذلؾ  ،المقطع
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الفرؽ بيف ياء المد ككاك المد إذا قيٍكرنىتا عمى الترتيب بالكسرة كالضمَّة، ليس إاٌل 
قان في الكمية، كييسمَّى بألؼ المد، كىي في الحقيقة فتحة طكيمة، كما ييسمَّى بياء فر 

المد ليس إالَّ كسرة طكيمة، ككذلؾ كاك المد مف الناحية الصكتٌية ضٌمة طكيمة، 
فكيفٌية الن طؽ بالفتحة تيماثؿ كؿ المماثمة كيفٌية الن طؽ بالمد مع مبلحظة فرؽ 

 الكمٌية بينيما.
ائت بدكر العبلمة المفظٌية المميزة عمى مستكل البنيًة المغكية خاصةن، تقكـ الصك  -3

كالمفردات العربٌية عامَّةن. فكؿ فكنيـ استبدالي لآلخر، فتغييره أك استبدالو بغيرًه 
البيدَّ أٍف يعقبو اختبلؼه في المعنى، كلذا كاف لمصكائت دكره كبيره في ظاىرة 

 الفركؽ المغكية.
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 لفصل الخامسا
 أثر أصوات التفخيم في داللة المفظ

قػديمان -ةمف المعمـك أفَّ المغة نظاـ مػف الر مػكز الصػكتية، كقػد أكلػى عممػاء العربيػ 
لغػػػتيـ اىتمامػػػان كبيػػػران، كناقشػػػكا مخػػػارج أصػػػكاتيا كصػػػفاتيا كدالالتيػػػا كائتبلفيػػػا  -كحػػػديثان 
 كتنافرىا.
يا، كنالػػت قسػػطان كبيػػران مػػف اىتمػػاميـ، كثمػػة مسػػألة أٌرقػػت عممػػاء العربيػػة كفبلسػػفت 

كىػػػذه المسػػػألة تتمثػػػؿ فػػػي العبلقػػػة بػػػيف األصػػػكات كدالالتيػػػا، فمػػػا تػػػزاؿ مسػػػألة الصػػػكت 
بينيمػػػا، مػػػف أشػػػد مباحػػػث عمػػػـ المغػػػة تعقيػػػدان، كال شػػػؾ فػػػي أٌف  ةكالداللػػػة، كتحديػػػد العبلقػػػ

راء آعرض مسألة العبلقة بيف الصكت كالمدلكؿ دقيقػة، كذات اتجاىػات متشػعبة، لػذا سػأ
 عمماء العربية المتقدميف كالمحدثيف  في ىذه المسألة:

 راء عمماء العربية المتقدمين في العالقة بين الصوت وداللتو5آ
حظيػػت فكػػرة الصػػكت كمػػا يؤديػػو مػػف داللػػة بأىميػػة بالغػػة عنػػد العػػرب المتقػػدميف،  

يػػا عنػػد فقػػد بػػدأ البحػػث عػػف طبيعػػة العبلقػػة بػػيف جػػرس الكممػػة ك معناىػػا الػػذم يتسػػؽ مع
عجازىػػػا، كاسػػػتخراج  العػػػرب فػػػي كقػػػت مبكػػػر، منػػػذ أف كاجيػػػكا مشػػػكؿ اويػػػات القرآنيػػػة كا 

 األحكاـ الشرعية كالمغكية منيا.
كقد اتجػو عممػاء العربيػة األقػدمكف فػي دراسػاتيـ ىػذه كجيتػيف: األكلػى تتمثػؿ فػي  

ؿ، دراسػػة االنسػػجاـ الصػػكتي فػػي المفظػػة الكاحػػدة، باعتبػػاره يكضػػح المسػػتعمؿ مػػف الميمػػ
كالفصػػػػيح مػػػػف غيػػػػره كبيػػػػاف المعػػػػايير المعتمػػػػدة فػػػػي الحكػػػػـ عمػػػػى فصػػػػاحة المفػػػػردات أك 
التراكيػػب؛ بػػالنظر إلػػى أصػػكاتيا. كيعػػد مػػا قدمػػو عمماؤنػػا فػػي ىػػذا الميػػداف جيػػدان عظيمػػان 
اسػتيدؼ الكصػػكؿ إلػػى إدراؾ العبلقػػات بػػيف األصػكات انسػػجامان أك تنػػافران، كالكقػػكؼ عنػػد 

كغير ذلؾ؛ مما يشير إلى أٌف عناية العرب بالدراسات الصػكتٌية قكانيف االنسجاـ كالتنافر 
 قد كانت مقترنة بقضايا اإلعجاز القرآني.

أٌما الثانية فتتمثؿ في دراسة القيمة التعبيرية الدةاللية لؤلصكات، كمدل اتفػاؽ دقٌػة  
الداللة مع جرس األصكات المختارة، كىؿ ىناؾ اختيػار مقصػكد لمصػكت ليػؤدم الداللػة 
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لمغايرة لما يؤديو الصكت اوخر، كىؿ فكرة مناسبة الصكت لمداللة قد كقعت ليـ اتفاقػان ا
 (1)أك عف قصد.

منبػػػع االتجػػػاه الػػػذم تػػػكٌلى دراسػػػة  ىػػػػ(175)تكييعػػػد الخميػػػؿ بػػػف أحمػػػد الفراىيػػػدم 
كمػػدل اتفػػاؽ دقػػة المعنػػى مػػع جػػرس الحػػرؼ المختػػار؛ فقػػد  القيمػػة التعبيرٌيػػة لؤلصػػكات،

رأل فييػػا أصػػكاتان محاكيػػةن لمطبيعػػة، ك  شػػغمتو األلفػػاظ المعبةػػرة عػػف أصػػكات المسػػمكعات،
ػمة الطبيعيةػة بػيف أجػراس الحػركؼ كدالالتيػا مػف جيػة أخػرل،  كحاكؿ إثبات نكع مػف الصة

. كفػػي ذلػػؾ النظػػر تبػػدك األصػػكات ثػػـ بػػيف أنغػػاـ األلفػػاظ كمعانييػػا الكميَّػػة مػػف جيػػة أخػػرل
كالصيغ مترابطة مع الداللة، ككأف ىنالؾ نتيجة ضركريةة لئليحاء مف تتػابع الحػركؼ أك 

 (2)بناء الكممات.
كيػػػدلنا ىػػػذا عمػػػى أفَّ القػػػدماء قػػػد تصػػػكركا أفَّ ثمػػػة ارتباطػػػان كثيقػػػان بػػػيف األصػػػكات  

نػػػدب اسػػتطالةن كمػػػٌدان فقػػػالكا: : "كػػأنيـ تكىَّمػػػكا فػػػي صػػكت الجقػػاؿ الخميػػػؿكمػػدلكالتيا. فقػػػد 
ػػػر ٍرصى ، كتكىَّمػػػكا فػػػي صػػػكت البػػػازم تقطيعػػػان فقػػػالكا: صى ػػػرَّ  كفػػػي ىػػػذا القػػػكؿ إشػػػارة (3)."صى

( صػػػكرة لفظيػػػة لصػػػكت  كاضػػػحةه  ػػػرَّ إلػػػى أفَّ أصػػػكات الكممػػػة  تحكػػػي مػػػدلكليا؛ فكممة)صى
الجنػػػدب المسػػػتمر دكف تكقػػػؼ أك انقطػػػاع، ككممػػػة )صػػػر صػػػر( صػػػكرة لفظيػػػة لصػػػكت 

 تقطةع.البازم الم
ذا تأممنػػا قػػكؿ الخميػػؿ عرفنػػا أنَّػػو كػػاف يػػذىب إلػػى كجػػكد العبلقػػة الطبيعيةػػة بػػيف  كا 
ؿ مػػف تنبَّػػو إلػػى ذلػػؾ كأشػػار إليػػو دكف أف يصػػرةح  المفػػظ كمدلكلػػو. كالػػرَّاجح أٌف الخميػػؿ أكَّ
بأنػػو مػػذىب فػػػي تفسػػير نشػػػأة المغػػة كػػػاف مػػاثبلن لديػػو، كلكننػػػا نممػػح مػػػف خػػبلؿ معالجاتػػػو 

مػػػف حيػػػث المناسػػػبة الطبيعيػػػة بينيػػػا كبػػػيف مػػػدلكالتيا مػػػا يتػػػرؾ فػػػي أنفسػػػنا  بعػػػض األلفػػػاظ
 القناعة بأنو كاف يرل ىذا الرأم.

                                                 
مجمػػػػة آداب  ،ربيػػػػة فػػػػي مباحػػػػث القػػػػدماء كالمحػػػػدثيفصػػػػكات العالحػػػػركؼ كاأل، ىػػػػادم نيػػػػر،  ((1

 .250ص ،1984 (،8العدد) المستنصريو، 
المغػة بػيف العقػؿ  ،، كمنػدكر، مصػطفى250ص الحركؼ كاألصكات العربيػة،،  ىادم ،نير (2)

 .54ص ـ،1974 ، منشأة المعارؼ االسكندريو،ةكالمغامر 
 .  52، ص 1الفراىيدم ، العيف ، ج  ((3
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كمػػػا كػػػاف لمخميػػػؿ فضػػػؿ السػػػبؽ إلػػػى القػػػكؿ بكجػػػكد ىػػػذه الكشػػػيجو بػػػيف أصػػػكات  
 (1)الطبيعة كدالالتيا، كىك ما يطمؽ عميو المغكيكف المحدثكف اسـ "الداللة الصكتية"

مػػػف سػػػٌمى صػػػكت الحػػػرؼ الػػػذم يصػػػدر منػػػو "جرسػػػا"، كىػػػي  ككػػػاف الخميػػػؿ أكؿ 
تسػػػػمية صػػػػكتية دقيقػػػػة؛ كجػػػػدت قبػػػػكال فػػػػي نطػػػػاؽ البحػػػػث المغػػػػكم الحػػػػديث. فيػػػػك مػػػػثبل 

فػػي  -كلػذلؾ فإنيمػا (2)يصػؼ)العيف( ك)القػاؼ( بأنيمػا أطمػؽ الحػركؼ كأضػخميا جرسػا.
 (3)ما يرل "ال تدخبلف في بناء إال حسنتاه".

سػػبؽ الخميػػؿ إلػػى ىػػذا البػػاب، فيػػك يقػػكؿ:" ىػػذا  تثػػـ جػػاء مػػف بعػػده سػػيبكيو، فأثبػػ 
)اخشكشػػف(. ا فعكعمػػت( كمػػا ىػػك عمػػى مثالػػو ممػػا لػػـ نػػذكره. قػػالكا: )خشػػف(، كقػػالك ا) بػػاب

)اعشكشػػػبت  :كاإذا قػػػال ـكسػػػألت الخميػػػؿ فقػػػاؿ: كػػػأنيـ أرادكا المبالغػػػة كالتككيػػػد، كمػػػا أنَّيػػػ
ذلؾ احمىػكلى. كربمػا بنػى عميػو ككػ ان قػد بػالغاألرض(، فإنما يريد أف يجعؿ ذلؾ كثيػرا عامَّػ

الفعؿ فمػـ يفارقػو ، كمػا أنىػو قػد يجػيء الشػيء عمػى أفعمػت كافتعمػت كنحػك ذلػؾ ال يفارقػو 
  (4)". بمعنى ، كال يستعمؿ في الكبلـ إال عمى بناءو فيو زيادة

نبلحظ ىنا أفَّ الخميؿ كسيبكيو قد التفتا إلػى أثػر زيػادة المبنػى فػي زيػادة المعنػى، 
 أيضا إلى الغرض مف تمؾ الزيادة، كىك ىنا المبالغة كالتككيد. كما التفتا 
كقػػػػد عقػػػػد سػػػػيبكيو بابػػػػان فػػػػي كتابػػػػو عمػػػػػا جػػػػاء عمػػػػى مثػػػػاؿ كاحػػػػد حػػػػيف تقاربػػػػػت  
كنحتاج إلى الكقكؼ أماـ بعض المكاضع في )الكتاب( لتأمميػا، كبيػاف مػدل  (5)المعاني.

 عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ قكلػػو:كقػػكؼ سػػيبكيو عمػػى العبلقػػة بػػيف األصػػكات كدالالتيػػا، فمنتأمػػؿ 
كمػػػف المصػػػادر التػػػي جػػػاءت عمػػػى مثػػػاؿ كاحػػػد، حػػػيف تقاربػػػت المعػػػاني قكلػػػؾ: الٌنػػػزكاف "

نَّمػػػػا ىػػػػذه االشػػػػياء فػػػػي زعزعػػػػة البػػػػدف كاىتػػػػزاز فػػػػي ارتفػػػػاع كمثمػػػػو العسػػػػبلف  كالٌنقػػػػزاف؛ كا 
 كالرَّتكػاف.... كمثػؿ ىػػذا الغميػاف، ألٌنػػو زعزعػة كتحػرؾ. كمثمػػو الغثيػاف، ألنَّػػو تجػٌيش نفسػػو

                                                 
جامعػػػػة -فقػػػػو المغػػػػة العربيػػػػة، كزارة التعمػػػػيـ العػػػػالي كالبحػػػػث العممػػػػي، الزيػػػػدم، كاصػػػػد ياسػػػػر  ((1

 .412ص ،(ـ1987-ىػ1407) المكصؿ، 
 .53، ص1ج العيف، الفراىيدم،  ((2
 .53، ص1ج ، العيف الفراىيدم،  ((3
 .75، ص4ج الكتاب،، سيبكيو  ((4
 .12، ص4ج الكتاب،، سيبكيو  ((5
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كتثػػػػػٌكر. كمنػػػػػو الخطػػػػػراف كالممعػػػػػاف، ألفَّ ىػػػػػذا اضػػػػػطراب كتحػػػػػر ؾ، كمثػػػػػؿ ذلػػػػػؾ الٌميبػػػػػاف 
   (1)كالٌصخداف كالكىجاف، ألنو تحرؾ الحر كثؤكره، فإنَّما ىك بمنزلة الغمياف.

ذا تأممنػػا الداللػػة المعجميػػة لتمػػؾ المصػػادر كجػػدناىا تشػػترؾ جميعيػػا فػػي معنػػى  كا 
ضػػػطراب، كىػػي تعٌبػػر عػػف الشػػيء الػػذم تػػػزداد مشػػترؾ بينيػػا ىػػك الحركػػة كاالىتػػزاز كاال

حركتػػػو كاىتػػػزازه كاضػػػطرابو شػػػيئا فشػػػيئا، ثػػػـ تطػػػكؿ حركتػػػو كيسػػػتمر اضػػػطرابو حينػػػان، كال 
 (2)يككف ىدكؤه فجأة، بؿ يستمر زمنان حتى ييدأ.

ذا تأممنػػػػػا أيضػػػػػان البنيػػػػػة الصػػػػػكتية لتمػػػػػؾ المصػػػػػادر كجػػػػػدنا أفَّ تػػػػػكالي الحػػػػػركتيف   كا 
ت الكممػػة بػػالنكف  باعيمػػا بفتحػػة طكيمػػة ىػػي ألػػؼ المػػد، ثػػـ انتيػػاءالقصػػيرتيف )الفتحتػػيف( كا 

لتمؾ المصػادر كالمعنػى  الصكتيةبيف السمات  المناسبةكرة، كجدنا تماـ ذات الغٌنة المجي
الػػذم تػػدؿ عميػػو، كىػػك الحركػػة كاالىتػػزاز كاالضػػطراب الػػذم يػػزداد شػػيئا فشػػيئا، كىػػذا مػػا 

كاليتػػاف(، ثػػـ تػػأتي الحركػػو الطكيمػػة )ألػػؼ تعبػػر عنػػو الحركتػػاف القصػػيرتاف )الفتحتػػاف المت
المد( لتعبر عف طكؿ تمػؾ الحركػة، ثػـ يػأتي حػرؼ النػكف ليعبػر عػف معنػى آخػر ىػك أفَّ 
ىػػدكء تمػػؾ الحركػػة، ال يكػػكف فجػػأةن  بػػؿ يحتػػاج إلػػى زمػػف يسػػير تخفػػت فيػػو الحركػػة حتػػى 

 (3)تيدأ، كىك ما تعبةر عنو غنة النكف ذات الصكت المجيكر.

ر التػػػي عمػػػى كزف )فعػػػبلف( فػػػي رأم سػػػيبكيو، تػػػنـ  أصػػػكاتييا عػػػف إذف، فالمصػػػاد 
ر الحركػػػات التػػػي تصػػػاحب الحػػػدث، فيستشػػػعر فػػػي الفعػػػبلف االىتػػػزاز معانييػػػا، أك تصػػػكة 

كاالضػػػطراب كالحركػػػة. كينسػػػحب ىػػػذا الحكػػػـ عمػػػى كػػػؿ مصػػػدر جػػػاء عمػػػى ىػػػذا الػػػكزف، 
ثيقػػة كعبلقػػة كاضػػحة فميمػػا كانػػت حركفػػو ال بػػدَّ أف نممػػحى فيػػو ىػػذا المعنػػى، كىػػذه صػػمة ك 

 (4)بيف األكزاف كمعانييا يعقدىا سيبكيو.

                                                 

 .14، ص4ج، الكتاب، سيبكيو  (1)
 .19، ص1، جالخصائص، مقدمو المحقؽ، ابف جني  (2)
 .19، ص1، جالخصائص، مقدمو المحقؽ، ابف جني  (3)

 .207ص، 1985 دار الضياء، مجاىد،عبد الكريـ، الداللة المغكية عند العرب،  ((4
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ككذلؾ ما جاء مف مصادر كاليدير كالضجيج كالصييؿ كالنييؽ، كمثمو مصػادر  
فقػد ذكػر أفَّ مػا أكرده ىػك  أخرل كالصراخ كالنباح. كسيبكيو في ىذا يحػذك حػذك الخميػؿ؛

 (1)لخميؿ.ا ذكره ام
ة العبلقػة بػػيف الصػكت كالداللػة، كىػك بحػػؽ كيعػد ابػف جنػي أكثػػر المتحمسػيف لفكػر  

إمػػاـ القػػائميف بكجػػكد صػػمة بػػيف األلفػػاظ كمعانييػػا؛ فقػػد بسػػط الحػػديث فييػػا، كفصػػؿ القػػكؿ 
 .في دقائقيا، كمنحيا قيمتيا الحقيقية

"فػػػػأٌكؿ ذلػػػػؾ  :فاأللفػػػػاظ عنػػػػد ابػػػػف جنػػػػي دليػػػػؿ المعػػػػاني، يقػػػػكؿ فػػػػي الخصػػػػائص        
ػػػا كانػػػت عنػػػكاف معانييػػػا، كطريقػػػان إلػػػى إظيػػػار بألفاظيػػػا، فإنَّ  -أم العػػػرب-عنايتيػػػا يػػػا لمَّ

أغراضيا كمرامييا، أصمحكىا كرتَّبكىػا، كبػالغكا فػي تحبيرىػا كتحسػينيا؛ ليكػكف ذلػؾ أكقػع 
 .(2)ليا في السمع، كأذىب بيا في الداللة عمى القصد"

ذا كاف سػيبكيو قػد التفػت إلػى العبلقػة بػيف األصػكات كالمعػاني التػي تػدؿ عمييػا   كا 
ثػػؿ تمػػؾ المصػػادر، دكف محاكلػة منػػو لمكشػػؼ عػػف كجػو المناسػػبة بػػيف أصػػكات تمػػؾ فػي م

المصػػادر كمعانييػػا، فػػإفَّ ابػػف جنػػي قػػد تمقػػؼ اشػػارات كػػؿ مػػف الخميػػؿ كسػػيبكيو فػػي ىػػذا 
المجػػاؿ، ثػػـ أكلػػى ىػػذا البػػاب عنايػػةن فائقػػةن، كأخػػذ يعمػػؿ أك يبػػيف كجػػو التناسػػب بػػيف تمػػؾ 

ناسبة تمؾ المصادر لمعانييػا تعمػيبلن جيػدان بقكلػو: كقد عمؿ لم (3)األصكات كتمؾ المعاني.
 (4)" فقابمكا بتكالي حركات المثاؿ )أم الصيغة أك البنية( تكالي حركات األفعاؿ".

 لقد اتجيت داللة األصكات عند ابف جني  إلى جيتيف متكاممتيف: 
ة األكلػػى: النظػػر إلػػى صػػفة الحػػرؼ كمخرجػػو، كحالػػو مػػف حيػػث التفخػػيـ كالترقيػػؽ، كالشػػدَّ 

كالٌرخػػاكة، كالجيػػر كاليمػػس، كاإلطبػػاؽ كاالنفتػػاح، كاالسػػتعبلء كاالسػػتطالة كالتفشػػي كغيػػر 
 مكممة.ل ذلؾ، ثـ بحث العبلقة بيف ىذه األحكاؿ كالصفات كبيف الداللة الكضعٌية

                                                 
 .15، ص4ج الكتاب، سيبكيو،  ((1
 .237، ص1ج الخصائص،، ابف جني  ((2
 .20، ص1، جائصالخص، ابف جني  ((3
 .505، ص1، جالخصائص، ابف جني  ((4
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الثانيػػة: النظػػر إلػػى داللػػة الكممػػة باعتبارىػػا تركيبػػان صػػكتيان لػػو بنيػػة كىيئػػة بعينيػػا، بحيػػث 
بيف طريقة تركيب أحرؼ تمؾ الكممة، كمناسبة ذلؾ التركيب، كتمؾ الييئػة يبحث العبلقة 

 (1)لممعنى الذم كضعت لو الكممة.
( جيػد طيػب فػي مكضػكع العبلقػة بػيف الصػكت كالداللػػة ػىػ395كالبػف فػارس )ت  

ال يبمػػغ غكرىػػا إال  ال ينبغػػي تجاىمػػو؛ فقػػد سػػحرتو المغػػة، كتكشػػفت لػػو عػػف أسػػرار عميقػػة
الكػبلـ. كلكنػو لػـ يسػتنبط مػف ىػذه األسػرار نظرٌيػات كاممػة، بػؿ اكتفػى  كف بتشقيؽالمفتكن

و كقػػػػػؼ عمػػػػػى أسػػػػػس النظرٌيػػػػػات الحديثػػػػػة، أك مػػػػػٌرت بػػػػػو بإشػػػػػارات بػػػػػكارؽ تػػػػػدؿ عمػػػػػى أنَّػػػػػ
 (2)إرىاصاتيا.

كمػػػف ىػػػذه اإلرىاصػػػات اإلشػػػارة إلػػػى مػػػا بػػػيف األصػػػكات كمعانييػػػا مػػػف صػػػبلت،  
كميػػا، دالالت تكشػػفيا  ةظ، ال فػػي المغػػفػػي طكائػػؼ مػػف األلفػػا فَّ أى  -ال االعتقػػاد -كالظػػف

 (3)األصكات كمعاني تكضحيا المباني، كأبرز ىذه الطكائؼ أسماء األصكات.
الػػػة عمػػػى األصػػػكات حكايػػػات؛ أم كذىػػػب ابػػػف فػػػارس إلػػػى أف أكثػػػر الكممػػػات الدَّ  

 -أم اشػػتقاقٌية-كات فقػػد تكػػكف قياسػػا"فأمػػا األصػػ ألفػػاظ يفيػػـ معناىػػا مػػف مبناىػػا، فيقػػكؿ
 (4)قرقرةن كقريران". ةي قرقرت الحمام كايات، فيقكلكف:كأكثرىا ح
 ؽ ىػػذا الضػػرب مػػف األلفػػاظ، التػػي يػػدؿ مبناىػػا عمػػى معناىػػا، رمػػزه محػػيكيمكػػف أف  

، فػإذا الزمػرة كميػا قػد اكتسػبت داللػةن عامػةن مجػردة كاحػده  منيػا بنػاءه  مف األلفاظ يجمع كػبل  
تحػت عنػكاف  ةرس ىػذه الظػاىر كقػد بحػث ابػف فػا (5)تضاؼ الى داللتيا الخاصة الحسية.

 (6)باب األبنيو الدالة في األغمب األكثر عمى معاف كقد تختمؼ(.(

                                                 
 .20، ص1، جمقدمة المحقؽص، الخصائ ابف جني،  ((1
دار  دراسػػػة فػػػي آرائػػو المغكيػػػة كالنحكٌيػػػة،-أحمػػد بػػػف فػػػارس المغػػكم، غػػػازم مختػػػار طميمػػات،  ((2

 .109ص ـ،1999 دمشؽ، -طبلس
 .109،ائو المغكية كالنحكٌيةراسة في آر د-أحمد بف فارس المغكم،غازم مختار طميمات،  ((3
دار ، عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف حقيػػؽ كضػػبط:معجػػـ مقػػاييس المغػػة، ت ،ابػػف فػػارس، أحمػػد  ((4

 .8، ص5ج، ـ1،1991بيركت.ط -الجبؿ
 مر بنا حديث الخميؿ كسيبكيو عف ىذه األلفاظ.  ((5
 .224ص، في فقو المغة يحبالصا، حمدأابف فارس،   ((6
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 كيضػػرب أمثمػػة يكضػػح بيػػا مػػا يريػػد فيقػػكؿ: "يقكلػػكف: مػػا كػػاف عمػػى )فعػػبلف( دؿَّ  
كاالضطراب، نحك: النزكاف كالغمياف... كتككف األدكاء عمػى )فعػاؿ(، نحػك:  عمى الحركةً 

لمبالغػة مف ىذه األبنيو صيغ المبالغة، كيسمي ابػف فػارس صػيغة اك  (1)القبلب كالخمار".
"البناء الداؿ عمػى الكثػرة: فعػكؿ كفعػاؿ، نحػك ضػركب  :رة(، فيقكؿ)البناء الداؿ عمى الكث

، نحػػػػك معطػػػػار، كامػػػػرأة مػػػػذكار؛ اذا كانػػػػت تمػػػػد ككػػػػذلؾ مفعػػػػاؿ اذا كػػػػاف عػػػػادةن  كضػػػػراب،
لسػامع ألفاظػا مػف نحػك: خفقػاف كثػكراف فإذا سػمع ا (2)الذككر، ككذلؾ مئناث في اإلناث".

، كىٌمػػػاز،  ػػػذاـ كأخػػػرل مػػػف نحػػػك: نػػػؤـك كفيضػػػاف، كألفػػػاظ مػػػف نحػػػك: سيػػػبلؿ، كزيحػػػار، كجي
كمطعػػاف انصػػرؼ ذىنػػو فػػي الزمػػرة األكلػػى إلػػى الحركػػة، كفػػي الثانيػػة إلػػى المػػرض، كفػػي 

عطػى السػامع اء أالثالثة إلى المبالغة، كلػك لػـ يفيػـ داللػة كػؿ لفػظ فيمػا دقيقػا، فكػأٌف البنَّػ
     (3)المشتركػة، كخٌمى بينو كبيف أصكؿ الكممة ليخمةف معانييا مستعينان باالشتقاؽ". اللةالدً 

كلعػػؿ أكثػػر لغػػكيةي العربيػػة كضػػكحان بعػػد ىػػؤالء فػػي مجػػاؿ العبلقػػة بػػيف الصػػكت  
ىػػػػػ( الػػػػذم اسػػػػتكعب آراء سػػػػابقيو، فعقػػػػد فػػػػي 911كالداللػػػػة جػػػػبلؿ الػػػػديف السػػػػيكطي)ت 

ان عف المناسبة بيف المفػظ كمدلكلػو، كذلػؾ فػي المسػألة العاشػرة مػف الفصػؿ حديث ((مزىره))
 (4)العاشر مف الكتاب المشار اليو.

كمػػػػف أجمػػػػع كمماتػػػػو فػػػػي المكضػػػػكع قكلػػػػو: " كأٌمػػػػا أىػػػػؿ المغػػػػة العربيػػػػة فقػػػػد كػػػػادكا        
 (5)يطبقكف عمى ثبكت المناسبة بيف األلفاظ كالمعاني".

إلػػػى آراء المغػػػكٌييف الػػػذيف سػػػبقكه، كػػػابف جنػػػي،  كفػػي ثنايػػػا حديثػػػو أشػػػار السػػػيكطي 
فػانظر إلػى بػديع "كالكسائي، كابف دريد، ثـ ختـ عرضو ليذه اوراء بمبلحظة يقكؿ فييا: 

مناسػػبة األلفػػاظ  لمعانييػػا، كيػػؼ فاكتػػت العػػرب فػػي ىػػذه األلفػػاظ المقترنػػة المتقاربػػة فػػي 
يؿ كاألىمػػس لمػػا ىػػػك المعػػاني، فجعمػػت الحػػرؼ األضػػعؼ فييػػا كاأللػػػيف كاألخفػػى كاألسػػ

أدنى كأقؿ، كأخؼ عمبلن أك صكتان؛ كجعمت الحرؼ األقكل كاألشد كاألظير كاألجير لمػا 
                                                 

 .224ص، في فقو المغة يحبلصاا، حمدأابف فارس،   ((1
 .224، صفي فقو المغة يحبالصا، حمدأابف فارس،   ((2
 .110ص دراسة آرائو المغكية كالنحكٌية،-أحمد بف فارس المغكم ،غازم  ،طميمات  ((3
 .47،ص1ج،في عمـك المغة كأنكاعيا المزىرالسيكطي،   ((4
 .55-47، ص1ج ،في عمـك المغة كأنكاعيا المزىرالسيكطي،   ((5
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ىك أقكل عمبلن كأعظـ حسا؛ كمف ذلؾ المد كالمط أقػكل؛ ألنػو مػد كزيػادة جػذب، فناسػب 
 (1)الٌطاء اٌلتي ىي أعمى مف الٌداؿ".

بمػػػا ليػػػا مػػػف قيمػػػةو جماليػػػةو، أمػػػا عممػػػاء الببلغػػػة العربيػػػة فقػػػد نظػػػركا إلػػػى الكممػػػة  
كاسػػػتغرقتيـ أمػػػدان  طػػػكيبلن قضػػػية الكممػػػة كداللتيػػػا كقيمتيػػػا التعبيريػػػة، فػػػي مػػػا يعػػػرؼ فػػػي 

 (2)تاري  الببلغة بقضية المفظ كالمعنى، بما ليا مف صمة بقضية اإلعجاز القرآني.
( لفكػػػرة العبلقػػػة  بػػػيف المفػػػظ كالمعنػػػى، كذلػػػؾ ػىػػػ637فقػػػد عػػػرض ابػػػف األثيػػػر)ت  

فػػدرس  (3)مػػف الفصػػاحة كالببلغػػة لديػػو، سػػماه ) فػػي قػػكة المفػػظ لقػػٌكة المعنػػى، ضػػمف نػػكع
العبلقة بيف المبنى كالمعنى، ككضع ليا مف الضػكابط كالقكاعػد مػا يػكحي بسػعة أفقػو فػي 

 (4)ىذا الباب كعمؽ دراستو.

ػػػكٍ شى ، كاخٍ فى شيػػػخى ( :كمػػػف األمثمػػػة التػػػي ذكرىػػػا عمػػػى ذلػػػؾ  دكف  (فى شيػػػخى )، فمعنػػػى (فى شى
ػػػكٍ شى خٍ ا)معنػػػى  ػػػكٍ عى افٍ )ك (ؿى عىػػػفى )؛ لمػػػا فػػػي تكريػػػر العػػػيف، زيػػػادة الػػػكاك، نحػػػك(فى شى ككػػػذلؾ  (ؿى عى
. كممػا ينػتظـ بيػذا السػمؾ، (بى شى كٍ شى اعٍ ) ا، فاذا رأكا كثرة العشب قالك المكافي  بى شى عٍ قكليـ: أى 

ۈ          ۇ      ۆ  ۆچ  ؛ قػاؿ اهلل تعػالى:رى دى أقػكل مػف معنػى قىػ (رى دى تى اقٍ )؛ فمعنىرى دى تى كاقٍ  رى دى قى 

      (.ِْ)القمر:  چۈ   ٴۇ    ۋ 
نمػػا عػػدؿ إليػػو لمداللػػة عمػػى التفخػػيـ لؤلمػػر، ٍر دً تىػػقٍ فػػػ )مي      ( ىاىنػػا أبمػػغ مػػف قػػادر، كا 

كشػػػدة األخػػػذ الػػػذم ال يصػػػدر إالَّ عػػػف قػػػكة الغضػػػب، أك لمداللػػػة عمػػػى بسػػػط القػػػدرة، فػػػإف 
 (قػادر)ك (اقتػدر)مػف  اسػـ فاعػؿ (مقتػدر)المقتدر أبمغ في البسطة مف القػادر، كذلػؾ أفَّ 

 (5)أبمغ مف فعؿ. (افتعؿ)، كال شؾ أف (قدر)اسـ فاعؿ مف 

                                                 
 .53، ص1ج ،في عمـك المغة كأنكاعيا  السيكطي، المزىر  ((1
، 1996، 2ط مصػر،، ية معجمية، دار المعرفة الجامعيػةدراسة لغك  -الكممة، حممي خميؿ،  ((2

 .26ص
 يػو:عمكاتب كالشاعر، قٌدمو كٌعمؽ ابف األثير، نصر اهلل بف محمد: المثؿ السائر في أدب ال  ((3

 .247-241، ص1ج ،2بانو، دار النيضة مصر، طكفي كبدكم طحأحمد ال
، 1ط، بيػركت، المكتبػة العصػرية ي القرآف الكريـ،فاإلعجاز الصرفي ، عبد الحميد ىنداكم،  ((4

 .، ص  ـ2001
 .241، ص2، جالمثؿ السائر، ابف األثير (5)
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لعربيػػػة الػػػذيف اىتمػػػكا ( مػػػف أكائػػػؿ عممػػػاء اػىػػػ466كلعػػػؿ ابػػػف سػػػناف الخفػػػاجي )ت 
الصػػكتي كالػػداللي لمكممػػة بمػػا ليػػا مػػف صػػمة بمفيػػـك الببلغػػة كالفصػػاحة، كذلػػؾ بالجانػػب 

( عمػػى أسػػاس التفرقػػة بػػيف مفيػػـك صػػاحةفقػػد أقػػاـ كتابػػو )سػػر الف بشػػكؿ منيجػػي كاضػػح،
كالفػػرؽ بػػيف الفصػػاحة كالببلغػػة أف الفصػػاحة مقصػػكرة " يقػػكؿ: حيػػث الببلغػػة كالفصػػاحة.

 (1)عمى كصؼ األلفاظ، كالببلغة ال تككف إال كصفان لؤللفاظ مع المعاني".
( ػىػػ471الجرجػػاني)ت  كمثػػؿ ىػػذا التصػػكر لمكممػػة نجػػده أيضػػا عنػػد عبػػد القػػاىر 

ىجكمػػو الشػػديد عمػػى فكػػرة فصػػاحة المفظػػة المفػػردة التػػي نػػادل بيػػا ابػػف عمػػى الػػرغـ مػػف 
سػػناف، فيػػك فػػي مػػكاطف كثيػػرة مػػف "دالئػػؿ اإلعجػػاز" ك"أسػػرار الببلغػػة" يكػػرر القػػكؿ فػػي 
نَّمػػا مرٌدىػػا عنػػده إلػػى  إبطػػاؿ أف يكػػكف مػػرد الفصػػاحة إلػػى المفظػػة المفػػردة، أك الداللػػة، كا 

 (2)ريقة تركيبوالٌنظـ أك ما يسميو األيسمكب كخصائصو كط
ال كزف كال قيمػة ليػا فػي فصػػاحة  فالكممػة المفػردة عنػده، مػف حيػث ىػػي أصػكات، 

نقاشو أك دفاعو عف ىذه الفكرة نستطيع أف نمتقط تصػكره  ـة ضى أك بياف أك ببلغة، كفي خً 
لماىيػػة الكممػػة؛ فيػػي عنػػده أصػػكات كداللػػة، بػػؿ الكممػػة عنػػده صػػكرة ذىنيػػة عػػف طريقيػػا 

 (3)الخارج عف المغة.نتعرؼ إلى الكجكد 
كفي مجاؿ العبلقة بيف الصكت كالداللة يثبت عبد القاىر الجرجػاني قانكنػان لغكيػان         

يتمثؿ في اعتباطية الداللة كقيمتيا العرفية االجتماعية؛ ألف أشكاؿ الكممػات لديػو ليسػت 
نمػػا يػػتـ الػػربطصػػكاتشػػيء، كال تػػرتبط فػػي ىيئتيػػا كأ دالػػة عمػػى بػػيف ىػػذه  يا بمػػدلكالتيا، كا 

 (4)األشكاؿ المغكية كما تدؿ عميو بالتفاىـ االجتماعي.

                                                 

د مكتبػة محمػ ،شرح كتصحيح: عبد المتعػاؿ الٌصػعيدم ،سر الفصاحة ،الخفاجي، ابف سناف (1)
 .49ص، 1969القاىرة،  -عمي صبيح  

 .29ص دراسة لغكيو معجميو،-الكممة، حممي خميؿ  ((2
 .29ص دراسة لغكيو معجميو،-الكممة، حممي خميؿ  ((3
ـ، 1985، 1، طدمشػػػؽ-لنظريػػػة كالتطبيػػػؽ. دار الفكػػػرا-عمػػػـ الداللػػػة العربػػػي فػػػايز، الدايػػػة،  ((4

 ،المغػكم حتػى القػرف العاشػر اليجػرم مصنفات المحػف كالتثقيػؼ ،قدكر، أحمد محمدك ، 8ص
 .83ص، 1996 دمشؽ، -منشكرات كزارة الثقافة
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كيعبػػر الجرجػػاني عػػف ىػػذا بقكلػػو: "ذلػػؾ أفَّ نظػػـ الحػػركؼ ىػػك تكالييػػا فػػي النطػػؽ  
فقط، كليس نظميا بمقتضى عف معنى، كال الناظـ ليػا بمقتػؼ فػي ذلػؾ رسػما مػف العقػؿ 

المغػػة كػػاف قػػد قػػاؿ "ربػػض" اقتضػػى أف يتحػػرل فػػي نظمػػو ليػػا مػػا تحػػراه، فمػػك أٌف كاضػػع 
 (1)مكاف )ضرب( لما كاف في ذلؾ ما يؤدم إلى فساد".

 اسػػػبة بػػػيف المفػػػظ كمعنػػػاه كػػػالرازمكمػػػف األصػػػكلييف مػػػف ال ينكػػػر أف تتحقػػػؽ المن 
كلكنيػػا ليسػػت ذاتيػػة شػػاممة كعامػػة فػػي المغػػة، يقػػكؿ: "داللػػة األلفػػاظ عمػػى  ىػػػ(، 606)ت

ي بعػػض األلفػػاظ ككنػػو مناسػػبان لمعنػػاه، مثػػؿ مػػدلكالتيا ليسػػت ذاتيػػة حقيقية...كقػػد يتفػػؽ فػػ
بيػذا االسػػـ؛ ألف ىػػذا المفػظ يشػػبو صػكتو، ككػػذا القػػكؿ فػي المقمػػؽ، كأيضػػا  اتسػميتيـ القطػػ

كضػػعكا "الخضػػـ" ألكػػؿ الرطػػب نحػػك البطػػي  كالقثػػاء، كلفػػظ "القضػػـ" ألكػػؿ اليػػابس نحػػك: 
القػاؼ  قضمت الدابة شعيرىا،ألف حرؼ الخاء يشبو صكت أكؿ الشيء الرطػب، كحػرؼ

يشػػػػبو صػػػػكت أكػػػػؿ الشػػػػيء اليػػػػابس، كليػػػػذا البػػػػاب أمثمػػػػة كثيػػػػرة ذكرىػػػػا ابػػػػف جنػػػػي فػػػػي 
 (2)الخصائص".

( بصػػػكرةو جميػػػةو  تحقػػػؽ المناسػػػبة بػػػيف المفػػػظ ػىػػػ 751كيؤكػػد ابػػػف قػػػيةـ الجكزيػػػة )ت 
كخفةن كثقػػبلن،  كالمناسبة الحقيقيَّة معتبرة بيف المفظ كالمعنى طكالن كقصران،" كالمعنى فيقكؿ:

ف كػاف ككثر  ةن كقمةن، كحركةن كسػككنان، كشػدةن كلينػان، فػإف كػاف المعنػى مفػردان أفػردكا لفظػو، كا 
ف كػػػاف طػػػكيبلن طكَّ بػػػان ركَّ مركَّ  طكيػػػؿ، فػػػانظر إلػػػى لم ؽٍ نى ٍشػػػ، كالعى طٍ طى نٍ لػػػكه، كػػػالقى بػػػكا المفػػػظ، كا 

ر( كما فيو مػف الضػـ كاالجتمػاع، لمػا تي حٍ طكؿ ىذا المفظ لطكؿ معناه، كانظر إلى لفظ )بي 
اه القصير المجتمع الخمؽ، ككػذلؾ الحديػد كالحجػر كالشػدة كالقػكة كنحكىػا، تجػد اف مسمَّ ك

فػػػي ألفاظيػػػا مػػػا يناسػػػب مسػػػمياتيا. ككػػػذلؾ لفػػػظ الػػػدَّكراف كالنَّػػػزكاف كالغميػػػاف كبابػػػو، كفػػػي 
لفظيػػا مػػف تتػػابع الحركػػة، كمػػا يػػدؿ عمػػى تتػػابع حركػػة مسػػماىا، ككػػذلؾ الػػدَّجاؿ كالجػػرَّاح 

 (3)."اؾ، في تكرر الحرؼ المضاعؼ منيا ما يدؿ عمى تكرار المعنىكالضرَّاب كاألَّف
                                                 

 مو كشػػػرحدالئػػػؿ اإلعجػػػاز فػػػي عمػػػـ المعػػػاني شػػػكَّ  ،الػػػرحمف عبػػػد القػػػاىر بػػػف عبػػػد ،الجرجػػػاني  ((1
، ركتيػبالمكتبػة العصػرية ، ـ لػو ككضػع فيارسػو: ياسػيف األيػكبيغامضو كخرَّج شكاىده كقدَّ 

 .102ص ـ،2000 ،1ط
 .20، ص1ج، 1981، 1ط، بيركت، دار الفكر، التفسير الكبير، الفخر الرازم،  ((2
 .108، ص1ج ،بيركت -دار الكتاب العربي ،بدائع الفكائد ،جكزية، ابف القيـال  ((3
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بسػػػيبكيو كابػػػف جنػػػي، كلػػػك عػػػدنا إلػػػى  كيبػػػدك أف ابػػػف قػػػيـ فػػػي ىػػػذا الػػػنص متػػػأثره  
كبلميمػػا فػػي ىػػذا المجػػاؿ ألدركنػػا أنػػو مسػػبكؽ إلػػى عقػػد الصػػبلت بػػيف المفػػظ كمعنػػاه، أك 

 الصيغة كمعناىا كبخاصة  عند ابف جني.
 داللتو5الصوت و من العالقة بين ية المحدثين عمماء العربآراء 

إذا انتقمنػػػػا إلػػػػػى الفكػػػػػر المغػػػػػكم العربػػػػػي الحػػػػػديث،  كجػػػػػدنا أصػػػػػداء العبلقػػػػػة بػػػػػيف  
األصػػكات كدالالتيػػػا تتػػػردد لػػػدل بعػػض المغػػػكييف العػػػرب؛ فقػػػد ناقشػػيا عػػػدد مػػػنيـ ككػػػانكا 

 .ليذه العبلقة ما بيف مؤيد كرافضيفي
لػى كجػكد عبلقػػة بػيف الصػكت كداللتػػو إىػػ( 888أحمػد فػارس الشػػدياؽ )ت  ذىػب 

كذكػػػر فػػػي مقدمػػػة ىػػػذا  المشيكر"السػػػاؽ عمػػػى السػػػاؽ"،حيػػػث أشػػػار إلػػػى ذلػػػؾ فػػػي كتابػػػو 
األخيػػػر "أف كػػػؿ حػػػرؼ يخػػػتص بمعنػػػى مػػػف المعػػػاني دكف غيػػػره، كىػػػك مػػػف أسػػػرار المغػػػة 
العربيَّة التي قؿَّ مف تنبو ليا، كقد كضعت ليذا كتابػا مخصكصػا سػميتو )منتيػى العجػب 

 (1)ئص لغة العرب(.في خصا
كمػػا نػػاقش أحمػػد فػػارس الشػػدياؽ العبلقػػة بػػيف الحػػرؼ كالمعنػػى الػػذم يرمػػز إليػػو،  

فمػف  : لمعػاني التػي يػكحي بيػا فػي كػؿ حػرؼ، كنبَّػو عمػى اكاحػدان  كتناكؿ الحركؼ كاحػدان 
:السػعة كاالنبسػاط نحػك: االبتحػاح كالبػداح -عمػى سػبيؿ المثػاؿ-خصائص حرؼ )الحاء(

.كالساحة كالسطح كالسفح كالسماحة.." كمف خصائص حػرؼ )الػداؿ(: كالبراح كاألبطح..
، كمػا يشػتمؿ (2)الميف كالنعكمة كالفضاضة، نحك: البرخداة...كالفرىد كاألممكد كالقشػده..."

حػػرؼ )الػػداؿ( أيضػػا عمػػى ألفػػاظ كثيػػرة  تػػدؿ عمػػى القػػكة كالصػػبلبة كالشػػدَّة نحػػك: التػػأدد 
 (3)كالتأكيد كالجممد كالحديد...".

                                                 
السػػاؽ عمػػى السػػاؽ فػػي مػػا ىػػك الفاريػػاؽ عنػػي بنشػػره: يكسػػؼ تكمػػا  ،أحمػػد فػػارس الشػػدياؽ،  ((1

 .12ص مصر،، بة العربمكت ،البستاني 
 .65، ص1ج ،الساؽ عمى الساؽ في ما ىك الفارياؽ، الشدياؽ  ((2
 .66، ص1، جالساؽ عمى الساؽ في ما ىك الفارياؽ، الشدياؽ  ((3



133 

 

جػػدر اإلشػػارة ىنػػا إلػػى أف الشػػدياؽ مػػف أكائػػؿ لغػػكيي عصػػر النَّيضػػة الحديثػػة كت 
الػػػذيف كجػػػدكا أف زيػػػادة المبنػػػى تحمػػػؿ زيػػػادة فػػػي المعنػػػى، يقػػػكؿ فػػػي صػػػدد حديثػػػو عػػػف 

 (1)المترادؼ "فبل بد كأف يككف االسـ الزائد في المفظ زائدان في المعنى أيضان ".
ي الػػذم ذىػػب إلػػى ذلػػؾ فػػي البػػاب كلعػػؿ الشػػدياؽ متػػأثر فػػي ىػػذه الفكػػرة بػػابف جنػػ 

فػػإذا كانػػت  "المعنػػكف ب)قػػكة المفػػظ لقػػكة المعنػػى( فػػي كتابػػو )الخصػػائص(، حيػػث يقػػكؿ: 
 (2)."األلفاظ أدلة المعاني، ثـ زيد فييا شيء،أكجبت القسمة لو زيادة المعنى بو

كيبدك أف اوراء التي أكردىا الشدياؽ في العبلقػة بػيف األصػكات كدالالتيػا ليسػت  
نَّمػػػا لػػػو فضػػػؿ جديػػػ دة، فقػػػد سػػػبؽ إلييػػػا األقػػػدمكف كػػػابف جنػػػي كابػػػف فػػػارس كالسػػػيكطي، كا 

عطائيا صفة الشمكؿ، ألفاظ المغة العربية إلػى  شدكجعميا أصبل لمعجـ ي التكسع فييا، كا 
 (3)أركمات معنكية بأكاصر قكية متينة.

بابػان لمحػديث  ص في كتابو )دراسات فػي فقػو المغػة(أما صبحي الصالح فقد خص 
فػػي دراسػػة ىػػذه المػػادة  "فممػػا أفاضػػكا :عػػف مناسػػبة أصػػكات العربيػػة لمعانييػػا؛ يقػػكؿ فيػػو

مثممػا عرفػكا لػو إيحػاءه داللػة  ،كمخرجػان  ةعرفكا لكؿ حػرؼ صػكتو صػف المغكية الصكتية،
 (4)كمعنى"
ثـ يقػكؿ: "أمػا الػذم نريػد اوف بيانػو فيػك مػا الحظػو عمماؤنػا مػف مناسػبة حػركؼ  

إذا لػػػـ  مػػف القيمػػػة التعبيرٌيػػة المكحيػػػة ا لمحػػػكه فػػي الحػػػرؼ العربػػػي،العربيػػة لمعانييػػػا، كمػػ
نمػػا عنػػاىـ مػػف صػػكت ىػػذا الحػػرؼ أٌنػػو معبػػري عػػف  يعػػنيـ مػػف كػػؿ حػػرؼ أنػػو صػػكت، كا 
غرض، كأف الكممة العربيةى مركبػةي مػف ىػذه المػادة الصػكتية التػي يمكػف حػؿ أجزائيػا إلػى 

ببيػاف معنػى خػاص مػا داـ يسػتقؿ  مجمكعة مف األحرؼ الٌدكاؿ المعبةرة، فكؿ حرؼ منيا

                                                 
 .12، ص1، ج الساؽ عمى الساؽ في ما ىك الفارياؽ، الشدياؽ  ((1
 .468، ص2ج ابف جني، الخصائص،  ((2
، 1طؽ، دمشػ ،دار الفكػر ،فػارس الشػدياؽ أحمد لجكانب المغكية عندا، الزركاف، محمد عمي  ((3

 .107، ص1988
، 7ط لبنػػػػػاف، -عمػػػػػـ لممبليػػػػػيف بيػػػػػركتدار ال ،دراسػػػػػات فػػػػػي فقػػػػػو المغػػػػػة ،الصػػػػػالح، صػػػػػبحي  ((4

 .141ـ(، ص1960-ىػ1379)
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شػػعاع، إذا كػػاف لكػػؿ حػػرؼ صػػدل  يسػػتقؿ بإحػػداث صػػكت معػػيف، ككػػؿ حػػرؼ لػػو ظػػؿ كا 
يقاع  (1)".كا 

العممػػاء فػػي  كيسػػتعيف صػػبحي الصػػالح بمػػا جػػاء عػػف السػػيكطي مػػف أقػػكاؿ جميػػرة 
المفظ كمدلكلو، ثػـ يخمػص إلػى أف ابػف جنػي كػاف عمػى حػؽ حػيف  بيفالمناسبة الطبيعية 

ال بػػد لنػػػا مػػف االقتنػػػاع بيػػذه الظػػػاىرة المغكيػػة التػػػي تعػػد فتحػػػان مبينػػان فػػػي فقػػػو صػػرح بأنػػػو 
 (2)المغات عامة.

كيمكػػػف القػػػكؿ: إف األسػػػاس الػػػذم اعتمػػػده صػػػبحي الصػػػالح فػػػي االسػػػتدالؿ عمػػػى  
فكػػػرة العبلقػػػة بػػػيف الصػػػكت كالداللػػػة، كالمتمثػػػؿ فػػػي أف كػػػؿ صػػػكت يسػػػتقؿ ببيػػػاف معنػػػى 

ف؛ إف ىػػػذا األسػػػاس يعػػػد مؤشػػػران بػػػارزان عمػػػى خػػػاص مػػػا داـ يسػػػتقؿ بإحػػػداث صػػػكت معػػػي
انتفػػاء فكػػرة التػػرادؼ فػػي العربيػػة؛ ذلػػؾ أف التبػػايف الصػػكتي فػػي الكممػػات التػػي عػػدت مػػف 
المترادفػػات يػػنيض دلػػيبلن قاطعػػان عمػػى نفػػي فكػػرة التػػرادؼ بينيػػا. فػػالفعبلف)أتى( ك)جػػاء( 

مختمػػؼ، فمػػف  عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ عػػدا مػػف المترادفػػات،غير أف التشػػكيؿ الصػػكتي فييمػػا
 المنطقي إذف أف يتبع ىذا االختبلؼ الصكتي اختبلؼ داللي.

كيػػذىب عبػػد اهلل العبليمػػي مػػذىب الشػػدياؽ، بػػؿ يغػػالي فػػي تصػػكره أف لكػػؿ حػػرؼ  
عربػػي معنػػى؛ " فػػاليمزة تػػدؿ عمػػى الجكفيػػة، كالبػػاء تػػدؿ عمػػى بمػػكغ المعنػػى فػػي الشػػيء 

الميبلبػس لمطبيعػة فػي غيػر مػا يكػكف بمكغان تامان، كالتاء عمى االضػطراب فػي الطبيعػة أك 
شػػػػديدان، كالثػػػػاء عمػػػػى التعمػػػػؽ بالشػػػػيء تعمقػػػػان لػػػػو عبلمتػػػػو الظػػػػاىرة  سػػػػكاء فػػػػي الحػػػػس أك 
المعنػػى، كالجػػيـ عمػػى الًعظىػػـً مطمقػػان، كالحػػاء عمػػى التماسػػؾ البػػالغ، كيػػدؿ عمػػى المائيػػة، 

مػػك مطمقػػان، كالخػاء عمػػى المطاكعػة كاالنتشػػار... كالعػػيف عمػى الخمػػك البػػاطف، أك عمػى الخ
كالغيف تدؿ عمى كماؿ المعنى فػي الغػؤكر أك الخفػاء، كالفػاء تػدؿ عمػى المعنػى الكنػائي، 
كالقاؼ عمى المفاجأه التي تيحًدث صكتان...كالنكف عمى البطكف فػي الشػيء، كاليػاء عمػى 

                                                 
 .41ص ،دراسات في فقو المغة ،الصالح، صبحي ((1
 .151، صدراسات في فقو المغة ،الصالح، صبحي  ((2
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التبلشي، كالكاك تدؿ عمى االنفعاؿ المؤثر في الظكاىر، كالياء عمى االنفعاؿ المػؤثر فػي 
 .(1)ف"الباط

كلػػـ يقػػؼ األمػػر بالنسػػبة لمعبليمػػي عنػػد داللػػة الصػػكت المفػػرد فحسػػب، بػػؿ ذىػػب  
فَّ معنػى الكممػة العربيػة يتمثػؿ أك  إلى أف لكؿ صكت مػف أصػكات العربيػة معنػى يخٌصػو،

فػػػي المحصػػػمة النَّاجمػػػة عػػػف ائػػػتبلؼ المعػػػاني الجزئيػػػة لؤلصػػػكات يقػػػكؿ: " كممػػػة )جمػػػؿ( 
ك)ـ( كمعنػػػاه الميػػػاه، كىػػػك ينظػػػر الػػػى السػػػحاب، ك)ؿ( تحػػػؿ  إلػػػى )ج( كمعنػػػاه االرتفػػػاع، 

 (2)كمعناه المبلصقة أك المساس. كالمعنى المؤلؼ: مرتفع يبلمس السحاب".
كيؤيػػػد محمػػػد المبػػػارؾ فكػػػرة العبلقػػػة بػػػيف الصػػػكت كالداللػػػة يقػػػكؿ: "كنسػػػتطيع أف  

يػػدؿ نقػػكؿ فػػي غيػػر تػػردد أفَّ لمحػػرؼ فػػي المغػػة العربيػػة إيحػػاءن خاصػػان، فيػػك إف لػػـ يكػػف 
يحػػاء، كيثيػػر فػػي الػػنفس جػػكَّان يييػػئ لقبػػكؿ  داللػةن قاطعػػةن عمػػى المعنػػى، يػػدؿ داللػػة اتجػػاه كا 

 (3)المعنى كيكجو إليو كيكحي بو".
ذا كاف الحرؼ عند الشدياؽ يكحي بداللة الكممة، فإنَّػو عنػد جرجػي زيػداف ينػكةع   كا 

لمتضػمف المعنػى المعنى األصمي لمكممػة التػي تشػترؾ مػع ألفػاظ أخػرل فػي حػرفيف ىمػا ا
 (4)فيك ينكةع المعنى تنكيعان طفيفان. -الزائد عمى األصؿ -األصمي، أما الحرؼ الثالث

كيضػػػػرب مثػػػػاالن عمػػػػى ذلػػػػؾ فيقػػػػكؿ: " قػػػػط كقطػػػػب كقطػػػػؼ كقطػػػػع كقطػػػػـ كقطػػػػؿ،         
جميعيػػػا تتضػػػمف معنػػػى القطػػػع، إاٌل أفَّ كػػػؿ كاحػػػدة منيػػػا اسػػػتعممت لتنػػػكع مػػػف تنكعاتػػػو، 

 .  (5)ا ) قط (، كىك بنفسو حكاية صكت القطع كما ال يخفى"كاألصؿ المشترؾ بيني
كال يقػػؼ زيػػداف عنػػد ىػػذا التنػػكع نتيجػػة ن لزيػػادة حػػرؼ فػػي آخػػر الكممػػة، بػػؿ يتػػابع  
ؽ أم بػػيف الحػػرفيف األصػػمييف كشػػ إاٌل أنػػو قػػد يكػػكف )الحػػرؼ الزائػػد ( فػػي الكسػػط،" قػػائبلن:

                                                 
-63صـ،1985، 3ط،دمشػػػػؽ،الم غٌكيػػػػة لمعبليمػػػي دار السؤاؿ يذيب المقدمػػػةت،أسػػػػعد عمػػػي، ((1

64. 
 .209ص ـ،1997، 1ط دمشؽ،، دار طبلس ،في عمـ المغة ،غازم مختار طميمات،  ((2
 .261، صبيركت، دار الفكر ،خصائص العربيةفقو المغة ك ، المبارؾ، محمد  ((3
 .237صالداللة المغكية عند العرب،  ،مجاىد  ((4
راجعػو كعمَّػؽ عميػػو: مصػطفى كامػػؿ، دار  ،مسػػفة المغكيػة كاأللفػاظ العربيَّػػةالف ،زيػداف، جرجػي  ((5

 .100صاليبلؿ، 
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فػػي أكؿ الكممػػة نحػػك: رفػػت مػػف  مػف شػػؽَّ، كفػػرؽ مػػف فػػؽَّ، كقػػرط مػػف قػطَّ، ... كقػػد يكػػكف
" ، كلمس مف مسَّ ، كرفض مف فضَّ ، كليب مف ىبَّ  .(1)فتَّ

أما عباس محمكد العقاد فمـ يكتًؼ بما كتبو إليو الشاعر رشيد سػميـ الخػكرم مػف  
، حؽَّ، حريَّػة، حيػاة، حسػف، حركػة،  أفَّ " الحاء تكاد تحتكر أشرؼ المعاني كأقكاىا: حبَّ

مػػف أفَّ  كال بمػػا الحظػػو أحػػد كبػػار المحػػاميف، كىػػك نجيػػب بػػرادة، (2)"،حػػـز حكمػػة، حمػػـ،
الحػػاء أظيػػر الحػػركؼ أثػػران فػػي اإليحػػاء بمعػػاني السػػعة؛ حسػػيةن كانػػت أك فكريَّػػة، كيعمػػـ "

 .(3)الحكـ فيسكةم بيف مكقع الحاء في أكؿ الكممة كمكقعيا في كسطيا أك آخرىا"
نَّمػا يػػرل تنػك ع معػػاني ) الحػاء ( كداللتيػػا ع  مػػى أكثػر مػػف معنػى حسػػب مكقعيػػا، كا 

فيػػػك لػػػـ يقنػػػع ليػػػا بمعنػػػى كاحػػػد، أك بداللػػػة ذاتيَّػػػة كاحػػػدة، بػػػؿ أحيانػػػان تػػػؤدم نقػػػيض ىػػػذه 
فالحكاية الصكتيَّة كاضػحة فػي الداللػة عمػى السػعة حػيف يمفػظ " يقكؿ عف الحاء: .الداللة

فػرح كالمػرح ( كالسػماح كالفػبلح كالنجػاح كالفصػاحة كالسػجاحة  كال)االرتيػاح الفـ بكممػات:
كالصفح كالفتح  كالتسبيح كالتركيح، كمػا جػرل مجراىػا فػي داللػة نطقػو عمػى الراحػة  فػي 
الضػػغط كالقيػػد فػػي مخػػارج األصػػكات، كلكػػف يجػػكز أف يكػػكف البػػدء بيػػا مقصػػكدان بػػو عنػػد 
جػػر  كضػػع الكممػػات األكلػػى أف تتبعػػو الحركػػة التػػي تنػػاقض معنػػى السػػعة، لتػػدؿ عمػػى الحى

جػػػيـ السػػػاكنة بعػػػد الحػػػاء أشػػػبو شػػػيء بعبلمػػػة اإللغػػػاء التػػػي تكضػػػع عمػػػى كالتَّقي ػػػد؛ فػػػإف ال
صػػكرة الرجػػؿ الماشػػي عمػػى قدميػػو، ليسػػتفاد منيػػا أفَّ المشػػي ممنػػكع فػػي ىػػذا المكػػاف ... 
ككػػذلؾ البػػاء السػػاكنة بعػػد الحػػاء فػػي اسػػـ ) الحػػبس ( فإنيػػا تنفػػي السػػعة بعػػد اإلشػػارة فػػي 

ؿ الكممة"  .(4)أكَّ
إلػػػى عػػػػدد مػػػػف النتػػػائج التػػػػي تحكػػػـ قاعػػػػدة الحكايػػػػة  كبشػػػكؿ عػػػػاـ، كصػػػؿ العقػػػػاد 

، كخبلصتيا: يحائيا بمعافو  الصكتيَّة كداللتيا، كا 
 أكالن: أفَّ ىنالؾ ارتباطان بيف بعض الحركؼ كداللة الكممات. 

                                                 

 .101، صمسفة المغكية كاأللفاظ العربيَّةالف ،زيداف، جرجي (1)
، 3ط ،مصػػػر ،ت فػػػي المغػػػة كاألدب، دار المعػػػارؼأشػػػتات مجتمعػػػا، العقػػػاد، عبػػػاس محمػػػكد (2)

 .43صـ، 1963 
 .44، صت في المغة كاألدبأشتات مجتمعا، لعقاد، عباس محمكدا  (3)
 .46-45ص ت في المغة كاألدب،أشتات مجتمعا، العقاد، عباس محمكد  ((4
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ثانيػػان: أفَّ الحػػركؼ ال تتسػػاكل فػػي ىػػذه الدةاللػػة، كلكنيػػا تختمػػؼ بػػاختبلؼ قكتيػػا كبركزىػػا 
 في الحكاية الصكتية. 

 لثان: أفَّ العبرة بمكقع الحرؼ مف الكممة ال بمجرد دخكلو في تركيبيا. ثا
رابعػػػان: أفَّ االسػػػتثناء فػػػي الداللػػػة قػػػد يػػػأتي مػػػف اخػػػتبلؼ االعتبػػػار كالتقػػػدير، كال يمػػػـز أف 

 (1)يككف شذكذان في طبيعة الداللة الحرفية.
ذ عصػػػكره كعػػػرض محمػػػد األنطػػػاكي لمداللػػػة الصػػػكتية عنػػػد األمػػػـ المختمفػػػة، كمنػػػ      

األكلػػى كحتػػى عصػػرنا الحػػالي، ثػػـ ذكػػر أفَّ "أكثػػر الفبلسػػفة القػػدماء كالمحػػدثيف، كمعيػػـ 
عممػػاء المغػػة أيضػػان يػػذىبكف إلػػى عكػػس مػػا ذىػػب اليػػو غيػػرىـ، إذ يػػرل ىػػؤالء أفَّ العبلقػػة 

 (2)بيف المفظ كمدلكلو اعتباطية اصطبلحية"
"؛ يشػير فيػو إلػى لمغامرةصدر مصطفى مندكر كتابان بعنكاف "المغة بيف العقؿ كاكأ 

أفَّ مجمكعػػػػػات مػػػػػف األلفػػػػػاظ يمكػػػػػف أف تخضػػػػػع لمثػػػػػؿ المكاضػػػػػعة التػػػػػي تػػػػػربط الػػػػػدَّاالت 
. ثػػـ (3)أحػػاط بتمػؾ المجمكعػػة –عمػى حػػدة تعبيػره  –أسػطكرم أك سػػحرم بحكػػـ  بالػدالالت

كليس مف المفركض أف تككف مجمكعات أخرل قد نأت عف مثؿ ذلػؾ األفػؽ، أك " يقكؿ:
البعيػػػدة قػػػد ضػػػاعت فػػػي طيَّػػػات التػػػاري  الطكيػػػؿ كالمػػػبيـ. كمثػػػؿ ىػػػذا  أف تكػػػكف أصػػػكليا

نفػي ى إلػسيفضي بنا إلػى نفػي الصػمة الدةالليػة بػيف مككنػات المفػظ كصػكرتو النيائيػة، أك 
 (4)ككف األصكات رمكزان تحمؿ معاني بفعؿ ذات المرمكز".

" لمغػػة"مػدخؿ إلػػى عمػػـ اثػـ أصػػدر محمػػكد فيمػي حجػػازم بعػػد ذلػؾ كتابػػان عنكانػػو:  
يؤكد فيػو عمػى أفَّ العبلقػة بػيف المفػظ كمدلكلػو اصػطبلحيَّة، كليسػت ذاتيَّػة طبيعيػة، حيػث 

مػػػكز المغكيَّػػػة ال تحمػػػؿ قيمػػػة ذاتيػػػة طبيعيَّػػػة تر إً يقػػػكؿ: "  بمػػػدلكليا فػػػي الكاقػػػع  يػػػابطفَّ الر 
( كمككنػػػػات جسػػػػـ الحصػػػػاف، ىنػػػػاؾ أيػػػػة عبلقػػػػة بػػػػيف كممػػػػة )حصػػػػاف ، فميسػػػػتالخػػػػارجي

فقػػط عنػػد الجماعػػة اإلنسػػانية التػػي اصػػطمحت عمػػى اسػػتخداـ ىػػذه الكممػػة كالعبلقػػة كامنػػة 
                                                 

 .49-48، صت في المغة كاألدبأشتات مجتمعاالعقاد،   ((1
 .350ص، 1969، 3ط ،الكجيز في فقو المغة، دار الشرؽ ،األنطاكي، محمد ((2
ـ، 1974اإلسػػػػكندرية،  ،منشػػػػأة المعػػػػارؼ ،العقػػػػؿ كالمغػػػػامرةالمغػػػػة بػػػػيف  ،طفىمنػػػػدكر، مصػػػػ     ((3

 .135ص 
 .135ص، العقؿ كالمغامرةالمغة بيف  ،مندكر، مصطفى (4)
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اسػػمان لػػذلؾ الحيػػكاف، كمعنػػى ىػػذا أفَّ قيمػػػة ىػػذه الرمػػكز المغكيَّػػة تقػػـك عمػػى العػػػرؼ؛ أم 
 (1)".ألطراؼ التي تستخدميا في التعامؿعمى ذلؾ االتفاؽ الكائف بيف ا

، كيؤكػػػد أفَّ العبلقػػػة بػػػيف المفػػػظ كىكػػػذا ينفػػػي حجػػػازم الداللػػػة الذَّاتيَّػػػة نفيػػػان قاطعػػػان   
لػػؼ  (2)كمدلكلػػو ال تكػػكف إالَّ بالمكاضػػعة مػػف ًقبىػػؿ مسػػتخدمي المغػػة، فيػػي عرفيَّػػة. كفػػي ميؤى

آخر لو، ينكر حجازم كجكد أيَّة صمو بيف األلفػاظ كمػدلكالتيا، فػي حػديث اسػتعرض فػي 
ة عبلقة بيف الرَّمػز ليست ىناؾ أيَّ كبيَّف فيو أنَّو " ثناياه بعض الكممات مف لغات مختمفة،

مػػػػز الصػػػػكتي  المغػػػػكم كمدلكلػػػػو فػػػػي الكاقػػػػع الخػػػػارجي، كالعبلقػػػػة الكحيػػػػدة القائمػػػػة بػػػػيف الرَّ
 (3).كالمغكم كما يدؿ عميو ىي عبلقة الٌرمز"

فالكممػة ترمػز إلػى شػيء مػادم أك معنػكم. كعمػى " يكضح ىذه العبارة، فيقكؿ: ثَـّ  
أك  ( فػػي العربيػػػة،لمككنػػة لكممػػة )منضػػدةربط بػػيف األصػػكات اىػػذا فػػبل عبلقػػة طبيعيَّػػة تػػ

ة كممػة في األلمانيَّة، كبيف المنضدة ككاقع مادم. كالمنضدة  في العربي (TISCHكممة )
بتػػاء التأنيػػث، كالتػػاء تنتيػػي فػػي خشػػب المنضػػدة، كلكػػف ألنيػػا  ان مؤنثػػة ال ألٌف ىنػػاؾ تأنيثػػ
 .(4)في العربيَّة عبلمة تأنيث"

، تػػارةن  دان لفكػػرة العبلقػػة بػػيف األصػػكات كالػػدالالتمؤيػػ أمػػا إبػػراىيـ أنػػيس فقػػد كػػاف 
كنحػػف حػيف نتخػػذ طريقػان معتػػدالن بػيف ىػػؤالء كىػػؤالء، " فنجػده يقػػكؿ:كمنكػران ليػػا تػارةن أخػػرل 

ؾ مػف المػدلكالت فَّ ىنػاندرؾ كؿ اإلدراؾ أفَّ في المغػة معػاني تتطمػب أصػكاتان خاصػة، كأ
كػاف مػف العسػير حصػر تمػؾ المجػاالت  ما تسارع المغة لمتعبير عنو بألفاظ معينة. كربما

المغكيػػة التػػي نمحػػظ فييػػا كثػػكؽ الصػػمة بػػيف األصػػكات كالمػػدلكالت، كلكػػف منيػػا بػػبل شػػؾ 
 النكاحي اوتية: 

                                                 

حجػػػازم، محمػػػكد فيمػػػي، مػػػدخؿ الػػػى عمػػػـ المغػػػة، مكتبػػػة نيضػػػة الشػػػرؽ، جامعػػػة القػػػاىرة،  (1)
 .11، ص1995

 .245صالٌداللة المغكية عند العرب،  ،مجاىد (2)
مػػػدخؿ تػػػاريخي مقػػػارف فػػػي ضػػػكء الت ػػػراث  –عمػػػـ المغػػػة العربيػػػة  ،حجػػػازم، محمػػػكد فيمػػػي  (3)

 .14ص، الككيت شارع فيد السالـ، 27ككالة المطبكعات  ،كالمغات الساميَّة 
مػػػدخؿ تػػػاريخي مقػػػارف فػػػي ضػػػكء الت ػػػراث  –عمػػػـ المغػػػة العربيػػػة  ،حجػػػازم، محمػػػكد فيمػػػي   ((4

 .14، صكالمغات الساميَّة 
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أكالن: حػػيف تكػػكف أصػػكات الكممػػة نتيجػػة تقميػػد مباشػػر ألصػػكات صػػادرة عػػف اإلنسػػاف أك 
 الحيكاف أك األشياء. 

لصػػكت الطبيعػػي، فػػي الكقػػت الػػذم تكػػكف فيػػو ثانيػػان: نشػػكء الكممػػة لمتعبيػػر عػػف مصػػدر ا
قة مف ىذا الصػكت؛ مثػؿ تسػمية بعػض األمػـ األكركبيَّػة لطػائر معػيف يظيػر تمش

فػػػي الربيػػػع باسػػػـ ) كككػػػك (؛ ألنَّػػػو يطًمػػػؽ ىػػػذا الصػػػكت عنػػػد صػػػياحو، كصػػػارت 
 تطمؽ عمى الطائر نفسو ال عمى صكتو.

بنػػكع مػػف الكممػػات كثيقػػة  ثالثػػان: حركػػات اإلنسػػاف كمػػا ينشػػأ عنيػػا مػػف أصػػكات قػػد تػػكحي
 االتصاؿ بيف المفظ كمدلكلو. 

رابعػػػان: كممػػػات يستمسػػػؾ بيػػػا أصػػػحاب عمػػػـ الػػػنفس، كيػػػركف فييػػػا الصػػػمة بػػػيف األصػػػكات 
كالمدلكالت كاضحةن جميَّةن، تمؾ ىي اٌلتي تعبػر عػف الحالػة النَّفسػيَّة كػالكره كالنفػكر 

 كالسخرية. 
يػكحي فػي المغػة بمعنػى خػاص، يؤكػد  خامسان: طػكؿ الكممػة أك قصػرىا فػي األصػكات قػد

 ".  يادة المبنى يتبعيا زيادة المعنىز " ىذا القاعدة المشيكرة:
سادسان: الحركػات قػد ترمػز فػي بعػض المغػات لمعػافو خاصػة، ففػي العربيػة مػثبلن: الكسػرة 

 (1)رمز المؤنث، كالتصغير يككف بالياء الَّتي ىي أخت الكسرة ".
ػػ ويػػرل رأيػػكممػػف    المفػػظ معنػػاه اـ حسػػاف، فبعػػد مناقشػػة كيفيػػة اكتسػػاب الػػرَّافض تمَّ

"العبلقػػة بػػيف الكممػػات كبػػيف معانييػػا محػػددة باالسػػػتعماؿ  بالتأكيػػد عمػػى أفَّ  وأنيػػى حديثػػ
 .(2)كمدكنة في المعجـ"

؛ ذلػػؾ أفَّ المكسػػيقى ال دكران كبيػػران فػػي العطػػاء المكسػػيقيتػػؤدم المغػػة فػػي القػػرآف  
عربػػي كلكنيػػا تنبػػع مػػف المغػػة تفعػػيبلت الشػػعر ال تنبػػع مػػف كزف شػػعرم كالػػذم عرفنػػاه فػػي

كفي سػياؽ األلفػاظ كتناسػقيا كتناغميػا  ،، مف ائتبلؼ األصكات في المفظة الكاحدةنفسيا
 .لممعنى كداللتيا عميو كأدائيا

                                                 
 .148-145ص، ار المغة، مف أسر  ،إبراىيـ، أنيس   ((1
 ،ـ1992ر الثقافػػػػػة، الػػػػػدار البيضػػػػػاء، دا ،المغػػػػػة بػػػػػيف المعياريػػػػػة كالكصػػػػػفية ،حسػػػػػاف، تمػػػػػاـ  ((2

 .127-126ص
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ذا كانػػػت ىػػػذه الخصيصػػػة اليامػػػة معركفػػػة فػػػي الشػػػعر العربػػػي حتػػػى الحػػػديث  كا 
الرتباط  بيف األصكات كامؿ كالكضكح كفكرة االذركة في الت فإنيا بمغت في القرآف (1)منو

" المحػػػػػػػػدثيف مػػػػػػػػف عممػػػػػػػػاء المغػػػػػػػػة باسػػػػػػػػـ "األنكماتكبكيػػػػػػػػا ، المعركفػػػػػػػػة لػػػػػػػػدلكالمػػػػػػػػدلكالت
onomatopoeia ف كانػػت ىػػذه الصػػمة ، ليسػػت ممػػا ينكػػره عمػػـ المغػػة القػػديـ كالحػػديث كا 

ميػع فيما بػيف الطػرفيف ليسػت عقميػة منطقيػة فػي الػذىف اإلنسػاني العػاـ  بحيػث تػكحي لج
  (2) الشعكب ايحاءن كاحدان بؿ ىي تختمؼ مف شعب إلى آخر كمف أمة إلى أمة .

كقد يقع الحرؼ عمى صكت معيف، ثـ يػكحي بػالمعنى المناسػب، سػكاء أكػافى فػي  
أكؿ الكممة أـ في كسطيا أـ فػي آخرىػا. فمػا كقػعى فػي أكؿ الكممػة مػا كرد عنػد ابػف جنػي 

ػػعىدى كسىػػ لمػػا فيػػًو أثػػره  -ألنيػػا أقػػكل–عىدى، فجعمػػكا الصػػاد حيػػث يقػػكؿ: "كمػػف ذلػػؾ قػػكليـ: صى
ػػعيكد فػػي الجبػػؿ كالحػػائط، كنحػػك ذلػػؾ. كجعمػػكا السػػيف   -لضػػعفيا–مشػػاىىده ييػػرل، كىػػك الص 

ػػٌد، ال صػػعكد الجسػػـ؛ أال  لمػػا ال يظيػػر كال ييشػػاىد ًحسَّػػان، إالَّ أٌنػػوي مػػع ذلػػؾ فيػػًو صػػعكد الجى
ػػ ػػٌد، كىػػك عػػالي الجى ٌد، كقػػد ارتفػػعى أمػػره، كعػػبل قػػدره. فجعمػػكا تػػراىـ يقكلػػكف: ىػػك سػػعيد الجى

الصػػاد لقٌكتيػػا، مػػع مػػا ييشػػاىد مػػف األفعػػاؿ المعالجػػة المتجشػػمةة، كجعمػػكا السػػيف لضػػعفيا، 
ف لـ ترهي العيف، كالداللة المفظية أقكل مف الداللة المعنكية".  (3)فيما تعرفو النفس كا 

كممتػػيف كاحػػدة عػػدا كقػػد قػػاؿ البػػدراكم زىػػراف فػػي ذلػػؾ مػػا يمػػي: "فػػالحركؼ فػػي ال 
فيػػؿ الصػػاد ىػػي التػػي -كحػػدة صػػكتية كاحػػدة، اختمػػؼ بمكجبيػػا معنػػى كممػػة عػػف االخػػرل

فػػػػالحركؼ الباقيػػػػة  -كالسػػػػيف ىػػػػي التػػػػي أعطػػػػت المعنػػػػى الثػػػػاني -أعطػػػػت المعنػػػػى األكؿ
 (4)متشابية في الكممتيف فيي كاحدة".

                                                 

يػػذكر الػػدكتكر محمػػد منػػدكر أف الحنػػيف المضػػني فػػي بيػػت الػػدكتكر أحمػػد زكػػي أبػػك شػػادم:  (1)
ال تػكحي بػو األلفػاظ كتركيػب رـك مكعػكد(مسنا عكدم كجػددم حػظ محػ)عكدم لنا يا ليالي أ

 ،محمػػػد منػػػدكر معيػػا فػػػي البيػػػت. ينظػػر:بػػػؿ تػػكحي بػػػو المػػػدات التػػي اسػػػتطاع أف يج ،المغػػة
 .29ص القاىرة، ر،، مطبعة نيضة مص2كفنكنو، طاألدب 

 .132-131صمف أسرار المغة،  ،أنيس، إبراىيـ     ((2
 .163، ص2ابف جنةي، الخصائص، ج  (3)

 .173، مبحث في قضية الرَّمزية الصكتية، صالبدراكم  (4)
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ػػدَّ، قػػاؿ ابػػف جنةػػي: "كمػػف ذلػػؾ أيضػػان سػػٌد ك  ػػٌد، فالس ػػٌد كمػػف ذلػػؾ أيضػػان سىػػدَّ، كصى صى
دكف الصػػػػٌد؛ ألفَّ السػػػػد لمبػػػػاب ييسػػػػد، كالمىٍنظىػػػػرىة كنحكىػػػػا، كالصػػػػٌد جانػػػػب الجبػػػػؿ كالػػػػكادم 
كالًشػػٍعب، كىػػذا أقػػكل مػػف السػػد، الػػذم قػػد يكػػكف لثقػػب الكػػكز كرأس القػػاركرة، كنحػػك ذلػػؾ 

 (1) )فجعمكا الصاد لقكتيا، لؤلقكل، كالسيف لضعفيا، لؤلضعؼ(.
ذا: "فيػػذه ىػػيى الصػػاد فػػي كممػػة كتمػػؾ ىػػي السػػيف فػػي كقػػاؿ البػػدراكم زىػػراف فػػي ىػػ 

كممػػة أخػػرل، اتحػػدت مككنػػات الكممتػػيف كاختمفػػت كحػػدة صػػكتية كاحػػدة، كىػػي الصػػاد فػػي 
 (2) األكلى كالسيف في الثانية(.

سػػكاء –ثػػـ يقػػكؿ: "فأينػػت ىػػي المناسػػبة الطبيعيػػة ىنػػا بػػيف الحػػرؼ كمػػا يرمػػز إليػػو  
. كيكضػػػح ذلػػػؾ (3)المجتمعػػػة فػػػي الكممتػػػيف؟"بػػػيف الصػػػاد كالسػػػيف أك بػػػيف بقيػػػة الحػػػركؼ 

بقكلػػًو: "إفَّ النظريػػة كاضػػحة كقػػد اىتػػدل إلييػػا عممػػاء العربيػػة القػػدماء كىػػي التػػي تيعػػرؼ 
كىػي الكحػدة الصػكتية  (phoneme)اليـك فػي الدراسػة المغكيػة الحديثػة بنظريػة "الفػكنيـ" 

مككناتيمػا كاختمفػت الصغرل، التي بمكجبيا يتغيَّر معنى كممة عف كممػة أخػرل، اتحػدت 
 (4) .(minimal pairs)كحدة صكتية كاحدة فييما. فيتغيَّر بمكجبيا معنى الكممتيف 

كقػػاؿ ابػػف جنةػػي: "كمػػف ذلػػؾ القىٍسػػـ كالقىٍصػػـ. فالقىٍصػػـ؛ أقػػكل فعػػبلن مػػف القسػػـ؛ ألفَّ  
ػت بػاأل قكل القصـ يككف مىعىون الٌدؽ، كقد يقسـ بيف الشيئيف فػبل ييٍنكػأ أحػدىما، فمػذلؾ خيصَّ

 (5)الصاد، كباألضعؼ السيف".
ٍضػػـ ألكػػؿ الرطػػب،   . فالخى ـى ، كقىًضػػ ـى ًضػػ كمػػا قػػاؿ ابػػف جنةػػي: "كمػػف ذلػػؾ قػػكليـ: خى

مب اليػابس، قىًضػمىت  كالبطي  كالًقثَّاء كما كافى نحكىيما مف المأككؿ الرَّطب. كالقىٍضـ لمص 
ٍضػـ بالقى  "، أم قػد ييػدرؾ الرَّخػاء الدَّابةي شعيرىا، كنحك ذلؾ. كفػي الخبػر "قػد ييػٍدرؾ الخى ـى ٍضػ

بالشػػػدَّة كالمػػػيف بالشػػػظؼ. كعميػػػو قػػػػكؿ  أبػػػي الػػػدرداء: يخضػػػمكف كنقضػػػيـ كالمكعػػػػد هلل. 
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ػػػذكىان لمسػػػمكع األصػػػكات  فاختػػػاركا الخػػػاء لرخاكتيػػػا لمرطػػػب، كالقػػػاؼ لصػػػبلبتيا لميػػػابس، حى
 (1)عمى محسكس األحداث".

، كالخضػػػـ لئلنسػػػاف، كقػػػاؿ البػػػدراكم زىػػػراف عػػػف ىػػػذيف الفعمػػػيف: "كالقضػػػـ لمفػػػرس 
. فالمككنػػات فػي الكممتػػيف كاحػدة سػكاء كػػاف فعػبلن أك مصػػدران، كالػذم بػػيف  ـى ػ ـى /ؽ/ ضى ػ قىضى
ػػا  الخطػػيف المػػائميف ىػػك الفػػكنيـ الػػذم تغيَّػػر بمكجبػػًو المعنػػى. كالقضػػـ بػػأطراؼ األسػػناف أمَّ

معنػى الخضـ فبأقصى األضراس، ففي الحالتيف سكاء كافى المعنى ىذا أك ذلؾ، كتعد د ال
دليؿه عمى اعتباطٌية الحدث. فإفَّ الػذم حػدث ىػك أفَّ المعنػى تغيَّػر نتيجػةن لكحػدةو صػكتيةو 

ػػغرل  كأفَّ تىغىي ػػر المعنػػى جػػاءى نتيجػػةن ليػػذا الػػذم -كبقٌيػػة المككنػػات فػػي الكممتػػيف كاحػػدة–صي
اختمػػؼ، كىػػك فػػي األيكلػػى القػػاؼ كفػػي الثانيػػة الخػػاء، فػػإذا كػػاف بػػيف الخػػاء كالقػػاؼ تقػػارب 

ػػدىثى نتيجػػةن لػػذلؾ تقػػاريب فػػي المعنػػى، فيػػذا  فػػي الصػػفات أك الخصػػائص، أك المخػػرج كحى
خاضػػعه لقػػانكف التقػػارب. كىػػك الػػذم تتطمبػػو البيئػػة األيمٌيػػة التػػي تعتمػػد عمػػى الػػذَّاكرة، عمػػى 

 (2)تداعي األلفاظ نتيجةن لقانكف التتابع".
قىػعى فػػي كسػط الكممػػة الكممػة: التػػاء، كالطػاء، كالػػدَّاؿ  فػي تركيػػب )ؽ ت ر(  كممػا كى

ك )ؽ ط ر( ك )ؽ د ر(. حيػػث يقػػكؿ ابػػف جنةػػي: "كمػػف ذلػػؾ تركيػػب )ؽ ط ر( ك )ؽ د 
ػعةدة، فاسػتيٍعًممتا   -لتعادييمػا–ر( ك )ؽ ت ر(، فالتاء خافية ميٍستىًفمة، كالطػاء ًسػاًميىة ميتىصى

طػػػاء كال فػػػي الطػػػرفيف، كقػػػكليـ: قيتٍػػػره الشػػػيء كقيٍطػػػره. كالػػػدَّاؿ بينيمػػػا، لػػػيس ليػػػا صػػػعكد ال
نزكؿ التاء، فكانت لذلؾ كاسطة بينيما، فعىٌبر بيػا عػف ميعظػـ األمػر كمقابمتػو، فًقٍيػؿى قىػٍدر 
مػػو. كينبغػػي أف يكػػكف قػػكليـ: قطػرى اإلنػػاءي المػػاء كنحػػكه إنمػػا ىػػك  الشػيء لجماعػػًو كمحرنجى

ًتًو الخارجػػة ػػٍفحى كىػػي  )فىعىػػؿ( مػػف لفػػظ القيطػػٍر كمعنػػاه. كذلػػؾ أنَّػػوي إٌنمػػا يػػنقط المػػاء عػػف صى
 (3)قيٍطره".
أقػػكل  -كمػػا تػػرل–كقػػاؿ أيضػػان: "كمػػف ذلػػؾ قػػكليـ: الكسػػيمة، كالكصػػيمة، كالصػػاد  

صكتان مف السيف؛ لما فييا مف االستعبلء، كالكصػيمةي أقػكل معنػىن مػف الكسػيمة. كذلػؾ أفَّ 
ػػػػمىة أصػػػػميا مػػػػف اتصػػػػاؿ الشػػػػيء  ػػػػمًة؛ بػػػػؿ الصة ػػػػؿ ليسػػػػت لػػػػوي ًعٍصػػػػمىة الكصػػػػؿ كالصة التَّكس 
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ميمىاسًَّتًو لوي، كككنو في أكثر األحكاؿ بعضان لػوي، كاتةصػاؿ األعضػاء باإلنسػاف، بالشيء، ك 
ػػؿ جػػزءان أك  كىػػي أبعاضػػو، كنحػػك ذلػػؾ كالتأكييػػؿ معنػػى يضػػعؼ كيىٍصػػغير أف يكػػكف المتكسة
تيػػا، لممعنػػى األقػػكل، كالسػػيف  ػػًؿ إليػػو. كىػػذا كاضػػح فجعمػػكا الصػػاد لقكَّ كػػالجزء مػػف المتكسَّ

(1)عؼ".لضعفيا، لممعنى األض
 

كمما كقع في آخر الكممػة: النضػح كالنضػ ، يقػكؿ ابػف جنةػي: "كمػف ذلػؾ قػكليـ:  
ىئ   ىئ  چ النضح لمماء كنحكه، كالنض  أقكل مف النضح، قاؿ اهلل سبحانو كتعػالى: 

ػػعيؼ، كالخػػاء -لرقَّتيػػا–، فجعمػػكا الحػػاء (ٔٔالػػرحمف: ) چی    -ًلًغمىظىيػػا-لممػػاء الضَّ
 (2)لما ىك أقكل منوي".

اؿ البدراكم زىراف عف ىاتيف الكممتيف: "قػد تكػكف الكحػدة الصػكتية التػي يتغيػر كق 
بمكجبيػػا معنػػى الكممتػػيف فػػي أٌكؿ الكممػػة، ... كقػػد تكػػكف فػػي كسػػطيا... كقػػد تكػػكف فػػي 

." ، كنىضى ى حى  (3)آخرىا عمى نحك ىاتيف الكممتيف: نىضى
دكف الػػػرم، كقػػػاؿ فػػػي ذلػػػؾ البػػػدراكم زىػػػراف: "النضػػػح بالضػػػاد المعجمػػػة: الشػػػرب  

ػػحى  كالنصػػح بالصػػاد الميممػػة: الشػػرب حتػػى يػػركل. كالفعػػؿ كالمصػػدر فػػي ذلػػؾ سػػكاء: نىضى
حى ف/ص/ح. عمى نحك ما ىك كاضح مما بيف الخطيف المػائميف، اتحػدت  ، نىصى ف/ض/حى
الكممتاف في المككنات كاختمفت كحدة صكتية كاحدة في كؿ منيما. كبيف الصػاد كالضػاد 

قاربػػة، فتقػػاربى المعنػػى، كىػػذا التقػػارب أمػػره خػػاص بالمغػػػة بعػػض الصػػفات الصػػكتية المت
العربية كبالناطقيف بيا، كبػيف الصػاد كالضػاد بعػض الصػفات الصػكتية المتقاربػة، كبػذلؾ 
حػػدث نػػكعه مػػف التقػػارب فػػي المعنػػى تطمٌػػبى ذلػػؾ قػػانكف التَّػػداعي كالتَّػػذكر كقػػانكف التقػػارب 

 (4)في البيئة األميَّة".
ف ذلؾ قكليـ: قىرىتى الدـي، كقردى الشػيء، كتقػرَّدى، كقىػرىطى يىٍقػريطي، كقاؿ ابف جنةي: "كم 

، ألٌنوي قصده كمسػتخىؼه فػي الحػس عػف  فالتاء أخفت الثبلثة، فاستعممكىا في الدَّـ إذا جىؼَّ
-كىػػي أعمػػى الثبلثػػة صػػكتان -القىػػٍردىد الػػذم ىػػك الًنبىػػاؿي فػػي األرض كنحكىػػا، كجعمػػكا الطػػاء
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لػػػػًة، قػػػػاؿ اهلل )لمقػػػػرًط( الػػػػذم يىٍسػػػػمع.  كقػػػػًردى، مػػػػف الًقػػػػٍر، كذلػػػػؾ ألٌنػػػػوي مكصػػػػكؼ بالًقمَّػػػػة كالذة
 (1) (.65)البقرة: چک  ک  گ    گ  گ  چ تعالى:
قػػػاؿ البػػػدراكم: "كمنػػػو: ؽ ر دأل قػػػالكا لػػػؤلرض قػػػردد قػػػر/د/  ك ؽ ر تأل كقػػػالكا  

دـ عميػو قرت الدـ ؽ ر/ ت/ فاألكؿ مف قردى الشيء كتقرَّد إذا تجمَّعى، كالثاني مف قرت الػ
مىدى. كالتاء أخت الدَّاؿ. كالمعنيػاف مختمفػاف كمػا ىػك كاضػح كلكػف القرابػة بػيف التػاء -أم جى

 (2)كالدَّاؿ قربت بيف المعنييف... كلكف بقيت لكؿ كممة داللتيا المستقمة".
كقاؿ البدراكم زىراف: "كمنو القرمةى كىػي الفقػرة تحػز  عمػى أنػؼ البعيػر... كقمٍَّمػتي  

ىمػػا مختمفػػاف عمػػػى نحػػك مػػا ىػػك كاضػػػحه اختبلفػػان بعيػػدان.مىرـى/ ر/، قىمَّػػػـ/ؿ(، أظفػػارم فمعنا
، فالقرابػة بػيفى المعنيػيف بسػبب القرابػة  كلكف ابف جنةي ييكجد بينيما قرابةن عمى نحػك مػا مػرَّ
َـّ ييعىقةػػػب عمػػػى المثػػػاؿ بقكلػػػًو: "فػػػالٌراء أخػػػت الػػػبلـ  بػػػيف الحػػػرفيف فػػػي كػػػؿ كممػػػةو منيمػػػا. ثيػػػ

بػػاف" أم أٌف المعنيػػيف متقاربػػاف لتقػػارب الحػػرفيف، كلكػػف لكػػؿ كممػػة معناىػػا كالعمػػبلف متقار 
 ، ـى ألجمفػػػتي القمػػػ مىؼى ، كالجمفػػػة كىػػػي مػػػف جى ػػػرىؼى الخػػػاص بيػػػا. كمثمػػػو: الجرفػػػة كىػػػي مػػػف جى
كقريػػػبه منػػػوي الجنػػػؼ كىػػػك الميػػػؿ. فقػػػد اتحػػػدت حػػػركؼ الكممػػػات الػػػثبلث إالَّ فػػػي الحػػػرؼ 

الخػػتبلؼ ىػػذا الحػػرؼ، كلكػػف لقػػرب ىػػذه  الثػػاني مػػف كػػؿ كممػػة كاختمفػػت المعػػاني نتيجػػةن 
الحركؼ الثبلثة المختمفػة مػف الصػفات اقتربػت معػاني الكممػات الػثبلث كلكػف بقيػت لكػؿ 
بػت بػيف  كممة ًداللتيا الخاصة بيا. فالقرابة بيف األحرؼ المختمفة مف الكممات الػثبلث قرَّ

ف بقيػػت لكػػؿ كممػػة ًداللتيػػا. كمثػػاؿ آخػػر لم حػػرؼ الثػػاني عنػػدما معػػاني الكممػػات الػػثبلث كا 
 ، يختمؼ في كممتيف اتحدت حركفيما فيختمؼ معناىيما: عمػـ، مػف العبلمػة كالعمػـ عى ؿى ـى
. انظػػػػر مػػػػدل اخػػػػتبلؼ المعنػػػػى بػػػػيف  ، عى رى ـى ٍرمػػػػاء كقطيػػػػعو أعػػػػـر ـ: مػػػػف بيضػػػػةو عى ػػػػرى كعى
ف بقيػػػت لكػػػؿو  بػػػت معنيييمػػػا كا  الكممتػػػيف كلكػػػف القرابػػػة بػػػيف الحػػػرفيف المختمفػػػيف فييمػػػا قرَّ

 (3)تيا الخاصة بيا".دالل

                                                 

 .161، ص2ابف جني، الخصائص، ج  (1)

 .152البدراكم، مبحث في قضية الرمزية الصكتية، ص  (2)
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مىؼى  رىـ(-كقاؿ: "كقالكا: )جى كىيمػا متقاربػاف معنػىن كمتقاربػاف -كىذا لمقطػع -فيذا لمقىٍشر-كجى
( كىذا مف )جى رى ـى(.-لفظان   (1) ألفَّ ذاؾى مف )جى ؿى ؼى

كمف ذلؾ قكؿ ابف جنةي: "كمػف ذلػؾ العىمىػٍز: خفػة كطػيش كقمػؽ يعػرض لئلنسػاف،  
( كقػػالكا )الًعمَّػػٍكص( لكجػػ ع فػػي الجػػكؼ يمتػػكل لىػػوي اإلنسػػاف كيقمػػؽ منػػوي. فػػذاؾ مػػف )عى ؿى زى

( كالػػػزام أيخػػػت الصػػػاد". فػػػالعمص أقػػػكل مػػػف العمػػػز لمػػػا فيػػػو مػػػف  (2)كىػػػذا مػػػف )ع ؿى صى
بىسىػػوي، كالعىٍصػػر ضػػربه  لىػػوي، إذا حى حػػركؼ التفخػػيـ كقػػاؿ: "فقػػالكا: عصػػر الشػػيء، كقػػالكا: أىزى

( كىػذا مػف  )أزؿ(. كالعػيف أخػت اليمػزة، كالصػاد أخػت مف الحػبس. كذاؾ مػف )عى صى رى
: المنػػع، كالعصػػػب: الشَّػػػٌد؛ فالمعنيػػػاف متقاربػػػاف،  الػػزام، كالػػػرَّاء أخػػػت الػػػبلـ. كقػػػالكا: األـز
( كىػػذا مػػف  ـى كاليمػزة أخػػت العػيف، كالػػزام أخػت الصػػاد، كالمػػيـ أخػت البػػاء؛ كذاؾ مػف )أىزى

 (3) )ع ص ب(".
مػػػا فيػػػو مػػػف حػػػركؼ التفخػػػيـ كىػػػك ككػػػذلؾ الحػػػاؿ ىنػػػا فالعصػػػر أقػػػكل مػػػف األزؿ ل 

 الصاد المفخمة.
( )كى سى ؽى(   ( )كى ؽى سى ( )ؽى كى سى كقػػاؿ ابػػف جنةػػي: "كمػػف ذلػػؾ تراكيػػب )ؽى سى كى

( كجميػعي ذلػؾ إلػى القػٌكة كاالجتمػاع منيػا )القسػكة( كىػي شػػٌدة  )سى كى ؽى( كأىمػؿى )سى ؽى كى
ٍقس( البتػػداء القمػػب كاجتماعػػو... كمنيػػا )القػػكس( لشػػدَّتيا، كاجتمػػاع طرف ييػػا. كمنيػػا )الػػكى

ٍسؽ( لمحمػؿ، كذلػؾ الجتماعػًو كشػٌده،  الحرب، كذلؾى ألٌنوي يجمع الًجٍمدي كييقًحمىو، كمنيا )الكى
ػػػعى، كمنيػػػا (17االنشػػػقاؽ: )چے  ۓ  ۓ  چ كمنػػػو استكسػػػؽى األمػػػر أم اجتمػػػع  مى ، أم جى

 (4))السكؽ(، كذلؾ ألٌنوي استحثاث كجمع لممسكؽ بعضو إلى بعض".
لؾ القبصة كالقبضة، فقػد كردتػا عنػد البػدراكم زىػراف، حيػث قػاؿ: "القبصػة كمف ذ

/ كالقػػػبص: األخػػػذ بػػػأطراؼ األنامػػػؿ، أمػػػا القػػػبض  أصػػػغر مػػػف القبضػػػة قبىػػػػ/ص/ك قىبىػػػػ/ضى
فاألخػذ بػػالكؼ كمةيػا. فالكممتػػاف اتحػدتا فػػي مككناتيمػػا ماعػدا كحػػدة صػكتية كاحػػدة جػػاءت 

                                                 

 .159-156ص البدراكم، مبحث في قضية الرمزية الصكتية،  (1)

، البػػػػدراكم، مبحػػػػث فػػػػي قضػػػػية الرمزيػػػػة الصػػػػكتية، 151، ص2ابػػػف جنةػػػػي، الخصػػػػائص، ج  (2)
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د( كفي الكممة الثانية )الضػاد(. فالصػاد جعمػت في النياية كىي في الكممة األكلى )الصا
 (1)كالضاد جعمت القبضة أكبر مف القبصة".-القبصة أصغر مف القبضة

ًلػدى بعػد ذلػؾ عمػى  كيقكؿ: "ىذا صكغ ىذا إذا كافى عمى قدره، كىذا سػكغ ىػذا إذا كى
أثػػره صػػكغ /ص/ك غ، سػػػكغ /س/كغ. كنكتفػػي بعػػد ذلػػػؾ بػػأف نضػػع الفػػػكنيـ كىػػك الكحػػػدة 

التي يتغير بمكجبيا المعنى بيف خطيف مائميف عمى نحػك مػا ىػك متعػارؼه عميػو  الصكتية
كيتبيف القارئ أٌف المككنات كاحدة كأٌف الذم اختمػؼ فتغٌيػر -بيف المغكييف في ىذا المجاؿ

 (2)بمكجبًو المعنى ىك ما بيف المائميف".
اصػػػٌية مػػػف فأحيانػػػان تتقػػػارب مخػػػارج الحػػػركؼ لتقاربيػػػا دالليػػػان كفنكلكجيػػػان، كتمػػػؾ خ

 خصائص المغة العربٌية، مثاؿ:
ػػيىؿى -1 ؛ فالصػػاد أخػػت السػػيف كاليػػاء أخػػت الحػػاء مػػف -كصػػؼ صػػكت الفػػرس: صى ؿى سىػػحى

حيػػػػث المخػػػػرج. كقػػػػد تقػػػػػع المضػػػػارعة فػػػػي األصػػػػؿ الكاحػػػػػد بػػػػالحرفيف نحػػػػك قػػػػػكليـ: 
)السحيؿ( ك )الصحيؿ( فػذاؾ مػف )سػحؿ( كىػذا مػف )صػيؿ(، كقػالكا: صػاؿى يصػكؿي 

.  كسارى يسكري
ا أٌف ىنػػػاؾ أصػػػكاتان أقػػػكل فػػػي المعنػػػى مػػػف غيرىػػػا، ككػػػذلؾ ليػػػا داللػػػة تميزىػػػا عػػػف كمػػػ-2

ـى تيسػتخدـ فػي اليػابس نحػك:  ػ ( فقضى ـى ػ ـى كخىضى ػ قسيمتيا فػي معظػـ األصػكات مثػؿ )قىضى
ـى فػػػي الرطػػػب، نحػػػك: أكػػػؿ البطػػػي  كالقثػػػاء كمػػػا كػػػاف  ػػػ قضػػػمت الدَّاٌبػػػة شػػػعيرىا، فىخىضى

ًعؿى الحرؼ األقكل نحكىما مف المأككؿ الرطب، كذلؾ لقٌكة ا لقاؼ كضعؼ الخاء، فىجي
 لمفعؿ األقكل كالصكت األضعؼ لمفعؿ األضعؼ.

ػًعدى الجبػؿ -3 عىدى لصعكد األشياء المحسكسة مثؿ: صى ًعدى كسىًعدى، فىصى كمثاؿ ذلؾ أيضان صى
كالحائط، كسىعىدى في األشياء المعنكية مثػؿ: سػعيد الجػد أم عػالي القػدر. كسػبب ذلػؾ 

السيف كالمحسكسػات أقػكل مػف المعنكيػات، فتطمػب التعبيػر عنيػا قٌكة الصاد كضعؼ 
ػػحى  باألصػػكات القكيػػة. كالداللػػة المفظيػػة أقػػكل مػػف الداللػػة المعنكيػػة، كمثػػاؿ ذلػػؾ: )نىضى

( كالنض ي لممػاء كنحػكًه كالنًَّضػٍ  أقػكل مػف النضػح، قػاؿ تعػالى: ىئ   ىئ  چ  كنىضى ى
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 -لفمظتيػا–عيؼ كالخػاء لممػاء الضػ-(، فجيعمت الحػاء لرقتيػا66)الرحمف: چی 
لما ىك أقكل منو. كمثػاؿ ذلػؾ )القػد كالقػط( فالقػد لمقطػع طػكالن، كالقػط لمقطػع عرضػان، 
َـّ اسػػػػتخدمت فػػػػي قطػػػػع الطػػػػكؿ، ألٌنيػػػػا تفيػػػػد المماطمػػػػة  فالطػػػػاء تفيػػػػد السػػػػرعة كمػػػػف ثػػػػ

 كالطكؿ.
كمػػػف ذلػػػؾ العمػػػز: خفػػػة كطػػػيش كقمػػػؽ يعػػػرض لئلنسػػػاف كقػػػالكا العمػػػكص: الكجػػػع فػػػي -4

م لػػوي اإلنسػػاف كيقمػػؽ منػػو، فػػذاؾ مػػف )عمػػز( كىػػذا مػػف )عمػػص( كالػػزام الجػػكؼ يمتػػك 
 أخت الصاد، كالعمص أقكل مف العمز.

بىسىو كالعصر ضػرب مػف الحػبس. كذلػؾ   كقالكا: عصر الشيء، كقالكا: أٍزلىو أم حى
مف )عصر( كىذا مف )أزؿ( كالعيف أخت اليمزة كالصاد أخػت الػزام، كالػراء أخػت الػبلـ 

 العزؿ ألف الصاد أقكل مف الزام لما فييا مف التفخيـ.كالعصر أقكل مف 
: المنػػع، كالعصػب: الشػػد، فالمعنيػاف متقاربػػاف، كاليمػزة أخػػت العػػيف،   كقػالكا: األـز

.) ( كىذا مف )عىصىبى  كالزام أخت الصاد، كالميـ أخت الباء، كذلؾ مف )أـز
فتقمػب ليػا تػاؤه كمف ذلؾ أف تقع فاء افتعؿ )صػادان أك ضػادان( أك )طػاءن أك ظػاءن(  

دى، كاٍضػػػطىمـ. ككػػػذلؾ تقريػػػب الحػػػرؼ مػػػف  ، كاضػػػطبر، كاطػػػرَّ طػػػاءن، كذلػػػؾ نحػػػك اصػػػطبرى
 التزدير(.-مزدر( كفي )التصدير-الحرؼ، نحك قكليـ: في نحك )مصدر

ؽى( كجميػع ىػذه التراكيػب   ( ك )كسىػؽى( ك )سىػكى قىػسى ( ك )كى ( ك )قىكىسى كمف ذلؾ )قىسىكى
)القسػػكة( كىػػي شػػدَّة القمػػب كاجتماعػػًو، كمنيػػا )الػػكقس(  تػػدؿ عمػػى القػػٌكة كاإلجتمػػاع منيػػا

 البتداء الحرب.
يحػػاؤه الصػػكتي عمػػى شػػدة الضػػرب إب ، يػػدؿ يكجػػد فػػي القػػرآف الكػػريـ تعبيػػر مركَّػػ        
يئ  جب  حب  خب      مب  ىب  يب  چ  :(، فػػػي قكلػػػو تعػػػالى، كىػػػك الفعػػػؿ )صػػػؾَّ كقكتػػػو

، دكف لفػػظ الضػػرب د بػػو ىػػذا المكضػػعالمفػػظ الػػذم تفػػرى  فيػػك (29الػػذاريات:  ) چجت  حت     
منػػا الفعػػؿ  المجازيػػة، فػػإذا حمَّ الػػذم كرد فػػي مكاضػػع عػػدَّة مػػف التنزيػػؿ، بداللتػػو الحسػػية ال

( تحميبلن صكتيان مع ما لحقو مف تػاء دالػة عمػى التأنيػث كجػدناه يجمػع بػيف الشػدة تصكَّ )
اء صػػػػكتاف ، كالكػػػػاؼ كالتػػػػخػػػػيـ، إذ الصػػػػاد مػػػػف أصػػػػكات اإلطبػػػػاؽ، كالمطبػػػػؽ مفخػػػػـكالتف
. كبيػػذا أدىت ىػػذه المفظػػة بيػػذه األصػػكات صػػكرة ديداف كزاد مػػف شػػدة الكػػاؼ تضػػعيفياشػػ
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داؿ عمػػى ، الػػيحػػائي، فضػػبلن عػػف جانبيػػا المغػػكمالمطمػػة الشػػديدة مػػف جانبيػػا الصػػكتي اإل
لمصػػػؾ مػػػف داللتػػػو عمػػػى الضػػػرب . كبػػػذلؾ ضػػػاعؼ اإليحػػػاء الصػػػكتي الضػػػرب الشػػػديد

ػػػػٍت( فالصػػػػاد . كالكممػػػػة مككنػػػػة مػػػػف أربعػػػػة أالشػػػػديد ػػػػٍؾ/ كى حػػػػرؼ كمقطعػػػػيف صكتييف)صى
المفخمة تشير إلى شدة المطمة، كالكاؼ المشددة تضاعؼ مف قكتيػا كتكشػؼ عػف مػدل 

 انفعاؿ امرأة إبراىيـ عميو السبلـ كاندىاشيا كاستغرابيا لمحدث كىي عجكز عقيـ.
ففػي حػيف  إنو ما مف حرؼ في كتاب اهلل إاٌل كلو رسالة يؤدييا ككظيفة يقـك بيػا،       

نجدىا تشير إلى مممح نفسي، نجدىا فػي حػيف آخػر تشػير إلػى حقيقػة تاريخيػة أك ممحػظ  
اف كتػػدٌبر فػػي كتػػاب اهلل تربػػكم أك غيػػر ذلػػؾ مػػف األمػػكر التػػي تحتػػاج  مٌنػػا إلػػى مزيػػد إمعػػ

، كمػػا أفَّ الممحػػظ النَّفسػػي قػػد يكػػكف لػػو دكره كبيػػره فػػي حػػؿة كثيػػر مػػف اإلشػػكاليات تعػػالى
، مع يقػيف بأنَّػو ال يمكػف الذيف طعنكا في األسمكب القرآني طَّ أنظار أكلئؾالتي كانت مح

مقػاـ أف يأتي عمى ذلؾ كمػو إالَّ أنَّػو يجػب اإلشػارة إلػى أفَّ إيػراد بعػض األمثمػة فػي ىػذا ال
الالتيػػا فػػي القػػرآف . كمػػف األمثمػػة عمػػى أحػػرؼ التفخػػيـ كدتغنػػي عػػف كثيػػر منيػػا فػػي بابيػػا

 :  الكريـ ما يمي
، انظػػػػػر إلػػػػػى الشػػػػػيف كالظػػػػػاء كظميمػػػػػا، كمثميػػػػػا: قكلػػػػػو (35:الػػػػػرحمف )()شػػػػػكاظ كممػػػػػة -1

، فيػػػذه الحػػػركؼ تنقػػػؿ إلػػػى السػػػامع صػػػكرة النػػػار (14:الميػػػؿ ) چوئ  وئ  ۇئ  چ تعػػػالى:
 مغتاظة ميتاجة غاضبة .

لقػػد جػػاءت صػػكرة النػػار ىنػػا صػػكرة تشخيصػػية، حيػػث كصػػفيا تعػػالى بأنيػػا تمظػػى         
حاقػػد مغتػػاظ مػػف أكلئػػؾ الكػػافريف الػػذيف عصػػكا ربيػػـ فػػي )أم مغتاظػػة(، ككأنيػػا إنسػػاف 

الحيػػػاة الػػػدنيا، كالكممػػػة جممػػػة فعميػػػة تحمػػػؿ داللػػػة المضػػػارع المسػػػتمر، أم أنيػػػا مسػػػتعدة 
 كبشػكؿ مسػػتمر كدائػػـ لتعػػذيب الكػػافريف كىػػـ كقكدىػػا فيػػي حاقػػدة مغتاظػػة مػػنيـ، كصػػكت

 كما فيو مف تفخيـ يٌصكر تمؾ القكة كالشدة في الفعؿ.  ءالظا
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إذ نجػػد أفَّ كممػػة تمظٌػػػى تػػكحي باسػػػتدامة ىػػذه النػػػار كالفاعميػػة إلػػػى الماىيػػة، كمػػػا      
تػػدلنا عمػػى صػػكرة النػػار المغتاظػػة الميتاجػػة الغاضػػبة المتميفػػة اللتيػػاـ الكػػافريف كحػػرقيـ 

 فصكت الظاء المفخـ في اويتيف السابقتيف يشير إلى شدَّة النار كىكليا .  (1) فييا.
 چۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائچ  :قكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى كممػػػػػػػة شػػػػػػػكاظ فػػػػػػػي       

 .(ّٓالرحمف: )
كىناؾ عػدد دكم إلى ىذه الجمالية قائبلن : "، حيث ينبو أحمد بكالشكاظ ىك الميب       

ػػػكر بحركفيػػػا  ۉ  ې   چ : فيػػذه الظػػػاء كالشػػػيف فػػػي قكلػػػو تعػػػالىكبيػػر مػػػف األلفػػػاظ تصى

 تاظػة غاضػػبة،نقػؿ إليػػؾ صػكت النػػار مغفيػذه حػػركؼ ت چې  ې  ې  ى  ى  ائ
فالظػػاء صػػكت مفخػػـ  يػػكحي بالشػػدَّة كالشػػيف صػػكت انتشػػارم يػػكحي باالنتشػػار فصػػكت 

 .   يمتيب بشدة كينتشر بسرعة كبيرة النار صكت ممتيب 
، يحمػؿ صػكرة البػكاخر، كىػي تمخػر عبػاب (12)فػاطر:چٹ    چصكت الخاء فػي -2

اء ىنػا يسػاىـ فػي ، كصػكت الخػ. حيث تمخر عباب البحػر بقػكة(2)، كتشؽ األمكاجالبحر
 .  ا المعنىأداء ىذ
ٹ  چ : ة كمػػا تحمػػؿ الخػػاء فػػي قكلػػو سػػبحانويحمػػؿ إليػػؾ صػػكت الػػريح العاصػػف 

 (3). أذنؾ صكت الفمؾ تشؽ عباب الماء". إلى (ُِفاطر:  )چٹ  ٹ  ٹ   
كالتعبير كذلؾ عف الفمؾ يشي بتمبيػة حاسػة الجمػاؿ ال بمجػرد يقكؿ سيد قطب: "      
" فيػػي لفتػة إلػى متػػ" ركػكب كاالنتقػاؿ:ال ػكىاًخرى تىػرىل اٍلفيٍمػػؾى ًفيػًو مى اع الرؤيػة كركعتيػا: رؤيػػة كى

" تشػػػؽ المػػػاء كت ػػػكىاًخرى كفيػػػو قػػػكَّةه تػػػكحي  ميٍسػػػتىٍعؿو فالخػػػاء صػػػكت  (4)رؽ العبػػػاب"فػػػالفمػػػؾ "مى
 كىي تشؽي طريقيا في الماء بقكَّة. بصكرة الفمؾ 

                                                 
دار  ،جماليػػة المفػػردة القرآنيػػة ، إشػػراؼ كتقػػديـ : الػػدكتكر نػػكر الػػديف عتػػر ،ياسػػكؼ ، أحمػػد ( (1

 . 323ـ ،1999-ػى1419، 2نشر كالتكزيع ، دمشؽ ، طالمكتبي لمطباعة كال 
 القرآنيػة، ، دار الغكثػاني لمدراسػاتعبير القرآني كالداللة النفسيَّةالت ،الجيكسي، عبد اهلل محمد    ( (2

 .248-247ص، ـ2006-ىػ1426، 1مشؽ، حمبكني، طد
 .69ص ،ـ1950،، 3ط ،ة، القاىر مف ببلغة القرآف، دار النيضة ،بدكم، أحمد     ( (3
 .2162، ص4ج ،ـ 1985، 11قطب، سيد، في ظبلؿ القرآف، القاىرة، دار الشركؽ، ط     ( (4
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ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ چ : كممػػة )ليبطػػئف( مػػف قكلػػو تعػػالى -3

( مػػػػػػا أال تػػػػػػرل أفَّ فػػػػػػي صػػػػػػكت )الطػػػػػػاء .(ِٕالنسػػػػػػاء: ) چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ 
، إضافةن إلػى مػا تؤديػو ، كالتثاقؿ في االستعداد لمجياديصكر بثقمو كتشديده البطء الشديد

 (1).نكف التككيد مف تأكيد فالمفظة  نقمت لنا الصكرة النفسيَّة ألكلئؾ القـك
ىنػػا بكػؿ مػػا فييػػا مػػف  ( مختػػارةطػػب عنػد تفسػػيره اويػػة: "كلفػػظ )ليبطػئفاؿ سػػيد ققػ       

فَّ المسػػاف ليتعثػػر فػػي حثقػػؿ كتعثػػر،  ، كىػػك يشػػد  ركفيػػا كجرسػػيا حتػػى يػػأتي عمػػى آخرىػػاكا 
نَّيا لتصكر الحركة النفسيَّة المصاحبة ليا تصكي . ران كامبلن بيذا التعثر في جرسياشدَّان؛ كا 

 (2)."ةا، الذم يرسـ حالة كاممة بمفظة كحدفي القرآف ف بدائع التصكير الفنيكذلؾ م
ثػػـ ىػػا نحػػفي أكالء يطػػرؽ أسػػماعنا صػػكته غمػػيظ كيقػػكؿ سػػيد قطػػب فػػي الضػػبلؿ: " 

محشرج مختمط األصداء، متناكح مف شتىَّ األرجاء، إنوي صكت المنبكذيف، كجرسي المفػًظ 
"  (3).نفًسًو ييمقي في الًحسَّ ىذًه المعاني جميعا ن

 فَّ أفػي جػرس العبػارة  كميػا كفػي جػرس )ليبطػئف( خاصػة ك  ـ صكرة التبطئػةترتس      
فالطػاء صػكته  (4) ، حتػى يصػؿ بػبطء إلػى نيايتيػا!اف ليكاد يتعثر، كىك يتخبط فييػاالمس

 .ثقيمة البطيئة التي يتخبط صاحبيامفخـه قكم يكحي بالحركة ال
/ ليبطئف ( مف تأكيػد ليػذا ىذا باإلضافة إلى ما أدتو النكنات في الكممتيف ) لئف      

 (5)الجرس الخاص.
كما أفَّ ىذه اوية تبيف لنا النكع مف الناس الذيف يتبػاطؤكف عػف البػذؿ كالتضػحية        

ف أصػػلكف بالشػػر حمػػدكا ألنفسػػيـ حصػػافتيافػػي سػػاعة العسػػرة فػػإذا أصػػيب البػػاذ بكا ا؛ كا 
 خيران جزاء جيادىـ ندـ أصحابنا أك كدىكا  لك كانكا بذلكا .

                                                 
 . 249ص، لتعبير القرآني كالداللة النفسية، االجيكسي ( (1
 . 705، ص1جفي ظبلؿ القرآف،  ،قطب، سيد ( (2
 .كمتناكح: متقابؿص  ،22جفي ظبلؿ القرآف ،  قطب، ((3
  ،ـ1983-ػىػػ1403، 8ط ،ير الفنػػي فػػي القػػرآف، دار الشػػركؽ، بيػػركتالتصػػك  ،قطػػب، سػػيد ((4

 .92ص
 .186ص، ـ1994، 1التعبير الفني في القرآف، دار العمـ لممبلييف، ط ،شي  أميف، بكرم ( (5
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كلفظػػة ) ليبطػػئفَّ ( مختػػارة ىنػػا بكػػؿ مػػا فييػػا مػػف ثقػػؿ كتعثػػر قطػػب: "يقػػكؿ سػػيد      
نَّيػا  فَّ المساف ليتعثر في حركفيا كجرسيا ، حتى يأتي عمى آخرىػا، كىػك يشػدىا شػدَّان كا  كا 
لتصكر الحركة النفسية المصػاحبة ليػا تصػكيران كػامبلن بيػذا التعثػر كالتثاقػؿ فػي جرسػيا . 

احػدة ككػذلؾ كير الفني في القرآف ، الذم يرسـ حالة كاممػة بمفظػة ك كذلؾ مف بدائع التص
فَّ مػػنكـ لمػػف ليبطػػئفَّ "، بػػأفَّ ىػػؤالء المبطئػػيف يشػػي تركيػػب الجممػػة: " كىػػـ معػػدكدكف  –كا 

" يزاكلػػػػػكف عمميػػػػػة التبطئػػػػػة كاممػػػػػة ، كيصػػػػػركف عمييػػػػػا إصػػػػػراران "مػػػػػنكـ –مػػػػػف المسػػػػػمميف 
بشػتى المؤكػدات فػي الجممػة ! ممػا يػكحي  كيجتيدكف فييا اجتيادان كذلؾ بأسػمكب التككيػد

بشػػدَّة إصػػرار ىػػذه المجمكعػػة عمػػى التبطئػػة ، كشػػدَّة أثرىػػا فػػي الصػػؼ المسػػمـ كشػػدَّة مػػا 
َـّ يسػمة  ، كعمػى ذخيػرة نفكسػيـ كيرسػـ ط السػياؽ األضػكاء الكاشػفة عمػييـيمقاه منيا! كمف ثػ
 (1)."طريقة القرآف التصكيرية العجيبة حقيقتيـ المنفةرًة عمى

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ ( فػػػي قكلػػػو تعػػػالى:كممػػة )يصػػػطرخكف -4 

، إشػػارة إلػػى أنَّػػو صػػراخ عنيػػؼ  منكػػر خػػارج عػػف (ّٕفػػاطر: ) چ   ېۉ  ۉ  ې  ې
، كىػػػك مػػػف أنػػػكاع االنفعػػػاؿ النفسػػػي ، كعبلمػػػة عمػػػى مػػػا فػػػي الػػػنفس مػػػف (2)حػػػد االعتػػػداؿ
 . (3)الحسرة كاأللـ

ي كممػة )يصػطرخكف( إنػو حػرؼ الطػاء فالزركشي يشير إلى الحرؼ الذم زيد فػ      
أحد حركؼ اإلطباؽ، كىك حرؼ شديد، بؿ ييعد أقكل الحركؼ، فمكجػكد ىػذا الحػرؼ فػي 

فالطػػاء يضػػيؼ معنػػى الشػػدة فػػي ( 4)ىػػذه الكممػػة أصػػبحت الكممػػة أبمػػغ مػػف يتصػػارخكف.
اسػػػتغاثة الكػػػافريف، إنػػػو صػػػراخه قػػػكمب نػػػابعه مػػػف نفػػػكسو محطَّمػػػةو يائسػػػةو. تتضػػػمف المفظػػػة 

 اخان كاضطرابان كتجاكب أصكاتو كبحثان عف المنجى كالمخرج.صر 

                                                 
 . 704ص ،2ج ،في ظبلؿ القرآف ،قطب ( (1
تكزيػػع، ، دار عكػػاظ لمنشػػر كالمػػف أسػػرار التعبيػػر فػػي القػػرآف، الريػػاض ،اح، عبػػد الفتػػالشػػيف ( (2

 .50ص ـ،1983–ػى1403، 1ط 
 . 264ص، لتعبير القرآني كالداللة النفسية، االجيكسي ( (3
 ،1ـ القرآف، دار الفكر، بيركت، طالبرىاف في عمك  ،كشي، بدر الديف محمد بف عبد اهللالزر  ( (4

 .38ص، 3ج
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كقػػػد اسػػػتعمؿ القػػػرآف طائفػػػةن مػػػف األلفػػػاظ ، تػػػـ اختيػػػار أصػػػكاتيا بمػػػا يتناسػػػب مػػػع        
أصدائيا، كاستكحى داللتيا مف جنس صياغتيا ، فكانػت دالػة عمػى ذاتيػا بػذاتيا، فػالفزع 

نػؼ، دالئػؿ ىػادرة بػالفزع اليائػؿ كالمنػاخ مثبلن كالشدة، كاليػدة، كاالشػتباؾ، كالخصػاـ، كالع
، كصػرخة الصػيحة الشػديدة عنػد الفػزع القاتؿ.  فعندما نقؼ عنػد مػادة صػرخ فػي القػرآف،

، فػي عفكية بالغة: االستغاثة ببل مغيػث. لتممس عف كثب، كب(1)كالصراخ الصكت الشديد
مػػػػا يػػػػكحي م (ّٕفػػػػاطر: ) چۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ چقكلػػػػو تعػػػػالى: 
ت العػػػالي الفظيػػػع ، كالصػػػك خ قػػػد بمػػػغ ذركتػػػو، كاالضػػػطراب قػػػد تجػػػاكز مػػػداهبػػػأف الصػػػرا

، يصػػطدـ بعضػػو بػػبعض، فػػبل أذف صػػاغية، كال نجػػدة متكقعػػة، فقػػد كصػػؿ اليػػأس أقصػػاه
كالطػاء،  ، مػف تػكالى الصػادخ فػي شػدة إطباقػو، كتراصػؼ إيقاعػوكالقنكط منتياه، فالصػرا
لػػػػؾ كنَّػػػػة ىػػػػذا االصػػػػطراخ المػػػػدكم  ثػػػػؿ ، كالتػػػػرنـ بػػػػالكاك كالنػػػػكف يمكتقاصػػػػر الػػػػرَّاء كالخػػػػاء

اء طػاء ألجػؿ الصػاد : افتعاؿ مف الصراخ قمبت التػلصراخ الصياح كالنداء كاالستغاثةكا"
نَّمػػا تفعػػؿ ذلػػؾ لتعػػديؿ الحػػركؼ بحػػرؼ كسػػط بػػيف حػػرفيف يكافػػؽ الصػػاد السػػاكنة قبميػػا ، كا 

 .  (2)، كيكافؽ التاء في المخرج"الستعبلء كاإلطباؽفي ا
ھ  ھ   ھ    چ : ىػػػك االسػػػتغاثة كتمبيػػػة الصػػػارخ، كقكلػػػو تعػػػالىصػػػراخ كاإل       

ينجػي  ، كالتعنػي البػراءة المتناىيػة، كاإلحبػاط التػاـ .(ِِبراىيـ: )إ چ  ۓھ  ے  ے
كال خػػبلص كال صػػري   ، فػػبل إنقػػاذو ممػػا نػػزؿ بػػو، كال يغيثػػأحػػدىما اوخػػر مػػف عػػذاب اهلل

 كال بمغيث نفسو.، تمؾ النازلة فبل الشيطاف بمغيثيـ، ك مف ىذه اليكة
، فيػػك مػػف األضػػداد كفػػي المثػػؿ : عبػػد لصػػري  فػػي المغػػة المغيػػث كالمسػػتغيثكا     

 چٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٹ  چ  كقػػػػد قػػػػاؿ تعػػػػالى: (3)صػػػػريخو أمػػػػة ، أم ناصػػػػره أذؿ منػػػػو

، ئر، فػبل سػماع حتػى لصػكت االسػتغاثة. فيا لػو مػف مكقػؼ خاسػر، كجيػد بػا(ّْ)يس: 
 كال إجرة مما كقعكا فيو .

                                                 
 .2، ص4ج، ابف منظكر، لساف العرب ( (1
تفسػػير مجمػػع البيػػاف فػػي  ،(ػىػػ548الطبرسػػي، الفضػػؿ بػػف الحسػػف، أبػػك عمػػي الطبرسػػي )ت  ( (2

 .410، ص4ج، ق1333صيدا، ، القرآف، مطبعة الفرقاف
 .3، ص4، جابف منظكر، لساف العرب ((3



153 

 

، كاستصػػػرخ اإلنسػػػاف إذا أتػػػاه طمػػػب الصػػػارخ ، كىػػػك كاالستصػػػراخ طمػػػب اإلغاثػػػة        
ۀ   ہ  ہ  ہ  چ : . قػػػػاؿ تعػػػػالى (1)الصػػػػكت يعممػػػػو بػػػػأمر حػػػػادث ليسػػػػتعيف بػػػػو

، كمػػا ذلػػؾ إالَّ  . طمػػب لمنجػػدة بمػػا يردعػػو عػػف اإليقػػاع بػػو(ُٖلقصػػص: )ا چھہ
 ، كتشبث بالخبلص .  نتيجة خكؼ نازؿ، كفزع متكاصؿ

، راخ المخػػتمط المتجػػاكب مػػف كػػؿ مكػػاف، غمػػظ الصػػيخيىػػؿ إليػػؾ جرسػػيا الغمػػيظ        
؛ كمػػػا تمقػػػي إليػػػؾ ظػػػؿ اإلىمػػػاؿ ليػػػذا مػػػف حنػػػاجر مكتظػػػة باألصػػػكات الخشػػػنة المنبعػػػث

. كتممػػح مػػف كراء ذلػػػؾ كمػػو صػػكرة ذلػػػؾ الػػذم ال يجػػد مػػػف ييػػتـ بػػو أك يمبيػػػوصػػطراخ اال
قؿ لفػظ كاحػد بيػذه الصػكرة كميػا كحػيف يسػت (2) العذاب الغميظ الػذم ىػـ فيػو يصػطرخكف.

يككف ذلؾ فنان مف التناسؽ الرفيع. فتتابع الصػكتيف الصػاد كالطػاء المفخمتػيف يػكحي بقػكة 
 الصراخ كعمكةه .

)طػػو:  چ﮳ چ : كقكلػػو تعػػالىىداف ذكرىمػػا الزركشػػي، فقػػد قػػاؿ: "كىنػػاؾ شػػا       
 چۈ   ٴۇ  ۈ  چاصػبر"  كقكلػو تعػالى: فإنو أبمػغ مػف األمػر بالصػبر مػف " (ُِّ

 (3)."فإنو أبمغ مف يتصارخكف (ّٕاطر: )ف
كالزركشػػػي يشػػػير إلػػػى الحػػػرؼ الػػػذم زيػػػد فػػػي الكممتػػػيف، إنَّػػػوي حػػػرؼ الطػػػاء أحػػػد        

 لحػػركؼ، فػػإف قرأنػػا اويػػة الكريمػػة:حػػركؼ اإلطبػػاؽ، كىػػك حػػرؼ شػػديد، بػػؿ ييعىػػد  أقػػكل ا

عمػػى تجسػػػيـ كجػػدنا أفَّ الطػػاء يسػػاعد  (ُِّو: )طػػ چ  ﮵ۓ  ۓ     ﮲     ﮳   ﮴چ
ػػػؿ المػػػؤمف لمشػػػدَّة فػػػي تنفيػػػذ األمػػػر  م  الجيػػػد الػػػذم يكػػػكف فػػػي إقامػػػة الصػػػبلة، كحجػػػـ تىحى

. ككػػػػذلؾ األمػػػػر فػػػػي كممػػػػة اإلليػػػػي، كمػػػػا نىفَّػػػػذىهي الرسػػػػكؿ الكػػػػريـ عميػػػػو الصػػػػبلة كالسػػػػبلـ
كم نػػابعه " فالطػػاء يضػػيؼ معنػػى الشػػدَّة فػػي اسػػتغاثة الكػػافريف، إنَّػػوي صػػراخه قػػ"يصػػطرخكف

 .ةو يائسةو مف نفكسو محطم
 (4): "كجرس المفظ نفسو يمقي في الحس ىذًه المعاني جميعان".كقد قاؿ سيد قطب       

                                                 
 .3، ص4، ج العرب ابف منظكر، لساف ( (1
 .92صالتصكير الفني في القرآف،  ،قطب، سيد ( (2
 .38، ص3جالبرىاف،  ،الزركشي ( (3
 .2944، ص5جقطب، سيد، في ظبلؿ القرآف،  ( (4
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كبػالرغـ مػف  ،كما أفَّ ىنالؾ بعػض المقػاطع الصػكتية المغرقػة فػي الطػكؿ كالمػد كالتشػديد
، فإننػػا نجػػد نيػػا لتعػػٌد باألصػػابعإالعربيػػة حتػػى نػػدرة صػػيغة المركبػػات الصػػكتية فػػي المغػػة 

يا الصػكتية مػدل ؛ فتستكحي مف داللتلكريـ يستعمؿ أفخميا لفظان، كأعظميا كقعان قرآف اال
متػػػػاز بتكجػػػػو الفكػػػػر نحكىػػػػا فػػػػي تسػػػػاؤؿ، ، لتسػػػػتنتج مػػػػف الصػػػػيغة صػػػػكتيا أنيػػػػا تشػػػػدَّتيا

معيػػػػا مترقبػػػػان األحػػػػداث، ، كأخيػػػػران بتفاعػػػػؿ الكجػػػػداف كاصػػػػطكاؾ السػػػػمع بصػػػػداىا المػػػػدكم
تدعي نسػػػبة عاليػػػة مػػػف : كممػػػات تسػػػخةكالصػػػ ، المفاجػػػ ت، النتػػػائج المجيكلػػػة؛ فالطامػػػة

تكافػػػؽ مػػػع إرادتيػػػا فػػػي جمجمػػػة ، ممػػػا يالضػػػغط الصػػػكتي، كاألداء الجيػػػكرم لسػػػماع رنتيػػػا
، كػػػػؿ ذلػػػؾ ممػػػػا يضػػػػع مجمكعػػػػة العبلقػػػات القائمػػػػة بػػػػيف المفػػػػظ الصػػػكت، كشػػػػٌدة اإليقػػػػاع

فػػي  ، فػػإذا أضػػفنا إلػػى ذلػػؾ معنػػاه المحػػددمثػػؿ ىػػذه العائمػػة الصػػكتية الكاحػػدةكداللتػػو فػػي 
، خرجنػػػػا بحصػػػػيمة عمميَّػػػػة تنتيػػػػي بمعاقبػػػػة الشػػػػدَّة ب اهلل تعػػػػالى،  كىػػػػك يػػػػـك القيامػػػػةكتػػػػا

ېئ  ېئ  چ   :المعنػػى الحقيقػػي، ففػػي قكلػػو تعػػالىالصػػكتية لمشػػدة الدالليَّػػة بػػيف الصػػكت ك 

مَّػا أف تككف الص خة اسـ فاعػؿ مػف صػ َّ يصػ إمَّا أف ت (ّّبس: )ع چېئ     كػكف ، كا 
ػػػػ خة ىػػػػي الصػػػػيحة تكػػػػلزجػػػػاجمصػػػػدران كقػػػػاؿ أبػػػػك اسػػػػحؽ ا   كف فييػػػػا القيامػػػػة تصػػػػ: الصَّ

 (1).األسماع، أم: تصميا فبل تسمع
ػػػ خة        األذف أم تطعنيػػػا فتصػػػميا لشػػػدتيا،  : صػػػيحة تصػػػ   كقػػػاؿ ابػػػف سػػػيدة: الصَّ

 (3) .كيقاؿ: كأفَّ في أذنو ص خة، أم طعنة( 2).كمنو سميت القيامة
ػ خة بتشػػىػ1085ت كقاؿ الطريحي )      ، فإنيػا تصػ  مػةديد الخػاء يعنػي القيا( الصَّ

كالمعػاني كميػا  (4).اؿ: رجػؿ أصػٌ  ، إذا كػاف ال يسػمع، يقػاألسماء، أم تقرعيػا كتصػم يا

                                                 
: عبػػد الجميػػؿ معػاني القػػرآف كاعرابػػو، شػرح كتحقيػػؽ ،السَّػػرم ، أبػػك اسػػحؽ إبػراىيـ بػػفالزجػاج ( (1

 .  287-286ص ،5جـ، 1988 –ػى1408 ،1بيركت، ط ب،عبده شمبي، عالـ الكت
: مصػػطفى السػػقَّا كحسػػيف المحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـ، تحقيػػؽ ،عمػػي بػػف اسػػماعيؿ ابػػف سػػيدة، ( (2

ار، ط   .361، ص4ج ،ـ1958-ػى1377 ،1نصَّ
 .2، ص4جابف منظكر، لساف العرب،  ( (3
. حػػػريفمجمػػػع الب ،(ػىػػػ1085حمػػػد عمػػػي بػػػف أحمػػػد النجفػػػي )ت، فخػػػر الػػػديف بػػػف مالطريحػػػي ( (4

 .437، ص2ج ،ـ1961أحمد الحسيني، مطبعة اوداب، النجؼ األشرؼ،  :حقيؽت 
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ػػػ خة داللػػػة ػىػػػ502متقاربػػػة فػػػي الداللػػػة، إالَّ أفَّ الراغػػػب  األصػػػفياني )ت  ( يعطػػػي الصَّ
 (1) .لمنطؽؿ: الصَّ خة شدَّة صكت ذم اأعمؽ في اإلرادة الصكتية المنفردة فيقك 

ػػةفيكػػكف اسػػتعماليا حينئػػذو فػػي القيامػػة عمػػى سػػبيؿ ال      ، مجػػاز. فػػإذا كقفنػػا عنػػد الطَّ مَّ
ـة عمػػى كػػؿ شػػيء ػػاج(2)فيػػي القيامػػة تطػػ ليػػو ذىػػب الزجَّ ػػة: ىػػي الصػػيحة التػػي . كا  : الطَّ مَّ

 .(3)تطـ  عمى كؿ شيء
ػػةالدَّاىيػػة التػػي ال يسػػتطاع دفعيػػا كتسػػمى     ھ  ھ    ے   چ : ى. قػػاؿ تعػػال(4): ط مَّ

كػػؿ كىػػي القيامػػة ألنَّيػػا تحطػػـ (: "ػىػػ548. قػػاؿ الطبرسػػي )ت(ّْلنازعػػات: )ا چے   
ط مَّػة، كالقيامػة  : كمػا مػف ط مَّػة إالَّ كفكقيػا داىية ىائمة، أم تعمك كتغمب، كمف ذلؾ قيؿ

 (5)".فكؽ كؿ ط ٌمة، فيي الدَّاىية العظمى
يػػا كعنػػؼ جرسػػيا، كشػػقوي لميػػكاء كالصػػاخة لفػػظ يكػػاد يخػػرؽ صػػماخ األذف فػػي ثقم 

ان. ان ميًمحَّ  (6) شقَّان، حتى يصؿ إلى األذف صاخَّ
ـ  يقػػػػكؿ سػػػػيد قطػػػػب: "  ـ  كتعػػػػ ػػػػكةرة بجرًسػػػػيا لمعناىػػػػا، فيػػػػي تطيػػػػ ػػػػة لفظػػػػة ميصى كالط مَّ

 (7)."السماء المبنية كاألرض المدحكرة كتطغى عمى

                                                 
فػي المفػردات  ،(ػىػ502لحسيف بف محمد بػف المفصػؿ )ت، اأبك القاسـ، الرَّاغب األصبياني ( (1

ـ، 1961البػػػابي، القػػػاىرة،  ، مطبعػػػة مصػػػطفىتحقيػػػؽ: محمػػػد سػػػيةد كيبلنػػػي ،غريػػػب القػػػرآف
 .275ص

يكسػؼ : أحمػد تحقيػؽ ،معػاني القػرآف ،(ػىػ207زكريا، يحيى بف زيػاد الكػكفي )ت الفرَّاء، أبك ( (2
القػاىرة، ، 1مميَّػة دار الكتػب المصػريَّة، طمطبعة دار الكتػب الع ،ارمحمد عمي النجَّ نجاتي ك 
 .234، ص3ج، ـ1995

 .263، ص15ج، ابف منظكر، لساف العرب ( (3
 . 433، ص5ج، مجمع البياف ،الطبرسي ( (4
 . 434، ص5ج، مجمع البياف ،طبرسيال ( (5
 93التصكير الفني في القرآف، ص ،دقطب، سي ( (6
 .189ص، دار المعارؼ، القاىرة، 2مشاىد القيامة، ط ،قطب، سيد ( (7
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عػػػػـ، م أنيػػػػا تطػػػػـ كتكالطامػػػػة لفظػػػػة ذات دكٌم كطنػػػػيف، يخيَّػػػػؿ إليػػػػؾ بجرسػػػػيا المػػػػدكة  -5
. أكضح في السمع  كىػذا قصػده فنػي رفيػع إلػى تعظػيـ كالطكفاف يغمر كؿ شيء كيطكيو

 . (1)القيامة  في النفس كالحس عف طريؽ الصدمة القكية كالمفاجأة المعتمدة 
يجػػيء مشػػيد الطامػػة الكبػػرل، كمػػا يصػػاحبيا مػػف جػػزاء عمػػى مػػا سػػيد قطػػب: " يقػػكؿ     

جػزاء يتحقػؽ ىػك اوخػر فػي مشػاىد تتناسػؽ صػكرىا كظبلليػا مػع كاف فػي الحيػاة الػدنيا. 
الطامػػػة الكبػػػرل... كفػػػي المحظػػػة التػػػي يغمػػػر الكجػػػداف فييػػػا ذلػػػؾ الشػػػعكر المنبعػػػث مػػػف 

عاقبػػػػة مػػػػف طغػػػػى كآثػػػػر الحيػػػػاة مشػػػػاىد الطامػػػػة الكبػػػػرل، كالجحػػػػيـ المبػػػػرزة لمػػػػف يػػػػرل، ك 
 (2)."الدنيا
ة فػػي قكلػػو تعػػالى: "القارعػػة، مػػا حػػرؼ )القػػاؼ( فػػي كممػػة القارعػػكمػػا نبلحػػظ فػػي        

م يقػرع بشػدىة ىػذا " بػبل شػؾ كنحػف نسػمع ذلػؾ الجػرس الػذالقارعة، كما أدراؾ ما القارعػة
، كال سيىما كأفى الصكت بذات الجرس الضخـ يتكػرر ثػبلث الكافر المعاند، نشعر بالرىبة

تفقد ىػذا ( كلكنيػا عنػد ذلػؾ سػ)القارعػة مػا ىػي؟ مرات متكاليات ككاف باإلمكػاف أف تكػكف
 (3).ة كالرىبة كالتيكيؿ ليـك القيامةاإليقاع الذم رسـ تمؾ الصكرة كالتي تناكبت بيف الشدى 

 (3).القيامة
لتسػػاؤؿ! يقػػكؿ سػػيد قطػػب: "فيػػي األمػػر المسػػتيكؿ الغػػامض الػػذم يثيػػر الػػدىش كا       

ػػػةي؟" ... فيػػػي أكبػػػر مػػػف أف يحػػػيط بيػػػا ثػػػـ أجػػػاب سػػػؤاؿ التجييػػػؿ: " ػػػا اٍلقىاًرعى ػػػا أىٍدرىاؾى مى مى
راؾ، كأف يمػػـ بيػػا التصػػكر! ثػػـ اإلجابػػة بمػػا يكػػكف فييػػا، ال بماىيتيػػا . فماىيتيػػا فػػكؽ اإلد

اإلدراؾ كالتصػػػكر... ىػػػذا ىػػػك المشػػػيد األكؿ لمقارعػػػة. مشػػػيد تطيػػػر لػػػو القمػػػكب شػػػعاعان، 
كترجؼ منو األكصاؿ ارتجافان. كيحس السامع كػأفَّ كػؿ شػيء يتشػبث بػًو فػي األرض قػد 

 (4) طار حكلو ىباءن!"

                                                 
، ـ1486-ػىػػػػ1406، 2ط عمػػػػاف، ،عمػػػػار، دار الفاصػػػػمة  فػػػػي القػػػػرآف ،الحسػػػػناكم، محمػػػػد ( (1

 .93التصكير الفني في القرآف، ص ،، قطب، سيد211ص 
 .3810، ص6جفي ظبلؿ القرآف،  ،قطب، سيد  ((2
 .239ص ،1جالسائر في أدب الكاتب كالشاعر، المثؿ  ،ابف األثير ((3
 .3960، ص6جفي ظبلؿ القرآف،  ،قطب، سيد ( (4
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: "كلفظػػة الكاقعػػة بمػػا فييػػا مػػف مػػد، ثػػـ سػػككف، أشػػبو "مشػػاىد القيامػػة" فػػي كتابػػوكيقػػكؿ 
ة".  (1)بسقكط الجسـ الذم ييٍرفىع، ثـ ييترؾ، ليقع فينتظر لو الحس فرقىعة كرجَّ

كؿ يقػػػػػػػ (ِ–ُالكاقعػػػػػػػة: ) چڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ       چ  قكلػػػػػػو تعػػػػػػػالى:         
لكاقعػػػة بمػػػا فييػػػا مػػػف مػػػد، ثػػػـ سػػػككف، أشػػػبو : "كلفظػػػة اقطػػب فػػػي كتابػػػو" مشػػػاىد القيامػػػة"

ةبسقكط الجسـ الذم ييٍرفىع، ثـ ييترؾ، لي  (2)".قع فينتظر لو الحس فرقىعة كرجَّ
يقػػػػكؿ سػػػػيد قطػػػػب فػػػػي  (ٔٔلػػػػرحمف: )ا چىئ   ىئ  ی  چ قكلػػػػو تعػػػػالى :         

كنػػػرل ابػػػف جنػػػي يسػػػتنطؽ الطبيعػػػة  (3)"الظػػػبلؿ: "تنضػػػخاف بالمػػػاء كىػػػذا دكف الجريػػػاف!
،   ، فيذكر اوية السابقة ثػـ يقػكؿ: "النَّضػح لممػاء كنحػكهلفرؽ بيف النَّضح كالنضَّ ليفسر ا

 –لغمظيػػا–، كالخػػاء لممػػاء الضػػعيؼ –لرقتيػػا–قػػكل مػػف النَّضػػح، فجعمػػكا الحػػاء كالنَّضػػ  أ
   . خؿ في الداللة عمى العنؼ كالكثرةفالخاء لو د (4)"لما ىك أقكل منو

تبػرز ىػذه الكممػة بمفظيػا كجرسػيا كمعناىػا  (ُقػة: لحا)ا چ     ےچ : قكلػو تعػالى      
يقاع المفظ بذالجد كالصرامة كالحؽ كاالستقرار في الحس معنى اتػو أشػبو بشػيء برفػع . كا 

َـّ اسػػتقرار الثقػؿ طػػكيبلن  ؼ، كجػػدَّه فػػي تشػػديد . رفعػػو فػػي مػػدَّة الحػػاء بػػاألله اسػػتقراران مكينػػان ، ثػػ
فصػػكت  (5)مربكطػػة التػػي تنطػػؽ ىػػاء سػػاكنة.، كاسػػتقراره باإلنتيػػاء بالتػػاء الالقػػاؼ بعػػدىا

 .ستعمي يكحي بمعنى الصراحة كالجدٌ القاؼ الشديد الم
  چڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچقكلػػػػػو تعػػػػػالى:     

ػة أقػكل،  (ٔ – ْ)اليمزة:  طةمى فقد عيًدؿى عف اإلحػراؽ إلػى التحطػيـ، ألفَّ إيػبلـ النػار الميحى
فصػكت  (6)عيمػؽ الصػمة بالجسػـ.ا عيػًدؿى عػف الرؤيػة إلػى الظمػأ لً كال ييحيط بًو تصك ر، كمػ

نػػار المحرقػػػة التػػي تحػػرؽ كػػػؿَّ كبشػػدَّة ال ،الطػػاء المفخػػـ الشػػديد يػػػكحي بيػػكؿ يػػـك القيامػػػة
 .  شيءو 

                                                 
 . 108، ص1956 ،2دار المعارؼ، القاىرة، ط مشاىد القيامة، سيد، ،قطب ( (1
 . 108ص مشاىد القيامة، سيد، ،قطب ( (2
 .3457ص ،6جفي ظبلؿ القرآف،  ،قطب، سيد ( (3
 .158ص ،2، جالخصائصي ،ابف جن ( (4
 .3673، ص6ج ،في ظبلؿ القرآف ،قطب ( (5
 .298-297صجمالَّة المفردة القرآنية،  ،ياسكؼ، أحمد ( (6
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ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ    چ  :نقػػػؼ عنػػػد الصػػػاد فػػػي مثػػػؿ قكلػػػو تعػػػالىكحينمػػػا     

، إذ كانػػػت الصػػػاد كاضػػػحة فإننػػػا نسػػػتمع إلػػػى الصػػػكت المػػػدكةم (ُٓ)يكسػػػؼ:  چىئ  
" كاضػحة الظيػكر بانكشػاؼ األمػر فييػا  الصدكر في المخرج الصكتي فكانت "حصحص

فػي أزيػزه، ككضػكح  ، كىنا قػد يمتمكػؾ العجػب لػدل اختيػار ىػذا المفػظيقيره عمى اإلذعاف
 .  أمره مع القير، فبل تردة دالئمو، كال تخبك براىينو

صػػاد، فػػاألكؿ مػػف خصائصػػو الصػػكتية اليمػػس ففػػي ىػػذه الكممػػة تكػػرر الحػػاء كال      
ألفَّ الكثيػػر يخمػػط بينػػو كبػػيف اليػػاء. أمػػا الصػػاد  ؛كاالحتكػػاؾ، كيتميػػز بضػػعؼ فػػي النطػػؽ

فمػػػف أصػػػكات الصػػػفير، التػػػي تتميػػػز بالكضػػػكح كقػػػكة جرسػػػيا، فالكممػػػة مككنػػػة مػػػف أربعػػػة 
( كمػػا فيػػو مػػف حركػػات صػػائتة، كأحػػرؼ  ػػصى ٍص/حى أحػػرؼ كمقطعػػيف صػػكتييف، كفػػي )حى

بعػػد  ،ررة مفخمػػة أك ميمكسػػة يبػػرز تمػػؾ الحركيػػة الفاعمػػة فػػي ظيػػكر الحػػؽ كانببلجػػومتكػػ
كجػػاء ىػػذا الظيػػكر بعػػد حضػػكر  ،ال مجػػاؿ فيػػو لمشػػؾ أك الريبػػة ؛طػػكؿ مػػدة انببلجػػان بائنػػان 

النسػػكة كشػػيادتيف بالحقيقػػة التػػي تجمػػك الظمػػـ الػػذم كقػػع عمػػى يكسػػؼ عميػػو السػػبلـ مػػدةن 
 طكيمة.
نا ىك صكت الحاء، كىػك صػكت احتكػاكي حمقػي يناسػب مػا فالصكت المتكرر ى       

تشػعر بػػو المػػرأة مػف حػػرج عػػف االعتػراؼ بالػػذنب. كاسػػتخداـ كممػة )حصػػحص( بػػدأٌل مػػف 
كممػػة أخػػرل تػػؤدم نفػػس المعنػػى، مػػثبلن )ظيػػر( )بػػاف( ليػػا كظيفتػػاف، أكالن يكسػػب الكممػػة 

كحي بػػأفَّ الحػػؽ قػػكم يػػجرسػػان صػػكتيان، كثانيػػان يؤكػػد التكػػرار المقطعػػي عمػػى إبانػػة الحػػؽ، ك 
 ، كالحؽ أبمج يطمس الباطؿ. يغمب الباطؿ

منػػػا فػػػي صػػػدد جمػػػاؿ كفػػػي ىػػػذه الكممػػػة  حصػػػحص نػػػكرد كػػػبلـ الزمخشػػػرم مػػػا د       
ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  چ الحركػػػة فػػػي الصػػػكت، كذلػػػؾ لممشػػػابية مػػػع قكلػػػو تعػػػالى: 

 ركػػػػة المتكػػػػررة تبعػػػػان . فقػػػػد أشػػػػار إلػػػػى تجسػػػػيـ الح(ُٖٓؿ عمػػػػراف: )آ چ  ۓے  ے  ۓ
حػػػة التنحيػػػة الزحز " ة إذ يقػػػكؿ:، كىػػػك يقػػػرر ىنػػػا مػػػا جػػػاء بػػػو فقيػػػاء المغػػػلتكػػػرر الحػػػركؼ

كال يضيؼ شيئان إزاء اوية "اوف حصػحص   (1)"كاإلبعاد تكرير الزٌح، كىك الجذب بعجمة

                                                 
 .485، ص1ج ،الكشاؼ ،الزمخشرم ( (1



159 

 

ک  ک   ک  چ دة تكػػػررت حركفيػػػا، كفػػػي اويػػػة: "  فػػػاألمر ال يطػػػرد فػػػي كػػػؿ مفػػػر الحػػػؽ

 . (ْٗ)الشعراء:  چگ    
يقػػكؿ الزمخشػػرم متمميػػان المفػػردة بػػذكؽ رفيػػع، يكػػاد يفػػكؽ المحػػدثيف، لككنػػو يػػذكر       

فػظ دلػيبلن عمػى التكريػر ، كجعػؿ التكريػر فػي المرير الحركة:" الكبكبة تكرير الكبسبب تك
إذ  (1)"ةن بعػػد مػػرَّة حتػػى يسػػتقر فػػي قعرىػػا: إذا ألقػػي فػػي جيػػنـ ينكػػبي مػػرَّ فػػي المعنػػى، كأنَّػػو

، فػي تكػرار الحػركؼ تكػراران لممعنػى فػي الحالػة فكػكف الزمخشػرم يػرلىنا نبلحظ التشابو 
ه الكممػػة  ( فػػي ىػذص لتكػػرار الحػرفيف )الحػػاء كالصػادفػإفَّ ذلػؾ ينطبػػؽ عمػى كممػػة حصػح

ر : ظيػػد قطػػب فػػي ظبللػػو:"إفَّ معنػػى حصػػحص. كقػػد قػػاؿ سػػيداللػػةن عمػػى تكػػرار الحػػص
 (2)."ظيكران كاضحان ال يحتمؿ الخفاء

، أكضػحى لزكمػان كأشػدَّ رادتيا المعنكية، كا  لصاد كانت داللتيا الصكتيَّةدت افإذا شد       
ٱ  ٻ  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼    ﮽     چ :أكثػػرى إمعانػػان كمػػا فػػي قكلػػو تعػػالىاسػػتظياران ك 

. فالتحصػػػيؿ إخػػػراج المػػػب مػػػف القشػػػكر، كػػػإخراج (َُ – ٗ)العاديػػػات:  چٻ  ٻ     ٻ  
ر لمػػا فييػػا كإظيػػار المػػب مػػف ، فيػػك إظيػػاؿ، كالبػػر مػػف السػػنابالػػذىب مػػف حجػػر المعػػدف

ى القػكَّة . فػإخراج المػب مػف القشػكر يحتػاج إلػ(3)، أك كإظيار الحاصؿ مف الحسابالقشر
 . لفاظ يكحي بيذه القكَّة كالشدَّة، كصكت الصاد في ىذه األكإخراج الذىب مف الحجر

"  "مادة "صرَّ  كأمَّا          چڦ  ڦ    ڦ  ڤ  چ  :ىمف قكلو تعالفي كممة " صرَّ
ې   چ  :ككذلؾ الحاؿ في كممة "صرصر" في كؿ مف قكلو تعالى (ُُٕ)آؿ عمراف: 

 .( ٔ)الحاقة:  چې  ې  ې  ى  ى    
( كىػي كممػة مككنػة مػف ثبلثػة         ػرَّ كقد جاء نعت الريح في قكلو تعالى فػي كممة)صى

( ؛ فالصػػاد المفخمػػة تشػػير إلػػى قػػ كة الػػريح أحػػرؼ فػػي مقطعػػيف صػػكتييف ىمػػا )صػػٍر/ رى
ركدتيػا زيػادة كشدة بركدتيا، كالراء المشددة تؤكػد تمػؾ الشػدة، كتعكػس تكررىػا كاسػتمرار ب

                                                 
 .119، ص3ج، الكشاؼ ،الزمخشرم ( (1
 . 1995، ص4ج في ظبلؿ القرآف، ،قطب ( (2
 .121ص، المفردات ،الرَّاغب ( (3
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فكممػػا قكيػػت الػػريح كاشػػتدت بركدتيػػا كػػاف ذلػػؾ أمكػػف فػػي العػػذاب  فػػي العقػػاب كالعػػذاب؛
 كأبمغ.

قػػػاؿ سػػػامح الركاشػػػدة: "فقػػػد جعػػػؿ عمميػػػـ الػػػذم ال ييقػػػدَّـ لكجػػػو اهلل تعػػػالى كػػػالريح  
ػػػٍكًره عمػػػى ًنعىمػػػو، فأىمكتػػػو كلػػػـ البػػػاردة التػػػ ي أصػػػابت زٍرعى قػػػكـو أرادى اهلل أف يييمكػػػو لعػػػدـ شى

ينتفعكا بًو، لقد كػاف الكفػري كالجيحػكد سػببان فػي ضػياع األجػر مػع أفَّ صػاحبو ييقدةمػو عمػبلن 
حسنان ييمكػف أف ينػاؿ األجػر عميػو لػك كػاف خالصػان هلل، فشػبَّو ذلػؾ بػزرع قػكـو ظػالميف أراد 

مره فأرسػػؿى إليػػو الػػريح البػػاردة فدمرتػػو كلػػـ ينتفعػػكا بػػًو أبػػدان، فكانػػت ىػػذه الصػػكرة اهلل أف يػػد
البصػػرية التػػي ييمكػػف مشػػاىدتيا عيانػػان أك تخييميػػا بمػػا فييػػا مػػف حركػػة كمككنػػات تبصػػرىا 

بان لمصكرة المعنكية التي أراد النص  تقديميا". العيف دليبلن ميقرة
(1) 

 (.ُٗلقمر: )ا چۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ﮴  ﮵    ھ  ے  ے   چ كقكلو تعالى :        
يقػػكؿ سػػيد قطػػب: "كمػػف ثػػـ يعػػرض مشػػيد النيايػػة، مشػػيد القيامػػة، ييٍعػػرىض فػػي       

 (2)صػػػكرة ككنيةػػػة يرتسػػػـ فييػػػا مشػػػيد السػػػماء حمػػػراء سػػػائمة، كمشػػػيد العػػػذاب لممجػػػرميف"
 .ريحه مدمةرةه مييًمكةه ، كالريح الصرصر فالصاد صكت مفخـ فيو قكَّة

، كردت فػػي القػػرآف ه المػػادة فػػي الصػػيغ الػػثبلث: مرفكعػػة، مجػػركرة، منصػػكبةىػػذ     
د المسػاف فالصػاد فػي كقعيػا الصػارخ، ، كترديػـ كأتت تممػس فييػا اصػطكاؾ األسػنافالكري

ة ، كالتكػػرار لممػػادة فػػي صرصػػر قػػد أضػػفى صػػيغة الشػػدَّة ، كجسَّػػد صػػكر كالػػرىاء المضػػعَّفة
كيػػػاف اإلنسػػػاف عنػػػد ، كذلػػػؾ مػػػا ييػػػد كقايػػػة متيسػػػرةالرَّىبػػػة، فػػػبل الػػػدةؼء بمسػػػتنزؿ، كال ال

اية مػف البػرد القػارس فػبل . فبل يجده، أك النجاة فبل يصؿ شاطئيا، أك الكقالتماسو الممجأ
 .  ييتبميا
ػػكر عمػػى يقػػكؿ سػػيد قطػػب: "         الػػريح الصرصػػر: البػػاردة العنيفػػة، كجػػرس المفػػظ يصة

يـ كأنيـ أعجاز نخػؿو ميشػمة مقمكعػة نكع الريح، كالريح تنزعيـ كتجذبيـ كتحطميـ فتدع
مف جذكرىا؟!، كالمشيد مفزع مخيؼ، كعاصؼ عنيؼ. كالريح التي عمى عاد "ىػي جنػد 
مف اهلل" كىي قكة مف قػكل ىػذا الكػكف، مػف خمػؽ اهلل، تسػير كفػؽ النػامكس الكػكني الػذم 

                                                 
الركاشدة، سامح ، جماليات التعبير في القػرآف الكػريـ، دار الصػايؿ لمنشػر كالتكزيػع، عمػاف،  ( (1

 .69ـ(، ص2013-2012، )1األردف، ط
 .3444، ص6ج في ظبلؿ القرآف،قطب،  ( (2
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 اختاره كىك يسمطو عمى مف يشاء، بينما ىي ماضية فػي طريقيػا مػع ذلػؾ النػامكس، بػبل
تعػػارض بػػيف خػػط سػػيرىا الكػػكني، كأدائيػػا لمػػا تػػؤمر بػػًو كفػػؽ مشػػيئة اهلل صػػاحب األمػػر 

 (1)كصاحب النامكس"
 :  الباردة نحك الصرصر، كفيو أكجو الصر الريح(: "ػى538قاؿ الزمخشرم )ت  

: أف يككف الصر في صفة الريح بمعنى الباردة ، فكصؼ بيا القرَّة فييا بمعنػى أحدىا -
 .  قكؿ: برده باردةه عمى المبالغةكما ت، فييا قرَّة صر

 . ؿ بمعنى البرد فيجيء بو عمى أصمو: أف يككف الصر مصدران في األصثانييا -
 (2)."رع الذم جسَّو البرد فذىب حطامان : أف يككف شبو ما كانكا ينفقكف بالز ثالثيا -
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      چكممػػػة )ًصػػػٌر( فػػػي قكلػػػو تعػػػالى:      

 چڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ      ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڦ  ڦ 

 . (ُُٕآؿ عمراف: )
فينا نجد الصكرة ترسـ الحرث كقد أخذتو الريح، كفييا بىٍرده يضرب الػزرع كالثمػار        

فييمكيا؛ فبل يناؿ صاحب الحرث منيا ما كافى يرجك بعػدي الجيػد فييػا، كالػذم ينفػؽ مالػو 
ب الكفػػر بمػػا كػػاف يرجػػكه. كال يفكتنػػا فػػي ىػػذا كىػػك كػػافر، كيرجػػك الخيػػر فيمػػا أنفػػؽ فيػػذى

( مػػػف تصػػػكير لمػػػدلكليا، ككأنمػػػا ىػػػك قػػػذائؼ صػػػغيرة،  المقػػػاـ مػػػا فػػػي جػػػرس كممػػػة )ًصػػػرب
فصػػكت الصػػاد المفخػػـ  (3) تنطمػػؽ عمػػى الحػػرث فتيمكػػو، كذلػػؾ لػػكف مػػف التناسػػؽ بػػديع.

 .  قكم يكحي بقكَّة الرياح كشدَّتياال
بكممػة )صرصػر( لتكػكف دلػيبلن عمػى بركدتيػا  لقد جاء نعت الريح فػي قكلػو تعػالى    

كقكتيا كشدتيا؛ ألنيا تحمؿ العذاب الشديد لقـك عاد، كقد جػاءت كممػة )صرصػر( كىػي 
ػٍر( ليبػرزامككنة مف أربعة أحػرؼ فػي مقطعػيف صػكت ػٍر/ صى حركػة تمػؾ  ييف متكػرريف )صى

                                                 

 .3430، ص6ج قطب، في ظبلؿ القرآف،     ((1
الكشػػػاؼ عػػػف حقػػػائؽ  ،(ػىػػػ538جػػػار اهلل، أبػػػك القاسػػػـ، محمػػػكد بػػػف عمػػػر )تالزمخشػػػرم،  ( (2

 .457، ص1ج، بيركت، د.ت ،يؿ، أكفيست، دار المعرفةكعيكف األقاك يؿ التنز  
الصكرة األدبية في القرآف الكػريـ، مكتبػة لبنػاف ناشػركف، الشػركة  ،عبد التكاب، صبلح الديف ( (3

التصػكير الفنػي  ،. كقطػب، سػيد55صـ، 1995، 1لكنجمػاف، ط ،المصرية العالمية لمنشػر
 . 41صفي القرآف، 
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ف تكػػرار الػريح القكيػػة مػػف جيػة كشػػدتيا كعنفيػػا كانتشػػارىا مػف جيػػة أخػػرل، كذلػؾ بػػائف مػػ
الصػاد الصػفيرية المفخمػة )دليػػؿ القػكة(، كالػراء التكراريػة )دليػػؿ( االنتشػار كالتكػرار. فيػػي 
ريػػػاح قكيػػػة شػػػديدة متكػػػررة ليكػػػكف أثرىػػػا أبمػػػغ كأمكػػػف. كبنػػػاء الكممػػػة الصػػػكتي كالمقطعػػػي 

 يحمؿ ىذه الداللة.
 )طػو: چ  ﮵ۓ  ۓ     ﮲     ﮳   ﮴چ  :كذلؾ يػرل الزركشػي فػي قكلػو تعػالى       
أف كممة اصطبر أبمػغ مػف كممػة اصػبر، كذلػؾ ألف الطػاء حػرؼ شػديد، بػؿ ييعػد . (ُِّ

أقػكل الحػركؼ لػػذلؾ فػإفَّ حػرؼ الطػػاء يسػاعد عمػى تجسػػيـ الجيػد الػذم يكػػكف فػي إقامػػة 
الصػػبلة، كحجػػـ تحمػػؿ المػػؤمف لمشػػدَّة فػػي تنفيػػذ األمػػر اإلليػػي، كمػػا نفػػذه الرسػػكؿ الكػػريـ 

 (1) عميو الصبلة كالسبلـ.
ذا انتقمنا إلى مكاضع العذاب كالكعيد في القرآف ، لـ نخطػئ إيحػاء الجػرس فػي         كا 

أداء المعنػى، كلػػـ يعسػر عمينػػا إدراؾ أثػره فػػي تصػكير المشػػاىد كاألحػداث . فػػنحف نػػدرؾ 
بػػبل مشػػقة ىػػذا الجػػرس الشػػديد الػػذم  يحكػػي صػػكرة العػػذاب التػػي انصػػبت عمػػى الطغػػاة: 

ڈ   ژ  چ: ه العبارة المكحية فػي قكلػو تعػالىذعاد كثمكد كفرعكف ذم األكتاد، في ى

ػبَّ تػدلنا عمػى العػذاب الػذم يحػيط  (3ُ)الفجر:  چژ  ڑ  ڑ     فنبلحظ أفَّ كممػة صى
بالكافريف، كىي ميٍؤًذنة بالشدَّة كالقكَّة معان 
(2). 

 افػػػرب أـ  كػة التػي يضػػػػلػة المعركفكسكاء أكػاف المػراد بالسػكط فػي لغػة اويػة او       
، إذا حػػػػرىؾ مػػػػا فييػػػػا صػػػػدران مػػػػف سػػػػاط القػػػػدر يسػػػػكطيا سػػػػكطان م –قػػػػكؿ بعضػػػػيـعمػػػػى -

فضػبلن  .قػدميا مػف الصػب، يبلئػـ ىػذا الحػدثفػإفى جػرس ىػذا المفظػة مػع مػا ت ،(3)كخمطو
عػػػف ظميػػػا الػػػذم تمقيػػػو كىػػػي متشػػػكمة  فػػػي صػػػكرةو اسػػػتعاريةو فريػػػدةو  كالصػػػاد كالطػػػاء مػػػف 

 . المستعمية (4)األصكات المطبقة

                                                 

 .250 -249صجمالية المفردة القرآنية،  ،ياسكؼ، أحمد (1)
 . 204صالتعبير الفني في القرآف الكريـ،  ،شي  أميف، بكرم  (2)
، مطبعػػػػػة تمخػػػػػيص البيػػػػػاف فػػػػػي مجػػػػػازات القػػػػػرآف ،ف الحسػػػػػيف، الشػػػػػريؼ محمػػػػػد بػػػػػالرضػػػػػي (3)

 .277ص، ـ1955-ػى1375بغداد، -المعارؼ 
 .45ص، اعجاز القرآف ،، الباقبلني436، ص4ج، الكتاب ،سيبكيو (4)
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 كىذه األصكات تدؿ عمى القكة .(1)خـ الشديدذات الجرس الف
 چھ  ھ  ے    ھہ  ہ   ھچ ككػػػػػذلؾ مػػػػػف صػػػػػكر العػػػػػذاب قكلػػػػػو تعػػػػػالى:     

 (٤٤الفرقج::  ) چڻڱ  ڱ   ڱ  ں            ں    ڻ  ڻ  ڻچ كقكلػو:  (ُّٕالشػعراء: )

ر( بثقػػػؿ مطػػػيػػػا ذكػػػر المطػػػر فصػػػيغت مػػػادة )كنحػػػك ذلػػػؾ مػػػف آيػػػات الكعيػػػد التػػػي كرد في
ئػؾ الكػافريف المكػذبيف لرسػؿ ، كمبلءمة أصكات العذاب  الذم نػزؿ بأكلتكرارىاطاءاتيا ك 

، ككركدىا عمى ىذه الصكرة مف دالئؿ دقة اسػتعماؿ القػرآف لؤللفػاظ فػي تعبيػره، كمػف اهلل
 استعمالو الجرس المناسب في الكضع المناسب .

لممعنػى الػذم أراد  سػبةقػد تتسػـ المكسػيقى فػي اويػات القرآنيػة بػالقكة كالشػدىة  المنا       
يشػػػعر  (ِِالػػػنجـ: ) چۈ  ۈ    ٴۇ      ۋ چ  تصػػػكيره كبيانػػػو، فالمتأمػػػؿ فػػػي قكلػػػو تعػػػالى:

ي ، مبلئػػـ كػػؿ المبلءمػػة لمداللػػة عمػػى تمػػؾ القسػػمة الجػػائرة التػػبػػأفى جػػرس المفظػػة: ضػػيزل
،  فيػػػـ فػػػي كاقػػػع حيػػػاتيـ يبخسػػػكف البنػػػات ،تمخضػػػت عنيػػػا أسػػػطكرية الجػػػاىمييف حقػػػكقيفى

مغػة، مثػؿ "ظالمػة" أك ، كأية لفظة أخرل ليا عػيف مفيكميػا فػي المف غير ذنب كيئدكنيفى 
" ال تػػكفي المعنػػى المػػػراد إيفػػاء تمػػؾ المفظػػة  القرآنيػػػة إذ لػػيس ليػػاتيف المفظتػػػيف أك "جػػائرة

ف ثقػؿ حػرؼ الضػاد المسػتعمي ، بما فيو مالكقع النفسي الذم يحدثو جرسيا نحكىما ذلؾ
 (2).المفخـ
يحاء  ال        لى أعمىيمدٌ كا   ، المذيف أعني الياء كاأللؼ (3)ف المتقابميف إلى أسفؿ كا 

                                                 

 .72-71صالميجات العربية،  ،إبراىيـنيس، أ (1)
 .32ص، ، شرح طيبة النشر ابف الجزرم ،ينظر في استعبلء الضاد كفخامتيا ( (2
أفى األلػؼ حػرؼ عػاؿ  ذكر الفارابي كالحسف الكاتػب عنػد كبلميمػا عمػى المصػكتات الطكيمػة ( (3

كتػػاب المكسػػيقى  ،أبػػك نصػر محمػػد بػف محمػػد بػػف طرخػاف ،نظػر: الفػػارابياكاليػاء مػػنخفض. 
الكاتػػب، ك  ،1073صالقػػاىرة ،  ،ر الكتػػاب العربػػي لمطباعػػة كالنشػػر، داالكبيػػر، دار الكتػػاب

، تحقيػػؽ : غطػػػاس عبػػد الممػػػؾ خشػػبة كمراجعػػػة كمػػاؿ أدب الغنػػػاء ،ف بػػػف أحمػػد عمػػػيالحسػػ
-ػىػػ1384القػػاىرة،  ،بع الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب، مطػػامػػكد أحمػػد الحنفػػيالػػدكتكر مح

 .63صـ ، 1964
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كـ المسػػتغرب حػػيف ا مػػا يشػػبو حػػاؿ المػػتيمفػػي جرسػػي (1)رأل مصػػطفى صػػادؽ الرافعػػي
. فغرابػػػة ىػػػذه المفظػػػة فػػػي كضػػػعيا المغػػػكم كجرسػػػيا مػػػف أكثػػػر األشػػػياء ييميػػػؿ يػػػده كرأسػػػو

 (2).مبلءمةن لغرابة ىذه القسمة التي قسىميا الجاىميكف
كع الػػػذم قػػػاؿ بكػػػرم شػػػي  أمػػػيف إفَّ ىػػػذه المفظػػػة قػػػد جػػػاءت عمػػػى الحػػػرؼ المسػػػج     

  (3) ، كغيرىا ال يسد مسدىا في مكانو!جاءت السكرة جميعيا عميو
كفػػي ىػػذا داللػػة عمػػى أفى القػػرآف الكػػريـ يسػػتعمؿ الكممػػة الغريبػػة مػػع كجػػكد غيرىػػا        

 .  كالنغمة ب في ذلؾ رعاية المكسيقىالقريب المعنى، كالسب
يقكؿ: "كفػي القػرآف لفظػة غريبػة،  ( حيثنرل تأمؿ الرافعي في كممة )ضيزلكما      

، كمػا حسػنت فػي كػػبلـو قػط  إالى فػي مكقعيػا منػػو، فكانػت غرابػة المفػػظ كىػي أغػرب مػا فيػػو
، ككانػت الجممػة كميػا كأنيػا تصػكىر لغرابػة ىػذه القسػمة التػي أنكرىػا أشد األشػياء مبلءمػةن 

مػغ مػف بار في األكلى كالتيكـ في الثانية، ككػاف ىػذا التصػكير أطؽ بيا اإلنكفي ىيئة الن
الببلغػػة ، كخاصػػةن فػػي المفظػػة الغريبػػة التػػي تمكنػػت فػػي مكضػػعيا مػػف الفصػػؿ ككصػػفت 

 (4)."يذيف المدىيف إلى األسفؿ كاألعمى، بمف إنكاره مف إمالة اليد كالرأس حالة المتيكـ
، كىػػذا ىػػك الشػػاىد الكحيػػد الػػذم حركػػة المػػتيكـ تجسػػـ بحركاتيػػا( فكممػػة )ضػػيزل       

ػػػرَّ فيػػػو الرافعػػػي عػػػف تجسػػػيـ الصػػػكت لممعنػػػى، كمػػػا أفَّ صػػػكت الضػػػاد المفخػػػـ يػػػكحي  مى
 بداللتو إلى أفَّ تمؾ القسمة ظالمة.

عػػف الييػػكد،  (ُُٖآؿ عمػػراف: ) چٿ    ٿ  ٹ  ٹ    چقكلػػو تعػػالى:        
لتبشػػيع ذلػػؾ العػػذاب كتفظيعػػػو،  كالػػنص عمػػى "الحريػػؽ" ىنػػا مقصػػكديقػػكؿ سػػيد قطػػب: "

ػػػػزاءن عمػػػػى الفعمػػػػة الشػػػػنيعة قتػػػػؿ  جػػػػو كضػػػػرامو، جى كالتجسػػػػيـ مشػػػػيد العػػػػذاب، بيكلػػػػو كتأجب
 (5) ."(ُُٖآؿ عمراف: ) چ    ڀپ  پ  پ  ڀ  ڀ چاألنبياء، كعمى القكلة التشنيعية: 

                                                 
 .261ص ،إعجاز القرآف ،الباقبلني ( (1
 . 261ص، 3، طمكتبة نيضة مصر مف ببلغة القرآف، ،بدكم، أحمد ( (2
 .214ص، التعبير الفني في القرآف الكريـ ،شي  أميف، بكرم ((3
 إعجػػاز القػػرآف كالببلغػػة النبكيػػة، دار الكتػػاب العربػػي، بيػػركت، ،صػػادؽ الرافعػػي، مصػػطفى ( (4

 .84-83صالصكرة األدبية في القرآف الكريـ،  ،كعبد التكاب، صبلح .230ص
 .538، ص4، ج1ط ،قطب، سيد، في ظبلؿ القرآف ( (5
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يقػػػكؿ  (ِِٖالبقػػػرة: ) چ  چڃ  ڃ     چ  چ  چچ قكلػػػو تعػػػالى:       
شػػعار  الزمخشػػرم حػػكؿ كممػػة ": "إخػػراج األمػػر فػػي صػػكرة الخبػػر تأكيػػد لؤلمػػر كا  بٍَّصػػفى "يىتىرى

بمػػا يىًجػػبي أف ييتمقػػى بالمسػػارعة إلػػى امتثالػػًو، فكػػأنيفَّ امتػػثمفى األمػػر بػػالترب ص، كذلػػؾ ألف 
يٍغًمبنىيػػا عمػػى الطمػػكح،  ، كى ٍعػػفى أنفيسىػػييفَّ أنفػػس النسػػاء طػػكامحي إلػػى الرجػػاؿ، فػػأمرىيفَّ أف يىٍقمى

 (1)ى الترب ٍص"كيجبرنيا عم
كفػػػػي المفػػػػردة نفسػػػػيا يقػػػػكؿ سػػػػيد قطػػػػب: "إنَّػػػػوي ييمقػػػػي ظػػػػبلؿ الرَّغبػػػػة الدَّافعػػػػة إلػػػػى        

استئناؼ حيػاة زكجيَّػة جديػدة، كرغبػة األنفػس التػي يىػٍدعيكىيفَّ إلػى التػرَّبص بيػا، كاإلمسػاؾ 
فَّر الػػذم يصػػاحب صػػكرة التػػرَّبص، كىػػيى حالػػة طبي عيَّػػة تيػػٍدفع بزماميػػا، مػػع التَّحفٌػػز كالتَّػػكى

 فػػي حيػػاة الزكجيَّػػة لػػـ يىكػػف ًلعجػػزو إلييػػا المػػرأةي فػػي أف تيٍثبًػػتى ًلنىٍفًسػػيا كلغيًرىػػا، أفَّ إخفاقيػػا 
، كأنَّيػػا قػػاد فصػػكت الصػػاد المفخػػـ فػػي  (2)".رة عمػػى أٍف تجػػًذبى رجػػبلن آخػػرى فييػػا أك نىٍقػػصو

 يتربَّصف يعطي المفظة معنى القكَّة في الداللة عمى قمع النفس . 
فقػػػػػػد قػػػػػػاؿ  (ُْٕالبقػػػػػػرة: ) چڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى:      

ف كػػػافى كػػػؿ  آكػػػؿو إنَّمػػػا ۆ  ۆكقكلػػػو سػػػبحانو: )الشػػػريؼ الرضػػػي:"  ٍعنػػػى، كا  ( زيػػػادةى مى
ػًؿ لآل خػًر: إنَّػؾ تأكػؿي يأكيؿي في بطًنًو، كذلؾ أفظعي سماعان، كأشػد  إيجاعػان، كلػيسى قػكؿي الرَّجي

 (3)إنَّؾى تأكيؿي النار في بىطنؾ". قكًلًو: النَّارى ًمٍثؿى 
شػػعاعان يىػػديؿ  عمػػى القيػػٍبًح، خبلفػػان لمػػا جػػاءى فػػي اويػػة         فالكممػػة تتخػػذ داللػػةن خاصػػةن كا 

 (.ّٓآؿ عمراف: ) چۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھچ عمى لساف امرأة عمراف: 

                                                 
ـ، الكشػػػػاؼ عػػػػف حقػػػػائؽ غػػػػكامض التنزيػػػػؿ كعيػػػػكف 1966الزمخشػػػػرم، محمػػػػكد بػػػػف عمػػػػر،  ( (1

. 365، ص1ج، مطبعػػػػػػة مصػػػػػػطفى البػػػػػػابي، القػػػػػػاىرة، 1فػػػػػػي كجػػػػػػكه التأكيػػػػػػؿ، ط األقاكيػػػػػػؿ
، دار الكتػػػاب 1ـ، مػػػدارؾ التنزيػػؿ كحقػػائؽ التأكيػػؿ، ط1982عبػػد اهلل بػػف أحمػػد،  ،كالنسػػفي

 .113، ص1جالعربي، بيركت، 
 .2452، ص1ج ،قطب، سيد، في ظبلؿ القرآف ( (2
بيػاف فػي مجػازات القػرآف، تحقيػؽ: تمخيص ال ،ـ1955يؼ الرضي، محمد بف الحسيف، الشر  ( (3

 .119ص، دار إحياء الكتب العمميَّة، القاىرة، 1محمد عبد الغني حسف، ط
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ر ذلػػؾى بػػالمفظ ممػػا ييعيػػدي كقػػد عمَّػػؽ البيػػكمي عمػػى اويػػة السػػابقة قػػاًئبلن: "فػػإفَّ تصػػكي       
ًع مثاؿ"  كَّره الخياؿ في أٍفجى المىٍنظىرى الياًئؿى ميٍفًجعىان ميٍفًزعان حيفى يىتىصى
(1) 

ا الحػػالتيف، تػػإف العػػذاب قػػد يكػػكف ماديػػان أك معنكيػػان، كىػػك شػػيء تحسػػو الػػنفس بكم        
ظيػار لحجمػوةكقد جاء كصفو بكممة غميظ الكبيػر،  ، كفػي ىػذا تجسػيد لصػكرة العػذاب كا 

ككقعػػو القػػكم عمػػػى أجسػػاد اوثمػػيف كنفكسػػػيـ، فيػػذه الصػػكرة الحسػػػية تجسػػد قػػكة العػػػذاب 
كتػػػػأثيره سػػػػكاء أكػػػػاف العػػػػذاب ماديػػػػان أك معنكيػػػػان، كتػػػػزداد الصػػػػكرة عمقػػػػان إذا كػػػػاف العػػػػذاب 
معنكيان، ألف نقؿ المعنكم إلػى المػادم يزيػد جمػاؿ الصػكرة، كيظيرىػا لمعيػاف أكثػر، كممػا 

الن أيضػػان ىػػك اختيػػار كممػػة غمػػيظ كمػػا فػػي حركفيػػا مػػف تفخػػيـ بػػارز فػػي زاد الصػػكرة جمػػا
 صكتي الغيف كالظاء كىما صكتاف يزيداف مف الشدة كالغمظة المتجسدة في العذاب.

كأما الميثاؽ فيك شيء معنكم ال يحس كال يرل، كىك أمػر عظػيـ كقػد كصػفو اهلل      
ف خػػبلؿ حركفيػػا المفخمػػة صػػكرة تعػػالى بكممػػة غمػػيظ لينقػػؿ بإيقاعيػػا الصػػكتي البػػارز مػػ

ذلػػؾ الميثػػاؽ كتجسػػيده عمػػى ىػػذا النحػػك ليبػػرز حجػػـ عظمتػػو كقدرتػػو، كالميثػػاؽ أمػػر جمػػؿ 
 تحسو النفس التي تأخذه أك تقطعو عمى عاتقيا.

كاقترنػت  )ِْلقمػاف: ) چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲چقكلو تعالى:       
 چی   جئ  حئ      ی چ  كممػػػػػػػػة غمػػػػػػػػيظ، بالميثػػػػػػػػاؽ ثػػػػػػػػبلث مػػػػػػػػراتو فػػػػػػػػي قكًلػػػػػػػػًو تعػػػػػػػػالى:

، كقاؿ عف بني إسػرائيؿ:  (ُْٓالنساء:) ېئ  ىئ  ىئ    چعف إمساؾ الزكجات أك تسريحيفَّ

پ  پ    چ كقػػػػػاؿ عػػػػػزَّ كجػػػػػؿ: (ُْٓالنسػػػػػاء: ) چ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ

 . (ٕاألحزاب: ) چٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٺپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ
كيَّة كًصػػػٍدًؽ األنبيػػػاء، كمػػػا أفَّ كتشػػػير كممػػػة " غميظػػػان "عمػػػى أىميَّػػػة الرسػػػالة السػػػما       

ػػػيةو إلػػػى  ، فاالنًتقػػػاؿ مػػػف ًحسة ًغمىػػػًظ العػػػذاًب مناسػػػبه لمشػػػعكر بكطأتًػػػًو عمػػػى جسػػػـك اوثمػػػيفى
ٍعنػػى ذىنػػي، كالًغمىػظ يىػػديؿ  عمػػى تأكيػًدًه. ػػؽ تػػأثيران، كالميثػاؽ مى ًحسةػيةو أىٍعمى
كصػػكت الظػػاء  (2) 

 المفخـ يزيد معنى المفظة شدَّةن كغمظةن .
                                                 

 ، دار النصػر، القػاىرة،1لبياني، طخطكات في التفسير ا ،1971د.محمد رجب،  البيكمي، ( (1
 .184 ص

 .297صجمالَّة المفردة القرآنية،  ،ياسكؼ، أحمد   ( (2
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مػػػػػػػف مظػػػػػػػاىر  (ّٗالنػػػػػػػكر: ) چچ       چ  چ  چ         ڃ   چقكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى:        
القرآنػػي أنػػو يػػتـ اختيػػار مفػػردة تيمقػػي اشػػعاعان شػػامبلن فػػي مفػػردات السػػياؽ كمةػػو،  اإلعجػػاز

بحيث ال يىسيد  غيرىا ىذا المكاف، كتنفرد بمكانتيا مػف حيػث مبلءمػةي أقصػى التػأثير، كقػد 
ػػػٍدنا أنَّيػػػا تتجػػػاكز كػػػؿ أعمالنا، فػػػإذا قر ة عاديَّػػػة فػػػي اسػػػتتكػػػكف الكممػػػ ناىػػػا فػػػي اويػػػات، كىجى

تعابيرنا، ميتىمكةنىةن مف مكضعيا بمنزلػة المًَّبنىػًة المطمكبػة لمبنػاء الكمػي. فالرمػاني ييعىمةػؽ عمػى 
كممػػػة الظمػػػ ف فػػػي اويػػػة السػػػابقة بقكلػػػو: "كلػػػك ًقيػػػؿى يحسػػػبيوي الرائػػػي مػػػاءن، ثػػػـ يظيػػػر عمػػػى 

فى بميغان، كأبمغ منوي لفظي القػرآًف، ألفَّ الظمػ ف أشػد  حرصػان عميػًو، كتعم ػؽي ًخبلؼ ما قيدةرى لكىا
في ىػذه الكممػة يػكحي بيػذا  فالظمأ أشد أنكاع العطش، كصكت الظاء المفخـ (1)قىٍمبو بًو"
. كقكلػػو يحسػػب الظمػػ ف إشػػارة إلػػى أف الرائػػي لمسػػراب بأشػػد الحاجػػة لممػػاء، كأنػػو المعنػػى

 فيو حياتو. بميفة كبيرة لو؛ ألفَّ 
 (ّٖالمائػػدة: ) چٺپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چقكلػػو تعػػالى:        

كتفيض الكاردة في اوية فيقػكؿ: "معنػاه تمتمػئ مػف الػدَّمع  يكازف الزمخشرم بيف "دىمىعىٍت "
حتػػػى تفػػػيض، ألفَّ الفػػػيض أف يمتمػػػئ اإلنػػػاء أك غيػػػرهي حتَّػػػى يطمػػػع مػػػا فيػػػو مػػػف جكانبػػػو، 

ػػػعى الفػػػيض الػػػذم ضى ػػػبَّب مكػػػاف  فىكى ىػػػك مػػػف االمػػػتبلء مىٍكًضػػػعى االمػػػتبلء، كىػػػك إقامػػػة الميسى
ًعمىػٍت أىٍعييػنيييـ كأنَّيػا تفػيض بأنفسػيا:  ـٍ بالبكػاء، فىجي صػفًي السبب، أك قيًصػدىًت المبالغػة فػي كى

ٍينيوي دىٍمعىان" : دىمىعىٍت عى أم تسيؿي مف الٌدمع مف أجًؿ البيكاء، مف قكًلؾى
(2) 

"  التػػي تتصػػؿ بالميػػاه الغزيػػرة المتدفقػػًة، ككػػأفَّ سػػتعماؿ "تفػػيضفنجػػد ىينػػا إيثػػار ا       
فيػػكنىيـ ينػػابيعي تفػػيضي بالػػدَّمًع الػػذم ىيػػك دالئػػؿي عمػػى عمػػؽ اإليمػػاف، فػػالكثرة ميعىبةػػرىة عػػف  جي
المضػػمكف، كمػػا أفَّ الفػػيض ييعبةػػر عػػف اسػػتمرارو أكثػػر ممػػا ييعبةػػري عنػػو االمػػتبلء، فػػالفيض 

 .قكَّةن كداللةن عمى شدَّة البكاءالضاد في تفيض يزيد معناىا  امتبلءه بعد امتبلء . فصكت
ىنػا نبلحػظ فػي كممػة  (ِٔاألنفاؿ: ) چپ   پ  ڀ  ڀ  چ قكلو تعالى:        

يتخطفكـ أنَّيا مف الكممات التي تيظير معاني القك ة لزيادة التاء كالتشػديد، بػدالن مػف الفعػؿ 

                                                 
بػػف عيسػػى، النكػػت فػػي إعجػػاز القػػرآف، ضػػمف ثػػبلث رسػػائؿ فػػي اإلعجػػاز،  الر مػػاني، عمػػي ( (1

 .75صتحقيؽ: د.محمد زغمكؿ سبلـ، ك د.محمد خمؼ اهلل، دار المعارؼ، القاىرة،  
 .298، ص1ج ،يف، كتفسير النس638، ص1ج ،الزمخشرم، الكشاؼ ( (2
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الػػػذم يفيػػػد قػػػكة المٍعتػػػدم كبطًشػػػًو، يخطػػػؼ، ىػػػذا باإلضػػػافة إلػػػى اختيػػػار فعػػػؿ الخطػػػؼ 
ٍطًؼ الميٍعتىدل عميًو. كبالمقابؿ يفيدي  مفخػـ يػكحي بقػكَّة كمػا أفَّ صػكت الطػاء ال (1)سيكلة خى

 .  المعتًدم كبطشو
ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ  قكلػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػالى: 

مَّى في الفعؿ  (ُٕطو: ) چھ   ھ   ھ  ے  ے   "  فَّ مشدَّد العيف "أقىطةعىػفالغضب يىتىجى
" ـٍ ػػمةبىنَّكي ي قكلػػو فصػػكتا الطػػاء كالصػػاد فػػ (2)تضػػيؼ نػػكف التككيػػد معنػػى الشػػدَّة. ، كمػػاك"أصى

، "كألصػمبنكـ" يكحيػاف بقػكَّة القطػع كالصػمب كالعػذاب الشػديد. إف تعالى:" ألقطعفَّ أيػديكـ"
" شػػػدة الغضػػػب كقكتػػػو تتجميػػػاف فػػػي " "كألصػػػمبفَّ ، كأف اتصػػػاليما بنػػػكف الفعمػػػيف "ألقطعػػػفَّ

ف تمػؾ القػكة، ككمػا أف مػا فػي الفعمػيف مػف أصػكات ية بػككيد الثقيمة يعكس تمؾ الشدة، كيي الت
مفخمة كصكت الطاء المشددة في الفعؿ األكؿ كالصاد في الفعػؿ الثػاني مػا يػكحي بتمػؾ 
القكة كالشدة كالعنؼ في التقطيع كالتعذيب اإلليػي. كيػؼ ال كالفاعػؿ ىػك اهلل جمػت قدرتػو 

 ت المكجكدة في الفعميف تعكساف الشدة في الحدث. كعظمتو، كأف الشدَّا
قاؿ يحيى العمكم صاحب الطةراز: قكَّة المفظ ألجؿ المعنى إنمَّا تكػكف بنقػؿ المفػظ        

مػػػف صػػػيغة إلػػػى صػػػيغةو أكثػػػر منيػػػا حركفػػػان... كذلػػػؾ يكػػػكف فػػػي األسػػػماء كاألفعػػػاؿ، فػػػي 
مػػغ مػػف قػػائـ، كنحػػكه قكلػػو فإنَّػػوي أب )ِٓٓالبقػػرة: ) چھہ  ہچ األسػػماء كقكلػػو تعػػالى: 

، فػػػػإف فعَّػػػػاالن أبمػػػػغ مػػػػف (ِِِالبقػػػػرة: ) چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  چ تعػػػػالى: 
فاعؿ، كمتطيةر أبمغ مف طاىر، ألفَّ التَّكاب ىك الذم تتكرر منػو التكبػة مػرَّة بعػدى أخػرل، 

 (3)كىكذا المتطيةر ىك الذم ييٍكثير منو ًفٍعؿي الطيارة مرَّةن بعدى مرَّةن. 
كىكذا نجد أفَّ جماؿ الصػيغة يقتصػر عمػى الكثػرة، كأفَّ الػربط بػيف كثػرة الحػركؼ        

رىا عمماء العربيػة، كمػا أفَّ داللػة صػيغة المبالغػة معركفػة، ككػاف  ككثرة المعنى مسألة قرَّ

                                                 
 .253صجمالَّة المفردة القرآنية،  ،ياسكؼ، أحمد ( (1
 .252، صجمالَّة المفردة القرآنية ،دياسكؼ، أحم ( (2
مةف ألسرار الببلغة كعمكـ حقائؽ اإلعجػاز،  ،1914العمكم، يحيى بف حمزة،  ( (3 الطةراز الميتىضى

 .163، ص2جار الكتب الخديكيَّة، القاىرة، ، د1ط



169 

 

بإمكػػاف يحيػػى العمػػكم أف يشػػير إلػػى الػػدَّافع الػػذاتي مػػف ًفٍعػػؿ التَّطىي ػػر، كحػػب المبػػادرة إلػػى 
 (1) فعؿ الخيرات.

يقػػػكؿ سػػػيد ( ُٗالممػػػؾ: ) چ  ںڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱچ : قكلػػػو تعػػػالى       
، ات أجنحتيػا. صػافات أرجميػا، منظػر الطيػر باسػطقطب: "إنَّػو مشػيد كاحػد ذك منظػريف

، كػػػة ، يراىػػػا النَّػػػاس فػػػي كػػػؿ لحظػػػةكمنظرىػػػا كػػػذلؾ قابضػػػات ، كىػػػي صػػػكرة حيَّػػػة متحرة 
، دلػػيبلن ىـ، ليركىػػا بػػالحس الشػػاعر المتػػأثرإلييػػا أنظػػار فيمػػركف بيػػا غػػافميف ، فيػػك يمفػػت 

 (2).عمى قدرتو كرحمتو"
كىػػػذه الخارقػػػة التػػػػي تقػػػع فػػػي كػػػؿ لحظػػػة، تنسػػػينا بكقكعيػػػػا كيقػػػكؿ سػػػيد قطػػػب: "       

ػػػؼ جناحيػػػو  المتكػػػرر، مػػػا تشػػػي بػػػًو القػػػدرة كالعظمػػػة كلكػػػف تأمػػػؿ ىػػػذا الطيػػػر، كىػػػك يىصي
حاليف: حالة الصؼ الغالبة، كحالة القػبض كيفردىما، ثـ يقبضيما كيضميما، كىك في ال

يَّػؿ إلػى  العارضة يظؿ في اليكاء، يىٍسبىح فيًو سباحة في ييسػر كسػيكلة كيػأتي بحركػات ييخى
الناظر أحيانان أنيا حركات استعراضية لجماؿ التحميؽ كاالنقضاض كاالرتفاع! تأمػؿ ىػذا 

مَّػػو النظػػر، كال المشػػيد، كمتابعػػة كػػؿ نػػكع مػػف الطيػػر فػػي حركاتًػػًو الخاصػػة بنكًعػػ ًو، ال يىمى
يىممػػػو القمػػػب، كىػػػك متعػػػو، فػػػكؽ مػػػا ىػػػك مثػػػار تفكيػػػر كتػػػدب ر فػػػي صػػػنع اهلل البػػػديع، الػػػذم 

 (3)يتعانؽ فيو الكماؿ كالجماؿ!"
كىنػػا نػػرل الزمخشػػرم يستشػػؼ طبيعػػة الحركػػة المرئيػػة فػػي الصػػيغة، ككأنَّمػػا يقػػكؿ        

ڳ  ڳ  چ ك لنا، كذلؾ فػي تفسػير اويػة: بالمحاكاة، مف غير أف يميؿ إلى الكىـ فيما يبد

يىٍقًبٍضػفى ( ُٗالممؾ: ) چ  ںڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱ ـى قيػؿ: "كى : ًلػ "، كلػـ يقكؿ: "فإف قيمتى
ػػؼ  األجنحػػة، ألفَّ الطيػػراف فػػػي  : ألفَّ األصػػؿ فػػي الطيػػراف ىػػك صى يىقيػػؿ: قابضػػات، قيمػػتى

ػػد  األ ػػا القىػػٍبضي اليػػكاء كالسػػباحة فػػي المػػاء، كاألصػػؿ فػػي السػػباحة مى طػػراؼ، كبسػػطيا، كأمَّ
فطارئ عمى البسط لبلستظيار بًو عمى التحر ؾ، فجيء بمػا ىػك طػارئه غيػري أٍصػؿو بمفػظ 

                                                 
 .248صجمالَّة المفردة القرآنية،  ،ياسكؼ، أحمد ( (1
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الفعػػؿ، عمػػى معنػػى أنَّييػػفَّ صػػافات، كيكػػكف مػػنيف القػػبضي تػػارةن بعػػدى تػػارةو، كمػػا يكػػكف مػػف 
 (1)السَّاًبح"
ؿ: إفَّ طػػػػكؿ المػػػػدَّيف فػػػػي كالفعػػػػ كنسػػػػتطيع أف نقػػػػكؿ بعػػػػد مبلحظتػػػػو دىاللػػػػة االسػػػػـ       

افَّاتو  " التحر ؾ الطارئ، كزمػف المػد سط األجنحة، كتمثؿ الكقفتاف في "يىٍقًبٍضفى " ييمثؿ ب"صى
الصػاد فػي صػافات مػع  فأطكؿ مػف زمػف التحػر ؾ فػي الطيػراف، كفػي المفػردتيف. كصػكتا

تشػير إلػى ما فييا مف التفخيـ بعظمة تمؾ العممية في البسط كمػا أفَّ الضػاد فػي يقبضػف 
 القكَّة كالشدَّة في حركة األجنحة بعد بسطيا . 

يقػػػؼ أحمػػػد بػػػدكم ( َُاإلنسػػػاف: ) چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ : قكلػػػو تعػػػالى       
عنػػد ىػػذه اويػػة فػػبل يجػػد الشػػدَّة إالَّ بكجػػكد الطػػاء فػػي الكممػػة األخيػػرة، كال ييٍعنىػػي بالتركيػػب 

د اسػػػػتيٍعًممىت أدىؽَّ اسػػػػتعماؿ لبيػػػػاف نظػػػػرة الكمػػػػي لممفػػػػردة، فيقػػػػكؿ: "تجػػػػد كممػػػػة العىبػػػػكس قػػػػ
... ككممػة "  ، فإنيـ يجدكنو عابسان ميٍكفىًيػران، كمػا اشػدَّ اسػكدادى اليػـك الكافريف إلى ذلؾ اليـك

" قىٍمطىًريران "بثقؿ طائيا ميٍشًعرىةهً ًبًثقىؿ ىذا اليـك
(2). 

رت فييػػا مقػػاطع، كقػػد تكػػر  أربعػػةإف ىػػذه الكممػػة مككنػػة مػػف سػػبعة أحػػرؼ، كىػػي        
بػػكس المتكػػررة كالمتغيػػرة الػػراء مكسػػكرةن مػػرةن كمفتكحػػةن مػػرةن أخػػرل لبيػػاف حالػػة التقطيػػب كالع

خػػػر فػػػي كجػػػو ذلػػػؾ اليػػػـك الػػػذم صػػػكره اهلل تعػػػالى عمػػػى نحػػػك إنسػػػاني تممػػػؤه مػػػف حػػػيف و
الحركة، كأصبح عميو صفات الكائف الحي، فيك يـك عابس قاطب الكجو، كىػذا العبػكس 

دان كما يراه الكافركف كيتجمى ذلؾ بشكؿ بػارز مػف خػبلؿ التركيػب متكرر كشديد كثقيؿ ج
الصكتي ألحرؼ الكممة نفسيا حيث الطاء المفخمة المجاكرة لمػراء المكسػكرة، يمييػا الػراء 

رم/ را( حركػة التقط ػب /المفتكحة المتبكعة بالمد الطكيؿ ليرسـ ىػذا المقطػع الصػكتي )ط
ف المقطػػػػع األخيػػػػر  ) را ( زاد المػػػػد الطكيػػػػؿ يمثػػػػؿ انتشػػػػار السػػػػكاد كالعبػػػػكس المتكػػػػررة، كا 

 عابسان قاطبان لمسكاد.   ى مساحة كجو ذلؾ اليـك كمو فيبدككاالكفيرار عم
                                                 

، 277، ص4ج ،النسػػػػفي، مػػػػدارؾ التنزيػػػػؿ :، كانظػػػػر138، ص4ج ،الزمخشػػػػرم، الكشػػػػاؼ ( (1
 .8، ص9ج ،العقؿ كأبك السعكد، إرشاد

، االعجػاز 1970، كانظػر: شػرؼ، د.حنفػي محمػد،58صبدكم، أحمد، مف ببلغػة القػرآف،  ( (2
، المجمػػس األعمػػى لمشػػؤكف اإلسػػبلمية، القػػاىرة، 1طبيػػؽ، طالبيػػاني لمقػػرآف بػػيف النظريػػة كالت
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فبل يىستمد إيحاء ثقىؿ ىذا اليـك إالَّ مف الطاء كىٍحدىىا، كال شػؾَّ فػي أفَّ ًثقىػؿ الكممػة        
يـ السػػػاكنة كالػػػراءٍيف، كًمٍثػػػؿي ىػػػذا أك األصػػػح قػػػكَّة تعبيرىػػػا ييٍسػػػتىمىد مػػػف مجػػػاكرة الطػػػاء لممػػػ

الَّ لكػػاف الطَّػػاء قػػد أٍثقىػػؿى مئػػات الكممػػات  التركيػػب ال يىػػًردي فػػي مفػػردة أخػػرل فػػي القػػرآف، كا 
القرآنية مف غير أف تكحي بمعنى الثةقىؿ أك العنؼ مثػؿ: الطيػر، طػالكت، طمػع، كغيرىػا، 

مكعػػة خاصػػة تتػػألؼ مػػف المػػيـ كربَّمػػا كػػاف ييريػػد فػػي كىبلًمػػًو أىميػػة إضػػافًة الطػػاء إلػػى مج
 (1) كالقاؼ كالراءيف.

كالقمطريػر الشػػديد العبػكس، جػػاء فػػي )الكشػاؼ(: "ككصػػؼ اليػـك بػػالعبكس مجػػاز  
عمى طريقيف: أف يكصػؼ بصػفة أىًمػًو مػف األشػقياء كقػكليـ: نيػاريؾى صػاًئـ... كأف يشػبو 

شػػػديد العبػػػكس فػػػي شػػػدًتًو كضػػػرره باألسػػػد العبػػػكس أك بالشيػػػجاع الباسػػػؿ. ك)القمطريػػػر( ال
الذم يجمىعي ما بيفى عينيو".
(2) 

يقػػػػػكؿ سػػػػػيد قطػػػػػب فػػػػػي ظبللػػػػػو:  (٨٤الليججججج   ) چوئ  وئ  ۇئ  چ قكلػػػػػو تعػػػػػالى: 
"كتتسػػعَّر ىػػذه النػػار المسػػعةرة ال يصػػبلىا إالَّ األشػػقى، أشػػقى عبػػاد اهلل جميعػػان، كىػػؿ بعػػد 

           (3)الصمي في النار شقكة"
نػار ككصػفيا بقكلػًو )تمظٌػى( كىػذا يحتمػؿ أنَّػوي يقػكؿ فاضػؿ السػامرائي: "لقػد نكَّػر ال 

أنذرىـ النػار عمػى كجػو العمػـك كيحتمػؿ أٌنػو أنػذرىـ نػاران مخصكصػة أيًعػدَّت لؤلشػقى دكفى 
غيػػره، فػػإفَّ النػػار دركػػات كبعػػض العػػذاب أشػػد مػػف بعػػض... كمنيػػا أفَّ اسػػـ النػػار ييطمػػؽ 

مػػػا أعػػػدَّ فييػػػا مػػػف أىػػػكف  بيػػػذا التنكيػػػر عمػػػى عمػػػـك النػػػار بكػػػؿ أقسػػػاميا كأحكاليػػػا كجميػػػع
أحكاؿ العذاب إلى أشده فكؿ ذلؾ داخؿ في قكلًو تعػالى: "نػاران تمظَّػى"... كمنيػا أفَّ النػار 
بكػػػًؿ أصػػػناًفيا كعمػػػى اخػػػتبلؼ دركاتيػػػا كأحكاليػػػا كأىكاليػػػا ال يصػػػبلىا إالَّ األشػػػقى، فػػػإفَّ 

ىػكف العػذاب ىػك الذم يصمى النار ىك أشقى الخمًؽ إذ ليس بعدىا شقاء، فالذم ييعىٌذب أ
األشقى فكيؼ بمف يصمى أشد العذاب؟... ككصفيا بأنيا )تمظَّى( ككؿ جيٌنـ نػار تمظَّػى 
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كلكنيػػا دركػػات فكصػػفيا بكصػػؼو عػػاـ لتشػػمؿ نػػار األشػػقى كغيػػره فيتحقػػؽ اإلنػػذار عمػػى 
 (1)العمـك كعمى األشقى خاصة".

طيع كممػػػة يتمطػػػى نسػػػتففػػػي  )ّّالقيامػػػة: ) چژ  ڑ  ڑ    ک  ک      چ :قكلػػػو تعػػػالى        
، كنسػػػتطيع أف فَّ الشػػػفاه ترتػػػاح فػػػي حركػػػة الفػػػتح؛ ألأف نفسػػػر عبلقػػػة الصػػػكت بالصػػػكرة

األلػػؼ  نمػػتمس تطػػاكؿ األعضػػاء بعػػد شػػد العضػػبلت مػػف الكقػػكؼ فػػي الشػػدَّة الػػذم تتبعػػو
عالي الرَّجؿ في مباىػاة ، كتكىذا المد يمثةؿ انفراج األعضاء، المقصكرة ذات المد الطكيؿ

كفػػػػي لسػػػػاف العػػػػرب البػػػػف منظػػػػكر:  (2)كتمػػػػؾ مشػػػػية ذميمػػػػة أسػػػػميا المطيطػػػػاء ،كخػػػػيبلء
  (3)."لمشيالمطيطاء كالمطيطى بالمد كالقصر التبختر كمٌد اليديف في ا"

اويػة تعنػي شخصػٌا معينػان بالػذات،  كقػد كرد أفَّ ىػذهيقكؿ سيد قطب في ظبللػو: "       
يسػمع  -  –إلػى رسػكؿ اهلل   " ككػاف يجػيء أحيانػان قيؿ ىك أبك جيؿ "عمػرك بػف ىشػاـ

كيػؤذم رسػكؿ اهلل  ،، كال يتػأدب كال يخشػىمنو القرآف، ثـ يذىب عنو فػبل يػؤمف كال يطيػع
– - كؿ، كيصد عف سبيؿ اهلل. ثـ يذىب مختاالن بمػا يفعػؿ، فخػكران بمػا ارتكػب مػف بالق

السػػخرية  يػػر القرآنػػي يػػتيكـ بػػو، كيسػػخر منػػو، كيثيػػر، كأنَّمػػا فعػػؿ شػػيئان يػػذكر كالتعبالشػػر
تعاجبػػان ثقػػيبلن ! يمػػط فػػي ظيػػره كيعاجػػب ىػػك يصػػكةر حركػػة اختيالػػو بأنَّػػو "يتمطػػى"، ك كػػذلؾ
ػد بي جيػؿ فػي تػاري  الػدعكة إلػى اهلل، يسػمع كيعػرض! ككـ مف أكرييان  ، كيتفػنف فػي الصَّ
 ، كبمػا صػدَّ عػف سػبيؿ اهللك فخكره بما أكقع مف الشر كالسػكء، كبمػا أفسػد فػي األرضكى

رة بالتيديػػد كالكعيػػد ! كالقػػرآف يكاجػػو ىػػذه الخػػيبلء الشػػريلدينػػو كعقيدتػػو ككػػاد، كبمػػا مكػػر 
َـّ أكلػػػى لػػػؾ فػػػأكلى أكلػػػىبقكلػػػو تعػػػالى: " ر اصػػػطبلحي يتضػػػمف " كىػػػك تعبيػػػلػػػؾ فػػػأكلى. ثػػػ
. كصكت الطاء في يتمطػى يػكحي بتمػؾ الدةاللػة عمػى عظمػة الطغيػاف (4)"التيديد كالكعيد

 .  كالكفر التي كاف يتمسؾ بيا أبك جيؿ 
  (.ُْٓاألعراؼ: ) چ    ۓہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ : قكلو تعالى    

                                                 
، جامعػػػةالسػػػامرائي، فاضػػػؿ، عمػػػى طريػػػؽ التفسػػػير البيػػػاني، كميػػػة او ( (1 الشػػػارقة،  داب كالعمػػػـك

 .142-141، ص1، ج (ـ2112-ىػ1423)

 .159ص ،جمالية المفردة القرآنية ،ياسكؼ ، أحمد ( (2
 . 404ص ،7جلساف العرب، مادة )ـ.ط .ط(،  ،ابف منظكر ( (3
 . 3773ص ،6جفي ظبلؿ القرآف،  ،قطب ( (4
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ػػػًة إذ يقػػػكؿ: "يعطػػػي الزمخشػػػرم األىميَّػػػة الكبػػػ     كػػػأفَّ الغضػػػب رل لممفػػػردة الميشخةصى
، ما فعؿ، كلـ يستحسف ىذه الكممة، كلػـ يستفصػحيا كػؿَّ ذم طبػع سػميـ كاف يغريو عمى

الَّ  ػػػا سػػػكت الغضػػػب " ال تجػػػد الػػػنفس قػػػرَّة: "  فػػػإفَّ قػػػراءة معاكيػػػة بػػػفكذكؽ صػػػحيح كا  كلمَّ
كعة عندىا شيئان   (1)."مف تمؾ اليزَّة، كطرفان مف تمؾ الرَّ

آنػػػي يشػػػخص الغضػػػب، فكأنَّمػػػا ىػػػك حػػػي، كالتعبيػػػر القر يقػػػكؿ قطػػػب فػػػي ظبللػػػو: "       
كػو حتػى إذا "سػكت كتركػو لشػأنو أعػاد  " عنػو،ككأنَّما ىك مسمَّط عمى مكسى، يدفعو كيحرة

بب دفػػع الغضػػب لػػو كسػػيطرتو ، فأخػػذ األلػػكاح التػػي كػػاف قػػد ألقاىػػا بسػػى نفسػػومكسػػى إلػػ
 (2).عميو"
كىنالػػؾ آيػػات فػػي ذكػػر جيػػنَّـ كتصػػكير أىكاليػػا، أسػػبغ البيػػاف القرآنػػي عمييػػا صػػفاتو      

ي ثكبيػا الجديػد، إذ جديدةو، لتفجيػر طاقػة التػأثر، بمػا يكن ػو التخييػؿ الػذم تبعثػو المفػردة فػ
 (.ٖ–ٕ الممؾ:) چھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ںچ  يقكؿ تعالى:

مػػاني: "        ، كاالسػػتعارة يقتػػو مػػف شػػدَّة الغميػػاف باالتقػػادحق( كتميَّػػز مػػف الغػػيظ)يقػػكؿ الر 
أبمػػغ منػػو؛ ألفَّ مقػػدار شػػدَّة الغػػيظ عمػػى الػػنفس محسػػكس مػػدرؾ مػػا يػػدعك إليػػو مػػف شػػدَّة 

مف النار إنسػانان يبكػي حسَّ بالصفة اودميَّة التي جعمت فالر ماني أ  (3)االنتقاـ في الفعؿ"
، كقػػػد أحػػػسَّ بػػػدافع مػػػف الكػػػافريف، بعػػػد انتظػػػار طكيػػػؿ ، كتكػػػاد تتقطػػػع غيظػػػان مػػػف الغػػػيظ

ػػًة قصػػد العػػذاباالنتقػػاـ كالػػذم جعميػػا عاقمػػة ن  . كىػػذا يػػدلنا عمػػى الحالػػة أيشػػركت فػػي مىيىمَّ
 .  التي اكتسبتيا النَّار المغتاظة النفسيَّة

                                                 
 .120ص ،2جالكشاؼ ،  ،الزمخشرم ( (1
 .1375ص ،3جرآف ، في ظبلؿ الق ،قطب ( (2
، الحسػف بػف عبػد أبػك ىػبلؿ العسػكرم :، كانظر80ص، ثبلث رسائؿ في اإلعجاز ،ر مانيال ( (3

، دار احيػػػاء 1، ط: د. محمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ إبػػػراىيـعتيف، تحقيػػػؽ، كتػػػاب الصػػػنا1952اهلل، 
 .  271ص، العربية، القاىرة الكتب
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الشَّػػػػريؼ كػػػػذلؾ نجػػػػد مثػػػػؿ ىػػػػذا التأمػػػػؿ العميػػػػؽ النػػػػابع مػػػػف ذكؽ شخصػػػػي لػػػػدل  
، الػذم مػف شػأنو أف يبػالغ فػي كصػؼ النػار بصػفة المغػيظ الغضػباف: "الرَّضي، فقػد قػاؿ

 (1)، كيتجاكز الغايات في اإليقاع كاإليبلـ "نتقاـاال
 لػػػى رغبػػػة المغتػػػاظ فػػػيكال نعػػػدـ مثػػػؿ ىػػػذا التعمػػػؽ لػػػدل الزمخشػػػرم الػػػذم أشػػػار إ 

 (2) .ككأنَّو يتقطع، كيمزةؽ ما عميو، تقطيع أعضائو
، "إلػى جيػنـ المتغيظػة المتممةظػة :د  قطب ىذه النار فػي ظبللػو بقكلػوكيصؼ سي       

لػـ يعػد لتمػؾ النفػكس معنػى، الحارقة الميدرة لكؿ معنػى كلكػؿ حػؽ كلكػؿ كرامػة، بعػد أف 
 (3)، كال كرامة! كال حؽ
 .(ُُالحاقة: ) چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ چ : قكلو تعالى     
( أبمغ ألفَّ فيو قيران كىك اسػتعارة معقػكؿ تتفؽ اوراء في أفَّ الحقيقة عبل، ك)طغى    

 (4) .داية ىذا التذك ؽ لدل الر مانيلمحسكس كقد كانت ب
، كمشػػػيد الجاريػػػة عمػػػى المػػػاء الطػػػاغي مشػػػيد طغيػػػاف المػػػاءيقػػػكؿ سػػػيد قطػػػب: "    

  (5)لصكرة كظبلليا "كبلىما يتناسؽ مع مشاىد ا
فمػػػػثَّميـ يقػػػػكؿ أحمػػػػد بػػػػدكم: " (19)البقػػػػرة:  چ ڤ  ڤ     ڤ  ڤچ: عػػػػالىقكلػػػو ت       

، كفي ىػذه الكممػة مػا يػكحي بقػكَّة المطػر كشػدَّة  القرآف بحاؿ مف حصرتيـ السماء بصيةبو
بطشػػو،فيك لػػيس بغيػػثو يينًقػػذي األرض مػػف ظمئيػػا، كلكنَّػػو مطػػره يصػػيبيا كيػػؤثر فييػػا، كفػػي 

لنَّص عمى أنَّو مف السماء ما يػكحي بيػذا العمػك الشػاىؽ، ينػزؿ منػو ىػذا المطػر الػدَّافؽ، ا

                                                 
البيػاف فػي مجػازات القػرآف، تحقيػؽ: ، تمخػيص 1955الشريؼ الرَّضػي، محمػد بػف الحسػيف،  ( (1

 .  339ص، ر احياء الكتب العربية، القاىرة، دا1محمد عبد الغني، ط
 . 136ص ،4جالكشاؼ،  ،رمالزمخش ( (2
 . 3635ص ،6ج، في ظبلؿ القرآف ،قطب ( (3
ابػف  :، كانظػر271ص، ، أبػك اليػبلؿ العسػكرم، الصػناعتيف80صثبلث رسائؿ،  ،الرماني ( (4

، مطبعػػػػة السػػػػعادة بمصػػػػر،  1، ط ، الفكائػػػػدػىػػػػ1328محمػػػػد بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر،  ،يػػػػةالجكز قػػػػيةـ 
 . 48ص

 . 3677، ص6جفي ظبلؿ القرآف،  ،قطب ( (5
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رعػػبو  فالصػػاد فػػي كممػػة صػػيةب تػػكحي بقػػكَّة تػػدفؽ  (1)ينبعػػث فػػي القمػػكب مػػف جرَّائػػو". فػػأم  
 المطر المنيمر مف السماء . 

كبالظمػػؿ فػػي ي كػػؿ مكػػاف، كىػػك يتممَّػػى جمػػاؿ الفػػرؽ بػػيف تشػػبيو المػػكج بالجبػػاؿ فػػ       
كمػػف خصػػائص الشػػعكرم المػػكائـ بكػػؿو منيمػػا يقػػكؿ: "، كيبحػػث فػػي المكقػػؼ مكػػاف آخػػر

حية، تجػد ذلػؾ فػي التشبيو القرآني المقدرة الفائقة في اختيار ألفاظو الدقيقة المصكةرة المك 
ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  چ  : المػػكج فػػػي مكضػػعيف فقػػػاؿ ، فقػػد شػػػبَّو القػػرآفكػػؿ تشػػبيو قرآنػػػي

 چک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ كقػػػػػػػػػػػػػاؿ:  ،(42)ىػػػػػػػػػػػػػكد: چڻ  

مػػػي إلػػػى تصػػػكير المػػػكج كسػػػر ىػػػذا التنػػػكع أفَّ اليػػػدؼ فػػػي اويػػػة األكلػػػى ير  (ِّلقمػػػاف: )
سػػفينة محكطػػةه ، مػػع أفَّ الممػػة الجبػػاؿ أف تػػكحي بػػو إلػػى الػػنفس، فتسػػتطيع كعاليػػان ضػػخمان 

نػد ؼ قكمان يذكركف اهلل ع، أٌماى اوية الثانية فتصبالعناية اإللييَّة، فميست في خطر الغرؽ
إذا ىػػك  ، كأقػػكل تخكيفػػان ل أفَّ المػػكج يكػػكف أشػػد  إرىابػػان ، أال تػػر الشػػدَّة كينسػػكنو لػػدل الرَّخػػاء
 كالمقصكد في اوية األكلى نكح عميو السبلـ كقكمو .  (2)"ارتفع حتى ظمَّؿ الرؤكس

كصػؼ المػكج ، مما يرعب القمػكب أكثػر مػف ة )ظمؿ( تكحي بالقرب كالتَّماسككمم       
 بالجباؿ التي قيًصدى بيا ضخامة األمكاج فقط ، كليس التخكيؼ . 

  چ ڤ  ڤ     ڤ  ڤچ:ب عػػػف كممػػػة الصػػػيةب فػػػي قكلػػػو تعػػػالىسػػػيد قطػػػ يقػػػكؿ       

فيػو تيػوه كضػبلؿ، . : "إنَّو مشيد عجيب، حافؿ بالحركة، مشكب باالضطراب(19)البقرة:
 صػػيةبه مػػف السػػماء ىاطػػؿه  .اءه كأصػػداءه ةه، كفيػػو أضػػك ، كفيػػو فػػزعه كحيػػر كفيػػو ىػػكؿه كرعػػب

. (20)البقػػػػػػػػػػػرة: چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ(19)البقػػػػػػػػػػػرة:چڦ     ڦ  ڦ  ڦ  چغزيػػػػػػػػػػػر
أيػػػػف يػػػػذىبكف. كىػػػػـ  . أم كقفػػػػكا حػػػػائريف ال يػػػػدركف(20)البقػػػػرة: چ ڈ  ژ  ژ  ڑچ

إفَّ الحركػػة التػػي  (ُٗالبقػػرة: ) چ  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃ چمفزعػػكف 
، إلػػى الظممػػات كالرعػػد كالبػػرؽ ، إلػػى الحػػائريف ف الصػػيةب الياطػػؿالمشػػيد كمػػو: مػػ تغمػػر

، التي تقؼ عندما يخيةـ الظبلـ .. إفَّ ىػذه ، إلى الخطكات المركعًة الكجمةً  المفزعيف فيو
                                                 

 .33ص، مف ببلغة القرآف ،بدكم، أحمد ( (1
 ،1975، عتػػػر، حسػػػف ضػػػياء الػػػديف :، كانظػػػر198صف ببلغػػػة القػػػرآف، مػػػ ،بػػػدكم، أحمػػػد     ( (2

 .  280ص، النصر، حمب ، دار1الخالدة، ط المعجزة بيةنات
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حركػػػة التيػػػو كاالضػػػطراب  –عػػػف طريػػػؽ التػػػأثر اإليحػػػائي  –الحركػػػة فػػػي المشػػػيد لترسػػػـ 
منػػافقكف .. بػػيف لقػػائيـ لممػػؤمنيف ، كدعػػكتيـ كالقمػػؽ كاألرجحػػة التػػي يعػػيش فييػػا أكلئػػؾ ال

لمشياطيف . كبػيف مػا يقكلكنػو لحظػة ثػـ ينكصػكف عنػو فجػأةن . بػيف مػا يطمبكنػو مػف ىػدلن 
.. فيػك مشػيد حسػي يرمػز لحالػة نفسػيَّة كيجسةػـ بلؿ كظػبلـكنكر كما يفيئكف إليػو مػف ضػ

 .   (1)صكرة شعكريَّة "
فالصػػفة ىنػػا تضػػيؼ ( 50: )فصػػمت چہ  ہ  ھ  ھ  چ : قكلػػو تعػػالى      

أكد، ككاف مػف الممكػف أف ييقػاؿ شيئان آخر إلى حسيَّة التذك ؽ كاالىتماـ بيذا أجدر مف الت
ػػؿ حسػػيَّة كػػؿ عظػػيـه" كمػػا يػػرد فػػي غيػػر مكػػاف عػػذابه " ، كلكنػػو البيػػاف القرآنػػي الػػذم يفضة

    (2) .لمعرب بؿ مكافقةن لمجنس البشرم معنكم ليس مراعاةن 
ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  چ:قكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى      

ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷    ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  

 (.17-15)إبراىيـ: چ﮾   ﮿  ﯀  ﯁  ﮽﮼
: " كالمشػػػيد ىنػػػا عجيػػػب ، إنَّػػػو مشػػػيد الخيبػػػة لكػػػؿ جبػػػارو عنيػػػد يقػػػكؿ  سػػػيد قطػػػب      

جينَّـ كصػكرتو  مشيد الخيبة في ىذه األرض كلكنو يقؼ ىذا المكقؼ، كمف كرائو تخايؿ
فييػػا، كىػػك يسػػقى مػػف الصػػديد السػػائؿ مػػف الجسػػـك يسػػقاه بعنػػؼ فيتجرعػػو غضػػبان ككرىػػان، 

اف نكػػػػاد نممحيمػػػػا مػػػػف خػػػػبلؿ ، كالتقػػػػزز كالتكػػػػر ه باديػػػػيسػػػػيغو، لقذارتػػػػو كمرارتػػػػوكال يكػػػػاد 
ت بأسػػبابو المحيطػػة بػػو مػػف كػػؿ مكػػاف، كلكنَّػػو ال يمػػكت، ليسػػتكمؿ ! كيأتيػػو المػػك الكممػػات
ف كراءه عػػػذابه غمػػػيظ .. إنَّػػػو مشػػػيده عجيػػػب يرسػػػـ الجبػػػار الخػػػائف الميػػػزـك ، كمػػػعذابػػػو

ؾ كممػػػة )غمػػػيظ( فػػػي ككراءه مصػػػيره يخايػػػؿ لػػػو عمػػػى ىػػػذا النحػػػك المػػػركةع الفضػػػيع كتشػػػتر 
ؽ كالخيػر ، تنسيقان لػو مػع القػكَّة الغاشػمة التػي كػانكا ييػددكف بيػا دعػاة الحػتفضيع المشيد

مفخػػػػـ يػػػػكحي بشػػػػدَّة العػػػػذاب كفضػػػػاعة المكقػػػػؼ فصػػػػكت الظػػػػاء ال (3)"كالصػػػػبلح كاليقػػػػيف
تو يكحي بقكَّة القذارة في تمؾ الماء .   كالمشيد ، كما أفَّ الصاد في كممة صديد بقكَّ

                                                 
 .  46ص ،1ج، في ظبلؿ القرآف ،قطب    ( (1
 . 118 ص ،جماليات المفردة القرآنية ،أحمد، ياسكؼ     ( (2
 .2093ص ،4ج ظبلؿ القرآف،في  ،قطب     ( (3
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نجػػػػد حسػػػػيَّة ىػػػػذه المفػػػػردة ( 94)الحجػػػػر:  چٺ  ٺ  ٺ  چ  :كفػػػػي قكلػػػػو تعػػػػالى      
ال يعنػي بقػاء  ، كالصػدع ىنػانى الػدَّعكة اإلسػبلميَّة كمشػقتيا" كفضميا في رسـ مع"اصدع

ممػػات الخػػالؽ عػػزَّ كجػػؿ تشػػؽ ، كال يكػػكف ىػػذا فػػي التحطػػيـ ، فكػػأفَّ كظػػاىران أثػػر الػػدَّعكة 
 (1).القمكب
ر الرسػػػكؿ بمػػػا أمػػػره اهلل أف يجيػػػمفػػػردة يقػػػكؿ سػػػيد قطػػػب فػػػي ظبللػػػو: "كفػػػي ىػػػذه ال      
الصػدع  داللةن عمى القػكَّة كالنفػاذ ... إفَّ  -أم شقاء  –، كيسمَّى ىذا الجير صدعان يبمغو

لجيػػر بكػػؿ مقكماتيػػا ككػػؿ مقتضػػياتيا. ضػػركرة فػػي الحركػػة بيػػذه بحقيقػػة ىػػذه العقيػػدة كا
لغافيػػة ، كيػكقظ المشػػاعر المتبمػػدة، ، فالصػػدع القػكم النافػػذ ىػك الػػذم ييػػز الفطػرة االػدَّعكة

، لحقيقػػػة ال يعنػػػي الغمظػػػة المنفةػػػرة... كالصػػػدع بحقيقػػػة ىػػػذه اكيقػػػيـ الحجػػػة عمػػػى النػػػاس
فالصػػدع يػػدؿ عمػػى القػػكَّة كالنفػػاذ، كالصػػاد فػػي ىػػذه   (2)"ة الػػذَّكؽ كالجبلفػػة!خشػػكنة كقمَّػػكال

 . معناىا بالقكَّة في تمؾ المفظة الكممة يكحي
يقػػكؿ أبػػك زيػػد، نايػػؿ ممػػدكح: "كلنػػا أف نتسػػاءؿ عػػف سػػر التعبيػػر القرآنػػي بالصػػدع  

 عميػػو كسػػمـ بػػدالن مػػف الحطػػـ حػػاؿ األمػػر بتبميػػغ الػػدعكة، كالجػػكاب: أفَّ الرسػػكؿ صػػمى اهلل
فىػػت عقػػكليييـ، إذف فميمتػػو بػػالتبميغ صػػعبة فيػػك يشػػؽ طريػػؽ  بيًعػػثى لقػػكـو قسػػت قمػػكبيييـ كجى
الػػدعكة بصػػعكبة لمكصػػػكؿ إلػػى اليػػػدؼ. ثػػـ إنَّػػػوي عميػػو الصػػػبلة كالسػػبلـ لػػػـ يػػأًت لتحطػػػيـ 
ٌنمػػا بيًعػػثى عميػػو السػػبلـ إلعمارىػػا باإليمػػاًف كبنائيػػا عمػػى أسػػاس اإلحسػػاف مػػف  النفػػكس كا 

 (3)تبميًغًو دعكة اهلل تبارؾ كتعالى، كال أشرؼ كال أسمى مف بناء النفكس".خبلؿ 
مػػف دكاعػػي الشػػدَّة كالكعيػػد كجػػكد  (12البػػركج:)چۀ  ۀ   ہ  ہ   چ  :قكلػػو تعػػالى      

، ذلؾ الكقػػػكؼ عمػػػى الػػػدَّاؿ كتكريرىػػػا، ككػػػفػػػي الكممػػػة أك المفػػػردة القرآنيَّػػػةالطػػػاء كالشػػػيف 
 (4).كسككف الطاء كما في بطش

                                                 
 . 108ص، جماليات المفردة القرآنية ،ياسكؼ، أحمد     ( (1
 . 2155-2154ص ،4جفي ظبلؿ القرآف ،  ،قطب     ( (2
أبك زيد، نايؿ ممدكح، دراسات في إعجاز القرآف البياني، جامعة مؤتة، كمية الشريعة، قسػـ      ( (3

ـ، 2006، 1أصػػػػكؿ الػػػػديف، دار راـ لمتكنكلكجيػػػػا كالكمبيػػػػكتر، مطبعػػػػة األزىػػػػر، مؤتػػػػة، ط
 .125-124ص

 .  83ص، جمالية المفردة القرآنية ،ياسكؼ     ( (4
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ظيػػػار حقيقػػػة الػػػبطش كشػػػدَّتو فػػػي ىػػػذا المكضػػػع ىػػػك الػػػذم يقػػػكؿ سػػػيد قطػػػب: "       كا 
يناسػػب مػػا مػػرَّ فػػي الحػػادث مػػف مظيػػر الػػبطش اليزيػػؿ الػػذم يحسػػبو أصػػحابو، كيحسػػبو 

ار، الػػػػذم لػػػػو ممػػػػؾ النَّػػػػاس فػػػػي األرض كبيػػػػران شػػػػديدان، فػػػػالبطش الشػػػػديد ىػػػػك بطػػػػش الجبػػػػ
تسػمطكف عمػى رقعػة مػف األرض يف ي، ال بطش الضعاؼ الميازيػؿ الػذالسمكات كاألرض

 كىك الرسػكؿ  –. كييظير التعبير العبلقة بيف المخاطىب محدكدة، في رقعة مف الزماف
ربَّػػؾ الػػذم تنسػػب إلػػى  چۀ  ۀ   ہ  ہ   چ كىػػك اهلل عػػزَّ كجػػؿ كىػػك يقػػكؿ:  كالقائػػؿ –

ذم ، كليػػذه النسػػبة قيمتيػػا فػػي ىػػذا المجػػاؿ الػػربكبيتػػو، كسػػندؾ الػػذم تػػركف إلػػى معكنتػػو
فصػػػكت الطػػػاء المفخػػػـ فػػػي ىػػػذه المفظػػػة يشػػػي بقػػػكَّة  (1)يػػػبطش فيػػػو الفجػػػار بػػػالمؤمنيف "

 .كالفتؾالبطش 
 چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڤٹ  ٹ   ڤچ:قكلػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػالى      

آنػي كمكافقػة الكضػع المغػكم نبلحظ ىنا في كممة مطػر دقَّػة االنتقػاء القر ( 84)األعراؼ: 
ػػػالسػػػميـ تػػػدفؽ ميػػػاه، ، كأغػػػزر طػػػر ال الغيػػػث؛ ألنَّػػػو أقػػػكلت الم، فالصػػػيغة القرآنيَّػػػة اختصَّ

، كقػػػد ذكػػػره القػػػرآف عمػػػى سػػػبيؿ االسػػػتعارة فػػػي قكلػػػو عػػػزَّ كجػػػؿ فناسػػػب عقكبػػػة المجػػػرميف
.  فصػػػػػػػػكت الطػػػػػػػػاء مفخػػػػػػػػـ قػػػػػػػػكم (ِّألنفػػػػػػػػاؿ: )ا چ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ

 كالمطر قكم يتدفؽ بغزارة .
ڻ   ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ چ  :قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى      

 (.ِٖ-ِٕلفرقاف: )ا چڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  
، يصكةر نػدـ الظػالميف هلل مشيدان مف مشاىد يـك القيامةيعرض اقكؿ سيد قطب: "ي      
، مشػػيد لمسػػامع أنَّػػو لػػف ينتيػػي كلػػف يبػػرح ، يخيَّػػؿ ليف، يعرضػػو عرضػػان طػػكيبلن مديػػدان الضػػ

، كيصػػمت كػػؿ شػػيء مػػف حكلػػو ..ى يديػػو مػػف النَّػػدـ كاألسػػؼ كاألسػػى.الظػػالـ يعػػض عمػػ
كيػػركح يمػػد فػػي صػػكتو المتحسةػػر، كنبراتػػو األسػػيفة كاإليقػػاع الممػػدكد يزيػػد المكقػػؼ طػػكالن 

شػػػػاركاف فػػػػي النَّػػػػدـ كاألسػػػػؼ كيزيػػػػد أثػػػػره عمقػػػػان ، حتَّػػػػى ليكػػػػاد القػػػػارئ لآليػػػػات كالسػػػػامع ي
ك يجمػػع ، أا. إنَّمػػا ىػػك يػػداكؿ بػػيف ىػػذه كتمػػؾ! فػػبل تكفيػػو يػػد كاحػػدة يعىػػض  عمييػػكاألسػػى

                                                 
 .  3874ص ،6ج، آففي ظبلؿ القر  ،قطب     ( (1
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ػػو عمػػى اليػػديف بينيمػػا لشػػدَّة مػػا يعانيػػو مػػف النَّػػدـ الػػبلذع ، كىػػي حركػػة المتمثةػػؿ فػػي عىضة
 (1)معيكدة يرمز بيا إلى حالة نفسيَّة فيجسةميا تجسيمان "

، كالت اإلنسػػػاف ، فينػػػدـ بعػػػد فػػػكات األكآففينػػػا صػػػرخات النَّػػػدـ ييتػػػؼ بيػػػا لسػػػاف       
 ساعة مندـً . 

، كالتػػذك ر كتابو)التصػػكير الفنػػي فػػي القػػرآف(: "فيػػذا النَّػػدـ الطكيػػؿ كيقػػكؿ قطػػب فػػي      
لما مضى، مصحكبان بالنَّغمة الطكيمة الممطكطة ، كالمكسػيقى المتمكجػة المديػدة ، يخيَّػؿ 
طالػة مكقػؼ النَّػدـ تتسػؽ مػع التػأثير الكجػداني  إليؾ الطكؿ، كلك أفَّ المفظ نسبيان قميػؿ ، كا 

 . (2)المطمكب "
كحػػػػده عمػػػػى كؿ أيضػػػػان: "فيػػػػذا )ظػػػػالـه( يقػػػػؼ يػػػػـك القيامػػػػة، ككأنَّمػػػػا ىػػػػك كاقػػػػؼه كيقػػػػ      

: كفى يا أخانا فبل فائػدة ! مػع أفَّ المسرح، يبدئ كيعيد في النَّدـ؛ حتى لىتيَـّ بأف تقكؿ لو
فيػذه المكاقػؼ  (3)"يخيَّؿ إليؾ أنَّيا طكيمػة طكيمػة ؛ كلكفة التي يستغرقيا قصيرةه نسبيان المدَّ 

الَّ تمػؾ األصػكات القكيػة لتي تمثةػؿ الظػالميف كالحسػرة عمػى مػا فػاتيـ ال يناسػبيا إالمؤثرة ا
 .)الطاء، كالضاد(

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ڻں  ں  ڻ     ڻ  ڻ چ:قكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى      

ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  

ج: الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ) چ﮼  ﮽  ﮾   ﮿  ﯀  ﯁                   
91-22) 
ثيػابه ، ىػذه ، حافػؿه بالحركػة المتكػررةصاخبه  قطب: "فيذا مشيده عنيؼه يقكؿ سيد       

ؿ ، يصير بػو مػا فػي البطػكف ، كىذا حميـ يصب مف فكؽ الرؤكسمف النَّار تقطَّع كتفصَّ
الػػذيف  ؛ فييػػب  العػػذاب يشػػتد، كيتجػاكز الطاقػػة. كىػػذا ىػك كالجمػكد، كىػػذه مقػػامع مػف حديػػد

كىػا ىػـ أكالء " األليـ فييمػكف بػالخركج مػف ىػذا "الغػـ ، كالضربف الكىج كالحميـكفركا م

                                                 
 . 2559، ص5ج، في ظبلؿ القرآف ،قطب    ( (1
 . 138ص ،التصكير الفني في القرآف ،سيةد ،قطب    ( (2
 .  138ص، التصكير الفني في القرآف ،سيةد ،قطب    ( 3)
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د كفى بعنػػػػؼ:  كرة مػػػػف أكلػػػػى كيظػػػػؿ  الخيػػػػاؿ يكػػػػرر ىػػػػذه الصػػػػ  چ       چييػػػػرى
  (1).يؼ"، حتَّى يصؿ إلى حمقة الخركج ثـ الرَّد العنحمقاتيا إلى آخيرتيا

، لو فيقػكؿ: "طب عمى ىذه اوية في ظبلكيعمةؽ سيد ق         إنَّػو مشػيد عنيػؼ صػاخبه
خيػػاؿ حافػؿه بالحركػػة ، مطػكؿه بالتخييػػؿ الػذم يبعثػػو فػي الػػنَّفس نسػؽ التعبيػػر، فػبل يكػػاد ال

ػػؿ، ىػػذه اينتيػػي مػػف تتبعػػو فػػي تجػػد ًده مػػيـه سػػاخف ! كىػػذا حلثيػػاب مػػف النَّػػار تقطَّػػع كتفصَّ
! و عمػػى الػػرؤكسكف كالجمػػكد عنػػد صػػبة ، ييصػػير بػػو مػػا فػػي البطػػييصػػب  مػػف فػػكؽ الػػرؤكس

، فييػب  " ىػك العػذاب يشػتد، كيتجػاكز الطاقػة... كىػذا ىذه سياطه مػف حديػد أحمتػو النَّػارك 
ىػـ  الغػـ" كىػاب األلػيـ ييمػكف بػالخركج مػف ىػذا "فالذيف كفركا مف الكىج كالحميـ كالضػر 
"كذكقكا عذاب الحريؽ".. كيظػؿ الخيػاؿ يتكػرر ىػذه  أكالء يردكف بعنؼ، كيسمكف التأنيب

لمشػػػاىد مػػػف أكلػػػى حمقاتيػػػا إلػػػى اخراىػػػا، حتػػػى يصػػػؿ إلػػػى حمقػػػو محالػػػة الخػػػركج كالػػػرد ا
العنيػػؼ، ليبػػدأ فػػي العػػرض مػػف جديػػد كال يبػػارح الخيػػاؿ ىػػذا المشػػيد العنيػػؼ، ليبػػدأ فػػي 
العػػرض مػػف جديػػد كال يبػػارح الخيػػاؿ ىػػذا المشػػيد العنيػػؼ المتجػػدد إالَّ أف يمتفػػت الجانػػب 

عرضػػػػػو. فأصػػػػػؿ المكضػػػػػكع أف ىنػػػػػاؾ خصػػػػػميف االخػػػػػر، الػػػػػذم يسػػػػػتطرد السػػػػػياؽ الػػػػػى 
اختصػػػػػمكا فػػػػػي ربيػػػػػـ، فأمػػػػػا الػػػػػذيف كفػػػػػركا بػػػػػو فقػػػػػد كنػػػػػا نشػػػػػيد مصػػػػػيرىـ المفجػػػػػع منػػػػػذ 
لحظة...كتمؾ عاقبة الخصػاـ فػي اهلل. فيػذا فريػؽ كذلػؾ فريؽ...فميتػدبر تمػؾ العاقبػة مػف 

فيػػػو ال تكفيػػػو اويػػػات فػػػي اهلل. فيػػػذا فريػػػؽ كذلػػػؾ فريػػػؽ... فميتػػػدبر تمػػػؾ العاقبػػػة مػػػف ال تك
 (2)اويات البينات، كمف يجادؿ في اهلل بغير عمـ كال ىدل كال كتاب منير".

ژ  ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  چ  قكلػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػالى:      

  (65النساء: ) چگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں 
زاد كيكػػرر العمميػػة المفزعػػة، ككممػػا  فالخيػػاؿ ىنػػا يظػػؿ يسػػتعرض المشػػيد المػػركع،      

فزعػػا كارتياعػػا، زاد إقبػػاال عمػػى التكػػرار؛ ذلػػؾ أفَّ اليػػكؿ يشػػد إليػػو الػػنفس كيكثقيػػا، كممػػا 
 (3) ىمت منو بالفرار.

                                                 
 . 138–137ص، التصكير الفني في القرآف ،سيةد ،قطب    ( (1
 .2414، ص4ج ،في ظبلؿ القرآف ،قطب    ( (2
 .136ص، التصكير الفني في القرآف ،قطب    ( (3
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 رر،مشػيد شػاخص متكػ إنػو مشػيد ال يكػاد ينتيػي،قطب في الظبلؿ: " كيقكؿ سيد      
لسػياؽ ! كاكال ينصػرؼ عنػو، إنَّػو اليػكؿ، كلميػكؿ جاذبيػةه آسػرةي قػاىرةي  يشخص لػو الخيػاؿ،

 جممػة...فيرسمو كذلؾ عنيفا مفزعا بشػطر لمشيد كيكرره بمفظ كاحد..."كمما" يرسـ ذلؾ ا

گ  گ  چ  كيرسػػمو عجيبػػا خارقػػا لممػػألكؼ بتكممػػة الجممػػة... چک   گ   گ  چ 

كيجمؿ اليكؿ الرىيب المفزع العنيؼ كمو في جممةو شرطيةو كاحػدةو ال تزيػد! ذلػؾ  چڳ 
 ، كىك مقصكد كىك جزاء كفاؽ: ليذكقكا العذاب-اإليمافكقد تييأت أسباب -جزاء الكفر

)النسػػػاء:  چںڱ    ڱ   ڱ  ڱ    چ ادر عمػػػى الجػػػزاء حكػػػيـ فػػػي تكقيعػػػوذلػػػؾ أف اهلل قػػػ
، كالضػػػاد فػػػي نضػػػجت صػػػميـ تػػػكحي بقػػػكَّة الحريػػػؽ كشػػػدَّتو. فالصػػػاد فػػػي كممػػػة ني (1)(65

 تكحي كذلؾ بشدَّة الحريؽ الذم أتمؼ جمكدىـ كصيرىا . 
إذ تيصػمييـ  -النػار-امح الركاشػدة: "فمقػد أكقىػعى مػا تدركػو حاسػة الممػسكقد قػاؿ سػ

النػػػار فتحػػػرؽ جمػػػكدىـ، ككٌممػػػا نًضػػػجىت يىقيػػػؿ بعػػػد ذلػػػؾ ليحسػػػكا، أك يممسػػػكا العػػػذاب ألفَّ 
مبلمسة الشيء أخؼ مف تذكقو، كلكنَّوي جعػؿ عػذاب جيػنَّـ ذكقػان أك طعمػان؛ فقػاؿ "ليػذكقكا 

 (2)ة أبمغ في التأثير".العذاب" مما جعؿ الصكرة الذكقيَّ 
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  چ قكلػػو تعػػالى:      

 (.31)الحج:چٿ  ٿ  ٹ     
: يقػكؿ سػػيد قطػػب: "انظػػر: لقػػد خػػرَّ مػػف السػػماء؛ انظػػر: لقػػد خطفتػػو الطيػػر، انظػػر      
ـى ىػػذهكت بػػو الػػريح فػػي مكػػاف سػػحيؽ، انظػػرلقػػد ىػػ  ، لقػػد اختفػػى المسػػرح كمػػف فيػػو ! كلػػ

جػػكدان، أك قػػراران ، أك ، أك ك  منبتػػان السػػرعة  الخاطفػػة ؟ لػػئبل يتػػكىـ أحػػد أفَّ لمػػف يشػػرؾ بػػاهلل
إنَّما يأتي في كمضة مف المجيػكؿ،  ، ميما يبمغ مف الحس كالقكَّة كالجاه كالبنيف ؛امتدادان 

  (3) !!!".ليذىب في كمضة إلى المجيكؿ

                                                 
 .683، ص2ج القرآف، ؿفي ظبل ،قطب      ( (1
الركاشػػػػدة، سػػػػامح ، جماليػػػػات التعبيػػػػر فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ، دار الصػػػػايؿ لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع،       ( (2

 .87ـ(، ص2013-2012، )1عماف، األردف، ط
 .  133-132ص، التصكير الفني في القرآف ،قطب      ( (3
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 (31)الحػج:  چڀ  ڀ  ڀ   ڀ چ  شػاىؽ إنَّو مشػيد اليػكم مػفكيقكؿ كذلؾ: "     
أك تقػذؼ بػو الػريح بعيػدان ( 31)الحػج: چٺ  ٺ چ كفي مثؿ لمح البصر يتمزَّؽ "

عف األنظار أك تيكم بػو الػريح مػف مكػاف سػحيؽ "  فػي ىػكَّةو لػيس ليػا قػرار ! كالممحػكظ 
( كفػي المنظػػر بسػػرعة تعاقػب خطكاتيػػا فػي المفػػظ ) بإلقػػاءىػك سػػرعة الحركػة مػػع عنفيػػا ك 

ي صػكرة صػادقة لحػاؿ مػف ، كىقرآف الكريـ في التعبير بالتصكيرعمى طريقة الاالختفاء 
اعػدة ، فييكم مف أفؽ اإليماف السامؽ إلى حيث الفناء كاالنطكاء ؛ إذ يفقػد القيشرؾ باهلل

؛ قاعػدة التكحيػد كيفقػد المسػتقىر اومػف الػذم يثػكب إليػو فتخطفػو الثابتة التػي يطمػئف  إلييػا
يػػػاح ، كىػػػػك ال يمسػػػؾ بػػػػالعركة األىػػػكاء كتخطػػػؼ الجػػػػكار  ح ، كتقاذفػػػو األكىػػػػاـ تقػػػاذؼ الرة

. (1)، التػػػي تربطػػػو بيػػػذا الكجػػػكد الػػػذم يعػػػيش فيػػػو " لثابتػػػةالػػػكثقى ، كال يسػػػتقر القاعػػػدة ا
 .  طفو تشير إلى شدَّة األخذ كالنزعفالطاء  في كممة فتخ

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں   چ  قكلو تعالى:        

ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ڻ  ڻ  ڻ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼    ﮽     ﮵ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  

 (.11-1)العاديات: چپ  پ  ڀ
، عنيفػة كفييػا خشػكنة كدمدمػة كفرقعػةإفَّ المكسيقى ىنػا شػديدة ك يقكؿ سيد قطب: "      

ػؿ مػا فييػا  تناسب الجك الصاخب المعفر الذم تنشئو القبكر المبعثرة ، كالصػدكر المحصَّ
ػػا أراد ليػػذا جػػك الجحػػكد كالكنػػكدبشػػدَّة كقػػكَّة ، كمػػا تناسػػب  ، كاألثػػرة كالشػػحَّ الشػػديد ... فممَّ

، تثيػره الخيػؿ العاديػة فػي جرييػا تػاره مػف الجػك الصػاخب المعفػر كػذلؾإطاران مناسبان ، اخ
الصػػػػباح ، المثيػػػػرة لمنقػػػػع  رة فجػػػػأةن مػػػػع، المغيػػػػخبة بأصػػػػكاتيا ، القادحػػػػة بحكافرىػػػػاالصػػػػا
طػار مػػف الصػػكرة كالصػػكرة ، الدَّاخمػػة فػػي كسػط العػػدك عمػػى غيػر انتظػػار فكػػاف اإلكالغبػار

... ييقسـ اهلل سػبحانو بخيػؿ المعركػة ، كيصػؼ حركاتيػا كاحػدةن كاحػدةن منػذ أف مف اإلطار
بحكافرىػػا   رتبػػدأ عػػدكىا كجرييػػا ضػػابحةن بأصػػكاتيا المعركفػػة حػػيف تجػػرم، قارعػػة لمصػػخ

، عػدك ، مثيػرةن لمنقػع كالغبػار، مغيرة فػي الصػباح البػاكر لمفاجػأة الحتى تكرم الشرر منيا
فتكقػع   غبار المعركة عمى غير انتظار ، كىي تتكسػط صػفكؼ األعػداء عمػى غيػر غػرَّة

                                                 
 .  2421–2420، ص4ج، في ظبلؿ القرآف ،قطب      ( (1
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و المخاطبكف بػالقرآف أك ! إنَّيا خطكات المعركة عمى ما يألفبينيـ الفكضى كاإلضطراب 
 .  ير إلى قكَّة ذلؾ المكقؼ كفضاعتوفأصكات التفخيـ في اويات السابقة تش  (1)"أك مرَّة
يقػػػػكؿ  سػػػػيد قطػػػػب: "كىػػػػك ( 10)العاديػػػػات: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  : قكلػػػػو تعػػػػالى      

 ،نت بيػػا كخبأتيػػا بعيػػدان عػػف العيػػكف... يحصػػؿ ألسػػرار الصػػدكر التػػي ضػػمشػػيد عنيػػؼ
كالصػػػاد فػػػي  .(2)و عنػػػؼ كشػػػدَّة كتعفيػػػر، فػػػالجك كم ػػػتحصػػػيؿ بيػػػذا المفػػػظ العنيػػػؼ القاسػػػي

ؿ تكحي  .بذلؾ العنؼ كتمؾ الشدَّة حيصة
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ﮲  ﮳  ﮴  چ :قكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى      

﮵  ﮶       ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻              ﮼  ﮽  ﮾  ﮿    ﯀  ﯁         

ڭ  ڭ                                  ڭ  ڭ  

 (26-17)الغاشية:  چۇ  ۇ
إفَّ المشػػػػػػيد الكمػػػػػي يضػػػػػػـ مشػػػػػيد السػػػػػػماء المرفكعػػػػػػة كاألرض يقػػػػػكؿ سػػػػػػيد قطػػػػػب:"     

، اه( السػناف ال راسػيىةن كال ممقػمتطاكؿ تبرز الجباؿ )منصػكبةالمبسكطة كفي ىذا المدل ال
ي كتبػػرز الجبػػاؿ منصػػكبة السػػناـ... خطػػاف أفقيػػاف كخطَّػػاف رأسػػياف فػػي المشػػيد اليائػػؿ فػػ

آف فػػي المسػػاحة الشاسػػعة كلكنيػػا لكحػػة متناسػػقة األبعػػاد كاالتجاىػػات ! عمػػى طريقػػة القػػر 
 . (3)"لتعبير بالتصكير عمى كجو اإلجماؿ، كفي اعرض المشاىد

الًجبػػاؿ كالًجمػػاؿ، فػػي مشػػيد فيػػذه ريشػػةه تجمػػع بػػيف السػػماء كاألرض ك كمػػا يقػػكؿ: "      
الطبيعػة؛ كالممحػكظ ىنػا ىػك )الضػخامة( اة ك ، مػف الحيػتمؾ اوفػاؽ الكسػيعة ، حدكدهكاحد

؛ كاألجػػػزاء مكزعػػػة بػػػيف االتجػػػاه األفقػػػي فػػػي السػػػماء كمػػػا تمقيػػػو فػػػي الحػػػس مػػػف اسػػػتيكاؿ
المنصػػػػكبة كاإلبػػػػؿ  المرفكعػػػػة كاألرض المبسػػػػكطة، كاإلتجػػػػاه الرأسػػػػي بينيمػػػػا فػػػػي الًجبػػػػاؿ

كممػا حجػاـ. ر المبػدع، فػي األشػكاؿ كاأل. كىذه دقَّةه تأخذىا عيف المصكة الصاعدة السناـ
ػػكر كػػذلؾ أفَّ لكحػػةن ط رز ، ال يبػػبيعيَّػػةن قاعػػدتاىا السػػماء كاألرضييبلحػػظ ىنػػا بعػػيف المصة

حجػـ ، أك مػا ىػك فػي لًجمػاؿ، كال يبػرز فييػا مػف األحيػاء إالَّ افييا مف الجمػاد إالَّ الًجبػاؿ
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حة التػػػػي تحػػػػد ىا ، ألنَّػػػػو أليػػػػؼ الصػػػػحراء الفسػػػػيالجمػػػػاؿ، كالجمػػػػؿ ىػػػػك الحيػػػػكاف المناسػػػػب
لقػػػكَّة فػػػي فالصػػػاد كالطػػػاء فػػػي اويػػػات السػػػابقة تػػػكحي بالضػػػخامة كا .(1)السػػػماء كالًجبػػػاؿ!"

 .  نصب الجباؿ كسطح األرض
( 49)يػػػػػػػس: چھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲چ تعػػػػػػػالى: قكلػػػػػػػو          

فيػػذه ىػػي الصػػيحة األكلػػى كىػػـ يتجػػادلكف كيتخاصػػمكف، فمػػـ يسػػتطيعكا حتػػى التكصػػية، 
 لقبكر.ألنَّيا عجمت بيـ إلى ا

يقػػػكؿ سػػػيد قطػػػب: "فيػػػي تأخػػػذىـ بغتػػػةن كىػػػـ فػػػي جػػػداليـ كخصػػػاميـ فػػػي معتػػػرؾ       
، كػػؿب عمػػى حالػػًو التػػي ىػػك حسػػابان فػػإذا ىػػـ منتيػػكف الحيػػاة، ال يتكقعكنيػػا كال يحسػػبكف ليػػا

عمييػػا، ال يممػػؾ أف يكصػػي بمػػف بعػػده، كال يممػػؾ أف يرجػػع إلػػى أىمػػو فيقػػكؿ ليػػـ كممػػة... 
ي قكلػػو يخصػػمكف تػػكحي بشػػدَّة فالصػػاد فػػ (2)أمػػاكنيـ منتيػػكف!". كأيػػف ىػػـ؟ إنيػػـ مثمػػو فػػي

 .  الجدؿ
پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى:     

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      

 (.2-1)الحج:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   
مػػف التيكيػػؿ... إنَّػػوي  يقػػكؿ سػػيد قطػػب: "مطمػػع عنيػػؼ رعيػػب... فػػإذا ىػػك أشػػد رىبػػةن       

ىػػك مشػػيد حافػػؿ بكػػؿ مرضػػعة ذاىمػػة عمػػا أرضػػعت تنظػػر كال تػػرل، كتتحػػرؾ كال تعػػي، 
كبكؿ حامؿ تسػقط حمميػا لميػكؿ المػركةع ينتابيػا... مشػيد مػزدحـ بػذلؾ الحشػد المتمػاكج، 
تكاد العيف تبصره لحظة التبلكة، بينما الخياؿ يتمبله، كاليكؿ الشاخص يذىبو، فػبل يكػاد 

غ أقصاه، كىك ىكؿ حي ال ييقاس بالحجـ كالضػخامة، كلكػف يقػاس بكقًعػًو فػي النفػكس يبم
كمػا تػذىؿ المرضػعة عػف طفميػا كفػي  -اودميَّة، في المرضعات الػذاىبلت عمػا أرضػعف
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، -فمو ثػدييا إاٌل لميػكؿ الػذم ال يػدع بقيَّػة مػف كعػي كبالنػاس  كالحكامػؿ الممقيػات حمميػفَّ
 (1)عذاب اهلل شديد"  كلكفسكارل كما ىـ بسكارل: "

ی    ی  جئ        یېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   یچقكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى:      

 چپ   ڀ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پحئ  مئ  ىئ   يئ   

 (.43-42)إبراىيـ: 
أربع صكر متتابعة متكاكمة، أك أربعة مشاىد لرؤية كاحدة، يتمػك يقكؿ سيد قطب: "      

رة شاخصػة فػي الخيػاؿ، كىػي صػكرة فريػدة بعضيا بعضان في االستعراض، فتتـ بيػا صػك 
لمفزع كالخجؿ كالرىبة كاالستسبلـ يتجمميا ظػؿ كئيػب سػاىـ، يكمػد األنفػاس، كىػي صػكرة 
ترسػػػػـ كػػػػذلؾ فػػػػي كسػػػػط حػػػػي: ىػػػػؤالء آدميػػػػكف، بيػػػػنيـ كبػػػػيف المسػػػػتمعيف صػػػػمة الجػػػػنس 
المشترؾ، كالحس المتشابو، فيي ترسـ فػي نفكسػيـ حيػو، كيصػؿ الشػعكر بيػا مػف ىػؤالء 

ىػػػؤالء بالمشػػػاركة الكجدانيػػػة كبالتخيػػػؿ المحسػػػكس، فػػػإذا قرأىػػػا القػػػارئ تمشػػػت رعػػػدة إلػػػى 
 (2) اليكؿ في حناياه، كأنَّما يمقاه!"

أخذىـ في اليػـك العصػيب الػذم تشػخص فيػو األبصػار مػف كما يقكؿ سيد قطب: "      
 الفػػزع كاليمػػع، فتظػػؿ مفتكحػػة مبيكتػػة مذىكلػػة، مػػأخكذة بػػاليكؿ ال تطػػرؼ كال تتحػػرؾ ثػػـ
ترسـ مشيدان لمقـك فػي زحمػة اليػكؿ مشػيدىـ مسػرعيف ال يمػككف عمػى شػيء، كال يمتفتػكف 
إلػػػى شػػػيء، رافعػػػيف رؤكسػػػيـ ال عػػػف إرادة كلكنَّيػػػا مشػػػدكدة ال يممكػػػكف ليػػػا حراكػػػان، يمتػػػد 
بصرىـ إلى ما يشاىدكف مف الرعب فبل يطرؼ كال يرتد إلييـ. كقمػكبيـ مػف الفػزع خاكيػة 

و أك يحفظكنػو أك يتذكركنػو، فيػي ىػكاءه خػكاء... ىػذا ىػك اليػـك خالية ال تضػـ شػيئان يعكنػ
الذم يؤخرىـ اهللي إليًو. حيث يقفكف ىػذا المكقػؼ، كيعػانكف ىػذا الرعػب، الػذم يرتسػـ مػف 
خبلؿ المقاطع األربعة مذىبلن آخذان بيـ كالطائر الصغير في مخالػب الباشػؽ الرعيػب... 

اخصة المكرىة المشػدكدة ، مػع القمػب المفػزع فالسرعة الميركلة المدفكعة، في الييئة الش
الطػػائر الخػػاكم مػػف كػػؿ كعػػي كمػػف كػػؿ إدراؾ... كميػػا تشػػي بػػاليكؿ الػػذم تشػػخص فيػػًو 
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األبصػػار... ىػػذا ىػػك اليػػـك الػػذم يػػؤخرىـ اهلل إليػػو، كالػػذم ينتظػػرىـ بعػػد اإلميػػاؿ ىنػػاؾ. 
تفخػػيـ فػػي اويػػات فأصػػكات ال (1)فأنػػذر النػػاس أنَّػػوي إذا جػػاء فػػبل اعتػػذار يكمئػػذ كال فكػػاؾ"

 السابقة تكحي بشدَّة ذلؾ اليـك كىكلو كبشدَّة الفزع كالخكؼ الذم يصيب الكافريف . 
ۓ   ﮲  ﮳  ﮴    ۓہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ  قكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى:      

 (.154)األعراؼ: چ﮵  ﮶  ﮷  ﮸ 
فَّ الغضػػب كػػاف يغريػػو عمػػى مػػا فعػػؿ كيقػػكؿ لػػو: "قػػؿ لقكمػػؾ أيقػػكؿ سػػيد قطػػب: "كػػ      
محػدكد، ينقصػو التبمػكر  -كما تػرل–". كىك تكفيؽ كذا، كجر برأس أخيؾ إليؾ ؽً لأك  ا،كذ

تشػػخيص"  الغضػػب، كأنَّػػوي إنسػػاف، يقػػكؿ فَّ أجمػػؿ مػػا فػػي ىػػذا التعبيػػر ىػػك "كالكضػػكح، فػػإ
كسػػكت، كيغػػرم كيصػػمت، فيػػذا "التشػػخيص" ىػػك الػػذم جعػػؿ لمتعبيػػر جمالػػو، كىػػك الػػذم 

عنػػػػو، أك عبَّػػػر عنػػػػو بمغػػػة زمانيػػػػةو فػػػبل تثريػػػػب أدركػػػو الزمخشػػػرم، ثػػػػـ لػػػـ يحكػػػػـ التعبيػػػر 
 (2)عميو"

سةػػـ المعنػػى، كيىيىػػبي لمجمػػاد العقػػؿ كالحيػػاة        كىػػذه اويػػة تػػدلنا عمػػى أفَّ القػػرآف قػػد ييجى
زيػػادةن فػػي تصػػكير المعنػػى كتمثيمػػو لمػػنفس، ففػػي اويػػة نحػػس بالغضػػب ىنػػا ككأنػػوي إنسػػاف 

ـ سػكت ككػؼَّ عػف تحريضػو كدفًعػًو فالصػاد يدفع مكسػى كيحثَّػوي عمػى االنفعػاؿ كالثػكرة، ثػ
 في كممة الغضب تكحي بشدَّة االنفعاؿ كالتأثر الذم أصاب مكسى عميو السبلـ . 

 (.11)الحاقة:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     چ  قكلو تعالى:       
قػػػد يشػػػتد األمػػػر المعنػػػكم كضػػػكحان فػػػي الػػػنفس كيقػػػكل لػػػدييا قػػػكَّةن تسػػػمح بػػػأف يكػػػكف       

اس عميو، فينا الطغياف المؤذف بالثكرة كالفكراف أصبلن يشبَّو بًو خركج الماء عػف أصبلن ييق
 حدةًه، لما فيًو مف فىٍكرىةو كاضطراب. فالطاء في كممة طغى تكحي بشدة الثكرة كالفكراف . 

ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ         ڳ  ڳ  ڱچ قكلػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػالى:       

الملججججج   ) چھ          ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳   ﮴      ﮵    ھھہ  ہ   ھ    ۀ  ۀ  ہ     ہ

5-7.) 
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ػػػعىرى بػػػًو        فيػػػذا التمي ػػػز مػػػف الغػػػيظ ييشػػػعر بشػػػدَّة مػػػا جنػػػاهي أكلئًػػػؾى الكفػػػرة، حتػػػى لقػػػد شى
كاغتػػاظ منػػو ىػػذا الػػذم ال يحػػس. فصػػكت الظػػػاء فػػي كممػػة الغػػيظ تػػكحي بشػػدَّة العػػػذاب 

 الذم يمقاه الكافركف . 
 چڱ  ڱ   ں  ں     ڱگ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ :قكلػػػو تعػػػالى    

 .(91األنبياء: )
ط بيػػػا الحػػػؽ عمػػػى الباطػػػؿ، ككممػػػػة " تػػػكحي بيػػػذه القػػػكَّة التػػػي ييػػػبفكممػػػة " القػػػذؼ      

الباطػػػػؿ، حتَّػػػػى يصػػػػيب رأسػػػػو " تػػػػكحي بتمػػػػؾ المعركػػػػة التػػػػي تنشػػػػب بػػػػيف الحػػػػؽ ك "يدمغػػػػو
 (1) .كيحطمو، فبل يمبث أف يمكت

" لئلضراب عف الحػديث فػي مكضػكع الميػك كالعػدكؿ عنػو يد قطب: ك" بؿيقكؿ  س      
إلػػى الحػػديث فػػي الكاقػػع المقػػرر الػػذم تجػػرم بػػو السػػنَّة كيقتضػػيو النػػامكس . كىػػك غمبػػة 

. كالتعبير يرسـ ىذه السنَّة في صكرةو حسيَّةو حيَّةو متحركػةو . فكأنَّمػا باطؿالباطؿ كزىكؽ ال
دماغػػو! فػػإذا ىػػك زاىػػؽ ىالػػؾ  ، فيشػػؽو عمػػى الباطػػؿفػػي يػػد القػػدرة تقػػذؼ بػػالحػػؽ قذيفػػة 

عػػة الكػػكف ، عميػػؽ فػػي تكػػكيف .. ىػػذه ىػػي السػػنَّة المقػػررة ، فػػالحؽ أصػػيؿ فػػي طبيذاىػػب
ارئ ال أصػػالة فيػػو ، كال سػػمطاف . كالباطػػؿ منفػػي عػػف خمقػػة ىػػذا الكػػكف أصػػبلن طػػالكجػػكد

حيػاة لشػيء  اهلل كال. كال بقػاء لشػيء يطػارده اهلل، كيقذؼ عميو بػالحؽ فيدمغػو ، يطاردهلو
حقيقػة التػي ! كلقػد ييخيَّػؿ لمنػاس أحيانػان أفَّ كاقػع الحيػاة يخػالؼ ىػذه التقذفو يػد اهلل فتدمغػو
، فييػػػا الباطػػػؿ متفشػػػيان كأنَّػػػو غالػػػب. كذلػػػؾ فػػػي الفتػػػرات التػػػي يبػػػدك يقررىػػػا العمػػػيـ الخبيػػػر

ف ىػػي إالَّ فتػػرة مػػف الزمػػاف ،  يمػػد  اهلل فييػػا مػػا كيبػػدك فييػػا الحػػؽ منزكيػػان كأنَّػػو مغمػػكب كا 
يشػػػاء، لمفتنػػػػة كاالبػػػػتبلء ثػػػػـ تجػػػػرم السػػػػنَّة األزليػػػة الباقيػػػػة التػػػػي قػػػػاـ عمييػػػػا بنػػػػاء السػػػػماء 
كاألرض كقامت عمييا العقائد كالدعكات سكاءن بسكاء . كالمؤمنكف باهلل ال يخالجيـ الشػؾ 
فػػي صػػػدؽ كعػػده كفػػػي أصػػػالة الحػػؽ فػػػي بنػػػاء الكجػػكد كنظامػػػو كفػػػي نصػػرة الحػػػؽ الػػػذم 

بػػو عمػػى الباطػػؿ فيدمغػػو .. فػػإذا ابػػتبلىـ اهلل بغمبػػة الباطػػؿ حينػػان مػػف الػػدَّىر عرفػػكا يقػػذؼ 
؛ ألفَّ فػػييـ ضػعفان أك نقصػػان كىػػك ـأنَّيػا الفتنػػة كأدركػػكا أنَّػو االبػػتبلء كأحس ػػكا أفَّ ربَّيػـ يػػربيي

                                                 

ـ، 1994، 1العمػػـ لممبليػػيف، طدار  تعبيػػر الفنػػي فػػي القػػرآف الكػػريـ،ال ،م شػػي  أمػػيفبكػػر       ( 1)
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، فيػػدعيـ يتجػػاكزكف ف يعػػدَّىـ السػػتقباؿ الحػػؽ المنتصػػر، كأف يجعميػػـ سػػتار القػػدرةيريػػد أ
ج ة الببلء يستكممكف فييا النقص كيعالجكف فييا الضػعؼ .. ككمَّمػا سػارعكا إلػى العػبلفتر 

ػػقصػػر اهلل عمػػييـ فتػػرة االبػػتبلء، كحقػػؽ عمػػى أيػػدييـ مػػا يشػػاء ا العاقبػػة فيػػي مقػػررة .. . أمَّ
" كاهلل يفعػػؿ مػػا يريػػد . ىكػػذا يقػػرر عمػػى الباطػػؿ فيدمغػػو فػػإذا ىػػك زاىػػؽ بػػؿ نقػػذؼ بػػالحؽ"

_  الحقيقػػة لممشػػركيف الػػذيف يتقكلػػكف عمػػى القػػرآف كعمػػى الرسػػكؿ _ القػػرآف الكػػريـ تمػػؾ 
ىػػك  . كىػػك الحػػؽ الغالػػب الػػذم يػػدمغ الباطػػؿ ، فػػإذاكيصػػفكنو بالسػػحر كالشػػعر كاإلفتػػراء

﮷          ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶چ  :قكلػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػالى (1)."زاىػػػػػػػػػػؽ

 .(4الصؼ: ) چ﮸
، فنجػد فاظو الدقيقػة المصػكةرة المكًحيػةر ألنبلحظ ىنا مقدرة القرآف الفائقة في اختيا      

 . فمػػثبلن كػػاف باإلمكػػافاـ كاالتصػػاؿ كاالجتمػػاع القػػكمفػػي كممػػة مرصػػكص معنػػى االلتحػػ
رىػػػا مػػػف الكممػػػات ، أك غياسػػػتعماؿ أم كممػػػة أخػػػرل مثػػػؿ مشػػػدكد، أك مجمػػػكع، أك مشػػػيَّد

 .ع في المفظة القرآنيَّة المختارة، لكف ىذا ىك اإلبدالتؤدم نفس المعنى
 لممػؤمنيف ترسػـ ليػـ طبيعػة ديػنيـ، كىذه الصكرة التػي يحبيػا اهلليقكؿ سيد قطب: "      

، كتكشػػػؼ ليػػػـ عػػػف طبيعػػػة التضػػػامف الكثيػػػؽ الػػػذم يرسػػػمو كتكضػػػح ليػػػـ معػػػالـ الطريػػػؽ
ف تتعػػػػاكف لبناتػػػػو كتتضػػػػامف " .. بنيػػػػاالمبػػػػدع: "كػػػػأنَّيـ بنيػػػػاف مرصػػػػكص التعبيػػػػر القرآنػػػػي

، كتسػػد ثغرتيػػا؛ ألفَّ البنيػػاف كمػػو ينيػػار إذا تخمَّػػت منػػو دكرىىػػاكتتماسػػؾ، كتػػؤدم كػػؿ  لىًبنىػػةو 
ذا تخمَّػت منػو لبنػة عػف أف تمسػؾ بأختيػا نتيػا . تقػدَّمت أك تػأخرت سػكاءلبنة عف مكا . كا 

.. إنَّػو التعبيػػر المصػكةر لمحقيقػػة ال لمجػرَّد التشػػبيو أك عمػػى جانبييػا سػػكاء تحتيػا أك فكقيػا
 .يعػػػة ارتباطػػػات األفػػػراد فػػػي الجماعػػػة، كلطبعػػػة الجماعػػػةالتعبيػػػر المصػػػكةر لطبيالعػػػاـ . 

، المتجػػو إلػػى ىػػدؼو مرسػػـك، داخػػؿ النظػػاـ ارتبػػاط الشػػعكر، كارتبػػاط الحركػػة  (2)."المرسػػـك
 كالصاد في كممة مرصكص تكحي بقكَّة التماسؾ كالتضامف الذم يحبو اهلل لممؤمنيف. 

سػػبيمو صػػفان كلػػـ يػػػذكر  قػػاؿ فاضػػؿ السػػامرائي: "إٌف اهلل يجػػب الػػذيف ييقػػػاتمكف فػػي 
غيػػرىـ ممػػف يحػػبيـ اهلل كذلػػؾ ألكثػػر مػػف سػػبب منيػػا أٌف نػػزكؿ اويػػة التػػي قػػرعى اهلل فييػػا 

                                                 
 .  2371ص ،4ج، في ظبلؿ القرآف ،قطب      ( (1
 .3554، ص6جفي ظبلؿ القرآف،  ،قطب      ( (2
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الػػذيف يقكلػػكف مػػا ال يفعمػػكف كػػاف بسػػبب النكػػكؿ أك بسػػبب أمػػر يتعمػػؽ بالقتػػاؿ... كمعنػػى 
اويػػػػة أٌف اهلل تعػػػػالى يحػػػػب الػػػػذيف يثبتػػػػكف فػػػػي الجيػػػػاد كيمزمػػػػكف مكػػػػانيـ كثبػػػػكت البنيػػػػاف 

مرصكص. كقيؿ: المراد أف يككنكا فػي اجتمػاع كممػتيـ كاسػتكاء نيػاتيـ كمػكاالة بعضػيـ ال
بعضان كالبنياف المرصػكص. كالحػؽ أٌف المعنيػيف مػراد أف فييػراد ثبػاتيـ فػي الحػرب كلػزـك 
مكانيـ كما ييرادي اجتماع كممتيـ كمكاالة بعضيـ بعضان. فالمراد أف يككنػكا صػفان ثابتػان فػي 

ف كقفػكا فػي صػؼو نياتيـ كأجسامي ـ، فإف تفرَّقت نياتيـ كتشتتت قمكبيـ لػـ يككنػكا صػفان كا 
 (1)كاحد... ككصؼ البنياف بأٌنو مرصكص لمداللة عمى شدة تماسكو كقٌكتو".

گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ    کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ قكلػػػو تعػػػالى:     

 .(46-44)فاطر: چڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    
ػا المغػكب        فالنَّصب ىك التعب كالمشقة التي تصيب المنتصب ألمره المزاكؿ لػو. أمَّ
ػػبفمػػ ػػا يمحقػػو مػػف الفتػػكر بسػػبب النَّصى ، كالمغػػكب ب نفػػس المشػػقَّة كالكمفػػة كالتَّعػػب. فالنَّصى

 (2) .كما يحدث منو مف الكبلـ كالفترة نتيجتو
كاأللفػػاظ مختػػارة لتتسػػؽ بجرسػػيا  فػػالجك كم ػػو يسػػر كراحػة كنعػػيـيقػكؿ  سػػيد قطػػب: "      

يقاعيا مع ىذا الجك ا ػزىفكا  . بػؿ " ال يتكػأ عميػو باللحاني الرحيـ.. حتَّى "الحى سػككف الجػاـز
ػػزىف كالمغػػكب ال يمٌسػػاىنيـ  " كالنَّصػػبلتخفيػػؼ . كالجنَّػػة "دار المقامػػة" بالتسػػييؿ كايقػػاؿ "الحى
فالصػػاد فػػي كممػػة  (3)"رتيػػبقي لمتعبيػػر كم ػػو ىػػادئ نػػاعـ . كاإليقػػاع المكسػػيمجػػرد مسػػاس

 نصب تكحي بالمشقة كالتعب الذم يصيب الكافريف. 
نجػػػػػػػػد أفَّ كممػػػػػػػػة  (91اإلنسػػػػػػػػاف:) چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  :قكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى      

 قمطريرا بثقؿ ط ئيا مشًعرةه بثقؿ ىذا اليـك . 
" فمفػػػػػردة "يترقَّػػػػػب(91القصػػػػػص: ) چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ چ  :قكلػػػػػو تعػػػػػالى      

يئػػة الحػػذر المتمفةػػت فػػي المدينػػة الػػذم يشػػيع فييػػا األمػػف كاالطمئنػػاف ، فػػي العػػادة ترسػػـ ى

                                                 
 .209-208، ص1السامرائي، فاضؿ، عمى طريؽ التفسير البياني ،ج    ( (1
 .  188ص، ي القرآفبكرم شي  أميف، التعبير الفني ف    ( (2
 .2944ص ،5جفي ظبلؿ القرآف،  ،قطب    ( 3)
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ػػة يمحظيػػا الًحػػس  البصػػ ػػو إلييػػا .كىػػذا يػػدل نا عمػػى أفَّ لؤللفػػاظ ظػػبلؿ خاصَّ ير، حينمػػا يكجة
 (1)، كحينما يستدعي صكرة مدلكليا الحسةية.انتباىو

، كيتكقَّػع سالقمػؽ الػذم يتمفَّػت كيتػكجَّ  يصػكةر ىيئػةقطب: "كلفظ" يترقَّب " يقكؿ سيد      
. فعاليىػػة تبػػدك فػػي ىػػذا المكقػػؼ كػػذلؾالشػػر فػػي كػػؿ لحظػػة .. كىػػي سػػمة الشخصػػيَّة االن

ميا بكممتػي "فػي المدينػة كالتعبير يجسةـ ىيئة الخكؼ كالقمؽ بيػذا المفػظ " ، كمػا أنَّػو يضػخة
ظـ ، فػػػأعقَّػػػب فػػػي المدينػػػةا كػػػاف خائفػػػان يتر ، فػػػإذينػػػة عػػػادةن مػػػكطف األمػػػف كالطمأنينػػػةفالمد

! كحالػة مكسػػى ىػذه تيميػـ أنَّػو لػـ يكػف فػي ىػذا الكقػػت الخػكؼ مػا كػاف فػي مػأمفو كمسػتقر
الَّ فمػا أرخػص أف ييزىػؽ أحػدي رجػاؿ الق صػر نفسػان فػي عيػكد الظمػـ مف رجػاؿ القصػر . كا 

ا " لػػك أنَّػػو كػػاف مػػليخشػػى شػػيئان فضػػبلن عمػػى أف يصػػبح "خائفػػان يترقَّػػب! كمػػا كػػاف كالطغيػػاف
 (2)."و مف قمب فرعكف كقصرهيزاؿ في مكان

َـّ معالجػػػة اسػػػتنتاجيَّة  مظػػػاىر الدةاللػػػة الصػػػكتيَّة فػػػ ي إذكػػػاء حػػػرارة الكممػػػة بيػػػذا تػػػ
، كتنػػاغـ الكممػػة الكاحػػدة فػػي كقػػع الجػػرس ج عباراتػػو ، فممػػس المفػػظ المفػػرد، كتػػكى  القرآنيَّػػة

ي الطػػػػكؿ كالمػػػػد المكسػػػػيقي لمصػػػػكت ، كمػػػػا تػػػػـ الكشػػػػؼ عػػػػف مقػػػػاطع صػػػػكتيَّة مغرقػػػػة فػػػػ
مؿ أفخميػا ، كنجد القرآف الكريـ يسػتعىذه المركبات الصكتيَّة في المغةكالتشديد رغـ ندرة 

تسػتكحي أىميتيػا ، ك ا صكتيَّان مدل شدَّتيا كىػدَّتيا، فيستميـ مف داللتيلفظان، كأعظميا كقعان 
د كالتفكير الحصيؼ. بالتمب ث الدقيؽ  ، أك تستقرم أحقيتيا  بالترص 

، ي التمػػػػاس أصػػػػكات الصػػػػفير فػػػػي كضػػػػكحياكمػػػػا تبينػػػػت داللػػػػة الػػػػنغـ الصػػػػاـر فػػػػ      
، الصػكت، كاصػطكاكيا فػي جيػاز السػمعكأصدائيا في أزيزىػا نتيجػة التصػاقيا فػي مػزج 

د ، كىػػي فػػي العبػػارة تجسةػػدم ميمػػة اإلعػػبلف الصػػريح عػػف الحػػدثفيػػي فػػي الكممػػات تػػؤ 
ممػػا  ، كعػػف العنايػػة حينػػان آخػػر ،ة حينػػان عػػف الشػػدَّ  ، فتعبةػػرحقيقػػة المػػراد فػػي التأكيػػد عميػػو
 ، كأزيزان مشدَّدان في السمع. يشكؿ نغمان صارمان في الصكت

مف األلفاظ الدقيقػة عنػد اطبلقيػا، بكػكف المفػظ  كما تكافرت في القرآف الكريـ طائفة      
 ، بحيػث يسػتخرج الصػكت مػفيدؿ عمى ذات الصكت، كالصػكت يتجمَّػى فيػو المفػظ نفسػو

لفػػػػاظ لممعػػػػاني بمػػػػا يشػػػػك ؿ ، كىػػػػذا مػػػػف مصػػػػاقبة األتؤخػػػػذ الكممػػػػة مػػػػف الصػػػػكتالكممػػػة، ك 
                                                 

 .186ص، التعبير الفني ،بكرم شي  أميف    ( 1)
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191 

 

، فيبػػػرز تأىيػػػؿ تسػػػمية الشػػػيء كف أصػػػكات الحػػػركؼ عمػػػى سػػػمة األحػػػداث، فتكػػػأصػػػكاتيا
يػدؿ معناىػا عمػى باسـ صكتو، كذلؾ مػف دقػائؽ القػرآف فأصػكات التفخػيـ أصػكات قكيَّػة ك 

بيػػر عػػف تمػػؾ األلفػػاظ قػػكَّةن كشػػدَّةن فػػي التع، ككركدىػػا فػػي ألفػػاظ القػػرآف أعطػػى القػػكَّة كالشػػدَّة
 المعاني التي استعممت ليا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



192 

 

 الخاتمــة5
بعد أف تناكلت الباحثة أثر أصكات التفخيـ في تشكيؿ بنية الكممة العربيَّة  

مت إلى النتائج التالية:  كداللتيا، تكصَّ
ان؛ فاستخدمكهي مقاببلن لئلمالة عمى نحا عمماء المغة بمصطمح )التفخيـ( نحكان ميغاير  -1

اإلطبلؽ. كقد سار عمى نيجيـ عمماءي التجكيد كالقراءات؛ حيث قالكا أفَّ اإلمالة 
 تيكافئ التفخيـ مف حيث إفَّ كيبلن منيما ضد الفتح.

تشترؾ المصطمحات التي استخدميا عمماء القراءات القرآنية كالتجكيد لمداللة  -2
ميًف كالتجسيـ كالٌربك كالتغميظ لمداللة عمى الفخامة عمى التفخيـ، مف مثؿ: التس

كالقكًَّة كالعظمة كالكثرة. كما استعمؿ كثير مف المحدثيف مصطمحي )التحميؽ( 
 ك)اإلطباؽ( مكافًئان صكتيان لمصطمح )التفخيـ(.

عدَّ عمماء القراءات القرآنية كعمماء التجكيد األصكات المستعمية جميعان مفخمة   -3
 يا سكاء أكانت مطبقة أـ غير مطبقة.في  أصًؿ نطق

تناظر األصكات المفخمة المستعمية )ص، ض، ط، ظ( األصكات المرققة )س،  -4
د، ت، ذ( عمى الترتيب. كليذا تتمٌيز األصكات المفخمة عمى المستكل الفيزيائي 

ف الثاني ) ؿ كالثاني f2بانخفاض قيمة الميككة (، ككجكد فرؽ بيف المككنيف األكَّ
 جكد في النظير المرقؽ.مما ىك مك 

تتأثر الصكامت كالصكائت بالصامت المفخَـّ المجاكر ليا، بحيث تزداد ًقيىـ  -5
الطاقة الصكتٌية لمصكامت المفخمة المستعمية غير المطبقة، عندما تككف ىذه 

 الصكامت متبكعة بالفتحة كتنخفض عندما تككف متبكعة بالكسرة.
6- ) يقتضي تحكيؿ )تاء االفتعاؿ( إلى  إفَّ اإلبداؿ الحاصؿ في صيغة )افتعىؿى

بو مف الصكت  صكت ييقارب التاء في المخرج، كلو صفة اإلطباؽ التي تقرة
 السابؽ، لكي ينسجـ معو.

يتـ تفخيـ الرَّاء كالبلـ بييئة نطقيَّة ال استعبلءى فييا كال اطباؽ، كتينطؽ حسب  -7
 السياؽ بالتفخيـ أك الترقيؽ.
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 المصادر والمراجع
، نصػػر اهلل بػػف محمػػد، المثػػؿ السػػائر فػػي أدب الكاتػػب كالشػػاعر، قٌدمػػو كٌعمػػؽ األثيػػرابػػف 

 .2عميو: أحمد الحكفي كبدكم طبانو، دار النيضة مصر، ط
شػػػػرح شػػػػافيو ابػػػػف ق(، 686)تاالسػػػػتراباذم، رضػػػػي الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف الحسػػػػف النحػػػػكم

محمػد نػػكر ا: مػػا كشػرح مبيميمػػا كضػبط  غريبيمػػحققي ،مػع شػػرح شػكاىده الحاجػب
 ،دار الكتػػػػب العمميػػػػة ،محمػػػػد محيػػػػي الػػػػديف عبػػػػد الحميػػػػد،محمد الزقػػػػزاؽ، الحسػػػػف
 .ـ(1975-ق1395)لبناف،-بيركت

اسػػػتيتية، سػػػمير شػػػريؼ، األصػػػكات المغكيػػػة: رؤيػػػة عضػػػكية كنطقيػػػة كفيزيائيػػػة،دار كائػػػؿ 
 ـ(.2003ـ، )1، 1، عماف، طكالتكزيع لمنشر

ـ، 1الكرنؾ، القاىرة، إفركف، الكسندر، الصكت، ترجمة: محمد عز الديف فؤاد، دار 
 ـ(.1962)

األنبارم، أبك البركات عبد الرحمف بف محمد بف أبي سعيد، أسرار العربية، عينيى 
 .بتحقيقو: محمد بيجت البيطار، مطبكعات المجمع العممي العربي، دمشؽ

األندلسػػػي، أبػػػك حيػػػاف محمػػػد بػػػف يكسػػػؼ، تػػػذكرة النحػػػاة، تحقيػػػؽ: عفيػػػؼ عبػػػد الػػػرحمف، 
 .1986يركت، مؤسسة الرسالة، ب

ي يػػاألنصػػارم، زكريػػا، شػػرح المقدمػػة الجزريػػة فػػي عمػػـ التجكيػػد، راجعػػو: أبػػك الحسػػف مح
الديف الكردم، عمؽ عميو: محمد غيػاث صػباغ، مؤسسػة مناىػؿ العرفػاف، بيػركت، 

 .2ـ، ط1990
 .1969، 3األنطاكي، محمد، الكجيز في فقو المغة، دار الشرؽ، ط

 ـ1971األنجمك، أنيس، إبراىيـ ، األصكات المغكية،
 .1965، 3أنيس، إبراىيـ ، في الميجات العربٌية، ط

 ـ.1978، 6أنيس، إبراىيـ، مف أسرار المغة، مكتبة األنجمك المصرية، ط
 ـ، مصر، مكتبة الشباب.1أيكب، عبد الرحمف، العربية كليجاتيا، 

 ـ،1، 1أيكب، عبد الرحمف، الكبلـ انتاجو كتحميمو، مطبكعات جامعة الككيت، ط
 ـ(،1984)

 .91،105ـ، بغداد، مطبعة المعارؼ، ص1أيكب، عبد الرحمف، محاضرات في المغة، 
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، كتػاب  ق(540)تالباذش، أبك جعفر أحمد بف عمي بف أحمد بف خمؼ األنصػارمابف 
ققو كقَّدـ لو: عبد المجيد قطاش، ط اإلقناع  ـ.1983، 1في القراءات السبع، حَّ

، 1المغكية كعيكب النطؽ، دار المعارؼ، ط البدراكم، زىراف، في عمـ األصكات
 .ـ1994

-1986،)1البدراكم، زىراف، مبحث في قضية الرمزية الصكتية، دار المعارؼ، ط
1987) 

 .ـ1950، 3بدكم، أحمد، مف ببلغة القرآف، دار النيضة، القاىرة، ط
 ـ1، 1األصػػػػػكات، القػػػػػاىرة، دار المعػػػػػارؼ، ط-بشػػػػػر، كمػػػػػاؿ محمػػػػػد عمػػػػػـ المغػػػػػة العػػػػػاـ

 ـ(.2000)
ىػػ(، الفػػرؽ بػيف الحػػركؼ الخمسػة، بغػػداد، تحقيػػؽ: 521-ىػػػ444البطميكسػي، ابػػف السػيد)

 .1976عمي زكيف، مطبعة العاني، 
 ـ.1994، 1بكرم شي  أميف، التعبير الفني في القرآف الكريـ، دار العمـ لممبلييف، ط

 ىػػػ(، إتحػػاؼ فضػػبلء البشػػر1117البنػػاء، شػػياب الػػديف أحمػػد بػػف محمػػد الػػدمياطي )ت 
ـ، ركاه كصػححو كعمػؽ عميػو: عمػي محمػد الضػباع، 1في القراءات األربعػة عشػر،

 دار الندكة الجديدة.
، دار النصػػػر، 1، خطػػػكات فػػػي التفسػػػير البيػػػاني، ط1971البيػػػكمي،  د.محمػػػد رجػػػب، 

 القاىرة.
: عبػػػد السػػػبلـ ىػػػاركف، كشػػػرح الجػػػاحظ، أبػػػك عثمػػػاف بػػػف يحيػػػى، البيػػػاف كالتبيػػػيف، تحقيػػػؽ

 .4ركت، ط، بيمكتبة الجاحظ
جػػػػاف كػػػػانتينك، دركس فػػػػي أصػػػػكات العربيَّػػػػة، نقمػػػػو إلػػػػى العربيَّػػػػة كذيَّمػػػػو بمعجػػػػـ صػػػػكتي 

الجامعػػػة التكنسػػػيَّة مركػػػز الًدراسػػػات كالبحػػػكث  –صػػػالح القرمػػػادم ،عربػػػي–فرنسػػػي
 .ـ1966 ،تكنس ،االقتصادية كاالجتماعية

شػكَّمو كشػرح الجرجاني، عبػد القػاىر بػف عبػد الػرحمف، دالئػؿ اإلعجػاز فػي عمػـ المعػاني 
غامضو كخرَّج شكاىده كقدَّـ لو ككضع فيارسو: ياسػيف األيػكبي، المكتبػة العصػرية 

 ـ.2000، 1بيركت، ط
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ـ، نيايػػػػة القػػػػكؿ المفيػػػػد فػػػػي عمػػػػـ تجكيػػػػد القػػػػرآف 2003الجريسػػػػي، محمػػػػد مكػػػػي نصػػػػر، 
المجيد، ضبطيا كصحَّحيا كخرَّج آياتيا: عبد اهلل محمػكد محمػد عمػر، دار الكتػب 

 ـ(.2003-ىػ1424، )1يركت، لبناف، طالعممية، ب
ىػػ(، التمييػد فػي معرفػة عمػـ 833الجزرم، أبك الخيػر محمػد بػف محمػد الدمشػقي )تابف 

ـ، تحقيػػػػػؽ: عمػػػػػي حسػػػػػػيف البػػػػػكاب، مكتبػػػػػة المعػػػػػارؼ، الريػػػػػػاض، 1,1التجكيػػػػػد، ط
 ـ. 1985

ىػػػ(، النشػػػر فػػػي القػػػراءات 833الجػػػزرم، أبػػػك الخيػػػر محمػػد بػػػف محمػػػد الدمشػػػقي )تابػػف 
ػػػرة األخيػػػرة: عمػػػي محمػػػد 1، 2طالعشػػػر،  ـ، أشػػػرؼ عمػػػى تصػػػحيحو كمراجعتػػػو لممَّ

 ـ.2002الضباع، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
شػػػرح طيبػػػة النشػػػر فػػػي القػػػراءات ىػػػػ(، 833الدمشػػػقي)ت الجػػػزرم، أحمػػػد بػػػف محمػػػدابػػػف 

 ـ.1950-ىػ1369، 1ط العشر، مطبعة البابي الحمبي، مصر، 
ق(، شرح طيبة 835بكر أحمد بف محمد الدمشقي)تالجزرم، شياب الديف أبك ابف 

النشر في القراءات العشر، ضبطو كعمؽ عميو: الشي  أحمد ميرة، دار الكتب 
 لبناف.–العممية ،بيركت 

جمكريا، بكردف، أساسيات عمـ الكبلـ، ترجمة: محي الديف حميدم، دار المدل لمثقافة 
 .1998، 1كالنشر ، ط

يجػػات العربيػػة فػػي التػػراث، الػػدار العربيػػة لمكتػػاب، ليبيػػا، الجنػػدم، أحمػػد عمػػـ الػػديف، الم
 ـ.1978تكنس، 

، 1982، 1جنػػي، أبػػك الفػػتح عثمػػاف، الخصػػائص، تحقيػػؽ: محمػػد عمػػي النجػػار، طابػػف 
 دار اليدل، بيركت.

 سر صناعة اإلعراب، دراسػة كتحقيػؽ: حسػف ىنػداكم، دار ،الفتح عثماف كابف جني، أب
 .ـ(1985-ػى1405)1، دمشؽ، طالقمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع

ىػػ(، المعػرَّب مػف الكػبلـ 450الجكاليقي، أبك منصكر، مكىكب بف أحمد بػف الخضػر )ت
األعجمػػػػػي عمػػػػػى حػػػػػركؼ المعجػػػػػـ، كضػػػػػع حكاشػػػػػيو كعمػػػػػؽ عميػػػػػو: خميػػػػػؿ عمػػػػػراف 

 ـ(1998-ىػ1419، )1المنصكر، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط
 بيركت. -ر الكتاب العربيالجكزية، ابف القيـ، بدائع الفكائد، دا
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الجػػػكىرم، اسػػػماعيؿ بػػػف حٌمػػػاد، الصػػػحاح تػػػاج المغػػػة كصػػػحاح العربيَّػػػة، تحقيػػػؽ: أحمػػػد 
 عىٌطار، دار العمـ لممبلييف، بيركت. عبدالغفكر

 الجيكسػػي، عبػػد اهلل محمػػد، التعبيػػر القرآنػػي كالداللػػة النفسػػيَّة، دار الغكثػػاني لمدراسػػات
 ـ.2006-ىػ1426، 1القرآنية، دمشؽ، حمبكني، ط

مػػدخؿ تػػاريخي  مقػػارف فػػي ضػػكء الت ػػراث  –حجػػازم، محمػػكد فيمػػي، عمػػـ المغػػة العربيػػة 
 شارع فيد السالـ، الككيت. 27كالمغات الساميَّة، ككالة المطبكعات 

حجػػازم، محمػػكد فيمػػي، مػػدخؿ الػػى عمػػـ المغػػة، مكتبػػة نيضػػة الشػػرؽ، جامعػػة القػػاىرة، 
1995. 

ـ، بيػػػػػركت، المكتبػػػػػة 1ـ(، 1998، )1جيػػػػػا، طحركػػػػػات، مصػػػػػطفى، الصػػػػػكتيات كالفنكلك 
 العصرية. 

 .  1979حساف، تماـ، المغة العربية معناىا كمبناىا، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 
 ـ.1992حساف، تماـ، المغة بيف المعيارية كالكصفية، دار الثقافة، الدار البيضاء، 

-ىػػػ1400دار البيضػػاء، )دار الػػ -حسػػاف، تمػػاـ، منػػاىج البحػػث فػػي المغػػة، دار الثقافػػة
 ـ(.1979

 ـ.1486-ىػ1406، 2الحسناكم، محمد، الفاصمة  في القرآف، دار عمار، عماف، ط
الديف صالح، دراسات في عمػـ المغػة الكصػفي كالتػاريخي كالمقػارف، دار  حسنيف، صبلح

 ـ(.1984-ىػ1405العمـك لمطباعة كالنشر، )
ػػو كعمَّػػؽ عميػػو: محمػػد الحصػػرم، محمػػكد خميػػؿ، أحكػػاـ قػػراءة القػػرآف الكػػر  يـ، ضػػبط نصَّ

طمحػػػة بػػػبلؿ منيػػػار، دار البشػػػائر اإلسػػػبلمية لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػع، بيػػػركت، 
 ـ(.1999-ىػ1420، )4لبناف، ط

الحفياف، أحمد محمكد عبد السميع، أشػير المصػطمحات فػي األداء كعمػـ القػراءات، دار 
 ـ(.2001-ىػ422، )1الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط

ـ، 1، 1ـ(، الدراسػػػات الصػػػكتية عنػػػد عممػػػاء التجكيػػػد، ط2003حمػػػد، غػػػانـ قػػػدكرم، )ال
 عماف، دار عمار.

حنفٌية، نادر جمعة عثماف، التحميؿ النطقي كالفيزيائي لؤلصكات المفخمة في العربٌية، 
 ـ.2010دار جميس الزماف، لمنشر كالتكزيع، 



197 

 

تعػػاؿ الٌصػػعيدم، مكتبػػة لفصػػاحة، شػػرح كتصػػحيح: عبػػد الماالخفػػاجي، ابػػف سػػناف، سػػر 
 .1969القاىرة،  -محمد عمي صبيح 
، 2دراسػػػة لغكيػػػة معجميػػػػة، دار المعرفػػػة الجامعيػػػة، مصػػػػر، ط -خميػػػؿ، حممػػػي، الكممػػػػة

1996. 
، مكتبػػػػػػػػػػػة الخريجي،الريػػػػػػػػػػػاضالخػػػػػػػػػػػكلي، محمػػػػػػػػػػػد عمياألصػػػػػػػػػػػكات المغكيػػػػػػػػػػػة،  عمػػػػػػػػػػػاف، 

 (.ـ1987-ق1407)،1ط
 ـ.1982، 1لبناف، طالخكلي، محمد عمي، معجـ عمـ المغة النظرم، مكتبة 

ـ، 1، 3ىػػ(، التيسػير فػي القػراءات السػبع، ط444الداني، أبك عمر عثماف بف سػعيد )ت
 ـ(.1985-ىػ1406عيني بتصحيحو أك تكيرتزؿ(، دار الكتاب العربي، بيركت، )

، 1(، التحديػػد فػػي اإلتقػػاف كالتجكيػػد، طػىػػ444أبػػك عمػػرك عثمػػاف بػػف سػػعيد )تالػػداني، 
-ق1407،)1مكتبػػػػػػػػػػة دار األنبػػػػػػػػػػار، طالحمػػػػػػػػػػد،  ـ، تحقيػػػػػػػػػػؽ: غػػػػػػػػػػانـ قػػػػػػػػػػدكرم1

 .162ـ(،ص1988
 داكد، محمد محمد، )د.ت(، العربية كعمـ المغة الحديث، دار غريب، القاىرة، )د.ط(.

 ـ.1985، 1دمشؽ، ط-النظرية كالتطبيؽ. دار الفكر-، عمـ الداللة العربيزالداية، فاي
كتاب جميرة المغة، دار  ىػ(،321دريد، أبك بكر محمد بف الحسف األزدم البصرم )ت

 بيركت.-صادر
دنيس، بيتر، كبنشف، إليكت، المنظكمة الكبلمٌية، دراسة في فيزياء كبيكلكجيا المغات 

 .(1991الشفيٌية، ترجمة: محي الديف حميدم، معيد اإلنماء العربي، بيركت، )
 .1981، 1الرازم، الفخر، التفسير الكبير، دار الفكر، بيركت، ط

ىػػ(، المفػردات 502بياني، أبك القاسـ، الحسػيف بػف محمػد بػف المفصػؿ )تالرَّاغب األص
فػي غريػػب القػػرآف، تحقيػػؽ: محمػػد سػػيةد كيبلنػػي، مطبعػػة مصػػطفى البػػابي، القػػاىرة، 

 ـ.1961
 الرافعي، مصطفى صادؽ، إعجاز القرآف كالببلغة النبكية، دار الكتاب العربي، بيركت.

لبيػػػػاف فػػػػي مجػػػػازات القػػػػرآف، مطبعػػػػة الرضػػػػي، الشػػػػريؼ محمػػػػد بػػػػف الحسػػػػيف، تمخػػػػيص ا
 ـ.1955-ىػ1375بغداد، -المعارؼ 
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الر ماني، عمي بف عيسى، النكت فػي إعجػاز القػرآف، ضػمف ثػبلث رسػائؿ فػي اإلعجػاز، 
 تحقيؽ: د.محمد زغمكؿ سبلـ، ك د.محمد خمؼ اهلل، دار المعارؼ، القاىرة.

مغػػكم، مكتبػػة الخػػانجي رمضػػاف عبػػد التػػكاب، المػػدخؿ إلػػى عمػػـ المغػػة كمنػػاىج البحػػث ال
 .1982، 1بالقاىرة، كدار الرفاعي بالرياض، ط

سػػػامح ، جماليػػػات التعبيػػػر فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ، دار الصػػػايؿ لمنشػػػر كالتكزيػػػع،  ،الركاشػػػدة
 ـ(.2013-2012، )1عماف، األردف، ط

الزبيدم، محمد مرتضى الحسيني، تاج العركس مف جكاىر القامكس، تحقيؽ: عبد 
راجعوي: مصطفى حجازم بإشراؼ لجنة فنية بكزارة اإلعبلـ،  العميـ الطحاكم،

 ـ(، مطبعة حككمة الككيت1984-ىػ1404)
الزجػػػاج، أبػػػك اسػػػحؽ إبػػػراىيـ بػػػف السَّػػػرم، معػػػاني القػػػرآف كاعرابػػػو، شػػػرح كتحقيػػػؽ: عبػػػد 

 ـ. 1988 –ىػ1408، 1الجميؿ عبده شمبي، عالـ الكتب، بيركت، ط
عنػػد أحمػػد فػػارس الشػػدياؽ، دار الفكػػر، دمشػػؽ، الزركػػاف، محمػػد عمػػي، الجكانػػب المغكيػػة 

 .1988، 1ط
الزركشي، بدر الػديف محمػد بػف عبػد اهلل، البرىػاف فػي عمػـك القػرآف، دار الفكػر، بيػركت، 

 .1ط
ىػػػػػػػػ(، الكشػػػػػػػاؼ عػػػػػػػف حقػػػػػػػائؽ 538الزمخشػػػػػػػرم، أبػػػػػػػك القاسػػػػػػػـ، محمػػػػػػػكد بػػػػػػػف عمػػػػػػػر )ت

 التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ، أكفيست، دار المعرفة، بيركت، د.ت. 
المفصػػؿ فػػي عمػػـ المغػػة، قػػدـ لػػو  ق(:538)ت القاسػػـ محمػػكد بػػف عمػػر كخشػػرم، أبػػالزم

، بيػػػركت   –كراجعػػػو كعمَّػػػؽ عميػػػو: محمػػػد عػػػز الػػػديف السػػػعيدم، دار إحيػػػاء العمػػػـك
 ـ(.1990-ػى1410)1لبناف، ط
أسػػػػاس الببلغػػػػة، د.ط، تحقيػػػػؽ  ق(:538محمػػػػكد بػػػػف عمػػػػر)تأبػػػػك القاسػػػػـ  الزمخشػػػػرم،

 لبنػػػػػاف،-بيػػػػػركت ر المعرفػػػػػة لمطباعػػػػػة كالنشػػػػػر،الػػػػػرحيـ محمػػػػػكد، دا األسػػػػػتاذ عبػػػػػد
 .ـ(1982-ػى1402)

ـ، الكشػػاؼ عػػف حقػػائؽ غػػكامض التنزيػػؿ كعيػػكف 1966الزمخشػػرم، محمػػكد بػػف عمػػر، 
 ، مطبعة مصطفى البابي، القاىرة. 1األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ، ط
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يعة، زيد، نايؿ ممدكح، دراسات في إعجاز القرآف البياني، جامعة مؤتة، كمية الشر أبك 
، 1قسـ أصكؿ الديف، دار راـ لمتكنكلكجيا كالكمبيكتر، مطبعة األزىر، مؤتة، ط

 ـ.2006
زيػػداف، جرجػػي، الفمسػػفة المغكيػػة كاأللفػػاظ العربيَّػػة، راجعػػو كعمَّػػؽ عميػػو: مصػػطفى كامػػؿ، 

 دار اليبلؿ.
جامعػػة -الزيػػدم، كاصػػد ياسػػر، فقػػو المغػػة العربيػػة، كزارة التعمػػيـ العػػالي كالبحػػث العممػػي

 ـ(.1987-ىػ1407المكصؿ، ) 
، جامعػة الشػارقة،  السامرائي، فاضػؿ، عمػى طريػؽ التفسػير البيػاني، كميػة اوداب كالعمػـك

 ـ(.2002-ىػ1423)
ىػػ(، األصػكؿ فػي النحػك، 316ابف السرَّاج، أبك بكر محمد بف سيؿ النحكم البغػدادم)ت

-ػىػػ1408) ف الفتمػػي، مؤسسػػة الرسػػالة، بيػػركت،يـ، تحقيػػؽ: عبػػد الحسػػ3، 4ط 
 .ـ(1988

 .محمكد ، عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي، دار النيضة العربية، بيركت ،السعراف
سػػممة بػػف مسػػمـ العػػكيتبي، اإلبانػػة فػػي المغػػة العربٌيػػة، تحقيػػؽ عبػػد الكػػريـ خميفػػة، مسػػقط، 

 د.ت.
 ـ، تحقيػؽ:5، 1ىػػ(، الكتػػاب، ط180سػيبكيو، أبػػك بشػر عمػػرك بػف عثمػػاف بػف قنبػػر)ت

 ـ.1982بيركت،  -د ىاركف، دار الجيؿعبد السبلـ محم

سػػيدة، عمػػي بػػف اسػػماعيؿ، المحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـ، تحقيػػؽ: مصػػطفى السػػقَّا كحسػػيف 
ار، ط  ـ.1958-ىػ1377، 1نصَّ

ق(،أسباب حدكث الحركؼ، تحقيؽ 428-ق 370سينا، أبك عمي،الحسيف عبداهلل،)ابف 
 ـ(.1983-ق1403، )1:محمد حساف الطٌياف كيحيى مير عمـ،ط

ـ، ىمع اليكامع فػي شػرح جمػع الجكامػع، تحقيػؽ كشػرح: 1980لسيكطي، جبلؿ الديف، ا
، دار البحكث العممية، الككيت، )د.ط(.  عبد العاؿ سالـ مكـر

السػػيكطي، عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر، المزىػػر فػػي عمػػـك المغػػة كأنكاعيػػا، شػػرحو: محمػػد 
 دار الفكر.أحمد جاد المكلى، عمي البجاكم، كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ، 
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ىػ(، إبراز المعاني 665شامة، عبد الرحمف بف اسماعيؿ بف إبراىيـ الدمشقي )تأبك 
ىػ( تحقيؽ 590مف حرز األماني في القراءات السبع عشر لئلماـ الشاطبي )ت

 كتقديـ كضبط: إبراىيـ عطكة عكض، دار الكتب العممية.
عنػي بنشػره: يكسػؼ تكمػا  الشدياؽ، أحمد فارس، الساؽ عمى الساؽ فػي مػا ىػك الفاريػاؽ

 البستاني، مكتبة العرب، مصر. 
، 1، االعجػػػػاز البيػػػػاني لمقػػػػرآف بػػػػيف النظريػػػػة كالتطبيػػػػؽ، ط1970شػػػػرؼ، حنفػػػػي محمػػػػد،

 المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية، القاىرة.
 ـ.1994، 1شي  أميف، بكرم، التعبير الفني في القرآف، دار العمـ لممبلييف، ط

، 7لبنػػػاف، ط -ي فقػػػو المغػػػة، دار العمػػػـ لممبليػػػيف بيػػػركتالصػػػالح، صػػػبحي، دراسػػػات فػػػ
 ـ(.1960-ىػ1379)

-ىػػ1421ـ، )1، 1الصيَّغ، عبػد العزيػز، المصػطمح الصػكتي فػي الدراسػات العربيػة، ط
 ـ(، دمشؽ، دار الفكر.2000 

ىػ(، مجمػع البيػاف فػي تفسػير القػرآف، 548الطبرسي، الفضؿ بف الحسف، أبك عمي ،)ت 
 ق.1333دا، مطبعة الفرقاف، صي

ىػػػ(، مرشػد القػػارئ إلػى تحقيػػؽ 560الطحػػاف، أبػك األصػػبع عبػد العزيػػز االشػبيمي) تابػف 
معػػػػػػػػػػالـ المقػػػػػػػػػػارئ، تحقيػػػػػػػػػػؽ: حػػػػػػػػػػاتـ صػػػػػػػػػػالح الضػػػػػػػػػػامف، دار البشػػػػػػػػػػير، عمػػػػػػػػػػاف 

 ـ. 2002ـ،1،1ط
ىػػ(، مجمػع البحػريف، 1085الطريحي، فخر الػديف بػف محمػد عمػي بػف أحمػد النجفػي )ت

 ـ.1961وداب، النجؼ األشرؼ، تحقيؽ: أحمد الحسيني، مطبعة ا
دراسة في آرائو المغكية كالنحكٌية، دار -طميمات، غازم مختار، أحمد بف فارس المغكم

 .ـ1999دمشؽ،  -طبلس
 ـ.1997، 1طميمات، غازم مختار، في عمـ المغة، دار طبلس، دمشؽ، ط

 .العاممي، أحمد رضا، مكلد المغة، دار مكتبة الحياة، بيركت
ضػػاف، المػػدخؿ إلػػى عمػػـ المغػػة كمنػػاىج البحػػث المغػػكم، مكتبػػة الخػػانجي عبػػد التػػكاب، رم

 ـ(. 1982-ىػ1403، )1بالقاىرة، دار الرفاعي بالرياض، ط
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عبػػد التػػكاب، صػػبلح الػػديف، الصػػكرة األدبيػػة فػػي القػػرآف الكػػريـ، مكتبػػة لبنػػاف ناشػػػركف، 
 ـ.1995، 1الشركة المصرية العالمية لمنشر، لكنجماف، ط

 ـ.1948ة، القراءات كالميجات، مطبعة السعادة، مصر، عبد الكىاب حمكد
ـ(، دراسػػة فػػي بعػػض أحكػػاـ التجكيػػد فػػي ضػػكء الدراسػػات الصػػكتية 1990عبػػده، داكد، )

 ـ، العربي لمنشر.1،1الحديثة، ط
العبيدم، رشيد عبد الرحمف، مباحث في عمـ المغة كالمسانيات، دار الشؤكف الثقافية 

 ـ(.2002، )1العاٌمة، بغداد، ط
 ، دار النصر، حمب.1المعجزة الخالدة، ط ، بيةنات1975عٌتر، حسف ضياء الديف، 

،  كتػػػاب الصػػػناعتيف، تحقيػػػؽ: د. 1952العسػػػكرم، ابػػػك ىػػػبلؿ، الحسػػػف بػػػف عبػػػد اهلل، 
 ، دار احياء الكتب العربية، القاىرة. 1محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ط

، مجمة مجمع المغة العربية األردني، عصاـ أبك سميـ، البنية المقطعٌية في المغة العربية
 .1987، 33العدد 

ىػ(، المقىرَّب، تحقيؽ: أحمد عبد الستار الجكارم، 669عصفكر، عمي بف مؤمف )تابف 
 .ـ(1971كعبد اهلل الجبكرم، مطبعة العاني، بغداد، )

ق(، الممتع الكبير في التصريؼ، تحقيؽ: فخر الديف قباكة، مكتبة 669ابف عصفكر)ت
 .ـ1996 ،1ناشركف ،طلبناف 

، 3العقاد، عباس محمكد، أشتات مجتمعات في المغػة كاألدب، دار المعػارؼ، مصػر، ط
 ـ.1963 

ػػػػمةف ألسػػػػرار الببلغػػػػة كعمػػػػـك حقػػػػائؽ 1914العمػػػػكم، يحيػػػػى بػػػػف حمػػػػزة،  ، الطةػػػػراز الميتىضى
 ، دار الكتب الخديكيَّة، القاىرة.1اإلعجاز، ط

 ـ.1985، 3لمعبليمي دار السؤاؿ، دمشؽ، ط عمي، أسعد، تيذيب المقدمة الم غٌكية
عػػػالـ  ـ(، القػػػاىرة1976-ىػػػػ1396)1عمػػػر، أحمػػػد مختػػػار، دراسػػػة الصػػػكت المغػػػكم، ط

 الكتب. 
 .1985غازم، يكسؼ، مدخؿ إلى األلسنٌية، منشكرات العالـ العربي الجامعٌية، دمشؽ، 

تربية كالتعميـ كشؤكف غيث، عبد السبلـ، الميكانيكا كالظكاىر المكجيَّة، منشكرات كزارة ال
 ـ(.1985ـ، )1، 1الشباب، سمطنة عيماف، ط
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الفارابي، أبك نصػر محمػد بػف محمػد بػف طرخػاف، كتػاب المكسػيقى الكبيػر، دار الكتػاب، 
 دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشر، القاىرة .

 (، الصػاحبي فػي فقػو المغػةػىػ395ابف فارس، أبك الحسيف أحمد بف فارس بػف زكريػا )ت
العػػػرب فػػػي كبلميػػػا، حققػػػو كقػػػدـ لػػػو: مصػػػطفى الشػػػكيمي، مؤسسػػػة أ.بػػػدراف  كسػػػنف

 ).ـ1964-ىػ1383(لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، 
ىػػػػ(، معػػػاني القػػػرآف، تحقيػػػؽ: أحمػػػد 207الفػػػرَّاء، أبػػػك زكريػػػا، يحيػػػى بػػػف زيػػػاد الكػػػكفي )ت

ػػػػػار، مطبعػػػػػة دار الكتػػػػػب العمميَّػػػػػة دار الكتػػػػػب  يكسػػػػػؼ نجػػػػػاتي كمحمػػػػػد عمػػػػػي النجَّ
 .ـ1995، القاىرة، 1يَّة، طالمصر 

، 1، ـ1ىػػػػ(، كتػػػاب العػػػيف، ط175الفراىيػػػدم، أبػػػك عبػػػد الػػػرحمف الخميػػػؿ بػػػف أحمػػػد  )ت
 ـ.2001التراث العربي، بيركت،  إحياء

 فندريس، المغة، تعريب :عبد الحميد الدكاخمي كمحمد القصاص.
-ػى1399ىػ( )817-729الفيركز أبادم، مجد الديف محمد بف يعقكب الشيرازم، )

 .ـ(، القامكس المحيط، الييئة المصرية العامة لمكتاب1979
فيشػػػر، كلػػػؼ، دراسػػػات فػػػي العربيػػػة، تحقيػػػؽ: سػػػعيد البحيػػػرم، مكتبػػػة اوداب، القػػػاىرة، 

 ـ.2005
ىػػػ(، الػػكافي فػػي شػػرح الشػػاطبية فػػي القػػراءات 1403القاضػػي، عبػػد الفتػػاح عبػػد الغنػػي )

كقاؼ كالدعكة كاإلرشػاد، المممكػة السبع، مف اصدارات كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاأل
 ـ(.2003-ىػ1424العربية السعكدية، )

القاضي، عبد الفتاح، البدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة مف طريقي الشاطبية 
القراءات الشاذة كتكجيييا مف لغة العرب، دار الكتاب العربي، بيركت، -كالد رم

 ـ.1981-ىػ1404، )1لبناف، ط
، 2مد محمد ، مبادئ المسانيات، دار الفكر المعاصر، بيركت، لبناف، طقد كر، أح
 .ـ(1999-ىػ1419)

قػػػدكر، أحمػػػد محمػػػد، مصػػػنفات المحػػػف كالتثقيػػػؼ المغػػػكم حتػػػى القػػػرف العاشػػػر اليجػػػرم، 
 .1996دمشؽ،  -منشكرات كزارة الثقافة
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انـ ، المكضح في التجكيد، تحقيؽ كتقديـ: غق(461)تالقرطبي، عبد الكىاب بف محمد
 ـ(.2000-ىػ1421، )1دار عمار لمنشر كالتكزيع، عماف، ط قدكرم الحمد، 

-ىػػػػ1403،  8قطػػػب ، سػػػيةد، التصػػػكير الفنػػػي فػػػي القػػػرآف، دار الشػػػركؽ، بيػػػركت ، ط
 ـ.1983

 ـ. 1985، 11قطب، سيد، في ظبلؿ القرآف، القاىرة، دار الشركؽ، ط
 .1956 ،2قطب، سيد، مشاىد القيامة، دار المعارؼ، القاىرة، ط

محيػػي الػػديف  :القػػراءات، تحقيػػؽ التبصػػرة فػػي: أبػػك محمػػد مكػػي بػػف أبػػي طالػػب كالقيسػػي،
، الككيػػػػت،  -ػىػػػػ1405)،1طرمضػػػػاف، المنظمػػػػة العربيػػػػة لمتربيػػػػة كالثقافػػػػة كالعمػػػػـك

 .ـ(1985
  الكشؼ عف كجكه القراءات السبع  ق(،437)تمكي بف أبي طالب أبك محمد، القيسي،
-ػىػ1404)، 3محي الديف رمضاف، مؤسسة الرسػالة، ط:، تحقيؽكعمميا كحججيا      

 .ـ(1984
ىػػ(، الرعايػػة لتجكيػد القػػراءة كتحقيػؽ لفػػظ 437القيسػي،أبك محمػػد مكػي بػػف أبػي طالػػب)ت

-ىػػػػػػػ1404، )2الػػػػػػتبلكة، تحقيػػػػػػؽ: أحمػػػػػػد حسػػػػػػف فرحػػػػػػات، دار عمػػػػػػا، عمػػػػػػاف، ط
 ـ(.1984

الممػؾ خشػبة الكاتػب، الحسػف بػف أحمػد عمػي، كمػاؿ أدب الغنػاء، تحقيػؽ : غطػاس عبػد 
كمراجعػػة الػػدكتكر محمػػكد أحمػػد الحنفػػي، مطػػابع الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب، 

 ـ.1964-ىػ1384القاىرة، 
كرجٌية، أمجد عبد الرزاؽ، فيزياء الصكت كالحركة المكجٌية، كزارة التعميـ العالي كالبحث 

 ـ.1العممي، جامعة المكصؿ، 
قرآف، الريػاض، دار عكػاظ لمنشػر كالتكزيػع، الشيف، عبد الفتاح، مف أسرار التعبير في ال

 ـ.1983–ىػ1403، 1ط
ليد فكجد، بيتر،  مبادئ عمـ أصكات الكبلـ االككستيكي، ترجمة: جبلؿ شمس الديف ، 

 ـ،1992
 ىػ، دمشؽ.1383المبارؾ، مازف، نحك كعي لغكم، دار الفكر، 

 المبارؾ، محمد، فقو المغة كخصائص العربية، دار الفكر، بيركت.
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ىػػ(، المقتضػب، تحقيػؽ: محمػد عبػد الخػالؽ 285برد، أبػك العبػاس محمػد بػف يزيػد )تالم
 عضيمة، عالـ الكتب، بيركت، د.ت.

 .1985مجاىد،عبد الكريـ، الداللة المغكية عند العرب، دار الضياء، 
 1976محجكب، فاطمة، دراسات في عمـ المغة، دار النيضة، مصر، 

لعماني، القراءات الثماني لمقرآف الكريـ، تقديـ: محمد الحسف بف عمي بف سعيد المقرئ ا
أحمد بف حمد الخميمي، تحقيؽ كتقديـ كتعميؽ: إبراىيـ عطكه عكض كأحمد حسيف 

 ـ(.1995-ىػ1415، )1صقر، المجمكعة الصحفية لمدراسات كالنشر، ط
محمد سالـ محيسف، اليادم، شرح طيبة النشر في القراءات العسر كالكشؼ عف أبك 

 بيركت.-اءات كتكجيييا، دار الجيؿعمؿ القر 
 ، مطبعة نيضة مصر، القاىرة.2محمد مندكر، األدب كفنكنو، ط

القػػارئ إلػػى تجكيػػد كػػبلـ البػػارئ، ىدايػػة ـ، 2001المرصػػفي، عبػػد الفتػػاح السػػيد عجمػػي، 
 .1المدينة المنكرة،  ط -دار الفجر اإلسبلمية 

سػة كتحقيػؽ: سػالـ قػدكرم ىػػ(، جيػد المقػؿ، درا1150المرعشي، محمد بػف أبػي بكػر )ت
 ـ(،.2001-ىػ1422) ،ـ1،1الحمد، دار عمار، عماف، ط

 .2002، 1مرعي، عبد القادر ، التشكيؿ الصكتي في المغة العربية، ط
 مرعي، عبد القادر، المصطمح الصكتي عند عمماء العربية القيدماء في ضكء عمـ المغة

 ـ.1993، 1االمعاصر، جامعة مؤتة، ط
 ـ.1ـ(، 1980 -ق1400سة السمع كالكبلـ،عالـ الكتب، القاىرة، )مصمكح، سعد، درا

 ـ.1974مندكر، مصطفى، المغة بيف العقؿ كالمغامرة، منشأة المعارؼ االسكندريو، 
 الفضػػؿ محمػػد بػػف مكػػـر األنصػػارم اإلفريقػػي المصػػرم،  كابػػف منظػػكر، جمػػاؿ الػػديف أبػػ

 .،)فخـ(بيركت -دار صادرلساف العرب، 
 ـ.1971نحك المغات السامية، األصكات المغكية، األنجمك،  مكسكاتي، مدخؿ إلى

ـ(، ليبيػػػػػػا، 1993، )1المكسػػػػػػكم، منػػػػػػاؼ ميػػػػػػدم محمػػػػػػد، عمػػػػػػـ األصػػػػػػكات المغكيػػػػػػة، ط
 منشكرات جامعة السابع مف ابريؿ.

، دار الكتػاب 1ـ، مػدارؾ التنزيػؿ كحقػائؽ التأكيػؿ، ط1982النسفي، عبد اهلل بػف أحمػد، 
 العربي، بيركت.
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الحميػػد، اإلعجػػاز الصػػرفي فػػي القػػرآف الكػػريـ، المكتبػػة العصػػرية، بيػػركت، ىنػػداكم، عبػػد 
 ـ.1،2001ط

ق(، الممتع الكبير في التصريؼ، تحقيؽ: فخر 669-597شبيمي، ابف عصفكر)كاإل
 ـ.1،1996الديف قباكة، مكتبة لبناف ناشركف،ط

يف عتػر، دار ياسكؼ ، أحمد، جمالية المفردة القرآنية ، إشراؼ كتقديـ : الدكتكر نكر الد
 ـ.1999-ىػ1419، 2المكتبي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، دمشؽ ، ط

ػػػؿ، 643يعػػػيش، مكفػػػؽ الػػػديف يعػػػيش بػػػف عمػػػي)ت ـ، تحقيػػػؽ: أحمػػػد 4ىػػػػ(، شػػػرح المفصَّ
 السيد أحمد، المكتبة التكفيقية، القاىرة.

 
 المجالت والدوريات5

كصفية مخبرية، مجمة جامعة -نطقيةدراسة -حسيف، ظاىرة التفخيـ الصكتي في المغة العربية إبتساـ
 .2012، 4، العدد 26النجاح لؤلبحاث كالعمـك اإلنسانية، مجمد 

، سمير شريؼ، ظاىرة الكضكح السمعي في األصكات، مجمة أبحاث اليرمكؾ، إستيتٌية
 .1988المجمد السادس، العدد األكؿ، 

ف، مجمػػة آداب نيػػر، ىػػادم، الحػػركؼ كاألصػػكات العربيػػة فػػي مباحػػث القػػدماء كالمحػػدثي
 .1984(، 8المستنصريو، العدد) 
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