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أىدم عممي ىذا إلى ركح كالدم الطاىرة في عمييف .كالى التي حممتني كىنان

عمى كىف إلى مف رعتني بعطفيا كحنانيا كأمدتني دائمان بدعائيا أمي الحبيبة أطاؿ اهلل

في عمرىا ،كالى كؿ مف قدـ إلي فضؿ المشكرة كالنصح كالى كؿ مف قدـ لي العكف

كالمساعدة بأم و
شكؿ مف أشكاليا.
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الشكر والتقدير
الحمد هلل كحده ،فيك المتفضؿ عمى جميع عباده ،كاليادم إلى سبؿ الخير
كالرشاد ،فقد قاؿ النبي عميو الصبلة كالسبلـ" :مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" ،فإنني
أجد مف الكاجب عمي اعترافان بالجميؿ كرد الفضؿ ألىمو ،أف أتقدـ بجزيؿ الشكر

كعظيـ القدر كالثناء الخالص إلى أستاذم الكريـ الدكتكر عبد القادر مرعي الخميؿ،
عمى ما بذلو مف جيد إلنجاز ىذه الدراسة.
كما أتكجو بالشكر الجزيؿ لؤلساتذه األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة :األستاذ
الدكتكر عادؿ بقاعيف ،كاألستاذ الدكتكر فايز محاسنة ،كاألستاذ الدكتكر مصطفى
الحياد ره ،لتفضميـ مشككريف بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة كأخص الدكتكر مصطفى
الحيادره لتكمفو عناء السفر.
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تيدؼ ىذه الدراسة إلى دراسة أصكات التفخيـ كأثرىا في بنية الكممة كداللتيا  .كقد قامت

الباحثة باستقصاء خصائص أصكات التفخيـ النطقية كاألككستيكية  ،ثـ تتبعت أثرىا في تشكيؿ

قياسي بتأثير مف أصكات التفخيـ
البنية الصكتية لمكممة كخاصةن في الكممات التي يحدث فييا إبدا يؿ
ه
 ،كما بينت الباحثة األصكات التي تقترف بأصكات التفخيـ  ،كاألصكات التي ال تقترف بيا ثـ
عرضت الباحثة ألثر أصكات التفخيـ في داللة األلفاظ مف خبلؿ بعض النصكص القرآنية كألفاظ

مف المغة العربية .

كقد اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج االستقرائي كالمنيج الكصفي التحميمي مستفيدة مف

الدراسات السابقة التي تناكلت ىذا المكضكع .

كقد جاءت الدراسة في مقدمة كخمسة فصكؿ عمى النحك التالي :

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) .

الفصؿ الثاني  :الخصائص النطقية كاألككستيكية ألصكات التفخيـ .
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

الكممة  ،كآثر أصكات التفخيـ في الصكائت في بنية الكممة ).
الفصؿ الخامس  :أثر أصكات التفخيـ في داللة المفظ .
كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج كمنيا -:

 -1نحا عمماء المغة بمصطمح (التفخيـ) نجكان مغاي انر ؛ فاستخدمكه مقاببلن لئلمالة عمى اإلطبلؽ.

إف اإلمالة تكافىء
ماء التجكيد كالقراءات القرآنية ؛ حيث قالكا ٌ
كقد سار عمى نيجيـ عم ي
إف كبلن منيما ضد الفتح .
التفخيـ مف حيث ٌ

 -2تشترؾ المصطمحات التي استخدميا عمماء القراءات القرآنية كالتجكيد لمداللة عمى التفخيـ ،

مف مثؿ :التسميف كالتجسيـ كالربك كالتغميظ لمداللة عمى الفخامة كالقكة كالعظمة كالكثرة كما
د

كثير مف المحدثيف مصطمحيف (التحميؽ) ك (اإلطباؽ) مكافئان صكتيان لمصطمح
استخدـ ه
(التفخيـ) .
كعمماء التجكيد األصكات المستعمية جميعان مفخمةن في أصؿ
عمماء القراءات القرآنية
عد
ٌ -3
ي
ي
نطقيا ،سكاء أكانت مطبقةن أك غير مطبقة .
 -4تتأثر الصكامت كالصكائت بالصامت المفخـ المجاكر ليا ؛ بحيث تزداد ًقيـ الطاقة
الصكتية لمصكامت المفخمة المستعمية غير المطبقة  ،عندما تككف ىذه الصكامت متبكعة

بالفتحة  ،كتنخفض عندما تككف متبكعة بالكسرة .

ه

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.
و

2- The scholars of Qur’anic recitation and Qur’anic readings have used
different terminology to refer to emphasis such as “Al-Tasmeen”, “AlTajseem”, “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 “AlEtbaaq” 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/.

ز

المقدمــة5

الحمػ يػد هلل رب العػػالميف ،كالصػػبلةي كالسػػبلـ عمػػى أشػ ً
ػرؼ الخم ػ ً
ؽ كالمرسػػميف سػػيدنا
ي
ً
محمد كعمى ً
كصحبو الطيبيف الطاىريف إلى يكـ الديف.
آلو
تيػػدؼ ىػػذه ال ةد ارسػػة إلػػى د ارسػ ًػة أص ػكات التفخػػيـ ،كأثرىػػا فػػي تشػػكيؿ بنيػػة الكممػػة
العربية كداللتيا.
كلػ ػػذلؾ جػ ػػاءت ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة لمكشػ ػػؼ عػ ػػف جكانػ ػػب تػ ػػأثير أص ػ ػكات التفخػ ػػيـ فػ ػػي
التشكيؿ الصكتي لبنية الكممة كأثر ذلؾ كداللتيا .كليػذا قامػت الباحثػةي بػالتعريؼ بظػاىرة

التفخػػيـ لغ ػةن كاصػػطبلحان ،كقامػػت باستقصػػاء آراء عممػػاء المغػػة المتقػػدميف ،كآراء عممػػاء

التجكيػػد كعممػػاء الق ػراءات القرآنيػػة ،كآراء عممػػاء المغػػة المحػػدثيف فػػي ظػػاىرة التفخػػيـ .ثػػـ

قامػػت الباحث ػةي باستقصػػاء خصػػائص أص ػكات التفخػػيـ النطقيػػة كاألككسػػتيكية ،ثػػـ تتبعػػت

أثرىػػا فػػي تشػػكيؿ البنيػػة الصػػكتية لمكممػػة ،كخاص ػةن فػػي الكممػػات التػػي يحػػدث فييػػا إبػػدا هؿ

قياسي بتأثير مف أصكات التفخيـ ،كما بينػت الباحثػة األصػكات التػي تقتػرف بيػا أصػكات

التفخػػيـ ،كاألص ػكات التػػي ال تقتػػرف بيػػا ،ثػػـ عرضػػت الباحث ػةي ألثػػر أص ػكات التفخػػيـ فػػي

آنية كألفاظ مف المغة العر ٌبية.
داللة األلفاظ مف خبلؿ بعض النصكص القر ٌ
أىمية ىذه ال ةد ارسػة فػي ٌأنيػا تيسػمةط الضػكء عمػى مسػألة لػـ تيػدرس مػف قبػ يؿ
كتكمف ٌ
أىمية كبػرل فػي ال َّػدرس المغػكم الحػديث .كمػا تتمثػؿ أىػداؼ ال ةد ارسػة فػي الكشػؼ
كتحتؿ ٌ
عف أثر أصكات التفخيـ فػي بنيػة الكممػة العربيػة كأثرىػا فػي دالالت األلفػاظ التػي تشػتمؿ

عمييا.

أما بالنسبة لممنيج الذم سارت عميو الباحثةي في ىذه ال ةدراسة ،فقد اتبعت الباحثةي

الم ػػنيج االسػ ػػتقرائي كالم ػػنيج الكصػ ػػفي التحميم ػػي كالمػ ػػنيج التجريب ػػي ،كذلػ ػػؾ م ػػف خػ ػػبلؿ

ػكتية لمكقػػكؼ عمػػى خصػػائص ىػػذه األص ػكات "األككسػ َّ
ػتيكية" ،كمػػا
اسػػتخداـ األجي ػزة الصػ ٌ
َّ
أف الباحثػػة قػػد عػػادت إلػػى بعػػض معػػاجـ المغػػة لمكقػػكؼ عمػػى األلفػػاظ التػػي كردت فييػػا

أص ػكات التفخػػيـ لبيػػاف األص ػكات التػػي تقتػػرف بيػػا أص ػكات التفخػػيـ كاألص ػكات التػػي ال
تقترف بيا في بنية الكممة العر ٌبية.

أمػػا بالنسػػبة لمد ارسػػات السػػابقة ،فقػػد كردت إشػػارات عنػػد عممػػاء الق ػراءات القرآنيػػة
َّ

كعممػػاء التجكيػػد كعممػػاء العربيػػة القػػدماء كالمعاص ػريف عػػف أص ػكات التفخػػيـ كصػػفاتيا،
1

كلكنيػػا لػػـ تػػدرس أثرىػػا فػػي تشػػكيؿ بنيػة الكممػػة كأثرىػػا فػػي داللػػة األلفػػاظ ،فربمػػا ال يخفػػى
أف كت ػػب الم ػػكركث تك ػػاد ال تحف ػػى إال بش ػػذرات قميم ػػة ع ػػف يم ٍش ػ ًػكؿ (التفخ ػػيـ) ،سػ ػكاء ف ػػي
ٌ
التمثيػػؿ لػػوي ،أـ فػػي التنظيػػر حكلػػو ،كفػػي المعتػػاد أف تيمحػػظ تمػػؾ الشػػذرات بحكاشػػي الػػتكمـ
عف يم ٍش ًكؿ (اإلمالة) ،كقد شػغمت ظػاىرة التفخػيـ فػي أصػكات العر َّبيػة كثيػ انر مػف البػاحثيف

المحػػدثيف؛ إذ ال يكػػاد مؤلػػؼ فػػي أص ػكات العر ٌبيػػة يخمػػك مػػف إشػػاروة إلػػى مفيػػكـ
العػػرب ي
التفخ ػػيـ ،أك أصػ ػك ً
اتو ،أك جان ػػب م ػػف مس ػػائمً ًو ،م ػػف مث ػػؿ العبلق ػػة ب ػػيف التفخ ػػيـ كاإلطب ػػاؽ
كالتحميػػؽ ،كأن ػكاع التفخػػيـ ،كتصػػنيفات األص ػكات المفخمػػة ،كانتشػػار التفخي ػػـ .إالَّ أننػػي–
كفي حدكد اطبلعي -لـ أجد دراسة تناكلت أثػر أصػكات التفخػيـ فػي تشػكيؿ بنيػة الكممػة

ػث تكقفػػت بعػػض ال ةد ارسػػات الصػػكتية العر ٌبيػػة الحديثػػة عنػػد الػ ً
ػنص
العر ٌبيػػة كداللتيػػا؛ حيػ ي
الق ػػديـ ال ػػذم ييع ػػالج األصػ ػكات المفخم ػػة ،كم ػػا يقت ػػرف بي ػػا م ػػف مص ػػطمحات ،م ػػف مث ػػؿ:
اإلطبػػاؽ كاالس ػػتعبلء ،فكش ػػفت عػػف بع ػػض جكانب ػ ًػو ،كناقشػػت دالالت ػ ًػو ،إالَّ َّ
أف تحميبلتي ػػا
كانت جزئيةن في عمكميا.
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الفصل األول
 0.0التفخيم لغ ًة واصطالحاً5
التفخيم لغ ًة5

الرجػ ػ يؿ بالض ػػـ
التفخ ػػيـ (لغػ ػةن) :ى ػػك التعظ ػػيـ ،فى يخ ػ ىػـ الش ػػيء ىي ٍف يخ ػ يػـ فخامػ ػةن ،كفى يخ ػ ىػـ َّ
()1
ض يخ ىـ ،كالتفخيـ في الحركؼ ضد اإلمالة.
فخامةن أم ى

" فى يخ ىـ الشيء ىي ٍف يخ يـ فىخامةن كىك فى ٍخـ ،ىعٍبؿ ،كاألنثى فى ٍخ ىمو ،كفى يخ ىـ الرجػؿ ،بالضػـ،
كفخم ػػو َّ
فخامػ ػةن أم ض ػػخـ ،كرج ػػؿ فخ ػػـ ،أم عظ ػػيـ الق ػػدرَّ ،
أجمَّ ػػوي كعظَّم ػػو،...
كتفخم ػػو :ى
()2
كالتفخيـ :التعظيـَّ ،
كفخ ىـ الكبلـ :عظَّمو ،كمنطؽ فخـ جزؿ "
التفخيم اصطالحاً5

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

يضػػعكا تعريفػان محػػددان ليػػذا المصػػطمح ،أك لممصػػطمح المقابػػؿ لػػوي (الترقيػػؽ) ،كمػػا أنيػػـ لػػـ
يكلكىم ػػا عن ػػايتيـ كم ػػا أكلػ ػكا المص ػػطمحات الص ػػكتية األخ ػػرل ،كق ػػد كان ػػت عناي ػػة عمم ػػاء

التجكيػػد القػػدماء فػػي التفخػػيـ أكثػػر مػػف غيػػرىـ مػػف عممػػاء المغػػة مقارنػػة بعممػػاء العربيػػة
المحدثيف.
 4.0أصوات التفخيم عند عمماء المغة العربية القدماء5

يعػػد مصػػطمح التفخػػيـ مػػف المصػػطمحات الصػػكتية التػػي اسػػتخدميا القػػدماء مػػف

عممػ ػػاء المغػ ػػة لكصػ ػػؼ عػ ػػدد مػ ػػف األص ػ ػكات المغكيػ ػػة ،مػ ػػف نحػ ػػك ألػ ػػؼ التفخػ ػػيـ ،كال ػ ػراء

المفخمػػة ،كالػػبلـ المفخمػػة ،كالػ َّػدارس ال يكػػاد يجػػد فػػي مصػػنفاتيـ تعريف ػان مباش ػ انر يك ة
ضػػح
مفيػ ػػكـ ىػ ػػذا المصػ ػػطمح ،إال َّأنػ ػػو يمكنػ ػػو أف يسػ ػػتنتج جانب ػ ػان منػ ػػو بػ ػػالنظر إلػ ػػى مضػ ػػاميف
نصكصيـ التي أتكا عمى ذكر التفخيـ فييا ،كمنيا:

َّ
أف سػػيبكيو (ت180ى ػػ) قػػد ذكػػر مصػػطمح (التفخػػيـ) كىػػك يتحػػدث عػػف الحػػركؼ
المستحسػػنة فق ػاؿ ":كتكػػكف خمسػػة كثبلثػػيف حرف ػان بحػ و
ػركؼ ىػ َّػف فػػركع ...كتستحسػػف فػػي
))1
))2

اب ػػف منظ ػػكر ،جم ػػاؿ ال ػػديف أب ػػي الفض ػػؿ محم ػػد ب ػػف مك ػػرـ األنص ػػارم اإلفريق ػػي المص ػػرم،

لساف العرب ،دار صادر -بيركت(،فخـ) ،ج،12ص.450

ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ،12ص.449
3

قػراءة القػرآف كاألشػػعار ،كىػػي النػػكف الخفيفػػة ...كألػػؼ التفخػػيـ ،يعنػػي بمغػػة أىػػؿ الحجػػاز،
()1

في قكليـ :الصبلة ،كالزكاة ،كالحياة".

كقد ذكر ألفان أخرل مقاببلن ليا ،كىي األلؼ التي تمػاؿ إمالػة شػديدة( .)2كلػـ يػذكر

صفة التفخيـ في أم مكضع آخػر فػي (الكتػاب) ،ذلػؾ َّ
أف كػؿ المكاضػع التػي يػذكر فييػا

مػػا يقابػػؿ اإلمالػػة ال يػػذكر فييػػا التفخػػيـ ،فحػػيف تحػ َّػدث عػػف القبائػػؿ التػػي ال تميػػؿ ،كأىػػؿ
الحجػػاز أك غيػػرىـ ج ػػاء قكلػػو نح ػػك " :جميػػع ى ػػذا ال يميمػػو أى ػػؿ الحجػػاز"( ،)3أك "كأى ػػؿ

الحجػ ػػاز ال يميمػ ػػكف ىػ ػػذه األلػ ػػؼ"( ،)4أك" فأمػ ػػا العامػ ػػة ال يميمػ ػػكف"( ،)5دكف ذكػ ػػر عبػ ػػارة
()6

يفخمػػكف كىػػذا مػػا جػػرل عميػػو المبػػرد (ت285ى ػػ)

()7

 ،فقػػد جػػاءت كممػػة التفخػػيـ

فػػي

مكضػػع حديثػػو عػػف األص ػكات الفػػركع المستحسػػنة ،يصػػؼ بيػػا األلػػؼ ،كلػػـ يػػذكر ىػػذه
الكممػػة بػػديبلن لمعنػػى منػػع اإلمالػػة .كىػػذا مػػا فعمػػو ابػػف جنػػي (ت392ىػػ)؛ إذ يقػػكؿ " :كأمػػا

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

كس ةكيً ٍي َّف بالياء لمكاف إمالة الفتحة قبؿ األلؼ إلى كسرة".
كتبكا :إحدييما ى

()8

))1
))2

))3

))4

))5

س ػػيبكيو ،أب ػػك بش ػػر عم ػػرك ب ػػف عثم ػػاف ب ػػف قنب ػػر(ت180ىػ ػػ) ،الكت ػػاب ،ط5 ،1ـ ،تحقي ػػؽ:
عبد السبلـ محمد ىاركف ،دار الجيؿ -بيركت1982 ،ـ ،ج ،4ص.432
سيبكيو ،الكتاب ،ج ،4ص.432

سيبكيو ،الكتاب ،ج ،4ص.118

سيبكيو ،الكتاب ،ج ،4ص.121
سيبكيو ،الكتاب ،ج ،4ص.120

))6

المبػػرد ،أبػػك العبػػاس محمػػد بػػف يزيػػد (ت285ى ػػ) ،المقتضػػب ،تحقيػػؽ :محمػػد عبػػد الخػػالؽ

()7

المبرد ،المقتضب ،ج ،1ص.194

()8

عضيمة ،عالـ الكتب ،بيركت ،د.ت ،ج ،3ص.46

ابػػف جنػػي ،أبػك الفػػتح عثمػػاف ،سػػر صػػناعة اإلعػراب ،د ارسػػة كتحقيػػؽ :حسػػف ىنػػداكم ،دار

القمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ ،ط1405(1ىػ1985-ـ) ،ج ،1ص.50
4

()1

إال أف المبرد ذكر ألؼ التفخيـ بعػد ألػؼ اإلمالػة،
()2

معنػػى المفظػػيف ،كتبعػػو ابػػف جنػػي(ت 392ىػ ػ)

كىػذه إشػارة إلػى التقابػؿ بػيف

فػػي ذلػػؾ ،كقػػد شػػرح معنػػى (األلف ػػيف)

مؤكػػدان ىػػذا التقابػػؿ ،إال أف معنػػى التفخػػيـ فػػي الكتػػب التػػي أتػػت بعػػد ذلػػؾ ،اسػػتخدمت
التفخ ػػيـ ض ػػدان لئلمال ػػة ،فق ػػاؿ اب ػػف ف ػػارس (ت395ى ػ ػ)" :كمني ػػا :االخ ػػتبلؼ ف ػػي اإلمال ػػة
()3

كالتفخيـ".

كقد ظف أحد الدارسيف أف سيبكيو قابؿ بيف ألؼ التفخػيـ كألػؼ اإلمالػة ،ك َّ
أف ذكػر
أف اب ػػف جن ػػي َّ
المب ػػرد أل ػػؼ اإلمال ػػة يش ػػير إل ػػى التقاب ػػؿ ب ػػيف التفخ ػػيـ كاإلمال ػػة ،ك َّ
أك ػػد ى ػػذا
()4

التقابؿ.

كالذم يظير أف ىؤالء العمماء لـ يقابمكا بيف التفخيـ كاإلمالػة؛ إذ َّ
إف سػيبكيو كػاف

يتحصػػؿ مػػف
يعػػدد األص ػكات المستحسػػنة ،فػػي حػػيف أف التقابػػؿ بػػيف ىػػذيف المعنيػػيف ال
َّ

ترتيب المبرد ليما.

كيغمػػب عمػػى الظػػف أف ى ػؤالء العممػػاء عػػدكا التفخػػيـ ض ػربا مػػف ضػػركب اإلمالػػة
دكف أف يص ػ ةػرحكا ب ػػذلؾ ،فاإلمال ػػة ف ػػي ع ػػرؼ المتق ػػدميف تعن ػػي " :أف تمي ػػؿ األل ػػؼ نح ػػك
()6

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

()1

()2

))3

المبرد ،المقتضب ،ج ،1ص.194
ابف جني ،سر صناعة اإلعراب ،ج ،1ص.50

ابػػف ف ػارس ،أبػػك الحسػػيف أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا (ت395ىػ ػ) ،الصػػاحبي فػػي فقػػو المغػػة
كسػػنف العػػرب فػػي كبلميػػا ،حققػػو كقػػدـ لػػو :مصػػطفى الشػػكيمي ،مؤسسػػة أ.بػػدراف لمطباعػػة

()4
()5

كالنشر ،بيركت ،لبناف1383) ،ىػ1964-ـ( ،ص.49

الصػ ػَّيغ ،عب ػػد العزي ػػز ،المص ػػطمح الص ػػكتي ف ػػي الد ارس ػػات العربي ػػة ،ط1 ،1ـ1421( ،ى ػ ػ-
2000ـ) ،دمشؽ ،دار الفكر ،ص.146

ابػػف السػ َّػراج ،أبػػك بكػػر محمػػد بػػف سػػيؿ النحػػكم البغػػدادم(ت316ى ػػ) ،األصػػكؿ فػػي النحػػك،

ط3 ،4ـ ،تحقيػػؽ :عبػػد الحس ػيف الفتمػػي ،مؤسسػػة الرسػػالة ،بيػػركت1408( ،ىػ ػ1988-ـ)،
()6

ج ،3ص.160

المبرد ،المقتضب ،ج ،2ص.35
5

كقػػد ألمػػح ابػػف جنػػي إلػػى َّ
أف التفخػػيـ ضػػرب مػػف اإلمالػػة حػػيف قػػاؿ " :كأمػػا ألػػؼ التفخػػيـ
فيػػي التػػي تجػػدىا بػػيف األلػػؼ كبػػيف ال ػكاك ...كعمػػى ىػػذا كتب ػكا :الصػػمكة كالزكػػكة كالحيػػكة
()2

بالكاك؛ َّ
ألف األلؼ مالت نحك الكاك"( ،)1كبذلؾ قارب المفيكـ الحديث لئلمالة.

كممػػا يؤكػػد أف ى ػؤالء العممػػاء لػػـ يقػػابمكا بػػيف التفخػػيـ كاإلمالػػة َّ
أف مقابػػؿ اإلمالػػة

عندىـ ىك (النصب) أك (الفتح) كما كرد في مؤلفاتيـ ،يقكؿ سيبكيو" :كممػا يميمػكف ألفػو
كؿ اسـ كانت في آخره ألػؼ ازئػدة لمتأنيػث أك لغيػر ذلػؾ؛ ألنيػا بمنزلػة مػا ىػك مػف بنػات

الياء ...كناس كثيركف ال يميمكف كيفتحكنيا ،يقكلػكف :يحبمىػى ك ًم ٍع ىػزل "؛
َّأنو ليس كػؿ مػف أمػاؿ األلفػات كافػؽ غيػره مػف العػرب ممػف ييميػؿَّ ،
كلكنػو قػد ييخػالؼ كػؿ
ػاحبو ،ككػذلؾ مػف كػاف النصػب
كاحد مف الفريقيف صاحبو ،فينصب بعضيـ ما يميمو ص ي
()3

كيقػكؿ" :كأعمػـ

لغتو ال يكافػؽ غيػره ممػف ينصػب"( ،)4كيقػكؿ المبػرد" :كػؿ مػا كانػت اليػاء أقػرب إلػى ألفػو
()5

أك الكسرة فاإلمالة لوي ألزـ ،كالنصب فيو جائز.
كيقػكؿ ابػػف جنػي" :اإلمالػػة َّإنمػا ىػػي أف تنحػك بالفتحػة نحػػك الكسػرة ،فتميػػؿ األلػػؼ
الت ػػي بع ػػدىا؛ نح ػػك الي ػػاء لض ػػرب م ػػف تج ػػانس الص ػػكت ،فكم ػػا أف الحرك ػػة ليس ػػت فتح ػػة
()6

محضة ،فكذلؾ األلؼ التي بعدىا ليست ألفان محضة".

إال َّ
أف م ػػف عمم ػػاء المغ ػػة م ػػف نح ػػا بمص ػػطمح (التفخ ػػيـ) نحػ ػكان مغ ػػاي انر ،فاس ػػتخدمو

مقاببلن لئلمالة عمى اإلطػبلؽ ،كيبػدك ىػذا جميػان فػي قػكؿ ابػف فػارس معػددان كجػكه اخػتبلؼ
"قض ػػى" ،ك"رمػ ػػى"،
لغ ػػات الع ػػرب" :كمنيػ ػػا االخ ػػتبلؼ فػ ػػي اإلمال ػػة كالتفخػ ػػيـ ف ػػي مثػ ػػؿ :ى

))1

ابف جني ،سر صناعة اإلعراب ،ج ،1ص.58

))2

ذىػػب عبػػد العزيػػز الصػ ٌػيغ إلػػى أف ابػػف جنػػي شػػرح معنػػى ألػػؼ التفخػػيـ كألػػؼ اإلمالػػة مؤكػػدان
التقابؿ بػ ػػيف المعنيػ ػػيف .انظػ ػػر الصػ ػ ٌػيغ :عبػ ػػد العزيػ ػػز ،المصػ ػػطمح الصػ ػػكتي فػ ػػي الد ارسػ ػػات

()3

سيبكيو ،الكتاب ،ج ،4ص.120

العربية ،ص  .146كالذم يظير أف ابف جني عد التفخيـ إمالة.

()4

سيبكيو ،الكتاب ،ج ،4ص.125

()6

ابػ ػػف جنػ ػػي ،سػ ػػر صػ ػػناعة اإلع ػ ػراب ،ج ،1ص ،52القيسػ ػػي ،أبػ ػػك محمػ ػػد مكػ ػػي بػ ػػف أبػ ػػي

()5

المبرد ،المقتضب ،ج ،2ص.35
طالب(ت437ىػ) ،الرعاية لتجكيد القراءة كتحقيؽ لفظ التبلكة ،تحقيؽ :أحمػد حسػف فرحػات،

دار عمار ،عماف ،ط1404( ،2ىػ1984-ـ) ،ص.130
6

فبعضػ ػػيـ يفخػ ػػـ كبعػ ػػض يميػ ػػؿ"( ،)1كقػ ػػكؿ ابػ ػػف منظػ ػػكر " :التفخػ ػػيـ فػ ػػي الحػ ػػركؼ ضػ ػػد
()2

اإلمالة".

كيقػػكؿ ابػػف يعػػيش" :أمػػا ألػػؼ اإلمالػػة فتسػػمى ألػػؼ التػػرخيـ؛ ألف التػػرخيـ تميػػيف

الص ػػكت كنقص ػػاف الجي ػػر في ػػو ،كى ػػي بالض ػػد م ػػف أل ػػؼ التفخ ػػيـ"( )3كيق ػػكؿ متح ػػدثان ع ػػف
اإلمالػػة" :كالتفخػػيـ ىػػك األصػػؿ كاإلمالػػة طارئػػة ،كالػػذم يػػدؿ َّ
أف التفخػػيـ ىػػك األصػػؿ َّأنػػو

يجػػكز تفخػػيـ كػػؿ ممػػاؿ ،كال يجػػكز إمالػػة كػػؿ مفخػػـ ،كأيض ػان فػ َّ
ػإف التفخػػيـ ال يحتػػاج إلػػى
سبب ،كاإلمالة تحتاج إلى سبب".

()4

كالذم يظير أف ىناؾ سببيف جعبل ىؤالء العمماء يقابمكف بيف التفخيـ كاإلمالة ،ىما:
-1أف معجػـ العػيف لمخميػػؿ بػف أحمػػد الفراىيػدم كظَّػػؼ كممػة (التفخػػيـ) تكظيفػان ذا شػػقيف؛
إذ اس ػػتخدمت في ػػو كمم ػػة (التفخ ػػيـ) لتش ػػير إل ػػى أل ػػؼ التفخ ػػيـ الميجي ػػة الممال ػػة نح ػػك

(الػ ػكاك) حينػ ػان ،كال ػػى األل ػػؼ المفتكح ػػة (المنص ػػكبة ) حينػ ػا آخ ػػر ،فق ػػد كرد ف ػػي معج ػػـ
العػػيف" :ألػػؼ مفخػػـ يضػػارع ال ػكاك"( ،)5كأف كممػػة (الحيػػكة) كتبػػت بػػالكاك ...عمػػى لغػػة

مف يفخـ األلؼ التي مرجعيا إلى الكاك ،نحك (الصمكة) ك (الزكػكة)

()6

 ،فػاأللؼ ىنػا

ىنػػا ىػػي ألػػؼ التفخػػيـ الميجيػػة التػػي أش ػربت كاكان كجػػاء فيػػو أيضػػا(" :ىػػاء) بفخامػػة

األلػؼ كبإمالػة األلػؼ حػرؼ ىجػاء"( .)7كال يسػتقيـ أف تكػكف ألػؼ التفخػيـ ىنػا األلػؼ
الميجيػػة المشػربة كاكا ،بػػؿ المقصػػكد بفخامػػة األلػػؼ ىنػػا نصػػبيا أك فتحيػػا ،أم :عػػدـ

إمالتيا.
))1

))2

ابف فارس ،الصاحبي في فقو المغة ،ص.49
ابف منظكر ،لساف العرب( ،فخـ)،ج ،12ص.139

))3

المفص ػؿ4 ،ـ ،تحقيػػؽ :أحمػػد
ابػػف يعػػيش ،مكفػػؽ الػػديف يعػػيش بػػف عمػػي(ت643ى ػػ) ،شػػرح
َّ

))4

ابف يعيش ،شرح المفصَّؿ ،ج ،4ص.164

))5
))6

))7

السيد أحمد ،المكتبة التكفيقية ،القاىرة ،ج ،4ص.496

الفراىيدم ،أبػك عبػد الػرحمف الخميػؿ بػف أحمػد (ت175ى ػ) ،كتػاب العػيف ،ط ،1ـ ،1إحيػاء
التراث العربي ،بيركت2001 ،ـ ،ج ،1ص.733

الفراىيدم ،كتاب العيف ،ص.226

الفراىيدم ،كتاب العيف ،ص.998
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كيغمػػب الظػػف َّ
أف عممػػاء المغػػة الػػذيف فيم ػكا ألػػؼ التفخػػيـ عمػػى َّأنيػػا األلػػؼ الممال ػة نحػػك
أمػػا العممػػاء الػػذيف
تبن ػكا مصػػطمح (النصػػب) أك (الفػػتح)؛ ليػػدؿ عمػػى ضػػد اإلمالػػةَّ ،
ال ػكاك ٌ
فيمػ ػكا (أل ػػؼ التفخ ػػيـ) عم ػػى أني ػػا األل ػػؼ المفتكح ػػة أك المنص ػػكبة ،فاس ػػتخدمكا مصػ ػطمح
أف الفيػـ ال يطَّػرد فػي كتابػاتيـ ،فػابف يعػيش مػثبل بعػد
(التفخيـ) ليعني ضػد اإلمالػة .إمػا ٌ
()1
أف قابؿ بيف التفخيـ كاإلمالة قاؿ " :كاإلمالة لغػة بنػي تمػيـ ،كالفػتح لغػة أىػؿ الحجػاز"
كعدىما ضد اإلمالة.
فاستخدـ (الفتح) مساكيان لمتفخيـ ٌ
أمػ ػػا الزمخشػ ػػرم (ت538ىػ ػ ػ) فقػ ػػد اسػ ػػتخدـ مصػ ػػطمح التفخػ ػػيـ كىػ ػػك يتحػ ػػدث عػ ػػف

ػت األلػػؼ منعػػت منػػع المسػػتعمية تقػػكؿ:
اإلمالػػة ،إذ قػػاؿ" :كالػ ٌػراء غيػػر المكسػػكرة إذا ىكلًىيػ ٍ
راشد كىذا حمارؾ ،كرأيت حمارؾ ،عمػى التفخػيـ ،كالمكسػكرة أمرىػا بالضػد مػا ذلػؾ ييمػاؿ
()2

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

أما أىؿ الحجاز فمغتيـ التفخيـ" ()3؛ كعميػو فاإلمالػة
الحجاز ،فقاؿ" :كبنك تميـ يميمكف ،ك َّ
فاإلمالة كالتفخيـ خاصيتاف نطقيتاف متقابمتاف ،كقد أشار إلػى ىػذا التقابػؿ المفيػكمي بػيف
()4

المصػػطمحيف ابػػف منظػػكر فػػي لسػػانو ،إذ يقػػكؿ" :التفخػػيـ فػػي الحػػركؼ ضػػد اإلمالػػة"،
كىي عبارة تفيد أف مصطمح التفخيـ في عصػره بػات يػدؿ ًداللػةن مؤكػدةن عمػى معنػى ضػد
()5

اإلمال ػ ػػة ،إالٌ َّ
أف التفخ ػ ػػيـ اكتسػ ػ ػػب ص ػ ػػفة الش ػ ػػيكع ،كالتحديػ ػ ػػد عن ػ ػػد عمم ػ ػػاء الق ػ ػ ػراءات

))1

))2

))3

))4

))5

ابف يعيش ،شرح المفصؿ ،ج ،4ص.164
الزمخش ػػرم ،أبػ ػك القاس ػػـ محم ػػكد ب ػػف عم ػػر(ت 538ق) :المفص ػػؿ ف ػػي عم ػػـ المغ ػػة ،ق ػػدـ ل ػػو
كراجع ػػو كعمَّ ػػؽ عمي ػػو :محمػ ػػد ع ػػز ال ػػديف الس ػػعيدم ،دار إحيػ ػػاء العم ػػكـ ،بي ػػركت – لبنػ ػػاف،
ط1410(1ىػ1990-ـ) ،ص.402

الزمخشرم ،أبك القاسـ جار اهلل محمكد بػف عمػر(ت538ق) :أسػاس الببلغػة ،د.ط ،تحقيػؽ
األسػػتاذ

عبػػد الػػرحيـ محم ػكد ،دار المعرفػػة لمطباعػػة كالنشػػر ،بيػػركت-لبنػػاف1402( ،ىػ ػ-

1982ـ) ،ص.336

ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ،12ص.450
الػػداني ،أبػػك عمػػر عثمػػاف بػػف سػػعيد (ت444ى ػػ) ،التيسػػير فػػي الق ػراءات السػػبع ،ط1 ،3ـ،

يعنػػي بتصػػحيحو أك تػػكيرتزؿ)،دار الكتػػاب العربي،بيػػركت1406( ،ىػ ػ1985-ـ) ،ص،58
كالقيسػػي ،أبػػك محمػػد مكػػي ب ػػف أبػػي طالػػب :التبص ػرة ف ػػي الق ػراءات ،تحقيػػؽ :محيػػي ال ػػديف
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()1

كالتجكيػػد،

كىػػك المعنػػى الػػذم اسػػتقر فػػي كتػػبيـ كمبػػاحثيـ إلػػى يكمنػػا ىػػذا ،كلػػـ يكػػف
()2

التفخػػيـ لػػدييـ ض ػػدا لئلمالػػة

أمػػا التفخػػيـ فق ػػد
إذ إ َّف مقابػػؿ اإلمال ػػة لػػدييـ ىػػك الف ػػتحَّ ،

أطمقكه صفةن ألصكات اإلطباؽ كلصكتيف اثنيف ىما(الراء) ك (البلـ) ،كاختمفكا فػي تفخػيـ

(صكت األلؼ)( .)3كىػذا االخػتبلؼ تأكيػد عمػى تغيػر المعنػى الػذم جػاء عنػد ابػف فػارس
كالزمخشػ ػػرم كابػ ػػف منظػ ػػكر كغيػ ػػرىـ لمتفخػ ػػيـ ،كقػ ػػد اسػ ػػتخدـ عممػ ػػاء التجكيػ ػػد كالق ػ ػراءات

مصطمحات أخرل مرادفػو لمتفخػيـ كىػي (تغمػيظ)( ،)4ك(تجسػيـ) ك(تسػميف)( ،)5كالصػحيح
()6

أف اإلمالة ضد الفتح.

كقػػاؿ األسػػتراباذم (ت 686ى ػ)" :كالـ التفخػػيـ" يعنػػي بيػػا الػػبلـ التػػي تمػػي الصػػاد
أك الضػػاد أك الطػػاء ،إذا كانػػت ىػػذه الحػػركؼ مفتكحػػة أك سػػاكنو ،كالصػػمكة ،كيصػػمكف؛
()7

ف ػإف بعضػػيـ يفخميػػا ككػػذا الـ "اهلل" إذا كػػاف قبميػػا ضػػمة أك فتحػػة ".

حيػػث ذكػػر ابػػف

الحاج ػ ػػب ف ػ ػػي ش ػ ػػافيتو أف م ػ ػػف الح ػ ػػركؼ الفرعي ػ ػػة أل ػ ػػؼ اإلمال ػ ػػة كالـ التفخ ػ ػػيـ ،ككض ػ ػػح
االسػػتراباذم أف المقصػػكد بػػبلـ التفخػػيـ :الػػبلـ التػػي تمػػي الصػػاد أك الضػػاد أك الطػػاء إذا
رمض ػػاف ،المنظم ػػة العربي ػػة لمتربي ػػة كالثقاف ػػة كالعم ػػكـ ،الككي ػػت ،ط1405(،1ى ػ ػ1985-ـ)،

))1

ص.141

القيسػػي ،الرعايػػة لتجكيػػد القػراءة كتحقيػػؽ لفػػظ الػػتبلكة ،ص  ،129-128كابػػف الجػػزرم ،أبػػك

الخيػر محمػد بػف محمػد الدمشػقي (ت833ق)،التمييػد فػي معرفػة عمػـ التجكيػد ،تحقيػؽ:عمي
حسيف البكاب ،مكتبة المعارؼ ،الرياض1985،ـ ،ص.107

))2

القيسي ،التبصرة،ص،118كالداني ،التيسير في القراءات السبع،ص.46

))4

القيسي ،التبصره ،ص.141

))3

القيسي ،الرعاية ،ص ،129-128كابف الجزرم ،التمييد ،ص.107

))5

المرعشي ،محمد بف أبي بكر (ت1150ىػػ) ،جيػد المقػؿ ،ط1422( ،1ى ػ2001-ـ)1 ،ـ،

))6

عبد الكىاب حمكدة،القراءات كالميجات،مطبعة السعادة،مصر1948،ـ ،ص.152-151

))7

دراسة كتحقيؽ :سالـ قدكرم الحمد ،دار عمار ،عماف ،ص.154

األسػتراباذم ،رضػي الػػديف محمػد بػػف الحسػف النحػػكم(ت686ق) ،شػرح شػػافيو ابػف الحاجػػب
م ػػع ش ػػرح شػ ػكاىده ،حققيمػ ػا كض ػػبط غريبيمػ ػا كش ػػرح مبيميمػ ػا :محم ػػد ن ػػكر الحس ػػف،محمد

الزق ػزاؽ ،محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد ،دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػركت-لبنػػاف1395(،ق-
1975ـ) ،ج ،3ص.255
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كانػػت ىػػذه الحػػركؼ مفتكحػػة أك سػػاكنو...،ال  ،كفػػي ىػػذا داللػػة عمػػى َّ
أف الػػبلـ تفخػػـ فػػي
سياقيف صكتييف ىما:
 -1إذا سبقيا أحد األصكات التالية :الصاد أك الضاد أك الطاء.

 -2في لفظ الجبللة (اهلل) إذا يسبًؽ بضمة أك فتحة.
كمعمكـ َّ
أف (الصاد كالضاد كالطاء) مف األصكات المستعمية المطبقة التػي تمتمػؾ
طاقة تفخيمية في أصؿ نطقيا .ككأف االستراباذم يىنا يربط عمى المستكل الصػكتي بػيف
اإلطباؽ كالتفخيـ ،فاإلطباؽ النطقي يؤدم إلى تفخيـ سمعي ،كفػي ىػذا إشػارة إلػى تمكػف
صفة التفخيـ في األصكات المستعمية المطبقة ،كقدرتيا عمى إكساب األصكات المجػاكرة
ليا قيمةن تفخيميةن.

أف ال ػػبلـ مفخم ػػة بس ػػبب الس ػػياؽ يحت ػػاج إل ػػى غي ػػر قمي ػػؿ م ػػف
كعم ػػى ال ػػرغـ م ػػف ٌ
المراجعػػة تيعػػد ىػػذه اإلشػػارة مػػف اإلشػػارات القميمػػة التػػي عػػرض فييػػا عممػػاء المغػػة لمفيػػكـ
التفخيـ الصكتي.
كقػػاؿ السػػيكطي (ت911ى ػػ) كىػػك يتحػػدث عػػف اإلدغػػاـ" :كألفػػا اإلمالػػة كالتفخػػيـ
()1

ليس فييا ترقيؽ كال تفخيـ".
فرعاف عمى األلؼ المنتصبة التي ى
كبالنظر في النصكص السابقة يمكف أف نصؿ إلى ما يمي:
لمػػا كانػػت ألػػؼ التفخػػيـ تعنػػي إش ػراب األلػػؼ كاكان "أم ميػػؿ األلػػؼ نحػػك ال ػكاك" ،فػػي
أٌ -
ػاء "أم ميميػػا نحػػك اليػػاء" ،فقػػد كػػاف ذلػػؾ إشػػارة إلػػى
مقابػؿ ألػػؼ اإلمالػػة التػػي تشػػرب يػ ن
الخاصية السمعية الناتجة عف التمايز الصكتي بيف األلؼ المفخمػة التػي تميػزت بيػا

لغ ػػة أىػ ػػؿ الحجػ ػػاز ،كاأللػ ػػؼ الممالػ ػػة الت ػػي ينطقيػ ػػا التميميػ ػػكف ،كاسػ ػػتخداـ مصػ ػػطمح
"التفخيـ مع األلؼ "في ىذه النصكص يعنػي" عػدـ اإلمالػة نحػك اليػاء بػؿ نحػك الػكاك"
كفي ذلؾ نكع مف التمايز السمعي الذم أكسب األلؼ شػيئان مػف التضػخيـ مقارنػة مػع
األلؼ الممالة نحك الياء ،كقد كتبت كممات نحك "الصبلة" ك "الزكػاة" ك "الحيػاة" فػي

))1

السيكطي ،جبلؿ الديف1980 ،ـ ،ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،تحقيؽ كشرح :عبد
العاؿ سالـ مكرـ ،دار البحكث العممية ،الككيت( ،د.ط) ،ج ،6ص.294
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المصحؼ بالكاك ،كالػذيف كتبػكه يجميػـ مػف قػريش ،فتكىمػكا لًشػدة تفخػيميـ لؤللػؼ أنيػا
()1
كاك".

ب -حمؿ نص الزمخشرم إشارة تفصح عف جانب مػف المفيػكـ النطقػي لمتفخػيـ؛ إذ َّإنػو
لمػػا كانػػت الػ َّػراء المتبكعػػة بػػالفتح تمنػػع مػػف اإلمالػػة منػػع األص ػكات المسػػتعمية ،كىػػي:
َّ

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

تمنعيػػا
ككػػبلـ سػػيبكيو حػػكؿ األص ػكات التػػي تمنػػع اإلمالػػة ،كنص ػو" :فػػالحركؼ التػػي ي

اإلمالةى ىذه السبعة ،الصػاد ،كالضػاد ،كالطػاء ،كالظػاء ،كالغػيف ،كالقػاؼ ،كالخػاء ،إذا
ك ػػاف ح ػػرؼ مني ػػا قب ػػؿ األل ػػؼ كاألل ػػؼ تمي ػ ًػو كذل ػػؾ قكل ػػؾً :
ػب ،كخام ػ هػد،
قاع ػ هػد ،كغائ ػ ه

ً
ػركؼ
كطائؼ ،كظالً هـ،
كصاع هد،
كضامف ،كاَّنما يمنً ىعت ىػذه الحػركؼ اإلمالػة ألنيػا ح ه
ه
ه
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
كىنػا نصػؿ إلػى
معيا سمة التفخيـ التي تعني ارتفاع مػؤخر المسػاف باتجػاه الحنػؾ المػيف ،ي
تحػػرؾ نطقػػي ميػػـ فػػي األصػكات المسػػتعمية المفخمػػة ،كىػػك ارتفػػاع مػػؤخر المسػػاف باتجػػاه
الحنؾ الميف عند إنتاجيا.
كيكضػػح ابػػف جنػػي معنػػى االس ػػتعبلء بقكلػػو " :كمعنػػى االسػػتعبلء أف تتص ػػعَّد –
يقصد حركؼ االستعبلء – في الحنؾ األعمػى ،فأربعػة منيػا فييػا مػع اسػتعبلئيا إطبػاؽ،
كىػػي الصػػاد كالضػػاد كالظػػاء كالطػػاء ،كأمػػا الخػػاء كالغػػيف كالقػػاؼ ،فػػبل إطبػػاؽ فييػػا مػػع
اسػػتعبلئيا"( ،)3كعميػػو فػ َّ
ػإف الػ َّػراء تنطػػؽ عمػػى التفخػػيـ – أم دكف إمالػػة – إذا كانػػت فػػي

سػػياؽ الفتحػػة – األلػػؼ – سػػابقة أك الحقػػة ليػػا -ش ػريطة أف تكػػكف غيػػر متبكعػػة بحركػػة
الكسرة.
))1
))2

))3

الجندم ،أحمد عمـ الديف ،الميجات العربية في التراث ،الػدار العربيػة لمكتػاب ،ليبيػا ،تػكنس،
1978ـ ،ج ،1ص.284

سيبكيو ،الكتاب ،ج ،4ص.128

ابف جني ،سر صناعة اإلعراب ،ج ،1ص.62
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ج ػ-نػػص االسػػتراباذم فػػي سػػمة التفخػػيـ فػػي الص ػكامت المطبقػػة التػي تعمػػؿ – إف كانػػت

سػػاكنة أك متبكعػػة بفػػتح – عمػػى إكسػػاب الػػبلـ سػػمة التفخػػيـ يشػػير إلػػى َّأنيػػا أصػكات
َّ
تفخيميػ وػة تسػػتطيع بيػػا أف تكسػػب األص ػكات المجػػاكرة تفخيم ػان صػػكتيان.
تتميػػز بطاقػ وػة

كىنػػا تتكضػػح العبلقػػة بػػيف اإلطبػػاؽ كالتفخػػيـ ،فاألص ػكات المطبقػػة التػػي يرتفػػع معيػػا
ي
أقصػى المسػػاف كينطبػػؽ فييػػا مػع الحنػػؾ األعمػػى تينػػتج عمػى المسػػتكل السػػمعي صػػكتان

َّ
مفخمان ،كىذا يعني َّ
خاصية اإلطباؽ النطقي تفضي إلى تفخيـ سمعي.
أف

أمػػا مػػف الجانػػب اوخػػر ،فػػإف مجػػاكرة الػػبلـ لؤلص ػكات المطبقػػة
ىػػذا مػػف جانػػبَّ ،

ػكتية َّ
ػكتيةن تمنعيػػا اإلمالػػة كىػػي خاصػ َّػية صػ َّ
المسػػتعمية أكسػػبيا خاصػ َّػيةن صػ َّ
تتميػػز بيػػا فػػي

ىذا السياؽ دكف غيره.

يتبػيف ممػا سػبؽ َّأنػوي عمػى الػرغـ مػف َّ
أف القػدماء مػف عممػاء المغػة قػد اكتفػكا بػذكر

مصػػطمح (التفخػػيـ) ،مػػف غيػػر أف يعن ػكا عنايػػة مباش ػرة بتكضػػيح مفيكمػػو النطقػػي َّ
كآليػػة

أف الباحػػث يمكنػػو أف يسػػتنطؽ جانبػان مػػف مفيػػكـ ىػػذه الخاصػ َّػية – كمػػا ذكػػر
حدكثػػو ،إالٌ ٌ
سابقان– كىذا االستنطاؽ يبقػى ناقصػان كغيػر ك و
اؼ لفيػـ خاص َّػية التفخػيـ فػي العر َّبيػة ،كىػك
م ػػا ذكػ ػرهي بع ػػض م ػػف َّ
الدارس ػػيف

()1

ال ػػذيف ذىبػ ػكا إل ػػى َّ
أف مفي ػػكـ ى ػػذا المص ػػطمح ل ػػـ يك ػػف

كاضحان عند عمماء المغة القدماء.

كقد أخذ كانتينك عمى عمماء العربية القدماء عدـ كضػكح ىػذا المصػطمح عنػدىـ؛

الراجح فيما يبدك َّ
أف لفظ (التفخيـ) يطمػؽ عمػى بعػض الحػركؼ التػي ليػا
إذ يقكؿ" :كمف َّ

كق ػػعه خ ػػاص عم ػػى الس ػػمع أم فخ ػػيـ ،أك غم ػػيظ ،أك س ػػميف عم ػػى األذف ،كىػ ػذه الح ػػركؼ
المطبق ػ ػة ،ثػ ػ َّػـ الق ػػاؼ ،كالخػ ػػاء ،كالغػ ػػيف ،ث ػػـ الػ ػ َّػراء كالػ ػػبلـ ف ػػي بعػ ػػض حاالتيمػ ػػا
األربع ػػة ي
()2

الخاصة".

))1

مرعػػي ،عبػػد القػػادر ،المصػػطمح الصػػكتي عنػػد عممػػاء العربيػػة القيػػدماء فػػي ضػػكء عمػػـ المغػػة

المعاصر ،جامعة مؤتة ،ط1993 ،1ـ ،ص .154-153كالصيغ ،المصطمح الصكتي في
))2

الدراسات العربية ،ص.146

جاف كانتينك ،دركس في أصكات العر َّبيػة ،نقمػو إلػى العر َّبيػة َّ
كذيمػو بمعجػـ صػكتي فرنسػي–
عربػػ ػػي ،صػػ ػػالح القرمػ ػ ػػادم– الجامعػ ػ ػػة التكنسػ ػ ػػيَّة مركػ ػ ػػز ً
الد ارسػ ػ ػػات كالبحػ ػ ػػكث االقتصػ ػ ػػادية
كاالجتماعية ،تكنس1966 ،ـ ،ص.37

12

كعمى الرغـ مف عدـ كضكح ىذا المصطمح عند عمماء العر َّبية القػدامى ف َّ
ػإف ابػف

الجػػزرم كػػاف أكثػػر كضػػكحان مػػف غي ػره مػػف عممػػاء العر َّبيػػة القػػدامى حينمػػا جعػػؿ التفخػػيـ
كيفيػػة حػػدكث التفخػػيـ مػػف َّ
مسػػاكيان لبلسػػتعبلء .كلكنػػو فػػي الكقػػت نفس ػو ل ػـ يبػػيف َّ
الناحيػػة
الفسيكلكجية.

 3.0أصوات التفخيم عند عمماء التجويد وعمماء القراءات القرآنية5
كمػػف التعػػاريؼ لمصػػطمح التفخػػيـ عنػػد عممػػاء التجكيػػد القػػدماء تعريػػؼ مكػػي بػػف
()1

بخاصػػة عنػػد

ػث يقػػكؿ" :التفخػػيـ يعنػػي التغمػػيظ"
أبػػي طالػػب القيسػػي (ت437ىػ ػ) حيػ ي
الحػػديث عػػف تفخػػيـ ال ػراء كالػػبلـ؛ إذ عمػػد بعضػػيـ إلػػى تخصػػيص مصػػطمح (التغمػػيظ)
لكصؼ البلـ المفخمة ،في حيف اسػتخدـ مصػطمح (التفخػيـ) فػي كصػؼ الػراء المفخمػة،

يقكؿ الداني (ت444ىػ)" :ككؿ راء كلًىيتيا فتحة أك ضمة ،كسكاء حاؿ بينيا كبيف ىػاتيف
()2
الحركتيف ساكف أك لـ يحؿ ،كتحركت ىي بالفتح أك الضـ أك سكنت فيي مفخمة "
كيق ػ ػػكؿ" :كأجمعػ ػ ػكا عم ػ ػػى تغم ػ ػػيظ ال ػ ػػبلـ م ػ ػػف اس ػ ػػـ (اهلل) ع ػ ػػز كج ػ ػػؿ م ػ ػػع الفتح ػ ػػة
()3

كالضمة".

كمػػا يقػػكؿ الػػداني (ت 444ىػ ػ) عػػف الػػبلـ " :فأمػػا الػػبلـ مػػف اسػػـ اهلل عػػز كجػػؿ،

فػػالجميع مجمعػػكف عمػػى ترقيقيػػا مػػع الكس ػرة ...فػػإف ىكلًىييىػػا فتحػػة أك ضػػمة أجمع ػكا عمػػى
ػص ترقيقيػػا كفخمػػت
تغميظيػػا ...فػػإف كػػاف الحػػرؼ المفتػػكح أك المضػػمكـ قبميػػا الم ػان لي ةخػ ى

()1

))2

))3

القيسي،أبك محمد ،مكي بف أبي طالب(ت437ق) ،الكشؼ عف كجكه الق ارءات السبع

كعمميا كحججيا ،تحقيؽ:محي الديف رمضاف ،مؤسسة الرسالة ،ط1404( ،3ى ػ1984-ـ)،
ج ،1ص.209

الداني ،التيسير في القراءات السبع ،ص.57

الداني ،التيسير في القراءات السبع ،ص.58
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()2

ىػ ػػي"( .)1فيػ ػػك يسػ ػػتخدـ تغمػ ػػيظ الػ ػػبلـ كتفخيميػ ػػا فػ ػػي الكقػ ػػت نفسػ ػػو.
()3
(ت461ىػ)(( :التفخيـ كاإلطباؽ كاالستعبلء نظ ار ىء مف ك واد كاحد)).
كقػ ػػاؿ القرطبػ ػػي (ت461ى ػ ػػ) كىػ ػػك يتحػ ػػدث عػ ػػف العبلقػ ػػة بػ ػػيف كػ ػػؿ مػ ػػف التفخػ ػػيـ
كقػ ػػاؿ القرطبػ ػػي

كاالس ػػتعبلء :فص ػػار التفخ ػػيـ ف ػػي ككن ػػو انحص ػػار الص ػػكت ب ػػيف المس ػػاف كالحن ػػؾ نظي ػػر
()4

االستعبلء كاإلطباؽ ،كليذا أثر االستعبلء في اإلمالة كالترقيؽ فمنعيما ،ألنو ضد.

كقػػاؿ" :كالفػػرؽ بػػيف االسػػتعبلء كاإلطبػػاؽ كبػػيف الترقيػػؽ كالتفخػػيـ ،أف االسػػتعبلء
يمػػزـ حركفػػو فػػبل يػػزكؿ عنيػػا ،ككػػذلؾ اإلطبػػاؽ بخػػبلؼ الترقيػػؽ كالتغمػػيظ فإنيمػػا يتعاقبػػاف
عمػػى ال ػراء كالػػبلـ ،كاإلمالػػة كالتفخػػيـ فػػي األلػػؼ ،كالفػػرؽ بػػيف األلػػؼ كحػػركؼ الترقيػػؽ
كالتغمػػيظ كاالسػػتعبلء كاإلطبػػاؽ أف ىػػذه األشػػياء يتغيػػر بيػػا ذات الحػػرؼ بخػػبلؼ األلػػؼ
()5

فإنيا تتغير بتغير الحركة قبميا ،أعني في اإلمالة كالتفخيـ".
كعرؼ ابف الباذش (ت540ىػ) التفخػيـ بقكل ًػو" :يعنػي ربػك الحػرؼ كتسػمينو ،فيػك
()6

كالتغمػػيظ كاحػػد ،كعكسػػو الترقيػػؽ".
()7

كغمػػب فػػي مؤلفػػاتيـ اسػػتخداـ مصػػطمح (التغمػػيظ)

مكافئان لمصطمح التفخيـ.
))1
))2

))3

))4
))5

))6

()7

الػػداني ،أبػػك عمػػرك عثمػػاف بػػف سػػعيد (ت444ى ػ) ،التحديػػد فػػي اإلتقػػاف كالتجكيػػد ،ط1 ،1ـ،
تحقيؽ :غانـ قدكرم الحمد ،مكتبة دار األنبار ،ط1407(،1ق1988-ـ)،ص.162

الداني ،التحديد في اإلتقاف كالتجكيد ،ص.162

القرطبػػي ،عبػػد الكىػػاب بػػف محمػػد(ت461ق) ،المكضػػح فػػي التجكيػػد ،تحقيػػؽ كتقػػديـ :غػػانـ

قدكرم الحمد ،دار عمار لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ط1421( ،1ىػ2000-ـ) ،ص.179

القرطبي ،المكضح في التجكيد ،ص.110
القرطبي ،المكضح في التجكيد ،ص.110

ابػػف البػػاذش ،أبػػك جعفػػر أحمػػد بػػف عمػػي بػػف أحمػػد بػػف خمػػؼ األنصػػارم(ت540ق) ،كتػػاب
اإلقنػ ػػاع فػ ػػي الق ػ ػراءات السػ ػػبع ،حَّقق ػ ػو كقَّػ ػػدـ لػ ػػو :عبػ ػػد المجيػ ػػد قطػ ػػاش ،ط1983،1ـ ،ج،1

ص.324

ابػػف الطحػػاف ،أبػػك األصػػبع عبػػد العزيػػز االشػػبيمي( ت560ىػ ػ) ،مرشػػد القػػارئ إلػػى تحقيػػؽ

معػ ػػالـ المقػ ػػارئ ،ط1،1ـ ،تحقيػ ػػؽ :حػ ػػاتـ صػ ػػالح الضػ ػػامف ،دار البشػ ػػير ،عمػ ػػاف 2002ـ،

ص .56-55كابف الجزرم ،أبك الخير محمػد بػف محمػد الدمشػقي (ت833ى ػ) ،التمييػد فػي

معرفػػػة عمػػػـ التجكيػػػد،ط1,1ـ ،تحقيػ ػػؽ :عمػ ػػي حس ػػيف الب ػ ػكاب ،مكتب ػػة المع ػػارؼ ،الريػ ػػاض،
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كي ػػذكر اب ػػف الج ػػزرم(ت833ى ػ ػ) أف المس ػػتعمؿ ف ػػي الػ ػراء (التفخ ػػيـ) كف ػػي ال ػػبلـ
(التغميظ) )1(.كلكف ىذا التخصػيص لػـ يطَّ ًػرد فػي كتابػاتيـ؛ يقػكؿ القرطبػي" :متػى تجػاكر
راءاف مض ػ ػ ػ ػػمكمة كمكس ػ ػ ػ ػػكرة أك مفتكح ػ ػ ػ ػػة كمكس ػ ػ ػ ػػكرة ،ف ػ ػ ػ ػػي مث ػ ػ ػ ػػؿ:ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ
(الكاقع ػ ػػة ،)15:ﭽ ﮓ ﮔ ﭼ(المرس ػ ػػبلت )32:ف ػ ػػاألكلى مغمَّظ ػ ػػة كالثاني ػ ػػة مرقَّق ػ ػػة،
فيجػػب إخػػبلص التفخػػيـ فػػي المفخمػػة ،كاف ػراد المرققػػة بػػالترقيؽ ،بخػػبلؼ مػػا إذا تجاكرتػػا
مضمكمتيف أك مفتكحتيف في مثؿ قكلو تعالى :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ(الغاشية،)13 :
ﭽ ﮍ ﮎ ﭼ (عػػبس ،)16:فػػاف التفخػػيـ شػػأنيما( ،)2فيػػك يسػػتخدـ التغمػػيظ كالتفخػػيـ لم ػراء
في آف معان.

كما قاؿ البناء(ت1117ىػ) إ َّف مصطمح التغميظ ً
مكافئه لمصطمح التفخيـ.
كقػػد أيػػد المرعشػػي (ت 1150ى ػػ) القرطبػػي فػػي ىػػذا الخصػػكص حيػػث قػػاؿ" :ثػػـ
()3

اعم ػػـ أف التفخ ػػيـ الزـ لبلس ػػتعبلء فم ػػا ك ػػاف اس ػػتعبلؤه أبم ػػغ ك ػػاف تفخيم ػػو أبم ػػغ ،فح ػػركؼ
اإلطبػػاؽ أبمػػغ فػػي التفخػػيـ مػػف بػػاقي حػػركؼ االسػػتعبلء كمػػا صػ َّػرح بػػو ابػػف الجػػزرم فػػي

نظمو"

()4

في متف الجزرية كنصةو:

1985ـ .58 ،كالبن ػػاء ،ش ػػياب ال ػػديف أحم ػػد ب ػػف محم ػػد ال ػػدمياطي (ت 1117ى ػ ػ) ،إتح ػػاؼ

فض ػػبلء البش ػػر ف ػػي القػ ػراءات األربع ػػة عش ػػر1،ـ ،ركاه كص ػػححو كعم ػػؽ عمي ػػو :عم ػػي محم ػػد
))1

الضباع ،دار الندكة الجديدة ،ص.127

ابف الجزرم ،أبك الخير محمد بف محمد الدمشقي (ت833ىػ) ،النشػر فػي القػراءات العشػر،

لممرة األخيرة :عمي محمد الضباع ،دار الفكػر
ط1 ،2ـ ،أشرؼ عمى تصحيحو كمراجعتو َّ

لمطباعػ ػػة كالنش ػ ػػر كالتكزي ػ ػػع2002،ـ ،ج ،2ص ،90ك َّ
البن ػ ػػاء ،إتحػ ػػاؼ فض ػ ػػبلء البش ػ ػػر ف ػ ػػي

()2

))3

()4

القراءات األربعة عشر ،ص.127

القرطبي ،المكضح في التجكيد ،ص.110-109

البناء ،إتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربعة عشر ،ص.127

المرعشي ،جيد المقؿ ،ص.154
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()1

نحك قا ىؿ كالعصا.
اخصصا
كحرؼ االستعبلء فى ةخ ٍـ ك ي
اإلطباؽ أقكل ى
كلمػا كانػت الطَّػاء الميممػة أقػػكل فػي اإلطبػاؽ مػف أخكاتيػػا كػاف تفخيميػا أزيػد مػػف
ػاف الصػػاد كالضػػاد متكسػػطتيف فػػي اإلطبػػاؽ
أخكاتيػػا ،كأضػػاؼ المرعشػػي" :أقػػكؿَّ :
كلمػػا كػ ى
كلمػػا كانػػت الظػػاء المعجمػػة أضػػعؼ
ػت كانتػػا متكسػػطتيف فػػي التفخػػيـ أيض ػانَّ ،
كمػػا ىع ًرٍفػ ى
()2
حركؼ اإلطباؽ كاف تفخيميا أقؿ مف تفخيـ أخكاتيما ".
كقػػاؿ أيض ػان" :إف قػػدر التفخػػيـ عمػػى قػػدر االسػػتعبلء كاإلطبػػاؽ ،فالطػػاء الميممػػة

كلمػػا كػػاف القػػاؼ أبمػػغ فػػي االسػػتعبلء مػػف الغػػيف كالخػػاء المعجمتػػيف كمػػا
أفخػػـ الحػػركؼَّ ،
()3

عرف ػػت ،ك ػػاف أفخ ػػـ منيمػ ػا".

أم ػػا نصكص ػػيـ الت ػػي أكض ػػحكا فيي ػػا الخاص ػػية الس ػػمعية

لمتفخيـ ،ما جاء بو ابف الباذش.
ػكمي (التفخػػيـ) ك (الترقيػػؽ)
كعمػػى الػػرغـ مػػف ىػػذا التكافػػؽ االصػػطبلحي عمػػى مفيػ ى
عند عمماء القراءات كالتجكيد َّ
فإف منيـ مف استخدـ التفخيـ بمعنى (الفتح) أك (النصػب)
الػذم ىػك ضػد اإلمالػة ،إذ يػذكر ابػف الجػزرم(ت833ى ػ) أف الفػتح " ىػك عبػارة عػف فػتح
القارئ ً
لفيو بمفظ الحرؼ ،كىك فيما بعده ألؼ أظير ،كيقاؿ لو أيضػا التفخػيـ ،كربمػا قيػؿ
()4

لو النصب".

ػيس ى ػػذا فحس ػػب ب ػػؿ ي ػػذكر أف (التفخ ػػيـ) ض ػػد اإلمال ػػة ،إذ ينق ػػؿ ع ػػف ال ػ ٌػداني
لػ ى
(ت444ى ػ) قكلػػو" :كالفػػتح المتكسػػط ىػػك مػػا بػػيف الفػػتح الشػػديد كاإلمالػػة المتكسػػطة .قػػاؿ
كىػػذا الػػذم يسػػتعممو أصػػحاب الفػػتح مػػف القيػراء ...كيقػػاؿ لػػوي الترقيػػؽ كقػػد يقػػاؿ لػػو أيض ػان
()5
التفخيـ بمعنى أنو ضد اإلمالة".

))1

))2

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

الكردم ،عمؽ عميو :محمد غياث صباغ ،مؤسسػة مناىػؿ العرفػاف ،بيػركت1990 ،ـ ،ط،2
ص.79

المرعشي ،جيد المقؿ ،ص.155-154

))3

المرعشي ،جيد المقؿ ،ص.155

))5

ابف الجزرم ،النشر في القراءات العشر ،ج ،2ص.30

))4

ابف الجزرم ،النشر في القراءات العشر ،ج ،2ص.29
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كىػػذا يعنػػي أف اسػػتخداـ مصػػطمح التفخػػيـ عنػػدىـ لػػـ يكػػف محػػددان ،فكظفػػكه بمعنػػى

التفخيـ الصكتي الذم يشير إلى تسميف الصكت كتغميظو ،كبمعنى آخػر ىػك فػتح األلػؼ
أك نصبيا مقاببلن إلمالتيا.

كقػد حػدد عممػاء القػراءات كالتجكيػد مفيػكـ التفخػيـ بأنػو سػمف الصػكت ،كامػتبلء

كلما كاف التفخيـ في عرفيـ ناتجػان عػف
أف ترقيقو يشير إلى نحكلوَّ .
الفـ بصداه في حيف ٌ
االسػتعبلء كالحصػر ف َّ
ػإف امػتبلء الفػـ بصػػدل الصػكت سػيككف ناتجػان عػف ىػذا االسػػتعبلء
كىػػذا الحصػػر ،فعنػػدما يػػتـ حصػػر اليػكاء عمػػى النحػػك الػػذم ينػػتج فيػػو التفخػػيـ يمتمػػئ الفػػـ

بصدل الصكت المفخـ.
كتش ػػترؾ المص ػػطمحات الت ػػي اس ػػتخدميا عمم ػػاء القػ ػراءات كالتجكي ػػد لمدالل ػػة عم ػػى

الربك كالتَّغميظ  -في ال ةداللػة عمػى الفخامػة كالقػكة
التفخيـ – مف مثؿ :التسميف كالتجسيـ ك َّ
()1

كالعظمػػة كالكثػرة.

ممػػا يشػػير إلػػى امػػتبلؾ الصػػكت المفخػػـ طاقػػة كقػػكة تميػزه عػػف غيػره

مف األصكات األخرل عمى المستكييف النطقي كالسمعي.
كما أف ابػف الجػزرم (ت833ى ػ) جعػؿ التفخػيـ مرادفػان لبلسػتعبلء إذ قػاؿ" :كمنيػا

الحركؼ المسػتفمة كضػدىا المسػتعمية؛ كاالسػتعبلء مػف صػفات القػكة كىػي سػبعة يجمعيػا

قكلػػؾ :قػػظ خػػص ضػػغط ،...كقيػػؿ حػػركؼ التفخػػيـ ىػػي حػػركؼ اإلطبػػاؽ ،كالشػػؾ َّأنيػػا

أقكاىا تفخيمػان كزاد مكػي عمييػا األلػؼ ،كىػك كىػـ؛ ف َّ
ػإف األلػؼ تتبػع مػا قبميػا فػبل تكصػؼ
()2

بترقيؽ كال تفخيـ كاهلل أعمـ".

َّ
ككض ىػح أقػكا ىؿ سػابقيو حػكؿ التفخػيـ عنػدما
ثـ جاء محمد المرعشػي (ت1150ى ػ)
عرفػو فقػػاؿ" :التفخػيـ فػػي االصػػطبلح عبػارة عػػف سػمف يػػدخؿ عمػػى جسػـ الحػػرؼ فيمتمػػئ
()3

الفـ بصداه ،كالتفخيـ كالتسميف كالتجسيـ كالتغميظ بمعنى كاحد ".

))1

ابػػف الجػػزرم ،النشػػر فػػي القػراءات العشػػر ،ج ،2ص ،90البنػػاء ،إتحػػاؼ فضػػبلء البشػػر فػػي

))2

ابف الجزرم ،النشر في القراءات العشر ،ج ،1ص.203-202

()3

القراءات األربعة عشر ،ص.127

المرعشي ،جيد المقؿ ،ص ،154-153الحمد ،غانـ قدكرم،الدراسات الصكتية عند عمماء
التجكيد ،مطبعة الخمكد -بغداد،ط1406( ،1ق1986-ـ) ،ص.293-292
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أم ػػا المح ػػدثكف م ػػف عمم ػػاء التجكي ػػد فق ػػد اتبعػ ػكا الق ػػدامى ف ػػي ك ػػؿ م ػػا ق ػػالكه ح ػػكؿ
مصطمح التفخيـ كمػنيـ الجريسػي (ت1322ى ػ) حيػث قػاؿ" :ىػك عبػارة عػف سػمف يػدخؿ
()1

جسـ الحرؼ؛ أم صكتو ،فيمتمئ الفـ بصداه ".

ككػػذلؾ الحصػػرم (ت1401ىػ ػ) فعرفػػو بقكلػػو" :ىػػك تعظػػيـ الحػػرؼ بجعمػػو فػػي المخػػرج

()2
السػػمنة تمحػػؽ
سػػمينان كفػػي الصػػفة قكي ػان".
َّ
كعرفػػو الحفيػػاف فقػػاؿ" :ىػػك حالػػة مػػف القػ َّػكة ك ي
()3
الحرؼ عند النطؽ بو فيمتمئ الفـ بصداه".

كبالنظر إلى النصكص السابقة ،نجد أف التفخيـ عند عدد مف عمماء التجكيد:
أ -يعنػي انحصػار الصػكت الػذم تحممػو جزيئػات اليػكاء المضػطربة بػيف المسػاف كالحنػؾ
األعمى ،كىي منطقة نطقية متسعة تنتشر فييا جزيئػات اليػكاء المتدافقػة بقػكة بعػد أف
تكػػكف تجػػاكزت منطقػػة الػػكتريف الصػػكتييف كمنطقػػة الحمػػؽ ،كىػػذا االنتشػػار أدل إلػػى
حدكث ما كصفو المرعشي بالصدل الذم تمتمئ بػو الحجػرة الفمكيػة ،ممػا يػؤدم إلػى
سماع صكت يتسـ بػالقكة المغمظػة .كعمػى الػرغـ مػف أف الصػكت – كمػا يػنص عمػى
()4

ذلػػؾ عممػػاء التجكيػػد-
()1

ينحصػػر فػػي المجمكعػػة المسػػتعمية مػػع األص ػكات المطبقػػة

الجريسػػي ،محمػػد مكػػي نصػػر2003 ،ـ ،نيايػػة القػػكؿ المفيػػد فػػي عمػػـ تجكيػػد القػرآف المجيػػد،
كخرج آياتيا :عبد اهلل محمػكد محمػد عمػر ،دار الكتػب العمميػة ،بيػركت،
ضبطيا كصحَّحيا َّ

لبنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ،ط1424( ،1ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ2003-ـ) ،ص ،93المرصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفي ،عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الفتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاح السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيد

عجمي1421(،ق2001 -ـ) ،ىداية القارئ إلى تجكيد كػبلـ البػارئ ،دار الفجػر اإلسػبلمية

()2

()3
))4

 -المدينة المنكرة ،ط ،1ج ،1ص.103

الحصرم ،محمكد خميؿ ،أحكاـ قراءة القرآف الكػريـ ،ضػبط نصَّػو كعمَّػؽ عميػو :محمػد طمحػة

ب ػ ػبلؿ مني ػ ػػار ،دار البش ػ ػػائر اإلس ػ ػػبلمية لمطباعػ ػػة كالنش ػ ػػر كالتكزي ػ ػػع ،بي ػ ػػركت ،لبن ػ ػػاف ،ط،4
(1420ىػ1999-ـ) ،ص.147

الحفيػػاف ،أحمػػد محمػػكد عبػػد السػػميع ،أشػػير المصػػطمحات فػػي األداء كعمػػـ الق ػراءات ،دار

الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،ط422( ،1ىػ2001-ـ) ،ص.211

القيس ػػي،أبكمحمد مك ػػي ب ػػف أب ػػي طال ػػب(ت437ى ػ ػ) ،الرعاي ػػة لتجكي ػػد القػ ػراءة كتحقي ػػؽ لف ػػظ

التبلكة ،ص ،123كالداني ،التحديد في اإلتقاف كالتجكيد ،ص.108
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كحسػ ػػب ،إال أف القرطب ػ ػػي ق ػ ػػد جعمي ػ ػػا خاص ػ ػػية نطقيػ ػػة تش ػ ػػمؿ كػ ػ ػبلن م ػ ػػف المس ػ ػػتعمية
كالمطبقػػة ،فمػػع األكلػػى يرتفػػع أقصػػى المسػػاف مػػف غيػػر إطبػػاؽ ،كمػػع الثانيػػة يرتفػػع

كينطبػػؽ عمػػى الحنػػؾ األعمػػى .كعميػػو ،فكيػػؼ يمكػػف لمصػػكت أف ينحصػػر مػػع ارتفػػاع
دكف إطباؽ؟! ىذا مف جانب ،أما مػف الجانػب اوخػر ،فػإف تحديػد التفخػيـ بانحصػار

الصػػكت يي ٍخ ػ ًريج األص ػكات المسػػتعمية غيػػر المطبقػػة – كىػػي القػػاؼ كالخػػاء كالغػػيف -
مػف مجمكعػػة المفخمػات ،كمػػا يي ٍخػ ًريج كػبلن مػف الػػبلـ كالػراء المفخمتػػيف ،فكميػا أصػكات
ال ينحصر معيا الصكت كمع ذلؾ تكصؼ بالمفخمة في سياقات صكتية معينة.

ب -ينػػاظر التفخػػيـ فػػي آليػػة إنتاجػػو كػبلن مػػف اإلطبػػاؽ كاالسػػتعبلء مػػف حيػػث كػػكف ىػػذيف
اوخػريف ينتجػػاف مػػع ارتفػػاع أقصػػى المسػػاف باتجػػاه الحنػػؾ األعمػػى .كعمػػى الػػرغـ مػػف
أنني أتفؽ مع ككف أقصػى المسػاف مػع مجمكعػة الصػكامت المفخمػة ،المسػتعمية منيػا
كالمطبقػػة ،إذ ييعػػد تحركػػو ركي ػزةن عضػػكيةن يعػػكؿ عمييػػا فػػي تشػػكيؿ المسػػتكل النطقػػي
ليػػذه األص ػكات ،إال أنن ػػي ال أتفػػؽ كالق ػػكؿ بػػأف ى ػػذا التحػػرؾ المس ػػاني مػػبلزـ إلنت ػػاج
خاصػػية التفخػػيـ بصػػكروة كميػ وػة ،فالمرعشػػي عنػػدما قػػاؿ" :إف التفخػػيـ الزـ لبلسػػتعبلء"،
قصػػد بػػو تفخػػيـ األص ػكات السػػبعة المطبقػػة كالمسػػتعمية ،إال أف ىنػػاؾ أص ػكاتان أخػػرل

تفخـ دكف استعبلء ،مف نحك صكت البلـ كما أشرت سابقان.

كيبدك أف الذم حدا بعمماء التجكيد إلى الربط بػيف التفخػيـ كاالسػتعبلء ،انطبلقيػـ

م ػػف فكػ ػرة االقتػ ػراف ال ػػدائـ لخاص ػػية التفخ ػػيـ باألصػ ػكات المس ػػتعمية المطبق ػػة م ػػف جان ػػب،
كاقتػراف التفخػيـ باألصػكات المسػتعمية فػي سػياقات صػكتية متعػددة ،ككميػا أصػكات يرتفػػع
عند النطؽ بيا أقصػى المسػاف باتجػاه الحنػؾ المػيف ،فظنػكا أف ىػذا التحػرؾ العضػكم ييعػد
َّ
َّ
المفخـ عمكمان.
أساسيان إلنتاج الصكت

جػ -يعتمد -التفخػيـ -فػي درجتػو عمػى المقػدار الػذم يسػتعمى فيػو مػؤخر المسػاف باتجػاه
الحن ػػؾ المَّػ ػيف؛ إذ كمم ػػا ارتف ػػع م ػػؤخر المس ػػاف أكث ػػر زادت القيم ػػة الس ػػمعية لمتفخ ػػيـ،
ػتعبلء -كمػػا يػػذكر المرعشػػي -ىػػي األصػكات المطبقػػة ،كعميػػو
كأكثػػر األصػكات اسػ ن
فيي أبمغ في التفخيـ مف األصكات المستعمية .كأقػكل المطبقػة تفخيمػان -كالكػبلـ مػا
يزاؿ لممرعشي -صكت الطاء ،فمعو تتحقؽ أعمى قيمة استعبلئية لمؤخر المساف.
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د -لػػـ يكػػف عممػػاء التجكيػػد متفقػػيف عمػػى أص ػكات التفخػػيـ ،كىػػذا كاضػػح فػػي كػػبلـ ابػػف
الجزرم عندما كصؼ أصكات االستعبلء باألصكات المفخمة ،ثـ أتبػع ذلػؾ بقكلػو:
"كقيؿ ىي  -يعني حركؼ التفخػيـ -حػركؼ اإلطبػاؽ" ،كتمػؾ إشػارة إلػى أف بعػض
العمماء كػاف يحػدد التفخػيـ بأصػكات اإلطبػاؽ كال يجاكزىػا إلػى أصػكات االسػتعبلء،
كذلؾ عمى نحك ما نجد عند مكي بف أبي طالب؛ إذ يقكؿ" :حػركؼ التفخػيـ :كىػي
()1

حركؼ اإلطباؽ ...يتفخـ المفظ بيا ،النطباؽ الصكت بيا بالريح مف الحنؾ"

كىذا التبايف في تحديد األصكات المفخمػة نػاتج مػف األسػاس الػذم اعتمػده العػالـ
ػكت
ة
المجكد في تصنيؼ ىذه الفئػة مػف األصػكات ،فمػف جعػؿ لػزكـ خاصػية التفخػيـ الص ى
بحيػػث تكػػكف جػػزءان أصػػيبلن فػػي تشػػكيمو النطقػػي ،فػػإذا غابػػت فقػػد الصػػكت قيمتػػو السػػمعية
الخاصػػة بػػو ،أفػػرد أصػكات اإلطبػػاؽ فػػي دائػرة المفخمػػات .كمػػف نظػػر إلػػى إمكانيػػة تحقػػؽ

ىػػذه الخاصػػية فػػي الصػػكت المغػػكم كتمكنيػػا منػػو ،ضػػـ إلػػى األص ػكات المطبقػػة األخػػرل
المستعمية كأدرجيا جميعان في قائمة األصكات المطبقة ،ىذا باإلضافة إلى إدراج كؿ مػف

ال ػػبلـ المفخم ػػة ف ػػي لف ػػظ الجبلل ػػة بع ػػد ف ػػتح أك ض ػػـ ،أك بع ػػد ح ػػركؼ اإلطب ػػاؽ ،كالػ ػراء

المفخمة في حالة إتباعيا بضمة أك فتحة مطمقػان فػي أكثػر الركايػات كالسػاكنة فػي بعػض
()2

األحكاؿ.

ى ػ-يػكازم –التفخػػيـ -فػػي مفيكمػػو السػػمعي كػبلن مػػف التسػػميف كالتجسػػيـ كالتغمػػيظ كالربػػك،
كجميعي ػػا ت ػػؤكؿ إلػ ػػى دالل ػػة القػ ػػكة الس ػػمعية المغمَّظػ ػة ،كىػ ػػذا م ػػا نمي ػ ػزه س ػ َّ
ػمعيان مػ ػػع
المفخمات ،فيي أصكات تمتمؾ طاقة سمعية غميظة تغيب عف المرققات.

 2.0أصوات التفخيم عند عمماء المغة المحدثين5
اىػػتـ عممػػاء األصػكات العربيػػة كدارسػػكىا المحػػدثكف بظػػاىرة التفخػػيـ فػػي أص ػكات
العربيػػة ،فتناكلكىػػا بالػػدرس كالتحميػػؿ مػػف جكانػػب متعػػددة ،إمػػا أنػَّػػو شػػاع بػػيف كثيػػر مػػنيـ

اسػػتخداـ مصػػطمحي (التفخػػيـ) ك (اإلطبػػاؽ) ليػػدال عمػػى مضػػمكف كاحػػد ،فػػي حػػيف َّأنيمػػا
يشػػيراف إلػػى معنيػػيف مختمفػػيف ،يقػػكؿ سػػمير إسػػتيتية" :كقػػد يكػػكف مػػف الظػػف الشػػائع بػػيف
()1

))2

القيسي ،الرعاية لتجكيد القراءة كتحقيؽ لفظ التبلكة ،ص.128

ابف الجزرم ،النشر في القراءات العشر ،ج ،1ص.215
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دارسي عمـ األصكات َّ
أف التفخيـ كاإلطباؽ مصطمحاف يدالف عمى مضمكف كاحػد .كىػك
()1

ظف ال يثمر شيكعو في إثبات صحتو ".

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

إمػػا َّ
الػػذاؿَّ ،
أف المسػػاف مػػع الظػػاء يرتفػػع مػػؤخره تجػػاه الحنػػؾ كمػػا يرجػػع إلػػى الخمػػؼ قمػػيبلن
()2

فيحدث اإلطباؽ (التفخيـ) كما ىك الحاؿ في نطؽ الضاد كالطاء كالصاد ".

كمػػنيـ كػػانتينك؛ إذ ذىػب إلػػى َّ
أف الحػػركؼ المفخمػػة تتميػػز بحػػدكث " تػػكتر عظػػيـ

في مختمؼ أعضاء جياز التصكيت مع تأخير المخرج شيئان ما "( .)3ثـ استخدـ التفخػيـ

كاإلطبػػاؽ بمعنػػى كاحػػد حػػيف قػػاؿ " :كمػػف المبلحػػظ أف النحػػاة العػػرب لػػـ يثبتػكا فػػي قائمػػة
الحػػركؼ المطبقػػة ال حػػرؼ القػػاؼ ،كال بعػػض الحػػاالت الخاصػػة فػػي نطػػؽ الػ َّػراء كالَّػػبلـ
()4

اء مفخمةن كالمان مفخمةن ".
التي تسمى عندنا ر ن
()5
كرجػح
ثـ قرر َّأنو " كال يمكف التفريؽ بػيف التفخػيـ كبػيف اإلطبػاؽ كاالسػتعبلء" ٌ ،
قائبلن" :كمف الراجح فيما يبدك أف لفظ التفخيـ يطمؽ عمى بعض الحػركؼ التػي ليػا كقػع

خاص عمى السمع ،أم كقع فخـ أك غميظ أك سميف عمى األذف"(.)6

كذك ػػر ك ػػانتينك مص ػػطمحان آخ ػػر يتعم ػػؽ ب ػػأنكاع التفخ ػػيـ ،كى ػػك م ػػا يس ػػمى ب ػػالتفخيـ

الثػػانكم ،كىػػك الػػذم يطػ أر عمػػى الحػػركؼ الشػػفكية الثبلثػػة :البػػاء كالمػػيـ كالفػػاء ،كذلػػؾ فػػي
ليجات البدك فػي الشػرؽ ،أك فػي ليجػات أىػؿ الحضػر المتػأثريف بميجػات البػدك ،كيكػكف
العامؿ في ذلؾ التفخيـ ،إما تػأثير حرىكػ و
ات ىخمفيًػ وة مثػؿ :الضػمة ( ،(uأك الحركػة الخمفيػة
ي ىى
))1

استيتية ،سمير شريؼ ،األصكات المغكية :رؤية عضكية كنطقية كفيزيائية ،عماف ،دار كائؿ

))2

بشػ ػ ػ ػػر ،كمػ ػ ػ ػػاؿ محمػ ػ ػ ػػد ،عمػ ػ ػ ػػـ المغػ ػ ػ ػػة العػ ػ ػ ػػاـ-األص ػ ػ ػ ػكات ،القػ ػ ػ ػػاىرة ،دار المعػ ػ ػ ػػارؼ ،ط،1

))3

لمنشر كالتكزيع ،ط2003(،1ـ) ،ص.143
1ـ2000(،ـ) ،ص.119

جاف كانتينك ،عمـ أصكات العربية ،ص.25

))4

جاف كانتينك ،عمـ أصكات العربية ،ص.36

))6

جاف كانتينك ،عمـ أصكات العربية ،ص.37

))5

جاف كانتينك ،عمـ أصكات العربية ،ص.37
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نصؼ المغمقة ( ،(oكاما تأثير حركؼ مفخمة مجاكرة .كقد يط أر ذلؾ التفخيـ عمى الػكاك
أيضان ،كيكجد مثؿ ىذا التفخيـ في ليجات أفريقية الشمالية نحػك :أيمػؾ  ummokبتفخػيـ
()1

المػػيـ المشػددة.

كيبػػدك َّ
أف ىػػذا النػػكع مػػف التفخػػيـ ال يكجػػد فػػي ىػػذه األصػكات الشػػفكية

نفسػيا ،كانمػػا يأتييػػا مػػف تأثرىػػا باألصػكات المفخمػػة األخػػرل ،أك بالحركػػات الخمفيػػة(u) :
ك (.(o
كمػػا كظٌػػؼ بعػػض المحػػدثيف مصػػطمحان آخػػر لتكضػػيح مفيػػكـ التفخػػيـ؛ نقمػػكه عػػف

دارسػػي عمػػـ األص ػكات الغ ػربييف كىػػك مصػػطمح ( التحميػػؽ ) كمػػنيـ :أحمػػد مختػػار عمػػر

بقكلػػو ":التفخػػيـ معنػػاه :ارتفػػاع مػػؤخر المسػػاف إلػػى أعمػػى قمػػيبلن فػػي اتجػػاه الطبػػؽ المػػيف

كتحرك ػػو إل ػػى الخم ػػؼ قم ػػيبلن ف ػػي اتج ػػاه الح ػػائط الخمف ػػي لمحم ػػؽ .كل ػػذلؾ يس ػػميو بعض ػػيـ

(اإلطباؽ)  velarizationبالنظر إلى الحركػة العميػا لمسػاف ،كيسػميو بعضػيـ (التحميػؽ)

 pharyngalizationبػػالنظر إلػػى الحركػػة الخمفيػػة لمسػػاف"( ،)2كمػػنيـ أيض ػان داككد عبػػده

الػذم س ٌػمى اإلطبػػاؽ تفخيمػان ،كعػ ٌػده سػمةن تميػػز األصػكات التػػي يرتفػع مػػؤخر المسػاف عنػػد
نطقيػػا نحػػك الطبػػؽ ،كيت ارجػػع المسػػاف قمػػيبلن نحػػك الحمػػؽ ،كيصػػاحب نطقيػػا بعػػض التػػكتٌر
في الحمؽ .كبسبب ىذا التكتر الحمقي المصاحب لنطقيػا تىس ٌػمى)pharyngealized( :
()3
أم( :األصكات المحمَّقىة).
فػػي حػػيف ذىػػب محمػػد الخػػكلي إلػػى َّ
أف التفخػػيـ" :سػػمة تصػػاحب نطػػؽ الصػػكت،
كتنش ػػأ ع ػػف ارتف ػػاع م ػػؤخر المس ػػاف إل ػػى أعم ػػى نح ػػك الطب ػػؽ ،كتراجع ػػو إل ػػى الخم ػػؼ نح ػػك
الحم ػػؽ .كلي ػػذا ي ػػدعى التفخ ػػيـ إطباقػ ػان أك تحميقػ ػان ،كي ػػدعى الص ػػكت مفخمػ ػان أك مطبقػ ػان أك
()4
محمَّقان".
))1

))2

))3
))4

جاف كانتينك ،عمـ أصكات العربية ،ص.47

عمػ ػػر ،أحمػ ػػد مختػ ػػار ،د ارسػ ػػة الصػ ػػكت المغػ ػػكم ،القػ ػػاىرة عػ ػػالـ الكتػ ػػب ،ط1396( ،1ىػ ػ ػ-
1976ـ) ،ص.279

عب ػػده ،داكد1990( ،ـ) ،د ارس ػػة ف ػػي بع ػػض أحك ػػاـ التجكي ػػد ف ػػي ض ػػكء الد ارس ػػات الص ػػكتية

الحديثة ،العربي لمنشر ،ط1،1ـ ،ص.12

الخػ ػػكلي ،محمػ ػػد عمػ ػػي ،األص ػ ػكات المغكيػ ػػة ،مكتبػ ػػة الخريجػ ػػي ،الريػ ػػاض ،ط1407( ،1ىػ ػ ػ-
1987ـ) ،ص.214
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كنجد َّ
أف كثي ار مػف عممػاء المغػو المحػدثيف قػد سػاككا بػيف التفخػيـ كاإلطبػاؽ ،يقػكؿ

َّ
المفخمػػة فػػي العربيػػة ىػػي :الصػػاد ،كالضػػاد،
الػػدكتكر رمضػػاف عبػػد الت ػكاب" :كاألص ػكات

كالطاء ،كالظاء ،فيذه األصكات كاف كاف مخرج الثبلثة األكلى منيا مػف األسػناف كالمثػة،
ػإف م ػػؤخرة المس ػػاف تعم ػػؿ معي ػػا ك ػػذلؾ؛ ف ػػالتفخيـ أك
كمخ ػػرج َّا
الرب ػػع م ػػف ب ػػيف األس ػػناف ،ف ػ ٌ
طػػؽ مػػف مكػػاف آخػػر ،كتصػػحبو
طػػؽ فػػي الطبػػؽ كاَّنمػػا يين ى
ػؼ لصػػكت ال يين ى
اإلطبػػاؽ كصػ ه
()1

عضمية في مؤخرة المساف".
ظاىرة
ٌ
فػػي حػػيف تجنػػب بعضػػيـ المسػػاكاة أك الجمػػع بينيمػػا ،كمػػنيـ عبػػد الػػرحمف أيػػكب

الذم ذىب إلى َّ
أف التفخػيـ صػفةه يكتسػبيا الصػكت نتيجػة تضػييؽ البمعػكـ الفمػكم بسػبب
()2

ت ارجػػع م ػػؤخر المسػػاف.

كل ػػـ يحػػدد ماىي ػػة ى ػػذه الصػػفو الناتج ػػو عػػف التض ػػييؽ كت ارج ػػع

مؤخر المساف.

كرأل سػػعد مصػػمكح َّ
تقعػ ٍػر سػػطح المسػػاف أثنػػاء النطػػؽ كت ارجػػع مػػؤخره
أف التفخػػيـ " ي
قمػػيبلن )3(،أك َّ
أف التفخػػيـ يصػػحبو تمػػدد سػػطح المسػػاف إلػػى الجػػانبيف كت ارجػػع لمػػؤخره إلػػى
()4

الخمؼ".

كىذه التحركات المسانية التي ذكرىا ىي نفسيا التي تصحب اإلطباؽ عند معظـ
المحدثيف.
()1

عب ػػد التػ ػكاب ،رمض ػػاف ،الم ػػدخؿ إل ػػى عمػ ػـ المغ ػػة كمن ػػاىج البح ػػث المغ ػػكم ،مكتب ػػة الخ ػػانجي

بالق ػػاىرة ،دار الرف ػػاعي بالري ػػاض ،ط1403( ،1ى ػ ػ1982-ـ) ،ص .38كالحم ػػد ،الد ارس ػػات
الصكتية ،ص ،346حركات ،مصطفى ،الصكتيات كالفنكلكجيا ،بيركت ،المكتبػة العصػرية،
ط1998(،1ـ) ،ص ،54كالمكسػػكم ،منػػاؼ ميػػدم محمػػد ،عمػػـ األص ػكات المغكيػػة ،ليبيػػا،
منشػػكرات جامعػػة الس ػػابع مػػف ابريػ ػؿ ،ط1993(،1ـ) ،ص .48كحسػػنيف ،صػػبلح

ال ػػديف

صػػالح ،د ارسػػات فػػي عمػػـ المغػػة الكصػػفي كالتػػاريخي كالمقػػارف ،دار العمػػكـ لمطباعػػة كالنشػػر،

(1405ىػ1984-ـ) ،ص.113

()2

أيػػكب ،عبػػد الػػرحمف ،محاض ػرات فػػي المغػػة1 ،ـ ،بغػػداد ،مطبعػػة المعػػارؼ ،ص،91،105

))3

مصػػمكح ،سػػعد ،د ارسػػة السػػمع كالكبلـ،عػػالـ الكتػػب  ،القػػاىرة1400( ،ق1980 -ـ)1 ،ـ ،

))4

كأيكب ،عبد الرحمف ،العربية كليجاتيا1 ،ـ ،مصر ،مكتبة الشباب ،ص.14

ص.206

مصمكح ،دراسة السمع كالكبلـ ،ص.220
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تميػػز عػػف كثيػػر ممػػا قػػاؿ بػ ًػو عممػػاء األص ػكات
قػ ٌػدـ تمػػاـ حسػػاف تعريف ػان لمتفخػػيـ ٌ
فعرفػو َّ
بأنػو" :ظػاىرة
المحدثكف؛ ٌ
ميز فيو مفيكـ التفخػيـ عػف مفيػكمي اإلطبػاؽ كالتحميػؽٌ ،

عضكية؛ تغيةر مف شكؿ حجرات الرنيف بالقػدر الػذم ييعطػي
أصكاتية ناتجة عف حركات
ٌ
()1
الصكت ً
ىذه القيمة الصكتية المفخمة".
كعرفػػو أيضػػا بقكلػػو" :التفخػػيـ ىػػك أف يرتفػػع طػػرؼ المسػػاف كأقصػػاه نحػػك الحنػػؾ،
()2

كيتقعَّر كسطو ،كما يرجع المساف قميبلن إلى الخمؼ ،كالترقيؽ عكس ذلؾ".
كعػػرؼ اإلطبػػاؽ َّ
بأنػػو" :ارتفػػاع مػػؤخر المسػػاف فػػي اتجػػاه الطبػػؽ بحيػػث ال يتصػػؿ
بو ،عمى حيف يجرم النطؽ في مخرج آخػر غيػر الطبػؽ ،يغمػب أف يكػكف طػرؼ المسػاف
()3

أحد األعضاء العاممة فيو".

أمػػا التحميػػؽ فعرفػػو بأنػػو" :قػػرب مػػؤخر المسػػاف مػػف الجػػدار الخمفػػي لمحمػػؽ ،نتيجػةن
()4

لتراجع المساف بصفو عامة".

كأشار في مكاضع أخرل إلى َّ
أف التفخيـ أثر سمعي ينتج عف تككف حجػرة رنػيف؛

()5
أف التحركات العضكية المصاحبة لنطػؽ األلػؼ المفخمػة تػؤدم إلػى
ليا شكؿ معيف  ،ك ٌ
أف يص ػ ػػير الف ػ ػػـ ف ػ ػػي مجمكع ػ ػػة حجػ ػ ػرة رن ػ ػػيف ص ػ ػػالحة إلنت ػ ػػاج القيم ػ ػػة الص ػ ػػكتية الت ػ ػػي
()6

تسمى(التفخيـ).

كعمػػى ال ػػرغـ مػػف التف ػػات تمػػاـ حس ػػاف إل ػػى األثػػر الس ػػمعي الػػذم يمي ػػز الص ػػكت
المفخػػـ عػػف المرقػػؽ ،كالػػى تشػػكؿ حج ػرة رنػػيف ذات شػػكؿ معػػيف فػػي إنتاجػػو ،فإنػػو أعػػاد
التفخػػيـ إلػػى التحميػػؽ كاإلطبػػاؽ معػػا ،فقػػاؿ" :كلػػيس اإلطبػػاؽ السػػبب األكؿ كاألخيػػر فػػي
))1
))2

))3

حساف ،تماـ ،مناىج البحػث فػي المغػة ،دار الثقافػة -الػدار البيضػاء1400( ،ى ػ1979-ـ)،
ص.116

حس ػػاف ،تم ػػاـ ،المغ ػػة العربي ػػة معناى ػػا كمبناىػ ػا ،الييئ ػػة المصػ ػرية العام ػػة لمكت ػػاب،1979 ،

ص .53كمصػػمكح ،د ارسػػة السػػمع كالكػػبلـ ،ص ،206كعبػػد التػكاب ،المػػدخؿ إلػػى عمػػـ المغػػة
كمناىج البحث ،ص.80

حساف ،تماـ ،مناىج البحث في المغة ،ص.115

))4

حساف ،تماـ ،مناىج البحث في المغة  ،ص.116

))6

حساف ،تماـ ،مناىج البحث في المغة ،ص.53

))5

حساف ،تماـ ،مناىج البحث في المغة ،ص.63
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أمػػا العنصػػر اوخػػر مػػف عناصػػر
ظػػاىرة التفخػػيـ ،بػػؿ ىػػك أحػػد عنصػػرم ىػػذه الظػػاىرةَّ ،
()1

التفخيـ فيك التحميؽ".

ككػػاف سػػمير اسػػتيتيو قػػد أكضػػح ىػػذا األثػػر السػػمعي لمصػػكت المفخػػـ فػػي مقابػػؿ

المرقػػؽَّ )2(،
كلكنػػو لػػـ يرجػػع التفخػػيـ إلػػى اإلطبػػاؽ ،فمػػا يحػػدث فػػي الص ػكت المطبػػؽ مػػف
الن ً
َّ
احية الن َّ
طقي ًة ليس شأف كػؿ صػكت مفخػـ ،فػالبلـ المفخمػة التػي فػي مثػؿ لفػظ الجبللػة

ػاف
(اهلل) ال يػػتـ إنتاجيػػا برفػػع المسػػاف نحػػك الطبػػؽ ،بػػؿ نقػػيض ذلػػؾ ىػػك الػػذم يحػػدث ،فػ ٌ
يتقعػػر" )3(.كىػػذا يعنػػي َّ
أف التفخػػيـ فػػي أصػكات العربيػػة لػػيس متحصػبلن عػػف
ظيػػر المسػػاف ٌ
ظف كثير مف دارسي عمـ األصكات المحدثيف.
اإلطباؽ مثمما ٌ
مم ػ ػػا س ػ ػػبؽ نس ػ ػػتنتج َّ
أف كثيػ ػ ػ انر م ػ ػػف المح ػ ػػدثيف اس ػ ػػتخدـ مص ػ ػػطمحي (التحمي ػ ػػؽ)

ك(اإلطبػػاؽ) مكافئ ػان صػػكتيان لمصػػطمح (التفخػػيـ) ،عمػػى الػػرغـ مػػف َّ
أف َّأيػػا منيمػػا ال يقػػدـ
كصػ ػػفان شػ ػ َّ
ػمكليان لمفيػ ػػكـ الصػ ػػكت المفخػ ػػـ مػ ػػف الناحيػ ػػة النطقيػ ػػة أك الس ػ ػمعية؛ إذ يشػ ػػتمؿ
التفخيـ عمى مبلمح صكتية تتجاكز التحميؽ كاإلطباؽ ،كيتشكؿ نطقو بييئات متباينة.

قػػدـ حسػػاف كاسػػتيتيو مفيكم ػان نطقي ػان أشػػمؿ لمصػػكت المفخػػـ ال يقػػؼ عنػػد حػػدكد

التحميػػؽ كاإلطبػػاؽ ،بػػؿ يتعػػداىما إلػػى النظػػر فػػي األثػػر السػػمعي النػػاتج عػػف تشػػكؿ حجػرة
الرنيف مقابؿ األثر السمعي الناتج عف رنيف الصكت المرقؽ.

التف ػػت المح ػػدثكف أكثػ ػػر م ػػا التفتػ ػكا إلػ ػػى معالج ػػة مس ػػائؿ التفخػ ػػيـ ف ػػي السػ ػػياقات

الصػػكتية كحسػػب ،كلػػـ يطيمػكا َّ
النظػػر فػػي األصػكات المفخمػػة منعزلػةن ،كدرسػػكىا أكثػػر مػػا

درس ػػكىا ف ػػي س ػػياقات عامي ػػة مبتذل ػػة ال تكش ػػؼ الص ػػكرة الناص ػػعة لظ ػػاىرة التفخ ػػيـ ف ػػي
الراقية.
مستكياتيا المٌغكية ٌ

تقعػػر
كقػػاؿ الػػدكتكر عبػػد القػػادر المرعػػي" :إ َّف التفخػػيـ فػػي الصػػكت يحػػدث نتيجػػة ٌ

كسػػط المسػػاف ،كارتفػػاع مقدمتػػو ،كت ارجػػع مؤخرتػػو قمػػيبل ،كىػػذا مػػا يػػؤدم إلػػى اتسػػاع يح ىجػر

الػرنيف الصػػكتي ،ككممػػا اتسػػعت حجػرة الػرنيف ازداد الصػػكت تفخيمػان ،كىػػذا مػػا نجػػده فػػي

))1
))2

))3

حس ػػاف ،تم ػػاـ ،من ػػاىج البح ػػث ف ػػي المغ ػػة ،ص .116حس ػػاف ،تم ػػاـ ،المغ ػػة العربي ػػة مبناى ػػا
كمعناىا ،ص.63

استيتية ،األصكات المغكية ،ص.149
استيتية ،األصكات المغكية ،ص.149
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الفصـل الـثـانـي
 0.4الخصائص النطقية واألكوستيكية ألصوات التفخيم5
أوالً 5الخصائص النطقية ألصوات التفخيم5
عمم األصوات النطقي:

المغكي ػػة،
ككيفي ػػة إنت ػػاج األصػ ػكات
آلي ػػة النط ػػؽ،
ٌ
ٌ
ى ػػك العم ػػـ ال ػػذم ييعن ػػى بد ارس ػػة ٌ
لمعمميػة
ككيفيػة تكليػد تيػار اليػكاء الػبلزـ
كحركات أعضػاء النطػؽ فػي أثنػاء ىػذا اإلنتػاج،
ٌ
ٌ
النطقي ػػة ،كاتج ػػاه حركت ػػو ،كتص ػػنيؼ األصػ ػكات تبعػ ػان ل ػػذلؾ ،كمك ً
اض ػػع نط ػػؽ األصػ ػكات

ػمية كالمرحم ػػة ،كخص ػػائص األصػ ػكات م ػػف حي ػػث س ػػيركرة تي ػػار اليػ ػكاء أك تكقف ػػو،
األص ػ ٌ
تتميػز كػؿ مجمكعػة مػف األصػكات ،ثػـ خصػائص كػؿ صػكت
كالخصائص األخرل التػي ٌ

المغكي ػ ػػة إل ػ ػػى صػ ػ ػكامت كحرك ػ ػػات كأنص ػ ػػاؼ
فػ ػػي مجمكع ػ ػػة .كي ػ ػػدرس تكزي ػ ػػع األصػ ػ ػكات
ٌ
()3
حركات.
ىيئة النطق5
ىي الكيفية التي تتحدد بيا المبلمح المميػزة لكػؿ صػكت مػف األصػكات فػاختبلؼ
أم صكت آخر.
الكيفية التي ينطؽ بيا الصكت يؤدم إلى تميزه عف ٌ

))1

()4

مرعي ،المصطمح الصكتي ،ص.154

))2

داكد ،محمػػػد محمػ ػػد( ،د.ت) ،العربيػػػة كعمػ ػػـ المغ ػػة الحػ ػػديث ،دار غري ػػب ،القػ ػػاىرة( ،د.ط)،

))3

الخ ػػكلي ،محم ػػد عم ػػي ،معج ػػـ عم ػػـ المغ ػػة النظ ػػرم ،مكتب ػػة لبن ػػاف ،ط1982 ،1ـ ،ص،23

))4

ص.126

ص.215

استيتية ،سمير،األصكات المغكية ،ص123
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كيمكف تحديد ىيئات نطؽ األصكات المفخمة في العربية عمى النحك التالي:
أكالن :االسػػتعبلء بارتفػػاع مػػؤخر المسػػاف نحػػك الميػػاة ،ألف القػػاؼ المفخمػػة ليكيػػة ،كالخػػاء
كالغيف عندما يككناف مفخميف ينتجاف في منطقة المياة.

ثاني ػان :االسػػتعبلء مػػع اإلطبػػاؽ :كيقصػػد بػػو ارتفػػاع المسػػاف كانطبػػاؽ ظي ػره عمػػى منطقػػة
الطبؽ.

كيتـ ذلؾ في األصكات المستعمية المطبقة.
تقعر ظير المساف كىبكط مؤخره ،كيتـ ذلؾ في إنتاج البلـ المفخمة.
ثالثانٌ :
تقع ػػر ظي ػػر المس ػػاف قم ػػيبلن ،كارتف ػػاع جس ػػمو قم ػػيبلن ،كي ػػتـ ذل ػػؾ عن ػػد إنت ػػاج الػ ػراء
رابعػ ػانٌ :
المفخمة.

كق ػػد أجم ػػع عمم ػػاء األصػ ػكات المح ػػدثكف عم ػػى أف ارت ػػداد ج ػػذكر المس ػػاف باتج ػػاه
الجػػدار الخمفػػي لمحػػؽ يػػؤدم إلػػى تضػػييؽ فػػي منطقػػة الحمػػؽ ينػػتج عنػػو الصػػكت المفخػػـ،
كىذا يعني أنو:
إذا ارتػ ػػد جػ ػػذر المسػ ػػاف كارتفػ ػػع مػ ػػؤخره باتجػ ػػاه الميػ ػػاة تنػ ػػتج األص ػ ػكات المسػ ػػتعميةالمفخمة غير المطبقة (ؽ ،غ ،خ).
كاذا ارتػػد جػػذر المسػػاف إلػػى الخمػػؼ كارتفػػع ظي ػره نحػػك الطبػػؽ مػػع اسػػتعبلئو تنػػتجاألصكات المستعمية المطبقة المفخمة (ص ،ض ،ط ،ظ).
كعنػػد خفػػؽ جػػذر المسػػاف باتجػػاه الج ػدار الخمفػػي لمحمػػؽ مػػع تقعػػر ظي ػره كىبػػكطمؤخره تنتج البلـ المفخمة.
تقعػػر أبسػػط فػػي ظيػػر المسػػاف،
أمػػا إذا خفػػؽ جػػذر المسػػاف نحػػك الحمػػؽ ،كحػػدث ٌ
ك ٌ()1
كعبل المساف قميبلن تنتج الراء المفخمة.
األكوستيكية ألصوات التفخيم5
 4.4الخصائص
ّ
الماديػػة ألص ػكات الكػػبلـ ،فػػي
ييػػتـ عمػػـ األص ػكات الفيزيػػائي بد ارسػػة الخصػػائص
ٌ
()1
ػردد ،كالمكجػػة ،كالذبذبػػة ،كالشػ َّػدة
أثنػػاء انتقاليػػا مػػف المػػتكمـ إلػػى السػػامع  .مػػف مثػػؿ :التَّػ ي
))1

حنفية ،نادر جمعة عثماف ،التحميػؿ النطقػي كالفيزيػائي لؤلصػكات المفخمػة فػي العر ٌبيػة ،دار
ٌ
جميس الزماف ،لمنشر كالتكزيع2010 ،ـ ،ص.118-117
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العمميػة
كالطاقة ،كغيرىا مف الخصػائص الفيزيائيػة لمصػكت المغػكم .فيػك ييطةبػؽ المبػادئ
ٌ
ػكتي وة جدي و
ػدة،
المتَّبعة في عمـ الفيزياء عمى الصكت المغكم ،بغيػة الكشػؼ عػف حقػائؽ ص ٌ
المغكيػػة أك تأييػػد معطيػ و
ػات معينػ وػة تػ َّػـ
أك تعػػديؿ بعػػض اوراء كاالنطباعػػات عػػف األصػكات
ٌ
التَّكصؿ إلييا.

()2

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

-0التردُّد5
التخمخػؿ التػػي تحػ يػدث فػػي كحػػدة الػػزمف ،أك
ػاغط ك ي
ىػػك عػػدد الػػدكرات الكاممػػة لمتضػ ي
()3
كيقػػاس
عػػدد الذبػػذبات (االىت ػ اززات) التػػي تحػ يػدث فػػي الثانيػػة الكاحػػدة (تػػردد المكجػػة)  .ي
التردد بكحدة (ىيرتز)(.)HZ

()4

َّ
الطيفيػة التػي تيمثةػؿ تػرددات األصػكات،
كقد نظر عمماء األصكات فػي الرسػكمات
فكجػػدكا ٌأنيػػا تقػػع ضػػمف مسػ و
ػتكيات أىميػػا أربعػػة ،كأعط ػكا كػ َّػؿ كاحػػد منيػػا رقم ػان .فػػالتردد
األكؿ يرمز لو بػ  ، F1كالتردد الثاني يرمز لو ب ػ  ، F2كالتػردد الثالػث يرمػز لػو ب ػ ، F3
()5

كالتردد الرابع يرمز لوي بػ .F4
أفقيػػة فػػي الرسػػـ الطيفػػي ،كيظيػػر كػػؿ كاحػػد
كيمتػػد كػػؿ كاحػػد مػػف ىػػذه المسػػتكيات بصػػكروة ٌ
األكؿ ىػك القريػب مػف قاعػدة
منيا عمى شػكؿ دكنػة مػف السػكاد تمتػد أفقيػان .كيكػكف التػردد ٌ

))1

))2

كماؿ بشر ،عمـ المغة العاـ-األصكات ،-ص.12

كماؿ بشر ،عمـ المغة العاـ-األصكات ،-ص.18

))3

إف ػػركف ،الكس ػػندر ،الص ػػكت ،ترجم ػػة :محم ػػد ع ػػز ال ػػديف فػ ػؤاد ،دار الكرن ػػؾ ،الق ػػاىرة1 ،ـ،

))4

التربية كالتعميـ كشؤكف الشباب ،سمطنة يعماف ،ط1 ،1ـ1985( ،ـ) ،ص.306
المكجيػػة ،ك ازرة التعمػػيـ العػػالي كالبحػػث
كرجيػػة ،أمجػػد عبػػد الػػرزاؽ ،فيزيػػاء الصػػكت كالحركػػة
ٌ
ٌ

))5

المغكية ،ص.313
استيتية ،سمير ،األصكات
ٌ

َّ
المكجي ػػة ،منش ػػكرات ك ازرة
(1962ـ) ،ص ،27كغي ػػث ،عب ػػد الس ػػبلـ ،الميكانيك ػػا كالظػ ػكاىر

العممي ،جامعة المكصؿ1 ،ـ ،ص.36
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ػتدت الدكنػة كػاف ذلػؾ داالن عمػى
كىمي َّـ جرا .ككممػا اش ٌ
الرسـ ،كيككف التردد الثاني فكقو ...ى
()1
كثرة ترددات الصكت كالمقطع.
كقػػاؿ اسػػتيتية" :ثمػػة عكامػػؿ تػػؤثر فػػي مقػػدار المسػػتكيات األربعػػة مػػف التػػردد ،ىػػذه
العكام ػػؿ ى ػػي :حرك ػػة المس ػػاف العمكدي ػػة كاألفقي ػػة ،كالتض ػػييؽ ال ػػذم يطػ ػ أر عم ػػى التجكي ػػؼ
الفمػػكم كالحمقػػي ،كاسػػتدارة الشػػفتيف .كلكػػف تػػأثير العكامػػؿ مختمػػؼ مػػف مسػػتكل إلػػى آخػػر
()2

مف مستكيات التردد".

إستيتية العكامؿ التي تؤثر عمى التردد األكؿ  ، F1كالتػردد الثػاني عمػى
كقد ذكر
ٌ
النحك التالي:
أوالً 5حركة المسان5

ػداىما أرسػ ٌػية (فػػكؽ-تحػػت) ،كاألخػػرل
قػػاؿ اسػػتيتية" :يتحػػرؾ المسػػاف حػػركتيف إحػ ي
أمػا الحركػة ال أرس ٌػية فيػي التػي تػؤدم إلػى إحػداث الت َّ
ػردد األكؿ .F1
أفقية (أماـ-خمؼ)َّ .
ٌ
كبمقدار ما يككف االرتفاع أك االنخفاض تككف درجة ىذا التػردد .فػإذا ارتفػع المسػاف عنػد
النط ػػؽ باتج ػػاه الغ ػػار (الحن ػػؾ الص ػػمب) ،كم ػػا ف ػػي الي ػػاء نص ػػؼ الحرك ػػة قمَّ ػػت ت ػػرددات

الصػػكت فػػي  .F1كاذا انخفػػض إلػػى أسػػفؿ الحج ػرة الفمكيػػة زاد التػػردد األكؿ ،كذلػػؾ كمػػا
في األلؼ المرققة .كعنػدما يجتمػع الصػكتاف المػذككراف أعػبله فػي مقطػع كاحػد ىػك (يػا)،
يحػػدث بينيمػػا بنػػاء ت ػكافقي ،يػػزداد فيػػو التػػردد األكؿ لميػػاء ،بحيػػث يكػػكف أعمػػى ممػػا ىػػك
ػردد األكؿ لؤللػػؼ ،بحيػػث يقػػؿ عمػػا ىػػك عميػ ًػو كىػػك مفػػرد .ىػػذا
عميػ ًػو كىػػك يمفػػرد .كيقػػؿ التػ ٌ
أفقيػػة (أمػػاـ –خمػػؼ)
أمػػا عنػػدما تكػػكف حركػػة المسػػاف ٌ
عنػػدما تكػػكف حركػػة المسػػاف أرسػ ٌػيةٌ .
األكؿ .كبمقػدار مػا يكػكف التقػدـ
ٌ
فإف ذلؾ مف شأنو أف يؤثر عمى مقدار التػردد الثػاني ال ٌ
الحجػرة الفمكيػة عنػد
كالتأخر تككف درجة التردد الثاني  .F2فإذا اتجو المساف إلى مقدمة ي
ً
األكؿ أعمػى .كاذا ارتجػع
ينطؽ أحػد األصػكات ،كحالػو عنػد ينطػؽ التػاء مػثبلن ،كػاف التػردد ٌ
()3
ً
كحالو عند نطؽ الكاؼ كالقاؼ مثبلن َّ
قؿ التردد الثاني".
المساف إلى الخمؼ،
ثانياً 5التضييق5

))1

))2

))3

المغكية ،ص.313
استيتية ،سمير ،األصكات
ٌ
المغكية ،ص.313
استيتية ،سمير ،األصكات
ٌ
استيتية ،سمير ،األصكات المغكية ،ص.314
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ػتيتية" :يػػنخفض التػػردد األكؿ  F1إذا حػػدث تضػػييؽ فػػي الجػػزء األمػػامي
قػػاؿ إسػ ٌ
كالمتكسػػط مػػف الحجػرة الفمكيػػة ،كالػػذم يمتػػد مػػف مقدمػػة الفػػـ حتػػى نيايػػة الحنػػؾ الصػػمب
ث تضػػييؽ فػػي الجػزء المتػػأخر مػػف
األكؿ نفسػػو  F1يرتفػػع إذا ىحػ ىػد ى
(الغػػار) .كلكػػف التػػردد ٌ
ػص
القناة الصكتية ،كالػذم يشػمؿ الحنػؾ المػيف (الغػار) ،كالحمػؽ ،كالحنجػرة .ىػذا فيمػا ىي يخ ٌ
فإنو يرتفع كمماحدث تضييؽ في الجػزء األمػامي
أما التردد الثاني ٌ F2
األكؿ ٌ .F1
التردد ٌ
مف القناة الصكتية كالذم ينتيي بنياية الحنؾ الصمب .كلكػف التػردد الثػاني  F2يػنخفض

ػداء م ػػف الغ ػػار حت ػػى
كمٌم ػػا ح ػػدث تض ػػييؽ ف ػػي الج ػػزء الخمف ػػي م ػػف القن ػػاة الص ػػكتية ،ابت ػ ن
()1
الحنجرة".
الثاً 5تدوير الشفتين5

"إف لتػػدكير الشػػفتيف تػػأثي انر فػػي عمػػك كانخفػػاض التػػردديف
كفػػي ذلػػؾ قػػاؿ إسػ ٌ
ػتيتيةٌ :
االكؿ  ،F1كالثػػاني  .F2فػ َّ
ػإف ىػػذيف التَّػػردديف ينخفضػػاف مػػع اسػػتدارة الشػػفتيف ،كيرتفعػػاف
ٌ
األكؿ كالثػاني (F2
مع انبساطيما كعدـ استدارتيما كيمكف ايضاح العبلقة بيف الت ٌػردديف ٌ

ك  ،)F1كمكقع التضييؽ ،كاستدارة الشفتيف بالرسـ ذم الرقـ (.")1
أمامي

منبسط

F2
مستدير

خمفي

مرتفع

منخفض
F1
الصوتية5
-4الموجة
ّ

))1

))2

استيتية ،سمير ،األصكات المغكية ،ص.314

استيتية ،سمير ،األصكات المغكية  ،ص.315
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()2

طكليػػة ،تصػ يػدر عػػف جسػػـ ييتػػز،
بأنيػػا مكجػػة
ػكتية ٌ
ميكانيكيػػة ٌ
ٌ
تيعػ َّػرؼ المكجػػة الصػ ٌ
كيحت ػػاج إل ػػى كس ػػط م ػػادم النتقالي ػػا ،فتنتق ػػؿ في ػػو عم ػػى ش ػػكؿ سمس ػػمة م ػػف االض ػػطرابات
(التضاغطات كالتخمخبلت) المتتالية.

()1

ميكانيكيػػة ٌأنيػػا تحتػػاج إلػػى كسػػط مػػادم لبلنتشػػار ،كػػالمكاد الصػػمبة
بأنيػػا
كيقصػػد ٌ
ٌ
ي
()2
طكليػػة أف دقػػائؽ الكسػػط ً
الناقػػؿ تيتػػز فػػي اتجػػاه
كالسػػائمة كالغازيػػة  .كالمقصػػكد بككنيػػا ٌ ٌ
()3
انتشار األمكاج.
أم ػػا انتقالي ػػا عم ػػى ش ػػكؿ تض ػػاغطات كتخمخ ػػبلت متتالي ػػة ،فيعن ػػي ٌأني ػػا تيشػ ػ ةكؿ ف ػػي أثن ػػاء
ٌ
تتجمػع فييػا جزيئػات (دقػائؽ) الكسػط الناقػؿ ،كمنػاطؽ أخػرل تتباعػد فييػا
انتقاليا مناطؽ َّ
الجزيئات عف بعضيا.

()4

-3الذبذبة5
كى ػػي حرك ػػة الج ػػزمء مػ ػػف نقط ػػة الثب ػػات (كض ػػع السػ ػػككف) إل ػػى أقص ػػى اتسػ ػػاع
ػاغط ،ثيػ َّػـ عكدتػػو إلػػى أقصػػى اتسػػاع تخمخػػؿ مػػرك انر بكضػػع السػػككف ،ثػ ٌػـ العػػكدة إلػػى
تضػ ي
()5
نقطة الثبات.
كتيدعى السرعة التي تنتشر فييا االىت اززات خبلؿ كسط ناقؿ (سرعة المكجػة)(،)6
كي َّ
ػاغط مػػا فػػي كحػػدة الػػزمف( ،)7كتعتمػػد عمػػى
بأنيػػا المسػػافة التػػي يقطعيػػا تضػ ي
عبػػر عنيػػا ٌ
ي
طبيعة الكسط الناقؿ.

))1

))2

))3

))4

المكجية ،ص.351
غيث ،عبدالسبلـ ،الميكانيكا كالظكاىر
ٌ
المكجيػ ػػة،
الكسػ ػػندر ،إفػ ػػركف ،الصػ ػػكت ،ص ،19غيػ ػػث ،عبدالسػ ػػبلـ ،الميكانيكػ ػػا كالظ ػ ػكاىر
ٌ
المكجية ،ص.15
ص ،308كرجيو ،فيزياء الصكت كالحركة
ٌ
المكجية ،ص.318
كرجيو ،فيزياء الصكت ،ص،345غيث،عبدالسبلـ ،الميكانيكا كالظكاىر
ٌ
الكسندر ،إفركف ،الصكت ،ص.24

))5

مصمكح ،سعد ،دراسة السمع كالكبلـ ،ص ،39أيكب ،عبد الػرحمف ،الكػبلـ انتاجػو كتحميمػو،

))6

الكبلمي ػػة ،د ارس ػػة ف ػػي فيزي ػػاء كبيكلكجي ػػا المغ ػػات
دن ػػيس ،بيت ػػر ،كبنش ػػف ،إلي ػػكت ،المنظكم ػػة
ٌ
الشفيية ،ترجمة :محي الديف حميدم ،معيد اإلنماء العربي ،بيركت ،)1991( ،ص.42
ٌ

))7

مطبكعات جامعة الككيت ،ط1 ،1ـ1984( ،ـ) ،ص.215

المكجية ،ص.319
غيث ،عبدالسبلـ ،الميكانيكا كالظكاىر
ٌ
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-2الشدَّة5
ػؼ البػ ػػاحثكف فػ ػػي عمػ ػػـ األص ػ ػكات الفيزيػ ػػائي مقياس ػ ػان نسػ ػػبيان لقيػ ػػاس الضػ ػػغط
كظَّػ ػ ى

الصػكتي ،أطمقػكا عميػػو مقيػاس (مسػػتكل الضػػغط الصػػكتي) ،يقػكـ عمػػى أسػػاس المكغػػاريتـ
العشرم لمنسبة بيف الضغط الصكتي المراد قياسو مف ًقػيـ الضػغط الصػكتي الكاقعػة بػيف
أدنػػى ضػػغط صػػكتي الزـ إلنتػػاج صػػكت مسػػمكع ،كأعمػػى ضػػغط صػػكتي ال ييسػػبب ألم ػان
المرجعية في قياس الضغط الصػكتي كىػي ( 101112دايػف ،سػـ،)2
لؤليذف ،كبيف الكحدة
ٌ

كىي نقطة البداية بالنسبة لقدرة السمع البشػرم عمػى تمييػز كجػكد الصػكت مػف الصػمت.
()1
ً
حسابو كحدة (الديسبؿ)(.)dB
كيستخدـ في

كالديسػػبؿ ( )dBىػػك مقيػػاس عممػػي لقيػػاس ضػػغط الصػػكت ،كيسػػاكم ( 11بيػػؿ)،
كالبيؿ ىك ضغط أضعؼ صكت تدركو األذف اإلنسانية.

()2

الصوتية5
-5الطاقة
ّ

تيعػػد الطاقػػة التػػي يحمميػػا الصػػكت مػػف أبػػرز خصائصػػو الفيزيائيػػة ،كتيعتبػػر ىػػذه
حركيػة مرتبطػة بالكضػع االنتقػالي لمكسػط ،كجزئيػان طاقػة حركيػة تنشػأ
الطاقة جزئيان طاقػة
ٌ

مػػف تحػػرؾ جزيئػػات الكسػػط .كيكػػكف مجمػػكع ىػػاتيف الطػػاقتيف ثابتػان مػػا لػػـ يكػػف ىنػػاؾ فقػػد
ػافية لتع ػ ػػكيض الفقػ ػ ػػد
احتك ػ ػػاكي ،كاالٌ ٌ
فإن ػ ػػوي يم ػ ػػزـ إم ػ ػػداد المصػ ػ ػػدر الميت ػ ػػز بطاق ػ ػػة إض ػ ػ ٌ
()3
االحتكاكي.

أف طاقة الجزيئات في المكجات الصكتية تككف مؤلفة مف شكميف:
كىذا يعني ٌ
إف الطاقػة المنقكلػة
-1الطاقة
ٌ
الحركية التي تمتمكيا الجزيئات الميتزة بفضؿ سرعتيا؛ إذ ٌ
ف ػػي الثاني ػػة الكاح ػػدة تس ػػاكم مجم ػػكع الطاق ػػة الت ػػي تمتمكي ػػا الجزيئ ػػات الكاقع ػػة ض ػػمف
المسافة التي تقطعيا المكجة في الثانية الكاحدة.
))1

جمكريػػا ،بػػكردف ،أساسػػيات عمػػـ الكػػبلـ ،ترجمػػة :محيػػي الػػديف حميػػدم ،دار المػػدل لمثقافػػة
كالنش ػ ػػر  ،ط1998 ،1ـ ،ص ،63-62كلي ػ ػػد فكج ػ ػػد،بيتر ،مب ػ ػػادئ عم ػ ػػـ أصػ ػ ػكات الك ػ ػػبلـ

االككستيكي ،ترجمة :جبلؿ شمس الديف 1992 ،ـ ،ص ،108-107مصمكح،سعد ،دراسة

))2

))3

السمع كالكبلـ ،ص.48-46

أيكب ،عبد الرحمف ،الكبلـ انتاجو كتحميمو ،ص.236

الكسندر ،إفركف ،الصكت ،ص.33
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-2الطاقة الكامنة التي تمتمكيا الجزيئات بفضؿ مكاضعيا.

()1

مدة تردد الصوت5
ّ -6
المغكيػػة؛ فػػالطكؿ أك المػ ٌػدة
كم ٌ
ييعػػد الػػزمف عنص ػ انر فارق ػان ي
يم ػان فػػي تحميػػؿ األص ػكات ٌ
تككف في كثير مف الحاالت مػف الصػفات التػي ييعتمػد عمييػا فػي التحميػؿ الصػكتي لمغػة،

كمػػا أف الك ػػبلـ ٌإنم ػػا ي ػػتـ فػػي ال ػػزمف .كاألصػ ػكات تتت ػػابع لحظ ػةن بع ػػد لحظ ػػة ،كم ػػا تتت ػػابع
التغي ػرات فػػي صػػفاتيا كمخارجيػػا .لػػذلؾ كمػػو ال يمكػػف إىمػػاؿ يعنصػػر الػػزمف فػػي تحميػػؿ
أصكات الكبلـ.

()2

الرقمية ،فأحيانان ييكتفى في مثػؿ
أما بالنسبة لئلجراءات المتَّبعة في استخراج القيـ
ٌ
ٌ
النطقي ػػة ،كاسػ ػػتخراج القػ ػػيـ
ى ػػذه الد ارسػ ػػات ب ػػأف يقػ ػػكـ الباح ػػث كحػ ػػدهي بتس ػػجيؿ محاكالتػ ػ ًػو
ٌ
صػػمة عنيػػا
الرقميػػة؛ كذلػػؾ لًعظػػـ حجػػـ العينػػة الصػػكتية المختػػارة ،كضػػخامة المػػادة المتح ة
ٌ

ػت مػ ػ ػػف الػ ػ ػػدكتكر محمػ ػ ػػكد خريسات/قسػ ػ ػػـ المغػ ػ ػػة
ممػ ػ ػػا ىػ ػ ػػك قابػ ػ ػػؿ لمتحميػ ػ ػػؿ .كقػ ػ ػػد طمبػ ػ ػ ي
ص ػػمة عن ػػد لف ػػظ أصػ ػكات
العربية/جامع ػػة اليرم ػػكؾ أف يق ػػكـ بتس ػػجيؿ الق ػػيـ الرقمي ػػة المتح ة
التفخ ػػيـ (ص ،ض ،ط ،ظ) كنظائرى ػػا المرقق ػػة (س ،د ،ت ،ذ) .مس ػػتخدمان نظ ػػاـ pratt

الرقمية التالية:
الصكتي في مختبر الصكتيات في جامعة اليرمكؾ لمحصكؿ عمى القيـ
ٌ
intensity

power

energy

F3

F2

F1

F0

Duration

75.24
db
77.27
db
82.87
db
83.10
db
82.31
db
83.73
db
85.90
db
86.45
db

3.348
Watt/m2
5.341
Watt/m2
0.000
Watt/m2
0.000
Watt/m2
0.000
Watt/m2
0.000
Watt/m2
0.000
Watt/m2
0.000
Watt/m2

5.5133
Joule/m2
8.316
Joule/m2
1.400
Joule/m2
1.380
Joule/m2
7.339
Joule/m2
7.621
Joule/m2
4.260
Joule/m2
8.664

3658
Hz
3919
Hz
2612
Hz
2915
Hz
2579
Hz
2614
Hz
2970
Hz
2674
Hz

2625
Hz
3059
Hz
1115
Hz
1581
Hz
1436
Hz
1729
Hz
1222
Hz
1547
Hz

1409
Hz
166.3
Hz
228.5
Hz
240.3
Hz
789.5
Hz
541.1
Hz
373.3
Hz
336.2
Hz

483.6
Hz
490.7
Hz
183.0
Hz
157.1
Hz
0

0.164
seconds
0.155
seconds
0.072
seconds
0.067
seconds
0.043
seconds
0.032
seconds
0.109
seconds
0.093
seconds

))1

))2

المكجية ،ص.384
كرجية،أمجد ،فيزياء الصكت كالحركة
ٌ
مصمكح ،سعد ،دراسة السمع كالكبلـ ،ص.60
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0
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ص
س
ض
د
ط
ت
ظ
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Joule/m2

كمف ىذا الجدكؿ نخرج بمايمي :
أف الزمف الذم يستغرقو صكت الصاد إلحداث التردد ىك ( )10164جزء مف
الثانية ،كأف التردد  F0ىك ( )48306ىيرتز ،كأف التردد األكؿ  F1لو فيك ()1419
ىيرتز ،كأما التردد الثاني F2لو فيك ( )2625ىيرتز ،كأما التردد الثالث  F3لو ىك
( )3658ىيرتز ،كأما طاقتو فيي( )50513جكؿ/ـ ،2كأما قكة صكتو فيي ()30348
كات/ـ ،2كأما شدة صكتو فيي ( )75024ديسبؿ .
أما الصكت المرقؽ المقابؿ لصكت الصاد كىك السيف ،فإف الزمف الذم يستغرقو
إلحداث التردد فيك ( )10155جزء مف الثانية  ،كأف التردد  F0لو ىك ()49107
ىيرتز،أما التردد األكؿ  F1لو فيك ( )1663ىيرتز ،أما التردد الثاني  F2لو
فيك( )3159ىيرتز ،أما التردد الثالث  F3لو فيك ( )3919ىيرتز ،أما طاقتو فيي
( )80316جكؿ/ـ ،2أما قكة صكتو فيي ( )50341كات/ـ ، 2أما شدة صكتو فيي
( )77027ديسبؿ.
إف الزمف الذم يستغرقو صكت الضاد إلحداث التردد ىك ( )10172جزء مف
الثانية ،التردد  F0ىك ( )18301ىيرتز ،التردد األكؿ  F1لو ىك ( )22805ىيرتز ،أما
التردد الثاني F2لو ىك ( )1115ىيرتز ،أما التردد الثالث  F3لو ىك ( )2612ىيرتز،
أما طاقتو فيي( )10411جكؿ/ـ ،2أما قكة صكتو فيي ( )10111كات/ـ 2أما شدة
صكتو فيي ( )82087ديسبؿ.
أما الصكت المرقؽ المقابؿ لصكت الضاد كىك الداؿ  ،فإف الزمف الذم يستغرقو
إلحداث التردد فيك ( )10167جزء مف الثانية  ،كأف التردد  F0لو ىك ()15701
ىيرتز،أما التردد األكؿ  F1لو فيك ( )24103ىيرتز ،أما التردد الثاني  F2لو
فيك( )1581ىيرتز ،أما التردد الثالث  F3لو فيك ( )2915ىيرتز ،أما طاقتو
فيي( )10381جكؿ/ـ ،2أما قكة صكتو فيي ( )10111كات/ـ ، 2أما شدة صكتو فيي
( )83011ديسبؿ.
أف الزمف الذم يستغرقو صكت الطاء إلحداث التردد ىك ( )10143جزء مف
الثانية ،كأف التردد  F0ىك ( )1ىيرتز ،كأف التردد األكؿ  F1لو ىك ( )78905ىيرتز،
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أما التردد الثاني F2لو ىك ( )1436ىيرتز ،أما التردد الثالث  F3لو ىك ()2579
ىيرتز ،أما طاقتو فيي( )70339جكؿ/ـ ،2أما قكة صكتو فيي ( )10111كات/ـ 2أما
شدة صكتو فيي ( )82031ديسبؿ.
أما الصكت المرقؽ المقابؿ لصكت الطاء كىك التاء  ،فإف الزمف الذم يستغرقو
إلحداث التردد فيك ( )10132جزء مف الثانية ،كأف التردد  F0لو ىك ( )1ىيرتز،أما
التردد األكؿ  F1لو فيك ( )54101ىيرتز ،كأما التردد الثاني  F2لو فيك()1729
ىيرتز ،كأما التردد الثالث  F3لو فيك ( )2915ىيرتز ،كأما طاقتو فيي()10381
جكؿ/ـ ،2كأما قكة صكتو فيي ( )10111كات/ـ ،2كأما شدة صكتو فيي ()83011
ديسبؿ.
أف الزمف الذم يستغرقو صكت الظاء إلحداث التردد فيك ( )10119جزء مف
الثانية ،كأف التردد  F0فيك( )16107ىيرتز ،كأف التردد األكؿ  F1لو فيك ()37303
أما التردد الثالث  F3لو فيك
أما التردد الثاني F2لو فيك ( )1222ىيرتز ،ك ٌ
ىيرتز ،ك ٌ
2
أما قكة صكتو فيي ()10111
أما طاقتو فيي( )40246جكؿ/ـ  ،ك ٌ
( )2971ىيرتز ،ك ٌ
كات/ـ 2أما شدة صكتو فيي ( )85091ديسبؿ.

أ ٌما الصكت المرقؽ المقابؿ لصكت الضاء كىك الذاؿ ،فإف الزمف الذم يستغرقو
إلحداث التردد فيك ( )10193جزء مف الثانية ،كأف التردد  F0لو فيك ()15909
أما التردد الثاني  F2لو
ىيرتز،أما التردد األكؿ  F1لو فيك ( )33602ىيرتزٌ ،
أما طاقتو
أما التردد الثالث  F3لو فيك ( )2674ىيرتزٌ ،
فيك( )1547ىيرتز ،ك ٌ

2
2
أما شدة صكتو فيي
،
ات/ـ
ك
)
10111
(
فيي
صكتو
قكة
ا
أم
،
ٌ
فيي( )80664جكؿ/ـ ٌ
( )86045ديسبؿ.

بأف ىذه الدراسة يسبقت بدراسة لػ إبتساـ حسيف عاـ 2111ـ؛ إذ طمبت مف
عمما ٌ
فتاة تبمغ مف العمر ثبلثيف عامان ،تكمؿ درجة الدكتكراة في المغة العربية ،في الجامعة
و
كمغة أـ ،أف تنطؽ الكممات
األردنية ،كىي مف البيئة األردنية ،كتتحدث المغة العربية
تاب) (خاب
داب)،
ساب) (ظاب-ذاب)،
عينة الدراسة كىي
(طاب -ى
ى
(ضاب -ى
ى
(صاب -ى
ى
(غاب عمى التفخيـ-غاب عمى الترقيؽ)(قاب عمى
عمى الترقيؽ-خاب عمى التفخيـ)
ى
اب عمى التفخيـ) َّ
(إف اهلل عمى التفخيـ) (بسـ اهلل عمى الترقيؽ) ،عمى أف
التفخيـ) (ر ى
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تقكـ الفتاة بنطؽ ىذه الكممات ثبلث مر و
ات بشكؿ متقابؿ كمتتابع ،لتقكـ الباحثة بمتابعة
تحرؾ المساف مؤخرهي كجذره مف المحظة التي تبدأ فييا األعضاء النطقية بالحركة إلى أف
تصؿ مرحمة االستقرار قبؿ االنتقاؿ إلى الفتحة الطكيمة المجاكرة .ككانت ىذه التجربة
نطقية.
لمبلحظة ىؿ ىناؾ فكارؽ بائًنة في ينطؽ الصامت الكاحد في كؿ محاكلة ٌ
كقد كانت نتائج دراسة إبتساـ حسيف كاوتي:

أكالن :تش ػػترؾ جمي ػػع الصػ ػكامت المحمق ػػة بانس ػػحاب ج ػػذر المس ػػاف باتج ػػاه الج ػػدار الخمف ػػي

لمحمػػؽ ،ككػػاف ذلػػؾ بػػدرجات متقاربػػة نسػػبيان ،فمػػع المحمقػػات المطبقػػة ال نكػػاد نجػػد فرق ػان

يمحظ في مسػاحة التضػيؽ الماثػؿ فػي منطقػة الحمػؽ ،إال أننػا قػد نمحػظ فارقػان نسػبيان بينيػا

كبػػيف كػػؿ مػػف المحمقػػات الميكيػػة كالمثكيػػة ،فمسػػاحة الحمػػؽ مػػع المحمقػػات المطبقػػة أضػػيؽ

منيػا مػػع األخيػريف عمكمػان ،باسػتثناء صػػكت القػاؼ  /q/الػػذم يقتػرب فػػي تضػييؽ الحمػػؽ

مع ػػو م ػػف المحمق ػػات المطبق ػػة .كيب ػػدك م ػػف الص ػػكر جميعي ػػا أف التض ػػييؽ المتش ػػكؿ م ػػع
صكت الراء  /r/ىك األكثر اتساعان مقارنة مع المحمقات األخرل.

ثاني ػان :تتمي ػز الص ػكامت غيػػر المحمقػػة عػػف نظائرىػػا المحمقػػة باتسػػاع متقػػارب نسػػبيان فػػي
منطقػػة الحمػػؽ بػػيف مجمكعػػة الص ػكامت المرققػػة فػػي مقابػػؿ تضػػييؽ ممحػػكظ فػػي المنطقػػة

ذاتيػػا مػػع المجمكعػػة الثانيػػة .ال نكػػاد نمحػػظ اختبلف ػان فػػي مػػدل اتسػػاع منطقػػة الحمػػؽ مػػع

المرققات جميعيا عدا صكت البلـ  /L/الذم تظير معو ىػذه المنطقػة أكثػر اتسػاعان فػي
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
المصػ ػػطمحيف-يعنػ ػػي التفخػ ػػيـ كاإلطبػ ػػاؽ -فػ ػػرؽ كبيػ ػػر مػ ػػف الناحيػ ػػة النطقيػ ػػة ،فالصػ ػػكت
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

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

))1

استيتية ،األصكات المغكية-رؤية عضكية كنطقية كفيزيائية ،ص.144
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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 ،كيت ػزامف ارتفػػاع مػػؤخر
المساف مع انسحاب جذكره إلى الخمؼ باتجاه جػدار الحمػؽ الخمفػي ،كعمػى الػرغـ مػف أف

ارتفػػاع مػػؤخر المسػػاف ال يكػػكف كبيػ انر كمػػا ىػػك األمػػر مػػع انسػػحاب جػػذكره إلػػى الػػكراء ،إذ

يبػػدك االنسػػحاب أكثػػر بػػرك انز فػػي التحػػرؾ المسػػاني ،إال أف االرتفػػاع حاصػػؿ بشػػكؿ طفيػػؼ
أثناء تتبع الحركة المسانية.

()1

أمػا النتػػائج التػي تكصػػمت إلييػػا مػف خػػبلؿ التجربػة التػػي قمػػت بيػا إذ طمبػػت مػػف
الػػدكتكر محمػػكد خريسػػات فػػي قسػػـ المغػػة العربيػػة فػػي جامعػػة اليرمػػكؾ بػػأف يقػػكـ بنطػػؽ
أصكات التفخػيـ منفػردةن ،ثػـ قػاـ بنطػؽ مػا يناظرىػا مػف أصػكات الترقيػؽ كىػي( :س ،ت،
ذ ،د) كباتباع نظاـ  prattالذم قاـ بتحميؿ ىذه األصػكات تكصػمت الد ارسػة إلػى النتػائج
الػكاردة فػػي الجػػدكؿ السػػابؽ الػػذم يحتػػكم عمػػى القػػيـ الرقميػػة لؤلصػكات المفخمػػة ،فكانػػت
عمى النحك التالي:
تبيف أف ىناؾ اختبلفان في نتائج الدراستيف :الدراسة التي قمػت بيػا ،كالد ارسػة
كقد ٌ
التي قامت بيا إبتساـ حسيف كذلؾ لؤلسباب التالية:
-1أف عينة الدراسة مختمفة فقػد اجػرت إبتسػاـ حسػيف الد ارسػة عمػى فتػاة تبمػغ مػف العمػر
ثبلثػػيف عام ػان ،تكمػػؿ درجػػة الػػدكتكراة فػػي المغػػة العربيػػة بالجامعػػة األردنيػػة ،كىػػي مػػف
البيئػػة األردنيػػة كتتحػػدث العربيػػة كمغػ وػة أـ .أمػػا د ارسػػتي فقػػد كانػػت عينػػة الد ارسػػة فييػػا

نطؽ أصكات التفخيـ مف ًقبؿ الدكتكر محمكد خريسات.

ػؼ حيػث اسػتعممت إبتسػاـ حسػيف نظػاـ
-2أف النظاـ الذم تػـ بػو التحميػؿ الصػكتي مختم ه
التحميؿ الصكتي ( )cslأما دراستي فقد استخدمت فييا نظاـ (.)pratt
-3أف المكػػاف الػػذم أيجريػػت فيػػو كػػؿ مػػف الد ارسػػتيف مختمػػؼ مػػف حيػػث المختبػػر كالقاعػػة
التي اجرم فييا االختبار.
-4أف مف قاـ بإجراء النطؽ في الدراستيف مختمؼ كما كرد ذلؾ سابقان.
))1

ابتسػػاـ حسػػيف ،ظػػاىرة التفخػػيـ الصػػكتي فػػي المغػػة العربيػػة-د ارسػػة نطقيػػة-كصػػفية مخبريػػة،

مجمػة جامعػة النجػاح لؤلبحػاث كالعمػكـ اإلنسػانية ،مجمػد  ،26العػدد  ،2012 ،4ص-901
.902
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الفصـل الـثـالـث
األصوات التي تقترن بيا أصوات التفخيم في بنية الكممة العربية
واألصوات التي ال تقترن بيا

تيعػػد ظػػاىرة ائػػتبلؼ األص ػكات كتنافرىػػا مػػف أىػػـ القضػػايا الصػ َّ
ػكتية التػػي تتعمػػؽ
بالتشػػكيؿ الصػػكتي ،كقػػد تنػػاكؿ عممػػاء العر َّبيػػة ىػػذه الظػػاىرة أثنػػاء حػػديثيـ عػػف مخػػارج
الحركؼ كاألصكات كامتزاجيا بعضيا ببعض.
كيعػد الخميػؿ بػػف أحمػد الفراىيػػدم (ت175ق)أكؿ مػف تنػاكؿ ىػػذه الظػاىرة ،فقػػاؿ:
ي
ػت كاجػػدان مػػف يسػػمع مػػف كػػبلـ العػػرب كمم ػةن رب َّ
اعيػػة أك
ػيس فػػي كػػبلـ العػػرب َّإن ػ ى
ؾ لس ػ ى
"لػ ى
()1
خماسية إالَّ كفييا حركؼ الذلؽ كالشفكية كاحد أك اثناف أك أكثر".
كأشػػار الجػػاحظ (ت255ىػ ػػ) إلػػى َّأن ػػو يكجػػد بع ػػض االقت ارنػػات غي ػػر الجػػائزة ف ػػي

نحك" :فالجيـ ال تقارف الظػاء كالقػاؼ كالطػاء كال الغػيف بتقػديـ كال بتػأخير ،كالػزام
العر َّبية ى
()2
و
بتقديـ كال بتأخير".
ال تيقارف الظاء ،كال السيف ،كال الضاد ،كال الذاؿ

كيػػرل الجػػاحظ َّأنػػوي ال تقتػػرف الجػػيـ مػػع أص ػكات :الظػػاء كالقػػاؼ كالطػػاء كالغػػيف
كذلؾ لقرب مخارجيا مف ىذه األصػكات مػف جيػة ،ك َّ
ألف ىػذه األصػكات مسػتعمية ،يرتفػع

()1

()2

الجاحظ ،أبك عثماف بف يحيى ،البياف كالتبييف ،تحقيؽ ك شرح :عبد السبلـ ىاركف ،مكتبة

الجاحظ ،بيركت ،ط ،4ج ،1ص.69
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ػتعبلء
مػػؤخر المسػػاف عنػػد النطػػؽ بيػػا نحػػك الطبػػؽَّ ،
أمػػا الجػػيـ فيػػي صػػكت مسػػتفؿ ال اسػ ى
فييا ،لذلؾ يصعب عمى المساف االنتقاؿ مف حالة االسػتعبلء إلػى حالػة االسػتفاؿ مباشػرةن
أك العكس.

()1

كمػػا َّ
أف الػزام ال تيقػػارف الطػػاء كال السػػيف كال الضػػاد كال الػػذاؿ لقػػرب مخرجيػػا مػػف
مخارج ىذه األصكات فالزام صكت لثػكم أسػناني كالظػاء كالػذاؿ صػكتاف أسػنانياف ،كمػا

َّ
أف الضاد كالسيف صكتاف لثكياف أسنانياف.

()2

يقكؿ الدكتكر عبد القادر":تقترف القاؼ بأصكات الراء كالبلـ كالنكف بكثرة لخفتيا،

ك َّ
ألف مخرجي ػػا م ػػف المث ػػة أم م ػػف كس ػػط الف ػػـ كال تقت ػػرف بنفس ػػيا كبص ػػكت الك ػػاؼ لق ػػرب
مخرجي ػػا مني ػػا ،كم ػػا أني ػػا ال تقت ػػرف م ػػع الض ػػاد كالظ ػػاء كالت ػػاء لثقمي ػػا ،كال تقت ػػرف ب ػػالغيف
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
كالظػػاء كالعػػيف كالقػػاؼ كالكػػاؼ .أم أنيػػا ال تقتػػرف بأصػكات الحمػػؽ كأصػػكات كسػػط الفػػـ،
()3

كاألصكات األسنانية (ظ ث ذ) كذلؾ لثقميا".

يقكؿ ابف دريد" :فتاء االفتعػاؿ عنػد الطػاء كالظػاء كالػزام كالصػاد كأخكاتيػا تح َّػكؿ

فأمػا مػا
إلى الحرؼ الذم يميو؛ حتى يبػدأكا بػاألقكل ،فيصػير فػي لفػظ كاحػد كق ٌػكة كاحػدةٌ .
ألف الس ػػيف إذا
فعم ػػكهي ف ػػي بن ػػاء كاح ػػد فمث ػػؿ الس ػػيف عن ػػد الق ػػاؼ كالط ػػاء يب ػػدلكنيا ص ػػادان ٌ

مخيػػر إف شػػئت جعمتيػػا
اجتمعػػت فػػي كممػػة مػػع الطػػاء أك مػػع القػػاؼ أك مػػع الحػػاء فأنػػت ٌ
صادان كاف شئت جعمتيا سينان كليس ىذا في كؿ الكبلـ قالكا سراط كصراط كسقر كصقر

أف يػكنس بػف ىحبيػب
كيؽ
ه
كس ه
كصكيؽ كلـ يقكلكا الصكؽ بػدؿ السػكؽ إالٌ ٌ
كسبخة كصبخة ى
ذكر ٌأنوي ىس ًم ىع مف العرب الصكؽ بالصاد كالغيف إذا اجتمعت مػع السػيف فػي كممػة فربمػا
ً ً
كصػ ىػك ٍغتيوي كقػػالكا أصػػبغ اهللي عميػػو ن ىع ىمػػوي
جعم ػكا السػػيف صػػادان كالصػػاد سػػينان قػػالكا سػ َّػك ٍغتيوي ى
ألف السػػيف مػػف كسػػط الفػػـ
مطمئنػةن
ٌ
ػكب فػػي معنػػى صػ ي
كأسػػبغيا كلػػـ يقكلػكا سػ ي
ػبغت ٌ
ػبغت الثػ ى
عمى ظير المساف كالقاؼ كالطاء شاخصتاف إلى الغػار األعمػى فاسػتثقمكا أف يقػع المسػاف

()1

()2

()3

مرعي ،عبدالقادر ،التشكيؿ الصكتي في المغة العربية ،ط ،2112 ،1ص.117

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

مرعي ،عبد القادر ،التشكيؿ الصكتي ،ص.125
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ألنيػا أقػرب الحػركؼ إلييػا لقػرب
عمييا ثـ يرتفػع إلػى الطػاء كالقػاؼ فأبػدلكا السػيف صػادان ٌ
أقرب إلى القاؼ كالطاء ككاف استعماليـ المساف في
المخرج ككجدكا الصاد أشد ارتفاعان ك ي

ثـ قالكا صػقر كاألصػؿ السػيف
الصاد مع القاؼ أيسر مف استعماليـ إياه مع السيف فمف ٌ
كقالكا قصطه كاٌنما ىك قى ٍسطه ككذلؾ أف أدخمػكا بػيف السػيف كالطػاء كالقػاؼ حرفػان حػاج انز أك
حػػرفيف لػػـ يكترث ػكا كتكىم ػكا المجػػاكرة فػػي البنػػاء فأبػػدلكا أال ت ػراىـ قػػالكا صػػبط كقػػالكا فػػي

الص ػػاد ال ػ ٌػداؿ كالص ػػاد
الس ػػبؽ الص ػػبؽ كق ػػالكا فػ ػي الس ػػكيؽ الص ػػكيؽ كك ػػذلؾ إذا ج ػػاكرت ٌ
تحركػت ردكىػا
متقدمة فإذا أسكنت الصاد ضعفت فيحكلكنيا في بعػض المغػات ازيػان فػإذا ٌ
ً
ؽ قالكا بالصاد لتحركيا كقد
ص ىد ى
إلى لفظيا مثؿ قكليـ (فبلف ي
يزدؽ) في كبلمو فإذا قالكا ى
()1
الرعاء).
َّ
زد ىر ة
قرل (حتى ىي ي
ص( :اقتراف الصاد بالباء )
ص ى
-1ىب ى
أضاء قا ىؿ الراجز:
صان إذا
كب َّ
َّ
(بص) الشيء ىيبص بصيصان ى
ى
ً
يبًص منيا لً ٍيطييا َّ ً
ً
ض
كدرًة
ص
البحر زىاىا الغائ ي
ى
الدالم ي
()2
زىاىا رفعيا كأخرجيا

ض( :اقتراف الضاد بالباء )
ض ى
-2ىب ى
(بػ َّ
ػض) الم ػػاء ىيػ ػبًض بضػ ػان كبضكضػ ػان إذا ىر ىشػ ىػح م ػػف ص ػػخرة أك أرض كمث ػػؿ م ػػف
ى
ً
ػي بضػػكض قميمػػة المػػاء -كال
أمثػػاليـ –فػػبلف ال ىيػبض حجػره -أم ال ينػػاؿ منػػو خيػػر كركػ ٌ

ػاف مػػف دىػػف أك سػػمف فيػػك
ييقػػاؿ بػػض السػػقا كال القربػػة كانمػػا ذلػػؾ الرشػػح أك النػػتح فػػإذا كػ ى
النث-كالمث كفي حديث عمػر (تىنًػث ىن َّ
كيقػاؿ ىر يجػ هؿ ب ب
ػض بػيةف
ى
ػث الحميػت) كقػالكا –تىمػث -ي
ى
ػاف ناصػػع البيػػاض فػػي ًسػ ىػم وف قػػاؿ الشػػاعر( -ىػػك أكس بػػف
البضاضػػة كالبضكضػػة إذا كػ ٌ
حجر التميمي جاىم بي):
كفي ً
ً
أبيض ىب ب
ػعمب منك ًػس يػر
ػكر
ضبنة ث ه
ك ى
ض عميو النس ي
كقالكا أبك زيد الطائي-في ىب َّ
ض الماء:
ً ()1
صمً ىدت فاعيت أف تبً َّ
يا يعثٍ ىـ ادركني َّ
ض بمائيا
فإف ىرًكيتػي
ى

()1

ابف دريد ،أبك بكر محمد بف الحسف األزدم البصرم (ت321ىػ) ،كتاب جميرة المغة ،دار

()2

ابف دريد ،كتاب جميرة المغة ،ج ،1ص.32

صادر-بيركت ،ج ،1ص.13-12
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-3بطط( :اقتراف الطاء بالباء )
َّ
فأمػػا الطػػائًر الػػذم يي ىسػ َّػمى الػ ىػبط –فيػػك أعجمػػي
الجػػزح ىي يبطٌػػوى ىبطى ػان) إذا ىش ػقَّوي َّ
(بػػط ي
ً
الع ىجب قاؿ الشاعر:
يم ٍع َّرب ىم ٍع يركؼ-ك ى
البط-عند العرب صغاره ككباره األ ىكز –كالبطيط -ى
()2
َّ ً
الحج ًج الخكالى
الما تعجبػي كترل بطيػطا
َّ
مف البلئ ٍي ىف في ى
ص ت( :اقتراف الصاد بالتاء )
ص ى
 -4ى
الصت الضرب باليد كالدفع قاؿ رؤبة:
صت  -ك ى
استعمؿ مف معككسيا – ى
طانًو التَّ ٍعتًي
كطػامح النخػكًة يم ٍسػتى ًكت
طػ ٍاطػ ٍا مػف ىش ٍي ى
ى
()3
ً
الناس أل فرقة
كصتيت مف
ص ةكى عرانيف العدل ىكصتٌى
ى
ص( :ال يحدث اقتراف لمصاد بالثاء )
 -5ى
ص ى
ث ى
يى ًممىت الثاء مع الصاد كالضاد.
أٍ

ث طى طى( :اقتراف الطاء بالثاء )
 -6ى
(ر يجػ هؿ ثىػػطب) بػػيف الثطاطػ ًػة كالثطكطػػة مػػف قىػكـ ثًطػػاط كالمصػػدر الػثَّطط -كىػػك ًخفَّػةي
ى
المحية مف العارضيف كال يقاؿ –أثىط -كاف كانت العامة قد أكلعت ً
بو –قاؿ ال ارجػز -أبػك
ي
النجـ العجمي-
َّ ة()4
ً
كمحية الشي اليماني الثط

()1

ابف دريد ،كتاب جميرة المغة ،ج ،1ص.33

()2

ابف دريد ،كتاب جميرة المغة ،ج ،1ص.34

()3

ابف دريد ،جميرة المغة ،ج ،1ص.41

()4

فمما ىحضر
قاؿ أبك النجـ في جارية زطية ككانت مف السبي عند خالد بف عبد اهلل القسرم ٌ
أبك النجـ قاؿ لوي ىؿ يحضرؾ فييػا شػي بء كتأخػذىا السػاعة فقػاؿ العريػاف بػف ىيػثـ النخعػي
ككػػاف عمػػى شػػرطتو ككػػاف ثطػػا كاهلل مػػا يقػػدر عمػػى ذلػػؾ –فقػػاؿ أبػػك الػػنجـ عمقػػت خػػكدان مػػف

كبعد ثبلث أبيات:
بنات الزطٌ -ى
َّ
الم ٍن ىعػط
كأف ى
تحت ثكبػيا ي

شطان ىرىميت فكقػ ػ ػػو بشػ ػ ػػط
ً
فيو شفاء مف أذل التمطٌي

إذا بدا مني ػ ػ ػ ػػا الػذم تى ىغطَّ ػ ػػى

لـ ينز في البطف كلـ ينحػط
كيامة الشػي اليماني الثَّػ ػطػة
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كأكمػػى بيػ ً
ؾ خالػػد ،كقػػا ىؿ لىػػوي :خػػذىا ،ثيػ َّػـ قػػا ىؿ :ياعريػػاف ،ىػػؿ
ػده إلػػى العريػػاف فضػ ًػح ى
()1
يركل فييا؟ قا ىؿ :ال كاهللَّ ،
لكنوي ممعكف ابف ممعكف.
ى
تراهي
احتاج إلى أف ٌ
ص( :اقتراف الصاد بالجيـ )
ص ى
 -7ىج ى
()2
كليس بعربي صحيح.
(ال ًجص) معركؼ ى

ض( :اقتراف الضاد بالجيـ )
ض ى
 -8ىج ى
ً
ػجةي-ك َّ
الضػ َّ
(ضػ َّ
الضػ ىػجاج-القى ٍسػػر قػػا ىؿ
ػج) ضػػجيجان كاالسػػـ ى
اسػػتي ٍعم ىؿ مػػف معككسػػو ى
ٍ
الراجز-العجاج يصؼ حربا:
كأعشت الناس َّ
كى ٍجيى ىجا
االض ىج ىجا
اج
ٍ
شرىا ى
كص ى
الض ىج ى
ى
اح خاشي ٌ
()3
كالضجاج –ثمر نبت أك صمغ تغسؿ ً
َّ
رؤكسيف.
بو النساء
ه

ص( :اقتراف الصاد بالحاء )
ص ى
 -9ىح ى
ػكـ مػف أىػؿ
انح َّ
(ح َّ
ػص إذا انج ى
ص) ىش ٍع ىرهي ىي يحصوي ىحصَّػان -إذا ج َّػرىدهي -ك ى
ى
ػرد-كقػا ىؿ ق ه
صػػوي غي ػره -قػػا ىؿ الشػػاعر -أبػػك قػػيس ابػػف
ػص ىشػ ٍػع يرهي فيػػك محصػػكص –إذا ىح َّ
المغػػة – يحػ َّ

األسمت األكسي.
ً
ط ىع يػـ نػكمان غيػر تى ٍي ىجاع
ضةي أرسػي فما
أٍ
الب ٍي ى
قد حصَّػت ى
ً
ص إذا ىقػ َّػؿ شػػعر ثيىننًػ ًػو كىػػك عيػػب
ػرس ىحصػ ٍػي ه
ػكص -كفػ ه
ػيص كمحصػ ه
صػ ه
كال ىشػ ٍػع ير ىح ٍ
الحػص-
ىحػص –مػاء معػركؼ ك ى
ص ٍيص -بطف مف العرب مف عبد القػيس -كاأل ى
–كبنك يح ى

الكرس قا ىؿ الشاعر –عمرك بف كمثكـ التغمبي:
يمػ ىش ٍػع ىشةن َّ
إذا مػا الماء خالطيا ىس ًخ ىينا
ػص قػا ىؿ
الح َّ
كأف ي
َّ
ػت فبلن ػ ػ ػان
محاص ػ ػ ػةن
صػ ػ ػ ي
كأخػ ػ ػػذت حصػ ػ ػػتي مػ ػ ػػف كػ ػ ػػذا ككػ ػ ػػذا –أم نصػ ػ ػػيبي ى
اص ٍ
كح ى
()4
ً
صاصان –إذا قاسمتو فأخذت ًحصَّتؾ كأعطيتو ًحصَّتيو.
كح ى
()1

ابف دريد ،جميرة المغة ،ج ،1ص.45

()2

ابف دريد ،جميرة المغة ،ج ،1ص.52

()3

()4

ابف دريد ،جميرة المغة ،ج ،1ص.52

ابف دريد ،جميرة المغة ،ج ،1ص.61-61
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ض( :اقتراف الضاد بالحاء )
ض ى
 -11ىح ى
الحػػض-
أحضػػوي ىح ٌ
ض ٍ
ضػ ي
ض ػان -أم حرضػػتيوي كاالسػػـ -ي
ػت) الرجػػؿ عمػػى الشػػيء ي
(ح ى
ى
ً
كح ػ ب
كيق ػػاؿ ىح ػ ب
اء مع ػػركؼ-
ضػ ي
الح ي
ػض ك ي
ضػ ي
الح ى
الض ػػعؼ-ك ي
الض ػػعؼ ك ي
ػض مث ػػؿ ى
ػض ي
ي
ػض دك ه
()1
كذكركا َّ
ضظ -بالضاد كالظاء كلـ يعرفو أصحابنا.
الح ى
كاف يقكؿ ي
أف الخمؿ ى

-11ح ط ط( :اقتراف الطاء بالحاء )
الحم ىؿ عف البعير يحطو حطَّػان -ككػؿ ش و
َّ ً
ػيء ٍأن ىزٍلتىػوي عػف ظي وػر أك غيػرًه فقػد
ىي ي ى
ى
(حط) ٍ
َّ
ة
كي ىممَّػػس
ىحطى ٍ
صػػقؿ بيػػا األديػػـ أك ييػػنقش ي
ػالم ىحط كىػػي خشػػبة يي ٍ
طتىػػوي –كالحػػط -ىحػػط األديػػـ بػ ى

قاؿ الشاعر –النمر بف تكلب العكمي:
ت منى ً
طان في يدم ً
َّ
بو الجمد مف ىع يؿ
حار َّثيػة
صىن و
كأف ًم ىح ٍ
اع ىعمى ٍ
ى
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
طػػاط-
الح ى
كحػػط اهللي كزره ىحط ػان -ك ى
ىحػػط األديػ ىػـ ىي يحطػػوي ىحط ػان -إذا ىنق ىشػػوي أك ىمم ىسػػوي ى

طاطةه كىك بثر صفار أبيض يظيػر فػي الكجػكه -كىػك مػف ذلػؾ قػكليـ لمشػيء
كاحدتيا ىح ى

الحطي ػػكط-
(حطىاطػ ػةه) ق ػػا ىؿ أب ػػك ح ػػاتـ ى ػػك عرب ػػي مع ػػركؼ مس ػػتعمؿ –ك ى
إذا استص ػػغركه ى
()2
األكمة الصعبة اإلنحدار.

-12خ ص ص( :اقتراف الصاد بالخاء )

كخصكصػ َّػية إذا فى َّ
ػالكةد
كخ َّ
َّ
ض ػمىوي بػ ًػو – ى
صكص ػان ي
(خصػػوي) :بالشػػيء ىي يخصػػوي ي
كخ ي
صػػوي بػ ي
الخػص -بيػت مػف قصػب أك شػجر-
كخصَّاف الرجؿ مػف يختىصػوي مػف إخكانً ًػو -ك ي
كذلؾ – ي
صػانَّ -
الخصػػاص الفيػ ىػرج -كال ةخصاصػةي
ألنػػوي يػػرل مػػا فيػ ًػو مػػف خصاصػػة -ك ى
كانمػا يسػ ةم ىي -يخ ٌ
()3
الحاجة.
ط( :اقتراف الطاء بالخاء )
ط ى
 -13ىخ ى

()1

()2

()3
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َّ
َّ
َّ
الخ ػػط -س ػػيؼ البحػ ػريف
(خ ػػط) الش ػػيء ىي يخط ػػوي ىخطػ ػان -إذا ىخط ػػوي بقم ػ وػـ أك غيػ ػره ك ى
ى
ب
كيقػاؿ -فػي
كعماف كاليو ينسب القنا الخطي كقاؿ بعض أىؿ المغة -بؿ كؿ سيؼ خػط -ي
كسػػمتني يخطَّػةى سػػكء-كالخػػط -المكػػاف
رأس فػػبلف خطػةه -أم جيػػؿ كأقػػداـ عمػػى األمػػكر -ي
الذم ىي يخطو اإلنساف لنفسو أك يي ٍختىطوي-ككؿ شيء حظرتو فقد خططت عمي ًػو أك خطكتػو.
كخطَّػػتييـ –كالخطيطػةي-أرض لػػـ ي ً
كخػػط بنػػي فػػبلف ً
كىػػذا ًخػػطب بنػػي فػػبلف ً
صػػبيا مطػػر بػػيف
ي
أرضيف ممطكرتيف.

()1

ظ ظى( :اقتراف الظاء بالخاء )
 -14ىخ ى
()2
يى ًممىت الخاء كالظاء كالعيف كالغيف في الكجكه كميا.
أٍ

ص( :اقتراف الصاد بالداؿ )
ص ى
 -15ىد ى
ً
ً
ػدؽ ع ػػف الش ػػيء أك
كص ػػدكدان إذا ص ػ ى
ص ػ َّػدان ي
ص ػػد ى
ص ػ َّػد ىي ي
اس ػػتي ٍعمؿ م ػػف معككس ػػو – ى
()3
صرفتيو عنو.
ى
أعرض عنوي كأصددتيو عف ذلؾ األمر-إذا ى

ط( :اقتراف الطاء بالداؿ)
ط ى
 -16ىد ى
أىممػػت إالَّ فػػي قػػكليـ – ًطػ ٌػد الشػػيء فػػي األرض فػػي معنػػى األمػػر أم اغم ػزهي فػػي
ٍ
()4
األرض –كليس ىذا مكضعو.
 -17ىد ظى ظى( :اقتراف الظاء بالداؿ )
()5
ً
أىممت إالٌ في قكليـ – ىدظَّوي ىي يدظَّوي ىدظَّان -إذا دفى ىعوي ىدفعان عنيفان -زعمكا.
ص( :اقتراف الصاء بالراء)
ص ى
 -18ىر ى
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ص) ىبن ػػاءه –إذا أحك ػػـ عممى ػػو -كالبن ػػاء مرص ػػكص ً
ػيص -كك ػػؿ ش ػػيء
(ر َّ
ى ىى ي
كرص ػ ه
ىي
ي ه ى
ك ى
ص –كاحسػػب َّ
ػداخؿ اج ازئػػو كىػػك عربػػي
أح ًكػػـ فقػػد ير َّ
أف اشػػتقاؽ –الرصػػاص -مػػف ىػػذا لًتػ ي
ٍ
الراجز:
صحيح قاؿ َّ
أنا ابف و
صاص
الكبأص
ابف أىبًيو يم ٍس ًع ًط َّ
ك ي
الر ى
عمر كذل السنا ى
بالرصػػاص مػػف ممػػكؾ العػػرب -ثعمبػػة بػػف امػػرئ القػػيس بػػف مػػازف
ط َّ
اسػػق ى
ك َّأكؿ مػػف ٍ

بف األزدم.

()1

ض( :اقتراف الضاء بالراء )
ض ى
 -19ىر ى
َّ
َّ
ض) الشػ ػ ػػيء ىي يرضػ ػ ػػوي ىر َّ
(ر َّ
ػيض
ػيء ىرضػ ػ ػ ه
ض ػ ػ ػان-إذا ىدقػ ػ ػػوي كلػ ػ ػػـ ييػ ػ ػػنعـ ىدقػ ػ ػػوي -كالشػ ػ ػ ي
ى
الم ًر َّ
بعض ػػوي عم ػػى بع ػػض ش ػػديد الحمكض ػػة ق ػػاؿ
ب
ي
ضػ ػةي ل ػػبف خ ػػائر يي ٍحمىػ ػ ي
كمرض ػػكض -ك ي
الشاعر -ابف أحمر الباىمي:

عمى ما في ًسقىائً ًؿ قى ٍد ىرىكٍينا

ضةى قا ىؿ ً
الم ًر َّ
أكك ٍى
إذا ىش ًر ى
ب ي
()2
ضاىض يك ٌؿ شيء-ما ير َّ
ض منوي.
كر ى
ي
 -21ىر طى طى( :اقتراف الطاء بالراء )

الغ ػ ً
ػر -إذا ب ػػدأ –في ػػك
ط ػ َّان
ػبلـ ىيطيػػر طيػ يػرك انر ك ى
اس ػػتيعمؿ م ػػف معككس ػػو – ى
ػارب ي
ط ػ َّػر ش ػ ي
نبت –طى َّانر كطي يرك انر كطيٌرة كؿ شيء حرفو -كطي َّػرة
طى بار -كطير ىكىبر البعير -إذا تساقطى ثـ ى
ً
مكضػػع ىى ىدبػ ًػو -كأط ػرار الطريػػؽ نكاحيػػو -الكاحػػدً -طػ بػر كالمثػػؿ السػػائًر (اىطػ ةػرل
الثػػكب-
َّ
فإنػ ًػؾ ناعمػػة) أم اركبػػي أط ػرار الطريػػؽ كىػػك أغمظػػو -كقػػاؿ قػػكـ -بػػؿ يرٌدم األبػػؿ مػػف

أطرارىا –أم مف نكاحييا.
(أظػ ةػرم َّ ً
كقػػاؿ قػػكـ ً
الم ىحػ َّػد ىدة التػػي
فإنػػؾ ناعمػػة) أم اركبػػي الظيػ ىػرىر كىػػي الحجػػارة ي
ػاب طري ػػر -أم مس ػػتقبؿ الش ػػباب أك يمقتب ػػؿ الش ػػباب
كيق ػػاؿ ش ػ ه
يص ػػعب المش ػػي عميي ػػا – ي
كالجم ػػع –أطػ ػرار ً
ت طي ػ َّػرة الفج ػػر كيجم ػػع الطي ػ َّػرة–أط ػ َّػرة
كب ػ ىػد ٍ
كس ػ ه
ػناف طري ػػر -أم مح ػ َّػدد -ى
كطير انر -كالطَّ ًرير -ي ٍجمع ً
أط َّرة -قا ىؿ عدم بف زيد العبادم-جاىمي:
ي ى
َّ
ط يرك انر
شدت
لى ٍي ىذ ماذا ىسفاسػؽ ىم ٍ
الحرب ىش َّدةن فى ىح ىشتٍوي
ي
كأنشد أيضان لً يكثىٍير ىع َّزة:

()1

()2
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كي ٍع ًج يبػؾ الطَّر يير فىتىٍبتىمً ٍيػو
ي
الغضب –إذا جاكز المقدار -كأنشد:
كأطى َّر
ي
ة ()1
و
بني ىع ةمنػا َّ
ضػب يمػطر
بخالد
غضبتيـ عمينا أف ثى ٍأرنا
إف ذا ىغ ى
 -21ىر ظى ظى( :اقتراف الظاء بالراء )
ؾ الرج يؿ الطىر يير
مؼ ظىَّن ى
فىيي ًخ ي

الم َّ
حددة الكاحدة– ًظ بػر-
استعمؿ معككسو –الظ ىرير -كالجمع أضرار كىي الحجارة ي
كيقاؿ ًظ َّراف –لمجمع -قاؿ الشاعر -امرؤ القيس:
ي
()2
ً
ية ً
ص ً
ممثكميا ىغ يير أمع ار
العجى
صى بمناسـ
فرؽ ظ َّراف ي
ي
بلب ي
الح ى
ي
كيقاؿ ًظ َّراف كظيَّراف.
ي
ط طى( :اقتراف الطاء بالزام )
 -22ىز ى
(الزط) ىذا الجيؿ كليس بعربي محض –كقد تكممت ً
بو العرب -قا ىؿ الشاعر:
ى
()3
كجػاءت تى ًم ٍي هـ يزطيىا ك ً
األساكير
فجئنا بً ىحَّيي كائً ًػؿ كبًػمًفةيػا
-23س ص ص ( :ال يحدث اقتراف لمصاد بالسيف)
أىممػػت السػػيف كالصػػاد كالضػػاد كالطػػاء إالَّ أنيػػـ اسػػتعممكا مػػف معككسػػيا–الطػػس-
كيجمع ًط ىساسان كطسكسان -قاؿ الراجز -رؤبة ابف العجاج:
معرب ي
كىك أعجمي ٌ
ً
ىىػمػا ًىمان يي ٍس ًي ٍرىف أك رسيسا
الجركسا
يستسمع السارل بو ي
()4

ب يدا المعابة الطي يس ٍك ىسػا
ض ىر ى
ى
-24ش ص ص( :اقتراف الصاد بالشيف )

صػػتيوي اشصاص ػان-إذا
صػ ي
ص ٍ
ص ٍ
ػت الرجػػؿ عػػف الشػػيء كأى ٍش ى
اسػػتعمؿ مػػف كجكىيػػا ىش ى
كيقاؿ جكيف بف قطف:
منعتو-قاؿ الشاعر -جزء بف اساؼ -ي
ص عنو أخك ً
َّ
ضد كتائًىبػو مف بعد ما يرةمميكا مف أجمو بً ىػدـ
أش َّ
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ً
َّ
صاصػػاه -ياىػػذا كال أحسػػب َّ
أف ىػػذا الػػذم
صػػاص –غمىػػظ العػػيش -كىػػك ال ىش ى
كالش ى
()1
ً
معرب.
صاد بيا السمؾ كىك َّ
صان -عربيان صحيحان .كىي حديدة عقفاء يي ي
يي ىس َّمى ش ٌ
ط( :اقتراف الطاء بالشيف )
ط ى
ش ى
 -25ى
ىشطَّ المنزؿ –ىي يشط ىشطَّان -إذا ىب يع ىد ككؿ بعيد شاط قاؿ عدل بف زيد العبادم:
كصغير األمػكر يجني ال ىكبي ار
ىشطَّ كص يؿ الذم تريديف منى
ي
كمنػػو قيػ ىؿ -ىشػػطَّ فػػبلف فػػي حكمػػو كأ ىشػػطَّ كاشػػتطَّ افتعػػؿ –كمعنػػاه تباعػػد عػػف الحػػؽ
كجار –كال ىشطاط حسف ً
اجز أبك النجـ العجمي:
القكاـ –ك ىشطٌا السناـ ناحيتاه -قاؿ الر ي
ي
ة()2
ىشػط ً
ينحط
أم ىر فػكقػو ب ىشػطٌ
لـ ىي ٍن يز في البطػف كلـ ى

ض( :ال يحدث اقتراف لمصاد بالضاد )
ض ى
ص ى
 -26ى
()3
أىممت ككذلؾ حاليا مع الطاء كالظاء.
-27ص غى غى( :اقتراف الغيف بالصاد)
ً
ػرؽ بالمػاء كغيػره قػاؿ أبػك بكػر
استي ٍع ًمؿ مف
معككسو – ىغ َّ
ضان -إذا ىش ى
ص ىي ىغص ىغ ٌ
الغصػص بػالريؽ ك َّ
ػاف
الش ىػر ي
ؽ بالمػاء -فػإذا كػاف مػف مػرض كضػعؼ فيػك ىج ىػرض كاذا ك ى
– ى ى ي
ً
مػف كػ و
المكضػعي بػػالقكـ-إذا امػػتؤل
ػص
كغػ َّ
ػرب أك بكػاء فيػػك جػ ه
ػأز ييقػاؿ – ىجئًػ ىػز يجػأ يىز جػػأ انز -ى
صػ ػػة لقػ ػػب رجػ ػػؿ مػ ػػف فرسػ ػػاف
الغ َّ
الغ َّ
ػرض فػ ػػي الحمػ ػػؽ فأشػ ػػرؽ –كذك ي
بيػ ػػـ ك ي
صػ ػػة مػ ػػا اعتػ ػ ى
()4

العرب.

ؽ( :اقتراف الصاد بالقاؼ)
ؽ ى
-28ص ى
ػص الشػػيء ً
ً
ػديث
اسػػتي ٍع ًم ىؿ مػػف
ص ػان -كقىػ َّ
صػ ٍػيف ىيقيصػػوي قى َّ
بالمقى َّ
معككسػ ًػو –قىػ َّ
ػص الحػ ي

ػص –أيضػ ػان -ق ػػا ىؿ اهلل ع ػػز كج ػػؿ ﭽﭹ ﭺ ﭻ
ىيقيص ػػوي قى َّ
صػ ه
صػ ػان –كك ػػذلؾ اقتف ػػاء األث ػػر قى ى

الص ػ ػ ٍػد ًر م ػ ػػف الن ػ ػػاس كغي ػ ػػرىـ –كى ػ ػػك
ﭼ ﭽﭼ(الكي ػ ػػؼ )ْٔ :كالقى ػ ػػص –عظ ػ ػ يػـ َّ
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ؾ مف شعرات ًق ً
صػمىة
ؽبى
ألص ي
صؾ)كالقيصَّة -ي
الخ ٍ
ص -أيضان-ك ًمثؿ مف أمثاليـ (ىك ى
ص ي
القى ى
مف الشػعر-كربمػا قػالكا لناصػية الفػرس–قيصَّػة-كالقيصَّػة مػف القصػص معركفػة–ك ً
القصَّػة–
َّص -كفي الحديث (بيضاء مثؿ القصَّة).
ال ًجص-
ه
َّص أم يم ىجص ه
كبيت يمقىص ه
ض طى طى( :ال يحدث اقتراف لمطاء بالضاد )
 -29ى
أىممت الضاد مع الطاء كالظاء.

()1

()2

-31ط ؽ ؽ( :اقتراف الطاء بالقاؼ)

(ط ػ َّ
عت طقطق ػػة
كس ػ ًػم ي
ػؽ) حكاي ػػة ص ػػكت كق ػػد ألحق ػػكه بالرب ػػاعي كق ػػالكا طى ٍقطىقىػ ػةه -ى
()3
الحجارة –أم كقع بعضيا عمى بعض إذا تدىدىت مف جبؿ –مثؿ َّ
الدقة سكاء.

ؽ( :ال يحدث اقتراف لمظاء بالقاؼ )
ؽ ى
-31ظى ى
()4
أىممت كليا مك ً
اضع في المعتؿ.
ص( :اقتراف الصاد بالباء )
ص ى
 -32ى
ب ى
ب ى
ػبص الكمػب – إذا حػرؾ ذنبػو خكفػان اك أنسػان ككػذلؾ الفحػؿ-
(البصبصة ) مف قػكليـ بص ى
الراجز:
قاؿ َّ

ً
باألذناب إذ يح ًدينا
ص ىف
صىب ٍ
ىب ٍ
حديف باألذن ً
ػاب قػا ىؿ األصػمعي يضػرب
ص ىف إذ
ى
صىب ٍ
كالمعركؼ َّأنوي مثؿ –كيركل ىب ٍ
ً
كخشكع ًو.
في فرار الجباف

كخمس بصباص -بعيد كالبصبصة أيضان نظر جرك الكمب قبؿ أف تنفتح عينػو-
ه
ككاف عبيد اهلل بف جحػش
صأصأ الجرك مثؿ ى
بصبص سكاء ى
كىي الصأصأة أيضان-ييقاؿ ى

فكاف ىي يمر بالمسػمميف فيقػكؿ –فقحنػا كصأصػأتيـ أم أبصػرنا
ىاجر إلى الحبشة ثيَّـ تنصَّر ى
ػاعر -أب ػػك داكد
كأن ػػتـ تمتمس ػ ى
ػكف البص ػػر -كالبصصػ ػةي تحري ػػؾ الظب ػ ي
ػاء أذنابي ػػا-ق ػػاؿ الش ػ ي
األيادل:

()1

ابف دريد ،جميرة المغة  ،ج ،1ص.111

()2

ابف دريد ،جميرة المغة  ،ج ،1ص.114

()4

ابف دريد ،جميرة المغة  ،ج ،1ص.111

()3

ابف دريد ،جميرة المغة  ،ج ،1ص.118
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صابػص
ت بنػات ىعػ ةـ
كلقػد ىذ ىع ٍػر ي
المرشػقات ليا ىب ى
() 1
يستقـ لىو ً
كاَّنما أر ىاد بقر الكحش فمـ ً
الشعر فجعميا بنات ىع ةـ الظباء.
ي
ض( :اقتراف الضاد بالباء )
ب ى
ض ى
ب ى
 -33ى
ب -رج هؿ ضب ً
معككسو –ضب ً
ً
ؾ فػي
مف
ب -ىج ٍم هد ىش ًػد ٍي هد -كربمػا اسػتي ٍع ًمؿ ذلػ ى
اض ه
اض ه
يى
يى
البعير أيضان .كقا ىؿ رؤية في صفة األسد:
ضب ً
أصبلب
ب ذك لًىب ود ك
اض ه
ي
يى
ب طى( :اقتراف الطاء بالباء )
ب ٍ
ط ى
 -34ى
ً
طىبةي -كىك صكت تبلطـ السيؿ-قاؿ الراجز:
استي ٍع ًم ىؿ مف
ط ٍب ى
معككس ًو –ال ى
ً ()2
َّ
كأف صكت الماء في أ ٍىم ىعائًيػا طى ٍبطىىبةي الميث إلى جكائيا
كالميث جمع ميثاء كىي األرض السيمة.

ظ( :اقتراف الظاء بالباء )
ب ٍ
ظب ى
 -35ى
ًً
ً
ػاب أم
ػاب -ي
كىػ ىػك مػػف قػػكليـ رج ػ هؿ لػػيس بػػو ظبظػ ي
اسػػتي ٍعم ىؿ مػػف معككسػػو –الظى ٍبظىػ ي
ً
داء –كسػػألت أبػػا حػػاتـ عػػف الظى ٍبظىػػاب فمػػـ يعػػرؼ فيػػو حجػػة جاىميػػة إالَّ َّأنػػوي قػػا ىؿ
ػيس بػػو ه
لػ ى
ً
كليس بحجة -كأنشد:
فيو بيت بشار ى
اب
ليس بيا ظى ٍبظى ي
يبىنَّيتي ى

بعد ذلؾ بيت لرؤبة بف العجاج:
قاؿ أبك بكر كقى ىع لي ى
()3
ً
ً
َّ
اب
اب
أنكر تي ى
ص ي
كأف بي سبل كما بي ظىبظى ي
األك ى
بي كالبمى ي
ؾ ٍ
ث طى( :اقتراف الطاء بالثاء )
-36ث ٍ
ط ى
ؾ قذفان مثػؿ
طثىةي -ى
طثٍ ى
استي ٍع ًم ىؿ مف معككسيا –ال ى
ت الشيء إذا طرحتىو مف يد ى
طثٍطثٍ ى
()4
ال يكرًة كما أشبييا.
()5
يى ًممت.
ث ٍ
ظ ى
 -37ى
ث ظى( :ال يحدث اقتراف الظاء بالثاء ) أ ٍ
()1

ابف دريد ،جميرة المغة ،ج ،1ص.127-126

()2

ابف دريد ،جميرة المغة ،ج ،1ص.127

()3

ابف دريد ،جميرة المغة ج ،1ص.127

()4

()5

ابف دريد ،جميرة المغة  ،ج ،1ص.131

ابف دريد ،جميرة المغة  ،ج ،1ص.131
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ص( :اقتراف الصاد بالحاء )
 -38ىح ٍ
ص ىح ى
ظيىػر –كمنػو قكلػو تعػالى :ﭽﯸ ﯹ ﯺﭼ
ض ىح ك ى
ص الشيء) إذا ىك ي
ى
(ح ٍ
ص ىح ى

ً
(يكسػػؼ (ُٓ :كقػػالكا -ه ً
مكضػػعه مع ػػركؼ-
ػحاص
ػاف بعيػػدان ك ى
ػحاص إذا كػ ى
كرد حص ػ ه
الح ٍ
صػ ي
ً
ػحص
ص -ىي ٍع ينػ ٍػك ىف التػراب كمػػا قػػالكا –األثمػػب-كال ىكثٍ ىكػ ي
ػث -ي
صػ ي
كقػالكا بفيػػو ي
الح ٍ
كيقػػاؿ حصػ ى
ػح ي
()1
ً
فحص الحصى بحرانً ًو حتى يميف ما تحتو.
بصدرًه األرض-إذا
البعير
ى
ي
ض( :اقتراف الضاد بالحاء )
 -39ىح ٍ
ض ىح ى
ضرب مف النبت -عف أبي مالؾ كلـ يجيء ً
بو غيره.
ض)
ه
(الح ٍ
ض يح ى
ي
ً
ًً
ػح كىػك المػاء المترقػرؽ عمػى
الضحاض ي
ػاح ك ي
ض ي
الض ٍح ى
ضػح ك ى
الض ٍح ى
كمف معككسو – ى
كجو األرض-قا ىؿ الراجز.
يجرل بيا او يؿ ً
كمتف َّ
ض يح
الض ٍح ى
ط( :اقتراف الطاء بالحاء )
 -41ىح ٍ
ط ىح ى

حتى ي ًس ٍيح في سك ً
األبطح
اء
ً
ى ى

()2

طحػطى فػي ًمش ً
ع ككػؿ شػيء أخػذت في ًػو مػف
(الح ٍ
ػيتو -إذا اسػر ى
ط ىحطىةي) السرعة -ىح ٍ ى
ى
الحطػػاطي -كاحػػدتيا ىحطىاطى ػةه كىػػك بث ػر
ط ىح ٍ
عمػػؿ أك مشػػي فأسػػرعت فيػ ًػو -فقػػد ىح ٍ
طػ ى
ػت -ك ى

طػةه-
طا ى
صػػغار أبػػيض يظيػػر فػػي الكجػػكه – كمػػف ذلػػؾ قػػكليـ لمشػػيء إذا استصػػغركه – ىح ى

كقا ىؿ أبك حاتـ ىك عربي مستعمؿ.
ً
كاسػػتي ًع ٍمؿ مػػف
ط ٍح ى
ط ىح ػةي -ى
ط ٍح ى
معككس ػ ًػو -ال ى
ط ػ ىػح الشػػيء إذا أىمك ػػون ك ٍأتمىفىػػوي -كمن ػػوي
()3
طى ٍحطى ىح ما لىوي إذا فىَّرقىوي.
ظ ىح ظى( :ال يحدث اقتراف الظاء بالحاء )
 -41ىح ٍ
()4
أىممت في التكرير –ككذلؾ حاؿ الحاء مع العيف كالغيف.
ض( :ال يحدث اقتراف لمضاد بالخاء )
ص ىخ ى
 -42ىخ ٍ
()5
أىممت في التكرير.
()1

ابف دريد ،جميرة المغة ،ج ،1ص.137

()2

ابف دريد ،جميرة المغة  ،ج ،1ص.138-137

()3

ابف دريد ،جميرة المغة  ،ج ،1ص.138

()5

ابف دريد ،جميرة المغة  ،ج ،1ص.138

()4

ابف دريد ،جميرة المغة  ،ج ،1ص.138
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ض( :اقتراف الضاد بالخاء )
-43خ ٍ
ض ىخ ى
اض القطػراف
ضػةي) صػػكت مػػاء قميػػؿ فػػي اإلنػػاء –إذا ىح َّرٍكتىػػوي -ك ى
ى
الخ ٍ
(الخ ٍ
ضػ ىػخ ي
ض ىخ ى
ً
ً
ػى
أك شيء يشبيو تينأ ب ًػو اإلبػؿ -ك ى
الخ ٍ
ض ىخ ى
ضػةي -ى
الم ٍنيػي عنيػا فػي الحػديث يى ىػك أف يكش ى
ػاعر-
الرجؿ ذكره حتى يمنى أك يمذل كمكاف خضػا خػض كثيػر المػاء كالشػجر قػاؿ الش ي
ً
رجمي ًو:
كاف ىي ٍع يدك عمى ٍ
حاجز بف عكؼ األزدم -جاىمي ي
كى ىك أحد الرجم ٍييف ممف ى
()1
ً
اخضةه بً ىخ ً
يخ ً
ً
فارىا
ضيع السيك
ض ى
ى
ؿ قى ٍد ىبمى ىغ الماء حذ ى
ط ىخ طى( :اقتراف الطاء بالخاء )
 -44ىخ ٍ
ص ػ ىػرهي إذا ىمىن ىع ػػوي م ػػف النظ ػػر –ق ػػا ىؿ
ط ٍخ ى
ط ىخػ ػةي -ى
م ػػف معككس ػػو –الطَّ ٍخ ى
طػ ػ ى المي ػػؿ ىب ى
ً
الشاعر -ذك الرَّمة:
()2
و
ب
ى
كاف طى ًارقىػوي تىطى ٍخطى ى الغيـ حتى مالىوي يج ىك ي
أغباش لىٍي ًؿ تماـ ى
ظ( :ال يحدث اقتراف لمظاء بالخاء )
 -45ىخ ٍ
ظ ىخ ى
()3
يى ًممىت.
أٍ

ص( :ال يحدث اقتراف لمصاد بالداؿ )
 -46ىد ٍ
ص ىد ى
()4
ً
ً
الم ٍعتىؿ تراىا ككذلؾ حاليا مع الضاد كالطاء كالظاء.
أيىممىت كليا مكاضع في ي
ص( :اقتراف الصاد بالراء )
 -47ىر ٍ
ص ىر ى
ىح ىكمػػو كسػ َّػد ىخمىمىػػو -كبنػػاء ر ً
صػ ٍػيص كمرصػػكص.
(ر َّ
ي
ص) البنػػاء ىكىر ٍ
ص ػوي -إذا أ ٍ ى ي ى
ص ىر ى
ى
ى
ًً
ص ىػر
ص ٍر ى
ص ٌػر الجنػدب -كالبػازل ى
ص ىػرة صػكت -ى
الص ٍر ى
ص ير دكيبة-ك ى
الص ٍر ي
كمف معككسو -ي
ً
ص ىرة -قاؿ الشاعر -جرير بف الخطفي:
ص ٍر ى
ص ٍرص ير ى
يي ى
باز يصر ً
ؽ المربأ العالى
ذاكـ ىسك ىادىةي ىي ٍجميك يم ٍقمىتىػى لحػـ
ص ير فى ٍك ى
و ي ىٍ
البختػػي ىػػك اإلبػػؿ الخ ارسػ َّ
ػانية تيجمػػع عمػػى يبخػػاتى ،ككلػػد
الب ٍختػػي ك ي
الص ٍرصػػكر – ي
ك ي
()5
البختي بالصاد كالسيف ،كر ه ً
صهر-باردة.
ي
كص ٍر ى
يح صبر ى
()1

ابف دريد ،جميرة المغة  ،ج ،1ص.141

()3

ابف دريد ،جميرة المغة  ،ج ،1ص.141

()5

ابف دريد ،جميرة المغة ،ج ،1ص.145-144

()2
()4

ابف دريد ،جميرة المغة  ،ج ،1ص.141
ابف دريد ،جميرة المغة ،ج ،1ص.141

51

ض( :اقتراف الضاد بالراء )
 -48ىر ٍ
ض ىر ى
صػ ػػى كأكثػ ػػر مػ ػػا ييسػ ػػتعمؿ فػ ػػي
َّ
(الر ٍ
ض ىرضػ ػػة) كسػ ػػرؾ الشػ ػػيء-كالرض ػ ػراض -ى
الح ى
الحصػػى الػػذم يجػرل عميػػو المػػاء ييقػػاؿ –نيػػر ذك ًسػ ٍػيمة كذك ىرضػراض-فأمػػا السػػيمة فيػػك
رمؿ القنا الذم يجرل ً
ض ىرضتو -قاؿ الراجز:
عميو الماء ككؿ شيء كسرتو-فقد ىر ٍ
()1

ض ىراضا.
الص ىكل ىر ٍ
ص َّكاف ي
ىيتٍركف ي
ط( :اقتراف الطاء بالراء )
 -49ىر ٍ
ط ىر ى
يذ ًكػػر عػػف أبػػي مالػػؾ أنػػو قػػا ىؿ –الرطػ ارطي -المػػاء الػػذم أسػػأرتٍو اإلبػػؿ فػػي ً
الحيػػاض
ي
ي
ى
نحك الرجرج-كلـ يعرفو أصحابنا.
ً
معككسػ ًػو –الطىرط ػرة -كىػػي كممػػة عر َّبيػػة كاف كانػػت مبتذلػػة -قػػا ىؿ أبػػك حػػاتـ
كمػػف
ى ػػي ش ػػبيية بالطَّرمػ ػ ىذة يق ػػاؿ –رجػ ػ هؿ م ً
ػاف ك ػػذلؾ م ػػع كثػ ػرة ك ػػبلـ كطى ٍرط ػ يػر-
ٍى ي
طرط ػ هػر-إذا ك ػ ى
ىي ي ٍ
مكضع بالشاـ ذكرهي امرؤ القيس:
ؼ ً
ب و
ذات التػ ةؿ مف فك ً
أالى ير َّ
ؽ طىرطى ىار
يكـ
و
صالح قد ىشػ ًي ٍدتيوي بًتا ىذ ى
()2
قاؿ القاضي أبك سعد قا ىؿ الشي أبك العبلء تادؼ –ضيعة في كادم بطناف.
ع( :اقتراف الصاد بالعيف )
ص ٍ
ص ى
ع ى
 -51ى
ت صفكؼ القكـ
ص ىع ٍ
(الص ٍ
ص ٍع ى
ص ىعة كتى ى
ص ٍع ى
ص ىعةي) االضطراب كبو سمى الرجؿ ى
َّع ى
في الحرب-إذا نزلت عف مك ًاق ًفيا -كذىبت اإلبؿ ص ً
عاص ىع -أم متفرقة.
ى
ًً
عظـ يع ٍجػب الػذنب -كىػك مػف اإلنسػاف العظػيـ
ص -كىـ
الع ٍ
ص يع ي
كمف معككسو – ي
ي

بيف اليتيو.

()3

ع( :اقتراف الصاد بالغيف )
ص ٍ
ص ى
غ ى
 -51ى
ً
ً
ب مػف
استي ٍعم ىؿ مف
معككس ًو – ى
ض ٍػر ه
ص ىغص -يذك ىر عف أبػي مالػؾ أنػو قػاؿ ىػك ى
الغ ٍ
()4
النبت  -كلـ يعرفو أصحابنا.
ؽ( :اقتراف الصاد بالقاؼ )
ص ى
ص ٍؽ ى
 -52ى
()1

ابف دريد ،جميرة المغة ،ج ،1ص.145

()2

ابف دريد ،جميرة المغة ،ج ،1ص.145

()4

ابف دريد ،جميرة المغة  ،ج ،1ص.155

()3

ابف دريد ،جميرة المغة ،ج ،1ص.145
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ً ً
صػػييا -كىػػك مػػا
ص ييقػػاؿ – قىػػص الشػػاة كقى ٍ
مػػف معككسػػو –القى ٍ
ص ى
صػػيا كقى ى
صقى ي
صػػقى ي
ػت -ككػ ػػذلؾ ىػ ػػك مػ ػػف اإلنسػ ػػاف كغي ػ ػره -ييقػ ػػاؿ
ضػ ػ ٍ
ػاب األرض مػ ػػف صػ ػػدرىا –إذا رىب ى
أصػ ػ ى
()1
قىصقىص الشيء –إذا كسره ً
ص ًاقص.
كبو َّ
ي
األسد قي ى
سمى ى
ٍ ى
ع( :اقتراف الضاد بالعيف )
ض ٍ
ض ى
ع ى
 -53ى

ؼ كخػ ػ َّ
ػؼ جسػ ػػمو مػ ػػف مػ ػػرض أك حػ ػػزف –ككػ ػػذلؾ
ضػ ػ يػع ى
ػع الرجػ ػػؿ) إذا ى
ض ٍع ى
(تى ى
ضػ ػ ى
َّ ()2
ضع مالو-إذا َّ
كتضعضع– إذا ذؿ.
قؿ
ى
تى ى
ض ٍع ى ى
ؽ( :اقتراف الضاد بالقاؼ )
ض ى
ض ٍؽ ى
 -54ى
ً
ض ػةي -كىػػك الكسػػر كبػ ًػو يس ػ ةم ىي األسػ يػد قضقاضػ ػان -
اسػػتي ٍع ًم ىؿ مػػف
معككسػ ًػو –القى ٍ
ضق ى
أف َّ
العظاـ –إذا كسرتيا -كزعمكا َّ
كؿ ما خبػث مػف ىحَّي وػة
كقضقضت
لكسرًه عظاـ فريستو
ي
ى
أك ىس يب ٍع -ييقاؿ لوي قيضقاض بضـ القػاؼ كفتحيػا-كلػـ يجػيء فػي المكػرر-في ٍعػبلؿ إالٌ ىػذا
زعمكا.

()3

ؾ( :اقتراف الضاد بالكاؼ )
ض ى
ض ٍؾ ى
 -55ى
ضػ ىكوي -كقػػالكا ىر يجػ هؿ ضكضػػاؾ-
كض ٍك ى
ضػ َّػكوي ى
ضػ ىكةي) الضػػغط الشػػديد-ييقػػاؿ ى
(الض ٍك ى
ى
()4
قصير غميظ الجسـ.
ه

ض ىؿ( :اقتراف الضاد بالبلـ)
ض ٍؿ ى
 -56ى
(الض ٍمضػمىةي) كالضمى ً
أرض صػػمبة ذات حجػػارة ،قػػاؿ ال ارجػػز –صػػخر الفػػي
ضػمىةي) – ه
ي
ي ى
الييذلي:
ً ()5
الضمىضمىػة
ض ىرنا األع ىز لى ٍو
أىلى ٍس ًت َّأي ىاـ ىح ٍ
كقىٍب يؿ إذ ىن ٍح يف عمى ي
ض ىـ( :اقتراف الضاد بالميـ )
ض ٍـ ى
 -57ى
ضػ يػـ) اسػػـ مػػف أسػػماء األسػػد-كالضمضػػـ الرجػػؿ الجػػرمء الماضػػي-ككػػذلؾ
(ض ٍم ى
ى
ماضـ – ً
الض ً
ضمان.
كبو يس ةم ىي َّ
ض ٍم ى
الر يج يؿ ى
ي
ي
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ضمض الماء في ً
ًً
اس فػي عين ًػو-
فيو-إذا َّ
كم ٍ
ض ىم ى
كمف معككسو – ىم ٍ ى ى
ض الن ىع ي
ى
حرىكوي ى
إذا ىد َّ
الركأض الدبيرم:
ب فييا-قاؿ الراجزَّ -
()1
و
ض ىمضا
كصاحب ىنَّب ٍيتيػوي لينيضػا
إذا الكرل في عينً ًو تى ىم ٍ
ض ىف( :اقتراف الضاد بالنكف)
ض ٍف ى
 -58ى
ً
ػنض َّ
حرىكػػوي كبػ ًػو
معككسػ ًػو –
مػػف
الحي ػةي لسػػانو فػػي فيػ ًػو-إذا َّ
النضنض ػةي -ييقػػاؿ نضػ ى
ى
سمى ال َّ
ػألت ذا الرمػة عػف
حية –نضناض كذكر األصمعي عػف عيسػى بػف عمػر-قػاؿ س ي
ً ()2
لسانوي في فيو.
النضناض فمـ يزدني أف َّ
حر ى
ؾ ى

ض ىك( :ال يحدث اقتراف لمضاد بالكاك )
ض ٍك ى
 -59ى
ً
ػكـ مػػف أىػػؿ المغػػة َّ
الضؤضػػؤ ىػػذا الطػػائر الػػذم
أف
ي
أىممىػػت فػػي التكريػػر-كذكػػر قػ ه
()3
سمى األخيؿ.
يي َّ
ض ىػى( :اقتراف الضاد بالياء )
ض ىػٍ ى
 -61ى
()4
ً
ت الشيء إذا كسرتيوي.
استي ٍع ًمؿ مف
ضيى ٍ
ضةي ىى ٍ
معككسو -اليى ٍ
ضي
ضيى ى
م( :ال يحدث اقتراف لمضاد بالياء )
م ى
-61ض ٍ
ض ى
()5
ئضئ ً
ض ً
اىممت في التكرير إالَّ في قكليـ فبلف مف ً
ص ًدؽ.

ظ طى ظى( :ال يحدث اقتراف لمطاء بالضاء)
-62طى ٍ
()6
أ ً
يىممت.
ع( :اقتراف الطاء بالعيف )
ع ى
 -63ى
ط ٍ
ط ى
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ًً
ً
ط ىعطىػة-كىػي تتػابع األصػكات -كاختبلطيػا فػي الحػرب
الع ٍ
استي ٍعمؿ مف معككسو – ى
()1
كغيرىا.
غ( :اقتراف الطاء بالغيف )
غ ى
 -64ى
ط ٍ
ط ى
ً
ً
ت
ت ىغ ٍ
الغ ٍ
اسػػتي ٍع ًمؿ مػػف معككسػ ًػو – ى
صػ ٍػك ى
ط ىغطى ػةي -ىسػ ًػم ٍع ي
ط ىغطى ػة القػ ٍػدر-إذا ىسػػم ٍعت ى
ً ً ()2
غميانو.
ى
ؼ( :اقتراف الطاء بالفاء )
ؼ ى
 -65ى
ط ٍ
ط ى
(الطى ٍفطىفى ػ ػةي) المحػ ػػـ الػ ػ َّػر ٍخص مػ ػػف م ػ ػراؽ الػ ػػبطف –قػ ػػاؿ الشػ ػ ً
ػاع ير-أكس بػ ػػف حجػ ػػر
ي
ى
ي
التميمي:
ً ()3
مع ًاكيد قتؿ اليادي ً
ً
ؼ
ػات ًش ىػكاؤهي مف
صةه كطفاط ي
الكحش قي ٍ
ص ىرل ىر ٍخ ى
يى
ؽ( :اقتراف الطاء بالقاؼ )
-66طى ٍؽ طى ى
طقىػ ػػة) حكايػ ػػة صػ ػػكت تسػ ػ ً
ػاقط الحجػ ػػارة بعضػ ػػيا عمػ ػػى بعػ ػػض -كرٌبمػ ػػا ًقي ػ ػ ىؿ
ط ٍق ى
(ال ى
لصكت كقع الحكافر عمى األرض طى ٍقطىقىةه أيضان.
()4
الق ٍ ً
معككس ًوً -
ً
ب مف المطر.
كمف
ض ٍر ه
طقطي ى

-67ط ؾ ط ؾ( :ال يحدث اقتراف لمطاء بالكاؼ )
أىممت.

()5

ط ىؿ( :اقتراف الطاء بالبلـ )
ط ٍؿ ى
 -68ى
ًً
ً
ً
ػاب الػ َّػدك َّ
اب
داء يصػػيب اإلنسػػاف فػػي بطنػػو -كربمػػا أصػ ى
(الطيمىطىم ػةي) كالطبلىطمى ػةي -ه
ً
بالطبلطمىة –كالحمى المماطمة).
أيضان كمنو (رماهي اهلل
()6
ً
طمًطه -إذا تحاتَّت أسنانيا مف اليرـ.
كمف
طةي ناقة لً ٍ
معككسو-المَّ ٍ
طمى ى

ط ىـ( :اقتراف الطاء بالميـ)
-69طى ٍـ ى
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(الطمطـ) األعجـ –قاؿ الشاعر -عنترة بف شداد العبسي:
يأكم إلى قيميص َّ
ؽ َّ
يمانيػة ال عج ىػـ ًط ٍمطى ًػـ
آكت
ًح ىػز ه
النعاـ كما ٍ
حػػزؽ جمػػع حزقػػة كىػػي القطيػػع-ك ً
الطمطػػـ -ضػػرب مػػف الضػػأف ليػػا آذاف صػػغار
كأغباب كأغباب البقر تككف بناحيػة الػيمف-كرجػ هؿ ًطم ًطػـ كطيم ً
ػاط هـ كطمطمػاني-يكصػؼ
ىي
ٍ ه
ً
بو األعجـ الذم ال ييفصح.
ً
ً ً
طى
كم ى
طمػ ػ ػ ى
ط ػ ػػوي – إذا م ػ ػ َّػدهي
ط الرج ػ ػػؿ ف ػ ػػي كبلم ػ ػػو ى
كم ػ ػػف معككس ػ ػػو –المطمطػ ػ ػةي – ىم ى
()1

كطكلو.
َّ

-71ط ف ط ف( :اقتراف الطاء بالنكف)

الطنطنػػة حكايػػة صػػكت الطنبػػكر كمػػا أشػ ىػبيو ك ىكثيػ ىػر ذلػػؾ فػػي كبلميػػـ حتػػى قػػالكا-
ت لىوي طنينان.
نطف الذباب -إذا ىس ًم ٍع ى
طىنطى ىف البعكض كط ى
ً
ػت األرض عنػا
كن ٍ
طىن ى
ط ٍ
تباع ىػد -ى
كمف معككسو –النطنطػة -ييقػاؿ تنطػنط الشػيء إذا ى
()2
ىب يع ىدت كانتاطت األرض أيضان.

-71طى ٍك طى ىك( :اقتراف الطاء بالكاك )
ً
طػػة -كىػػي الضػػعؼ فػػي الجسػػـ –ككػػؿ ضػػعيؼ -كطػكاط-
مػػف
معككسػ ًػو –الىك ٍ
ط ىك ى
كالكطكاط طير صغير معركؼ-قاؿ الراجز:
قد تخػذت سػممى بقى ةك حائطان كاستأجرت يم ىك ٍرتًفان كال ًقطا
ػاردان ييط ً
كط ً
ػاريد الكطاكطػا
()3

الكرانيؼ كاحدتيا كرنافة –كىك أصؿ السعفة العريض النابت مف النخمة.

ط ىػى( :اقتراف الطاء بالياء )
ط ىػٍ ى
 -72ى
أنشد أبك بكر.
المطىيَّـ ك ى
(فرس طى ٍيطىاهه) كىك التاـ الخمؽ الرائع ي
تى ىكفَّىر يركب األفػ ارطي ار يؿ
إذا الطيطاهي ذك النزؿ استماىا
()4
طة السرعة في المشي-زعمكا-كما اخذ ً
ً
فيو مف عمؿ.
كمف
معككس ًو–اليى ٍ
طيى ى
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ع( :اقتراف الظاء بالغيف )
-73ظى ٍ
ع ظى ى
ًً
ظ ىعظىػةي -كىػػك االضػػطراب كالت ارجػػع –مػػف ىيبػػة –قػػاؿ ال ارجػػز-
الع ٍ
مػػف معككسػػو – ى
العجاج:

ػث منيػا ً
الرم
حتى إذا ىمَّي ي
ػاف ك ً
الزٍئنًػي
كع ٍ
ظ ىع ى
ظ ى
ى
الجب ي
الكمب الصغير –كقاؿ آخر –العجاج أيضان:
الزئني ىك
ي
()1
ظ ىعظىت ىعظاظػا نبميػـ فى ى َّ
الك َّعاظػا
لما رمكنا ىع ٍ
صدقػكا ى
غ( :ال يحدث اقتراف لمظاء بالغيف )
غ ى
 -74ى
ظ ٍ
ظ ى

السكرم
الس ىك ير
كشاع فييا َّ
ى
ٍ

أىممت في التكرير -ككذلؾ حاليا مع الفاء كالقاؼ كالكاؼ كالبلـ كالميـ كالنكف

كالكاك كالياء كالياء.

()2

-75ب ش ط( :اقتراف الطاء بالشيف )

(بط ػػش) ي ػ ً
ش بطشػ ػان كى ػػك األخ ػػذ الش ػػديد كف ػػي التنزي ػػؿ ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ
ػبط ي
ً
كمباطشػان
ﮒ ﮓ ﭼ (القمػػر )36 :كرجػػؿ شػػديد الػػبطش كقػػد سػػمعت العػػرب بطاشػان
كالشطب شطب النخؿ كىك الجريد الرطب كالشكاطب المكاتي يشققف الشطب يتخذف منػو

الحصر قاؿ الشاعر –قيس بف الخطيـ األكسى:
كأنيػا تى ىذرع ًخرصاف بأيدم الشك ً
ً
اف فييا َّ
الم َّر ً
اطب
ترل ق ى
ص ىد ي
ً
ً
المكضػع الرمػاح كىػي ىاىنػا الشػطب
رصاف جمع يخرص كىي في غير ىذا
كالخ ى

كال يشطيبة القطعة مف السناـ إذا كانت مستطيمة كالجمع شطائب كجارية شطبة إذا كانػت
كفرس شطبة سبطة المحػـ كرجػ هؿ شػاطب المحػؿ أم بعي هػد شػاطه مثػؿ شػاطف سػكاء
غضة
ه
كسػػيؼ مشػػطَّب فيػػو شػػطكب أم ط ارئػػؽ كشػ ً
ػطب اسػػـ جبػػؿ معػػركؼ قػػاؿ الشػػاعر -عبيػػد
بف األبرص األسدم أك أكس بف حجر يصؼ سحابان:
ً
ك َّ
اح
ؽ ينفى الخيػ يؿ ىرَّم ً
ػأف أق اربػو َّ
اب ٍأبمى ى
لما ىعبلى ىشػطبان أقر ي
()1
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ػكف مػ ػػا فػ ػػي الطمػ ػػش مثمػ ػػو كال فػ ػػي
كالطى ػ ػبًش لغػ ػػة فػ ػػي الطمػ ػػش كىػ ػػـ النػ ػػاس يقكلػ ػ ى
()1
الطبش.
ؽ( :اقتراف الصاد بالقاؼ )
ص ى
 -76ى
ب ى
ػؽ بصػػقان مػػف البصػػاؽ معػػركؼ كبصػػاؽ مكضػػع قريػػب مػػف مكػػة ال
صػ ي
صػ ى
ػؽ ىي ٍب ي
ىب ى
تدخمو األلؼ كالبلـ كالبصاؽ خيار األبؿ الكاحد كالجمع ً
فيو سكاء.
ي
ت الشػػيء إذا رفعتػػو نحػػك البنػػاء كغي ػره كالصػػقب عمػػكد مػػف عمػػد الخبػػاء
كصػػقى ٍب ي
ى

الرَّمة:
بالصاد ال غير قا ىؿ الشاعر ذك ة
ً ً
باف لـ َّ
يتقشر عنيما َّ
ص ٍق ً
َّ
ب
كاف مف يع َّش ور
الن ىج ي
سما ى
ى
كأف رجميو م ى
ً
ب جبػ هؿ معػركؼ قػا ىؿ الشػاعر –أكس بػف حجػر التميمػي يرثػي فضػالةى بػػف
كالصػاق ي

كمدة:

ػكـ عمى ذركة الصػاقػب
عمى السػيد الضخػـ لػك َّأنو يق ي
النبػي مػف الكػاثً ًب
صب ىػح رتمان يد ي
قاؽ الحصػى مكػاف ى
ال ى

ػت الشػػيء إذا
تفع غيػػر ميمػػكز كال ػرتـ الكسػػر رتمػ ي
النبػػي مػػا نبػػا مػػف األرض فػػار ى
ػبح رتم ػان حتػػى يكػػكف
كسػرتو كالكاتػػب جبػػؿ يرثػػي رجػبلن يقػػكؿ لػػك قػػاـ عمػػى الصػػاقب ألصػ ى

نبيان.

قبصػ ػةن م ػػف األرض كى ػػك أخ ػػذؾ الشػ ػػيء
كيق ػػاؿ قبصػ ػ ي
ػبص الع ػػدد الكثي ػػر ي
ػت ى
كالق ػ ي
ػت قبضػةن) بالصػػاد
ػت قبصػةن كقبضػ ي
بػػأطراؼ أصػػابعؾ كبػ ًػو سػػمى فبيصػةن كقػػد قػػرئ (قبصػ ي

كالضاد جميعان.

ػت عمي ًػو شػربو قبػ ىؿ أف يػركل
الدايةى أك قصػبو قصػبان إذا قطع ي
ي
كقصبت اإلنساف أك ى
–كأنشدني أبك حاتـ عف األصمعي:
القاصب ً
ً
ات المٌمح
كى َّف مث يؿ
ي
ى
ً
كالقىصب القطع ً
ػبت الرجػؿ
كبو سمى
كيقاؿ قص ن
القصاب لقصبة المحـ أم لقطعو ي
ي
ٍ ي
ً
مر فييا-قاؿ الشاعر:
أقصبوي قصبان إذا عبتو كالقاص ي
ي
ب الناف ي في القصب التي يي ٍز ي
ً
كسمار
كف لنا فييا َّ
كقاص يب ى
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صػػب إذا كػػاف كػػذلؾ كفػػي
ػعر يمقى َّ
كقى َّ
صػ ىػبت الم ػرأةي شػػعرىا إذا فتمتٍػػوي كالقصػػب كشػ ه
الحديث في صفة ال َّػدجاؿ (لىػوي قصػائب) أم ذكائػب مػف شػعر كربمػا يسػ ةميت الخصػمة مػف
()1
ت قيصَّابة.
الشعر إذا فيتًمى ٍ

-77ب ض ط( :اقتراف الضاد بالطاء )

ط) الرجػػؿ الشػػيء يضػػبطو ضػػبطان إذا أخػػذه أخػػذان شػػديدان .كالرجػػؿ الضػػابط
(ضػ ىػب ى
ى
الشػديد األةيػػد كيقػػاؿ رجػػؿ اضػبط كال نعمػػـ لىػػو فعػبلن يتصػػرؼ كىػك الػػذم يعمػػؿ بيػ ً
ػده جميعػان
ي
ي
كك ػػاف عم ػػر رض ػػي اهلل عن ػػو أض ػػبط يعم ػػؿ بكمت ػػا يدي ػ ًػو جميعػ ػان –كأخبرن ػػا أب ػػك ح ػػاتـ ع ػػف
األصمعي قاؿ أخبرني مف حضر جنازة ركح بف حاتـ كباكيةه تقكؿ:
ػاء ً
كغػي ًػؿ
أس هػد أضػبػطي يمػشػي
بيػف طػرف ى
د كضػحضػاح المػسيؿ
لػبسػو مػف نسػج داكك

كبنك األضبط بطف مف بني كبلب.

()2

ض غى( :اقتراف الضاد بالغيف )
ب ى
 -78ى
ً
كبغاضػ ػةن لغػ ػةن يماني ػػة
ضػ ػةن
الح ػػب ابغضػ ػتيوي أبغض ػػو إبغاضػ ػان ٍ
ى
كبغ ى
ض) ض ػ ٍػد ي
(ال ػ يػب ٍغ ي
لمر يجػؿ
ليست بالعالية كقد س َّػمت العػرب بغيضػان كىػك أبػك قبيمػة م ىػنيـ كأىػؿ الػيمف يقكلػكف َّ

ض َّ
ؾ.
جدؾ إذا شتمكهي كما
يقكلكف ىعثيىر ىجد ى
ىب يغ ى
ى
كرج ػ ػ هؿ يغضػ ػػاب إذا كػ ػػاف غمػ ػػيظ الجمػ ػػد
ػاف أحمػ ػ يػر غميظ ػ ػان ي
ىكىر يج ػ ػ هؿ غضػ ػػب إذا كػ ػ ى
ض َّػبة إذا كػاف شػديد الغضػب كقػد سػمت العػرب غضػباف
غضب ضد الرضى كرج هؿ يغ ي
كال ى
ً
كغاضبان ك ًمغضابان كبنػك غضػكبة بطػف مػنيـ كالغضػبة صػخرة مسػتديرة قػاؿ ال ارجػز رؤبػة
بف العجاج:

أشريةي في قر و
ية ما أشػفعا
ضىبةه في ىضبة ما أزفىعاى
أك ىغ ٍ
ى
آخر –سكار بف المضرب السعدم:
كقاؿ ي
كأف ً
ضبت ً
َّ
ػاف
يديو حيف ييقاؿ سيركا
عمى أقصى التىينكفىة ىغ ٍ

()1
()2
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كيسػمى
كيركل غصبتاف تثنيو غضبى كأنيا غضػبى عمػى األرض ترمييػا بيػدييا ي

كجمى ٍنػداء
جمػد السػمحفاءة ى
الغ ٍ
كجمى ٍنػدل ي
ضػب كلػيس فػي الكػبلـ إالٌ ىػذيف الكممتػيف السػمحفاء ي
يمػػد كيقصػػر .كقػػد تػػكىـ المجػػد أنػػو ممػػدكد كتػػكىـ الجػػكىرم أنػػو مقصػػكر كالص ػكاب أنػػو
يستعمؿ بالقصر كبالم ةد جميعان .كقا ىؿ األعشى في الجمنداء الممدكد:
المنيؼ
داء في عماف مقيما
ى
كجمى ٍن ى
ثـ قيسان في حضرمكت ي

كقاؿ المتممس:

ً
الخيؿ ىج ٍيفى ًر
الجمندل صاحب
إلى ابف ي
ضىبةي قطعػة مػف جمػد البعيػر ييطػكل بعضػيا عمػى بعػض تجعػؿ شػبييان بالدرقػة
ك ى
الغ ٍ
ػب كاألكؿ
ي
تغض ي
قكـ غضبت ى
كغضبت عيف الرجؿ كقالكا ىغ ى
ضبت إذا ىكًرىـ ما حكليا كقا ىؿ ه
أعمى كرجؿ ً
ب إذا ىكٍرىـ ما تحت عينو.
ضه
بو ىغ ٍ

()1

ؽ( :اقتراف الضاد بالقاؼ)
ض ى
ب ى
 -79ى
ت ً
عميو بيدم كقد صار ىذا الشيء في قبضتؾ كقبضػؾ
ت) الشيء كقىىب ٍ
(قىىب ٍ
ضي
ضي
إذا صار في ممكؾ فأما القبض فيك مػا قبضػتو مػف مػاؿ أك غيػره كرجػؿ قػابض كقبػيض
ً
ً
ػاف جػكادان كراع
ػرس قبػيض الشػد إذا ك ى
إذا كاف منكمشان فػي أمػكرًه أك سػريعان فػي مشػيتو كف ه
ً
ض الرجػ يؿ عمػػى األمػػر إذا
كيقػػاؿ تقػ َّػب ى
قيبضػػتيوي إذا كػػاف منقبضػان ال ينفسػػح فػػي رعػػي غنمػػو ي

َّ
ؼ عميو َّ
مات كمقبض السيؼ قائمة كىذا
ض عنو إذا
تكقَّ ى
بض اإلنساف إذا ى
اشمأز كقي ى
كتقب ى
ضت الرجؿ كذا ككذا إذا أعطيتو إياه في
مقبضنا أم المكضع الذم قبضنا مالنا فيو ٌ
كقب ي
ؾ كالقػابض السػائؽ السػريع السػكؽ قػاؿ
غير نحمة كقبضت الطػائً ىر إذا جمعتػو فػي قبضػت ى
الراجز-أبك محمد الفقعسي:
و
ً
ً
ً
ض
ض
غدر منيا القابً ي
ىؿ لؾ كالعائض منؾ عائ ي
ىجمة يي ي
في ى
يقكؿ ىذه المائة عائض مف نفسؾ-العػائض الػذم يعتػاض مػف الشػيء ييغػدر أم
يدع بعضيا كال يضبط سكقيا مف كثرتيا كالقابض السريع السكؽ مف قكليـ قبيض الشػد

كركل األصمعي:
()1
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عارض
ؾ كالعارض منؾ
ىؿ ل ى
ي
الجميح بف يشميذ:
العراضة كىك ما يعطيو مف شيء كما قا ىؿ الشاعر -ي
كىك مف ي
حمراء مف معةرضات ً
يقى ٌدميػا كػؿ ع و
الغرباف
ػبلة ىع ٍمىيػاف
ى
يى
ىى
ي ي

ض لمغربػػاف
يقػػكؿ ىػػذه ناقػػة تتقػػدـ كعمييػػا التمػػر فالحػػادم ال يمحقيػػا فكأنيػػا تيعػ ٌػر ي
ػت
العراضة ما يتحؼ الرجؿ أصحابو كجيرانو إذا جػاءت عيػره .كقبض ي
العراضة ك ي
تطعميا ي
الشيء أقبضػو قبضػان إذا قطعتػو كانقضػب إذا انقطػع كالسػيؼ ً
ػب كقى َّ
ػب
قض ه
قاض ه
ضػاب ك ًم ى
ى
ي
ى
ً
قضابة مثؿ قضاب سكاء ،قاؿ الشاعر:
كيقاؿ سيؼ ٌ
إذا كاف قاطعان ي
مػعي قى َّ
ػض ىابةه كػالمػمػح فػي مػتػنػيػػو كػالػ ىذر

كرج هؿ قى َّ
ضابة قىطٌاعه لؤلمػكر مقتػدر عمييػا كالقضػب كػؿ نبػت اقتضػب فأكػ ىؿ رطبػان
ي
كالقضػػيب كػػؿ نبػػت مػػف األغصػػاف التػػي تقطػػع كقضػػيب كاد معػػركؼ بػػاليمف ال تدخمػػو
اقتضبت مف الشجرة غصػنان إذا قطعتيػو كناقػة قضػيب إذا اقتي ً
ضػبت فركبػت
األلؼ كالبلـ ك
ي
ي
أنشد أبك حاتـ عف األصمعي –البف أحمر الباىمي:
قبؿ أف َّ
تستـ رياضتيا ك ى
أركضيا
كركحة دينا بيف حييف يرحتيا أسير عركضيا أك قضيبا
ي
ى
َّ
قضػػب فيػػو كمقتضػػب كالمقاضػػيب
ككػػؿ مػػف ىكمفتيػػو عم ػبلن قبػػؿ أف يحسػػنو فيػػك يم ى

ػكف تنب ػػت القض ػػب كقض ػػابة الش ػػجر م ػػا قض ػػبتو فتس ػػاقط م ػػف أطػ ػراؼ
كالمقاض ػػب أرض ػ ى
()1
العيداف.
غ( :اقتراف الطاء بالغيف )
ب طى ى
 -81ى
أغب ًطػػو غبط ػان إذا حسػػدتو عمػػى الشػػيء قػػاؿ ال ارجػػز –رؤبػػة بػػف
(غىب ٍ
ى
طػ ي
ػت) الرجػػؿ ي
العجاج:
كغَّب ً
و
ػط
فالناس بيف
شامت ي
ي
ت الناقػة كغيرىػا إذا جسسػتيا بيػدؾ لتنظػر أبًيػا ًطػرؽ أـ ال كالطػرؽ الشػحـ
كغب ٍ
ى
طي
قاؿ الشاعر األخطؿ:

ابف ىغبلَّ ً
ؽ ىلي ٍقريني
إني كاتي ى

()1

كغابط الكمب يبغى ً
ً
الطرؽ في الذنب
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ت السماء إذا داـ مطرىا كأغبطت الحمى إذا دامػت كأغبطػت الرحػ يؿ عمػى
كٍ
أغىبطى ٍ
ظي ػػر البعي ػػر إذا تركت ػػو أيامػ ػان ق ػػا ىؿ ال ارج ػػز –حمي ػػد األرق ػػط نس ػػبو اب ػػف ب ػػرم ألب ػػي ال ػػنجـ
العجمي:

ً
الميس عمى أصبلبً ًو
أغباطنا
ب مف أندابً ًػو
كانتس ى
ػؼ الجػال ي
ى
ػيس ىػػا يىنػػا الرحػػاؿ كىػػك فػػي األصػػؿ ضػػرب مػف الشػػجر تتخػػذ منػػو الرحػػاؿ –
المػ ي
ً
كعمىة الجرمي:
كالغبيط قتب اليكدج كالجمع يغ يبط قا ىؿ
الشاعر-الحارث بف ٍ
ضاحيةن في ً
ً
باحة َّ
بالغ يبط
نساء الح ةي
تركت
أـ ىؿ
الد ًار يستكًق ٍد ىف ي
ي
ى
الغػػبط جمػػع غبػػيط-كالغبػػيط أيضػان القػػاع مػػف األرض يطمػػئًف كيرتفػػع جكانبػػو قػػاؿ
ك ي
الشاعر -أكس بف حجر التميمي:
و
و
صمد ً
غيرًة يم ٍف ىع يػـ
كر ٍجمى وة
كيخمً ىجَّنيـ مف كؿ
بالم ى
ككػؿ ىغبيػط ي
المغيػرة ىػػا يىنػػا الخيػػؿ التػػي تغيػ يػر –كاغتػػبط فػػبلف بػػاألمر إذا سػ َّػر بػػو كاالسػػـ منػػو
()1
ً
الغبطةي.

ؽ( :اقتراف الطاء بالقاؼ )
ب طى ى
 -81ى
طتيػػوي أ ٍقبًطيػػوي قى ٍبطػان كبػػو سػ َّػمى القيبػػاط .ىػػذا النػػاطؽ
ؾ الشػػيء بيػػدؾ قىىب ٍ
(القىػ ٍػبطي) ىج ٍم يعػ ى
القبطيػ ػػة البػ ػػيض قػ ػػاؿ
المعػ ػػركؼ كىػ ػػك عربػ ػػي صػ ػػحيح كالقػ ػػبط جيػ ػػؿ معػ ػػركؼ كالثيػ ػػاب
ٌ

الشاعر -يزىير:
لىىيأٍتين ى
ػؽ قى ًػذعه
ؾ منػي ىم ٍن ًط ه
كجمع قبطية قىىباطي.

ً
و
ؾ
الكىد ي
باؽ كما ىدَّن ىس القيٍبطَّيػةى ى

ػؽ مػػف الميػ ًػؿ كمػػف َّ
النيػػار أيض ػان أم معظػػـ منػػو قػػاؿ الشػػاعر –ىػػك
كيقػػاؿ ىمػ َّػر طىىبػ ه
ابف أحمر:
ً
فضػؿ كلػـ ييػ ٍك ًر
كتكاىقػت أخفافييػا طىىبقػان
كالظؿ لـ ىي ي
تكاىقػػت تسػػابقت لػػـ يفضػػؿ لػػـ يػػزد لػػـ يكػػر لػػـ يػػنقص كقػػد قػػاؿ القاضػػي أبػػك سػػعد
قاؿ الشي أبك العبلء اإلكراء مف األضداد يككف الزيادة كيككف النقصاف.

()1
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ككؿ فقرة مف ًفقر الظير طبؽ -قاؿ الشاعر:
كشػميميا طىىبقػان مف الظيػر
كترل خبلؼ مكاف ىع ٍيىبتًيا
ً
ػؽ
ػح ال ػػذم ييمق ػػى عم ػػى ظي ػػر البعي ػػر تح ػػت الرح ػػؿ كك ػػؿ ش ػػيء طكب ػ ى
الش ػػمي يؿ المس ػ ي
بعضػػو عمػػى بعػػض فػػاألعمى طبػػؽ لؤلسػػفؿ كمنػػو كقكلػػو عػ ٌػز كج ػ ٌؿ (لتػػرىك يب َّف طبق ػان عػػف

طبػػؽ) كاهلل اعمػػـ كأنيػػا منزلػػة فػػكؽ ىم ٍنزلػػة كالسػػماكات الطبػػاؽ بعضػ َّ
ػيف فػػكؽ بعػػض كاهللي
أعمـ -كطبؽ الجنب صفحتو كالطبؽ معػركؼ كالمطبػؽ مػا أطبقتيػوي عمػى الشػيء كطبقػت
ػابؽ فػػبلف فبلنػان عمػػى األمػػر إذا امػػاأله عميػ ًػو-
يػػد الرجػػؿ أك البعيػػر إذا لصػػقت بجنبػ ًػو كطػ ى
كالطبقة القكـ المتشابيكف كالناس طبقات بعضيـ أفضؿ مف بعض كطابؽ البعيػر كغيػره
ً
مكضػػع خفػي يديػ ًػو ككػذلؾ كػػؿ ذم أربػػع فيػك مطػػابؽ إذا فعػػؿ
ػع خفػػي رجمي ًػو فػػي
إذا كض ى
ذلؾ كالمصدر ً
الطباؽ قاؿ الشاعر النابغة الجعدم:
اؽ ً
و
اسػا
كخيؿ ييطابً ٍق ىف بالدراعيػف
الكبلى ًب ىي ى
ًطىب ى
طأ ى
ٍف اليى ىر ى
ػت لىػػوي شػػكؾ كبػػو يس ػ ةمي الرجػػؿ ىى ىارسػػة كمثػػؿ مػػف أمثػػاليـ (كافػػؽ ،شػ هػف
اس نبػ ه
الي ػر ي

طىىبقػان) ىكػذا المثػؿ كذكػر ابػف الكمبػي َّ
أف ىش َّػنان بطػف مػف عبػد القػيس كطبػؽ بطػف مػف إيػاد
كليـ حديث كذلؾ أنيـ تحاربكا فتكافؤا فجرل ىذا المثؿ فمف قاؿ طبقػة فقػد لحػف -كبنػت
طبؽ الداىية كمثػؿ مػف أمثػاليـ (إحػدل بنػات طبػؽ شػر ًؾ عمػى أرس ًػؾ) يقػكؿ ذلػؾ الرجػؿ

ػاب الحجػػة بببلغتػ ًػو كاٌنمػػا أخػػذ ذلػػؾ مػػف
إذا رأل مػػا يكرىػػو كرجػػؿ يطبػػؽ المفصػػؿ إذا أصػ ى
ضرب مف النبػت كرجػؿ
كض ىع السكيف عمى المفصؿ ففصمو كالطيَّباؽ
ه
الجزار الحاذؽ إذا ى
الط ٍبؽ في بعض المغات ً
طبقاء انطبقت عميو أمكره ك ً
الدبؽ الذم ييصطاد بو.
جم ىعوي كقد نقؿ ابف السكيت عف األصمعي الػبقط
متاعوي إذا فىَّرقىوي إذا َّ
كبقَّط الرجؿ ى
ى

ػب الرجػػؿ
ييقػػاؿ ىػػـ بقػػط فػػي األرض أم متفرقػػكف فالظػػاىر أف الػػبقط مػػف األضػػداد كقطػ ى
ً
ػب قطبػ ػان كقطكبػ ػان كقىطَّ ػػب تقطيبػ ػان إذا جم ػػع ب ػػيف حاجبي ػػو كقطب ػػت الخم ػ يػر بالم ػػاء إذا
يقط ػ ي
فرس معػركؼ مػف
مزجتيا فالماء ًقطابيا
ي
كقطبت الشيء أقطبو قطبان إذا قطعتو كالقطيب ه
خي ػػؿ الع ػػرب كق ػػكليـ ج ػػاء الق ػػكـ ً
قاطىبػ ػةن إم ب ػػاجمعيـ-كالقيطب ػػة -ص ػػغير ف ػػي رأس س ػػيـ
ي
يرمى ً
ب السماء نجػـ يػدكر عميػو الفمػؾ كاهللي أعمػـ ييقػاؿ َّأنػوي ال يػزكؿ
بو في األىداؼ كقى ى
طى
ي

63

عػػف مكضػػعو كقػػد سػػمعت العػػرب قيطبػػة كقيطيبػػة كقطػػب الرحػػى الحديػػد التػػي تػػدكر فييػػا-
()1
كفبلف قيطب بني فبلف أم سيدىـ الذم يمكذكف ً
بو كقطب رحى الحرب رئيسيا.
ى
ؽ( :اقتراف الصاد بالعيف )
ع ى
ص ى
 -82ى

(الصػػعؽ) أف ىيسػػمع اإلنسػػاف صػػكت اليىػ َّػدة الشػػديدة فيصػػعؽ لػػذلؾ كيػػذىب عقمػػو
كمنو قكلو ج َّؿ ثناؤه (فى ىخ َّر مكسى ص ًػعقان) كالصػعؽ الكبلبػي أحػد فرسػانيـ سػ ةمي الص ً
َّػعؽ
ى
ي
ي
ى
َّ
ألف بنػػي تمػػيـ ضػربكه عمػػى أرسػ ًػو فأمتًػ ًػو فكػػاف ييصػػعؽ إذا ىسػ ًػم ىع الصػػكت الشػػديد كيػػذىب
عقم ػػو فم ػػذلؾ –ق ػػاؿ دجاج ػػة ب ػػف ًعت ػػر نس ػػبوى المفض ػػؿ الض ػػبي كغيػ ػره ألكس ب ػػف غمف ػػاء
اليجيمي:
كم ً
زداد الغػرًاـ إلى الغػراـ
كانؾ مف ىيجػاء بنػي تميػـ
ي
ؾ أسمح مف يحبػارل رأت ص ٍق انر كأ ٍشػرد مف ً
نعاـ
كىـ تركك ى
ى
ى
ػاغ مف العظ ًػاـ
كىـ ضربكؾ ذات الرأس حتى
بدت أيـ الدم ً
كالصػػقعي الضػػرب الشػػديد كأكثػػر مػػا يكػػكف عمػػى ال ػرأس ييقػػاؿ ص ػقَّ ىعوي عمػػى أرسػ ًػو
البرقيػػع
صػػقعةن شػػديدةن -كالصػػقاع خرقػػة تجعميػػا المػرأة بػػيف شػػعرىا كم ٍقنعتيػػا كبػػذلؾ يسػ ةم ىي ي
ً
صقاعا -كقاؿ قكـ ً
دكف البرقع األكبػر -كصػقع الػديؾ
بؿ
و
الصقاع برقيع يمي رأس الفرس ى
كصقاعان كخطيب مصقع بالصاد كالسيف كبالصاد أكثر.
ص ٍقعان ي
ى

صػػت الم ػرأة شػػعرىا ىع ٍقص ػان إذا شػ َّػدتو فػػي قفاىػػا كلػػـ تجمعػػو
كالعقػػص مصػػدر ىعقى ى
جمعان شديدان كلممرأة عقيصتاف أم ذؤابتاف معطكفتاف في قفاىا كالجمع ًعقاص كعقػائص
كتىٍي هس أعقص إذا انعطفت قرناهي مما يمي قفاه – كعنز عقصاء كرجػؿ ىع ًقػص اليػديف أك
ػص خيػػكط تيفتىػػؿ مػػف صػػكؼ كتيصػػبغ بس ػكاد
أعقػػص اليػػديف إذا كػػاف كػ َّان
الع ٍقػ ي
ػز بخػػيبلن – ك ى
تصؿ ً
بو المرأة شعرىا لغة يمانية.
كقصػػعت الناقػػة بجرتيػػا إذا
صػػع قصػػعؾ الشػػيء بػػيف ظفريػػؾ حتػػى ينفض ػ
َّ
كالقى ٍ
َّػع الجػرح بالػدـ
بجرتيػا)
مؤلت فاىا بيا كفي الحػديث (كىػي تقصػع َّ
ى
كتقصػع أيضػان –كقص ى
إذا شرؽ ً
بو كامتؤل منو –كالقصعة الصفحة كالجمع ًقصاع قاؿ الشاعر– الحطيئة:
كيحرـ ًسػر جارتيػـ عمييػـ
ي

()1

أنؼ ً
صاع
الق ً
كيأكؿ جارىـ ى
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صارتيا إذا شربت حتػى تػركل-
صارتىوي إذا
أسكف عطشو كقصَّعت اإلبؿ َّ
ص ىع َّ
ى
كقى ى
الرمة:
قاؿ ذك ٌ
ً
غب
إلى
حتى إذا زلى ىجت مف كؿ حنجرة
الغميؿ كلـ يقصعنوي ين ي
ػادل الشػباب أم بطيئػان كالقيصػعة غمفػة الصػبي
كغبلـ مقصػكع كقصػيع إذا كػاف ك ى
إذا اتسعت حتى تخرج حشفتو في بعض المغات.

أقعصػػوي كمػػات فػػبلف قى ٍعصػان إذا
كالقىعػػص المػػكت السػريع أك القتػػؿ الػػكحي قعصػػة ك ى
()1
كحيان-كالقعاص داء يصيب الغنـ فتمكت.
مات مكتان ٌ
ؾ( :اقتراف الصاد بالكاؼ )
ع ى
ص ى
 -83ى
ً
ػت
ػص) م ػػف ق ػػكليـ عكص ػػت الش ػػيء
صػ ي
اعكص ػػو عكصػ ػان إذا أرددت ػػو كع ىك ٍ
ى
(العك ػ ي
ى
الرجؿ عف حاجتو ىعكصان إذا رددتو عنيا.

كيقاؿ عكصنا عند فبلف ما شئنا ككأصنا أم أكمنا قاؿ أبك حاتـ ىػي ىمػزة قمبػت
ي
عينػان َّ
ػكف اليمػزة حتػى يصػير عينػان كذلػؾ قػػكليـ (عنػى فػػي
ألف بنػي تمػػيـ كمػف يمػػييـ يحقق ى

الرمة:
معنى أةني –قاؿ الشاعر -ذك َّ

مسجكـ
ماء الصبابة مف عينيؾ
ى
أعف ٌ
ترسمت مف خرقاء منزلةن ي
ي
ػكف (جاري ػةي خبع ػةى طمىعػػة) أم
ػدكف خباؤنػػا كيقكلػ ى
كيقػػكؿ بنػػك تمػػيـ ىػػذا خبػػا عنػػا يريػ ى
تختبػػئ م ػرة كتطمػػع أخػػرل كال ىك ٍعػػص مػػف قػػكليـ سػػمعت ًكعػػيص الغػػارة كالفػػرخ إذا سػػمعت
()2
صكتيما.
ؼ( :اقتراف الصاد بالغيف)
ص غى ى
 -84ى
(الصػ ٍػغغي) عربػػي معػػركؼ ذك ػره أبػػك مالػػؾ كأحسػػب َّ
أف أبػػا زيػػد قػػد ذك ػره كأن ىشػػدنا
َّ
العكمي عف ً
الحرمازل كعف أبي مالؾ:
دكنؾ بكغاء تراب الرفػعي
الدفع
خير مف يحطاـ ً
ذلؾ ه
تشفينيا بالنفث أك بالمرغ

()1
()2

فاصفغيػو ف ً
ً
ص ٍف ًػغ
ػاؾ َّ
أم ى
ذات نف ًػغ
كاف تػرل كفَّ ًؾ ى
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الرفػػغ األـ ال ػكادم كش ػره ت ارب ػان كالصػػفغ القمػػع باليػػد-قمعػػت الشػػيء
قػػاؿ أبػػك بكػػر ٌ
الدفغ تػبف الػذرة أك حطاميػا-كالنفػغ أف تمجػؿ اليػد
ص ٍفغان -ك ٌ
أقمعو قمعان كصفغتو أصفغو ى
ػث الريػؽ عمػى
مف العمؿ فيصير فييا بثر رقيؽ فيو ماء ًنفغت يػده إذا تنفطػت كالنفػث نف ي
اليد-ك ً
غ الريؽ.
الم ٍر ى
()1
كالغفص مف قكليـ غافصة ً
مغافصة ً
كغفاصان إذا فاجأه.

ع( :اقتراف الطاء بالعيف )
ض ى
ط ى
 -85ى
طظ) منو اشتقاؽ ً
(الع ٍ
جام ىع كقػالكا العػذيكط أيضػان
الع ٍ
ى
ض ىيكط كىك الذم ييحدث إذا ى
ضػ ىػيطي يي ىعضػػيط ىعضػ ٍػيطة بالضػػاد كالػػذاؿ كلػػـ
بالػػذاؿ-كذكػػر الخميػػؿ أنػػو يتصػػرؼ فيقػػاؿ ىع ٍ
()2
يجيء ً
مصرفان غير الخميؿ.
بو أحد مف أصحابنا
َّ
-86ض ط غى( :اقتراف الطاء بالغيف )
ػغطت) الش ػػيء أض ػ ىػغطو ض ػػغطان إذا غمزت ػػو إل ػػى الح ػػائط أك إل ػػى األرض-
(ض ػ ي
ى
كتضاغط القكـ إذا ازدحمكا ً
صفاطان قاؿ الراجز:
ي
أما رأيت األلسػف ً
اإلقداـ كالنشػاطػا
السػبلطا
يى
كالجاهى ك ى
حيث ترل ً
َّ
الضغاطا
إف الندم ي
كىػػذا البيػػت ألبػػي نخيمػػة ذكػره األصػػمعي –كبػػالبعير ضػػاغط قبػػيح كىػػك أف ينكػػب
إبطو في زكرًه فيفسد ذلؾ المكضع كيتػدلٌى جمػده .ك َّ
الض ًػغيط البئػر يحفػر إلػى جانبيػا بئ هػر
ػكـ بػػؿ الضػػغيط بئػػر تحفػػر بػػيف بئ ػريف مػػدفكنتيف كالمضػػاغط
أخػػرل فيقػػؿ ماؤىػػا كقػػاؿ قػ ه
()3
كاحدىا مضغط كىي أرض ذات امسمة منخفضة-كضغاطي م ً
كضع.
ي
ؼ( :اقتراف الطاء بالفاء )
ض ى
ط ى
 -87ى

كيقػاؿ لمعػاب الػدؼ
ضػفطاء ي
كاف أحمؽ كرجػاؿ ي
(رجؿ) ى
ضفيط بيةف الضغاطة إذا ى
()4
كالصنج َّ
ضفاطتكـ) أم لي ىعىب يكـ.
الضفاطة كفي حديث بعض التابعيف (فأيف ى
ؽ( :ال يحدث اقتراف لمطاء بالقاؼ )
-88ض ط ى

()1
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أىممػ ػػت ككػ ػػذلؾ حاليمػ ػػا مػ ػػع الكػ ػػاؼ كالػ ػػبلـ كالمػ ػػيـ ميمػ ػػبلت الكجػ ػػكه مػ ػػع سػ ػػائر
()1
الحركؼ إلى الياء إالَّ مع النكف في قكليـ الضنط كىك الضيؽ.
ط ىف( :اقتراف الطاء بالنكف )
ض ى
 -89ى
َّ
ػانط القػكـ إذا
(الضنط) الضيؽ عػف أبػي مالػؾ كقػا ىؿ أبػك عبيػدة ىػك األزدحػاـ تض ي
()2
ازدحمكا تضانطان ً
كضناطان كاالسـ الضانط ككذلؾ حاليما مع الياء كالياء.

ؽ( :اقتراف الضاد بالعيف )
ع ى
ض ى
 -91ى
َّ
كتقضػػعكا إذا تفرق ػكا-
ػكـ
(القى ٍ
ضػػعي) كجػػع يصػػيب اإلنسػػاف فػػي الػػبطف-كانقضػػع القػ ي
بعد ً
ً
أبيو.
كبو سمى قضاعة أبك قبيمة مف العرب النقضاعو مع أمو إلى زكجيا ى
ؾ عكدان أك نحكه حتى ً
تثنيو-قاؿ الراجز -رؤبة:
ض عطفي ى
كالقى ٍم ي
()3
يش القعضا
ل دى انر حنانى حفضا
َّ
ى
َّناع ٍي ًف العر ى
عطؼ الص ى
إما تىىر ٍ

غ ا( :اقتراف الصاد بالغيف )
ص ى
 -91ى
صغا يص يغك كي ً
ص يغ َّكان ،أم ما ىؿ.
ى ٍ
ى ى ٍ
صغي ي
ككذلؾ ً
كص ًغٌيان.
صغ ىى بالكسر ىي ٍ
ص ىغى ي
ى
النجكـ ،إذا مالت لمغركب.
كص ىغ ًت
ى
ي
ً
كص ىغاهي معؾ ،أم ميمػو .كقػكليـ :أكرمػكا
ص ٍغ يكهي معؾ كص ٍغ يكهي معؾ ى
أبك زيد :ييقاؿ ى
ً
ً ًً
عندهي.
كيطمبكف ما ى
صاغىيتو ،كىـ القكـ الذيف يميمكف إليو كيأتكنوي
ى
فبلنان في ى
يت إلى و
اإلناء :أممتػو .ييقػاؿ :فػبلف
ت
ك ى
أص ىغ ٍي ي
فبلف ،إذا ى
أصغ ي
ممت بسمعؾ نحكه .ك ٍ
ى
ً
ص حقةو.
يم ٍ
إناؤهي ،إذا ينق ى
فى ي
ص ن
ً
ً
ػيف يي ىشػد عمييػا
أسػيا إلػى الرحػؿ كأَّىنيػا تسػتمع شػيئان ح ى
ك ٍ
أص ىغت الناقػةي ،إذا أمالػت ر ى
الرمة:
الرحؿ .قا ىؿ ذك َّ
()4
ص ًغي إذا ىش َّدىا بال يك ً
تثيب
كر جانً ىحةن
حتى إذا ما استكل في غرزىا ي
تي ٍ
()1
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غ ا( :اقتراف الضاد بالغيف )
ض ى
 -92ى
صاح .ككػذلؾ صػكت
كض ىغاء ،أم
(ضغا) :ضغا الثعمب كالسَّنكر ىي ٍ
ى
ض ٍغكان ي
ض يغك ي
()1
كؿ ذليؿ مقيكر.
-93طى ىخ ا( :اقتراف الطاء بالخاء)
ً
ػدت عمػػى
طخػػا :أبػػك عبيػػد :ال ى
كيقػػاؿ أيض ػان :كجػ ي
ػحاب المرتفػػع .ي
السػ ي
ط ىخػػاء بالمػػد :ى
قمبػػي طخػػاء ،كىػػك شػػبو الغػػـ كالكػػرب .قػػاؿ المحيػػاني :مػػا فػػي السػػماء طي ٍخىيػػة بالضػػـ ،أم
شيء مف سحاب ،قا ىؿ :كىك مثؿ الطي ٍخ ير ً
كر.

طخىيػاء ،أم ال
طيخاء ممدكد :الميمة المظممة كظػبلـ ط و
كال ى
ػاخ .كتكمَّػـ فػبلف بكمم وػة ٍ

()2

تي ٍفيىـ.
-94ط غ ا( :اقتراف الطاء بالغيف )

و
مجاكز ح َّػده فػي العصػياف فيػك
جاكز الحد .ككؿ
كي ٍ
طغا ىي ٍ
ط يغك طيغيانان ،أم ى
ط ىغى ى
ط ىغاه الماؿ ،أم جعمىو ً
طاغيان.
و
ى ي
طاغ .كطغى يطغى مثمو .كأ ٍ ي
الد يـ َّ
تبيغ.
اجوي .كطغا ٌ
كطغا البحر :ىاجت أمك ي
ط ىغا السي يؿ :إذا جاء و
بماء كثير.
كى
ى
كالطى ٍغىيػةي :أعمػػى الجبػػؿ .ككػػؿ مكػ و
ػاف مرتفػػع طى ٍغػ ىػكةه .أبػػك زيػػد :الطى ٍغىيػةي مػػف يكػ ةؿ شػػيء :نبػػذةه

منو.

ً
العسؿ كىك ساعدةي بف جؤية:
صؼ مشتار
قاؿ اليي ىذلً ٌي ىي ي
ً
و
ً
ص َّ
ب
اب كما ييمىط الم ٍجىن ي
الس يبكب بًطى ٍغىية تيٍنبًى العقى ى
ب المى ًييؼ ليا ي
ى
كقكلو تنبى ،أم تدفعَّ ،
ألنوي ال تثبت عمييا مخالً يبيا لمبلستيا.
أنشد ألسامةى اليذلي (أيمَّيةى بف أبي ً
عائذ اليذلي):
ك ى
ٌ ى
َّ
الناش ً
ؽ ً
كطي ٍغيػا مػع المىيى ً
ػط
كحػفَّػانػوي
ػاـ ى
كاال ال ىػن ىػع ى
ط ٍغيػا بػالفتح ،كىػك الصػغير مػف بقػر
كقاؿ األصمعي :طي ٍغيا بالضـ .كقاؿ ثعمب :ى
الكحش.

بالفتح مثمو.
ط ٍغ ىكل
ً
ياف بمعنى .كال ى
اف كالطي ٍغ ي
كالطي ٍغ ىك ي
()1

()2
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كالطى ً
الطاغيػةي :الصػاعقةي كقكلػو تعػالى:ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ
اغىيةي :ممؾ الػركـ .ك
ى
(الحاقة )ٓ :يعني صيحة العذاب.

كت :الكاىف كالشيطاف ،ككؿ ر و
أس في الضبللة؛ قػد يكػكف كاحػدان ،قػاؿ اهلل
ك ي
الطاغ ي

تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮﭼ (النس ػػاء )َٔ :كق ػػد يك ػػكف جميعػ ػان ،ق ػػاؿ اهلل تع ػػالى :ﭽ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭼ (البقرة.)ِٕٓ :

ألنػػو مػػف طى ىغػػا ،كالىػ ً
ػاء عمػػى ً
ػكت غيػػر
ػاغ ه
كطىػ ي
كزف الىػػكت فيػػك مقمػػكب َّ ي
كت كاف جػ ى
()1
طك ً
مقمكب َّ
ت.
الرىغ يبكت ك َّ
ألنوي مف الى وه ،بمنزلة َّ
اغ ٍي ي
الرىبكت؛ كالجمع ال ى ى

ع( :اقتراف الطاء بالصاد )
ص ى
ط ى
 -95ى
(المصػطىعً ،
ً
الجػػك ىى ًرم ،كقػػاؿ األزىػػرم :ركل أبػػك تػراب فػػي كتػ و
ػاب
كم ٍنىبػػر) ،أ ٍ
ٍ ي
ىى ىممىػػوي ى ٍ
ً
ً
لو :ىك الخطيب ً
صقى ًع ،كنقمو ابف عباد أيضان ىكذا.
ى
(البم ٍيغي الفىص ٍي يح) كالم ٍ
ع" –كقػػالكا :صػ ً
ػاطعه فػػي سػػاطعه ،أ ٍىبػ ىػدليكىا مػػع
كفػػي المسػػاف-فػػي تركيػػب " ىس طى ى
()2
صع ًد بمنزلتيا.
الطاء ،كما أبدلكىا مع القاؼ ،ألَّىنيا في التَّ ى

ع( :اقتراف الصاد بالقاؼ)
ؽ ى
ص ى
 -96ى
ً ً
صػ ٍػكقى ىعتً ًو ،أم
صػػقى ىعوي،
صػػقى ىعوي :ى
كمنعػػوي :ى
ضػ ىػرىبوي (عمػػى) ى
ضػ ىػرىبوي) بًىب ٍسػػط ىكفةػػو( .أك) ى
ى
( ى
و
(ر ً
طمىػ ً
ؽ َّ
الض ٍػر ًب،
شيء كػاف ،قػا ىؿ الصَّػاغانًي :ىػذا يى ىػك
م
أسو) بأ ة
األصػ يؿ ،ثي َّػـ يي ٍسػتى ىع يار لً يم ٍ
ٍ
ً
ً
كضةرجكه باألىضاميـ".
الح ًد ي
فاصقى يعكه مائةن ،ى
كمنوي ى
امبً ٍك ور ٍ
"كم ٍف ىزىنى م ٍف ٍ
يث :ى
أم :اضربكه ،كأنشد ابف األعرابي:
و
ظمةًـ
صقى ٍعنا ىجبً ىينو
المتى ى
ى
ب ىش ٍن ى
كع ٍمرك بف ىى ٌماـ ى
عاء ىن ٍخ ىكةى ي
كفي الحديث َّ ً
ت أ َّيـ ر ً
َّ
أس ًو ،كقػد
آمةن في
قع َّ
الجاىمية أم يش َّج ىش َّجةن ىبمى ىغ ٍ
"إف يم ٍنقذان ي
ص ى
يستىعار ذل ى َّ
ابف ىعَّب واد.
ض ىر ى
ص ٍكقى ىعوي) ،أم ى
ص ٍكقى ىعتو ،ىن ىقمىوي ي
ب ى
ؾ لمظ ٍي ًر أيضان ( ىك ى
يٍ ىي
()1

الجكىرم ،الصحاح ،ج ،6ص.2413-2412
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ً
َّ
ػاح) ،عػػف ٍابػ ًػف يد ىرٍيػ وػد،
كصػػقاعان،
صػػقى ىع (ال ػ ةدي ي
بالضػػـ :صػ ى
كصػػقيعان ي
ص ػ ٍقعان ،ى
ؾ ى
(ك) ى
كص ًقيعان عف ىغيرًه ،كبالس ً
ةيف أيضان.
ى
()1
بو عمى ك ٍج ًي ًو ،أك ر ً
(ك) يقاؿ :صقىعو (ب ىكى) ،أم (كسمو ً
أس ًو) نقمىوي الصَّاغانًي).
ى ىى ي
ى ي
ي
ى
ع( :اقتراف الصاد بالراء  ،كالعيف )
ص ى
 -97ى
ؽ ٍر ى
ً
المثىػ يؿ فػػي المػ ً
ػؤـ:
ػالي ىمف) يمتى ىع ًالمػان بػػالم ٍؤًـ ،ب ًػو يي ٍ
ضػ ىػر ي
ػاف ب ى
كجعفىػ وػر :لىئ ٍػي هـ كػ ى
صػعهٍ ،
(قى ٍر ى
ب ى
ً
و
ً
ص ًػع") .كالػذم فػي المحػيط :مػف
ص وع" زاد ي
ابف ىعَّبػاد (أك "م ٍػف ٍاب ًػف القى ٍر ى
(كمنوي" :أ ٍىأل ينـ م ٍف قى ٍر ى
ً
ص وعً ،
التكممة.
الك ٍجيى ٍيف في
ٍاب ًف قى ٍر ى
بغير البلـ ،كذكر ى

أنشد لجار و
ية كانت ىجمً ىعةن:
الم ىع َّج ير ،قالوي أبك ىع ٍمرك ،ك ى
(كىك أيضان :األ ٍىي ير القى ٍ
ص يير ى
ً
األي ٍػكًر ٍأنفى ٍػع
اء أ ٍش ىج ٍع
ٌأيث ي
ىسميكا ن ىس ى
ً
ً
ص ٍع
أألطكي يؿ الن ٍع ين ٍػع
َّ
أـ القىص ٍي ير القى ٍر ى
صػ ىػعةي،
ػع) َّ
الر يج ػ يؿ( :انقػ ى
ي
(اسػػتى ٍخفىى) ،ىم ٍ
ػعٍ :
صػ ىػد يرىما القى ٍر ى
ػيض) .كقى ٍر ى
كيقػػاؿ( :قى ٍر ى
صػ ى
صػ ى
الجكىرم.
ى
ىن ىقمىوي

ضعيفان.
ص ىعةن) :أك ىؿ أكبلن ى
ص ىع قى ٍر ى
ك(قى ٍر ى
ً ()2
ك(قاؿ أعراب بي مف بني و
ص ىع ،فيك يمقى ٍرصعه.
تميـ :إذا (أ ىك ىؿ) َّ
(ك ٍح ىدهي لي ٍؤمان) فقد قى ٍر ى
الر يج يؿ ى
غ ىس( :اقتراف الضاد بالغيف )
ض ى
 -98ى
ػيس بًثىىب ػػت أل َّ
ىف أى ػػؿ ال ػػيمف
الض ػػغس :ال ىك ىرٍكي ػػا؛ يماني ػػة ،حك ػػاهي اب ػػف دري ػػد ق ػػاؿ :ل ػ ى
()3
يي ىسمكنيا التَّ ٍق ىدة.
ب ىس( :اقتراف الضاد بالغيف)
ض غى ى
 -99ى
ً
الم ًيػ ٍػيف.
الضػػغبكس :الضػػعيؼ .ك ي
الضػ ٍػغ يب ٍك يس :ىكلىػ ٍػد الث ٍريممىػػة .كالضػػغبكس :الرجػػؿ ى
ً َّ
الض ػػغبكس ك َّ
ػاء الص ػػغار ،كًقٍي ػػؿ :ش ػػبيو ب ػ ًػو يؤك ػػؿ ،كًقيػ ػ ىؿ :الض ػػغبكس
ك ي
ػغابيس :القث ػ ي
الض ػ ي
َّ ً ً
أغص ػ ه ً
صػ ػةه
ػت ب ػ ى
العرج ػػكف تىٍن يب ػ ي
ػالغ ٍكر ف ػػي أص ػػكؿ الثٌم ػػاـ كالش ػ ٍػكؾ طػ ػكا هؿ يحم ػ هػر ىر ٍخ ى
ػاف ش ػػبوي ي
أميػػة أىػػدل إلػػى رسػ ً
صػ ٍفكاف بػػف َّ
تؤكػػؿ .كفػػي الحػػديثَّ :
ػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ،
أف ى
جدايػػة؛ ىػػي صػػغار ً
القثػػاء ،كاحػػدىا ضػػغبكس ،كقي ػ ىؿ :ىػػك ىن ٍبػػت فػػي أصػػكؿ
ػغابيس ىك ى
ى
ضػ ى

()1

()2

()3
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ػت كيؤكػػؿ .كفػػي حػ و
ؽ بالخ ػ ةؿ كالزيػ ً
ػديث آخػػر :ال بػػأس باجتنػػاء
الثَّمػػاـ يشػػبو الي ٍمىيػػكف ييس ػمى ي
َّ
بكس؛ قػػاؿ جريػػر
الحػ ىػرـ ،كبػػو ييشػ َّػبو الرجػػؿ الضػػعيؼ ،ييقػػاؿ :رج ػ هؿ ي
الضػػغابيس فػػي ى
ضػ ٍػغ ه
ييجك عمر بف لج ً
اء التميمي:
ى
و
ً
الضغابيس؟
الرجاؿ ،فما با يؿ
معترؾ
ت ىع ىرًكي في يك ةؿ
ب ة
قد ىج َّرىب ٍ
يغ ٍم ي
ض أعناقىيـ ًج ٍم يد الجك ً
ام ً
قد ىع َّ
يس
كتيـ في قيرل ىسىبًإ،
تى ٍد يعك ى
تيـ ،ه
ؾ ه
يٍ
و
َّ
المدانً ً
يس
ىميي ٍـ
السكًد ى
يذ ٍى يؿ بف تىٍيـ بنك ٌ
كالت ٍي يـ أىأل يىـ ىم ٍف يمشي ،كأأل ي
ً
تيدعى لً ىشةر و
الصيؼ تٌ ٍد يخ يؿ ىب ٍيتىان غير ىم ٍك ين ً
كس
في
أب يا ًم ٍرفىقى ٍي يج ىع وؿ،
ًً
يسكًد ،قاؿ :ككذلؾ ىك فػي ًش ٍػع ًرًه .كاألغمػب
قاؿ ابف برم :صكاب إنشاده يغ ٍم ي
ب األ ي
ػات ال ًي ٍمىي ٍػك ًف
الض ٍػغ يب ٍك يس نب ي
عاركةي في الحػرب .كقػاؿ أبػك حنيفػة :ي
الغميظ الرقبة .ك ى
الم ى
الع ىرطن :ي
سكاء ،كىك ضعيؼ ،فإذا ىجؼ ىخ َّمتٍوي الريح فطيرتوي.
ً
ض ًػغىبةه :يم ٍكلعػة بحػب َّ
ػغابيس ،كقػد تق َّػدـ فػي حػرؼ البػاء .كالضػغبكس:
الض
كأمػرأةه ى
الخبيث مف الشياطيف.

()1

-111طى ىخ ىس( :اقتراف الطاء بالخاء )
َّ
ة
ػس ،بالكسػر ،األصػ يؿ ك َّ
ػار .ابػف السػكيت:
الط ٍخ يس :األصػؿ .الجػكىرم :الط ٍخ ي
النج ي
ٌإنوي لىمىئًيـ الطَّ ٍخ ً
س أم لئيـ األصؿ؛ كأنشد:
أأل ً
َّ
ب
ىصمًنا
ىمىنا ط ٍخسان ،إذا يي ٍن ىس ي
ام ىأىر أي ةخ ىر مف أ ٍ
إف ٍ
ي
س .ابػػف األع اربػػي :يقػػاؿ فػػبلف ًط ٍخػػس شػػر ً
ككػػذلؾ لئػػيـ ً
اإلر ً
الكػ ٍػر ً
كسػػف شػػر
ي
ي
سك ٍ
()2
ً
كص ٍن يك شر ً
ؽ شر إذا كاف نيايةن في الشر.
كرٍكىبةي شر كبًٍم ىك شر كطي َّمر شر كًف ٍر ي
-111طى ٍرطى ىس( :اقتراف الطاء بالراء كالسيف)
الح ٍم ًب.
كيقاؿ :ناقةه ى
الطَّ ٍر ى
ط ٍبي يس :الناقة ى
طبيس إذا كانت خكارة في ى
الخ َّكارةي ،ي
ط ٍر ه
ً
كالطى ٍرطبيس ك َّ
يس
بيس كاحد ،كىي العجكز
المترخىية .كالطَّ ٍب يس كالطَّ ٍي ىس يؿ كالطَّر ٍ
طبً ي
الد ٍرىد ي
()1
طبً ٍي يس :الماء الكثير.
بمعنى كاحد في الكثرة ،كالطَّ ٍر ى

()1

()2
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-112طى ٍغ ىم ىس( :اقتراف الطاء بالغيف )
أعيا خبثان .الميث :الطغمكس المارد مف الشياطيف كالخبيػث مػف
الطىغمكس :الذم ٍ
القطارب.

()2

ض ىر ىس( :اقتراف الصاد بالعيف كالراء)
 -113ىع ٍ
ً
الخ ٍ ً
ض ػ ًػرس :ش ػػجر ً
ً
حجافػ ػ يؿ
ػات في ػػو ىرخ ػػاكة تى ٍس ػ ىػكد من ػػو
ض ػ ىػر يس  :نب ػ ه
الع ٍ
ػي .ك ى
الع ٍ ي
ظم ػ ٌ
الدكاب إذا أكمتوي؛ قا ىؿ ابف مقبؿ:
ً
ً
ً
ضػ ً
الم ٍكنػ ً
ضػ ىػر يس
ػرس الثجػ ًػر .كًقي ػ ىؿ :الً ىع ٍ
ػاف ،قػػد ىكتىنػػت منػػو ىج ىحافميػػوي ،كالع ى
ك ى
الع ٍيػ يػر ىيػ ٍػنفي ي فػػي ى
امرؤ القيس:
شجرةه ليا زىرة حمراء ،قا ىؿ ي
صَّبوي عند الش يرٍك ً
ؽ ،يغ ىدَّية،
فى ى
ً
ابف ًس ٍنبً ً
كبلب ً
س
بلب ابف يمر أك
ي
ك ي
يم ىغ َّرثىةن يزٍرقان َّ
عيكنيا،
كأف ي
الد ةـ ك ً
ض ىر و
ًم ىف َّ
س
اإلياد ،ين َّك يار ىغ ٍ

الخض ػرة يحتمػػؿ َّ
النػػدل احتم ػاالن شػػديدان،
ػيب إلػػى ي
الع ٍ
ضػ ىػر يس يع ٍشػػب أشػ ي
كقػػا ٌؿ أبػػك حنيفػػة :ى
ضرس إلى السكاد ،قاؿ ابف مقبؿ يصؼ العير:
كن ٍكيره
ى
قانىء ي
الع ى
الح ٍم ىرًة ،كلكف ى
ي
و
صيره،
عمى إثٍ ًر ىش َّح و
اج لطيؼ ىم ي
س الجك ًف ً
ساعميو
ىي يمج لي ى
الع ٍ
عاع ى
ض ىر ً ى ٍ

كقاؿ ابف أحمر:

ساـ ً
ضر ً ً
كأنوي قىرـ م و
أش ٍر
ىيظىؿ ى
بالع ٍ ى
س ح ٍرباؤىا ٍ َّ ،ه ي
الب ىػريد،
الع ٍ
الع ٍ
ض ىػر يس :ى
ض ىرس مف الذككر أشد البقؿ كمو رطكبة .ك ى
كقا ىؿ أبك عمرك :ى
استشيد الجكىرم في ىذا بقكؿ الشاعر يصؼ كبلب الصيد:
كىك ىحب الغماـ؛ ك
ى
()3
ً
َّ
ص َّ
ض ىر يس
اص
كأف يع يي ٍكىنيا
يم ىح َّر ىجةه يح ب
بالصيد ،ىع ٍ
إذا أذ ىف القىَّن ي
ط ىس( 5اقتراف الطاء بالعيف كالسيف )
ع ى
 -114ى

()1

()2

()3
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ط ىسػ ػةن،
كع ٍ
كع ٍ
كعطاسػ ػان ى
طسػ ػان ي
ػس بالض ػػـ ،ى
الرجػ ػ يؿ ىي ٍعطي ػػس ،بالكس ػػر ،ى
ػس ي
كي ٍعطي ػ ي
ىعطى ػ ى
العطاس كيكره التثاؤب.
العطاس .كفي الحديث :ى
كاف ييحب ي
كاالسـ ي

العطػػاس َّ
ألنػػوي إنمػػا يكػػكف مػػع خفػػة البػػدف كانفتػػاح
قػػاؿ ابػػف األثيػػرمَّ :إنمػػا أحػػب ي
المس ػػاـ كتيس ػػير الحرك ػػات ،كالتث ػػاؤب بخبلف ػػو ،كس ػػبب ى ػػذه األكص ػػاؼ تخفي ػػؼ الغ ػػذاء

كاإلقبلؿ مف الطعاـ كالشراب.
ً
ك ً
طس :األنؼ َّ
ػس،
الم ٍع ى
الم ٍعط ي
ألف ي
العطاس منػو يخػرج  .قػا ىؿ األزىػرم :ى
الم ٍعطس ك ى
ى
ً
بكسػػر الطػػاء ال غيػػر ،كىػػذا يػػدؿ عم ػػى َّ
ػس بالكسػػر .كفػػي ح ػػديث
أف المغػػة الجةيػػدة ىي ٍعطػ ي
عمر ،رضي اهلل عنو :ال يرغـ اهلل إالَّ ىذه المع ً
اطس؛ ىي األنكؼ.
ى
ي ي ي
ػس الصػػبح:
ػس منػػو ،ىمثَّػ ىؿ بػ ًػو سػػيبكيو َّ
كفسػرهي السػػيرافي .ى
كعطىػ ى
كالعػػاطيكس :مػػا يي ٍعطىػ ي
ً
ػبح ييس ػػمى يعطاسػ ػان.
انفم ػػؽ .كالع ػػاطس :الص ػػبح ل ػػذلؾ ،ص ػػفةه غالب ػػة ،كق ػػا ىؿ المي ػػث :الص ػ ي
ط ىس الرجؿ :مات .قاؿ أبك زيػد :تقػك يؿ العػرب
كع ى
كظبي عاطس إذا استقبم ى
ؾ مف أمامؾ .ى
ت ً
أنشد غيره:
ت ،ك ى
لمرجؿ إذا مات :ىعطى ىس ٍ
بو الم ىج ٍـ؛ قاؿ :كالم ٍج ىمةي ما تى ًطَّي ٍر ى
المنيةً ،
ليا لى ىج هـ ،مف َّ
عاط يس
كرىنا
َّإنا أ ه
يناس ال ت از يؿ ىج يز ي

كيقاؿ لممكت :لي ىج هـ ىعطيكس؛ قا ىؿ رؤبة:
العطيكسا
كال تى ىخ ي
اؼ الم ىج ىـ ى

أنشد غيره لطرفة بف العبد:
اءـ بيا؛ ك ى
ابف األعرابي :العاطيكس دابةه ييتى ىش ي
ً
يس ىح َّمةه،
َّ
كمر قيبي ىؿ الص ً
لعمرم! لقد ىم َّر ٍ
ظبي يم ى
ت عكاط ي
ص َّمعي
بح ه
ك َّ
اس :اسـ فرس لبعض بني المداف؛ قاؿ:
العط ي
ى
ي يخب بي العطَّاس رًافع ر ً
أس ًو
ى
ى ى ي
ى
()1
كخميقو.
كيقاؿ :فبلف ىع ٍ
ط ىسة فبلف إذا أشبيو في ىخ ٍمقو ي
ي
-115ع ط ؿ س( :اقتراف الطاء بالعيف كالبلـ )
()2
طمَّس :الطكيؿ.
الع ى
ى
-116ع ط ـ ىس( :اقتراف الطاء بالعيف كالميـ)
()1

()2
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ذات ق ػك واـ كألػ ػكاح،
العطمػػكس كالعيطمػػكس :الجميمػػة ،كقيػػؿ :ىػػي الطكيمػػة التَّػ َّ
ػارة ي
ي
ؾ ليا في تمؾ الحاؿ إذا كانت عاق انر.
كيقاؿ ذل ى
ي
طمػػكس
طمػػكس مػػف النسػػاء َّ
الع ٍي ى
الع ٍي ى
التامػػة الخمػػؽ ككػػذلؾ مػػف اإلبػػؿ .ك ى
الجػػكىرم :ى
مػػف النػػكؽ أيضػانَّ :
امػػة الخمػػؽ
الع ٍيطمػػكس الناقػػة التَّ َّ
الفتيػػة العظيمػػة الحسػػناء .األصػػمعي :ى

ػاء ف ػػي ض ػػركرة
العط ػػاميس ،كق ػػد ج ػ ى
اب ػػف األع ارب ػػي :العيطم ػػكس الناق ػػة اليى ًرىم ػػة .كالجم ػػع ى
طً
امس؛ قا ىؿ الراجز:
الشعر ىع ى
ً
يار َّ
تضحػؾ عف ذم أي يش ور يعضػارس
العطامػس
ب بيضاء مف
ي
كقػػد قػػاؿ ابػػف منظػػكر فػػي كممػػة (عطػػامس)" :كػػاف حقػػو أف يقػػكؿ عطػ ً
ػاميس َّ
ألنػػؾ
ي
ى

لمػػا حػػذفت اليػػاء مػػف الكاحػػدة بقيػػت عطى يمػػكس مثػػؿ كػ ىػريدكس ،فمػػزـ التعػػكيض َّ
ألف حػػرؼ
َّ
لزـ في التحقير ،كلـ تحذؼ الكاك َّ
ؾ لك حذفتيا الحتجت أيضان إلػى أف
ألن ى
الميف رابع كما ى

تحذؼ الياء في الجمع أك التصغير ،كانما تحذؼ مػف الزيػادتيف مػا إذا حػذفتيا اسػتغنيت
()1

عف حذؼ األخرل".

ض ىر ىس( :اقتراف الضاد بالغيف كالراء)
-117غى ٍ
ب؛ قا ىؿ:
ثى ٍغهر يغضارس :ه
بارد ىع ٍذ ه
الش ً
شاح َّ
ضار ً
اك ً
ىم ٍم يك ٍكىرة ىغ ٍرثٌى ً
ض ىحػؾ عف ًذم أي يشػر يغ ً
س
س،
الك ً
تى ٍ
()2
كحكاهي ابف ًجني بالعيف كالغيف ،كىك مذككر في مكضعو.

غ طى ىس( :اقتراف الطاء بالغيف كالسيف )
 -118ى
كغطَّ ىسػػوي فػػي
ػس فيػػو .ىغطى ىسػػوي فػػي المػػاء ىي ٍغ ًط يسػػوي ىغ ٍ
الغ ٍ
طس ػان ى
ػس فػػي المػػاء :ى
ى
الغ ٍمػ ي
طػ ي
ام ىسػػاف إذا تمػػاقبل فيػ ًػو؛
كم ىقمىػػوي :ىغ ىم ىسػػوي فيػػو .كىمػػا يتغا ى
ط ىسػػاف فػػي المػػاء ىيتىقى ى
المػػاء كقى ىسػ ىػموي ى

أنشد أبك عمرك:
ك ى
الماء ،حتى قي ٍمت :في الج ةـ ً
كألقت ًذراع ٍييا ،كأ ٍىدنت لىب ىانيا مف ً
تغط يس
ى
ى
ى ى
طس القكـ في ً
الماء :تغاطكا فيو؛ قا ىؿ ىم ىعف ابف و
أكس:
كتغا ى ى
ي
َّ
حيف تى ٍح ًف يؿ
كأف ال يكيي ٍك ىؿ الش ٍمطى في يح يج ىراتًيا
تىغاطى يس في تىَّي ًارىا ،ى
()1
ً
كلي هؿ ً
كغاطش.
غاط هس:
()1

()2
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ط ىر ىس( :اقتراف الغيف بالراء كالسيف )
-119غى ٍ
َّ
طاك ٍؿ عمى األقراف؛ كأنشد:
ط ىر ىسةي كالتَّ ىغ ٍ
الغ ٍ
ى
ط يرس :اإلعجاب بالشيء كالت ي
شاكي السةبلح ،ىي يذب عف م ٍكر ً
ط و
و
كب
رس
كـ فييـ مف
فارس يمتى ىغ ٍ
ى ي
كًقٍي ىؿ :ىك الظ ٍمـ كالتَّ ىكبر .كالغطرس ك ً
الظالـ المتى ىكبةر ،قػا ىؿ
ط ًرس:
المتى ىغ ٍ
الغ ٍ
ط ًر ي
يس ك ي
ي
ي
ال يك ىم ٍيت يخاطب بني مركاف:
الغ ً
طارسػاى
ت ىجنائًبنا ،يكَّنا األيتاةى ى
كلكال ًحبا هؿ منكـ ًى ىي أ ٍىم ىر ىس ٍ

كرج هؿ متغطرس :بخيؿ؛ في كبلـ يىذيؿ.

()2

ب ىس( :اقتراف الطاء بالقاؼ كالراء)
ؽ ٍ
 -111ى
ط ىر ى
التيذيب في الخماسي :أنشد أبك زيد:

ً
العق ً
ػاربا
ط ىريبكسان ضاربان،
فىقىَّربكا لي قى ٍ
ىع ٍق ىػرىبػةن تيناى يػز ى
ط ىريبػ ٍػك يس مػػف العقػػارب الشػػديد المَّ ٍسػػع؛ كقػػاؿ المػػازني :القطربػػكس الناقػػة
قػػاؿ :كالقى ٍ

السريعة.

()3

ط ىس( :اقتراف الطاء بالبلـ كالسيف )
 -111ىؿ ى
ط يسَّ :
كح ىج هػر لىطَّػاس:
الض ٍرب لمشيء بالشيء العريض؛ لىطى ىسػوي ىي ٍمطي يسػوي لى ٍ
المَّ ٍ
طسػان .ى
الم ٍم ىػدـ ك ً
النػكل مثػ يؿ ً
طس ك ً
ً
ً
ض ٍػخ هـ يي ىػدؽ ب ًػو َّ
الم ٍم ىػداـ،
الم ٍم ى
طاس :ىح ىجهر ى
تي ٍك ىس ير بو الحجارة .كال ٍم ى ي
المبلى ًطس
كالجمع ى
الم ٍمطاسً :معك هؿ ي ٍكسر ً
كً
المبلطػيس المنػاقير مػف حديػد يينقػر
بو الص ٍ
ٍى ي ىي
َّخر قاؿ ابػف شػميؿ :ى
بي ػػا ً
الخ ٍمفى ػػيف :الطكي ػػؿ ال ػػذم لى ػػوي ىعىن ػ ىػزة ح ػػده
الحج ػػارة ،الكاح ػػدة ًم ٍمط ػػاس .كالممط ػػاس ذك ى
الطكيؿ؛ قا ىؿ أبك خيرة:
ت ً
ً
بو األرحاء؛ قا ىؿ امرؤ القيس:
الم ٍمطىس ما ىنقى ٍر ى
كتىردم عمى ص ةـ صبلب م ً
بلطس
ي
ٍ
ى

()1

()2

()3
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ىشديدات ىع ٍقد ،لىيةنات ًمتاف

ً
ب بيػا.
ض ىػر ى
ػس بيػا أم ى
كقاؿ الفىَّراء :ى
ض ىربوي بم ٍمطىاسا ،كىي الصخرة العظيمػة ،لىطى ى
طـ؛ كقا ىؿ الشماخ فجعؿ أخفاؼ اإلبؿ م ً
َّ
بلط ً
س:
ابف األعرابي :المَّ ٍ
ى
ط يس الم ٍ ي
س األى ً
ىمبلى ًط ً
ات
ػات،
تى ٍيػكم عمى ىس ىػر و
خفاؼ أ ٍفتى َّمي ٍ
اجع ىع َّمي ٍ
ػس:
ػس
األرض أم تىػ يػدقييا بيػػا .كالمَّ ٍ
ى
طػ ي
قػػاؿ ابػػف األع اربػػي :أراد َّأنيػػا تضػػرب بأخفافيػػا تىٍمطيػ ي
َّ
طء الشديد؛ قا ىؿ حاتـ:
الك ي
الدؽ ك ى
ً
ت بالماء َّ
الح ٍف ًر
الن ًمي ًػر ،كلـ
كس ًق ٍي ي
أهتٍ ىرؾ أيالط يس ىح ٍمأىةى ى
ي
قاؿ أبك عبيدة :معنى األ ً
يط يس أىتىمىطَّ ي بيا.
طػػس ك ً
طئػػو .ك ً
الخػػؼ أك الحػػافر الشػػديد
الم ٍم ى
كلى ى
ضػ ىػرىبوي أك ًك ى
الممطػػاس :ي
ط ىسػػوي البعيػ يػر بخفةػػو :ى
الكطء.
الم ٍمط ػػاس :الص ػػخرة العظيم ػػة ،ك ً
التي ػػذيب :كربم ػػا سػ ػ ةمي خ ػػؼ البعي ػػر ًم ٍمطاسػ ػان .ك ً
الم ػ ىػدؽ
ي ى
()1
يض ً
ً
ً
فيو طي ٍك هؿ.
الم ٍم ى
حجر عر ه
طاس ،كالم ٍم ي
طاس :ه

 -112ىـ طى ىس( :اقتراف الطاء بالميـ كالسيف )
طـ.
ػس :الض ػػرب بالي ػػد ك ػػالمَّ ٍ
ط ىسػ ػان :رماى ػػا بً ىم ػ َّػروة .ىكالم ٍ
الع ػ ًػذ ىرة ىي ٍم ًط يس ػػيا ىم ٍ
طػ ي
ػس ى
ىمطى ػ ى
()2
ط سو ً
طسان :ضرىبوي.
بيد ًه ىي ٍم ًط يسوي ىم ٍ
كم ى ى ي
ى
ط ىس( :اقتراف الطاء بالنكف كالسيف )
 -113ىف ى
ػاذؽ ً
كن ًط ػػيس كنً ً
كنطي ػػس ى ً
بالط ػ ة
ػب
ىر يجػ ػ هؿ ىن ٍ
طاسػ ػ بي :ع ػػالـ ب ػػاألمكر ح ػ ه
ػس ى ه
كنط ػ ه
ػس ى ه
طػ ه
كغيرًه ،كىك بالر َّ
النسطاس ،ييقاؿ :ما ٍأنطى ىسوي؛ قا ىؿ أكس بف حجر:
كمية
ي
الن ً
أعىيا َّ
فىيى ٍؿ لى يك ٍـ فييا إًلى َّيَّ ،
طاس َّي ًح ٍذيما
فإننًػي
ه
طبيب بما ٍ
أراد ابف حذيـ كما قا ىؿ:
َّ
ً
ً
ب
المطمً ٍ
ٍيحم ى
مف ىعَّباس بف ىع ٍبد ي
الحػ َّػذاؽ .كرج ػ هؿ
ػاء ي
يعنػػي عبػػد اهلل بػػف عبػػاس ،رضػػي اهلل عنيمػػا .كالػػنطي يس :األطبػ ي
كنطي هس :لممبالًغ في الشيء.
ىن ًط هس ى
()1

()2
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َّ
َّستييا .كالنػاطس :الجاسػكس
كتىىنطَّ ىس عف األخبار :ىب ىح ى
ث ،كتىىنط ٍس ي
ت األخبار :تى ىجس ٍ
كقػػد اسػػتعمؿ لفػػظ التَّػ ىػنطي يس لممبالغػػة فػػي التَّطىيػػر كقػػاؿ ابػػف منظػػكر :كالتَّػ ىػنطيس :التَّقى ػ يذر.
كمنػػو حػػديث عمػػر ،رضػػي اهلل عنػػوَّ :أنػػوي خػػرىج مػػف الخػػبلء فػػدعا بطعػ وػاـ فقي ػ ىؿ لػػوي :أال
أغ ًسػ ىؿ يػػدم؛ قػػاؿ األصػػمعي :كىػػك المبالغػػة
ػت أف ال ٍ
تتكضػػأ؟ قػػاؿ :لػكال التػػنطس مػػا باليػ ي
()1
في الطييكر كالتأنؽ فيو.
ط ىس( :اقتراف الطاء بالياء كالسيف )
-114ىػى ى
()2
طسان :كسره؛ حكاه ابف دريد قاؿ :كلىيً ٍس بثبت.
ىىطى ىس
الشيء ىي ٍيطي يسوي ىى ٍ
ى
ط ىؿ ىس( :اقتراف الطاء بالياء كالبلـ )
-115ىػى ٍ
َّ
الع ٍس ىكر الكبير.
اليى ٍ
طمى يس كاليىطىم يس :ى
()3
طمىس مف مر ً
أفاؽ.
ض ًو إذا ى
ابف األعرابي :تىيى ٍ ى
ىى

ط ىس( :اقتراف الطاء بالكاك كالسيف )
 -116ىك ى
َّ
طيس :المعركػ ػػة َّ
ألف الخي ػ ػ ىؿ تى ًط يسػ ػػيا
ػس الشػ ػػيء ك ٍ
طس ػ ػان :ىك ىس ػ ػره كدقػ ػػوي .كالػ ػ ىػك ي
كطىػ ػ ى
ً
بحك ً
كيش ػػكل ،كًقي ػ ػ ىؿ:
كيختب ػػز فيي ػػا ي
يس :التَّين ػ ٍػكر .كال ػػكطيس :حفيػ ػرة تحتف ػػر ي
افرى ػػا .كال ػ ىػكط ي
طيس :شيء ييتخػذ مثػؿ التَّينػكر يختبػز فيػو ،كقيػ ىؿ :ىػي تنػكر مػف حديػد ،كب ًػو يشػبةوى ىحػر
الك ي
ي
ً
ػي الػكطيس ،كىػػي كممػػة
الحػرب .كقػػاؿ النبػػي صػمى اهلل عميػػو كسػػمـ ،فػي يحنػػيف :اوف ىحمػ ى
لػػـ تي ٍسػ ىػمع إالَّ منػػو ،كىػػك مػػف فصػػيح الكػػبلـ ىعَّبػ ىػر بػ ًػو عػػف اشػػتباؾ الحػػرب كقياميػػا عمػػى
()4
ساؽ.
ش( :اقتراف الغيف بالطاء كالميـ)
-117طى ٍ
غ ىـ ى
()5
ضعؼ النظر.
طغمش :النضر :الطغم ىشةي كالطرفشة
ي

ش( :اقتراف الطاء بالغيف كالشيف)
غ ى
 -118ى
ط ى

()1
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ً
الع ىمػ ػ ً
ػش
ػش ىغطىش ػ ػان كاغطػ ػػاش ،كرج ػ ػ هؿ ىغ ًطػ ػ ه
ى
ػش ،ىغ ًطػ ػ ى
الغطىػ ػ ي
ػش فػ ػػي العػ ػػيف :شػ ػ ٍػبوي ى
الغطىػ ً
ػش الضػػعؼ فػػي البصػػر كمػػا
ػش كام ػرأةه ىغ ٍ
ػش .ك ى
طشػػى ىبةينػػا ى
الغطىػ ي
ػش كقػػد ىغ ًطػ ى
كأغطػ ي
ىي ٍنظير ببعض ً
كيقاؿ :ىك الذم ال ىي ٍفتح ىع ٍيىن ٍي ًو في الشمس؛ قا ىؿ رؤبة:
بصرًه؛ ي
ًأرٍييي يـ َّ
بالنظى ًر التَّ ٍغ ًطيش

ش المي يؿ ً
بنفس ًو.
أغ ى
أغ ى
ش كقد ٍ
ممة الميؿ كاختبلطيو ،لي هؿ ٍ
ك ي
طى
طي
الغطاش :ظي ى
طػ ٍػي و
السػ ىػراب؛ عػػف أبػ ًػف األع اربػػي ،قػػا ىؿ أبػػك عمػػي :كىػػك تصػػغير
ش :مػػف أسػػماء َّ
ك ًمىيػػاهي يغ ى
األغطىػػش تصػػغير التػػرخيـ كذلػػؾ َّ
ألف شػ َّػدة الحػػر تى ٍسػ ىػم ًدر فيػػو األبصػػار فيكػػكف كالظممػ ًػة
ٍ
أنشد ابف األعرابي في تقكية ذلؾ:
ص َّكةي يع ىمي؛ ك ى
كنظيره ى
()1
َّ
ً
ً
الم ًطي لىوي أك يار
اء ظي ٍي انر
ظىم ٍمنا ىن ٍخبًطي الظ ٍم ىم ى
لى ىد ٍيو ،ك ى
طرش( :اقتراف الطاء بالغيف كالراء)
 -119ىغ ٍ
()2

ط ىر ىشةن إذا أظمـ.
ص يره ىغ ٍ
ص ىرهي :أظمـ عميو التيذيب :ىغ ٍ
ىغ ٍ
ط ىر ى
ط ىر ى
ش ىب ى
ش المي يؿ ىب ى
غطمش( :اقتراف الطاء بالغيف كالميـ)
-121
ى
ً
الرجػ يؿ
ػش فػبلف عمينػا تى ىغ ٍ
الغطمشةي :األخ يذ قيػ انر .كتى ىغ ٍ
ط ىم ى
ط يمشػان :ظىمى ىمنػا ،كبػو سػ ةم ىي ي
ػش :اس يػـ
ش:
العيف ال ىكمًٍيمىةي النظر .كرج هؿ ىغ َّ
ط ىمشان .ك َّ
ىغ ٍ
كغ ى
ط َّم ه
طم ه
ش :كمي يؿ البصػر .ى
الغطم ي
ي
ػش
شػػاعر ،مػػف ذلػػؾ؛ كىػػك مػػف بنػػي شػ ًػقرة بػػف كعػػب بػػف ثعمبػػة بػػف ضػ َّػبة ،كىػػك ى
الغطى َّمػ ي

ً
َّ
ػاف مػػف بنػػات الخمسػػة ككانػػت األكلػػى نكن ػان
الغ ى
الض ػبةي؛ ك ى
ط َّمػ ي
ػش :الظػػالـ الجػػائر؛ كلػػك كػ ى
()3
أليظيرت لئبل يمتبًس ً
بمثؿ ىع ىدَّبس.
ش( :اقت ارف الطاء بالفاء كالراء)
-121فى ٍ
ط ىر ى
طش ػ ػػت لمب ػ ػ ً
لمح ٍم ػ ػ ً
ػكؿ؛ ق ػ ػػاؿ
ػب كفر ى
األزى ػ ػػرم :المي ػ ػػث فى ٍر ىش ػ ػ ىػحت الناقػ ػ ػةي إذا تىفى َّحج ػ ػػت ى
()4
ط ىرشت إالَّ أف يككف مقمكبان.
األزىرم :فيكذا قرأتوي في كتاب الميث ،كالصكاب فى ٍ
ش( :اقتراف الطاء بالكاك كالشيف)
 -122ىكطى ى

()1

ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ،6ص.325

()2

ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ،6ص.325

()3

()4

ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ،6ص.325

ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ،6ص.333
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َّ
َّ
ػش إل ػػييـ أم ل ػػـ
ػش القى ػ ٍػكىـ عةن ػػي ىك ٍ
طشػ ػان ىكىكط ىش ػػيي ٍـ ىدفى ىعيي ػػـ .كضػ ػربكهي فم ػػا ىكط ػ ى
ىكطى ػ ى
َّ
ي ً
ػش إلػييـ تى ٍك ًط ٍيشػان أم لػـ ىي ٍم يػد ٍد بي ًػد ًه كلػـ يػدفع عػف نفس ًػو،
عط ًيـ ،كفي الصحاح :فمػا ىكط ى
ي
َّ
ً
ػش كمػا
كيقاؿ :سألتيو عف شيء فما ىك ى
ػش كمػا كط ى
طى
كفي المحكـ :أم لـ يدفع عف نفسو .ي
َّ
َّ
ش عنػو :ىذ َّ
ػش :أعطػى قمػيبلن؛ عػف ابػف األع اربػي؛
ىد َّر ى
ب .ىكىكط ى
ع أم ما َّبي ىف لي شيئان .ككط ى
كأنشد:
صىب وػة
ىىىب ٍ
طىنػا ببلدان ى
ذات يح َّمى ى
كح ٍ
كم و
اف يم و
ػكـ ،كاخػك و
بيف يعقي ٍكقيػا
ي
ً
سكل َّ
الناس ىكطَّ يش ٍكا
أف أقكامان مف
ضبلالن طريقيػا
بأشياء ،لـ ىي ٍذ ىى ٍ
ب ى
ى

ػؼ عمينػػا َّأنيػػـ قػػد أحسػػنكا إلينػػا.
أم لػػـ يضػػع فعػػاليـ عنػػدنا ،كقيػػؿ :معنػػاهي لػػـ ىي ٍخػ ى
كغطةػػش لػػي
الجػػكىرم :ىكطةػػش لػػي شػػيئان حتػػى أذ يكػره أم افػػتح .المحيػػاني :ىكطةػػش لػػي شػػيئان ى
شيئان؛ معناهي افتح لي شيئان.
َّ
ش :بيػػاف طػ و
كجػػوى الكػػبلـ
كالػ ٌػك ٍ
ػرؼ مػػف الحػػديث .الفػ َّػراء :ىكطػ ى
طي
ػش لػػو إذا ىىَّيػػأ لػػو ٍ
ي
()1
ش اإلعطاء القميؿ.
ش إذا ىم ى
كالعمؿ كالرأم .ك ى
يموي .ابف األعرابي :التَّ ٍك ًط ٍي ي
ط َّك ى
ط ىؿ غر ى
ص( :اقتراف الصاد باليمزة)
ص ى
-123أى ى
ً
(األص كاألىص) كاحد كجمعو آصاص كىك األصؿ قاؿ الراجز:
ً
ً
صاء لف تيناصى
فرغت أصاص
كع َّزةي قى ٍع ي
قبلؿ مجد ى
كأنشد ىذا الرجػؿ أبػك عمػي القػالي فػي َّ
أماليػو كركل ال تناصػى كذكػر بعضػيـ َّ
أف
األص مثمث.
ٌ
كيقاؿ تناصػى الػرجبلف إذا أخػذ
(تناصى) تفاعؿ مف ناصيتو أم جاذبت ناصيتو ي
()2
كؿ كاحد منيما بناصية صاحبو (قعساء) ثابتة ال تكىف.
ض( :اقتراف الضاد باليمزة)
ض ى
-124أ ى
ييقػػاؿ َّ
أضػػنًى إلػػى كػػذا ىي يؤضػػني أض ػان إذا اض ػطرني إليػ ًػو كقػػالكا يأتضػػني كيئضػػني

(قا ىؿ رؤبة):
()1

()2

ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ،6ص.372

ابف دريد ،جميرة المغة ،ج ،1ص.18
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مت بعضان ك َّ
ت بعضا
اد ٍ
فى ىمطى ٍ

اينت أركل كالديكف تي ٍقضى
ىد ي
حاج وة مؤتىضا
كىي ترل ذا ى
فأما قكليـ – َّ
آضوي مثؿ ىى َّ
(األض) أيضان الكسر ييقاؿ َّ
آض يئًض فيك
ضوي سكاء َّ
ًً
ػت كػذا ككػذا
رجع إلػييـ كمنػو قػكليـ فعم ي
رج ىع ى
في معنى ى
آض -فبلف إلى أىمو أم ى
()1
أيضان أم رجعت إليو.

ط( :اقتراف الطاء باليمزة)
ط ى
-125أى ى
َّ ً َّ
(أىط يػػئط أط ػان كأطيط ػان) كاألطػػيط صػػكت الرحػػؿ الجديػػد أك النسػػع إذا سػػمعت لىػػوي
صري انر ككؿ صكت يشبو ذلؾ فيك أطيط قاؿ الراجز:
مف ًكظَّة األطَّاطى ًة السبك ً
الغ يب ٍك ً
ؽ
ؽ
ىي ٍ
ط ىر ٍح ىف ساعات اني ى
()2

حف يتنفسف تنفسان شديدان شبييان باألنيف.
يصؼ اببلن امتؤلت بطكنيا ىي ٍ
ط ىر ى
ط( :اقتراف الطاء بالباء)
ط ى
ب ى
 -126ى
َّ
فأم ػػا الط ػػائًر ال ػػذم ييس ػػمى ال ػػبط في ػػك أعجم ػػي
الج ػػزح ىي يبط ػػوي ىبطَّػ ػان) إذا شػ ػقَّوي َّ
(ب ػػط ى
ى
ً
الع ىجب قا ىؿ الشاعر:
معرب معركؼ -كالبط عند العرب صغاره ككباره اال ىكز–كالبطيط -ى
()3
مف الَّبلئً ٍيف في ً
الح ىج ًج الخكالي
َّ
ألما تعجبي كتػرم بطيطان
ى
ص( :اقتراف الصاد بالتاء)
 -127ى
ص ى
ت ى
ً
صب
الصت الضرب باليد كالدفع قا ىؿ رؤبة:
ت -ك ى
استيعمؿ مف معككسيا – ى
كطى ً
ام ًػح َّ
ػسػتى ًك ة
طىأٍطأى مف ىش ٍػيطىان ًػو التَّ ٍعتةي
ت
خكًة يم ٍ
الن ى

ص ةكى عرانيف العدل ىكضتةى
ى
()4
كصتيت مف الناس أم ًف ٍرقىة.
كمف السابؽ نخرج بمايمي:

()1

ابف دريد ،جميرة المغة ،ج ،1ص.18

()2

ابف دريد ،جميرة المغة ،ج ،1ص.18

()3

()4

ابف دريد ،جميرة المغة ،ج ،1ص.34

ابف دريد ،جميرة المغة ج ،1ص.41
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 -1تقترف الصاد باألصكات التالية (ب ،ت ،ج ،ح ،خ ،د ،ر ،ش ،غ ،ؽ ،ع ،ط،
ؾ) كالتقرف ب(ث ،س ،ض)
 -2تقترف الضاد باألصكات التالية (ب ،ج ،ح ،ر ،خ ،ع ،ؽ ،ؾ ،ؿ ،ـ ،ف ،ق،
ط ،غ) كال تقترف ب(خ ،د ،ك ،م)
 -3تقرف الطاء باألصكات التالية( ب ،ث ،ح ،خ ،ر ،ز ،ش ،ؽ ،ع ،غ ،ؼ ،ـ،
ف ،ك ،ق ،ش ،ص ،س ،ؿ)كال تقرف (د ،ض ،ؾ)
 -4تقرف الظاء باألصكات التالية (ب ،ر،ع) كال تقترف (خ ،ح ،غ ،ؼ ،ؽ ،ؾ ،ؿ،
ـ ،ف ،ك ،ق ،م)
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الفصـل الـرابـع
 0.2أثر أصوات التفخيم في نظائرىا المرققة في بنية الكممة العربية5

لقػػد كػػاف فقيػػاء المغػػة األيكؿ ،كمػػنيـ سػػيبكيو ىيػ ىػرٍك ىف َّ
أف ألص ػكات اإلطبػػاؽ نظػػائر
مرققو تتمثؿ بػً :الطاء مػع الػداؿ ،كالصػاد مػع السػيف ،كالظػاء مػع الػذاؿ ،كال نظيػر مرققػان

لمضاد.
أما فقياء التجكيد كالقراءات ،كمنيـ ابف الجزرم ،فىىي ىرٍك ىف نظػائر لجميػع صػكامت
كٌ
اإلطباؽ :الطاء مع التاء ،كالصاد مع السيف ،كالظاء مع َّ
الذاؿ ،كالضاد مع َّ
الداؿ ،كىذه
()1

اجتياد كسيعه عند عمماء الساميات ككذا العربية.
مسألة تاريخية حكليا
ه
كفي ممحكظات فقياء التجكيد خاصة ،فػالتفخيـ لػيس قػاد انر عمػى مقػدار ثابػت فػي

ظ ٍي ػ ػػر:
طٍب ػ ػػؿ ،)TABL :كأض ػ ػػعفو ف ػ ػػي الظ ػ ػػاء ( ى
ك ػ ػػؿ المطبق ػ ػػات؛ فأش ػ ػ َّػدهي ف ػ ػػي الط ػ ػػاء ( ى
ك(ض ػ ػ ٍػيؼ)DAYF :
(ص ػ ػ ٍػبر،)SABR :
ى
 ،)ZAHRكالص ػ ػػاد كالض ػ ػػاد كسػ ػ ػطه بينيم ػ ػػا ى

كمقداره األعمى مػع الفػتح (طػرد  ،)TARD :ثػـ الضػـ (طي ٍسػت ،)TOST :ثػـ السػككف
(قطر ،)QATR :ثـ الكسر كىك أضعفيا ً
(ط ٍفؿ.)TEFL :
ٍ

ػكز الص ػكامت التػػي ييبنػػى منيػػا المقطػػع المطبػػؽ ،عمػػى صػػفات قػػكة ذاتيػػة ،ال
تحػ ي
عارضػػة ،ممػػا يجعػػؿ خاصػػية التػػأثير فييػػا أعظػػـ مػػف خاصػػية التػػأثير؛ فالصػػاد فييػػا مػػف

صػػفات القػ ٌػكة :اإلطبػػاؽ كالصػػفير ،كالضػػاد بيػػا الجيػػر كاالنفجػػار كاإلطبػػاؽ كاالسػػتطالة،
كالطػػاء بيػػا الجيػػر كاالنفجػػار كاإلطبػػاؽ كالضػػاء فييػػا الجيػػر كاالنفجػػار كاالطبػػاؽ كىػػذا
يؤثر في كؿ أحك ً
الو ،تفخيمان عمى جكاره مف الصكامت كالحركات.

ؾ فػ ػػي صػ ػػيغة
كمػ ػػا يػ ػػؤثر المقطػ ػػع أك الصػ ػػكت المطبػ ػػؽ بص ػ ػكامت الج ػ ػكار؛ كذلً ػ ػ ى
(االفتع ػػاؿ) ،حي ػػث يتش ػػكؿ مقط ػػع مقف ػػؿ م ػػف نم ػػط (ص ح ص) ،متم ػ هػك مباشػ ػرة بمقط ػػع

كخ ٍر ىجػة
قصير مفتكح مف نمط (ص ح)؛ فإف كانت قى ٍفمىة المقطع األكؿ بصػامت مطبػؽ ،ى
المرقؽَّ ،
فإف قكة الصامت المطبػؽ تطغػى عمػى المرقػؽ،
الثاني بصامت (التاء) المستفؿ ي

ػطحب،
(اصػ ػ
ى
فيتبلشػ ػػى ،ي
كيسػ ػػتبدؿ بػ ػػو صػ ػػامت يمجػ ػػانس لػ ػػوي فػ ػػي القػ ػػكة ،مثممػ ػػا ىػ ػػك فػ ػػي ٍ
َّ
ظػتىمى ىـ) .ففػي الصػيغة
اضتى ىج ىع ،كاطَّ ىػرىد ،كا ٍ
اض ى
ب ،ك ٍ
ك ٍ
(اصتى ىح ى
ط ىج ىع ،كاط ىرىد ،كأظم ىـ) كالقياس ٍ
ب) يتحػ ٌػكؿ صػػامت (التػػاء) إلػػى (الطػػاء) ،فػػي المكقػػع الػػذم يكػػكف فيػػو
(اص ػطى ىح ى
الفعميػػة ٍ
()2

مسبكقان بالصاد ،تبعان لمقاعدة الرمزية المسانية .)_s /t __ t

()1

فيشر ،كلؼ ،دراسات في العربية ،تحقيؽ :سعيد البحيرم ،مكتبة اوداب ،القػاىرة2115 ،ـ،
ص .332ككانيتنك ،دركس في عمـ األصكات ،ص ،51مكسكاتي ،مدخؿ إلى نحػك المغػات

()2

السامية ،ص ،58أنيس ،ابراىيـ ،األصكات المغكية ،األنجمك1971 ،ـ ،ص.53

محجكب ،فاطمة ،دراسات في عمـ المغة ،دار النيضة ،مصر ،1976 ،ص.136
82

ً
ٌ
أما المقطع المشػتمؿ عمػى مقطػع مػف صػكامت االسػتعبلء بػأعبله ،فيكػاد ال ييكقػعي
أث ػ انر مممكس ػان عمػػى المقػػاطع المجػػاكرة ،ال فػػي ص ػكامت كال فػػي حركػػات ،إالَّ بشػػيء مػػف
(تفخيـ التقميؿ) مع الصكامت الشػبيية بالمسػتعمية ،كىػي المحصػكرة االتسػاع (بػالحمؽ أك

الطب ػػؽ أك األن ػػؼ أك الش ػػفة) م ػػف المجمكع ػػة الثاني ػػة (أ ،ىػ ػػ ،ع ،ح ،ؾ ،ـ ،ف ،ؼ ،ب،
فحركية المقطع المستعمي يىنا تخضع لمقكاعد بالتصكر المكالي:
ك) .كعمكمان
ٌ
-1كؿ مقطع بو صػامت أك اثنػاف مػف صػكامت االسػتعبلء ،فيػك نفسػو يمفى َّخػـ ،ال جػكارًه،
ػاف مقطع ػان مفتكح ػان أـ مغمق ػان( ،غػػدان ،gadan :قػ ٍػدر ،qadr :قىػ ٍػرض،qard :
س ػكاء أكػ ى
ؽ ،halaq :مريـ ،maryam :ىع ٍرش.)‹arš :
ىخمى ى

-2المقط ػػع المس ػػتعمي ي ػػؤثر تفخ ػػيـ (تقمي ػػؿ) ف ػػي جػ ػكارًه ،إذا ك ػػاف مش ػػتمبلن عم ػػى ص ػػكت
(أم ىػر )amar :ك
(م ىػر ى
(عمى ى
مستعؿ مف المجمكعة أعبله ى
ؽ )maraq :ك ى
ؽ )alaq :ك ى
ػب )galab :ك (خب ػػز )habaz :ك
(ر ٍح ىم ػػو )rahmah :ك ى
ى
(غمى ػ ٍ
(غ ىم ػ ىػر )gamar :ك ى
(خمى ٍؿ.)halala :
ى

طبًؽً :
(ق ٍرطاس.)qirtaas :
-3ييف َّ
خـ المقطع المستعمي كلك مكسك انر بجكار مقطع يم ٍ
فخػ ػ ػػـ المقطػ ػ ػػع المسػ ػ ػػتعمي بن ػ ػ ػكاة الكس ػ ػ ػرة أك اليػ ػ ػػاءً ،
-4ال يي َّ
(شػ ػ ػ ٍػرىعوً ،)širah :
(رمػ ػ ػػاح:
ً
(س ًخ ىر.)sahira :
( ،)rimaahباطؿ ،)baatil :ى
-5ال يي َّ
فخػ ػػـ المقطػ ػػع المفتػ ػػكح القصػ ػػير قبػ ػػؿ صػ ػػكت مسػ ػػتعؿ مػ ػػف مجمكعػ ػػة الص ػ ػكامت
المسػ ػػتفمة مػ ػػف المجمكعػ ػػة األكلػ ػػى (ت ،ث ،د ،ذ ،ش ،ج ،م)( ،سػ ػػخاء،)sahaa :

(د ىخ ىؿ( ،)dahal :تىرضى( ،)tardaa :تقكل( ،)taqwaa :ثىيقػ ىؿ ( ،)taqula :ىش ىػغ ىر:
ى
 ( ،)šagaraىذ ىخ ىر.)dahara :

كمف ذلؾ أف تقع فاء افتعؿ (صادان أك ضادان) أك
ظاء) ،فىتيقمىب ليػا تػاؤهي
(طاء أك ن
ن
ػاء كذلػػؾ نحػػك اص ػطىىبر ،كاضػػطرب كاطَّػ ىػرىد ،كاضػػطمـ( .)1ككػػذلؾ تقريػػب الحػػرؼ مػػف
طػ ن
الحػػرؼ ،نحػػك قػػكليـ :فػػي نحػػك (مصػػدر-مػػزدر) كفػػي (التصػػدير-التزديػػر) كعميػػو قػػكؿ
()1

البدراكم ،زىراف ،مبحػث فػي قضػية الرمزيػة الصػكتية ،دار المعػارؼ ،ط)1987-1986(،1

ص.143
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يحػرـ مػف في ٍػزىد لىػو) أم في ً
ص ٌػد لػو ،ثػـ أيسػكنت العػيف عمػى قػكليـ فػي
العرب فػي المثػؿ (لػـ ٍ ى ى ٍ
ي
ض ًرب :ضرب .فصار تقديره :فيص ىد لو ،فمما سكنت الصاد فضعفىت ً
بو كجاكرت الصػاد
ٍ ي
ي ى يٍ ى
ي
ػت مني ػػا بػػأف ً
ت ش ػػيئان مػػف لفػػظ الػ ػزام
أشػ َّػم ٍ
كىػػي ميمكسػػة –الػ ٌػداؿ -كى ػػي مجيػػكرة –قيةرىبػ ٍ
()1
المقاربة ً
لمداؿ بالجير.
ككذلؾ يقكؿ" :كمػف ذلػؾ أف تقػع السػيف قبػؿ الحػرؼ المسػتعمي فتيقى َّػرب منػو بقمبيػا

ت،
صػ ٍق ي
صادان عمى ما ىك مبيف في مكضعو مف باب اإلدغاـ .كذلؾ كقكليـ فػي سػقت :ي
كفي السك ً
كص ىػكيؽ ،كفػي
ص ٍػممىؽ ي
كسكيؽ :ى
الص ٍكؽ ،كفي سبقت :صبقت ،كفي ىس ٍممىؽ ى
ؽ :ي
سػال كسػاخط :صػال كصػاخظ ،كفػي سػػقر :صػقر ،كفػي مسػالي  :مصػالي  .كمػف ذلػػؾ
فقرب ػكا السػػيف مػػف الػ َّػداؿ بػػأف قمبكىػػا تػػاء ،فصػػارت ًسػ ٍػدت فيػػذا
قػػكليـ سػػت أليػػا ًسػ ٍػدسَّ ،

تقريػػب لغيػػر إدغػػاـ ،ثيػ َّػـ َّإنيػػـ فيمػػا بعػػد أبػػدلكا الػ َّػداؿ تػػاء لقربيػػا منيػػا؛ إرادةن لئلدغػػاـ اوف،
األكؿ لمتقريػ ػػب مػ ػػف غيػ ػػر إدغػ ػػاـ ،كالتغييػ ػػر الثػ ػػاني مقصػ ػػكد بػ ػ ًػو
فقػ ػػالكا سػ ػػت .فػ ػػالتغيير ٌ
()2
اإلدغاـ".
قاؿ البطميكسي" :كؿ سػيف كقعػت بعػدىا غػيف ،أك خػاء ،أك قػاؼ ،أك طػاء ،جػاز
قمبيػ ػ ػػا صػ ػ ػػادان ،كذل ػ ػ ػػؾ مثػ ػ ػػؿ قكل ػ ػ ػػو تعػ ػ ػػالى :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ (األنف ػ ػ ػػاؿ،)ٔ :

ػاقكف ،كﭽ ﰉ ﰊ ﭼ (القمػػر ،)ْٖ :كصػػقر ،كمثػػؿ :صػخر كسػػخر مصػػدر سػػخرت
ي
كيص ي
من ػػو إذا ىػ ػزأت؛ فأم ػػا الحج ػػارة فالبالص ػػاد ال غي ػػر .كش ػػرط ى ػػذا الب ػػاب أف تك ػػكف الس ػػيف
متقدمػػة عم ػػى ى ػػذه الح ػػركؼ ال مت ػػأخرة بعػػدىا ،كأف تك ػػكف ى ػػذه الح ػػركؼ مقارب ػػة لي ػػا ال

متباعػػدة عنيػػا ،كأف تكػػكف السػػيف ىػػي األصػػؿ ،فػػإف كانػػت الصػػاد ىػػي األصػػؿ لػػـ يجػ ًػر
قمبيا سينان؛ َّ
ألف األضعؼ ييقمب إلى األقكل كال ييقمب األقكل إلى األضعؼ ،كاَّنمػا قمبكىػا
فثقػ ىؿ
ألنيا حركؼ مستعمية ،كالسيف
حرؼ مسػتفؿ؛ ي
ه
صادان إذا كقعت بعدىا ىذه الحركؼ ٌ
عميػػـ االسػػتعبلء بعػ ىػد التَّ ىسػػفؿ ،ليػػا فيػ ًػو مػػف التكميػػؼ؛ فػػإذا تقػ َّػد ىـ حػػرؼ االسػػتعبلء لػػـ يي ٍكػ ىػره

()1
()2

البدراكم ،زى ارف ،مبحث في قضية الرمزية الصكتية ،ص.146-145
البدراكم ،زىراف ،مبحث في قضية الرمزية الصكتية ،ص.145-144
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العميػ ٍػك كذلػػؾ خفيػػؼ ال كمفػػة فيػػو .فيػػذا ىػػك الػػذم
كقػػكع السػػيف بعػػد؛ ٌ
ألنػػوي كاإلنحػػدار مػػف ٍ
()1
فإنما يكقؼ ً
يجكز القياس عميو مف ىذا الباب ،كما عداهي َّ
فيو عند السماع".
تحول األصوات5
أثر أصوات التفخيم في بنية الكممة في ُّ

تيعد ظاىرة اإلبداؿ مف الظكاىر البارزة في المغة العربية ،إذ تناكليا العمماء
العرب ً
بالدرس كالتعميؿ ،عندما أخذكا بجمع المغة كمفرداتيا .فقد اعتنكا بيا فجمعكا ما
ي
جمع ًو مف ألف ً
تىم َّكنكا مف ً
اظ ىذه الظاىرًة كأطمقكا عمييا اإلبداؿ.
ى
ىج ىم ىع العمماء العرب في تعريؼ اإلبداؿ َّ
إما
كقد أ ٍ
بأنو :إقامة صكت مقاـ صكتٌ ،
()2
و
صكت آخر يمطمقان.
لضركرة ،كا ٌما صنعة ،كا ٌما استحسانان ،أك أف تجعؿ صكتان مكاف
السيما
اعد
كمنو اإلبداؿ القياسي كىك :اإلبداؿ الذم يخضع لقك ى
صرفية يم ٍح ىك ىمةٌ ،
ٌ
(طاء) إذا كاف قبميا أحد
في صيغتي (افتعؿ كاالفتعاؿ) ،فمثبلن تيبدؿ تاء االفتعاؿ
ن

نحك(اضطج ىع) التي تككف عمى
أصكات اإلطباؽ( :الطاء ،كالظاء ،كالصاد ،كالضاد).
ى
(اضتج ىع) ( ،)3ككذلؾ إبداؿ التاء مف الطاء في قكليـ فستاط في فسطاط قاؿ
القياس
ى
ابف جةني" :فالتاء ً
فيو بدؿ مف الطاء لقكليـ في الجمع فساطيط كلـ يقكلكا فساتيط

فالطاء إذف أعـ تىصرفان"( .)4كلـ يعمٌؿ اإلبداؿ كىك ك ً
اض هح قياسان إذ التاء كالطاء مف
يى
ى
()5
معربة عمى ما ذكره
تاء  .كالكممة بعد ىذا َّ
مخرج كاحد ،كاذا يرقةقت الطاء صارت ن
()6
يبعد أف يدخميا التغيير لذلؾ .كاذا ين ًطقت السيف مفخم نة بحيث تقترب
الجكاليقي  ،فبل ي
مف الصاد كانت الكممة الفسطاط بالطاء ،كاذا ين ًطقت سينان خالصةن ما ىؿ المساف بالطاء
أف التاء بدؿ مف الطاء َّ
إلى حرؼ أكثر مناسبةن لمسيف كىك التاء .أما ما ذكرهي مف َّ
ألف
()1

البطميكسي ،ابف السيد(444ىػ521-ىػ) ،الفرؽ بيف الحركؼ الخمسػة ،بغػداد ،تحقيػؽ :عمػي
زكيف ،مطبعة العاني ،1976 ،ص.711-719

()2

ابف فارس ،الصاحبي في فقو المغة ،ص ،333ابف يعيش ،شرح المفصَّؿ ،ج ،7ص.7

()4

ابف جةني ،سر صناعة اإلعراب ،ج ،1ص.174

()3
()5
()6

السراج ،األصكؿ ،ج ،3ص.271-271
سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص ،422ابف َّ

أنيس ،إبراىيـ  ،في الميجات العر ٌبية ،ط1965 ،3ـ ،ص.113
الج ػكاليقي ،أبػػك منصػػكر ،مكىػػكب بػػف أحمػػد بػػف الخض ػر (ت451ى ػػ) ،المعػ َّػرب مػػف الكػػبلـ
األعجمػػي عمػػى حػػركؼ المعجػػـ ،كضػػع حكاشػػيو كعمػػؽ عميػػو :خميػػؿ عمػراف المنصػػكر ،دار

الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،ط1419( ،1ىػ1998-ـ) ،ص.297
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الفراء مف قكلو" :ينبغي أف
قرره َّ
الطاء أعـ تصرفان إذ لـ يسمع فساتيط فقد يي ىرد عميو ما َّ
()1
ً
ييجمع فساتيط كلـ أسمعيا فساسيط" .إذ قد ييفيـ مف قكلو :كلـ أسمعيا فساسيط َّأنوي
كحينئذ يككف االحتجاج بما قالو ابف جني ً
و
فيو نظر ،كينبغي أف ييصار
سمعيا فساتيط.
ي
إلى احتجاج آخر مما أكرده كىك الكثرة؛ حيث َّ
إف المسمكع الكثير في الجمع فساطيط.

استاع يستيع في
كمف ابداؿ التاء مف الطاء أيضان ما ذكرهي ابف جن ةي :مف قكليـ
ى
()2
اسطاع يسطيع ،كلـ ييعمة ٍمو ىنا كاَّنما قاؿ" :فالتاء بدؿ مف الطاء ال محالة" ٌ ،
ككأنوي

ع) ،فبل محالةى إذف مف
بكممة ال محالة ييشير إلى األصؿ (ط م ع) كليس (ت م ى
القكؿ َّ
حيث قاؿ" :كقالكا
بأف التاء بدؿ مف الطاء .كقد ذكر التعميؿ في مكضع آخر؛
ي
استاع يستيع فأبدلكا الطاء تاء لتيك ًافؽ السيف في اليمس"( ،)3كىذا صحيح بسبب
أيضان
ى

نطؽ السيف مف حيث قربيا مف اإلطباؽ قريبان مف مخرج الصاد أك احتفاظيا بمخرجيا
ً
فحصت
طاء في قكليـ (فحصط برجمي) ( ،)4في
ي
خالصان .كعمى ىذا أيضان أ ٍيبدلت التاء ن
برجمي كذلؾ ار ًجعه لمكاف الصاد.
ظاء-فتيقمب ليا تاؤه
طاء أك ن
أك ضادان أك ن
يب مف غير إدغاـ ككذلؾ
كاظطمـ ،فيذا تقر ه

كمف ذلؾ أف تقع فاء افتعؿ صادان
اصطبر كاضطرب كاطَّ ىرىد
طاء -كذلؾ نحك ٍ
طاء حيث َّ
ترد،
ما اطَّ ىرد .فقد أبدلت تاؤه
إف أصؿ الكممة اصتبر ،اضترب ،ا ٍ
ط ى
ن
()5
اظتمـ.
كيقكؿ ابف جةني" :كمف ذلؾ أف تقع السيف قبؿ الحرؼ المستعمي فىتيقىَّرب منو
بقمبيا صادان عمى ما ىك يم َّبيف في مكضعو مف باب اإلدغاـ .كذلؾ كقكليـ في سقت:
قت ،كفي الس ٍك ً
ص ٍممىؽ
سبقت:
ؽ :الصكؽ ،كفي
صبقت ،كفي ىس ٍممى ى
ي
ي
ص ي
كس ىكيؽ :ى
ؽ ي
ي

()1
()2
()3
()4
()5

سر صناعة اإلعراب ،ج ،1ص.174
ابف جنيٌ ،
سر صناعة اإلعراب ،ج ،1ص.174
ابف جنيٌ ،

سر صناعة اإلعراب ،ج ،1ص.214
ابف جنيٌ ،
سر صناعة اإلعراب ،ج ،1ص.225
ابف جنيٌ ،

ابف جني ،عثمػاف ،الخصػائص ،تحقيػؽ :عبػد الحميػد ىنػداكم ،دار الكتػب العمميػو-بيػركت،

ط2001 ،3ـ ،ج ،2ص.143
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كص ىكيؽ ،كفي سال
ي
()1
مصالي .

كساخط :صال

كصاخط ،كفي سقر :صقر ،كفي مسالي :

كيركم المغكيكف ركايةن طريفةن لمثؿ ىذا اإلبداؿ؛ إذ ًإَّنيـ يحككفٌ :أنو قد اختمؼ
بالصاد ،فتحاكما إلى أعرابي
أحد يىما :بالسيف ،كقاؿ اوخر
رجبلف في (الصقر) ،فقاؿ ي
ٌ
أما أنا فأقكؿ َّ
(الزقر) بالزاء( .)2كىذا يدلنا عمى ٌأنيا لغات القبائؿ تختمؼ فكؿ
فقاؿٌ :
قبيمة ً
ؽ بما يبلئـ طباعيا.
تنط ي

كمثمو إبداؿ السيف صادان ،كذلؾ إذا جاءت قبؿ (القاؼ ،كالغيف ،كالخاء) في
َّ
العنبر كىي مف
كممة كاحدة ،بغض النظر عف الحكاجز بينيا ،كىك يمط ًرد في لغة بني ى
ً
ً
كساطع)( .)3كقد
ت ،كسال ،
(س ٍق ي
(ص ٍق ي
ت ،كصال  ،كساطع) في ي
قبائؿ تميـ مف نحك :ي
ىنسب العمماء ىذا اإلبداؿ إلى بني تميـ كىك نطقي ليجي ،كقد كانت ً
ؽ السيف
تنط ي
ى
صادان ،بدليؿ ذىابيـ إلى َّ
أف النطؽ بالسيف ىك األصؿ ،ثيَّـ أبدلت صادان لتيك ًافؽ أصكات
اإلطباؽ.

()4

كفي ذلؾ قاؿ ابف جةني" :كاذا كاف بعد السيف غيف أك خاء أك قاؼ أك طاء

ً
كيساقكف ،ك
جاز قمبيا صادان ،كذلؾ في قكلو تعالى:ﭽﮟ ﮠﭼ(األنفاؿ ،)6 :ي

أصبغ،
ﭽ ﰉ ﰊﭼ (القمر ،)48 :مس صقر ،كسخر كصخر ،كأسبغ عميكـ نعمو ،ك ى
()5

صقت كفي يس ىكيؽ صكيؽ".
كسراط ،كصراط ،كقالكا في سقت ي
كمثمو مف الصاد في ازدقي ،فالصاد حرؼ صفيرم ،كذلؾ الزام ،كالصاد مف
حركؼ االستعبلء كالقاؼ .بخبلؼ الزام الذم ىك مف حركؼ االنخفاض كاالستفاؿ.

كقد قاؿ ابف جةني كىك يتحدث عف تقريب الصكت في سبقت كسقت كسممؽ كسكيؽ
و
مستعؿ كالسيف
حيث ًقي ىؿ صبغت كصقت كصممؽ كصكيؽ بالصاد" :كالقاؼ حرؼ
()1

ابف جني ،الخصائص ،ج ،2ص.145-144

()2

السيكطي ،عبد الرحمف بف أبي بكر ،المزىر فػي عمػكـ المغػة كأنكاعيػا ،شػرحو :محمػد أحمػد

()3

السراج ،األصكؿ ،ج ،3ص.431
سيبكيو ،الكتاب ،ج ،2ص ،429-428ابف َّ

()5

جني ،سر صناعة اإلعراب ،ج ،1ص.221
ابف ٌ

()4

جاد المكلى ،عمي البجاكم ،كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار الفكر ،ج ،1ص.475

سيبكيو ،الكتاب ،ج ،2ص.429-428
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َّ
فقربكا السيف مف القاؼ بأف قمبكىا إلى
المستعمية َّ
غير مستعؿ إال َّأنيا أخت الصاد ي
()1
أقرب الحركؼ إلى القاؼ مف مخرج السيف كىك الصاد".
كفي ىذا قاؿ البطميكسي" :كؿ سيف كقعت بعدىا غيف ،أك خاء ،أك عيف ،أك
قاؼ ،أك طاء ،جاز قمبيا صادان ،كذلؾ مثؿ قكلو تعالى :ﭽﮟ ﮠﭼ(األنفاؿ،)6 :
كص ىخر مصدر سخرت
كي
ي
ى
صاقكف ،ك ﭽ ﰉ ﰊﭼ (القمر ،)48 :كصقر ،كمثؿ ىس ىخر ى

فأما الحجارة فبالصاد ال غير ،كمثؿ قكلو تعالى:ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ
ٍت؛ َّ
منوي إذا ىى ىأز ى
ً
صراط كﭽ ﭝ ﭞ ﭟﭼ (لقماف:
ةراط كال ة
ﭯﭰﭼ(األعراؼ ،)ٔٗ:كبصطةن ،كالس ى
غت
كسىب ىغ
صابًغ :إذا طاؿ َّ
صىب ي
ي
فأما ى
كصىب ىغ فيك ى
الثكب فيك سابغه ،ى
َِ) ،ك(أصبغ) ،ى
ةباغ فبالصاد ال غير .كشرط ىذا الباب أف تككف السيف يمتق ةدمةن عمى
الثكب :مف الصى
ىذه الحركؼ ال متأخرةن بعدىا ،كأف تككف يمتقاربةن ليا ال متباعدة عنيا .كأف تككف
ً
َّاد ىي األصؿ لـ ىي يج ٍز ىق ٍم يبيا سينان؛ َّ
األضعؼ
ألف
السيف ىي األص يؿ ،فإف
ى
كانت الص ي
ي
ً
األضعؼ ،كاٌنما قمبكىا صادان إذا كقعت بعدىا
قمب األقكل إلى
قمب إلى األقكل كال يي ي
يي ي

االستعبلء بعد
حرؼ يمستىف هؿ ،فىثىقي ىؿ عمييـ
حركؼ مستعميةه ،كالسيف
ألنيا
ه
ه
ىذه الحركؼ ٌ
ي
ً
فيو مف ال يك ً
فؿ ،لما ً
التَّس ً
مفة ،فإذا َّ
حرؼ
تقد ىـ
ي
االستعبلء لـ ييكره كقكعي السيف بعده؛ ٌ
ألنوي
ى
خفيؼ ال يكمفةى ً
فيو .فيذا ىك الذم يجكز القياس عميو مف
الع ةمك كذلؾ
ه
كاالنحدار مف ي
()2
فإنما يكقؼ ً
فيو عند السماع".
ىذا الباب ،كما عداهي ٌ
أف اإلبداؿ الصرفي كالقياسي يخضع لمفاىيـ
كمف السابؽ كمو نخمص إلى ٌ
صرفية ،استخمص منيا العمماء تمؾ التغيرات التي تط أر عمى بنية الكممة فاإلبداؿ
ٌ

أجيد العمماء فكرىـ في ىذا الجانب ،فاإلبداؿ الصكفي
الحاصؿ في صيغة (افتعؿ) قد
ى
يقتضي تحكيؿ (تاء االفتعاؿ) إلى صكت ييقارب التاء في المخرج ،كلو صفة اإلطباؽ
قربو مف الصكت السابؽ لوي؛ لكي ينسجـ معو.
التي تي ة

الراء والالم في بنية الكممة العربية5
 4.2أثر أصوات التفخيم في َّ
()1
()2

ابف جن ٌي ،سر صناعة اإلعراب  ،ج ،1ص.211
البطميكسي ،الفرؽ بيف الحركؼ الخمسة ،ص.711-719
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الراء المفخمة:
أكالنٌ :
ػكؽ لػدل األمػـ ،قػديميا كحػديثيا ،كلػو حةيػز
َّ
ػرؼ منط ه
الراء مػف الكجيػة الصػكتية ح ه
ػرؼ الػراء ىػك الحػرؼ العاشػر مػف حػركؼ اليجػاء العربيػة
في لغات العػالـ ككتاباتيػا ،كح ي

كفػػؽ الترتيػػب األلفبػػائي ،كمكقعػػو الحػػرؼ العش ػريف عمػػى حسػػب الترتيػػب األبجػػدم ،كىػػك
()1
ً
الج ٌمؿ).
يرمز إلى العدد مئتيف  211فيما ييعرؼ بػ (حساب ي
أما بالنسبة لمكاف خػركج الػراء فيػك قريػب جػدان مػف مكػاف خػركج النػكف ،غي ىػر َّأنػو
()2
أدخؿ في ظير المساف قميبلن النحر ً
افو إلى البلـ.
()3

كما َّ
أف الراء أدخؿ في الفـ باتجاه الحمؽ مف النكف.
أف الػ َّػراء تتشػػكؿ بضػ ً
أف بعػػض المحػػدثيف يػػذىب إلػػى َّ
إالَّ َّ
ػرب طػػرؼ المسػػاف عمػػى

ػكت لثػػكم( .)4كمػػنيـ مػػف يعػػده لثكي ػان بتك ػرار ض ػربات المسػػاف عمػػى مػػؤخر
المثػػة ،فيػػك صػ ه
()5
المثة.
ػرؼ
كقػػد الحػػظ سػػيبكيو فػػي حػػرؼ الػ َّػراء سػػمة تمي ػزه مػػف سػػائر الحػػركؼ ،فيػػك حػ ه
منفػػرد ال يشػػاركو عمػػى صػ ً
ػرؼ س ػكاه ،كىػػي صػػفة التكريػػر الصػػكتي ،قػػاؿ سػػيبكيو:
ػفتو حػ ه
ػرؼ شػػديد يجػػرم فيػػو الصػػكت لتكريػرًه كانح ارفػ ًػو إلػػى الػػبلـ ،كىػػك
"كمنيػػا المكػػرر ،كىػػي حػ ه
()6

حرؼ الراء".

()1
()2

(الراء) ،ج ،1ص.449
الجكىرم ، ،معجـ الصحاح في المغة كالعمكـ ،مادة َّ

سػػيبكيو ،الكتػػاب ،ج ،4ص ،433كابػػف السػ َّػراج ،األصػػكؿ ،ج ،3ص ،411كابػػف جنػػي ،سػػر

صػ ػ ػ ػ ػ ػػناعة اإلع ػ ػ ػ ػ ػ ػراب ،ج ،1ص ،56كابػ ػ ػ ػ ػ ػػف جةنػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،الخصػ ػ ػ ػ ػ ػػائص ،ج ،2ص ،5كابػ ػ ػ ػ ػ ػػف
عصػػفكر(ت669ق) ،الممتػػع الكبيػػر فػػي التصػريؼ ،تحقيػػؽ :فخػػر الػػديف قبػػاكة ،مكتبػػة لبنػػاف
ناشركف ،ط1،1996ـ،ص ،425كالداني ،التحديد ،ص.113

()3

سيبكيو ،الكتاب ،ج ،4ص ،431كابف الس َّػراج ،األصػكؿ ،ج ،3ص ،399كابػف جنػي ،سػر

()4

حس ػػاف ،تم ػػاـ ،من ػػاىج البح ػػث ف ػػي المغ ػػة ،ص،132كعمر،أحم ػػد مخت ػػار  ،د ارس ػػة الص ػػكت

()5
()6

صناعة اإلعراب ،ج ،1ص.53
المغكم ،ص.271

بشر،كماؿ ،عمـ األصكات ،ص.345
سيبكيو ،الكتاب ،ج ،4ص.435
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ػت بيػػا أيخرجػػت كأنيػػا مضػػاعفة ،كالكقػػؼ
كقػػاؿ فػػي مكضػػع آخػػر" :الػ َّػراء إذا تكمَّ ٍمػ ى
يزيدىا إيضاحان"( .)1كالمقصكد بذلؾ ىك تكرار اىت اززات المساف في أثناء النطؽ ً
بو.
كيؤكػػد ابػػف يعػػيش صػػفة التك ػرار فػػي صػػكت الػ َّػراء فيقػػكؿ" :اعمػػـ َّ
ػرؼ
أف الػ َّػراء حػ ي
تكريػ ػػر ،فػ ػػإذا نطقػ ػػت بػ ػ ًػو خػ ػػرىج َّ
كأنػ ػػوي متضػ ػػاعؼ كفػ ػػي مخرجػ ػ ًػو نػ ػػكعي ارتفػ ػػاع إلػ ػػى ظيػ ػػر
()2

المساف".

كما َّ
ػديد يجػرم فيػو الصػكت لتكريػره كانح ارفػو إلػى الػبلـ فتجػافى
ػرؼ ش ه
أف الػراء ح ه
()3
يكرر لـ ً
يجر الصكت فيو.
لمصكت َّ
كالرخكة ،كلك لـ ٌ

أمػػا كصػػؼ ال ػراء بالصػػكت أك الحػػرؼ المك ػرر فػػذلؾ َّ
ػت
َّ
"أن ػ ى
ػت عميػػو أريػ ى
ؾ إذا كقفػ ى
()4
طرؼ المساف يتعثَّر لما ً
فيو مف التكرير".
أمػػا الػ ٌػراء فمتك ػرار الػػذم فييػػا ،كقػػد يتجػػافى المسػػاف بعػػض
قػػاؿ ابػػف عصػػفكر" :ك ٌ
()5
و
تجاؼ فيجرم معو الصكت".
كيتميػػز ال ػراء بأنػػو حػػرؼ مكػػرر ،كنعنػػي بػػالتكرار :تحػػرؾ طػػرؼ المسػػاف كارتػػداده
س ػريعان عمػػى مقدمػػة الفػػـ ،كذلػػؾ إذا كقفنػػا عميػػو رأينػػا طػػرؼ المسػػاف يتعثػػر بمػػا فيػػو مػػف
()6
كح ًسػػب فػػي اإلمالػػة بحػػرفيف ،ال
التكريػػر.
كس ػ ةمي لػػذلؾ مػػف بػػيف الحػػركؼ :المكػػرر ي
ي
بحرؼ كاحد.

()1

سيبكيو ،الكتاب  ،ج ،4ص.136

()3

السراج ،األصكؿ ،ج ،3ص.413
ابف َّ

()2
()4

()5
()6

ابف يعيش ،شرح المفصَّؿ ،ج ،4ص.177
ابػػف جنػػي ،سػػر صػػناعة اإلعػراب ،ج ،1ص .69كاإلشػػبيمي ،ابػػف عصػػفكر(669-597ق)،
الممتع الكبير في التصريؼ ،تحقيؽ :فخر الديف قباكة ،مكتبة لبناف ناشػركف ،ط1،1996ـ،

ص.428

ابػػف عصػػفكر ،عمػػي بػػف مػػؤمف (ت669ى ػػ) ،المقىػ َّػرب ،تحقيػػؽ :أحمػػد عبػػد السػػتار الج ػكارم،
كعبد اهلل الجبكرم ،مطبعة العاني ،بغداد1971( ،ـ) ،ص.358

الفيػ ػػركز آبػ ػػادم ،مجػ ػػد الػ ػػديف محمػ ػػد بػ ػػف يعقػ ػػكب الشػ ػػيرازم817-729( ،ى ػ ػػ) (1399ىػ ػ ػ-

1979ـ) ،القامكس المحيط ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،ج ،2ص.131
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صػػنؼ حػػرؼ الػ َّػراء أيض ػان فػػي الد ارسػػات المعاص ػرة َّ
بأنػػوي كحػػدةه مػػف الص ػكامت
ي
كي ى
المكررة(.)1
مكررة.

بعض المحدثيف بالمكرر.
كيصفوي ي

()2

()3

كىػك الحػرؼ المكػرر كسػائر الحػركؼ غيػر

أمػا الػراء صػكت تكػرارم مجيػكر ،يػتـ نطقػو
كقاؿ رمضػاف عبػد التػكاب فػي ذلػؾٌ :
ب ػػأف ييت ػػرؾ المس ػػاف مس ػػترخيان ،ف ػػي طري ػػؽ اليػ ػكاء الخ ػػارج م ػػف الػ ػرئتيف ،فيرف ػػرؼ المس ػػاف،

كيضرب طرفوي في المثة ضربات متكػررة .كىػذا معنػى كصػؼ ال َّػراء بأنػو صػكت تكػرارم،
()4
الصكتية ،عند نطؽ ىذا الصكت".
ىذا باإلضافة إلى حدكث ذبذبة في األكتار
ٌ
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
جربانػة كجمَّبانػة إذا كانػت
البلـ إلى الراء .كقد ذكر ابف جني كممتيف األكلى "قكليـ امرأة ٌ
()5
َّ
َّ
ػأف لكػؿ كاحػدة
صخابة".
كنص عمى ٌأنوي لػيس مػف اإلبػداؿ بػؿ ىمػا لغتػاف كعمػؿ ذلػؾ ب ٌ
ٌ

كنثىمىػػوي فينبغػػي أف يكػػكف الػراء بػػدالن
مػػف الكممتػػيف اشػػتقاقان .كالثانيػػة "قػػكليـ فػػي الػػدرع :نثىػ ىػرهي ى
()6

مف البلـ لقكليـ نثؿ عميو درعو كلـ يقكلكا نثرىا فالبلـ أعـ تصرفان.
ػأف الػ َّػراء فػػي ىنثىػ ىػرهي بػػدؿ مػػف الػػبلـ فػػي نثمىػػوي قػػائً هـ عمػػى أصػػؿ سػػبؽ أف قػػرره
كقكلػػو بػ ٌ
بأنػػوي األصػػؿ كالثػػاني بػػدؿ ،كقػػد أكردنػػا يىنػػا
كىػػك إذا كػػاف أحػػد الحػػرفيف أعػػـ تصػػرفان ىح ىكػ ىػـ ٌ
أنيـ قالكا نثؿ عميو درعو بالبلـ كلـ يقكلكا نثر ،كقد نق ىؿ صاحب المسػاف ذلػؾ أيضػان عػف
ابف السكيت( .)7فبل مناص مف القكؿ باإلبداؿ عمى مذىبو كأصكلو كىما بمعنى كاحد.

()1

حجازم ،محمكد فيمي ،المدخؿ إلى عمـ المغة ،دار قباء ،القاىرة1998 ،ـ ،ص.56

()2

حسػػاف ،تماـ،منػػاىج البحػػث فػػي المغػػة ،ص .132كبشػػر ،كمػػاؿ،عمـ األص ػكات ،ص.346
أنيس ،إبراىيـ ،األصكات المغكية ،األنجمك1971،ـ ،ص .66كعمر ،أحمد مختار  ،د ارسػة

الصكت المغكم ،ص.271
()3

فندريس ،المغة ،ترجمة :عبد الحميد الدكاخمي كمحمد القصاص ،ص.55

()5

ابف جني ،سر صناعة اإلعراب ،ج ،1ص.215

()7

ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ،14ص.169

()4
()6

عبدالتكاب ،رمضاف ،المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم ،ص.48
ابف جني ،سر صناعة اإلعراب ،ج ،1ص.26
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بأف و
لكؿ منيما اشػتقاقان
أما قكلو في امرأة جربانو كجمبانة أنيما أصبلف كاستداللو ٌ
ٌ
أمػ ػػا جربانػ ػػة فمػ ػػف جػ ػ َّػرب األمػ ػػكر
إف (جمبانػ ػػة مػ ػػف الجمبػ ػػة كالصػ ػػياح ٌ
إذ ٌ
ألنيػ ػػا صػ ػػخابة ك ٌ
()1
كتصرؼ فييا).
ٌ
فبل ىج ىرىـ ٌأنوي استدال هؿ صحيح ،كلكف المعنى ليس كاحػدان بيػذا التأكيػؿ ،إذ أحػدىما
ػح ب ػػيف األص ػػميف ف ػػبل يص ػػح بحثيم ػػا م ػػع
م ػػف الجمب ػػة كاوخ ػػر م ػػف التجري ػػب كف ػ ه
ػرؽ كاض ػ ه
ع
اإلبػػداؿ أك مػػا يػػكىـ اإلبػػداؿ إذا كانتػػا بيػػذيف المعنيػػيف كيكػػكف مثميمػػا كمثػػؿ قػػكليـ :كػػر ى
ػكىـ أنػػو ابػػداؿ كىػػك لغػػة،
ػع ،مػػثبلن لػػك أردنػػا أف نتكمٌػػؼ لبحثناىمػػا تحػػت مػػا ييتػ ٌ
الرجػػؿ ك ىكمىػ ى

ػع أصػػابتو
إف الكممتػيف تػدالف عمػى الضػعة إذ ىك ىػر ى
كلقمنػا ٌ
ع بمعنػى اجتػ أر بأكػؿ الكػراع ،ك ىكمى ى
ػقكؽ ككس ػ ه فػػي قدمػػو )2( .كالػ ٌػراء مػػف األص ػكات الت ػي يسػػيؿ تبلعػػب المسػػاف كالجيػػاز
شػ ه

النطقػػي بيػػا  ،فيرقػػؽ كيفخػػـ  ،كمػػا ىػػك كاضػػح عنػػد القػ ٌػراء ،كالمتيػػازه بيػػذه الصػػفة فػػي
العربيػػة سػػيي ىؿ عمػػى النػػاطؽ بيػػا أف يمغييػػا مػػف كبلمػ ًػو مػػع صػػحة جيػػاز نطقػػو ،كطاقتػ ًػو
()3
عمى تبينيا كنطقيا.

كلعػ ٌؿ ىػػذه الميػزة فػػي صػػكت الػ ٌػراء ىػػي التػػي جعمتػػو فػػي بعػػض المغػػات األكركبيػػة
كيمثٌؿ فندريس خفاء الراء في المغػة الفرنسػية بأنيػا اتجػاه عػاـ فػي لغػة
يميؿ إلى الخفاء ،ي
الفرنس ػػييف الباريس ػػييف ،يق ػػكؿ فن ػػدريس" :فإبع ػػاد ال ػ ٌػراء م ػػف الفرنس ػػية يب ػػدك حينئ ػ وػذ يمطابقػ ػان
التجػػاه عػػاـ فػػي المغػػة ،عمػػى األقػػؿ فيمػػا يخػػص الػ ٌػراء الحمقيػػة التػػي تتميػػز بيػػا فرنسػػية
باريس .كاليكـ نرل ىذه الػراء ال تيحػس إالٌ 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
في طريػؽ االختفػاء أيضػان .كاف كانػت مػف مخػرج آخػر ،فكثيػر مػف اإلنجميػز ال ينطقكنيػا
اليكـ ،كاف كانكا ال يعرفكف ذلؾ".

()4

()1

ابف جني ،سر صناعة اإلعراب ،ج ،1ص.216-215

()3

العامػة،
العبيدم ،رشيد عبد الرحمف ،مباحث في عمـ المغة كالمسانيات ،دار الشؤكف الثقافية ٌ

()4

فندريس ،المغة ،تعريب :عبد الحميد الدكاخمي كمحمد القصاص ،ص.71-71

()2

الفيركز أبادم ،القامكس المحيط ،ج ،3ص.77
بغداد ،ط2112( ،1ـ) ،ص.161
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كالمعركؼ في الراء العربيػة أنيػا راءاف مفخمػة كمرققػة كأنيمػا مجيكرتػاف ،كيشػير
أف ىناؾ –في بعػض المغػات راءات متعػددة منيػا راء ميمكسػة ،فيػك يقػكؿ:
فندريس إلى ٌ
"كيع ػػد ف ػػي طائف ػػة ش ػػبو الحرك ػػات ال ػػبلـ كال ػ َّػراء  rك  Lالم ػػائعتيف،كاألخيرة منيم ػػا ت ػػدعى
ي

أحيان ػان بالمتذبذب ػػة ،كى ػػي تس ػػمية أكثػػر دقػ ػةن م ػػف األكل ػػى فيمػػا س ػػاكناف ليم ػػا نقط ػػة ينطيػػؽ

ص ػ ىػحب أكالن تيص ػػحب
مح ػػدكدة ف ػػي الف ػػـ ،كتعتم ػػد عم ػػى كض ػ وػع م ػػا لمس ػػاف ،كيمك ػػف أف تي ٍ
بذبذبات يحنجرية تنتج الجير .كىما مجيػكراف أغمػب االحيػاف؛ غيػر ٌأنػوي يكجػد فػي بعػض
المغات المات كراءات ميمكسة.

()1

لقػػد جعمػػت الذبذبػػة التػػي يمتمكيػػا الػراء ىػػذا الحػػرؼ يتصػػؼ بصػػفة صػػكتية أخػػرل
ىي امتناعو أف ييدغـ في البلـ ،قاؿ أبك البركات األنبػارم" :ال يجػكز أف تيػدغـ الػراء فػي
ألف فػي الػراء زيػادة صػكت كىػك التكريػر ،فمػك
البلـ ،كما يجكز أف تيدغـ البلـ في الػراء؛ ٌ

فإنػػوي لػػيس فييػػا تكريػػر
أيدغمػػت ال ػراء لػػذىب التكريػػر الػػذم فييػػا باإلدغػػاـ؛ بخػػبلؼ الػػبلـ ٌ
()2
يذىب باإلدغاـ".
ي
أف كجػػكد أنػكاع مػػف الػراءات بػػيف التفخػػيـ كالترقيػػؽ ،كالتحػػكؿ إلػػى
ممػػا تقػ ٌػدـ يبػػدك ٌ
أصػ ػكات ميمكسػ ػػة ،أك اقترابي ػػا مػ ػػف أصػ ػػكات أخ ػػرل لػ ػػيس إالٌ مسػ ػػألة طبيعي ػػة فػ ػػي ىػ ػػذا
الحرؼ.

تنبػو أبػك
الراء عرضةن لمعيكب المسانية المتنكعة كالمثغ ،فقد ٌ
كمف يىنا كاف صكت ٌ
"أمػا
عثماف الجاحظ (ت255ىػ) إلى ىػذه الظػاىرة كمػا يقػع منيػا فػي صػكت الػراء فقػاؿٌ :

ألف الػذم يعػرض
ػإف عػددىا يضػعؼ عمػى عػدد لثغػة الػبلـٌ ،
المثغة التي تقع فػي الػراء ،ف ٌ
ػاء،
ليػػا أربعػػة أحػػرؼ .فمػػنيـ مػػف إذا أراد أف يقػػكؿ عمػػرك قػػاؿ :عمػػي ،فيجعػػؿ ال ػراء يػ ن

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".

()1

فندريس ،المغة ،ص.53-52

()2

ػي بتحقيقػو:
األنبارم ،أبك البركات عبد الرحمف بف محمد بػف أبػي سػعيد ،أسػرار العربيػة ،يعن ى
محمد بيجت البيطار ،مطبكعات المجمع العممي العربي ،دمشؽ ،ص.425

()3

الجاحظ ، ،البياف كالتبييف ، ،ج ،1ص.35
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كقد استطاع أبك الفتح بف جني أف ييعيةف َّ
آليػة نطػؽ الػراء عمػى المسػاف ،كأف يبػيةف
مخرجو مف الفـ ،كفػي ذلػؾ قػاؿ" :ال َّػراء ىػك الصػكت المنحػرؼ؛ َّ
ألف المسػاف ينحػرؼ فيػو
مػػع الصػػكت ،كتتجػػافى ناحيتػػا مسػػتدؽ المسػػاف عنػػد اعت ارضػػيما فكيقيمػػا عمػػى الصػػكت،
()1

فيخرج الصكت مف تينؾ الناحيتيف كمما فكيقيما".

يقكؿ ابف الجزرم (ت833ىػػ)" :كقػد ت َّ
أف حقيقػة التكريػر ترعيػد
ػض النػاس ٌ
ػكىـ بع ي
المرة ،فأظير ذلؾ حاؿ تشديدىا كما ذىػب إليػو بعػض األندلسػييف.
المرة بعد ٌ
المساف بيا ٌ

ػكـ فػي
كالصكاب التَّحفظ مف ذلؾ بإخفػاء تكريرىػا كمػا ىػك مػذىب المحققػيف .كقػد يبػالغ ق ه
إخفػػاء تكريرىػػا مشػ ٌػددة فيػػاتي بيػػا محصػػرمة شػػبيية بالطػػاء "كذلػػؾ خطػػأ ال يجػػكز ،فيجػػب
أف يي ٍمفػػظ بيػػا مشػػددةن تشػػديدان ينبػػك بػ ًػو المسػػاف نبػػكة كاحػػدة كارتفاعػان كاحػػدان مػػف غيػػر مبالغػػة

كليحتىػػرز ح ػػاؿ ترقيقي ػػا م ػػف
ف ػػي الحص ػػر كالعس ػػر نح ػػك :ال ػػرحمف ال ػػرحيـ ،ىخ ػ َّػر مكس ػػى ،ي
()2
نحكليا نحكالن ييذىب أثرىا كينقؿ لفظيا مف مخرجيا كما يعانيو بعض الغافميف".
كىذا ما َّ
حيث يقكؿ عف األصكات المكررة" :كىػي األصػكات
أكده سمير
إستيتية؛ ي
ٌ
التي يتـ انتاجيا بطرؽ مستدؽ المسػاف خمػؼ المثػة أك بطػرؽ الميػاة جػذر المسػاف كتيسػمى

َّ
الطرقيػػة ....كبعػػض الصػػكتييف ييسػػمييا الرائيػػات كىػػي
ىػػذه األص ػكات أحيان ػان باألص ػكات
َّ
فكنكلكجي ػػة ال
تس ػػمية ال بػ ػأس بي ػػا ،ب ػػؿ ى ػػي تس ػػمية مكفق ػػة م ػػع ككني ػػا تس ػػمية كظيفي ػػة
()3

المغكية".
لمراء في سياقاتيا
صكتية خالصة؛ ألنيا تيراعي الصيةغ النطقية َّ
ٌ
ٌ
كذكػػر غيػػر ى ػؤالء أيض ػان سػػمة التكريػػر بقكلػ ًػو" :الػ َّػراء ييقػػاؿ ليػػا الحػػرؼ المكػػرر؛
()4
ؾ ً
َّ
ؽ ب ارءيف".
ؾ إذا نطقت بيا كنت كأن ى
ألن ى
ناط ه
صػػؿ كمػػاؿ بشػػر ىػػذه السػػمة بقكلػػو" :يتكػػكف ىػػذا الصػػكت بتك ػرار ض ػربات
ثػػـ فى َّ
المسػػاف عمػػى مػػؤخر المَّثػػة تك ػ ار انر س ػريعان .كمػػف ثػػـ كانػػت الػ َّػراء بالصػػكت المكػػرر ،كيكػػكف

()1

ابف جني ،سر صناعة اإلعراب ،ج ،1ص.72-53-52

()3

استيتية ،سمير ،األصكات المغكية رؤية عضكية كنطقية كفيزيائية ،ص.157-156

()2
()4

ابف الجزرم ،النشر في القراءات العشر ،ج ،1ص.219-218
سممة بف مسمـ العكيتبي ،اإلبانة في المغة العر ٌبية ،تحقيؽ عبد الكػريـ خميفػة ،مسػقط ،د.ت،
ج ،1ص.84
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المسػػاف مسػػترخيان فػػي طريػػؽ اليػكاء الخػػارج مػػف الػرئتيف ،كتتذبػػذب األكتػػار الصػػكتية عنػػد
ً ()1
النطؽ بو ".
الراء5
حكم َّ

أف الػ َّػراءات فػػي مػػذاىب القػ َّػراء عنػػد أئمػػة المص ػرييف
يقػػكؿ ابػػف الجػػزرم" :فمػػيعمـ ٌ
قسـ اتفقكا عمى تفخيمو ،كقس هػـ اتفقػكا عمػى ترقيقػو ،كقس هػـ
كالمغاربة ...عمى أربعة أقساـ :ه

اختمفػكا فيػو عػػف كػؿ القيػ َّػراء ،كقس هػـ اختمفػكا فيػو عػػف بعػض القيػ َّػراء ،فالقسػماف األكالف اتفػػؽ
عمييمػػا سػػائر القيػ ٌػراء كجماعػػة أىػػؿ األداء مػػف الع ػراقييف كالشػػامييف كغيػػرىـ فيمػػا ممػػا ال
()2
خبلؼ فييما".
كقاؿ كذلؾ" :فاعمـ أف الحركؼ المسػتفمة كميػا مرققػة ال يجػكز تفخػيـ ش و
ػيء منيػا
ٌ
إالَّ البلـ مف اسػـ اهلل تعػالى بعػد فتح وػة أك ض ٌػم وة اجماعػان أك بعػد بعػض حػركؼ اإلطبػاؽ
فػ ػػي بعػ ػػض الركايػ ػػات كاالَّ الػ ػ ٌػراء المضػ ػػمكمة أك المفتكحػ ػػة يمطمق ػ ػان فػ ػػي أكثػ ػػر الركايػ ػػات،
ػيء منيػا
كالساكنة فػي بعػض األحػكاؿ ...كالحػركؼ المسػتعمية كميػا مفخمػة ال ييسػتثنى ش ه
في و
حاؿ مف األحكاؿ".

()3

أقر معظـ عمماء القراءات كالتجكيد َّ
بأف الراء مفخمة في أصؿ نطقيا ،ككػاف
كقد َّ

إق اريرىـ ىذا مبنيان عمى دليميف ىما(:)4
()5
كليس كؿ راء يجكز فييا الترقيؽ.
-1كؿ راء مكسكرة فتغميظيا جائز ى

َّ -2
أف الػ َّػراء متمكنػػة فػػي ظيػػر المسػػاف فقربػػت بػػذلؾ مػػف الحنػػؾ األعمػػى الػػذم بػ ًػو تتعمػػؽ
عرض ليا مف التكرار.
حركؼ اإلطباؽ ،كتمكنت منزلتيا لما
ى

()1

بشر ،كماؿ  ،عمـ األصكات  ،ص.345

()2

ابف الجزرم ،النشر في القراءات العشر ،ج ،2ص.91

()4

ابف الجزرم ،النشر في القراءات العشر ،ج ،1ص.91

()6

ابف الجزرم ،النشر في القراءات العشر ،ج ،2ص.92

()3
()5

()6

ابف الجزرم ،النشر في القراءات العشر ،ج ،1ص.215
القيسي ،الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا ،ج ،1ص.219
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كيق ػػكؿ رمض ػػاف عب ػػد التػ ػكاب" :كي ػػذكر القي ػ َّػراء َّ
أف ال ػ ٌػراء تيرق ػػؽ إذا يك ًس ػ ىػرت ،أك إذا
كر ٍجػػسً ،
كانػػت سػػاكنة بعػػد كسػػر؛ مثػػؿ كممػػةً :رٍزؽً ،
كح ٍرمػػاف ،كذلػػؾ عمػػى العكػػس مػػف:
()1

الراءيف يشبو الفرؽ بيف البلميف المرققة كالمفخمة".
ٍترجكف ،ى
كي ٍح يرـ .كالفرؽ بيف ٌ
كقد َّأيد ذلؾ القاضي عبد الفتػاح عبػد الغنػي (ت1413ىػػ) فػي كتاب ًػو :الػكافي فػي
شػػرح الشػػاطبية فػػي القػراءات السػػبع؛ حيػػث قػػاؿ" :كعنػػد العػػكدة إلػػى كرش نجػػد أنػػو يفخػػـ
الراء كيرققيا فػي بعػض الكممػات كمنيػا:ﭽ ﭛ ﭜ ﭼ (الػرحمف ،)َٕ :ﭽ ﰋ ﰌ ﭼ
(آؿ عم ػ ػ ػ ػراف ،)َُٖ :ﭽ ﮛ ﮜ ﭼ (العاديػ ػ ػ ػػات ،)ّ :ﭽ ﮀ ﮁﮂ ﭼ (األع ػ ػ ػ ػراؼ:
ِٔ) ،ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ (األنبيػ ػ ػػاء،)ّٔ :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ (الحججججججج
،)٨٢ﭽ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ (الشػػعراء ،)َٓ :ﭽ ﭞ ﭟ ﭼ (النسػػاء ،)ِٗ :ﭽ ﮧ ﮨﭼ
()2

(األعراؼ ،)ُْٖ :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚﭼ (البقرة.)َِ :

فينا نجد َّ
ػؼ عمػى الكممػة أك
ؽ كػؿ راء مفتكحػة أك مضػمكمة سػكاء كق ى
أف كرشان رقَّ ى
ػالراء فػػي كممػػة كاحػػدة سػكاء كانػػت
كصػػميا بمػػا بعػػدىا إذا كػػاف قبميػػا يػػاء سػػاكنة مكصػػمة بػ َّ
الياء متطرفػة كسػكاء كانػت الكممػة التػي فييػا الػراء مقركنػة بػالتنكيف أـ مجػردة منػو ،كىػذا

التعميـ كمو أيخذ مف اإلطبلؽ.

"أمػػا بعػػض الكممػػات عنػػده فػػبل تيرقػػؽ مثػػؿ :مػػا كػػاف ليػػـ ً
الخىيػرة،
كيقػػكؿ القاضػػيَّ :
ي
يركف ،ييردكف .كما يفخػـ بعػض الكممػات التػي تقػع فييػا الػراء فػي كممػة كاحػدة كاليػاء
يكـ ى
()3
كاقعة قبميا في كممة أخرل مثؿ :في رٍي وب ،مقىةن ًعي ر ً
ؤكسيـ".
ي
ى
ي
ػالراء
لمراء أف يككف
َّ
مكصبلن ب َّ
كيقكؿ كذلؾ" :كما اشترط كرش في الكسر المباشر ٌ
فػػي كممػ وػة كاحػػدة ...فػػإف كػػاف الكسػػر فػػي كممػػة كالػ َّػراء فػػي كممػ وػة أخػػرل فػػي كممػ وػة أخػػرل
ػع ترقي ػػؽ ال ػ َّػراء نح ػػك :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ (مججججريم  ،)٨٢ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ
امتن ػ ى
()1
()2

عبد التكاب ،رمضاف ،المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم ،ص.49

ابف الجزرم ،النشر ،ج ،2ص ،92كالقاضي ،عبد الفتاح عبد الغني (1413ىػ) ،الكافي في
شرح الشاطبية في القراءات السبع ،مف اصدارات ك ازرة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقػاؼ كالػدعكة

()3

كاإلرشاد ،المممكة العربية السعكدية1424( ،ىػ2113-ـ) ،ص.161

القاضي ،الكافي في شرح الشاطبية ،ص.161
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(النسجج )٨٨٢ :كا ًف ام ػرأة خافػػت ،عمػػى َّ
أف الكسػػر فػػي "كا ةف ام ػرأة" عػػارض ففػػي ىػػذه
الكممػػة مانعػػاف مػػف الترقيػػؽ ىمػػا :انفصػػاؿ الكسػػر كعركضػػو ،كاذا ابتػػدئ بيػ ً
ػذه الكممػػات:
ي
امػرأة ،امػرأ ،امػػرؤ .في ةخ ىمػػت راءاتيػػا َّ
ػيء بيػػا لمتكصػػؿ بالسػػاكف
ألف ىمزتيػػا ىمػزة كصػػؿ جػ ى
بعدىا فيي عارضة ،فتككف حركتيا عارضة كذلؾ ،ثـ استثنى مف الحرؼ السػاكف الػذم

ال ييعػػد مانع ػان مػػف ترقيػػؽ الػ َّػراء ،حػػرؼ االسػػتعبلء ،كاعتػ َّػد بػػو ،كاعتب ػرهي مانع ػان مػػف ترقيػػؽ
()1
الراء".
َّ

أذكر بعضيا:
كقد أكرد أبياتان مف الشعر في ذلؾ ي
()2
كتكريرىا حتى ييرل يمتى ىع ةدال
كفخ ةم ٍيا في األعجمي كفي إً ىرٍـ
فى َّخػ ىػـ كرش الػ َّػراء فػػي كػػؿ اسػػـ أعجمػػي كجػ ىػد فيػ ًػو سػػبب الترقيػػؽ ،كالكاقػػع منػػو فػػي

ػث ذكػرت
القرآف ثبلثػة أسػماء :إبػراىيـ ،اسػرائيؿ،عمراف ف َّ
ػالراء تفخ َّػـ فػي ىػذه األسػماء حي ي
إرـ فػػي قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة
فػػي الق ػرآف الك ػريـ ...كفى َّخػػـ كرش الػ َّػراء أيض ػان فػػي كممػػة ى

الفجػػر :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ (الفجػػر )ٕ :كقكلػػو تكريرىػػا مصػػدر بمعنػػى المفعػػكؿ أم فػػي
()3

الراء.
الكممة المكررة فييا ٌ

يتضح لنا مف ذلؾ َّ
الراء تيفخـ إذا كردت في أم اسػـ أعجمػي ،كقػد كردت فػي
أف َّ
القػرآف الكػريـ بعػػض ىػػذه األلفػػاظ مثػػؿ (إبػراىيـ ،اسػرائيؿ ،عم ػراف) .ككػػذلؾ الحػػاؿ تفخػػـ

الراء في كممة ىإرىـ الكاردة في سكرة الفجر في القرآف الكريـ.
َّ
()1

القاضي ،الكافي في شرح الشاطبية  ،ص.162

()2

اب ػػف فيػ ػره ،القاسػػػـ ب ػػف خم ػػؼ بػ ػػف أحم ػػد الش ػػاطبي ال ػػدغيني األندلس ػػي( ،ت591ىػ ػػ) ،مػػػتف
الشػػاطبية المسػػمى حػػرز األمػػاني ككجػػو التيػػاني فػػي الق ػراءات السػػبع ،صػػححو كعمػػؽ عميػػو:

محم ػ ػػد عب ػ ػػد ال ػ ػػدايـ خم ػ ػػيس ،دار الص ػ ػػاحبة لمتػ ػ ػراث لمنش ػ ػػر كالتحقي ػ ػػؽ كالتكزي ػ ػػع ،طنط ػ ػػا،

()3

ط1412(،1ىػ1992-ـ)  ،ص.46

أبػػك شػػامة ،عبػػد الػػرحمف بػػف اسػػماعيؿ بػػف إبػراىيـ الدمشػػقي (ت665ىػػ) ،إبػراز المعػػاني مػػف

حرز األماني في القراءات السبع عشر لئلماـ الشػاطبي (ت591ىػػ) تحقيػؽ كتقػديـ كضػبط:

إبػراىيـ عطػػكة عػػكض ،دار الكتػػب العمميػػة ،ص ،249ابػػف الجػػزرم ،النشػػر ،ج ،2ص-93
 ،94القاضػػي ،ال ػكافي فػػي شػػرح الشػػاطبية ،ص ،163القاضػػي ،عبػػد الفتػػاح ،البػػدكر ال ازى ػرة

فػػي الق ػراءات العشػػر المت ػكاترة مػػف طريقػػي الشػػاطبية كالػػدرم-الق ػراءات الشػػاذة كتكجيييػػا مػػف
لغة العرب ،دار الكتاب العربي ،بيركت ،لبناف ،ط1411( ،1ىػ1981-ـ) ،ص.342
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أما بالنسبة لكيفية التكرير فػي ال ٌػراء ف َّ
ػإف كرشػان فى ٌخ ىػـ فػي الكممػة التػي تكػررت فييػا
سبب لترقيؽ األكلى فقط ،فيتػرؾ ترقيقيػا كتي َّ
فخػـ،
َّ
الراء ،فإذا يك ى
كك ًج ىد ه
جد في الكممة راءاف ،ي

كقػػد كقعػػت الػ َّػراء مكػ َّػرٌرةن فػػي خمػػس كممػػات :ض ػ ار انر فػػي ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ

(التكبػػة ،)َُٕ :كًف ػ ار انر فػػي ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ (الكيػػؼ ،)ُٖ :كالف ػرار فػػي ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭼ (األحػ ػزاب ،)ُٔ :كاسػ ػ ار انر ف ػػي ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ (ن ػػكح ،)ٗ :كم ػػد ار انر
في ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ (ىكد ،)ِٓ :كذلؾ َّ
أف ال َّػراء الثانيػة ال ٌػراء المك ٌػررة
فقاؿ حتى ييرل يمعتدال ،كذلؾ َّ
الراء الثانية مفخمة إذ ال مكجػب لترقيقيػا كال َّػراء األكلػى
أف َّ
يك ًج ىد سبب ترقيقيا كىك كسر ما قىبميا َّ
كلكنيا في ةخ ىمت ليتعدؿ المفظ بتفخػيـ الػراءيف ًلمػا في ًػو
()1
مف االنتقاؿ مف تفخيـ إلى تفخيـ فيككف أيسر في النطؽ.
كما ٌأنػو ت َّػـ االخػتبلؼ فػي سػت كمم و
أكرد ابػف
ػات مخصكصػة فػي القػرآف الكػريـ ،ك ى

فيرة بيتان مف الشعر يبينيا فقاؿ في ذلؾ:
()2
َّ
ً
ً
أعمر أ ٍىر يحبل
كبابوي
كتفخيمو ذك انر كست انر ي
لى ىدا جمة األصحاب ي
قاؿ ابف الجزرم(" :فاألصػؿ المطَّ ًػرد) أف يقػع شػيء مػف األقسػاـ المػذككرة منكنػان،
ًً
اء ك ػػاف بع ػػد كسػ ػرة
ف ػػذىب بعض ػػيـ إل ػػى ع ػػدـ اس ػػتثنائو مطمقػ ػان عم ػػى أم كزف ك ػػاف ،كسػ ػك ن
ظيػر ،أك يم ٍػدغـ أك بعػد يػاء سػاكنة ...كالمفصػكؿ
مجاكرة ،أك مفصػكلة بسػاكف صػحيح يم ٍ
ككز انر ،كًامػ انرً ،
(ذكػ انرً ،
بساكف صػحيح مظيػر كمػدغـ ،ثمانيػة أحػرؼ كىػي ً
كسػت انرً ،
كحجػ انر،
ي
()3
قرً ،
ً
كس َّانر)".
كمستى َّان
كص ٍي انر ،ي
فقػػد قػػاؿ القاضػػي" :كقػػد اختمػػؼ الػػركاةي عػػف كرش فػػي سػ ة
ػت كممػػات مخصكصػػة،
كىػػي :ذك ػ انر ،سػػت انر ،إم ػ انر ،كز انرً ،ح ٍج ػ انرً ،
صػػي انر .فػػركل عنػػو جميػػكر أىػػؿ األداء كالتفخػػيـ
ػبعض الترقيػؽ فػ َّ
ف َّ
ػييف ،كالكجيػػاف صػحيحاف ،كاألكؿ مقػ َّػد هـ فػػي األداء،
ػييف ،كركل عنػػو الػ ي
الراء مدغمان فييا ،فبل خبلؼ عف كرش فػي
أما نحك (س انر) مف كؿ ما ى
كاف الساكف قبؿ ٌ
كٌ

()1
()2
()3

اب ػ ػػف الج ػ ػػزرم ،النش ػ ػػر ف ػ ػػي القػ ػ ػراءات العش ػ ػػر ،ج ،2ص ،93القاض ػ ػػي ،الػ ػ ػكافي ف ػ ػػي ش ػ ػػرح
الشاطبية ،ص ،164القاضي ،البدكر الزاىرة ،ص.328
ابف فيرة ،متف الشاطبية ،ص.46

ابف الجزرم ،النشر في القراءات العشر ،ج ،2ص.94
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إف المػدغـ كالمػدغـ فيػو كالشػيء الكاحػد ،فك َّ
ػث َّ
ػار
ترقيقيػا حي ي
ػأف الػراء ىكلًىي ٍ
ػت الكسػرة .كأش ى
ً
ألف عمػػارة الرحػػؿ
النػػاظـ بقكلػػو أعمػ يػر ىر ٍح ػبلن إلػػى رجحػػاف التفخػػيـ فػػي الكممػػات المػػذككرة ٌ
()1
ً
التعاىد لوي".
كىك المنزؿ تكزف بالعناية بو ك ي
()2
في و
تقببل
شرر عنو يي ىرقؽ كميػـ
اف بالتفخيـ ه
بعض ٌ
كحير ى
يقػػكؿ ابػػف الجػػزرم" :يعنػػي قكلػػو تعػػالى :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ (المرسػػبلت:

 )32ف ػػي المرس ػػبلت ،ذى ػػب األكث ػػركف ع ػػف األزرؽ إل ػػى ترقيق ػ ًػو ف ػػي الكق ػػؼ كالكص ػػؿ.
كفخمو صاحب اليدايػة كاليػادم كالعنػكاف
كصاحب التيسير كالشاطبية كالتجريد كالتذكرة،
ٌ
()3
كابف بميمة".
ً
الراء األكلى المفتكحة فػي (بش ىػرر) فػي قكلػو تعػالى :ﭽ
كما ييرقؽ جميع الركاة عف كرش ٌ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ (المرسػ ػػبلت )32 :فػ ػػي سػ ػػكرة المرسػ ػػبلت كص ػ ػبلن ككقف ػ ػان كىػ ػػذا

مخالؼ لؤلصؿ المتقدـ كىك َّ
أمػا يىنػا فسػببو
أف سبب الترقيؽ ىك كجكد كسر قبؿ ال ٌػراء ،ك َّ
ه
ػؼ غيػ يػر
ألنيػػا مكسػػكرة .كاذا كقػ ى
أمػػا الػ ٌػراء الثانيػػة ،فترقػػؽ لمجميػػع؛ ى
كجػػكد كسػػر بعػػدىا ،ك ٌ
كرش عمػػى (بشػ و
ػرر) فى َّخػ ىػـ الػ َّػراء األكلػػى ،كلػػوي فػػي الثانيػػة كجيػػاف :السػػككف المحػػض مػػع
التفخػ ػػيـ ،كالػ ػ َّػركـ مػ ػػع الترقيػ ػػؽ كاذا كقػ ػػؼ عمييػ ػػا كرش رقَّػ ػػؽ ال ػ ػراءيف مع ػ ػان مػ ػػع السػ ػػككف
أف بعػػض أىػػؿ األداء عػػف كرش َّ
المحػض ،أك الػ َّػركـ فػػي الثانيػػة ،ثػػـ بػٌػي ىف َّ
تقبػػؿ عػػف كرش
لفظ حيػراف بتفخػيـ ال َّػراء؛ أم أخػذه كنقمػو عنػو .كمفيػكـ ىػذا َّ
أف الػبعض اوخػر ركاهي عنػو

بػػالترقيؽ عمػػى األصػػؿ .كىػػذا مسػػتثنى مػػف األصػػؿ السػػابؽ كىػػك ترقيػػؽ الػ ٌػراء بعػػد اليػػاء
()4
الساكنة ،فيككف في لفظ حيراف كجياف التفخيـ كالترقيؽ.

()1

القاضي ،الكافي في شرح الشاطبية ،ص ،164كالقاضي ،البدكر الزاىرة ،ص.47

()3

ابف الجزرم ،شياب الديف أبك بكر أحمد بف محمد الدمشػقي(ت835ق) ،شػرح طيبػة النشػر

()2

()4

ابف فيرة ،متف الشاطبية ،ص.46

فػي القػراءات العشػر ،ضػبطو كعمػؽ عميو:الشػي أحمػد ميػرة ،دار الكتػب العمميػة ،بيػركت –
لبناف ،ص.134

أبػك شػامة ،إبػراز المعػػاني ،ص ،252ابػف الجػػزرم ،شػرح طيبػػة النشػر ،ص ،134القاضػػي،
الكافي في شرح الشاطبية ،ص ،164كالقاضي ،البدكر الزاىرة ،ص.334
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كق ػػاؿ المحيس ػػف" :أك بع ػ ىػد ر و
اء مرقق ػػو نح ػػك" :بش ػػرر" م ػػف قكل ػ ًػو تع ػػالى:ﭽ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﭼ (المرسبلت )32 :عند مف رقؽ الراء األكلى.

()1

ك َّ
المبل
ت يا
بعد كسروة
ً
البد مف ترقيقيا ى
إذا ىس ىكىن ٍ
صاح لمسبعة ي
ت بعػػد كس ػرة لمقػ َّػراء السػػبعة بشػػرط أف تكػػكف الكس ػرة
فيجػػب ترقيػػؽ ال ػراء إذا ىس ػ ىكىن ٍ
الراء متكسطة نحكً :ف ٍرعكف ،اإلربةً ،ش ٍػرعةً ،م ٍرىيػة ،أـ متطرفػة نحػك:
البلزمة سكاء كانت َّ
ً
كاف سككنيا اصميان كيػذه األمثمػة أـ عارضػان نحػك:
فاصبر ،فانتصر ،استى ٍغف ٍر ليـ ،سكاء ى
ٍ
()3
سحر مستمر ،ككؿ و
أمر مستقر.
قد قدر ،ه
()2

كىذا يػدلنا عمػى َّ
أف الػراء إذا كانػت سػاكنة متكسػطة فإنيػا ترقػؽ بعػد كسػر أصػمي

متصؿ بيا كلـ يقع بعدىا حرؼ استعبلء في كممتيا نحك (فرعكف) كمػا فػي قكلػو تعػالى:
ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ(النازعات ،)17 :ك(مريػة) كمػا فػي قكلػو تعػالى :ﭽﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ(فصػمت ،)4( )54 :فػػإف كقعػت سػػاكنة بعػػد
و
كسر عػارض متصػؿ أك منفصػؿ فإنيػا تيفى َّخػـ نحػك (اركبػكا) كمػا فػي قكلػو تعػالى :ﭽ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ(ىػ ػ ػ ػ ػ ػػكد ،)41 :أك كممػ ػ ػ ػ ػ ػػة (لمػ ػ ػ ػ ػ ػػف

ارتضػػى) كمػػا فػػي قكلػػو تعػػالى :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ(األنبياء.)28 :

لًػ يكػمةيػ ػػـ التفػ ػػخيػػـ فيي ػػا تىػ ػ ىذلَّػ ػػبل

كما
حرؼ االسػ ػ ػ ػػتعبلء ي
ي
اؤهي
بعد فػ ػر ي

()1

محمػػد سػػالـ محيسػػف ،اليػػادم ،شػػرح طيبػػة النشػػر فػػي الق ػراءات العسػػر كالكشػػؼ عػػف عمػػؿ

()2

ابف فيرة ،متف الشاطبية ،ص.47

()3

أبك شامة ،إبراز المعاني ،ص ،254كابػف الجػزرم ،شػرح طيبػة النشػر ،ص ،137القاضػي،

()4

أبك محمد الحسف بف عمي بف سعيد المقرئ العماني ،القراءات الثماني لمقرآف الكريـ ،تقػديـ:

القراءات كتكجيييا ،دار الجيؿ-بيركت ،ج ،1ص.349

الكافي في شرح الشاطبية ،ص.165

أحمد بف حمػد الخميمػي ،تحقيػؽ كتقػديـ كتعميػؽ :إبػراىيـ عطػكه عػكض كأحمػد حسػيف صػقر،

المجمكعة الصحفية لمدراسات كالنشر ،ط1415( ،1ىػ1995-ـ) ،ص.34
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و
كيجمعيا ً
بًفىر و
ؽ جرل بيف المشاي ً يس ٍم ىسبل
كخ ٍمقيييـ
ص
قظ يخ َّ
ضغط ي
كىذا يعني أف المفظ الذم كقع حرؼ االستعبلء فيو بعد رائً ًو فراء ىذا المفظ تػذل ىؿ
التفخ ػػيـ فيي ػػا لك ػػؿ القػ ػراء؛ أم انق ػػاد بس ػػيكلة ،ف ػػإذا كق ػػع بع ػ ىػد ال ػ َّػر ً
ػرؼ م ػػف أح ػػرؼ
اء ح ػ ه
ى
االسػػتعبلء السػػبعة (كلػػـ يقػػع فػػي القػرآف مػػف حػػركؼ االسػػتعبلء فػػي ىػػذا النػػكع إالَّ القػػاؼ
ػب تفخيميػا ًل يكػ ةؿ القي َّػراء كرش كغيػره سػكاء كانػت سػاكنة كىػي
كالصاد كالضاد كالطاء) كج ى
فػ ػػي :ك(إرصػ ػػادان) فػ ػػي التكبػ ػػة ،ك(مرصػ ػػادان) فػ ػػي النبػ ػػأ( ،لبالمرصػ ػػاد) فػ ػػي الفجػ ػػر ،كف ػ ػي
(قرطاس) في األنعػاـً ،
كرد
ك(فرقػة مػنيـ) فػي التكبػة .ك َّ
أمػا الطػاء ففػي لفػظ صػراط حي ي
ػث ى
()1

عرف ػان .فيجػػب تفخػػيـ الػ َّػراء فػػي ىػػذا لجميػػع القيػرآء
فػػي الق ػرآف الك ػريـ س ػكاء كػػاف منك ػ انر أـ يم َّ
بشػػرط أف يكػػكف حػػرؼ االسػػتعبلء مػػع الػ َّػراء فػػي كممػػة ،كمػػا يذ ًكػ ىػر فػػي األمثمػػة فػػإف كانػػت
الػ َّػراء فػػي كممػػة كحػػرؼ االسػػتعبلء فػػي كممػػة بعػػدىا ،فػػبل اعتبػػار لحػػرؼ االسػػتعبلء حينئػ وػذ
فػػبل يمنػػع ترقيػػؽ الػ ٌػراء لػػكرش س ػكاء حػػا ىؿ بػػيف الحػػرؼ المسػػتعمي كبػػيف الػ َّػراء حائًػػؿ غيػػر
()2
ً
الراء مباشرة نحك :الذكر صفحان.
بعد َّ
كقع ى
األلؼ نحك :ىحص ىرت صدكرىـ أـ ى
ػرؼ اسػتعبلء فػي كممتيػا نحػك ً
(ق ٍرطػاس) كمػا
كىذا ييعني َّأنػو إذا كقػع بع ىػد ال َّػراء ح ي

فػ ػ ػ ػػي قكلػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػػالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﭼ(األنع ػ ػ ػػاـ ،)7 :ك (مرص ػ ػ ػػادان)

()3

كم ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي قكل ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػػالى :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ

أم ػػا إذا انفص ػػؿ عني ػػا ح ػػرؼ االس ػػتعبلء أكؿ الكمم ػػة الثاني ػػة فإني ػػا
ﮬﭼ(النب ػػأٌ ،)21 :

تيرقؽ نحك (فاصبر صب انر جميبلن) كما في قكلو تعػالى:ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ(المعػارج،)5 :
ص ػعةر ىخػ َّػذؾ) كمػػا فػػي قكلػػو تع ػػالى :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ
ك(ال تي ى

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ (لقمػػاف ،)18 :فػػإف كػػاف حػػرؼ االسػػتعبلء الكاقػػع بعػػدىا فػػي
كممتي ػػا مكس ػػك انر ج ػػاز التفخ ػػيـ كالترقي ػػؽ كذل ػػؾ ف ػػي كمم ػػة (ف ػػرؽ) كم ػػا ف ػػي قكل ػػو تع ػػالى:

()1

ابف فيرة ،متف الشاطبية ،ص.47

()2

أبك شامة ،إبراز المعػاني ،ص ،254القاضػي ،الػكافي فػي شػرح الشػاطبية ،ص،166-165

()3

ابف الجزرم ،شرح طيبة النشر ،ص.137

كالقاضي ،البدكر الزاىرة ،ص.342-335
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ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ
(الشعراء.)36 :

و
ففخـ فيذا يح ٍك يموي مبتػذال
عارض أك منفصؿ
كس ور
كما ى
بعد ٍ
كفػػي ىػػذا أمػ هػر بتفخػػيـ الػ ٌػراء لػػكرش إذا كقعػػت بعػ ىػد كسػ وػر عػ و
ػارض يمتَّصػػؿ نحػػك:
ام ػرأة ،امػػرؤ ،ام ػرأ ،عنػ ىػد البػػدء بيػػذه الكممػػات كلجميػػع الق ػراء كرش كغي ػره إذا كقعػػت بعػ ىػد
()1

ػيف البػدء
ىذا الكسر العارض المتصؿ نحك :ارتػابكا ،ارجعػكا ،ارجعػي ،اركعػكا ،اركبػكا .ح ى
بيػػذه الكممػػات ،فيجػػب تفخػػيـ الػ َّػراء فػػي جميػػع مػػا يذكػػر عنػػد القيػ َّراء؛ نظػ انر لعػػركض الكسػػر
ػاف الكس ػػر ف ػػي ى ػػذه األمثم ػػة كنحكى ػػا عارضػ ػان؛ َّ
ألف ىمػ ػزة الكص ػػؿ نفس ػػيا
قبمى ػػوي ،كانم ػػا ك ػ ى
ألنو ال يؤتى بيا إالَّ حػاؿ البػدء لمتكصػؿ إلػى النطػؽ بالسػاكف كاذا كانػت ىمػزة
عارضة؛ ي
()2
الكصؿ نفسيا عارضة كانت حركتيا عارضة .

الراء لجميع القي َّػراء كرش كغيػره إذا كقعػت بع ىػد
كيقكؿ القاضي" :كذلؾ أمر بتفخيـ َّ
ػاف ىػػذا الكسػػر المنفصػػؿ
كسػػر منفصػػؿ عنيػػا بػػأف يكػػكف فػػي كممػػة غيػػر كممتيػػا؛ سػكاء كػ ى
الزمػان نحػػك :ة
رب ارجعػػكف ،الػػذم ارتضػػى بالنسػػبة لمجميػػع ،مػػا كػػاف أبػػكؾ امػ أر سػػكء ،فػػي
ً
ػاف عارضػان نحػػك :قالػػت امػرأة
المدينػػة امػرأة ،بحمػػد ربيػػـ ،بػػأمر ربػػؾ بالنسػػبة لػػكرش .أـ كػ ى
()3
العزيز ،كاف امرأةه خافت".
كترقيقيا مكسكرة عند كصميـ

كلكنيا في كقفيـ مع غيػرىا

كتفخيميا في الكقؼ أجمعي أشمبل
()4
بعد الكس ًػر أك ما تميػبل
ترقؽ ى

ػالراء المكسػػكرة قػػد تكػػكف فػػي أكؿ الكممػػة ،نحػػك :رجػػاؿ ،رسػػالة ،رض ػكاف ،كقػػد
فػ َّ

تكػػكف فػػي كسػػطيا :نحػػك :فػػرحيف ،الشػػاكريف ،الغػػارميف .كقػػد تكػػكف فػػي آخرىػػا نحػػك :إلػػى
شػ و
ػب ترقيقيػػا لكػػؿ
ػيء ينكػػر ،ي
كد يسػػر ،بقػػدر .فػػإذا كانػػت فػػي َّأكؿ الكممػػة أك فػػي كسػػطيا كجػ ى
ػب ترقيقيػا لجميػع القي َّػراء كصػبلن سػكاء كانػت
القراء كصبلن ككقفان ،كاف كانت في آخرىا كج ى
()1
()2
()3
()4

ابف فيرة ،متف الشاطبية ،ص.47

أبػك شػػامة ،إبػراز المعػػاني ،ص ،256ابػف الجػػزرم ،شػرح طيبػػة النشػر ،ص ،138القاضػػي،
الكافي في شرح الشاطبية ،ص ،.167-166ص.167-166
القاضي ،الكافي في شرح الشاطبية ،ص.167

ابف فيرة ،متف الشاطبية ،ص.47
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حركتيػػا أصػػمية نحػػك :مػػف مطػ وػر .أـ عارضػػة نحػػك :ﭽ ﭜ ﭝ ﭼ (إبججراميم  ،(٤٤ﭽ
ﰖ ﰗ ﰘ ﭼ (اإلنسػػاف ،)ِٓ :ﭽﮌ ﭼ( الكػػكثر ،(ِ :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
أمػػا فػي الكقػػؼ فينظػر إلػى مػػا قبميػا فػػإف كػاف مفتكحػان
ﭼ (الكػكثر )ّ :فػػي قػراءة كرش .ك ٌ
نح ػػك :ﭽ ﭕ ﭖ ﭼ (القم ػػر ،)50 :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ (القم ػػر )ْٓ :أك مض ػػمكنان
نحك :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛﭼ (النحؿ ،(َٕ :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ (القمػر ،)ِٓ :أك ألفػان نحػك:
ﭽ ﮪ ﮫﮬ ﭼ (النس ػػاء ،)ُِ :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ (البقػ ػرة .)َُِ :أك كاكان نح ػػك:ﭽ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ (الممػؾ ،)ّ :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ (الممػؾ .)ُِ :أك حرفػان س ً
ػاكنان صػػحيحان

فإن ػػوي يج ػػب تفخيمي ػػا ف ػػي
نح ػػك:ﭽ ﯘ ﯙ ﭼ (الش ػػرح ،)ٓ :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ (الق ػػدرٌ .)ْ :
ً
ً
المضمكمة َّ
فإنيما يفخماف في ىذه األحكاؿ.
المفتكحة ك
ىذه األحكاؿ يكمةيا ككذلؾ حكـ
أف الػػبلـ كالنػػكف متقاربػػاف ف ػػي المخػػرج ،أك أنيمػػا مػػف مخػػرج كاح ػػد
كمعنػػى ىػػذا ٌ
()1

بضرب مف التكسع.

()2

ثانياً 5الالم المفخمة5

ػرؼ يخ ػػرج م ػػف ب ػػيف أكؿ حاف ػػة المس ػػاف م ػػف أدناى ػػا إل ػػى منتي ػػى ط ػػرؼ
ال ػػبلـ ح ػ ه
باعيػة
المساف ،ما بينيا كبيف ما يمييا مػف الحنػؾ األعمػى ممػا فكيػؽ الضػاحؾ كالنػاب كالر ٌ

()3
أمػػا مخػػرج النػػكف فمػػف طػػرؼ المسػػاف بينػػو كبػػيف مػػا فكيػػؽ الثنايػػا . .فيمػػا إذان
ك ٌ
الثنيػػةٌ .
متجػػاكراف فػػي المخػػرج مشػػتركاف فػػي طػػرؼ المسػػاف ،كيشػػتركاف أيض ػان فػػي صػػفة الجيػػر

كفي أنيما مف الحركؼ التي كصػفيا ابػف جنػي بأنيػا بػيف الش َّػدة كالرخػاكة( .)4كىػذا يعنػي
َّ
ليس شديدان كال ًر ٍخكان بؿ يجمع بينيما.
أف البلـ ى

()1

أبك شامة ،إبراز المعاني ،ص ،258القاضي ،الكافي في شرح الشاطبية ،ص.168

()2

كماؿ بشر ،عمـ المغة العاـ-األصكات ،-ص.91

()3

سػػيبكيو ،الكتػػاب ،ج ،4ص ،433كابػػف السػ َّػراج ،األصػػكؿ ،ج ،3ص ،411كابػػف جنػػي ،سػػر
صناعة اإلعراب ،ج ،1ص ،56كابػف عصػفكر ،الممتػع فػي التصػريؼ ،ص ،425كالػداني،

()4

المقرب ،ص..356
التحديد ،ص ،114ابف عصفكرَّ ،
ابف جني ،سر صناعة اإلعراب ،ج ،1ص.69
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كقػػد ذكػػر ابػػف جةنػػي ممػػا كرد بػػالبلـ كالنػػكف قػػكليـ :يسػ َّػكر طبػػرزؿ كطبػػرزف كقػػاؿ:
"ىمػػا متسػػاكياف فػػي االسػػتعماؿ فمسػػت بػػأف تجعػػؿ أحػػدىما أص ػبلن لصػ ً
ػاحبو أكلػػى منػػؾ
ي
ي
()1
ً
لجممو عمى َّ
ضده".
كقػد أغ ٍفػػؿ ليجػةن ثالثػةن كىػػي :طبػػرزد بالػ ٌػداؿ ،فقػػد نقػػؿ الجػكاليقي فػػي المعػ َّػرب عػػف
()2
و
األصػػمعي َّ
أف أصػػؿ الكممػػة بالفارسػ ٌػية
أف فػػي الكممػػة (ثػ ى
ػبلث لغػػات يم ىع َّربػػات) .كذكػػر ٌ
ػأس بالفارس ٌػية ،كمػف ذلػؾ
تىىب ٍرىزىدٌ ،
كأنوي ييػراد :ين ًح ى
ػأس ،ك "التبػر" الف ي
ػأس بف ى
ػت مػف نكاحيػو الف ي
()3
الطَّىب ٍرىزيد مف التَّمر؛ َّ
ض ًربت بالفأس.
ألف نخمتو ٌ
كأنما ي
كق ػػاؿ بع ػػض المح ػػدثيف َّ
أف ال ػػبلـ ح ػػرؼ لث ػػكل ن ػػاتج ع ػػف اتص ػػاؿ ط ػػرؼ المس ػػاف

حرؼ لثكم حنكي(َّ .)5
بالمَّثة( .)4كما كصفىوي كماؿ بشر َّ
بأنوي أسػناني لثػكم ينشػأ
ه
كعدهي ٌ
بأنوي
العميػػا مػػع مقػ َّػدـ المثػػة( .)6كعػ َّػده الػػبعض اوخػػر
عػػف التقػػاء طػػرؼ المسػػاف بأصػػكؿ الثنايػػا ي
()7
العميا ،ثـ َّ
حد ىد مخرجو َّ
بأنوي ًسةني.
حرفان ينشأ عف اعتماد المساف عمى أصكؿ الثنايا ي
أمػػا الػػبلـ :فإنيػػا صػػكت جػػانبي مجيػػكر ،ينطػػؽ بػػأف يتصػػؿ طػػرؼ المسػػاف بالمثػػة
كيرتفػػع الطبػػؽ ،فيسػػد المجػػرل األنفػػي ،عػػف طريػػؽ اتصػػالو بالجػػدار الخمفػػي لمحمػػؽ ،ىػػذا
مع حدكث ذبذبة في األكتار الصكتية.

()8

أف أح ػػد ج ػػانبي المس ػػاف ،أك كمييم ػػا يس ػػمح لميػ ػكاء
كمعن ػػى أن ػػو ص ػػكت ج ػػانبيٌ ،
الخارج مف الرئتيف بالمركر بينو كبيف األضراس ،في الكقت الذم ال يمكنو فيو المركر

()1

ابف جةني ،الخصائص ،ج ،2ص.82

()3

المعرب مف الكبلـ األعجمي عمى حركؼ المعجـ ،ص.113
الجكاليقي،
َّ

()2
()4

المعرب مف الكبلـ األعجمي عمى حركؼ المعجـ ،ص.113
الجكاليقي،
َّ

حسػػاف ،تمػػاـ ،منػػاىج البحػػث فػػي المغػػة ،ص ،133كعمػػر ،أحمػػد مختػػار  ،د ارسػػة الصػػكت
المغكم ،ص.271

()5

بشر ،كماؿ ،عمـ المغة العاـ-األصكات ،ص.91

()7

السعراف ،محمكد عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ،دار النيضػة العربيػة ،بيػركت ،ص-169

()8

عبد التكاب ،رمضاف ،المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم ،ص.47

()6

بشر ،كماؿ ،عمـ المغة العاـ-األصكات ،ص.89
.171
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مف كسط الفـ ،لحيمكلة طرؼ المساف المتصؿ بالمثة دكف ذلؾ.

()1

كاألصؿ في صكت البلـ الترقيؽ ،إالٌ أنو –كما يذكر عمماء القراءات -يفخـ فػي

لفظ الجبللػة (اهلل) إذا لػـ يسػبقو صػكت مػف أصػكات الكسػرة ،كمػا أنيػـ يجيػزكف تفخيمػو،
المطبق ػػة؛ مثػػؿ :الص ػػبلة،
إذا تػػبلهي صػػكت م ػػف أص ػكات الفتحػػة ،كس ػػبقو أحػػد األص ػكات ي

كالطبلؽ ،كالظبلـ ،كالضبلؿ.

()2

كم ػػا يكص ػػؼ ال ػػبلـ َّ
ػرؼ منح ػػرؼ كذل ػػؾ َّ
ألف؛ "المس ػػاف ينح ػػرؼ في ػػو م ػػع
بأن ػػوي ح ػ ه
الصػكت كتتجػافى ناحيتػا مسػتدؽ المسػاف عػف اعت ارضػيما عمػى الصػكت فيخػرج الصػػكت
()3

مف تينؾ الناحيتيف كمما فكيقيما".
كمػػا ك ً
ػؼ الػػبلـ بأنػػو حػػرؼ ذلقػػي؛ كسػػبب ىػػذه التسػػمية َّ
أف طػػرؼ المسػػاف ىػػك
صػ ى
ي
ً ()4
الذم يشارؾ في انتاجو .
()7

كمف صفاتو أنو حرؼ مجيكر( ،)5كجانبي( ،)6كمائع.

يقػػع يكػ هؿ مػػف الػراء كالػػبلـ ضػػمف حػػركؼ الػػذلؽ كىػػي ثبلثػػة" :الػ َّػراء ،الػػبلـ ،النػػكف"
كتبعػان لتقػػارب مخػػارج األصػكات ضػػمف كػػؿ مجمكعػػة كضػػيؽ حيػػز كػػؿ منيػػا داخػػؿ الفػػـ،
َّ
فإنػػوي مػػف الطبيعػػي أف يحػػدث تػػداخؿ ب ػػيف ىػػذه األص ػكات أك اخػػتبلط بعضػػيا ببعض ػػيا
ػكد مػػثبلن بػػيف الحػػاء كاليػػاء،
اوخػػر ،أك حمػػكؿ أحػػدىا مكػػاف أك محػػؿ اوخػػر ،كىػػذا معيػ ه

()1

عبد التكاب ،رمضاف ،المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم ،ص.48

()2

عبد التكاب ،رمضاف ،المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم ،ص.48

()4

اب ػػف جن ػػي ،س ػػر ص ػػناعة اإلعػ ػراب ،ج ،1ص ،71اب ػػف عص ػػفكر ،الممت ػػع ف ػػي التصػ ػريؼ،

()5

حساف ،تماـ  ،مناىج البحث في المغة ،ص ،133محمكد السعراف ،عمـ المغة مقدمة لمقارئ

()3

ابف جني ،سر صناعة اإلعراب ،ج ،1ص.69

ص ،429االستراباذم ،شرح شافية ابف الحاجب ،ج ،2ص.174

العرب ػ ػػي ،ص ،171أن ػ ػػيس  ،إبػ ػ ػراىيـ  ،األصػ ػ ػكات المغكي ػ ػػة ،ص ،64بش ػ ػػر ،كم ػ ػػاؿ ،عم ػ ػػـ
األصكات ،ص.3485

()6
()7

عمر  ،أحمد مختار  ،دراسة الصكت المغكم ،ص.271

اسػػػتيتية ،سػ ػػمير ،األص ػ ػكات المغكيػ ػػة رؤيػ ػػة عضػ ػػكية كنطقيػ ػػة كفيزيائيػ ػػة ،ص ،161أنػ ػػيس،

إبراىيـ ،األصكات المغكية ،ص ،24بشر ،كماؿ  ،عمـ األصكات ،ص.359
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كبيف القاؼ كالكاؼ ،كبيف الضاد كالظاء،كبيف السيف كالصاد ،كبيف الزام كالسيف ،كبػيف
التاء كالطاء ،كأيضان بيف الر ً
اء كالبلـ.

كال ريػػب فػػي َّ
أف فقيػػاء المغػػة فػػي الماضػػي قػػد أحسػكا بالعبلقػػة الصػػكتية بػػيف ىػػذه

الحػػركؼ الثبلثػػة ،فجمعكىػػا تحػػت اسػػـ كاحػػد كىػػك الحػػركؼ الذلقيػػة  .Apicalesكتمتػػاز
ىذه المجمكعة بكضػكحيا الصػكتي ،فيػي شػبيية بأصػكات المػيف ،ليسػت شػديدة ال ييسػمع

الرخػػكة .كلػػذا عػ َّػدىا
معيػػا انفجػػار كليسػػت رخػػكة فػػبل يكػػاد ييسػػمعي ليػػا ىحفيػػؼ األص ػكات ة
()1
القدماء مف األصكات المتكسطة بيف َّ
الرخاكة.
الشدة ك ة

كم ػػا َّأن ػػوي مػ ػػف الظػ ػكاىر الت ػػي تتناكليػ ػػا ال ةد ارس ػػات المغكي ػػة فػ ػػي مج ػػاؿ المسػ ػػانيات
كالصكتيات في كبلـ البشر ظاىرة التبادؿ أك التناكب بيف بعض الحػركؼ بسػبب تقػارب
مخارجيا الصكتية ،مف مثؿ ما يككف بيف الزام كالسيف و
بكجو عاـ كيكثػر ذلػؾ أيضػان فػي

العربية بيف الحاء كالياء ،كبيف القػاؼ كالكػاؼ كبػيف الضػاد كالظػاء كبػيف الػر ً
اء كالػبلـ...
ً
ػاـ ،كركػ ىػد كل ىكػ ىػد أم لىػ ًػزىـ
كال سػػيما ضػ ٍػم ىف حػػركؼ الػػذلؽ .ففػػي كػػبلـ العػػرب ىرىبػ ىػد كلىىبػ ىػد أم قػ ى
()2
أبعد ،كالخيزرم كالخيزلي...
قذؼ ك ى
ؼ أم ى
كجمى ى
كج ىر ى
كسكت .ى
ى
ؼ ى
أشار ،ى
كرمز كلى ىم ىز أم ى
كالتػػداخؿ بػػيف الحػػركؼ الػػذلؽ كثيػػر الكقػػكع فػػي كػػبلـ العػػرب كأيض ػان فػػي ق ػكافي

أشػػعارىـ ،بحيػػث يحػػؿ حػػرؼ محػػؿ حػػرؼ آخػػر .مػػف ىػػذا القبيػػؿ مػػثبلن مػػا يقػػع بػػيف الػ َّػراء

أمػػا الػ َّػراء فمنحرفػػة مػػف مخػػرج النػػكف إلػػى الػػبلـ لمزيػػة
كالنػػكف ،كفػػي ذلػػؾ يقػػكؿ الخميػػؿ" :ك ٌ
()3
دمجكىا في ظير المساف عند الكبلـ ،كلقرب مخارجيا يبدؿ بعضيا مف بعض".
تيػػدغـ الػػبلـ فػػي ثبلثػػة عشػػر حرف ػان 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

()1
()2
()3
()4

أنيس ،إبراىيـ ،األصكات المغكية ،ص.36

األندلسي ،أبك حياف محمد بف يكسؼ ،تػذكرة النحػاة ،تحقيػؽ :عفيػؼ عبػد الػرحمف ،مؤسسػة

الرسالة ،بيركت ،1986 ،ص.25

الفراىيدم  ،العيف  ،ج ،1ص.52

المقرب ،ص ،364العبيدم ،مباحث في عمـ المغة كالمسانيات ،ص.163
ابف عصفكرَّ ،
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أحسف مف سائرىا ( ،)1نحك" :ىؿ أريػت" كيمييػا إدغاميػا فػي الطػاء نحػك "إنػؾ طبيبػان" ،ثػـ

الداؿ ،نحك "ىػؿ دنػا" ثػـ الصػاد فالسػيف فػالزام ثػـ الثػاء فالػذاؿ
التاء ،نحك (ىؿ تعمـ) ثـ ٌ
()2
فالظاء ،ثـ الفاء فالشيف.
ثـ يأتي في آخرىا إدغاميا في النكف ،كالبياف فييػا أحسػف ،أمػا إدغػاـ النػكف فييػا
فيك مكقكؼ عمييا دكف سائر الحركؼ.

()3

ككمػػا كانػػت الػراء ذات درجػػات فػػي التصػػكيت ،جعمػػت منيػػا أنكاعػان منيػػا المائعػػة،

كفي بعض المغات الـ ميمكسة صامتة.

()4

كتتميػ ػػز بػ ػػأف طػ ػػرؼ المسػ ػػاف يرتفػ ػػع فػ ػػي النطػ ػػؽ بيػ ػػا حتػ ػػى يعتمػ ػػد عمػ ػػى الحنػ ػػؾ،
كتػػنخفض ح ػكاؼ المسػػاف الجانبيػػة بطريقػػة تسػػمح لمي ػكاء أف يمػػر مػػف جكانبػػو ،فيػػرل مػػف
ىذا أف بينيما كبيف األسنانيات نقطة اشػتراؾ ...كىنػاؾ نكعػاف آخػراف مػف الػبلـ المبممػة،
كتتميز باستعبلء الجزء األمػامي مػف المسػاف ،نحػك الحنػؾ الصػمب؛ كاألخػرل مػف أقصػى
الحنػػؾ الرخػػك ،كالػػبلـ التػػي فػػي أقصػػى الحنػػؾ كانػػت فػػي البلتينيػػة ،كىػػي مسػػتعممة فػػي
()5

المغات السبلفية ،حتى اوف.

كفػػي العربيػػة الػػبلـ المفخمػػة ،كالػػبلـ المرققػػة ،كيمكػػف أف تمثػػؿ األكلػػى فػػي لفػػظ
الجبللػػة (اهلل) ،كالثانيػػة فػػي لفػػظ (الفتػػة) –مػػثبلن -كىاتػػاف البلمػػات تنطقػػاف بػػنفس الصػػكرة

في مثؿ  Lamp-Allفي بعض المغات األكركبية.

كقػ ٌػكة شػػبو الػػبلـ بػػالراء أدل بيػػا إلػػى أف يقػػع المسػػاف بػػنفس العيػػكب التػػي تعتػػكر
ػث
المساف في الراء ،فمف المثغات في البلـ تحكيميا إلى اليػاء -كمػا أشػار الجػاحظ ،-حي ي

يقػػكؿ" :فيقػػكؿ بػػدؿ قكلػػو :اعتممػػت :اعتييػػت ،كبػػدؿ جمػػؿ :جمػػي .كآخػػركف يجعمػػكف الػػبلـ

()1

ابف عصفكر ،الممتع ،ج ،2ص.693

()3

المقرب ،ص.365
ابف عصفكرَّ ،

()5

فندريس ،المغة ،ص.53

()2
()4

سيبكيو ،الكتاب ،ج ،2ص.417
فندريس ،المغة ،ص.52
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ػرض لعمػػر أخػػي ىػػبلؿ ،فإنػػو كػػاف إذا أراد أف يقػػكؿ :مػػا العمػػة فػػي ىػػذا،
كاف ػان ،كالػػذم عػ ى
()1
قاؿ :مكعكة في ىذا".
ػاء أك لمظَّ ً
أك الطَّ ً
الـ لًص ً
كرش فىتٍ ىح و
اء قىٍب يؿ تىىنزال
ػادىا
كغمَّ ى
ظ ه
ى
ى
()2
طمى ًع ٍأيضان ثيَّـ ظى َّؿ ىكيي ٍكصبل
صبلتً ًيػـ
كم ٍ
ت أك يس ةك ٍ
إذا فيتًح ٍ
نت ىك ى
ى
الـ مفتكح ػػة كقع ػػت بع ػػد ح ػ و
كرش يك ػ َّػؿ و
ػرؼ م ػػف ى ػػذه االح ػػرؼ الثبلث ػػة،
فق ػػد ىغمَّ ػػظ ه
الصػػاد ،كالطػػاء ،كالظػػاء س ػكاء كانػػت الػػبلـ مخففػػة ،أـ مشػ َّػددة اـ متكسػػطة أـ متطرفػػة.

أف تككف األحرؼ الثبلثة مفتكحة أك سػاكنة ،كالكاقػع فػي القػرآف الكػريـ مػف الصػاد
بشرط ٍ
المفتكح ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػع ال ػ ػ ػػبلـ المخفف ػ ػ ػػة :ﭽ ﭡﭼ (البقػ ػ ػ ػرة ،)3 :ﭽﭻ ﭼ (البقػ ػ ػ ػرة،)ُٕٓ :

صػ ػ ػ ػػؿ،
ص ػ ػ ػ ػمىت ،يكصػ ػ ػ ػػؿ ،فى ى
ﭽﮙﭼ (األنعػ ػ ػ ػػاـ ،)ِٗ :ﭽ ﮑ ﭼ (الرعػ ػ ػ ػػد ،)ِّ :فى ى
فصػ ػبلن ،مفص ػػبلت ،كم ػػا ص ػػمبكه .كم ػػع ال ػػبلـ المش ػػددة :مص ػػمَّى ،فى َّ
ص ػػمَّى ،أك
يم َّ
ص ػػمى ،يي ى
ى
ي ى
ي َّ
صػ ػمى ٍك ىف،
صػ ى ٍ
ػبلىا ،ى
كسي ٍ
ص ػػمى ،ىي ٍ
صػ ػمىى ،ىسىي ٍ
أم ػػا الص ػػاد الس ػػاكنة فكقع ػػت ف ػػي :ىي ٍ
ي ى
ص ػػم يبكا .ك ٌ
ص ػمىب ،مػػف أصػػبلبكـ ،كأصػػمح ،كأصػػمحكا ،إصػػبلحان ،اإلصػػبلح،
اص ػمى ٍكىا ،فىيي ٍ
ىيص ػمى ٍكنياٍ ،
كفصػػؿ الخطػػاب .كالكاقػػع فػػي الق ػرآف مػػف الطػػاء المفتكحػػة مػػع الػػبلـ المخففػػة :الطَّػػبلؽ،
َّ
َّ
طػ ػ ىؿ ،يم ىعطَّم ػػة ،طمبػ ػان .كم ػػع المش ػػددة :كالمطمَّق ػػات،
كب ى
مع ،ى
ػع ،ف ػػاط ى
كانطم ػػؽ ،ف ػػانطمقكا ،أطمى ػ ى
طىمَّ ٍقػػتيـ ،طمَّق يكػ َّػف ،طىمَّقتمػػكى َّف .كأمػػا الطػػاء السػػاكنة فكقعػػت فػػي مكضػػع كاحػػد :حتػػى م ٍ ً
ػع
ي
ٌ
طمػ ى
ى
ظمىػ ىػـ ،ظممػكا ،كمػػا ظممكنػػا .كمػػع
الفجػػر .كالكاقػػع مػػف الظػػاء المعجمػػة مػػع الػػبلـ المخففػػة :ى
ظمٍَّمنػػا ،فى ىَّ
َّ
أمػػا الظػػاء السػاكنة فكقعػػت فػي :كمػػف أظمػػـ ،كاذا
المشػ ٌددة :ك ى
ظمػت ،ظػػؿ كجيػو .ك ٌ
()3
ظمى يمكف ،فيظممف.
ظمى ىـ ،كال يي ٍ
أٍ
َّ
االكؿ أف تكػػكف الػػبلـ مفتكحػػة
كصػػفكة القػػكؿ ٌ
أف الػػبلـ تيغمػػظ لػػكرش بثبلثػػة شػػركط ٌ
كذك ػػر الن ػػاظـ ى ػػذا الش ػػرط بقكل ػػو :ف ػ ي و
كف،
ػتح الـ ف ػػإذا كان ػػت ال ػػبلـ مض ػػمكمة نح ػػك :ييص ػػم ى
طميعي .أك مكسكرة ىن ٍح ىك :ييصمةى عميكـ ،إالٌ مف ظيمً ىػـ ،كأليصػمً َّبنكـ .أك سػاكنة نحػك:
لىظىمكا ،تى ٍ
و
ً
يقع أح يػد ىػذه
ص ٍمنا ،فى ى
ظ ٍمتيـ .فإنيا تيرقؽ لكرش حينئذ ،كالشرط الثاني ٍ
ص ٍمصاؿ ،كلقد ىك ى
أف ى
()1

الجاحظ ،البياف كالتبييف ،ج ،1ص.35

()2

ابف فيرة ،متف الشاطبية ،ص.48

()3

أبك شامة ،إبراز المعاني ،ص ،262-261القاضي ،الكافي فػي شػرح الشػاطبية ،ص-171
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الحركؼ قب ىؿ البلـ  ...كذكر الناظـ ىذا الشػرط بقكل ًػو قبػؿ ،فػإذا كقػع أح يػد ىػذه الحػركؼ
َّ
َّ ً
أف يكػػكف أحػػد
بعػ ىػد الػػبلـ يرقةقىػػت نحػػك :لى ىسػػمطيي ٍـ ،كليتمطػػؼ ،فاسػػتى ٍغمىظٌ ،إنيػػا لىظىػػى .كالثالػػث ٍ
ىذه الحػركؼ مفتكحػان أك سػاكنان ...كذكػر النػاظـ ىػذا الشػرط بقكلػو :إذا فيتًحػت أك يسػ ةكنت
صػػمت ،يعطةمػػتً ،ظػػبلؿ.
فػػإذا كػػاف مضػػمكنان نحػػك :الظمَّػػة فػػي ظيمىػ وػؿ .أك مكسػػك انر نحػػك :في ة
()1
ب ترقيؽ البلـ.
كج ى
ى
ً
َّ
صاالن ً
المفى َّخ يػـ في ة
ضػ ػ ػػبل
كع ٍن ىدما
كفي ى
طا ىؿ يخ ٍم ه
ؼ ىم ٍع ف ى
يي ىسكػ ػ يػف ىكٍقفػ ػ ػان ك ي
()2
ات الي ػػاء مني ػ ػػا ك ػي ػ ً
كحػكػ ػػـ ىذك ً
كعند يريء ً
كس اول ترقيقييا اعتمى
ػذه
ى
ي ي ى
فق ػػد اختم ػػؼ ال ػػركاةي ع ػػف كرش فيم ػػا حال ػػت في ػ ًػو األل ػػؼ ب ػػيف الط ػػاء كال ػػبلـ ،كب ػػيف
الصاد كالبلـ .كقد حالت األلؼ بيف الطاء كالبلـ في:ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ (طػو:

ٖٔ( ،ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﭼ (األنبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء ،)ْْ :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ (الحديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد:
ُٔ) ،كحال ػػت األل ػػؼ ب ػػيف الص ػػاد كال ػػبلـ ف ػػي ﭽ ﯴ ﭼ (البقػ ػرة ،(ِّّ :كﭽ ﮌ ﭼ
(التكبػػة .)َُِ :فػػركل بعػػض الػػركاة عػػف كرش تغميظيػػا ،كركل بعضػػيـ ترقيقيػػا .كعمػػى

ػكر أى ػػؿ األداء َّ
كرج ىحػػوي ف ػػي النش ػػر ،ككػػذلؾ اختم ػػؼ ال ػػركاة عنػػو ف ػػي ال ػػبلـ
التفخػػيـ جمي ػ ي
ػؼ عمييػػا فػػي أف يكصػػؿ فػػي
المتطرفػػة المفتكحػػة الكاقعػػة بعػػد أحػػد األحػػرؼ الثبلثػػة إذا يكًقػ ى

ص ػ ىؿ بػػالبقرة ،ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ (األنعػػاـ ،)ُُٗ :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ
البق ػرة كالرع ػدَّ ،
كلمػػا فى ى
ﯽ ﭼ (األعػ ػراؼ ،)ُُٖ :كظ ػ َّػؿ كجي ػػو َّ
الزخ ػػرؼ ،ﭽ ﭱ ﭲ ﭼ (ص:
بالنح ػػؿ ك ي

َِ) .فركل لو في كػؿ الكجيػاف كالتغمػيظ أرجػح .ككػذلؾ اختمػؼ عػف كرش فػي البلمػات
()3

الكاقعة بعد الصاد كبعدىا ألؼ منقمبة عف الياء ،إذا لـ تكف األلؼ رأس آية.

()1

ابف الجزرم ،شرح طيبػة النشػر ،ص ،141القاضػي ،الػكافي فػي شػرح الشػاطبية ،ص،171
القاضي ،البدكر الزاىرة ،ص.343

()2

ابف فيرة ،متف الشاطبية ،ص.48

()3

أبك شامة ،إبراز المعػاني ،ص ،263-262ابػف الجػزرم ،النشػر فػي القػراءات العشػر ،ج،2

ص ،112القاض ػ ػػي ،الػ ػ ػكافي ف ػ ػػي ش ػ ػػرح الش ػ ػػاطبية ،ص ،172القاض ػ ػػي ،الب ػ ػػدكر ال ازىػ ػ ػرة،
ص.314
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كفػػي ذلػػؾ يقػػكؿ القاضػػي" :كقػػد كردت فػػي مصػػمى فػػي :كاتخػػذكا مػػف مقػػاـ إبػراىيـ
م َّ
صػػمَّى ،ىيصػػبلىا مػػذمكمان باإلس ػراء ،كيصػػمى سػػعي انر
صػػمى بػػالبقرة ،حػػاؿ الكقػػؼ عمػػى يم ى
ي ى
باإلنشقاؽ ،يصمى النػار الكبػرل بػاألعمى ،سيصػمى نػا انر ذات ليػب ،فأخػذ لػوي بعػض أىػؿ
االداء بتغم ػػيظ ى ػػذه البلم ػػات كبعض ػػيـ بترقيقي ػػا ...كقكلن ػػا إذا ل ػػـ تك ػػف األل ػػؼ رأس آي ػػة
كعًم ىػـ فػي بػاب الفػتح كاإلمالػة َّ
أف
احتراز عمػا إذا كانػت األلػؼ التػي بع ىػد الػبلـ رأس آيػة ،ي
َّ
فإنػو يتع َّػيف ترقيػؽ
ليس لوي في رءكس اوم إال التقميؿ ،فإف كانت األلػؼ رأس آيػةٌ ،
كرشان ى

البلـ مع التَّقميؿ ،كىذا معنى قكلو كعند رءكس اول ترقيقيا اعتمى".
ك يك بؿ لى ىدل اسـ ً
ؽ يم ىرتةػ ػ ػ ػ ػ ػػبل
اهلل ًمف ىب ٍع ًد ىك ٍسروة
ييػرًققييػ ػ ػػا حتػػى ىي ػ يػرٍك ي
()2
فىتى َّـ نًظىاـ َّ
صبل
كض َّم ػ ػ وػة
كم ػ ػ ػ ػػا فى َّخ يم ٍكهي ىب ٍع ىد فىتٍػ ػ ػ وػح ى
الش ٍم ًؿ ىك ٍ
صبلن كفى ٍي ى
ي
هلل كآيات ًػو ،أفػي اهلل شػؾً ،
فإذا كقىع لفظ الجبللة بعد كسػرة نحػك :أيػا ً
هلل األم يػر ،مػا
ى ى
ػيد اهلل ،قػاؿ اهلل كتػاهلل .أك
ً
ػع بعػد فتحػة نحػك :ش ى
يفتح اهللي .فكؿ القيَّراء يي ىرققكف المو كاذا كق ى
بعػ ىػد ضػ ٌػمة نحػػك :كاذ قػػالكا الميػ َّػـ ،رسػػؿ اهلل ،عميػػوي اهلل .فػػي ق ػراءة حفػػص فجميػػع القيػ َّػراء
ة
أذف لك ػػـ بي ػػكنس ،آهلل خي ػػر بالنم ػػؿ ،سػ ػكاء ق ػػرئ
ػكف الـ آهلل ى
ػكف الم ػػو كك ػػذلؾ ييغمظ ػ ى
ييغمظ ػ ى
()3
كبلىما بالتسييؿ أـ باإلبداؿ.
ي
()1

كقػاؿ القاضػػي " :إذا قػ أر كرش :أفغيػػر اهلل ،كلػػذكر اهلل ،ذكػػر اهلل .كأمثػػاؿ مػػا ذكػػر

َّ
فخػػـ لفػػظ الجبللػػة مػػع ترقيػػؽ الػ َّػراء ،كاذا قػ أر السكسػػي "حتػػى نػػرل اهلل" بػػالفتح تعػ ٌػيف تفخػػيـ
لفظ الجبللة .كاذا قػ أر باإلمالػة فمىػوي فػي لفػظ الجبللػة التفخػيـ كالترقيػؽ .كقػكؿ النػاظـ حتػى

ػركؽ يمػ ىػرتةبلن ،الضػػمير فػػي يػػركؽ يعػػكد عمػػى لفػػظ الجبللػػة اهلل ،كمػرتبلن اسػػـ مفعػػكؿ كىػػك
يػ ى
حاؿ أم حتى يسػحف لفػظ اهلل حػا ىؿ ترتيم ًػو .كقكلػو فىػتى َّـ نظػاـ الشػمؿ الػ ؛ أم ىك يمػ ىؿ جمػع
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".

()1

القاضي ،الكافي في شرح الشاطبية ،ص ،172القاضي ،البدكر الزاىرة ،ص.343

()2

ابف فيرة ،متف الشاطبية ،ص.48

()4

القاضي ،الكافي في شرح الشاطبية ،ص.173

()3

أبك شامة ،إبراز المعاني ،ص ،265-264القاضي ،الكافي في شرح الشاطبية ،ص.173
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أمػا
أف الترقيؽ في البلـ ىك األعـ كاألكثر ،كعميو كؿ القيَّراءَّ ،
يتضح لنا مف ذلؾ ٌ
التفخيـ فييا فقميؿ(.)1

كلما كانت األصكات المفخمة تحتاج عند إنتاجيا إلى جيػد عضػمي ازئػد( .)2مػاؿ
ٌ
النطؽ بالبلـ كثيرة االستعماؿ إلى الترقيؽ تخفيفان مف ىذا الجيد.

كنخمص مما سبؽ إلى النتائج التالية:

 -1الراء مفخمة في أصؿ نطقياٌ ،إال أنيا ترقؽ إذا كانت ساكنة بعد كسر ،بشرط أف
كممة ك و
يككف الكسر مكصبلن بالراء في و
احدة .
 -2تفخـ الراء إذا كردت في أم و
اسـ أعجمي ،مثؿ إبراىيـ ،اسرائيؿ ،عمراف.

و
 -3تفخـ الراء إذا كقعت ساكنةن بعد و
عارض متصؿ أك منفصؿ .
كسر
و
ً
ً
بحرؼ مف حركؼ
الضمة أك
بالفتحة أك
 -4تككف الراء مفخمةن إذا كانت متبكعةن

االستعبلء كىي الطاء كالظاء كالصاد كالضاد كالقاؼ كالخاء كالغيف .بشرط أف
و
و
بضمة  .كتككف الراء بخبلؼ ذلؾ
بفتحة أك
تككف ىذه الحركؼ نفسيا متبكعةن

مرققةن إذا كانت متبكعةن بكسروة أك بالياء نصؼ الحركة .
و
بحرؼ مستف وؿ تعمٌؽ التفخيـ أك الترقيؽ بالحركة السابقة ،
 -5إذا كانت الراء متبكعةن
فيككف التفخيـ إذا كانت ىذه الحركة فتحة أك ضمة  ،كيككف الترقيؽ إذا كانت

الحركة كسرةن .

و
و
مستعؿ متبكعان ىك اوخر بكسروة جاز الترقيؽ
بحرؼ
 -6إذا كانت الراء متبكعةن
كالتفخيـ إال أف الترقيؽ أكثر .

 -7أما البلـ فإذا كانت مسبكقةن مباشرةن بإحدل الحركؼ المطبقة األربعة كىي الصاد،
و
و
بفتحة أك
بضمة لزـ التغميظ  .فيجب إذان
الضاد ،الطاء ،الظاء ككانت متبكعةن
قراءة (فص هؿ) ك(نطميب) ك(أضمَّنا) ك(أظمىـ) بتغميظ البلـ .
 -8إذا كانت البلـ بيف الصاد كالطاء فقط ( أم باستثناء الضاد كالظاء) كبيف البلـ
و
بفتحة ( باستثناء الضمة ) جاز التغميظ نحك (صبلة)
فتحة ككانت البلـ متبكعةن
ب).
ك( ى
طمى ى

()1
()2

القيسي ،الكشؼ ،ج ،1ص ،221القرطبي ،المكضح في التجكيد ،ص.119

استيتية ،سمير ،األصكات المغكية رؤية عضكية كنطقية كفيزيائية ،ص.143
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 -9إذا كانت البلـ مسبكقةن أك متبكعةن بكسروة بطؿ التغميظ .
 3.2أثر أصوات التفخيم في الصوائت في بنية الكممة العربية5

ً
اء يح َّانر
الصائت ىك الصكت المجيكر الذم يحدث أثناء النطؽ بو أف يمر اليك ي
كدكف أف يضيؽ
دكف أف يقؼ في طريقو أم عائؽ أك حائؿ،
ى
طميقان خبلؿ الحمؽ كالفـ ،ى
()1
مجرل اليكاء ضيقان مف ً
شأنو أف يحدث احتكاكان مسمكعان.
عرؼ الصكائت َّ
دكف أف يعترضيا حاجز يسد
كتي َّ
بأنيا :األصكات التي تخرج ى
ضيقو .لذلؾ اعتمد نطقيا عمى اىتزاز الكتريف الصكتييف الذم ييكلةد
مجرل النطؽ أك يي ٌ
()2

َّ
أحادية التصكيت كترَّية.
الجير ،فالصكائت كميا مجيكرة ،كىي
كالصائت ىك الصكت الذم يمد ً
فيو الصكت؛ لذا نجد سيبكيو يصؼ الصكائت
يى
العربية باتساع مخارجيا ،فيصؼ الكاك كالياء بالمينة في قكل ًو" :كمنيا المينة :كىي الكاك
()3

كالياء؛ َّ
ألف مخرجيا يتسع ليكاء الصكت أشد مف اتساع غيرىما".

أف فيو اتساعان أشد
كقد
ى
كصؼ سيبكيو صكت األلؼ بنفس صفات سابقيو ،إالٌ ى
حرؼ اتسع ليكاء الصكت
منيما ،كلذا كصفىوي بالياكم في قكلو" :كمنيا الياكم :كىك
ه

ألن ىؾ قد تضـ شفتيؾ في الكاك ،كترفع الياء
مخرجو ٌ
أشد مف اتساع مخرج الياء كالكاك؛ ٌ
()4
ً
الحنؾ كىي األلؼ".
لسانؾ ًقىب ىؿ
ب سيبكيو الصكائت العر َّبية ترتيبان تصاعديان بدأ فيو بأكسعيا مخرجان فقاؿ:
كقد رتَّ ى
ثـ
أكس يعيي َّف مخرجان :األلؼَّ ،
"كىذه الثبلثة أخفى الحركؼ التساع مخرجيا ،ك ي
أخفاى َّف ك ى

ثـ الكاك".
الياءَّ ،

()5

()1

بشػر ،كمػػاؿ ،عمػػـ المغػػة العػػاـ ،األصػكات ،ص ،74رمضػاف عبػػد التػكاب ،المػػدخؿ إلػػى عمػػـ

()2

أحمػ ػ ػػد محمػ ػ ػػد قػ ػ ػػدكر ،مبػ ػ ػػادئ المسػ ػ ػػانيات ،دار الفكػ ػ ػػر المعاصػ ػ ػػر ،بيػ ػ ػػركت ،لبنػ ػ ػػاف ،ط،2

()3

سيبكيو ،الكتاب ،ج ،4ص.435

()5

سيبكيو ،الكتاب ،ج ،4ص.436

()4

المغة ،ص.91

(1419ىػ1999-ـ) ،ص.88

سيبكيو ،الكتاب ،ج ،4ص.436
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َّ
كصؼ سيبكيو التساع مخارج ىذه الحركؼ يدؿ عمى ما ييصاحبيا مف رفع
إف
ى
الصكت ،كامتداده فييا .مما أكسبيا كضكحان سمعيان ال نجدهي في الحركؼ الصامتة.

بأنيا ىاكية في اليكاء ،فمـ يكف ليا ىحيةز تينسب
كقد ذكر ذلؾ الخميؿ ككصفيا ٌ
()1
إليو إالٌ الجكؼ.
كما َّ
أف الصكائت تمتاز مف الصكامت بكضكحيا السمعي ،ككثرة دكرانيا في

َّ
عكض افتقارىا إلى مخارج دقيقة ثابتة
الكبلـ ،كاعتمادىا عمى طيرؽ
تشكيمية متعددة تي ة
()2
كما ىي الحاؿ في األصكات الصامتة.
كيبدك َّ
أف الميزة األخيرة جعمت الصكائت مف أصعب األصكات ينطق نا عمى
َّ
أف تعمٌمو الصكامت ال يشيد مثؿ ىذه
المتكمـ الذم يتعمَّـ المغة
األجنبية ،عمى حيف ٌ
الصعكبة لسيكلة كصؼ الصكامت كاشتراؾ المغات في كثير منيا.

()3

كال ب َّد مف اإلشارًة يىنا إلى َّ
ليجيةن
أف نطؽ الصكائت ىك الذم ييعطي المغة صف نة ٌ
سكف احساسان دقيقان بأم خركج عمييا كال َّ
سيما مف األجنبي.
يعتادىا أىؿ المغة ،فيح ى
كليذا كمو –كما يقكؿ إبراىيـ أنيس -اضطر العمماء المحدثكف إلى استنباط

عامة لؤلصكات الصائتة ،بيا تيقاس أصكات الميف في كؿ لغة كتينسب إلييا.
مقاييس ٌ
()4
كقد قبسكا ىذه المقاييس مف عدد مف المغات المعركفة.

يرل الفارابي َّ
أف الحركؼ العر ٌبية تنقسـ إلى قسميف :مصكتات كصكامت فيقكؿ:
مصك وت كالمصكتات منيا قصيرة كمنيا طكيمة،
"كالحركؼ منيا مصكت ،كمنيا غير
ة
()5

كالمصكتات القصيرة التي تيسمييا العرب "الحركات".

()1

الفراىيدم ،الخميؿ بف أحمد ،العيف ،ج ،1ص.57

()2

أحمد محمد قدكر ،مبادئ المسانيات ،ص.88

()4

أنيس ،إبراىيـ ،األصكات المغكية ،ص.31

()3
()5

أنيس ،إبراىيـ ،األصكات المغكية ،ص.31-29
الفػػارابي ،أبػػك نصػػر ،المكسػػيقى الكبيػػر ،تحقيػػؽ :غطػػاس عبػػد الممػػؾ ،دار الكتػػاب العربػػي،

1987ـ ،ص.1172
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كيتضح مف ذلؾ َّ
ؼ مصطمح الحركات عند عمماء
أف مصطمح الصكائت يرًاد ي
الضمة ،كالكسرة باعتبار َّ
ىف حركات أك مصكتات
العر ٌبية
ككبلىما يشير إلى :الفتحة ،ك َّ
ي

قصيرة ،كالى ألؼ المد ،ككاك المد ،كياء المد باعتبار َّ
ىف حركات أك مصكتات طكيمة.

كقد َّ
ككاف يعني الحركات الطكيمة
فضؿ كماؿ بشر تسمية الحركات بالصكائت،
ى
()1
َّـ األصكات المغكية إلى أصكات صامتة كحركات.
كالقصيرة ،كلذا نجده قد قس ى
حدد َّ
كقد َّ
ارسكف المختصكف ثبلثة صكائت رئيسية تيستخدـ في المغات كافة
الد
ى
()2
الضمة ،ك ( )aأم الفتحة.
ىي )i( :أم الكسرة ،ك ( )uأم
ٌ

مكجز ليا:
كصؼ
كىذا
ه
ي
لسانوي إلى األعمى قدر المستطاع ،كيدفعو إلى األماـ قدر
-1عندما يرفع اإلنساف ى
دكف أف ييضيؽ المجرل اليكائي بحيث ال ييسبب إحداث حفيؼ ما،
اإلمكاف ،ى
كىما يقاببلف:
كيبسط شفتيو في الكقت نفسو ٌ
فإنوي ييصدر صكت ( )iأك صكت ( ،)ìي
أما إذا
الكسرة أم الصائت القصير ،كياء المد (الياء الساكنة المكسكرة ما قبميا)ٌ .
َّ
فإف الصكت يتجاكز منطقة الصكائت إلى
ارتفع المساف
كضيؽ المجرل اليكائي ٌ

الصكامت ،فينطؽ بالياء –أم بالصكت الشبيو بالصائت في العر ٌبية أك نصؼ
()3
الصائت.
حرؾ اإلنساف لسانو إلى األسفؿ قدر المستطاع ،كيسحبو إلى الخمؼ قدر
-2كعندما يي ة
فإنوي يصدر صكت ( )aأك صكت (،)à
اإلمكاف ،كيبسط شفتيو مف غير تدكير ٌ
()4

كىما ييقاببلف الفتحة ،كألؼ المد.
لسانوي كيسحبو إلى الخمؼ قدر اإلمكاف دكف إحداث حفيؼ
-3كعندما يرفع اإلنساف ى
الضمة،
كىما ييقاببلف:
َّ
كي ىد ةكر شفتيوٌ ،
فإنوي ييصدر صكت ( )uأك صكت ( ،)úي
ما ،ي

()1

بشػػر ،كمػػاؿ ،عمػػـ المغػػة العػػاـ-األص ػكات ،ص ،73كمػػاؿ بشػػر ،د ارسػػات فػػي عمػػـ المغػػة،
ص.25

()2

الجامعيػػة ،دمشػػؽ،1985 ،
ػنية ،منشػػكرات العػػالـ العربػػي
ٌ
غػػازم ،يكسػػؼ ،مػػدخؿ إلػػى األلسػ ٌ
ص.129

()4

أحمد محمد قدكر ،مبادئ المسانيات ،ص.33-31

()3

أحمد محمد قدكر ،مبادئ المسانيات ،ص.89
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أما إذا ارتفع المساف كأحدث نكعان مف
ككاك المد (الكاك الساكنة المضمكـ ما قبميا)َّ .

الحفيؼ َّ
فإف الصكت يتجاكز منطقة األصكات الصائتة إلى الصكامت ،فينطؽ
()1
و
عندئذ بالكاك ،أم بالصكت الشبيو بالصائت في العربية أك نصؼ الصائت.
كالدراسات الصكتية الحديثة تيف ةرؽ بيف مجمكعة الصكائت ،كمجمكعة الصكامت
كأساس ىذا التفريؽ الطبيعة الصكتية لكؿ مف القسميف ،فالصفة التي تجمع بيف
مار بالحنجرة ،ثـ
أصكات الميف (ٌ )vowelsأنوي عند النطؽ بيا يندفع اليكاء مف الرئتيف َّان
ضيةؽ مجراه كما
يتخذ مجراهي في الحمؽ كالفـ في ممر ليس فيو حكائؿ تعترضو ،فتي ى
يحدث مع األصكات الرخكة أك تحبس النفس كال تسمح لوي بالمركر كما يحدث مع
األصكات الشديدة أم االنفجارٌية (.)plosive

كقد استطاع عمماء العربية التفريؽ بيف كؿ مف :كاك المد كالميف ،كالميف حسب
(التشكيمية) و
َّ
َّ
لكؿ مف الكاك
الصرفية
الصكتية ك
ككاك العمَّة حيث أدرككا الخصائص
ٌ
الصائتة ،التي كصفكىا بالمد كالميف ،كالكاك الصامتة ،التي كصفكىا بالميف فقط ،ككاك

َّ
َّ
الصرفية).
(التشكيمية
العمٌة

عرفيا مكي بف أبي طالب بأنيا" :الكاك الساكنة
فكاك المد كالميف (الصائتة) ،يي ة
ضمة"( .)2فكاك الميف أم الصامتة ،ىي عند مكي الكاك الساكنة التي قبميا
التي قبميا ٌ

فىتحة .كىذا أف المصطمحات صكتياف ،كقد نظر مكي بف أبي طالب إلى الكاك يىنا مف
حرؼ ًعمَّة؛ لتغيرىا ،كاعتبلليا ،كانقبلبيا.
تشكيمية فيي
زاكية صكتٌية اما الصرفية ال
ه
ٌ
أما
مي ىز بيف الكاك الصامتة كالكاك الصائتة بدقة ،إذ يقكؿ" :ك َّ
أف ابف سينا ٌ
كما ٌ
فإنيا تحدث حيث تحدث الفاء ،كلكف بضغط كحفز لمًيكاء ،ضعيؼ ال
الكاك الصامتة ٌ
ً
ً
َّ
الضمة فأظيف
أما الكاك المصكتة كأختيا
َّ
يبمغ أف يمان ىعوي في انضغاطو سطح الشفة ...ك ٌ
()3
أف مخرجيا مع إطبلؽ اليكاء ،مع أدنى تضييؽ لممخرج كمي هؿ ً
َّ
بو ىسمً هس إلى فكؽ".

()1

البدراكم ،زىراف  ،في عمـ األصكات المغكيػة كعيػكب النطػؽ ،دار المعػارؼ ،ط1994 ،1ـ،

()2

القيسي ،الرعاية ،ص.125

()3

ص.111-119

ابػػف سػػينا ،أبػػك عمي،الحسػػيف عبػػداهلل371(،ق 428-ق)،أسػػباب حػػدكث الحػػركؼ ،تحقيػػؽ:

الطياف كيحيى مير عمـ،ط1413( ،1ق1983-ـ) ،ص.16
محمد حساف ٌ
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كىذا يدلنا عمى قدرة ابف سينا عمى إدراؾ خصائص األصكات الصائتة كمتى
تككف صامتة؟ ككيؼ؟

كفي الدرس الصكتي الحديث نجد َّ
أف الفرؽ بيف الفتحة كما ييسمى ألؼ الميف،
الكمية .ككذلؾ الفرؽ بيف ياء المد ككاك المد إذا قيكرنتا عمى
ال يعدك أف يككف فرقان في
ٌ
الضمة ،ليس إالَّ فرقان في الكمٌية فما ييسمى بألؼ المد ىي في الحقيقة
الترتيب بالكسرة ك َّ
َّ
َّ
فكيفية النطؽ
ضمةن طكيمةن.
فتحة طكيمة ،ككذلؾ كاك المد تيعد مف الناحية
الصكتية َّ

بالفتحة كمكضع المساف معيا ييماثؿ كؿ المماثمة َّ
سمى ألؼ المد مع
كيفية النطؽ بما يي َّ
()1
َّ
الكمية بينيما.
مبلحظة فرؽ في
فرؽ كمي أم َّ
أف الفرؽ بيف
فالفرؽ بيف الحركات الطكاؿ كالحركات القصار ه
()2
َّ
الضمة ككاك المد.
فرؽ في
الكمية ككذلؾ بيف الكسرة كياء المد،ك َّ
الفتحة كألؼ المد ه
كالمصكت كالحركة كالعمَّة
كلمصائت في دراساتنا الحديثة تسميات متعددة
ة

نسية كينبغي التَّنبو إلى َّ
أف
كصكت الميف ،كىي تيقابؿ مصطمح ( )voyelleفي الفر ٌ
َّ
تشكيمية
اعتماد الصائت عمى الكتريف الصكتييف ال ييعني َّأنوي يخرج ىغ ٍفبلن مف حركات
ً
انخفاضو متَّجيان إلى األماـ أك الخمؼ.
لمجياز النطقي كارتفاع َّأكؿ المساف ،أك

كانخفاض الفؾ األسفؿ أك عدمو ،كاستدارة الشفتيف أك عدميا كنحك ذلؾ .كىذا يقكد إلى

أف األصكات الصامتة تي َّ
حدد عف طريؽ المخارج كالصفات الن َّ
طقية ،عمى حيف َّ
َّ
أف
األصكات الصائتة تي َّ
حدد عف طريؽ مقاييس تيعيةف الحركات المعيارَّية الرئيسة التي
()3

تيستخدـ في معظـ المغات.
كما تختمؼ درجات الكضكح السمعي لؤلصكات الصائتة ،فاألصكات الصائتة
كالضمة كالكسرة.
المتسعة كالفتحة أكضح مف األصكات الصائتة الضيقة
َّ

()4

كمع َّ
أف بعض الدارسيف ىج ىع ىؿ االختبلؼ في الكضكح السمعي معيا انر لمتمييز
بيف الصكامت كالصكائتَّ ،
يف أمثاؿ بايؾ ( )pikeذىبكا إلى نفي ىذا المعيار؛
فإف آخر ى
()1

أنيس ،إبراىيـ  ،األصكات المغكية ،ص.37

()2

البدراكم ،زىراف ،في عمـ األصكات المغكية كعيكب النطؽ ،ص.117

()4

أنيس ،إبراىيـ  ،األصكات المغكية ،ص.27

()3

أحمد محمد قدكر ،مبادئ المسانيات ،ص.58
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َّ
ألف بعض الصكامت أكثر كضكحان مف بعض الصكائت .فالبلـ المفخمة في ( )Lكىي
صكت صامت أقكل في الكضكح السمعي مف الحركة المعيارٌية األيكلى ( )iكىي صكت
صائت .كيرل بايؾ َّ
كاف مف األمكر الحاسمة في التمييز بيف
أف الكضكح السمعي لك ى
الصكامت كالصكائت لكاف مف المفترض أف تككف الحركة ( )iأكضح مف البلـ المفخمة

(.)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
ً
عميو لدل أكثر َّ
الدارسيف المحدثيف.
المعكؿ
بالصكائت .كىذا ىك األساس كحدهي ىك
َّ
كيبلحظ َّ
الدراسات القديمة لؤلصكات كانت تيعنى بالصكامت كصفاتيا لكثرتيا
أف معظـ ٌ
ي
كسيكلة ضبطيا كاعتماد الكثير مف المغات عمييا أساسان لبناء الكممات ،عمى حيف َّ
أف
ؽ مثؿ تمؾ
َّ
الصكائت عمى الرغـ مف كثرة دكرانيا في الكبلـ ككضكحيا السمعي لـ تىٍم ى
()2
العناية.
أم في الحركات؛ حيث يقكؿ" :فالحركات في لغة العرب
كلمازف المبارؾ ر ه
ات قصيرة تقع عمى الحركؼ لمتفريؽ بيف معاني الكممات ،فمنيا ما يثبت عمى
أصك ه

َّ
كيتبدؿ بتبدؿ
(الحرؼ األخير) فيككف حركة بناء ،كمنيا ما يمحؽ بالحرؼ األخير

َّ
النحكية في الجممة فيككف إعرابان .كسكاء كانت الحركة لمبناء أك اإلعراب،
كظيفة الكممة
َّ
ب رائعه مف اإليجاز تغنينا فيو الحركة في
ض ٍر ه
فإف ىذه التفرقة بالحركات بيف المعاني ى
()3
الكممة الكاحدة مف عدد مف الكممات".

و
كيرل مازف المبارؾ َّ
الجمؿ
أف في ترؾ حركات اإلعراب إلباسان
لكثير مف ي
()4
ً
اإلبياـ كالغمكض.
كالتعبيرات لباس

()1

اسػػتيتية ،سػػمير ش ػريؼ ،ظػػاىرة الكضػػكح السػػمعي فػػي األص ػكات ،مجمػػة أبحػػاث اليرمػػكؾ،

()2

أحمد محمد قدكر ،مبادئ المسانيات ،ص.59

()4

المبارؾ ،مازف ،نحك كعي لغكم ،ص.95

()3

المجمد السادس ،العدد األكؿ ،1988 ،ص.62

المبارؾ ،مازف ،نحك كعي لغكم ،دار الفكر1383 ،ىػ ،دمشؽ ،ص.84
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ابية إلى قبؿ زمف حمكرابي بقرابة ً
ألؼ
كي ٍر ىجعي عمماء المغة بتاري الحركات اإلعر ٌ
ى
و
َّ
البابمية كاستعممت في سجبلت
عاـ ،حيث انتشرت تمؾ المغة ذات اإلعراب في المممكة
ألسنة ً
ً
العامة
الع ٍمىي ًة مف القكـ ...إالَّ َّأنيا استعجمت في ألسنة
الحككمة كدكاكينيا كعمى
َّ
و
مف ً
شيء أضاعتو ىك حركات اإلعراب ،فكانت المغة
أىؿ الحكاضر ككاف ٌأكؿ

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

الحركات إذان متصمة إلينا مف ميراث المغة األكلى أي ةـ لغتنا العربية التي حفظتيا لنا

البداكة.

()1

قد تؤثر الصكامت المطبقة في ترددات الحركة المجاكرة ليا في نفس المقطع،
كأحيانان تؤثر في نطؽ حركة أك صامت في مقطع مجاكر .ككما تؤثر ىذه الصكامت

في ترددات الحركة؛ فإنيا تؤثر أيضان في طبيعة مكجتيا ،إذ تصبح في أحاييف كثيرة،
شديدة التركيب ،عديمة االنتظاـ .إذف ،قد تؤثر األصكات المطبقة ،كالمفخمة بصكروة

عامة ،في طبيعة األصكات المجاكرة حتى كاف لـ تكف في نفس المقطع.

ذىب الدكتكر عصاـ أبك سميـ إلى َّ
أف لممقطع "أىمية كبيرة تفسير قاعدة تكزيع

التفخيـ في الكممات التي تحتكم عمى أصكات مفخمة مثؿ (ص ،ط ،ض)".

()2

كقد أكضح ىذه الفكرة قائبلن َّ
إف األصكات المفخمة تؤثر في األصكات المجاكرة

صؿ،
سكاء أكانت صكائت أـ صكامت ،بحيث تجعميا مفخمة ،كما في الكممات :فى ٍ

طابع ،مطار ،كغيرىا .كقاؿ" :القاعدة يىنا ىي َّ
أف الصكت المفخـ مثؿ (ص) أك (ط)
يؤدم إلى سمة التفخيـ عمى األصكات المجاكرة التي تشترؾ معو بنفس المقطع ،ففي
المككنو مف مقطع كاحد ،نبلحظ َّ
أف جميع األصكات تصبح مفخمة بسبب
صؿ)
َّ
كممة (فى ٍ
كجكد الصامت المفخـ مثؿ (ص) في ذلؾ المقطع .أما في كممة (طابع) فنبلحظ َّ
أف

األكؿ (طا) يصبح مفخمان بسبب اشتراكو مع الصكت المفخـ
الصائت (ا) في المقطع ٌ
(ط) في مقطع كاحد .أما المقطع الثاني (بع) فبل يشممو التفخيـ ،كذلؾ لعدـ احتكائو
()1
()2

العاممي ،أحمد رضا ،مكلد المغة ،دار مكتبة الحياة ،بيركت ،ص.81-79

المقطعيػػة فػػي المغػػة العربيػػة ،مجم ػة مجمػػع المغػػة العربيػػة األردنػػي،
عصػػاـ أبػػك سػػميـ ،البنيػػة
ٌ
العدد  ،1987 ،33ص.46
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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

أف المقطع األكؿ (ـ) يبقى ببل تفخيـ".
المقطع الثاني مف الكممة في حيف ٌ
إستيتية عمى ما ذىب إليو الدكتكر عصاـ أبك سميـ؛
كقد عمَّؽ الدكتكر سمير
ٌ

إف التفخيـ يقع فقط عمى المقطع الذم
حيث قاؿ-1" :ليس مف الصحيح إطبلؽ القكؿ ٌ
أف ىذا التفخيـ ال يمتد إلى مقطع مجاكر .لقد نفى أبك سميـ
فيو صكت مفخـ ،أك ٌ
التفخيـ عف المقطع األكؿ (ـ) في كممة (مطار) ،كنفى التفخيـ عف المقطع الثاني (بع)

اضح ،ىسىب يبوي عدـ النظر في الطبيعة
في كممة (طابع) .كفي ىذه األحكاـ تعس ه
ؼ ك ه
()2
َّ
األككستيكية لمصكامت كالحركات.
النطقية ك
يمتد إلى مقطع مجاكر ،فينقضو كثير مف كممات المغة في
أما التفخيـ فبل ٌ
ٌ
مستكياتيا كافٌة ،الفصيح منيا كالعامي .ففي المستكييف العامي كالفصيح ،يصبح
أف الطاء كاقع في المقطع
المقطع الثاني (ر) في كممة (طار) مفخمان ،عمى الرغـ مف ٌ
الراء كفتحتيا يشكبلف مقطعان آخر .كمثؿ ذلؾ ييقاؿ عف (صار)
األكؿ (طا) ،ك ٌ
أف ٌ
المككنة 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
(كىي صائت) مفخمة في المستكييف العامي كالفصيح .كأما نفيو التفخيـ عف المقطع
الثاني في كممة (طابع) فيحتاج إلى تأمؿ ،فإف كاف عمى المستكل العامي ،فالعامة بؿ
ضفكف عمى الكسرة في ىذا المقطع شيئان مف التفخيـ ،حتى تيصبح مف صنؼ
المثقفكف يي
ى
سماىا الدكتكر كماؿ بشر "كسرة بيف بيف"( ،)3أم بيف الترقيؽ
تمؾ الحركة التي ٌ
كالتفخيـ ،كما في كسرة ً
(قياـ) .إف كصؼ الدكتكر بشر الكسرة في ىذا السياؽ بيذا
الكصؼ ،إشارة إلى أف الكسرة أصبححت تحمؿ سمة التفخيـ الجزئي .كاذا أخذنا
()1

المقطعيػػة فػػي المغػػة العربيػػة ،مجمػػة مجمػػع المغػػة العربيػػة األردنػػي ،
عصػػاـ أبػػك سػػميـ ،البنيػػة
ٌ
ص.47

()3

كماؿ بشر ،عمـ المغة العاـ -األصكات ،ص.151

()2

استيتية ،األصكات المغكية ،ص.314-313
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أف الكسرة يىنا َّ
تتأبى
المستكل الفصيح المستنير باألداء القرآني في النطؽٌ ،
تبيف لنا ٌ
ا لتفخيـ؛ بسبب ككف تردداتيا أعمى مف ترددات الطاء ،فبل تقكل ترددات الطاء (في
ناجـ عف ترددات
فإف ذلؾ
طابع) أف تؤثر في ترددات الكسرة .كفي كؿ األحكاؿ ٌ
ه
الصكتيف ،ال عف ككنيما في مقطعيف مختمفيف.
إف كجكد الصكت المفخـ يؤدم إلى تفخيـ
-2ليس مف الصحيح أيضان إطبلؽ القكؿ ٌ
إف ثمة أصكاتان ال تقبؿ
األصكات المجاكرة التي تشترؾ معو بنفس المقطع بالضركرة ٌ

ط ٍح ىف)
التفخيـ في الكاقع المغكم الفصيح ،كال حتى في االستعماالت
العامية ،فكممة ( ى
ٌ
المككنة مف مقطع كاحد ،ال يؤدم كجكد الصكت المطبؽ (كىك الطاء) فييا إلى تفخيـ
الحاء أك النكف .لقد أطمؽ الدكتكر أبك سميـ القكؿ بتفخيـ األصكات المجاكرة لمصكت
المفخـ في نفس المقطع ،دكف أف يستثنى صكتان ،حتى تمؾ التي ال يجرم عمييا تفخيـ
في أم مستكل مف مستكيات األداء المغكم.

أف أصكاتان تقبؿ التفخيـ في سياقات كثيرة .كلكنيا ال تتأثر غالبان،
-3كأىـ مف ذلؾٌ ،
بصكت مفخـ تشترؾ معو في تككيف مقطع كاحد .كىذا كاضح في نطؽ البلـ في
كضمع) ،فإف البلـ في الكممة األكلى ً
(ظ ٍمؼ ً
الكممتيف اوتيتيف ً
ؼ) ،كمجاكرة لمضاد
(ظ ٍم ى
ٌ
ٍ
و
أف المجاكرة في
في مقطع كاحد في الكممة الثانية (ضمع) .كىذا دلي هؿ كاؼ عمى ٌ
تغير سمو الصكت بالضركة ،إال إذا كانت ترددات األصكات المتجاكرة ىي
المقطع ال ٌ
فإف تأثير األصكات بعضيا في بعض،
السبب في ىذا التغيير .فإذا كاف األمر كذلؾٌ ،
سيحدث بغض النظر عف ككنيا مككنات لمقطع كاحد ،أك مككنات لمقطعيف

فإف أخذ ترددات الصكت بعيف االعتبار عند النظر في بنية
متجاكريف .كعمى ذلؾٌ ،
المقطع ،أمر ضركرم لمعرفة مدل تأثيير كؿ صكت باوخر.
كمف ذلؾ نخرج بالنتائج التالية:
ككبلىما ييشير
 -1مصطمح الصكائت يرادؼ مصطمح الحركات عند عمماء العربية،
ي
ىف حركات أك مصكتات قصيرة ،كالى ألؼ
إلى الفتحة ،ك َّ
الضمة ،كالكسرة باعتبار ٌ
المد ،ككاك المد ،كياء المد باعتبارى ٌف حركات أك مصكتات طكيمة.
النفس التي َّ
 -2يرجع الفرؽ بيف الصكائت إلى كمية ىكاء َّ
يتشكؿ بيا الصكت في
المقطع ،فالفرؽ بيف الفتحة كألؼ المد ال يعدك أف يككف فرقان في الكمية ،ككذلؾ
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الفرؽ بيف ياء المد ككاك المد إذا قي ٍكرىنتا عمى الترتيب بالكسرة ك َّ
الضمة ،ليس إالٌ
سمى بياء
سمى بألؼ المد ،كىي في الحقيقة فتحة طكيمة ،كما يي َّ
كي َّ
فرقان في الكمية ،ي
ضمة طكيمة،
المد ليس إالَّ كسرة طكيمة ،ككذلؾ كاك المد مف الناحية
ٌ
الصكتية ٌ
كيفية النطؽ بالمد مع مبلحظة فرؽ
فكيفية النطؽ بالفتحة تيماثؿ كؿ المماثمة ٌ
ٌ

الكمية بينيما.
ٌ
ً
البنية المغكية خاصةن،
المفظية المميزة عمى مستكل
 -3تقكـ الصكائت بدكر العبلمة
ٌ
عامةن .فكؿ فكنيـ استبدالي لآلخر ،فتغييره أك استبدالو بغيرًه
كالمفردات العر ٌبية َّ
كبير في ظاىرة
أف يعقبو
ه
الب َّد ٍ
ي
دكر ه
اختبلؼ في المعنى ،كلذا كاف لمصكائت ه
الفركؽ المغكية.
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الفصل الخامس
أثر أصوات التفخيم في داللة المفظ

مف المعمكـ َّ
أف المغة نظاـ مػف الرمػكز الصػكتية ،كقػد أكلػى عممػاء العربيػة-قػديمان

كحػػديثان  -لغػػتيـ اىتمام ػان كبي ػ انر ،كناقش ػكا مخػػارج أص ػكاتيا كصػػفاتيا كدالالتيػػا كائتبلفيػػا
كتنافرىا.

كثمػػة مسػػألة ٌأرقػػت عممػػاء العربيػػة كفبلسػػفتيا ،كنالػػت قسػػطان كبيػ انر مػػف اىتمػػاميـ،
كى ػػذه المس ػػألة تتمث ػػؿ ف ػػي العبلق ػػة ب ػػيف األصػ ػكات كدالالتي ػػا ،فم ػػا تػ ػزاؿ مس ػػألة الص ػػكت
أف
كالداللػػة ،كتحديػػد العبلق ػة بينيمػػا ،مػػف أشػػد مباحػػث عمػػـ المغػػة تعقيػػدان ،كال شػػؾ فػػي ٌ
مسألة العبلقة بيف الصكت كالمدلكؿ دقيقػة ،كذات اتجاىػات متشػعبة ،لػذا سػأعرض آراء
عمماء العربية المتقدميف كالمحدثيف في ىذه المسألة:
آراء عمماء العربية المتقدمين في العالقة بين الصوت وداللتو5
حظيػػت فكػرة الصػػكت كمػػا يؤديػػو مػػف داللػػة بأىميػػة بالغػػة عنػػد العػػرب المتقػػدميف،
فقػػد بػػدأ البحػػث عػػف طبيعػػة العبلقػػة بػػيف جػػرس الكممػػة ك معناىػػا الػػذم يتسػػؽ معيػػا عنػػد
الع ػػرب ف ػػي كق ػػت مبك ػػر ،من ػػذ أف كاجيػ ػكا مش ػػكؿ اوي ػػات القرآني ػػة كاعجازى ػػا ،كاس ػػتخراج
األحكاـ الشرعية كالمغكية منيا.
كقد اتجػو عممػاء العربيػة األقػدمكف فػي د ارسػاتيـ ىػذه كجيتػيف :األكلػى تتمثػؿ فػي
د ارسػػة االنسػػجاـ الصػػكتي فػػي المفظػػة الكاحػػدة ،باعتبػػاره يكضػػح المسػػتعمؿ مػػف الميم ػؿ،
كالفص ػػيح م ػػف غيػ ػره كبي ػػاف المع ػػايير المعتم ػػدة ف ػػي الحك ػػـ عم ػػى فص ػػاحة المف ػػردات أك
التراكيػػب؛ بػػالنظر إلػػى أص ػكاتيا .كيعػػد مػػا قدمػػو عمماؤنػػا فػػي ىػػذا الميػػداف جيػػدان عظيم ػان

اسػتيدؼ الكصػػكؿ إلػػى إدراؾ العبلقػػات بػػيف األصػكات انسػػجامان أك تنػػاف انر ،كالكقػػكؼ عنػػد

ػكتية
أف عناية العرب بالدراسات الص ٌ
قكانيف االنسجاـ كالتنافر كغير ذلؾ؛ مما يشير إلى ٌ
قد كانت مقترنة بقضايا اإلعجاز القرآني.
أما الثانية فتتمثؿ في دراسة القيمة التعبيرية ال ةداللية لؤلصكات ،كمدل اتفػاؽ دقٌػة
ٌ
الداللة مع جرس األصكات المختارة ،كىؿ ىناؾ اختيػار مقصػكد لمصػكت ليػؤدم الداللػة
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المغايرة لما يؤديو الصكت اوخر ،كىؿ فكرة مناسبة الصكت لمداللة قد كقعت ليـ اتفاقػان
()1

أك عف قصد.

كيع ػػد الخمي ػػؿ ب ػػف أحم ػػد الفراىي ػػدم(ت175ىػ ػػ) منب ػػع االتج ػػاه ال ػػذم ت ػػكلٌى د ارس ػػة
ي
القيمػػة التعبيرٌيػػة لؤلص ػكات ،كمػػدل اتفػػاؽ دقػػة المعنػػى مػػع جػػرس الحػػرؼ المختػػار؛ فقػػد

شػػغمتو األلفػػاظ المعةب ػرة عػػف أص ػكات المسػػمكعات ،كرأل فييػػا أص ػكاتان محاكي ػةن لمطبيعػػة،
كحاكؿ إثبات نكع مػف الصةػمة الطبيعةيػة بػيف أجػراس الحػركؼ كدالالتيػا مػف جيػة أخػرل،

ثػػـ بػػيف أنغػػاـ األلفػػاظ كمعانييػػا َّ
الكميػػة مػػف جيػػة أخػػرل .كفػػي ذلػػؾ النظػػر تبػػدك األصػكات

كالصيغ مترابطة مع الداللة ،ككأف ىنالؾ نتيجة ضركريةة لئليحاء مف تتػابع الحػركؼ أك
()2

بناء الكممات.

أف الق ػػدماء ق ػػد تص ػػكركا َّ
كي ػػدلنا ى ػػذا عم ػػى َّ
أف ثم ػػة ارتباطػ ػان كثيقػ ػان ب ػػيف األصػ ػكات

كمػػدلكالتيا .فقػػد قػػاؿ الخميػػؿ" :كػػأنيـ َّ
تكىم ػكا فػػي صػػكت الجنػػدب اسػػتطالةن كمػ ٌػدان فقػػالكا:
صػ َّػرَّ ،
صػػر" )3(.كفػػي ىػػذا القػػكؿ إشػػارة
ص ٍر ى
كتكىم ػكا فػػي صػػكت البػػازم تقطيع ػان فقػػالكا :ى
ى
كاض ػػحةه إل ػػى َّ
فكممة(ص ػ َّػر) ص ػػكرة لفظي ػػة لص ػػكت
أف أصػ ػكات الكمم ػػة تحك ػػي م ػػدلكليا؛
ى
الجن ػػدب المس ػػتمر دكف تكق ػػؼ أك انقط ػػاع ،ككمم ػػة (ص ػػر ص ػػر) ص ػػكرة لفظي ػػة لص ػػكت
البازم المتقطةع.
كاذا تأممنػػا قػػكؿ الخميػػؿ عرفنػػا َّأنػػو كػػاف يػػذىب إلػػى كجػػكد العبلقػػة الطبيعةيػػة بػػيف

أف الخميػػؿ َّأكؿ مػػف َّ
تنبػػو إلػػى ذلػػؾ كأشػػار إليػػو دكف أف يصػ ةػرح
المفػػظ كمدلكلػػو .كالػ َّػراجح ٌ
بأنػػو مػػذىب فػػي تفسػػير نشػػأة المغػػة كػػاف مػػاثبلن لديػػو ،كلكننػػا نممػػح مػػف خػػبلؿ معالجاتػػو

بعػػض األلفػػاظ مػػف حيػػث المناسػػبة الطبيعيػػة بينيػػا كبػػيف مػػدلكالتيا مػػا يتػػرؾ فػػي أنفسػػنا
القناعة بأنو كاف يرل ىذا الرأم.

))1

ني ػػر ،ى ػػادم ،الح ػػركؼ كاألصػ ػكات العربي ػػة ف ػػي مباح ػػث الق ػػدماء كالمح ػػدثيف ،مجم ػػة آداب

)(2

نير ،ىادم  ،الحركؼ كاألصكات العربيػة ،ص ،250كمنػدكر ،مصػطفى ،المغػة بػيف العقػؿ

))3

الفراىيدم  ،العيف  ،ج ،1ص .52

المستنصريو ،العدد( ،1984 ،)8ص.250

كالمغامرة ،منشأة المعارؼ االسكندريو1974 ،ـ ،ص.54
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كم ػػا ك ػػاف لمخمي ػػؿ فض ػػؿ الس ػػبؽ إل ػػى الق ػػكؿ بكج ػػكد ى ػػذه الكش ػػيجو ب ػػيف أصػ ػكات
()1

الطبيعة كدالالتيا ،كىك ما يطمؽ عميو المغكيكف المحدثكف اسـ "الداللة الصكتية"

كك ػػاف الخمي ػػؿ أكؿ م ػػف س ػ ٌػمى ص ػػكت الح ػػرؼ ال ػػذم يص ػػدر من ػػو "جرس ػػا" ،كى ػػي
تسػ ػػمية صػ ػػكتية دقيقػ ػػة؛ كجػ ػػدت قب ػ ػكال فػ ػػي نطػ ػػاؽ البحػ ػػث المغػ ػػكم الحػ ػػديث .فيػ ػػك مػ ػػثبل
()2

يصػؼ(العيف) ك(القػاؼ) بأنيمػا أطمػؽ الحػركؼ كأضػخميا جرسػا.
()3

كلػذلؾ فإنيمػا -فػػي

ما يرل "ال تدخبلف في بناء إال حسنتاه".

ثػػـ جػػاء مػػف بعػػده سػػيبكيو ،فأثبػت سػػبؽ الخميػػؿ إلػػى ىػػذا البػػاب ،فيػػك يقػػكؿ ":ىػػذا
بػػاب (افعكعمػػت) كمػػا ىػػك عمػػى مثالػػو ممػػا لػػـ نػػذكره .قػػالكا( :خشػػف) ،كقػػالكا (اخشكشػػف).
كس ػػألت الخمي ػػؿ فق ػػاؿ :ك ػػأنيـ أرادكا المبالغ ػػة كالتككي ػػد ،كم ػػا َّأنيػ ػـ إذا ق ػػالكا( :اعشكش ػػبت
عامػان قػد بػالغ ككػذلؾ احمىػكلى .كربمػا بنػى عميػو
األرض) ،فإنما يريد أف يجعؿ ذلؾ كثيػ ار َّ

الفعؿ فمػـ يفارقػو  ،كمػا ىأنػو قػد يجػيء الشػيء عمػى أفعمػت كافتعمػت كنحػك ذلػؾ ال يفارقػو
()4
بمعنى  ،كال يستعمؿ في الكبلـ إال عمى و
بناء فيو زيادة ".
نبلحظ ىنا َّ
أف الخميؿ كسيبكيو قد التفتا إلػى أثػر زيػادة المبنػى فػي زيػادة المعنػى،

كما التفتا أيضا إلى الغرض مف تمؾ الزيادة ،كىك ىنا المبالغة كالتككيد.
كقػ ػػد عقػ ػػد سػ ػػيبكيو باب ػ ػان فػ ػػي كتابػ ػػو عمػ ػػا جػ ػػاء عمػ ػػى مثػ ػػاؿ كاحػ ػػد حػ ػػيف تقاربػ ػػت
()5

المعاني.

كنحتاج إلى الكقكؼ أماـ بعض المكاضع في (الكتاب) لتأمميػا ،كبيػاف مػدل

كقػػكؼ سػػيبكيو عمػػى العبلقػػة بػػيف األصػكات كدالالتيػػا ،فمنتأمػػؿ عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ قكلػػو:
الن ػػزكاف
"كمػػف المصػػادر الت ػػي جػػاءت عم ػػى مثػػاؿ كاحػػد ،ح ػػيف تقاربػػت المع ػػاني قكلػػؾٌ :

النقػ ػزاف؛ كاَّنمػ ػػا ىػ ػػذه االشػ ػػياء فػ ػػي زعزعػ ػػة البػ ػػدف كاىت ػ ػزاز فػ ػػي ارتفػ ػػاع كمثمػ ػػو العسػ ػػبلف
كٌ
ألنػػو زعزعػة كتحػرؾ .كمثمػػو الغثيػافَّ ،
ألنػػو تج ٌػيش نفسػػو
ك َّ
الرتكػاف ....كمثػؿ ىػػذا الغميػافٌ ،
))1
))2

الزي ػػدم ،كاص ػػد ياس ػػر ،فق ػػو المغ ػػة العربي ػػة ،ك ازرة التعم ػػيـ الع ػػالي كالبح ػػث العمم ػػي-جامع ػػة
المكصؿ1407( ،ىػ1987-ـ) ،ص.412
الفراىيدم ،العيف ،ج ،1ص.53

))3

الفراىيدم ،العيف  ،ج ،1ص.53

))5

سيبكيو ،الكتاب ،ج ،4ص.12

))4

سيبكيو ،الكتاب ،ج ،4ص.75
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كتثػ ػ ٌػكر .كمنػ ػػو الخط ػ ػراف كالممعػ ػػافَّ ،
ألف ىػ ػػذا اضػ ػػطراب كتحػ ػػرؾ ،كمثػ ػػؿ ذلػ ػػؾ المٌيبػ ػػاف
()1
الصخداف كالكىجاف ،ألنو تحرؾ الحر كثؤكرهَّ ،
فإنما ىك بمنزلة الغمياف.
ك ٌ
كاذا تأممنػػا الداللػػة المعجميػػة لتمػػؾ المصػػادر كجػػدناىا تشػػترؾ جميعيػػا فػػي معنػػى

تعبػػر عػػف الشػػيء الػػذم تػػزداد
مشػػترؾ بينيػػا ىػػك الحركػػة كاالىت ػزاز كاالضػػطراب ،كىػػي ٌ
حركتػػو كاىت ػ اززه كاضػػطرابو شػػيئا فشػػيئا ،ثػػـ تطػػكؿ حركتػػو كيسػػتمر اضػػطرابو حين ػان ،كال
()2

يككف ىدكؤه فجأة ،بؿ يستمر زمنان حتى ييدأ.

كاذا تأممنػ ػػا أيض ػ ػان البنيػ ػػة الصػ ػػكتية لتمػ ػػؾ المصػ ػػادر كجػ ػػدنا َّ
أف ت ػ ػكالي الحػ ػػركتيف

القصػػيرتيف (الفتحتػػيف) كاتباعيمػػا بفتحػػة طكيمػػة ىػػي ألػػؼ المػػد ،ثػػـ انتيػػاء الكممػػة بػػالنكف
الغنة المجيكرة ،كجدنا تماـ المناسبة بيف السمات الصكتية لتمؾ المصػادر كالمعنػى
ذات ٌ
الػػذم تػػدؿ عميػػو ،كىػػك الحركػػة كاالىت ػزاز كاالضػػطراب الػػذم يػػزداد شػػيئا فشػػيئا ،كىػػذا مػػا
تعبػػر عنػػو الحركتػػاف القصػػيرتاف (الفتحتػػاف المتكاليتػػاف) ،ثػػـ تػػأتي الحركػػو الطكيمػػة (ألػػؼ

المد) لتعبر عف طكؿ تمػؾ الحركػة ،ثػـ يػأتي حػرؼ النػكف ليعبػر عػف معنػى آخػر ىػك َّ
أف

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.
إذف ،فالمص ػػادر الت ػػي عم ػػى كزف (فع ػػبلف) ف ػػي رأم س ػػيبكيو ،ت ػػنـ أصػ ػكاتييا ع ػػف
معانييػػا ،أك تصػ ةػكر الحركػػات التػػي تصػػاحب الحػػدث ،فيستشػػعر فػػي الفعػػبلف االىت ػزاز

كاالضػػطراب كالحركػػة .كينسػػحب ىػػذا الحكػػـ عمػػى كػػؿ مصػػدر جػػاء عمػػى ىػػذا الػػكزف،
فميمػػا كانػػت حركفػػو ال بػ َّػد أف نممػ ىػح فيػػو ىػػذا المعنػػى ،كىػػذه صػػمة كثيقػػة كعبلقػػة كاضػػحة
()4
بيف األكزاف كمعانييا يعقدىا سيبكيو.

()1

سيبكيو ،الكتاب ،ج ،4ص.14

()2

ابف جني ،الخصائص ،مقدمو المحقؽ ،ج ،1ص.19

))4

مجاىد،عبد الكريـ ،الداللة المغكية عند العرب ،دار الضياء ،1985 ،ص.207

()3

ابف جني ،الخصائص ،مقدمو المحقؽ ،ج ،1ص.19
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ككذلؾ ما جاء مف مصادر كاليدير كالضجيج كالصييؿ كالنييؽ ،كمثمو مصػادر

أخرل كالصراخ كالنباح .كسيبكيو في ىذا يحػذك حػذك الخميػؿ؛ فقػد ذكػر َّ
أف مػا أكرده ىػك
()1

ما ذكره الخميؿ.

كيعػد ابػف جنػي أكثػػر المتحمسػيف لفكػرة العبلقػة بػػيف الصػكت كالداللػة ،كىػك بحػػؽ
إمػػاـ القػػائميف بكجػػكد صػػمة بػػيف األلفػػاظ كمعانييػػا؛ فقػػد بسػػط الحػػديث فييػػا ،كفصػػؿ القػػكؿ
في دقائقيا ،كمنحيا قيمتيا الحقيقية.
ػأكؿ ذلػ ػػؾ
فاأللفػ ػػاظ عنػ ػػد ابػ ػػف جنػ ػػي دليػ ػػؿ المعػ ػػاني ،يقػ ػػكؿ فػ ػػي الخصػ ػػائص" :فػ ػ ٌ
عنايتي ػػا-أم الع ػػرب -بألفاظي ػػاَّ ،
لم ػػا كان ػػت عنػ ػكاف معانيي ػػا ،كطريقػ ػان إل ػػى إظي ػػار
فإني ػػا َّ
أغراضيا كمرامييا ،أصمحكىا كرتَّبكىػا ،كبػالغكا فػي تحبيرىػا كتحسػينيا؛ ليكػكف ذلػؾ أكقػع
ليا في السمع ،كأذىب بيا في الداللة عمى القصد"(.)2

كاذا كاف سػيبكيو قػد التفػت إلػى العبلقػة بػيف األصػكات كالمعػاني التػي تػدؿ عمييػا
فػي مثػػؿ تمػػؾ المصػػادر ،دكف محاكلػة منػػو لمكشػػؼ عػػف كجػو المناسػػبة بػػيف أصػكات تمػػؾ

المصػػادر كمعانييػػا ،فػ َّ
ػإف ابػػف جنػػي قػػد تمقػػؼ اشػػارات كػػؿ مػػف الخميػػؿ كسػػيبكيو فػػي ىػػذا
المجػػاؿ ،ثػػـ أكلػػى ىػػذا البػػاب عناي ػةن فائق ػةن ،كأخػػذ يعمػػؿ أك يبػػيف كجػػو التناسػػب بػػيف تمػػؾ
()3

األصكات كتمؾ المعاني.

كقد عمؿ لمناسبة تمؾ المصادر لمعانييػا تعمػيبلن جيػدان بقكلػو:
()4

" فقابمكا بتكالي حركات المثاؿ (أم الصيغة أك البنية) تكالي حركات األفعاؿ".
لقد اتجيت داللة األصكات عند ابف جني إلى جيتيف متكاممتيف:

األكلػػى :النظػػر إلػػى صػػفة الحػػرؼ كمخرجػػو ،كحالػػو مػػف حيػػث التفخػػيـ كالترقيػػؽ ،كالشػ َّػدة
الرخػػاكة ،كالجيػػر كاليمػػس ،كاإلطبػػاؽ كاالنفتػػاح ،كاالسػػتعبلء كاالسػػتطالة كالتفشػػي كغيػػر
كٌ
الكضعية لمكممة.
ذلؾ ،ثـ بحث العبلقة بيف ىذه األحكاؿ كالصفات كبيف الداللة
ٌ

))1

سيبكيو ،الكتاب ،ج ،4ص.15

))2

ابف جني ،الخصائص ،ج ،1ص.237

))4

ابف جني ،الخصائص ،ج ،1ص.505

))3

ابف جني ،الخصائص ،ج ،1ص.20
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الثانيػػة :النظػػر إلػػى داللػػة الكممػػة باعتبارىػػا تركيب ػان صػػكتيان لػػو بنيػػة كىيئػػة بعينيػػا ،بحيػػث

يبحث العبلقة بيف طريقة تركيب أحرؼ تمؾ الكممة ،كمناسبة ذلؾ التركيب ،كتمؾ الييئػة
()1

لممعنى الذم كضعت لو الكممة.

كالبػف فػارس (ت 395ى ػ) جيػد طيػب فػي مكضػكع العبلقػة بػيف الصػكت كالداللػػة
ال ينبغػػي تجاىمػػو؛ فقػػد سػػحرتو المغػػة ،كتكشػػفت لػػو عػػف أسػرار عميقػػة ال يبمػػغ غكرىػػا إال
المفتكنكف بتشقيؽ الكػبلـ .كلكنػو لػـ يسػتنبط مػف ىػذه األسػرار نظرٌيػات كاممػة ،بػؿ اكتفػى
بإشػ ػػارات ب ػ ػكارؽ تػ ػػدؿ عمػ ػػى َّأن ػ ػو كقػ ػػؼ عمػ ػػى أسػ ػػس النظرٌيػ ػػات الحديثػ ػػة ،أك مػ ػ ٌػرت بػ ػػو
()2

إرىاصاتيا.

كم ػػف ى ػػذه اإلرىاص ػػات اإلش ػػارة إل ػػى م ػػا ب ػػيف األصػ ػكات كمعانيي ػػا م ػػف ص ػػبلت،

كالظػػف -ال االعتقػػاد -أى َّف فػػي طكائػػؼ مػػف األلفػػاظ ،ال فػػي المغ ػة كميػػا ،دالالت تكشػػفيا
()3

األصكات كمعاني تكضحيا المباني ،كأبرز ىذه الطكائؼ أسماء األصكات.

كذى ػػب اب ػػف ف ػػارس إل ػػى أف أكث ػػر الكمم ػػات َّ
الدال ػػة عم ػػى األصػ ػكات حكاي ػػات؛ أم

ػتقاقية-
ألفػػاظ يفيػػـ معناىػػا مػػف مبناىػػا ،فيقػػكؿ "فأمػػا األص ػكات فقػػد تكػػكف قياسػػا-أم اشػ ٌ
()4

كأكثرىا حكايات ،فيقكلكف :قرقرت الحمامةي قرقرةن كقري انر".

كيمكػػف أف يمحػؽ ىػػذا الضػػرب مػػف األلفػػاظ ،التػػي يػػدؿ مبناىػػا عمػػى معناىػػا ،رمػ هػز
ػاء كاح هػد ،فػإذا الزمػرة كميػا قػد اكتسػبت داللػةن عامػةن مجػردة
مف األلفاظ يجمع كػبل منيػا بن ه
()5

تضاؼ الى داللتيا الخاصة الحسية.

كقػد بحػث ابػف فػارس ىػذه الظػاىرة تحػت عنػكاف
()6

)باب األبنيو الدالة في األغمب األكثر عمى معاف كقد تختمؼ).
))1

ابف جني ،الخصائص ،مقدمة المحقؽ ،ج ،1ص.20

))3

النحكية.109،
طميمات ،غازم مختار،أحمد بف فارس المغكم-دراسة في آرائو المغكية ك ٌ

))2

))4
))5
))6

النحكيػػة ،دار
طميمػػات ،غػػازم مختػػار ،أحمػػد بػػف فػػارس المغػػكم-د ارسػػة فػػي آ ارئػػو المغكيػػة ك ٌ
طبلس-دمشؽ1999 ،ـ ،ص.109
ابػػف فػػارس ،أحمػػد ،معجػػـ مقػػاييس المغػػة ،تحقيػػؽ كضػػبط :عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف ،دار

الجبؿ -بيركت.ط1،1991ـ ،ج ،5ص.8

مر بنا حديث الخميؿ كسيبكيو عف ىذه األلفاظ.

ابف فارس ،أحمد ،الصاحبي في فقو المغة ،ص.224
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كيضػػرب أمثمػػة يكضػػح بيػػا مػػا يريػػد فيقػػكؿ" :يقكلػػكف :مػػا كػػاف عمػػى (فعػػبلف) َّ
دؿ
ً
الحركة كاالضطراب ،نحك :النزكاف كالغمياف ...كتككف األدكاء عمػى (فعػاؿ) ،نحػك:
عمى
()1

القبلب كالخمار".

كمف ىذه األبنيو صيغ المبالغة ،كيسمي ابػف فػارس صػيغة المبالغػة

(البناء الداؿ عمى الكثرة) ،فيقكؿ" :البناء الداؿ عمػى الكثػرة :فعػكؿ كفعػاؿ ،نحػك ضػركب
كضػ ػراب ،كك ػػذلؾ مفع ػػاؿ اذا ك ػػاف ع ػػادةن ،نح ػػك معط ػػار ،كامػ ػرأة م ػػذكار؛ اذا كان ػػت تم ػػد
الذككر ،ككذلؾ مئناث في اإلناث" )2(.فإذا سػمع السػامع ألفاظػا مػف نحػك :خفقػاف كثػكراف
كىم ػػاز،
كفيض ػػاف ،كألف ػػاظ م ػػف نح ػػك :يس ػػبلؿ ،ي
كزح ػػار ،ي
كج ػػذاـ كأخ ػػرل م ػػف نح ػػك :ن ػػؤكـٌ ،
كمطعػػاف انصػػرؼ ذىنػػو فػػي الزمػرة األكلػػى إلػػى الحركػػة ،كفػػي الثانيػػة إلػػى المػػرض ،كفػػي
ػأف َّ
البنػاء أعطػى السػامع
الثالثة إلى المبالغة ،كلػك لػـ يفيػـ داللػة كػؿ لفػظ فيمػا دقيقػا ،فك ٌ
()3
ً
الداللة المشتركػة ،كخمٌى بينو كبيف أصكؿ الكممة ليخ ةمف معانييا مستعينان باالشتقاؽ".

كلعػػؿ أكثػػر لغػػكيةي العربيػػة كضػػكحان بعػػد ى ػؤالء فػػي مجػػاؿ العبلقػػة بػػيف الصػػكت

كالداللػ ػػة جػ ػػبلؿ الػ ػػديف السػ ػػيكطي(ت 911ى ػ ػػ) الػ ػػذم اسػ ػػتكعب آراء سػ ػػابقيو ،فعقػ ػػد فػ ػػي

((مزىره)) حديثان عف المناسبة بيف المفػظ كمدلكلػو ،كذلػؾ فػي المسػألة العاشػرة مػف الفصػؿ
()4

العاشر مف الكتاب المشار اليو.

أم ػػا أى ػػؿ المغ ػػة العربي ػػة فق ػػد ك ػػادكا
كم ػػف أجم ػػع كممات ػػو ف ػػي المكض ػػكع قكل ػػو " :ك ٌ
()5
يطبقكف عمى ثبكت المناسبة بيف األلفاظ كالمعاني".
ػكييف الػػذيف سػػبقكه ،كػػابف جنػػي،
كفػػي ثنايػػا حديثػػو أشػػار السػػيكطي إلػػى آراء المغػ ٌ
كالكسائي ،كابف دريد ،ثـ ختـ عرضو ليذه اوراء بمبلحظة يقكؿ فييا" :فػانظر إلػى بػديع
مناسػػبة األلفػػاظ لمعانييػػا ،كيػػؼ فاكتػػت العػػرب فػػي ىػػذه األلفػػاظ المقترنػػة المتقاربػػة فػػي
المعػػاني ،فجعمػػت الحػػرؼ األضػػعؼ فييػػا كاأللػػيف كاألخفػػى كاألس ػيؿ كاألىمػػس لمػػا ىػػك
أدنى كأقؿ ،كأخؼ عمبلن أك صكتان؛ كجعمت الحرؼ األقكل كاألشد كاألظير كاألجير لمػا
))1

ابف فارس ،أحمد ،الصاحبي في فقو المغة ،ص.224

))3

النحكية ،ص.110
طميمات ،غازم  ،أحمد بف فارس المغكم-دراسة آرائو المغكية ك ٌ
السيكطي ،المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا،ج،1ص.47

))2
))4
))5

ابف فارس ،أحمد ،الصاحبي في فقو المغة ،ص.224

السيكطي ،المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا ،ج ،1ص.55-47
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ىك أقكل عمبلن كأعظـ حسا؛ كمف ذلؾ المد كالمط أقػكل؛ ألنػو مػد كزيػادة جػذب ،فناسػب
()1

الداؿ".
الطٌاء الٌتي ىي أعمى مف ٌ

أم ػػا عمم ػػاء الببلغ ػػة العربي ػػة فق ػػد نظ ػػركا إل ػػى الكمم ػػة بم ػػا لي ػػا م ػػف قيم ػ وػة جمالي ػ وػة،

كاسػػتغرقتيـ أمػػدان طػػكيبلن قضػػية الكممػػة كداللتيػػا كقيمتيػػا التعبيريػػة ،فػػي مػػا يعػػرؼ فػػي
()2

تاري الببلغة بقضية المفظ كالمعنى ،بما ليا مف صمة بقضية اإلعجاز القرآني.

فقػػد ع ػػرض ابػػف األثي ػػر(ت 637ىػ ػ) لفكػ ػرة العبلقػػة ب ػػيف المفػػظ كالمعن ػػى ،كذل ػػؾ
()3

فػػدرس

ضػػمف نػػكع مػػف الفصػػاحة كالببلغػػة لديػػو ،سػػماه ( فػػي قػػكة المفػػظ لقػ ٌػكة المعنػػى،
العبلقة بيف المبنى كالمعنى ،ككضع ليا مف الضػكابط كالقكاعػد مػا يػكحي بسػعة أفقػو فػي
()4

ىذا الباب كعمؽ دراستو.

اخ ىش ٍك ىش ػ ىف) ،فمعنػػى ( ىخ يش ػ ىف) دكف
كمػػف األمثمػػة التػػي ذكرىػػا عمػػى ذلػػؾ ) :ىخ يش ػ ىف ،ك ٍ
معن ػػى (ا ٍخ ىش ٍك ىشػ ػ ىف)؛ لم ػػا ف ػػي تكري ػػر الع ػػيف ،زي ػػادة الػ ػكاك ،نح ػػك(فى ىعػ ػ ىؿ) ك(ا ٍف ىع ٍك ىعػ ػ ىؿ) كك ػػذلؾ
ب) .كممػا ينػتظـ بيػذا السػمؾ،
ب
المكاف ،فاذا أركا كثرة العشب قالكا ( ٍ
اع ىش ٍك ىش ى
قكليـ :أى ٍع ىش ى
ي

قى ىد ىر كا ٍقتى ىد ىر؛ فمعنى(ا ٍقتى ىد ىر) أقػكل مػف معنػى قىػ ىد ىر؛ قػاؿ اهلل تعػالى :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ (القمر.)ِْ :

(م ٍقتىػ ًد ٍر) ىاىنػػا أبمػػغ مػػف قػػادر ،كانمػػا عػػدؿ إليػػو لمداللػػة عمػػى التفخػػيـ لؤلمػػر،
فػ ػ ي
كشػػدة األخػػذ الػػذم ال يصػػدر إالَّ عػػف قػػكة الغضػػب ،أك لمداللػػة عمػػى بسػػط القػػدرة ،فػػإف
المقتدر أبمغ في البسطة مف القػادر ،كذلػؾ َّ
أف (مقتػدر) اسػـ فاعػؿ مػف (اقتػدر) ك(قػادر)
()5

اسـ فاعؿ مف (قدر) ،كال شؾ أف (افتعؿ) أبمغ مف فعؿ.
))1
))2
))3

السيكطي ،المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا  ،ج ،1ص.53

خميؿ ،حممي ،الكممة -دراسة لغكية معجمية ،دار المعرفة الجامعيػة ،مصػر ،ط،1996 ،2

ص.26

كعمؽ عميػو:
ابف األثير ،نصر اهلل بف محمد :المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعرٌ ،
قدمو ٌ
أحمد الحكفي كبدكم طبانو ،دار النيضة مصر ،ط ،2ج ،1ص.247-241

))4

ىنداكم ،عبد الحميد ،اإلعجاز الصرفي في القرآف الكريـ ،المكتبػة العصػرية ،بيػركت ،ط،1

)(5

ابف األثير ،المثؿ السائر ،ج ،2ص.241

2001ـ ،ص .
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كلعػػؿ ابػػف سػػناف الخفػػاجي (ت466ىػ ػ) مػػف أكائػػؿ عممػػاء العربيػػة الػػذيف اىتم ػكا
بالجانػػب الصػػكتي كالػػداللي لمكممػػة بمػػا ليػػا مػػف صػػمة بمفيػػكـ الببلغػػة كالفصػػاحة ،كذلػػؾ
بشػػكؿ منيجػػي كاضػػح ،فقػػد أقػػاـ كتابػػو (سػػر الفصػػاحة) عمػػى أسػػاس التفرقػػة بػػيف مفيػػكـ
الببلغػػة كالفصػػاحة .حيػػث يقػػكؿ" :كالفػػرؽ بػػيف الفصػػاحة كالببلغػػة أف الفصػػاحة مقصػػكرة
()1

عمى كصؼ األلفاظ ،كالببلغة ال تككف إال كصفان لؤللفاظ مع المعاني".

كمثػػؿ ىػػذا التصػػكر لمكممػػة نجػػده أيضػػا عنػػد عبػػد القػػاىر الجرجػػاني(ت 471ىػ ػ)

عمػػى الػػرغـ مػػف ىجكمػػو الشػػديد عمػػى فك ػرة فصػػاحة المفظػػة المفػػردة التػػي نػػادل بيػػا ابػػف
سػػناف ،فيػػك فػػي م ػكاطف كثي ػرة مػػف "دالئػػؿ اإلعجػػاز" ك"أس ػرار الببلغػػة" يكػػرر القػػكؿ فػػي

مردىػػا عنػػده إلػػى
إبطػػاؿ أف يكػػكف مػػرد الفصػػاحة إلػػى المفظػػة المفػػردة ،أك الداللػػة ،كاَّنمػػا ٌ
()2
النظـ أك ما يسميو األيسمكب كخصائصو كطريقة تركيبو
ٌ

فالكممػة المفػردة عنػده ،مػف حيػث ىػػي أصػكات ،ال كزف كال قيمػة ليػا فػي فصػػاحة
ً
ض ةـ نقاشو أك دفاعو عف ىذه الفكرة نستطيع أف نمتقط تصػكره
أك بياف أك ببلغة ،كفي خ ى
لماىيػػة الكممػػة؛ فيػػي عنػػده أص ػكات كداللػػة ،بػػؿ الكممػػة عنػػده صػػكرة ذىنيػػة عػػف طريقيػػا
()3

نتعرؼ إلى الكجكد الخارج عف المغة.

كفي مجاؿ العبلقة بيف الصكت كالداللة يثبت عبد القاىر الجرجػاني قانكنػان لغكيػان

يتمثؿ في اعتباطية الداللة كقيمتيا العرفية االجتماعية؛ ألف أشكاؿ الكممػات لديػو ليسػت
دالػػة عمػػى شػػيء ،كال ت ػرتبط فػػي ىيئتيػػا كأص ػكاتيا بمػػدلكالتيا ،كانمػػا يػػتـ ال ػربط بػػيف ىػػذه
()4

األشكاؿ المغكية كما تدؿ عميو بالتفاىـ االجتماعي.

)(1

الصػعيدم ،مكتبػة محمػد
الخفاجي ،ابف سناف ،سر الفصاحة ،شرح كتصحيح :عبد المتعػاؿ ٌ

))2

حممي خميؿ ،الكممة-دراسة لغكيو معجميو ،ص.29

))4

الدايػػة ،فػػايز ،عمػػـ الداللػػة العربػػي-النظريػػة كالتطبيػػؽ .دار الفكػػر-دمشػػؽ ،ط1985 ،1ـ،

))3

عمي صبيح  -القاىرة ،1969 ،ص.49

حممي خميؿ ،الكممة-دراسة لغكيو معجميو ،ص.29
ص ،8كقدكر ،أحمد محمد ،مصنفات المحػف كالتثقيػؼ المغػكم حتػى القػرف العاشػر اليجػرم،
منشكرات ك ازرة الثقافة -دمشؽ ،1996 ،ص.83
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كيعبػػر الجرجػػاني عػػف ىػػذا بقكلػػو" :ذلػػؾ َّ
أف نظػػـ الحػػركؼ ىػػك تكالييػػا فػػي النطػػؽ
فقط ،كليس نظميا بمقتضى عف معنى ،كال الناظـ ليػا بمقتػؼ فػي ذلػؾ رسػما مػف العقػؿ
أف كاضػػع المغػػة كػػاف قػػد قػػاؿ "ربػػض"
اقتضػػى أف يتحػػرل فػػي نظمػػو ليػػا مػػا تح ػراه ،فمػػك ٌ
()1
مكاف (ضرب) لما كاف في ذلؾ ما يؤدم إلى فساد".
كم ػػف األص ػػكلييف م ػػف ال ينك ػػر أف تتحق ػػؽ المناس ػػبة ب ػػيف المف ػػظ كمعن ػػاه ك ػػالرازم
(ت 606ى ػػ) ،كلكنيػػا ليسػػت ذاتيػػة شػػاممة كعامػػة فػػي المغػػة ،يقػػكؿ" :داللػػة األلفػػاظ عمػػى
مػػدلكالتيا ليسػػت ذاتيػػة حقيقية...كقػػد يتفػػؽ ف ػي بعػػض األلفػػاظ ككنػػو مناسػػبان لمعنػػاه ،مثػػؿ
تسػميتيـ القطػا بيػذا االسػػـ؛ ألف ىػػذا المفػظ يشػػبو صػكتو ،ككػػذا القػػكؿ فػي المقمػػؽ ،كأيضػػا
كضػػعكا "الخضػػـ" ألكػػؿ الرطػػب نحػػك البطػػي كالقثػػاء ،كلفػػظ "القضػػـ" ألكػػؿ اليػػابس نحػػك:
قضمت الدابة شعيرىا،ألف حرؼ الخاء يشبو صكت أكؿ الشيء الرطػب ،كحػرؼ القػاؼ
يشػ ػػبو صػ ػػكت أكػ ػػؿ الشػ ػػيء اليػ ػػابس ،كليػ ػػذا البػ ػػاب أمثمػ ػػة كثي ػ ػرة ذكرىػ ػػا ابػ ػػف جنػ ػػي فػ ػػي
()2

الخصائص".

كيؤكػػد ابػػف ق ػيةـ الجكزيػػة (ت 751ىػ ػ) بصػػكروة جميػ وػة تحقػػؽ المناسػػبة بػػيف المفػػظ

َّ
الحقيقية معتبرة بيف المفظ كالمعنى طكالن كقص انر ،كخفةن كثق ػبلن،
كالمعنى فيقكؿ" :كالمناسبة

ككثرةن كقمةن ،كحركةن كسػككنان ،كشػدةن كلينػان ،فػإف كػاف المعنػى مفػردان أفػردكا لفظػو ،كاف كػاف
مركب ػان َّ
َّ
الع ٍش ػىن ٍؽ لمطكي ػػؿ ،فػػانظر إل ػػى
طٍ
ركب ػكا المف ػػظ ،كاف كػػاف طػػكيبلن َّ
طكل ػػكه ،كػػالقى ٍن ى
ط ،ك ى
(ب ٍحتير) كما فيو مػف الضػـ كاالجتمػاع ،لمػا
طكؿ ىذا المفظ لطكؿ معناه ،كانظر إلى لفظ ي
مسماه القصير المجتمع الخمؽ ،ككػذلؾ الحديػد كالحجػر كالشػدة كالقػكة كنحكىػا ،تجػد
كاف َّ

فػػي ألفاظيػػا مػػا يناسػػب مسػػمياتيا .ككػػذلؾ لفػػظ الػ َّػدكراف ك َّ
النػػزكاف كالغميػػاف كبابػػو ،كفػػي

لفظيػػا مػػف تتػػابع الحركػػة ،كمػػا يػػدؿ عمػػى تتػػابع حركػػة مسػػماىا ،ككػػذلؾ الػ َّػدجاؿ كالجػ َّػراح
()3
الضراب كاألَّفاؾ ،في تكرر الحرؼ المضاعؼ منيا ما يدؿ عمى تكرار المعنى".
ك َّ
))1

))2
))3

الجرجػػاني ،عبػػد القػػاىر بػػف عبػػد الػػرحمف ،دالئػػؿ اإلعجػػاز فػػي عمػػـ المعػػاني شػ َّػكمو كشػػرح

كخرج شكاىده َّ
كقدـ لػو ككضػع فيارسػو :ياسػيف األيػكبي ،المكتبػة العصػرية بيػركت،
غامضو َّ

ط2000 ،1ـ ،ص.102

الرازم ،الفخر ،التفسير الكبير ،دار الفكر ،بيركت ،ط ،1981 ،1ج ،1ص.20

الجكزية ،ابف القيـ ،بدائع الفكائد ،دار الكتاب العربي -بيركت ،ج ،1ص.108
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ػأثر بس ػػيبكيو كاب ػػف جن ػػي ،كل ػػك ع ػػدنا إل ػػى
كيب ػػدك أف اب ػػف ق ػػيـ ف ػػي ى ػػذا ال ػػنص مت ػ ه
كبلميمػػا فػػي ىػػذا المجػػاؿ ألدركنػػا أنػػو مسػػبكؽ إلػػى عقػػد الصػػبلت بػػيف المفػػظ كمعنػػاه ،أك
الصيغة كمعناىا كبخاصة عند ابف جني.
آراء عمماء العربية المحدثين من العالقة بين الصوت وداللتو5
إذا انتقمنػ ػػا إلػ ػػى الفكػ ػػر المغػ ػػكم العربػ ػػي الحػ ػػديث ،كجػ ػػدنا أصػ ػػداء العبلقػ ػػة بػ ػػيف
األص ػكات كدالالتيػػا تتػػردد لػػدل بعػػض المغػػكييف العػػرب؛ فقػػد ناقشػػيا عػػدد مػػنيـ ككػػانكا
فييما بيف مؤيد كرافض ليذه العبلقة.
ذىػب أحمػد فػارس الشػػدياؽ (ت 888ىػػ) إلػى كجػكد عبلقػػة بػيف الصػكت كداللتػػو
حيػػث أشػػار إلػػى ذلػػؾ فػػي كتابػػو المشيكر"السػػاؽ عمػػى السػػاؽ" ،كذكػػر فػػي مقدمػػة ىػػذا
األخيػػر "أف كػػؿ حػػرؼ يخػػتص بمعنػػى مػػف المعػػاني دكف غي ػره ،كىػػك مػػف أس ػرار المغػػة
العر َّبية التي َّ
قؿ مف تنبو ليا ،كقد كضعت ليذا كتابػا مخصكصػا سػميتو (منتيػى العجػب
()1

في خصائص لغة العرب).

كمػػا نػػاقش أحمػػد فػػارس الشػػدياؽ العبلقػػة بػػيف الحػػرؼ كالمعنػػى الػػذم يرمػػز إليػػو،

كتناكؿ الحركؼ كاحػدان كاحػدانَّ ،
كنبػو عمػى المعػاني التػي يػكحي بيػا فػي كػؿ حػرؼ :فمػف
خصائص حرؼ (الحاء)-عمػى سػبيؿ المثػاؿ:-السػعة كاالنبسػاط نحػك :االبتحػاح كالبػداح

كالبراح كاألبطح...كالساحة كالسطح كالسفح كالسماحة "..كمف خصائص حػرؼ (الػداؿ):
الميف كالنعكمة كالفضاضة ،نحك :البرخداة...كالفرىد كاألممكد كالقشػده ،)2("...كمػا يشػتمؿ

حػػرؼ (الػػداؿ) أيضػػا عمػػى ألفػػاظ كثي ػرة تػػدؿ عمػػى القػػكة كالصػػبلبة كالشػ َّػدة نحػػك :التػػأدد
()3

كالتأكيد كالجممد كالحديد."...

))1
))2
))3

الشػػدياؽ ،أحمػػد فػػارس ،السػػاؽ عمػػى السػػاؽ فػػي مػػا ىػػك الفاريػػاؽ عنػػي بنش ػره :يكسػػؼ تكمػػا
البستاني ،مكتبة العرب ،مصر ،ص.12

الشدياؽ ،الساؽ عمى الساؽ في ما ىك الفارياؽ ،ج ،1ص.65
الشدياؽ ،الساؽ عمى الساؽ في ما ىك الفارياؽ ،ج ،1ص.66
132

كتجػػدر اإلشػػارة ىنػػا إلػػى أف الشػػدياؽ مػػف أكائػػؿ لغػػكيي عصػػر َّ
النيضػػة الحديثػػة
ال ػػذيف كج ػػدكا أف زي ػػادة المبن ػػى تحم ػػؿ زي ػػادة ف ػػي المعن ػػى ،يق ػػكؿ ف ػػي ص ػػدد حديث ػػو ع ػػف
()1

المترادؼ "فبل بد كأف يككف االسـ الزائد في المفظ زائدان في المعنى أيضان ".

كلعػػؿ الشػػدياؽ متػػأثر فػػي ىػػذه الفكػرة بػػابف جنػي الػػذم ذىػػب إلػػى ذلػػؾ فػػي البػػاب

المعنػػكف ب(قػػكة المفػػظ لقػػكة المعنػػى) فػػي كتابػػو (الخصػػائص) ،حيػػث يقػػكؿ " :فػػإذا كانػػت
()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

جدي ػدة ،فقػػد سػػبؽ إلييػػا األقػػدمكف كػػابف جنػػي كابػػف فػػارس كالسػػيكطي ،كاَّنمػػا لػػو فضػػؿ
التكسع فييا ،كاعطائيا صفة الشمكؿ ،كجعميا أصبل لمعجـ يشد ألفاظ المغة العربية إلػى
()3

أركمات معنكية بأكاصر قكية متينة.

أما صبحي الصالح فقد خصص في كتابو (دراسات فػي فقػو المغػة) بابػان لمحػديث

عػػف مناسػػبة أص ػكات العربيػػة لمعانييػػا؛ يقػػكؿ فيػػو" :فممػػا أفاض ػكا فػػي د ارسػػة ىػػذه المػػادة
المغكية الصكتية ،عرفكا لكؿ حػرؼ صػكتو صػفة كمخرجػان ،مثممػا عرفػكا لػو إيحػاءه داللػة
()4

كمعنى"

ثـ يقػكؿ" :أمػا الػذم نريػد اوف بيانػو فيػك مػا الحظػو عمماؤنػا مػف مناسػبة حػركؼ
العربيػػة لمعانييػػا ،كم ػا لمحػػكه فػػي الحػػرؼ العربػػي ،مػػف القيمػػة التعبيرٌيػػة المكحيػػة إذا لػػـ
يعػػنيـ مػػف كػػؿ حػػرؼ أنػػو صػػكت ،كانمػػا عنػػاىـ مػػف صػػكت ىػػذا الحػػرؼ ٌأنػػو معبػ يػر عػػف

غرض ،كأف الكممة العربيةى مركبػةي مػف ىػذه المػادة الصػكتية التػي يمكػف حػؿ أجزائيػا إلػى
الدكاؿ المعةبرة ،فكؿ حرؼ منيا يسػتقؿ ببيػاف معنػى خػاص مػا داـ
مجمكعة مف األحرؼ ٌ

))1
))2
))3
))4

الشدياؽ ،الساؽ عمى الساؽ في ما ىك الفارياؽ  ،ج ،1ص.12
ابف جني ،الخصائص ،ج ،2ص.468

الزركاف ،محمد عمي ،الجكانب المغكية عند أحمد فػارس الشػدياؽ ،دار الفكػر ،دمشػؽ ،ط،1
 ،1988ص.107

الصػ ػػالح ،صػ ػػبحي ،د ارسػ ػػات فػ ػػي فقػ ػػو المغػ ػػة ،دار العمػ ػػـ لممبليػ ػػيف بيػ ػػركت -لبنػ ػػاف ،ط،7

(1379ىػ1960-ـ) ،ص.141
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يسػػتقؿ بإحػػداث صػػكت معػػيف ،ككػػؿ حػػرؼ لػػو ظػػؿ كاشػػعاع ،إذا كػػاف لكػػؿ حػػرؼ صػػدل
()1

كايقاع".

كيسػػتعيف صػػبحي الصػػالح بمػػا جػػاء عػػف السػػيكطي مػػف أقػكاؿ جميػرة العممػػاء فػػي
المناسبة الطبيعية بيف المفظ كمدلكلو ،ثػـ يخمػص إلػى أف ابػف جنػي كػاف عمػى حػؽ حػيف
صػػرح بأنػػو ال بػػد لنػػا مػػف االقتنػػاع بيػػذه الظػػاىرة المغكيػػة التػػي تعػػد فتح ػان مبين ػان فػػي فقػػو
()2

المغات عامة.

كيمكػػف القػػكؿ :إف األسػػاس الػػذم اعتمػػده صػػبحي الصػػالح فػػي االسػػتدالؿ عمػػى
فك ػرة العبلقػػة بػػيف الصػػكت كالداللػػة ،كالمتمثػػؿ فػػي أف كػػؿ صػػكت يسػػتقؿ ببيػػاف معن ػػى
خػػاص مػػا داـ يسػػتقؿ بإحػػداث صػػكت معػػيف؛ إف ىػػذا األسػػاس يعػػد مؤش ػ انر بػػار انز عمػػى
انتفػػاء فكػرة التػرادؼ فػػي العربيػػة؛ ذلػػؾ أف التبػػايف الصػػكتي فػػي الكممػػات التػػي عػػدت مػػف

المترادفػػات يػػنيض دلػػيبلن قاطع ػان عمػػى نفػػي فك ػرة الت ػرادؼ بينيػػا .فػػالفعبلف(أتى) ك(جػػاء)

عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ عػػدا مػػف المترادفػػات،غير أف التشػػكيؿ الصػػكتي فييمػػا مختمػػؼ ،فمػػف
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

المبلبػس لمطبيعػة فػي غيػر مػا يكػكف
بمكغان تامان ،كالتاء عمى االضػطراب فػي الطبيعػة أك ي
ش ػػديدان ،كالث ػػاء عم ػػى التعم ػػؽ بالش ػػيء تعمقػ ػان ل ػػو عبلمت ػػو الظ ػػاىرة سػ ػكاء ف ػػي الح ػػس أك
المعنػػى ،كالجػػيـ عمػػى ً
العظىػ ًػـ مطمق ػان ،كالحػػاء عمػػى التماسػػؾ البػػالغ ،كيػػدؿ عمػػى المائيػػة،
كالخػاء عمػػى المطاكعػة كاالنتشػػار ...كالعػػيف عمػى الخمػػك البػػاطف ،أك عمػى الخمػػك مطمقػان،

كالغيف تدؿ عمى كماؿ المعنى فػي الغػؤكر أك الخفػاء ،كالفػاء تػدؿ عمػى المعنػى الكنػائي،
كالقاؼ عمى المفاجأه التي تي ً
حدث صكتان...كالنكف عمى البطكف فػي الشػيء ،كاليػاء عمػى

))1
))2

الصالح ،صبحي ،دراسات في فقو المغة ،ص.41

الصالح ،صبحي ،دراسات في فقو المغة ،ص.151
134

التبلشي ،كالكاك تدؿ عمى االنفعاؿ المؤثر في الظكاىر ،كالياء عمى االنفعاؿ المػؤثر فػي

الباطف"(.)1

كلػػـ يقػػؼ األمػػر بالنسػػبة لمعبليمػػي عنػػد داللػػة الصػػكت المفػػرد فحسػػب ،بػػؿ ذىػػب

يخصػو ،كأ َّف معنػى الكممػة العربيػة يتمثػؿ
إلى أف لكؿ صكت مػف أصػكات العربيػة معنػى
ٌ
فػػي المحصػػمة َّ
الناجمػػة عػػف ائػػتبلؼ المعػػاني الجزئيػػة لؤلص ػكات يقػػكؿ " :كممػػة (جمػػؿ)
تحػػؿ إلػػى (ج) كمعنػػاه االرتفػػاع ،ك(ـ) كمعنػػاه الميػػاه ،كىػػك ينظػػر الػػى السػػحاب ،ك(ؿ)
()2

كمعناه المبلصقة أك المساس .كالمعنى المؤلؼ :مرتفع يبلمس السحاب".

كيؤي ػػد محم ػػد المب ػػارؾ فكػ ػرة العبلق ػػة ب ػػيف الص ػػكت كالدالل ػػة يق ػػكؿ" :كنس ػػتطيع أف

نقػػكؿ فػػي غيػػر تػػردد َّ
ػاء خاص ػان ،فيػػك إف لػػـ يكػػف يػػدؿ
أف لمحػػرؼ فػػي المغػػة العربيػػة إيحػ ن
داللػةن قاطعػةن عمػػى المعنػػى ،يػػدؿ داللػػة اتجػػاه كايحػػاء ،كيثيػػر فػػي الػػنفس جػ َّػكان يييػػئ لقبػػكؿ
()3

المعنى كيكجو إليو كيكحي بو".

كاذا كاف الحرؼ عند الشدياؽ يكحي بداللة الكممةَّ ،
فإنػو عنػد جرجػي زيػداف ين ةػكع

المعنى األصمي لمكممػة التػي تشػترؾ مػع ألفػاظ أخػرل فػي حػرفيف ىمػا المتضػمف المعنػى
()4

ينكع المعنى تنكيعان طفيفان.
األصمي ،أما الحرؼ الثالث -الزائد عمى األصؿ -فيك ة

كيض ػػرب مث ػػاالن عم ػػى ذل ػػؾ فيق ػػكؿ " :ق ػػط كقط ػػب كقط ػػؼ كقط ػػع كقط ػػـ كقط ػػؿ،

جميعي ػػا تتض ػػمف معن ػػى القط ػػع ،إالٌ َّ
أف ك ػػؿ كاح ػػدة مني ػػا اس ػػتعممت لتن ػػكع م ػػف تنكعات ػػو،

كاألصؿ المشترؾ بينيا ( قط ) ،كىك بنفسو حكاية صكت القطع كما ال يخفى"(.)5

كال يقػػؼ زيػػداف عنػػد ىػػذا التنػػكع نتيجػػةن لزيػػادة حػػرؼ فػػي آخػػر الكممػػة ،بػػؿ يتػػابع
قػػائبلن" :إالٌ أنػػو قػػد يكػػكف (الحػػرؼ ال ازئػػد ) فػػي الكسػػط ،أم بػػيف الحػػرفيف األصػػمييف كشػؽ
))1

غكي ػػة لمعبليم ػػي دار السؤاؿ،دمش ػػؽ،ط1985 ،3ـ،ص-63
عم ػػي ،أس ػػعد،تيذيب المقدم ػػة الم ٌ
.64

))2

طميمات ،غازم مختار ،في عمـ المغة ،دار طبلس ،دمشؽ ،ط1997 ،1ـ ،ص.209

))4

مجاىد ،الداللة المغكية عند العرب ،ص.237

))3
))5

المبارؾ ،محمد ،فقو المغة كخصائص العربية ،دار الفكر ،بيركت ،ص.261

زيػداف ،جرجػي ،الفمسػػفة المغكيػة كاأللفػاظ العر َّبيػػة ،راجعػو كعمَّػؽ عميػػو :مصػطفى كامػػؿ ،دار

اليبلؿ ،ص.100
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ػؽ ،كفػػرؽ مػػف فػ َّ
مػف شػ َّ
ػؽ ،كقػػرط مػػف قػطَّ ... ،كقػػد يكػػكف فػػي أكؿ الكممػػة نحػػك :رفػػت مػػف

َّ
ىب ،كرفض مف َّ
فت ،كليب مف َّ
مس"(.)1
فض ،كلمس مف َّ
ً
يكتؼ بما كتبو إليو الشاعر رشيد سػميـ الخػكرم مػف
أما عباس محمكد العقاد فمـ
حبَّ ،
أف " الحاء تكاد تحتكر أشرؼ المعاني كأقكاىاَّ :
َّ
حؽ ،حرَّيػة ،حيػاة ،حسػف ،حركػة،
()2

حكمػػة ،حمػػـ ،حػػزـ"،

كال بمػػا الحظػػو أحػػد كبػػار المحػػاميف ،كىػػك نجيػػب ب ػرادة ،مػػف َّ
أف

"الحػػاء أظيػػر الحػػركؼ أث ػ انر فػػي اإليحػػاء بمعػػاني السػػعة؛ حسػػيةن كانػػت أك فكرَّيػػة ،كيعمػػـ
فيسكم بيف مكقع الحاء في أكؿ الكممة كمكقعيا في كسطيا أك آخرىا"(.)3
الحكـ ة

كاَّنمػا يػػرل تنػكع معػػاني ( الحػاء ) كداللتيػػا عمػػى أكثػر مػػف معنػى حسػػب مكقعيػػا،

فيػػك ل ػػـ يقنػػع لي ػػا بمعن ػػى كاحػػد ،أك بدالل ػػة َّ
ذاتي ػػة كاحػػدة ،ب ػػؿ أحيانػ ػان تػػؤدم نق ػػيض ى ػػذه
َّ
الصكتية كاضػحة فػي الداللػة عمػى السػعة حػيف يمفػظ
الداللة .يقكؿ عف الحاء" :فالحكاية

الفـ بكممػات( :االرتيػاح) كالسػماح كالفػبلح كالنجػاح كالفصػاحة كالسػجاحة كالفػرح كالمػرح
كالصفح كالفتح كالتسبيح كالتركيح ،كمػا جػرل مج ارىػا فػي داللػة نطقػو عمػى ال ارحػة فػي
الضػػغط كالقيػػد فػػي مخػػارج األصػكات ،كلكػػف يجػػكز أف يكػػكف البػػدء بيػػا مقصػػكدان بػػو عنػػد

الحجػػر
كضػػع الكممػػات األكلػػى أف تتبعػػو الحركػػة التػػي تنػػاقض معنػػى السػػعة ،لتػػدؿ عمػػى ى

كالتَّقيػػد؛ فػػإف الجػػيـ السػػاكنة بعػػد الحػػاء أشػػبو شػػيء بعبلمػػة اإللغػػاء التػػي تكضػػع عمػػى

صػػكرة الرجػػؿ الماشػػي عمػػى قدميػػو ،ليسػػتفاد منيػػا َّ
أف المشػػي ممنػػكع فػػي ىػػذا المكػػاف ...

ككػػذلؾ البػػاء السػػاكنة بعػػد الحػػاء فػػي اسػػـ ( الحػػبس ) فإنيػػا تنفػػي السػػعة بعػػد اإلشػػارة فػػي

َّأكؿ الكممة"(.)4

كبش ػػكؿ ع ػػاـ ،كص ػػؿ العق ػػاد إل ػػى ع ػػدد م ػػف النت ػػائج الت ػػي تحك ػػـ قاع ػػدة الحكاي ػػة

و
َّ
بمعاف ،كخبلصتيا:
الصكتية كداللتيا ،كايحائيا

أكالنَّ :
أف ىنالؾ ارتباطان بيف بعض الحركؼ كداللة الكممات.
)(1
)(2
)(3
))4

زيداف ،جرجي ،الفمسفة المغكية كاأللفاظ العربيَّة ،ص.101

العقػػاد ،عبػػاس محمػػكد ،أشػػتات مجتمعػػات فػػي المغػػة كاألدب ،دار المعػػارؼ ،مصػػر ،ط،3
1963ـ ،ص.43

العقاد ،عباس محمكد ،أشتات مجتمعات في المغة كاألدب ،ص.44

العقاد ،عباس محمكد ،أشتات مجتمعات في المغة كاألدب ،ص.46-45
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ثانيػانَّ :
أف الحػػركؼ ال تتسػػاكل فػػي ىػػذه ال ةداللػػة ،كلكنيػػا تختمػػؼ بػػاختبلؼ قكتيػػا كبركزىػػا
في الحكاية الصكتية.

ثالثانَّ :
أف العبرة بمكقع الحرؼ مف الكممة ال بمجرد دخكلو في تركيبيا.

رابعػ ػانَّ :
أف االس ػػتثناء ف ػػي الدالل ػػة ق ػػد ي ػػأتي م ػػف اخ ػػتبلؼ االعتب ػػار كالتق ػػدير ،كال يم ػػزـ أف
()1

يككف شذكذان في طبيعة الداللة الحرفية.

كع ػػرض محم ػػد األنط ػػاكي لمدالل ػػة الص ػػكتية عن ػػد األم ػػـ المختمف ػػة ،كمنػ ػذ عص ػػكره

األكلػػى كحتػػى عص ػرنا الحػػالي ،ثػػـ ذكػػر َّ
أف "أكثػػر الفبلسػػفة القػػدماء كالمحػػدثيف ،كمعيػػـ

عممػػاء المغػػة أيضػان يػػذىبكف إلػػى عكػػس مػػا ذىػػب اليػػو غيػػرىـ ،إذ يػػرل ىػؤالء َّ
أف العبلقػػة
()2

بيف المفظ كمدلكلو اعتباطية اصطبلحية"

كأصدر مصطفى مندكر كتابان بعنكاف "المغة بيف العقؿ كالمغامرة"؛ يشػير فيػو إلػى
َّ
أف مجمكعػ ػػات مػ ػػف األلفػ ػػاظ يمكػ ػػف أف تخضػ ػػع لمثػ ػػؿ المكاضػ ػػعة التػ ػػي ت ػ ػربط الػ ػ َّػداالت

بالػدالالت بحكػػـ أسػطكرم أك سػػحرم – عمػى حػ ةد تعبيػره – أحػػاط بتمػؾ المجمكعػػة( .)3ثػػـ
يقكؿ" :كليس مف المفركض أف تككف مجمكعات أخرل قد نأت عف مثؿ ذلػؾ األفػؽ ،أك

أف تكػػكف أصػػكليا البعيػػدة قػػد ضػػاعت فػػي َّ
طيػػات التػػاري الطكيػػؿ كالمػػبيـ .كمثػػؿ ىػػذا
سيفضي بنا إلػى نفػي الصػمة ال ةدالليػة بػيف مككنػات المفػظ كصػكرتو النيائيػة ،أك إلػى نفػي
()4

ككف األصكات رمك انز تحمؿ معاني بفعؿ ذات المرمكز".

ثػـ أصػػدر محمػػكد فيمػي حجػػازم بعػػد ذلػؾ كتابػان عنكانػػو" :مػدخؿ إلػػى عمػػـ المغػػة"

ػطبلحية ،كليسػت َّ
َّ
يؤكد فيػو عمػى َّ
ذاتيػة طبيعيػة ،حيػث
أف العبلقػة بػيف المفػظ كمدلكلػو اص

َّ
َّ
طبيعي ػػة تربطي ػػا بم ػػدلكليا ف ػػي الكاق ػػع
المغكي ػػة ال تحم ػػؿ قيم ػػة ذاتي ػػة
يق ػػكؿ " :إً َّف الرم ػػكز
الخ ػػارجي ،فميس ػػت ىن ػػاؾ أي ػػة عبلق ػػة ب ػػيف كمم ػػة (حص ػػاف) كمككن ػػات جس ػػـ الحص ػػاف،
كالعبلقػػة كامنػػة فقػػط عنػػد الجماعػػة اإلنسػػانية التػػي اصػػطمحت عمػػى اسػػتخداـ ىػػذه الكممػػة
))1

العقاد ،أشتات مجتمعات في المغة كاألدب ،ص.49-48

))3

من ػػدكر ،مصػ ػطفى ،المغ ػػة ب ػػيف العق ػػؿ كالمغ ػػامرة ،منش ػػأة المع ػػارؼ ،اإلس ػػكندرية1974 ،ـ،

()4

مندكر ،مصطفى ،المغة بيف العقؿ كالمغامرة ،ص.135

))2

األنطاكي ،محمد ،الكجيز في فقو المغة ،دار الشرؽ ،ط ،1969 ،3ص.350

ص.135
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َّ
اسػػمان لػػذلؾ الحي ػكاف ،كمعنػػى ىػػذا َّ
المغكيػػة تقػػكـ عمػػى العػػرؼ؛ أم
أف قيمػػة ىػػذه الرمػػكز
()1

عمى ذلؾ االتفاؽ الكائف بيف األطراؼ التي تستخدميا في التعامؿ".
كىك ػػذا ينف ػػي حج ػػازم الدالل ػػة َّ
الذ َّ
اتي ػػة نفيػ ػان قاطعػ ػان ،كيؤك ػػد َّ
أف العبلق ػػة ب ػػيف المف ػػظ
كمدلكلػػو ال تكػػكف إالَّ بالمكاضػػعة مػػف ًقىبػػؿ مسػػتخدمي المغػػة ،فيػػي َّ
عرفيػػة )2(.كفػػي يم ىؤلػػؼ
آخر لو ،ينكر حجازم كجكد َّأية صمو بيف األلفػاظ كمػدلكالتيا ،فػي حػديث اسػتعرض فػي
ثناياه بعض الكممات مف لغات مختمفةَّ ،
الرمػز
كبيف فيو َّأنو "ليست ىناؾ َّأية عبلقة بيف َّ

الرم ػػز الص ػػكتي
المغ ػػكم كمدلكل ػػو ف ػػي الكاق ػػع الخ ػػارجي ،كالعبلق ػػة الكحي ػػدة القائم ػػة ب ػػيف َّ
()3

الرمز".
كالمغكم كما يدؿ عميو ىي عبلقة ٌ

ثـ يكضح ىذه العبارة ،فيقكؿ" :فالكممػة ترمػز إلػى شػيء مػادم أك معنػكم .كعمػى
َّ

َّ
طبيعيػػة ت ػربط بػػيف األص ػكات المككنػػة لكممػػة (منضػػدة) فػػي العربيػػة ،أك
ىػػذا فػػبل عبلقػػة

َّ
األلمانية ،كبيف المنضدة ككاقع مادم .كالمنضدة في العربية كممػة
كممة ( )TISCHفي
ألف ىنػػاؾ تأنيثػان فػػي خشػػب المنضػػدة ،كلكػػف ألنيػػا تنتيػػي بتػػاء التأنيػػث ،كالتػػاء
مؤنثػػة ال ٌ
في العر َّبية عبلمة تأنيث"(.)4
أمػػا إب ػراىيـ أنػػيس فقػػد كػػاف مؤي ػدان لفك ػرة العبلقػػة بػػيف األص ػكات كالػػدالالت تػػارةن،
كمنكػ انر ليػػا تػارةن أخػػرل فنجػده يقػػكؿ" :كنحػػف حػيف نتخػػذ طريقػان معتػػدالن بػيف ىػؤالء كىػؤالء،
ندرؾ كؿ اإلدراؾ َّ
أف في المغػة معػاني تتطمػب أصػكاتان خاصػة ،كأ َّف ىنػاؾ مػف المػدلكالت
ما تسارع المغة لمتعبير عنو بألفاظ معينة .كربما كػاف مػف العسػير حصػر تمػؾ المجػاالت

المغكيػػة التػػي نمحػػظ فييػػا كثػػكؽ الصػػمة بػػيف األص ػكات كالمػػدلكالت ،كلكػػف منيػػا بػػبل شػػؾ
النكاحي اوتية:
)(1

حج ػػازم ،محم ػػكد فيم ػػي ،م ػػدخؿ ال ػػى عم ػػـ المغ ػػة ،مكتب ػػة نيض ػػة الش ػػرؽ ،جامع ػػة الق ػػاىرة،

()2

الداللة المغكية عند العرب ،ص.245
مجاىدٌ ،
حج ػػازم ،محم ػػكد فيم ػػي ،عم ػػـ المغ ػػة العربي ػػة – م ػػدخؿ ت ػػاريخي مق ػػارف ف ػػي ض ػػكء التػ ػراث

()3
))4

 ،1995ص.11

كالمغات الساميَّة ،ككالة المطبكعات  27شارع فيد السالـ ،الككيت ،ص.14

حج ػػازم ،محم ػػكد فيم ػػي ،عم ػػـ المغ ػػة العربي ػػة – م ػػدخؿ ت ػػاريخي مق ػػارف ف ػػي ض ػػكء التػ ػراث

كالمغات الساميَّة ،ص.14
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أكالن :حػػيف تكػػكف أص ػكات الكممػػة نتيجػػة تقميػػد مباشػػر ألص ػكات صػػادرة عػػف اإلنسػػاف أك
الحيكاف أك األشياء.

ثاني ػان :نشػػكء الكممػػة لمتعبيػػر عػػف مصػػدر الصػػكت الطبيعػػي ،فػػي الكقػػت الػػذم تكػػكف فيػػو

َّ
األكركبيػة لطػائر معػيف يظيػر
مشتقة مف ىذا الصػكت؛ مثػؿ تسػمية بعػض األمػـ
ألن ػػو ً
ف ػػي الربي ػػع باس ػػـ ( ككك ػػك )؛ َّ
يطم ػػؽ ى ػػذا الص ػػكت عن ػػد ص ػػياحو ،كص ػػارت
تطمؽ عمى الطائر نفسو ال عمى صكتو.

ثالث ػان :حركػػات اإلنسػػاف كمػػا ينشػػأ عنيػػا مػػف أص ػكات قػػد تػػكحي بنػػكع مػػف الكممػػات كثيقػػة
االتصاؿ بيف المفظ كمدلكلو.

رابع ػان :كممػػات يستمسػػؾ بيػػا أصػػحاب عمػػـ الػػنفس ،كيػػركف فييػػا الصػػمة بػػيف األص ػكات
جميةن ،تمؾ ىي الٌتي تعبػر عػف الحالػة َّ
كالمدلكالت كاضحةن َّ
النفس َّػية كػالكره كالنفػكر
كالسخرية.

خامسان :طػكؿ الكممػة أك قصػرىا فػي األصػكات قػد يػكحي فػي المغػة بمعنػى خػاص ،يؤكػد
ىذا القاعدة المشيكرة" :زيادة المبنى يتبعيا زيادة المعنى".

سادسان :الحركػات قػد ترمػز فػي بعػض المغػات لمع و
ػاف خاصػة ،ففػي العربيػة مػثبلن :الكسػرة
()1
رمز المؤنث ،كالتصغير يككف بالياء الَّتي ىي أخت الكسرة ".
تم ػاـ حسػػاف ،فبعػػد مناقشػػة كيفيػػة اكتسػػاب المفػػظ معنػػاه
كممػػف يػػرل أري ػو الػ َّػرافض َّ

أنيػػى حديث ػو بالتأكيػػد عمػػى َّ
أف "العبلقػػة بػػيف الكممػػات كبػػيف معانييػػا محػػددة باالسػػتعماؿ

كمدكنة في المعجـ"(.)2

تػػؤدم المغػػة فػػي الق ػرآف دك انر كبي ػ انر فػػي العطػػاء المكسػػيقي؛ ذلػػؾ َّ
أف المكسػػيقى ال

تنبػػع مػػف كزف شػػعرم كالػػذم عرفنػػاه فػػي تفعػػيبلت الشػػعر العربػػي كلكنيػػا تنبػػع مػػف المغػػة
نفسيا ،مف ائتبلؼ األصكات في المفظة الكاحدة ،كفي سػياؽ األلفػاظ كتناسػقيا كتناغميػا
كأدائيا لممعنى كداللتيا عميو.

))1
))2

أنيس  ،إبراىيـ ،مف أسرار المغة ، ،ص.148-145

حسػ ػػاف ،تمػ ػػاـ ،المغػ ػػة بػ ػػيف المعياريػ ػػة كالكصػ ػػفية ،دار الثقافػ ػػة ،الػ ػػدار البيضػ ػػاء1992 ،ـ،

ص.127-126
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()1

منو

كاذا كان ػػت ى ػػذه الخصيص ػػة اليام ػػة معركف ػػة ف ػػي الش ػػعر العرب ػػي حت ػػى الح ػػديث
فإنيا بمغت في القرآف الذركة في التكامؿ كالكضكح كفكرة االرتباط بيف األصكات

كالمػ ػ ػ ػػدلكالت ،المعركفػ ػ ػ ػػة لػ ػ ػ ػػدل المحػ ػ ػ ػػدثيف مػ ػ ػ ػػف عممػ ػ ػ ػػاء المغػ ػ ػ ػػة باسػ ػ ػ ػػـ "األنكماتكبكيػ ػ ػ ػػا"
 ،onomatopoeiaليسػػت ممػػا ينكػره عمػػـ المغػػة القػػديـ كالحػػديث كاف كانػػت ىػػذه الصػػمة
فيما بػيف الطػرفيف ليسػت عقميػة منطقيػة فػي الػذىف اإلنسػاني العػاـ بحيػث تػكحي لجميػع
()2

ايحاء كاحدان بؿ ىي تختمؼ مف شعب إلى آخر كمف أمة إلى أمة .
الشعكب
ن
ػاف فػي
كقد يقع الحرؼ عمى صكت معيف ،ثـ يػكحي بػالمعنى المناسػب ،سػكاء أك ى
ػع فػي أكؿ الكممػة مػا كرد عنػد ابػف جنػي
أكؿ الكممة أـ في كسطيا أـ فػي آخرىػا .فمػا كق ى
كسػ ىع ىد ،فجعمػكا الصػػاد –ألنيػػا أقػػكل -لمػػا فيػ ًػو أثػ هػر
صػ ىػع ىد ى
حيػػث يقػػكؿ" :كمػػف ذلػػؾ قػػكليـ :ى
ػاى هد ييػػرل ،كىػػك الصػ يػعكد فػػي الجبػػؿ كالحػػائط ،كنحػػك ذلػػؾ .كجعمػكا السػػيف –لضػػعفيا-
مشػ ى
َّ
ً
ً
الجػ ٌػد ،ال صػػعكد الجسػػـ؛ أال
لمػػا ال يظيػػر كال ييشػػاىد ح َّسػان ،إال ٌأنػػوي مػػع ذلػػؾ فيػػو صػػعكد ى
ػع أم ػره ،كعػػبل قػػدره .فجعم ػكا
الجػ ٌػد ،كىػػك عػػالي ى
ت ػراىـ يقكلػػكف :ىػػك سػػعيد ى
الج ػ ٌد ،كقػػد ارتفػ ى
لقكتيػػا ،مػػع مػػا ييشػػاىد مػػف األفعػػاؿ المعالجػػة المتجشػ ةمة ،كجعمػكا السػػيف لضػػعفيا،
الصػػاد ٌ
()3
فيما تعرفو النفس كاف لـ ترهي العيف ،كالداللة المفظية أقكل مف الداللة المعنكية".
كقػػد قػػاؿ البػػدراكم زى ػراف فػػي ذلػػؾ مػػا يمػػي" :فػػالحركؼ فػػي الكممتػػيف كاحػػدة عػػدا

كحػػدة صػػكتية كاحػػدة ،اختمػػؼ بمكجبيػػا معنػػى كممػػة عػػف االخػػرل-فيػػؿ الصػػاد ىػػي التػػي
أعط ػػت المعن ػػى األكؿ -كالس ػػيف ى ػػي الت ػػي أعط ػػت المعن ػػى الث ػػاني -ف ػػالحركؼ الباقي ػػة
()4

متشابية في الكممتيف فيي كاحدة".

)(1

يػػذكر الػػدكتكر محمػػد منػػدكر أف الحنػػيف المضػػني فػػي بيػػت الػػدكتكر أحمػػد زكػػي أبػػك شػػادم:

(عكدم لنا يا ليالي أمسنا عكدم كجػددم حػظ محػركـ مكعػكد)ال تػكحي بػو األلفػاظ كتركيػب
المغػػة ،بػػؿ تػػكحي بػػو المػػدات التػػي اسػػتطاع أف يجمعيػػا فػػي البيػػت .ينظػػر :محمػػد منػػدكر،
األدب كفنكنو ،ط ،2مطبعة نيضة مصر ،القاىرة ،ص.29

))2

أنيس ،إبراىيـ ،مف أسرار المغة ،ص.132-131

()4

الرمزية الصكتية ،ص.173
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()3
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صػ ٌػد ،فالسػ ٌػد
كصػ َّػد ،قػػاؿ ابػػف جةنػػي" :كمػػف ذلػػؾ أيضػان سػ ٌػد ك ى
كمػػف ذلػػؾ أيضػان ىسػ َّػد ،ى
دكف الص ػ ٌػد؛ َّ
الم ٍنظى ػ ىػرة كنحكى ػػا ،كالص ػ ٌػد جان ػػب الجب ػػؿ كالػ ػكادم
ألف الس ػػد لمب ػػاب ييس ػػد ،ك ى
ك ً
الشػ ٍػعب ،كىػػذا أقػػكل مػػف السػػد ،الػػذم قػػد يكػػكف لثقػػب الكػػكز كرأس القػػاركرة ،كنحػػك ذلػػؾ
()1
(فجعمكا الصاد لقكتيا ،لؤلقكل ،كالسيف لضعفيا ،لؤلضعؼ).
ػي الصػػاد فػػي كممػػة كتمػػؾ ىػػي السػػيف فػػي
كقػػاؿ البػػدراكم زىػراف فػػي ىػذا" :فيػػذه ىػ ى
كممػػة أخػػرل ،اتحػػدت مككنػػات الكممتػػيف كاختمفػػت كحػػدة صػػكتية كاحػػدة ،كىػػي الصػػاد فػػي
األكلى كالسيف في الثانية).

()2

ثػػـ يقػػكؿ" :فأينػػت ىػػي المناسػػبة الطبيعيػػة ىنػػا بػػيف الحػػرؼ كمػػا يرمػػز إليػػو –سػكاء

بػػيف الص ػػاد كالس ػػيف أك بػػيف بقي ػػة الح ػػركؼ المجتمع ػػة فػػي الكممت ػػيف؟"( .)3كيكض ػػح ذل ػػؾ
بقكلػ ًػوَّ :
"إف النظريػػة كاضػػحة كقػػد اىتػػدل إلييػػا عممػػاء العربيػػة القػػدماء كىػػي التػػي تيعػػرؼ
اليكـ فػي الد ارسػة المغكيػة الحديثػة بنظريػة "الفػكنيـ" ) (phonemeكىػي الكحػدة الصػكتية

الصغرل ،التي بمكجبيا َّ
يتغير معنى كممة عف كممػة أخػرل ،اتحػدت مككناتيمػا كاختمفػت

كحدة صكتية كاحدة فييماَّ .
فيتغير بمكجبيا معنى الكممتيف ).(minimal pairs

()4

صػػـ؛ أقػػكل فعػبلن مػػف القسػػـ؛ َّ
ألف
صػػـ .فالقى ٍ
كقػػاؿ ابػػف جةنػػي" :كمػػف ذلػػؾ القى ٍسػػـ كالقى ٍ
الدؽ ،كقد يقسـ بيف الشيئيف فػبل يي ٍنكػأ أحػدىما ،فمػذلؾ يخصَّػت بػاألقكل
القصـ يككف ىم ىعون ٌ
()5

الصاد ،كباألضعؼ السيف".

ضػػـ ،كقى ً
ً
ضػػـ ألكػػؿ الرطػػب،
ضػ ىػـ .ى
فالخ ٍ
كمػػا قػػاؿ ابػػف جةنػػي" :كمػػف ذلػػؾ قػػكليـ :ىخ ى
ضـ لمصمب اليػابس ،قى ً
ً َّ
ض ىػمت
كاف
نحكىما مف المأككؿ َّ
الرطب .كالقى ٍ
ي
كالبطي كالقثاء كما ى
َّ
الرخػاء
ض ىػـ" ،أم قػد ييػدرؾ َّ
الدابةي شعيرىا ،كنحك ذلؾ .كفػي الخبػر "قػد يي ٍػدرؾ ى
ضػـ بالقى ٍ
الخ ٍ
بالش ػ َّػدة كالم ػػيف بالش ػػظؼ .كعمي ػػو ق ػػكؿ أب ػػي ال ػػدرداء :يخض ػػمكف كنقض ػػيـ كالمكع ػػد هلل.

()1
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ػذكان لمسػػمكع األص ػكات
فاختػػاركا الخػػاء لرخاكتيػػا لمرطػػب ،كالقػػاؼ لصػػبلبتيا لميػػابس ،ىحػ ى
()1
عمى محسكس األحداث".
كقػػاؿ البػػدراكم زى ػراف عػػف ىػػذيف الفعمػػيف" :كالقضػػـ لمفػػرس ،كالخضػػـ لئلنسػػاف،
ض ىػـ .فالمككنػػات فػي الكممتػػيف كاحػدة سػكاء كػػاف فعػبلن أك مصػػد انر ،كالػذم بػػيف
ض ىػـ /ؽ /ى
قى ى
الخطػػيف المػػائميف ىػػك الفػػكنيـ الػػذم َّ
أمػػا
تغيػػر بمكجبػ ًػو المعنػػى .كالقضػػـ بػػأطراؼ األسػػناف َّ

كاف المعنى ىذا أك ذلؾ ،كتعدد المعنػى
الخضـ فبأقصى األضراس ،ففي الحالتيف سكاء ى
ػدة ص و
تغيػر نتيجػةن لكح و
أف المعنػى َّ
فإف الػذم حػدث ىػك َّ
اعتباطية الحدثَّ .
ػكتية
دلي هؿ عمى
ٌ

كبقيػػة المككنػػات فػػي الكممتػػيف كاحػػدة-ك َّ
ػاء نتيجػةن ليػػذا الػػذم
صػػغرل – ٌ
أف تى ىغيػػر المعنػػى جػ ى
ي
اختمػػؼ ،كىػػك فػػي األيكلػػى القػػاؼ كفػػي الثانيػػة الخػػاء ،فػػإذا كػػاف بػػيف الخػػاء كالقػػاؼ تقػػارب
ػارب فػػي المعنػػى ،فيػػذا
كحػ ىػد ى
فػػي الصػػفات أك الخصػػائص ،أك المخػػرج ى
ث نتيج ػةن لػػذلؾ تقػ ي
يميػػة التػػي تعتمػػد عمػػى الػ َّػذاكرة ،عمػػى
خاضػػعه لقػػانكف التقػػارب .كىػػك الػػذم تتطمبػػو البيئػػة األ ٌ
()2

تداعي األلفاظ نتيجةن لقانكف التتابع".

ػع فػػي كسػط الكممػػة الكممػة :التػػاء ،كالطػاء ،كالػ َّػداؿ فػي تركيػػب (ؽ ت ر)
كممػا ىكقى ى
ك (ؽ ط ر) ك (ؽ د ر) .حيػػث يقػػكؿ ابػػف جةنػػي" :كمػػف ذلػػؾ تركيػػب (ؽ ط ر) ك (ؽ د
ً ً
ً
صػعةدة ،فاسػتي ٍع ًممتا –لتعادييمػا-
ر) ك (ؽ ت ر) ،فالتاء خافية يم ٍستىفمة ،كالطػاء سػامىية يمتى ى
ط ػره .كالػ َّػداؿ بينيمػػا ،لػػيس ليػػا صػػعكد الطػػاء كال
فػػي الطػػرفيف ،كقػػكليـ :قيتٍػ هػر الشػػيء كقي ٍ
نزكؿ التاء ،فكانت لذلؾ كاسطة بينيما ،فعٌبر بيػا عػف معظػـ األمػر كمقابمتػوً ،
فقٍيػ ىؿ قى ٍػدر
ى
ي
ً
ػاء المػػاء كنحػػكه إنمػػا ىػػك
الشػيء لجماعػػو كمحر ى
نجمػػو .كينبغػػي أف يكػػكف قػػكليـ :قط ىػر اإلنػ ي
ص ػ ٍف ىحتً ًو الخارجػػة كىػػي
(فى ىعػػؿ) مػػف لفػػظ القيطػ ٍػر كمعنػػاه .كذلػػؾ َّأنػػوي ٌإنمػػا يػػنقط المػػاء عػػف ى
()3

طره".
قي ٍ

كقػػاؿ أيض ػان" :كمػػف ذلػػؾ قػػكليـ :الكسػػيمة ،كالكصػػيمة ،كالصػػاد –كمػػا تػػرل -أقػػكل

صكتان مف السيف؛ لما فييا مف االستعبلء ،كالكصػيمةي أقػكل معنػى مػف الكسػيمة .كذلػؾ َّ
أف
ن
صػ ً
ً
صػ ػمىة أص ػػميا م ػػف اتص ػػاؿ الش ػػيء
ػمة؛ ب ػػؿ ال ة
ص ػ ىػمة الكص ػػؿ كال ة
التَّكس ػػؿ ليس ػػت ل ػػوي ع ٍ
()1

ابف جةني ،الخصائص ،ج ،2ص.161-159

()3

ابف جةني ،الخصائص ،ج ،2ص.168-164
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بالشيء ،ك يم ىماسَّتً ًو لوي ،كككنو في أكثر األحكاؿ بعضان لػوي ،كاتةصػاؿ األعضػاء باإلنسػاف،
صػ يػغر أف يكػػكف المتك ةسػػؿ جػػزءان أك
التأكيػػؿ معنػػى يضػػعؼ ى
كىػػي أبعاضػػو ،كنحػػك ذلػػؾ ك ي
كي ٍ
لقكتيػػا ،لممعنػػى األقػػكل ،كالسػػيف
كػػالجزء مػػف
َّ
المتكسػ ًػؿ إليػػو .كىػػذا كاضػػح فجعمػكا الصػػاد َّ
()1

لضعفيا ،لممعنى األضعؼ".

كمما كقع في آخر الكممػة :النضػح كالنضػ  ،يقػكؿ ابػف جةنػي" :كمػف ذلػؾ قػكليـ:

النضح لمماء كنحكه ،كالنض أقكل مف النضح ،قاؿ اهلل سبحانو كتعػالى :ﭽ ﯺ ﯻ
ﯼ ﭼ (الػػرحمف ،)ٔٔ :فجعم ػكا الحػػاء –لرقَّتيػػا -لممػػاء َّ
ظيػػا-
الضػػعيؼ ،كالخػػاء-لً ًغمى ى
()2

لما ىك أقكل منوي".
كقاؿ البدراكم زىراف عف ىاتيف الكممتيف" :قػد تكػكف الكحػدة الصػكتية التػي يتغيػر

بمكجبيػػا معنػػى الكممتػػيف فػػي ٌأكؿ الكممػػة ... ،كقػػد تكػػكف فػػي كسػػطيا ...كقػػد تكػػكف فػػي
()3
ض ى ".
ض ىح ،ى
كن ى
آخرىا عمى نحك ىاتيف الكممتيف :ىن ى
كقػػاؿ فػػي ذلػػؾ البػػدراكم زى ػراف" :النضػػح بالضػػاد المعجمػػة :الشػػرب دكف الػػرم،

ضػ ىػح
كالنصػػح بالصػػاد الميممػػة :الشػػرب حتػػى يػػركل .كالفعػػؿ كالمصػػدر فػػي ذلػػؾ سػكاء :ىن ى
ص ىح ف/ص/ح .عمى نحك ما ىك كاضح مما بيف الخطيف المػائميف ،اتحػدت
ى
ف/ض/ح ،ىن ى
الكممتاف في المككنات كاختمفت كحدة صكتية كاحدة في كؿ منيما .كبيف الصػاد كالضػاد

ػارب المعنػػى ،كىػػذا التقػػارب أمػ هػر خػػاص بالمغػػة
بعػػض الصػػفات الصػػكتية المتقاربػػة ،فتقػ ى
العربية كبالناطقيف بيا ،كبػيف الصػاد كالضػاد بعػض الصػفات الصػكتية المتقاربػة ،كبػذلؾ
ػب ذلػػؾ قػػانكف التَّػػداعي كالتَّػػذكر كقػػانكف التقػػارب
حػػدث نػػكعه مػػف التقػػارب فػػي المعنػػى تطمٌػ ى
()4
في البيئة َّ
األمية".

ط ىي ٍق يػرطي،
كقرد الشػيء ،كتق َّػرىد ،كقى ىػر ى
الدـ ،ى
كقاؿ ابف جةني" :كمف ذلؾ قكليـ :قى ىر ى
ت ي
الدـ إذا ىج َّ
فالتاء أخفت الثبلثة ،فاستعممكىا في َّ
ؼ فػي الحػس عػف
ػتخ ه
ألنوي ه
قصد كمس ى
ؼٌ ،
القىػ ٍػرىدد الػػذم ىػػك النًىبػػا يؿ فػػي األرض كنحكىػػا ،كجعمػكا الطػػاء-كىػػي أعمػػى الثبلثػػة صػػكتان-

()1
()2
()3
()4

ابف جةني ،الخصائص  ،ج ،2ص.162
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البدراكم ،مبحث في قضية الرمزية الصكتية ،ص.174
البدراكم ،مبحث في قضية الرمزية الصكتية ،ص.183
143

ألن ػػو مكص ػػكؼ ً
ً
ً
بالقمَّ ػػة كال ةذل ػ ًػة ،ق ػػاؿ اهلل
(لمق ػػرط) ال ػػذم ىي ٍس ػػمع .كق ػ ًػرىد ،م ػػف الق ػ ٍػر ،كذل ػػؾ ٌ ي
()1
تعالى:ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ(البقرة.)65 :
ق ػػاؿ الب ػػدراكم" :كمن ػػو :ؽ ر دأل ق ػػالكا ل ػػؤلرض ق ػػردد ق ػػر/د /ك ؽ ر تأل كق ػػالكا
تجم ىع ،كالثاني مف قرت الػدـ عميػو
قرد الشيء َّ
كتقرد إذا َّ
قرت الدـ ؽ ر /ت /فاألكؿ مف ى
أم ىج ىم ىد .كالتاء أخت َّ
الداؿ .كالمعنيػاف مختمفػاف كمػا ىػك كاضػح-كلكػف الق اربػة بػيف التػاء
()2
ك َّ
الداؿ قربت بيف المعنييف ...كلكف بقيت لكؿ كممة داللتيا المستقمة".
ػت
كقاؿ البدراكم زىراف" :كمنو القرمةى كىػي الفقػرة تحػز عمػى أنػؼ البعيػر ...كقمَّ ٍم ي
رـ /ر ،/ىقمَّػػـ/ؿ)،
أظفػػارم فمعناىمػػا مختمفػػاف عمػػى نحػػك مػػا ىػػك كاضػ ه
ػح اختبلف ػان بعيػػدان ى
.م ى

ػيف المعنيػيف بسػبب الق اربػة
كلكف ابف جةني ييكجد بينيما قرابةن عمى نحػك مػا م َّػر ،فالق اربػة ب ى
ً
و
ػالراء أخ ػػت ال ػػبلـ
ب ػػيف الح ػػرفيف ف ػػي ك ػػؿ كمم ػػة منيم ػػا .ثيػ َّػـ يي ىعقةػػب عم ػػى المث ػػاؿ بقكل ػػو" :ف ػ ٌ
أف المعنيػػيف متقاربػػاف لتقػػارب الحػػرفيف ،كلكػػف لكػػؿ كممػػة معناىػػا
كالعمػػبلف متقاربػػاف" أم ٌ
ػت القم ػ ىػـ،
ؼ ،كالجمف ػػة كى ػػي م ػػف ىجمى ى
الخػػاص بي ػػا .كمثم ػػو :الجرف ػػة كى ػػي م ػػف ىجػ ىػر ى
ؼألجمف ػ ي
ػب منػػوي الجنػػؼ كىػػك الميػػؿ .فقػػد اتحػػدت حػػركؼ الكممػػات الػػثبلث إالَّ فػػي الحػػرؼ
كقريػ ه
الثػػاني مػػف كػػؿ كممػػة كاختمفػػت المعػػاني نتيج ػةن الخػػتبلؼ ىػػذا الحػػرؼ ،كلكػػف لقػػرب ىػػذه

الحركؼ الثبلثة المختمفػة مػف الصػفات اقتربػت معػاني الكممػات الػثبلث كلكػف بقيػت لكػؿ
قربػت بػيف
كممة ًداللتيا الخاصة بيا .فالقرابة بيف األحرؼ المختمفة مف الكممات الػثبلث َّ

معػػاني الكممػػات الػػثبلث كاف بقيػػت لكػػؿ كممػػة ًداللتيػػا .كمثػػاؿ آخػػر لمحػػرؼ الثػػاني عنػػدما

ع ىؿ ىـ،
يختمؼ في كممتيف اتحدت حركفيما فيختمؼ
معناىما :عمػـ ،مػف العبلمػة كالعمػـ ى
ي
ع ىر ىـ .انظػ ػػر مػ ػػدل اخػ ػػتبلؼ المعنػ ػػى بػ ػػيف
كع ػ ىػرـ :مػ ػػف بيضػ ػ وػة ىع ٍرمػ ػػاء كقطيػ ػ وػع أعػ ػػرـ ،ى
ى
قرب ػػت معنيييم ػػا كاف بقي ػػت لك ػ وػؿ
الكممت ػػيف كلك ػػف الق ارب ػػة ب ػػيف الح ػػرفيف المختمف ػػيف فييم ػػا َّ
()3

داللتيا الخاصة بيا".

()1
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ػى كمتقاربػاف
(جمى ى
كج ىرـ)-فيذا لمقى ٍشر -كىذا لمقطػع -ي
ؼ -ى
كقاؿ" :كقالكا :ى
كىمػا متقاربػاف معن ن
()1
لفظانَّ -
(ج ىر ىـ).
ألف ذا ى
(ج ىؿ ى
ؼ) كىذا مف ى
ؾ مف ى

العمى ٍػز :خفػة كطػيش كقمػؽ يعػرض لئلنسػاف،
كمف ذلؾ قكؿ ابف جةني" :كمػف ذلػؾ ى
كقػػالكا ً
(ع ىؿ ىز)
(العمَّػ ٍػكص) لكجػع فػػي الجػػكؼ يمتػػكل لىػػوي اإلنسػػاف كيقمػػؽ منػػوي .فػػذاؾ مػػف ى
ص) كال ػزام أيخػػت الصػػاد" )2(.فػػالعمص أقػػكل مػػف العمػػز لمػػا فيػػو مػػف
كىػػذا مػػف (ع ىؿ ى
ػرب
صػػر ضػ ه
الع ٍ
حػػركؼ التفخػػيـ كقػػاؿ" :فقػػالكا :عصػػر الشػػيء ،كقػػالكا :أ ىىزلىػػوي ،إذا ىحىب ىسػػوي ،ك ى
ص ىر) كىػذا مػف (أزؿ) .كالعػيف أخػت اليمػزة ،كالصػاد أخػت
مف الحػبس .كذاؾ مػف ى
(ع ى
ال ػزام ،كالػ َّػراء أخػػت الػػبلـ .كقػػالكا :األزـ :المنػػع ،كالعصػػبَّ :
الشػ ٌػد؛ فالمعنيػػاف متقاربػػاف،
كاليمػزة أخػػت العػيف ،كالػزام أخػت الصػػاد ،كالمػػيـ أخػت البػػاء؛ كذاؾ مػف (أ ىىزىـ) كىػػذا مػػف

(ع ص ب)".

()3

ككػػذلؾ الحػػاؿ ىنػػا فالعصػػر أقػػكل مػػف األزؿ لمػػا فيػػو مػػف حػػركؼ التفخػػيـ كىػػك
الصاد المفخمة.

ؽ)
(ك ىس ى
(ك ى
(ؽ ىس ىك) ى
كقػػاؿ ابػػف جةنػػي" :كمػػف ذلػػؾ تراكيػػب ى
ؽ ىس) ى
(ؽ ىك ىس) ى
ؽ ىك) كجميػعي ذلػؾ إلػى الق ٌػكة كاالجتمػاع منيػا (القسػكة) كىػي شػ ٌػدة
(س ى
(س ىك ى
ؽ) كأىمػ ىؿ ى
ى
القمػػب كاجتماعػػو ...كمنيػػا (القػػكس) لشػ َّػدتيا ،كاجتمػػاع طرفييػػا .كمنيػػا (الػ ىػكٍقس) البتػػداء
ألنو يجمع ال ًج ٍم يد ً
(الك ٍسؽ) لمحمػؿ ،كذلػؾ الجتماع ًػو كش ٌػده،
الحرب ،كذل ى
ي
ؾ ٌي
كيقحمىو ،كمنيا ى

ػع ،كمنيػػا
كمنػػو استكسػ ى
ػؽ األمػػر أم اجتمػػع ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ(االنشػػقاؽ ،)17 :أم ىج ىمػ ى
()4
ألنوي استحثاث كجمع لممسكؽ بعضو إلى بعض".
(السكؽ) ،كذلؾ ٌ
كمف ذلؾ القبصة كالقبضة ،فقػد كردتػا عنػد البػدراكم زىػراف ،حيػث قػاؿ" :القبصػة

ػ/ض /كالقػػبص :األخػػذ بػػأطراؼ األنامػػؿ ،أمػػا القػػبض
أصػػغر مػػف القبضػػة ىقب ػػ/ص/ك قىىب ػ ى
فاألخػذ بػػالكؼ كمةيػا .فالكممتػػاف اتحػدتا فػػي مككناتيمػػا ماعػدا كحػػدة صػكتية كاحػػدة جػػاءت
()1
()2
()3
()4

البدراكم ،مبحث في قضية الرمزية الصكتية ،ص.159-156

اب ػػف جةن ػػي ،الخص ػػائص ،ج ،2ص ،151الب ػػدراكم ،مبح ػػث ف ػػي قض ػػية الرمزي ػػة الص ػػكتية،
ص.146

ابف جةني ،الخصائص ،ص.152

ابف جةني ،الخصائص ،ص.139-138
145

في النياية كىي في الكممة األكلى (الصاد) كفي الكممة الثانية (الضػاد) .فالصػاد جعمػت
()1

القبصة أصغر مف القبضة-كالضاد جعمت القبضة أكبر مف القبصة".

كاف عمى قدره ،كىذا سػكغ ىػذا إذا ىكًل ىػد بعػد ذلػؾ عمػى
كيقكؿ" :ىذا صكغ ىذا إذا ى
أث ػره صػػكغ /ص/ك غ ،سػػكغ /س/كغ .كنكتفػػي بعػػد ذلػػؾ بػػأف نضػػع الفػػكنيـ كىػػك الكحػػدة
ػارؼ عميػو
الصكتية التي يتغير بمكجبيا المعنى بيف خطيف مائميف عمى نحػك مػا ىػك متع ه
فتغيػر
أف الذم اختمػؼ ٌ
أف المككنات كاحدة ك ٌ
بيف المغكييف في ىذا المجاؿ-كيتبيف القارئ ٌ
()2
ً
بمكجبو المعنى ىك ما بيف المائميف".
فأحيانػ ػان تتق ػػارب مخ ػػارج الح ػػركؼ لتقاربي ػػا دالليػ ػان كفنكلكجيػ ػان ،كتم ػػؾ خاص ػ ٌػية م ػػف
خصائص المغة العر ٌبية ،مثاؿ:
صػػيى ىؿ -ىسػ ىػح ىؿ؛ فالصػػاد أخػػت السػػيف كاليػػاء أخػػت الحػػاء مػػف
-1كصػػؼ صػػكت الفػػرس :ى
حيػ ػػث المخػ ػػرج .كقػ ػػد تقػ ػػع المضػ ػػارعة فػ ػػي األصػ ػػؿ الكاحػ ػػد بػ ػػالحرفيف نحػ ػػك قػ ػػكليـ:
(السحيؿ) ك (الصحيؿ) فػذاؾ مػف (سػحؿ) كىػذا مػف (صػيؿ) ،كقػالكا :صػا ىؿ يصػك يؿ
يسكر.
كسار ي
ى

أف ىنػػاؾ أص ػكاتان أقػػكل فػػي المعنػػى مػػف غيرىػػا ،ككػػذلؾ ليػػا داللػػة تميزىػػا عػػف
-2كم ػا ٌ
فقض ىػـ تيسػتخدـ فػي اليػابس نحػك:
ض ىػـ ى
ض ىػـ) ى
كخ ى
قسيمتيا فػي معظػـ األصػكات مثػؿ (قى ى
قضػػمت َّ
ضػ ىػـ فػػي الرطػػب ،نحػػك :أكػػؿ البطػػي كالقثػػاء كمػػا كػػاف
الد ٌابػػة شػػعيرىا ،فى ىخ ى
لقكة القاؼ كضعؼ الخاء ،فى يج ًع ىؿ الحرؼ األقكل
نحكىما مف المأككؿ الرطب ،كذلؾ ٌ
لمفعؿ األقكل كالصكت األضعؼ لمفعؿ األضعؼ.
-3كمثاؿ ذلؾ أيضان ص ًع ىد ً
ص ًػع ىد الجبػؿ
ص ىع ىد لصعكد األشياء المحسكسة مثؿ :ى
كسع ىد ،فى ى
ى
ى
كس ىع ىد في األشياء المعنكية مثػؿ :سػعيد الجػد أم عػالي القػدر .كسػبب ذلػؾ
كالحائط ،ى

قكة الصاد كضعؼ السيف كالمحسكسػات أقػكل مػف المعنكيػات ،فتطمػب التعبيػر عنيػا
ٌ
ضػ ىػح
باألصػكات القكيػػة .كالداللػػة المفظيػػة أقػػكل مػػف الداللػػة المعنكيػػة ،كمثػػاؿ ذلػػؾ :ى
(ن ى

الن ً
ض ى ) كالنض ي لممػاء كنحػكًه ك َّ
ضػ ٍ أقػكل مػف النضػح ،قػاؿ تعػالى :ﭽ ﯺ ﯻ
ى
كن ى
()1
()2
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فجعمت الحػاء لرقتيػا-لممػاء الضػعيؼ كالخػاء –لفمظتيػا-
ﯼ ﭼ(الرحمف ،)66 :ي
لما ىك أقكل منو .كمثػاؿ ذلػؾ (القػد كالقػط) فالقػد لمقطػع طػكالن ،كالقػط لمقطػع عرضػان،

ألني ػػا تفي ػػد المماطم ػػة
فالط ػػاء تفي ػػد الس ػػرعة كم ػػف ث ػ َّػـ اس ػػتخدمت ف ػػي قط ػػع الط ػػكؿٌ ،
كالطكؿ.
-4كمػػف ذلػػؾ العمػػز :خفػػة كطػػيش كقمػػؽ يعػػرض لئلنسػػاف كقػػالكا العمػػكص :الكجػػع فػػي
الجػػكؼ يمتػػكم لػػوي اإلنسػػاف كيقمػػؽ منػػو ،فػػذاؾ مػػف (عمػػز) كىػػذا مػػف (عمػػص) كال ػزام
أخت الصاد ،كالعمص أقكل مف العمز.

كقالكا :عصر الشيء ،كقالكاٍ :أزلىو أم ىحىب ىسو كالعصر ضػرب مػف الحػبس .كذلػؾ
مف (عصر) كىذا مف (أزؿ) كالعيف أخت اليمزة كالصاد أخػت الػزام ،كالػراء أخػت الػبلـ
كالعصر أقكل مف العزؿ ألف الصاد أقكل مف الزام لما فييا مف التفخيـ.
كقػالكا :األزـ :المنػػع ،كالعصػب :الشػػد ،فالمعنيػاف متقاربػػاف ،كاليمػزة أخػػت العػػيف،
ب).
صى
كالزام أخت الصاد ،كالميـ أخت الباء ،كذلؾ مف (أزـ) كىذا مف ى
(ع ى

ػاء) فتقمػب ليػا تػاؤه
ػاء أك ظ ن
كمف ذلؾ أف تقع فاء افتعؿ (صػادان أك ضػادان) أك (ط ن
طمـ .كك ػػذلؾ تقري ػػب الح ػػرؼ م ػػف
اضػ ػ ى
ػطبر ،كاض ػػطبر ،كاط ػ َّػرىد ،ك ٍ
طػ ن
ػاء ،كذل ػػؾ نح ػػك اص ػ ى
الحرؼ ،نحك قكليـ :في نحك (مصدر-مزدر) كفي (التصدير-التزدير).

ؽ) كجميػع ىػذه التراكيػب
(س ىػك ى
(كس ى
ػؽ) ك ى
ػس) ك ى
(كقى ى
كمف ذلؾ (قى ىس ىك) ك (قى ىك ىس) ك ى
تػػدؿ عمػػى القػ ٌػكة كاإلجتمػػاع منيػػا (القسػػكة) كىػػي شػ َّػدة القمػػب كاجتماعػ ًػو ،كمنيػػا (الػػكقس)
البتداء الحرب.
يكجػػد فػػي القػرآف الكػريـ تعبيػػر َّ
مركػب  ،يػػدؿ إيحػػاؤه الصػػكتي عمػػى شػػدة الضػػرب
كقكتػػو ،كىػػك الفع ػػؿ (صػ َّ
ػؾ) ،ف ػػي قكلػػو تع ػػالى :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﭼ ( الػػذاريات )29 :فيػػك المفػػظ الػػذم تفػ ىػرد بػػو ىػػذا المكضػػع ،دكف لفػػظ الضػػرب
الػػذم كرد فػػي مكاضػػع عػ َّػدة مػػف التنزيػػؿ ،بداللتػػو الحسػػية ال المجازيػػة ،فػػإذا حمَّمنػػا الفعػػؿ
( َّ
صكت) تحميبلن صكتيان مع ما لحقو مف تػاء دالػة عمػى التأنيػث كجػدناه يجمػع بػيف الشػدة

كالتفخ ػػيـ ،إذ الص ػػاد م ػػف أصػ ػكات اإلطب ػػاؽ ،كالمطب ػػؽ مفخ ػػـ ،كالك ػػاؼ كالتػ ػاء ص ػػكتاف

ش ػديداف كزاد مػػف شػػدة الكػػاؼ تضػػعيفيا .كبيػػذا ىأدت ىػػذه المفظػػة بيػػذه األص ػكات صػػكرة
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المطمػػة الشػػديدة مػػف جانبيػػا الصػػكتي اإليحػػائي ،فضػبلن عػػف جانبيػػا المغػػكم ،ال ػداؿ عمػػى

الض ػػرب الش ػػديد .كب ػػذلؾ ض ػػاعؼ اإليح ػػاء الص ػػكتي لمص ػػؾ م ػػف داللت ػػو عم ػػى الض ػػرب
ػت) فالصػ ػػاد
الشػ ػػديد .كالكممػ ػػة مككنػ ػػة مػ ػػف أربعػ ػػة أحػ ػػرؼ كمقطعػ ػػيف
صكتييف(صػ ػ ٍ
ػؾ /ىكػ ػ ٍ
ى
المفخمة تشير إلى شدة المطمة ،كالكاؼ المشددة تضاعؼ مف قكتيػا كتكشػؼ عػف مػدل
انفعاؿ امرأة إبراىيـ عميو السبلـ كاندىاشيا كاستغرابيا لمحدث كىي عجكز عقيـ.
إنو ما مف حرؼ في كتاب اهلل إالٌ كلو رسالة يؤدييا ككظيفة يقكـ بيػا ،ففػي حػيف

نجدىا تشير إلى مممح نفسي ،نجدىا فػي حػيف آخػر تشػير إلػى حقيقػة تاريخيػة أك ممحػظ

ػدبر فػػي كتػػاب اهلل
تربػػكم أك غيػػر ذلػػؾ مػػف األمػػكر التػػي تحتػػاج ٌ
منػػا إلػػى مزيػػد إمعػاف كتػ ٌ
أف الممحػػظ َّ
تعػػالى ،كمػػا َّ
دكر كبيػ هػر فػػي ح ػ ةؿ كثيػػر مػػف اإلشػػكاليات
النفسػػي قػػد يكػػكف لػػو ه
التي كانت محطَّ أنظار أكلئؾ الذيف طعنكا في األسمكب القرآني ،مع يقػيف َّ
بأنػو ال يمكػف
أف يأتي عمى ذلؾ كمػو إالَّ َّأنػو يجػب اإلشػارة إلػى َّ
أف إيػراد بعػض األمثمػة فػي ىػذا المقػاـ

تغنػػي عػػف كثيػػر منيػػا فػػي بابيػػا .كمػػف األمثمػػة عمػػى أحػػرؼ التفخػػيـ كدالالتيػػا فػػي القػرآف
الكريـ ما يمي:
 -1كممػ ػػة (ش ػ ػكاظ)( الػ ػػرحمف ،)35:انظػ ػػر إلػ ػػى الشػ ػػيف كالظػ ػػاء كظميمػ ػػا ،كمثميػ ػػا :قكلػ ػػو
تع ػػالى:ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ ( المي ػػؿ ،)14:في ػػذه الح ػػركؼ تنق ػػؿ إل ػػى الس ػػامع ص ػػكرة الن ػػار
مغتاظة ميتاجة غاضبة .
لقػػد جػػاءت صػػكرة النػػار ىنػػا صػػكرة تشخيصػػية ،حيػػث كصػػفيا تعػػالى بأنيػػا تمظػػى
(أم مغتاظػػة) ،ككأنيػػا إنسػػاف حاقػػد مغتػػاظ مػػف أكلئػػؾ الكػػافريف الػػذيف عص ػكا ربيػػـ فػػي
الحي ػػاة ال ػػدنيا ،كالكمم ػػة جمم ػػة فعمي ػػة تحم ػػؿ دالل ػػة المض ػػارع المس ػػتمر ،أم أني ػػا مس ػػتعدة
كبشػكؿ مسػػتمر كدائػػـ لتعػػذيب الكػػافريف كىػػـ كقكدىػػا فيػػي حاقػػدة مغتاظػػة مػػنيـ ،كصػػكت
يصكر تمؾ القكة كالشدة في الفعؿ.
الظاء كما فيو مف تفخيـ ٌ
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إذ نجػػد َّ
أف كممػػة تمظٌػػى تػػكحي باسػػتدامة ىػػذه النػػار كالفاعميػػة إلػػى الماىيػػة ،كمػػا

تػػدلنا عمػػى صػػكرة النػػار المغتاظػػة الميتاجػػة الغاضػػبة المتميفػػة اللتيػػاـ الكػػافريف كحػػرقيـ
فييا.

()1

فصكت الظاء المفخـ في اويتيف السابقتيف يشير إلى َّ
شدة النار كىكليا .

كمم ػ ػ ػػة شػ ػ ػ ػكاظ ف ػ ػ ػػي قكل ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػػالى :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ
(الرحمف.)ّٓ :
كالشكاظ ىك الميب ،حيث ينبو أحمد بدكم إلى ىذه الجمالية قائبلن " :كىناؾ عػدد
تصػػكر بحركفيػػا فيػػذه الظػػاء كالشػػيف فػػي قكلػػو تعػػالى :ﭽ ﯣ ﯤ
كبيػػر مػػف األلفػػاظ ى

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ فيػذه حػػركؼ تنقػؿ إليػػؾ صػكت النػػار مغتاظػة غاضػػبة،

فالظػػاء صػػكت مفخػػـ يػػكحي بالشػ َّػدة كالشػػيف صػػكت انتشػػارم يػػكحي باالنتشػػار فصػػكت
النار صكت ممتيب يمتيب بشدة كينتشر بسرعة كبيرة.

-2صكت الخاء فػي ﭽ ﭩ ﭼ(فػاطر ،)12:يحمػؿ صػكرة البػكاخر ،كىػي تمخػر عبػاب
البحر ،كتشؽ األمكاج( .)2حيث تمخر عباب البحػر بقػكة ،كصػكت الخػاء ىنػا يسػاىـ فػي
أداء ىذا المعنى.
يحمػػؿ إليػػؾ صػػكت الػريح العاصػػفة كمػػا تحمػػؿ الخػػاء فػػي قكلػػو سػػبحانو :ﭽ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ( فاطر .)ُِ :إلى أذنؾ صكت الفمؾ تشؽ عباب الماء".

()3

يقكؿ سيد قطب" :كالتعبير كذلؾ عف الفمؾ يشي بتمبيػة حاسػة الجمػاؿ ال بمجػرد
ؾ ًفي ًػو مػك ً
اخ ىر" فيػػي لفتػة إلػى متػاع الرؤيػة كركعتيػا :رؤيػػة
الركػكب كاالنتقػاؿ " :ىكتى ىػرل ا ٍل يف ٍمػ ى
ىى
الفم ػػؾ "م ػػك ً
اخ ىر" تش ػػؽ الم ػػاء كتفػ ػرؽ العب ػػاب"( )4فالخ ػػاء ص ػػكت يم ٍس ػػتى ٍع وؿ كفي ػػو ق ػ َّػكةه ت ػػكحي
ىى
بقكة.
تشؽ طريقيا في الماء َّ
بصكرة الفمؾ كىي ي
))1
))2
))3
))4

ياسػػكؼ  ،أحمػػد ،جماليػػة المفػػردة القرآنيػػة  ،إش ػراؼ كتقػػديـ  :الػػدكتكر نػػكر الػػديف عتػػر ،دار
المكتبي لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ،دمشؽ  ،ط1419 ،2ىػ1999-ـ . 323،

الجيكسي ،عبد اهلل محمد ،التعبير القرآني كالداللة النفسيَّة ،دار الغكثػاني لمد ارسػات القرآنيػة،
دمشؽ ،حمبكني ،ط1426 ،1ىػ2006-ـ ،ص.248-247

بدكم ،أحمد ،مف ببلغة القرآف ،دار النيضة ،القاىرة ،ط1950 ،،3ـ ،ص.69

قطب ،سيد ،في ظبلؿ القرآف ،القاىرة ،دار الشركؽ ،ط1985 ،11ـ  ،ج ،4ص.2162
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 -3كممػػة (ليبطػػئف) مػػف قكلػػو تعػػالى :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ (النس ػ ػػاء .)ِٕ :أال ت ػ ػػرل َّ
أف ف ػ ػػي ص ػ ػػكت (الط ػ ػػاء) م ػ ػػا
يصكر بثقمو كتشديده البطء الشديد ،كالتثاقؿ في االستعداد لمجياد ،إضافةن إلػى مػا تؤديػو
()1
َّ
النفسية ألكلئؾ القكـ.
نكف التككيد مف تأكيد فالمفظة نقمت لنا الصكرة
قػاؿ سػػيد قطػػب عنػد تفسػػيره اويػػة" :كلفػػظ (ليبطػئف) مختػػارة ىنػػا بكػؿ مػػا فييػػا مػػف

ثقػػؿ كتعثػػر ،كا َّف المسػػاف ليتعثػػر فػػي حركفيػػا كجرسػػيا حتػػى يػػأتي عمػػى آخرىػػا ،كىػػك يشػػد
َّ
َّ
النفسية المصاحبة ليا تصكي انر كامبلن بيذا التعثر في جرسيا.
شدان؛ كاَّنيا لتصكر الحركة
()2

كذلؾ مف بدائع التصكير الفني في القرآف ،الذم يرسـ حالة كاممة بمفظة كحداة".

ػكت غمػػيظ
كيقػػكؿ سػػيد قطػػب فػػي الضػػبلؿ" :ثػػـ ىػػا نحػ يػف أكالء يطػػرؽ أسػػماعنا صػ ه
شتى األرجاء ،إنو صكت المنبكذيف ،كجرس المف ً
ػظ
محشرج مختمط األصداء ،متناكح مف َّ
ي
ي
()3
الح َّس ً
نفس ًو يمقي في ً
ً
ىذه المعاني جميعان ".
ي
ترتسـ صكرة التبطئػة فػي جػرس العبػارة كميػا كفػي جػرس (ليبطػئف) خاصػة كأ َّف

المساف ليكاد يتعثر ،كىك يتخبط فييػا ،حتػى يصػؿ بػبطء إلػى نيايتيػا!

()4

ػكت
فالطػاء ص ه

مفخـ قكم يكحي بالحركة الثقيمة البطيئة التي يتخبط صاحبيا.
ه
ىذا باإلضافة إلى ما أدتو النكنات في الكممتيف ( لئف  /ليبطئف ) مف تأكيػد ليػذا
()5

الجرس الخاص.

كما َّ
أف ىذه اوية تبيف لنا النكع مف الناس الذيف يتبػاطؤكف عػف البػذؿ كالتضػحية

فػػي سػػاعة العس ػرة فػػإذا أصػػيب البػػاذلكف بالشػػر حمػػدكا ألنفسػػيـ حصػػافتيا؛ كاف أص ػابكا
كدكا لك كانكا بذلكا .
خي انر جزاء جيادىـ ندـ أصحابنا أك ى

))1

الجيكسي ،التعبير القرآني كالداللة النفسية ،ص. 249

))2

قطب ،سيد ،في ظبلؿ القرآف ،ج ،1ص.705

))4

قطػػب ،سػػيد ،التصػػكير الفنػػي فػػي الق ػرآف ،دار الشػػركؽ ،بيػػركت ،ط1403 ،8ىػ ػ1983-ـ،

))5

شي أميف ،بكرم ،التعبير الفني في القرآف ،دار العمـ لممبلييف ،ط1994 ،1ـ ،ص.186

))3

قطب ،في ظبلؿ القرآف  ،ج ،22ص كمتناكح :متقابؿ.
ص.92
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يقػػكؿ سػػيد قطػػب" :كلفظػػة ( ليبطػ َّ
ػئف ) مختػػارة ىنػػا بكػػؿ مػػا فييػػا مػػف ثقػػؿ كتعثػػر

كا َّف المساف ليتعثر في حركفيا كجرسيا  ،حتى يأتي عمى آخرىػا ،كىػك يشػدىا ش َّػدان كاَّنيػا
لتصكر الحركة النفسية المصػاحبة ليػا تصػكي انر كػامبلن بيػذا التعثػر كالتثاقػؿ فػي جرسػيا .

كذلؾ مف بدائع التصكير الفني في القرآف  ،الذم يرسـ حالة كاممػة بمفظػة كاحػدة ككػذلؾ

ػئف " ،بػ َّ
يشػػي تركيػػب الجممػػة" :كا َّف مػػنكـ لمػػف ليبطػ َّ
ػأف ى ػؤالء المبطئػػيف – كىػػـ معػػدكدكف
مػ ػػف المسػ ػػمميف – "مػ ػػنكـ" يزاكلػ ػػكف عمميػ ػػة التبطئػ ػػة كاممػ ػػة  ،كيصػ ػػركف عمييػ ػػا إص ػ ػ ار انر
كيجتيدكف فييا اجتيادان كذلؾ بأسػمكب التككيػد بشػتى المؤكػدات فػي الجممػة ! ممػا يػكحي
بشػ َّػدة إص ػرار ىػػذه المجمكعػػة عمػػى التبطئػػة  ،كشػ َّػدة أثرىػػا فػػي الصػػؼ المسػػمـ كشػ َّػدة مػػا

يمقاه منيا! كمف ث َّػـ يسػمةط السػياؽ األضػكاء الكاشػفة عمػييـ ،كعمػى ذخيػرة نفكسػيـ كيرسػـ
()1
حقيقتيـ المنفةرًة عمى طريقة القرآف التصكيرية العجيبة".
 -4كممػػة (يصػػطرخكف) فػػي قكلػػو تعػػالى:ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﭼ (فػػاطر ،)ّٕ :إشػػارة إلػػى َّأنػػو ص ػراخ عنيػػؼ منكػػر خػػارج عػػف

حػػد االعتػػداؿ( ،)2كىػػك مػػف أن ػكاع االنفعػػاؿ النفسػػي  ،كعبلمػػة عمػػى مػػا فػػي الػػنفس مػػف
()3

الحسرة كاأللـ

.

فالزركشي يشير إلى الحرؼ الذم زيد فػي كممػة (يصػطرخكف) إنػو حػرؼ الطػاء
أحد حركؼ اإلطباؽ ،كىك حرؼ شديد ،بؿ ييعد أقكل الحركؼ ،فمكجػكد ىػذا الحػرؼ فػي
ىػػذه الكممػػة أصػػبحت الكممػػة أبمػػغ مػػف يتصػػارخكف )4(.فالطػػاء يضػػيؼ معنػػى الشػػدة فػػي
م ن ػػابعه م ػػف نف ػ و
ػكس محطَّم ػ وػة يائس ػ وػة .تتض ػػمف المفظ ػػة
اخ ق ػػك ب
اس ػػتغاثة الك ػػافريف ،إن ػػو صػ ػر ه
صراخان كاضطرابان كتجاكب أصك و
ات كبحثان عف المنجى كالمخرج.

))1

قطب ،في ظبلؿ القرآف ،ج ،2ص.704

))2

الشػػيف ،عبػػد الفت ػاح ،مػػف أس ػرار التعبيػػر فػػي الق ػرآف ،الريػػاض ،دار عكػػاظ لمنشػػر كالتكزيػػع،

))3

الجيكسي ،التعبير القرآني كالداللة النفسية ،ص. 264

))4

ط1403 ،1ىػ–1983ـ ،ص.50

الزركشي ،بدر الديف محمد بف عبد اهلل ،البرىاف في عمكـ القرآف ،دار الفكر ،بيركت ،ط،1
ج ،3ص.38
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كقػػد اسػػتعمؿ الق ػرآف طائف ػةن مػػف األلفػػاظ  ،تػػـ اختيػػار أص ػكاتيا بمػػا يتناسػػب مػػع

أصدائيا ،كاستكحى داللتيا مف جنس صياغتيا  ،فكانػت دالػة عمػى ذاتيػا بػذاتيا ،فػالفزع
مثبلن كالشدة ،كاليػدة ،كاالشػتباؾ ،كالخصػاـ ،كالعنػؼ ،دالئػؿ ىػادرة بػالفزع اليائػؿ كالمنػاخ

القاتؿ .فعندما نقؼ عنػد مػادة صػرخ فػي القػرآف ،كصػرخة الصػيحة الشػديدة عنػد الفػزع،

كالصراخ الصكت الشديد( .)1لتممس عف كثب ،كبعفكية بالغة :االستغاثة ببل مغيػث ،فػي
قكل ػػو تع ػػالى :ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ (ف ػػاطر )ّٕ :مم ػػا ي ػػكحي
ب ػػأف الصػ ػ ارخ ق ػػد بم ػػغ ذركت ػػو ،كاالض ػػطراب ق ػػد تج ػػاكز م ػػداه ،كالص ػػكت الع ػػالي الفظي ػػع

يصػػطدـ بعضػػو بػػبعض ،فػػبل أذف صػػاغية ،كال نجػػدة متكقعػػة ،فقػػد كصػػؿ اليػػأس أقصػػاه،
كالقنكط منتياه ،فالصػ ارخ فػي شػدة إطباقػو ،كت ارصػؼ إيقاعػو ،مػف تػكالى الصػاد كالطػاء،

كتقاص ػػر ال ػ َّػراء كالخ ػػاء ،كالتػ ػرنـ ب ػػالكاك كالن ػػكف يمث ػػؿ ل ػػؾ َّ
كن ػػة ى ػػذا االص ػػطراخ الم ػػدكم
"كالصراخ الصياح كالنداء كاالستغاثة :افتعاؿ مف الصراخ قمبت التػاء طػاء ألجػؿ الصػاد

السػػاكنة قبميػػا ،كاَّنمػػا تفعػػؿ ذلػػؾ لتعػػديؿ الحػػركؼ بحػػرؼ كسػػط بػػيف حػػرفيف يكافػػؽ الصػػاد

في االستعبلء كاإلطباؽ ،كيكافؽ التاء في المخرج"(.)2

كاإلص ػراخ ىػػك االسػػتغاثة كتمبيػػة الصػػارخ ،كقكلػػو تعػػالى :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ (إبراىيـ .)ِِ :تعنػي البػراءة المتناىيػة ،كاإلحبػاط التػاـ ،كال ينجػي
أحػػدىما اوخػػر مػػف عػػذاب اهلل ،كال يغيثػو ممػػا نػػزؿ بػػو ،فػػبل إنقػػاذ كال خػػبلص كال صػري
مف ىذه اليكة ،كتمؾ النازلة فبل الشيطاف بمغيثيـ ،كال بمغيث نفسو.
كالص ػري فػػي المغػػة المغيػػث كالمسػػتغيث ،فيػػك مػػف األضػػداد كفػػي المثػػؿ  :عبػػد
()3

صػ ػريخو أم ػػة  ،أم ناصػ ػره أذؿ من ػػو

كق ػػد ق ػػاؿ تع ػػالى :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ

(يس .)ّْ :فيا لػو مػف مكقػؼ خاسػر ،كجيػد بػائر ،فػبل سػماع حتػى لصػكت االسػتغاثة،
كال إجرة مما كقعكا فيو .
))1

ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ،4ص.2

))2

الطبرسػػي ،الفضػػؿ بػػف الحسػػف ،أبػػك عمػػي الطبرسػػي (ت 548ى ػ) ،مجمػػع البيػػاف فػػي تفسػػير

))3

ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ،4ص.3

القرآف ،مطبعة الفرقاف ،صيدا1333 ،ق ،ج ،4ص.410
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كاالستص ػراخ طمػػب اإلغاثػػة ،كاستصػػرخ اإلنسػػاف إذا أتػػاه طمػػب الصػػارخ  ،كىػػك
()1

 .ق ػػاؿ تع ػػالى :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

الص ػػكت يعمم ػػو ب ػػأمر ح ػػادث ليس ػػتعيف ب ػػو

ﮩﮪﭼ (القصػػص .)ُٖ :طمػػب لمنجػػدة بمػػا يردعػػو عػػف اإليقػػاع بػػو  ،كمػػا ذلػػؾ إالَّ
نتيجة خكؼ نازؿ ،كفزع متكاصؿ ،كتشبث بالخبلص .
يخيػػؿ إليػػؾ جرسػػيا الغمػػيظ ،غمػػظ الص ػراخ المخػػتمط المتجػػاكب مػػف كػػؿ مكػػاف،
ى
المنبع ػػث م ػػف حن ػػاجر مكتظ ػػة باألصػ ػكات الخش ػػنة؛ كم ػػا تمق ػػي إلي ػػؾ ظ ػػؿ اإلىم ػػاؿ لي ػػذا
االصػػطراخ الػػذم ال يجػػد مػػف ييػػتـ بػػو أك يمبيػػو .كتممػػح مػػف كراء ذلػػؾ كمػػو صػػكرة ذلػػؾ
العذاب الغميظ الػذم ىػـ فيػو يصػطرخكف.

()2

كحػيف يسػتقؿ لفػظ كاحػد بيػذه الصػكرة كميػا

يككف ذلؾ فنان مف التناسؽ الرفيع .فتتابع الصػكتيف الصػاد كالطػاء المفخمتػيف يػكحي بقػكة
كعمكه .
الصراخ ة

كىنػػاؾ شػػاىداف ذكرىمػػا الزركشػػي ،فقػػد قػػاؿ" :كقكلػػو تعػػالى :ﭽ ﮳ ﭼ (طػػو:
ُِّ) فإنو أبمػغ مػف األمػر بالصػبر مػف "اصػبر" كقكلػو تعػالى :ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﭼ
()3

(فاطر )ّٕ :فإنو أبمغ مف يتصارخكف".

كالزركش ػػي يش ػػير إل ػػى الح ػػرؼ ال ػػذم زي ػػد ف ػػي الكممت ػػيفَّ ،إن ػػوي ح ػػرؼ الط ػػاء أح ػػد
حػػركؼ اإلطبػػاؽ ،كىػػك حػػرؼ شػػديد ،بػػؿ يي ىعػػد أقػػكل الحػػركؼ ،فػػإف ق أرنػػا اويػػة الكريمػػة:

ﭽﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﭼ (ط ػو )ُِّ :كجػػدنا َّ
أف الطػػاء يسػػاعد عمػػى تجسػػيـ

الجي ػػد ال ػػذم يك ػػكف ف ػػي إقام ػػة الص ػػبلة ،كحج ػػـ تى ىحم ػػؿ الم ػػؤمف لمش ػ َّػدة ف ػػي تنفي ػػذ األم ػػر
اإلليػ ػػي ،كمػ ػػا ىنفَّ ػ ػ ىذهي الرسػ ػػكؿ الك ػ ػريـ عميػ ػػو الصػ ػػبلة كالسػ ػػبلـ .ككػ ػػذلؾ األمػ ػػر فػ ػػي كممػ ػػة

"يصػػطرخكف" فالطػػاء يضػػيؼ معنػػى الشػ َّػدة فػػي اسػػتغاثة الكػػافريفَّ ،إنػػوي ص ػر ه
اخ ق ػكم نػػابعه
و
و
يائسة.
نفكس محطم وة
مف
()4
كقد قاؿ سيد قطب" :كجرس المفظ نفسو يمقي في الحس ً
ىذه المعاني جميعان".
))1

ابف منظكر ،لساف العرب  ،ج ،4ص.3

))2

قطب ،سيد ،التصكير الفني في القرآف ،ص.92

))4

قطب ،سيد ،في ظبلؿ القرآف ،ج ،5ص.2944

))3

الزركشي ،البرىاف ،ج ،3ص.38
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كما َّ
أف ىنالؾ بعػض المقػاطع الصػكتية المغرقػة فػي الطػكؿ كالمػد كالتشػديد ،كبػالرغـ مػف
نػػدرة صػػيغة المركبػػات الصػػكتية فػػي المغػػة العربيػػة حتػػى إنيػػا لتعػ ٌػد باألصػػابع ،فإننػػا نجػػد
القرآف الكريـ يستعمؿ أفخميا لفظان ،كأعظميا كقعان؛ فتستكحي مف داللتيا الصػكتية مػدل
شػ ػ َّػدتيا ،لتسػ ػػتنتج مػ ػػف الصػ ػػيغة صػ ػػكتيا أنيػ ػػا تمتػ ػػاز بتكجػ ػػو الفكػ ػػر نحكىػ ػػا فػ ػػي تسػ ػػاؤؿ،

كاص ػػطكاؾ الس ػػمع بص ػػداىا الم ػػدكم ،كأخيػ ػ انر بتفاع ػػؿ الكج ػػداف معي ػػا مترقبػ ػان األح ػػداث،
المفاجػ ػ ت ،النت ػػائج المجيكل ػػة؛ فالطام ػػة ،كالصػ ػ خة :كمم ػػات تسػ ػتدعي نس ػػبة عالي ػػة م ػػف
الضػػغط الصػػكتي ،كاألداء الجيػػكرم لسػػماع رنتيػػا ،ممػػا يتكافػػؽ مػػع إرادتيػػا فػػي جمجمػػة
الص ػػكت ،كش ػ ٌػدة اإليق ػػاع ،ك ػػؿ ذل ػػؾ مم ػػا يض ػػع مجمكع ػػة العبلق ػػات القائم ػػة ب ػػيف المف ػػظ
كداللتػػو فػػي مثػػؿ ىػػذه العائمػػة الصػػكتية الكاحػػدة ،فػػإذا أضػػفنا إلػػى ذلػػؾ معنػػاه المحػػدد فػػي

كتػ ػػاب اهلل تعػ ػػالى ،كىػ ػػك يػ ػػكـ القيامػ ػػة ،خرجنػ ػػا بحصػ ػػيمة َّ
عمميػ ػػة تنتيػ ػػي بمعاقبػ ػػة الشػ ػ َّػدة
َّ
الدالليػػة بػػيف الصػػكت كالمعنػػى الحقيقػػي ،ففػػي قكلػػو تعػػالى :ﭽ ﯶ ﯷ
الصػػكتية لمشػػدة
إما أف تككف الص خة اسـ فاعػؿ مػف صػ َّ يصػ  ،كا َّمػا أف تكػكف
ﯸ ﭼ (عبسَّ )ّّ :
الصػ ػ خة ى ػػي الص ػػيحة تكػ ػكف فيي ػػا القيام ػػة تصػ ػ
مص ػػد انر كق ػػاؿ أب ػػك اس ػػحؽ الزج ػػاجَّ :
األسماع ،أم :تصميا فبل تسمع.

()1

الصػ ػ خة :ص ػػيحة تصػ ػ األذف أم تطعني ػػا فتص ػػميا لش ػػدتيا،
كق ػػاؿ اب ػػف س ػػيدةَّ :

كمنو سميت القيامة )2(.كيقاؿَّ :
كأف في أذنو ص خة ،أم طعنة.

()3

كقاؿ الطريحي (ت 1085ى ػ) الصَّػ خة بتشػديد الخػاء يعنػي القيامػة ،فإنيػا تصػ
()4

األسماء ،أم تقرعيػا كتصػميا ،يقػاؿ :رجػؿ أصػ ٌ  ،إذا كػاف ال يسػمع.

كالمعػاني كميػا

))1

السػػرم ،معػاني القػرآف كاع اربػػو ،شػرح كتحقيػػؽ :عبػػد الجميػػؿ
الزجػاج ،أبػػك اسػػحؽ إبػراىيـ بػػف َّ

))2

ابػػف سػػيدة ،عمػػي بػػف اسػػماعيؿ ،المحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـ ،تحقيػػؽ :مصػػطفى السػقَّا كحسػػيف

))3

ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ،4ص.2

))4

عبده شمبي ،عالـ الكتب ،بيركت ،ط1408 ،1ىػ– 1988ـ ،ج ،5ص. 287-286

نصَّار ،ط1377 ،1ىػ1958-ـ ،ج ،4ص.361

الطريحػػي ،فخػػر الػػديف بػػف محمػػد عمػػي بػػف أحمػػد النجفػػي (ت1085ىػ ػ) ،مجمػػع البح ػريف.
تحقيؽ :أحمد الحسيني ،مطبعة اوداب ،النجؼ األشرؼ1961 ،ـ ،ج ،2ص.437
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متقارب ػػة ف ػػي الدالل ػػة ،إالَّ َّ
الصػ ػ خة دالل ػػة
أف ال ارغ ػػب األص ػػفياني (ت 502ى ػ ػ) يعط ػػي َّ
الص خة َّ
شدة صكت ذم المنطؽ.
أعمؽ في اإلرادة الصكتية المنفردة فيقكؿَّ :
فيكػػكف اسػػتعماليا حينئػ وػذ فػػي القيامػػة عمػػى سػػبيؿ المجػػاز .فػػإذا كقفنػػا عنػػد الطَّ َّمػػة،
فيػػي القيامػػة تط ػ ةـ عمػػى كػػؿ شػػيء( .)2كاليػػو ذىػػب َّ
الزجػػاج :الطَّ َّمػػة :ىػػي الصػػيحة التػػي
()1

تطـ عمى كؿ شيء(.)3

كتسػػمى َّ
الداىيػػة التػػي ال يسػػتطاع دفعيػػا :ط َّمػػة( .)4قػػاؿ تعػػالى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﭼ (النازعػػات .)ّْ :قػػاؿ الطبرسػػي (ت548ىػ ػ)" :كىػػي القيامػػة َّ
ألنيػػا تحطػػـ كػػؿ
داىية ىائمة ،أم تعمك كتغمب ،كمف ذلؾ قيؿ :كمػا مػف ط َّمػة إالَّ كفكقيػا ط َّمػة ،كالقيامػة
فكؽ كؿ ط ٌمة ،فيي َّ
الداىية العظمى".
كالصػػاخة لفػػظ يكػػاد يخػػرؽ صػػماخ األذف فػػي ثقميػػا كعنػػؼ جرسػػيا ،كشػػقوي لميػكاء
()6
َّ
صاخان يممً َّحان.
شقَّان ،حتى يصؿ إلى األذف
ً
بجرس ػػيا لمعناى ػػا ،في ػػي تطي ػػـ كتع ػػـ
ص ػ ةػكرة
يق ػػكؿ س ػػيد قط ػػب" :كالط َّم ػػة لفظ ػػة يم ى
()5

()7

كتطغى عمى السماء المبنية كاألرض المدحكرة".

))1

))2

الراغب األصبياني ،أبك القاسـ ،الحسيف بف محمد بػف المفصػؿ (ت502ى ػ) ،المفػردات فػي
َّ
غري ػػب القػ ػرآف ،تحقي ػػؽ :محم ػػد سػ ػيةد كيبلن ػػي ،مطبع ػػة مص ػػطفى الب ػػابي ،الق ػػاىرة1961 ،ـ،

ص.275

الفراء ،أبك زكريا ،يحيى بف زيػاد الكػكفي (ت207ى ػ) ،معػاني القػرآف ،تحقيػؽ :أحمػد يكسػؼ
َّ
النجار ،مطبعة دار الكتػب الع َّ
نجاتي كمحمد عمي َّ
مميػة دار الكتػب المصػريَّة ،ط ،1القػاىرة،

1995ـ ،ج ،3ص.234

))3

ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ،15ص.263

))5

الطبرسي ،مجمع البياف ،ج ،5ص. 434

))7

قطب ،سيد ،مشاىد القيامة ،ط ،2دار المعارؼ ،القاىرة ،ص.189

))4
))6

الطبرسي ،مجمع البياف ،ج ،5ص. 433

قطب ،سيد ،التصكير الفني في القرآف ،ص93
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دكم كطنػ ػػيفَّ ،
ػدكم أنيػ ػػا تطػ ػػـ كتعػ ػػـ،
يخيػ ػػؿ إليػ ػػؾ بجرس ػػيا المػ ػ ة
 -5كالطام ػػة لفظػ ػػة ذات ٌ
كالطكفاف يغمر كؿ شيء كيطكيو .أكضح في السمع كىػذا قص هػد فنػي رفيػع إلػى تعظػيـ
القيامة في النفس كالحس عف طريؽ الصدمة القكية كالمفاجأة المعتمدة (.)1

يقػػكؿ سػػيد قطػػب" :يجػػيء مشػػيد الطامػػة الكبػػرل ،كمػػا يصػػاحبيا مػػف جػزاء عمػػى مػػا
كاف فػي الحيػاة الػدنيا .جػزاء يتحقػؽ ىػك اوخػر فػي مشػاىد تتناسػؽ صػكرىا كظبلليػا مػع
الطامػػة الكب ػػرل ...كف ػػي المحظ ػػة الت ػػي يغم ػػر الكج ػػداف فيي ػػا ذل ػػؾ الش ػػعكر المنبع ػػث م ػػف
مش ػػاىد الطام ػػة الكب ػػرل ،كالجح ػػيـ المب ػػرزة لم ػػف ي ػػرل ،كعاقب ػػة م ػػف طغ ػػى كآث ػػر الحي ػػاة
()2

الدنيا".

كمػػا نبلحػػظ فػػي حػػرؼ (القػػاؼ) فػػي كممػػة القارعػة فػػي قكلػػو تعػػالى" :القارعػػة ،مػػا
القارعة ،كما أدراؾ ما القارعػة" بػبل شػؾ كنحػف نسػمع ذلػؾ الجػرس الػذم يقػرع بش ىػدة ىػذا
أف الصكت بذات الجرس الضخـ يتكػرر ثػبلث
الكافر المعاند ،نشعر بالرىبة ،كال ى
سيما ك ى

مرات متكاليات ككاف باإلمكػاف أف تكػكف (القارعػة مػا ىػي؟) كلكنيػا عنػد ذلػؾ سػتفقد ىػذا
()3

الشدة كالرىبة كالتيكيؿ ليكـ القيامة.
اإليقاع الذم رسـ تمؾ الصكرة كالتي تناكبت بيف ى
()3
القيامة.

يقػػكؿ سػػيد قطػػب" :فيػػي األمػػر المسػػتيكؿ الغػػامض الػػذم يثيػػر الػػدىش كالتسػػاؤؿ!

ؾ ىم ػػا ا ٍلقى ًارىعػ ػةي؟"  ...في ػػي أكب ػػر م ػػف أف يح ػػيط بي ػػا
ث ػػـ أج ػػاب سػ ػؤاؿ التجيي ػػؿ " :ىم ػػا أ ٍىد ىار ى
اإلدراؾ ،كأف يمػػـ بيػػا التصػػكر! ثػػـ اإلجابػػة بمػػا يكػػكف فييػػا ،ال بماىيتيػػا  .فماىيتيػػا فػػكؽ
اإلدراؾ كالتصػػكر ...ىػػذا ىػػك المشػػيد األكؿ لمقارعػػة .مشػػيد تطيػػر لػػو القمػػكب شػػعاعان،
كترجؼ منو األكصاؿ ارتجافان .كيحس السامع ك َّ
ػأف كػؿ شػيء يتشػبث ب ًػو فػي األرض قػد

ىباء!"
طار حكلو ن

))1
))2
))3

))4

()4

الحس ػػناكم ،محم ػػد ،الفاصػ ػػمة ف ػػي القػ ػرآف ،دار عم ػػار ،عم ػػاف ،ط1406 ،2ىػػ ػ1486-ـ،
ص ،211قطب ،سيد ،التصكير الفني في القرآف ،ص.93
قطب ،سيد ،في ظبلؿ القرآف ،ج ،6ص.3810

ابف األثير ،المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر ،ج ،1ص.239

قطب ،سيد ،في ظبلؿ القرآف ،ج ،6ص.3960
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كيقػػكؿ فػػي كتابػػو "مشػػاىد القيامػػة"" :كلفظػػة الكاقعػػة بمػػا فييػػا مػػف مػػد ،ثػػـ سػػككف ،أشػػبو
()1

بسقكط الجسـ الذم يي ٍرفىع ،ثـ ييترؾ ،ليقع فينتظر لو الحس فرقىعة َّ
كرجة".
قكلػ ػ ػػو تعػ ػ ػػالى :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ (الكاقعػ ػ ػػة )ِ–ُ :يق ػ ػ ػكؿ
قطػػب فػػي كتابػػو" مشػػاىد القيامػػة"" :كلفظػػة الكاقعػػة بمػػا فييػػا مػػف مػػد ،ثػػـ سػػككف ،أشػػبو
()2

بسقكط الجسـ الذم يي ٍرفىع ،ثـ ييترؾ ،ليقع فينتظر لو الحس فرقىعة َّ
كرجة".
قكلػ ػػو تعػ ػػالى  :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ (الػ ػػرحمف )ٔٔ :يقػ ػػكؿ سػ ػػيد قطػ ػػب فػ ػػي
()3

الظ ػػبلؿ" :تنض ػػخاف بالم ػػاء كى ػػذا دكف الجري ػػاف!"

كن ػػرل اب ػػف جن ػػي يس ػػتنطؽ الطبيع ػػة

النض  ،فيذكر اوية السابقة ثػـ يقػكؿَّ :
ليفسر الفرؽ بيف َّ
النضح ك َّ
"النضػح لممػاء كنحػكه،

النضػ أقػػكل مػػف َّ
ك َّ
النضػػح ،فجعمػكا الحػػاء –لرقتيػػا– لممػػاء الضػػعيؼ ،كالخػػاء –لغمظيػػا–
()4

لما ىك أقكل منو"

فالخاء لو دخؿ في الداللة عمى العنؼ كالكثرة.

قكلػو تعػالى :ﭽ ﮯ ﭼ (الحاقػة )ُ :تبػرز ىػذه الكممػة بمفظيػا كجرسػيا كمعناىػا
في الحس معنى الجد كالصرامة كالحؽ كاالستقرار .كايقاع المفظ بذاتػو أشػبو بشػيء برفػع

الثقػؿ طػػكيبلن ،ثػ َّػـ اسػػتقراره اسػػتق ار انر مكينػان .رفعػػو فػػي مػ َّػدة الحػػاء بػػاأللؼ ،كجػ َّػده فػػي تشػػديد
()5

القػػاؼ بعػػدىا ،كاسػػتق ارره باإلنتيػػاء بالتػػاء المربكطػػة التػػي تنطػػؽ ىػػاء سػػاكنة.

فصػػكت

الجد.
القاؼ الشديد المستعمي يكحي بمعنى الصراحة ك ٌ

قكل ػ ػػو تع ػ ػػالى:ﭽﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ

(اليمزة )ٔ – ْ :فقد يع ًد ىؿ عف اإلحػراؽ إلػى التحطػيـَّ ،
الم ىحطة ىمػة أقػكل،
ألف إيػبلـ النػار ي
كال يحيط ً
بو تصكر ،كمػا يع ًػد ىؿ عػف الرؤيػة إلػى الظمػأ لً يعمػؽ الصػمة بالجسػـ )6(.فصػكت
ي
الطػػاء المفخػػـ الشػػديد يػػكحي بيػػكؿ يػػكـ القيامػػة ،كبشػ َّػدة النػػار المحرقػػة التػػي تحػػرؽ كػ َّػؿ
و
شيء.

))1

قطب ،سيد ،مشاىد القيامة ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ط ،1956 ،2ص.108

))2

قطب ،سيد ،مشاىد القيامة ،ص.108

))4

ابف جني ،الخصائص ،ج ،2ص.158

))3
))5
))6

قطب ،سيد ،في ظبلؿ القرآف ،ج ،6ص.3457

قطب ،في ظبلؿ القرآف ،ج ،6ص.3673
ياسكؼ ،أحمد ،جمالَّة المفردة القرآنية ،ص.298-297
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كحينمػػا نقػػؼ عنػػد الصػػاد فػػي مثػػؿ قكلػػو تعػػالى :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ػدكم ،إذ كان ػػت الص ػػاد كاض ػػحة
ﯺ ﭼ (يكس ػػؼ )ُٓ :فإنن ػػا نس ػػتمع إل ػػى الص ػػكت الم ػ ة
الصدكر في المخرج الصكتي فكانت "حصحص" كاضػحة الظيػكر بانكشػاؼ األمػر فييػا

يقيره عمى اإلذعاف ،كىنا قػد يمتمكػؾ العجػب لػدل اختيػار ىػذا المفػظ فػي أزيػزه ،ككضػكح
أمره مع القير ،فبل ترةد دالئمو ،كال تخبك براىينو.

ففػػي ىػػذه الكممػػة تكػػرر الحػػاء كالصػػاد ،فػػاألكؿ مػػف خصائصػػو الصػػكتية اليمػػس

كاالحتكػػاؾ ،كيتميػػز بضػػعؼ فػػي النطػػؽ؛ َّ
ألف الكثيػػر يخمػػط بينػػو كبػػيف اليػػاء .أمػػا الصػػاد
فمػػف أص ػكات الصػػفير ،التػػي تتميػػز بالكضػػكح كقػػكة جرسػػيا ،فالكممػػة مككنػػة مػػف أربعػػة
ػص) كمػػا فيػػو مػػف حركػػات صػػائتة ،كأحػػرؼ
ص ى
أحػػرؼ كمقطعػػيف صػػكتييف ،كفػػي ى
(ح ٍ
/حػ ى
متكػررة مفخمػػة أك ميمكسػػة يبػػرز تمػػؾ الحركيػػة الفاعمػػة فػػي ظيػػكر الحػػؽ كانببلجػػو ،بعػػد
طػػكؿ مػػدة انببلجػان بائنػان؛ ال مجػػاؿ فيػػو لمشػػؾ أك الريبػػة ،كجػػاء ىػػذا الظيػػكر بعػػد حضػػكر

النسػػكة كشػػيادتيف بالحقيقػػة التػػي تجمػػك الظمػػـ الػػذم كقػػع عمػػى يكسػػؼ عميػػو السػػبلـ مػػدةن
طكيمة.
فالصكت المتكرر ىنا ىك صكت الحاء ،كىػك صػكت احتكػاكي حمقػي يناسػب مػا

تشػعر بػػو المػرأة مػف حػػرج عػػف االعتػراؼ بالػػذنب .كاسػػتخداـ كممػة (حصػػحص) بػػدألٌ مػػف
كممػػة أخػػرل تػػؤدم نفػػس المعنػػى ،مػػثبلن (ظيػػر) (بػػاف) ليػػا كظيفتػػاف ،أكالن يكسػػب الكممػػة

جرسػان صػػكتيان ،كثاني ػان يؤكػػد التكػرار المقطعػػي عمػػى إبانػػة الحػػؽ ،كيػكحي بػ َّ
ػأف الحػػؽ قػػكم
يغمب الباطؿ ،كالحؽ أبمج يطمس الباطؿ.

كفػػي ىػػذه الكممػػة حصػػحص نػػكرد كػػبلـ الزمخشػػرم مػػا دمنػػا فػػي صػػدد جمػػاؿ
الحرك ػػة ف ػػي الص ػػكت ،كذل ػػؾ لممش ػػابية م ػػع قكل ػػو تع ػػالى :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﭼ (آؿ عم ػ ػراف .)ُٖٓ :فقػ ػػد أشػ ػػار إلػ ػػى تجسػ ػػيـ الحركػ ػػة المتكػ ػػررة تبع ػ ػان
لتكػػرر الحػػركؼ ،كى ػػك يقػػرر ىنػػا م ػػا جػػاء ب ػػو فقيػػاء المغ ػة إذ يق ػػكؿ" :الزحزحػػة التنحي ػػة
()1

كاإلبعاد تكرير الزٌح ،كىك الجذب بعجمة"

))1

كال يضيؼ شيئان إزاء اوية "اوف حصػحص

الزمخشرم ،الكشاؼ ،ج ،1ص.485
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الحػػؽ" فػػاألمر ال يطػػرد فػػي كػػؿ مفػػردة تكػػررت حركفيػػا ،كفػػي اويػػة :ﭽﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﭼ (الشعراء. )ْٗ :
يقػػكؿ الزمخشػػرم متمميػان المفػػردة بػػذكؽ رفيػػع ،يكػػاد يفػػكؽ المحػػدثيف ،لككنػػو يػػذكر

سبب تكرير الحركة ":الكبكبة تكرير الكب ،كجعػؿ التكريػر فػي المفػظ دلػيبلن عمػى التكريػر
فػػي المعنػػىَّ ،
ػب مػ َّػرةن بعػػد مػ َّػرة حتػػى يسػػتقر فػػي قعرىػػا"( )1إذ
كأنػػو :إذا ألقػػي فػػي جيػػنـ ينكػ ي
ىنا نبلحظ التشابو فػي الحالػة فكػكف الزمخشػرم يػرل فػي تكػرار الحػركؼ تكػ ار انر لممعنػى،

ف َّ
ػإف ذلػؾ ينطبػػؽ عمػى كممػػة حصػحص لتكػرار الحػرفيف (الحػػاء كالصػاد) فػػي ىػذه الكممػػة

داللػةن عمػػى تكػرار الحػػص .كقػػد قػػاؿ سػػيد قطػػب فػػي ظبللػ َّ
ػو":إف معنػػى حصػػحص :ظيػر

ظيك انر كاضحان ال يحتمؿ الخفاء".

()2

َّ
الصكتية ،كارادتيا المعنكية ،أكض ىػح لزكمػان كأش َّػد
فإذا شددت الصاد كانت داللتيا

اسػػتظيا انر كأكثػ ىػر إمعانػان كمػػا فػػي قكلػػو تعػػالى :ﭽ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ (العاديػػات .)َُ – ٗ :فالتحصػػيؿ إخ ػراج المػػب مػػف القشػػكر ،كػػإخراج
الػػذىب مػػف حجػػر المعػػدف ،كالبػػر مػػف السػػنابؿ ،فيػػك إظيػػار لمػػا فييػػا كإظيػػار المػػب مػػف

القشر ،أك كإظيار الحاصؿ مف الحساب( .)3فػإخراج المػب مػف القشػكر يحتػاج إلػى الق َّػكة

القكة ك َّ
الشدة.
كإخراج الذىب مف الحجر ،كصكت الصاد في ىذه األلفاظ يكحي بيذه َّ
صر" مف قكلو تعالى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ
"صر" في كممة " َّ
أما مادة َّ
ك َّ

(آؿ عمراف )ُُٕ :ككذلؾ الحاؿ في كممة "صرصر" في كؿ مف قكلو تعالى :ﭽ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ (الحاقة.) ٔ :
كممة(ص َّػر) كىػي كممػة مككنػة مػف ثبلثػة
كقد جاء نعت الريح في قكلو تعالى فػي
ى
أحػػرؼ فػػي مقطعػػيف صػػكتييف ىمػػا (صػ ٍػر /ىر) ؛ فالصػػاد المفخمػػة تشػػير إلػػى ق ػكة ال ػريح
كشدة بركدتيا ،كالراء المشددة تؤكػد تمػؾ الشػدة ،كتعكػس تكررىػا كاسػتمرار بركدتيػا زيػادة

))1

الزمخشرم ،الكشاؼ ،ج ،3ص.119

))3

الراغب ،المفردات ،ص.121
َّ

))2

قطب ،في ظبلؿ القرآف ،ج ،4ص.1995
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فػػي العقػػاب كالعػػذاب؛ فكممػػا قكيػػت ال ػريح كاشػػتدت بركدتيػػا كػػاف ذلػػؾ أمكػػف فػػي العػػذاب
كأبمغ.

قػػاؿ سػػامح الركاشػػدة" :فقػػد جعػػؿ عمميػػـ الػػذم ال ييقػ َّػدـ لكجػػو اهلل تعػػالى كػػالريح
ع قػ و
ػكـ أر ىاد اهلل أف يييمكػػو لعػػدـ ىش ػ ٍك ًره عمػػى نً ىعمػػو ،فأىمكتػػو كلػػـ
زر ى
البػػاردة الت ػي أصػػابت ٍ
ً
الجحػكد سػببان فػي ضػياع األجػر مػع َّ
أف صػاحبو ييق ةدمػو عمػبلن
ينتفعكا بو ،لقد كػاف الكف يػر ك ي
حسنان ييمكػف أف ينػاؿ األجػر عميػو لػك كػاف خالصػان هلل ،فش َّػبو ذلػؾ بػزرع ق و
ػكـ ظػالميف أراد
اهلل أف يػػدمره فأرسػ ىؿ إليػػو الػريح البػػاردة فدمرتػػو كلػػـ ينتفعػكا بػ ًػو أبػػدان ،فكانػػت ىػػذه الصػػكرة
تخيميػػا بمػػا فييػػا مػػف حركػػة كمككنػػات تبصػػرىا
البص ػرية التػػي ييمكػػف مشػػاىدتيا عيان ػان أك ي
()1

قربان لمصكرة المعنكية التي أراد النص تقديميا".
العيف دليبلن يم ة
كقكلو تعالى  :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ (القمر.)ُٗ :

يقػػكؿ سػػيد قطػػب" :كمػػف ثػػـ يعػػرض مشػػيد النيايػػة ،مشػػيد القيامػػة ،يي ٍعػ ىػرض فػػي
()2
ص ػػكرة ككنةي ػػة يرتس ػػـ فيي ػػا مش ػػيد الس ػػماء حمػ ػراء س ػػائمة ،كمش ػػيد الع ػػذاب لممج ػػرميف"
يح مد ةمرةه يميمًكةه.
فالصاد صكت مفخـ فيو َّ
قكة ،كالريح الصرصر ر ه
ىػػذه المػػادة فػػي الصػػيغ الػػثبلث :مرفكعػػة ،مجػػركرة ،منصػػكبة ،كردت فػػي الق ػرآف
الكريـ كأتت تممػس فييػا اصػطكاؾ األسػناف ،كترديػد المسػاف فالصػاد فػي كقعيػا الصػارخ،

كجسػػد صػػكرة
كالػ ىػراء المضػػعَّفة ،كالتك ػرار لممػػادة فػػي صرصػػر قػػد أضػػفى صػػيغة الشػ َّػدة َّ ،
الرىب ػػة ،ف ػػبل الػ ػ ةدؼء بمس ػػتنزؿ ،كال الكقاي ػػة متيسػ ػرة ،كذل ػػؾ م ػػا يي ػػد كي ػػاف اإلنس ػػاف عن ػػد
َّ
التماسو الممجأ .فبل يجده ،أك النجاة فبل يصؿ شاطئيا ،أك الكقاية مػف البػرد القػارس فػبل

ييتبميا.
صػػكر عمػػى
يقػػكؿ سػػيد قطػػب" :ال ػريح الصرصػػر :البػػاردة العنيفػػة ،كجػػرس المفػػظ ي ة

نكع الريح ،كالريح تنزعيـ كتجذبيـ كتحطميـ فتدعيـ كأنيـ أعجاز نخ وػؿ ميشػمة مقمكعػة
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
))1

الركاشدة ،سامح  ،جماليات التعبير في القػرآف الكػريـ ،دار الصػايؿ لمنشػر كالتكزيػع ،عمػاف،

))2

قطب ،في ظبلؿ القرآف ،ج ،6ص.3444
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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 بػ ًػو كفػػؽ مشػػيئة اهلل صػػاحب األمػػر
()1

كصاحب النامكس"

قاؿ الزمخشرم (ت 538ىػ)" :الصر الريح الباردة نحك الصرصر ،كفيو أكجو:
القرة فييا بمعنػى
 -أحدىا :أف يككف الصر في صفة الريح بمعنى الباردة  ،فكصؼ بيا َّ

برد باردةه عمى المبالغة.
فييا َّ
قرة صر ،كما تقكؿ :ه
 -ثانييا :أف يككف الصر مصد انر في األصؿ بمعنى البرد فيجيء بو عمى أصمو.

()2

 -ثالثيا :أف يككف شبو ما كانكا ينفقكف بالزرع الذم جسَّو البرد فذىب حطامان".

كمم ػػة ً
(ص ػ ٌػر) ف ػػي قكل ػػو تع ػػالى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ
(آؿ عمراف. )ُُٕ :

فينا نجد الصكرة ترسـ الحرث كقد أخذتو الريح ،كفييا ىب ٍرهد يضرب الػزرع كالثمػار
كاف يرجك بع يػد الجيػد فييػا ،كالػذم ينفػؽ مالػو
فييمكيا؛ فبل يناؿ صاحب الحرث منيا ما ى

كىػػك كػػافر ،كيرجػػك الخيػػر فيمػػا أنفػػؽ فيػػذىب الكفػػر بمػػا كػػاف يرجػػكه .كال يفكتنػػا فػػي ىػػذا
المقػػاـ مػػا فػػي جػػرس كممػػة ً
(صػ بػر) مػػف تصػػكير لمػػدلكليا ،ككأنمػػا ىػػك قػػذائؼ صػػغيرة،
تنطمػػؽ عمػػى الحػػرث فتيمكػػو ،كذلػػؾ لػػكف مػػف التناسػػؽ بػػديع.
بقكة الرياح َّ
كشدتيا.
القكم يكحي َّ

()3

فصػػكت الصػػاد المفخػػـ

لقد جاء نعت الريح فػي قكلػو تعػالى بكممػة (صرصػر) لتكػكف دلػيبلن عمػى بركدتيػا

كقكتيا كشدتيا؛ ألنيا تحمؿ العذاب الشديد لقكـ عاد ،كقد جػاءت كممػة (صرصػر) كىػي
ص ٍػر) ليبػر از حركػة تمػؾ
(ص ٍػر /ى
مككنة مف أربعة أحػرؼ فػي مقطعػيف صػكتييف متكػرريف ى
))1

قطب ،في ظبلؿ القرآف ،ج ،6ص.3430

))2

الزمخش ػػرم ،ج ػػار اهلل ،أب ػػك القاس ػػـ ،محم ػػكد ب ػػف عم ػػر (ت538ى ػ ػ) ،الكش ػػاؼ ع ػػف حق ػػائؽ

))3

عبد التكاب ،صبلح الديف ،الصكرة األدبية في القرآف الكػريـ ،مكتبػة لبنػاف ناشػركف ،الشػركة

التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ ،أكفيست ،دار المعرفة ،بيركت ،د.ت ،ج ،1ص.457

المصرية العالمية لمنشػر ،لكنجمػاف ،ط1995 ،1ـ ،ص .55كقطػب ،سػيد ،التصػكير الفنػي

في القرآف ،ص. 41
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الػريح القكيػػة مػػف جيػة كشػػدتيا كعنفيػػا كانتشػػارىا مػف جيػػة أخػػرل ،كذلػؾ بػػائف مػف تكػرار
الصػاد الصػفيرية المفخمػة (دليػػؿ القػكة) ،كالػراء التك ارريػة (دليػػؿ) االنتشػار كالتكػرار .فيػػي
ريػػاح قكيػػة شػػديدة متكػػررة ليكػػكف أثرىػػا أبمػػغ كأمكػػف .كبنػػاء الكممػػة الصػػكتي كالمقطعػػي
يحمؿ ىذه الداللة.
كذلؾ يػرل الزركشػي فػي قكلػو تعػالى :ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﭼ (طػو:
ُِّ) .أف كممة اصطبر أبمػغ مػف كممػة اصػبر ،كذلػؾ ألف الطػاء حػرؼ شػديد ،بػؿ ييعػد
أقػكل الحػركؼ لػػذلؾ ف َّ
ػإف حػرؼ الطػػاء يسػاعد عمػى تجسػػيـ الجيػد الػذم يكػػكف فػي إقامػػة
الصػػبلة ،كحجػػـ تحمػػؿ المػػؤمف لمشػ َّػدة فػػي تنفيػػذ األمػػر اإلليػػي ،كمػػا نفػػذه الرسػػكؿ الك ػريـ
عميو الصبلة كالسبلـ.

()1

كاذا انتقمنا إلى مكاضع العذاب كالكعيد في القرآف  ،لـ نخطػئ إيحػاء الجػرس فػي
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:
عاد كثمكد كفرعكف ذم األكتاد ،في ىذه العبارة المكحية فػي قكلػو تعػالى :ﭽﮉ ﮊ
ص َّ
ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ (الفجر )ُ3 :فنبلحظ َّ
ػب تػدلنا عمػى العػذاب الػذم يحػيط
أف كممػة ى
َّ
القكة معان(.)2
بالكافريف ،كىي يم ٍؤًذنة
بالشدة ك َّ
كسكاء أكػاف المػراد بالسػكط فػي لغػة اويػة اولػة المعركفػ ػة التػي يض ػرب أـ كػ ػاف

عمػ ػػى قػ ػػكؿ بعضػ ػػيـ– مصػ ػػد انر مػ ػػف سػ ػػاط القػ ػػدر يسػ ػػكطيا سػ ػػكطان ،إذا حػ ػ ىػرؾ مػ ػػا فييػ ػػا()3
ػإف جػرس ىػذا المفظػة مػع مػا تقػدميا مػف الصػب ،يبلئػـ ىػذا الحػدث .فضػبلن
كخمطو  ،ف ى
ية فريػ و
عػػف ظميػػا الػػذم تمقيػػو كىػػي متشػػكمة فػػي صػػكروة اسػػتعار و
ػدة كالصػػاد كالطػػاء مػػف
()4

األصكات المطبقة

المستعمية .

()1

ياسكؼ ،أحمد ،جمالية المفردة القرآنية ،ص.250 -249

()3

الرض ػ ػػي ،الشػ ػ ػريؼ محم ػ ػػد بػ ػ ػف الحس ػ ػػيف ،تمخ ػ ػػيص البي ػ ػػاف ف ػ ػػي مج ػ ػػازات القػ ػ ػرآف ،مطبع ػ ػػة

()4

سيبكيو ،الكتاب ،ج ،4ص ،436الباقبلني ،اعجاز القرآف ،ص.45

()2

شي أميف ،بكرم ،التعبير الفني في القرآف الكريـ ،ص. 204

المعارؼ-بغداد1375 ،ىػ1955-ـ ،ص.277
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ذات الجرس الفخـ الشديد()1كىذه األصكات تدؿ عمى القكة .
ككػ ػػذلؾ مػ ػػف صػ ػػكر العػ ػػذاب قكلػ ػػو تعػ ػػالى:ﭽ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ
(الشػعراء )ُّٕ :كقكلػو :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣﭼ (الفرقج)٤٤ ::
كنحػػك ذلػػؾ مػػف آيػػات الكعيػػد التػػي كرد فييػػا ذكػػر المطػػر فصػػيغت مػػادة (مط ػر) بثقػػؿ
طاءاتيا كتكرارىا ،كمبلءمة أصكات العذاب الذم نػزؿ بأكلئػؾ الكػافريف المكػذبيف لرسػؿ
اهلل ،ككركدىا عمى ىذه الصكرة مف دالئؿ دقة اسػتعماؿ القػرآف لؤللفػاظ فػي تعبيػره ،كمػف
استعمالو الجرس المناسب في الكضع المناسب .
قػد تتسػـ المكسػيقى فػي اويػات القرآنيػة بػالقكة كالش ىػدة المناسػبة لممعنػى الػذم أراد

تصػػكيره كبيانػػو ،فالمتأمػػؿ فػػي قكلػػو تعػػالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ (الػػنجـ )ِِ :يشػػعر
ػأف جػػرس المفظػػة :ضػػيزل ،مبلئػػـ كػػؿ المبلءمػػة لمداللػػة عمػػى تمػػؾ القسػػمة الجػػائرة التػي
بػ ى
ػكقيف،
تمخضػػت عنيػػا أسػػطكرية الجػػاىمييف ،فيػػـ فػػي كاقػػع حيػػاتيـ يبخسػػكف البنػػات حقػ ى

كيئدكنيف مف غير ذنب ،كأية لفظة أخرل ليا عػيف مفيكميػا فػي المغػة ،مثػؿ "ظالمػة" أك
ى
"جػػائرة" ال تػػكفي المعنػػى الم ػراد إيفػػاء تمػػؾ المفظػػة القرآنيػػة إذ لػػيس ليػػاتيف المفظتػػيف أك
نحكىما ذلؾ الكقع النفسي الذم يحدثو جرسيا ،بما فيو مف ثقػؿ حػرؼ الضػاد المسػتعمي
()2

المفخـ.

()3

مديف المتقابميف إلى أسفؿ كالى أعمى
كايحاء ال ٌ

()1

))2
))3

أعني الياء كاأللؼ ،المذيف

أنيس ،إبراىيـ ،الميجات العربية ،ص.72-71

ينظر في استعبلء الضاد كفخامتيا ،ابف الجزرم ،شرح طيبة النشر  ،ص.32

أف األلػؼ حػرؼ عػاؿ
ذكر الفارابي كالحسف الكاتػب عنػد كبلميمػا عمػى المصػكتات الطكيمػة ى
كاليػاء مػػنخفض .انظػر :الفػػارابي ،أبػػك نصػر محمػػد بػف محمػػد بػػف طرخػاف ،كتػػاب المكسػػيقى

الكبيػػر ،دار الكتػػاب ،دار الكتػػاب العربػػي لمطباعػػة كالنشػػر ،القػػاىرة  ،ص ،1073كالكاتػػب،
الحس ػف بػػف أحمػػد عمػػي ،كمػػاؿ أدب الغنػػاء ،تحقيػػؽ  :غطػػاس عبػػد الممػػؾ خشػػبة كمراجعػػة

الػػدكتكر محمػػكد أحمػػد الحنفػػي ،مطػػابع الييئػػة المصػرية العامػػة لمكتػػاب ،القػػاىرة1384 ،ى ػ-
1964ـ  ،ص.63
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()1

رأل مصػػطفى صػػادؽ الرافعػػي

فػػي جرسػػيما مػػا يشػػبو حػػاؿ المػػتيكـ المسػػتغرب حػػيف

ييميػػؿ يػػده ك أرس ػػو .فغ اربػػة ى ػػذه المفظػػة ف ػػي كضػػعيا المغ ػػكم كجرسػػيا م ػػف أكثػػر األش ػػياء
()2
قسميا الجاىميكف.
مبلءمةن لغرابة ىذه القسمة التي ى
قػػاؿ بكػػرم شػػي أمػػيف َّ
إف ىػػذه المفظػػة قػػد جػػاءت عمػػى الحػػرؼ المسػػجكع الػػذم
جاءت السكرة جميعيا عميو ،كغيرىا ال يسد مسدىا في مكانو!

()3

أف الق ػرآف الك ػريـ يسػػتعمؿ الكممػػة الغريبػػة مػػع كجػػكد غيرىػػا
كفػػي ىػػذا داللػػة عمػػى ى
القريب المعنى ،كالسبب في ذلؾ رعاية المكسيقى كالنغمة.
كما نرل تأمؿ الرافعي في كممة (ضيزل) حيث يقكؿ" :كفػي القػرآف لفظػة غريبػة،
كىػي أغػرب مػا فيػػو ،كمػا حسػنت فػي كػ و
ػبلـ قػط إالى فػي مكقعيػا منػػو ،فكانػت غ اربػة المفػػظ
أشد األشػياء مبلءمػةن لغ اربػة ىػذه القسػمة التػي أنكرىػا ،ككانػت الجممػة كميػا كأنيػا تص ىػكر
في ىيئة النطؽ بيا اإلنكار في األكلى كالتيكـ في الثانية ،ككػاف ىػذا التصػكير أبمػغ مػف

الببلغػػة  ،كخاصػةن فػػي المفظػػة الغريبػػة التػػي تمكنػػت فػػي مكضػػعيا مػػف الفصػػؿ ككصػػفت
()4

المديف إلى األسفؿ كاألعمى".
حالة المتيكـ مف إنكاره مف إمالة اليد كالرأس ،بيذيف ى
فكممػػة (ضػػيزل) تجسػػـ بحركاتيػػا حركػػة المػػتيكـ ،كىػػذا ىػػك الشػػاىد الكحيػػد الػػذم

ىم ػ َّػر في ػػو الرافع ػػي ع ػػف تجس ػػيـ الص ػػكت لممعن ػػى ،كم ػػا َّ
أف ص ػػكت الض ػػاد المفخ ػػـ ي ػػكحي
بداللتو إلى َّ
أف تمؾ القسمة ظالمة.
قكلػػو تعػػالى :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ (آؿ عم ػراف )ُُٖ :عػػف الييػػكد،
يقػػكؿ سػػيد قطػػب" :كالػػنص عمػػى "الحريػػؽ" ىنػػا مقصػػكد لتبشػػيع ذلػػؾ العػػذاب كتفظيعػػو،

اء عمػ ػػى الفعمػ ػػة الشػ ػػنيعة قتػ ػػؿ
كالتجسػ ػػيـ مشػ ػػيد العػ ػػذاب ،بيكلػ ػػو كتأ بججػ ػػو كض ػ ػرامو ،ىج ػ ػز ن
()5
األنبياء ،كعمى القكلة التشنيعية :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ (آؿ عمراف.")ُُٖ :

))1

الباقبلني ،إعجاز القرآف ،ص.261

))2

بدكم ،أحمد ،مف ببلغة القرآف ،مكتبة نيضة مصر ،ط ،3ص.261

))4

الرافعػػي ،مصػػطفى صػػادؽ ،إعجػػاز الق ػرآف كالببلغػػة النبكيػػة ،دار الكتػػاب العربػػي ،بيػػركت،

))5

قطب ،سيد ،في ظبلؿ القرآف ،ط ،1ج ،4ص.538

))3

شي أميف ،بكرم ،التعبير الفني في القرآف الكريـ ،ص.214

ص .230كعبد التكاب ،صبلح ،الصكرة األدبية في القرآف الكريـ ،ص.84-83
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قكلػػو تعػػالى:ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭼ (البق ػرة )ِِٖ :يقػػكؿ
صػ ىػف"" :إخػراج األمػػر فػػي صػػكرة الخبػػر تأكيػػد لؤلمػػر كاشػػعار
الزمخشػػرم حػػكؿ كممػػة ى"يتىىرَّب ٍ
ػب أف ييتمقػػى بالمسػػارعة إلػػى امتثالػ ًػو ،فكػ َّ
ػثمف األمػػر بػػالتربص ،كذلػػؾ ألف
بمػػا ىي ًجػ ي
ػأنيف امتػ ى
يغمً ىبنيػػا عمػػى الطمػػكح،
امح إلػػى الرجػػاؿ ،فػػأمريى َّف أف ىي ٍق ىم ٍعػ ىػف أنفي ىسػػيي َّف ،ىك ٍ
أنفػػس النسػػاء ط ػك ي
()1

ص"
كيجبرنيا عمى الترب ٍ

الرغب ػػة َّ
كف ػػي المف ػػردة نفس ػػيا يق ػػكؿ س ػػيد قط ػػبَّ :
الدافع ػػة إل ػػى
"إن ػػوي ييمق ػػي ظ ػػبلؿ َّ
َّ
كى َّف إلػى الت َّػربص بيػا ،كاإلمسػاؾ
استئناؼ حيػاة
زكجيػة جديػدة ،كرغبػة األنفػس التػي ىي ٍػد يع ي

بزماميػػا ،مػػع التَّحفٌػػز كالتَّػ ىػكفَّر الػػذم يصػػاحب صػػكرة التػ َّػربص ،كىػػي حالػػة طبي َّ
عيػػة تيػ ٍػدفع
ى
ً
َّ
كلغيرىػػاَّ ،
الزكجيػػة لػػـ ىيكػػف لًعجػ وػز
أف إخفاقيػػا فػػي حيػػاة
ػت لًىن ٍف ًسػػيا
إلييػػا الم ػرأةي فػػي أف تيثٍبًػ ى
ً
فييػػا أك ىن ٍقػ و
ب رج ػبلن آخػ ىػر" )2(.فصػػكت الصػػاد المفخػػـ فػػي
ػص ،ك َّأنيػػا قػػادرة عمػػى ٍ
أف تجػػذ ى
القكة في الداللة عمى قمع النفس .
يترَّبصف يعطي المفظة معنى َّ

قكل ػ ػػو تع ػ ػػالى :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ (البقػ ػ ػرة )ُْٕ :فق ػ ػػد ق ػ ػػاؿ
ػاف كػػؿ آك ػ وػؿ َّإنم ػػا
الش ػريؼ الرض ػػي ":كقكلػػو س ػػبحانو( :ﯙ ﯚ) زي ػػادةى ىم ٍعنػػى ،كاف ك ػ ى
ًً
الر يج ًػؿ لآلخ ًػرَّ :إنػؾ تأكػ يؿ
ػيس قػك يؿ َّ
يأ يك يؿ في بطنو ،كذلؾ أفظعي سماعان ،كأشػد إيجاعػان ،كل ى
()3
َّ
ؾ تأ يك يؿ النار في ىبطنؾ".
الن ىار ًمثٍ ىؿ قكلً ًوَّ :إن ى
ػاء فػػي اويػػة
فالكممػػة تتخػػذ داللػةن خاصػةن كاشػػعاعان ىيػ يػدؿ عمػػى القيػ ٍػب ًح ،خبلفػان لمػػا جػ ى
عمى لساف امرأة عمراف :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ (آؿ عمراف.)ّٓ :

))1

الزمخش ػػرم ،محم ػػكد ب ػػف عم ػػر1966 ،ـ ،الكش ػػاؼ ع ػػف حق ػػائؽ غػ ػكامض التنزي ػػؿ كعي ػػكف

األقاكي ػ ػػؿ ف ػ ػػي كج ػ ػػكه التأكي ػ ػػؿ ،ط ،1مطبع ػ ػػة مص ػ ػػطفى الب ػ ػػابي ،الق ػ ػػاىرة ،ج ،1ص.365
كالنسػػفي ،عبػػد اهلل بػػف أحمػػد1982 ،ـ ،مػػدارؾ التنزيػػؿ كحقػػائؽ التأكيػػؿ ،ط ،1دار الكتػػاب

))2
))3

العربي ،بيركت ،ج ،1ص.113

قطب ،سيد ،في ظبلؿ القرآف ،ج ،1ص.2452

الشريؼ الرضي ،محمد بف الحسيف1955 ،ـ ،تمخيص البيػاف فػي مجػازات القػرآف ،تحقيػؽ:
محمد عبد الغني حسف ،ط ،1دار إحياء الكتب العمميَّة ،القاىرة ،ص.119
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كقػػد عمَّػػؽ البيػػكمي عمػػى اويػػة السػػابقة قػػائًبلن" :فػ َّ
ؾ بػػالمفظ ممػػا ييعيػ يػد
ػإف تصػػكير ذلػ ى
()1
ً
ص َّكره الخياؿ في أ ٍف ىج ًع مثاؿ"
الم ٍنظى ىر اليائ ىؿ يم ٍف ًج ىعان يم ٍف ًزعان ى
حيف ىيتى ى
ى
إف العػػذاب قػػد يكػػكف مادي ػان أك معنكي ػان ،كىػػك شػػيء تحسػػو الػػنفس بكمت ػا الحػػالتيف،

كقد جاء كصفو بكممة غميظة ،كفػي ىػذا تجسػيد لصػكرة العػذاب كاظيػار لحجمػو الكبيػر،
ككقعػػو القػػكم عمػػى أجسػػاد اوثمػػيف كنفكسػػيـ ،فيػػذه الصػػكرة الحسػػية تجسػػد قػػكة العػػذاب
كت ػػأثيره سػ ػكاء أك ػػاف الع ػػذاب ماديػ ػان أك معنكيػ ػان ،كت ػػزداد الص ػػكرة عمقػ ػان إذا ك ػػاف الع ػػذاب
معنكيان ،ألف نقؿ المعنكم إلػى المػادم يزيػد جمػاؿ الصػكرة ،كيظيرىػا لمعيػاف أكثػر ،كممػا
زاد الصػػكرة جمػػاالن أيض ػان ىػػك اختيػػار كممػػة غمػػيظ كمػػا فػػي حركفيػػا مػػف تفخػػيـ بػػارز فػػي
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
تعػػالى بكممػػة غمػػيظ لينقػػؿ بإيقاعيػػا الصػػكتي البػػارز م ػف خػػبلؿ حركفيػػا المفخمػػة صػػكرة
ذلػػؾ الميثػػاؽ كتجسػػيده عمػػى ىػػذا النحػػك ليبػػرز حجػػـ عظمتػػو كقدرتػػو ،كالميثػػاؽ أمػػر جمػػؿ
تحسو النفس التي تأخذه أك تقطعو عمى عاتقيا.
قكلو تعالى:ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ﭼ (لقمػاف (ِْ :كاقترنػت
كمم ػ ػ ػػة غم ػ ػ ػػيظ ،بالميث ػ ػ ػػاؽ ث ػ ػ ػػبلث مػ ػ ػ ػر و
ات ف ػ ػ ػػي قكلً ػ ػ ػ ًػو تع ػ ػ ػػالى :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ
(النساء )ُْٓ:عف إمساؾ الزكجات أك تسر َّ
يحيف ،كقاؿ عف بني إسػرائيؿ :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ (النسػ ػػاء )ُْٓ :كقػ ػػاؿ عػ ػ َّػز كجػ ػػؿ :ﭽ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ (األحزاب. )ٕ :

كية ً
كصػ ٍػد ً
أىميػػة الرسػػالة السػػما َّ
كتشػػير كممػػة " غميظ ػان "عمػػى َّ
ؽ األنبيػػاء ،كمػػا َّ
أف
ػب لمشػػعكر بكطأتًػ ًػو عمػػى جسػػكـ اوثمػػيف ،فاالنتًقػػاؿ مػػف ًح ةسػ و
ًغمىػ ً
ػظ العػ ً
ػية إلػػى
ػذاب مناسػ ه
ى
ىعمػػؽ تػػأثي انر ،كالميثػاؽ معنػػى ذىنػػي ،ك ً
ً و
الغمىػظ ىيػ يػدؿ عمػػى تأكي ًػد ًه )2( .كصػػكت الظػػاء
ىٍ
حسةػية أ ٍ ى
المفخـ يزيد معنى المفظة َّ
شدةن كغمظةن .

))1
))2

البيكمي ،د.محمد رجب ،1971 ،خطكات في التفسير البياني ،ط ،1دار النصػر ،القػاىرة،

ص .184

ياسكؼ ،أحمد ،جمالَّة المفردة القرآنية ،ص.297
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قكلػ ػ ػػو تعػ ػ ػػالى :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ (النػ ػ ػػكر )ّٗ :مػ ػ ػػف مظػ ػ ػػاىر

اإلعجػػاز القرآنػػي أنػػو يػػتـ اختيػػار مفػػردة تيمقػػي اشػػعاعان شػػامبلن فػػي مفػػردات السػػياؽ كمةػػو،
بحيث ال ىي يسد غيرىا ىذا المكاف ،كتنفرد بمكانتيا مػف حيػث مبلءمػةي أقصػى التػأثير ،كقػد

تكػػكف الكممػ ػة َّ
قرناىػػا ف ػػي اوي ػػات ،ىك ىج ػ ٍػدنا َّأني ػػا تتج ػػاكز ك ػػؿ
عادي ػػة ف ػػي اس ػػتعمالنا ،ف ػػإذا أ
تعابيرنا ،يمتىم ةكىنةن مف مكضعيا بمنزلػة المَّبًىن ًػة المطمكبػة لمبنػاء الكمػي .فالرمػاني يي ىعمةػؽ عمػى
ً
ػاء ،ثػػـ يظيػػر عمػػى
كممػػة الظم ػ ف فػػي اويػػة السػػابقة بقكلػػو" :كلػػك قي ػ ىؿ يحسػ يػبوي ال ارئػػي مػ ن
ًخبلؼ ما قي ةد ىر ل ىكا ىف بميغان ،كأبمغ منوي لفظي القػر ً
آفَّ ،
ػؽ
ألف الظمػ ف أشػد حرصػان عمي ًػو ،كتعم ي
ىق ٍم وب ً
بو"( )1فالظمأ أشد أنكاع العطش ،كصكت الظاء المفخـ في ىػذه الكممػة يػكحي بيػذا
المعنػػى .كقكلػػو يحسػػب الظم ػ ف إشػػارة إلػػى أف ال ارئػػي لمس ػراب بأشػػد الحاجػػة لممػػاء ،كأنػػو

بميفة كبيرة لو؛ َّ
ألف فيو حياتو.

قكلػػو تعػػالى :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠﭼ (المائػػدة)ّٖ :

ت " كتفيض الكاردة في اوية فيقػكؿ" :معنػاه تمتمػئ مػف ال َّػدمع
يكازف الزمخشرم بيف ى
"د ىم ىع ٍ
حت ػػى تف ػػيضَّ ،
ألف الف ػػيض أف يمتم ػػئ اإلن ػػاء أك غيػ ػرهي حتَّػػى يطم ػػع م ػػا في ػػو م ػػف جكانب ػػو،
ً
الم ىس ػ َّػبب مك ػػاف
فى ىك ى
ػع االم ػػتبلء ،كى ػػك إقام ػػة ي
ػع الف ػػيض ال ػػذم ى ػػك م ػػف االم ػػتبلء ىم ٍكض ػ ى
ضػ ى
السبب ،أك قي ً
ىع يي يػنييـ َّ
كأنيػا تفػيض بأنفسػيا:
ص ىػد ًت المبالغػة فػي ىكصػف ًي ٍـ بالبكػاء ،فى يج ًعمى ٍ
ػت أ ٍ
()2
الدمع مف ً
ت ىع ٍي ينوي ىد ٍم ىعان"
البكاء ،مف قكلً ى
أم تسي يؿ مف ٌ
ؾ :ىد ىم ىع ٍ
أجؿ ي
فنجػػد يىنػػا إيثػػار اسػػتعماؿ "تفػػيض" التػػي تتصػػؿ بالميػػاه الغزي ػرة المتدفقػ ًػة ،ككػ َّ
ػأف
مع الػػذم يىػػك دالئ ػ يؿ عمػػى عمػػؽ اإليمػػاف ،فػػالكثرة يم ىعةبػ ىػرة عػػف
ػيض بالػ َّػد ً
يجفيػ ى
ػكنيـ ينػػابيعي تفػ ي
المضػػمكف ،كمػػا َّ
أف الفػػيض ييعةبػػر عػػف اسػػتمر وار أكثػػر ممػػا ييعةبػ يػر عنػػو االمػػتبلء ،فػػالفيض
قكةن كداللةن عمى َّ
شدة البكاء.
امتبلء بعد امتبلء  .فصكت الضاد في تفيض يزيد معناىا َّ
ه
قكلو تعالى :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ (األنفاؿ )ِٔ :ىنػا نبلحػظ فػي كممػة

يتخطفكـ َّأنيا مف الكممات التي تيظير معاني القكة لزيادة التاء كالتشػديد ،بػدالن مػف الفعػؿ
))1

الرمػػاني ،عمػػي بػػف عيسػػى ،النكػػت فػػي إعجػػاز الق ػرآف ،ضػػمف ثػػبلث رسػػائؿ فػػي اإلعجػػاز،

))2

الزمخشرم ،الكشاؼ ،ج ،1ص ،638كتفسير النسفي ،ج ،1ص.298

تحقيؽ :د.محمد زغمكؿ سبلـ ،ك د.محمد خمؼ اهلل ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ص.75
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ً
كبطش ػ ًػو،
المعت ػػدم
يخط ػػؼ ،ى ػػذا باإلض ػػافة إل ػػى اختي ػػار فع ػػؿ الخط ػػؼ ال ػػذم يفي ػػد ق ػػكة ٍ
ؼ المعتىدل ً
ط ً
عميو )1(.كمػا َّ
أف صػكت الطػاء المفخػـ يػكحي بق َّػكة
يفيد سيكلة ىخ ٍ
كبالمقابؿ ي
يٍ
ً
المعتدم كبطشو.
قكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ (طو )ُٕ :فالغضب ىيتى ىجمَّى في الفعؿ َّ
مشدد العيف "أقىطة ىعػ َّف"
ك"أصػمةىبَّن يك ٍـ" ،كمػػا تضػػيؼ نػػكف التككيػػد معنػػى الشػ َّػدة )2(.فصػػكتا الطػػاء كالصػػاد فػي قكلػػو
ى

َّ
ألقطعف أيػديكـ"" ،كألصػمبنكـ" يكحيػاف بق َّػكة القطػع كالصػمب كالعػذاب الشػديد .إف
تعالى":
ش ػػدة الغض ػػب كقكت ػػو تتجمي ػػاف ف ػػي الفعم ػػيف "ألقطع ػ َّػف" "كألص ػ َّ
ػمبف" ،كأف اتص ػػاليما بن ػػكف

كيبػةيف تمػؾ القػكة ،ككمػا أف مػا فػي الفعمػيف مػف أصػكات
التككيد الثقيمة يعكس تمؾ الشدة ،ي
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

كعظمتو ،كأف َّ
الشدات المكجكدة في الفعميف تعكساف الشدة في الحدث.
إنما تكػكف بنقػؿ المفػظ
قكة المفظ ألجؿ المعنى َّ
قاؿ يحيى العمكم صاحب الطةرازَّ :
مػػف صػػيغة إلػػى صػ و
ػيغة أكثػػر منيػػا حركف ػان ...كذلػػؾ يكػػكف فػػي األسػػماء كاألفعػػاؿ ،فػػي
األسػػماء كقكلػػو تعػػالى :ﭽ ﮨ ﮩﮪﭼ (البق ػرةَّ (ِٓٓ :
فإنػػوي أبمػػغ مػػف قػػائـ ،كنحػػكه قكلػػو

فعػ ػػاالن أبمػ ػػغ مػ ػػف
تعػ ػػالى :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ (البق ػ ػرة ،)ِِِ :فػ ػػإف َّ
فاعؿ ،كمتطيةر أبمغ مف طاىرَّ ،
ألف التَّكاب ىك الذم تتكرر منػو التكبػة م َّػرة بع ىػد أخػرل،
()3
مرةن.
بعد َّ
كىكذا المتطيةر ىك الذم يي ٍكثير منو ًف ٍع يؿ الطيارة َّ
مرةن ى
أف جماؿ الصػيغة يقتصػر عمػى الكثػرة ،ك َّ
كىكذا نجد َّ
أف الػربط بػيف كثػرة الحػركؼ

قررىا عمماء العربيػة ،كمػا َّ
أف داللػة صػيغة المبالغػة معركفػة ،ككػاف
ككثرة المعنى مسألة َّ
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بإمكػػاف يحيػػى العمػػكم أف يشػػير إلػػى الػ َّػدافع الػػذاتي مػػف ًف ٍعػػؿ التَّطىيػػر ،كحػػب المبػػادرة إلػػى
()1
فعؿ الخيرات.
قكلػػو تعػػالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭼ (الممػػؾ )ُٗ :يقػػكؿ سػػيد
قطبَّ :
"إنػو مشػيد كاحػد ذك منظػريف ،منظػر الطيػر باسػطات أجنحتيػا .صػافات أرجميػا،

متحركػػة  ،ي ارى ػػا َّ
كمنظرىػػا كػػذلؾ قابض ػػات  ،كىػػي ص ػػكرة َّ
النػػاس ف ػػي كػػؿ لحظ ػػة،
حيػػة
ة

فيمػػركف بيػػا غػػافميف  ،فيػػك يمفػػت إلييػػا أنظػػارىـ ،ليركىػػا بػػالحس الشػػاعر المتػػأثر ،دلػػيبلن
()2

عمى قدرتو كرحمتو".

كيق ػػكؿ س ػػيد قط ػػب" :كى ػػذه الخارق ػػة الت ػػي تق ػػع ف ػػي ك ػػؿ لحظ ػػة ،تنس ػػينا بكقكعي ػػا
ً
ص ػػؼ جناحي ػػو
المتك ػػرر ،م ػػا تش ػػي ب ػػو الق ػػدرة كالعظم ػػة كلك ػػف تأم ػػؿ ى ػػذا الطي ػػر ،كى ػػك ىي ي
كيفردىما ،ثـ يقبضيما كيضميما ،كىك في الحاليف :حالة الصؼ الغالبة ،كحالة القػبض
العارضة يظؿ في اليكاء ،يسبح ً
فيو سباحة في ييسػر كسػيكلة كيػأتي بحركػات يي ىخَّيػؿ إلػى
ى ٍى
الناظر أحيانان أنيا حركات استعراضية لجماؿ التحميؽ كاالنقضاض كاالرتفاع! تأمػؿ ىػذا
المشػػيد ،كمتابعػػة كػػؿ نػػكع مػػف الطيػػر فػػي حركاتًػ ًػو الخاصػػة ً
بنكع ػ ًو ،ال ىي ىممَّػػو النظػػر ،كال
ىيممػػو القمػػب ،كىػػك متعػػو ،فػػكؽ مػػا ىػػك مثػػار تفكيػػر كتػػدبر فػػي صػػنع اهلل البػػديع ،الػػذم
()3

يتعانؽ فيو الكماؿ كالجماؿ!"

كىنػػا نػػرل الزمخشػػرم يستشػػؼ طبيعػػة الحركػػة المرئيػػة فػػي الصػػيغةَّ ،
ككأنمػػا يقػػكؿ

بالمحاكاة ،مف غير أف يميؿ إلى الكىـ فيما يبدك لنا ،كذلؾ فػي تفسػير اويػة :ﭽ ﮗ ﮘ
ض ىػف" ،كلػـ
متً :ل ىػـ قيػؿ :ى"كىي ٍقبً ٍ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭼ (الممؾ )ُٗ :يقكؿ" :فإف يق ى
صػػؼ األجنحػػةَّ ،
ػتَّ :
ألف الطي ػراف فػػي
ىي يقػػؿ :قابضػػات ،يقمػ ى
ألف األصػػؿ فػػي الطي ػراف ىػػك ى
ض
اليػكاء كالسػػباحة فػػي المػػاء ،كاألصػػؿ فػػي السػػباحة ىمػػد األطػراؼ ،كبسػػطيا ،ك َّ
أمػػا القىػ ٍػب ي
ً
أص وػؿ بمفػظ
فطارئ عمى البسط لبلستظيار بو عمى التحرؾ ،فجيء بمػا ىػك طػارئه غي يػر ٍ
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ػبض تػػارةن بعػ ىػد تػػاروة ،كمػػا يكػػكف مػػف
الفعػػؿ ،عمػػى معنػػى َّأنييػ َّػف صػػافات ،كيكػػكف مػػنيف القػ ي
()1
السَّابًح"

كنس ػػتطيع أف نق ػػكؿ بع ػػد مبلحظت ػػو ىدالل ػػة االس ػػـ كالفعػ ػؿَّ :
إف ط ػػكؿ الم ػ َّػديف ف ػػي
"صافَّ و
ض ىف" التحرؾ الطارئ ،كزمػف المػد
ات" ييمثؿ بسط األجنحة ،كتمثؿ الكقفتاف في ى"ي ٍقبً ٍ
ى
أطكؿ مػف زمػف التحػرؾ فػي الطيػراف ،كفػي المفػردتيف .كصػكتاف الصػاد فػي صػافات مػع

ما فييا مف التفخيـ بعظمة تمؾ العممية في البسط كمػا َّ
أف الضػاد فػي يقبضػف تشػير إلػى
القكة ك َّ
الشدة في حركة األجنحة بعد بسطيا .
َّ

قكل ػػو تع ػػالى :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ (اإلنس ػػاف )َُ :يق ػػؼ أحم ػػد ب ػػدكم
عنػػد ىػػذه اويػػة فػػبل يجػػد الشػ َّػدة إالَّ بكجػػكد الطػػاء فػػي الكممػػة األخيػرة ،كال يي ٍعىنػػي بالتركيػػب
العبػ ػػكس قػ ػد اس ػػتي ٍع ًممىت ىأد َّ
ؽ اسػ ػػتعماؿ لبي ػػاف نظ ػ ػرة
الكم ػػي لممف ػػردة ،فيقػ ػػكؿ" :تج ػػد كمم ػػة ى

ػكداد اليػكـ ...ككممػة "
الكافريف إلى ذلؾ اليكـ ،فإنيـ يجدكنو عابسان يم ٍكفى ًيػ انر ،كمػا اش َّػد اس ى
قى ٍمطى ًري انر "بثقؿ طائيا يم ٍش ًع ىرةهً بًثً ىقؿ ىذا اليكـ"(.)2
إف ىػػذه الكممػػة مككنػػة مػػف سػػبعة أحػػرؼ ،كىػػي أربعػػة مقػػاطع ،كقػػد تكػػررت فييػػا

الػراء مكسػػكرةن مػرةن كمفتكحػةن مػرةن أخػػرل لبيػػاف حالػػة التقطيػػب كالعبػػكس المتكػػررة كالمتغيػرة

مػػف حػػيف وخػػر فػػي كجػػو ذلػػؾ اليػػكـ الػػذم صػػكره اهلل تعػػالى عمػػى نحػػك إنسػػاني تممػػؤه
الحركة ،كأصبح عميو صفات الكائف الحي ،فيك يكـ عابس قاطب الكجو ،كىػذا العبػكس
متكرر كشديد كثقيؿ جدان كما يراه الكافركف كيتجمى ذلؾ بشكؿ بػارز مػف خػبلؿ التركيػب
الصكتي ألحرؼ الكممة نفسيا حيث الطاء المفخمة المجاكرة لمػراء المكسػكرة ،يمييػا الػراء

المفتكحة المتبكعة بالمد الطكيؿ ليرسـ ىػذا المقطػع الصػكتي (ط/رم /را) حركػة التقطػب
كالعب ػػكس المتك ػػررة ،كاف المقط ػػع األخي ػػر ( ار ) زاد الم ػػد الطكي ػػؿ يمث ػػؿ انتش ػػار السػ ػكاد
كاالكفيرار عمى مساحة كجو ذلؾ اليكـ كمو فيبدك عابسان قاطبان لمسكاد.
))1
))2

الزمخش ػػرم ،الكش ػػاؼ ،ج ،4ص ،138كانظ ػػر :النس ػػفي ،م ػػدارؾ التنزي ػػؿ ،ج ،4ص،277
كأبك السعكد ،إرشاد العقؿ ،ج ،9ص.8

بدكم ،أحمد ،مف ببلغػة القػرآف ،ص ،58كانظػر :شػرؼ ،د.حنفػي محمػد ،1970،االعجػاز

البيػػاني لمق ػرآف بػػيف النظريػػة كالتطبيػػؽ ،ط ،1المجمػػس األعمػػى لمشػػؤكف اإلسػػبلمية ،القػػاىرة،
ص.223
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فبل ىيستمد إيحاء ىثقؿ ىذا اليكـ إالَّ مف الطاء ك ٍح ىدىا ،كال ش َّ
ػؾ فػي َّ
أف ثً ىقػؿ الكممػة
ى
اءيف ،ك ًمثٍػ ػ يؿ ى ػػذا
أك األص ػػح ق ػ َّػكة تعبيرى ػػا يي ٍس ػػتى ىمد م ػػف مج ػػاكرة الط ػػاء لممػ ػيـ الس ػػاكنة كالػ ػر ٍ
التركيػػب ال ىيػ ًػريد فػػي مفػػردة أخػػرل فػػي الق ػرآف ،كاالَّ لكػػاف الطَّػػاء قػػد أثٍىق ػ ىؿ مئػػات الكممػػات
القرآنية مف غير أف تكحي بمعنى الثةىقؿ أك العنؼ مثػؿ :الطيػر ،طػالكت ،طمػع ،كغيرىػا،
بلمػ ًػو أىميػػة إضػ ً
كرَّبمػػا كػػاف يريػػد فػػي ىك ً
ػافة الطػػاء إلػػى مجمكعػػة خاصػػة تتػػألؼ مػػف المػػيـ
ي
()1
كالقاؼ كالراءيف.
كالقمطريػر الشػػديد العبػكس ،جػػاء فػػي (الكشػاؼ)" :ككصػػؼ اليػكـ بػػالعبكس مجػػاز
ًً
ؾ صػائًـ ...كأف يشػبو
ػار ى
عمى طريقيف :أف يكصػؼ بصػفة أىمػو مػف األشػقياء كقػكليـ :ني ي
فػػي شػػدتً ًو كضػػرره باألسػػد العبػػكس أك بال يشػػجاع الباسػػؿ .ك(القمطريػػر) الشػػديد العبػػكس
()2

بيف عينيو".
يجمعي ما ى
الذم ى
قكلػ ػػو تعػ ػػالى:ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ (الليججججج  )٨٤يقػ ػػكؿ سػ ػػيد قطػ ػػب فػ ػػي ظبللػ ػػو:
"كتتسػػعَّر ىػػذه النػػار المسػ ةعرة ال يصػػبلىا إالَّ األشػػقى ،أشػػقى عبػػاد اهلل جميع ػان ،كىػػؿ بعػػد
()3

الصمي في النار شقكة"

ً
يقػكؿ فاضػؿ السػامرائي" :لقػد َّ
نكػر النػار ككصػفيا بقكلػو (تمظٌػى) كىػذا يحتمػؿ َّأنػوي
ً
دكف
أنذرىـ النػار عمػى كجػو العمػكـ كيحتمػؿ ٌأنػو أنػذرىـ نػا انر مخصكصػة أيع َّػدت لؤلشػقى ى

ػإف النػػار دركػػات كبعػػض العػػذاب أشػػد مػػف بعػػض ...كمنيػػا َّ
غيػره ،فػ َّ
أف اسػػـ النػػار ييطمػػؽ

بيػػذا التنكيػػر عمػػى عمػػكـ النػػار بكػػؿ أقسػػاميا كأحكاليػػا كجميػػع مػػا أعػ َّػد فييػػا مػػف أىػػكف
أحكاؿ العذاب إلى أشده فكؿ ذلؾ داخؿ في ً
قكلو تعػالى" :نػا انر تمظَّػى" ...كمنيػا َّ
أف النػار

بكػ ًػؿ أص ػ ً
ػنافيا كعمػػى اخ ػػتبلؼ دركاتيػػا كأحكالي ػػا كأىكاليػػا ال يص ػػبلىا إالَّ األشػػقى ،ف ػ َّ
ػإف
الذم يصمى النار ىك أشقى الخم ً
ؽ إذ ليس بعدىا شقاء ،فالذم يي ىع ٌذب أىػكف العػذاب ىػك
َّ
جينـ نػار تمظَّػى
األشقى فكيؼ بمف يصمى أشد العذاب؟ ...ككصفيا بأنيا (تمظى) ككؿ ٌ
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كلكنيػػا دركػػات فكصػػفيا بكصػ و
ػؼ عػػاـ لتشػػمؿ نػػار األشػػقى كغي ػره فيتحقػػؽ اإلنػػذار عمػػى
()1

العمكـ كعمى األشقى خاصة".

قكلػػو تعػػالى:ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ (القيامػػة (ّّ :ففػػي كممػػة يتمطػػى نسػػتطيع
أف نفسػػر عبلق ػػة الص ػػكت بالص ػػكرة؛ أل َّف الش ػػفاه ترتػػاح ف ػػي حرك ػػة الف ػػتح ،كنس ػػتطيع أف

نمػػتمس تطػػاكؿ األعضػػاء بعػػد شػػد العضػػبلت مػػف الكقػػكؼ فػػي الشػ َّػدة الػػذم تتبعػػو األلػػؼ
الرجؿ في مباىػاة
المقصكرة ذات المد الطكيؿ ،كىذا المد يمثةؿ انفراج األعضاء ،كتعالي َّ
()2

كخػ ػػيبلء ،كتمػ ػػؾ مشػ ػػية ذميمػ ػػة أسػ ػػميا المطيطػ ػػاء

كفػ ػػي لسػ ػػاف العػ ػػرب البػ ػػف منظػ ػػكر:
()3

كمد اليديف في المشي".
"المطيطاء كالمطيطى بالمد كالقصر التبختر ٌ
يقكؿ سيد قطب في ظبللػو" :كقػد كرد َّ
أف ىػذه اويػة تعنػي شخصػاٌ معينػان بالػذات،
قيؿ ىك أبك جيؿ "عمػرك بػف ىشػاـ" ككػاف يجػيء أحيانػان إلػى رسػكؿ اهلل –  - يسػمع

منو القرآف ،ثـ يذىب عنو فػبل يػؤمف كال يطيػع ،كال يتػأدب كال يخشػى ،كيػؤذم رسػكؿ اهلل
–  -بالقكؿ ،كيصد عف سبيؿ اهلل .ثـ يذىب مختاالن بمػا يفعػؿ ،فخػك انر بمػا ارتكػب مػف
الشػػرَّ ،
كأنمػػا فعػػؿ شػػيئان يػػذكر كالتعبيػػر القرآنػػي يػػتيكـ بػػو ،كيسػػخر منػػو ،كيثيػػر السػػخرية

كػػذلؾ ،كىػػك يصػ ةػكر حركػػة اختيالػػو َّ
بأنػػو "يتمطػػى"! يمػػط فػػي ظيػره كيعاجػػب تعاجبػان ثقػػيبلن

كرييان! ككـ مف أبي جيػؿ فػي تػاري الػدعكة إلػى اهلل ،يسػمع كيعػرض ،كيتفػنف فػي الصَّػد
فخكر بما أكقع مف الشر كالسػكء ،كبمػا أفسػد فػي األرض ،كبمػا ص َّػد عػف سػبيؿ اهلل
كىك ه

 ،كبمػػا مكػػر لدينػػو كعقيدتػػو ككػػاد! كالق ػرآف يكاجػػو ىػػذه الخػػيبلء الش ػريرة بالتيديػػد كالكعيػػد
بقكلػػو تعػػالى" :أكلػػى لػػؾ فػػأكلى .ثػ َّػـ أكلػػى لػػؾ فػػأكلى" كىػػك تعبي ػر اصػػطبلحي يتضػػمف

التيديد كالكعيد"( .)4كصكت الطاء في يتمطػى يػكحي بتمػؾ ال ةداللػة عمػى عظمػة الطغيػاف
كالكفر التي كاف يتمسؾ بيا أبك جيؿ .
قكلو تعالى :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ (األعراؼ.)ُْٓ :

))1

الس ػػامرائي ،فاض ػػؿ ،عم ػػى طري ػػؽ التفس ػػير البي ػػاني ،كمي ػػة اوداب كالعم ػػكـ ،جامع ػػة الش ػػارقة،

))2

ياسكؼ  ،أحمد ،جمالية المفردة القرآنية ،ص.159

))3
))4

(1423ىػ2112-ـ)  ،ج ،1ص.142-141

ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة (ـ.ط .ط) ،ج ،7ص.404

قطب ،في ظبلؿ القرآف ،ج ،6ص.3773
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َّ
صػ ًػة إذ يقػػكؿ" :كػ َّ
ػأف الغضػػب
يعطػػي الزمخشػػرم
المش ةخ ى
األىميػػة الكب ػرل لممفػػردة ي
كاف يغريو عمى ما فعؿ ،كلـ يستحسف ىذه الكممة ،كلػـ يستفصػحيا ك َّػؿ ذم طبػع سػميـ،
كذكؽ ص ػػحيح كاالَّ ف ػ َّ
كلم ػػا س ػػكت الغض ػػب " ال تج ػػد ال ػػنفس
ػإف قػ ػراءة معاكي ػػة ب ػػف ق ػ َّػرةَّ " :
عندىا شيئان مف تمؾ َّ
الركعة".
اليزة ،كطرفان مف تمؾ َّ

()1

يقػػكؿ قطػػب فػػي ظبللػػو" :كالتعبيػػر القرآنػػي يشػػخص الغضػػبَّ ،
فكأنمػػا ىػػك حػػي،
َّ
كيحركػو حتػى إذا "سػكت" عنػو ،كتركػو لشػأنو أعػاد
ككأنما ىك مسمَّط عمى مكسى ،يدفعو ة

مكسػػى إل ػى نفسػػو ،فأخػػذ األل ػكاح التػػي كػػاف قػػد ألقاىػػا بس ػبب دفػػع الغضػػب لػػو كسػػيطرتو
()2

عميو".

كىنالػػؾ آيػػات فػػي ذكػػر جيػ َّػنـ كتصػػكير أىكاليػػا ،أسػػبغ البيػػاف القرآنػػي عمييػػا صػ و
ػفات
و
جديدة ،لتفجيػر طاقػة التػأثر ،بمػا يكنػو التخييػؿ الػذم تبعثػو المفػردة فػي ثكبيػا الجديػد ،إذ

يقكؿ تعالى :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬﭼ (الممؾ.)ٖ–ٕ :

يقػػكؿ الرمػػانيَّ (" :
كتميػػز مػػف الغػػيظ) حقيقتػػو مػػف شػ َّػدة الغميػػاف باالتقػػاد ،كاالسػػتعارة

أبمػػغ منػػو؛ َّ
ألف مقػػدار شػ َّػدة الغػػيظ عمػػى الػػنفس محسػػكس مػػدرؾ مػػا يػػدعك إليػػو مػػف شػ َّػدة
()3

االنتقاـ في الفعؿ"

َّ
اودمية التي جعمت مف النار إنسػانان يبكػي
حس بالصفة
فالرماني أ َّ

ػس ب ػػدافع
م ػػف الغ ػػيظ ،كتك ػػاد تتقط ػػع غيظػ ػان م ػػف الك ػػافريف ،بع ػػد انتظ ػػار طكي ػػؿ ،كق ػػد أح ػ َّ
االنتقػػاـ كالػػذم جعميػػا عاقمػػةن أيشػػركت فػػي ىميى َّمػ ًػة قصػػد العػػذاب .كىػػذا يػػدلنا عمػػى الحالػػة
النفسية التي اكتسبتيا َّ
َّ
النار المغتاظة.

))1

الزمخشرم ،الكشاؼ  ،ج ،2ص.120

))3

الرماني ،ثبلث رسائؿ في اإلعجاز ،ص ،80كانظر :أبػك ىػبلؿ العسػكرم ،الحسػف بػف عبػد

))2

قطب ،في ظبلؿ القرآف  ،ج ،3ص.1375
اهلل ،1952 ،كت ػػاب الص ػػناعتيف ،تحقي ػػؽ :د .محم ػػد أب ػػك الفض ػػؿ إبػ ػراىيـ ،ط ،1دار احي ػػاء
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ك ػػذلؾ نج ػػد مث ػػؿ ى ػػذا التأم ػػؿ العمي ػػؽ الن ػػابع م ػػف ذكؽ شخص ػػي ل ػػدل َّ
الشػ ػريؼ
الرضي ،فقػد قػاؿ" :كصػؼ النػار بصػفة المغػيظ الغضػباف ،الػذم مػف شػأنو أف يبػالغ فػي
َّ
()1

االنتقاـ ،كيتجاكز الغايات في اإليقاع كاإليبلـ "

كال نعػػدـ مثػػؿ ىػػذا التعمػػؽ لػػدل الزمخشػػرم الػػذم أشػػار إلػػى رغبػػة المغتػػاظ فػػي

ككأنو يتقطع ،ة
تقطيع أعضائوَّ ،
كيمزؽ ما عميو.

()2

كيصؼ سيد قطب ىذه النار فػي ظبللػو بقكلػو" :إلػى جيػنـ المتغيظػة المتم ةمظػة،

الحارقة الميدرة لكؿ معنػى كلكػؿ حػؽ كلكػؿ ك ارمػة ،بعػد أف لػـ يعػد لتمػؾ النفػكس معنػى،
كال حؽ ،كال كرامة!

()3

قكلو تعالى :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (الحاقة.)ُُ :
أف الحقيقة عبل ،ك(طغى) أبمغ َّ
تتفؽ اوراء في َّ
ألف فيو قي انر كىك اسػتعارة معقػكؿ

لمحسكس كقد كانت بداية ىذا التذكؽ لدل الرماني.

()4

يق ػػكؿ س ػػيد قط ػػب" :مش ػػيد طغي ػػاف الم ػػاء كمش ػػيد الجاري ػػة عم ػػى الم ػػاء الط ػػاغي،
()5

كبلىما يتناسؽ مع مشاىد الصكرة كظبلليا "

قكل ػػو تع ػػالى :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ (البقػ ػرة )19:يق ػػكؿ أحم ػػد ب ػػدكم" :فمػ ػثَّميـ

القرآف بحاؿ مف حصرتيـ السماء بصي و
ةب ،كفي ىػذه الكممػة مػا يػكحي بق َّػكة المطػر كش َّػدة
بطشػػو،فيك لػػيس بغيػ و
ػث يي ًنقػ يذ األرض مػػف ظمئيػػاَّ ،
كلكنػػو مطػ هػر يصػػيبيا كيػػؤثر فييػػا ،كفػػي
ا َّلنص عمى َّأنو مف السماء ما يػكحي بيػذا العمػك الشػاىؽ ،ينػزؿ منػو ىػذا المطػر ال َّػدافؽ،

))1

الرضػي ،محمػد بػف الحسػيف ،1955 ،تمخػيص البيػاف فػي مجػازات القػرآف ،تحقيػؽ:
الشريؼ َّ

))2

الزمخشرم ،الكشاؼ ،ج ،4ص.136

))3
))4

محمد عبد الغني ،ط ،1دار احياء الكتب العربية ،القاىرة ،ص. 339

قطب ،في ظبلؿ القرآف ،ج ،6ص. 3635

الرماني ،ثبلث رسائؿ ،ص ،80أبػك اليػبلؿ العسػكرم ،الصػناعتيف ،ص ،271كانظػر :ابػف

قػ ػيةـ الجكزي ػػة ،محم ػػد ب ػػف أب ػػي بك ػػر1328 ،ى ػ ػ ،الفكائ ػػد  ،ط ، 1مطبع ػػة الس ػػعادة بمص ػػر،

))5

ص.48

قطب ،في ظبلؿ القرآف ،ج ،6ص.3677
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فػػأم رعػ و
جرئػػو".
ػب ينبعػػث فػػي القمػػكب مػػف َّا

()1

فالصػػاد فػػي كممػػة صػيةب تػػكحي بقػ َّػكة تػػدفؽ

المطر المنيمر مف السماء .
كىػػك يتممَّػػى جمػػاؿ الفػػرؽ بػػيف تشػػبيو المػػكج بالجبػػاؿ ف ػي كػػؿ مكػػاف ،كبالظمػػؿ فػػي

مكػػاف آخػػر ،كيبحػػث فػػي المكقػػؼ الشػػعكرم الم ػكائـ بكػ وػؿ منيمػػا يقػػكؿ" :كمػػف خصػػائص
المصكرة المكحية ،تجػد ذلػؾ فػي
التشبيو القرآني المقدرة الفائقة في اختيار ألفاظو الدقيقة
ة
كػػؿ تشػػبيو قرآنػػي ،فقػػد شػ َّػبو الق ػرآف المػػكج فػػي مكضػػعيف فقػػاؿ :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﭼ(ى ػ ػ ػ ػ ػ ػػكد ،)42 :كق ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ
(لقمػػاف )ِّ :كسػػر ىػػذا التنػػكع َّ
أف اليػػدؼ فػػي اويػػة األكلػػى يرمػػي إلػػى تصػػكير المػػكج

عاليػان ضػػخمان ،فتسػػتطيع كممػػة الجبػػاؿ أف تػػكحي بػػو إلػػى الػػنفس ،مػػع َّ
أف السػػفينة محكطػةه

َّ
أماى اوية الثانية فتصؼ قكمان يذكركف اهلل عنػد
بالعناية
اإلليية ،فميست في خطر الغرؽٌ ،
الرخػػاء ،أال تػػرل َّ
أف المػػكج يكػػكف أشػػد إرىابػان ،كأقػػكل تخكيفػان إذا ىػػك
الشػ َّػدة كينسػػكنو لػػدل َّ
ارتفع حتى ظمَّؿ الرؤكس"( )2كالمقصكد في اوية األكلى نكح عميو السبلـ كقكمو .
ككممة (ظمؿ) تكحي بالقرب كالتَّماس ،مما يرعب القمػكب أكثػر مػف كصػؼ المػكج
بالجباؿ التي قي ً
ص ىد بيا ضخامة األمكاج فقط  ،كليس التخكيؼ .
يقػػكؿ سػػيد قط ػب عػػف كمم ػػة الص ػيةب فػػي قكلػػو تع ػػالى:ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ

(البقرةَّ :)19:
"إنو مشيد عجيب ،حافؿ بالحركة ،مشكب باالضطراب .فيػو تيػوه كضػبلؿ،

ةب مػػف السػػماء ىاط ػ هؿ
ػداء .ص ػي ه
اء كأصػ ه
كفيػػو ىػػك هؿ كرعػػب ،كفيػػو فػػزعه كحيػػرةه ،كفيػػو أضػػك ه

غزي ػ ػ ػ ػ ػػرﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ(البقػ ػ ػ ػ ػ ػرة)19:ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ(البقػ ػ ػ ػ ػ ػرة.)20 :

ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ(البقػ ػرة .)20 :أم كقفػ ػكا ح ػػائريف ال ي ػػدركف أي ػػف ي ػػذىبكف .كى ػػـ
مفزعػػكف ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭼ (البقػرةَّ )ُٗ :
إف الحركػػة التػػي
تغمػػر المشػػيد كمػػو :م ػف الص ػيةب الياطػػؿ ،إلػػى الظممػػات كالرعػػد كالبػػرؽ  ،إلػػى الحػػائريف
ً
ً
الكجمة ،التي تقؼ عندما يخيةـ الظبلـ َّ ..
إف ىػذه
المركعة
المفزعيف فيو  ،إلى الخطكات
))1
))2

بدكم ،أحمد ،مف ببلغة القرآف ،ص.33

بػػدكم ،أحم ػػد ،م ػف ببلغ ػػة القػ ػرآف ،ص ،198كانظػػر :عت ػػر ،حسػػف ض ػػياء ال ػػديف،1975 ،
بيةنات المعجزة الخالدة ،ط ،1دار النصر ،حمب ،ص. 280
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الحركػػة فػػي المشػػيد لترسػػـ – عػػف طريػػؽ التػػأثر اإليحػػائي – حركػػة التيػػو كاالضػػطراب
كالقمػػؽ كاألرجحػػة التػػي يعػػيش فييػػا أكلئػػؾ المنػػافقكف  ..بػػيف لقػػائيـ لممػػؤمنيف  ،كدعػػكتيـ
ػدل
لمشياطيف  .كبػيف مػا يقكلكنػو لحظػة ثػـ ينكصػكف عنػو فجػأةن  .بػيف مػا يطمبكنػو مػف ى ن
كنكر كما يفيئكف إليػو مػف ضػبلؿ كظػبلـ ..فيػك مشػيد حسػي يرمػز لحالػة نفس َّػية كيجسةػـ
()1

صكرة شعكرَّية "

.

قكلػػو تعػػالى :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ (فصػػمت )50 :فالصػػفة ىنػػا تضػػيؼ
شيئان آخر إلى َّ
حسية التذكؽ كاالىتماـ بيذا أجدر مف التأكد ،ككاف مػف الممكػف أف ييقػاؿ

ػيـ" كمػػا يػػرد فػػي غيػػر مكػػاف ،كلكنػػو البيػػاف القرآنػػي الػػذم يف ة
ضػػؿ حسػ َّػية كػػؿ
"عػ ه
ػذاب عظػ ه
()2
معنكم ليس مراعاةن لمعرب بؿ مكافقةن لمجنس البشرم.
قكلػ ػ ػ ػػو تعػ ػ ػ ػػالى:ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯﮰﮱ﮲ ﮳﮴ ﮵﮶﮷ ﮸﮹﮺﮻
﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ﭼ(إبراىيـ.)17-15 :
يقػػكؿ سػػيد قطػػب " :كالمشػػيد ىنػػا عجيػػب َّ ،إنػػو مشػػيد الخيبػػة لكػػؿ جبػ و
ػار عنيػػد

مشيد الخيبة في ىذه األرض كلكنو يقؼ ىذا المكقؼ ،كمف كرائو تخايؿ َّ
جينـ كصػكرتو
فييػػا ،كىػػك يسػػقى مػػف الصػػديد السػػائؿ مػػف الجسػػكـ يسػػقاه بعنػػؼ فيتجرعػػو غضػػبان ككرىػان،

كال يكػ ػػاد يسػ ػػيغو ،لقذارتػ ػػو كم اررتػ ػػو ،كالتقػ ػػزز كالتكػ ػػره بادي ػ ػاف نكػ ػػاد نممحيمػ ػػا مػ ػػف خػ ػػبلؿ

الكممػػات! كيأتيػػو المػػكت بأسػػبابو المحيطػػة بػػو مػػف كػػؿ مكػػافَّ ،
كلكنػػو ال يمػػكت ،ليسػػتكمؿ

ػيد عجي ػػب يرس ػػـ الجب ػػار الخ ػػائف المي ػػزكـ
ػذاب غم ػػيظ َّ ..إن ػػو مش ػ ه
عذاب ػػو ،كمػ ػف كراءه ع ػ ه
ػركع الفضػػيع كتشػػترؾ كممػػة (غمػػيظ) فػػي
ككراءه مصػػيره يخايػػؿ لػػو عمػػى ىػػذا النحػػك المػ ة

تفضيع المشيد ،تنسيقان لػو مػع الق َّػكة الغاشػمة التػي كػانكا ييػددكف بيػا دعػاة الحػؽ كالخيػر
كالص ػػبلح كاليق ػػيف"( )3فص ػػكت الظ ػػاء المفخ ػػـ ي ػػكحي بش ػ َّػدة الع ػػذاب كفض ػػاعة المكقػ ػػؼ
كالمشيد  ،كما َّ
بقكة القذارة في تمؾ الماء .
بقكتو يكحي َّ
أف الصاد في كممة صديد َّ
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كفػ ػػي قكلػ ػػو تعػ ػػالى :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ (الحجػ ػػر )94 :نجػ ػػد حسػ ػ َّػية ىػ ػػذه المفػ ػػردة

"اصدع" كفضميا في رسـ معنى ال َّػدعكة اإلس َّ
ػبلمية كمشػقتيا ،كالصػدع ىنػا ال يعنػي بقػاء

أثػػر الػ َّػدعكة ظػػاى انر ،كال يكػػكف ىػػذا فػػي التحطػػيـ  ،فكػ َّ
ػأف كممػػات الخػػالؽ عػ َّػز كجػػؿ تشػػؽ
()1

القمكب.

كفػػي ىػػذه المفػػردة يقػػكؿ سػػيد قطػػب فػػي ظبللػػو" :يجي ػر الرسػػكؿ بمػػا أم ػره اهلل أف

كيسمى ىذا الجير صدعان – أم شقاء  -داللةن عمى الق َّػكة كالنفػاذ َّ ...
إف الصػدع
يبمغو،
َّ
بحقيقػػة ىػػذه العقيػػدة كالجيػػر بكػػؿ مقكماتيػػا ككػػؿ مقتضػػياتيا .ضػػركرة فػػي الحركػػة بيػػذه
ال َّػدعكة ،فالصػػدع القػكم النافػػذ ىػك الػػذم ييػػز الفطػرة الغافيػػة  ،كيػكقظ المشػػاعر المتبمػػدة،

كيق ػػيـ الحج ػػة عم ػػى الن ػػاس ...كالص ػػدع بحقيق ػػة ى ػػذه الحقيق ػػة ال يعن ػػي الغمظ ػػة المنفةػ ػرة،
كالخشػػكنة كقمَّػة الػ َّػذكؽ كالجبلفػػة!"( )2فالصػػدع يػػدؿ عمػػى القػ َّػكة كالنفػػاذ ،كالصػػاد فػػي ىػػذه
بالقكة في تمؾ المفظة.
الكممة يكحي معناىا َّ

يقػػكؿ أبػػك زيػػد ،نايػػؿ ممػػدكح" :كلنػػا أف نتسػػاءؿ عػػف سػػر التعبيػػر القرآنػػي بالصػػدع

بػػدالن مػػف الحطػػـ حػػاؿ األمػػر بتبميػػغ الػػدعكة ،كالجػكابَّ :
أف الرسػػكؿ صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ
ػث لقػ و
كجفىػػت عقػػكليييـ ،إذف فميمتػػو بػػالتبميغ صػػعبة فيػػك يشػػؽ طريػػؽ
يب ًعػ ى
ػكبييـ ى
ػكـ قسػػت قمػ ي

الػػدعكة بصػػعكبة لمكصػػكؿ إلػػى اليػػدؼ .ثػػـ َّإنػػو عميػػو الصػػبلة كالسػػبلـ لػػـ يػ ً
ػأت لتحطػػيـ
ي
ػث عميػػو السػػبلـ إلعمارىػػا باإليمػ ً
ػاف كبنائيػػا عمػػى أسػػاس اإلحسػػاف مػػف
النفػػكس كاٌنمػػا يب ًعػ ى
()3
خبلؿ ً
تبميغ ًو دعكة اهلل تبارؾ كتعالى ،كال أشرؼ كال أسمى مف بناء النفكس".
قكلػػو تعػػالى :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ(البػػركج )12:مػػف دكاعػػي الشػ َّػدة كالكعيػػد كجػػكد

الط ػػاء كالش ػػيف ف ػػي الكمم ػػة أك المف ػػردة القر َّ
آني ػػة ،ككػ ػذلؾ الكق ػػكؼ عم ػػى ال ػ َّػداؿ كتكريرى ػػا،
()4

كسككف الطاء كما في بطش.
))1
))2
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يق ػػكؿ س ػػيد قط ػػب" :كاظي ػػار حقيق ػػة ال ػػبطش كش ػ َّػدتو ف ػػي ى ػػذا المكض ػػع ى ػػك ال ػػذم
يناسػػب مػػا مػ َّػر فػػي الحػػادث مػػف مظيػػر الػػبطش اليزيػػؿ الػػذم يحسػػبو أصػػحابو ،كيحسػػبو
َّ
الن ػػاس ف ػػي األرض كبيػ ػ انر ش ػػديدان ،ف ػػالبطش الش ػػديد ى ػػك بط ػػش الجبػ ػار ،ال ػػذم ل ػػو مم ػػؾ

السمكات كاألرض ،ال بطش الضعاؼ الميازيػؿ الػذيف يتسػمطكف عمػى رقعػة مػف األرض
طب – كىك الرسػكؿ 
كيظير التعبير العبلقة بيف المخا ى
محدكدة ،في رقعة مف الزماف .ي
– كالقائػػؿ كىػػك اهلل عػ َّػز كجػػؿ كىػػك يقػػكؿ :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ رَّبػػؾ الػػذم تنسػػب إلػػى
ربكبيتػػو ،كسػػندؾ الػػذم تػػركف إلػػى معكنتػػو ،كليػػذه النسػػبة قيمتيػػا فػػي ىػػذا المجػػاؿ ال ػذم
()1

ي ػػبطش في ػػو الفج ػػار ب ػػالمؤمنيف "
البطش كالفتؾ.

فص ػػكت الط ػػاء المفخ ػػـ ف ػػي ى ػػذه المفظ ػػة يش ػػي بق ػ َّػكة

قكلػ ػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػ ػػالى:ﭽﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ

(األعراؼ )84 :نبلحظ ىنا في كممة مطػر دقَّػة االنتقػاء القرآنػي كمكافقػة الكضػع المغػكم
اختص ػت المطػػر ال الغيػػث؛ َّ
السػػميـ ،فالصػػيغة القر َّ
ألنػػو أقػػكل ،كأغػػزر تػػدفؽ ميػػاه،
آنيػػة
َّ

فناسػػب عقكبػػة المجػػرميف ،كقػػد ذك ػره الق ػرآف عمػػى سػػبيؿ االسػػتعارة فػػي قكلػػو عػ َّػز كجػػؿ
ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ (األنفػ ػ ػ ػػاؿ .)ِّ :فصػ ػ ػ ػػكت الطػ ػ ػ ػػاء مفخػ ػ ػ ػػـ قػ ػ ػ ػػكم
كالمطر قكم يتدفؽ بغ ازرة .
قكل ػ ػػو تع ػ ػػالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ (الفرقاف.)ِٖ-ِٕ :
يصكر نػدـ الظػالميف
يقكؿ سيد قطب" :يعرض اهلل مشيدان مف مشاىد يكـ القيامة ،ة
الضػ ليف ،يعرضػػو عرضػان طػػكيبلن مديػػدانَّ ،
يخيػػؿ لمسػػامع َّأنػػو لػػف ينتيػػي كلػػف يبػػرح ،مشػػيد
الظػػالـ يعػػض عم ػى يديػػو مػػف َّ
النػػدـ كاألسػػؼ كاألسػػى ،...كيصػػمت كػػؿ شػػيء مػػف حكلػػو

كيػػركح يمػػد فػػي صػػكتو المتح ةسػػر ،كنب ارتػػو األسػػيفة كاإليقػػاع الممػػدكد يزيػػد المكقػػؼ ط ػكالن
كيزي ػػد أثػ ػره عمقػ ػان  ،حتَّ ػػى ليك ػػاد الق ػػارئ لآلي ػػات كالس ػػامع يش ػػاركاف ف ػػي َّ
الن ػػدـ كاألس ػػؼ

يعػػض عميي ػاَّ .إنمػػا ىػػك يػػداكؿ بػػيف ىػػذه كتمػػؾ ،أك يجمػػع
كاألسػػى! فػػبل تكفيػػو يػػد كاحػػدة ى

))1
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بينيمػػا لشػ َّػدة مػػا يعانيػػو مػػف َّ
النػػدـ الػػبلذع المتمثةػػؿ فػػي ىع ة
ضػػو عمػػى اليػػديف ،كىػػي حركػػة
()1
معيكدة يرمز بيا إلى حالة َّ
نفسية فيجسةميا تجسيمان "
فين ػػا ص ػػرخات َّ
الن ػػدـ ييت ػػؼ بي ػػا لس ػػاف اإلنس ػػاف  ،فين ػػدـ بع ػػد فػ ػكات األكآف ،كالت
ساعة ً
مندـ .

كيقػػكؿ قطػػب فػػي كتابو(التصػػكير الفنػػي فػػي القػرآف)" :فيػػذا َّ
النػػدـ الطكيػػؿ ،كالتػػذكر

لما مضى ،مصحكبان َّ
بالنغمة الطكيمة الممطكطة  ،كالمكسػيقى المتمكجػة المديػدة َّ ،
يخيػؿ
أف المفظ نسبيان قميػؿ  ،كاطالػة مكقػؼ َّ
إليؾ الطكؿ ،كلك َّ
النػدـ تتسػؽ مػع التػأثير الكجػداني
()2

المطمكب "

.

ػالـ) يق ػػؼ ي ػػكـ القيام ػػةَّ ،
ػؼ كح ػػده عم ػػى
ككأنم ػػا ى ػػك كاق ػ ه
كيقػ ػكؿ أيضػ ػان" :في ػػذا (ظ ػ ه
المسرح ،يبدئ كيعيد في َّ
تيـ بأف تقكؿ لو :كفى يا أخانا فبل فائػدة ! مػع َّ
أف
الندـ؛ حتى لى َّ

َّ
المدة التي يستغرقيا قصيرةه نسبيان؛ كلكف َّ
يخيؿ إليؾ َّأنيا طكيمػة طكيمػة"
المؤثرة التي تمثةػؿ الظػالميف كالحسػرة عمػى مػا فػاتيـ ال يناسػبيا إالَّ تمػؾ األصػكات القكيػة
()3

فيػذه المكاقػؼ

(الطاء ،كالضاد).
قكل ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػػالى:ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳ ﮴﮵ ﮶﮷﮸﮹﮺﮻
﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂        ﭼ (الج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػج:
)22-91
ػاب
عنيؼ
مشيد
يقكؿ سيد قطب" :فيذا
ه
ه
صاخب ،حافػ هؿ بالحركػة المتكػررة ،ىػذه ثي ه
ه
مف َّ
النار تقطَّع كتفصَّؿ ،كىذا حميـ يصب مف فكؽ الرؤكس ،يصير بػو مػا فػي البطػكف
كالجمػكد ،كىػػذه مقػػامع مػف حديػػد .كىػػذا ىػك العػػذاب يشػػتد ،كيتجػاكز الطاقػػة؛ فييػػب الػػذيف
كفركا مف الكىج كالحميـ ،كالضرب األليـ فييمػكف بػالخركج مػف ىػذا "الغػـ" كىػا ىػـ أكالء
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كف بعن ػػؼ :ﭽ    ﭼ كيظ ػػؿ الخي ػػاؿ يك ػػرر ى ػػذه الصػ ػكرة م ػػف أكل ػػى
يي ػ ىػرد ى
()1
الرد العنيؼ".
حمقاتيا إلى آخيرتيا ،حتَّى يصؿ إلى حمقة الخركج ثـ َّ
ػاخب،
كيعمةؽ سيد قطب عمى ىذه اوية في ظبللو فيقػكؿَّ " :إنػو مشػيد عنيػؼ ص ه
حافػ هؿ بالحركػػة  ،مطػك هؿ بالتخييػػؿ الػذم يبعثػػو فػي الػَّػنفس نسػؽ التعبيػػر ،فػبل يكػػاد الخيػػاؿ
ينتيػػي مػػف تتبعػػو فػػي تجػػد ًده ،ىػػذه الثيػػاب مػػف َّ
ػيـ سػػاخف
النػػار تقطَّػػع
َّ
كتفصػػؿ! كىػػذا حمػ ه
ييصػػب مػػف فػػكؽ الػػرؤكس ،ييصػػير بػػو مػػا فػػي البطػكف كالجمػػكد عنػػد صػةبو عمػػى الػػرؤكس!

كىذه سياطه مػف حديػد أحمتػو َّ
النػار ...كىػذا ىػك العػذاب يشػتد ،كيتجػاكز الطاقػة ،فييػب "
فالذيف كفركا مف الكىج كالحميـ كالضػرب األلػيـ ييمػكف بػالخركج مػف ىػذا "الغػـ" كىػا ىػـ

أكالء يردكف بعنؼ ،كيسمكف التأنيب "كذكقكا عذاب الحريؽ" ..كيظػؿ الخيػاؿ يتكػرر ىػذه
المش ػػاىد م ػػف أكل ػػى حمقاتي ػػا إل ػػى اخ ارى ػػا ،حت ػػى يص ػػؿ إل ػػى حمق ػػو محال ػػة الخ ػػركج كال ػػرد
العنيػػؼ ،ليبػػدأ فػػي العػػرض مػػف جديػػد كال يبػػارح الخيػػاؿ ىػػذا المشػػيد العنيػػؼ ،ليبػػدأ فػػي
العػػرض مػػف جديػػد كال يبػػارح الخيػػاؿ ىػػذا المشػػيد العنيػػؼ المتجػػدد َّإال أف يمتفػػت الجانػػب
االخػ ػػر ،الػ ػػذم يسػ ػػتطرد السػ ػػياؽ الػ ػػى عرضػ ػػو .فأصػ ػػؿ المكضػ ػػكع أف ىنػ ػػاؾ خصػ ػػميف
اختص ػ ػػمكا ف ػ ػػي ربي ػ ػػـ ،فأم ػ ػػا ال ػ ػػذيف كف ػ ػػركا ب ػ ػػو فق ػ ػػد كن ػ ػػا نش ػ ػػيد مص ػ ػػيرىـ المفج ػ ػػع من ػ ػػذ
لحظة...كتمؾ عاقبة الخصػاـ فػي اهلل .فيػذا فريػؽ كذلػؾ فريؽ...فميتػدبر تمػؾ العاقبػة مػف
ال تكفيػػو اويػػات فػػي اهلل .فيػػذا فريػػؽ كذلػػؾ فريػػؽ ...فميتػػدبر تمػػؾ العاقبػػة مػػف ال تكفيػػو
()2

اويات البينات ،كمف يجادؿ في اهلل بغير عمـ كال ىدل كال كتاب منير".

قكل ػ ػ ػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (النساء)65 :
فالخيػػاؿ ىنػػا يظػػؿ يسػػتعرض المشػػيد المػػركع ،كيكػػرر العمميػػة المفزعػػة ،ككممػػا زاد

فزعػػا كارتياعػػا ،زاد إقبػػاال عمػػى التك ػرار؛ ذلػػؾ َّ
أف اليػػكؿ يشػػد إليػػو الػػنفس كيكثقيػػا ،كممػػا
ىمت منو بالفرار.

()3
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كيقكؿ سيد قطب في الظبلؿ" :إنػو مشػيد ال يكػاد ينتيػي ،مشػيد شػاخص متكػرر،

يشخص لػو الخيػاؿ ،كال ينصػرؼ عنػوَّ ،إنػو اليػكؿ ،كلميػكؿ جاذبيػةه آسػرةي قػاىرةي! كالسػياؽ
يرسـ ذلؾ المشيد كيكرره بمفظ كاحد"...كمما" فيرسمو كذلؾ عنيفا مفزعا بشػطر جممػة...
ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ كيرسػػمو عجيبػػا خارقػػا لممػػألكؼ بتكممػػة الجممػػة ...ﭽ ﮔ ﮕ
شرطية كاح و
و
و
ػدة ال تزيػد! ذلػؾ
جممة
ﮖ ﭼ كيجمؿ اليكؿ الرىيب المفزع العنيؼ كمو في
جزاء الكفر-كقد تييأت أسباب اإليماف-كىك مقصكد كىك جزاء كفاؽ :ليذكقكا العذاب،
ذلػػؾ أف اهلل ق ػادر عمػػى الج ػزاء حكػػيـ فػػي تكقيعػػو ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ (النسػػاء:
 .)1()65فالص ػػاد ف ػػي كمم ػػة ينص ػػميـ ت ػػكحي بق ػ َّػكة الحري ػػؽ كش ػ َّػدتو ،كالض ػػاد ف ػػي نض ػػجت
تكحي كذلؾ َّ
بشدة الحريؽ الذم أتمؼ جمكدىـ كصيرىا .
ػع مػا تدركػو حاسػة الممػس-النػار -إذ تيصػمييـ
كقد قػاؿ سػامح الركاشػدة" :فمقػد أكقى ى
الن ػػار فتح ػػرؽ جم ػػكدىـ ،ككمٌم ػػا ً
نض ػ ىػجت ىي يق ػػؿ بع ػػد ذل ػػؾ ليحسػ ػكا ،أك يممسػ ػكا الع ػػذاب َّ
ألف
مبلمسة الشيء أخؼ مف تذكقوَّ ،
كلكنوي جعػؿ عػذاب جي َّػنـ ذكقػان أك طعمػان؛ فقػاؿ "ليػذكقكا
()2

َّ
الذكقية أبمغ في التأثير".
العذاب" مما جعؿ الصكرة

قكلػػو تعػػالى:ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ(الحج.)31:
يقػكؿ سػػيد قطػػب" :انظػػر :لقػػد خػ َّػر مػػف السػػماء؛ انظػػر :لقػػد خطفتػػو الطيػػر ،انظػػر:

لقػػد ى ػكت بػػو ال ػريح فػػي مكػػاف سػػحيؽ ،انظػػر ،لقػػد اختفػػى المسػػرح كمػػف فيػػو ! كلػ ىػـ ىػػذه
السػػرعة الخاطفػػة ؟ لػػئبل يتػػكىـ أحػػد َّ
أف لمػػف يشػػرؾ بػػاهلل منبتػان ،أك كجػػكدان ،أك قػ ار انر  ،أك
القكة كالجاه كالبنيف ؛ َّإنما يأتي في كمضة مف المجيػكؿ،
امتدادان ،ميما يبمغ مف الحس ك َّ
ليذىب في كمضة إلى المجيكؿ!!!".

))1
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كيقكؿ كذلؾَّ " :إنو مشػيد اليػكم مػف شػاىؽ ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ (الحػج)31:
كفي مثؿ لمح البصر َّ
يتمزؽ " ﭽ ﭞ ﭟﭼ(الحػج )31 :أك تقػذؼ بػو الػريح بعيػدان
عف األنظار أك تيكم بػو الػريح مػف مكػاف سػحيؽ " فػي ى َّػكوة لػيس ليػا قػرار ! كالممحػكظ

ىػك سػػرعة الحركػة مػػع عنفيػػا كتعاقػب خطكاتيػػا فػي المفػػظ ( بإلقػػاء) كفػي المنظػػر بسػػرعة
االختفاء عمى طريقة القرآف الكريـ في التعبير بالتصكير ،كىي صػكرة صػادقة لحػاؿ مػف
يشرؾ باهلل ،فييكم مف أفؽ اإليماف السامؽ إلى حيث الفناء كاالنطكاء ؛ إذ يفقػد القاعػدة

الثابتة التػي يطمػئف إلييػا؛ قاعػدة التكحيػد كيفقػد المسػتقىر اومػف الػذم يثػكب إليػو فتخطفػو
الري ػػاح  ،كى ػػك ال يمس ػػؾ ب ػػالعركة
األىػ ػكاء كتخط ػػؼ الجػ ػكارح  ،كتقاذف ػػو األكى ػػاـ تق ػػاذؼ ة
ال ػػكثقى  ،كال يس ػػتقر القاع ػػدة الثابت ػػة ،الت ػػي تربط ػػو بي ػػذا الكج ػػكد ال ػػذم يع ػػيش في ػػو " (.)1
فالطاء في كممة فتخطفو تشير إلى َّ
شدة األخذ كالنزع.

قكلو تعالى :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﮲﮳﮴﮵ ﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼ ﮽ ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗ
ﭘ ﭙ ﭚﭼ (العاديات.)11-1:
يقكؿ سيد قطبَّ " :
إف المكسيقى ىنػا شػديدة كعنيفػة كفييػا خشػكنة كدمدمػة كفرقعػة،
تناسب الجك الصاخب المعفر الذم تنشئو القبكر المبعثرة  ،كالصػدكر المحصَّػؿ مػا فييػا

بشػ َّػدة كقػ َّػكة  ،كمػػا تناسػػب جػػك الجحػػكد كالكنػػكد ،كاألثػرة كالشػ َّ
فممػػا أراد ليػػذا
ػح الشػػديد َّ ...
إطا انر مناسبان  ،اختػاره مػف الجػك الصػاخب المعفػر كػذلؾ ،تثيػره الخيػؿ العاديػة فػي جرييػا

الصػ ػػاخبة بأص ػ ػكاتيا  ،القادحػ ػػة بحكافرىػ ػػا ،المغي ػ ػرة فجػ ػػأةن مػ ػػع الصػ ػػباح  ،المثي ػ ػرة لمنقػ ػػع
كالغبػارَّ ،
الداخمػػة فػػي كسػط العػػدك عمػػى غيػر انتظػػار فكػػاف اإلطػار مػػف الصػػكرة كالصػػكرة
مف اإلطار ...ييقسـ اهلل سػبحانو بخيػؿ المعركػة  ،كيصػؼ حركاتيػا كاحػدةن كاحػدةن منػذ أف
تبػػدأ عػػدكىا كجرييػػا ضػػابحةن بأصػكاتيا المعركفػػة حػػيف تجػػرم ،قارعػػة لمصػػخر بحكافرىػػا
حتى تكرم الشرر منيا ،مغيرة فػي الصػباح البػاكر لمفاجػأة العػدك  ،مثيػرةن لمنقػع كالغبػار،
غبار المعركة عمى غير انتظار  ،كىي تتكسػط صػفكؼ األعػداء عمػى غيػر غ َّػرة فتكقػع

))1
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بينيـ الفكضى كاإلضطراب ! َّإنيا خطكات المعركة عمى ما يألفو المخاطبكف بػالقرآف أك
()1

مرة"
أك َّ

قكة ذلؾ المكقؼ كفضاعتو.
فأصكات التفخيـ في اويات السابقة تشير إلى َّ

قكل ػػو تع ػػالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ(العادي ػػات )10 :يق ػػكؿ س ػػيد قط ػػب" :كى ػػك
مشػػيد عنيػػؼ ...يحصػػؿ ألس ػرار الصػػدكر التػػي ض ػنت بيػػا كخبأتيػػا بعيػػدان عػػف العيػػكف،
تحصػػيؿ بيػػذا المفػػظ العنيػػؼ القاسػػي ،فػػالجك كم ػو عنػػؼ كشػ َّػدة كتعفيػػر( .)2كالصػػاد فػػي

يحصةؿ تكحي بذلؾ العنؼ كتمؾ َّ
الشدة.

قكلػ ػ ػػو تعػ ػ ػػالى:ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴

﮵﮶ ﮷﮸﮹﮺ ﮻ ﮼﮽﮾﮿ ﯀﯁﯂
             ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘﭼ (الغاشية)26-17 :
يق ػ ػػكؿ س ػ ػػيد قط ػ ػػبَّ ":
إف المش ػ ػػيد الكم ػ ػػي يض ػ ػػـ مش ػ ػػيد الس ػ ػػماء المرفكع ػ ػػة كاألرض
المبسكطة كفي ىذا المدل المتطاكؿ تبرز الجباؿ (منصػكبة) السػناف ال ارس ىػيةن كال ممقػاه،
كتبػػرز الجبػػاؿ منصػػكبة السػػناـ ...خطػػاف أفقيػػاف كخطَّػػاف أرسػػياف فػػي المشػػيد اليائػػؿ فػي
المسػػاحة الشاسػػعة كلكنيػػا لكحػػة متناسػػقة األبعػػاد كاالتجاىػػات ! عمػػى طريقػػة القػػرآف فػػي
()3

عرض المشاىد ،كفي التعبير بالتصكير عمى كجو اإلجماؿ"

.

كمػػا يقػػكؿ" :فيػػذه ريش ػةه تجمػػع بػػيف السػػماء كاألرض كال ًجبػػاؿ كال ًجمػػاؿ ،فػػي مشػػيد

كاحد ،حدكده تمؾ اوفػاؽ الكسػيعة ،مػف الحيػاة كالطبيعػة؛ كالممحػكظ ىنػا ىػك (الضػخامة)
كمػػا تمقي ػػو ف ػػي الحػػس م ػػف اس ػػتيكاؿ؛ كاألج ػزاء مكزع ػػة ب ػػيف االتجػػاه األفق ػػي ف ػػي الس ػػماء
المرفكع ػػة كاألرض المبس ػػكطة ،كاإلتج ػػاه ال أرس ػػي بينيم ػػا ف ػػي ال ًجب ػػاؿ المنص ػػكبة كاإلب ػػؿ
المصكر المبػدع ،فػي األشػكاؿ كاألحجػاـ .كممػا
الصاعدة السناـ .كىذه دقَّةه تأخذىا عيف
ة

أف لكح ػةن ط َّ
صػػكر كػػذلؾ َّ
بيعي ػةن قاعػػدتاىا السػػماء كاألرض ،ال يب ػرز
ييبلحػػظ ىنػػا بعػػيف الم ة
فييا مف الجمػاد إالَّ ال ًجبػاؿ ،كال يبػرز فييػا مػف األحيػاء إالَّ ال ًجمػاؿ ،أك مػا ىػك فػي حجػـ
))1

قطب ،في ظبلؿ القرآف ،ج ،6ص. 3956
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الجم ػػاؿ ،كالجم ػػؿ ى ػػك الحيػ ػكاف المناس ػػبَّ ،
ألن ػػو ألي ػػؼ الص ػػحراء الفس ػػيحة الت ػػي تح ػػدىا
السػػماء كال ًجبػػاؿ!"( .)1فالصػػاد كالطػػاء فػػي اويػػات السػػابقة تػػكحي بالضػػخامة كالقػ َّػكة فػػي

نصب الجباؿ كسطح األرض.

قكلػ ػ ػػو تعػ ػ ػػالى:ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ﭼ(يػ ػ ػػس)49 :
فيػػذه ىػػي الصػػيحة األكلػػى كىػػـ يتجػػادلكف كيتخاصػػمكف ،فمػػـ يسػػتطيعكا حتػػى التكصػػية،

َّ
ألنيا عجمت بيـ إلى القبكر.

يق ػػكؿ س ػػيد قط ػػب" :في ػػي تأخ ػػذىـ بغتػ ػةن كى ػػـ ف ػػي ج ػػداليـ كخص ػػاميـ ف ػػي معت ػػرؾ
الحيػػاة ،ال يتكقعكنيػػا كال يحسػػبكف ليػػا حسػػابان فػػإذا ىػػـ منتيػػكف ،كػ بؿ عمػػى حالػ ًػو التػػي ىػػك

عمييػػا ،ال يممػػؾ أف يكصػػي بمػػف بعػػده ،كال يممػػؾ أف يرجػػع إلػػى أىمػػو فيقػػكؿ ليػػـ كممػػة...
()2

كأيػػف ىػػـ؟ إنيػػـ مثمػػو فػػي أمػػاكنيـ منتيػػكف!".

فالصػػاد فػي قكلػػو يخصػػمكف تػػكحي بشػ َّػدة

الجدؿ.
قكلػ ػ ػػو تعػ ػ ػػالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ (الحج.)2-1 :
يقػػكؿ سػػيد قطػػب" :مطمػػع عنيػػؼ رعيػػب ...فػػإذا ىػػك أشػػد رىبػةن مػػف التيكيػػؿَّ ...إنػػوي
ىػػك مشػػيد حافػػؿ بكػػؿ مرضػػعة ذاىمػػة عمػػا أرضػػعت تنظػػر كال تػػرل ،كتتحػػرؾ كال تعػػي،
ػركع ينتابيػا ...مشػيد مػزدحـ بػذلؾ الحشػد المتمػاكج،
كبكؿ حامؿ تسػقط حمميػا لميػكؿ الم ة

تكاد العيف تبصره لحظة التبلكة ،بينما الخياؿ يتمبله ،كاليكؿ الشاخص يذىبو ،فػبل يكػاد
يبمغ أقصاه ،كىك ىكؿ حي ال يقاس بالحجـ كالضػخامة ،كلكػف يقػاس ً
بكقع ًػو فػي النفػكس
ي
َّ
اودمية ،في المرضعات الػذاىبلت عمػا أرضػعف -كمػا تػذىؿ المرضػعة عػف طفميػا كفػي

))1
))2
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فمو ثػدييا إالٌ لميػكؿ الػذم ال يػدع َّ
بقيػة مػف كعػي -كالحكامػؿ الممقيػات حممي َّػف ،كبالنػاس
سكارل كما ىـ بسكارل" :كلكف عذاب اهلل شديد"

()1

قكلػ ػ ػػو تعػ ػ ػػالى:ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭼ
(إبراىيـ.)43-42 :
يقكؿ سيد قطب" :أربع صكر متتابعة متكاكمة ،أك أربعة مشاىد لرؤية كاحدة ،يتمػك
بعضيا بعضان في االستعراض ،فتتـ بيػا صػكرة شاخصػة فػي الخيػاؿ ،كىػي صػكرة فريػدة
لمفزع كالخجؿ كالرىبة كاالستسبلـ يتجمميا ظػؿ كئيػب سػاىـ ،يكمػد األنفػاس ،كىػي صػكرة

ترسػ ػػـ كػ ػػذلؾ فػ ػػي كسػ ػػط حػ ػػي :ى ػ ػؤالء آدميػ ػػكف ،بيػ ػػنيـ كبػ ػػيف المسػ ػػتمعيف صػ ػػمة الجػ ػػنس
المشترؾ ،كالحس المتشابو ،فيي ترسـ فػي نفكسػيـ حيػو ،كيصػؿ الشػعكر بيػا مػف ىػؤالء
إلػػى ى ػؤالء بالمشػػاركة الكجدانيػػة كبالتخيػػؿ المحسػػكس ،فػػإذا ق أرىػػا القػػارئ تمشػػت رعػػدة
اليكؿ في حناياهَّ ،
كأنما يمقاه!"

()2

كما يقكؿ سيد قطب" :أخذىـ في اليػكـ العصػيب الػذم تشػخص فيػو األبصػار مػف
الفػػزع كاليمػػع ،فتظػػؿ مفتكحػػة مبيكتػػة مذىكلػػة ،مػػأخكذة بػػاليكؿ ال تطػػرؼ كال تتحػػرؾ ثػػـ
ترسـ مشيدان لمقكـ فػي زحمػة اليػكؿ مشػيدىـ مسػرعيف ال يمػككف عمػى شػيء ،كال يمتفتػكف
إلػػى شػػيء ،رافعػػيف رؤكسػػيـ ال عػػف إرادة َّ
كلكني ػػا مشػػدكدة ال يممكػػكف ليػػا ح ارك ػان ،يمت ػػد
بصرىـ إلى ما يشاىدكف مف الرعب فبل يطرؼ كال يرتد إلييـ .كقمػكبيـ مػف الفػزع خاكيػة

اء خػكاء ...ىػذا ىػك اليػكـ
خالية ال تضػـ شػيئان يعكنػو أك يحفظكنػو أك يتذكركنػو ،فيػي ىػك ه
الذم يؤخرىـ اهلل ً
إليو .حيث يقفكف ىػذا المكقػؼ ،كيعػانكف ىػذا الرعػب ،الػذم يرتسػـ مػف
ي
خبلؿ المقاطع األربعة مذىبلن آخذان بيـ كالطائر الصغير في مخالػب الباشػؽ الرعيػب...

فالسرعة الميركلة المدفكعة ،في الييئة الشاخصة المكرىة المشػدكدة  ،مػع القمػب المفػزع
الطػػائر الخػػاكم مػػف كػػؿ كعػػي كمػػف كػػؿ إدراؾ ...كميػػا تشػػي بػػاليكؿ الػػذم تشػػخص فيػ ًػو

))1

قط ػػب ،س ػػيد ،ف ػػي ظ ػػبلؿ القػ ػرآف ،ج ،5ص .2407كالتص ػػكير الفن ػػي ف ػػي القػ ػرآف الكػ ػريـ،

))2
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األبصػػار ...ىػػذا ىػػك اليػػكـ الػػذم يػػؤخرىـ اهلل إليػػو ،كالػػذم ينتظػػرىـ بعػػد اإلميػػاؿ ىنػػاؾ.
()1

فأنػػذر النػػاس َّأنػػوي إذا جػػاء فػػبل اعتػػذار يكمئػػذ كال فكػػاؾ"
َّ
السابقة تكحي َّ
كبشدة الفزع كالخكؼ الذم يصيب الكافريف .
بشدة ذلؾ اليكـ كىكلو

فأص ػكات التفخػػيـ فػػي اويػػات

قكلػ ػ ػ ػػو تعػ ػ ػ ػػالى :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﭼ (األعراؼ.)154:
يقػػكؿ سػػيد قطػػب" :كػأ َّف الغضػػب كػػاف يغريػػو عمػػى مػػا فعػػؿ كيقػػكؿ لػػو" :قػػؿ لقكمػػؾ

كذا ،كأل ً
ؽ كذا ،كجر برأس أخيؾ إليؾ" .كىك تكفيؽ –كما تػرل -محػدكد ،ينقصػو التبمػكر

كالكضػػكح ،فػػإ َّف أجمػػؿ مػػا فػػي ىػػذا التعبيػػر ىػػك "تشػػخيص" الغضػػبَّ ،
كأنػػوي إنسػػاف ،يقػػكؿ
كسػػكت ،كيغػػرم كيصػػمت ،فيػػذا "التشػػخيص" ىػػك الػػذم جعػػؿ لمتعبيػػر جمالػػو ،كىػػك الػػذم
أدرك ػػو الزمخش ػػرم ،ث ػػـ ل ػػـ يحك ػػـ التعبي ػػر عن ػػو ،أك َّ
عب ػػر عن ػػو بمغ ػػة زماني ػ وػة ف ػػبل تثري ػػب
()2

عميو"

كىػػذه اويػػة تػػدلنا عمػػى َّ
ػب لمجمػػاد العقػػؿ كالحيػػاة
كييىػ ي
أف الق ػرآف قػػد يي ىج ةسػػـ المعنػػى ،ى
زيػػادةن فػػي تصػػكير المعنػػى كتمثيمػػو لمػػنفس ،ففػػي اويػػة نحػػس بالغضػػب ىنػػا ككأنػػوي إنسػػاف
ػؼ عػف تحريضػو ً
يدفع مكسػى كيحثَّػوي عمػى االنفعػاؿ كالثػكرة ،ثػـ سػكت كك َّ
كدفع ًػو فالصػاد
في كممة الغضب تكحي َّ
بشدة االنفعاؿ كالتأثر الذم أصاب مكسى عميو السبلـ .
قكلو تعالى :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (الحاقة.)11 :
قػػد يشػػتد األمػػر المعنػػكم كضػػكحان فػػي الػػنفس كيقػػكل لػػدييا قػ َّػكةن تسػػمح بػػأف يكػػكف
يشبو ً
أصبلن ييقاس عميو ،فينا الطغياف المؤذف بالثكرة كالفكراف أصبلن َّ
بو خركج الماء عػف
ح ةد ًه ،لما ً
فيو مف فى ٍكىروة كاضطراب .فالطاء في كممة طغى تكحي بشدة الثكرة كالفكراف .
قكلػ ػ ػ ػ ػ ػػو تعػ ػ ػ ػ ػ ػػالى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ (الملججججج
.)7-5
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ؾ الكفػ ػرة ،حتػػى لق ػػد ىش ػ ىػع ىر ب ػ ًػو
فيػػذا التمي ػػز م ػػف الغػػيظ ييش ػػعر بش ػ َّػدة م ػػا جنػػاهي أكلئًػ ػ ى
كاغتػػاظ منػػو ىػػذا الػػذم ال يحػػس .فصػػكت الظػػاء فػػي كممػػة الغػػيظ تػػكحي بشػ َّػدة العػػذاب
الذم يمقاه الكافركف .
قكلػػو تعػػالى:ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ
(األنبياء.)91 :
فكمم ػػة " الق ػػذؼ" ت ػػكحي بي ػػذه الق ػ َّػكة الت ػػي يي ػػبط بي ػػا الح ػػؽ عم ػػى الباط ػػؿ ،ككمم ػػة

"يدمغ ػػو" تػ ػػكحي بتمػ ػػؾ المعركػ ػػة التػ ػػي تنشػ ػػب ب ػػيف الحػ ػػؽ كالباطػ ػػؿ ،حتَّػ ػػى يصػ ػػيب أرسػ ػػو
كيحطمو ،فبل يمبث أف يمكت.

()1

يقكؿ سيد قطب :ك" بؿ" لئلضراب عف الحػديث فػي مكضػكع الميػك كالعػدكؿ عنػو

إلػػى الحػػديث فػػي الكاقػػع المقػػرر الػػذم تجػػرم بػػو السػ َّػنة كيقتضػػيو النػػامكس  .كىػػك غمبػػة
حي وة متحرك وػة َّ .
الباطؿ كزىكؽ الباطؿ .كالتعبير يرسـ ىذه َّ
حسي وة َّ
السنة في صكروة َّ
فكأنمػا
الحػػؽ قذيفػػة فػػي يػػد القػػدرة تقػػذؼ ب ػو عمػػى الباطػػؿ ،فيشػػؽ دماغػػو! فػػإذا ىػػك ازىػػؽ ىالػػؾ

ذاىػػب ..ىػػذه ىػػي السػ َّػنة المقػػررة  ،فػػالحؽ أصػػيؿ فػػي طبيعػػة الكػػكف  ،عميػػؽ فػػي تكػػكيف
الكجػػكد .كالباطػػؿ منفػػي عػػف خمقػػة ىػػذا الكػػكف أص ػبلن ط ػارئ ال أصػػالة فيػػو  ،كال سػػمطاف

لو ،يطارده اهلل ،كيقذؼ عميو بػالحؽ فيدمغػو .كال بقػاء لشػيء يطػارده اهلل كال حيػاة لشػيء

تقذفو يػد اهلل فتدمغػو! كلقػد يي َّ
خيػؿ لمنػاس أحيانػان َّ
أف كاقػع الحيػاة يخػالؼ ىػذه الحقيقػة التػي
يقررىػػا العمػػيـ الخبيػػر .كذلػػؾ فػػي الفت ػرات التػػي يبػػدك فييػػا الباطػػؿ متفشػػيان َّ
كأنػػو غالػػب،
كيبػػدك فييػػا الحػػؽ منزكي ػان َّ
كأنػػو مغمػػكب كاف ىػػي إالَّ فت ػرة مػػف الزمػػاف  ،يمػػد اهلل فييػػا مػػا
يش ػػاء ،لمفتن ػػة كاالب ػػتبلء ث ػػـ تج ػػرم الس ػ َّػنة األزلي ػػة الباقي ػػة الت ػػي ق ػػاـ عميي ػػا بن ػػاء الس ػػماء

اء بسكاء  .كالمؤمنكف باهلل ال يخالجيـ الشػؾ
كاألرض كقامت عمييا العقائد كالدعكات سك ن
فػػي صػػدؽ كعػػده كفػػي أصػػالة الحػػؽ فػػي بنػػاء الكجػػكد كنظامػػو كفػػي نص ػرة الحػػؽ الػػذم

يقػػذؼ بػػو عمػػى الباطػػؿ فيدمغػػو  ..فػػإذا ابػػتبلىـ اهلل بغمبػػة الباطػػؿ حينػان مػػف الػ َّػدىر عرفػكا
أف رَّبيػـ يػربييـ؛ َّ
َّأنيػا الفتنػػة كأدركػكا َّأنػو االبػػتبلء كأحسػكا َّ
ألف فػػييـ ضػعفان أك نقصػان كىػػك
()1

بكػػرم شػػي أمػػيف ،التعبيػػر الفنػػي فػػي الق ػرآف الك ػريـ ،دار العمػػـ لممبليػػيف ،ط1994 ،1ـ،
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يريػػد أف يعػ َّػدىـ السػػتقباؿ الحػػؽ المنتصػػر ،كأف يجعميػػـ سػػتار القػػدرة ،فيػػدعيـ يتجػػاكزكف
فترة الببلء يستكممكف فييا النقص كيعالجكف فييا الضػعؼ  ..ككمَّمػا سػارعكا إلػى العػبلج
أمػا العاقبػػة فيػػي مقػػررة ..
قصػػر اهلل عمػػييـ فتػرة االبػػتبلء ،كحقػػؽ عمػػى أيػػدييـ مػػا يشػػاءَّ .

"بػػؿ نقػػذؼ بػػالحؽ عمػػى الباطػػؿ فيدمغػػو فػػإذا ىػػك ازىػػؽ" كاهلل يفعػػؿ مػػا يريػػد  .ىكػػذا يقػػرر
القػرآف الكػريـ تمػػؾ الحقيقػػة لممشػػركيف الػػذيف يتقكلػػكف عمػػى القػرآف كعمػػى الرسػػكؿ _ _ 
كيصػػفكنو بالسػػحر كالشػػعر كاإلفت ػراء .كىػػك الحػػؽ الغالػػب الػػذم يػػدمغ الباطػػؿ  ،فػػإذا ىػػك
()1

ازى ػ ػ ػ ػػؽ".

قكل ػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػػالى :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

﮸ﭼ (الصؼ.)4 :

ً
المكحيػة ،فنجػد
نبلحظ ىنا مقدرة القرآف الفائقة في اختيار ألفاظو الدقيقػة المص ةػكرة

فػػي كممػػة مرصػػكص معنػػى االلتح ػاـ كاالتصػػاؿ كاالجتمػػاع القػػكم .فمػػثبلن كػػاف باإلمكػػاف

اسػػتعماؿ أم كممػػة أخ ػػرل مثػػؿ مش ػػدكد ،أك مجمػػكع ،أك مشػ َّػيد ،أك غيرى ػػا مػػف الكمم ػػات

لتؤدم نفس المعنى ،لكف ىذا ىك اإلبداع في المفظة القر َّ
آنية المختارة.

يقكؿ سيد قطب" :كىذه الصكرة التػي يحبيػا اهلل لممػؤمنيف ترسػـ ليػـ طبيعػة ديػنيـ،
كتكضػػح ليػػـ معػػالـ الطريػػؽ ،كتكشػػؼ ليػػـ عػػف طبيعػػة التضػػامف الكثيػػؽ الػػذم يرسػػمو

التعبي ػػر القرآن ػػي المب ػػدع" :ك ػ َّ
ػأنيـ بني ػػاف مرص ػػكص"  ..بني ػػاف تتع ػػاكف لبنات ػػو كتتض ػػامف
ً و
دكرىػػا ،كتسػػد ثغرتيػػا؛ َّ
ألف البنيػػاف كمػػو ينيػػار إذا تخمَّػػت منػػو
كتتماسػػؾ ،كتػػؤدم كػػؿ لىبىنػػة ى
لبنة عف مكانتيػا  .تق َّػدمت أك تػأخرت سػكاء .كاذا تخمَّػت منػو لبنػة عػف أف تمسػؾ بأختيػا
تحتيػا أك فكقيػا أك عمػػى جانبييػا سػكاءَّ ..إنػو التعبيػػر المص ةػكر لمحقيقػػة ال لمج َّػرد التشػػبيو
الع ػػاـ  .التعبي ػػر المص ػ ةػكر لطبيع ػػة الجماع ػػة ،كلطبيع ػػة ارتباط ػػات األفػ ػراد ف ػػي الجماع ػػة.
()2
ارتبػػاط الشػػعكر ،كارتبػػاط الحركػػة ،داخػػؿ النظػػاـ المرسػػكـ ،المتجػػو إلػػى ىػ و
ػدؼ مرسػػكـ".

بقكة التماسؾ كالتضامف الذم يحبو اهلل لممؤمنيف.
كالصاد في كممة مرصكص تكحي َّ

"إف اهلل يجػػب الػػذيف ييقػػاتمكف فػػي سػػبيمو صػػفان كلػػـ يػػذكر
قػػاؿ فاضػػؿ السػػامرائيٌ :
ع اهلل فييػػا
أف نػػزكؿ اويػػة التػػي قػػر ى
غيػػرىـ ممػػف يحػػبيـ اهلل كذلػػؾ ألكثػػر مػػف سػػبب منيػػا ٌ

))1
))2

قطب ،في ظبلؿ القرآف ،ج ،4ص. 2371
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الػػذيف يقكلػػكف مػػا ال يفعمػػكف كػػاف بسػػبب النكػػكؿ أك بسػػبب أمػػر يتعمػػؽ بالقتػػاؿ ...كمعنػػى
أف اهلل تع ػػالى يح ػػب ال ػػذيف يثبت ػػكف ف ػػي الجي ػػاد كيمزم ػػكف مك ػػانيـ كثب ػػكت البني ػػاف
اوي ػػة ٌ
المرصكص .كقيؿ :المراد أف يككنكا فػي اجتمػاع كممػتيـ كاسػتكاء نيػاتيـ كمػكاالة بعضػيـ
فيػراد ثبػاتيـ فػي الحػرب كلػزكـ
بعضان كالبنياف المرصػكص .كالحػؽ ٌ
أف المعنيػيف مػراد أف ي
اد اجتماع كممتيـ كمكاالة بعضيـ بعضان .فالمراد أف يككنػكا صػفان ثابتػان فػي
مكانيـ كما يير ي
تفرقت نياتيـ كتشتتت قمكبيـ لػـ يككنػكا صػفان كاف كقفػكا فػي ص و
ػؼ
نياتيـ كأجساميـ ،فإف َّ
()1

كقكتو".
كاحد ...ككصؼ البنياف ٌ
بأنو مرصكص لمداللة عمى شدة تماسكو ٌ

قكل ػػو تع ػػالى:ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ(فاطر.)46-44 :

َّ
أمػا المغػكب
فالنصب ىك التعب كالمشقة التي تصيب المنتصب ألمره المزاكؿ لػوَّ .

صػػبَّ .
فمػا يمحقػػو مػػف الفتػػكر بسػػبب َّ
صػب نفػػس المشػقَّة كالكمفػػة كالتَّعػػب ،كالمغػػكب
فالن ى
الن ى
()2
نتيجتو كما يحدث منو مف الكبلـ كالفترة.
يقػكؿ سػػيد قطػػب" :فػػالجك كمػػو يسػػر ك ارحػة كنعػػيـ كاأللفػػاظ مختػػارة لتتسػػؽ بجرسػػيا

"الح ىػزف" ال يتكػأ عميػو بالسػككف الجػازـ .بػؿ
كايقاعيا مع ىذا الجك الحاني الرحيـ ..حتَّى ى
الجنػػة "دار المقامػػة" ك َّ
"الحػ ىػزف" بالتسػػييؿ كالتخفيػػؼ  .ك َّ
يمسػاىنيـ
يقػػاؿ ى
النصػػب كالمغػػكب ال ٌ
()3

مجػػرد مسػػاس .كاإليقػػاع المكسػػيقي لمتعبيػػر كمػػو ىػػادئ نػػاعـ رتيػػب"

فالصػػاد فػػي كممػػة

نصب تكحي بالمشقة كالتعب الذم يصيب الكافريف.
قكلػ ػ ػ ػػو تعػ ػ ػ ػػالى :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ (اإلنسػ ػ ػ ػػاف )91:نجػ ػ ػ ػػد َّ
أف كممػ ػ ػ ػػة

قمطري ار بثقؿ ط ئيا ً
مشعرةه بثقؿ ىذا اليكـ .

قكل ػ ػػو تع ػ ػػالى :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ (القص ػ ػػص)91 :فمف ػ ػػردة "يترقَّ ػ ػػب"

ترسػػـ ىيئػػة الحػػذر المتمفةػػت فػػي المدينػػة الػػذم يشػػيع فييػػا األمػػف كاالطمئنػػاف  ،فػػي العػػادة

))1

السامرائي ،فاضؿ ،عمى طريؽ التفسير البياني ،ج ،1ص.209-208

()3

قطب ،في ظبلؿ القرآف ،ج ،5ص.2944

))2
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خاصػػة يمحظيػػا ً
.كىػػذا يػػدلنا عمػػى َّ
الحػػس البص ػير ،حينمػػا يك ةجػػو إلييػػا
أف لؤللفػػاظ ظػػبلؿ
َّ
()1

انتباىو ،كحينما يستدعي صكرة مدلكليا الحسةية.

يقكؿ سيد قطب" :كلفظ" يترقَّب "يص ةػكر ىيئػة القمػؽ الػذم يتمفَّػت كيت َّ
ػكجس ،كيتكقَّػع

فعاليػػة تبػػدك فػػي ىػػذا المكقػػؼ كػػذلؾ.
الشػػر فػػي كػػؿ لحظػػة  ..كىػػي سػػمة الشخصػ َّػية االن ى
كالتعبير يجسةـ ىيئة الخكؼ كالقمؽ بيػذا المفػظ  ،كمػا َّأنػو يضػ ةخميا بكممتػي "فػي المدينػة"

فالمدينػػة عػػادةن م ػػكطف األمػػف كالطمأنينػػة ،ف ػػإذا كػػاف خائف ػان يترقَّػػب فػػي المدينػػة ،ف ػػأعظـ
الخػكؼ مػا كػاف فػي م و
ػأمف كمسػتقر! كحالػة مكسػػى ىػذه تيميػـ َّأنػو لػـ يكػف فػي ىػذا الكقػػت
مف رجػاؿ القصػر  .كاالَّ فمػا أرخػص أف ييزىػؽ أح يػد رجػاؿ القصػر نفسػان فػي عيػكد الظمػـ
كالطغيػػاف! كمػػا كػػاف ليخشػػى شػػيئان فضػبلن عمػػى أف يصػػبح "خائفػان يترقَّػػب" لػػك َّأنػػو كػػاف مػا
()2

يزاؿ في مكانو مف قمب فرعكف كقصره".

ػتنتاجية مظ ػػاىر ال ةدالل ػػة الص ػ َّ
َّ
ػكتية فػ ػي إذك ػػاء حػ ػ اررة الكمم ػػة
بي ػػذا ت ػ َّػـ معالج ػػة اس ػ

القر َّ
آنيػػة ،كتػػكىج عبا ارتػػو  ،فممػػس المفػػظ المفػػرد ،كتنػػاغـ الكممػػة الكاحػػدة فػػي كقػػع الجػػرس
المكس ػػيقي لمص ػػكت  ،كم ػػا ت ػػـ الكش ػػؼ ع ػػف مق ػػاطع ص ػ َّ
ػكتية مغرق ػػة فػ ػي الط ػػكؿ كالم ػػد

َّ
الصكتية في المغة ،كنجد القرآف الكريـ يسػتعمؿ أفخميػا
كالتشديد رغـ ندرة ىذه المركبات
صكتيان مدل َّ
َّ
شدتيا كى َّػدتيا ،كتسػتكحي أىميتيػا
لفظان ،كأعظميا كقعان ،فيستميـ مف داللتيا

بالتمبث الدقيؽ ،أك تستقرم أحقيتيا بالترصد كالتفكير الحصيؼ.

كم ػػا تبين ػػت دالل ػػة ال ػػنغـ الص ػػارـ فػ ػي التم ػػاس أصػ ػكات الص ػػفير ف ػػي كض ػػكحيا،
كأصدائيا في أزيزىػا نتيجػة التصػاقيا فػي مػزج الصػكت ،كاصػطكاكيا فػي جيػاز السػمع،
فيػػي فػػي الكممػػات تػػؤدم ميمػػة اإلعػػبلف الص ػريح عػػف الحػػدث ،كىػػي فػػي العبػػارة تج ةس ػد

حقيقػػة الم ػراد فػػي التأكيػػد عميػػو ،فتعةبػػر عػػف الشػ َّػدة حين ػان ،كعػػف العنايػػة حين ػان آخػػر  ،ممػػا
يشكؿ نغمان صارمان في الصكت ،كأزي انز َّ
مشددان في السمع.
كما تكافرت في القرآف الكريـ طائفة مف األلفاظ الدقيقػة عنػد اطبلقيػا ،بكػكف المفػظ
يدؿ عمى ذات الصكت ،كالصػكت يتجمَّػى فيػو المفػظ نفسػو ،بحيػث يسػتخرج الصػكت مػف

الكمم ػػة ،كتؤخ ػػذ الكمم ػػة م ػػف الص ػػكت ،كى ػػذا م ػػف مص ػػاقبة األلف ػػاظ لممع ػػاني بم ػػا يش ػػكؿ
()1
))2
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أص ػكاتيا ،فتك ػكف أص ػكات الحػػركؼ عمػػى سػػمة األحػػداث ،فيبػػرز تأىيػػؿ تسػػمية الشػػيء

باسـ صكتو ،كذلؾ مػف دقػائؽ القػرآف فأصػكات التفخػيـ أصػكات َّ
قكيػة كيػدؿ معناىػا عمػى
القػ َّػكة كالشػ َّػدة ،ككركدىػػا فػػي ألفػػاظ القػرآف أعطػػى تمػػؾ األلفػػاظ قػ َّػكةن كشػ َّػدةن فػػي التعبيػػر عػػف
المعاني التي استعممت ليا.
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الخاتمــة5

بعد أف تناكلت الباحثة أثر أصكات التفخيـ في تشكيؿ بنية الكممة العر َّبية

كداللتيا ،تكصَّمت إلى النتائج التالية:
غاير؛ فاستخدمكهي مقاببلن لئلمالة عمى
 -1نحا عمماء المغة بمصطمح (التفخيـ) نحكان يم ان
عمماء التجكيد كالقراءات؛ حيث قالكا َّ
أف اإلمالة
اإلطبلؽ .كقد سار عمى نيجيـ
ي
تيكافئ التفخيـ مف حيث َّ
إف يكبلن منيما ضد الفتح.

 -2تشترؾ المصطمحات التي استخدميا عمماء القراءات القرآنية كالتجكيد لمداللة

عمى التفخيـ ،مف مثؿ :التس ً
الربك كالتغميظ لمداللة عمى الفخامة
ميف كالتجسيـ ك ٌ
القكًة كالعظمة كالكثرة .كما استعمؿ كثير مف المحدثيف مصطمحي (التحميؽ)
ك َّ
ك(اإلطباؽ) مكافئًان صكتيان لمصطمح (التفخيـ).

َّ -3
عد عمماء القراءات القرآنية كعمماء التجكيد األصكات المستعمية جميع نا مفخمة
ً
أصؿ نطقيا سكاء أكانت مطبقة أـ غير مطبقة.
في
 -4تناظر األصكات المفخمة المستعمية (ص ،ض ،ط ،ظ) األصكات المرققة (س،
تتميز األصكات المفخمة عمى المستكل الفيزيائي
د ،ت ،ذ) عمى الترتيب .كليذا ٌ
األكؿ كالثاني
ككف الثاني ( ،)f2ككجكد فرؽ بيف المككنيف َّ
الم ة
بانخفاض قيمة ي
مما ىك مكجكد في النظير المرقؽ.
المفخـ المجاكر ليا ،بحيث تزداد ًقىيـ
 -5تتأثر الصكامت كالصكائت بالصامت
َّ
الصكتية لمصكامت المفخمة المستعمية غير المطبقة ،عندما تككف ىذه
الطاقة
ٌ
الصكامت متبكعة بالفتحة كتنخفض عندما تككف متبكعة بالكسرة.

َّ -6
(افتع ىؿ) يقتضي تحكيؿ (تاء االفتعاؿ) إلى
إف اإلبداؿ الحاصؿ في صيغة
ى
تقربو مف الصكت
صكت ييقارب التاء في المخرج ،كلو صفة اإلطباؽ التي ة
السابؽ ،لكي ينسجـ معو.

َّ
استعبلء فييا كال اطباؽ ،كتينطؽ حسب
نطقية ال
الراء كالبلـ بييئة
 -7يتـ تفخيـ َّ
ى
السياؽ بالتفخيـ أك الترقيؽ.
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المصادر والمراجع
كعمػػؽ
ابػػف األثيػػر ،نصػػر اهلل بػػف محمػػد ،المثػػؿ السػػائر فػػي أدب الكاتػػب كالشػػاعرٌ ،
قدمػػو ٌ
عميو :أحمد الحكفي كبدكم طبانو ،دار النيضة مصر ،ط.2
االسػ ػػتراباذم ،رضػ ػػي الػ ػػديف محمػ ػػد بػ ػػف الحسػ ػػف النحػ ػػكم(ت686ق) ،شػ ػػرح شػ ػػافيو ابػ ػػف
الحاجػب مػع شػػرح شػكاىده ،حققيمػا كضػبط غريبيمػا كشػرح مبيميمػا :محمػد نػػكر
الحسػ ػػف،محمد الزق ػ ػزاؽ ،محمػ ػػد محيػ ػػي الػ ػػديف عبػ ػػد الحميػ ػػد ،دار الكتػ ػػب العمميػ ػػة،
بيركت-لبناف1395(،ق1975-ـ).
اسػػتيتية ،سػػمير ش ػريؼ ،األص ػكات المغكيػػة :رؤيػػة عضػػكية كنطقيػػة كفيزيائيػػة،دار كائػػؿ
لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ط1 ،1ـ2003( ،ـ).
إفركف ،الكسندر ،الصكت ،ترجمة :محمد عز الديف فؤاد ،دار الكرنؾ ،القاىرة1 ،ـ،
(1962ـ).
ني
األنبارم ،أبك البركات عبد الرحمف بف محمد بف أبي سعيد ،أسرار العربية ،يع ى
بتحقيقو :محمد بيجت البيطار ،مطبكعات المجمع العممي العربي ،دمشؽ.
األندلسػػي ،أب ػػك حيػػاف محم ػػد بػػف يكس ػػؼ ،ت ػػذكرة النحػػاة ،تحقي ػػؽ :عفيػػؼ عب ػػد ال ػػرحمف،
مؤسسة الرسالة ،بيركت.1986 ،
األنصػػارم ،زكريػػا ،شػػرح المقدمػػة الجزريػػة فػػي عمػػـ التجكيػػد ،راجعػػو :أبػػك الحسػػف محيػي
الديف الكردم ،عمؽ عميو :محمد غيػاث صػباغ ،مؤسسػة مناىػؿ العرفػاف ،بيػركت،
1990ـ ،ط.2
األنطاكي ،محمد ،الكجيز في فقو المغة ،دار الشرؽ ،ط.1969 ،3
أنيس ،إبراىيـ  ،األصكات المغكية ،األنجمك1971،ـ
أنيس ،إبراىيـ  ،في الميجات العر ٌبية ،ط.1965 ،3
أنيس ،إبراىيـ ،مف أسرار المغة ،مكتبة األنجمك المصرية ،ط1978 ،6ـ.
أيكب ،عبد الرحمف ،العربية كليجاتيا1 ،ـ ،مصر ،مكتبة الشباب.
أيكب ،عبد الرحمف ،الكبلـ انتاجو كتحميمو ،مطبكعات جامعة الككيت ،ط1 ،1ـ،
(1984ـ)،
أيكب ،عبد الرحمف ،محاضرات في المغة1 ،ـ ،بغداد ،مطبعة المعارؼ ،ص.91،105
193

ابف الباذش ،أبك جعفر أحمد بف عمي بف أحمد بف خمؼ األنصػارم(ت540ق)  ،كتػاب
اإلقناع في القراءات السبعَّ ،حققو كقَّدـ لو :عبد المجيد قطاش ،ط1983 ،1ـ.

البدراكم ،زىراف ،في عمـ األصكات المغكية كعيكب النطؽ ،دار المعارؼ ،ط،1
1994ـ.
البدراكم ،زىراف ،مبحث في قضية الرمزية الصكتية ،دار المعارؼ ،ط-1986(،1
)1987
بدكم ،أحمد ،مف ببلغة القرآف ،دار النيضة ،القاىرة ،ط1950 ،3ـ.
بش ػ ػػر ،كم ػ ػػاؿ محم ػ ػػد عم ػ ػػـ المغ ػ ػػة الع ػ ػػاـ-األصػ ػ ػكات ،الق ػ ػػاىرة ،دار المع ػ ػػارؼ ،ط1 ،1ـ
(2000ـ).
البطميكسػي ،ابػػف السػيد(444ى ػ521-ىػػ) ،الفػػرؽ بػيف الحػػركؼ الخمسػة ،بغػػداد ،تحقيػػؽ:
عمي زكيف ،مطبعة العاني.1976 ،
بكرم شي أميف ،التعبير الفني في القرآف الكريـ ،دار العمـ لممبلييف ،ط1994 ،1ـ.
البنػػاء ،شػػياب الػػديف أحمػػد بػػف محمػػد الػػدمياطي (ت 1117ى ػػ) ،إتحػػاؼ فضػػبلء البشػػر
في القراءات األربعػة عشػر1،ـ ،ركاه كصػححو كعمػؽ عميػو :عمػي محمػد الضػباع،
دار الندكة الجديدة.
البي ػػكمي ،د.محم ػػد رج ػػب ،1971 ،خطػ ػكات ف ػػي التفس ػػير البي ػػاني ،ط ،1دار النص ػػر،
القاىرة.
الجػػاحظ ،أبػػك عثمػػاف بػػف يحيػػى ،البيػػاف كالتبيػػيف ،تحقيػػؽ كشػػرح :عبػػد السػػبلـ ىػػاركف،
مكتبة الجاحظ ،بيركت ،ط.4

جػ ػػاف كػ ػػانتينك ،دركس فػ ػػي أص ػ ػكات العر َّبيػ ػػة ،نقمػ ػػو إلػ ػػى العر َّبيػ ػػة َّ
كذيمػ ػػو بمعجػ ػػـ صػ ػػكتي
فرنس ػػي–عرب ػػي ،ص ػػالح القرم ػػادم– الجامع ػػة التكنس ػ َّػية مرك ػػز ً
الد ارس ػػات كالبح ػػكث
االقتصادية كاالجتماعية ،تكنس1966 ،ـ.

الجرجاني ،عبػد القػاىر بػف عبػد الػرحمف ،دالئػؿ اإلعجػاز فػي عمػـ المعػاني ش َّػكمو كشػرح
كخرج شكاىده َّ
كقدـ لو ككضع فيارسو :ياسػيف األيػكبي ،المكتبػة العصػرية
غامضو َّ

بيركت ،ط2000 ،1ـ.
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الجريس ػػي ،محم ػػد مك ػػي نص ػػر2003 ،ـ ،نياي ػػة الق ػػكؿ المفي ػػد ف ػػي عم ػػـ تجكي ػػد القػ ػرآف

َّ
كخرج آياتيا :عبد اهلل محمػكد محمػد عمػر ،دار الكتػب
المجيد ،ضبطيا
كصححيا َّ

العممية ،بيركت ،لبناف ،ط1424( ،1ىػ2003-ـ).

ابف الجزرم ،أبك الخيػر محمػد بػف محمػد الدمشػقي (ت833ىػػ) ،التمييػد فػي معرفػة عمػـ
التجكي ػ ػػد ،ط1,1ـ ،تحقي ػ ػػؽ :عم ػ ػػي حس ػ ػػيف البػ ػ ػكاب ،مكتب ػ ػػة المع ػ ػػارؼ ،الري ػ ػػاض،
1985ـ.
ابػػف الجػػزرم ،أبػػك الخيػػر محمػػد بػػف محمػػد الدمشػػقي (ت833ى ػػ) ،النشػػر فػػي الق ػراءات
لممػ ػرة األخيػ ػرة :عم ػػي محم ػػد
العش ػػر ،ط1 ،2ـ ،أش ػػرؼ عم ػػى تص ػػحيحو كمراجعت ػػو َّ
الضباع ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع2002،ـ.

ابػػف الجػػزرم ،أحمػػد بػػف محمػػد الدمشػػقي(ت833ى ػػ) ،شػػرح طيبػػة النشػػر فػػي الق ػراءات
العشر ،مطبعة البابي الحمبي ،مصر ،ط1369 ،1ىػ1950-ـ.
ابف الجزرم ،شياب الديف أبك بكر أحمد بف محمد الدمشقي(ت835ق) ،شرح طيبة
النشر في القراءات العشر ،ضبطو كعمؽ عميو :الشي أحمد ميرة ،دار الكتب
العممية ،بيركت –لبناف.
جمكريا ،بكردف ،أساسيات عمـ الكبلـ ،ترجمة :محي الديف حميدم ،دار المدل لمثقافة
كالنشر  ،ط.1998 ،1
الجنػػدم ،أحمػػد عمػػـ الػػديف ،الميجػػات العربيػػة فػػي الت ػراث ،الػػدار العربيػػة لمكتػػاب ،ليبيػػا،
تكنس1978 ،ـ.
ابػػف جنػػي ،أبػػك الفػػتح عثمػػاف ،الخصػػائص ،تحقيػػؽ :محمػػد عمػػي النجػػار ،ط،1982 ،1
دار اليدل ،بيركت.
ابف جني ،أبك الفتح عثماف ،سر صناعة اإلعراب ،د ارسػة كتحقيػؽ :حسػف ىنػداكم ،دار
القمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ ،ط1405(1ىػ1985-ـ).
الجكاليقي ،أبك منصكر ،مكىكب بف أحمد بػف الخضػر (ت450ىػػ) ،المع َّػرب مػف الكػبلـ
األعجمػ ػػي عمػ ػػى حػ ػػركؼ المعجػ ػػـ ،كضػ ػػع حكاشػ ػػيو كعمػ ػػؽ عميػ ػػو :خميػ ػػؿ عم ػ ػراف
المنصكر ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،ط1419( ،1ىػ1998-ـ)
الجكزية ،ابف القيـ ،بدائع الفكائد ،دار الكتاب العربي -بيركت.
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حم ػػاد ،الصػػحاح ت ػػاج المغػػة كص ػػحاح العر َّبيػػة ،تحقي ػػؽ :أحم ػػد
الجػػكىرم ،اس ػػماعيؿ بػػف ٌ
عبدالغفكر ىعطٌار ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت.

الجيكسػػي ،عبػػد اهلل محمػػد ،التعبيػػر القرآنػػي كالداللػػة النفسػ َّػية ،دار الغكثػػاني لمد ارسػػات
القرآنية ،دمشؽ ،حمبكني ،ط1426 ،1ىػ2006-ـ.

حجػػازم ،محمػػكد فيمػػي ،عمػػـ المغػػة العربيػػة – مػػدخؿ تػػاريخي مقػػارف فػػي ضػػكء الت ػراث
َّ
السامية ،ككالة المطبكعات  27شارع فيد السالـ ،الككيت.
كالمغات

حجػػازم ،محمػػكد فيمػػي ،مػػدخؿ الػػى عمػػـ المغػػة ،مكتبػػة نيضػػة الشػػرؽ ،جامعػػة القػػاىرة،
.1995
حركػ ػػات ،مص ػ ػػطفى ،الص ػ ػػكتيات كالفنكلكجيػ ػػا ،ط1998( ،1ـ)1 ،ـ ،بي ػ ػػركت ،المكتب ػ ػػة
العصرية.
حساف ،تماـ ،المغة العربية معناىا كمبناىا ،الييئة المصرية العامة لمكتاب.1979 ،
حساف ،تماـ ،المغة بيف المعيارية كالكصفية ،دار الثقافة ،الدار البيضاء1992 ،ـ.
حسػػاف ،تمػػاـ ،منػػاىج البحػػث فػػي المغػػة ،دار الثقافػػة -دار ال ػدار البيضػػاء1400( ،ىػ ػ-
1979ـ).
الحسناكم ،محمد ،الفاصمة في القرآف ،دار عمار ،عماف ،ط1406 ،2ىػ1486-ـ.
حسنيف ،صبلح الديف صالح ،دراسات في عمػـ المغػة الكصػفي كالتػاريخي كالمقػارف ،دار
العمكـ لمطباعة كالنشر1405( ،ىػ1984-ـ).

نصػػو كعمَّػػؽ عميػػو :محمػػد
الحصػػرم ،محمػػكد خميػػؿ ،أحكػػاـ ق ػراءة الق ػرآف الكػػريـ ،ضػػبط َّ
طمح ػػة ب ػػبلؿ مني ػػار ،دار البش ػػائر اإلس ػػبلمية لمطباع ػػة كالنش ػػر كالتكزي ػػع ،بي ػػركت،
لبناف ،ط1420( ،4ىػ1999-ـ).
الحفياف ،أحمد محمكد عبد السميع ،أشػير المصػطمحات فػي األداء كعمػـ القػراءات ،دار
الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،ط422( ،1ىػ2001-ـ).
الحم ػػد ،غ ػػانـ ق ػػدكرم2003( ،ـ) ،الد ارس ػػات الص ػػكتية عن ػػد عمم ػػاء التجكي ػػد ،ط1 ،1ـ،
عماف ،دار عمار.
حنفية ،نادر جمعة عثماف ،التحميؿ النطقي كالفيزيائي لؤلصكات المفخمة في العر ٌبية،
ٌ
دار جميس الزماف ،لمنشر كالتكزيع2010 ،ـ.
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الصػػعيدم ،مكتبػػة
الخفػػاجي ،ابػػف سػػناف ،سػػر الفصػػاحة ،شػػرح كتصػػحيح :عبػػد المتعػػاؿ ٌ
محمد عمي صبيح  -القاىرة.1969 ،
خمي ػػؿ ،حمم ػػي ،الكمم ػػة -د ارس ػػة لغكي ػػة معجمي ػػة ،دار المعرف ػػة الجامعي ػػة ،مص ػػر ،ط،2
.1996
الخ ػ ػ ػ ػ ػػكلي ،محم ػ ػ ػ ػ ػػد عمياألصػ ػ ػ ػ ػ ػكات المغكي ػ ػ ػ ػ ػػة ،عم ػ ػ ػ ػ ػػاف ،مكتب ػ ػ ػ ػ ػػة الخريجي،الري ػ ػ ػ ػ ػػاض،
ط1407(،1ق1987-ـ).
الخكلي ،محمد عمي ،معجـ عمـ المغة النظرم ،مكتبة لبناف ،ط1982 ،1ـ.
الداني ،أبك عمر عثماف بف سػعيد (ت444ىػػ) ،التيسػير فػي القػراءات السػبع ،ط1 ،3ـ،
يعني بتصحيحو أك تكيرتزؿ) ،دار الكتاب العربي ،بيركت1406( ،ىػ1985-ـ).
الػػداني ،أبػػك عمػػرك عثمػػاف بػػف سػػعيد (ت444ىػ ػ) ،التحديػػد فػػي اإلتقػػاف كالتجكيػػد ،ط،1
1ـ ،تحقيػ ػ ػ ػ ػػؽ :غػ ػ ػ ػ ػػانـ قػ ػ ػ ػ ػػدكرم الحمػ ػ ػ ػ ػػد ،مكتبػ ػ ػ ػ ػػة دار األنبػ ػ ػ ػ ػػار ،ط1407(،1ق-
1988ـ)،ص.162
داكد ،محمد محمد( ،د.ت) ،العربية كعمـ المغة الحديث ،دار غريب ،القاىرة( ،د.ط).
الداية ،فايز ،عمـ الداللة العربي-النظرية كالتطبيؽ .دار الفكر-دمشؽ ،ط1985 ،1ـ.
دريد ،أبك بكر محمد بف الحسف األزدم البصرم (ت321ىػ) ،كتاب جميرة المغة ،دار
صادر-بيركت.
الكبلمية ،دراسة في فيزياء كبيكلكجيا المغات
دنيس ،بيتر ،كبنشف ،إليكت ،المنظكمة
ٌ
الشفيية ،ترجمة :محي الديف حميدم ،معيد اإلنماء العربي ،بيركت.)1991( ،
ٌ
الرازم ،الفخر ،التفسير الكبير ،دار الفكر ،بيركت ،ط.1981 ،1

الراغب األصبياني ،أبك القاسـ ،الحسػيف بػف محمػد بػف المفصػؿ (ت502ىػػ) ،المفػردات
َّ

فػي غريػػب القػرآف ،تحقيػػؽ :محمػػد سػيةد كيبلنػػي ،مطبعػػة مصػػطفى البػػابي ،القػػاىرة،

1961ـ.
الرافعي ،مصطفى صادؽ ،إعجاز القرآف كالببلغة النبكية ،دار الكتاب العربي ،بيركت.
الرض ػػي ،الشػ ػريؼ محم ػػد ب ػػف الحس ػػيف ،تمخ ػػيص البي ػػاف ف ػػي مج ػػازات القػ ػرآف ،مطبع ػػة
المعارؼ-بغداد1375 ،ىػ1955-ـ.
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الرماني ،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.
رمضػػاف عبػػد الت ػكاب ،المػػدخؿ إلػػى عمػػـ المغػػة كمنػػاىج البحػػث المغػػكم ،مكتبػػة الخػػانجي
بالقاىرة ،كدار الرفاعي بالرياض ،ط.1982 ،1
الركاشػػدة ،سػػامح  ،جماليػػات التعبيػػر فػػي الق ػرآف الك ػريـ ،دار الصػػايؿ لمنشػػر كالتكزيػػع،
عماف ،األردف ،ط2013-2012( ،1ـ).
الزبيدم ،محمد مرتضى الحسيني ،تاج العركس مف جكاىر القامكس ،تحقيؽ :عبد
العميـ الطحاكم ،راجعوي :مصطفى حجازم بإشراؼ لجنة فنية بك ازرة اإلعبلـ،
(1404ىػ1984-ـ) ،مطبعة حككمة الككيت
الس ػػرم ،مع ػػاني القػ ػرآف كاع ارب ػػو ،ش ػػرح كتحقي ػػؽ :عب ػػد
الزج ػػاج ،أب ػػك اس ػػحؽ إبػ ػراىيـ ب ػػف َّ
الجميؿ عبده شمبي ،عالـ الكتب ،بيركت ،ط1408 ،1ىػ– 1988ـ.

الزركػػاف ،محمػػد عمػػي ،الجكانػػب المغكيػػة عنػػد أحمػػد فػػارس الشػػدياؽ ،دار الفكػػر ،دمشػػؽ،
ط.1988 ،1
الزركشي ،بدر الػديف محمػد بػف عبػد اهلل ،البرىػاف فػي عمػكـ القػرآف ،دار الفكػر ،بيػركت،
ط.1
الزمخشػ ػ ػػرم ،أبػ ػ ػػك القاسػ ػ ػػـ ،محمػ ػ ػػكد بػ ػ ػػف عمػ ػ ػػر (ت538ى ػ ػ ػػ) ،الكشػ ػ ػػاؼ عػ ػ ػػف حقػ ػ ػػائؽ
التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ ،أكفيست ،دار المعرفة ،بيركت ،د.ت.
الزمخشػػرم ،أبػك القاسػػـ محمػػكد بػػف عمػػر(ت 538ق) :المفصػػؿ فػػي عمػػـ المغػػة ،قػػدـ لػػو
كراجع ػػو كعمَّػػؽ عمي ػػو :محم ػػد ع ػػز ال ػػديف الس ػػعيدم ،دار إحي ػػاء العم ػػكـ ،بي ػػركت –
لبناف ،ط1410(1ىػ1990-ـ).
الزمخش ػػرم ،أب ػػك القاس ػػـ محم ػػكد ب ػػف عم ػػر(ت538ق) :أس ػػاس الببلغ ػػة ،د.ط ،تحقي ػػؽ
األس ػ ػػتاذ عب ػ ػػد ال ػ ػػرحيـ محم ػ ػػكد ،دار المعرف ػ ػػة لمطباع ػ ػػة كالنش ػ ػػر ،بي ػ ػػركت-لبن ػ ػػاف،
(1402ىػ1982-ـ).
الزمخشػػرم ،محمػػكد بػػف عمػػر1966 ،ـ ،الكشػػاؼ عػػف حقػػائؽ غ ػكامض التنزيػػؿ كعيػػكف
األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،ط ،1مطبعة مصطفى البابي ،القاىرة.
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أبك زيد ،نايؿ ممدكح ،دراسات في إعجاز القرآف البياني ،جامعة مؤتة ،كمية الشريعة،
قسـ أصكؿ الديف ،دار راـ لمتكنكلكجيا كالكمبيكتر ،مطبعة األزىر ،مؤتة ،ط،1
2006ـ.

زيػػداف ،جرجػػي ،الفمسػػفة المغكيػػة كاأللفػػاظ العر َّبيػػة ،راجعػػو كعمَّػػؽ عميػػو :مصػػطفى كامػػؿ،
دار اليبلؿ.
الزيػػدم ،كاصػػد ياسػػر ،فقػػو المغػػة العربيػػة ،ك ازرة التعمػػيـ العػػالي كالبحػػث العممػػي-جامعػػة
المكصؿ1407( ،ىػ1987-ـ).
السامرائي ،فاضػؿ ،عمػى طريػؽ التفسػير البيػاني ،كميػة اوداب كالعمػكـ ،جامعػة الشػارقة،
(1423ىػ2002-ـ).
السراج ،أبك بكر محمد بف سيؿ النحكم البغػدادم(ت316ىػػ) ،األصػكؿ فػي النحػك،
ابف َّ

ط3 ،4ـ ،تحقيػػؽ :عبػػد الحس ػيف الفتمػػي ،مؤسسػػة الرسػػالة ،بيػػركت1408( ،ىػ ػ-

1988ـ).
السعراف ،محمكد  ،عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ،دار النيضة العربية ،بيركت.
سػػممة بػػف مسػػمـ العػػكيتبي ،اإلبانػػة فػػي المغػػة العر ٌبيػػة ،تحقيػػؽ عبػػد الكػريـ خميفػػة ،مسػػقط،
د.ت.
سػيبكيو ،أبػػك بشػر عمػػرك بػف عثمػػاف بػف قنبػػر(ت180ىػػ) ،الكتػػاب ،ط5 ،1ـ ،تحقيػؽ:
عبد السبلـ محمد ىاركف ،دار الجيؿ -بيركت1982 ،ـ.

سػػيدة ،عمػػي بػػف اسػػماعيؿ ،المحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـ ،تحقيػػؽ :مصػػطفى الس ػقَّا كحسػػيف
نصَّار ،ط1377 ،1ىػ1958-ـ.
ابف سينا ،أبك عمي،الحسيف عبداهلل370(،ق 428-ق)،أسباب حدكث الحركؼ ،تحقيؽ
الطياف كيحيى مير عمـ،ط1403( ،1ق1983-ـ).
:محمد حساف ٌ
السيكطي ،جبلؿ الديف1980 ،ـ ،ىمع اليكامع فػي شػرح جمػع الجكامػع ،تحقيػؽ كشػرح:
عبد العاؿ سالـ مكرـ ،دار البحكث العممية ،الككيت( ،د.ط).
السػػيكطي ،عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر ،المزىػػر فػػي عمػػكـ المغػػة كأنكاعيػػا ،شػػرحو :محمػػد
أحمد جاد المكلى ،عمي البجاكم ،كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار الفكر.
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أبك شامة ،عبد الرحمف بف اسماعيؿ بف إبراىيـ الدمشقي (ت665ىػ) ،إبراز المعاني
مف حرز األماني في القراءات السبع عشر لئلماـ الشاطبي (ت590ىػ) تحقيؽ
كتقديـ كضبط :إبراىيـ عطكة عكض ،دار الكتب العممية.
الشدياؽ ،أحمد فارس ،الساؽ عمى الساؽ فػي مػا ىػك الفاريػاؽ عنػي بنشػره :يكسػؼ تكمػا
البستاني ،مكتبة العرب ،مصر.
ش ػػرؼ ،حنف ػػي محمػ ػػد ،1970،االعج ػػاز البيػ ػػاني لمقػ ػرآف بػ ػػيف النظري ػػة كالتطبيػ ػػؽ ،ط،1
المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية ،القاىرة.
شي أميف ،بكرم ،التعبير الفني في القرآف ،دار العمـ لممبلييف ،ط1994 ،1ـ.
الص ػػالح ،ص ػػبحي ،د ارس ػػات فػ ػي فق ػػو المغ ػػة ،دار العم ػػـ لممبلي ػػيف بي ػػركت -لبن ػػاف ،ط،7
(1379ىػ1960-ـ).

َّ
الصيغ ،عبػد العزيػز ،المصػطمح الصػكتي فػي الد ارسػات العربيػة ،ط1 ،1ـ1421( ،ى ػ-
2000ـ) ،دمشؽ ،دار الفكر.
الطبرسي ،الفضؿ بف الحسف ،أبك عمي (،ت 548ىػ) ،مجمػع البيػاف فػي تفسػير القػرآف،
مطبعة الفرقاف ،صيدا1333 ،ق.
ابػف الطحػػاف ،أبػك األصػػبع عبػد العزيػػز االشػبيمي( ت560ىػػ) ،مرشػد القػػارئ إلػى تحقيػػؽ
معػ ػ ػ ػ ػػالـ المقػ ػ ػ ػ ػػارئ ،تحقيػ ػ ػ ػ ػػؽ :حػ ػ ػ ػ ػػاتـ صػ ػ ػ ػ ػػالح الضػ ػ ػ ػ ػػامف ،دار البشػ ػ ػ ػ ػػير ،عمػ ػ ػ ػ ػػاف
ط1،1ـ2002،ـ.
الطريحي ،فخر الػديف بػف محمػد عمػي بػف أحمػد النجفػي (ت1085ىػػ) ،مجمػع البحػريف،
تحقيؽ :أحمد الحسيني ،مطبعة اوداب ،النجؼ األشرؼ1961 ،ـ.
النحكية ،دار
طميمات ،غازم مختار ،أحمد بف فارس المغكم-دراسة في آرائو المغكية ك ٌ
طبلس -دمشؽ1999 ،ـ.
طميمات ،غازم مختار ،في عمـ المغة ،دار طبلس ،دمشؽ ،ط1997 ،1ـ.
العاممي ،أحمد رضا ،مكلد المغة ،دار مكتبة الحياة ،بيركت.
عبػػد التػكاب ،رمضػػاف ،المػػدخؿ إلػػى عمػػـ المغػػة كمنػػاىج البحػػث المغػػكم ،مكتبػػة الخػػانجي
بالقاىرة ،دار الرفاعي بالرياض ،ط1403( ،1ىػ1982-ـ).
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عبػػد الت ػكاب ،صػػبلح الػػديف ،الصػػكرة األدبيػػة فػػي الق ػرآف الك ػريـ ،مكتبػػة لبنػػاف ناشػػركف،
الشركة المصرية العالمية لمنشر ،لكنجماف ،ط1995 ،1ـ.
عبد الكىاب حمكدة ،القراءات كالميجات ،مطبعة السعادة ،مصر1948 ،ـ.
عبػػده ،داكد1990( ،ـ) ،د ارسػػة فػػي بعػػض أحكػػاـ التجكيػػد فػػي ضػػكء الد ارسػػات الصػػكتية
الحديثة ،ط1،1ـ ،العربي لمنشر.
العبيدم ،رشيد عبد الرحمف ،مباحث في عمـ المغة كالمسانيات ،دار الشؤكف الثقافية
العامة ،بغداد ،ط2002( ،1ـ).
ٌ
عتٌر ،حسف ضياء الديف ،1975 ،بيةنات المعجزة الخالدة ،ط ،1دار النصر ،حمب.

العس ػػكرم ،اب ػػك ى ػػبلؿ ،الحس ػػف ب ػػف عب ػػد اهلل ،1952 ،كت ػػاب الص ػػناعتيف ،تحقي ػػؽ :د.
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،ط ،1دار احياء الكتب العربية ،القاىرة.
المقطعية في المغة العربية ،مجمة مجمع المغة العربية األردني،
عصاـ أبك سميـ ،البنية
ٌ
العدد .1987 ،33
ابف عصفكر ،عمي بف مؤمف (ت669ىػ) ،المقىَّرب ،تحقيؽ :أحمد عبد الستار الجكارم،
كعبد اهلل الجبكرم ،مطبعة العاني ،بغداد1971( ،ـ).

ابف عصفكر(ت 669ق) ،الممتع الكبير في التصريؼ ،تحقيؽ :فخر الديف قباكة ،مكتبة

لبناف ناشركف ،ط1996 ،1ـ.

العقاد ،عباس محمكد ،أشتات مجتمعات في المغػة كاألدب ،دار المعػارؼ ،مصػر ،ط،3
1963ـ.

ة
ضػ ػ ةمف ألسػ ػرار الببلغ ػػة كعم ػػكـ حق ػػائؽ
المتى ى
العم ػػكم ،يحي ػػى ب ػػف حمػ ػزة ،1914 ،الطػ ػراز ي
َّ
الخديكية ،القاىرة.
اإلعجاز ،ط ،1دار الكتب
غكية لمعبليمي دار السؤاؿ ،دمشؽ ،ط1985 ،3ـ.
عمي ،أسعد ،تيذيب المقدمة الم ٌ
عم ػػر ،أحم ػػد مخت ػػار ،د ارس ػػة الص ػػكت المغ ػػكم ،ط1396(1ى ػ ػ1976-ـ) ،الق ػػاىرة ع ػػالـ
الكتب.
الجامعية ،دمشؽ.1985 ،
األلسنية ،منشكرات العالـ العربي
غازم ،يكسؼ ،مدخؿ إلى
ٌ
ٌ
َّ
المكجية ،منشكرات ك ازرة التربية كالتعميـ كشؤكف
غيث ،عبد السبلـ ،الميكانيكا كالظكاىر
الشباب ،سمطنة يعماف ،ط1 ،1ـ1985( ،ـ).
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الفارابي ،أبك نصػر محمػد بػف محمػد بػف طرخػاف ،كتػاب المكسػيقى الكبيػر ،دار الكتػاب،
دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشر ،القاىرة .
ابف فارس ،أبك الحسيف أحمد بف فارس بػف زكريػا (ت395ى ػ) ،الصػاحبي فػي فقػو المغػة
كسػػنف العػػرب فػػي كبلميػػا ،حققػػو كقػػدـ لػػو :مصػػطفى الشػػكيمي ،مؤسسػػة أ.بػػدراف
لمطباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف1383) ،ىػ1964-ـ(.
الفػ َّػراء ،أبػػك زكريػػا ،يحيػػى بػػف زيػػاد الكػػكفي (ت207ى ػػ) ،معػػاني الق ػرآف ،تحقيػػؽ :أحمػػد

َّ
يكس ػ ػػؼ نج ػ ػػاتي كمحم ػ ػػد عم ػ ػػي َّ
العممي ػ ػػة دار الكت ػ ػػب
النج ػ ػػار ،مطبع ػ ػػة دار الكت ػ ػػب
المصرَّية ،ط ،1القاىرة1995 ،ـ.

الفراىيػػدم ،أبػػك عبػػد الػػرحمف الخميػػؿ بػػف أحمػػد (ت175ى ػػ) ،كتػػاب العػػيف ،ط ،1ـ،1
إحياء التراث العربي ،بيركت2001 ،ـ.
فندريس ،المغة ،تعريب :عبد الحميد الدكاخمي كمحمد القصاص.
الفيركز أبادم ،مجد الديف محمد بف يعقكب الشيرازم817-729( ،ىػ) (1399ىػ-
1979ـ) ،القامكس المحيط ،الييئة المصرية العامة لمكتاب.
فيش ػػر ،كل ػػؼ ،د ارس ػػات ف ػػي العربي ػػة ،تحقي ػػؽ :س ػػعيد البحي ػػرم ،مكتب ػػة اوداب ،الق ػػاىرة،
2005ـ.
القاضػػي ،عبػػد الفتػػاح عبػػد الغنػػي (1403ى ػػ) ،ال ػكافي فػػي شػػرح الشػػاطبية فػػي الق ػراءات
السبع ،مف اصدارات ك ازرة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشػاد ،المممكػة
العربية السعكدية1424( ،ىػ2003-ـ).
القاضي ،عبد الفتاح ،البدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة مف طريقي الشاطبية
كالدرم-القراءات الشاذة كتكجيييا مف لغة العرب ،دار الكتاب العربي ،بيركت،
لبناف ،ط1404( ،1ىػ1981-ـ.
قدكر ،أحمد محمد  ،مبادئ المسانيات ،دار الفكر المعاصر ،بيركت ،لبناف ،ط،2
(1419ىػ1999-ـ).
ق ػػدكر ،أحم ػػد محم ػػد ،مص ػػنفات المح ػػف كالتثقي ػػؼ المغ ػػكم حت ػػى الق ػػرف العاش ػػر اليج ػػرم،
منشكرات ك ازرة الثقافة -دمشؽ.1996 ،
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القرطبي ،عبد الكىاب بف محمد(ت461ق) ،المكضح في التجكيد ،تحقيؽ كتقديـ :غانـ
قدكرم الحمد ،دار عمار لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ط1421( ،1ىػ2000-ـ).
قط ػػب  ،سػ ػيةد ،التص ػػكير الفن ػػي ف ػػي القػ ػرآف ،دار الش ػػركؽ ،بي ػػركت  ،ط1403 ، 8ى ػ ػ-
1983ـ.
قطب ،سيد ،في ظبلؿ القرآف ،القاىرة ،دار الشركؽ ،ط1985 ،11ـ.
قطب ،سيد ،مشاىد القيامة ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ط.1956 ،2
كالقيسػػي ،أبػػك محمػػد مكػػي بػػف أبػػي طالػػب :التبصػرة فػػي القػراءات ،تحقيػػؽ :محيػػي الػػديف
رمضػ ػػاف ،المنظمػ ػػة العربيػ ػػة لمتربيػ ػػة كالثقافػ ػػة كالعمػ ػػكـ ،الككيػ ػػت ،ط1405(،1ىػ ػ ػ-
1985ـ).
القيسي ،أبك محمد ،مكي بف أبي طالب(ت437ق) ،الكشؼ عف كجكه القراءات السبع
كعمميا كحججيا ،تحقيؽ:محي الديف رمضاف ،مؤسسة الرسػالة ،ط1404( ،3ى ػ-
1984ـ).
القيسػي،أبك محمػػد مكػي بػػف أبػي طالػػب(ت437ىػػ) ،الرعايػػة لتجكيػد القػراءة كتحقيػؽ لفػػظ
ال ػ ػػتبلكة ،تحقي ػ ػػؽ :أحم ػ ػػد حس ػ ػػف فرح ػ ػػات ،دار عم ػ ػػا ،عم ػ ػػاف ،ط1404( ،2ى ػ ػ ػ-
1984ـ).
الكاتػب ،الحسػف بػف أحمػد عمػي ،كمػاؿ أدب الغنػاء ،تحقيػؽ  :غطػاس عبػد الممػؾ خشػبة
كمراجعػػة الػػدكتكر محمػػكد أحمػػد الحنفػػي ،مطػػابع الييئػػة المص ػرية العامػػة لمكتػػاب،
القاىرة1384 ،ىػ1964-ـ.
المكجية ،ك ازرة التعميـ العالي كالبحث
كرجية ،أمجد عبد الرزاؽ ،فيزياء الصكت كالحركة
ٌ
ٌ
العممي ،جامعة المكصؿ1 ،ـ.
الشيف ،عبد الفتاح ،مف أسرار التعبير في القرآف ،الريػاض ،دار عكػاظ لمنشػر كالتكزيػع،
ط1403 ،1ىػ–1983ـ.
ليد فكجد ،بيتر ،مبادئ عمـ أصكات الكبلـ االككستيكي ،ترجمة :جبلؿ شمس الديف ،
1992ـ،
المبارؾ ،مازف ،نحك كعي لغكم ،دار الفكر1383 ،ىػ ،دمشؽ.
المبارؾ ،محمد ،فقو المغة كخصائص العربية ،دار الفكر ،بيركت.
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المبرد ،أبػك العبػاس محمػد بػف يزيػد (ت285ىػػ) ،المقتضػب ،تحقيػؽ :محمػد عبػد الخػالؽ
عضيمة ،عالـ الكتب ،بيركت ،د.ت.
مجاىد،عبد الكريـ ،الداللة المغكية عند العرب ،دار الضياء.1985 ،
محجكب ،فاطمة ،دراسات في عمـ المغة ،دار النيضة ،مصر1976 ،
محمد الحسف بف عمي بف سعيد المقرئ العماني ،القراءات الثماني لمقرآف الكريـ ،تقديـ:
أحمد بف حمد الخميمي ،تحقيؽ كتقديـ كتعميؽ :إبراىيـ عطكه عكض كأحمد حسيف
صقر ،المجمكعة الصحفية لمدراسات كالنشر ،ط1415( ،1ىػ1995-ـ).
أبك محمد سالـ محيسف ،اليادم ،شرح طيبة النشر في القراءات العسر كالكشؼ عف
عمؿ القراءات كتكجيييا ،دار الجيؿ-بيركت.
محمد مندكر ،األدب كفنكنو ،ط ،2مطبعة نيضة مصر ،القاىرة.
المرصػػفي ،عبػػد الفتػػاح السػػيد عجمػػي2001 ،ـ ،ىدايػػة القػػارئ إلػػى تجكيػػد كػػبلـ البػػارئ،
دار الفجر اإلسبلمية  -المدينة المنكرة ،ط.1
المرعشي ،محمد بػف أبػي بكػر (ت1150ىػػ) ،جيػد المقػؿ ،د ارسػة كتحقيػؽ :سػالـ قػدكرم
الحمد ،دار عمار ،عماف ،ط1،1ـ1422( ،ىػ2001-ـ).،
مرعي ،عبد القادر  ،التشكيؿ الصكتي في المغة العربية ،ط.2002 ،1
مرعي ،عبد القادر ،المصطمح الصكتي عند عمماء العربية القيدماء في ضكء عمـ المغة
االمعاصر ،جامعة مؤتة ،ط1993 ،1ـ.
مصمكح ،سعد ،د ارسة السمع كالكبلـ،عالـ الكتب ،القاىرة1400( ،ق1980 -ـ)1 ،ـ.
مندكر ،مصطفى ،المغة بيف العقؿ كالمغامرة ،منشأة المعارؼ االسكندريو1974 ،ـ.
ابػػف منظػػكر ،جمػػاؿ الػػديف أب ػك الفضػػؿ محمػػد بػػف مكػػرـ األنصػػارم اإلفريقػػي المصػػرم،
لساف العرب ،دار صادر -بيركت(،فخـ).
مكسكاتي ،مدخؿ إلى نحك المغات السامية ،األصكات المغكية ،األنجمك1971 ،ـ.
المكسػ ػ ػػكم ،منػ ػ ػػاؼ ميػ ػ ػػدم محمػ ػ ػػد ،عمػ ػ ػػـ األص ػ ػ ػكات المغكيػ ػ ػػة ،ط1993( ،1ـ) ،ليبيػ ػ ػػا،
منشكرات جامعة السابع مف ابريؿ.
النسفي ،عبد اهلل بػف أحمػد1982 ،ـ ،مػدارؾ التنزيػؿ كحقػائؽ التأكيػؿ ،ط ،1دار الكتػاب
العربي ،بيركت.
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ىنػػداكم ،عبػػد الحميػػد ،اإلعجػػاز الصػػرفي فػػي القػرآف الكػريـ ،المكتبػػة العصػرية ،بيػػركت،
ط1،2001ـ.
كاإلشبيمي ،ابف عصفكر(669-597ق) ،الممتع الكبير في التصريؼ ،تحقيؽ :فخر
الديف قباكة ،مكتبة لبناف ناشركف،ط1،1996ـ.
ياسكؼ  ،أحمد ،جمالية المفردة القرآنية  ،إشراؼ كتقديـ  :الدكتكر نكر الديف عتػر ،دار
المكتبي لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ،دمشؽ  ،ط1419 ،2ىػ1999-ـ.
المفص ػػؿ4 ،ـ ،تحقي ػػؽ :أحم ػػد
يع ػػيش ،مكف ػػؽ ال ػػديف يع ػػيش ب ػػف عم ػػي(ت643ىػ ػػ) ،ش ػػرح
َّ
السيد أحمد ،المكتبة التكفيقية ،القاىرة.

المجالت والدوريات5

إبتساـ حسيف ،ظاىرة التفخيـ الصكتي في المغة العربية-دراسة نطقية-كصفية مخبرية ،مجمة جامعة

النجاح لؤلبحاث كالعمكـ اإلنسانية ،مجمد  ،26العدد .2012 ،4
إستيتية  ،سمير شريؼ ،ظاىرة الكضكح السمعي في األصكات ،مجمة أبحاث اليرمكؾ،
ٌ
المجمد السادس ،العدد األكؿ.1988 ،
نيػػر ،ىػػادم ،الحػػركؼ كاألص ػكات العربيػػة فػػي مباحػػث القػػدماء كالمحػػدثيف ،مجمػػة آداب
المستنصريو ،العدد(.1984 ،)8
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