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الن ْبر والتَّْنغيم في َّ
َّ
ص القرآني
الن ّ
م.د.خالد شاكر حامد
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ممخص البحث:
النص القرآني وما ليما
يتناوؿ البحث أثر النبر والتنغيـ في تحديد المعنى في
ّ
المدات
مف القيمة
إف االئتبلؼ في الحركات والسكنات و ّ
ّ
األدائية لتوضيح المعنىّ .
آنية تثير االىتماـ ببل شؾ بحسف وقعيا وتناسقيا وما
و ُ
الغّنات في اآليات والسور القر ّ
بيانية تناسب المعرفة واإلدراؾ وتؤثر في الوجداف فتناوؿ البحث
ّ
تؤديو مف معاني ّ

وداللية
وصوتية
تركيبية
المؤدى مف خبلليا في تفسير قضايا
رصد ذلؾ األثر
ّ
ّ
ّ
ّ
المحنية ووظائفو المختمفة في التعبير عف المعاني
ونحوية مف خبلؿ إدراج مستوياتو
ّ
ّ

النص القرآني  ،فجاء البحث لتسميط الضوء عمى ظاىرتي النبر والتنغيـ مف
في
ّ
توزعت كاآلتي( :مبحث النبر والتنغيـ وقيمتيما األدائية  ،مبحث
خبلؿ أربعة مباحث ّ
النبر والمناسبة الصوتية ،مبحث النبر والتنغيـ و المجانسة الصوتية  ،ومبحث َّ
النبر

والتنغيـ والفاصمة القرآنية).
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المقدمـة :
النبر  :ىو االرتكاز أو الضغط أو العمو في بعض مقاطع الكممة بالقياس
إلى المقاطع األخرى  ،ويكوف مصحوبا – أحيانا  -بارتفاع في درجة الصوت وذلؾ
في الضغط عمى مقطع خاص مف مقاطع الكممة أو عمى كممة مف كممات الجممة
ليجعمو بار از أوضح في السمع مف غيره مف مقاطع الكممة  .فيو نشاط ذاتي لممتكمـ
ينتج عنو نوع مف البروز ألحد األصوات أو المقاطع بالنسبة لما يحيط بو (ٔ).
إف لكؿ مقاـ
والتنغيـ تنويع في إدارة الكبلـ بحسب المقاـ المقوؿ فيو  ،وكما ّ
مقاالً  ،فكذلؾ لكؿ مقاؿ طريقة في أداءه تناسب المقاـ الذي اقتضاه .فيو تغيير يط أر
عمى درجة الصوت في الكبلـ المتصؿ والتغييرات الحاصمة في درجة النغمة بسبب

اىتزاز األوتار الصوتية .و ىذه التغييرات التي تنتاب صوت المتكمـ مف صعود إلى
ىبوط ،ومف ىبوط إلى صعود لبياف مشاعر الفرح والغضب والنفي واإلثبات والتيكـ
واالستيزاء واالستغراب  .وىي تحصؿ في الكبلـ لغاية أو ىدؼ يجسد المعنى،
ولمنغمة دور في إقامة الفيـ والتأثير ،وىي أصؿ في المغة المنطوقة ،والمغة المنطوقة
أصؿ المغة.
وليا دور في فصاحة المتكمّـ بما تعتمده مف التمويف الصوتي الذي تصطبغ

تغير في الداللة بما يصاحبيا مف عاطفة وانفعاؿ
تغير النغمة يتبعو ّ
ألف ّ
بو الكممات ّ
ومواقؼ يخرج الكبلـ فيو عف مجراه الطبيعي لوظيفة تؤدي الجممة (ٕ).
والصوت ال ينفصؿ عف المعنى ،فكبلىما مرتبط باألخر ارتباطا ال يقبؿ

التفرقة في النص ،واالنفعاالت عوارض النفس مثؿ الرحمة و القسوة والحزف والخوؼ
ففف اإلنساف لو عند كؿ واحد مف ىذه
والطرب والغضب والمّذة واألذى وأشباه ىذهّ ،
االنفعاالت نغمو تدؿ بو ٍ
احد واحد منيا عمى عارض مف عوارض نفسو ،وىذه إذا
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أف تأثير صوت الكممة
استُعممت ُخيِّمت إلى السامع تمؾ األشياء التي ىي دالة عمييا ّ .
يختمؼ تبعا لبلنفعاؿ الذي ىو موجود فعبلً ولكنو يختمؼ أيضا تبعا لممعنى(ٖ).

• النبر والتنغيم وقيمتهما األدائية

إف النبر في العربية لو قيمتو األدائية ،كما في قولو تعالى :
ّ
ين } (ٗ) .
ون ٍت َو َما َ ْنتُ ْم ِب ُم ْع ِ ِز َ
وو ُد َ
{ ِ َّن َما تُ َ
شي ٍ فَ َّ ِ ِ
ِ
ِ
َّ
س ُ } (٘).
وقولو تعالىَ { :و ْ
َن لمَّ ُخ ُم َ
اومَ ُموا َن َما َ ن ْمتُ ْم م ْن َ ْ
ِ
س ُه ْم } ( )ٙوقولة تعالى َْ { :ي َن َما ُكنتُ ْم
س َما ا ْ
شتََر ْوا ِب َننُ َ
وقولة تعالى ِ { :ب ْئ َ
ِ ()ٚ
ون ِم ْن ُد ِ
أف تساعد طريقة
تَ ْد ُو َ
ون المَّ }  ،ونحوىا مف الكممات المرّكبة ،إذ ينبغي ْ
األداء قي القراءة عمى ما يشير إلى إف (ما) – ىنا  -كممو مستقمّة .وبعض أمثاؿ

تمؾ الكممات ينبغي إف تق أر بنبر يبرزىا كممة واحده مثؿ:
()ٛ
ون} (،)ٜ
ين}  ،وقولة تعالى ِ ِ َ ُ َ َ { :يَّا ُك ْم َكا ُنوا َي ْع ُب ُد َ
ستَ ِع ُ
{ ِيَّا َك َن ْع ُب ُد َ ِإوِايَّا َك َن ْ
فيتحرز
يقوي اتصاليا بالكاؼ
فيكوف النبر عمى ألؼ ّ
ّ
المد في ( ّإياؾ) و ( ّإياكـ) نب اًر ّ

ضميا  .ويكوف ىذا التجنب بنبر
السكت عمى األلؼ ،وتجنب إشباع فتحة الكاؼ أو ّ
األلؼ .
ومف طريقة األداء نجد إطالة الياء مف (ليؿ) في قولؾ  ( :سير عميو لي ٌؿ ).

الضمة لما د ّؿ عميو الحاؿ عمى
وكأف ىذا ّإنما حذفت
وىـ يريدوف :لي ٌؿ طويؿّ ،
ّ
المدة – إطالة الياء – مقاـ
مد الياء نغمةٌ
إف ّ
موضعيا ،فقامت ّ
الضمة  .والشؾ ّ
ّ
معبرةٌ (ٓٔ) .

ومما يدخؿ في تنغيـ الكبلـ مراعاة مواطف الوقؼ في اإللقاء والتزاميا،إذ َّإنو
ِ
َّ ِ
ِ
ِِ
ِ
يرٍة ََنا َو َم ْن
يوجِّو المعنى ّ
ويغيره ،قاؿ تعالى{:قُ ْل َ َ
س ِبيمي َْد ُوو لَى الم َومَى َب َ
(ٔٔ)
ِ
تفصؿ في القراءة إلى ُجمؿ( :
فقد
ين }
ان المَّ ِ َو َما ََنا ِم ْن ا ْل ُم ْ
ش ِرِك َ
س ْب َح َ
ّ
اتََّب َعني َو ُ
ِ
ِ
َّ ِ
ِِ ِ
اف المَّ ِو َو َما
ُق ْؿ َىذه َسبِيمي)(،أ َْد ُعو إِلَى المو)َ (،عمَى َبص َيرٍة أََنا َو َم ْف اتََّب َعني)َ (،و ُس ْب َح َ
ِ
ِ
أف تقرير َكوف الدعوة بمنيجيا ،أو أىدافيا عمى بصيرة ،
يف) ،فواضح ّ
أََنا م ْف ا ْل ُم ْش ِرك َ
ومف اتّبعو
ىو معنى مغاير لكوف الدعي – بفطبلؽ في كؿ حاؿ – عمى بصيرة ىو َ
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تع ُّمـ الديف بعقائده وشرائعو مع
 .فالبصيرة في األوؿ خاصة بالدعوة  ،وفي الثاني ُ
الدعوة  ،إوا ْف كانا يتحققاف لو صموات اهلل عميو ولمف اتبعو دينا ودعوة (ٕٔ) .

و ِمف مراعاة مواطف الوقؼ واالبتداء قولو تعالى :
الر ِ
آم َّنا ِب ِ ُك ّّل ِم ْن ِو ْن ِد َرّْب َنا
{ َو َما َي ْعمَ ُم تَ ِْويمَ ُ ِ َّ المَّ ُ َو َّ
ون ِفي ا ْل ِع ْمِم َيقُولُ َ
اس ُخ َ
ون َ
(ٖٔ)
َوما َي َّ َّكر ِ َّ ُْولُوا األَ ْل َب ِ
اب }
ُ
َ

تـ عند قولو
فالواو متردد بيف العطؼ واالبتداء ،والمعنى يختمؼ تبعاً لذلؾ ،والكبلـ ّ
الر ِ
اس ُخ ِ ِ ِ
بِ ِو ((،
آمَّنا
)) إِالَّ المَّوُ (( ثـ استأنؼ
)) َو َّ
وف في ا ْلع ْمـ َيقُولُ َ
َ
وف َ
فالراسخوف مقطوع مما قمبو (ٗٔ) .ومف ذلؾ قولو تعالى :
س َوا ً ِم ْن َ ْ ِل ا ْل ِكتَ ِ
ُم ٌة قَ ِائ َم ٌة } (٘ٔ) .
اب َّ
سوا َ
{ لَ ْي ُ
َى ِؿ ا ْل ِكتَ ِ
اب (( ثـ أنبأ بافتراقيـ
اء ِم ْف أ ْ
فذكر أبو عبيدة الوقؼ عند قولو )) لَ ْي ُسوا َس َو ً
َى ِؿ ا ْل ِكتَ ِ
ُمةٌ قَائِ َمةٌ (( فقاؿ " :وقد ي وز ْن ي عم كالمين ،فك ّنك
اب أ َّ
فقاؿ ِ )) :م ْف أ ْ
س َوا ً ِم ْن َ ْ ِل ا ْل ِكتَ ِ
ُم ٌة قَ ِائ َم ٌة )) ومعنى قائمة
اب)) ثم قمت َّ (( :
قمت (( :ليسوا َ

()ٔٙ
فسر فقال:
مستقيمةٌ "
ّ .
وبيف األخفش ىذه اآلية بقولو  " :أل ّن قد كر م  ،ثم ّ
ون آي ِ
اب َّ ِ
(( ِم ْن َ ْ ِل ا ْل ِكتَ ِ
ات المَّ ِ )) ولم يقل  :و مةٌ ومى خالف
ُم ٌة قَائ َم ٌة َي ْتمُ َ َ
األمة  ،ألن قد كر كل ا قبل  ،وقال تعالى ( ِم ْن َ ْ ِل ا ْل ِكتَ ِ
اب )  ،فه ا قد د ّل

" (.)ٔٚ

ُمة خالف
ومى ّ :
ِ
ون ِفي
يه َ
ومف الوقؼ قولو تعالى  { :قَا َل فَِإ َّن َها ُم َح َّرَم ٌة َومَ ْي ِه ْم َْرَب ِع َ
س َن ًة َيت ُ
ين َ
األ َْر ِ
ض} (.)ٔٛ

إف
فالوقؼ ىنا يترتب عميو اختبلؼ المعنى ،ففذا وقفت عمى كممة (عمييـ ) يعني ّ
أف يكوف ُم َّ
ؤبداً ،في حيف إف وصؿ " عمييـ " بما بعدىا
التحريـ مطمؽ فيحتمؿ ْ

بالم ّدة المذكورة ( .)ٜٔومف الوقؼ
والوقؼ عمى أربعيف سنة يجعؿ التحريـ ّ
محددا ُ
ِ ِِ ِ
واالبتداء قولو تعالى ْ ِ { :ن تُْب ُدوا ال َّ َدقَات فَنع َّما َي َ ِإوِا ْن تُ ْخنُو َا َوتُ ْ تُو َا ا ْلنُقَ َار َ
ِ
ير }(ٕٓ)  ،فقد جزـ الراء
س ّْي َئ ِات ُك ْم َوالمَّ ُ ِب َما تَ ْع َممُ َ
فَ ُه َو َخ ْيٌر لَ ُك ْم َوُي َكنّْ ُر َو ْن ُك ْم م ْن َ
ون َخ ِب ٌ
مف ( ُي َكفِّر) نافع  ،وحمزة  ،والكسائي  ،ورفعيا الباقوف .
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فم ْن زم لم يبتدئ بقول (ونكنّر ) ألن معطوف ومى
قاؿ ابف غمبوف َ ":
موضع النا من قول تعالى (( :فَ ُه َو َخ ْيٌر لَ ُك ْم )) .فهو متعمق ب ِ .إواما من رفع فم
تقديران  :حد ما  :ن ي عمون الواو في قول " نكنّ ُر" واو وطف لالشتراك  ،فعمى
ا

يبتدئ ب أل ّن متعمّق بما قمب من المبتد والخبر في قول (( فهو خير لكم

)) وطناً ومي بتقدير  :ونحن نكنر ونكم  .وا خر ّ :ي عل الواو وطناً لالشتراك
بل ي عمها لعطف ممة ومى ممة .فعمى

 ،ومنقطع مما قمب " (ٕٔ).

ا ي وز ل ن يبتدئ ب ألن مست نف

ومف العرب مف ُيتبع أواخر الكمـ ىاء السكت في الوقؼ ُ ،ويمقييا في األدراج
 ،ومف عادة العرب الوقؼ عمى أواخر الكمـ المتحركات في الوصؿ بالسكوت .
بأف بعض العرب كره الوقؼ
والوقؼ بياء السكت ىو مف سمات الميجات
ّ
البدوية ّ
فأمتد نفَسو حتى ُسمعت الياء .
عمى الحركة القصيرة أو الطويمة ،
ّ
كتابيو ))
وأنت تبلحظ ىاء السكت وأثرىا في سورة الحاقة في قولو تعالى ((
ْ
سمطانيو ))  ،فالعربي ينفر مف الوقؼ عمى المقطع
ماليو )) و((
و(( حسابيو )) و((
ْ
ْ

أف
المفتوح فيطيؿ َنفَ َسو بعد ىذه الحركة بحيث تتولّد ىاء ،فيكوف ذلؾ إمارة عمى ّ
أف تمحؽ ىاء السكت
الحنجرة قد لفظت آخر أصواتيا الكبلمية  ،والغالب في العر ّبية ْ

أف تكوف جزء مف بنية الكممة  ،يحرص
أصوات الحركات القصيرة عند الوقؼ بشرط ْ
المتكمـ عمى إظيارىا ،وعمى ىذا ال تمحؽ ىاء السكت حركات اإلعراب (ٕٕ) .فيذه
أف ُيسكت عمى
الياء أدخمت ّ
لتبيف بيا حركة ما قبميا؛ إذ المسكوت عميو ساكف ف ُك ِره ْ
فتبيف
يفرؽ بينيا وىي متحركة في الوصؿ وبينيا وىي ساكنة في الوصؿ ّ
الياء فبل ّ

ألف المسكوت عميو إذا كاف متحركاً في الوصؿ مس ّكف في
حركتيا بيذه الياء ّ ،
الوقؼ  ،إواذا كاف ساكنا بالوصؿ ساكف في الوقؼ (ٖٕ).

إف ظاىرة إثبات ىاء السكت في تمؾ الكممات قد تجاوزت مجرد المحافظة عمى
ّ
تنغيمية في ىذه الكممات حيف تتألؼ مع
الحركة القصيرة وتبيينيا إلى وظيفة صوتية
ّ
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ذلؾ الوقع الذي يتصاعد مع رؤوس اآليات عمى طوؿ السورة كميا  ،والذي يساىـ
في تشكيؿ الجو ترسمو معاني كمماتيا .
• النبر والمناسبة ال وتية
استعمؿ التركيب القرآني التفخيـ الصوتي بما يوحي بو مف الفخامة وسيمة

مية في قولو تعالى َ { :واأل َْر ِ
ط َحا َا }
ض َو َما َ
القس ّ
مف وسائؿ التأكيد لدعـ الجممة َ
ألف الداؿ في ( دحاىا ) إذا لحقتيا التفخيـ صارت
 ،فصحب القسـ مع مف التأكيد ّ

(ٕٗ)

اىا) فاستبدؿ صفة التفخيـ بصفة الترقيؽ (ٕ٘).ومف التفخيـ قولو تعالى:
طاء (طَ َح َ
سطُ } ( ، )ٕٙفقولو ( يبسط – يبسطو ) في تفخيـ السيف إيحاء
{ َوالمَّ ُ َي ْق ِب ُ
ض َوَي ْب ُ
( )ٕٚ

جدّية الوعد مف اهلل سبحانو بالمضاعفة .
داللي بانقبلبيا صاداً دليؿ عمى ّ
واجتمع التفخيـ في ثبلثة حروؼ مفخمة في (يصطرخوف ) مف قولو تعالى َ { :و ُ ْم
ط ِر ُخ َ ِ
يها} ( ، )ٕٛإذ اجتمعت الصاد والطاء المنقمبة مف تاء ( افتعؿ ) والخاء
َي ْ َ
ون ف َ
دوي وصخب ٍ
عاؿ مستغيث أوحي بو التفخيـ
 ،وىي محاكاة ألصداء صراخيـ ولو ّ

فكأف ارتفاع أصواتيـ بالصراخ ومشاركتيـ جميعاً فيو وتكرار
في أصوات الفعؿ ّ ((،
يعبر عنو بالفعؿ المجرد  ،فيقاؿ مثبل  ( :وىـ يصرخوف فييا
ذلؾ منيـ ال يكفي ْ
أف َ

) فجاءت تاء االفتعاؿ لتد ّؿ عمى المبالغة في إيقاع حدث  ،وقد قصد ليا أف تجاور

الصاد المطبقة فتتحوؿ بالمجاورة إلى التفخيـ ليكوف في تفخيميا فضؿ المبالغة في

إيقاع الفعؿ ))( .)ٕٜ

جني مبحثا في بياف الصمة بيف الصوت وما يد ّؿ عميو بمحاولتو
وعقد ابف ّ
الربط بيف داللة الكممة وجرس أحد حروفيا  ،فالقبض – بالضاد – باليد كميا ،
إف الضاد لتف ّشييا واستطالة مخرجيا
والقبص – بالصاد – بأطراؼ األصابع  ،وذلؾ ّ
جعمت عبارة عف األكثر ،والصاد لصفائيا وانحصار مخرجيا وضيؽ محميا جعمت
عبارة عف األقؿ.

( ٖٓ)

األليف و
جعؿ الحرؼ األضعؼ و َ
وتجد المناسبة بيف الحرؼ ومعناه في ْ
ِ
وجعؿ الحرؼ
األخفى واألسيؿ و
األىمس لما ىو أدنى وأضعؼ عمبلً أو صوتاً ْ ،
َ
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ِ
المد
حساً  ،وذلؾ نحو ّ
األقوى واألشد واألظير واألجير لما ىو أقوى عمبلً وأعظـ ّ
مد و زيادة جذب فناسب الطاء التي ىي أعمى مف
ألنو ّ
ففف فعؿ المطّ أقوى ّ
والمطّ ّ ،
وقصـ ،فالصاد لؤلقوى والسيف لضعفيا
قسـ
سد
ّ
الداؿ  .و الفعميف ّ
َ
وصد ،والفعميف َ
لؤلضعؼ  )ٖٔ( .و ِ
كسر
:
نحو
الفعؿ
ير
ر
تك
عمى
دليؿ
الفعؿ
في
العيف
ار
ر
تك
ف
م
ّ
وقطعّ وفتّح وغمّؽ ،فأقوى المفظ دليؿ عمى قوة الفعؿ (ٕٖ).
غني بأف يأتي
فصفة الصوت ّ
تؤدي دو اًر ميما في محاكاة المعنى  ،والقرآف ّ
أف تأتي المفردات التي تحتوي
عمى مستوى المفردة صوت أو أكثر يحاكي الحدث  ،و ْ

لتصور في مجموعيا الحدث تصوي ار عاماً ،
موزعة عمى أجزاء الجممة
أصواتاً ّ
ّ
الفني أعمؽ أث اًر وبيانا لمصورة .
ويكوف عمى مستوى األداء ّ
ت
أف العرب تستفيـ بالتوبيخ وال تستفيـ ،فيقولوف َذ ْ
ىب َ
و ِم ْف محاكاة المعنى ّ
ففعمت وفعمت (ٖٖ) .ومف ذلؾ قولو تعالى ْ َ ْ َ { :بتُ ْم طَ ّْي َب ِات ُك ْم } (ٖٗ) ،وقولو تعالى :
ان َ ا م ٍ
ين } (ٖ٘) ،عمى إرادة التوبيخ ،
{ ْ
ال َوَب ِن َ
َن َك َ َ
قاؿ الفراء  " :قر ا الحسن الب ري و بو عنر المدني با ستنهام ( َ ْن كان )

وبعضهم ( ْن كان )  ،ب لف واحدة بغير استنهام  ،و ي في ق ار ة وبد اهلل :
ٍ
حالف مهين ْن كان))  :تطع ْن كان – ألن كان ا مال .ومن
((و تُ ِطع ْ كل
ألن كان ا مال وبنين تطيع ؟ ِإوا ْن شئت
وب َخ
قر ْ ( :ن كان ا مال وبنين) فإ ّن َّ
ّ
قمت :

ألن كان ا مال وبنين  ،ا تميت ومي آياتنا قال  :ساطير األولين  ،وكل حسن "
ّ
(.)ٖٙ
ومف إرادة االستفياـ عمى معنى اإلنكار قولو تعالى :
ِ
س َر ِائي َل} (،)ٖٚ
{ َوِت ْم َك ِن ْع َم ٌة تَ ُم ُّن َها َومَ َّي ْ
َن َوب َّْد َت َبني ِ ْ
عمى إرادة االستفياـ بتقدير َ :أو تمؾ نعمة ،والسياؽ يؤ ّكد ىذا المعنى  ،فقد جاءت
رد موسى (.عميو السبلـ ) عمى قوؿ فرعوف (( ألَـ نربؾ فينا وليدا
اآلية في سياؽ ّ
ولبثت فينا مف عمرؾ سنيف)) فأنكر موسى (عميو السبلـ ) امتنانو عميو  ،وأبطمو مف
أف حقيقة إنعامو عميو تعبيد بني إسرائيؿ ؛ ألف ّ تعبيدىـ وتعذيبيـ
أصمو ّ ،
وبيف ّ
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يمتف عميو
وتيديدىـ بذبح أبنائيـ ىو السبب في وصولو إليو ،وتربيتو عنده  ،فكيؼ ّ
باستعباد قومو ،وىو استفياـ إنكاري فيو مف التيكـ والسخرية مافيو  ،إواّنما حذؼ

الرد  ،ووفاء لمرعاية التي وجدىا في بيت
ىمزه االستفياـ حفظاً
لحدة ّ
لممودة وتخفيفاً ّ
ّ
()ٖٛ
المنسرون ومى هة اإلنكار ْن تكون تمك نعمة
خر
"
:
الزجاج
قاؿ
.
فرعوف
ّ

وب ْدت َ بني سرائيل ،والمنظ لنظ
 ،ك ّن قال  :ف ّية نعمة لك
ومي في ْن ّ
ّ
خبر"(.)ٖٜ
(ٓٗ)
ِ
المطولة عمى
ة
ز
باليم
،
آمنتُ ْم ِب ِ }
ومف ذلؾ قولو تعالى  { :قَا َل ف ْر َو ْو ُن َ
ّ
المبدلة مف اليمزة الثانية
االستفياـ ،
القراء لؤللؼ ّ
ّ
وبالمد عمى لفظ الخبر  .إواثبات ّ

قاؿ أبو منصور األزىري َ " :من قر ( آمنتم ) بوزن (وامنتم ) فمنظ لنظ
ومن قر  ( :آمنتم )
الخبر ومعنا لالستنهام ّ ّ ،ن ح ف حدى الهمزتين َ .

مطولة ف ار ارً
مطولة فهو استنهام عل حدى الهمزتين لنا ّ
بوزن ( وامنتم ) بهمزة ّ
وم ْن قر ( آمنتم ) بهمزتين  ،الثانية ممدودة فان عل
من ال مع بين الهمزتين َ .
الهمزة الثانية لنا ممدودة ك ار ية ال مع بين الهمزتين يضا وكل لك ائز" (ٔٗ).
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• النبر والتنغيم والم انسة ال وتية
ط
ِمف المجانسة الصوتية في الحرؼ القرآني قولو تعالى  { :ا ْ ِد َنا ال ّْ َار َ

ا ْلم ِ
يم } (ٕٗ)،
ُ ْ
ستَق َ
ففف مخرج السيف والصاد مف طرؼ المساف  ،فيما بينو وبيف الثنايا  ،والسيف والصاد
ّ

يتعاقباف في كؿ حرؼ فيو ( غيف أو قاؼ أو طاء  ،أو خاء ) قاؿ أبو عمي الفارسي
ّ " :ن الطا حرف مستع ّل يت ّعد من مخر ها لى الحنك  ،ولم يت ّعد السين
ت عد ا  ،ف ُكر الت ّعد من التس ّنل  ،ف بدل من السين حرفا من مخر ها في ت ّعد
الطا  ،فتالئم الحرفان  ،و ار ك ّل واحد منهما وفق احب في الت ّعد  ،فزال
باإلبدال ما كان ُيكر من الت ّعد ون التس ّنل " (ٖٗ).

فالسيف حرؼ ميموس فيو تس ّفؿ ،بعدىا (الطاء ) وىو حرؼ مطبؽ مجيور
تصعد  ،ولما قربت السيف مف الطاء
أف يخرج المفظ مف تس ّفؿ إلى
صعب ْ
ّ
مستع ّؿ ُ ،
بدؿ منيا حرؼ يوآخي السيف في المخرج والصفير ،و يوآخي الطاء في اإلطباؽ

متصعداً منطبقاً بالحرفيف معاً(ٗٗ).
واالستعبلء وىو الصاد  ،فعمؿ المساف عمبلً واحداً
ّ
الحمد لُمو ) برفع الداؿ والبلـ ،
ومف المجانسة في الخفّة والثقؿ ،قراءة مف ق أر ( ُ
وقراءة مف ق أر( ِ
الحمد لِمو)(٘ٗ) بكسر الداؿ ولبلـ ؛ وذلؾ ليخرج الكبلـ مف مخرج واحد
الفراء بما جاء في كبلـ العرب  ،وعمؿ األمر تعميبل صوتيا
في الخفّة والثقؿ ،و ّ
احتج ّ
ِ
الكممة كثرت ومى
الحمد ) فإ ّن قال
 ،فيقوؿ  " :و ّما َمن خنض الدال من (

لسنة العرب حتى ارت كا سم الواحد فثقل وميهم ْن ي تمع في اسم واحد من
ضمة بعد ا كسرة  ،و كسرة بعد ا ضمة ،وو د الكسرتين قد ت تمعان في
كالمهم ّ
ا سم الواحد مثل ِ ِ ( :بل ) فكسروا الدال ليكون ومى المثال ال ي ِمن سمائهم .

و ّما ال ين رفعوا الالم ف ّنهم رادوا المثال األكثر من سما العرب ال ي ت تمع في
العقُب)"(.)٤٦
الضمتان مثل ُ ( :
الحمُم و ُ
ّ
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ض ِ
وب َعمَ ْي ِي ْـ ) ( ،)ٗٚنسمعُ (عمي ِيـ ) بكسر الياء
وفي قولو تعالى َ ( :غ ْي ِر ا ْل َم ْغ ُ
و(عمييُـ ) بضـ الياء  ،وىما لغتاف  ،لكؿ لغة مذىب في العربية  ،فمف رفَع الياء
فأنو استثقؿ
وم ْف َك َسر الياء ّ
ّ
فاف الياء أصميا رفع في نصبيا وخفضيا ورفعيا َ ،

الضمة في ( الياء ) وقبميا ( ياء) ساكنة  ،فكسر الياء لمكاف الياء (.)ٗٛ
ّ
()ٜٗ
بضـ العيف مف (
ت ِم ْن ا ْل ِك َب ِر ِو ِتيِّا }
ونسمع قولو تعالى َ { :وقَ ْد َبمَ ْغ ُ
ّ ،
ِِ
ِ
فمف َكسر أوائؿ ىذه المصادر فممجاورة الياء وجذبيا
ُعتّياً ) وبكسر العيف ( عتّياً ) َ .

ضـ
ماقبميا إلى الكسر ّ
ومف ّ
ألنو يثقؿ عمى لساف العربي االنتقاؿ مف ّ
ضـ إلى كسرَ .
الضـ (ٓ٘).
أوائؿ ىذه المصادر فاألصؿ فييا
ّ
ومف األثر الصوتي في اإلتباع قولو تعالى  { :قُ ِل ْاد ُووا المَّ َ ِ
َو ْاد ُووا
(ٔ٘)
وبضميما  .فمف
الر ْح َم َن }
َّ
 ،بكسر البلـ مف ( قؿ ) وكسر الواو مف ( أو) ّ ،
ضمة اليمزة مف ( ادعوا ) عمييما  ،ومف كسرىما فبلجتماع
فأنو أوقع
ضميا ّ
ّ
ّ
كسر فال تماع الساكنين
الساكنيف  .قاؿ أبو المنصور األزىري  " :ما لغتان فمن َ

الضم لو بتدئ بها  ،فمما سقطت في
ففن لف الو ل كان حقها
ضم
ّ
ّ
 ،ومن ّ
(ٕ٘)
ضـ النوف وكسرىا في
وجاء
.
ضمتها لى الحرف ال ي قبمها "
الو ل نقمت ّ
ّ

(ٖ٘)
قولو تعالى ِ { :
لما احتاج إلى حركة ىذا
او ُب ُدوا المَّ َ}
ضـ النوف ّ
َن ْ
فأنو ّ
فمف ّ
َ ،
الضمة ليأتي بالمفظ
الضمة
ضمة ،فأتبع
ّ
ّ
الحرؼ كره أف يخرج بالحركة مف كسرة إلى ّ

(ٗ٘)
كسر النوف فبلجتماع الساكنيف.
ف
وم
.
مف موضع واحد
َ
َ
س } (٘٘)  ،بكسر حرؼ
ُم ِ ُّ
وجو قولو تعالى { :فَِف ّْ
ومف إتباع الكسرة الكسره ّ
الس ُد ُ
أف ال يخرج مف
الجر الـ الممؾ وكسر اليمزة إتباعاً لحركة حرؼ الجر ،وىذا تفضيؿ ْ

عمي الفارسي  " :وو ّ قول حمزة والكسائي ّن الهمزة
كسر إلى ّ
ضـ  .قاؿ أبو ّ
حرف ُمستثقل بد لة تخنينهم لها ف تبعو ا ما قبمها من اليا والكسرة ليكون العمل
فيها من و

واحد" (.)٘ٙ

ضـ الشفتيف مف غير صوت ُيسمع  .وتكوف ىذه
وأنت تجد ظاىرة اإلشماـ في ّ
الظاىرة في الحروؼ إ ْذ يذيؽ الناطؽ الحرؼ صوت آخر  ،كفذاقة الصاد صوت
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س َت َومَ ْي ِه ْم ِب ُم ْي ِط ٍر }
الزاي في قولو تعالى  { :لَ ْ
بمسيطر) ولكف ثقؿ عمى العرب أف يعمؿ المساف منخفضاً ومستعمياً في كممة واحدة
()٘ٚ

 ،واألصؿ فييا بالسيف (

 ،فقمبوا السيف إلى الصاد ألنيا مؤاخية لمطاء في اإلطباؽ ومناسبة لمسيف في اليمس

أشـ الزاي فأنو يؤاخي السيف
 ،ليعمؿ المساف فييما
ّ
متصعداً في عمؿ واحد  ،ومف ّ
في الصفير ويؤاخي الطاء في الجير  ،فالعمّة في ىذا اإلشماـ ىي عمّة اليمس

والجير  ،وىي كميا لغات وردت عف العرب (.)٘ٛ
وجاء اإلشماـ في قولو تعالى ِ َ { :إوِا َ ا ِقي َل لَ ُه ْم }( ،)ٜ٘في بناء الفعؿ لممجيوؿ (
الضـ  ،فجاء باإلشماـ ليكوف دليبل عمى ىذا األصؿ ،
قيؿ) ،فاألصؿ في فاء الفعؿ ّ

ففف عمّة الثقؿ ماثمة أمامو فاستثقؿ الكسر عمى الواو التي كانت
كسر فاء الفعؿ ّ
ومف َ
َ
عيف الفعؿ في األصؿ  ،فنقمت الكسرة إلى الفاء بعد زواؿ حركة الفاء  ،فانقمبت الواو
ففنو
كسر فبلستثقاؿ
ضـ ّ
ياء النكسار ما قبميا (( َمف َ
ّ
الضمة مع كسرة الواو ،ومف ّ
لضمة خفيفة يجفو
يطوع لسانو
شـ وال يشبع
ّ
ّ
ُي ّ
الضـ  ،والعربي الناشئ في البادية ّ
عنيا لساف الحضري المتكمّؼ ))(ٓ.)ٙ

ومف ظاىرة التخفيؼ الصوتي االختبلس الحركي ّ  ،واختبلس الحركة تعني
ضد اإلشباع  .فمف ق أر قولو تعالى { :و ِرَنا م َن ِ
اس َك َنا }
النطؽ بيا سريعة ،وىو ّ
َ
َ
(ٔ ،)ٙبيف كسر اليمزة واإلسكاف فبل يجزـ وال يث ّقؿ  ،واألصؿ فييا ْ ( :أرئِنا ) فيمف
ق أر ( ِأرنا ) بالكسر  ،والكسرة – ىنا – ىي كسرة اليمزة التي أُلقيت وطرحت حركتيا

لما حذفت اليمزة تركت الراء عمى
عمى الراء  .ومف ق أر ( ْأرنا ) بسكوف الراء ّ ،
ففنو ّ
حاليا  .واختبلس الكسر مأخوذ عف العرب الذيف يكرىوف التثقيؿ(ٕ.)ٙ
وبوا
وكاف أبو عمرو يختمس حركة اليمزة في ( بارئكـ ) مف قولو تعمى  { :فَتُ ُ

(ٖ)ٙ
ِلَى َب ِ
بأف يأتي ببعض الحركة كراىية توالي
ارِئ ُك ْم }
 ،وىو نوع مف التخفيؼ ْ
الحركات وثقميا  .واختمس الميـ األولى مف ( نطعمكـ ) في قولو تعالى َّ ِ { :ن َما
(ٗ)ٙ
ِ ِ َّ ِ
ُن ْ ِ
بضميا  .وىذا االختبلس
القراء
طع ُم ُك ْم ل َو ْ الم }  ،لتوالي الحركات  ،وسائر ّ
ّ

231

مجلة ديالى /

العدد الثاني والخمسون
2011

ألن ما بعد الطا من قول (
عند تتابع الحركات  .قاؿ أبو عمي ّ الفارسي  " :ا ّ
ّنما نطعمكم ) ومى لنظ يستثقل ،ف سكن لمتخنيف " (٘.)ٙ
و ِمف الحذؼ الصوتي لكثرة االستعماؿ ح ْذؼ األلؼ مف (باسـ) في قولو تعالى:

ِ ِ ()ٙٙ
اسِم َرّْب َك ا ْل َع ِظ ِيم
الر ْح َم ِن َّ
سِم المَّ ِ َّ
س ّْب ْ ِب ْ
{ ِب ْ
الرحيم}  ،إواثبات اإللؼ في قولو  { :فَ َ
()ٙٚ
اسِـ ) تخفيفاً ،وتقميؿ الكثير إذا ُعمـ معناه.
}  ،فحذفت (األلؼ) مف ( بِ ْ

الر ِح ِيم ) ول السور والكتب،
الر ْح َم ِن َّ
سِم المَّ ِ َّ
قاؿ الفراء ِ " :إوانما ح فو ا من ( ِب ْ
ألنها وقعت في موضع معروف ي هل القارئ معنا  ،و يحتاج لى ق ار ت ،
ألن من ش ن العرب اإلي از وتقميل الكثير ا ُورف معنا ،
ّ
فاستخف طرحها ّ
اسِم َرّْب َك ) ألنها تمتزم ا ا سم  ،و تكثر مع
س ّْب ْ ِب ْ
وُثبتت في قول ( فَ َ
ككثرتها مع ( اهلل ) تبارك وتعالى " (.)ٙٛ
ؼ األلؼ مف صيغة األمر في ( َسأ َؿ )( :
و ِمف الحذؼ لكثرة االستعماؿ َح ْذ ُ
َس ْؿ ) .قاؿ تعالى:
ِ
س َر ِائي َل } ( )ٜٙفجاء القرآف بحذؼ اليمزة وتَْركيا  .قاؿ الفراء  " :تهمز
س ْل َبني ِ ْ
{ َ
س ل ) ب لف ِ .إوا ّنما تُرك مز ا في
في شي من القرآن ،ألنها لو مزت كانت ( ٱ ْ
الدور في الكالم فم لك ترك مز كما قالوا ُ :كل ْ  ،و ُخ ْ ،
األمر َخا ّ ة أل ّنها كثيرة ّ
فمم يهمزوا في األمر ،و مزو في النهي وما سوا  .و قَد تهمز العرب  .ف ّما في

القرآن فقد ا بترك الهمز" (ٓ.)ٚ

الفراء ح ْذؼ األلؼ مف ( ما ) في االستفياـ خاصة إذا اتصمت
وسوغ ّ
ّ
ألنيا مع الخافض بمنزلة الشيء الواحد  ،فقاؿ في
بالخافض اكتفاء بفتحة الميـ ؛ ّ
ِ
ِ
مو َن } (ٔ (( ، )ٚنقصت األلؼ مف قولو
سُ
الم ْر َ
تفسيره لقولو تعاؿ  { :فَ َناظ َرةٌ ِب َم َي ْر عُ ُ
بأي شيء يرجع المرسموف  ،إواذا كانت (ما ) في موضع (
ألنيا في معنى ِّ
( بِ َـ ) ّ
أي ) ثـ ُوصمت بحرؼ خافض نقصت األلؼ مف (ما ) ُليعرؼ االستفياـ مف الخبر .
ّ
إف أتممتيا
عـ يتساءلوف ) النبأ  ،ٔ/و ْ
فيـ كنتـ ) النساء  ،ٜٚ /و( ّ
ومف ذلؾ قولو ( َ
(ٕ)ٚ
فصواب))
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وقد يحذؼ الحرؼ ويتج أز عنو بالحركة المناسبة ِ .
فمف ذلؾ حذؼ ياء المتكمـ
ُ
واالجتزاء بالكسرة واف لـ تكف ياء المتكمـ مف الحروؼ في قولو تعالى  { :قُ ْل ْاد ُووا
يدوِني فَالَ تُ ِ
ِ
نظ ُر ِ
ألف
فحذؼ الياء واجت أز بالكسرة :
ون } (ٖ،)ٚ
ُ
َ
ش َرَكا َ ُك ْم ثَُّم ِك ُ
كيدوف ؛ ّ
فيو اجتزاء في الكبلـ وقد طمب منيـ عدـ الميمة في االنتظار  ،وعدـ االنتظار ىو
المناسب لسياؽ اآلية  ،فقد ذكر في ىذه السورة تعجيؿ العقوبات لمستحقّييا في الدنيا
ومي النوا ل من الكالم ت ري م رى
 .قاؿ الطبري " :والكسر ف
 .وقال بو ّ
القوافي تماوها في ّن النا مة آخر ا ية كما ّن القافمة آخر البيت  ،وقد
اليا ات " (ٗ.)ٚ
لزموا في القوافي ح ف

ألنيا كالصمة إذ سكت
فح ْذؼ الياء واالكتفاء بالكسرة التي قبميا دلي ٌؿ عمييا ّ
فحذفت  .وقد ُحذفت الياء مف فعؿ اإلتياف لمداللة عمى
وىي آخر الحروؼ واستُثقمت ُ
ِ
س ِ َّ ِبِإ ْ ِن ِ }(٘ ،)ٚفذكر اهلل
يْوَم َي ْت َ تَ َكمَّ ُم َن ْن ٌ
سرعة اإلتياف في قولو تعالى َ {:
تردد .ذكر
ففنو ّ
سبحانو في عدة مواضع مف السورة تعجيؿ الذيف كفروا ليذا العذاب ّ ،
وتردد الوعد بقرب حمولو  ،وكذلؾ حذؼ التاء مف الكبلـ
استعجاؿ العذاب مف ناحية ّ
مف فعؿ التكمّـ فقاؿ سبحانو ( تكمّـ ) ولـ يقؿ ( تتكمـ ) إشعا اًر بقمّة الكبلـ في ذلؾ
الوقت(.)ٚٙ

ض ِ
او ْن َها
س َن ًة ُي َ
ومف حذؼ النوف لمتنبيو عمى المعنى قولو تعالى ِ َ { :إوِا ْن تَ ُك َح َ
()ٚٚ
إف الحسنة إوا ْف كانت صغيرة المقدار
}
ُ ،حذفت النوف مف ( تَ ُكف ) لمتنبيو عمى ّ
ففف إلى اهلل تعالى تضاعيفيا  ،ومثميا قولو تعالى  {:فَالَ تَ ُك ِفي
حقيرة في االعتبار ّ
ٍ
ونيي لو عف
تثبيت لمرسوؿ صموات اهلل عميو
ِم ْرَي ٍة ِم ْن ُ }( )ٚٛفجاء الحذؼ في
ٍ
أف ال يكوف في شيء مف المرية
الريب والريبة ؛ وذلؾ ّإنو طمب مف الرسوؿ األكرـ ْ
أصبلً  ،فناسب ىذا الحذؼ المعنى  ،وذلؾ لداللة السرعة في وقوع الفعؿ مف الفاعؿ

وسيولتو .والعرب ال تجد حرجاَ في االكتفاء بالحركة بدؿ الحرؼ ،إ ْذ ىو ضرب مف
التخفيؼ في النطؽ.
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وذكر أبو عبيدة مف طرؼ خفي السبب الصوتي الذي مف أجمو ُحذفت األلؼ
س ُ ُدوا لِمّ ِ }( ،)ٜٚوفي اجتماع ( يا )
مف كممة (اسجدوا )في قولو تعالى َ َ { :ي ْ
لمتنبيو وفعؿ األمر ،قاؿ " :و

لمتنبي

اليا التي قبل األلف في (اس دوا ) تزيد ا العرب

ا كانت لف األمر التي فيها من لنات الو ل نحو قولك  :اضرب يا فتى

واس د و سمم "

(ٓ)ٛ

 .والمعنى عند عممائنا ( :أال يا ىؤالء اسجدوا ) فيضمر ىؤالء ،

ويكتفي منيا بقولو ( يا ) والفعؿ عمى ّنية األمر ،يقوؿ األخفش في تعميمو ليذه اآلية
كأنو قاؿ ليـ ( أال اسجدوا ) وزاد بينيا
 (( :وقاؿ بعضيـ ( أال يسجدوا ) فجعمو أم اًر ّ

( يا ) التي تكوف لمتنبيو  ،ثـ أذىب ألؼ الوصؿ التي في ( اسجدوا ) وأذىب األلؼ
التي في ( يا ) ألنيا ساكنة لقيت السيف فصارت  :أالَ يسجدوا )) (ٔ.)ٛ

• َّ
النبر والتنغيم والنا مة القرآنية
وتصور شامؿ لمظاىرة الصوتية ذ َكر الفراء المشاكمة في
ِمف أجؿ فيـ دقيؽ
ّ
تفسيره لقولو تعالى :
ق ِ
ان ِم ْن َومَ ٍ
ق } (ٕ،)ٛ
{ َخمَ َ
س َ
اإل ْن َ
ألن اإلنسان في معنى مع  ،ف ب
فقاؿ  ":قيل ِ :من َومَق ِ ،إوا ّنما ي َومَقَة ّ ،

بالعمق لى ال مع لمشاكم ر وس ا يات " (ٖ .)ٛوقاؿ في تفسيره لقولو تعالى { :
(ٗ)ٛ
َولِي ِد ِ
فح فت اليا  ،كما قال {:الَّ ِ ي
ين } " :ولَم يقُل :ديني؛ ألن ا يات بالنون ُ
َ
(٘)ٛ
ين *والَّ ِ ي ُو ي ْ ِ ِ
ِ
ِ
س ِق ِ
ين} الشع ار . " ٧٩-٧٨/
َ ُ
طع ُمني َوَي ْ
َخمَقَني فَ ُه َو َي ْهد ِ َ
ِ
ِ ِ
ِ
آوى }( ،)ٛٙوقولو
يماً فَ َ
المشاكمة وظيور المعنى قولو تعالى َ { :لَ ْم َي ْد َك َيت َ
وم ْف عمّة ُ
()ٛٚ
ِ
أف (آوى) و(أغنى ) ُيراد بيا فآواؾ
َ { :و َو َ َد َك َوائ َالً فَ َ ْ َنى }  ،إ ْذ ذىب إلى ّ
لكف الكاؼ ُحذفت منيما  .قاؿ الفراء  " :ف رى ومى طرح الكاف لمشاكمة
وأغناؾّ ،
()ٛٛ
فضؿ ح ْذؼ الياء مف كممة (
ر وس ا يات  ،وألن المعنى معروف "  .كما ّ
()ٜٛ
يسري ) في قولو تعالى َ {:والمَّ ِ
يل ِ َ ا َي ِ
حب
سر }  ،معمبل ذلؾ بقولو  " :وح فُها ُّ

ألن العرب قد تح ف اليا وتكتني بكسر ما قبمها
لي ؛ لمشاكمتها ر وس ا يات ،و ّ
ّ
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(ٓ)ٜ
مد طويؿ فجنحت بعض القبائؿ العربية إلى
منها "  .والحذؼ ىنا لمياء ّأنو صوت ّ
تقصيره  ،فضبل عف توافؽ رؤوس اآليات.

و ِمف العدوؿ لممشاكمة بيف رؤوس اآليات قولو تعالى :
ط َم ُة * َن ُار المَّ ِ ا ْل ُموقَ َدةُ * الَّ ِتي تَطَّمِعُ َومَى األَف ِْئ َد ِة * ِ َّن َها َومَ ْي ِه ْم
{ َو َما َْد َار َك َما ا ْل ُح َ
ٍ (ٔ)ٜ
َّدة }
ُمو َ َدةٌ * ِفي َو َم ٍد ُم َمد َ

بأف األفئدة في معنى القموب  ،وعدؿ إلييا لممشاكمة بيف رؤوس اآليات  .وال
فالقوؿ ّ
حس العربية المرىؼُ ،ليقاؿ فييما برعاية الفاصمة
تترادؼ األفئدة والقموب في ّ
حس العضوية التي يحتمميا لفظ القموب ،فيما
فحسب ،بؿ في تخميص األفئدة مف ّ
الخصوصية في الداللة المعنوية لمفؤاد وقَع االختيار
ألِؼ العرب مف لغتيـ وبيذه
ّ

عميو  ،وىذا اإليثار لؤلفئدة عمى القموب  ،ومبلحظة النسؽ المفظي و الجرس
الصوتي .

فالقرآف الكريـ يختار الفاصمة بدقّة عجيبة تتوافؽ مع اإليقاع العاـ لآليات
بفف الكبلـ وسمع الفاصمة أدرؾ
السابقة والبلحقة ،والسامع إذا كاف ذا نظر ثاقب ّ

المتدرجة في المعنى والتأثير
موقعيا مف الكبلـ  .فمف التناسؽ النفسي والخطوات
ّ
لمنص القرآني في قولو تعالى :
الروحي
ّ
ِ
ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
{ و و ي ٍِ ِ
يها ِ ي ًة *
س ْع ِي َها َراض َي ٌة * في َ َّنة َوال َية * َ تَ ْ
س َمعُ ف َ
ومئ َناو َم ٌة * ل َ
ُُ ٌَ َ
(ٕ)ٜ
ِ
ِ
ين َ ِ
وو ٌة }  ،فقاؿ مرفوعة
يها َو ٌ
اب َم ُ
وض َ
وو ٌة * َو ْك َو ٌ
س ُرٌر َم ْرفُ َ
ارَي ٌة * ف َ
ف َ
يها ُ

يقؿ مرفوعات  ،وقاؿ موضوعة ولَـ يقؿ موضوعات؛ ليتحقؽ الجرس الموسيقي
ولَـ ُ
المتناغـ فتذىب الروح في عالـ مف األجواء الروحية  .واالستغناء بمفظ عف آخر
لدواع سياقية ويختار المفظ بدقّة متناىية منيا لفظة ( ِمد ار ار ) نوح  ،ٔٔ/إذ وقَع

االختيار عمييا لتتوافؽ مع الفواصؿ ووكماال،سورة – إس ار ار – غفّا ار – مد ار ار ، -

ولكنو – ىنا -
أف القراف يستعمؿ صيغة (غفور ) في كثير مف الفواصؿ ّ ،
كما ّ
يستغني عنيا بػ(غفّا ار) لتتوافؽ الفواصؿ في السورة (ٖ.)ٜ
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وتأتي الفاصمة لوظائؼ معنوية تغني ما سبقيا مف صدر اآلية أواليات وذلؾ
بضرب مف المبالغة والتأكيد الذي يتجاوز المعنى العاـ ويزيد عميو جماال وكماال ،
فجاء اإليقاع والتنغيـ القرآني قوياً في قولو تعالى :
ٍِ
وج ِفي َب ْع ٍ
ض َونُ ِن َ ِفي ال ُّ ِ
ض َنا
ور فَ َ َم ْع َنا ُ ْم َ ْم ًعا * َو َو َر ْ
{ َوتََرْك َنا َب ْع َ
ض ُه ْم َي ْو َمئ َي ُم ُ
ه َّنم يوم ِئ ٍ لِ ْم َك ِ
ضا} (ٗ،)ٜ
اف ِر َ
ين َو ْر ً
َ َ َ َْ َ

قويا .في وصؼ الجموع في الحشر يوـ القيامة باستعمالو
جاء اإليقاع في النفس ّ
البديع لممصدر المؤ ّكد (جمعاً ) و(عرضاً ) بما فييما مف تقوية لممعنى ،وما فييما
أعنة الخياؿ  ،و ُيحدثاف في الوقت نفسو نغماً
مف التنكير والتنويف المذيف يطمقاف ّ
إيحائيا يمتد بعيداً.

و ِمف المناسبة ورعاية الفاصمة قولو تعالى :
ار ِ ِ ٍ
آني ٍة ِم ْن ِفض ٍ
ِ
َّة َوَ ْك َو ٍ
اب َكا َن ْت قَ َو ِ
َّرو َا
ار َا
{ َوُي َ
ط ُ
اف َومَ ْي ِه ْم ِب َ
ير م ْن فضَّة قَد ُ
يرً * قَ َو ِ َ
ير} (٘، )ٜ
تَ ْق ِد ًا

ألنيا ممنوعة مف
فأطمؽ ( قواري ار ) األولى باأللؼ  ،وكاف حقّو ونوعيا ،تُطمَؽ ؛ ّ
الصرؼ  .إواّنو أطمؽ الصوت فييا مناسبة إلطبلؽ جنسيا ونوعيا  ،فيو لـ يبيف نوع
ِ
أي جنس ىي  ،فأطمقيا لذلؾ مع رعاية الفاصمة (.)ٜٙ
القوارير  ،وال مف ّ

النصي  ،كما تسيـ في تحقيؽ
إف الفاصمة القرآنية تسيـ في تحقيؽ التماسؾ
ّ
ّ
االستم اررية وتكرارىا  ،ونجد تعدد الفواصؿ – في الغالب – متقاربة في صفات

الحرؼ األخير مف كؿ فاصمة  ،إوا َّف المناسبة التي تتحقؽ بوحدة الفاصمة ليست بيف
ىذه الفواصؿ فقط  ،بؿ بينيا وبيف الداللة التي تحمميا ىذه الفواصؿ  ،فكثي اًر ما
ِ
المناسبة لصفاتيا الصوتية مف ِش ّدة وجير و ِرقّة وليف
تحمؿ ىذه الفواصؿ الداللة
وتفخيـ وترقيؽ  ،وغيرىا مف صفات األصوات .

َّ
إف وحدة الفاصمة في السورة ىي نياية تموواحد،ي يبتدئ في كممات اآلية

وألفاظيا بوحدة متكاممة  ،إوا َّف ىذا التمويف المتناسؽ يساىـ بشكؿ واضح في اليمز
المد والتمكيف ختاـ
الم ّد وصفة الحرؼ واختياره والمفردة وبنائيا إذ تمحؽ حروؼ ّ
و َ
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الفاصمة القرآنية عمى أسيؿ موقؼ وأعذب مقطع .

فترد الفاصمة وىي تحمؿ

شحنتيف في ٍ
المتمـ لآلية.
آف واحد  ،شحنة مف التنغيـ  ،وشحنة مف المعنى ّ

وتأتي ظاىرة التغاير في مبنى الفواصؿ – وىي مف خواص النظـ القرآني –
تنشيطاً لمسامع حاممة االتساؽ التنغيمي مراعية المعنى بعيدة عف الحمية المفظية ،

وتتحقؽ ظاىرة التغاير في كثير مف السوتعالى :سورة مريـ نجد حرؼ األلؼ الفاصمة
في قصة مريـ (عمييا السبلـ) وعيسى (عميو السبلـ) ويستمر ىذا السياؽ عمى حرؼ

وت َوَي ْوَم
واحد وىو األلؼ إلى قولو تعالى َ { :و َّ
َم ُ
السالَ ُم َومَ َّي َي ْوَم ُولِ ْد ُ
ت َوَي ْوَم ُ
ث َحيِّا }( .)ٜٛويتغير مبنى الفاصمة فيأتي عمى نظاـ حرؼ آخر وىو (النوف )
ُْب َع ُ

والوقوؼ عمى نياية كؿ فقرة مف ىذه الفقرات المشتركة في حرؼ الفاصمة يولّد وحدة
إف انتيى
مستقمّة المعنى  ،فحرؼ الفاصمة قد روعي فيو الغرض والموضوع  ،وما ْ
الحكـ اختمؼ الحرؼ تبعاً الختبلؼ الموضوع .
سرد حوادث القصة وأُريد تقرير ُ
فالتنويع في الفاصمة ليس لبلستمرار في شكؿ التغاير وتنغيـ الصوت فحسب

 ،إواَّنما ىو فوؽ تمؾ السمات لخدمة المعنى وتقريره  ،وىي الفاصمة اآلتية لمقتضيات
المعنى مع نسؽ التنغيـ المفظي المقتضي لو.
وأنت حيثما تموت القرآف الكريـ أحسست بذلؾ النغـ الداخمي في سياقو ،ويبرز برو اًز
واضحاً في كثير مف سوره ،وفواصمو ومواضع التصوير والتشخيص ،وىو ممحوظ في
بناء النظـ القرآني ،مف ذلؾ قولو تعالى :

ِ
اله َوى * ِ ْن ُ َو
اح ُب ُكم َو َما َ َوى * َو َما َي ْن ِط ُ
ق َو ِن َ
{ َوٱ َّلن ْ ُم ِ َ ا َ َوى * َما ظَ َّل َ
ِ
استََوى * َو ُ َو ِباألُفُ ِ
َومَى *
وحى * َومَّ َم ُ َ
ش ِد ُ
ق األ ْ
ِ َّ ّ َو ْح ٌي ُي َ
يد القُوى * ُ و م َّرٍة فَ ْ
وس ِ
َوحى ِلَى َو ْب ِد ِ َما َْو َحى * َما
ثَُّم َد َنى فَتَ َدلَّى * فَ َك َ
ين َْو َْد َنى * فَ َ
ان قَ َ
اب قَ َ
اد َما َرَى }(،)ٜٜ
َك َ َب ٱلنُ ُ

فيذه الفواصؿ متساوية في الوزف تقريباً ،متّحدة في حروؼ الفاصمة  ،ذات
الجمؿ .
إيقاع متّحد تبعاً ليذا مع تآلؼ الحروؼ في الكممات وتناسؽ الكممات في ُ
وتؤدي تناسبا في التنغيـ واتزاف في اآليات
فالمفظة تأتي لتؤدي معنى ليا في السياؽ ّ
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والفواصؿ  .ويتبلقي جرس الحرؼ مع اإليحاء والمدلوؿ  .فالترتيب المتقارب

خاصية فريدة في القرآف ِّ
مؤكداً إعجازه  ،فالحروؼ (الباء والتاء
يؤدي إلى
المنسجـ ّ
ّ
والثاء ) مثبل يجعؿ تقاربيا المخرجي تقارباً في النسؽ والشكؿ والجرس  .وحروؼ (
الحاء والخاء والداؿ والذاؿ والسيف والشيف والصاد والضاد والطاء والظاء والعيف

والغيف ) يظير اإليقاع والنغـ في صفات الحروؼ  ،فيذه ذات صفة استعبلئية ،
وتمؾ صفيرّية  ،وأخرى فييا ٍّش
تفش  ،ومطبقة ومجيورة وميموسة  ،فصوت الحرؼ
القرآني ينزؿ منزلة النغمة اإليقاعية المحدثة الوقع الجميؿ في النفوس المؤمنة  ،وفؽ

التناسب واالنسجاـ بيف آي الذكر الحكيـ في المفردة والجممة واآلية والسورة بأكمميا

(ٓٓٔ).

وأنت تق أر سورة القدر تبلحظ التنغيـ والنبر في حرؼ الراء  ،وقد أضفى ىذا

الحرؼ المنفرد بصفة التردد نغمة تقريرية رّنانة في أخر كؿ آية ِّ
معبرة عف فضؿ
أدى إلى ىذا
الميمة المباركة  ،كما نبر الكثير مف المقاطع لتعظـ ىذه الميمة  ،وقد ّ

إف ) ،
النبر في الكثير مف األحواؿ تضعيؼ بعض الحروؼ مثؿ النوف في ( ّ
الروح ) وغيرىا  .وجع )،لراء المنفرد بصفة التكرار،
والزاي في ( ّ
تنزؿ ) والراء في ( ّ
جعؿ مف دائرة الفـ مساحة يحمؽ فييا المساف ّأنى شاء  ،و قد ألزـ صفة التمفصؿ ((
َ
فكما َّ
إف أعضاء الجسد تساعد أعضاءه عمى التحرؾ بمرونة في كؿ االتجاىات ،

المرة َّ ،
فأف حرؼ الراء بتمفصؿ صوتو ُ (:ر ...ر
الم ّرة بعد ّ
وعمى تكرار الحركة َ
َ ...ر )  ،وبرشاقة المساف في أداءه ،قد َّ
الصوتية المماثمة لمصور
قدـ لمعربي الصور
ّ
المرئية التي فيو ترجيع وتكرار))(ٔٓٔ).

والمتأمؿ لمفظة الروح في السورة يدرؾ َّ
أف استعماليا في ىذه السورة لو غرض
وقوة الراء المضعَّفة فييا  ،حيث
صوتي بحت ىو ضرورة انسجاميا داخؿ التركيب ّ
كاف باإلمكاف استخداـ كممة ( جبريؿ ) لكف مانراه ىو إيحاء لفظو (الروح ) بمكانة
بميزات خاصة .
ىذا الممؾ الكريـ ُّم
وتفرده ّ
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المد َّ ،
وتركزت
المد في سورة البمد وغمبت عمى بقية حروؼ ّ
وكثرت ألفات َ
معظـ المقاطع المنبورة في أواخر اآلي أيف يكوف الوقؼ الزماً  ،فتصعد النغمة

التقريرّية التي يصنعيا حرؼ الداؿ في اآليات السبعة األولى ،والذي تختمؼ حركاتو
يؤدي إلى تغيير الجرس الخاص بك ّؿ أية ،ثـ تنحو
مما ّ
القصيرة مف آية ألخرى ّ ،

الغّني مف اآليتيف الثامنة والتاسعة
النغمات منحى آخر بالوقؼ عمى حرؼ النوف ُ
مرة أخرى بانتياء فواصؿ اآليات المتبقية بياء السكت المبدلة
ليتغير مجرى اإليقاع َّ

مف التاء المربوطة .

وتنوعت المقاطع المنبورة في سورة المّيؿ باختبلؼ مواطف وجود اإلدغاـ ،
َّ
ِّ
جعؿ الوقؼ يختمؼ ويغيِّر مجرى
وظيَر ّ
مما َ
المد في كؿ آية مف آيات السورة ّ
أف نتوقؼ عندىا عمى حرؼ صامت  .فاأللؼ
السكت عند كؿ فاصمة اعتدنا ْ
المد جعمت القارئ يطمؽ العناف لقفصو الصدري ويستبعد عمؿ
المقصورة الدالّة عمى ّ
لسانو فتخرج الحروؼ الممدودة طميقة  ،ويكوف وقعيا في النفس ذا أثر بالغ ،

وتركيب يعشقو اإلحساس وتستسيغو األذف  ،خاصة إوا َّف ىذا الصوت َّ
امتد عمى كامؿ
السورة .

وتق أر معي سورة الفجر وما فييا مف ِّ
المد الزائد والنبر في كثير مف المواضع ،

بتنوع األغراض التي ظيرت في السورة  ،كالنغمة التقريرّية
إوا َّف النغمات تنوعت فييا ّ
في قولو تعالى :
{ ِرم َ ِ
ق ِمثْمُ َها ِفي ا ْل ِبالَ ِد} ،
ات ا ْل ِع َم ِاد * الَّ ِتي لَ ْم ُي ْخمَ ْ
ََ

ف فَ َع َل َرُّب َك ِب َع ٍاد } ،والنداء واألمر معاً في
والنغمة االستفيامية في قولوَ { :لَ ْم تََر َك ْي َ
قولو تعالى:
عي ِلَى َرّْب ِك }.
لم ْ
ط َم ِئ َّن ّ ةُ * ٱ ْر ِ ٰۤ
{ يـــَٰۤيتَّ ُ َ ا ٱ َّلن ْن ُ
سٱُ
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يتـ الوقؼ عمييا في السورة  ،فنبلحظ تغيير آخر
ّ
وتعددت األصوات التي ّ
الفاصمة بعد نياية كؿ آيتيف تقريبا ،غير َّ
أف ىذا التغيير أضفى نغمات رّنانة عمى

المد الزائد عمى كممات مثؿ :
السورة وزادىا رونقا ذلؾ ّ
ِ
ِ
أىانف )( ،كبلۤ ) .وقمب
بي
بي
ضوف ) ( ،جاۤء )( ،
( تحاۤ ّ
أكرمف )( ،ر ۤ
ارجعي ) ( ،ر ۤ
ۤ
الغنة بشكؿ واضح  .والسورة
بجينـ ) التي تظير فييا صفة ّ
التنويف ميماً ( يومئذ ـ ّ

مقسَّمة عمى فئتيف مف اآليات  ،فئة اآليات القصيرة ذات اإليقاع المتسارع في القسـ
األوؿ مف السورة  ،وفئة اآليات الطويمة ذات اإليقاع الممدود المتباطئ في أواسط
السورة و أواخرىا  .وىو ما ِّ
ىرمياً مؤثّ اًر في اإليقاع الصوتي لمسورة.
يشكؿ ُّم
تدرجاً ّ

َّ
وينوع في نظاـ الفواصؿ
فالقرآف الكريـ
يتخير األسموب المناسب لمفكرة ّ
بتنوع الموضوع الذي يعرضو (ٕٓٔ) .ويتبع ذلؾ طوؿ الفاصمة ،وقصرىا
والقوافي ّ
وتخير الحرؼ األخير الذي
وطريقة بنائيا المفظي مف حيث السيولة والخشونة ّ ،

مكممة لآلية السابقة نظ اًر لطوؿ اآليات
متممة أو ّ
تختـ بو  ،فقد تكوف الفاصمة جممة ّ
أف تكوف كممة أو حرفاً  .وما انتيت
 ،وقد تكوف الفاصمة في اآليات القصار التعدو ْ
مطمئنة في
مستقرة في قرارىا
المبلئمة لمعناىا،
آية قرآنية ّإال بفاصمة مبلئِمة ك ّؿ
َ
ّ
ّ
مكانيا ،راسمة لوحة رائعة بديعة متّسقة متناغمة عذبة متم ّكنة.
خاتـمة البحث
َّ
الغّنات ،في اآليات
إف ىذا االئتبلؼ في الحركات والس َكنات و ّ
المدات و ُ
والسور القرآنية يسترعي ببل شؾ انتباه القارئ والمنصت بحسف وقعيا وتناسقيا وما

تؤديو مف معاني بيانية تناسب الفيـ وتؤثر في الوجداف حيث يكوف اإليقاع أوؿ
ماتحسو األذف وتبصره العيوف ما لذلؾ االتساؽ مف رصؼ وتنظيـ لمحروؼ  ،وما
ّ
في جريانيا مع النفس مف سيولة وعذوبة  ،فيذا حرؼ يجير وذاؾ ييمس  ،وىذا
يتكرر وذاؾ يستعمي أو يستف ّؿ  ،كؿ
ُيبدؿ وذاؾ ُيدغـ وىذا ُيبلف وذاؾ ُي ّ
شد  ،وىذا ّ
يميز التركيب القرآني المعجز .
ىذا يشكؿ نظاماً صوتياً ّ
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وأنت تق أر سورة اليُمزة تجد المقاطع المنبورة منيا البلـ في (لك ّؿ ) والداؿ في (
َّ
لينبذف ) واإلدغاـ في حرؼ النوف فيو واإليحاء بقوة المفظة التي
عدده ) والنوف في (
ّ
جاء فييا  ،والقوة في الفعؿ ( تطَّمع ) في بروز حرؼ الطاء فيو  .كما بدأ الجرس
التنغيمي الخافت واضحاً في السورة ووقع أثره عمى السمع وذلؾ لكثرة الحروؼ

المتميز
يتـ الوقؼ عمييا  ،أو عمى حرؼ الحاء الحمقي
ّ
ّ
اليمسية في السورة عند ما ّ
باليمس والرخاوة والترقيؽ  ،فزاد السورة عذوبة بك ّؿ ما لصفاتو ىذه مف داللة عمى

الميف والطراوةَّ ،
تبيف َّ
أف اهلل رحيـ باإلنساف الذي قد يتواني عف صفات اليمز
وكأنيا ّ
يميف النفس فيجعميا تتوب عف المعاصي  ،وتتجنب الوقوع فييا.
والممز  ،مما ّ

وتأمؿ قولو تعالى في سورة الفجر :
اضي ًة مر ِ
ِ ِ
فْد ُخمِي ِفي
ض َّي ًة * َٱ
لم ْ
ط َم ِئ َّن ّ ةُ * ٱ ْر ِ ٰۤ
{ يـــَٰۤيتَّ ُ َ ا ٱ َّلن ْن ُ
عي ِلَى َرّْبك َر َ َ ْ
سٱ ُ
ِو َب ِادي* َوٱ ْد ُخمِي َ َّن ّ ِتي }
ضمتو ىذه اآليات مف مدود  ( :يا – ا – عي – لى – ار – خمي
تأمؿ ما ّ
ربك –
ضمتو مف تشديد ّ ( :يتها – ال ّننس – المطمئ ّنة – ّ
– تي )  .وما ّ

ضمتو مف حركات الكسر :
ّ
مرضية – ّنتي )  ،وما ّ
تصور كيؼ امتزج
ربك – ِخمي – ِفي – ِدي – ّن ِتي )  ،ومف ثـ
( ِ عي – ّْ
َّ

الحزف بالرضا والطمأنينة  ،وكيؼ رسمت كؿ ىذه المدود آىات الحزف  ،وكيؼ

بغّنتيا لحف األمؿ في رضا اهلل عز وجؿ  ،وكيؼ كسرت الياء
ّ
أدت النونات ُ
القصيرة الحزف  ،وفتحت أبواب الثناء.
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The Abstract
The paper deals with the role of accent and
intonation in determining the meanings in the Quranic
text and show their performing value in clarifying the
meaning. The accent and intonation in the Quranic
verses is undoubtedly interesting, it gives a good
impression of its consistency that gives the intended
meaning which fits the knowledge and perception and
affect the conscience. So the paper observes that effect
to explain acoustic synthetic and grammar issues by the
inclusion of levels of melodic and functions of different
expression of the meanings of the Quranic text. The
paper came to shed light on the phenomena of accent
and intonation through four chapters were distributed as
follows: (Study of accent and intonation and their
performing value, Study of accent and acoustic
appropriate, Study of accent and intonation and
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acoustic homogenizing, and study of accent and
intonation and Quranic interval ).
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أصوات العر ّبية  ،ٕٜٗالمغة العربية معناىا ومبناىا
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 ،ٖٓٛالمختصر في المغة
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ٔ . ٕٓٗ/وينظر  :الكشؼ ٖ ،ٖٙٙ/مجمع البياف

.ٗٔٓ/ٛ
(ٖٓ) ينظر  :الخصائص ٕ ،ٕٔ٘/المحتسب ٕ ، ٘٘/البحر المحيط ، ٖٖٚ/ٙ
تفسير البيضاوي ٗ ، ٖٚ/المزىر ٔ.ٗٛ/
(ٖٔ) الخصائص ٕ.ٖٔٙ-ٔٙٔ/
(ٕٖ) الخصائص ٕ.ٔ٘ٚ/
(ٖٖ) معاني القرآف لمفراء ٖ.٘ٗ/
(ٖٗ) االحقاؼ .ٕٓ/
(ٖ٘) القمـ .ٔٗ/
( )ٖٙمعاني القرآف ٖ.ٔٚٗ -ٖٔٚ /
( )ٖٚالشعراء .ٕٕ/
( )ٖٛينظر :مجاز القرآف ٕ ، ٛ٘/معاني القرآف لؤلخفش  ،معاني القرآف لمنحاس
ٕ ،ٛ٘ٔ /الكشاؼ ٖ.ٜٔٓ/
( )ٖٜمعاني القرآف إواعرابو ٗ.ٙٚ/
(ٓٗ) األعراؼ .ٕٖٔ/
(ٔٗ) معاني القراءات  ، ٔٛٚ-ٔٛٙوينظر  :السبعة ٓ، ٕٜحجة الفارسي ٕ/
ٓ ، ٕٙالتذكرة ٖٕٗ.ٕٗٗ-
(ٕٗ) الفاتحة.ٙ/
(ٖٗ)حجة الفارسي ٔ .ٖٗ٘/وينظر :كتاب سيبويو ٗ ،ٗٛٓ/اعراب القرآف لمنحاس
ٔ ،ٕٓ/السبعة  ،ٔٛٙمعاني القراءات ٓ ، ٕٛ،ٛحجة ابف خالويو ٕٓ.
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(ٗٗ) ينظر  :الكشؼ ٔ ،ٖٕٓ/غيث النفع  ، ٔٔٙالمزىر ٔ.ٜٗٙ/
(٘ٗ) قاؿ تعالى  ( :الحمد هلل رب العالميف ) الفاتحة .ٕ/
( )ٗٙمعاني القراف ٔ ٗ-ٖ /
( )ٗٚالفاتحة .ٚ/

( )ٗٛومثمو مما قالوا فيو بالوجييف إذا وليتو ( ياء ) ساكنة أو كسرة قولو (( :إواَّنو
أميا رسوال )) القصص
في أ ُِّـ الكتاب )) الزخرؼ  ، ٗ /وقولو (( حتى أبعث في ّ
ُميا ) وكسرىا .
 . ٜ٘/يجوز رفع (األلؼ ) في (أُـ ) و ( أ ِّ
( )ٜٗمريـ ٛ/

(ٓ٘) ينظر  :السبعة  ،ٗٓٚحجة ابف خالويو ٓٗٔ  ،التذكرة ٖٕ٘ ،غيث النفع
ٔ.ٖٛ
(ٔ٘) اإلسراء.ٔٔٓ/
(ٕ٘) معاني القراءات  . ٜٙوينظر  :المفتاح ٖ ،ٙالكافي ٖ ، ٛٗ-ٛغيث النفع
.ٕٜ٘
(ٖ٘) نوح .ٖ/
حجة ابف خالويو ٓٗ ،معاني القراءات  ،٘ٓٙغيث النفع
(ٗ٘)ينظر :السبعة ّٕ٘ ،ٙ
ٖٓ.ٙ
(٘٘) النساء .ٔٔ/
( )٘ٙحجة الفارسي ٕ ، ٚٓ/وينظر  :السبعة ٕٔٔ ،معاني القراءات ٕٔٔ ،النشر
ٕ.ٔٛٙ/
( )٘ٚالغاشية .ٕٕ/
( )٘ٛومف ىذه الظاىرة الصوتية قولو تعالى ( قصد السبيؿ) النحؿ/

 ،ٜوقولو (

يصدر الرعاء) القصص  ،ٕٖ/وقولو ( يصدقوف ) األنعاـ،ٗٙ /وقولو ( المصيطروف
) الطور  .ٖٚ /وينظر  :السبعة ٘ٓٔ ،حجة ابف خالويو ٖٕٗ ،معاني القراءات
ٕٗ٘ ،غيث النفع ٖٕ ،ٙالنشرٕ.ٜٓ/
( )ٜ٘البقرة . ٔٔ/
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(ٓ )ٙمعاني القراءات ٕٗ .وينظر :حجو ابف خالويو ٕٗ  ،حجة الفارسي ٕٔٔ٘ /
.
(ٔ )ٙالبقرة .ٕٔٛ/
(ٕ )ٙينظر :تفسير الطبري ٔ ،ٖٖٗ/السبعة ٓ ،ٔٚإعراب القراف لمنحاس ٔ،ٚٛ/
الكشاؼ ٔ ،ٖٔٔ/غيث النفع ٖ ،ٜالبحر المحيط ٔ.ٖٜٓ/
(ٖ )ٙالبقرة .٘ٗ/
(ٗ )ٙاإلنساف .ٜ /
(٘ )ٙحجة الفارسي ٗ . ٛٛ/وينظر :السبعة ٘ ،ٚحجة ابف خالويو ٖٓ ،معاني
القراءات ٕٓ٘ ، ٘ٓ،غيث النفع ٘.ٚ
( )ٙٙالفاتحة .ٔ/
( )ٙٚالحاقة .ٕ٘/
( )ٙٛمعاني القرآفٕٔ/
( )ٜٙالبقرة.ٕٔٔ/
(ٓ )ٚمعاني القرآف ٕٔٔ٘ -ٕٔٗ /
(ٔ )ٚالنمؿ.ٖ٘/
(ٕ )ٚمعاني القرآف ٕ .ٕٜٕ/وينظر:البحر المحيط .ٜٙ/ٚ
(ٖ )ٚاألعراؼ .ٜٔ٘/
(ٗ )ٚمجمع البياف ٗ .٘ٔٔ/وينظر  :معاني القرآف إواعرابو لمزجاج
البحرالمحيط ٗ ،ٖ٘ٙ/التعبير القرآني .ٛٔ-ٚٙ

ٖ،ٖٙ/

(٘ )ٚىود .ٔٓ٘/
( )ٚٙينظر  :معاني القرآف لمكسائي
ٗ ،ٗٙالبرىاف لمزركشي ٔ.ٗٓٚ/

ٗ ،ٔٙمعاني القرآف إواعرابو ٖ ،ٖٙ/التذكرة

ؾ مثقاؿ حبة مف خردؿ ).
( )ٚٚالنساء  . ٗٓ/وكذا في لقماف  ( ٔٙ/إواف تَ ُ
( )ٚٛىود.ٔٚ/
( )ٜٚالنمؿ .ٕ٘/
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(ٓ )ٛمجاز القرآف ٕ .ٜٖ /وينظر  :معاني القرآف لمفراء ٕ ،ٕٜٓ/معاني القرآف
لمنحاس ٕ ،ٖٛٚ/معاني القرآف إواعرابو ٗ ،ٛٚ/معاني القراءات  ،ٖ٘ٙحجة ابف
خالويو  ،ٜٔٙالكاشؼ ٖ.ٗٓٗ/
(ٔ )ٛمعاني القرآف ٕ.ٗٙ٘/
(ٕ )ٛالعمؽ .ٕ/
(ٖ )ٛمعاني القرآف ٖ . ٕٚٛ/وينظر  :مجمع البياف

٘ ،ٖٕ٘/البحر المحيط

.ٜٙٗ/ٛ
(ٗ )ٛالكافروف .ٙ/
(٘ )ٛمعاني القرآف ٖ.ٕٜٚ/
( )ٛٙالضحى .ٙ/
( )ٛٚالضحى .ٛ/
( )ٛٛمعاني القرآف ٖ .ٕٚٗ/وينظر :الكشاؼ ٗ ،ٙٓ٘/البحر المحيط .ٙٛٗ/ٛ
( )ٜٛالفجر.ٗ/
(ٓ )ٜمعاني القرآف ٖ .ٕٙٓ /وينظر :معاني الكسائي ٖٕ٘ ،ٕ٘ٗ-معاني القرآف
إواعرابو ٘ ،ٕٗ٘ /إعراب القراف لمنحاس ٘ ،ٖٔٙ/البحرالمحيط .ٙٛٗ /ٛ
(ٔ )ٜاليُمزة.ٜ-٘/

(ٕ)ٜالغاشية  .ٔٗ-ٛ /ومنيا في الشعراء  ، ٜٚ-ٚٛ /الرحمف .ٖٓ-ٕٜ/
(ٖ )ٜوتبلحظ الفاصمة في سورة المرسبلت /

ٕٖ ،الفجر  ، ٗ /اإلنساف ،ٔٛ /

الضحى  ،ٖ/وما فييا مف التوافؽ الصوتي مع الفواصؿ السابقة والبلحقة وينظر في
الفني
ذلؾ  :معاني القرآف لمفراءٖ ،ٕٚٗ، ٕٙٓ/البرىاف لمزركشي ٔ ،ٔٓٚ/التصوير ّ

في القرآف الكريـ ٕ.ٖٚ-ٚ
(ٗ )ٜالكيؼ .ٔٓٓ-ٜٜ/

(٘ )ٜاإلنساف .ٔٙ-ٔ٘ /
( )ٜٙببلغة الكممات ٕٖ.
( )ٜٚاإلتقاف ٕ.ٔٓ٘ /
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( )ٜٛمريـ .ٖٖ/
( )ٜٜالنجـ .ٔٔ -ٔ /
(ٓٓٔ) التنغيـ المغوي في القرآف الكريـ ٔٓٔ.
(ٔٓٔ) خصائص الحروؼ العربية ومعانيياٗ. ٛ
الفني في القراف الكريـ ٕٗٓ.
(ٕٓٔ) التعبير ّ

الم ادر والم ار ع المعتمدة
اإلتقاف في عموـ القراف لمسيوطي – تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ – المكتبةالعصرية صيدا – لبناف – ٜٜٔٚـ.
األصوات المغوية د .ابراىيـ أنيس – الطبعة الثانية – القاىرة – ٕٜ٘ٔـ.إعراب القراف ألبي جعفر احمد بف محمد النحاس – تعميؽ عبد المنعـ خميؿإبراىيـ – دار الكتب العممية – طٔ – بيروت – ٕٗٓٓـ.

249

مجلة ديالى /

العدد الثاني والخمسون
2011

البحر المحيط ألبي حياف األندلسي – تحقيؽ د.عبد الرزاؽ الميدي – دار إحياءالتراث العربي – طٔ– بيروت – ٕٕٓٓـ.
البرىاف في عموـ القراف لبدر الديف الزركشي – دار الفكر – بيروت – ٜٔٛٛـ .ببلغة الكممة في التعبير القرآني – د .فاضؿ صالح السامرائي – دار الشؤوفالثقافية العامة – بغداد – ٕٓٓٓـ.
البياف في روائع القراف – دراسة لغوية وأسموبية لمنص القرآني – د .تماـ حساف –عالـ الكتب – طٕٕٓٓٓ -ـ.
التذكرة في القراءات ألبي الحسف طاىر بف غمبوف – تحقيؽ د .عبد الفتاح بحيريإبراىيـ – الزىراء لئلعبلـ العربي – القاىرة – طٕ ٜٜٔٔ-ـ.
الفني في القرآف الكريـ لسيد قطب – دار الشروؽ .
التصوير ّالفني في القرآف الكريـ لبكري شيخ أميف – دار العمـ لممبلييف طٔ –
-التعبير ّ

بيروت ٜٜٔٗ-ـ.

التعبير القرآني د .فاضؿ صالح السامرائي  -جامعة بغداد – بيت الحكمة –ٜٔٛٙـ.
تفسير البيضاوي ( أنوار التنزيؿ ) لناصر الديف بف الخير – إعداد وتقديـ محمدعبد الرحمف المرعشمي – دار إحياء التراث العربي – طٔ – بيروت  ٜٜٔٛ-ـ .
تفسير الطبري ( جامع البياف ) ألبي جعفر محمد بف جرير – دار المعرفة –بيروت – ٖٜٔٛـ.
تفسير القرطبي ( الجامع إلحكاـ القرآف ) ألبي عبد اهلل محمد بف احمد  -تحقيؽسالـ مصطفى البدري – دار الكتب العممية – طٔ – بيروت – ٕٓٓٓـ.
التنغيـ المغوي في القراف الكريـ لسمير إبراىيـ وحيد العزاوي – دار الضياء لمنشر– عماف – األردف – ٕٓٓٓـ.
الحجة في القراءات السبع ألبي عبد اهلل الحسيف بف خالويو – تحقيؽ أحمد فريدالمزيدي – دار الكتب العممية – طٔ – بيروت – ٜٜٜٔـ.
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لمقراء السبعة ألبي عمي الحسف بف احمد الفارسي – تعميؽ كامؿ
الحجة ّمصطفى الينداوي – دار الكتب العممية – ط – 1بيروت – ٕٔٓٓـ.
جني – تحقيؽ محمد عمي النجار – دار
الخصائص ألبي الفتح عثماف بف ّالشؤوف الثقافية العامة – بغداد – ٜٜٓٔـ.
خصائص الحروؼ العربية ومعانييا – عباس حسف – منشورات اتحاد الكتابالعرب – دمشؽ – ٜٜٔٛـ.
داللة األلفاظ د .إبراىيـ أنيس – المطبعة الفنية الحديثة  -طٖ – ٜٔٚٙـ.السبعة في القراءات البف مجاىد – تحقيؽ د .شوقي ضيؼ – دار المعارؼ –طٖ – القاىرة – ٜٔٛٛـ.
المفصؿ البف يعيش – مطبعة المنيرية – مصر – أوفسيت عالـ الكتب –
شرحّ
بيروت – د.ت .
عمـ المغة – مقدمة لمقارئ العربي – د .محمود السعراف – دارالفكرالعربي –د.ت.
غيث النفع في القراءات السبع لعمي النوري السفاقسي – تحقيؽ أحمد محمود عبدالسميع – دار الكتب العممية  -طٔ – بيروت ٕٗٓٓـ.
القراءات القرآنية في ضوء عمـ المغة الحديث – د .عبد الصبور شاىيف – مكتبةالخانجي – القاىرة – ٜٔٙٙـ
الكافي في القراءات السبع ألبي عبد اهلل محمد بف شريح الرعيني – تحقيؽ أحمدمحمود عبد السميع الشافعي – دار الكتب العممية – طٔ – بيروت – ٕٓٓٓـ.
كتاب سيبويو ألبي عمر وعثماف بف قنبر – تحقيؽ عبد السبلـ محمد ىاروف –عالـ الكتب – طٖ – بيروت – ٖٜٔٛـ.
الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ ألبي القاسـ جار اهلل الزمخشري – شرحو وضبطويوسؼ الحمادي – دار مصر لمطباعة – د.ت.
-الكشؼ عف معاني القراءات لم ّكي القيسي – تحقيؽ محيي الديف رمضاف –

مؤسسة الرسالة – طٕ -بيروت – ٜٔٔٛـ.
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المغة العربية معناىا ومبناىا – د .تماـ حساف – الييئة المصرية العامة لمكتاب– القاىرة – ٖٜٔٚـ.
مجاز القرآف ألبي عبيدة معمر بف المثنى – تحقيؽ محمد فؤاد سزكيف – مكتبةالخانجي – القاىرة – د.ت.
مجمع البياف في تفسير القرآف ألبي عمي الفضؿ بف الحسف الطبرسي – تحقيؽالسيد ىاشـ الرسولي المحبلتي – دار إحياء التراث العربي – بيروت – ٖٜٔٚىػ.
جني – تحقيؽ عمي النجدي ناصؼ
المحتسب في تبيف وجوه شواذ القراءات البف ّوصاحبيو – المجمس األعمى لمشؤوف اإلسبلمية – القاىرة – ٖٔٛٙىػ.
المختصر في أصوات المغة العربية – د .محمد حسف حسف جبؿ – مكتبةاآلداب – طٗ – القاىرة – ٕٓٓٙـ.
المدخؿ إلى عمـ أصوات العربية – د.غانـ قدوري الحمد – مطبعة المجمعالعممي العراقي – بغداد – ٕٕٓٓـ.
المزىر في عموـ المغة وأنواعيا لمسيوطي – تحقيؽ محمد جاد المولى ومحمد أبوالفضؿ إبراىيـ وعمي محمد البجاوي – بيروت – ٜٔٛٙـ.
معاني القراءات ألبي منصور محمد بف احمد األزىري – تحقيؽ أحمد فريد المزيدي – دار الكتب العممية – بيروت – ٜٜٜٔـ.
معاني القرآف لسعيد بف مسعدة االخفش – تحقيؽ د .فائز فارس – الكويت –طٕٜٔٔٛـ.معاني القرآف ألبي زكريا الفراء – تحقيؽ احمد يوسؼ نجاتي وصاحبو – مطبعةدار الكتب المصرية – طٖ –القاىرة – ٕٔٓٓـ.
معاني القراف لعمي بف حمزة الكسائي – أعاد بناءه د .عيسى شحاتو عيسى –دار قباء لمطباعة – القاىرة – ٜٜٔٛـ.
معاني القراف ألبي جعفر النحاس – تحقيؽ د .يحيى مراد – دار الحديث –القاىرة – ٕٗٓٓـ.
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معاني القرآف إواعرابو ألبي إسحاؽ الزجاج – تحقيؽ د .عبد الجميؿ عبدة شمبي –دار الحديث – القاىرة – ٖٕٓٓـ.
المفتاح في القراءات السبع ألبي القاسـ عبد الوىاب القرطبي – تحقيؽ أحمد فريدالمزيدي -دار الكتب العممية – طٔ – بيروت ٕٓٓٙ-ـ.
النشر في القراءات العشر ألبي الخير محمد بف الجزري – تصحيح عمي محمدالضباع – مطبعة مصطفى محمد – القاىرة – د.ت
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