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سم اهلل الرحمن الرحيم ب
 
 

: المغة العربية لغة موسيقية  
ف المكسيقى مف المعمكـ أيضان أمف عناصر صكتية متنكعة ، ك المغة تتألؼ مف المعمـك أف   

ىذا فإف المغة تشترؾ مع المكسيقى في الكحدات تصدر عف أصكات ذات نغمات متنكعة ، كب
لذلؾ يمكننا القكؿ إف ( األصكات ) الجزئية المكّكنة لكؿ منيما ، كىذه الكحدات المشتركة ىي 

تتفكؽ لغة مف المغات في ىذه  كربماك مكسيقية خاصة بيا ، أكؿ لغة تحمؿ صفة تنغيمية 
ندما تنتظـ كمماتيا بطريقة خاصة يقصد منيا الصفة التنغيمية كما ىك الحاؿ في المغة العربية ع

. التأثير في السامعيف كليس اإلفياـ فحسب
النغـ كاإليقاع  إلىكلمتنغيـ أثر عجيب في النفس البشرية ، ككاف العربي بطبيعتو مياالن  

فشغؼ بحسف التكزيع ، تكزيع األصكات في الكممات ، كتكزيع الكممات في الجمؿ كتكزيع الجمؿ 
كالمو ، ذلؾ التكزيع المتقف عمى فترات زمنية متساكية في أغمب األحياف ، مستجيبان في سياؽ 

ك التعاقب عمى فترات زمنية محددة أبذلؾ لكؿ ما يتحسسو في حياتو مف إيقاعات سببيا االنتظاـ 
ر ، فضربات القمب تشكؿ إيقاعان متعاقبان منتظمان ، ككحدات التنفس تتعاقب بانتظاـ ، كالميؿ كالنيا

يقاعان رباعيان منتظمان كتحسس العربي كؿ ىذا إيقاعان ثنائيان ، كالفصكؿ األربعة تشكؿ إيشكالف 
حمد أء عمييا فقد سئؿ الخميؿ بف ، كتكلع بيا ، كأخذ يدرب األبنا ت عنده الحاسة اإليقاعيةـفف

دينة حاجان ىؿ لمعركض أصؿ عند العرب ؟ قاؿ نعـ، مررت بالـ: " الفراىيدم ، رحمو اهلل تعالى 
نعـ ال . نعـ ال ال .  نعـ ال . نعـ ال ال . نعـ ال : ) قؿ : ، فرأيت شيخان يعمـ غالمو ، يقكؿ لو 

كارثكنو عمـ يت: ما ىذا الذم تقكلو لمصبي ؟ فقاؿ : فقمت لو ( نعـ ال ال . نعـ ال . نعـ ال ال . 
 1" فأحكمتيا . عت بعد الحج نعـ قاؿ الخميؿ فرج: لقكليـ فيو ( ـ التنعي) عف سمفيـ يسمكنو 

)                   بالغيف المعجمة أم ( يـ عالتف) كفي ركاية أخرل كردت ىذه الكممة  
فال يخفى ما في ذلؾ الحدث مف ( التنغيـ ) ك أ( التنعيـ ) كسكاء أ كانت الكممة  2( التنغيـ 
.  لى التدريب المبكر لألبناء عمى اإلحساس باإليقاع إإشارة 

ة لحب التنغيـ العربي يعيش في بيئة خاصة شحذت خياؿ أفأعيننا نصب ذا كضعنا كاإ  
كالترنـ ، فصحراؤه كاسعة مترامية األطرؼ ، كالطبيعة جميمة أّخاذة بمناظرىا الساحرة ، تمد 

الشمس خيكطيا الذىبية نياران لتمأل الككف نكران كبياء ، كتتناثر النجكـ ليالن كالجكاىر كسط الظالـ 
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.. يقاعاتيا إيقاع ، كتفاعمت نفسو مع تفاصيؿ الحياة كجكاء عشؽ العربي النغـ كاإلىذه األكفي 
لى تنسيؽ بعض العبارات إحتى مع خطكات الجمؿ السريعة حينان كالبطيئة أحيانان أخرل فعمدت 

. كلى لنظـ الشعريقاعية اتضحت في المراحؿ األإكمنحتيا صفة 
لى أمثمة إكانب المكسيقية في المغة العربية فأشاركا كقد حاكؿ بعض الباحثيف تكضيح الج 

.. كثيرة تدؿ عمى التناسب الصكتي كالتقابؿ المكسيقي في تركيب الكممات كترتيب الحركؼ 
فاألصكات في المغة العربية كاسعة األفؽ ، كاممة في مدرجيا الصكتي ، حسنة التكزيع في ىذا 

القركف ، يتكارثيا جيؿ بعد جيؿ ، متنكعة الكظائؼ  المدرج متميزة المخارج ، ثابتة الصفات عبر
صكات الطبيعة ، كتكافؽ بيف الصكرة المفظية أصكات المغة، كأفي بنية الكممة مع تناسؽ بيف 

ة لما بينيا كبيف الطبيعة أف العربية ابنة فطرة الطبيعكالصكرة المعنكية المقصكدة مما يدؿ عمى 
، ( الخصائص )           عنو ابف جني في كتابو مف تقابؿ صكتي كتكافؽ في الجرس حكى 

دؿ ت إف لـ إيحاء خاصان ، فييفي المغة العربية لألصكات كما نستطيع القكؿ مف غير تردد إف 
يحاء ، كتداللة قاطعة عمى المعنى ،  لقبكؿ المعنى  يئثير في النفس جكان يوتدؿ داللة اتجاه كاإ

. كيكجو إليو كيكحي بو
ب ىذه الخصائص إال لككف جميع ألفاظيا ترجع الى نماذج مف األكزاف كالعربية لـ تكتس 

يقاع المكسيقية في كحدتيا الصكتية كالتركيبية ككحدة االنسجاـ ، كالتكفيؽ في الجرس كالنغمة كاإل
لى المكسيقي في إأم  –لى ذلؾ إكقد أشار الجاحظ  1يالئميا مف تأليؼ كحدة فنية كنفسية  كما

لك حّكلت حكمة العرب : " د تعميمو لصعكبة ترجمة حكمة العرب في قكلو عف –المغة العربية 
 2" لبطؿ ذلؾ المعجز الذم ىك الكزف 

كمما يدؿ عمى مكسيقية المغة العربية ما ركم لنا مف مآثر الجاىمييف في صكرة ُخطب  
،  صكات كالسجع فغمرت المعانيلى األإككصايا ُبنيت عمى مكسيقى المفظ ككجيت كؿ العناية 

 لممكسيقى كما في نصيحة الن لفاظ كثيرة استدالألكؼ التعبير عف المعنى القميؿ بأكأصبح مف الـ
أِلْف جانبؾ لقكِمَؾ يحبكؾ ، كتكاضع ليـ يرفعكؾ ، كابسط ليـ :" صبع العدكاني ألبنو ذم اإل

يؤثر فيذه كأمثاليا مف العبارات المتقاربة في المعنى تفيد في خمؽ جك نغمى  "كجيؾ يطيعكؾ 
. في السامعيف كُيييئ نفكسيـ لتقبؿ المعاني 

كمف مظاىر المكسيقية في نثر المغة العربية تمؾ العبارات الكثيرة التي تشتمؿ عمى ما "  
   (عفريت نفريت) ،(شيطاف نيطاف ) ، ( حسف بسف ) : ثؿ ـُيسمى باالزدكاج أك المزاكجة 

نما جئ بيا لتقكية البنية كنحك ىذا مف عبارات تنتيي بكممات ال معنى ليا ك ال تستعمؿ مستقمة كاإ
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ف لـ تفد معنى جديدان في غالب األحياف  فيما يسبقيا مف كممات بترديد األصكات المتماثمة ، كاإ
 1"تباع كالمزاكجة كقد جمع ابف فارس في كتيب صغير أمثاؿ تمؾ العبارات كسمى كتابو باإل

اظ كالعبارات في العربية جعمتيا تتمتع لؼصكات كاألف خصائص األألى إص مف ذلؾ كمو ؿنخ
لى ذلؾ حركة المغة الذاتية كمركنتيا المتمثمة في طكاعية إيقاع مكسيقي مضافان إبجرس كتنغيـ ك

مفرداتيا طكاعية تتدرج بيا تحت قكانيف صكتية مطردة كتنطكم بيا تحت قياسات منتظمة تناسب 
 إفىي :  ىذا كغيره يضعنا أماـ حقيقة كؿ ...  2مقاصد التعبير ، كتجاكب اتجاىات المعنى 

المغة العربية لغة مكسيقية ، كتتميز عف غيرىا مف المغات بصفتيا التنغيمية العالية ، كيقكؿ في 
إلى ، كمف الباحثيف مف يذىب  3"التركيب العربي غني بالكقع المكسيقي " ذلؾ أحد المستشرقيف 

لى رمكز مكسيقية كأكزاف لكجدتو يتركب إب اك صفحة مف كتأنؾ لك حاكلت نقؿ أم كالـ عربي أ
 4"مف كحدات تتشابو كتختمؼ كتتكرر كتتناظر ، كيتألؼ مف مجمكعيا قطعة مكسيقية 

كلقد استثمر األدباء ىذه الخصائص المكسيقية في المغة العربية كساعدتيـ عمى اإلبداع  
ة المفردات مف جية حيث يتفؽ ليـ ماال يتفؽ لغيرىـ مف المكازنة بيف جرس الكممات كنغـ

. فكار المعبر عنيا مف جية أخرلك األأرة كاألحداث المصكَّو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أىمية التنغيم في القرآن    
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لى تأليؼ إإنيا غذاء النفس ، تبتيج النفس لسماعيا ، كتحف : قيؿ في المكسيقى  
فيـ األلحاف  مف: أكضاعيا كقد نطقت الحكمة بعمك منزلة المكسيقى بيف الفنكف ، كقيؿ أيضان 

. 1استغنى عف سائر المذات
يضان أيترؾ ترؾ لمنفس كمدل إدراكيا لخفاياه ، كُ يقاع ، كدقائؽ تمكجاتو مُ كماىية اإل 

لمحس النفسي بالمكسيقى ، فأىؿ ىذا الفف يصركف عمى أف ىناؾ حاسة سادسة تكلد مع الطفؿ 
كما يتذكؽ بيا ما في الشعر مف سحر ، جماؿ ، كما في المكسيقى بيا يدرؾ ما في الصكرة مف 

رىافيا ، اك قد  مف حسف الخياؿ كجكدة التصكير ، كقد تساعد البيئة عمى نمك ىذه الحاسة كاإ
كماشيا ، فالطفؿ الذم يكلد في بيئة ُتعنى بالمكسيقى ينشأ كىك أكثر فتعمؿ عمى ذبكليا كا

.  2ح لو الظركؼ نفسيايقاع فييا مف طفؿ آخر لـ تتاستعدادان لتذكؽ المكسيقى كفيـ جماؿ اإل
عمى تأثير المكسيقى في النفس مف استجابة الطفؿ لإليقاع ، تمؾ االستجابة  أدؿكليس  

.  3األنغاـ  عيقاإالبسيط عمى ك الرقص أالتي تتمثؿ في نكع مف التمايؿ 
ذا كانت المكسيقى في حد ذاتيا تؤثر في نفس اإلنساف فيظير تأثير اإليقاع عمى   كاإ

ير النغمات عمى إطالؽ خيالو ، فإف المغة الغنية بالمكسيقى يفكؽ سحرىا كتأثيرىا حركاتو ، كتأث
ك مكسيقية أفإذا انتظمت بطريقة تنغيمية  أكال ةسحر المكسيقى كتأثيرىا ، ألف المغة معاني مؤثر

فر المعاني أكالن ، كالتنغيـ ثانيان، كالكالـ الذم يتك: صار التأثير مضاعفان لكجكد عامميف مؤثريف 
ير في السامع انتباىان عجيبان لما فيو مف تكقع لمقاطع تنسجـ مع ما سبؽ ثيقاع كالتنغيـ مفيو اإل

. سماعو ، فتتحفز النفس ، كتتييأ الستقباؿ المعاني كاالستجابة ليا أيان كانت تمؾ المعاني
ل ؿإلى السجع في كالمو ، كعمد إمد بي ذلؾ السر الكامف في المغة ، فعكقد أدرؾ العر 
ظير تفكقان كبراعة في حسف استخداـ المغة ، كاستغؿ إمكانات المغة أكزاف كالقكافي في شعره، كاأل

يقاع كالتنغيـ ، كنستطيع القكؿ بأف السبب في ىذا االىتماـ الكبير بمكسيقى المغة كافة في اإل
نشاد كأدبيـ أدب أألى أف العرب لـ يككنكا إيعكد  ذف ال أدب ىؿ كتابة كقراءة بؿ أىؿ سماع كاإ

ظيار البراعة ، كاعتمدكا عمى مسامعيـ إنغاـ ، كاإليقاع ، في لى األصكات ، كاألإعيف، فمجأكا 
النص المغكم ، كبمركر الزمف اكتسبت تمؾ اآلذاف المراف ، كالتمييز بيف الفركؽ  في الحكـ عمى

يقاعو ، كتأبإالصكتية الدقيقة ، كأصبحت مرىفة تستريح  ل آخر لنبكه ، لى كالـ لحسف كقعو كاإ
يضان ، فتنطمؽ مف عقاليا كقد اكتسبت صفة أككما تمّرف اآلذاف في بيئة كيذه ، تمّرف األلسنة 
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الذالقة ، فال تتعثر كال تزؿ أثناء النطؽ ، كتتعاكف األذف مع المساف في مثؿ تمؾ البيئة عمى 
. 1اإيثار العناصر المكسيقية في المغة ، كنفي العناصر النابية كالتخمص منو

كفي تمؾ البيئة نزؿ القرآف الكريـ فاندىشت نفكس العرب كبيتت عقكليـ ، ألنيـ إنما  
سمعكا مف خاللو ضربان مف المكسيقى المغكية ال قبؿ ليـ بيا، النسجامو كاطراد نسقو ، كجماؿ 

ماتو اتو كنغكمّداتو كُغناتو ، كاتصاالتو كسكفألفاظو ، كسمك معانيو ، كائتالؼ حركاتو كسكناتو ، 
 األسماعفأسترعى .. الصادرة عف فكاصمو ، كاتزانو عمى أجزاء النفس مقطعان مقطعان ، كنبرة نبرة 

ك منثكر كيرل أظـك ف يصؿ إلييا أم كالـ مفأ، كاستيكل القمكب كالنفكس بطريقة ال يمكف 
لى إ الرسالة األكلى لمديف ىي السمك بالركح كالنزكع بالحياة البشرية" ف أ دارسك المكسيقى

لى النكر السماكم بما يسمك بيا مف عالـ المادة إتخميصيا مف النزكات الجسدية كاالرتفاع بيا 
إال أداء ىذه الرسالة كالتعبير عنيا  –في أسمى مناحييا  –لى عالـ الركح ، كما ميمة المكسيقى إ

رىاؼ الحس كالسمك بالعاطفة ، كانتزاع النفس انتزاعان مف محي  الدنيكمطيا بإيقاظ المشاعر كاإ
 2"بالمطامع كالدنايا لالنطالؽ في فضاء الالنياية كالتخمص مف شكائب المادة مءالمؿ

 كما –كقد جمع القرآف الكريـ بيف مكسيقى الشعر حيث نغمة الكزف كاالىتزاز النفسي ليا  
، العميؽ الذم يحّدثو حسف التكزيع بيف الحركؼ ذاتيا يقاع كمكسيقى النثر حيث اإل –ىك بشعر 

كمكسيقى الحس حيث مشاركة الحكاس الىتزازات النفس مف تأثير .. كالكممات كالعبارات 
ع المكسيقى اكمكسيقى الركح حيث النشكة اليادئة النابعة مف مجمكع أنك.. تمكجات المكسيقى 

. 3التي سبؽ ذكرىا ، فالقرآف اكتماؿ لنماذج مكسيقية حّية في تراكيب خالدة لمغة العربية 
ك يستمع إليو يكـ سرت تالكة القرآف الكريـ أينا الخشكع يغمر مف يقرأ القرآف ليذا رأ 

بالصكت الجميؿ سرياف العافية في الجسـ السميـ ، كمف إعجاز القرآف نظمو المكسيقى الرائع 
قكانيف المكسيقى قد لحظت :" الذم يسيطر عمى مستمعيو كلك كانكا غير مسمميف حتى قيؿ فيو 

. 4"اممة في القرآف تامة ؾ
: ، كأمكر أخرل كثيرة ، جعمت القرآف الكريـ معجزة فقاؿ اهلل تعالى األمكركؿ ىذه  
لً ٌئٓ اجزّؼذ اإلٔظ ٚاٌجٓ ػٍٝ أْ ٠ؤرٛا ثّضً ٘زا اٌمشاْ ال ٠ؤرْٛ ثّضٍٗ ٌٚٛ وبْ ثؼضُٙ " 

(  88اإلسراء " ) ٌجؼع  ١ٙشاًا 
في شتيـ لذلؾ التنغيـ سمكبو كانبيار العرب كدهأُ كليس أدؿ عمى إعجاز القرآف في  

ف مف عارضو كمسيممة الكّذاب جنح في أصكات كالكممات كالعبارات ، أم تنظيـ األالتنظيـ
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، كطكل عما ك بابان منو ، فصّب اىتمامو عمى مكسيقى العبارة ألى حسبو نظمان مكسيقيان إخرافاتو 
لى إلبياني ، ككأنو فطف كراء ذلؾ مف التصرؼ في المغة كأساليبيا كمحاسنيا ، كدقائؽ التركيب ا

ف الصدمة األكلى لمنفس العربية ، إنما ىي في مكسيقى القرآف ، في أكزاف الكممات كأجراس أ
. 1الحركؼ ، دكف ما عداىا

كقعو في نفكس القاسية أكدليؿ آخر عمى ما في القرآف مف تنغيـ معجز ذلؾ األثر الذم  
في نفكسيـ فالنت قمكبيـ  فاؽ ، كال آية في اآلىؿ الزيغ كاإللحاد ، كمف ال يعرفكف هللأقمكبيـ مف 

، كاىتزت عند سماعو ، ألف فييـ طبيعة إنسانية تتأثر لمتنغيـ ، ككاف الكليد بف المغيرة كاحدان مف 
الذيف النكا لمقرآف كرّقكا لو بعد مكابرة كعناد ، فقاؿ فيو قكلتو المشيكرة يرد عمى الكفار مف قكمو 

عمـ بالشعر مني ، ال برجزه كال بقصيده كال باشعار الجف ، كاهلل ما أؿ فك اهلل ما فيكـ رج: " 
نو لمثمر  كاهللُيشبو الذم يقكؿ شيئان مف ىذا ،  ّف عميو لطالكة ، كاإ إّف لقكلو الذم يقكلو لحالكة ، كاإ

نو ليعمك كما ،أسفموعاله ، ُمغدؽ أ نو ليحّطـ ما تحتو كاإ ". ُيعمى ، كاإ
لفاظ ، فقد أعطيت األالمكسيقى التي نتحدث عنيا: ىي يد الكؿفالحالكة التي يقصدىا  

ك مرارة ، كجرل ذلؾ عمى السنة النقاد فيما بعد فقد قاؿ ابف أأكصاؼ المياه كالطعـك مف حالكة 
ليا في الفـ أيضان  كأف.. ف لأللفاظ في األذف نغمة أكتار أكمف لو أدني بصيرة يعمـ :"  األثير

. 2"النغمات كالطعـك مجرل كمرارة الحنظؿ ، كىي عمى ذلؾ تجرم كمرارة  حالكة كحالكة العسؿ،
: إف تمؾ الحاسة المرىفة التي امتمكيا العربي في تذكؽ المغة تجعمنا نقكؿ مف غير تردد  

إف لمتنغيـ في القرآف الكريـ دكران كبيران في تكييؼ عقؿ السامع، كتييئتو لتمقي الدعكة كاستقباؿ ما 
ف التنغيـ في القرآف يقع في مقدمة ما جذب العرب  جاء بو مف معاف سامية . القرآف إلى، كاإ

كلذلؾ عّد الرافعي في كتابو تاريخ آداب العرب التجكيد كالترتيؿ اإليقاعي مف مظاىر  
 3اإلعجاز المكسيقي في القرآف الكريـ

 
 
 

: َسٚافذ اٌزٕغ١ُ فٟ اٌمشآْ اٌىشٞ    

مكسيقيان متعدد األنكاع ، يتناسؽ مع الجك  اإيقاعإّف في القرآف : ليس بجديد قكلنا   
ف المكسيقى القرآنية إشعاع لمنظـ الخاص في كؿ أالداللي ، كيؤدم كظيفة  ساسية في البياف ، كاإ

. مكضع
                                                 

 214ص  –إعجاز القرآف كالبالغة النبكية : ينظر  1

 1/15المثؿ السائر ج 2

 227،  2/22العرب ج  تاريخ آداب: ينظر  3
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يقاعي إسمكبو أُ التنغيـ في القرآف في كؿ مشيد كقصة ، كفي كؿ مطمع كختاـ ، ؼ كنتحسس   
الحركة ، كمف الحركؼ ، كمف المفظ المفرد ، كمف غني بالمكسيقى ، مميء بالنغـ المنحدر مف 

صكات أك تالكتو نسمع أظالليا بجرسيا كبنغميا حتى لنكاد عند قراءتو  ةمآالتركيب ، فُتمقي كؿ 
. 1األحداث غير المسمكعة ، كنرل المشاىد غير المنظكرة

نظـ معيف  لى التنغيـ فيإكال تفاضؿ بيف السكر كاآليات في ىذه الظاىرة ، كعندما نشير  
. ، إنما نقرر مف خاللو ظاىرة تنغيمية بارزة نؤيدىا بالشاىد

كعمى الرغـ مف صعكبة احتكاء ركافد التنغيـ كافة في القرآف الكريـ ، ألنيا متنكعة تنّكع  
حاكؿ الكقكؼ عند بعض الركافد التنغيمية البارزة نني سأألحانو ، إال أمكسيقى الكجكد في أنغامو ك

: ريـ ، كأىميا في القرآف الؾ
 

األلفاظ جرس : أواًل 
صكات ، فيي إذف تمتمؾ لفاظ تبنى مف األاأل أفالجرس ىك الصكت المترنـ بو ، كبما  

جرسان ، كتتصؼ بصفة نغمية ، ككؿ لفظة ليا جرسيا الخاص الذم تحدده صفات األصكات 
ت أم الجرس ، ككجو كجو الصك: ف نذكر أف كؿ لفظة ليا كجياف أالمؤلفة منيا كال يفكتنا ىنا 

خرل ، كما ال يمكف فصؿ كجيي الداللة ، كال يمكف استعماؿ المفظة بإحدل الصفتيف دكف األ
. الكرقة عف بعضيما

لى عالقة أصكات األلفاظ بمعانييا البد مف ذكر تقسيمات عمماء المغة إكقبؿ أف نتطرؽ  
. ت ئمت ، كالصكاالصكا: لى قسميف رئيسيف ىما إصكات المغة ألألصكات فقد ُقسمت 

ىك الطبيعة الصكتية لكؿ قسـ فالصفة الصكتية الجامعة لمقسـ األكؿ أف ساس ىذا التقسيـ أك
ك جزيئان أما الصفة الصكتية أمجرل اليكل يُعترض في حالة النطؽ باألصكات الصامتة كميان 
، خالؿ ت في مجرل مستمر ئالجامعة لمقسـ الثاني ىك أف اليكاء يندفع حالة النطؽ بالصكا

. ك جزئيان أالحمؽ كالفـ كاألنؼ دكف أف يككف ثّمة عائؽ يعترض مجرل اليكاء اعتراضان كميان 
: والصوامت في العربية أنواع

اؼ ، القاؼ ، ؾالباء، التاء ، الداؿ ، الطاء ، الضاد، اؿ: الصكامت االنفجارية كىي  -1
ىمزة القطع  

 .الميـ ، النكف : ك األنفية كىي أالصكامت الغناء  -2

 حرؼ الالـ: الصكامت المنحرفة كيمثميا  -3

 حرؼ الّراء : الصكامت المكررة كتتمثؿ في  -4
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الفاء ، الثاء، السيف ، الصاد ، الشيف ، الخاء ، الحاء ، : الصكامت االحتكاكية كىي  -5
 .الياء ، ككميا ميمكسة ، الذاؿ ، الظاء ، الزام ، الغيف ككميا مجيكرة 

 حرؼ الجيـ الفصيح: كىك ( المركبة ) ك أ الصكامت االنفجارية االحتكاكية -6

كأمثاليا كالياء المراد بيا ( َكجد ) الكاك ، المراد بيا كاك : ت كىما صكتاف شباه الصكائأ -7
. كأمثاليا( َيزف ) ياء 

: ت في الفصحى فنوعانئأما الصوا
. الفتحة كالكسرة كالضمة: ت قصيرة كىي ئصكا -1
) ، كالياء الممدكدة في مثؿ ( قاؿ: )ثؿ األلؼ الممدكدة في ـ: ت طكيمة كىي صكائ -2

 1( ركح : ) كالكاك الممدكدة في مثؿ ( بديع 
: كُصنفت األصكات تصنيفان آخر يتخذ الكتريف الصكتييف أساسان لو

. ىك الصكت الذم تصحب نطقو ذبذبة في األكتار الصكتية: المجيكر  -1
ميمكسة ينفرج كفي األصكات اؿ 2ىك ماال تصحب نطقو ىذه الذبذبة : كس ـالمو -2

ف يجابو أم اعتراض أف يمّر خالليما دكف أكتياف مفسحيف مجاالن لمنفس الكتراف الص
صكات المجيكرة يتضاـ الكتراف الصكتياف بشكؿ يسمح لميكاء المندفع خالليما كفي األ

كىذا يسمى تذبذب الكتريف الصكتييف ، . ف يفتحيما كيغمقيما بانتظاـ كبسرعة فائقة أ
) تحدث نغمة مكسيقية ىذه النغمة الصكتية تسمى في االصطالح الصكتي ىذه الذبذبة 

 .ىذه النغمة ، األصكات المجيكرة  صكات التي تصحبيا، كما تسمى األ( الجير 

الياء ، الحاء ، الكاؼ ، الشيف ، السيف ، التاء ، الصاد ، : كسة ىي ـكاألصكات المو
. ةالثاء ، الفاء كما تبقى مف األصكات فيي مجيكر

بيف  التكاشجكطبيعة جرسيا قد يعيف عمى معرفة مدل صكات إف معرفة صفات األ
لى القكؿ بأف األلفاظ إكذىب بعضيـ  -صكت المفظة كمدلكليا فيذه القضية شغمت عمماء المغة

كعصؼ الريح ، كخرير الماء، كىدير البحر كغيرىا ، كما ىذه  –جرت محاكية ألصكات الطبيعة 
مثمة أك( الطرؽ )ك( القد ) تعبر عف معناىا بجرس تحاكي بو ذلؾ الصكت فػ ال أللفاظإصكات األ

( .. الثغاء ) ك ( المكاء ) ك ( العكاء ) لفاظ تحكي الصكت الذم تعبر عنو، كمثميا أأخرل ، 
. الخ

حمد أكيعد ابف جني رائدان في الحديث المفصؿ عف ىذه القضية فنقؿ رأم الخميؿ بف 
صر ) ك ( صّر الجندب ) تقكؿ العرب  –نو مكضكع شريؼ لطيؼ إ "الفراىيدم الذم مفاده 

                                                 

باختصار  184، 148 –عمـ المغة : ينظر 1
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كتكىمكا في ( صر صريران ) كأنيـ تكىمكا في صكت الجندب استطالة فقالكا ، ( البازم  رص
 1" رصر ص: صكت البازم تقطيعان فقالكا 

)      في حديثو عف ( الكتاب ) لى ىذا المكضكع في إككاف سيبكيو قد تطرؽ  
ألنو ( الغمياف )  كالحركة  لالضطراب، فيي تأتي ( َفعالف ) تي جاءت عمى كزف اؿ( المصادر 

( الممعاف ) ك ( الخطراف ) ألنو تجيش نفسو كتثكر ، كمثمو ( الغثياف ) زعزعو كتحرؾ ، كمثمو 
. تكالي حركات األفعاؿ ( أم البناء ) ف حركات المثاؿ أألنو ىذا اضطراب كتحرؾ، بمعنى 

( الَفعالف )         ف صيغة أني ىذه الفكرة ، ففصؿ القكؿ فييا كذكر كقد تمقؼ ابف ج 
) ك ( القرقرة ) تفيد التكرير مثؿ ( الفعممة ) ف صيغة أتفيد االضطراب كالغمياف كالفكراف ، ك

. أم كرر في تصريره ( صرصر الجندب)كمنو ( الجرجرة ) ك ( الزعزعة 
لى أف إالشبكى كالجمزل ، الكلقى ، كما ذىب : تفيد السرعة مثؿ ( الُفعمى ) كأف صيغة  

كّسر ، كقّطع ، كفّتح ، كغّمؽ فقد جعمكا : تكرير العيف في البناء دليؿ عمى تكرير الفعؿ فقالكا 
تكرير العيف دليالن عمى قكة المعنى المحدث بو ىك تكرير الفعؿ كىذا أيضان مف مساكقة الصيغة 

) المبنى كمثؿ لذلؾ بصيغة لمعنى يتبعيا زيادة في اف الزيادة في أكقرر ابف جني  2لممعاني
. الخ... نحك استقدـ ، استصرخ ، استسقى ( استفعؿ 

كيتحدث ابف جني عما نريده في ىذه الدراسة مف مالحظة صفات األصكات كجرسيا كمف ثـ 
حيف ُيقارف ( قضـ ) عالقة ذلؾ بالمعنى فيؤكد مناسبة الحركؼ في المفظ لصكت الحدث ، مثؿ 

( خضـ ) ف الثاني أيستعمؿ في أكؿ اليابس في حيف ( قضـ ) فتجد أف األكؿ ( خضـ ) لفعؿ با
ف ىناؾ صمة كثيقة بيف القاؼ الشديدة كالصكت الناشئ عف أكؿ أ ريستعمؿ في أكؿ الرطب كيقر

فكأنيـ اختاركا الخاء لرخاكتيا  –كؿ الرطب أشئ عف االرخكة كالصكت الفاليابس ، كالخاء 
كمف ذلؾ  3لقاؼ لصالبتيا لميابس حذكان لمسمكع األصكات عمى محسكس األحداث كا –ب طلمر

: قاؿ تعالى ( النضح ) أقكل مف ( النضخ ) لمماء كنحكه ، ك( النضح ) قكليـ " أيضان 
(   66الرحمف "   )  ف١ٙب ػ١ٕبْ ٔضبخزبْ" 

 4"ل لغمظيا لما ىك أقك( الخاء ) لرقتيا لمماء الضعيؼ ، ك( الحاء ) فجعمكا 
: ليو قكلو تعالىإمثمة التي يضربيا ابف جني ليؤكد حجة ما ذىب كمف األ

(   83مريـ "   )  سعٍٕب اٌؾ١بط١ٓ ػٍٝ اٌىبفش٠ٓ رؤّصُ٘ أصاأأٌُ رش أٔب " 
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فتقارب المفظاف ( الياء ) تيزىـ ىّزا كاليمزة أخت : أم تزعجيـ كتقمقيـ ، فيذا في معنى  
كىذا المعنى أعظـ ( الياء ) المعنى باليمزة ألنيا أقكل مف  خصكا ىذالتقارب المعنييف ككأنيـ 

 1"في النفكس مف اليمزة ، ألنؾ قد تيز ماال باؿ لو ، كالجذع كساؽ الشجرة كنحك ذلؾ 
لى أكثر مف ذلؾ حيف يحاكؿ أف ينظر في ترتيب أصكات المفظة إكيذىب ابف جني  

عنو المفظة ، كيقصد بترتيب  المفردة كداللة كؿ صكت عمى جزء مف المعنى الذم تعبر
تقديـ ما يضاىي أكؿ الحدث ، كتأخير ما يضاىي آخره كتكسيط ما يضاىي كسطو : األصكات 

فالباء ( بحث : ) ، سكقان لمحركؼ عمى سمت المعنى المقصكد كالغرض المطمكب ، كذلؾ قكليـ 
سد كبراثف ألىا تشبو مخالب اؿحرض ، كالحاء لصخفقة الكؼ عمى األلغمظيا تشبو بصكتيا 

رض ، كالثاء لمنفث كالبث في التراب ، كىذا أمر تراه محسكسان كنحكىا ، إذا غارت في األالذئب 
.  2محصالن 

إف األلفاظ ال :" فاظ ُيفيـ مف قكلو ؿم آخر في األأأما عبد القاىر الجرجاني فقد كاف لو ر 
أللفاظ تثبت ليا الفضيمة ف اإمف حيث ىي كمـ مفردة ، ك تتفاضؿ مف حيث ىي ألفاظ مجردة كال

تعمؽ لو بصريح  كخالفيا مف مالءمة معنى المفظة لمعنى التي تمييا أك ما أشبو ذلؾ مما ال
في الداللة ( ضرب ) مكاف ( ربض ) ف كاضع المغة لك كاف قد كضع أكيرم الجرجاني  3"المفظ

لفاظ ينبغي أف لى األإف النظر ألى فساد ، كيؤكد إعمى الضرب لما كاف في ذلؾ مما يؤدم 
رل الكممة تركقؾ كتؤنسؾ في مكضع كتثقؿ عميؾ تكحشؾ في تفأنؾ  يككف مف خالؿ السياؽ

بي تماـ أفيي ثقيمة مكحشة في بيت ( خدع األ) مكضع آخر كيضرب مثالن لذلؾ لفظو 
 يا دىر قّكـ مف أخدعيؾ فقد

  
 أضججت ىذا األناـ مف ُخرِقؾْ   
 

: ئغة في بيت الصمة بف عبد اهلل القشيرم رائقة سا( ع أم لفظة األخد) كىي 
 تمفت نحك الحي حتى كجدتني 

 
 اإلصغاء ليتان كأخدعامف َكِجعُت  
 

لى جرسيا كنغميا إلى المفظة ذاتيا ، إم ابف جني عندما ننظر أكفي ىذه الدراسة نأخذ بر 
ـ في الذىف صكرة صكاتيا مف إيحاء بالمعنى فقد يككف المفظ بمفرده قادران عمى أف يرسأ، كما في 

 برأم الجرجاني أيضان ، عندما نرل ذاف كنأخذالمعني كذلؾ مف خالؿ جرسو الذم يمقيو في اآل
المفظة المفردة مييأة بجرسيا كنغميا لمتعبير عف الداللة ، كعندما يحتكييا السياؽ كتنتظـ فيو، 
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المفظة كال تقاطع بيف تتدفؽ تمؾ الممحات المضيئة كتتفجر تمؾ الطاقات اإليحائية الكامنة في 
. الرأييف

( البازرم )  قكؿ    إف اختيار األلفاظ في النظـ القرآني يتـ بدقة معجزة كنقؿ السيكطي  
اعمـ اف المعنى الكاحد قد يخبر عنو بألفاظ ( :" أنكار التحصيؿ في أسرار التنزيؿ )  قفي كتاب

بر عنو بأفصح ما يالئـ الجزء بعضيا أحسف بعض ، ككذلؾ كؿ كاحد مف جزأم الجممة ، كقد يع
ك استحضار جميع ما يالئميا مف األلفاظ ثـ أاآلخر ، كالبد مف استحضار معاني الجمؿ 

حكاؿ ، كذلؾ عتيد فصحيا ، كاستحضار ىذا متعذر عمى البشر في أكثر األأاستعماؿ أنسبيا ك
 1"حاصؿ في عمـ اهلل تعالى، فمذلؾ كاف القرآف ، أحسف الحديث كأفصحو

: نمقي الضكء عمى بعض ألفاظ القرآف الكريـ نقرأ كنتحسس أثناء القراءة قكلو تعالى كلكي
        "  ٌز٠ًُ ٌىُ أفشٚا فٟ عج١ً هللا اصّب ق٠ب أ٠ٙب اٌز٠ٓ إِٓٛا ِبٌىُ إرا ق" 

( 38التكبة ) 
. قمتـ ، أم تباطأتـ كتقاعستـ اثّا
جيد ، فيسقط مف أيدييـ في  يتصكر الخياؿ ذلؾ الجسـ المتثاقؿ ، يرفعو الرافعكف في 

طنان عمى األقؿ مف األثقاؿ  فكأف في ىذه الكممة " ثقؿ 
في عدد الحركؼ ، لخؼ ( اثّاقمتـ ) كىي متساكية لمفظة القرآنية ( تثاقمتـ : ) كلك أنؾ قمت  

. 2جرسيا كلضاع األثر المنشكد كلتكارت الصكرة المطمكبة التي رسميا ىذا المفظ كاستقؿ برسميا
:  ما نقرأ قكلو تعالىكعند
(  28ىكد ) "     ٍٔضِىّٛ٘ب ٚأٔزُ ٌٙب وبس ْ٘ٛ أ" 
تصكر جك اإلكراه بإدماج كؿ ىذه الضمائر كشد بعضيا ( مكمكىا ُنِمز) لفظة  أفنحس  
لى بعض مما يسبب ثقالن كصعكبة في النطؽ فالضمائر ُدمجت بإكراه كما يدمج الكارىكف مع إ

ة ىي المفظة الفضمى في ؿق نافركف كبذلؾ تككف ىذه المفظة الثقيما يكرىكف كيشدكف إليو كىـ مف
: كلنتأمؿ قكلو تعالى  –سياقيا إذ عّبرت بجرسيا عما ال تغني عنيا أخرل 

(  94الشعراء ) "      فىجىجٛا ف١ٙب ُ٘ ٚاٌغبْٚٚ" 
ُيرمكف كف عمى كجكىيـ ، كبجرسيا كنغميا أكلئؾ المجرميف ككيؼ يكبّ ( كبكبكا ) ُتصكر لنا لفظة 

) عمى بعضيـ ميمميف ، فنتخيؿ في ىذه المفظة جرسان يحدث صكت الحركة التي يتـ بيا فعؿ 
" كىك جرس يسمعنا صكت دفعيـ كسقكطيـ بال انتظاـ كقاؿ الزمخشرم في ىذه اآلية ( الكبكبة 
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نو إذا دليالن عمى التكرير في المعنى ، ككأ( في المفظ ) تكرير الكب ، جعؿ التكرير : إف الكبكبة 
 1"كبة مرة بعد أخرل حتى يستقر في قعرىا ( ينكب ) القي في جينـ 

(  37فاطر ) "        ُٚ٘ ٠صطشخْٛ ف١ٙب" 
بجرسيا الغميظ ترسـ في الخياؿ صكرة غمظ الصراخ المختمط المنبعث ( يصطرخكف ) إف لفظة 

نتظمت فيو مف كؿ مكاف كمف حناجر مكتظة باألصكات الخشنة كما نستشؼ مف النسؽ الذم ا
ىذه المفظة ظؿ اإلىماؿ ليذا االصطراخ الذم ال يجد مف ييتـ بو كبذلؾ يككف جرس ىذه المفظة 

 2صكرة ذلؾ العذاب الغميظ الذم ىـ فيو يصطرخكف  إيصاؿقد ساعد عمى 
: في قكلو تعالى ( ُزحزح ) كلنتأمؿ لفظة 

( 185آؿ عمراف )    "   فّٓ ُصدضح ػٓ إٌبس ٚأدخً اٌجٕخ فمذ فبص" 
في ىذا السياؽ فيي بجرسيا تصكر مشيد ( ُزحزح ) فميس ثمة لفظة أنسب مف لفظة  

) المكررة ك ( الحاء )       فصكت : صكات أاإلبعاد كالتنحية بكؿ ما يقع في ىذا المشيد مف 
تستعمؿ لمشيء الثقيؿ حتى ( زحزح ) ف لفظة أالمكررة ترسـ صكرة لتكرير الحدث ، كما ( الزام 
قميالن قميالن ، فكاف حجـ الذنب يجعمو ثقيالن في ميزاف اهلل تعالى كيقرب المذنب مف النار تحركُو 

ذا برحمة اهلل قادر عمى اإلقربان يكاد يشؾ معو أنو  . دخمو الجنة تعنيا ك( تزحزحو ) فالت منيا كاإ
:  في قكلو تعالى ( تحيد ) كليس ىناؾ أفضؿ مف لفظة 

( 19ؽ ) "   وٕذ ِٕٗ رذ١ذ ن ِبٚجبءد عىشح اٌّٛد ثبٌذك ، ري" 
المنذرة المتكعدة مسبكقة بالياء المشبعة ( الداؿ ) إذ ُيحس السامع بالرىبة في صدره حيف سماعو 

) ك أ( تنحرؼ ) مثؿ خرل أكال يتممكنا الشعكر بتمؾ الرىبة مع لفظة ( تحيد ) المديدة في لفظة 
 3( تحيد ) إذا ما جاءت بدالن مف لفظة ( تبتعد 
"  قكلو تعالى كفي 

(   72النساء ) "       ٚإْ ِٕىُ ٌّٓ ١ٌَُجطئَٓ" 
( ليبطئف )        مف خالؿ جرس العبارة كبخاصة في جرس ( التبطئة ) ترتسـ صكرة  

لى نيايتيا ، كبذلؾ إلى البطء في التمفظ حتى يصؿ إف المساف يكاد يتعثر فيعمد أفيحس القارئ 
. ؽ مع الداللة تطابؽ كجيي الكرقة مع بعضيماتتماثؿ ىذه األصكات بجرسيا كتتطاب

:  كعندما نتأمؿ قكلو تعالى 
(  34فاطر ) "   ْصَ اٌذّذ   اٌزٞ أر٘ت ػٕب اٌخَ : ٚلبٌٛا " 
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تضفي عمى جرسيا خفة كسيكلة ( الَحَزف) ف الفتحات المتتابعة عمى أحرؼ لفظة أنحس  
. ـتتناسب مع الجك الحاني الرحيـ الذم منحو اهلل تعالى لو

يحائيا بالمعاني إىذه اآليات الكريمة شكاىد عمى مماثمة جرس األلفاظ كنغميا لمدالالت ك 
كىذا قميؿ مف كثير كلكنو يدؿ عمى أف اختيار األلفاظ في النسؽ القرآني .. كمناسبتيا لمسياؽ 

ية لفظة في المغة أف تحؿ محؿ المفظة أمما يجعؿ مف المحاؿ عمى ( معنى كجرس ) اختيار 
. رآنية كأف تؤدم ما تؤديو لما تحممو مف دقة في المعنى كمف إيحاء في الجرس كالنغـالؽ
 

التكرار : ثانيًا 
التكرار ظاىرة لغكية كاضحة في القراف الكريـ ، كىي فيو خالية مف التكمؼ ، تساير  

العبارة ، مقتضيات التعبير الفني كتأخذ أشكاالن متعددة ، تارة في آية كاممة ، كثانية في جزء مف 
كثالثة في الكممة المفردة ، كرابعة في حرؼ كاحد أك أكثر مف حرؼ عمى امتداد النسؽ ، ىذا 
. فضالن عف الجناس الذم تطرؽ السمع فيو أصكات مكررة كلكنيا تبنى في ألفاظ مختمفة المعنى 

كرر صكات المكررة ، فعندما تتلى األإكيعكد النغـ في كؿ ما ذكرناه مف أنكاع التكرار  
يقاع مف تساكم زمف النطؽ بيا ، كعندما تتكرر إصكاتيا كأاآلية يصدر نغـ مف جّراء ترديد 

لى التككيد الذم إيدان يضاؼ الكممة تتكرر األصكات المؤلفة منيا فتضفي عمى النظـ نغمان متزا
: مف ذلؾ التكرار كسنتناكؿ ىنا نكعيف مف التكرار ألىميتيما  ُيراد
:  تكرار الصوت نفسو -1
المتكرر كسيمة لتصكير المعنى كتجسيمو ،  لقرآني أحيانان مف الصكتيتخذ النظـ ا 

كاإليحاء بما يدؿ عميو ، معتمدان في ذلؾ عمى ما تتمتع بو األصكات مف خصائص كصفات في 
براز المعنى المراد ، فالصكت المفرد إالجرس كالنغـ ، فيي تشيع بجرسيا الصكتي نغمان ُيسيـ في 

ناية كتصاحبو أصكات قد تككف متقاربة المخارج متماثمة الصفات إف احتاج المكقؼ يختار بع
ذلؾ ، كقد تككف متباعدة المخارج متباينة الصفات إف كاف التباعد أدؿ عمى المراد كأكثر تصكيران 

:  في قكلو تعالى ( السيف ) لو ، لنتأمؿ النغـ المنبعث مف الجرس الصكتي لحرؼ 
ط ، ٍِه إٌبط ، إٌٗ إٌبط ، ِٓ ؽش اٌٛعٛاط اٌخٕبط ، اٌزٞ ٠ٛعٛط فٟ لً اػٛر ثشة إٌب" 

( 6-1الناس" ) صذٚس إٌبط ، ِٓ اٌجٕخ ٚإٌبط
الذم تكرر عشر مرات صكت صامت ميمكس احتكاكي ، تمتقي األسناف ( السيف ) فصكت 

، كىك أدؿ  ف ينطقو كىك مفتكح الفـأالسفمى باألسناف العميا عند النطؽ بو كال يمكف لإلنساف 
بجرسو الصكتي االحتكاكي اليامس عمى تصكير حالة اليمس الخفي التي يخافت بيا أىؿ 

صكات جك الكسكسة كما يفعمو الشيطاف حيف يمقي في الجرائـ كالمكائد ، كبذلؾ يصكر جرس األ
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) الذم يشبو صكت ( الصاد ) صكت  أسيـما يزيف لو ارتكاب المعاصي ، كقد  اإلنسافركع 
. 1في صفتو كجرسو عمى زيادة النغـ المكحي بالمعنى  (السيف 

: في قكلو تعالى ( القاؼ ) كلنتأمؿ جرس صكت 
لً أػٛر ثشة اٌفٍك ، ِٓ ؽش ِب خٍك ، ِٚٓ ؽش غبعك ارا ٚلت ، ِٚٓ ؽش إٌفبصبد فٟ اٌؼمذ ، " 

( 5-1الفمؽ ) "    ِٚٓ ؽش دبعذ إرا دغذ
ت انفجارم شديد ، كىك بجرسو اقدر فصكت القاؼ المتكرر في السكرة الكريمة ، صك 

نفجار عمى الشركر كعمى كؿ ما يؤذم في ىذا الككف ،كيخمؽ ىذا الصكت ة النفس لالئعمى تيي
في الجرس ( القاؼ ) بجرسو القكم نكعان مف اليقظة كالتنبو ، كذلؾ ما يستدعيو المعنى ، كتساند 

الداؿ ) في كقب ، ( الباء ) ىي خرل تمتمؾ الصفة نفسيا التي يمتمكيا صكت القاؼ كأأصكات 
. في الفكاصؿ لتزيد مف قكة الجرس ككضكح النغـ األصكاتفي العقد كقد انتظمت ىذه ( 

: في قكلو تعالى ( الراء ) كلنالحظ تكرار صكت 
( 8-6النازعات" )جفخ، رزجؼٙب اٌشادفخ، لٍٛة ٠ِٛئز ٚاجفخجف اٌشاد٠َٛ رش"
ر ، فجرس الراء مكرر يـ صكرة الحدث المكريساعد عمى تجس( الراء ) إف تكرار صكت  

تتابع طرقات المساف عمى المثة تتابعان سريعان حتى يكاد يصكر بجرسو الحركة ، كفي نطقو 
( التاء ) كصكت ( الجيـ ) ة أحسف تصكير ، كيساعد تكرار صكت جؼالمتتابعة السريعة عند الر

، ككاف تكرارىا بطريقة متناكبة مما  عمى تصكير األحداث كتأمُّؿ السامع ليا( الفاء ) كصكت 
يجعميا ترسؿ نغمان ككأنيا المكسيقى التصكيرية التي تصحب المشاىد كبذلؾ تساعد ىذه األنغاـ 

. عمى تثبيت الصكرة في المخيمة ، كاستقرارىا في الذىف 
: ثـ لنقرأ كلنتحسس أيضان تكرار األصكات في قكلو تعالى 

(  21الفجر ) "      وال إرا ُدوذ ااسر دوبًا دوبًا " 
إف جرس األصكات في ىذه اآلية يكاد يجعؿ المنظر مرئيان كاألصكات المنبعثة مف  

المكرر ، ( الداؿ ) المشيد مسمكعة ، كقد ساعد عمى رسـ ىذه الصكرة في الخياؿ ، صكت 
مف المكرر كالمشّدد ، ككالىما صكتاف انفجارياف ، ينحبس معيما اليكاء فترة ( الكاؼ ) كصكت 

حتى ينحبس كينفجر مرة أخرل ( الداؿ ) الزمف ثـ ينفجر، كىك ما إف ينحبس كينفجر مع صكت 
. ف صكت مشّددألكىذه المرة بشدة أكبر ، ( الكاؼ ) مع صكت 

إف جرس األصكات المكررة ىنا يكاد يرسـ صكرة حسّية إلطباؽ قدرة اهلل تعالى عمى  
. غط عمييا ، حتى ال يبقى منيا شيء كتفنىحاطة بيا ، كتكالي الدّؾ كالضرض ، كاإلاأل
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كيمكف مالحظة ما لجرس األصكات المكررة في النسؽ القرآني مف أثر في تصكر المعاني 
: كتجسـ المكاقؼ في اآليات الكريمة اآلتية 

( 14، 13الفجر "    ) فصّت ػ١ٍُٙ سثه عٛط ػزاة ، إْ سثه ٌجبٌّشصبد" 
(   5لتككير ا)      "       ٚإرا اٌٛدٛػ دؾشد" 
(  3-1القارعة )      "    اٌمبسػخ ِب اٌمبسػخ ِٚب أدسان ِب اٌمبسػخ" 
نغـ المتحّدر مف النسؽ عند تأممو اؿكما عمى القارئ إال أف يتحسس جرس األصكات ، ك 

ثر كبير في تصّكر أفي المعاني كبعدىا ال يتردد في اإلقرار بما لجرس األصكات المكررة مف 
. ا في صكر محسكسة ككأنيا مشاىد تنبعث منيا أصكات مسمكعة المعاني كتجسيده

عند الحديث عف النغـ الصادر عف تكرار اآلية الكاممة البد مف  سموبيا أُأ تكرار اآلية أو  -3
سمكبان خاصان ، كالتنغيـ في أساليب ، ألف لكؿ آية لى التنغيـ الذم يكتنؼ األإاإلشارة 

 :األساليب قسماف
ىابطة ، كيكثر استعماؿ النغمة اليابطة في التقرير إلفادة انتياء الجممة ينتيي بنغمة : األكؿ 

.  كتماـ المعنى 
 1سمكب االستفياـ أينتيي بنغمة صاعدة كغالبان ما يككف في : كالثاني 

إحدل كثالثيف مرة ، كنغمة إيقاعيا " فبأم آالء ربكما تكذباف " كفي سكرة الرحمف تتكرر اآلية 
ف جمو يأتي عقب آية قصيرة ليا نغمة أكيمتاز التكرار في سكرة الرحمف في  تتنكع بتنكع السياؽ

سنفرغ لكـ أييا " خاصة تخاطب الركح كالعقؿ يسكدىا تارة تيديد كتخكيؼ كما في قكلو تعالى 
: كتارة تسكد النغمة نبرُة التأمؿ كالتبصر كما في قكلو تعالى " الثقالف فبأم آالء ربكما تكذباف 

كتارة ثالثة  " ق فاف ، كيبقى كجو ربؾ ذك الجالؿ كاإلكراـ ، فبأم آالء ربكما تكذباف كؿ مف عمي" 
يا معشر الجّف كاإلنس إف استطعتـ أف تنفذكا :" تسكد النغمَة ركُح التحدم كما في قكلو تعالى 

لى إ" مف أقطار السمكات كاألرض فانفذكا ، ال تنفذكف إال بسمطاف ، فبأم آالء ربكما تكذباف 
". فجؤٞ آالء سثىّب رىزثبْ" النغـ كاإليقاع الذم يحدثو التكرار في قكلو تعالى  أنكاعير ذلؾ مف غ
ذا أضفنا   فبأم آالء " االستفياـ في اآلية  أسمكبىذا التنغيـ العاـ الذم يحدثو  إلىكاإ

م أضفنا النغـَ الذم يصدر عف تكرار كؿ صكت فييا كاإليقاع الناتج عف تساك "ربكما تكّذباف 
عميو سكرة الرحمف في  اشتممتكاإليقاع الذم النغـ في كؿ مرة ، أدركنا مقدار  زمف النطؽ بيا

لييا في المكاضع إىذا الجانب فقط فضالن عف جكانب نغمية أخرل كالفاصمة كغيرىا مما سنشير 
.  المناسبة مف ىذا البحث 

: في قكلو تعالى سمكب االستفياـ بنغمتو المميزة الخاصةأكفي سكرة النمؿ يتكرر  
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ْٓ خٍك اٌغّٛاد ٚااسر ٚأٔضي ٌىُ ِٓ اٌغّبء ِبءًا فؤٔجزٕب ثٗ دذائك راد ثٙجخ ِب وبْ ٌىُ أ"  ِّ

ْٓ جؼً ااسر لشاساًا ٚجؼً خالٌٙب أٔٙبساًا  ِّ أْ رٕجزٛا ؽجش٘ب أ إٌٗ ِغ هللا ثً ُ٘ لَٛ ٠ؼذٌْٛ ، أ

ْٓ ٠ج١ت ٚجؼً سٚاعٟ ٚجؼً ث١ٓ اٌجذش٠ٓ دبجضاًا أ إٌٗ ِغ هللا ثً أوضشُ٘  ِّ ال ٠ؼٍّْٛ ، أ

 ْٓ ِّ اٌّضطش إرا دػبٖ ٠ٚىؾف اٌغٛء ٠ٚجؼٍىُ خٍفبَء فٟ ااسِر أ إٌٗ ِغ هللا ل١ٍالًا ِب رزّوشْٚ ، أ

ًُ اٌش٠بح ثُؾشاًا ث١ٓ ٠ذٞ سدّزٗ أ إٌٗ ِغ هللا رؼبٌٝ هللا  ٠ٙذ٠ىُ فٟ  ٍّبد اٌجش ٚاٌجذش ِٚٓ ٠ُشع

ْٓ ٠جذأ اٌخٍك صُ ٠ؼ١ذٖ ِٚٓ ٠شصق ِّ ب ٠ؾشوْٛ ، أ ّّ وُ ِٓ اٌغّبء ٚااسر أ إٌٗ ِغ هللا لً ٘برٛا ػ

-60النمؿ )     "       ثُش٘بٔىُ إْ وٕزُ صبدل١ٓ
64 )
بنغمتو الخاصة يحمؿ السامع عمى ( أّمْف ) إف تكرار أسمكب االستفياـ المصدر بػ  

أ ) التدبر في السماء كما فييا ، كالتبصر كالتأمؿ في األرض كما يجرم عمييا ، إفَّو تكرار عبارة 
ُيحدث نغمة تعمك كتيبط ثـ ( إلو ) االستفيامية بفتح ىمزة االستفياـ ككسر ىمزة ( إلو مع اهلل 

تعكد لتعمك في النياية لتُفصح النغمة عف االستفياـ الذم ُيقصد منو التكبيخ كالتعجب ممف 
القادر يجعمكف مع اهلل إلو آخر كقد كضع تعالى أماميـ كؿ األدلة عمى أنو ىك الخالؽ الكاحد 

. الكّىاب
مؿ في قدرة قؿ كالكجداف كتدعك السامع الى التأالمتكررة في ىذه اآلية تثير الع األسمكبإف نغمة 

. الخالؽ العظيـ
: كفي سكرة الكاقعة قاؿ تعالى 

ٔذٓ خٍمٕبوُ فٍٛال رصذلْٛ أفشأ٠زُ ِب رّْٕٛ ، أأٔزُ رخٍمٛٔٗ أَ ٔذٓ اٌخبٌمْٛ ، ٔذٓ لذسٔب ث١ٕىُ " 

ْ ثّغجٛل١ٓ ، ػٍٝ أْ ٔجذي أِضبٌىُ ٕٚٔؾئىُ فٟ ِبال رؼٍّْٛ ، ٌٚمذ ػٍّزُ إٌؾؤح اٌّٛد ِٚب ٔخ

ٔبٖ يء ٌجغاااٌٚٝ فٍٛال رزوشْٚ ، أفشأ٠زُ ِب رذشصْٛ ، أأٔزُ رضسػٛٔٗ أَ ٔذٓ اٌضاسػْٛ ، ٌٛ ٔؼ

دطبِبًا فظٍزُ رفىْٙٛ ، إٔب ٌّغشِْٛ ، ثً ٔذٓ ِذشِْٚٛ ، أفشأ٠زُ اٌّبء اٌزٞ رؾشثْٛ ، أأٔزُ 

ٌزّٖٛ ِٓ اٌّضْ أَ ٔذٓ إٌّضٌْٛ ٌٛ ٔؾبء جؼٍٕبٖ أجبجبًا فٍٛال رؾىشْٚ ، أفشأ٠زُ إٌبس اٌزٟ أٔض

٠ٓ ، فغجخ ٔذٓ جؼٍٕب٘ب رزوشح ِٚزبػبًا ٌٍّمٛ ، إٌّؾئْٛرٛسْٚ ، أأٔزُ أٔؾؤرُ ؽجشرٙب أَ ٔذٓ 

( 74-57الكاقعة )    "      ثبعُ سثه اٌؼظ١ُ
 

كىكذا يتكرر أسمكب االستفياـ بنغمتو الخاصة التي تثير النفس كتحرؾ الخياؿ لتساعد عمى رسـ 
. كشؼ الغشاكة عف العيكف إلىصكر متنكعة كميا تدعك 

المقاطع الصوتية : ثالثًا 
التي يمكف أف ( حدةالك)ت متعددة نأخذ منيا قكليـ بأنو تعريفا( المقطع ) عّرؼ المغكيكف  

. 1مف النبر في المغات المنبكرة ، أك نغمة كاحدة في المغات النغمية  ةدتحمؿ درجة كاح
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إذف فالنغمة ىنا ىي المقصكدة كسنالحظ ما تؤديو المقاطع مف دكر نغمي في سياؽ اآليات 
. الكريمة

: كأنكاع المقاطع التي تتركب منيا الكممات في المغة العربية ىي 
. مثؿ الالـ كحركتيا في لعب حركة قصيرة+ يتككف مف صامت : ر ممقطع قص -1
 .في كممة فاىـ( فا) حركة طكيمة مثؿ + يتككف مف صامت : مقطع طكيؿ مفتكح  -2

صامت مثؿ لف، + حركة قصيرة + يتككف مف صامت : مقطع طكيؿ مقفؿ بصامت  -3
. كـْ 

: كىذه المقاطع يتككف منيا الكالـ المتصؿ ، كفي حالة الكقؼ يرد مقطعاف اثناف ىما 
صامت مثؿ زماْف ، + حركة طكيمة + فؿ بصامتيف يتككف مف صامت مقطع مديد مؽ -1

. كاْف 
صامتيف مثؿ قْدْر ، + حركة قصيرة + مقطع مديد مقفؿ بصامتيف يتككف مف صامت  -2

. َشْعْب 
ما زائدة الطكؿ ، كالمغة  ما طكيمة ، كاإ كمعنى ذلؾ أف المقاطع في المغة العربية إما قصيرة ، كاإ

كثالثية ( لّما ) كثنائية المقطع مثؿ ( مفْ ) أحادّية المقطع مثؿ  العربية تشتمؿ عمى كممات
( متخاصميفْ ) كخماسية المقطع مثؿ ( يتعمـْ ) كرباعية المقطع مثؿ ( ُيقاِتؿْ ) المقطع مثؿ 

 يمكف لمكممة في كال 1(متحدثييما ) كسباعية المقطع مثؿ ( يتجاىمكفَ ) كسداسية المقطع مثؿ 
. ك لكاحؽأاطعيا عمى سبعة مقاطع ميما اتصؿ بيا مف سكابؽ ف تزيد مؽأالمغة العربية 

تتككف مف مقاطع متتابعة ، كلكؿ مقطع سماتو الصكتية المميزة ، فإف ترتيب كلما كانت الكممات 
أثر كبير في إحداث أنكاع مف المكسيقى  ككتكالييا عمى نسؽ معيف ، ذىذه المقاطع في الكممات 

عمى التأثير عندما تتناسب نغمات قدرة مقاطع كنغميا كيزداد التعبير الداخمية المنبعثة مف إيقاع اؿ
يقاعاتيا مع األفكار التي تعبر عنيا كتصكرىا ، فالمقاطع المقفمة تستغرؽ في نطقيا  المقاطع كاإ

مف الزمف الذم تستغرقو المقاطع المفتكحة كتالئـ مكاقؼ الحـز كالجـز كالقكة أكثر مف  ؿزمنان أؽ
حة كلذلؾ كاف استخداـ المقاطع المقفمة يناسب لكنان مف التعبير ال تؤديو المقاطع المقاطع المفتك

المفتكحة ، ككذلؾ فإف المقاطع المفتكحة تناسب لكنان آخر مف التعبير ال يتأتى مع المقاطع 
كعندما نالحظ استخداـ القرآف الكريـ ليذه المقاطع الصكتية كترتيبيا عمى النسؽ بما  2المقفمة
ق كنعرؼ سران آخر مف أسرار بسباب تأثرنا أالمعاني الكاردة فيو ندرؾ سببان آخر مف يالئـ 

. عجازهأ
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: كلنتأمؿ قكلو تعالى
(  3-1القارعة ) "    اٌمبسػخ ، ِب اٌمبسػخ ، ِٚب أدسان ِب اٌمبسػخ" 
كأم شيء ىي القيامة ؟ إنيا في الفضاعة كالفخامة " تصؼ اآلية الكريمة يـك القيامة  

ال يدركيا الخياؿ ، كال يبمغيا كىـ إنساف ، فيي أعظـ مف أف تكصؼ أك تصّكر ، ثـ زاد بحيث 
كما أدراؾ ما القارعة ، أْم أّم شيء أعممؾ ما شأف القارعة : في التفخيـ كالتيكيؿ لشأنيا فقاؿ 

في ىكليا عمى النفكس ؟ إنيا ال تفزع القمكب فحسب بؿ تؤثر في األجراـ العظيمة ، فتؤثر في 
لى غير ذلؾ مف إرض بالزلزلة ، كفي الجباؿ بالّدؾ كالنسؼ ، لسمكات باالنشقاؽ ، كفي األا

ُسميت القارعة قارعة ألنيا تقرع القمكب كاألسماع بفنكف األىكاؿ : معقبات ىذا اليـك العظيـ كقيؿ 
 1"كاألفزاع

جدنا أف الغالب عمييا النظر في المقاطع الصكتية التي تتألؼ منيا ىذه اآلية الكريمة لكعدنا أكلك 
م المقاطع المفتكحة بنكعييا القصيرة كالطكيمة فقد بمغت ستة عشر مقطعان مف مجمكع مقاطع ق

. اآلية كعدتيا عشركف مقطعان 
/ -ةُ /-ع/-ر/قا/مؿْ /-ؾ/را/ أدْ /ما / ك/ ةُ / -ع/-ر/ قا/ مؿْ  /-ةُ / -ع/ -ر/ قا/ اؿْ 

. كالباقي كمو مقاطع مفتكحة/ أدْ /( مرتيف)مْؿ / أؿْ /فالمقاطع المقفمة اقتصرت عمى 
ماـ الخياؿ لتأمؿ األىكاؿ كىي أإف كثرة المقاطع المفتكحة في ىذه اآلية الكريمة تفتح األبكاب 

ية لتصكر الفزع كاليمع الذم يحؿ بالبشر في ذلؾ اليـك المكعكد ؼتمنح المتأمؿ فسحة زمنية كا
ذا  صاعؽ كقد تكرر ىذا الصكت  مف جرس قكم( القاؼ ) إلى ذلؾ ما في صكت  أضفناكاإ

ق ، كقد تكرر ىذا ئثالث مرات، كما في صكت الراء مف صفة التتابع لطرقات المساف عند أدا
ندرؾ مدل انسجاـ النغـ المنحدر مف ىذه اآلية مع المعاني .. ربع مراتأالصكت في النسؽ 

يحا . ق بتمؾ األىكاؿئكاإ
: كفي قكلو تعالى 

"    ٌٗ اٌزوشٜ ، ٠مٛي ٠ب ١ٌزٕٟ لذُِذ ٌذ١برٟ ٠ِٚٛئز ٠ززوش اإلٔغبْ ، ٚأٔٝ" 
( 23،24الفجر )      

تعبر ىذه اآلية عف مكقؼ الندـ الذم يصيب اإلنساف حيف فكات الفرصة ككيؼ يككف  
في تمؾ الحالة ، ينكح كيبكي كيتحسر عمى ما فرط كعمى ما ضاع ، كقد عّبرت المقاطع عف 

الكريمة قميمة كسائرىا مقاطع مفتكحة  اآليةلة في ىذه المعاني خير تعبير ذلؾ أف المقاطع المقؼ
. مقاطع اآلية كاممة إلىكيتضح ذلؾ مف خالؿ النظر 
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-يػ/رل/ذؾْ /ىذ/ َ -ؿ/نى/أفْ / َ -ك/ ُ -ف/سا/إفْ /ُرؿْ / َ -ؾ/ذؾْ / َ -تػ/ َ -يػ/ِذفْ / ِ -ئػ/ َ -ـ/َيكْ )
(. تي/يا/ َ -ح/ ِ -ؿ/ ُ -تػ/دـْ /قدْ /ني/ َ -تػ/ليػ/يا/ ُ -ؿ/كُ قػ/ َ 
ل ، الذكرل ، فاإلنساف ، أ: طع الطكيمة المفتكحة في الكممات تأمؿ كيؼ تكالت المقا 

ككأنيا نكح النادـ ( ا ، تي سا، ني ، رل ، قك ، يا ، ني ، م) يقكؿ يا ، ليتني ، لحياتي 
تأمؿ كيؼ يتراكح المد باأللؼ مع المد /( تي/يا/ني/ يا.. ) رط في جنب اهلل سر عمى ما ؼالمتح

نساف النادـ مف أصكات نكاح تعبر عف حسرة كما يصدر عف اإلبالياء ليصكر حالة الندـ كاؿ
 إلىان ضلى أعمى كيتراخى منخؼإ ان حسرتو ، إذ يتراخى صكت النكاح كينحدر ، ليعكد فيرتفع ممتد

كبيف ىذه المقاطع الطكيمة المفتكحة المعبرة عف الندـ كالحسرة كالنكاح يرد مقطعاف . أسفؿ 
ليتحقؽ بصكت الداؿ المجيكر المضغكط في ىذيف ( َدمتُ ؽَ )في كممة ( دـْ ( )قدْ ) مقفالف 

المقطعيف المقفميف النغـ المطابؽ لذلؾ الضغط المتتابع الذم يحز في نفسو بسبب ما كاف ينبغي 
. 1لحياتو( يقدمو ) أف 

كفي القرآف الكريـ آيات فييا لكف مف التعبير اليادئ المريح الذم تطرب لو النفس كتترنـ بو ، كال 
: ذلؾ المكف مف التعبير غير المقاطع المفتكحة الممتدة كما في قكلو تعالى يالئـ
رغّغ ف١ٙب الغ١خ ف١ٙب ػ١ٓ جبس٠خ، ف١ٙب  ٚجٖٛ ٠ِٛئز ٔبػّخ ، ٌغؼ١ٙب ساض١خ، فٟ جٕخ ػب١ٌخ ال" 

"   ٚصساثٟ ِجضٛصخ ٚأوٛاة ِٛضٛػخ ، ّٚٔبسق ِصفٛفخ عشس ِشفٛػخ 
( 16-8الغاشية )        

جك، نا، ىا، را، عا، ال، ىا، جا، فك، كا، ضك، ما، : ) لطكيمة المفتكحة كىي لنالحظ المقاطع ا
(. فك، را، ثك

يـ ، ككيؼ عكلنتأمؿ كيؼ عّبر النغـ الممتد مف ىذه المقاطع الطكيمة عف امتداد حالة الف 
ننا لنمتد بخيالنا مع  انتثرت حركؼ المد نثران خالؿ السياؽ لتعبر عف تعدد حاالت السعادة ،كاإ

. لمّدات فترتسـ في مخيمتنا صكر لحاالت النعيـ المتعددة ىناؾ ممكنة بألكاف الراحة كاليناء ا
القرآف الكريـ كىك يعبر بالمقاطع المقفمة أقكل تعبير عف معاني العقاب الصاـر  إلىكلنستمع 

: نزؿ بالظالميف الكافريف الجاحديف نعمة اهلل كفضمو في قكلو تعالىمالذم 
(  13الفجر ) "     ثّه عٛطَ ػزاةفصّت ػ١ٍُٙ س" 
تكاد ىذه المقاطع المقفمة تصكر الحـز كالصرامة في ذلؾ العقاب المنصب عمييـ في  

تالئـ المقاطع المفتكحة مثؿ ىذه المعاني ، كيساعد عمى تصكر ذلؾ المكقؼ  العنؼ كفي قكة ك
الذم يمفظ  (السيف ) مف فخامة يسانده جرس صكت ( الصاد ) الشديد ما في جرس صكت 

مفخمان قريبان مف الصاد في ىذا المكضع ، فعند نطقيما ُتطبؽ األسناف العميا عمى السفمى بقكة 
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المشّدد الذم ( الباء ) ذلؾ صكت  إلىككأنو تعبير عف إطباؽ العذاب عمى الكافريف ، يضاؼ 
ؽ بالتعاكف يتكرر في النسؽ ليكحي بجرسو االنفجارم بمعاني الشدة كالعنؼ ، كبذلؾ يحقؽ النس

. ما بيف المقاطع كاألصكات أفضؿ حاالت التعبير عف المعنى كاإليحاء بو
 

توازن اإليقاع : رابعاً 
الزمف الذم تنطؽ بو منظكمة صكتية معينة ابتداءن مف أكؿ لحظة : نقصد باإليقاع ىنا  

زمف  +األصكات ) آخر لحظة ينتيي فييا نطؽ تمؾ المنظكمة الصكتية فيك إذف  إلىفي نطقيا 
(. النطؽ بيا 

ك التركيب التابع أيقاع الذم نالحظو ىنا يأتي مف مجمكعة األصكات التي تتألؼ منيا الجممة كاإل
صكاتيا ، ألمجممة ، فكثيران ما تكضع الجمؿ كالتراكيب في نظاـ دقيؽ يتساكل زمف النطؽ ب

فكار أكيب تعبر عف يقاعان يستيكم النفكس كُيبير العقكؿ ، كلما كانت الجمؿ كالتراإفتحُدث 
ك المعاني المكزعة تكزيعان متناسقان عمى زمف أفكار مستقمة تامة، لذلؾ يجد السامع لذة في ىذه األ

، ذلؾ القالب الذم كمّداتو كسكناتو النطؽ بيا، كتستمع األذف لتكرار القالب الصكتي بحركاتو 
. صب فيو الجمؿ ، فيك إطار صكتي مكّحد يحتضف أفكاران متنكعةُت ُ 
" لى جماؿ التكازف في القرآف الكريـ حيف قارنكا بيف الكزف كالتكازف فػإشار الباحثكف أكقد  

يقاع كىما أيضان مف القيـ الصكتية التي تصمح أف تككف مجاالن لمفف كالجماؿ كمييما مف صكر اإل
تكازف ، أما الكزف فبحسبؾ أف تتأمؿ ما يمنحو مف الجماؿ لمشعر كالمكسيقى كنحكىما ، كأما اؿ

القرآف مف  صكت قارئ مجيد يرتؿ القرآف الكريـ كسترل عندئذ أف ما في إلىتنصت  أففيكفي 
 –الترتيؿ  أساليبلى الكثير مف إجماؿ التكازف قد يجاكز أحيانان جماؿ الكزف ، كانظر كذلؾ 

كسكؼ ترل ليا جاذبية خاصة تجتذب إلييا انتباىؾ  –كخاصة ما بني منيا عمى قصار الجمؿ 
. 1"ذنؾ مف المتعة كنفسؾ مف االرتياح ماال تجده في بعض الشعر كالغناءأتمنح ، ك
كقد أدرؾ الشعراء مف ذكم الحس المرىؼ ما في اإليقاع المتكازف مف ركعة مكسيقية  

لى تساكم الكحدات بيف الشطريف ، كىـ بذلؾ يحدثكف في إككفرة نغمية فعمدكا في بعض األبيات 
: العركض كالقافية كما في قكؿ البحترم إلىىذا التنسيؽ نغمان يضاؼ 
ان عـفأحجـ لما لـ يجد فيؾ مط

 
 كأقدـ لما لـ يجد عنؾ ميربا  
 

كفي النثر ، الحظ البالغيكف القضية التي نحف بصددىا كذكركىا في دراستيـ لمسجع  
في  ، ألف القرينة عندىـ ىي القطعة مف الكالـ المزاكجة لألخرل كىي( القرينة ) تحت مسمى 

                                                 

 270ص  –البياف في ركائع القرآف  1
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قصير ، كمتكسط ، كطكيؿ : لى ثالثة أقساـ إكقسمكا القرائف .  1النثر بمنزلة البيت مف الشعر
خفيا عمى القمب ، أأكعر أنكاع التسجيع مسمكان ، كأصعبيا مدركان ، ك" كعّدكا القصير منيا 
: ، كأما المتكسط فمثمكا لو بقكلو تعالى 2" كأطيبيا عمى السمع

ٜ ، ٚاٌزٞ لّذس فٙذٜ ، ٚاٌزٞ أخشط اٌّشػٝ ، فجؼٍٗ  عجخ اعُ سثه ااػٍٝ ،"  ّٛ اٌزٞ خٍك فغ

( 5-1األعمى ) "    غضبء أدٜٛ
لى أف إلى عشريف كممة أك اكثر ، كذىبكا إكجعمكا الطكيؿ منو ما زاد عمى ذلؾ حتى يصؿ 

ما أف تزيد إحدل القرينتيف عمى األخرل بغاية قر يبة القرائف إما أف تككف متساكية في الطكؿ ، كاإ
. 3فإف طالت فذاؾ غير محمكد

يقاع كما تؤديو مف دكر نغمي مؤثر إلى ما في القرائف مف إكفي دراستنا ىذه نكجو االنتباه 
: يقاع المتكازف في قكلو تعالىفمنتأمؿ اإل

(  فالسابقات سبقا(=) كالسابحات سبحا )  –( كالناشطات نشطا(=)كالنازعات غرقا * ) 
( 3-1النازعات )            
( 14، 13االنفطار )     ( إف الفجار لفي جحيـ )ك ( = لفي نعيـ  األبرارإف * ) 
( 26، 25الغاشية )     (   إف عمينا حسابيـ ) ثـ ( إف إلينا إيابيـ * ) 
ذا الجباؿ ُسّيرت * )  ذا العشار ُعطمت ( ) كاإ (  4، 3التككير )     (  كاإ
ذا البحار سّجرت * )  ذا النفكس زكّ ( ) كاإ (  7، 6التككير ) (     جت كاإ

يقاع المتكازف لمجمؿ في اآليات السابقة يستيكم القمب ، كتجد لو األذف لذة ، إف اإل 
. ؿ حفظو كترديده ، كتمؾ دقة معجزة مبيرة في تكازف الجمؿ في النسؽ القرآنيكيحدث نغمان ُيسوّ 

يقاعان طكيالن متكازنان يشتمؿ إنان كتبدك الدقة في تكازف الجمؿ كذلؾ عندما ينتظـ النسؽ بأكممو مككّ 
عمى مجمكعة إيقاعات قصيرة ، كمتكسطة ، فتزداد ركعة البناء المكسيقي في ذلؾ النظـ كما في 

: قكلو تعالى
"  فؤِب ِٓ أػطٝ ، ٚأرمٝ ، ٚصذق ثبٌذغٕٝ ، فغ١ٕغشٖ ١ٌٍغشٜ" 
( 10، 5الميؿ ، ) عشٖ ٌٍؼغشٜٚأِب ِٓ ثخً ، ٚاعزغٕٝ ، ٚوّزة ثبٌذغٕٝ ، فغٕٟ" 

في اآلية السابقة كفي غيرىا نغـ الفكاصؿ الذم سنفرد الحديث عنو يقاع كيزيد مف ركعة اإل
الحقان، كبذلؾ جمع ىذا النظـ المعاني المتضادة في جمؿ متكازنة ، فجاء النسؽ القرآني في 

. يقاع كأحمى نغـإأجمؿ 

                                                 

 195ص ( فف األسجاع ) لبديع صكر ا 1

 23ص  –الطراز  2

 29، 25ص  –ينظر الطراز  3
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 ًً تنويع اإليقاع : خامسًا

المكسيقى فإف تنكيع اإليقاع رافد آخر مف ركافد يقاع المتكازف أحد ركافد إذا كاف اإل 
يقاعات كثيرة ، إالمكسيقى في النظـ القرآني ، ففي بعض السكر ، كبخاصة السكر التي تقتضي 

يخرج النظـ القرآني عمى رتابة اإليقاعات الذم ينتج عف تكرار القالب الصكتي كىك بيذا التنكيع 
طان مألكفان لشعكر بالممؿ حيف تتعكد األذف نـعد عف النفس اُيثرم التعبير بأنغاـ مكسيقية متنكعة تب

. متعة النفس بو فتتضاءؿيقاع المكسيقي مف اإل
. لى طكؿ الزمف الذم تصبُّ فيو الجمؿإنمطيف مرّده في كمييما عمى كقد جاء تنكيع اإليقاع 

:  األولالنمط 
كتفاكت الزمف المستغرؽ في  ك التراكيبأصكات الجمؿ أالمراكحة في الكـ المكسيقي الناتج عف 

ك الجمؿ القصيرة ثـ الجمؿ أنطقيا فتأتي في النسؽ الجمؿ متكسطة الطكؿ ، تتبعيا التراكيب 
: الطكيمة كيعكد النسؽ الى الجمؿ القصيرة اك المتكسطة كىكذا كما في قكلو تعالى 

عجبرب ، ٚجؼٍٕب ا١ًٌٍ  أٌُ ٔجؼً ااسر ِٙبدا، ٚاٌججبَي أٚربدا، ٚخٍمٕبوُ أصٚاجب، ٚجؼٍٕب ِٔٛىُ" 

ٌجبعب، ٚجؼٍٕب إٌٙبس ِؼبؽب، ٚث١ٕٕب فٛلىُ عجؼبًا ؽذادا ، ٚجؼٍٕب عشاجبًا ٚ٘بجب ، ٚأٔضٌٕب ِٓ 

اٌّؼصشاد ِبءًا صَجبجب، ٌٕخشط ثٗ دجبًا ٚٔجبرب، ٚجٕبد أٌفبفب، إْ ٠َٛ اٌفصً وبْ ١ِمبرب، ٠َٛ ٠ُٕفُخ 

َْ أفٛاجب ، ٚفزذذ اٌغّبء فىبٔذ  ٚع١شد اٌججبُي فىبٔذ عشاثب، إْ جُٕٙ  أثٛاثبفٟ اٌصٛس فزؤرٛ

، ٌٍطبغ١ٓ ِآثب، الثض١ٓ ف١ٙب أدمبثب، ال ٠زٚلْٛ ف١ٙب ثشدا ٚال ؽشاثب إال د١ّّب ِشصبداوبٔذ 

( 26-6النبأ ) "  ٚغغبلب، جضاء ٚفبلب
ذا كانت الدراسات القرآنية قد ُعنيت بالفاصمة في مثؿ ىذه السكرة ففي دراستنا ىذه ال   كاإ

اصمة كما يصدر عنيا مف نغـ كلكننا نضيؼ رافدان مكسيقيان آخر ىك تنكيع نقمؿ مف شأف الؼ
اإليقاعات الناتج عف تبايف طكؿ الزمف الذم صبت بو الجمؿ كبذلؾ تتناسب األنغاـ المتنكعة 

. الصادرة عف الفكاصؿ مع اإليقاعات المتنكعة الصادرة عف طكؿ الجمؿ
: النمط الثاني 

ىذا الجمؿ أك التراكيب التابعة ليا كيقي الناتج عف أصكات التدرج في زيادة الكـ المكس 
يعني التدرج في زيادة طكؿ الزمف المستغرؽ في نطقيا مما يسبب تصاعدان نغميان متدرجان تطرب 

: لو النفس كما في قكلو تعالى
 وّزاثب ، إْ ٌٍّزم١ٓ ِفبصا، دذائك ٚأػٕبثب، ٚوٛاػت أرشاثب ٚوؤعبًا ِد٘بلب، ال ٠غّؼْٛ ف١ٙب ٌغٛاًا ٚال" 

جضاءًا ِٓ سثه ػطبء دغبثب، سة اٌغّٛاد ٚااسر ِٚب ث١ّٕٙب اٌشدّٓ ال ٠ٍّىْٛ ِٕٗ خطبثب، 

( 83-31النبأ " )ِٓ أرْ ٌٗ اٌشدّٓ ٚلبي صٛاثب إال٠َٛ ٠مَٛ اٌشُٚح ٚاٌّالئىخ صفب ال ٠زىٍّْٛ 
بالجمؿ قصيران ثـ جاء  إيقاعاكلنالحظ كيؼ بدأ النسؽ بالجمؿ كالتراكيب القصيرة فأحدثت 

متكسطة الطكؿ ، ثـ بعدىا بالجمؿ الطكيمة مما أحدث تدريجان تصاعديان في الكـ النغمي ككأف 
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ثر في نياية أذركة الت إلىذلؾ النغـ يرافؽ النفس لتصعد في ُسّمـ التأثر درجة درجة حتى تصؿ 
. النسؽ

 
 
 

نغم الفواصل : سادسًا 
كذلؾ ألف بيا يتـ بياف المعنى كيزداد كربما ُسميت اآلية القرآنية ىي الكممة األخيرة في : الفاصمة 

: كضكحان كجالءن كقكة، كنستدؿ عمى ذلؾ مف قكلو تعالى
.  (3) فصمت"  كتاب فّصمْت آياتو قرآنًا عربيًا لقوم يعممون" 

ففي التفصيؿ  44فصمت ") ياتوآنًا أعجميًا لقالوا لوال فّصمت آلو جعمناه قر "كمف قكلو تعالى
ح كالبياف ،كقد اختصت لفظة الفاصمة بالقرآف الكريـ ، كلـ يكف مناسبان أف تطمؽ معاني التكضي
ف يككف أك القافية عمى الكممة التي تختتـ بيا اآلية القرآنية تنزييان لمقرآف الكريـ عف ألفظة السجع 

الذم ارتبطت بو لفظة السجع ، أك أف يككف ضربان مف الشعر الذم  شبييان بحديث الكياف
تجمع الصفات الفنية التي  –أم الفاصمة  –، كىذا فضالن عف أنيا 1بو لفظة القافية  ارتبطت

. 2تحمميا القافية كالسجعة كتزيد عمييما بشحنة المعنى ككفرة النغـ كالسعة في الحركة 
ركاف السجع الذم أفي كتب البالغييف بكصفيا ركنان مف ( الفاصمة ) كقد كرد ذكر مصطمح 

: رساء أركانو الثالثة كىي ىتمكا بدراستو كاإ ا
كتطمؽ عمى القطعة مف الكالـ المزاكجة لألخرل ،  كىي في النثر بمنزلة : القرينة  -1

. البيت مف الشعر
 .كىي الكممة األخيرة مف القرينة كجمعيا فكاصؿ: الفاصمة  -2

كىك الحرؼ األخير مف الفاصمة ، كذكر في باب السجع تكسعان ألنو خاص : الركم  -3
. 3بالشعر 

ركاف السجع ، كلكنيا الركف األىـ ، فإلييا ألسجع إذف أعـ مف الفاصمة ، كالفاصمة ركف مف فا
تنحدر مكجات النغـ ، كبيا يختتـ اإليقاع ، كعمييا يتكقؼ جالء المعنى فيي في مكقع يجعميا 

. تحمؿ طاقة ىائمة في داللتيا ، كفي جرسيا كنغميا

                                                 

 97، 96/  2ج –اإلتقاف في عمـك القرآف : ينظر  1
 54ص  –البرىاف في عمـك القرآف   

 208ص  –التعبير الفني في القرآف  2

 190ص ( فف األسجاع ) صكر البديع  3
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كضع شركط ليا كي يككف السجع بديعان كفي كبالنظر ألىمية الفاصمة ُعني البالغيكف ب 
لى أىمية جرس المفظة كنغميا في ىذا المكقع ، يقكؿ يحيى بف حمزة إشركطيـ نالحظ تنبييـ 

:  العمكم 
: باجتماع شرائط أربعال يحسف كال يصفك مشربو إال  –يقصد التسجيع  –لكنو " 

 ظ المسجكعة حمكة المذاؽ ، رطبةف تككف األلفاألى المفردات ، كىي إترجع : الشريطة األكلى 
لى سماعيا األنفس ، كيمذ سمعيا عمى إطّنانة ، صافية عمى السمع ، حمكة ، رنانة ، تشتاؽ 

لى إكنعني بالغثاثة كالرداءة أف الساجع يصرؼ نظره  ذاف ، مجنبة عف الغثاثة كالرداءة ،اآل
، كجكدة التركيب كحسنو فعند ىذا مؤاخاة األسجاع ، كتطابؽ األلفاظ ، كييمؿ رعاية حالكة المفظ 

. تمسو الرداءة كتفارقو الحالكة
لى التركيب ، كىي أف تككف األلفاظ المسجكعة في تركيبيا تابعة إراجعة : الشريطة الثانية 

. لمعناىا ، كال يككف المعنى تابعان لأللفاظ فتككف ظاىرة التمكيو كباطنة التشكيو
م الحاصمة عف التركيب مألكفة غير غريبة كال مستنكرة كال أف تككف تمؾ المعاف:الشريطة الثالثة

ذا كانت بركيكة مست شعة، ألنيا إذا كانت غريبة نفرت عنيا الطباع ، ككانت غير قابمة ليا ، كاإ
. ركيكة مجتيا األسماع

أف تككف كؿ كاحدة مف السجعتيف دالة عمى معنى مغاير لممعنى الذم دّلت : الشريطة الرابعة
 1"، ألنو إذف يككف مف باب التكرير ، فيككف عمى ىذا ال فائدة منو خرلعميو األ

ذا كاف العمكم  قد ذكر أمكران عديدة تتعمؽ بجماؿ السجع فإنو قد خصص  –في ىذه الشرائط  –كاإ
الشريطة األكلى لجرس المفظة كلنغميا الرائؽ ، كلحسف كقعيا عمى السمع ، ذلؾ ألف الصفات 

( طيبة ( ) صافية ( ) طنانة ( ) رطبة ( ) حمكة المذاؽ  )ظ مف ككنيا التي منحيا القدماء لأللفا
لى جرس المفظة كتناسؽ أصكاتيا ، كجماؿ نغميا بدليؿ أنيـ ربطكا إكميا صفات تعكد ( رّنانة ) 

تشتاؽ إلى سماعيا األنفس ) ، ( صافية عمى السمع : ) فقالكا ( السمع ) صفات المفظة ىذه بػ 
( .  اآلذاف يمذ سمعيا عمى ( ) 
لى السجع في كتاباتيـ الفنية قيمة ىذا المكف مف التعبير ، ككقعو إكقد أدرؾ الذيف عمدكا  

فقد ركل الجاحظ في البياف  –عمى السمع كأثره في النفس مما يسيؿ حفظو كرسكخو في الذىف 
ـَ تؤثر السجع عمى " كالتبييف أنو  المنثكر ، قيؿ لعبد الصمد بف الفضؿ بف عيسى الرقاشي ، ِل

قامة الكزف ؟ قاؿ  سماع الشاىد لقّؿ  فيو اإل مؿآإف كالمي لك كنت ال : كتمـز نفسؾ القكافي كاإ

                                                 

 21ص  –الطراز  1
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لسماعو سرع كاآلذاف أريد الغائب كالحاضر كالراىف كالغابر ، فالحفظ إليو أخالفي عميؾ كلكني 
 1"أنشط كىك أحؽ بالتقييد 

إذا سمـ " مقدمان عمى غيره حيف ذىب إلى أنو بك ىالؿ العسكرم ىذا المكف مف التعبير أكقد جعؿ 
. 2"مف التكمؼ ، كبرئ مف العيكب لـ يكف في جميع صنكؼ الكالـ أحسف منو

ثير ، فعمييا يتكقؼ اكتماؿ أكقد كثرت في القرآف الكريـ الفكاصؿ بكصفيا كسيمة تعبيرية بالغة الت
م إذف مشحكنة بالنغـ كاإليقاع ، كبما يقاع القرينة ، فوإالمعنى ، كفييا ذركة النغـ ، كبيا ينتيي 

ف تكازييا في الكـ المكسيقي ، ككثيران ما تنزاح بعض األلفاظ أال يمكف لمفظة أخرل في النسؽ 
الفرصة لمفظة أخرل أف تأخذ المكقع ألف األخرل ىي  لتييئعف مكاقعيا المألكفة في الجممة 

: لىففي قكلو تعا( الفاصمة )          المناسبة أف تككف 
( 10، 9الضحى )"   فؤِب ا١ٌز١ُ فال رمٙش ، ٚأِب اٌغبئً فال رٕٙش" 

كانزاحت عف مكقعيا المتأخر غالبان فييأت بذلؾ الفرصة لمفعؿ ( المفعكؿ بو ) تقدمت لفظة اليتيـ 
: كبذلؾ حصؿ في النسؽ ما يأتي ( تنير ) أف يككف فاصمة مناسبة تكازم ( تقير ) 

فأما اليتيـ )  لتساكم الكحدات الصكتية في كؿ مف ( ئف القرا) الجمؿ  إيقاعتكازف  -1
(. كأما السائؿ فال تنير ( ) فال تقير 

كبذلؾ ساعد انزياح ( تنير / تقير ) بنغـ متشابو يطيب سماعو  اإليقاعانتيى   -2
المفعكؿ بو عمى تككيف تركيب جديد كنسؽ محمؿ بمكسيقى متميزة فييا الدقة 

 اإليقاعية كالجماؿ النغمي 

: في قكلو تعالى ك
"  خزٖٚ ، فغٍّٖٛ ، صُ اٌجذ١ُ صٍّٖٛ ، صُ  فٟ عٍغٍخ رسػٙب عجؼْٛ رساػبًا فبعٍىٖٛ" 

( 32-30الحاقة )      
ة ذكرىا مفائدة معنك( في سمسمة ) كالجار كالمجركر ( الجحيـ ) فإذا كاف في تقديـ المفعكؿ بو 

فإف في ىذا التقديـ فكائد ( التخصيص )  كأ( االىتماـ بالمتقدـ ) أك ( التككيد : ) البالغيكف ىي 
: ف الجانب النغمي ما يأتيأف ىذا التقديـ حقؽ نسقان فيو ـ نغمية كمكسيقية مضاعفة ذلؾ

التدرج اإليقاعي المؤنس ، الذم ينتج عف جمؿ متدرجة في الطكؿ ، فمف اإليقاع  -1
يقاع لى اإلإ (حيـ صمكه ثـ الج) يقاع المتكسط لى اإلإ( لكه غؼ( ) خذكه ) القصير 
. (ثـ في سمسمة ذرعيا سبعكف ذراعان فاسمككه)الطكيؿ 
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( ) خذكه )   انتياء مكجات اإليقاع المتدرجة بنغمات متشابية انطمقت مف الفاصمة في  -2
 ( فاسمككه ( ) صّمكه ( ) فغّمكه 

. مقاطع الفكاصؿ التناكب المتناسؽ في عدد -3
صمكه  =خذكه ( ثالثة مقاطع) خذكه    
فاسمككه = فغمكه ( ربعة مقاطع أ) فغمكه    
( ثالثة مقاطع ) صمكه    
( ربعة مقاطع أ) فاسمككه   

كبذلؾ تككف ىذه االنزياحات في مكاقع األلفاظ قد حققت نظمان أك نسقان اكتممت فيو المكسيقى 
. كبمغت ذركتيا بالفكاصؿ

، كقد كضع البالغيكف كعند مالحظة الفكاصؿ في القراف الكريـ نجدىا تأتي عمى أنماط متعددة 
: لكؿ نمط مصطمحان كسنأخذ بمصطمحاتيـ في ىذه األنماط كىي

: التوازي -1
( الركم ) كفي ( الكزف ) كىك عند البالغييف يعني اتفاؽ الفكاصؿ كتماثميا تمامان في  

،  كىذا النكع مف الفكاصؿ يحمؿ كّمان مكسيقيان كبيران لمتطابؽ التاـ بيف الفكاصؿ في عدد المقاطع
السكنات مما يجعؿ ايقاع ىذا النكع مف الفكاصؿ متساكيان تمامان لتساكم م الحركات كؼكنكعيا ، ك

يضان فيضفي جرسان كنغمان تطرب لو أالزمف الذم تنطؽ بو فضالن عف صكت الركم المتماثؿ 
: األذف كنالحظ ذلؾ في مثؿ قكلو تعالى

(  12، 11رؽ الطا) "   ٚاٌغّبء راد اٌشجغ ، ٚااسر راد اٌصذع" 
ًٌ ، ِٚب ٘ٛ ثبٌٙضي"  ( 14، 13الطارؽ ) "     أٗ ٌمٛي فص
( 8، 7االنشراح ) "   ٌٝ سثه فبسغتإفئرا فشغذ فبٔصت ، ٚ" 

كيزداد الكـ النغمي كيعمك عندما تتماثؿ أصكات أخرل غير الركم في الفكاصؿ ، أم عند كجكد 
لى إثراء التعبير باألنغاـ المكسيقية إصكات فيؤدم ىذا التماثؿ لأل( لزـك ما ال يمـز ) ما يسمى بػ 

: الحظ ذلؾ في قكلو تعالىفالمحببة التي تتمقفيا األذف بارتياح كتمتذ بيا النفس كؿ
ًّ صبدجىُ ِٚب غٜٛ ، ِٚب ٠ٕطك ػٓ اٌٜٙٛ"  " ٚإٌجُ إرا ٜ٘ٛ ، ِب ض

( 3، 1النجـ )         
"  ٚسٚاٌطٛس ، ٚوزبة ِغطٛس ، فٟ سق ِٕؾٛس ، ٚاٌج١ذ اٌّؼُ" 

( 4، 1الطكر ، )         
(  2، 1العمؽ " ) إلشأ ثبعُ سثه اٌزٞ خٍك ، خٍك اإلٔغبْ ِٓ ػٍك " 
(  2، 1الفمؽ  ) "   لً أػٛر ثشة اٌفٍك ، ِٓ ؽّش ِب خٍك" 
(   10، 9الضحى ) "  فؤِب ا١ٌز١ُ فال رمٙش ، ٚأِب اٌغبئً فال رٕٙش" 
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(  15ير التكك) "    فال ألغُ ثبٌخٕظ ، اٌجٛاس اٌىٕظ" 
مماثمة ليذه الفكاصؿ داخؿ النسؽ كما في ألفاظ كلزيادة التنغيـ في بعض اآليات القرآنية كردت 

: قكلو تعالى 
"   ٌُ ٠ىٓ اٌز٠ٓ وفشٚا ِٓ أً٘ اٌىزبة ٚاٌّؾشو١ٓ ، ِٕفّى١ٓ دزٝ رؤر١ُٙ اٌج١ّٕخ" 

(  1البّينة )      
 إٟٔ ٌىُ ِٕٗ ٔز٠ش ٚثؾ١شاال رؼجذٚا اال هللا أٌش وزبة أدىّذ آ٠برٗ صُ فُصٍذ ِٓ ٌذْ دى١ُ خج١ش ، " 

(  2، 1ىكد ) "    
(  1اليمزة ) "       ٠ًٚ ٌىً ّ٘ضح ٌّضح" 
: التوزان  -2
ذا كاف تماثؿ   تكازف الفكاصؿ عند البالغييف يعني اتفاؽ الفكاصؿ في الكزف دكف الركم كاإ

فإف في التنكيع كالتغيير كانتقاؿ الفكاصؿ كاتفاقيا في الكزف كفي الركم يكسبيا ثراءن مكسيقيان ، 
دخاؿ لعنصر المفاجأة المثيرة إالتكازف تنشيط لمنفس ك إلىالفكاصؿ مف التكازم  يقاظ لمذىف ، كاإ

ذا بيا تحيد كتحقؽ تنكعان نغميان لو لذتو الخاصة كقد  عندما يتكقع السامع التماثؿ في الفكاصؿ كاإ
ىي أف تككف ألفاظ الفكاصؿ في : " قاؿ ثير الكالـ عف المكازنة بعض الشيء ؼفصؿ ابف األ

كلمكالـ بذلؾ طالكة كركنؽ كسببو االعتداؿ ، ألنو مطمكب .. الكالـ المنقكر متساكية في الكزف 
ذافي جميع األشياء ،  كانت مقاطع الكالـ معتدلة كقعت مف النفس مكقع االستحساف كىذا ال  كاإ
 1"مراء فيو لكضكحو

: قكلو تعالى كمما كردت فيو الفكاصؿ متكازنة
"  ٚآر١ٕبّ٘ب اٌىزبة اٌّغزج١ٓ ، ٚ٘ذ٠ٕبّ٘ب اٌصشاط اٌّغزم١ُ" 

( 118، 117الصافات )         
" ٔب٘ٓ إٔؾبء ، فجؼٍٕب٘ٓ أثىبساًا ، ػشثب أرشاثبًا ، اصذبة ا١ّ١ٌٓأإٔب أٔؼ" 

( 38، 35الكاقعة )         
 
"  دبفظ ِٚب أدسان ِب اٌطبسق ، إٌجُ اٌضبلت ، إْ وً ٔفظ ٌّب ػ١ٍٙب" 

(  4، 2الطارؽ )         
"  ٠َٛ ٠ىْٛ إٌبط وبٌفشاػ اٌّجضٛس ، ٚرىْٛ اٌججبي وبٌؼٙٓ إٌّفٛػ" 

(  5، 4القارعة )         
"  ٠َٛ ٠ٕفخ فٟ اٌصٛس فزؤرْٛ أفٛاجب، ٚفزذذ اٌغّبء فىبٔذ اثٛاثبًا " 
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( 19، 18النبأ )         
: التطريف -3

: ما اتفقت في الركم دكف الكزف كقكلو تعالى –عند البالغييف  –الفكاصؿ المطرفة 
( 3، 2اليمزة ) "  ٠ذغت أْ ِبٌٗ أخٍذٖ. اٌزٞ جّغ ِبالًا ٚػذدٖ " 

( َفّعمو ) عمى زنة ( عدده ) فالفاصمة األكلى 
( فعمو أ) عمى زنة ( أخمده ) كالفاصمة الثانية 

تشابييا  أكبؽ المقاطع فكات الكزف في الفاصمة يعّكض بتطا أفكلكف المالحظ في النسؽ القرآني 
. فالفاصمتاف السابقتاف مختمفتاف كزنان كلكنيما متماثمتاف في عدد المقاطع كفي نكعيا. 
 أخمده      عّدده 
أْخ مقطع طكيؿ صامت   عْد   
َؿ  مقطع قصيػػػػر  د   
ده مقطع طكيؿ صامت  ده   

 مفاصمتيف ، كمف نغمة الركيقاع المتساكم لؿكبذلؾ تككف الفاصمة قد اكتسبت مكسيقاىا مف اإل
كمثؿ ىذه الفكاصؿ مف حيث اتفاؽ الركم كاختالؼ الكزف كالتعكيض عف .. المتشابية فييما، 

: اختالؼ الكزف بتطابؽ المقاطع قكلو تعالى
( 2، 1الزلزاؿ ) "  ٚأخشجذ ااسر أصمبٌٙب. صٌضٌذ ااسر صٌضاٌٙب  إرا" 

أثقاليا / زلزاليا 
خرل تزيد مف نغـ الفاصمة كما نالحظ تطابؽ المقاطع الذم أ صكاتأنالحظ اتفاؽ الركم ك

. عّكض عف اختالؼ الكزف
 
 أثقاليا      زلزاليا 
أْث مقطع طكيؿ مقفؿ  زْؿ   
قا مقطع طكيؿ مفتكح   زا   
َؿ مقطع قصير    َؿ   
ىا مقطع طكيؿ مفتكح   ىا    
: مثؿ ذلؾ قكلو تعالى ك
( 14، 13البركج)"     ٌٛدٚدٚ٘ٛ اٌغفٛس ا. أٗ ٘ٛ ٠جذا ٠ٚؼ١ذ " 
 ودود     يُأعيد 
َك مقطع قصير   يػُ  
دكْد مقطع طكيؿ مقفؿ عيْد  
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ذا لـ يعكض اختالؼ الكزف بتطابؽ المقاطع فإنو ُيعكض بتشابو المقاطع كتقاربيا حتى يتناسب  كاإ
مثؿ كيؤدم دكره مع النغمة المتشابية الصادرة عف اتفاؽ الركم ك –كاف لـ يتطابؽ  –يقاع اإل

: ذلؾ قكلو تعالى 
( 28، 27النبأ ) "  ٚوزثٛا ثآ٠برٕب ِوّزاثب. ُّٔٙ وبٔٛا ال ٠شجْٛ ِدغبثبإ" 
 كّذابا       حسابا 
كْذ مقطع طكيؿ  / مقطع قصير ح    
ذا مقطع طكيؿ مفتكح    سا   
با مقطع طكيؿ مفتكح    با   

كتشابيت في المقطعيف  في عدد مف المقاطع( كّذابا ) مع ( حسابا ) كعمى ىذا تساكت 
. فقط األكؿاألخيريف ، كاالختالؼ في المقطع 

: كمثؿ ىذا االختالؼ الطفيؼ في الفاصمة كرد في قكلو تعالى
( 26، 25النبأ ) "     جضاءًا ٚفبلب. د١ّّبًا ٚغغبّلب إال" 
 
 وفاقا        غّساقا 
ك مقطع قصير  / مقطع طكيؿ غسْػ   
فا مقطع طكيؿ     سا   
قا قطع طكيؿ     ـقا   

حدل الفكاصؿ ، مف ذلؾ قكلو إكقد يككف اختالؼ المقاطع في الفكاصؿ بزيادة مقطع كاحد في 
: تعالى 

( 39، 38عيسى ) "   ِغزجؾش حضبدىخ . ٚجٖٛ ٠ِٛئز ِغفشٖ " 
مستبشرة   مسفره   

مقطع طكيؿ مقفؿ مسػَ  مسػَ  مقطع طكيؿ مقفؿ  
( الزيادة) قفؿ مقطع طكيؿ ـ(  تبْ )فػِ  مقطع قصير   

مقطع قصير ش       
مقطع طكيؿ مقفؿ رة  رة  مقطع طكيؿ مقفؿ  

 
يمنع الممؿ منو ، كُيبعد السامة  اإليقاعإف ىذا االختالؼ في المقاطع ينتج عنو تنكيعان طفيفان في 

كالضجر كينشط الذىف ، كُيمتع السمع ، كلك جرل النغـ كاإليقاع في القرآف الكريـ كمو عمى كتيرة 
معجزة ك تالكتو ، كتمؾ ميزة أبتمؾ المذة في سماعو ، كتمؾ المتعة في قراءتو  أحسسناكاحدة لما 

ك سماعنا آلياتو نحس ككأننا نقرأ نسقان جديدان أتميز بيا القرآف الكريـ ، فميما تعددت قراءتنا لو 
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ـ اآلسر كنسمع نظمان لـ نكف قد سمعناه مف قبؿ كلنالحظ اإليقاع الصادر عف الجمؿ كالنغ
: الصادر عف الفكاصؿ ذات الركم المتشابو كاإليقاع المتفاكت في سكرة النجـ

صبدجىُ ِٚب غٜٛ ، ِٚب ٠ٕطك ػٓ اٌٜٙٛ ، إْ ٘ٛ إال ٚدٟ ٠ٛدٝ ،  ٚإٌجُ إرا ٜ٘ٛ ، ِب ضً" 

ّشح فبعزٜٛ ، ٚ٘ٛ ثبافك ااػٍٝ  ِِ فىبْ لبة لٛع١ٓ أٚ . صُ دٔب فزذٌّٝ . ػٍّٗ ؽذ٠ذ اٌمٜٛ ، رٚ 

) "       ٌٝ ػجذٖ ِب أٚدٝإفؤٚدٝ  ‘أدٔٝ 
( 10، 1النجـ 

 
: كفي سكرة الشمس 

را ٠غؾب٘ب ، ٚاٌغّبء ِٚب إرا جال٘ب ، ٚا١ًٌٍ إرا رال٘ب ، ٚإٌٙبس إٚاٌؾّظ ٚضذب٘ب ، ٚاٌمّش " 

ا٘ب ، فؤٌّٙٙب فجٛس٘ب ٚرمٛا٘ب ، لذ أفٍخ ِٓ صّوب٘ب ،  ّٛ ثٕب٘ب ، ٚااسر ِٚب طذب٘ب ، ٚٔفظ ِٚب ع

أجؼش أؽمب٘ب ، فمبي ٌُٙ سعٛي هللا ، ٔبلخ هللا  إردّعب٘ب ، وزثذ صّٛد ثطغٛا٘ب ، ٚلذ خبة ِٓ 

ا٘ب ٚال ٠خبف ػمجب٘ب ّٛ ََ ػ١ٍُٙ سثُّٙ ثزٔجُٙ فغ "  ُٚعم١ب٘ب ، فىّزثٖٛ فؼمشٚ٘ب فَذَِذ
( 15، 1الشمس )      

كمما يدخؿ في باب الفكاصؿ التي يتفؽ فييا حرؼ الركم تمؾ التي يتشابو صكت الركم  
إذا كقعا رّكيا ، فكالىما خيشكمياف ( النكف ) ك( الميـ ) لدرجة كبيرة ، كذلؾ كما في صكتي 

كقاؿ بعض العمماء " ترنـ خاص كىما الحرفاف الطبيعياف في المكسيقى نفسيا  كبيماكفييما ُغنة 
لحاؽكثر في القرآف ختـ الفكاصؿ بحركؼ المد كالميف :  النكف كحكمة كجكدىا التمكف مف  كاإ
كالياء كالنكف ألنيـ  اإللؼترنمكا يمحقكف  إذا( أم العرب ) نيـ إلتطريب بذلؾ، كما قاؿ سيبكيو ا

لـ يترنمكا ، كجاء في القرآف عمى أسيؿ مكقؼ كأعذب  إذامد الصكت ، كيترككف ذلؾ  أرادكا
 1"مقطع 

: الفاتحة  كيمكف مالحظة ذلؾ التناكب البديع بيف النكف كالميـ المسبكقيف بياء المد في سكرة
ِذٔب  ََْ اٌؼب١ٌّٓ، اٌشحْ  اٌذُّذ  ِ سةِ "  ْ٘ َِ اٌذ٠ٓ، إ٠بَن ٔؼجُذ ٚإ٠َبن َٔغزؼ١ٓ، ا ْٛ اٌَشد١ُ، ِبٌِه ٠

ُْ ٚال اٌّضب١ٌٓ ِٙ ُْ ، غ١ِْش اٌّْغضِٛة َػ١ٍَْ ْغزم١ُ ، صشاط اٌّز٠ٓ أَٔؼَّذ ػ١ٍٙ ُّ " اٌصشاط اٌ
( سكرة الفاتحة )   
 
سرار أتنتيي ، ككمما تدبرنا القرآف كجدنا فيو سران مف كبعد فإف أسرار القرآف كعجائبو ال  

إعجازه كعمى الرغـ مف عناية الباحثيف قديمان كحديثان بالبحث في إعجاز القرآف إال أف مكسيقى 
تتبع ركافد  إلىالقرآف الكريـ لـ تحظ بعنايتيـ كما حظيت كجكه اإلعجاز األخرل ، كىذا ما دفعني 

يقاعو كمكسيقاه ، المكسيقى كالتنغيـ في القرآ ف كالبحث في ذلؾ السر اآلسر الكامف في تنغيمو كاإ
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لى تنغيـ إذلؾ ألف الترتيؿ يضيؼ "  ورتل القرآن ترتيال: " دراكنا لقكلو تعالى إيزداد اآلف  كربما
يقاعان إالقرآف ك خر طارئان عميو مف خالؿ األداء كالقراءة ، فإذا اجتمع التنغيـ آيقاعو نغمان كاإ
الصكتي الكامف أصالن في القرآف الكريـ مع ذلؾ التنغيـ كاإليقاع الترتيمي ، لـ يكف لألذف كاإليقاع 

إال أف تستمع كتنصت كتستمتع بالجماؿ الذم يأسر الركح كالقمب كالعقؿ كسبحاف اهلل تعالى إذ 
: يقكؿ لعباده المؤمنيف 
"..  ٚإرا لُشا اٌمشآْ فبعزّؼٛا ٌٗ ٚأٔصزٛا ٌؼٍىُ رشدّْٛ" 

... ق اهلل العظيم صد... 
 

فٙشط اٌّصبدس ٚاٌّشاجغ 

القرآف الكريـ   -
 ـ 1965 –مطبعة اإلرشاد بغداد  –عامر رشيد السامرائي  –آراء في العربية  -

الطبعة  إبراىيـتحقيؽ محمد أبي الفضؿ ( ىػ  911ت) السيكطي  –اإلتقاف في عمـك القرآف  -
 مكتبة كمطبعة الحسيني القاىرة –األكلى 

 .مكتبة نيضة مصر بالفجالة –أنيس  إبراىيـالدكتكر  –كية األصكات المغ -

 ـ1980تكنس  –عمر السالمي  –عجاز الفني في القرآف اإل -

بيركت  –مصطفى صادؽ الرافعي دار الكتاب العربي  –إعجاز القرآف كالبالغة النبكية  -
 ـ  1990 -ىػ  1410

دار  –براىيـ إبك الفضؿ أتحقيؽ محمد  –بدر الديف الزركشي  –البرىاف في عمـك القرآف  -
 .ـ1957كلى الكتب العربية الطبعة األ ءإحيا

 .ـ1961 –تحقيؽ عبد السالـ ىاركف القاىرة (  255ت ) الجاحظ  –البياف كالتبييف  -

 1413القاىرة  –كلى عالـ الكتب الطبعة األ –الدكتكر تماـ حساف  –البياف في ركائع القرآف  -
 .ـ1993 -ىػ 

ضبط كتصحيح محمد  –الطبعة الثالثة  –مصطفى صادؽ الرافعي  –تاريخ آداب العرب  -
 1953القاىرة  –سعيد العرياف مطبعة االستقامة 

 .ـ1966 -ىػ 1386القاىرة دار المعارؼ  –سيد قطب  –التصكير الفني في القرآف الكريـ  -

 .ـ1956كلى دار مصر لمطباعة الطبعة األ –الدكتكر فؤاد زكريا  –التعبير المكسيقي  -

 –الطبعة الثالثة  –بيركت  –دار الشركؽ  –بكرم شيخ أميف  –تعبير الفني في القرآف اؿ -
 ـ1979

مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده  –تحقيؽ عبد السالـ ىاركف  –الجاحظ  –الحيكاف  -
 .ـ 1938بمصر 
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مطبعة  –الخصائص العربية كمنيجيا األصيؿ في التجكيد كالتكليد محمد محمد المبارؾ  -
 .ـ1960مصر  نيضة

الدار الجماىيرية  –الطبعة الثانية  –احمد محمد الشيخ  –دراسات في عمـ العركض كالقافية  -
 .ـ1988لمنشر كاإلعالف 

 .ـ1976 –عالـ الكتب القاىرة  –احمد مختار عمر  –دراسة في الصكت المغكم  -

د محمد صححو كعمؽ حكاشيو السي –(  471ت ) عبد القاىر الجرجاني  –عجاز دالئؿ اإل -
 ـ1978 -ىػ  1398بيركت لبناف  –دار المعرفة  –رشيد رضا 

منشكرات جامعة سبيا  –صالح سميـ عبد القادر  –الداللة الصكتية في المغة العربية  -
 .ـ1988

 ـ 1398دار الرشيد سكريا حمب  –محمد عمي الصابكني  –صفكة التفاسير  -

 ـ1951الفكر العربي دار  –عمي الجندم . د –( فف األسجاع ) صكر البديع  -

القاىرة  –الطراز المتضمف ألسرار البالغة كعمـك حقائؽ اإلعجاز يحيى بف حمزة العمكم  -
 .ـ1914

القاىرة  –دار أحياء الكتب العربية ( ىػ  395ت ) ىالؿ العسكرم  أبك –كتاب الصناعتيف  -
 .ىػ  1371 –

ت )          الزمخشرم  –الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ  -
 .بيركت –دار المعرفة ( ىػ  538

دار  –كلى الطبعة األ –محمد العممي  –دراسة في التأسيس كاالستدراؾ  –العركض كالقافية  -
 .ـ1983 –المغرب  –الدار البيضاء  –الثقافة 

 .ـ1981 –دار النيضة العربية  –حمد نحمة أمحمكد  –لغة القرآف الكريـ في جزء عـّ  -

 –دار العمـ لممالييف ( 15)الطبعة  –الدكتكر صبحي الصالح  –حث في عمـك القرآف مبا -
 .ـ1983 –لبناف  –بيركت 

مايك سنة  –كؿ المجمد الرابع عشر الجزء األ – األكؿداب ، جماعة فؤاد مجمة كمية اآل -
 .ـ1952

بحث بعنكاف .   القاىرة –دار المعارؼ بمصر ( المكسيقى  2) محيط الفنكف  -
 حمد حنفيألمدكتكر محمكد ( حتى سيد دركيش  اإلسالـمكسيقى العربية مف قبؿ اؿ) 

 .ـ1955القاىرة  –ـ حساف االدكتكر تـ –مناىج البحث في المغة  -

 –الطبعة الثالثة  –مكتبة األنجمك المصرية  –أنيس  إبراىيـالدكتكر  –مكسيقى الشعر  -
 .ـ1979

. ـ1963 – األكلىالطبعة  –حمد تيمكر أ –المكسيقى كالغناء عند العرب  -


