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  تقدم  هبا الطالب أطروحة 

 
 

  إىل  جملس كلية اآلداب يف جامعة البصرة وهي جزء من متطلبات   
  دكتوراه  فلسفة يف اللغة العربية وآداهبا نيل شهادة 

  

  بإشراف
  الدكتور املساعد  األستاذ 
 

 
 

 
 

 



 ٢

  
 آلِھد المصطفى ومحّم والمرسلیِن األنبیاِء والصالة والسالم على اشرِف لَِّھل ُدَاْلحم

 الطاھرین یبیَنالّط 

  وبعد    
ھ أنَّف  ع علی ن المجم يّ  م ام عل الم اإلم الم)  ك ھ الس د(علی غف  ق اء ش وب العلم اء،قل  واألدب

ةًً  ة ومطالع ماعھم وأبصارھم، ألوم، مالزم تھوتھموأس ھ   اس الیبھ وألوان حرتھم أس ، روائعھ،وس

إعجابھم بھو،وه بما یدّل على بعد أثره فیھم فوصف 

وص    ي للغ ر دفعن ا ذك ار   م ي غم ب ف ة خط ج البالغ ھ    ، نھ ي نوع د ف ث جدی ار بح  واختی

  ،والداعي لذلك:

 

  : فيتكمن  إذ    

ا       ھ یبحث في ذلك الكنز اآلّنأ -١ ع م ي الرفی ذوق الفن ات تتصل بال خذ من الفكر والخیال والعاطفة آی

  وما بقي لھ خیال وعاطفة وفكر.،بقي اإلنسان 

ى         شاملة مستقلة لعدم وجود دراسة صوتیة -٢ ذه الدراسة األول ت ھ ج البالغة ككل ،فكان خطب نھ

  من نوعھا في ھذا المجال الصوتي .

و قّل  -٣ ذا الموض ة بھ ات المتخصص الً ة الدراس ة ،فض ورة تطبیقی ة  ع بص ن أھمی ات  ع الدراس

  . البحث اللغوي الحدیثالصوتیة في 

  

 

ل لكشف       االنسجام الصوتي   حد أسرار العربیة وھوأاإلسھام في إبراز  -١ ى التحلی د عل ذي یعتم ال

  العالقات بین األصوات والكلمات  .

واإلدغام  واإلعالل  أخرى  كالمماثلة یة وظواھر لغو االنسجام الصوتيمحاولة ربط الصلة بین  -٢

ین وحدات     ینجز عنھا من توافق صوتي یسّھ وما،والتكریر الصوتي  ى الصلة ب ل النطق ،إضافة إل

  عن الداللة والمعنى . ،والفاصلة ،فضًاللتشكیل الصوتي كالمقطع والتنغیم ا

شف عن قدرة الباث والكجمالیات النص ودالالتھ ،إلبراز  التحلیل الصوتي االعتماد على -٣

  . مع داللة النص صوتیًا ومھارتھ في انتقاء المفردات لتكون منسجمة

ة           ا خاتم د وتتلوھ ة وتمھی بقھا مقدم ول تس ة فص ى ثالث ون عل ة أن تك ت الدراس د اقتض وق

  : تضمنت أھم النتائج التي توصل إلیھا الباحث



 ٣

ة  ا المقدم ھ فتح أّم ن البحث وتفاصیل عمل ا ع ا ،ودثت فیھ دالتأّم ـ"  مھی متھ ب االنسجام فوس

ي المفھوم    راءة ف ة           الصوتي ق اء العربی د علم وم االنسجام الصوتي عن ة استقراء لمفھ ان بمثاب " ك

  المتقدمین والمتأخرین ،والخروج بمفھوم جدید لالنسجام الصوتي .

اء  ل األول وج ـ الفص ومًا ب وتي " موس كیل الص ّو " التش ث  وتك ة مباح ن ثالث اء  ن م ،إذ ج

اني  وا وبیان أھمیة االنسجام الصوتي في تشكیل النسیج المقطعي ، المقطعبدراسة  ولالمبحث األ لث

ان   ل ببی یمتكف ذي التنغ ة ،ال ة المتعلق ة اللغوی كالیات الدالل ن إش ر م لَّ الكثی وات  ح باألص

ث عن    ، فیھ االنسجام الصوتيأثر و والسیاقات التنظیمیة ة   الفاصلة  وأفصح المبحث الثال وكیفی

    توظیفھا لالنسجام الصوتي .

اظ  جاء حامًال عنوان" فأما الفصل الثاني  ة  ًاتضمن م " جرس األلف ت    ثالث مباحث ، تناول

ي   فوفیھا ظھر االنسجام الصوتي جلیًا  المحاكاة الصوتّیة في المبحث األول ام عل األلفاظ عند اإلم

﴿﴾ ي    ا ،فتنسجم مع بعضھ  تشق الطریق إلى داللتھا دون معاناة ت ف اني   وتناول المبحث الث

ھ  الجناس ؤدي االنسجام   وفی اظ من خالل الصیاغة         الصوتي  ی ي تناسق األلف ًا ف دورًا مھم

الذي برز فیھ االنسجام الصوتي من  التوازي وفي المبحث الثالث الفنیة المنسجمة المحكمة ،

ا           ي االختی ة واضحة ف ع دق اظ م ى األلف ق الخاص عل ن الرون ر الصوتي  خالل ما یضفیھ م

  والمقصد الداللي .

ث  جاء و ل الثال اً الفص د  معنی واھر الصوتیة"برص ا   "الظ ث ، أم ة مباح ،وضّم ثالث

متمثًال  إلیھ والھدف الذي تسعیان المماثلة والمخالفةالمبحث األول فتطرقت فیھ إلى ظاھرة 

ـتحقیق جام ب وتي  االنس ق ،الص ة النط یر عملی لي اال،و وتیس د العض ي الجھ اد ف ا و، قتص أم

ى ظاھرة      ھ إل ت فی دال  المبحث الثاني فتطرق ا لتحصیل      اإلعالل واإلب ،والسعي من خاللھم

ي النطق ،         د العضلي ف ف  والجھ د عن التكل ع البع ث     االنسجام الصوتي ،م ا المبحث الثال أم

  الذي ُیعّد ابرز سمات االنسجام الصوتي. اإلدغامإلى  فتطرقت فیھ

ع "   ردد الصوتي  وفي الفصل الراب ة مباحث ،جاء المبحث األول       " ،و الت ن ثالث ّون م تك

ث  أصوات المّد ،وجاء المبحث الثاني بدراسة  األصوات المائعة بدراسة ،وختم بالمبحث الثال

  . أصوات الصفیر

  



 ٤

  ،منھا:فقد لخصت فیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا في ضوء البحث  الخاتمة أما

ج          ُیعّد ھذا البحث األول من نوعھ في مج -١ رد خطب نھ ن أف م أجد م ج البالغة ؛إذ ل ال خطب نھ

  . البالغة ببحث مستقل في الجانب الصوتي

ھ      الباحث إعادة  -٢ ن خالل تتبع ة    للمصطلح  قراءة مفھوم االنسجام الصوتي ،م اء العربی د علم عن

اجتراح     المتقدمین ،والمتأخرین ،وإضافة ما یمكن إضافتھ من مفاھیم جدیدة  علیھ ،فخرج الباحث ب

  .تعریف جدید لالنسجام الصوتي یراه حریًا بمطابقة مفھوم االنسجام الصوتي لمضمونھ

ك   یؤدي االنسجام الصوتي دورًا مھمًا في تناسق األلفاظ  في نّص نھج البالغة الخطابي -٣ ویتم ذل

اطة  ة بوس جمة المحكم ة المنس یاغة الفنی ل، الص ن أج یاب   م و االنس ة نح لة الكالمی ع السلس دف

بفعل    ھامع بعض صوات ق األتستل بعضھا ببعض المتجاورة األصواتتأثر  من خالل سالواالستر

جا وتي ، ماالنس ق  الص ة النط یرًا لعملی لي   تیس د العض ي الجھ ادًا ف ى روح    ،واقتص اظ عل ع الحف م

  . إیصالھ للمتلقي ﴾ ﴿المعنى الذي یرید اإلمام 

  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

                 

               

  
  

 
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

      
  

  
 
 
 
 
 
 

 


 


 



  

  
  

  ظافر 



 

 

 

 

 

 

﴿.﴾ 
رًا ،ا  كر هللا أوًال وأخ الش ن عب ین م كري للطیب م ش تطیع أن ث ذین ال اس ده ال

  ألّنھم مثلوا معلمًا  معطاًء ،یعجُز عنھ الشكُر ،ویكلُّ عنھ اللساُن :أجازیھم ؛

  

 الجبار عبد األمیر ھاني .                  یخي األستاذ المساعد الدكتور عبدش  

  

  في قسم اللغة العربیة كلیة اآلداب/ جامعة البصرة.                     أساتیذي. ً  

  

  ) ووفاًء، وتضحیًة، ،وإخالصًا حبًا                                          زھراء)  أمرفیقة الدرب.  

  

                    .(والدتي، وإخواني ،وأزواجھم، وأوالدھم) عائلتي       

  

 ھذه األطروحة  على أكمل وجھ ،إذ كانت لھم  جخراإفي  نالمسھمی أصدقائي ،وزمالئي ،ومحبّي

  ،ومحمد جاسم ،ومصطفى یحیى  .مامھا، حسین دوخي ،واحمد طعیمة الید البیضاء في إت

                                                                                                                                                                                                                                   

  وأخص منھم بالذكر : د.عادل نذیر ،الذین أفدت منھم بكتاب ،أو رأي ،أو نصیحة ،أو مشورة

د.باسم ود.رحمن غركان ،ود.جواد كاظم ،ود.مشتاق عباس معن ،و،د.عالء جبر الموسوي ،الحساني 

                                                                                           محمد خلف .و أ.،جواد الحساني أ.و ،د.عاید جدوع ود.ناجح المیالي ،وخیري ،

                                                       . زمالئي في السنة التحضیریة              

 ة الحیدریة ، ،والمكتبة المركزیة  ،ومكتبة الروض بصرةموظفي مكتبة كلیة اآلداب/جامعة ال

والمكتبة األدبیة المختصة،ومكتبة اإلمام الحكیم ، ومكتبة اإلمام الحسن(علیھ السالم) ،ومكتبة اإلمام 

  .  أمیر المؤمنین (علیھ السالم) ،ومكتبة كاشف الغطاء

    
 



 

  ظافر                                                                                                                          



 

***************  
 ) 

( ظافر عبيس عناد اجلياشي



 
  

  التوقیع

المشرف 

  م٢٠١٤/  ٢ /٩التاریخ:    
  



 

  
  
  

  التوقیع
 

  رئیس لجنة الدراسات العلیارئیس قسم اللغة العربیة ،و
  م٢٠١٤/  ٢ /٩التاریخ:      

  
  
  

 



***************  


 خ



 
  
  

  :  التوقیع                                     :التوقیع
  أ.د. عادل نذیر بیري :االسم          جمعة الكریمن عبدعدنا :أ.د.االسم

  عضوًا                                         رئیسًا                                           
  م٥/٢٠١٤التاریخ:   /   م                   ٥/٢٠١٤التاریخ:   /

  
  

  :قیعالتو         التوقیع:                            
  أ.م.د. محمد عبد كاظم :أ.م.د. صاحب منشد عباس          االسم :االسم

  عضوًا                                      عضوًا              
  م٥/٢٠١٤التاریخ:   /                      م٥/٢٠١٤التاریخ:   /

  
  

                                          :التوقیع                                    :التوقیع
  األمیر ھانيالجبار عبد:أ.م.د.عبداالسمم.د. خلیل خلف بشیر             أ. :االسم

  ومشرفًا عضوًا                               عضوًا              
   م٥/٢٠١٤التاریخ:   /                     م٥/٢٠١٤التاریخ:   /

  
  جامعة البصرة /مجلس كّلیة اآلداب صادقھا

                                                                     
  

  :التوقیع                                           
  عبداهللا سالم عبداهللا المالكيأ.د. االسم:                                           

  جامعة البصرة /عمید كلیة اآلداب                                                  
  م٢٠١٤/   التاریخ:    /                                                               



  

 



 
  
  
 

 
 

  ويـــــــــــــــــاتاحملتـــــــــــــــــــ

  حيفةالص      الـموضـــــــــــــــــــــــــــــــوع

   ج -أ  
    ٣٣-١  

االنسجام الصوتي عند المتقدمين والمحدثين  أوالًًً / ٣  
)االنسجام الصوتي عند المتقدمين١ ٣  
ةاالنسجام الصوتي عند علماء اللغ -أ  ٥-٣  
  ٦  لتأليف ا -١
  ٨-٦  التقريب  -٢
  ٩-٨  التناسب -٣
  ١٠  المشاكلة  -٤
  ١١- ١٠  المجانسة  -٥
  ١٢- ١١كراهية التضعيف                                                                                       -٦
  ١٣- ١٢  الحركي  اإلتباع -٧
  ١٤- ١٣  المضارعة  -٨
عند علماء البالغة االنسجام الصوتي -ب ١٤  
  ١٦- ١٤  االقتران -١
  ١٩- ١٦  التالؤم -٢
  ٢٠- ١٩  االنسجام -٣
  ٢٦- ٢١  )االنسجام الصوتي عند المحدثين ٢
 / ًداللة االنسجام الصوتي .ثانيا ٣٣- ٢٦  

                                               ١٢٦- ٣٤  

 ٦٢- ٣٤  
  ٤٠- ٣٩  أنواع المقطع

  ٤٣- ٤٠  الخصائص البنيوية للمقطع العربي
  ٤٣  أثر االنسجام الصوتي في البنية المقطعية

  ٤٩- ٤٣  إسناد الفعل إلى الضمائر -١



 
  
  
 

 
 

  ويـــــــــــــــــاتاحملتـــــــــــــــــــ

  ٥٨- ٤٩  إعادة التوازن في النسيج المقطعي  -٢
  ٦٢- ٥٨  العربية أبنية في األمثال توالي كراهة -٣
 ٨٧- ٦٣  

  ٦٨ - ٦٧  التنغيم في اللغة العربيةأنماط 
  ٦٨  خواص التنغيم 
  ٧١- ٦٩  وظائف التنغيم

  ٨٧- ٧٢  أسلوب االستفهام أنموذجاًالتطبيق / 
 ١٢٦- ٨٨  

  ٩٨  تطبيقات الفاصلة
  ٩٨  / النسق الصوتي األول

  ١٠٣- ٩٩  النسق الفاصلي الجهري -١
  ١٠٧-١٠٣  ق الفاصلي الهمسيالنس -٢
  ١٠٩-١٠٧  النسق الفاصلي المائعي -٣

  ١٠٩  الثاني/ انزياح النسق الصوتي
  ١١١-١٠٩  االنزياح الفاصلي االستهاللي -١
  ١١٣-١١١  االنزياح الفاصلي الداخلي -٢
  ١١٥-١١٣  االنزياح الفاصلي الختامي -٣

  ١١٥  أبنية الفاصلة
  ١١٦-١١٥  أوالً/ الفاصلة بحسب صوت الروي 

  ١١٩-١١٦  بحسب الوزن /ثانياً
  ١٢١-١٢٠  ثالثاً/ بحسب طول الفقرة

١٢٦-١٢١  جي النسق الفاصلي التدر  
 ١٩٣-١٢٧  
 ١٥٧-١٢٨  

  ١٣٢  أنواع المحاكاة الصوتية -
  ١٣٢  المحاكاة األولية أو األساسية  -١
  ١٣٢  لمحاكاة الثانوية ا -٢



 
  
  
 

 
 

  ويـــــــــــــــــاتاحملتـــــــــــــــــــ

  ١٣٢  المحاكاة األولية أو األساسية  -١
  ١٤١-١٣٣  النوع األول  -
  ١٣٦-١٣٣  المحاكاة بالصوت الواحد - أ

  ١٣٨-١٣٦  المحاكاة بأكثر من صوت -ب
  ١٤١-١٣٨  المحاكاة باأللفاظ الرباعية المضعفة  - ج
  ١٤٣-١٤١  هاتتحاكي تسمي األلفاظالنوع اآلخر  -
  ١٤٥-١٤٣   كاة الثانويةالمحا -٢
  ١٥٣-١٤٥  للصوامت التراكم الصوتي - أ

  ١٥٧-١٥٣  للصوائت التراكم الصوتي -ب
 ١٧٦-١٥٨  

  ١٦١  أنماطه  -
  ١٦٥-١٦١  الجناس التام  -١
  ١٦٨-١٦٥  الجناس الناقص -٢
  ١٦٩-١٦٨  المضارع الجناس -٣
  ١٧٢-١٦٩  شتق الم جناسال -٤
  ١٧٤-١٧٣  الجناس المحرف -٥
  ١٧٦-١٧٤  الجناس المعكوس -٦
 ١٩٣-١٧٧  

  ١٧٩  أنماطه
  ١٨٤-١٧٩  التوازي التقابلي  -١
  ١٨٧-١٨٤  التوازي التفصيلي الوصفي -٢
  ١٩٠-١٨٨  التوازي االستفهامي -٣
  ١٩٣-١٩٠  التوازي المتوازن -٤
 ٢٥٥-١٩٤  
 ٢١٦-١٩٥  
 ١٩٦-١٩٥  

  ١٩٧-١٩٦  أوالً/ المماثلة على مستوى الصوامت



 
  
  
 

 
 

  ويـــــــــــــــــاتاحملتـــــــــــــــــــ

  ١٩٧  المماثلة المقبلة   -١
  ٢٠٠-١٩٧  المماثلة المقبلة الكلية -
  ٢٠٢-٢٠٠  المماثلة المقبلة الجزئية  -
  ٢٠٢  المماثلة المدبرة  -٢
  ٢٠٥-٢٠٢  مدبرة الكلية المماثلة ال -
  ٢٠٦-٢٠٥  لجزئيةالمماثلة المدبرة ا -
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ومِ  َوالثَّناُء ِبما َقدََّم، ،َوَلُھ الشُّْكُر على ما َأْلَھَم أْنَعَم اْلَحْمُد ِهللا َعلى ما  ،ِمْن ُعم

َدأھا ٍم اْبَت ُبوغ آالء، ِنَع داھا َوُس ا أْس َنٍن واالھ اِم ِم ِنـ،َج ،َوَتم اِء  مَّ َع اإلْحص

َدُدھا ِن ع أى َع ُدھا ،َون زاِء َأَم ا اْلَج ِن اإلِْْدراِك،َوَتف ُدھا َوَت َع َدَبُھْم َأَب  ،َوَن

،َوَثّنى ِبالنَّْدِب  ِبإْجزاِلھا ِقِئاْلَخال إَلى ،َواْسَتْحَمَد ِالْسِتزاَدِتھا بالشُّْكِر ِالتِّصاِلھا

ا  ى  َع الُموالسّ  الُةوالصّ ، )١(إلى أْمثاِلھ اِء  ِف األنِبَرشْ أل دٍ َحیِن ُمِلسَ ْروالُم،ی  ّم

ِن ْیدِّاْل مِِْوى َیَلِإ انٍَْسإْحم ِبُھَعِبوَمْن َت، یَنِراِھبیَن الّطِھ الّطّیى آِلَلَعَو،ى َفَطْصالُم

.  

  وبعد    

مالزمة  واألدباء،قلوب العلماء قد شغف  ﴾﴿فمن المجمع علیھ أنَّ كالم اإلمام علّي 

ةًً ، ارھم   ألوم ، ومطالع ماعھم وأبص ھ و، أس تھوتھم روائع ھ   اس الیبھ وألوان حرتھم أس  ،وس

اق       وإعجابھم بھ،صفوه بما یدّل على بعد أثره فیھم فو، ا أف تح لن ة یف ج البالغ ،فالنظر في نھ

القدرة الفائقة على نظم  ﴾﴿أمیر المؤمنین  صاحبھز تمّیلالتأمل والتفكیر ،فمن الخصائص 

اب ،وبلفظ فصیح  وإنشائي جّذ،خطبھ ،ومواعظھ ،وكتبھ ،ورسائلھ ،وحكمھ بأسلوب بالغي 

اء  ،فھو إمام الفصحاء ،یرقى إلیھ أحد  تأثیر في نفوس اآلخرین ال،سریع ال وقوّي وسید البلغ

ن      م الناس الخطابة ،فالكلمة یرسلھا عفو الخاومنھ تعّل، لھ م ة ،والحدیث یرس دو حكم طر فتغ

ائغ      تعّم دون ذب س ظ ع ح ،ولف ى واض م ،ومعن ي أداء محك ثًال ف بح م ات فیص ل ،وال إعن

  وال یتمحل .،،وذوقھ سلیم ال یتكلف ومعانیھ متدفقة ،،فأسلوبھ رصین 

دفق     ،ة الجمال في المواقف الخطابیة ویبلغ أسلوبھ قّم ھ وتت ي قلب فإذا بالبالغة تزخر ف

ات الجَ  تعمال الكلم انھ باس ى لس ة  ْزعل ة ومتان دفق عذوب رنین المت ة ذات ال ع ،ل ھ تجم فخطب

 وجاللھ .،وقوتھ ،روعة اللفظ إلى روعة المعنى 
اظ    فألفاظھ بشكل عام ذ ة ،فأصوات األلف ات انسجام صوتي واضح ؛لموسیقیتھا الجذاب

ف الشدة      ْرالتي یستعملھا بما تحملھ من صفات ،ومخارج ،وجَ     ع مواق ة م س جاءت متوافق

الفكرة  بحسب الغرض من خطابھ في تأكید ھي... والن،واإلرشاد ،واألمر ،واللین ،والوعظ ،

                                                
 . ١/١٣٢ینظر االحتجاج،الطبرسي: (١)
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ي  قصدھا ،مّمیالتي  نصّ ا یشیع ف ًا تخیّ  ال اً مناخ ذبتھا        لّی نفس وذب ة ال ع حرك خاصًا یتماشى م

  وأنغامھا . ،الشعوریة ،وینسجم مع إیقاعات موسیقاھا الداخلیة 

ن ا     ة م ج البالغ ّد نھ ذا ُع ة الفنیّ  ل ن  لناحی مون     وصالنّصة م ق المض ي جمعت عم الت

ائلَ          ، ًا ،ورس ة خطب واع نثری ن أن ھ م ا ورد فی ّل م ي ك ذه    وجمال الشكل ف ّل ھ ًا ،ولع  ،وِحَكم

  بًا للدراسات األكادیمیة .ْصة جعلت نھج البالغة میدانًا ِخة المھّمالمزّی

ي     د ف ما ذكر وغیره دفعني للغوص في غمار خطب نھج البالغة ،واختیار بحث جدی

، والداعي فیھ بظالل خطب نھج البالغة ،غّض الغصن ،مونق الثمار ،أتفّیأ نوعھ ،جّم الفائدة

  لذلك :

 

ي      ،والخیال ،ھ یبحث في ذلك الكنز اآلخذ من الفكر أنَّ -١ ذوق الفن ات تتصل بال ة آی والعاطف

 وفكر مترابط  متساوق ، متفجر بالحّس،وعاطفة ،الرفیع ما بقي اإلنسان ،وما بقي لھ خیال 

  ي فیھ .الّصوتالمشبوب ،واإلدراك البعید من خالل كشف أسرار االنسجام 

مباحث ،أو من ،بل ما وجدناه املة مستقلة لخطب نھج البالغة ة شوتیّّد دراسة صجوال ت -٢

النقص ،منھا:خطب نھج البالغة سّد ھذا  أطاریح جامعیة ،لذا أرتأیتفصول ضمن رسائل و

 )٣(،طارق محمد حسنِبنیُة الُخطبِة  في نھِج البالغةو، )٢(بحث في الداللة ،أحمد ھادي زیدان

.  

ة  قّلة الدراسات المتخصصة -٣ الدراسات   بھذا الموضوع بصورة تطبیقیة ،فضًال عن أھمی

  . البحث اللغوي الحدیثیة في الّصوت
  

 

الذي یعتمد على التحلیل  ي"الّصوتاالنسجام  "اإلسھام في إبراز أحد أسرار العربیة وھو -١

  الكلمات  .و،لكشف العالقات بین األصوات ؛

واإلدغام ،كالمماثلة أخرى  صوتیة،وظواھر  يالّصوتاالنسجام محاولة ربط الصلة بین  -٢

ق صوتي ،فضًال    وما ونحوھا ،ي الّصوت والتردد،والجناس ،والتوازي ، ینجز عنھا من تواف

                                                
  . ٢٠٠٦جامعة بابل :-رسالة ماجستیر مقدمة إلى مجلس كلیة التربیة (٢)

 . ٢٠٠٨جامعة البصرة: -ة اآلدابرسالة ماجستیر مقدمة إلى مجلس كلی (٣)



 
 

 
 ت    
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ى    ،ي كالمقطع الّصوتالصلة بین وحدات التشكیل  عن ادة عل یم ،والفاصلة ،زی ة   والتنغ الدالل

  معنى .وال،

ى  -٣ ل   االعتماد عل وت التحلی راز  ؛ يالّص ات  إلب نصّ جمالی درة      ال ھ ،والكشف عن ق ودالالت

 وھذا ما حاولت، النّصمع داللة  صوتیًا لتكون منسجمة؛الباث ومھارتھ في انتقاء المفردات 

  في خطب نھج البالغة  . الكشف عنھ
ى اهللا  -لذا عزمت       وان أطر   -بعد التوكل عل ي أن یكون عن وت االنسجام   "وحت ي في خطب   الّص

ى   نھج البالغة " ة وقد اقتضت الدراسة أن تكون عل د  ،ة فصول تسبقھا مقدمّ    أربع ا  وتمھی ،وتتلوھ

  : ھومراجع البحثلمصادر وثبت النتائج التي توصل إلیھا الباحث ، أھّم خاتمة تتضّمن

كان بمثابة استقراء لمفھوم و"  ي قراءة في المفھومالّصوتاالنسجام أّما التمھید فوسمتھ بـ"   

جام  وتاالنس دمین   الّص ة المتق اء العربی د علم د   ،ي عن وم جدی روج بمفھ أخرین ،والخ والمت

  ي .الّصوتلالنسجام 

ـ"    ومًا ب ل األول موس اء الفص كیل وج وتالتش اء    يالّص ث ،إذ ج ة مباح ن ثالث ّون م " وتك

ث األول  ًا المبح ع معنی ة المقط ان أھمّی،بدراس جاموبی وت ة االنس یج الّص كیل النس ي تش ي ف

ة    التنغیموالثاني تكفل ببیان المقطعي ، ة المتعلق ،الذي حلَّ الكثیر من إشكالیات الداللة اللغوی

ل عامًال مھمّ    الّصوتاالنسجام  ھمّیةوأ،والسیاقات التنظیمیة ،باألصوات  ذي مّث ن  ي فیھ ال ًا م

ضھا من بعض ،وأفصح المبحث وتفسیرھا ،وتمییز أنماط الكالم بع،عوامل توضیح المعاني 

  . ة توظیفھا ،وبیان انسجامھا الّصوتيوكیفّی الفاصلة الثالث عن

اني أّم ل الث د ا الفص وان"  فق امًال عن اء ح اظج رس األلف ث   " ج ة مباح منًا ثالث متض

ت  فقد تحّو،ي جلیًا الّصوتوفیھا ظھر االنسجام  ّیةالّصوتالمحاكاة  تناولت في المبحث األول، ل

ة     ات الدالل ن لبن ة م ى لبن ابي إل اعي الخط ي األداء االقن یلة ف ا وس ن كونھ دّیةم ألّن ؛ القص

،فتنسجم مع بعضھا دون معاناة من الطریق إلى داللتھا  ﴾ تشّقاأللفاظ عند اإلمام علي ﴿

اني ، اس  وتناولت في المبحث الث ؤدي االنسجام     الجن ھ ی وت وفی ر الّص ي تناسق    ي أث ًا ف ًا مھم

ث   صیاغة الفنیة المنسجمة المحكمة ،من خالل ال األلفاظ ت  وفي المبحث الثال وازي تناول  الت

ع       الّصوتالذي برز فیھ االنسجام  اظ م ى األلف ق الخاص عل ن الرون ي من خالل ما یضفیھ م

  . والمقصد الداللي،ي الّصوتة واضحة في االختیار دّق



 
 

 
 ث    
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وت الظواھر   "وجاء الفصل الثالث معنیًا برصد   ة مباحث ، أمّ    ،و " یةالّص ا ضّم ثالث

ة   تيالمبحث األول فتطرقت فیھ إلى ظاھر  ة ،المماثل ھ     ، والمخالف ذي تسعیان إلی والھدف ال

ـتحقیق ثًال ب وت االنسجام متم ق،ي الّص ة النط یر عملی لياال،و وتیس د العض ي الجھ  قتصاد ف

ى ظاھر      ،وأّم ھ إل ت فی اني فتطرق دال ،اإلعالل   تيا المبحث الث ن خ   واإلب ا  ،والسعي م اللھم

ا المبحث  أمّ ووالجھد العضلي في النطق ،،ف ي ،مع البعد عن التكّلالّصوتجام لتحصیل االنس

  . يالّصوتاالنسجام برز سمات أالذي ُیعّد  اإلدغامإلى  الثالث فتطرقت فیھ

فقد شّكل ظاھرة ملحوظة في أكثر "  يالّصوتالتردد "  وھو الرابع وفي الفصل األخیر

ة ،لِ  ة ،أو صفاتیة          خطب نھج البالغ ھ بعض األصوات من خصائص مخرجی ازت ب ا انم م

ى  ي ،والّصوت،وما یجمع بینھا من روابط ؛لتشكل انسجامًا صوتیًا ظاھرًا في ترددھا   جاء عل

ي المبحث األول  ثالثة مباحث ،  ة   بدراسة  ُعن اني   ،و األصوات المائع اول المبحث الث ة  تن  بدراس

  . وات الصفیرأصبالمبحث الثالث  َمِت،وُخأصوات المّد 

مّ   أّم ا أھ ائج  ا الخاتمة فقد لخصت فیھ د         النت ي ضوء البحث . وق ا ف ي توصلت إلیھ الت

ت     اتبعت في  ي ،وكان نھج الوصفي التحلیل مّ  دراستي الم دتھا     أھ ي اعتم ة المصادر الت  متمثل

ة ،كالكت  ب ة القدیم ادر اللغوی ولب االمص ناعة    ،واألص ر ص و ،وس ي النح رابف  اإلع

إبراھیم  د.اللغویة ، كاألصوات، یة الحدیثةالّصوت المراجعالمفصل ،و،والخصائص ،وشرح 

م   یس ،وعل واتأن ر ،و  ،د. األص ال بش وتكم وي الّص ران ،د.   اللغ ي الق د حس ف ن یمحم

د  الّصوتي عند العرب ،د. خلیل إبراھیم العطیة ،والتعلیل الّصوت،وفي البحث  الصغیر ي عن

  . عادل نذیر الحساني ،ونحوھا د.العرب ،

د.صبحي وتعلیق، ضبطنھج البالغة ، لمتن نھج البالغة ،فكانت ةلمعتمدا الطبعة اأّمو

لع على متن نّص نھج البالغة ،واّط فقد حقّق،متقن ال عملھ من الضبط ھِلما انماز بالصالح ؛

وقد صرح بذلك ، لنھج البالغة تنفع الباحثین ًا مفصلةأصول مخطوطاتھ ،وعمل فھارس أكثر

بر ُیدرك ال محالة ،أّني رجعت إلى أصول یقرأ طبعتي ھذه بإمعان وتّد،إذ قال:" فمن 

أن ُأثبت أفضل القراءات ،وأفصح  –باالستناد إلیھا  -مخطوطة كثیرة تمكنت 
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فتحقیق نّص  األولا القسم تین :أّم،ُألبي بھما رغبم عملي قسمین قّسُأالوجوه...ورأیت أن 

  .)٤(التفصیل " سم الثاني ففھرسة مفصلة كّلوأوفاه ...وأّما الق،"النھج" أدّق تحقیق 

وي  و         اء المعن وافر العط ة ب ج البالغ ب نھ اض خط ي ری ي ف مت رحلت راء  اتس ،والث

  ،وتأتى ھذا الثراء من ثالثة أمور:  العلمي

اني    :األول ھ ،والث ى إنَّ دراستي استندت    :فیض اهللا ،ولطفھ ،وجمیل رعایتھ ،وحسن آالئ  إل

ة ج البالغ ب نھ ّم، خط ة أعل إذ ض ج البالغ اب اهللا ،نھ د كت ب الفصاحة بع دیث ى مرات وح

ولھ رس  ،ث ى    :والثال راف عل ًا لإلش ًال كریم ًا فاض یخًا عالم ي ش ر اهللا ل أن یّس

إذ تقف كلمات الشكر ، عبد الجبار عبد األمیر ھانيالدكتور المساعد ،ھو األستاذ  أطروحتي

م      َمِلأن توفیھ حّقھ ؛والثناء عاجزة عن ، ر ،والعل ق الكبی ا لمست فیھ من سعة الصدر ،والخل

ات      ن مالحظ ھ م ا قدم د ،وم ت ،أو جھ يَّ بوق ل عل م یبخ ذي ل ر ال ویبات ،الغزی وتص

ارك ،فاسأل اهللا بحق صاحب          د المب ذا الجھ ا بھ ت ثمارھ أن یحفظھ   نھجال ،واستدراكات آت

  . لوارفویمتعنا بظلھ ا،ذخرًا لدارسي اللغة العربیة 

  وبعد       

یزال محدودًا في جامعاتنا  ما الذيي ،الّصوت،في مجال الدرس  ةفھذه محاولة جاّد

ة ،فإن أصبت فللھ الحمد والمّن تكون صحیحة في مضامینھا سلیمة في مؤداھا ،حرصت أْن

 فحسبي أني َدِرٌب مغرٌم بنھج البالغة ،ولغتھ العربیة أتلمس الصواب،كانت األخرى  ،وإْن

  فالكمال هللا وحده .،نشد الحقیقة أ،و

  اھرین . ى اهللا على محّمٍد وآلھ الّطوصّل،وآخر دعوانا أْن الحمد هللا ربِّ العالمین      

                                                
و    النّصنقلت  ي.ھذه الطبعة الت المقدمة ٢٠نھج البالغة:د.صبحي الصالح: ٤)( ر مت ا غی ي   ةفّرامنھ م   األسواق ف ،ول

ل       د نق ا ،واعتم نصّ استطع الحصول علیھ و    ال ى النسخة المت ا عل ي النجف      امنھ ة ف ة الروضة الحیدری ي مكتب فرة ف
ا  اھرة ،  االشرف ،وھي طبعة دار الكت روت ،ط/   وب المصري بالق اني ببی اب اللبن ع   م ،و٢٠٠٤، ٤دار الكت ا م قارنتھ

ریج   ي تخ دھا ف ي اعتم ة الت خة   النّصالطبع ع النس ة م دتھا متطابق ة فوج ج البالغ ن نھ ىوص م ر  األول ي  ّنأ،غی ف
دل    ،أسفلالنسخة التي لدي حذفت المقدمة ،ووضعت الھوامش  ة كل صفحة ،ب ى  اإلحال تن ال    إل ة م ي   نھج نھای ا ف كم

  ھـ  .١٤٢٦قم ،إیران ، -أنوار الھدىدار ل،وھذه الطبعة النسخة األولى
  



 
 ١   

 

  

 
 



 



 
 

 

 
 ٢  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

من الظواھر البارزة في اللغات ،ومنھا اللغة العربیة  الّصوتيُیعدُّ االنسجام   

انیة ،و  الیة إنس یلة اتِّص ي وس ة ھ وت،فاللغ طتھا  الّص ام ،إذ بواس ا الخ  مادتھ

ر تكلم   یعّب ده ،والم ھ ومقاص ن أغراض تكلم ع ة  -الم ي العربی ھ  -ف ھ منھج ل

ھ األث     ذا ل ة ،وھ ة اللغ ي معالج لكھ ف اص ،ومس ب  الخ یاغة القوال ي ص ر ف

،والتألیف بین لبناتھا ،فإذا اشتملت كلمة على بعض األصوات المتباینة ترتب 

ؤدِّي        أ الم ي األصوات ،فیلج افر ف ي النطق ،وتن ب    على ذلك ثقل ف ى تقری إل

ا ،و ا بینھ وات فیم رهاألص ع تك رآة صادقة للمجتم ة "م ب اللغ ّبح  ،وتح ،وتق

ون     ،وتحّسن ،فما یكرھھ الناس تكرھھ الل اس یھرب غة ،والعكس صحیح ،فالن

دأ السھولة         ود ،واألخذ بمب ي المجھ ى االقتصاد ف من األمور الثقیلة بمیلھم إل

  . )١(والتیسیر ،وكذا اللغة تتكلف من األصوات الثقیلة ،والعسیرة في النطق"

یاقات    صوت لغوي مالمح تمّیزه م ومن المالحظ أّن لكّل ي س رد ف ن غیره ،ولكّنھ حین ی

ة  ك    لغوی ل ذل م یحص اورة ،ول وات المج ي األص أثیره ف أّثره ،وت ّراء ت رات ج ھ تغّی رأ علی تط

ا   أخر  أصوات فناء بعض األصوات ،وھیمنة  اعتباطًا ؛بل خضع لقوانین صوتیة أدّّت إلى ؛ ِلَم

  َتتمّیز بھ من مالمح ،وسمات ال تنماز بھا أصوات ُأَخر . 

ة األصوات ،وتآ    الّصوتيفاالنسجام  ین      خاضع لموقعی ابعي مع ي شكل تت ا ف لیعطي  ؛لفھ

ة      ّد بمثاب ري ُیع الم البش ع ،والك راد المجتم ین أف اھم ب ھ التف ة من خالل ق اللغ ة ؛ُتحقِّ ة معین دالل

المتكلم ال       ًا ،ف ًا وثیق بعض ارتباط ر سالسل صوتیة یرتبط بعضھا ب ھ ،وال     یعّب عن خلجات نفس

الً    یبین عن مقاصده ،وأغراضھ بأصوات مفردة منعزلة مجردة ؛ ات ،وجم تج كلم ل ین ا   ب مادتھ

  . )٢(األساسیة األصوات في اللغة المنطوقة ،والحروف في اللغة المكتوبة

ا    ةوقد حرصت اللغ ألیف كلماتھ ق االنسجام   ؛العربیة ،ومتكلِّموھا على ت ق  ،لتحقی والتواف

ساب األلفاظ في النطق ؛ِلتن الخّفةھ ھو تحقیق لة للكلمة ؛والغایة من ذلك كّلبین األصوات المشّك

ال   ي الجم ة ف ًا غای یابًا عفوی ة ،،انس اوالعذوب نصّ  مّم ار دالالت ال ي إظھ رًا ف أثیرًا كبی ؤثر ت  ی

ین األصوات        آلف الموسیقي ب بصورة أوضح ،مع االقتصاد في الجھد العضلي ،فضًال عن الت

  نتاج األقصى .ھو مبدأ الجھد األدنى في سبیل اإل الّصوتيیھ االنسجام مبدأ یستند إل ؛ألّن أھمَّ
                                     

  . ١٨٩في اللسانیات العربیة المعاصرة ،د.خالد إسماعیل حّسان : (١)
  (بحث) . ٩٤،د.البدراوي زھران: الّصوتيینظر:التحلیل اللغوي لالنسجام  (٢)

  التمهيد
 



 
 

 

 
 ٣  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

ة تستدعیھا الحاجة إلى فھم العلوم ،والكشف البحث في المصطلح ضرورة ملّح عدُّلذا ُی 

علم نشأة ترافقھا مصطلحات تكون" أعالمًا على موضوعات  عن مفاھیمھا الذھنیة ،فلكّل

  منھا علم األصوات . )١(،وعلى معاٍن یطلقھا أصحاب الصناعة فیفھمھا الدارسون من أھلھا"

أسھم في ،بھ  خاّصةلھ مصطلحاتھ ال - شأنھ شأن العلوم األخرى - یخفى أّن ھذا العلم وال

  .طلحات باختالف وجھات نظر أصحابھاتطویرھا رجال من طبقات شتى ،فاختلفت المص

ھ      ًا واضحًا نسیر علی وإذا أردنا أن نتكئ على ركن وثیق ،یجب أن نعتمد مصطلحًا علمی

  والتناقضات .وسنبحث في التمھید أمرین :، األخطاءفي في دراستنا ؛لنتجنب الوقوع 

  عند المتقدمین ،والمحدثین . الّصوتيأحدھما:االنسجام 

  . الّصوتيواآلخر: داللة االنسجام 

  
 

 

ى قسمین ،   یمكن أن نقسّم وتي االنسجام  ھذا الفرع عل اء اللغ    الّص د علم ،واالنسجام   ةعن

  : عند علماء البالغة الّصوتي

 

ة     الّصوتيي علماء اللغة العربیة المتقدمون عنایة ملحوظة باالنسجام ِنَع ة العربی ي اللغ ف

ھ ،ونبَّ وا ل دَّة ؛ألّن األ ،وتنبَّھ وارد ع ي م تعملوه ف ھ ،فاس وا علی لیم ھ ذوق الس یقیة ،وال ذن الموس

ره وبلورتھ ،وبھ یظھر مدى اعتداد الذوق العربي بھ المرھف عوامل أسھمت في تطّو ،والحّس

.  

ة      وألجل أن یتضح لنا المفھوم أكثر نعرض ما سجلتھ بعض المصادر ،والمراجع اللغوی

"السین ،والجیم ) :ھـ٣٩٥(تھا ابن فارس" قال عنسجمفیما یخص معنى االنسجام ُلغویًا ،فمادة "

فـ"سجمت العین تسجم سجومًا وھو  )٢(،والمیم أصل واحد وھو صبُّ الشيء من الماء ،والدمع"

                                     
  . ٣٤٨د.مھدي المخزومي :وجھودھا في دراسة اللغة والنحو ،مدرسة الكوفة  (١)
  . ٣/١٣٦معجم مقاییس اللغة ،ابن فارس :  (٢)



 
 

 

 
 ٤  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

دمع ،وسیالنھ"   ا"  )١(قطران ال و   )٢(،و"أسجمت السحابة دام مطرھ دمع فھ اء وال ،و"انسجم الم

 .)٣(منسجم انصب ،وانسجم الكالم انتظم"

ون ما  ھ  فاالنسجام مصدر الفعل انسجم ،فتك دلّ دت ى صّب الشيء وسیالنھ ،وانتظام       ت عل

  الكالم ،ونرى في المعنى اللغوي أمرین :

ة صوتیًا      أّن في معنى االنصباب ُیسرًا ،وسھولة ،وھذا یصدقاألول:  ى انسجام الكلم عل

ل         من جھة رات ،والجم ھ الفق ذي تتناسب فی الم ال ى الك تالؤم مخارج أصواتھا ،كما یصدق عل

  ة ،وفي كّل ذلك سھولة في النطق .ّصوتیالعلى مستوى البنیة 

ي     اآلخر:  ل ف ا یتمث ا :م ة المتخالف   مّماانتظام الكالم یكون على صور منھ ة  ،ثل أو مخالف

ل ، وه   أوالمتماث ؤثرة ،ونح وات م اظ ذات أص ار ألف ااختی نظم   مّم الل ال ن خ جامًا م ق انس یخل

  الكلمة ،أو الكلمات فیما بینھا . المحكم بین أصوات

ن   ًال ع ي      فض تعمال العرب ع االس جامھ م ھ ،وانس وي وتالؤم ى اللغ ق المعن ك تواف ذل

یكون إّال لعلة ،وانتظام الكالم  یكون إّال لسبب ،والمطر وسیالنھ ال لألصوات ،فانسجام الدمع ال

یكون إّال لداِع حتى تكون ألفاظھ عذبة بعیدة عن التكلف مؤثرة في النفوس خفیفة على السمع  ال

ّف          سھلة النطق .وھ ا خ تثقال ،فم دأ االستخفاف واالس ى "مب ائم عل ي الق ذوق العرب و ما یالئم ال

ل"    دوركثر  على الحّس ل استعمالھ ،أو ق َل أھم ل  اإلنسان ،ف )٤(انھ على األلسنة ،وما َثُق ي   یمی ف

إلبالغ المتلقي بما یھدف إلیھ ،بالتماس أسھل السبل ؛اقتصادًا في  الخّفةنطقھ ألصوات لغتھ إلى 

  . )٥(العضلي جھودالم

ى االنسجام  ارات إل دم اإلش ّل أق وتيولع ي  الّص ك الت رب تل د الع وي عن ث اللغ ي البح ف

دي  ـ) ١٧٥(تصدرت عن الخلیل بن أحمد الفراھی حین عرض لمخارج األصوات وصفاتھا       ھ

ین      اب الع ي ب ذكر ف ،وأوضح أّن اتحاد المخارج ،أو تقاربھا یؤدي إلى إھمال بعض الكلمات ،ف

                                     
  . ٧/١٨المحیط في اللغة ،الصاحب بن عباد :  (١)

  . ١٢/٢٨٠لسان العرب ،ابن منظور :(٢) 
  . ٣٢/٣٤٩تاج العروس ،الزبیدي : (٣)
  . ١٦٥أصوات اللغة العربیة ،د.عبد الغفار ھالل : (٤)
   (بحث). ١٠٣للنحو العربي في معاني القران ،د.محمد البكاء : الّصوتيالمنھج ینظر: (٥)



 
 

 

 
 ٥  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

لقرب مخرجیھما إّال أن یشتق فعل من ؛العین ال تأتلف مع الحاء في كلمة واحدة  "أّن مع الحاء

  . )١("- إشارة لباب النحت –جمع بین كلمتین مثل حّي على 

ن    الّصوتیفیظھر أّن تقارب  ا م ن في المخرج یمنع من تألیفھما ؛لثقلھما على اللسان ،فھم

األ   ور ،واآلخر مھموس   مخرج واحد وھو الحلق ،وإن اختلفا في الصفة ،ف ال    )٢(ول مجھ ذا ق ل

ي ن جن ـ ٣٩٢ت (اب ا     )ھ اور مخرج ى تج روف ،فمت ین الح ھ ب د فی ا ُبوع ألیف م ن الت :" أحس

  . )٣(الحرفین فالقیاس أّال یأتلفا"

واھر    ر الظ ن أكث جامیة م اھرة االنس ذه الظ ّل ھ وتیولع تكلم  الّص رب ؛ألّن الم د الع ة عن

ف     الخّفةث یھرب من الثقل إلى العربي اتَّخَذ لنفسھ أیسر السبل بحی ذا التخفی ون ھ بشرط أّال یك

ي العصر الحدیث مصطلح"الجھد             ذا األسلوب االنسجامي ف ى ھ ق عل د أطل الكالم ،وق مخًال ب

  .            )٤(األقل"

واالقتصاد في االستعمال اللغوي سیطر على كثیر من ظواھر اللغة حین ال یكون لبس أو 

ود  اد محم و اقتص ام ،وھ ھ     إبھ ي نطق ان ف ھ ،فاإلنس أ إلی ي تلج ة الت ك اللغ ي تل ًا ف دُّ نقص ال ُیع

ألصوات لغتھ "یمیل إلى االقتصاد في المجھود العضلي ،وتلمس أسھل السبل مع الوصول إلى 

ھ"          ى المتحدثین مع اني وإیصالھا إل راز المع ن إب ھ م ا ینشده االنسجام      )٥(ما یھدف إلی ذا م ،وھ

 . الّصوتي

ق  ة االنسجام        وإذا أردنا التعم ة لمعرف اء العربی د علم ر عن وتي أكث ا عدة     الّص ظھرت لن
  مصطلحات صوتیة ،نلحُظ فیھا الداللة على االنسجام ،وھي كاألتي :

  
  
 

جام    ى االنس ة عل ألیف للدالل طلح الت ل مص تعمل الخلی وتياس ھ  الّص ي تعلیل دال"تاء ف إب

 الدال مخرج إلى تحولت الذال بعد جاءت إذا االفتعال تاء،و ادِّخارًا دََّخْرُتاو االفتعال" إذ قال:"

دغم ا فت ذال فیھ ذلك ال اراالّد ،وك ن ك ذكر م نعھم، ال دعوا أن وم اء ی ل"  ت ى"  افتع ا عل  حالھ

                                     
  . ١/٦٠م العین ،الخلیل الفراھیدي :معج (١)

  . ٨٥-٨٤ینظر:علم األصوات اللغویة،د.مناف الموسوي: ٢)(
  . ٢/٨١٤سر صناعة اإلعراب ،ابن جني : (٣)
  . ٨١التعلیل اللغوي عند الكوفیین ،د.جالل شمس الدین :ینظر: (٤)
  .١٨٨األصوات اللغویة ،د.إبراھیم أنیس : (٥)



 
 

 

 
 ٦  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

وتي .وعلَّل الخلیل ھذا االنسجام   )١("التاء مع الذال لتألیف استقباحھم ا    الّص ھ:"ألنَّ انتظامھ بقول

  .  )٢(من موضع واحد أیسر"

ل و وتيالتعلی ر أّن الّص ا ذك وران  لم وتان مجھ ذال ص دال ،وال وت  )٣(ال اء ص ،والت

وس دل  )٤(مھم المجھور ،فیب وس ب أثر المھم جام ب،فیت دف االنس وي بھ ور الق دال المجھ اء ال الت

ى   الّصوتي ین   الوالتوافق ؛ألنَّ غایة اإلبدال ھو"المیل إل ب ب وتی تقری ن المتجاورین تیسیرًا   الّص

  . )٥(،واقتصادًا في الجھد العضلي"لعمیلة النطق 

ائًال:"اعلم أّن    استعمال المصطلح نفسھ ،في وصفھ   في وتابعھ ابن جني ة ق حروف الذالق

بح       التألیف ھذه الحروف كلما تباعدت في ا ق ي مخرجیھم ان ف ارب الحرف كانت أحسن ،وإذا تق

  .)٦(اجتماعھما"

 

رة   الّصوتيعلى االنسجام  ھذا المصطلح لیدل ھـ)١٨٠(تاستعمل سیبویھ في مواضع كثی

ق      وحمل بعض المواضع على بعض ؛ألّن الغایة المرجّو، ذه المواضع واحدة ھي تحقی ة من ھ

  .ومن تلك المواضع : الخّفة،و الّصوتياالنسجام 

ي     ١ د بعض العرب ف ) تقریُب الصاد من الدال بإشماِمھا زایًا ،أو إبدالھا زایًا خالصة عن

ھ واحد ،      ُیَقربوَھا، قال:"وإنما دعاھم إلى أن نحو: "َمْصَدر" م من وج ویبِدُلوھا أن یكون عَمُلھ

  .)٧(في َضْرب واحد" ألسنتھموِلَیستْعِمُلوا 

ت    ٢ ) تقریب السیِن من الدَّال بإبدالھا زایًا، قال:"فإن كانت سینًا في َموضِع الصاد ،وكان

ك قوُلك في التَّسِدیر: التَّزدیر ،وفي َیْسُدل ثوَبھ: وذلالتقریب ،ساكنًة لم َیجز إال اإلبداُل إذا أردت 

  . )٨(َیْزُدل َثوَبھ"

                                     
  . ٤/٢٤٣معجم العین: (١)
  . ٤/٢٤٣لمصدر نفسھ :ا (٢)
  . ٢٢األصوات اللغویة: (٣)
  . ٢٢المصدر نفسھ : (٤)
  . ٣٤٩عند العرب ،د.عادل نذیر الحساني : الّصوتيالتعلیل  (٥)
  . ١/٦٥سر صناعة اإلعراب ،ابن جني : (٦)

  . ٤٧٨/ ٤الكتاب ،سیبویھ : )٧(
  . ٤٧٩-٤/٤٧٨:الكتاب(٨) 



 
 

 

 
 ٧  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

ال عن   ٣ ) تقریب الشین والجیِم من الدال بإشماِمھا الزاي في نحو: "أْشَدق" و "أْجَدر" ،ق

ت ـ قد   أیضًاَأْجَدر:"والجیُم ـ   ولُ          ُقرَِّب ك َق ن ذل ة الشین ،م ت ِبَمنِزَل دَّال" َفُجِعَل ن ال ا "م ي  ِمنھ ھم ف

  .)١(األجدر: َأْشَدر"

و    أواألمثلة المذكورة "مصدر والتسدیر و شدق وأجدر" كلھا یضارع بھا حرف واحد وھ

الزاي ،ومن أجل ھذا عقد لھ سیبویھ ھذا الباب الذي سّماه"باب الحروف التي یضارع بھ حرف 

  . )٢(من موضعھ ،والحرف الذي یضارع بھ ذلك الحرف ولیس من موضعھ"

یضارع بھ حرف ِمن موضعھ: الصَّاد ،والّسین في "َمصدر ،والتَّسدیر" ؛    فالحرف الذي

ین      وتي الس ور ،وص زاي مجھ وت ال ر أنَّ ص وي ،غی ا لث زَّاي فمخرجھم رج ال ن مخ ا م ألّنھم

یم  ) ٣(،والصاد مھموسان ،والحرف الذي یضارع بھ ذلك الحرف ولیس ِمن موضعھ الشین والج

ا     ا لیس َدر" ،وھم َدق ،وَأْج وي حنكي ،وصوت الشین          في "َأْش ا لث زاي فمخرجھم ن مخرج ال ِم

  .)٤(مھموس ،والجیم مركب من الّشدة ،والرخاوة مجھور

للداللة على  التقریباستعمال سیبویھ مصطلح  وما نلحظھ في األمثلة المذكورة آنفًا

 األصوات لتنسجم مع؛بین أصوات الكلمة عن طریق إبدال أصوات الكلمة  الّصوتياالنسجام 

المتكّلم في بذل جھد أقل ؛حتى یوّفر على نفسھ بعض المشقة في النطق من  ةرغبخر ،وذلك اُأل

 .  

  
ي یستعمل المصطلح     استعملو ھ ابن جن ى االنسجام     نفس ة عل وتي للدالل ھ:"   الّص ي قول  ف
ي "مصدر:مزدر" ،وفي"التصدیر:التزدیر" "     تقریب ولھم ف ي  )٥(الحرف من الحرف نحو ق .وف

  . )٦(الحرف من الحرف ،وإدناؤه منھ من غیر إدغام" تقریبھ:"ھو إلدغام قولتعریفھ ا

                                     
  . ٤٧٩/ ٤: المصدر نفسھ )١(

  . ٤/٤٧٧: المصدر نفسھ(٢) 
  . ٤١٤ینظر:علم األصوات ،د.كمال بشر: ٣)(
  . ٤١٤ینظر: علم األصوات: ٤)(

  . ٢/١٤٤الخصائص ،ابن جني : (٥)
  . ٢/١٤١:المصدر نفسھ(٦) 



 
 

 

 
 ٨  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

 الصاد ،وجاورت بھ فضُعَفت الصاد سكنت فلّما بقولھ:" الّصوتيوعلَّل ابن جني التقریب 

 المقاربة الزاي لفظ من شیئا ُأِشّمت بأن منھا ُقرِّبت - مجھورة وھي - الدال، - مھموسة وھي -

  . )١("بالجھر للدال

 أن ذلك من ة ما ذكره ،التقریب بین األصوات الصامتة في "فاء افتعل" قولھ:"ومن أمثل

 واّدكر، واّدعى، ازدان:  كقولھم داًال لھا تاؤه فتقلب، ذاًال أو، داًال أو، زایًا "افتعل" فاء تقع

  .  )٢("واذدكر،

  

ة         اء المھموس أثرت الت أثر ،إذ ت ب وت ا تقری ل فیھ ي حص ن جن ا اب ي ذكرھ ة الت فاألمثل

باألصوات التي قبلھا ،وھي:"الزاي ،والدال ،والذال" وھي أصوات مجھورة فقلب صوت التاء 

ق          یقاربإلى صوت  دال ؛لتحق و ال ي المخرج ،وھ ا ف ر ،ویوافقھ ھذه األصوات في صفة الجھ

  . انسجامًا صوتیًا في نطق الكلمة

ر   الّصوتيوفسَّر الدرس  وتي الحدیث ھذا التغی ـ"   الّص انون األ  الحاصل ب وى ق ذي  ق " ،ال

نّص على أّنھ"حینما یؤثر صوت في آخر ،فإّن األضعف بموقفھ في المقطع ،أو بامتداده النطقي 

  . )٣(ھو الذي یكون عرضة للتأثر باآلخر "

 

 الّصوتيلیدّل بھا على االنسجام   ھـ)٢٠٧(ت:وھو من المصطلحات التي استعملھا الفراء 

ھ:"   ي قول ك ف س ذل راءة وفى،نلم د ق تُُّم( اهللا عب ل اتََّخ ى(،)٤()العج تُّ وإن ى ُع م برب  )٥()وربك

ت ذال فأدغم ًا ال د أیض اء عن ك، الت اأّن وذل بتان ھم ي متناس رب ف رج ق اء المخ ذال ،والث  وال

ا  أن ترى ؛أال لثقلھما ابھم اإلدغام ،فأنزل ثقیل مخرجھما ن  مخرجھم َرف  م ذلك ، اللسان  َط  وك

ام  تركك ولیس، فأدغم األحرف الثالثة ھذه من أتاك فما، الثقل يف تشاركھن الظاء  بخطأ  اِإلدغ

  .  )٦("استثقال ھو ما،إّن

                                     
  . ٢/١٤٤المصدر نفسھ: (١)
  .  ٢/١٤٤:المصدر نفسھ (٢)

  . ٣١٩مختار عمر: أحمداللغوي ،د. الّصوتدراسة  ٣)(
  ) .٥١(البقرة : ١/٩٩مد الخطیب :ینظر:معجم القراءات ،د.مح (٤)
  ) .٢٠(الدخان: ٨/٤٢٧:معجم القراءات (٥)
  . ١/١٥٧معاني القران ،الفراء : (٦)



 
 

 

 
 ٩  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

جام     ي االنس حة ف نص واض ة ال وتيودالل وات ؛ألنّ   الّص ین األص نب ّم ھ م اھر  أھ مظ

  . الخّفةفي النطق ،والعرب تمیل إلى  الخّفةھو اإلدغام الذي یحقق  الّصوتياالنسجام 

وتي لداللة على االنسجام  ل ھـ) ٦٨٦(تتراباديواستعمل المصطلح الرضي االس ین   الّص ب

اء    المناسبة الصوائت بقولھ:" اإلمالة أن ینحى بالفتحة نحو الكسرة ،وسببھا قصد  لكسرة ،أو ی

،أو لكون اإللف منقلبة عن مكسور ،أو یاء ،أو صائرة یاء مفتوحة ،وللفواصل ،أو اإلمالة قبلھا 

  . )١(على وجھ"

ك        وعّلل سببھا قائًال ك بالفتحة لصوت نطق :"وسبب اإلمالة إما قصد مناسبة صوت نطق

  .  )٢(لة"اممبالكسرة التي قبلھا كعماد ،أو بعدھا كعالم ،أو قصد مناسبة فاصلة لفاصلة 

 الّصوت غبار علیھا ،والغایة من اإلمالة " تجانس  ظاھرة ال الّصوتيوقصدّیة االنسجام  

ھ     للخّفة ،والتنبیھ على األصل غالبًا ؛أل نَّّ َجْرَي اللسان في طریق واحد أخّف ،وأسھل من جری

تح الضم ،والكسرة تقتضي خالف       في ُطرق مختلفة ؛ألنَّ األلف إذا جاورت الكسرة تقتضي ف

ذي   الّصوتذلك فبإمالة األلف یتجانس  ،وتتقارب الحروف ،والحركات ،فیخفُّ النطق باللفظ ال

  .  )٣(ھذا شأنھ"

ّدم      ا تق ى م تنادًا إل ول :إّن ال واس ن الق اس  یمك ة تم ي النطق ؛   الخّف ر ف ل  ل،والیس كي یحص

  ثلة حركیة توفیرًا للجھد النطقي .مّماحداث إ،وانسجام صوتي بین األصوات 

  

  

 

ة   الّصوتيھـ) المشاكلة للداللة على االنسجام  ٢٨٥استعمل المبرد(ت   في تعریف اإلمال

رب  إذ قال:"وإنّم ة أن تق ا الحرف   ا معنى اإلمال ذي        یشاكلھ  مّم ان ال إن ك اء ،ف من كسرة ،أو ی

  . )٤(یشاكل الحرف غیر ذلك ملت بالحرف إلیھ"

                                     
  . ٣/٤شرح الشافیة ،رضي الدین االسترابادي : (١)
  . ٣/٥المصدر نفسھ : (٢)

  . ٢/٤٩٥الصفوة الصفیة في شرح الدرة األلفیة  ،تقي الدین النیلي: ٣)(
   . ٣/٤٦د :المقتضب ،المبر (٤)



 
 

 

 
 ١٠  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

ق االنسجام    وتي فالغایة من اإلمالة عند المبرد ھي: تحقی ب      الّص اء ؛لطل ف ،والی ین األل ب

  ،والتجانس بین المصوتین ؛لتتالءم األصوات فیما بینھا . الخّفة

ل أن        ھـ) ٥٧٧(ت واستعملھ ابن االنباري ة ؟ قی ا اإلمال ال :م ھ:"إن ق ة بقول في باب اإلمال

ًا       ل: طلب الم ؟ قی ة الك ت اإلمال تنحو بالفتحة نحو الكسرة ،وباإللف نحو الیاء ،فإن قیل: فِلَم أدخل

 . )١(؛لئًال تختلف األصوات فتتنافر" للتشاكل

الین     ي المث ابقین والمالحظ ف أثر بصوت آخر ،فیصبح     الّصوت أّن  الس ي     یت ھ ف ًا من قریب

ى یسھل النطق ،وال        الّصوتيالنطق ،وھذا ضرب من االنسجام  ین األصوات حت ،والتناسب ب

،وتقریب األصوات من نمط واحد  الّصوتيیثقل على المتكلم ،فالباعث في اإلمالة ھو االنسجام 

  ،والعمل بھا من وجھ واحد .

 

ة       وھو مصطلح أورده ابن جني في حدیثھ عن قلب ل عن أصلھا ،إذ قال:"والعل اء افتع ت

ا            ي ذكرھ د الحروف الت اء أح ت الف ى األصل إذا كان ال عل اء االفتع م ینطق بت ي أن ل ي  -ف وھ

ن       الّصوت تجنیسأّنھم أرادوا  -حروف اإلطباق ب حرف م ھ بتقری ،وأن یكون العمل من وج

ن الصاد         دلوا م زدر ،فأب ي مصدر: م زدق ،وف ة   حرف كما قالوا في مصدق : م وھي مھموس

ل        ون العم ك ؛لیك ل ذل ر... ك ي الجھ حرفًا من مخرجھا یقرب من الدال ،وھي الزاي لتوافقھا ف

ًا"    للتجنیس ل من مذھبھم على أّنمن وجھ واحد ،فھذا یدّل أثیرًا قوی دھم ت ذي    )٢(عن . فالھدف ال

ق االنسجام     و تحقی وتي یسعى إلیھ ابن جني في النطق ھ ة ،و الّص ع     الخّف ي النطق ،م اة  ف مراع

  قانون التأثر ،والتأثیر فیما بین األصوات.

یش(ت ن یع تعمل اب ى االنسجا ٦٤٣واس ة عل انس للدالل طلح التج ـ) مص وتي مھ ،إذ  الّص

،كما أشربت الصاد صوت الزاي  الّصوت ؛لیتجانسقال:"اإلمالة أن تنحو باإللف نحو الكسرة 

  . )٣(لذلك "

وتي فالتجانس   ین      الّص ب ب ن التقری ًا م فاتھا      أحدث نوع ي ص ي تتجانس ف األصوات ؛لك

  ،وتنسجم صوتیًا مع بعضھا صفة ،ومخرجًا لیسھل النطق  .

                                     
  . ٤٠٦أسرار العربیة :أبو البركات االنباري : (١)
  . ٢/٣٢٥المنصف ،ابن جني : (٢)
  . ٥٣/ ٩شرح المفصل ،ابن یعیش  :  (٣)



 
 

 

 
 ١١  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

 

 أّن اعلم في باب التضعیف قال:" الّصوتينّص علیھ سیبویھ مبینًا داللتھ على االنسجام  

 حداو موضع من یكون أن من علیھم أخّف الحروف اختالف وأّن، ألسنتھم على یثقل التضعیف

 وال، ٌللََّعفََ یجيء ولم، ٍببََّرَض نحو الخمسة مثال على الثالثة من بشيٍء یجیئوا لم ھمأّن ترى أال،

  .  )١(" التضعیف ةكراھّی لعاِلُف على یبنوھن ولم، قلیًال إال ٌلّلُعفََ

 یستعملوا أن علیھم یثقل ھألّن؛ وذلك وقد علَّل سیبویھ ما ذھب إلیھ تعلیًال صوتیًا بقولھ:"

 حداو موضع في اركوایّد أن علیھم تعبًا ذلك صار فلما، لھ یعودوا ثم حداو موضع من ألسنتھم

 ذكرت مّما ألسنتھم على أخّف وكان، واحدة رفعًة لتكون؛ وأدغموا، كرھوه مھلٌة تكون وال،

   . )٢("لك

خلق االنسجام یشیر سیبویھ في النص المذكور إلى الغایة األدائیة النطقیة التي تسھم في 

المھلة التي ینّوه بھا سیبویھ في األداء" لیست انقطاع ـ"الذي یستسیغھ الناطق ،ف الّصوتي

،ولكّنھا المھلة التي تخلقھا المغایرة ،بمعنى أن یكون بین المتماثلین صوت یجعـل  الّصوت

بیل تحقیق مھمة طبیعیة...في س الّصوتيمھمة العودة إلى ذلك الموضع الذي انطلق منھ المثیل 

  .   )٣(،واالنسجام" الخّفةمن وجھ واحد ؛لما یحقق ... األداء بصورة صحیحة 

وأشار إلیھ ابن جني في باب إبدال الیاء من النون قال:"ومن ذلك قولھم تظّنیت ،وإّنما 

  . )٤("ة التضعیفكراھّیتفّعلت من الظن ،واصلھا تظّننت ،فقلبت النون الثالثة یاء 

و: أّن       وتيالّصوسبب اإلبدال  تح ھ و الف ره أب ذي ذك وتی ال ى    الّص اثلین یحتاجان إل ن المتم

دل أحد       د یب ذا الجھ یر ھ ا ،وألجل تیس لي للنطق بھم د عض وتیجھ تج  الّص د ،وین ل الجھ ن ؛لیق

  .  )٥(في الكلمة الّصوتياالنسجام 

 

                                     
  . ٤/٤١٧الكتاب : (١)

  . ٤/٤١٧:مصدر نفسھال(٢) 
  . ٣٨٣-٣٨٢عند العرب : الّصوتيینظر:التعلیل  (٣)
  . ٢/٧٥٧سر صناعة اإلعراب : (٤)
ة      توجد تسمی (٥) ة وھي"كراھی اء العربی ا علم ة عرفھ ات كثیرة أخرى لظاھرة كراھة التضعیف تجمعھا ظاھرة المخالف

ي البحث        ال" ینظر:ف والي األمث ال أو ت اع األمث اجتماع المثلین ،وكراھیة اجتماع حرفین من جنس وأحد ،وكراھیة اجتم
  . ١٩٦معاصرة :، وفي اللسانیات العربیة ال ٨٦عند العرب :د.خلیل العطیة : الّصوتي



 
 

 

 
 ١٢  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

وتي ُیعّد اإلتباع الحركي ضربًا من االنسجام   ین الصوائت    الّص د استعملھ    ب القصیرة ،فق

ى االنسجام    وتي سیبویھ للداللة عل ذا          الّص ى ھ یس عل ین فل رة وِمِع الوا ِمِغی ذین ق ھ:"وأّما ال بقول

  . )١(،كما قالوا:ِمْنِتٌن ،وُأْنُبُؤَك ،وأُجُؤَك،یرید َأِجیُئَك ،وَأْنِبُئَك" أتبعوا الكسرة الكسرة،ولكنھم 

ال:"وھو  ھـ) في باب اإل٩١١وأشار إلى ذلك السیوطي(ت تباع ،وذكر منھ أنواعًا كثیرة ق

الحمِد  :")٢(بعدھا كقراءة من قرأ خر الكلمة المعربة لحركة أول الكلمةآإتباع حركة أنواع فمنھ:
راءة  ِللھ  " بكسر الدال إتباعًا لكسرة الالم ،وإتباع حركة أول الكلمة لحركة أخر الكلمة قبلھا كق

،فقد ُأتبع الصائت األول الصائت الثاني  )٣(باعًا لحركة الدال"" بضم الالم إتالحمُد ُللھ  من قرأ:"

  . لیماثلھ

وتي والتعلیل  دال ُكسرت           الّص ر السیوطي أّن ال ا ذك ِد هللا " ،كم ي" الحم ذه الظاھرة ف لھ

دھا الم اإلضافة مكسورة ،ف       دال مضمومة وبع ون ال ره  ،واتبع الكسر الكسر ؛الستثقال أن تك ك

حداث انسجام صوتي تتحقق بھ السھولة ،وسرعة الكالم ،وفي ؛إل الخروج من الضم إلى الكسر

ن         الّصوتيالقراءة األخرى" الحمُد ُللھ " ،فالمسوغ  ل الناشئ م ن الثق رار م و: الف الم ھ لضّم ال

دو تحول من سلوك          ا یب و فیم اجتماع ضمة بعدھا كسرة فتّم إتباع الكسرة للضمة األخرى"وھ

خر أقل آان البدوي الذي یتمیز بالسرعة ،إلى سلوك نطقي كسرة" یأباه اللسنطقي ثقیل "ضمة

،وقد یضطر إلیھ الناطق في بعض األحیان حین ال یجد بدیًال أخّف  –تتابع ضمتین  –منھ ثقًال 

  .  )٤(منھ"

ن     الّصوتيفتأّثر إتباع الصوائت بعضھا ببعض ألجل االنسجام   ل اللسان م حتى ؛ال ینتق

  ت المتتالیة .ضم إلى كسر إلى فتح في األصوا

 

ا           ال:" وأم واو ،إذ ق اء ،وال ي الی ون ف ام الن ھ عن إدغ ذكر ھذا المصطلح المبرد في حدیث

  . )٥(إدغامھا في الواو فلعلل غیر واحدة :منھا مضارعة النون للیاء ،والواو"

                                     
  . ٤/١٠٩الكتاب : (١)
 . ٥-١/٣: ینظر:القراءتین:معجم القراءات (٢)
  . ١/١٣األشباه والنظائر في النحو ،السیوطي : (٣)
  (رسالة ماجستیر) . للظواھر النحویة ،عائشة عبداهللا الّصوتيالتفسیر  (٤)
   . ١/٣٥٤المقتضب:  (٥)



 
 

 

 
 ١٣  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

ل        ي ك ي المخرج ف ر ،وف والمضارعة المذكورة ُیراد بھا االنسجام في الصفة وھي الجھ

ن أجل االنسجام     )١(تلك األصواتمن  اء م وتي .فقد ضارعت النون الی ي     الّص ین األصوات ف ب

  بنیة الكلمة العربیة .

 الحرف من الحرف تقریب اأّم واستعملھ ابن جني في حدیثھ عن تقریب األصوات قال:"

 مضارعة ھي ماوإّن، منھ المقرب یجاور حرف إلى للمقرب بمصیر بینھما التقریب ذلك فلیس،

 أال "ة المذكور ضارعةلما،ویوضح ابن جني المراد من  )٢("أصول غیر فروع حروف إیجادو،

 مستقرین بأصلین ولیستا، الستة الفروع من ھما ماإّن كالزاي التي والصاد، اإلمالة ألف أّن ترى

واتي  الجیم وال، السین وال، كالثاء ى  ضممتھن  إذا الل د  مجاورھن  إل اك  استعملت  فق  أصوالً  ھن

  . )٣(" بھا الحفل وقلة، علیھا التسلط یمكن فروعا ترتجل ولم، ةمستقر

 فقال زایًا أخلصھا من اوأّم قائًال:"  ةاالنسجامی مضارعةال لھذه الّصوتيثم یعطي التعلیل 

زاي  ألنَّ؛ لھ ذلك جاز فإنما، مزدر: ن  لیست  ال دال  مخرج  م ا ، ال دا  فلم ع  حسن  بع ا  الجم  بینھم

ا ، ب  وأم ین قل ن  الس قت م ل ًاصاد  س اف  ألج ا  الصاد فلیست ، الق اف أخت ا مجاورة  وال، للق  لھ

 ما جمع وإنما، وأسلتھ صدره من والصاد، اللسان أصل من القاف أّن ترى أال، والجیم، كالكاف

  . )٤("االستعالء من فیھما ما بینھما

  

  

 

ا ان لعلم ةك ة  ء البالغ ةعنای یة االنس خاّص وتيجام بقض ال   الّص ي جم ره ف دین أث ،مؤك

 اق تحكمھما ھي نظام منّسوإّن،األصوات اللغویة لیست عناصر متناثرة  إذوالمضمون ،،الشكل 

ي      تا كانت األلفاظ في بنائھا اللغوي ،ولمَّ، في اللغة خاّصةعالقات  ألیف ف ن الت ز بضرب م تمی

ن    ء البالغةعلما عتنىالنغم ،فقد ا اظ ،م وتي خالل انسجامھا   بضبط بناء األلف ون    الّص ذي یك ال

م  ، في اللفظة الواحدة ،وتالؤم اللفظة مع أخواتھا في السیاق األصواتنتیجة لتالؤم  ون   فھ یمیل

                                     
  . ٩٠ینظر:علم األصوات اللغویة: (١)
  . ٢/٨١٧ناعة اإلعراب :سر ص (٢)

  . ٢/٨١٧:مصدر نفسھال(٣) 
  . ٢/٨١٧:مصدر نفسھال(٤) 



 
 

 

 
 ١٤  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

ھ     ؛بطبعھم إلى تخفیف الكالم  ذول فی د العضلي المب اظ   ،ِلتوفیرًا للجھ ون األلف ة  تك یسھل  ،فخفیف

ز الثق     ذلك عن حی افر  ،ل النطق بھا ،وتلذ في المسمع ،فتنأى ب ر    ھ ول،والتن ى تغیی ذا ینزعون إل

  فیھا . الّصوتيبعض األصوات ما أمكنھم التخفیف في نطقھا ،واالنسجام 

إذا كانت غیر متنافرة األصوات أحدثت في فذات قیمة جمالیة وتعبیریة ،فاأللفاظ عندھم 

 خاّصة ،ولھا عالوة على ذلك قدرة تعبیریة وإیصالھاألذن متعة ،وساعدت على تذوق المعنى 

ما توحي بھ من داللة ،وكانت أصواتھا سھلة المخرج ،سلسة اللفظ مع ،إذا كان جرسھا یتفق 

 أھّم ،ولعّل وانسجامھا،یـراعى ترتیب األصوات في تألیف اللفظة  ،لذا علیھ تدّل،مطابقة لما 

  ھي : الّصوتيالمصطلحات التي أشاروا فیھا إلى االنسجام 

 
ى االنسجام    هـ) ٢٥٥(ت الجاحظ نّص علیھ ھ عل وتي مبینًا داللت راق     الّص ره افت د ذك عن

ال:" فأمّ       ع بعض ،ق ران بعضھا م راق  ابعض األصوات ،وعدم اقت یم  ّنإف  الحروف  افت  ال الج

أخیر  وال بتقدیم الغین وال، الطاء وال، القاف وال، الظاء تقارن زاي ، ت ارن  ال وال  وال، الظاء  تق

ذا ، تأخیر وال بتقدیم لالذا وال، الضاد وال، السین اب  وھ ر  ب د ، كثی ى  وق ذكر  یكتف ل  ب ى  القلی  حت

  . )١(" یجري إلیھا التي الغایة على بھ تدّلیس

،وأھمیتھ في االنسجام قد عنوا بھذا الباب  علماء البالغة من كالم الجاحظ أّن تدّلویس

ان بعض األصوات بین األلفاظ المتجاورة داخل البنى اللغویة ،فعدم اقتر تألیفالفي  الّصوتي

مع األصوات األخرى راجع إلى عدم انسجامھا ،ویمكن أن نرجع ذلك إلى ،ما اشترطھ 

 سببو؛ )٢(ھا من تنافر األصوات المقترنة مع بعضھاالبالغیون لفصاحة الكلمة ،وھو خلّو

التنافر ،أو عدم االنسجام ینتج من قرب مخارج األصوات ،وھذا ما نراه في نّص الجاحظ بعدم 

جام بعض األصوات مع بعض في تراكیب لفظیة معینة ،فصوت الجیم ذو ملمح مخرجي انس

الوصف ال یبتعد كثیرًا في  ،وھو بھذا )٣(لثوي حنكي صفتھ التركیب من الشدة والرخاوة

عن األصوات التي نّص على أنھا ال تقترن معھ ،فصوت الظاء أسناني الّصوتي  ھمخرج

                                     
  .  ١/٥١البیان والتبیین :  ١)(
  . ٧،٩،الخطیب القزویني: البالغة علوم في یضاحواإل، ٤١٦ینظر: مفتاح العلوم ،السكاكي: ٢)(
  . ٤١٤: ینظر:علم األصوات ٣)(



 
 

 

 
 ١٥  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

فضًال ، )١(ناني لثوي ،وصوت الغین حنكي من أقصاه،وصوت القاف لھوي ،وصوت الطاء أس

الظاء ،والذال األسناني ،وال صوت أّن صوت الزاي األسناني اللثوي ،ال یقارن صوت  عن

  . )٢(السین ،والضاد األسناني اللثوي ،التحاد المخرج ،أو قربھ منھا

ن  أیضًاونصَّ على ذلك  راھیم  إسحاق ب ن   إب رى أّن : "   ٢٧٢(توھب ب ـ) إذ ی  حروف ھ

ون      وال تقترنالحلق ال تأتلف ، د ... وال یجمع الھمزة ،واأللف منھا ؛ألّنھما من حروف الزوائ

ك    از ذل بیھ ج دة للتش اف زائ ت الك إن كان ة ،ف اء كلم ل بن ي أص اف ف اف ،والك ین الق الوا ،ب فق

ألنّ           "كقولك": ا الجیم ،والشین ،والضاد ؛ف ا ھي مجاورة ،وأّم ة ،وإّنم ذا مقارن بعضھا   لیس ھ

ا      ي مخارجھ ض ف ب بع ھا دون مرات ب بعض ض ،وأّن مرات ن بع رج م ي المخ دى ف ول م أط

بالتأخیر  تقارنھاتقارنت في بعض أحوالھا ،فقارنت الجیم الضاد بتقدیم الضاد في الضجیع ،ولم 

دیم وال      ارن الضاد الشین بتق ،وقارنت الشین الجیم بالتقدیم والتأخیر ،فقیل :جش ،وشج ،ولم تق

ب مخرجھما ،وأّما حروف الصفیر ،وھي: الزاي ،والسین ،والصاد ،والشین ،فإّن بتأخیر ؛لتقار

  . )٣(بعضھا ال یقارن بعضًا "

ى       الّصوتي صعوبة االنسجام   یلحظ من كالم ابن وھب أّن   د عل ق یعتم ي حروف الحل ف

ل واحد   ،أثناء الكالم في صوات األانسجام عدم  ین والحاء      وطبیعة مخرج ك ا ،فصوت الع منھ

اف اللھوي    ،ثّم )٤(ن ،والھمزة حنجریة ،وھما متقاربان مخرجیًاحلقیا أّن عدم انسجام صوت الق

ي المخرج   رن صوت     )٥(مع صوت الكاف ذي المخرج من أقصى الحنك ؛لتقاربھما ف م یقت ،ول

و  ع ص وي م ناني اللث اد األس ة نفس الض ي للعّل وي الحنك ین اللث ة   )٦(ھات الش دم مقارن ا ع ،وأم

تحاد بعضھا في المخرج كصوت الزاي ،والصاد ،والسین اللثویة ،وقربھا أصوات الصفیر ؛فال

  . )٧( من صوت الشین اللثوي الحنكي

ویكون ، االنسجامیجب أن یراعى فیھ  ،وتنسیقھا األلفاظ أصواتترتیب  ّنإف ِمن َثمَّو

للسان ؛ألنَّ النطق باألصوات المتقاربة من شأنھ أن یحدث ثقًال في ابناؤھا على ھذا األساس 

                                     
  . ٤١٤:المصدر نفسھینظر:  ١)(
  . ٩٠صوات اللغویة:ینظر:علم األ ٢)(
  . ٤٣٢،ابن وھب:البرھان في وجوه البیان٣) (
  . ٤٨-٤٧ة عند علماء العربیة ،عبد الحمید االصیبعي:الّصوتیینظر:الدراسات  ٤)(
  . ١٥٨-١٥٧ینظر:األصوات اللغویة،د.زین كامل الخویسكي: ٥)(
  . ١٢٣ینظر:أصوات اللغة العربیة ،د.عبد الغفار حامد ھالل: ٦)(
  . ٤١٤ر:علم األصوات :ینظ  ٧)(



 
 

 

 
 ١٦  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

یؤدي إلى التنافر في األصوات المتجاورة الذي یضعف درجة  مّما،وعسرًا في األداء ،

  الفصاحة في اللفظة ،أو یقضى علیھا .

 
 

اني (ت     و الحسن الرم ـ)  ٣٨٦ھو من األلفاظ التي استعملھا أب دلّ ھ ى االنسجام     لی ا عل بھ

یلحظ  )١(،وتعدیل الحروف في التألیف" ،نلمس ذلك في قولھ:" التالؤم نقیض التنافر الّصوتي  ،ف

ھ اھتم اظ ،من خالل انسجامھا      ب ام اء األلف وتي بن تالؤم      الّص ة ل ون نتیج ذي یك ي  األصوات ال ف

ي السیاق      ا ف ع أخواتھ و       اللفظة الواحدة ،وتالؤم اللفظة م ك ،فھ ى ذل دیل إّال إشارة إل ا التع ،وم

ظ    "الفائدة في التالؤم حسن الكالم في السمع  أّنیرى  ي اللف ي     ،،وسھولتھ ف ھ ف ى ل ل المعن وتقب

ة "       َمِل؛النفس  ق الدالل ا من حسن الصورة وطری رد علیھ ة      )٢(ا ی ده یشمل الكلم ،فاالنسجام عن

  والكالم .،

ات لذا  ة   نراه یقسم الكالم على ثالث طبق ألیف  من جھ ھ      الت تثقلھ اللسان وتمج افر یس ،متن

ا    دخل فیھیاألذان ،ومتالئم في الطبقة الوسطى ،و ة العلی و  ،وبالغة البلغاء ،ومتالئم في الطبق ھ

ة    ،قال:" أسلوب القرآن الذي تصغي لھ األذان كما تصغي لھ القلوب واألفئدة ى ثالث ألیف عل  الت

ا ،  أوجھ ة العلی ول    ، متنافر ،ومتالئم في الطبقة الوسطى ،ومتالئم في الطبق افر كق ألیف المتن فالت

  :)٣(الشاعر

  )٤(" َقْبُر َحْرٍب َقْبِر ُقْرَب َوَلْیَس   َقْفُر ِبَمَكاٍن َحْرٍب َوَقبُر

وھو  –ویعزو سبب ذلك إلى تنافر األصوات ،و" أّما التألیف المتالئم في الطبقة الوسطى 

  :)٥(فقول الشاعر -من أحسنھا

  رمیُم الِكناِس أْحَجاِر عِشیََّة     -وبیَنھا بیني اللَّھ وِسْتُر- َرَمْتِني
  قدیُم بالنِّضاِل عھدي ولكنَّ       اــَرَمْیتھ رمْتني لْو یوٍم ربَّ أال          

                                     
  . ٩٤:النكت في إعجاز القرآن(ضمن كتاب ثالث رسائل في إعجاز القرآن)١)(
  . ٩٦:  المصدر نفسھ٢) (
  . ١/٥٤:الحموي حجة ،ابن األرب وغایة األدب خزانةقائلھ غیر معروف ،ینظر: ٣)(
  . ٩٥النكت في إعجاز القرآن(ضمن كتاب ثالث رسائل في إعجاز القرآن): ٤)(
  . ١٧٣-١٧٢: ريیالنمشعر أبي حیة  ري ،ینظر:یھو أبو حیة النمالشاعر: ٥)(



 
 

 

 
 ١٧  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

ن    ن لمن تأملھ ،والفرق ھ ،وذلك بّیكّلالقرآن والمتالئم في الطبقة العلیا  ره م ین غی بینھ وب

  . )١("والمتالئم في الطبقة الوسطى،م الحروف على نحو الفرق بین المتنافر ؤالكالم في تال

ى          وإذا أنعمنا النظر في سب ك إل زو ذل ن أن نع ت الشعري أمك ي البی افر ف ب حصول التن

أدى إلى ثقل في النطق  مّماتقارب مخارج األصوات ،أو اتفاقھا ،وتكرار األصوات ،واأللفاظ ،

،وصعوبة في األداء ؛لعدم االنسجام بین أصوات األلفاظ ،فقد تكرر صوت القاف خمس مرات 

ذا  وت،وھ س ،واال   الّص ح الھم م بملم وي یتس دید ، لھ ار الش انفج ل    مّم ھ بثق اطق ب عر الن یش

ر   ذلك  ،وصعوبة في تحقیقھ ؛بسبب الحاجة إلى بذل جھد عضلي كبی راء     )٢(ل ،وتكرر صوت ال

ذا      وم أّن ھ ن المعل رات ،فم ھ سبع م ور فی وتالمجھ ى     الّص ؤدي إل لي ی د عض ى جھ اج إل یحت

تج عن    الّصوت ھذا  ،فضًال عن ملمح التكراریة في )٣(استثقال النطق بھ ،وصعوبة أدائھ ،إذ ین

ات ،وانفجارات صغیرة          ة انغالق ررة بمثاب ن الضربات المتك لة م اندفاعھ الھواء المزفور سلس

لة    مّما )٤(متتالیة ي السلس وتی یؤدي إلى اضطراب ف رر      الّص ارب ،وتك راره المتق رة تك ن كث ة م

د              ھ جھ ھ فی ور انفجاري شدید ،ونطق رات ،وھو صوت شفوي مجھ اء سبع م ى  صوت الب عل

المتكلم ؛ألّن النطق بھ یحصل أن تنطبق الشفتان أوًال حین انحباس الھواء عندھما ،ثم تنفرجان  

أة  اء ،فج وت الب مع ص ر      )٥(فیس اظ قب رار األلف ن تك ًال ع رات ؟ فض بع م راره س ف بتك ،فكی

تكسب  مّما،وحرب ،واشتراك بعض األلفاظ في أكثر من صوت كقبر ،وقفر ،وقرب ،وحرب ،

  كالم ثقًال بالنطق ،وعدم انسجام .الكلمة ،وال

ی    ا یخّص البیت ى          نأّما م ذلك راجع إل ة الوسطى ،ف ذكورین الموصوفین ضمن الطبق الم

رر           الخلّو ین األصوات ،وإن تك الؤم ب افر ،وعدم ت ھ تن تج عن ًا ین من األصوات المتقاربة تقارب

ین     ان األالّصوتوھما ھنا  -،فالراء والمیم  تكلف وال حشو غیر من بعضھا ي البیت دًا ف ر تردی كث

ى  قد ترددا على مسافات متباعدة نسبیًا بحیث ال یؤدیان إلى ثقل ،أو تناف – ر ،والرماني أشار إل

السبب في التالؤم تعدیل الحروف  فأرجعھ إلى أّن :" ربیانھ السبب من التالؤم ،والتناف ذلك عند

ًا ،وأمّ     ان أشد تالؤم ا في التألیف ،فكلما كان أعدل ك ن       ،فر ا التن ل م ره الخلی ا ذك ھ م فالسبب فی

                                     
  . ٩٥: )القرآن النكت في إعجاز القرآن(ضمن كتاب ثالث رسائل في إعجاز١) (
  . ٧٥-٧٣ینظر:األصوات اللغویة: ٢)(
  . ٧٢ینظر:علم األصوات اللغویة: ٣)(
  . ١٢٨ینظر:علم األصوات العام ،د.بسام بركة: ٤)(
  . ١٣٩ألصوات اللغویة(الخویسكي):ینظر:ا ٥)(



 
 

 

 
 ١٨  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

ك أنّ  ،البعد الشدید  رب        أو القریب الشدید ،وذل ر ،وإذا ق ة الطف ان بمنزل د الشدید ك د البع ھ إذا بع

د  ي المقی ة مش ان بمنزل دید ك رب الش ا ألّن؛الق ھ ،وكالھم ى مكان ان ورده إل ع اللس ة رف ھ بمنزل

  .)١("صعب على اللسان

،منھم  )٢(قد شغل البالغیین فوضعوا لھ الحدود والشرائطومصطلح التالؤم ،والتنافر كان 

ھـ) ،فقد ذكر ما تقدم من كالم أبي الحسن الرماني ،ورأى أّن ٤٦٦(تيابن سنان الخفاج

 في یقع وقد ومتالئم، متنافر ضربین على التألیف أّن وذلك التألیف على ضربین ال ثالثة:"

 یجعل أن یحتاج وال، علیھ التألیف یقع ما حسب على بعض من مًاؤتال أشد بعضھ ما المتالئم

 یجعل ولم، بعض من أكثر التنافر في أشد بعضھ ما المتنافرة من یكون كما، ثالثًا قسمًا ذلك

،فالقرآن من المتالئم ،وكالم العرب منھ المتالئم ،ومنھ غیر  )٣(" رابعًا قسمًا ذلك الرماني

القرب الشدید ،أو البعد الشدید ،فیوافقھ في األول  المتالئم ،ویخالف الرماني في أّن التنافر سببھ

 عدد بقلة بینًا ظھورًا التالؤم فیھا یظھر المفردة اللفظة أّن على،ویخالفھ في الثاني ،قال:" 

 كان تقاربت وإن، متالئمًا تألیفھا كان متباعدة كانت وإن، المخارج واعتبار، حروفھا

 في الحروف تتقارب أْن التنافر أّن إلى أیضًا سىعی بن على ذھب وقد،ویقول: " )٤("متنافرًا

 في إلیھ أنا أذھب والذي ... أحمد بن الخلیل عن ذلك وحكى، شدیدًا بعدًا تتباعد أو، المخارج

 القرب في ھو ماوإّن، الحروف مخارج بین ما بعد في التنافر أرى وال، ذكره قدمت ما ھذا

 من مبنیة ذلك مع وھي، متنافرة غیر - لمأ – ةالكلم ھذه فإّن، االعتبار ذلك صحة على ویدّل

 متوسطة والالم، الشفتین من والمیم، الحلق أقصى من الھمزة ألنَّ؛ المخارج متباعدة حروف

 البعد من یمكن ما غایة على ھألنَّ؛ متنافرًا التألیف ھذا یكون أن یجب كان مذھبھ ،وعلى بینھما

 عح - مثل المثاالن ھذان ولیس، الھمزة من لحروفا أبعد من الواو ألنَّ؛ -أو و، أم - وكذلك

 اعتبرت ومتى، كلمة كل في الحرفین بین ما لقرب؛ التنافر من فیھما یوجد لما - سز وال،

  . )٥(" ذكره ما على التنافر في وجھا الشدید للبعد تر لم األمثلة جمیع

                                     
  . ٩٦: القرآن) النكت في إعجاز القرآن(ضمن كتاب ثالث رسائل في إعجاز١) (
كري:   ٢)( الل العس و ھ ناعتین ،أب اب الص راز ،و ١٤٢-١٤١ینظر:كت رار الط ة ألس وم البالغ ائق وعل از حق  ، اإلعج

  .١/٥٧:العلوّي الحسیني إبراھیم، بن علي بن حمزة بن یحیى
  . ٩٩:الخفاجي سنان ابن، الفصاحة رس ٣)(
  . ١٠١: الفصاحة سر٤) (
  . ١٠٢-١٠١المصدر نفسھ:٥) (



 
 

 

 
 ١٩  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

تركیبي للعبارة ضربًا بین األلفاظ في النسق ال الّصوتيتقدم كیف یشكل التالؤم  مّمایظھر 

ة ،    الّصوتيمن االنسجام  ال والعذوب ي الجم ا ،الذي یضفي على النص نمطًا موسیقیًا غایة ف  مّم

وحسن في ،على اللسان  ةسھول یؤثر تأثیرًا كبیرًا في إظھار دالالت النّص بصورة أوضح ،مع

افر ،فتنأى بذلك عن حیز الثقل ،ل في الطباع وتقّب،األسماع  ع   والتن د ،م ة  ق ة رة تعبیری عن   خاّص

  المعنى المراد .

 
ي   ر ل ھ  –ظھ ت علی ا اطلع دود م و  -بح ھ ھ طلح ،وعّرف ذا المص رح بھ ن ص أّن أّول م

ي اإلصبع(ت    ن أب الم          ٦٥٤صاحب بدیع القرآن اب ان صفة الك ھ لبی ي كتاب ده ف اب عق ي ب ـ) ف ھ

الم متح         أتي الك ال:"ھو أن ی اب االنسجام ق و ب اء المنسجم    المنتظم الفصیح ،وھ درًا كتحدر الم

ن          ت م ور وللبی ن المنث ة م ون للجمل ى یك ألیف حت المة ت اظ ،وس ة ألف بك ،وعذوب ھولة س بس

د عن               دیع وبع ن الب ره ،وإن خال م یس لغی ا ل وب م ي القل أثیر ف وس ،وت ي النف الموزون وقع ف

ھ ال    أتي ب ذي ت ي   التصنع ،وأكثر ما یقال االنسجام غیر مقصود كمثل الكالم المتزن ال فصاحة ف

  .)١(ضمن النثر عفوًا كاشطار ،وأنصاف أبیات وقعت في أثناء الكتاب العزیز"

وّ    وأفرد السیوطي لھ عنوانًا في معترك األقران وعّر الم لخل ون الك ائًال:"أن یك ه عن  فھ ق

ة              ة ألفاظھ أن یسیل رق ھ ،وعذوب ون لسھولة تركیب اء المنسجم ،ویك دة متحدرًا كتحدر الم العق

  . )٢(ھ كذلك"،والقرآن كّل

ھـ) في أنوار الربیع إذ ١١٢٠فرد لھ عنوانًا السید ابن معصوم المدني(تأن عّرفھ ،وومّم

ي اال  ،فھ لغًة ،واصطالحًا عّر الم    قال:"االنسجام في اللغة االنصباب ،وف ون الك صطالح أن یك

ھ         ن رقت اد یسیل م ادة یك ف ،والعق ن التكل ًا م بك خالی ب ،حسن الس اظ سھل التراكی عذب األلف

ن     وًا م ،وینحدر انحدار الماء في انسجامھ ،ال یتكلف فیھ الشيء من أنواع البدیع إّال ما جاء عف

صد كما وقع في كثیر غیر قصٍد ،وإذا قوي االنسجام في النثر جاءت فقراتھ موزونة من غیر ق

  . )٣(من آیات القران العظیم"

                                     
  . ٤٣٢-٤٢٩في كتابھ تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر: أیضًا،وذكره  ٢/١٦٦بدیع القران : (١)
  . ١/٢٩٢معترك األقران في إعجاز القران ،السیوطي : (٢)
  . ٤/٥،السید علي بن معصوم المدني : أنوار الربیع في أنواع البدیع (٣)



 
 

 

 
 ٢٠  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

اإلشارة إلى فصاحة الكالم ،وترابط أجزائھ  -ھنا –تقّدم یظھر أّنھم أرادوا باالنسجام  مّما

اس     وس الن ي نف ،وبعده عن التكلف والتعقید ،ولعّل عذوبة ألفاظھ إشارة إلى موسیقاه ،وتأثیره ف

ك إشاراتھم    وانجذابھم إلیھ ،وسھولة النطق ،وعدم ا لتكلف ،واالقتصاد في الجھد ،فضًال عن ذل

وّ       ألیف ،والخل اء ،وسالمة الت الم كالم ّدر الك د   إلى تح ن التعقی ور كلّ  م ى حصو    أم ا تشیر إل  لھ

ف   الّصوتياالنسجام  ،وعدم تنافر أصوات الكلمة ،أو الكالم فیما بینھا ،فیأتي المتكلم بنطق خفی

فإّن انسجام أصوات األلفاظ ،وھي متسقة في سیاقھا یوحي وعلى ھذا على اللسان ال تكلف فیھ ،

  بالسالسة ،والرقة ،والعذوبة ،وھذه معانٍ  تضاف إلى معانیھا المعجمیة .

ر  طلحات ُأخ اك مص ن أن   وھن ون یمك ا البالغی ار إلیھ دّلأش جام  ت ى االنس وتيعل  الّص

ال        ي الك ا ف مًا منھ ا قس الم ،ذكرن ة ،والك احة الكلم ار فص ي إط دخل ف ألیف  ،ت دم ،كالت م المتق

وان     ا عن ،والتناسب ،والتوافق ،والتقریب ،والتعدیل ،وجّلھا تصب في ذلك ،وإن كان الجامع لھ

  . )١(الفصاحة 

،وعّبروا عنھ  الّصوتيكّل ذلك یشیر إلى أّن علماء العربیة المتقدمین قد عرفوا االنسجام 

  علیھ تارة أخرى . بمصطلحات صریحة تارة ،أو مرادفة لھ ،أو قریبة منھ ودالة

 

جام   ان االنس ن التشكیل     الّصوتي إذا ك ألیف ،وحس ة الت و حصیلة لبراع وتيھ ذوق   الّص إّن ال ،ف

اث ویسعى         العربي قائم على الدّق ة یقصدھا الب ر ؛لیعطي االنسجام دالالت معین ي التعبی ة ،والسالسة ف

ض االضا  ا بع د ذكرن ا .لق ة   لتحقیقھ ي كیفی ة ف بعض النصوص اللغوی ا عرضنا ل ن خاللھ ي م ءات الت

جام     دمین لالنس ة المتق اء العربی اول علم وتيتن جام     الّص رف االنس ا أن نع رّي بن وتي،وح د  الّص عن

  . -العرب –المحدثین 

جام     وات االنس اء األص ّرف علم وتيع روه        الّص ا ذك ا فیم ر أّن لن ھ ،غی النصِّ علی ّدوه ب ،وح

  . الّصوتيلخروج بتعریف شامل لالنسجام ذكرھا لھة نظر ناستدراكات ،ووج

جام      ف لالنس ین التعری وات دارت ب اء األص ا علم ي ذكرھ ات الت ذه التعریف وتيوھ ّده  الّص وع

ارب األصوات   نتیجة   ًا لل   لتق ّده مرادف ن ع ین م ّدوا االنسجا    مّما،وب ذین ع ن ال ة .وم ة  الّصوتي  مثل نتیج

  فمنھم :،ض لتقارب األصوات ،وتأثر بعضھا ببع

                                     
  . ٣٦-١٧للمزید ینظر:الفصاحة مفھومھا ،وبُم تتحقق قیمھا الجمالیة ،د.توفیق علي الفیل: ١)(



 
 

 

 
 ٢١  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

انون ال    -١ رض لق ین ع ك ح ر ذل واب ،وذك د الت ان عب وات  مّماد.رمض أثر األص ائًال:" تت ة ق ثل

ات   ي الكلم ا ف ق بھ د النط بعض ،عن ھا ب ة بعض وات ،أو ،اللغوی ض األص ارج بع ر مخ ل ،فتتغی والجم

ي الكالم ،ف      ا ف یحدث  صفاتھا ؛لكي تتفق في المخرج ،أو في الصفة مع األصوات األخرى المحیطة بھ

  . )١(عن ذلك نوع من التوافق ،واالنسجام"

ن ال  -٢ ھ ع ي حدیث جام ف ر االنس ة ،وذك راھیم العطی ل إب أثر  مّماد.خلی ا:" ت ا أّنھ ة ،فعّرفھ ثل

ى    ًا إل ي المخرج ،والصفات نزوع اق ف ى االتف ا إل ل ،ومیلھ ات ،والجم ي الكلم اورة ف األصوات المتج

  . )٢(یبذلھ المتكلم" ،واقتصادًا في الجھد الذي الّصوتياالنسجام 

ؤدي       -٣ أثرًا ی بعض ت د.عبد العزیز مطر ،قال: التماثل "ھو تأثر األصوات المتجاورة بعضھا ب

ا لالنسجام      ي       الّصوتي إلى التقارب في الصفة ،أو المخرج تحقیق ة النطق ،واقتصادًا ف ،وتیسیرًا لعملی

  . )٣(الجھد العضلي"

  

  ثلة ،فمنھم :مّما،وبین ال الّصوتيوأما الذین رادفوا بین االنسجام 

ثلة ،أو مّماد.إبراھیم أنیس ،إذ عّرفھ قائًال:"األصوات في تأثرھا تھدف إلى نوع من ال -١

ذا            ن أن یسمى ھ ي الصفات ،أو المخارج ،ویمك ا ف ا قربھ ع مجاورتھ زداد م المشابھة بینھا ؛لی

  . )٤(بین أصوات اللغة" الّصوتيالتأثر باالنسجام 

  . )٦(،وعزة الغامدي )٥(زین كامل الخویسكي ،د. واخذ بھذا التعریف

اس ،إذ قال:"   -٢ وتي االنسجام  د.تحسین فاضل عب أثر األصوات     مّما،أو ال الّص و ت ة ھ ثل

  .  )٧(،وتأثیرھا فیما بینھا ؛لیزداد مع مجاورتھا قربھا في الصفات ،أو المخارج"

ذي ی  وتي أّن االنسجام  الباحث  راهوال ن ال  الّص طلح أوسع م ة  امّممص وتیثل دُّ الّص ة ،وُتع

ثلة یمكن أن " یحوي تحت عنوانھ كل أنواع مّماثلة فرعًا مھمًا منھ مع سعتھا ،فمصطلح المّماال

                                     
  . ٣٠التطور اللغوي مظاھره وعللھ وقوانینھ،د.رمضان عبد التواب : (١)
  . ٧٠عند العرب : الّصوتيفي البحث  (٢)
دماء    الّصوتي.للمزید ینظر:المصطلح  ٢٠٥لغویة الحدیثة :لحن العامة في ضوء الدراسات ال (٣) ة الق عند علماء العربی

ل :    ي الخلی ادر مرع د الق ر ،د.عب ة المعاص م اللغ وء عل ي ض ام  ١٣٣ف وتي، والنظ فیة   الّص ة وص ة دراس ة العربی للغ
نبري:  د الش ة ،د.حام الل :  و،  ٦٤-٦٣تطبیقی ار ھ د الغف ة ،د.عب ة العربی م و،  ٢٣٠أصوات اللغ ب  عل ي كت وات ف األص

  . ١٩٤ات ،د.رشید العبیدي :الّصوتیمعجم و،  ١٩٠معاني القران ،د.ابتھال كاصد الزیدي :
  . ١٤٥األصوات اللغویة : (٤)
  . ١٢٥لخویسكي) :ااألصوات اللغویة (ینظر: (٥)
  .(رسالة ماجستیر) ٢٦٧ة ،عزة الغامدي: الّصوتیالتعلیل في الدراسات ینظر: (٦)
  . ٢٢-٢١في النص القرآني ،د.تحسین فاضل عباس : وتيالّصاالنسجام  (٧)



 
 

 

 
 ٢٢  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

وات...فھي تش    ین األص أثیرات ب ة      تالت ر ،واإلمال ام األكب غر ،واإلدغ ام األص ى اإلدغ مل عل

ا"  ر أّن بعض   )١(،واإلبدال ،واإلعالل ،واالجھار ،واالھماس ،وغیرھ دخل    ھا ال. غی ن أن ی یمك

  تحتھا منھا :

 

ین أصوات     مّماال اتجاهیسیر عكس  الّصوتيھذا المصطلح  ب ب ى التقری ثلة التي تسعى إل

ات    ن كلم ر  ،فیما بینھا بعض المخالفات ،فإّنھ" یعمد إلى صوتین متماثلین تمامًا في كلمة م فیغی

ة الطویلة ،أو من األصوات المتوسطة أحدھما إلى صوت آخر یغلب أن تكون من أصوات العل

  .  )٢(والراء"،والنون ،والمیم ،" وھي الالم Liquida،أو المائعة المعروفة في الالتینیة باسم"

وتی ة فالعّل ة " تیسیرًا للنطق        الّص يَء بالمخالف ا ِج ن أجلھ ي م ي    ،ة الت ًا لالنسجام ف وتحقیق

ا       ین صامتین متم ع ب ى اللسان الجم ة واحدة    الكالم ،إذ یثقل عل ي كلم ة وب،ثلین ف ا   خاّص إذا كان

وازن    )٣(تغییر أحد الصامتین إلى صوت آخر " فیتّم،متجاورین  ق الت ،بل ھي "ضروریة لتحقی

ة" مّماوتقلیل فاعلیة ال، ال     )٤(ثل ا األصواتیون المحدثون ب دان اللغوي      قّوة،وینعتھ ي المی البة ف الس

  . )٥(وات "ة الخالفات بین األص؛"ألنھا تسعى إلى تخفیض حّد

ا       ك أّنھم ى ذل دلیل عل ار " ،وال ومثال ذلك: قیراط بدًال من " قّراط " ،ودینار بدًال من" دّن

وھذا ،،إذ نلحظ في الكلمتین اجتماع حرفین متماثلین  )٦(وقراریط،في حالة الجمع یأتیان دنانیر 

ھ   وھذا "، ب الحرف األول    ،ثقیل على اللسان أن یرتفع مرتین في الموضع نفس ذلك قل ا  ل منھم

اء"   ى الی ة واوًا           )٧(إل اء الثانی دلت الی ان " إذ أب وان أصلھا" حَیَی ة حی ة األخرى كلم ن األمثل .وم

رج     س المخ ا نف اثلین لھم وتین متم ق ص عوبة نط فات،؛لص دھما   )٨(والص دال أح ي إب .فیقتض

  .   الّصوتيوتحقیق االنسجام ،آخر ؛لتسھیل النطق  تبصو

                                     
  . ٢٨١في الدراسات العربیة ،د.عبد العزیز الصیغ : الّصوتيالمصطلح  (١)
  . ٢٧التطور اللغوي مظاھره وعللھ وقوانینھ: (٢)
  . ٧٧في البنیة اللغویة في القران الكریم ،د.فدوى محمد حسان : الّصوتيأثر االنسجام  (٣)
  . ٣٨٤مختار عمر: أحمداللغوي ،د. لّصوتادراسة  (٤)
  . ٤٣٥،د.عبد القادر عبد الجلیل : الّصوتيعلم الصرف  (٥)
  . ٢/٧٥٧ینظر:سر صناعة اإلعراب : (٦)
  . ٨٠في البنیة اللغویة في القران الكریم : الّصوتيأثر االنسجام  (٧)

  . ٣/٣٦٢األصول في النحو ،ابن السراج:ینظر:(٨) 



 
 

 

 
 ٢٣  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

ا     ،ثلة مّمان الوقد یتبادر إلى الذھن التعارض بی ارض بینھم ة ال تع ي الحقیق والمخالفة ،وف

ة ؛ألنَّ  ي الوظیف قف ا یحق جام  كلیھم ق االنس وتيتحق ف  الّص د  ،،والتخفی ي الجھ اد ف واالقتص

ق  وتی،فنط ا     الّص الف بینھم ر فیخ لیًا أكث دًا عض تدعي جھ د یس ورًا ،وق ھًال میس ون س د یك ن ق

  ولة في النطق . والسھ،والتخفیف ، الّصوتيلتحقیق االنسجام ؛

 

ن الظواھر        اني م ب المك وتی ُتعدُّ ظاھرة القل ات      الّص ة الكلم ي أصوات أبنی ة ف ة التعاملی

ة  ،واإلبدال ،واإلعالل ،والمخالفة ،واإلدغام ،ثلة مّماكال ق     ،واإلمال ى تحقی اع ،إذ تھدف إل واإلتب

وتي  وھذا من أھداف االنسجام،والتیسیر في النطق ،السھولة  اني یحصل     الّص ب المك ؛ألنَّ القل

و  ،بـ" تقدیم بعض أصوات الكلمة على بعض ؛لصعوبة تتابعھا األصلي على الذوق اللغوي  وھ

أّن " بولعّل ھذا ما جعل ،د.الحموز یصرح ، )١(والتیسیر"،ظاھرة یمكن تعلیلھا بنظریة السھولة 

ذه    دورالسھولة  و،في فلك نظریة الیسر   دورللتخلص من صعوبة النطق الذي ی ي ھ یًا ف ًا رئیس

  . )٢(الظاھرة اللغویة الھامة"

ى"    ؤدي إل ا          وألّنھ ی اذج المسموح بھ ع النم اقًا م ر اتس ابع صوتي أكث ي   ،تت ائعة ف أو الش

ي     ،لذا عّده برجش )٣(اللغة" ات ف ب الحرك ر ترتی تراسر أسھل عملیًا من المخالفة "وعلتھ أّن تغّی

  . )٤(ب للتخالف"التصورات أسھل من تغییرھا الموج

ة  " ،إذ قال فیھا ،د.أحمد مختارومثال ذلك"طمس التي قلبت إلى طسم :"وقد یقع القلب بغی

ى ال یفصل    الّصوتيوتحقیق نوع من االنسجام ،التیسیر  كما في طمس التي قلبت إلى طسم حت

المیم"  اء       )٥(بین الطاء والسین وھما متقاربا المخرج ب دمت الب د تق ذ وجذب" فق ي "جب ى   ،وف عل

والشدة ؛لیكون عمل اللسان ،ثل لھا في صفتي الجھر مّماالذال ؛لتكون قریبة من صوت الجیم ال

من وجھ واحد "والقلب المكاني في مثل ھذه الحاالت یمكن تفسیره في إطار قانون الحد األدنى 

  . )٦(من الجھد"

                                     
  . ٨٩-٨٨التطور اللغوي : (١)
  . ٤٧ظاھرة القلب المكاني في العربیة ،د.عبد الفتاح الحموز : (٢)
  . ٣٩٠اللغوي : الّصوتدراسة  (٣)
  . ٣٥التطور النحوي للغة العربیة ، برجستراسر : (٤)
  . ٣٩١اللغوي : الّصوتدراسة  (٥)
  . ٩٢دراسات في علم أصوات العربیة ،د.داود عبدة : (٦)



 
 

 

 
 ٢٤  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

تكلم یلجأ إلیھا في ویمكن أن نلمَس سببًا آخر یدعو إلى ظاھرة القلب المكاني ،وھو أّن الم

ل   ى التماث وء إل تحالة اللج ة "اس الف ،حال الل ،والتخ دال ،واإلع ام ،واإلب ن ،واإلدغ ا م وغیرھ

  . )١(والسھولة في النطق"، الخّفةبغیة تحقیق  الّصوتمن  الّصوتمظاھر تقریب 

ات ال   ض الكلم ًا ؛ألّن بع ًا ال دائم دث غالب اني یح ب المك ى أّن القل ارة إل ن اإلش د م  والب

ھ .     ق ،ولبكت الشيء وبكلت ا  یطرد فیھا الجنوح نحو التقارب الصوتي كما في :عمیق ومعی وبم

ة  مّما،ال قسیما لل الّصوتيتقّدم یصبح القلب المكاني قسمًا خاصًا ُینشد بھ االنسجام  ة  ،ثل والمخالف

.  

  

  

  

 

احي االنسجام    وتي ھو منحى من من تخلص   ،نحو السھولة    الّص ل إذ   والتسھیل لل ن الثق م

دماج      مّمالیست ال ى االن ق للوصول إل وتي ثلة ھي الطری د       الّص ل ق ذلك ؛ب ة ك ط ،وال المخالف فق

ٍد       ن یخفّفالّصوتیتنشئ اللغة فاصًال بین  ف م ھ أل ة فی ة العربی من ثقل اجتماعھما ،إذ تزید اللغ

  . )٢(ونون التوكید یسمى األلف الفارقة،بین نون النسوة 

-و،أو ثقیلة یصبح :تذَھْبَنْن/ وتذھْبَننَّ ،عند إسناده إلى نون التوكید خفیفة  فالفعل " َتْذَھْبَن

ى اللسان    مّماومثلثة في الثاني ،اجتمعت النونان في آخر الفعل مضّعفة في األول  -ھنا یثقل عل

   . )٣(والتیسیر فقیل" تذَھْبناَن ،وتذَھْبنانَِّ"،فاستدعى ذلك وجود الفاصل طریقًا نحو التخفیف ،

تفھام        أیضاً ثلة ،ومنھ مّماوھذا ملمح انسجامي لم یذكر في ال زة االس د ھم ف بع ادة األل زی

  . )٤(التالیة لھا  مثل: "أأنت" تنطق "آأنت"

 

                                     
  (بحث).١٩٣د.محمد یحیى سالم : ،مت صیغ العربیة القلب المكاني في صوا (١)
  . ٧٠-٦٨ینظر:التطور اللغوي : (٢)
  . ١٣٨الطیبي : أحمداالقتصاد المورفونولوجي في التواصل اللساني ،د. (٣)
  . ٢٠٢ینظر:في اللسانیات العربیة المعاصرة : (٤)



 
 

 

 
 ٢٥  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

والتیسیر ،فتحاول التخلص ،والسھولة ،اللغة كالكائن الحي تمیل في مسیرتھا نحو التطور 

راً     ،لنطق من األصوات العسیرة ا ودًا عضلیًا كبی ب مجھ  )١(وتستبدل بھا أصواتًا أخرى ال تتطل

أصوات لغتھ "یمیل إلى االقتصاد في المجھود العضلي وتلمس أسھل السبل ،فاإلنسان في نطقھ 

  . )٢(مع الوصول إلى ما یھدف إلیھ من إبراز المعاني وإیصالھا إلى المتحدثین"

ذا ال  ن ھ ل ا  لك ى ك ق عل ي أن "ینطب االت یعن ن  وإنّم،لح ر م ى كثی ھ عل ن تطبیق ا یمك

ن السھل     الّصوتيفإذا وجد الباحث أن التطور ،ة في اللغة الّصوتیالتطورات  یًا أي م كان عكس

ة فعلیھ أن یبحث عن أسباب أخرى      –وجد فعًال في بعض الحاالت  –إلى الصعب كما   خاّص

  . )٣(تبرر ھذا التطور"

ة   و،تنطبق علیھ نظریة السھولة  مّماو ة العربی ة  ،التیسیر "ظاھرة الھمزة في اللغ ومحاول

  . )٤(قبائل الحجاز" -وعلى األخص-،بعض القبائل العربیة القدیمة التخلص منھا 

اس        تّم بانحب ھ ی والسبب في حذف صوت الھمزة یعود إلى: أّنھ صوت عسیر النطق ؛ألّن

ذه عملیة تحتاج إلى جھد عضلي وھ،ثّم انفراج ھذه األوتار فجأة ،ة الّصوتیالھواء خلف األوتار 

ین  فثقل، مخرجًا الحروف أبعد تعّدو، كبیر ،وھي نبرة في الصدر تخرج باجتھاد ت على المتكلم

  .  )٥(فحذفوھا

ولھم      إّم،ویتحقق التخلص من الھمزة  ال الحذف ق اًء" .مث ب واوًا ،أو ی ا "بالحذف ،أو القل

ا ة ،إوزة .ومث بوع ،أحدوث بوع،حّدوثة ،وزة ،أي أس ذت ، :ُس ت ،وأخ ولھم: وأكل ا واوًا ق ل قلبھ

ذت    ت ،وآخ دل آكل یت ،ب دل :       ،وأس ة ،ب ق ،مّی ر ،ِزیب ولھم: ِزیب اًء ق ا ی ال قبلھ یت .ومث وآس

  . )٦(زئبر،زئبق ،مائة

جام  ر االنس وتيومظھ یر   الّص ي التیس ذكورة ؛ألنَّ   ،ف ة الم ي األمثل ح ف ھولة واض والس

ھ    المتكلم إذا أحّس بثقل ما ،فإّنھ یلجأ لألخفّ   ة من ى     ،مخالف ل إل ن الثق ًا م ة وھروب ؛لقصد   الخّف

بالتخفیف بطرائق  الّصوتيواالنسجام ،والتیسیر ،نشدان السھولة  أیضًا والتیسیر ،ویتّم،التسھیل 

                                     
   . ٧٥ینظر:التطور اللغوي : (١)
  . ٢١٠األصوات اللغویة (الخویسكي) : (٢)
  . ١٨٩-١٨٨األصوات اللغویة :  (٣)
  . ٥١لحن العامة والتطور اللغوي ،د.رمضان عبد التواب : (٤)

  . ٥٢-٥١،ولحن العامة والتطور اللغوي: ٣/٥٤٨الكتاب:ینظر:(٥) 
   . ١٩١-١٩٠ینظر: لحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة : (٦)



 
 

 

 
 ٢٦  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

ام   ة كاإلدغ الواإل،مختلف اء ، بق اع ،واإلخف ل ،واإلتب ا،والتماث ذف    )١(ونحوھ ن الح اد م ،ویف

  .  )٢(ونحوھا،والتفخیم ،واالتساع ، واالختصار،واإلیجاز ،أغراض كالتخفیف 

 

ة االنسجام            ال الدارسین لدالل و إھم وان ؛ھ ذا العن راد ھ ى إف وتي لعّل الذي دفعنا إل  الّص

بھم  مّم من كت وع ض ذا الموض ي ھ وا ف وتین بحث جام  )٣(ةالّص وا االنس وتي،أو درس ي   الّص ف

اثرة     ،إّال )٤(ًا مستقًالموضوع ي إشارات متن ذه الظاھرة وجدنا       )٥(عند بعضھم ف ا ھ د تتبعن .فبع

رئیس    -على الرغم  -داللة ال یمكن إغفالھا  الّصوتيلبعض مظاھر االنسجام  ى ال من أّن المعن

أو المخالفة ،ثلة مّمافي بنیة الكلمة عن طریق ال الّصوتيھو: إشاعة التوازن  الّصوتيلالنسجام 

استدعى اإلشارة إلى  مّماواالقتصاد في الجھد العضلي ،،والتیسیر ،ھولة ونحوھا ؛من أجل الس،

  ذلك  .    

ة  ،وإذا كان من معاني االنسجام في اللغة "انتظام الكالم"  فھذا یعني أّن االنتظام كان نتیج

ن          دال بعضھا م ى إب وم عل ا یق ار األصوات ،واختیارھ لسبب ،وأّن السبب یكمن في حسن اختی

ا  مّماأو إمالتھ أي ال،أو إدغامھ ،عضھا أو قلب ب،بعض  ة  ،ثلة بكل أنواعھ درج   ،والمخالف ا ین وم

  ونحوھا.،تحتھا 

ھ بحال ،        غیر إّن ن إھمال ا ال یمك ة م ن األھمی ھ م ى ل د   ال سیما ونا نرى أّن داللة المعن عن

ل وجوده    ار          ،إمكان تعلی ي اختی ى االنتظام ف ذكور إل ى الم وتفسیره ،إذ االنتظام یتجاوز المعن

دون بعض سبب   من على المعنى ،واختیار بعضھا  الّصوتاألصوات التي لھا األثر في داللة 

م          ك أّنھ ھ إذ قال:"وذل ذھب إلی ا ن د م ي یؤی ن جن  –أي العرب  –الختالف المعنى ؛ولعّل قول اب

ى سمت األحداث المعبَّ       ا  كثیرًا ما یجعلون أصوات الحروف عل دّ ،ر عنھ ذونھا  ،لونھا فیع ویحت

  . )٦(علیھا"

                                     
  . ١٦٢-١١١عفیفي : أحمد.ینظر: ظاھرة التخفیف في النحو العربي ،د (١)
  . ١٠٦-٩٢ینظر: ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي ،د.طاھر سلیمان حمودة : (٢)
ة         (٣) وب ،ودراس رحمن أی د ال ة ،د.عب وات اللغ یس ،وأص راھیم أن ة ،د.إب وات اللغوی ر: األص وتینظ وي  الّص اللغ
  برج .مدین ،علم األصوات ،برتیل مالمختار عمر ،وعلم األصوات اللغویة (الفونیتیكا) ،د.عصام نور ال أحمد،د.

وتي ینظر: أثر االنسجام   (٤) ران       الّص ي الق ة ف ة اللغوی ي البنی وتي ،واالنسجام   الكریم  ف ل      الّص ران الكریم ،ھای ي الق ف
  . ١٩٩٦األردن -محمد الفقراء(رسالة ماجستیر) جامعة مؤتة

  دكتوراه) . أطروحة(٤٧-٣٨بحري: وأثرھا في بناء الشعر ،نوارة الّصوتيینظر: نظریة االنسجام  (٥)
  . ٢/١٥٧الخصائص : (٦)



 
 

 

 
 ٢٧  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

ي      لونھا""یعّدإذ نلمس في لفظة  ار لألصوات الت دلّ حسن االختی اني ،وألنَّ    ت ى المع عل

ارز ینشده االنسجام        ح ب ى ملم ة المعن وتي دالل ن         الّص ر م ى كثی ة تشتمل عل ة العربی إنَّ اللغ ،ف

ت جرس موسیقي   وموسیقاه ،إذ للصو،وتوجھ نحوه بجرس حروفھا ،األلفاظ الموحیة بالمعنى 

ة       لة فتتضح فیھ مزّیةیوحي بالدال ي أصوات اللغ ة ف ة التعبیری ردة   ،القدرة اإلیحائی ا مف وألفاظھ

اظرین  في ومؤتلفة في النسیج اللغوي و"الشك ، ت  ،أّن في اللغة العربیة خصیصة تبھر الن وتلف

ة      ،وھي: تقابل األصوات ،نظر الباحثین  ي تقوی ر الحروف ف اظ ،وأث والمعاني في تركیب األلف

ى  اظ        أو إض،المعن ا األلف ب منھ ي تترك روف الت وات الح ین أص جام ب عافھ ،واالنس

  . )٢(كالھما مرتبط باآلخر ارتباطُا ال یقبل التفرقة" الّصوت.فـ"المعنى و)١(وداللتھا"

ى     ین "المعن ة ب ل تخضع لقواعد      ةلیست عالق   الّصوت و،نعم قد تكون العالق مباشرة ،ب

ة  ث ال تجع  ،اللغ د بحی ن التعقی ة م د اللغ ن  وقواع ى م تخالص المعن ر اس وتل أم رًا  الّص أم

فھو إن لم یكن داللة ،یمنع من أن یكون للصوت في العربیة"إیحاء خاص  .لكن ھذا ال )٣(سھًال"

اه     ة اتج دل دالل ى        ،قاطعة على المعنى ی ول المعن ئ لقب نفس جوًا یھی ي ال ر ف ھ   ،ویثی ھ إلی ویوج

  . )٤(ویوحي بھ"،

رھم       بدعًا من القول ، َرِكلم یكن ما ُذ ادي أكث ل ین ن الخلی ذ زم ة من اء العربی  )٥(بل إّن علم

ین    ة ب ي       و، الّصوت بالعالق ن جن ال نجد اب ى سبیل المث ى ،فعل د    المعن دقیق یؤك ھ ال ة   بحس القیم

  التعبیریة لألصوات في البنیات المختلفة .

ھ   ن أمثلت ؤدي انسجاماً     وم وت آخر ی تبدالھ بص د اس وت عن ة للص ة الداللی  إشارتھ للقیم

ر صوتی  ًا آخ اظ   ،ًا داللی ین األلف ارب ب رب تق ال:"اعلم أّن الع ة  ،ق ا أدل ت علیھ اني إذا كان والمع

ّدة      ، ب :ع ص ر ،ع س ر ،ع ز ر ،فالعصر ش ي تركی ولھم ف وبھا محیطة ...ونحو من ذلك ق

دّ   تلحق المعصور ،والعسر شّد ك ش ة  ة الُخُلق ،والتعزیر للضرب ،وذل دّ ،ة ال محال ة  فالش ة جامع

  .  )٦(ثة"لألحرف الثال

                                     
  . ١٠٥فقھ اللغة وخصائص العربیة ،د.محمد المبارك : (١)
  . ٢٩٢جرس األلفاظ وداللتھا في البحث البالغي والنقدي عند العرب ،د.ماھر مھدي ھالل : (٢)
  . ٧٩أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة،د.نایف خرما : (٣)
  . ٢٦١لغة وخصائص العربیة :فقھ ال (٤)
اخري :     الّصوتیینظر: الداللة  (٥) ة ،د.صالح سلیم الف ة العربی د      ٩٥-٥٠ة في اللغ د العرب ،د.عب ة عن ة اللغوی ، ،والدالل

  .  ٢٢٠-٢٠٦الكریم مجاھد:
  . ٢/٦المحتسب في تبیین شواذ القراءات ،ابن جني : (٦)



 
 

 

 
 ٢٨  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

ة  ،ولم یقصر أمثلتھ على الصوامت  بل تعدى إلى الصوائت ،من ذلك قولھ:"الذِّّل في الداب

زة    د الع ان ض ذُّلُّ لإلنس عوبة ،وال د الص ان   ،ض مة لإلنس ا الض ل بینھم اروا للفص أنھم اخت وك

درًا      ، ر ق ا یلحق اإلنسان أكب ا والكسرة للدابة ؛ألنَّ م ة    مّم اروا الضمة  ،یلحق الداب ا   واخت لقوتھ

  وتخصیصھ.،،وھو بھذا یجعل للصوت داللة على المعنى  )١(والكسرة لضعفھا للدابة"،لإلنسان 

  ثلة منھا:مّماما یحصل في بعض أنواع ال الّصوتيومن دالالت االنسجام  

د   "التأثر المدبر الكلي في حال االتصال"إذ تتأثر فیھ التاء في صیغتي "تفاعل ،وتفّعل" بع

ى    ،أو األسنان ،بفاء الفعل ،إذا كانت صوتًا من أصوات الصفیر  تسكینھا للتخفیف م قیست عل ث

َیذَّكَُّر  أو َوَما ُیْدِریَك َلَعلَُّھ َیزَّكَّى :،مثال ذلك ذكر "یّذكر"في قولھ تعالى )٢(ذلك صیغة الماضي
ُم     َیا َأیَُّھا الَِّذی ،وتثاقل"اثاقلتم" في قولھ سبحانھ: )٣(َفَتنَفَعُھ الذِّْكَرى َل َلُك ْم ِإَذا ِقی ا َلُك َن آَمُنوْا َم

اُع الْ        ا َمَت َرِة َفَم َن اآلِخ دُّْنَیا ِم اِة ال یُتم ِباْلَحَی اِة  انِفُروْا ِفي َسِبیِل الّلِھ اثَّاَقْلُتْم ِإَلى اَألْرِض َأَرِض َحَی
  صل الكلمتین :أ. و)٤(الدُّْنَیا ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ َقِلیٌل

  اّذّكر .َیّذكَّر  ر َیْتَذكَّ َیَتَذكَّر 
  اّثاقل . َیّثاقل  َیْتَثاقل  َیَتَثاقل 

ا االنسجام     ة كّون وتي ولو أخذنا المثال الثاني نجد علتین حصلتا في الكلم مّ   الّص د س ى ،فق

ة   اإلدغام الكبیر"متقدمون ما جرى في ھذه الكلمة علماء اللغة ال ؛ألّنھ یحتاج إلى عملیتین عملی

ائ  ن الص تخلص م مّ ال ل ،ث ین   ت الفاص زج ب ة الم وتیعملی ھ   الّص ى غایت النطق إل وًال ب ن وص

  . )٥(ة اقتصادًا في الطاقة العضلیة المبذولة"المرجّو

اء   ن       ،والمالحظ أّن التاء في "تثاقلتم" قلبت إلى ث اء م اء والث اء ؛ألّن "الت ي الث وأدغمت ف

ي واحد    ز إخراج لة صوتیة"  ،حی ي سلس ا ف د اجتمع ّكنت فصا )٦(وق اكنة  فس ة س ارت الكلم  مّم

ن أجل االنسجام       وتي استدعى اإلتیان بھمزة الوصل للنطق بالساكن ؛م ن     الّص ة ،وم ي الكلم ف

  "اّثاقلتم" في النطق . أثقل من المعلوم أّن "تثاقلتم"

                                     
  . ٢/١٨المحتسب : (١)
  . ٣٩-٣٨ینظر:التطور اللغوي : (٢)
  . ٤-٣عبس : (٣)
  . ٣٨التوبة : (٤)
  . ٨٠االقتصاد المورفونولوجي : (٥)

  . ٣٩٥عند العرب: الّصوتيالتعلیل ٦)(



 
 

 

 
 ٢٩  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

ة  النظر نا معنّننا لو أأة الّصوتیالداللة االنسجامیة  وفیما یخّص وجدنا  ل،في أصوات الكلم

ي    الّصوتفي رسم حركة  اء أسھم بشكل أساستشدید حرف الث أّن ة ف ؛لتصویر الداللة المعنوی

اإلخالد      َسالكلمة ؛"ألّن الحرف المشدد بحرفین أحَس اًء ب ي العنصر األول إیح ذي ف نا للسكون ال

  .)١(یحكي الفعل" الّصوتیدل على أن  مّماوعدم الرغبة في الخروج إلى الجھاد ،إلى األرض 

ة الثقل ووزنھ ،والقاف الذي مثل صوت  المد الذي زاد من مّد فضًال عن ذلك وجود ألف

مّ      ل ،ث ذا الجسم الثقی  ارتطام الثقل حین ھبط إلى األسفل ،والالم الساكنة تمثل لحظة استقرار لھ

اف   ،یأتي صوت التاء  ى        لوھو أقّل زخمًا من صوت الق ل عل ذا الجسم الثقی تناد ھ ى اس یشیر إل

فتان     ،شھد بحالة ثبات تختم المیم الم جزء األرض ،ثّم ا الش نظمُّ فیھ ق الحدث   ،واستقرار ت ویغل

  . )٢(والمشھد معًا،

وبین مدلول الكلمة ،االنسجامي  الّصوتيعلى وجود عالقة بین ھذا التحول  یدّل َرِكوما ُذ

  بارز فیھ . أثرالذي كان للسیاق 

ال تاء  "إبدال الّصوتيومثال آخر على داللة االنسجام  اءً  االفتع اء    " ،وط ت ف ك إذا كان ذل

اق "   ل "     ص ،ض ،ط ،ظاالفتعال أحد أصوات اإلطب اء" افتع دل ت ا    ،" فتب ى أختھ تقاتھا إل ومش

ل "     اء " افتع ین ف ا ،المطبقة "الطاء" ؛لیكون ھناك تناسب ب ي "  )٣(وتائھ ا ف ي   اصطرخ" . كم الت

ا رَ  :،جاءت الكلمة في قولھ تعالى اصترخ "أصلھا "  ْل    َوُھْم َیْصَطِرُخوَن ِفیَھ ا َنْعَم ا َأْخِرْجَن بََّن
  . )٤(َصاِلًحا َغْیَر الَِّذي ُكنَّا َنْعَمُل

ال    ف ب ق یتص وت مطب ن ص ال م عوبة االنتق ى ص ود إل دال یع بب اإلب یم ، قّوةوس والتفخ

ازع صوتي     التاء" إلى صوت مھموس ضعیف وھو"الصادوھو" " ،فیحدث بسبب المجاورة تن

  . الطاء"یناسبھ ،وینسجم معھ في قوتھ وھو" ًاه صوتأثراألقوى لیغیر ب الّصوت،فیغلب 

وتي فاإلبدال الحاصل كان ألجل االنسجام    ین   مّما،وال الّص ة ب وتی ثل ن ؛لیخف النطق   الّص

  على المتكلم بتغلیب أحد الصفتین على األخرى . 

ع        ، الّصوتيأّما من ناحیة داللة االنسجام  ة م ة المبدل د اإلیحائي ألصوات الكلم فنجد البع

وت     أخواتھ ع ص طرخون" م ة "یص ي كلم اري ف ھ االنفج وت"الطاء" بجرس د ص ا ،إذ یتعاض
                                     

   . ٢٨٧البیان في روائع القران :د.تمام حسان : (١)
  . ٧٩ینظر:النسق القرآني ،دراسة أسلوبیة ،د.محمد دیب الجاجي : (٢)

   . ١٣١القران الكریم ،د.محمد رزق شعیر :ینظر:الفونولوجیا وعالقتھا بالنظم في (٣) 
  . ٣٧فاطر : (٤)



 
 

 

 
 ٣٠  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

ك          ،"الراء"  ل إلی ار " فیخی ل الن لء المشھد بأصوات تحاكي صراخ أھ وصوت "الخاء" في م

ة     اجر مكتظ ن حن ث م ان المنبع ل مك ن ك اوب م تلط المتج راخ المخ ظ الص یظ غل ھا الغل جرس

ھ        كما تلقي إلیك ظّل اإلھ،باألصوات الخشنة  تم ب ن یھ ذي ال یجد م ذا االصطراخ ال أو ،مال لھ

  .)١(یلبیھ"

ھ اللسان     ،والطاء" من تفخیم ،فضًال عن ذلك ما في صوتي "الصاد  اق "یصطدم فی وإطب

ر نطق  الطاء ،   دبأعلى الفم عن اللثة عن ذین یحاولون          یعّب ار ال ل الن ر عن حال أھ ام التعبی تم

ا "  الخروج من تلك ،وھذا ھو عین ما یصطرخون ب  ا أخرجن ة     ، ھ "ربن م یجدونھا مطبق إذا بھ ف

ا  ،وھذا اإلطباق ،وأصواتھم بجدرانھا فترتد خائبة ،علیھم تصطدم محاوالتھم  واالصطدام ھو م

  .)٢(والطاء" ِلما لھذا االجتماع من سمات صوتیة تشبھ ذلك الحال"،یوحي بھ اجتماع "الصاد 

ھ   الّصوت لداللة  الّصوتيم ذكر التوظیف الفني الرائع مع االنسجا مّماویلحظ   ي  وقیمت ف

  إبراز المعنى المستمد من طبیعة األصوات في الكلمة . 

ا   -الّصوتيأي انتظامھا -وقد یوحي انتظام الكلمة  ة     ،بمعناھ دما تشتمل الكلم ا عن فیحاكیھ

 )٣(َفِإَذا َجاءِت الصَّاخَُّة أو أكثر یكون بمثابة صدى للمعنى ،كما في قولھ تعالى:،على صوت 

.  

،واألداء الجھوري لسماع رنتھا  الّصوتيفالّصاّخة:كلمة تستدعي نسبة عالیة من الضغط 

ة      مّما ي جلجل ا ف ع إرادتھ ون        الّصوت یتوافق نسبیًا م ة ،فیك وم القیام وشدتھ ،إذ ھي وصف لی

ى صوتي     )٤(ة الداللیة للمعنىلشّدة مع االّصوتیة ھناك تصاقب الشّد ة عل ،فقد اشتملت ھذه الكلم

ا   " المضّعالصاد ،والخاء" ان لھم ر فین اللذین ك ي تصویر     أث ر ف ّوة كبی دّ   ق ى ،وش تھ ؛ألّن المعن

ذین  وتیھ ة      الّص رف اآلتی ت األح ا كان ة ،"وربم اني العنیف ویر المع ا لتص ؤتى بھم ب أن ی نس

  . )٥(الحروف للمعاني العنیفة:الخاء ،الضاد ،الطاء،الظاء ،الصاد"

ؤدي     مجيء صوت المّد أیضًاساعد على ھذا المعنى  مّماو ة لی ي الكلم الطویل "األلف" ف

دّ  وتیًا ؛ألّن " للم جامًا ص ھ ال انس ةداللت ف      خاّص أتي العن اّخة" ی ة "الّص ي كلم ورة فف ل س بك

                                     
  . ٩٢التصویر الفني في القران ،سید قطب : (١)
  . ٤٦مقدمة محقق الخصائص ،د.عبد الحمید ھنداوي : (٢)
  . ٣٣عبس : (٣)
  . ١٧٦اللغوي في القران ،د.محمد حسین الصغیر : الّصوتینظر: (٤)
  . ٤١موسیقى الشعر،د.إبراھیم أنیس : (٥)



 
 

 

 
 ٣١  

 

 قراءة يف املفهوم      التمهيد : االنسجام الصوتي
 

ری      )١(،والقسوة ،وكأّنھ یشق اآلذان"  ران الك ار الق ف یخت یلحظ كی أفخم األصوات ؛لتناسب     م.ف

  أفخم المعاني، وأعظمھا وقعًا .

صوت ما في كلمة ،أو عدة كلمات یقترب في محاكاتھ من المعنى العام للسیاق وقد یبرز 

ارز   الّصوت .ف )٢(ِإَذا ُرجَِّت اْلَأْرُض َرجا مكونًا انسجامًا صوتیًا نصیًا كما في قولھ تعالى: الب

 الّصوتفي اآلیة الشریفة ھو صوت "الراء" الذي صفتھ التكریر ،وھو حرف شدید یجري فیھ 

ة          لتكریره رتین ،أو ثالث ًا یسیرًا م ة طرق أن طرف اللسان یطرق اللث ،فھو صوت    )٣(؛وذلك ب

تح"   ور منف راري مجھ وي تك ذا   )٤( "لث ود ھ وت.فوج نصّ  الّص ي ال اء   ف راره ج ریم ،وتك الك

ر ،و       ھ من شدة ،وجھ ا یحمل ة بم ّوة "لیحاكي تكرار الحدث واستمراره ،فھو في اآلی ل    ق د حم ق

ًا" قیمة تعبیریة مناسبة لرج  ذا    )٥(األرض ،أي تحریكھا تحریكًا شدیدًا قوی  الّصوت ،إذ أحدث ھ

  التكراري المجھور انسجامًا صوتیًا الءم الحدث الذي ورد فیھ .

م        ا ل ھ ،وم ومع ما ذكر فما كان في الكلمة ،أو النّص من داللة صوتیة انسجامیة أخذنا ب

دالالت     یكن اكتفینا بداللة السھولة ،والتیسیر ،واالقتصاد في الج ن ال ر م د ،ألنَّ الكثی وتی ھ ة الّص

ل     ذي حّم ین      الّصوت ولیدة السیاق ال ة ب ى ،إذ العالق ذا المعن ون     الّصوت ھ د ال تك ى ق ،والمعن

  مطردة دائمًا .

ك  د ذل ا بع ن لن ات  –ویمك الل المالحظ ن خ وتیم رین الّص دمین ،والمعاص أن  –ة للمتق

  :الّصوتياالنسجام ُنعرف 

ي        ت تكییفّیبأّنھ أثر سمعي لتعدیال ا المنشُئ ف ة یوظفھ ي السلسلة الكالمّی ة لألصوات ف
ِة بعض             ًا لدالل د العضلي ،وبیان ي الجھ ة النطق ،واقتصادًا ف ي ؛تیسیرًا لعملی بناء نّصھ الفن

ًا        ،األصوات  ھ نسیجًا قوی ل من ًا موسیقیًا ،فتجع نّص نمط وإیحائھا ،بما یجعلھا تضفي على ال
  قي النّص  .منسجمًا صوتیًا ،یؤثر في متل

  

                                     
  . ٢١٩یاسوف : أحمدجمالیة المفردة القرآنیة ، (١)
  . ٤الواقعة : (٢)
   . ١٣٢ي الحمد :إلى علم أصوات العربیة ،د.غانم قدور ینظر:المدخل (٣)
  . ١٤٣ة في اللغة العربیة :الّصوتیالداللة  (٤)
  (رسالة ماجستیر). ١١٨صبر : م: إبراھیفي السور المكیة الّصوتيالبناء  (٥)



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
 
 
 

  
  
  



 
 

 
 

 

 ٣٥  

  

 املقطع   األولاملبحث 

 
ع       ن المقط دیث ع ن الح و م ة یخل ة العربی وت اللغ ي أص اب ف اد كت ال یك

وت ة المقالّص ھ  ي ،والبنی ة ؛ألھمیت ة العربی ي اللغ ة ف ة طعی ف البنی ي وص ف

وت ؛وألّن وصف كثیر من القواعد   الكبیر فیھا ودوره،یة للغة الّصوت یة الّص

 . من أثر ھیؤدّی ،وعلى مامد على فھمنا للمقطعّ یعت

ف   ئذكر نجد اختالَف علماِء األصوات ،وتضارب آرا مع ماو ي تعری ھم ف

ي    )١(ّن " تعریف المقطع أمر عسیر" إالمقطع حتى رأى فندریس  رى ف ،ون

م         اء األصواتیین ،نع احثین ،والعلم ود الب ى جھ رًا عل ھذا اإلطالق تجنیًا كبی

اك    أّن كمال بشر ،د.یمكن القول كما رأى  یس ھن ھ ل : "من الالفت للنظر أّن

ع       ة المقط ًا لدراس ذه منطلق ن أخ ھ یمك ق علی د متف ف واح ى اآلن تعری حت

  . )٢(اللغات" تركیبھ في كّل ةوأنماطھ ،وكیفّی

  :)٣(ھذا االختالف في عدم وضع تعریف عام جامع مانع للمقطع إلى إرجاعونستطیع 

بھ  ات العالم نظام مقطعي تتمیزفیما بینھا ؛ذلك أّنھ لكّل لغة من لغ تتمایز اللغا -١

غیرھا ،وتحدد من خاللھ الخصائص البنیویة لنسیج مقاطع كلماتھا ،فالمجموعة التي  من

ھا مقطعان ،ومن َثّم ھا مقطع واحد ،قد تنطق في لغة أخرى على أّنتنطق في لغة ما على أّن

  فإّن تعریف المقطع سوف یختلف باختالف اللغات .

ّنھم قد اختاروا مسالك أف: ھو ھذا االختال اختالف النظرة إلى المقطع ،ومرّد -٢

ھ من ناحیة وظیفّیة لاومختلفة لتعریفھ ،فمنھم من نظر إلیھ من ناحیة نطقیة ،ومنھم من تن

  من ناحیة صوتیة فیزیائیة .  اولھتن،ومنھم من 

علماء األصوات  اولحغیر أّن ھذا ال یعني أّن المقطع بقي من دون تعریف ،فقد 

وجدنا في بعضھا قصورًا تطبیقیًا ،من ذلك تعریف جان  المحدثون وضع تعریفات لھ ،وإْن

                                                
  . ٨٥ اللغة ، فندریس: ١)(
  . ٥٠٣علم األصوات : ٢)(
  . ١١٩،وعلم األصوات اللغویة :٢٨٠اللغوي:  الّصوت،ودراسة ١٥٤: )مالمبرج(ینظر: علم األصوات ، ٣)(

  ملقطعا
 



 
 

 
 

 

 ٣٦  

  

 املقطع   األولاملبحث 

كانتینو إذ قال:" إّن الفترة الفاصلة بین عملیتین من عملیات غلق جھاز التصویت ،سواء 

  . )١(ھي تمثل المقطع" -أو جزئیًا،أكان الغلق كامًال 

ة العرب        اطع اللغ ن مق ث م وع الثال ى الن ق عل ة  والمالحظ على ھذا التعریف أّنھ ینطب ی

ن"      ق المتكون م ل المغل ة قصیرة + صامت    وھو المقطع الطوی ھ ال   صامت + حرك " ،لكّن

ة "  ا   ینطبق على أنواع المقاطع األخرى ،مثال ذلك كلم ق   األّول" المقطع  َدْعَھ " د ـَ ع" یتف

،لكّنھ ال یصح في المقطع الثاني "ھـ ــً "؛ألّن التضییق یحدث عند نطق  السابقمع التعریف 

ھ  األّول" مقطعھا  َكَتَبال یحدث عند نطق اإللف ،وكذا في كلمة " الھاء ،و " ك ــَ" یحدث فی

  . )٢(غلق ،أو تضییق عند نطق الفتحة الصائت القصیر دغلق عند نطق الكاف ،وال یوج

ا  وعّر ذاتھا ؛لكّنھ ى ب ل معن ة ،ال تحم ة منظوم دة كالمی غر وح ھ:" أص ھم بأّن ھ بعض ف

اع صامت      یةالّصوتتجسد السمات النظمیة  ن اجتم ألف م في الكالم ،وتحمل نبر الكلمة ،ویت

  . )٣(وصائت ضمن ترتیب معین یحدد طبیعة المقطع ونوعھ"

وھذا التعریف یشیر إلى أّن المقطع وحدة صوتیة ،ال تحمل معنى ،وھذا القول مجانب 

ا للصواب ؛لوجود كلمات في اللغة العربیة تتكون من مقطع واحد وتحمل معنى مع أحادیتھ

یحمل معنى  األّولمقطعھا  ـ م " ،فضًال عن وجود كلمات ُأخر" ن ـَ َنْم" ق ـُـ م" ، ُقمْْ نحو: 

  :د ـَـ ع/ھـ ـُـ " .نحو"دْعُھ

ا   اه  )٤(وإذا كان األصواتیون قد حصروا مفھوم المقطع في اتجاھین رئیسین ھم : االتج

وظیفي" الفونیتیكياألصواتي "  وجي " ،واالتجاه ال ا  ّنإف" ،الفونول ّم     ن ى أھ ّرج عل رى أْن نع ن

راه  بنختار تعریفًا  التعریفات في ھذین االتجاھین ،ثّم ي     أحسب ما ن رب للنسیج المقطعي ف ق

  .العربّیة اللغة 

                                                
  . ١٩١دروس في علم أصوات العربیة ،كانتینو : ١)(
  ه) .(أطروحة دكتورا ١١٩یة في التركیب اللغوي العربي ،صالح الدین سعید :الّصوتینظر: التغیرات  ٢)(
   . ٩٧مدخل إلى اللسانیات ،د.رضوان القضماني : ٣)(
  . ١١٩،وعلم األصوات اللغویة : ٢٨٤اللغوي :  الّصوتینظر: دراسة  ٤)(



 
 

 
 

 

 ٣٧  

  

 املقطع   األولاملبحث 

روبنز ما جاء على لسان "في ھذا االتجاه ، التعریفات فمن أھّم،األصواتي اإلتجاه فأّما 
بغض النظر عن    -إسماع طبیعیة  قّمةو " أّنھ " تتابع من األصوات الكالمیة لھ حد أعلى ،أ

  . )١(تقع بین حدین أدنیین من اإلسماع" -يالّصوتالعوامل األخرى مثل النبر ،والنغم 

ا    أّنحظ نل إزاء م ھذا التعریف صوتي محض ،عالج مفھوم المقطع من زاویة نطقیة ب

التركیبیة الوحدات فوق  اولتنیتولد عن ذلك النطق من مستوى إسماع طبیعي ،معرضًا عن 

  .)٢(التي ال یرى الوظیفیون بدًا من تالزمھا مع المقطع 

ھ في إبراھیم أنیس عن مفھوم المقطع فسیولوجیًا إزاء خصوصیة تشكّلر د.وقد عّب

اللغة العربیة ،فظھر أّنھ :" عبارة عن حركة قصیرة ،أو طویلة مكتنفة بصوت ،أو أكثر من 

  . )٣(األصوات الساكنة "

عبد الصبور شاھین إلى المقطع ،إذ أشار إلى ذلك التوافق  ،د.نظر  وباالتجاه نفسھ 

 مقطع ،ونظام اللغة المنطوقة ،فالمقطعالحاصل بین النبضات الصدریة التي یتكون منھا ال

ومع تألیف صوتي بسیط تتكون منھ ،كلمات اللغة متفق مع إیقاع النفس الطبیعي ، عنده:

ي البسیط على أّنھ مزیج من الّصوتفّسر لنا التألیف ،وقد  )٤(نظام اللغة في صوغ مفرداتھا

  .)٥(الصامت والحركة

وم  وأّم ومن     -ا االتجاه الفونولوجي في تعریف المقطع فیق ة نظر ھی ى   )٦(-من وجھ عل

وجود ارتباط وثیق بین بنیة الكلمة ،وبنیة المقطع ،وھو یركز في عملیة تصور المقطع على 

ا     ع فیھ ي تتجم ة الت ى          الطرائق المختلف ة عل ل لغ ي ك ات ،ف األصوات ،من صوامت وحرك

ة    ك اللغ اني "    .حدتھا ،وذلك إلنتاج تتابعات نمطّیة في تل ك المستشرق األلم د ذل " شاده ویؤی

ف     كّل -یعني المحدثین -الذي قال في المقطع :"ھو عندنا ة یجوز الوق جزء من أجزاء الكلم

  ة بنیة الكلمة . بین الوقف وصّح،مؤكدًا بذلك التوافق  )٧"( علیھ من دون تشویھ الكلمة

                                                
  .  ٢٨١اللغوي :  الّصوتدراسة  ١)(
  (أطروحة دكتوراه) . ٢ینظر:المقطع دراسة صوتیة داللیة:درید عبد الجلیل : ٢)(
  . ١٤٧موسیقى الشعر : ٣) (
  . ٣٨ي للبنیة العربیة : الّصوتنھج الم ٤)(
   .  ٢٥ینظر:القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث ،د.عبد الصبور شاھین : ٥) (
  . ٢٣٤د.محمد جواد النوري : ینظر: علم أصوات العربیة ، ٦)(
  .١١٩علم األصوات اللغویة : ٧)(



 
 

 
 

 

 ٣٨  

  

 املقطع   األولاملبحث 

رجم د. وم أویت ر المفھ ار عم د مخت ابقحم ن   الس دد م ھ " ع ى أّن ع عل ف المقط بتعری

ح األخرى ،الطول            ن المالم ى عدد م ل باإلضافة إل ن السواكن ،والعل التتابعات المختلفة م

موعة واحدة  ،النبر ،النغم ،أو إلى علل مفردة ،أو سواكن مفردة تعتبر في اللغة المعینة كمج

  . )١(بالنسبة ألي تحلیل آخر "

من عّرف المقطع  -عند بعض األصواتیین المحدثین-ومع ماذكر من تعریفات ُوِجَد 

 ةكثیر فبأّنھ تعریف جامع مانع ،بعد أْن عرض تعاری َفِصفي اللغة العربیة بتعریف ُو

یعّد تعریف أستاذنا عبد العزیز الصیغ:"ُوالمقطع حدًا قاطعًا ،قال ،د. رأى أّنھا ال تحّد

الدكتور حسام النعیمي أكثر التعریفات تقییدًا لمعنى المقطع في قولھ:" مجموعة صوتیة تبدأ 

صامت یرد متبوعًا بصائت ،أو عند انتھاء الكالم  أّولبصامت یتبعھ صائت ،وتنتھي قبل 

  . )٣(،وھو تعریف جامع مانع" )٢(قبل مجيء القید 

انع         غانم قدو ،د.وتابعھ في ھذا  ھ جامع م ف بأّن ذا التعری ال:" ووصف ھ د ق ري الحم

ة"  ي العربی ع ف بة للمقط ذلك بالنس و ك رى  )٤(،وھ د أج ض   ،د.،وق ف بع ى التعری د عل الحم

مّ  احات ث دیالت ،واإلیض ى    التع ھ إل ر فی انع نظ امع م ف ج رج بتعری اتخ ة ال االتجاھ ثالث

ة" ة – النطقی ة ،و - المخرجی وت،والوظیفی ةالّص ائًال  یة الفیزیائی ع" ،ق ة  :المقط "مجموع

تج بضغطة صدریّ   أصوات ُت ب"       ن ھ صوت "ذائ د یتبع دأ بصوت جام  -صائت  -ة واحدة ،تب

ة الذائب فیھ  الّصوت"قصیر أو طویل" ،وقد یأتي متبوعًا بصوت جامد أو اثنین ،ویكون   قّم

  . )٥(اإلسماع بالنسبة إلى األصوات األخرى التي یتألف منھا المقطع" 

  ذا التعریف أمور :من ھ ویستشّف

  شمل جمیع أنواع المقاطع . "مجموعة صوتیة" :قولھ -١

  وھي القاعدة . "تبدأ بجامد  "حدد بدایة للمقطع بقولھ: -٢

  .المقطع  قّمةأي  "قصیر أو طویل  "المقطع بقولھ :متبوعًا بذائب  قّمةأشار إلى  -٣

                                                
  .  ٢٨٥اللغوي :  الّصوتدراسة ١) (
  . ٨العربیة ،د.حسام النعیمي :  ینظر:أبحاث في أصوات ٢)(
  . ٢٨٧ي في الدراسات العربیة:الّصوتالمصطلح  ٣)(
  . ٢٠٠المدخل إلى علم أصوات العربیة :  ٤)(
  . ٢٠٢:  المصدر نفسھ٥) (



 
 

 
 

 

 ٣٩  

  

 املقطع   األولاملبحث 

   أو ، "َح َتَف" في  " َف "مثل  ھا قصیرةّنأنھایة المقطع بغض النظر عن  قّمةقد تكون ال -٤

  . "فاتح"في  "فا"طویلة مثل 

ثنین ،أو قاعدة اأو ،بقولھ: متبوعًا بصوت جامد واحد  قّمةجعل نھایة المقطع قاعدة ال  -٥

  . )١(" بْئْر "ذات نظیرین ساكنین عند الوقف ،مثل قّمةة من ؤّلفم

ختلف وجھات النظر المادیة كانت ھذه جملة من تعریفات األصواتیین للمقطع ،تمثل م

  جامعًا مانعًا . تعریفًا ھیة ،ونمیل إلى التعریف األخیر بوصف،والنطقیة ،والوظیف

 

فما تستسیغھ ھذه اللغة من المقاطع ،كل لغة تختلف عن اللغة األخرى في المقاطع  إّن

ة الواحدة یكون لھا تتابع تحدده البنیة یة في اللغالّصوتالوحدات " ألّن؛ال تستسیغھ لغة أخرى 

یمكن أن تبدأ الكلمة فیھا  -مثال-المقطعیة وھي بنیة تختلف باختالف اللغات ،فاللغة الفرنسیة 

ة ،بصامتین  ي كلم ده ف ا نج ذا م ة   "France"وھ ي العربی ن ف ر ممك دء بصامتین غی ،والب

والصامت الثاني  األّولصامت ،وعندما دخلت ھذه الكلمة اللغة العربیة أضیفت حركة بین ال

  .)٢( "وھذه اإلضافة تھدف إلى التغلب على مشكلة عدم البدء بصامتین في العربیة،

 مجموعة منالنسج المقطعي ال یتعدى  وعلى الرغم من سعة اللغة العربیة فإّن

خمسة ،منھا مقطع لھ صورتان ، لذا  ھاعلى أّن الّصوتبیة علماء العربیة ،أجمع غال المقاطع

 عربیًا فكل مقطع خارج ھذا النسج ال یعّدفھي ستة على التفصیل ،وخمسة على اإلجمال ،

  : )٣(وھي،

" ك  ُكِتَب:ویتكون من صامت یتبعھ صائت قصیر ،مثل مقاطع كلمة :  المقطع القصیر -١

 .  ًاالمقطع القصیر ال یكون إال مفتوحـُـ / ت ـِـ / ب ـَـ " ،ومعنى ذلك أن 

 : المقطع الطویل -٢

 " ن ـُـُـ / د ـٍـ /  ن ـًـ " .  ُنوِدیَنانحو : طویل مفتوح  –أ 

                                                
  (رسالة ماجستیر). ٤٨حمد :أینظر:المقطع في البنیة العربیة ،رمال خلف  ١)(
  .   ٨٠: فھمي حجازيمحمود د. ، مدخل إلى علم اللغة ٢)(
،وعلم  ٥١١-٥١٠،وعلم األصوات:١٣٤،واألصوات اللغویة: ١١ – ٩ینظر: أبحاث في أصوات العربیة :  ٣)(

  . ١٧٠-١٦٩،والقواعد الصرف صوتیة ، د.سعید محمد شواھنة: ١٢١-١٢٠أصوات العربیة:



 
 

 
 

 

 ٤٠  

  

 املقطع   األولاملبحث 

 : " ع ـَـ ل / ل ـِ م / ھـ ـُـ م " .  َعلِّْمُھمنحو  طویل مغلق –ب 

:ویتكون من صامتین بینھما صائت طویل ،وھو من مقاطع الوقف ، نحو  المقطع المدید -٣

 " ض ـًـ ل / ل ـٍـ ن " .  َضاّلین: 

لمزید :ویتكون من صائت قصیر قبلھ صامت ،وبعده صامتان ،وھو من مقاطع المقطع ا -٤

 ر " . ع مزید في الوقف ، أي" ن ـَـ ھـ " إلى مقط َنْھٌرالوقف كتحول مقطعي كلمة " 

المقطع المتماد :ویتكون من صائت طویل قبلھ صامت ،وبعده صامتان ،وھو من مقاطع  -٥

" إلى مقطع واحد أي :" م ـُـ / ت ـَـ / م ـًـ د   مادمتالوقف كتحول آخر مقطعین من كلمة " 

 د " . 

 

 

حدد علماء األصوات ،من خالل البنى المقطعیة الواردة في النظام اللغوي للعربیة   

  : )١(مجموعة من الخصائص للمقطع العربي ،أجمع غالبیتھم علیھا ،وھي

ال وجود في العربیة لمقاطع  ّمیة العربیة تبتدئ بصامت ،ومن َثّن جمیع األشكال المقطعأ -١

تبتدئ بحركة. وھذا یعني أّن المقطع في العربیة یتألف من صوتین في األقل ، "صامت 

 وحركة" ،وال یمكن أیضًا أن یبدأ بحركة مھما كان موقعھ من الكلمة .

ال في آخرھا حشوھا إ  فيوال "ص+ ص"ال یمكن أن یبدأ المقطع بصامتین متوالیین  -٢

 الوقف . في حال

ألّن علماء العربیة لم یمنحوا الحركة وجودًا مستقًال عن ال یبدأ المقطع العربي بحركة ؛ -٣

وإن كانت اللغة تسمح بأن تنتھي بعض مقاطعھا بصامتین في حال الوقف كما في الصامت ،

 . وغیرھا ُْخْبز،و  بْنْت

                                                
- ٣٠٢غوي: الل الّصوت،ودراسة ١٣٧ - ١٣٤،األصوات اللغویة:١٦٨- ١٦٧ینظر:علم األصوات ،(مالمبرج): ١)(

یة في بناء الكلمة ، د. فوزي الشایب:  الّصوت، وأثر القوانین ١٧٥- ١٧٤ي للبنیة العربیة: الّصوت،والمنھج ٣٠٥
 . ٩٩- ٩٦،وعلم األصوات العام :١٤٣-١٠٣

  



 
 

 
 

 

 ٤١  

  

 املقطع   األولاملبحث 

وحة متوالیة ،لھذا تمیل إلى إقفال بعض ھذه المقاطع تكره العربیة النطق بمقاطع مفت -٤

المفتوحة ،وھو ما اتخذ أحیانا صورة "اإلسكان" ،وأحیانا صورة "اإلدغام" في الكلمة 

 الواحدة ،وفي الكلمتین . 

ال تجمع العربیة بین أربعة مقاطع ثنائیة قصیرة مفتوحة في كلمة واحدة إال في حالة  -٥

ى صعوبة النطق ،والثقل على اللسان ،وعلى الرغم من ذلك ، نادرة ،فتتابعھا یؤدي إل

جمعت العربیة مقاطع قصیرة في الكلمة ،وذلك في األفعال الماضیة الثالثیة التي تتصل بھا 

ِ وھذه ھي الحالة الوحیدة التي تجمع شَكَرك،و َشَكَرككاف المخاطب والمخاطبة وذلك مثل: 

  ي كلمة واحدة .فیھا العربیة بین أربعة مقاطع قصیرة ف

تتحمل إال الحركات القصیرة لما  تقصیر الحركات الطویلة في المقاطع المغلقة ؛ألّنھا ال -٦

 تسببھ من ثقل .

بصامت واحد ،وال یتكون من  ت قصیر ،أو طویل ،أوئالمقطع العربي ینتھي بصا -٧

 صوامت فقط ،وال من صوائت فقط .

حین یتسم المقطع المبدوء بنصف الحركة  لقوة فيلیتسم المقطع المبدوء بصامت با -٨

 بالضعف .

وال تكاد الكلمة المشتقة المجردة ربیة من مقطع واحد ،أو عّدة مقاطع ،تتكون الكلمة الع -٩

تزید على أربعة مقاطع ،وقد تتكون من خمسة ،ومھما اتصل بالكلمة العربیة من لواحق ،أو 

 سوابق ال یزید عدد مقاطعھا على سبعة .

د          ونرى أّن ف عن م یتوق ة ل ة العربی ي اللغ ھذا استقراء ناقص ؛ألّن النسج المقطعي ف

رآن   )١(إبراھیم أنیس ،د.حدود البنیة المؤّلفة من سبعة مقاطع كما یذھب  ،بل لقد ورد في الق

ا ھو مؤلّ       من كالم العرب الكریم وغیره  ھ من سوابق ولواحق م ن  بحسب ما یتصل ب ف م

الى:   ھ تع اطع كقول ة مق َكثمانی ھ:  )٢(فَلُنَولَِّینَّ ـُھم،وقول رآن   )٣(َوألَمّنـَِینَّ ر الق ي غی ،وف

                                                
  . ١٣٣ألصوات اللغویة :ینظر:ا١) (
  .    ١٤٤البقرة : ٢) (
  .    ١١٩النساء : ٣) (



 
 

 
 

 

 ٤٢  

  

 املقطع   األولاملبحث 

ا: "       ك ، كقولن ن ذل ر م و أكث ا ھ ریم م دنَّھماالك اطع    " المؤّلوألجاھ عة مق ن تس ة م ف

 .)١("عشرة مقاطع وبذلك یظھر عدم دقة استقراء من أطلق نھماالاوفسیتد،وفي"

وت ونوّد قبل أن نبّین أثر االنسجام   وز      ي ف الّص ة توضیح بعض الرم ة المقطعی ي البنی

ة                    ي العربی ع ف واع المقط ن أن وع م ل ن ى ك وا عل واتیین أطلق طلحات ؛ألّن األص والمص

ھ ،ویمیّ     ى        مصطلحًا ،أو وصفًا یحدد مالمح ة عل وزًا للدالل ا استعملوا رم ره ،كم ن غی زه م

ر        اھو أكث ار م ى اختی ل إل د األصوات التي یتألف منھا ،ونحن نمی بھم    اوًالت ي كت وت ف یة الّص

  وھي:

  .  c":یعني صوتًا صامتًا ،ویقابلھ في االنكلیزیة ص "  -١

،مثال:َرَجَع = ص ح ،ص ح   v":یعني صوتًا صائتًا حركة ،ویقابلھ في االنكلیزیة ح " -٢

 . -أي صامت حركة -،ص ح 

ضمة یة یرمز للمصوتات القصیرة بصورة الفتحة ،والكسرة ،والالّصوتفي الكتابة  -٣

/  ،وللمصوتات الطویلة بصورة فتحتین لأللف ،وكسرتین للیاء المدّیة  ـَـ ، ـِـ ، ـُـبخطیط / 

/  ،ولنصف المصّوت " الیاء والواو "غیر  ـًـ ، ـٍـ ، ـُـُ/  ًا،وضمتین للواو المدّیة بخطیط أیض

ت قیمتھ المدیتین بصورة الحرف ، فالیاء رمزھا / ي / ،والواو / و/  ،وعلیھ فنصف الصائ

  .  )٢(قیمة صامت في البنیة المقطعیة

 

لّ  م بھ أّنمن المسّل  ذه             لك ابع ھ ي تت ا نظام ف ا لھ ار أصواتھا ،كم ي اختی ا ف ة ذوقھ أم

ا    ا وكالمھ اطع كلماتھ ا أصاب نسیجھا      األصوات على شكل دفعات صوتیة تمثل مق إذا م ،ف

جام  دم انس ي ع تال    المقطع ذي ی یج ال و النس ھ نح دلت عن لة   ءع ت سلس ا ،وأنتج ع ذوقھ م م

  رد ذلك في :امو منسجمة صوتیًا متتابعة غیر معقدة ،ویمكن تلمس أھّم

  

 

                                                
  . ٣١٦،د.سمیر شریف استیتیة: ُنطقّیة وفیزیائیةرؤیة عضویة و األصوات اللغویة ١)(
  . ١٦٩،والقواعد الصرف صوتیة : ١٠٥ینظر:أصوات العربیة بین التحّول والثبات ،د.حسام النعیمي  ٢)(



 
 

 
 

 

 ٤٣  

  

 املقطع   األولاملبحث 

أو إلى ،من ذلك الفعل الماضي الصحیح ،فقد یسند إلى ضمائر الرفع المتحركة  

  وإیضاح ذلك: -اللغة المتقدمینعلماء  ححسب اصطال-ضمائر الرفع الساكنة

ة "  عند إسناد الفعل الماضي الصحیح األخرأ)  ُت ،َت إلى أحد ضمائر الرفع المتحرك
ي االنسجام          ، ِت ،َن ،نا ل ف ى حدوث خل ك إل ا سیؤدي ذل ذي یلیھ وت " مع الصائت ال ي الّص

عن توالي  ي ناتجالّصوت،وفي نسج البنیة المقطعیة إن بقي من دون إجراء تعدیل في النسیج 

دة     ة الواح و كالكلم ا ھ ر فیم ات ،أو أكث ة متحرك ذا، أربع ي َضِفُر ام وھ الم ف رب ك  الع

فَ  سكون  فیھ یكون أن فوجب،لالستثقال  ھ  لُیَخفِّ ر . ثَقل اري أنّ  ذك ان   االنب دما  واالعرب ك  عن

والي  النطق یثقل ات  بت إنّ  الحرك ھ  ھمف ھ ، یخففون م  بسكون  ویقطعون أتي  ث د  متحرك  ی ك  بع  ذل

ة     )١(الحركات متوالیة واحدة كلمة تكون حینما ك،وذل ة الكلم ل بمنزل ،وألّن الضمیر مع الفع

 وصَنْعتُ  َفعْلُت نحو لھا الفعل الم فیسكن اسم ھي التي التاء فأما الواحدة ،قال ابن السراج:"

و  الواحد والفعل كالشيء الفاعل ضمیر ؛ألّن الفعل الم لھا أسكن وإنما م  فل الوا  یسكنوا  ل  : لق

  . )٢("ذلك یستثقلون وھم متحركات أربعة بین فجمعوا َضَربُت

ویتفق األصواتیون المحدثون مع علماء اللغة المتقدمین في تفسیر ھذه المسألة، إال   

ولما كانت العربیة تكره توالي ،روا عن توالي المتحركات بتتابع المقاطع القصیرة ھم عّبأّن

المقطع األخیر  قّمة" حذفت ص ـَـ + ص ـَـ + ص ـَـ ص ـَـ +أربعة مقاطع مفتوحة متتالیة "

  نحو كتبُت ،وذلك على النحو اآلتي:  )٣(من الفعل ،وأعید تشكیل البنیة المقطعیة

  َكَتْبُت . َكَتَب + ُت                           
  ك ـَـ/ ت ـَـ/ ب ـَـ/ + / ت ـُـ                  
                                                                          × 

  ك ـَـ/ ت ـَـ  ب/ ت ـُـ                        
  

  الثالث حصل ألمرین : الّصوتفإسكان 

  أحدھما:الفرار من أربعة أصوات متحركة متتالیة .
                                                

  . ٨٩:ینظر:أسرار العربیة  ١)(
  . ١١٦- ٢/١١٥األصول في النحو ،ابن السراج :٢) (
  .١٦أبحاث في أصوات العربیة: ٣) (



 
 

 
 

 

 ٤٤  

  

 املقطع   األولاملبحث 

  في النطق .  الخّفةواآلخر:التماس 

َفَنَظْرُت َفِإَذا  :"البیعة لھقبل  حالھ  ﴾ واصفًاومن أمثلة ذلك قول أمیر المؤمنین﴿
َلْیَس ِلي ُمِعیٌن ِإلَّا َأْھُل َبْیِتي َفَضِنْنُت ِبِھْم َعِن اْلَمْوِت َوَأْغَضْیُت َعَلى اْلَقَذى َوَشِرْبُت َعَلى 

  . )١("الشََّجا َوَصَبْرُت َعَلى َأْخِذ اْلَكَظِم َوَعَلى َأَمرَّ ِمْن َطْعِم اْلَعْلَقِم

" َنَظْرُت  " ،واألصل " َنَظَر +ُت"  َصَبْرُت ،َشِرْبُت، َفَضِنْنُت ،َظْرُتَفَنالشاھد فیھ " 

  " وھكذا األفعال الباقیة .

  

  ن ـَـ/ ظ ـَـ/ ر ـَـ/ + / ت ـُـ                   
                                        ×    

  ن ـَـ/ ظ ـَـ ر/ ت ـُـ                     
المقطع األخیر من الفعل" / ر ـَـ/ " وإعادة  قّمةي المتخذ ھو حذفت تالّصوواإلجراء  

المقطع  قّمةحذفت  إذي والمقطعي" الّصوتتشكیل البنیة المقطعیة بما یتناسب مع انسجامھا 

،وھي ال تشكل مقطعًا وال یمكن إلحاقھا بالمقطع التالي  قّمةاألخیر فبقیت قاعدتھ من غیر 

ربیة ما یبدأ بصامتین فألحقت بالمقطع القصیر السابق لھا لتشكل لھا ،إذ لیس في مقاطع الع

  . )٢(معھ مقطعًا طویًال مغلقًا"

ن  فقد ُتخّلص   ي           ِم ذوق العرب ھ ال ا یكرھ و م ة وھ ة متتالی اطع مفتوح ة مق والي أربع ت

دل النسیج   ،وتسھیل في النطق ،تخفیف  ھ،فضًال عن أّن ھذا اإلجراء فی والجھد العضلي ،فع

ألّن ؛وأیسر في النطق  في أّن ھذا اخفُّمقاطع إلى ثالثة مقاطع ،والشك  ةن أربعالمقطعي م

  .   )٣(توالي المقاطع الكثیرة المتتالیة یولد عند العربي رتابة موسیقیة غیر مرغوب فیھا

ّن توالي األصوات اإلنطالقیة في النطق یضعف النظام المقطعي، وال أذلك " زد على  

ن  ي أن          ّمثَ  یشكل صورة المقطع ،وم ذا أحب العرب الم ؛ ل ب عناصر الك ن تركی یضعف م

                                                
.اغضیت:سكت على مضض ،الشجا:ما یعترض في الحلق من عظم ،الكظم:مخرج  ٦٠-٢٦/٥٩غة :نھج البال ١)(

(المعنى المعجمي لما تقدم وما سیاتي مأخوذ من شرح النھج ،د.صبحي النفس والمراد انھ صبر على االختناق .
  .الصالح ،وھو ما اعتمدناه في تخریج الخطب)

  .١٦أبحاث في أصوات العربیة: ٢) (
  .١٨٩تطبیقات في المناھج اللغویة،د. إسماعیل احمد عمایرة: ینظر: ٣)(

 



 
 

 
 

 

 ٤٥  

  

 املقطع   األولاملبحث 

ال     یوقف ھذا التوالي بإغالق المقطع القصیر ؛لیكون محّط ة استراحة ألعضاء النطق إلكم

ي ضوء المسوغات     )١(ة"النطق بباقي أصوات الكلمة الواحدة خاصّ   وت ،وف ة  الّص یة المتقدم

  المقطعي .یظھر أثر االنسجام في التأثیر على صیاغة النسج 

یظھر جلیًا  داللي ونرى مع حصول االنسجام المقطعي حصول انسجام نصّي

بمراجعة مقام الخطبة ،وھو وصف حالھ قبل البیعة لھ ومن الطبیعي ،وھذا ال یخفى على 

﴾ وماھو معلوم من بالغتھ ،وسلیقتھ أّن مقامھ یستدعي اإلیضاح واجتالب ذھن اإلمام ﴿

متوالیة المقاطع القصیرة ؛ألدى إلى ثقل  ةالمقطعی ةبالصیغ ذھن المخاطب نحوه ،ولو أتى

فسد ما یرید أن یوصلھ من فكرة قائمة على وثانیًا ،الذھني نحوه  وفي الشّد ،أّوًال النطقفي 

  أحقیتھ بالخالفة ثالثًا .

وما ذكر من إجراء صوتي من تغییر في النسج المقطعي ،ومن اتصال ضمیر الرفع 

  . َكَتَب + َت ،ِت ،َن ،َناائر الرفع األخرى نحو الفعل: للمتكلم یجري مع ضم

  

  َكَتْبَت َكَتَب + َت                          
  ك ـَـ/ ت ـَـ/ ب ـَـ/ + / ت ـَـ                 

                                       ×  
  ك ـَـ/ ت ـَـ ب/ ت ـَـ                        

  
  َكَتْبِت َكَتَب + ِت                          
  ك ـَـ/ ت ـَـ/ ب ـَـ/ + / ت ـِـ               

                                     ×  
  ك ـَـ/ ت ـَـ ب/ ت ـِـ                       
                        

  َكَتْبَن َكَتَب + َن                        
  ـ/ ب ـَـ/ + / ن ـَـك ـَـ/ ت ـَ              

                                                
  . ٨٠-٧٩القراءات القرآنیة(في ضوء علم اللغة الحدیث): ١) (

 



 
 

 
 

 

 ٤٦  

  

 املقطع   األولاملبحث 

                                    ×  
  ك ـَـ/ ت ـَـ ب/ + / ن ـَـ                      

  
  َكَتْبَنا َكَتَب + نا                        

  ك ـَـ/ ت ـَـ/ ب ـَـ/ + / ن ـَـَـ            
                                 ×  

  ـَـ/ ت ـَـ ب / + / ن ـَـَـك                    
  

ا        عند إسناد الفعل الماضي الصحیح األخر  ب)  ع الساكنة وھم ى أحد ضمائر الرف إل

ى  أّم،األصل في الفعل الماضي ھو البناء على الفتح .إلف االثنین ،وواو الجماعة  ا البناء عل

اة اإلتساق ،واالنسجام       ات ومراع ًا لمتطلب وت غیره فیأتي وفق اظ  ،ي الّص ى القواعد   والحف عل

ع   -حذف الحركة-اللغویة والمقطعیة ،فیبنى على السكون  ،وذلك إذا اتصلت بھ ضمائر الرف

واتصلت  ،المتحركة منعًا لتوالي أربعة متحركات ،ویبنى على الفتح إذا كان صحیح اآلخر   

بھ ألف االثنین ،ویبنى على الضم إذا اتصلت بھ واو الجماعة وھذا المسوغ البنائي ناتج عن 

ن ھشام:"     مّما ال اب ا ،ق ا بینھ ل  ثلة الحركات وتجانسھا فیم ْرَبانِ  الفع ى : َض و  مبن  األصل  وھ

اؤهُ  الماضي: أحدھما: نوعان فالمبنى، بخالفھ وھو وُمْعَرُب ى  وبن تح  عل َربَ  الف  " اوأمّ  كَض

واليَ  َكَراھُتھم أوَجَبُھ عاِرٌض فالسكون ونحوه " َضَرْبُت ع  ت ات  أرب ا  متحرك و  فیم  ةكالكلم  ھ

ذلك ، الواحدة  َرُبوا "  ضمة  وك واو"  لمناسبة  عارضة  " َض ة      )١(ال ك بالكتاب ل ذل ن تمثی .ویمك

  یة مع إجراء التغییر المقطعي الالزم:  الّصوت

  َكَتَبا :                      َكَتَب + ا نحو
  ك ـَـ/ ت ـَـ/ ب ـَـ/ + / ـَـَـ                   

                                        ×  
  ك ـَـ/ ت ـَـ/ ب ـَـَـ                           

  

                                                
  . ١/٢٧أوضح المسالك ،ابن ھشام األنصاري: ١)(



 
 

 
 

 

 ٤٧  

  

 املقطع   األولاملبحث 

  َكَتُبوا كتب + وا ونحو:                   
  ك ـَـ/ ت ـَـ/ ب ـَـ/ + / ـُـُـ                   

                                       ×  
  ك ـَـ/ ت ـَـ/ ب ـُـُـ                          

ِعَباَد اللَِّھ َأْیَن الَِّذیَن ُعمُِّروا َفَنِعُموا َوُعلُِّموا َفَفِھُموا  :"﴾ واعظًا﴿ ومن ذلك قولھ
َوُأْنِظُروا َفَلَھْوا َوُسلُِّموا َفَنُسوا ُأْمِھُلوا َطِویًلا َوُمِنُحوا َجِمیًلا َوُحذُِّروا َأِلیمًا َوُوِعُدوا َجِسیمًا 

  . )١(" ُعُیوَب اْلُمْسِخَطَةاْحَذُروا الذُُّنوَب اْلُمَورَِّطَة َواْل

... ،فالفعل الماضي ُأْمِھُلوا، َُسلُِّموا ،ُأْنِظُروا،َفِھُموا ،ُعلُِّموا ،َنِعُموا ،ُعمُِّروا  الشاھد فیھ

  ٌموا.َنِع  َم +وامثال : َنِع

ي عند علماء اللغة المتقدمین ھو اتصالھ بواو الجماعة فبني على الّصوتوالمسوغ 

ناسبة بین الواو وضم ما قبلھا ،وإن كان األصل فیھ أن یبنى على الفتح" الضم تجانسًا ،وم

" إّال أّن ھذا النسیج المقطعي في الصیغة ثقیل فتم إبدال الفتح إلى الضم لیتناسب مع َنَعَموا

  ي بین العالمة البنائیة والضمیر المتصل .الّصوت مالواو ،ویحقق االنسجا

 ي الحدیث فیمكن تفسیره وفقًاالّصوتالدرس  ا تفسیر ما حدث في ضوء معطیاتأّم 

یة التي تنّص على أّن الفعل " الماضي الذي ینتھي بمقطعین الّصوتللقاعدة المقطعیة 

مقطعھ األخیر، وحل الضمیر  قّمةقصیرین إذا اتصل بھ صائت"= ضمیر رفع"، حذفت 

وء الكتابة ،ویمكننا تمثیل ذلك في ض )٢(الصائت محلھا في إعادة التشكیل المقطعي"

  یة:  الّصوت

  ُموا.َنِع + وا  َمَنِع                       
  ـَـ/ + / ـُـُـ  ـ/ من ـَـ/ َع ـِ                

                                    ×  
  ـ/ م ـُـُـ َن ـَـ/ ع ـِ                     

                                                
  .الُمَوّرطة: الُمھلكة ،ُعّمُروا َفَنِعُموا: عاشوا فتنعموا. ٨٣/١٣٥نھج البالغة : ١)(
  .١٨العربیة:  أبحاث في أصوات٢) (



 
 

 
 

 

 ٤٨  

  

 املقطع   األولاملبحث 

ھ دون إبدال ،فبإبدالھ توالریب أّن الثقل واضح لو ترك الصائت القصیر على قّم   

 تمیل العربیة یة فضًال عن أّنالّصوتة عدد المقاطع في النطق ،مع قّل الخّفةحصل االنسجام و

 "صامتة أصواتًا أم حركات أكانت ،سواء المتماثلة األصوات توالي من التخلص إلى

  .)١(" النطق في المتماثلة واألصوات المقاطع تتابع صعوبة ھذا في والسبب

یة السابقة  الّصوتلفعل الماضي المسند إلى ألف االثنین فیعالج في ضوء القاعدة أما ا 

  مقطعھ األخیر ،وحّل الضمیر الصائت محلھا. قّمة المقتضیة حذف

  

 

سبب من األسباب مثل: الوقف لتتعرض بنیة الكلمة العربیة إلى اختالل في توازنھا  

سكون ،أو اتصالھا بكلمة أخرى ونحوه ،وحینئٍذ تتخذ اللغة العربیة في سبیل إعادة علیھا بال

؛إلعادة الكلمة إلى اإلطار المسموح بھ  ي السبل المتنوعةالّصوتوانسجامھا ،نسیج بنیتھا 

  ،من ذلك:

  أ) تقصیر الحركات،كما في المقطع المدید الخاص بالوقف .
"صامت + حركة + حركة + سمح بالمقطع ھا ال تمن خصائص اللغة العربیة أّن  

ص ح ح ب حدوث " " إال في حال الوقف ،فإذا طرأ موقف سّبص ح ح ص= "  صامت"
 )٢(لتصحح الخلل الطارئ العّلةح بھ ،فإّن اللغة تمیل إلى تقصیر " في غیر ما سبق السماص

 "ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ح" التي تتكون من ثالثة مقاطع: "في المدى،مثال ذلك " 

" قد وضع في الوسط وھذا محظور ،فإّن اللغة العربیة ص ح ح صولما كان المقطع "

ص ح الطویلة وتحویل المقطع إلى  العّلةتتخلص من ھذا المحظور بوساطة تقصیر 
.وھذا اإلجراء االنسجامي في النسیج المقطعي ُیعّد من الخصائص البنیویة للمقطع )٣(ص

في النطق ،قال د.فوزي الشایب :" فمن خصائص  ةالخّفالعربي السائر نحو االنسجام و

                                                
  .٢٧بحوث ومقاالت في اللغة ،د.رمضان عبد التواب: ١) (
  .٣٩١اللغوي: الّصوتینظر: دراسة ٢) (
  .٣٩١: المصدر نفسھینظر: ٣) (



 
 

 
 

 

 ٤٩  

  

 املقطع   األولاملبحث 

ھا تعمد إلى تقصیر الحركات الطویلة في المقاطع المغلقة باستمرار فیما البنیة المقطعیة ،أّن

  . )١(عدا باب داّبة وشاّبة " 

ُكُم اللَِّھ ِبَتْقَوى اللَِّھ الَِّذي َأْلَبَس ِعَباَد أوِصیُكْم ﴾ موصیًا بتقوى اهللا:"﴿قولھ من ذلك 
ِلَدْفِع اْلَمْوِت َسِبیًلا َلَكاَن  أواْلَمَعاَش َفَلْو َأنَّ َأَحدًا َیِجُد إلى اْلَبَقاِء ُسلَّمًا  َعَلْیُكُمالرَِّیاَش َوَأْسَبَغ 
َفِة َفَلمَّا الزُّْل َعِظیِمالَِّذي ُسخَِّر َلُھ ُمْلُك اْلِجنِّ َواْلِإْنِس َمَع النُُّبوَِّة َو ﴾﴿ داودَذِلَك ُسَلْیَماَن ْبَن 

 َخاِلَیًة ِقِسيُّ اْلَفَناِء ِبِنَباِل اْلَمْوِت َوَأْصَبَحِت الدَِّیاُر ِمْنُھ َرَمْتُھاْسَتْوَفى ُطْعَمَتُھ َواْسَتْكَمَل ُمدََّتُھ 
")٢( .  

اقص   َرَمْت َرَمى + ْت " الفعل الماضي: َرَمْتُھ"الشاھد فیھ ،فقد حذفت الم الفعل الن

دمون أّن سبب           وھي األلف المعتلة ة المتق اء اللغ رى علم اقص ،إذ ی ل الن د اتصالھا بالفع بع

  . )٣(الحذف ھو التقاء األلف الساكنة بتاء التأنیث الساكنة فتم التخلص من األلف 

درس    ض ال د رف وتوق دّ   الّص وت الم ذف وأّن ص ول بالح دیث الق اكن ؛ألّن  ي الح س

ون إال ق   أصوات المّد ة التك ا  ًامم صوائت طویل ون   للمق ا یك ة طع ،وم ون إّال   مقطع ال  قّم یك

ة         ة العربی ا النظری ي وقعت بھ ن األخطاء الت ذا م و تقصیر      ف، )٤(صائتًا ،وھ ا حدث ھ ل م ك

  للمصوت الطویل . 

د        ،ل عّلو ل السابق عن ي للفع ي النسیج المقطع د.عبد المقصود محمد التغیر الحادث ف

ص " مغرق في الطول "maatالمقطع الثاني "اتصالھ بتاء التأنیث تعلیًال مقطعیًا ،قائالًً :"إن 
ن   + م م + ص " ،واللغة ال تدخر وسعًا في التخلص منھ كلما أُتیح لھا ذلك ،وقد تخلصت م

ل  ُمصّوتھ ھذا المقطع المكروه بتقصیر حركتھ الطویلة " ط   " فصار المقطع طویالً   الطوی فق

"mat" "٥(" "م"لیصبح مصوتًا قصیرًا  "م م"" بتقصیر مصوتھ الطویل ص + م + ص( .

                                                
  .١٢٦یة في بناء الكلمة : الّصوتأثر القوانین ١) (
مایؤكل. والمراد الرزق  الُطْعمة ـ بالضم ـ: المأكلة، أي ،الریاش: اللباس الفاخر . ١٨٢/٣٣١نھج البالغة: ٢)(

  .المقسوم
  . ٧٦ینظر:المفتاح في الصرف ،عبد القاھر الجرجاني: ٣)(
  . ٤١٣- ٤١٢ي:الّصوتینظر:علم الصرف ٤) (
  .٢٧٢ - ٢٧١دراسة البنیة الصرفیة ،د.عبد المقصود محمد: ٥) (



 
 

 
 

 

 ٥٠  

  

 املقطع   األولاملبحث 

ن آخر             ة م ة الطویل زال الحرك ا اخت ھ یفسر لن ذا المقطع ،ورفضھا ل وكره اللغة العربیة لھ

  .)١(ل المقطع من طویل إلى طویل مغلقاألفعال المنقوصة عندما تلحق بھاء التأنیث لتحّو

  یة:  الّصوتویمكننا تمثیل ذلك بالكتابة    

  َرَمْت َرَمى + ْت                               
  ر ـَـ/ م ـًـ/+ ْت                               

                                          ×  
  ر ـَـ/ م ــَ ْت                                      

ھ ﴿    ي خطبت ان ف ادة      وباإلمع ع إلع ة المقط ي بنی ل ف ر الحاص ة التغی ﴾ ومالحظ

ال وازن وإص وتًا   الت جمًا ص ًا ومنس ده متالئم ي نج اطق العرب یغھ الن ذي ال یستس ل ال ح الخل

سي وھذا مجاز عقلي نسبة إلى اآللة، والمعلوم ﴾ الرمي إلى الِقومعنًى ،فقد نسب اإلمام ﴿

 ًاتخیب بل تصیب ؛ألّن التنفیذ والسرعة فیھا واجبان كونھما أمر الھی سي الفناء الأّن رمیة ِق

َتْقِدُمونَ َفِإَذكْن فیكون ذا مناسب لتقصیر     )٢(ا َجاء َأَجُلُھْم َال َیْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َیْس ،وھ

أخیر    اْسَتْوَفى ُطْعَمَتُھ َواْسَتْكَمَل ُمدََّتُھ قد" بنیة المقطع الطویل ؛ألّن المرمّي "  فال مسوغ للت

 ومعنًى.      طلوب صوتًا" وھذا غیر مَرَماْت،ولو بقي المقطع على طولھ لكان فیھ ثقل واضح"

ي    اویلحظ كیف كانت اللغة العربیة بنظامھ  ،ومتكلمیھا جادین في إخراج نسیج مقطع

ع   ة م اتھم األدائی ي طموح جم یلب دّیةمنس ل    قص ة ،والثق ن الكراھ دة ع ا بعی ر منھ ي الكثی ف

  والخلل.

سم ومن األمثلة األخرى في إعادة التوازن عن طریق تقصیر الحركات،ما یحصل لال 

المنقوص في حالتي الرفع والجر عندما یكون غیر معرف بال ،أو اإلضافة نحو: ھذا قاٍض 

  ومررت بقاٍض . 

أوِصیُكْم ِعَباَد اللَِّھ ِبَتْقَوى اللَِّھ الَِّتي ِھَي الزَّاُد َوِبَھا اْلَمَعاُذ َزاٌد  ﴾:"﴿من ذلك قولھ 
  . )٣("ُع َداٍع َوَوَعاَھا َخْیُر َواٍع َفَأْسَمَع َداِعیَھا َوَفاَز َواِعیَھاُمْبِلٌغ َوَمَعاٌذ ُمْنِجٌح َدَعا ِإَلْیَھا َأْسَم

                                                
  .١٢٧یة في بناء الكلمة: الّصوتینظر:أثر القوانین ١) (
  ٣٤األعراف : ٢) (
  . ١١٤/٢١٢بالغة /نھج ال ٣)(



 
 

 
 

 

 ٥١  

  

 املقطع   األولاملبحث 

ى رأي    ،واٍع داٍعالشاھد فیھ: "  ون عل اء ،ون " جاءا في محل جر باإلضافة فحذفت الی

ا     ك الی تثقال تحری ى اس بالضم ،أو   ءعلماء اللغة المتقدمین ،لذا یرجع سیبویھ سبب الحذف إل

  . )١(ھا من اإللف والالمكیر نتیجة لخلّوالكسر مع تنوین التن

" وواعي،داعي "واٍع أصلھما ،وأّن االسم المنقوص في داٍع  في حین یرى المحدثون

 العّلةوالحركة التي بعد صوت ،أعني الحركة التي ھي بعد عین الكلمة  -اتحدت الحركتان ،

" مدیدغرق في الطول"وذلك بعد حذف الیاء بفعل االنزالق بینھما، فنشأ عن ذلك مقطع م -

" وھذا المقطع مكروه في العربیة ،وتلجأ العربیة إلى التخلص منھ بتقصیر ص+ح ح+ص"

" وجعلھ مصوتًا قصیرًا ،حركة قصیرة فصار شكل الحركة الطویلةالمصوت الطویل "

  .)٢(" ص+ح+صالمقطع "

ذا ذھب    ر ،        ،د.وإلى ھ ي التنكی وین ف ائًال:"وإذا أضفنا التن ب البكوش ق أصبحت  الطی

  . )٣(" "َداِعْن =َداٍعَداِعینالكسرة الطویلة في مقطع مغلق فتقّصر"

  یة اآلتیة: الّصوتویمكن توضیح ذلك بالكتابة 

  داعي + ن                                  
  د ـَـَـ/ ع ـِـ ن د ـَـَـ / ع ـِـِـ ن  د ـَـَـ/ ع ـِـ ي/ ـِـ ن 

                                                 ×              
  واعي + ن                                  

  و ـَـَـ/ ع ـِـ ن و ـَـَـ/ ع ـِـِـ ن ـ ي/ ـِـ ن و ـَـَـ/ ع ـِ
                                                     ×               

ا من خالل إعادة تشكیل مقاطعھا م كیف تحافظ اللغة العربیة على بنیتھتقّد مّماویظھر 

فتاتي منسجمة متوازنة خفیفة تطرب إذن السامع ،یة الّصوتلتنسجم مع متطلباتھا الذوقیة ؛

  ؛ألّنھ متذوق یعتمد على اإلیجاز. 

ى         ةالسابقوفي البنى  ًا إل ة ذوقی اطع ثقیل ة مق ن ثالث دل م حصل اختزال في المقاطع فب

ذه   وتیًا ،وھ جمین ص ین منس ین خفیف ة مقطع ذوق انعكس الخّف ة   توالت ى والدالل ى المعن عل
                                                

  . ٤/١٨٣ینظر:الكتاب : ١)(
  .٢٧٨ـ ٢٧٧ینظر: دراسة البنیة الصرفیة:  ٢)(
  . ١٥٩التصریف العربي من خالل علم األصوات الحدیث ، د.الطیِّب البكُّوش : ٣)(

 



 
 

 
 

 

 ٥٢  

  

 املقطع   األولاملبحث 

و إلى التقوى ھو اهللا سبحانھ ؛ يفجاءت متطابقة ،ألّن الداع دّ  وھ د  إسماعاً  المسمعین  أش  ،وق

 القرآنّیة اآلیات من آیة وغیر، السماویة الكتب من واحد غیر في إلیھا وندب كثیرًا إلیھا دعا

ن  ا م ھ جملتھ بحانھ قول َزوَُّدوْا َف :س ا  َوَت وِن َی َوى َواتَُّق زَّاِد التَّْق َر ال اِبلأوِإنَّ َخْی  )١(ي اَألْلَب

 اّلذین اللَّھ داعي إلى المسارعین رئسا ومن، منھم األعّم أو، والمرسلون، األنبیاء واٍع خیرو،

ي بین إسماع الداعي واستجابة الواعي فحصل االنسجام النّص، )٢(اإلنسانیة القوابل أفضل ھم

  . التواصل ؛بل إغالق في الدائرة بینھما دون غیرھم  فال طول في،

  

  ین ص من التقاء الساكنب)التخّل
اء الساكن  مقطعي تجّنیقتضي نظام اللغة العربیة في بناء نسیجھا ال ا وُ ین كّلب التق د جِ م

یاق  ي الس وتف و  إّال،ي الّص التین:"الوقف نح ي ح ٌل  ف ْوٌل َفْص ُھ َلَق اْلَھْزلِ *ِإنَّ َو ِب ا ُھ  )٣(َوَم

دٌَّد،      األّول،والثانیة إذا كان الساكن )٤(  الرَّْحمـِن الرَِّحیِم،ونحو ده حرف مش ّد وبع حرف م

ن التقى ساكنان فیما سوى ذلك وجب  إ،ف )٦( ُتَحاجُّونِّي ِفي الّلِھَأ،و )٥( َوَال الضَّالِّیَننحو

وحذفھ إذا كان حرف مّد ، صحیحًا إذا كان حرفًا األّولبتحریك ، نیص من التقاء الساكنالتخّل
)٧(.  

ي من دون أن یكون الّصوتین یعني أن یتتابع ثالثة صوامت في السیاق قاء الساكنوالت 

وت " بإسكان المیم وتشدید العین ،فیكون تتابعھا ّماِنعبینھما فاصل بصائت ،نحو"  ق  الّص ي وف

  التشكیل األتي:

  

  ن ـِـ ع  م/ م ـًـ                            
  ح ص ص/ ص ح ح  . ص

                                                
  . ١٩٧البقرة : ١) (
  . ٨/٥٠ینظر:منھاج البراعة في شرح نھج البالغة ،السید حبیب اهللا الخوئي : ٢)(
  . ١٤-١٣لطارق :ا ٣)(
  . ٣الفاتحة :٤) (
  . ٧الفاتحة :٥) (
  . ٨٠األنعام : ٦)(
  . ٢١٢ینظر:المدخل إلى علم أصوات  العربیة: ٧)(



 
 

 
 

 

 ٥٣  

  

 املقطع   األولاملبحث 

  
فیلحظ تتابع"ع . م . م " من دون فاصل بصائت ،وقد توزعت ھذه الصوامت على   

ید وھو مقطع مز ص ح ص ص""األّول" خاتمة المقطع ع ، ممقطعي ھذا التركیب ،فكان"

" وھو مقطع طویل  ص ح حالثانیة بادئة المقطع الثاني "  " م " مقفل بصامتین في حین أّن

.ومن الواضح أّن  )١(التتابع في النسیج المقطعي مرفوض في اللغة العربیة  مفتوح ،وھذا

ي فیھ بعض الصعوبة ؛ألّن الصائت سواء كان قصیرًا أم طویًال الّصوتنطق ھذا التتابع 

 أعنى أبعاضھا، تأخذ كأّن وذلك یربط الصوامت بعضھا ببعض ،وفي ھذا یقول الرضي :"

  . )٢(" تتسق لم ولوالھا الحروف، نیب بھا ،فتنظم الحركات

وھذا یعني أّن الصوائت تساعد على إعادة توازن النسج المقطعي ألعضاء النطق في  

ت الصوامت     مّماخر بطریقة أسھل آاالنتقال من موضع صامت إلى موضع صامت  و كان ل

وت متجاورة "ولصعوبة النطق بساكنین متوالیین كان ھذا التتابع  ادرًا ؛ألّن المتحرك   الّص ي ن

أّن تتابع ساكنین یجعل المتكلم یبطئ في كالمھ لذا كان  .في الكالم من الساكن.. أكثر وقوعًا

  . )٣(التحریك معاقبًا لإلسكان لیعتدل الكالم"

ویمكن معالجة موضوع التقاء الساكنین من خالل حقائق النظام المقطعي للغة العربیة 

  من ذلك:

عند  "َیُشدُّ"عل المضارع المضعَّف ً ،كالفصحیحا األّولما یكون فیھ الحرف ) ١

فیكون في آخره مقطع ال تستسیغھ اللغة  "لم َیُشْدْد"یصبح  "لم"دخول الجازم علیھ نحو 

  .)٤(العربیة إال في الوقف دون الوصل وھو المقطع المزید

ْم آِخٌذ ِبُغْصٍن َأْیَنَما اْفَتَرُقوا َبْعَد ُأْلَفِتِھْم َوَتَشتَُّتوا َعْن َأْصِلِھْم َفِمْنُھ ﴾:"﴿قولھ من ذلك 
لى َسَیْجَمُعُھْم ِلَشرِّ َیْوٍم ِلَبِني ُأَمیََّة َكَما َتْجَتِمُع َقَزُع اْلَخِریِف اَماَل َماَل َمَعُھ َعَلى َأنَّ اللََّھ َتَع

َأْبَوابًا َیِسیُلوَن ِمْن  ُیَؤلُِّف اللَُّھ َبْیَنُھْم ُثمَّ َیْجَمُعُھْم ُرَكامًا َكُرَكاِم السََّحاِب ُثمَّ َیْفَتُح َلُھْم

                                                
  . ١٦٩-١٦٨ینظر:التقاء الساكنیین في اللغة العربیة (دراسة صوتیة)، أمال الصید : ١)(
  . ٢/٢١١شرح الشافیة ،رضي الدین االسترابادي: ٢)(
  . ١٧٠-١٦٩یین في اللغة العربیة (دراسة صوتیة)،:التقاء الساكن ٣)(
  . ٩ینظر:أبحاث في أصوات العربیة: ٤)(



 
 

 
 

 

 ٥٤  

  

 املقطع   األولاملبحث 

َسَنَنُھ َرصُّ  َعَلْیِھ َأَكَمٌة َوَلْم َیُردَُّمْسَتَثاِرِھْم َكَسْیِل اْلَجنََّتْیِن َحْیُث َلْم َتْسَلْم َعَلْیِھ َقاَرٌة َوَلْم َتْثُبْت 
  . )١(" َطْوٍد َوَلا ِحَداُب َأْرٍض

  ـَـ / ر ـُـ د/ د ـُـ ي   َیُردُّاألصل فیھ  "َلْم َیُردَّالشاھد فیھ"   
" مقطع قصیر مفتوح + مقطع طویل مغلق + مقطع قصیر مفتوح" = " ص ح/ ص ح 

  ص/ ص ح" .
ر غّیعربي ،بید أّن دخول الجازم علیھ وھذه المقاطع مؤتلفة حسب النسیج المقطعي ال 

مقطع غیر مرغوب فیھ في العربیة وھو المقطع  فضًال عن وجودمن البنیة المقطعیة ،

  غیر المستساغ إال في الوقف وفق التشكیل األتي: یدالمز

  ص ح/ ص ح ص ص .  ي ـَـ / ر ـُـ د د  ْد َلْم َیُرْد     
" ،وھذا الیكون إال في ص ح ص صد في آخر الفعل مقطع غیر مرغوب فیھ"ِجُو إذ

وتصحیح الخلل في البنیة المقطعیة من أجل انسجامھا ، نجل إعادة التوازأالوقف ،ومن 

  :)٢(ي تسلك العربیة طریقین للتخلص من ھذا المقطع في ھذه الحالة وتالّص

" ،فیكون الفعل مكونًا من ْدُدَلْم َیْرى "لاألو/ إعادة الفعل إلى بنیتھ المقطعیة األّول

  مقطعین من الطویل المغلق

  ي ـَـ  ر/ د ـُـ د   .                        
  .    ص ح ص / ص ح ص                       

" ،فیكون مؤلفًا من ثالثة مقاطع متناسبة َد ـ َیُردَّْدَلْم َیُراآلخر/ إضافة حركة في آخره"

  مع النظام المقطعي للغة العربیة 

  ي ـَـ /  رـُـ د/ د ـَـ   .                      
  .   ص ح/ ص ح ص/ ص ح                      

  

                                                
الُركام:  ،الَقَزع ـ محركًا ـ: القطع المتفرقة من السحاب، واحدتھ قزعة بالتحریك . ١٦٦/٣٠٢نھج البالغة : ١)(

سماه اهللا َسْیل الَعِرم الذي عاقب اهللا  السحاب المتراكم. والمستثار: موضع انبعاثھم ثائرین. وسیل الجنتین ھو الذي
  .األرضبھ سبأ على ما بطروا نعمتھ فدّمَر ِجنانھم وحّول نعیمھم شقاء. والقاَرة ـ كالَقَراَرةـ: ما اطمأن من 

  . ٣٩٢اللغوي: الّصوت،ودراسة  ٢١٣-٢١٢ینظر: المدخل إلى علم أصوات  العربیة: ٢)(



 
 

 
 

 

 ٥٥  

  

 املقطع   األولاملبحث 

ن ذلك الفعل المضارع المشتق من ،م حرف مّد األّولما یكون فیھ الحرف ) ٢

األجوف الثالثي :قال وباع ،مضارعھما یقول ویبیع ،وحین یدخل الجازم علیھما یسكن آخر 

فیصبح:  األّولفیتخلص من التقائھما بحذف ،التقى ساكنان  - ھنا-و لم یقْوْل ،ولم یبْیْعالفعل: 

  . لم یقْل ،ولم یبْع

ِھَد َمَعَنا ِصفِّیَن َفَقاُلوا ِمنَّا َمْن َشِھَد َوِمنَّا َمْن َلْم َأ ُكلُُّكْم َش ﴾ :"﴿قولھ مثال ذلك  
لَِّم ُكلا َیْشَھْد َقاَل َفاْمَتاُزوا ِفْرَقَتْیِن َفْلَیُكْن َمْن َشِھَد ِصفِّیَن ِفْرَقًة َوَمْن َلْم َیْشَھْدَھا ِفْرَقًة َحتَّى ُأَك

َأْمِسُكوا َعِن اْلَكَلاِم َوَأْنِصُتوا ِلَقْوِلي َوَأْقِبُلوا ِبَأْفِئَدِتُكْم ِإَليَّ ِمْنُكْم ِبَكَلاِمِھ َوَناَدى النَّاَس َفَقاَل 
  . )١(" َفَمْن َنَشْدَناُه َشَھاَدًة َفْلَیُقْل ِبِعْلِمِھ ِفیَھا

" دخل الجازم علیھما فحذف یكوُن ،ویقوُل،واألصل فیھما " "َفْلَیُقْل، َفْلَیُكْنالشاھد في"

ي الّصوت؛اللتقاء الساكنین فأصبحا على صیغتھما المذكورة ،وھذا التعلیل  الواو العّلةحرف 

 -الصوائت الطویلة  –والیاء واأللف  الواو أّن ،إذ یرون )٢(ذھب إلیھ علماء اللغة المتقدمون

بالسكون أي اللتقاء الساكنین على اعتبار أن تلك  شكّلتحذف إذا جاء بعدھن صامت ُم

  .)٣(والحركة ،بل السكون ھا صوامت تقالصوائت كأّن

وعلیھ ، ًاحركة طویلة لیس ساكن المّد صوت أّن في ذلك وخالفھم المحدثون إذ یرون 

: أي ،ة الطویلة ما ھو تقصیر للعّلإّن؛والیاء  الواوسقوط  مَّساكنین ،ومن َثاللتقاء الد وفال وج

سبب خداع الكتابة في ھذا الوھم ب متقدمونوقد وقع الة قصیرة تجانسھا ،تحویلھا إلى عّل

  .)٤(العربیة 

ًا       فالخلیل یتصور أنّ    ب ألف ذي رآه یكت ل ال ل األصوات     ،الصائت الطوی ن قبی ھو م

ذلك      یس ك ة ،ول ة یرتبطان     ألّن؛الصامتة من حیث قبولھا السكون والحرك السكون والحرك

  .)٥(ال بالصوائت ،بالصوامت 

                                                
  . ١٢٢/٢٢٥نھج البالغة : ١)(
  . ١٠/٦٨،وشرح المفصل: ٣/١٦٧،والمقتضب: ٤/١٥٧الكتاب:ینظر: ٢)(
  . ٤/١٥٧،والكتاب : ٩٤ – ٩٣:  ،د.حلمي خلیل ي عند الخلیلالّصوتینظر:التفكیر ٣) (
  . ٣٧-٣٦: ،د.جواد كاظم ینظر:تجاور الصوامت في العربیة قراءة أخرى ٤)(
  . ٩٤ – ٩٣ي عند الخلیل : الّصوتینظر:التفكیر ٥) (



 
 

 
 

 

 ٥٦  

  

 املقطع   األولاملبحث 

ل أنّ     رى الخلی یھن     وی ة إذا لق قوط الصوائت الطویل ام     س انون ع و ق ن ،ساكن ھ ولك

ین   الّصوت،فالتتابع  تقصیرھن ھو القانون ال سقوطھن الواقع أّن ي الفعل َیُكنْ "ي المتكون ف  َفْل
ذا              "َفْلَیُقْل، ھ ؛ل ون فی ع أن یك ع یمن ي موق ل بصامت ف د مقف ون مقطع مدی ھوعبارة عن تك

مقطع المدید المقفل فیتحول ال،ص منھ بتقصیر زمن النطق بالصامت الطویل في كلیھما یتخّل

  یة اآلتیة: الّصوت،ویمكن توضیح ذلك في ضوء الكتابة  )١(إلى مقطع طویل مغلق 

  

  ي ـَـ/ ق ُُـُـُ / ل ـُـ ، دخل علیھ الجازم  ،األصل فیھ یقوُلَفْلَیُقْل 
  ص ح/ ص ح ح/ ص ح  .                           

  ي ـَـ/ ق ُُـُـُ ل  َفْلَیُقْل
  ص ح ح ص  ،مقطع مرفوض "مدید مقفل" ص ح/          

  ي ـَـ/ ق ــُ ل         
  ص ح/ ص ح ص  ،مقطع مقبول "طویل مغلق" .         

ب          ي طال ن أب ي ب ان عل ر البی ة أمی ع لطائف بالغ ﴾ ،نجد لطائف انسجامیة   ﴿ وم

  نعم النظر فیھا نلمس منھا:أصوتیة مقطعیة ،لمن 

ف ،والوق      -١ ي الوق د یحصل ف ھ    المقطع المدی ر مستساغ ؛ألّن ا غی د  ﴿ ف ھن ﴾ یری

ة     ن النطق واإلجاب اإلجابة منھم قصیرة ،فراعى في ذلك البنیة المقطعیة التي یقصر فیھ زم

ھ"     ،وتظھر الحجة بدلیل أّنھ كان قد فرقھم فرقتین ،ثّم نھم االستماع ل اَس   طلب م اَدى النَّ َوَن
ُتوا ِلقَ     اِم َوَأْنِص ِن اْلَكَل ْل        َفَقاَل َأْمِسُكوا َع َھاَدًة َفْلَیُق ْدَناُه َش ْن َنَش يَّ َفَم َدِتُكْم ِإَل وا ِبَأْفِئ ْوِلي َوَأْقِبُل

ْم "  مَّ َكلََّمُھ ا ُث ِھ ِفیَھ اَل " ﴾ ﴿ِبِعْلِم ِھ َأْن َق ْن ُجْمَلِت ٍل ِم اٍم َطِوی َد  ﴾﴿ِبَكَل وا ِعْن ْم َتُقوُل َأَل
ِإْخَواُنَنا أو َأْھُل َدْعَوِتَنا اْسَتَقاُلوَنا َواْسَتَراُحوا  ِدیَعًةَرْفِعِھُم اْلَمَصاِحفَ ِحیَلًة َوِغیَلًة َوَمْكرًا َوَخ

 ِإیَماٌن إلى ِكَتاِب اللَِّھ ُسْبَحاَنُھ َفالرَّْأُي اْلَقُبوُل ِمْنُھْم َوالتَّْنِفیُس َعْنُھْم َفُقْلُت َلُكْم َھَذا َأْمٌر َظاِھُرُه

                                                
،والتقاء الساكنیین في  ٢٢٣(دراسة في أصوات المد العربیة)،د.غالب المطلبي :ةصوات اللغویینظر:في األ ١)(

  . ٦٢اللغة العربیة(دراسة صوتیة)،:



 
 

 
 

 

 ٥٧  

  

 املقطع   األولاملبحث 

وا       ُھ َرْحَمٌة َوآِخُرأّولَوَباِطُنُھ ُعْدَواٌن َو ِریَقَتُكْم َوَعضُّ وا َط ْأِنُكْم َواْلَزُم ى َش َأِقیُموا َعَل ُه َنَداَمٌة َف
  . )١(...." َعَلى اْلِجَھاِد َبَنَواِجِذُكْم

یوحي بإغالق كل طرق الغي  " الطویل المغلق بصامت" التعدیل المقطعي الناتج  -٢

  . ﴾ھ ﴿ة علیھم من قبلاستمرار بعد بیان الحّجال ال إمداد فیھ و ْنأو،

ھ    كیف تخّل ینالسابقویظھر من المسلكین    ا تمتلك صت اللغة من المقطع المحظور بم

ي االنسجا      ل ف ي تحدث الخل أجرت    ممن مرونة في احتواء المقاطع الطارئة الت ي ،ف المقطع

لتحقیق التوازن في نسج الكلمات العربیة التي ال یسمح نظامھا المقطعي بوجوده ؛التغییرات 

ع         ،ن معینة في أماك إّال ق م ي تتواف ر ؛ك ن التغیی وع م فإذا جاءت في غیرھا وجب إجراء ن

  .   ھاوخصائص قواعد البنیة المقطعیة العربیة

 

قصد بھ" حذف صوت من البنیة اللغویة ،أو ھو إسقاط یقع في أحد مقطعین ُی 

 المتماثلة، المقاطع توالي من التخلص إلى العربیة اللغة تمیل ،إذ )٢(متجاورین، متماثلین "

 في المتماثلة واألصوات المقاطع تتابع صعوبة" ذلك ھو في والسبب،منھا  ًاواحد فتحذف

 ،أو متماثلة الصامتة أصواتھما مقطعان، توالى إذا ،ویرى بروكلمان :أّنھ" )٣("النطق

 االرتباط ،بسبب منھما بواحد ىكتفُی ھ،فإّن الكلمة أّول في اآلخر بعد ،الواحد جدًا متشابھة

  . )٤("بینھما الذھني

یر     ى  ،د.ویش یس إل راھیم أن ّمإب ة تس اھرة لغوی دثین لظ رض المح دھم ع ى عن

"Hopologyاجتزاء بعض أصوات الكلمة اختصارًا لبنیتھا ،وتیسیرًا للنطق    " وھي تخّص

ذي مسّ   بھا ،ویرجعون سبب ذلك كّل اء الك  ھ إلى التطور ال رأوا أّن مسار تطور     بن ات ،ف لم

ي          ث ف خیم ،فالبح ر والتض و التكثی زال ،ال نح ار واالخت و االقتص و نح ات ینح ة الكلم بنی

الموضوع یفضي إلى أّن اللغات في أقدم صورھا ،كانت تستعمل كلمات طویلة البنیة، كبیرة 

                                                
  . ١٢٢/٢٢٥نھج البالغة :١) (
  .١٦٦ي للظواھِر النحویِة :الّصوتالتفسیر  ٢)(
  . ٢٧: اللغة في ومقاالت بحوث ٣)(
  .٧٩ ان،كارل بروكلم السامیة اللغات فقھ٤) (



 
 

 
 

 

 ٥٨  

  

 املقطع   األولاملبحث 

قلیلة ة ،فأصبحت قصیرة البنیتعرضت عبر العصور للتقلیص  الحروف ،متعددة المقاطع ،ثّم

ة نحو أیسر     ھذا نتیجة میل اإلنسان العام في كّل المقاطع ،وقد تّم شؤونھ الحیاتیة ومنھا اللغ

  .)١(وبذل أقل مجھود،السبل 

تخّل   ق ال ن طرائ ذف ،وم ال الح والي األمث ن ت ھص م ي ومن ون ف ذف الن ال ح  األفع

ذا الن      التوكید نون بھا اتصل إذا الخمسة واب ھ د الت ن الحذف   ،ووصف د.رمضان عب وع م

  .)٢(العربیة في مطرد الزم بأّنھ

: " ن قائًالیراه علماء اللغة المتقدمووأوضح ابن عقیل ھذا النوع من الحذف حسب ما 

 قبل ما ،حرك مخاطبة یاء ،أو جمع واو ،أو اثنین ألف بھ صلاّت ،إن بالنون المؤكد الفعل

 أو واوا كان إن الضمیر ،ویحذف ربالكس الیاء قبل وما بالضم الواو قبل ،وما بالفتح األلف

 ھند ویا تضرُبنَّ؟ ھل زیدون ویا، تضربانِّ؟ ھل زیدان یا: ،فتقول ألفًا كان إن ،ویبقى یاء

 النون ،فحذفت تضربیَننَّ ،وھل تضربوَننَّ ،وھل تضرباِننَّ ھل: واألصل، تضرِبنَّ؟ ھل

 تضرِبنَّ ،وھل تضرُبنَّ ھل: ار،فص الساكنین اللتقاء والیاء الواو حذفت ،ثّم األمثال لتوالي

 والكسرة الواو، على دالة الضمة وبقیت ؟ تضربانِّ ھل: فصار لخفتھا، األلف تحذف ولم،

  . )٣(" الیاء على دالة

ِإنَّ ِفي ُسْلَطاِن اللَِّھ ِعْصَمًة ِلَأْمِرُكْم َفَأْعُطوُه َطاَعَتُكْم َغْیَر ُمَلوََّمٍة " :﴾﴿من ذلك قولھ 
َأَبدًا َحتَّى  َرٍه ِبَھا َواللَِّھ َلَتْفَعُلنَّ َأْو َلَیْنُقَلنَّ اللَُّھ َعْنُكْم ُسْلَطاَن اْلِإْسَلاِم ُثمَّ َلا َیْنُقُلُھ ِإَلْیُكْمَوَلا ُمْسَتْك

  . )٤("  َیْأِرَز اْلَأْمُر إلى َغْیِرُكْم

َعُلوَننَّ َتْف مشددة َعُلون+"ّن" التوكید الَتْف األّول،واألصل في  " َلَتْفَعُلنَّ الشاھد فیھ"

 َّل وعّل، الساكنین اللتقاء الواو حذفت ثّمبعد حذف النون لكراھة توالي األمثال ، َتْفَعُلن

 أو الخفیفة النون فیھ أدخلت ،ثًم مرفوعًا الجمیع فعل كان وإذاالحذف إذ قال:"  ھذاسیبویھ 

                                                
  .١٢٤،واالقتصاد المورفونولوجي:  ٧٧ -٧٦ینظر: من أسرار اللغة ،د. إبراھیم أنیس ١) (
       . ١٧٩،وظاھرة الحذف في الدرس اللغوي: ٣٨: اللغة في ومقاالت بحوثینظر:٢) (
  . ٣/٣١٤شرح ابن عقیل ،ابن عقیل : ٣)(
  ،یأرز:یرجع . ٣٠٧- ١٦٩/٣٠٦نھج البالغة : ٤)(



 
 

 
 

 

 ٥٩  

  

 املقطع   األولاملبحث 

 نونات ثالث فیھ اجتمعت ھ؛ألّن نَّ،ولتذھُب ذاك لتفعُلنَّ :قولك وذلك، الرفع نون ،حذفت الثقیلة

  . )١("استثقاال ،فحذفوھا

  یة اآلتیة:الّصوتویمكن توضیح ذلك بالكتابة 

  َعُلوَنْنَن " .َتْفَعُلوَننَّ " َتْف َعُلون +" ّن " التوكید المشددةَتْف
  ت ـَـ ف/ ع ـَـ/ ل ـُـُـ/ ن ـَـ ن/ ن ـَـ  الفعل مؤكد بنون التوكید قبل الحذف 

  
  / ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ص ح  .ص ح ص 

  
   َعُلوّن َتْف

  ت ـَـ ف/ ع ـَـ/ ل ـُـُـ ن / ن ـَـ   الفعل بعد حذف نون رفع الفعل كراھة توالي األمثال .
  ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح ص /ص ح

والنون التي حذفت ھي نون األفعال الخمسة ،ولم تحذف نون التوكید " لفوات 

 دلیًلا والكسرة الضمة وبقیت الساكنین، اللتقاء والیاء حذفت الواو ثمالمقصود منھا بحذفھا 

  . )٢(" المحذوف على

                                         َتْفَعُلنَّ
  الواو والنون " .   "ت ـَـ ف/ ع ـَـ/ ل ـُــ ن / ن ـَـ  بعد حذف الواو اللتقاء الساكنین 
  ص ح ص/ ص ح/ ص ح  ص /ص ح . 

  

و   ونرى أّن ما ذكر  م ن حذف للواو لمنع التقاء الساكنین في غیر محّلھ ،والصواب ھ

درج     ي ال ھ ف ل"  مقطع مرفوض "   " ص ح ح ص"وجود مقطع غیر مرغوب فی د مقف  مدی

  والذي حصل ھو تقصیر الصائت الطویل من أجل إعادة توازن ،وانسجام البنیة المقطعیة

  مقطع مقبول (طویل مغلق)    ص ح/ ص ح ص      

  
                                                

  . ٣/٥١٩الكتاب: ١)(
  . ١/٩٢حاشیة الصبان ،الصبان: ٢)(

 



 
 

 
 

 

 ٦٠  

  

 املقطع   األولاملبحث 

    َعُلوّنَتْف
  مقطع مرفوض (مدید مقفل)    ت ـَـ ف/ ع ـَـ/ ل ـُـُـ ن / ن ـَـ

                          × 

  ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح ص /ص ح
                                         َتْفَعُلنَّ

  یحول إلى مقطع مقبول (طویل مغلق)    ت ـَـ ف/ ع ـَـ/ ل ـُـ ن / ن ـَـ

  ص ح .ص ح ص/ ص ح/ ص ح  ص /
  

ذا  ن ھ ح م دیتض ي أن المقطع المدی ل المقطع ذه ص ح ح ص"  التحلی ط ھ د توس " ق

ي ؛   ،البنیة المقطعیة  ا وانسجامھا المقطع ا فأحدث فیھا اضطرابًا ،وأخل بتوازنھ استدعى   مّم

ع       اج مقطع منسجم م ل ؛إلنت إجراء تغییر في البنیة المقطعیة ،وذلك بتقصیر الصائت الطوی

  وا في التفسیر الكلي .فقد أصابوا النتیجة واخطأعیة العربیة ،خصائص البنیة المقط

ي الداللي ؛ ألّن في وتي المقطعي بجانب النّصّصالنسجام االل وجود ظ المتأّمویلح

  وتقصیر الصائت الطویل یحصل :،حذف النون 

  یة مع انسجامھا .الّصوتقلة في عدد المقاطع  -١

ي اللسان ،وھذا ینعكس على داللة الفعل التي ف الخّفةو،السرعة في األداء النطقي  -٢

أو ملل ،والدلیل وجود ،یقتضى فیھا انجاز الفعل بسرعة مع التأكید علیھ من دون تأخیر 

  فناسب ذلك التأكید .،والالم الواقعة في الفعل لجواب القسم ،القسم 

  

ام ﴿    ب اإلم ي خط ع ف ظ أّن المقط ّدم نلح ا تق وء م ي ض ات  وف ق متطلب اء وف ﴾ ج

ال      الّصوتتساق ،واالنسجام اإل ة ؛ف ة ،والمقطعی د اللغوی ى القواع ي  صعوبة ي ،والحفاظ عل  ف

ي   مقاطع تتابع خطبھ ؛فقد كان في استعمالھ للمقطع جاد في إخراج نسیج مقطعي منسجم یلب

ع   ة م ھ األدائی دّیةطموحات ي  قص اف ري     أكثرھ ل ،فیج ل ،والخل ة ،والثق ن الكراھ دًا ع بعی

ا المقطعي بوجوده إالّ      التغییرات في نسج ال ي ال یسمح نظامھ ة الت اكن    كلمات العربی ي أم ف



 
 

 
 

 

 ٦١  

  

 املقطع   األولاملبحث 

تتوافق مع قواعد ،وخصائص البنیة المقطعیة العربیة ،فجاءت مقاطع خطبھ منسجمة صوتیًا 

امع ؛    رب إذن الس ة تط ة خفیف ال       ،ومتوازن ي الجم ة ف ًا غای یابًا عفوی اظ انس اب األلف ،ِلتنس

  .والعذوبة ،
  



 
 

 
 

 

 ٨٨  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

  

ا َممن مجاالت علم وظائف األصوات ؛ِل ًامھّم یة مجاًالالّصوتالفاصلة  عدُُّت 

وص األدبیة النّصي ،وتنوعھ في الّصوتفي بناء التشكیل  مھّم أثرتؤدیھ من 

وص النّص،منھا خطب نھج البالغة ،إذ تعمل على تنظیم نھایة الجمل ،أو 

  . ثیروتجعلھا في نسق موسیقي یؤثر في المتلقي أجمل تأ،

القرآنیة  الفواصلن الكریم ،فآومصطلح الفاصلة شاع استعمالھ في القر 

 ویشیعلمقاطع توجب حسن إفھام المعاني ،متشاكلة في ا أصواتھي ،

 السَّْجع ،وقرینة الشعر في كالقافیة، إطالقھا على آخر كلمة تختم بھا اآلیة

 آخر كلمة ھاعّد الذي) ھـ٤٤٤: ت(الداني عمرو ألبي خالفًا، )١(النثر في

 آخرفي  كلمةفال، جمل عدة على الواحدة اآلیة تشتمل قد إذ؛ )٢(الجملة

 ،لیعرف اآلیة في كلمة آخر الفاصلةوقد تكون ، لھا فاصلةقد تكون  الجملة

  . لھا السابقة اآلیة بتمام الجدیدة اآلیة بدء بعدھا

ر    مَ ِل؛ي التي شاعت في التعبیر القرآن  ةیالّصوتوھي من الظواھر البدیعیة  ن أث ا م ا لھ

الم فّع ق الك ي نس دال،ال ف اطع  واعت امع ،المق اه الس ذب انتب اظ  ،وج اع األلف الل إیق ن خ  م

ي   نصّ واإلیقاع ف لّ       ال ن ك د تحرر م ریم ق ي الك دّ     القرآن ى ،أو یح د المعن د یقی ن النظام    قی م

وت اي ؛الّص ر    مّم ة التعبی ى حری تال     أّدى إل آلف ،وال ن الت ة م اق رحب تالك آف زم ،وام

  . )٣(،واالنسجام

 السَّْجعدون إطالق مصطلح من ن الكریم آولنا أْن نتساءل لماذا خصت الفاصلة بالقر

  وفي حاضر اإلسالم ؟ ، اإلسالمقبل ھ العرب ماط النثر الفني الذي ألّفالذي كان نمطًا من أن

 ولم، فواصل القرآن في ما تسمیة إلى العلماء دعا الذي ویمكن اإلجابة عن ذلك بأّن:

 سجع عن تنزیھھو، الكالم من بغیره الالحق الوصف عن القرآن تنزیھ ھو سجعًا یسموه

 ولو، كالمھم أسالیب عن خارج غیر لكان سجعًا القرآن كان ولو،قال السیوطي:"  الكھان
                                                

  . ١٤٣:القرآن في اللغوي الّصوتینظر: ١)(
  .٥٣|١: ،الزركشي القرآن علوم في ینظر:البرھان٢) (
  . ٤٧-٤٦:عبد الواحد زیارة المنصوري،د. يالقرآناإلیقاع سحر النص قراءة في ینظر: ٣)(
  

  لفاصلةا
 



 
 

 
 

 

 ٨٩  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

 شعر یقولوا أن لجاز معجز سجع ھو یقال أن جاز ولو، إعجاز بذلك یقع لم فیھا داخًال كان

 یكون بأن أجدر القرآن من ونفیھ، العرب من الكھان تألفھ كان مّما ْجعالسَّو وكیف، معجز

 قال وقد، الشعر بخالف النبوات تنافي الكھانة ؛ألّن الشعر نفي من حجة  " :أسجع 

 األجزاء اعتدال عن خرج سجع وقد بینا أنھم یذمون كل مذمومًا فجعلھ! " الكھان كسجع

 یرونھ بل، فصاحة ذلك یرون وال كلمات أربع وبعضھا، كلمتین صاریعھم بعض فكان

 في یزید معتدل بسجع نعارضھ نحن لقالوا السَّْجع على القرآن اشتمال فھموا فلو عجزًا

  . )١("القرآن طریقة على الفصاحة

 بعھاوت، )٢(عیب السَّْجعو، بالغة الفواصل أّن ھـ)٣٨٦أبو الحسن الرماني(ت: ویرى

  . )٣(ذلك في ھـ) ٤٠٣(ت:يالباقالن بكر أبو القاضي

على ھذا الفن البدیعي لذا ردَّ  تجنیًا كبیرًا والباقالني،ولعّل فیما ذھب إلیھ الرماني 

 عیب السَّْجع إّن الرماني: قول اأّم" :فقال الفصاحة سر كتاب في يالخفاج علیھما

 غیر ھوكأّن، المعنى یتبع ما السَّْجعب أراد إن ھفإّن فغلط بالغة اإلطالق على والفواصل،

 مقصود وھو لھ تابعة المعاني تقع ما بھ أراد وإن، مثلھ والفواصل بالغة فذلك مقصود

 القرآن فى ما كل تسمیة إلى دعاھم الذي أّن وأظن :مثلھ قال والفواصل عیب فذلك متكلف

 الالحق الوصف عن القرآن تنزیھ فى رغبتھم سجعًا حروفھ تماثلت ما یسموا ولم فواصل

  . )٤(" قریب التسمیة فى غرض وھذا، وغیرھم الكھنة عن المروى الكالم من بغیره

اَلر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آَیاُتُھ ُثمَّ ُفصَِّلْت ِمن   :تعالى قولھ من اقتباسًا التسمیة ھذه تكون وقد

 اسم عنھ سلب الّم لىتعا اهللا ألّن؛ إجماعًا قواٍف تسمیتھا یجوز وال"، )٥( لَُّدْن َحِكیٍم َخِبیٍر

 استعمال یمتنع وكما، االصطالح في وخاصة منھ ھاألّن أیضًا عنھ القافیة سلب وجب الشعر

  . )٦(" تتعداه فال تعالى اهللا كتاب صفة ھاألّن؛ الشعر في الفاصلة استعمال یمتنع فیھ القافیة

                                                
  . ٣٣٧-٣/٣٣٦:السیوطي الدین جالل، القرآن علوم في اإلتقان١) (
  ) . القرآن(ضمن ثالث رسائل في إعجاز  ٩٧،الرماني : القرآنینظر:النكت في إعجاز ٢) (
  . ٥٧،الباقالني : القرآن إعجازینظر:٣) (
  . ٥٨- ١/٥٧:القرآنالبرھان في علوم ،وینظر: ١٧٤-١٧٣: الفصاحة سر٤) (
  .١: ھود٥) (
  . ٣/٣٣٤: القرآن علوم في اإلتقان ٦)(
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ال القافیة تعّد الفاصلة شكًال من أشك والقافیة من اشتراك إذ،ومع مابین الفاصلة 

ي الّصوتل التكرار مّثي للقافیة التي یالّصوتثًال للبناء اممي للفاصلة یكاد یكون الّصوتفالبناء ،

المظھر الخارجي لھا ،والفاصلة تشیر إلى نھایة اآلیة مثلما تشیر القافیة إلى انتھاء الشطر 

 مّمامنھما  یة لكّلواإلیقاع،یة الّصوتأو البیت ،ووراء ھذا التشابھ فروق تفرضھا الطبیعة 

  .ووظیفیة ،یؤدي إلى اختالفات بنائیة 

جزء من بناٍء وزني ثابت في  )١(القافیة أّنھي والفاصلة ،الفروق بین القافیة  ومن أھّم

ة      ،الفاصلة غیر مرتبطة ببناء وزني ثابت  حین أّن ع قرین ك م ي ذل ْجع فتشترك ف  ّنأإّال  السَّ

فھي أكثر ارتباطًا بوظیفتھا  ّمومن َث السَّْجعقاعي من قرینة الفاصلة أكثر ارتباطًا بالجانب اإلی

تمتلك أبنیة إیقاعیة شدیدة الشبھ بالبناء الوزني للشعر وإن اختلفت عنھ فآیات القرآن الكریم ،

یجعلھا أكثر مرونة في بنائھا  مّماھا ال تخضع خضوعًا تامًا للتفاعیل العروضیة للوزن في أّن

  . )٢(ـة في التعبیرطواعی وأشّد،اإلیقاعي 

ْجع ومع ھذه اإلشارة الموجزة لسبب تسمیة الفاصلة القرآنیة دون    شیر  أأن  وّد،ن  السَّ

ا    ة دون       إلى سبب اختیارن ج البالغ ى نھ ھ عل ذا المصطلح وإطالق ْجع ھ ر یرجع    السَّ ،واألم

  صوتي داللي ،واألخر نّصّي روائي . ّولراه إلى مسوغین:األأبحسب ما 

حري بالوقوف  السَّْجعفیوجد فارق صوتي داللي في الفاصلة الیوجد في :  ّولا األأّم

  عنده ویتمثل ذلك في :

لة أ -١ ن  أّن الفاص مُّ م ْجعع جوعة    السَّ ر مس جوعة ،وغی أتي مس لة ت ؛وألّن  )٣(؛ألّن الفاص

ق الفاصلتین     السَّْجعیة ،وھذا واضح من تعریف الّصوتثلة اممُحِصر في ال السَّْجع ھ" تواف بأّن

ر "ف رف األخی الیتین    )٤(ي الح ین متت ي كلمت وتین ف ر ص اق آخ و اتف ر ھ ى آخ ،وبمعن

                                                
ذا     -ھنا–لقافیة في مقابل  الفاصلة  نعني بھا حینما نذكر ا ١)( القافیة الموحدة  في الشعر العربي ،أما في عصرنا ھ

ھ    وزن وتتابع دة ال ة،بل  وح دة القافی عر وح د الش ا   أفق ق علیھ ي یطل ة  الت یدة اإلیقاعی ي القص ر ف ارب النث ًا ،وق یض
أثراً   یدة النثر)ت طلح (قص لة    مص ي .ینظر:الفاص طلح الغرب ا     نالقرآبالمص ا ووظیفتھ ة وأنواعھ ا اإلیقاعی ة طبیعتھ ی

  (بحث).٦٨٥،د.زھیر غازي زاھد :
،د.محمد حسن ي القرآني في البیان الّصوتالبناء و، ١٠٣ - ١٠١:الكریم القرآنینظر: التنغیم اللغوي في ٢) (

  ٦٩شرشر:
  . ٤١ینظر: البدیع تأصیل وتجدید ،د.منیر سلطان : ٣)(
  . ٢٤یة ،د.عبد الجواد محمد :القرآنلفاصلة وا السَّْجعفي  دراسة بالغیة٤) (
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. في  )١(ین متفقین في آخر جزء منھماصدر صوتأاللمس ،فقد :قولنا  ّمالھمس ،ُث :،نحو:قولنا

ل    الّصوتحین أّن في استعمال الفاصلة توسعًا في األفق  ل باستغراق المتماث ي ،والداللي یتمث

ي   الّصوتمعًا ،وتتضح معالم ھذا التوسع  والمتقارب صوتیًا د أب ي الداللي لمفھوم الفاصلة عن

ارب    وت الحسن الرماني لیتضمن التق ي الشعر     الّص ة ف ْجع أو ،ي بخالف القافی ر    السَّ ي النث ف

  یقول معلًال ذلك:

دلّ       " وإّن ا ی ان م ن البی ف الكالم م ھ یكتن  ما حسن في الفواصل الحروف المتقاربة ؛ألّن

وافي  اد في تمییز الفواصل والمقاطع ،لما فیھ من البالغة وحسن العبارة  ،وأّمعلى المر ا الق

ة ،وإنّ         ن البالغ ا م ة العلی ي الطبق ا لیست ف ك ؛ألّنھ ة      فال تتحمل ذل ا إقام الم فیھ ا حسن الك م

ك الحسن      أالوزن ،ومجانسة القوافي فلو بطل  اج ،وبطل ذل ك المنھ حد الشیئین خرج عن ذل

ائًال : "    )٢(ماع ،ونقصت رتبتھ في اإلفھام "الذي لھ في اإلس ذلك ق ل ل ى   ،ویمث والفواصل عل

ین:  الحروف    أوجھ ة ،ف روف المتقارب ى الح ر عل ة ،واآلخ روف المتجانس ى الح دھما عل ح

الى ھ تع ة كقول ى    :المتجانس ن َیْخَش ْذِكَرًة لَِّم ا َت َقى ِإلَّ ْرآَن ِلَتْش َك اْلُق ا َعَلْی ا َأنَزْلَن ھ َم  )٣( ط

 : ت.وكقولھاآلیا َوالطُّوِر َوِكَتاٍب مَّْسُطوٍر  )ل:  اآلیات ،وأما الحروف المتقاربة  )٤ یم  مث الم

ق  نحو:وكالدال مع الباء ، )٥(  لرَّْحمـنِ الرَِّحیِم َماِلِك َیْوِم الدِّیِنا ،كقولھ تعالى : من النون

  ، )٦(  َواْلُقْرآِن اْلَمِجیِد

  .     )٨(" )٧( یٌبَھَذا َشْيٌء َعِج  :قال ثّم

ى         رآن عل ي الق لة ف اجي إذ رأى أّن الفاص نان الخف ن س ك اب ي ذل ھ ف ووافق

اطع  في حروفھ تماثلت ما وھو سجعًا یكون ضربضربین:" ون  ال ،وضرب  المق  سجعاً  یك

ذین  من واحد كل یخلو ،وال تتماثل ولم المقاطع في حروفھ تقابلت ما وھو ي  القسمین  ھ  أعن
                                                

  . ٤١ینظر: البدیع تأصیل وتجدید:١) (
  . ٩٩-٩٨: القرآنالنكت في إعجاز  ٢)(
  . ٣-١طھ : ٣)(
  . ٢-١الطور : ٤)(
  . ٤- ٣الفاتحة : ٥)(
  . ١ق :  ٦)(
  . ٢ق : ٧)(
  . ٩٨: القرآنالنكت في إعجاز ٨) (
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اً  سھًال طوعًا یأتي أن من والمتقارب المتماثل اني  وتابع ن  وبالضد  للمع ك  م ى  ذل ون  ؛حت  یك

ى  یتبعھ متكلفًا إنْ  المعن ان  ،ف ن  ك و  ّولاأل القسم  م ود  فھ دال  المحم ى  ال  وحسن  الفصاحة  عل

  . مرفوض مذموم فھو الثاني من كان ،وإن البیان

 وردت وقد، صاحةالف في لعلوه؛ المحمود القسم من ھو ما إّال فیھ یرد فلم القرآن افأّم

 ِفي َرّق َوالطُّوِر َوِكَتاٍب مَّْسُطوٍر   : "تعالى قولھ المتماثلة ؛فمثال ومتقاربة متماثلة فواصلھ

  . )١("   مَّنُشوٍر َواْلَبْیِت اْلَمْعُموِر
التي توحي ضمنیًا إلى استعمال مصطلح مكن أن یفھم من عبارة ابن سنان ،وی

وص العالیة كنھج البالغة ،وقد النّص،وھذا ما أرجحھ في  القرآني النّصالفاصلة في غیر 

  . )٢(فھم من العبارة السابقة ذلك بعض الباحثین

 اللفظ، یتبع السَّْجع في المعنىلمعنى فـ" فظ لمن حیث تبع الل، السَّْجع عن تختلف الفاصلة -٢

 المقصود المعنى تؤدي بألفاظ نفسھ في انتظم الكالم ؛ألّن للمعنى تابع فاللفظ الفاصلة في اأّم

یحمل المعنى علیھ والفواصل التي تتبع  ّمھو الذي یقصد في نفسھ ُث السَّْجع،أي إّن  )٣(" فیھ

  المعاني ،وال تكون مقصودة في أنفسھا .

 الفقرات في الكلمات أواخر لتناسق تأتي " لفظیة مھمتھ العرب عند السَّْجعأّن  لحظنو

 فلیس، القرآنیة الفاصلة ةمھّم ا،وأّم اللفظي الفراغ لسّد تفقأ ىأّن بھ اإلتیان ،فیكون وتالؤمھا

 في تفریط ،فال خالصة ةفنّی ةمھّم ھا،إّن واحد بوقت معنویة لفظیة ةمھّم ھي بل؛ كذلك

 في السَّْجع یكون ،بینما األلفاظ أجل من بالمعاني اشتطاط ،وال المعاني سبیل على األلفاظ

 بالغیًا القرآن في الفاصلة مستوى ارتفع ،لذلك غالبًا أللفاظبا تنحصر ةمھّم التقلیدي البیان

،وكذا ھو نھج البالغة لمن تتبعھ في  )٤("  صوتیًا وافقھ ،وإن فنیًا السَّْجع مستوى عن وداللیًا

  في فواصلھ .

                                                
  . ١٦٥: الفصاحة سر ١)(
  (رسالة ماجستیر). ٨١ي ،دراسة أسلوبیة ،ھدى عطیة عبد الغفار :القرآن السَّْجعینظر: ٢)(
  . ١٥٢،اخمد عمر أبو شوفة : قاطعة علمیة حقائق یةالقرآن المعجزة٣) (
  . ١٤٧: القرآناللغوي في  الّصوت ٤)(
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عجاز بینما في الفواصل مبني على سكون األ السَّْجعفي " أّن  السَّْجعتنماز الفاصلة من  -٣

  .  )١(ألعجاز مقید ،وما ھو متحركھا مطلق " ما ھو ساكن ا

ة معینة في اللفظ والجرس إّن الفاصلة لم تأت على نظام مخصوص ،أي لم تخضع لكیفّی -٤

  . )٢(اه إن خرج عن نظامھ بطل مطابقة اسمھ مسّم السَّْجع،و

إّال بھا  فالمعنى الیتّم ة المعنى ،فھي أساس في إنشاء المعانيتمّیزت الفاصلة بأّنھا تاّم -٥

 السَّْجعما یأتي  على خالف ذلك ،فكثیرًا السَّْجعأن یكون فیھا إخالل بالمعنى ،و ،ومن المحال

  .  )٣(بالمعنى  مخًال

لّ     -٦ رى        من خصائص الفاصلة أّن لك ى األخ ایر معن ى یغ رتین المسجوعتین معن ن الفق م

وع     ما تقوم على تأدیة الفقر والبلغاء كثیرًا،،على أن أسجاع الكتاب  ذا ن ى واحد وھ تین لمعن

ل  ن التطوی اب اهللا  ،م ي كت ھ ف ر ل الى :   ،ال أث ھ تع ك قول ن ذل ة م ج البالغ ْمِس ونھ َوالشَّ

ا َواَألْرِض   َوُضحاھا َواْلَقَمِر ِإذا َتالھا َوالنَّھاِر ِإذا َجالَّھا َواللَّْیِل ِإذا َیْغشاھا َوالسَّماِء َوما َبناھ

ْن          َوما َطحاھا َوَنْفٍس َوما َسوَّ اَب َم ْد خ ا َوَق ْن َزكَّاھ َح َم ْد َأْفَل ا َق ا َوَتْقواھ اھا َفَأْلَھَمھا ُفُجوَرھ

  .   )٥(،وھذه القاعدة مطردة  )٤( َدسَّاھا

 بكر أبو القاضي،قال  السَّْجعن واضحًا عفھم من تعریف الفاصلة فرقًا یمكن أن ن -٧

،وھذا غیر  )٦("المعاني إفھام بھا ،یقع المقاطع في متشاكلة حروف الفواصل" الباقالني

  . السَّْجعمشترط في 

واألدبیة ،واللغویة ،والبیانیة ،المكانة العلمیة في تلك ن مخر ،فیكا األمر اآلوأّم

مكتنز سوى  یة التي حازھا كتاب نھج البالغة ،والتي یندر توافرھا في نّصالّصوت،و

أحادیث النبي األكرم  حسببن فقولھم واحد ده المعصوموالأو،ومن بعده لصحیحة ا 

﴾ وارث علم الرسول ،وباب مدینتھ ،قال النبي﴿ ما نعتقد ،فعلي  ": أنا مدینة العلم

                                                
  . ١٤٠،محمد الحسناوي : القرآنالفاصلة في  ١)(
  (بحث). ١٤١ -١٤٠د الفتاح محمود :،المثنى عب السَّْجعیة والقرآنینظر:الفاصلة  ٢)(
  . ١٤٠: المصدر نفسھینظر:٣) (
  . ١٠-١الشمس : ٤)(
  (بحث) .١٣٢٩الكریم ، نائل إسماعیل : القرآنینظر: من القیم الداللیة لفواصل  ٥)(
  . ٢٧٠: القرآن إعجاز٦)(



 
 

 
 

 

 ٩٤  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

﴾ وھناك نصوص ﴿ كالمھ ،ومكانتھ ،ومنزلتھ،وھذا الحدیث یبین قیمة  )١(" وعلي بابھا

 أو غّض،یمكن تجاوزھا  لبیان ،واألدب واللغة ؛الاعلماء ،وباحثون في كثیرة أطلقھا 

ق ما في كتاب نھج ،وتذّو الطرف عنھا ؛ألّنھا نصوص خابر مدقق قد عاش ولمس ،ودقّق

  یة ،نذكر منھا :النّصالبالغة من الدرر والمكنونات 

  

ة "  ھّنإ لبالغة، أبو الحسن الشریف الرضيجامع نھج ا :قول -١  یتضّمن من عجائب البالغ

ا ال والدنیویة ،الكلم الدینیة  وثواقب، ،وجواھر العربیة ائب الفصاحة،وغر ًا    ،م یوجد مجتمع

وَع   في كالم اب    اإلطراف ،وال مجم ي كت ر  ؛ف ان أمی ؤمنین  إذ ك َرع ﴾ ﴿الم الفصاحة   مش

،وعلى  وعنھ أخذت قوانیُنھا، ظھر مكنونھا﴾ ﴿ ،ومنھ ،ومنشأ البالغة ومولدھا وموردھا

غ   خطیب كّل قائل أمثلتھ حذا د سبق وقصّ     ، ،وبكالمھ استعان كّل واعظ بلی ك فق ع ذل  رواوم

ن   ،وفیھ َعْبَقةاإللھي من العلم  الكالُم الذي علیھ َمْسحة﴾ ﴿ كالمھ ؛ألّن روام وتأّخ،وتقّد م

  . )٢(" الكالم النبوي

 إمام﴾ ﴿ فھو الفصاحة اوأّم"  لبالغة ابن أبي الحدید المعتزليشارح نھج اوقول : -٢

 ومنھ، المخلوقین كالم وفوق، الخالق كالم دون :قیل كالمھ وفي، البلغاء وسید، اءالفصح

 خطب من خطبة سبعین حفظت :یحیى بن الحمید عبد قال والكتابة، الخطابة الناس متعّل

 إّال اإلنفاق یزیده ال كنزًا الخطابة من حفظت: نباتة ابن وقال، فاضت ثّم ففاضت، األصلع

 أبي بن محفن قال اولّم، طالب أبي بن علي مواعظ من فصل ةمائ حفظت وكثرة، سعة

 ما اهللا فو، الناس أعیا یكون ویحك كیف :لھ قال الناس أعیا عند من جئتك لمعاویة محفن

 یجارى ال ھأّن على داللة شارحوه نحن الذي الكتاب ھذا ویكفي، غیره لقریش الفصاحة سن

 العشر الصحابة فصحاء من ألحد یدون لم ھأّن وحسبك البالغة في یبارى وال الفصاحة في

  . )٣(" لھ ندّو مّما العشر نصف وال،

                                                
  . ٤/١٢٣١،وتذكرة الحفاظ ،الذھبي: ٥٧٤ینظر:الخصال،الشیخ الصدوق : ١)(
ق    . ١١-١٠غة ،المقدمة:نھج البال ٢)( الثواقب: المضیئة، ومنھ الشھاب الثاقب، ومن الكلم ما یضيء لسامعھا طری

ع     حذا .، المشرع: تذكیر المشرعة، وھو المورد ،  الوصول إلى ما دلت علیھ فیھتدي بھا إلیھ ى واتب ل: اقتف  .كل قائ
  .لرائحة الالصقة بالشيء والمنتشرة عنھالعبقة: ا ،عالمة، وكأنھ یرید بھاء منھ وضیاء علیھ مسحة: أثر أو

  . ١/٢٤شرح نھج البالغة ،ابن أبي الحدید المعتزلي : ٣)(



 
 

 
 

 

 ٩٥  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

ولیس في أھل ھذه اللغة إّال قائل:بأنّّ كالم " یضًا أشیخ محمد عبدة شارح النھج الوقول : -٣

بعد كالم اهللا تعالى ،وكالم نبیھ   –اإلمام علي بن أبي طالب ھو أشرف الكالم ،وابلغھ 

  – ١(" وأغزره ماّدة ،وارفعھ أسلوبًا( .  

فما عسانا أن نقول بعد ھذه األقوال ،وما لمسناه في نھج البالغة إّال أْن تكون الفاصلة 

تراح ھذه التسمیة للنھج ،فضًال عن قصفة في مقاطع نھج البالغة ،والبحث یأخذ بأیدینا إلى ا

  غبار علیھا .  م من األدلة الفي طیاتھا ،وما تقّد السَّْجع ھا تضّمأّن

ا   ،بقي شيء حرّي بالذكر  وھو ما التعریف الذي نطمئن إلیھ للفاصلة في مجال تطبیقن

  ؟ ةعلى خطب نھج البالغ

 آخر كلمة ھي الفاصلة أّن یرى ،إذ الّداني عمرو يأب الذي نراه ھو أْن نأخذ بتعریف  

ة  آخر  ت،ولیس الجملة ا  اآلی و  ،كم ارف  ھ ھ  متع د  ، علی ائًال :  فق ا ق ي   " أمّ عرفھ ا الفاصلة فھ

ل   الم المنفص االك ر      مّم ة ،وغی ون رأس آی د یك ل ق الم المنفص ده ،والك ذلك ،رأس  بع وك

ا ن رؤوس آي وغیرھ ل یك ّل، الفواص ة   وك لة رأس آی ل فاص یس ك لة ،ول ة فاص ، رأس آی

مّ   ربین "  فالفاصلة تع ع الض وعین ،وتجم ى     )٢(الن ة المعن ھ تحدد بنھای یس ،فالفاصلة لدی ،ول

  بنھایة اآلیة ،ویفاد من كالمھ أّن الفاصلة لدیھ ضربان :

  في دراسة األسلوب القرآني ،وھي آخر كلمة من اآلیة . اولالمتدرأس أیة ،وھو  -أ

آخر كلمة في الجملة ،على مستوى الجملة التامة ،التي یحسن السكوت علیھا ،وھو  -ب      

  ما سنأخذ بھ في فواصل خطب نھج البالغة . 

 لھ بكالم نطق إذا، الرجُل َسَجَعما ورد في كتاب العین :"  –ھنا  –بھ  یستأنسوربما 

ل وافي فواص عر كق ن الش ر م الم    )٣("وزن غی ائص الك ن خص لة م ھ أّن الفاص یفھم من .،ف

  وغیره.، السَّْجعالنثري ،في 

الكالم سواء    ،إذ تعني الفاصلة  لدیھ ما ینفصل عنده وھذا المعنى نجده عند سیبویھ أیضًا   

ة    ان رأس أی ول: "  ،أك ن  یق م یك ع أم ل ا وجمی ي یحذف  ال م ال  ف ا مالك ار  وم ھ یخت  ال أن فی
                                                

  المقدمة . ٢٣- ٢٢شرح نھج البالغة ،الشیخ محمد عبدة :١) (
       . ١/٥٣:القرآن،وینظر:البرھان في علوم  ٣٧:أبو عمرو الداني لتیسیر في مذاھب القراء السبعة ،ا ٢)(
  . ١/٢١٤:معجم العین ٣)(



 
 

 
 

 

 ٩٦  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

 )١(َواللَّْیِل ِإَذا َیْسِر: " وجل عز اهللا قول فالفواصل، والقوافي الفواصل في ،یحذف یحذف

 ؛إذ تحذف أن أجدر واألسماء، )٤( اِلاْلَكِبیرُ اْلُمَتَع،و )٣(َیْوَم التََّناِد  ،و )٢(َما ُكنَّا َنْبِغو

  . )٥(" والقوافي الفواصل غیر في فیھا الحذف كان

قاَل ذِلَك ما ُكنَّا َنْبِغ  :من قولھ تعالى  " َنْبِغ " ویلحظ من تمثیل سیبویھ أّن كلمة
ي ،لیست فاصلة على رأس اآلیة ،بل وقعت في حشوھا فھ )٦( َفاْرَتدَّا َعلى آثاِرِھما َقَصصًا

 )٧(َوَیا َقْوِم ِإنِّي َأَخاُف َعَلْیُكْم َیْوَم التََّناِد ا لفظة التناد في قولھ سبحانھ:ة ،أّمنھایة جملة تاّم

یة باتفاق آ فنھایة )٨(َعاِلُم اْلَغْیِب َوالشََّھاَدِة اْلَكِبیُر اْلُمَتَعاِل ،ولفظة المتعال في قولھ سبحانھ:

  باتفاق .

ى      الّصوت :أّنھابالفاصلة نعّرف  یمكن أْنإذن  ا معن ي ینتھي بھ األخیر من الكلمة الت
فیكون تطبیق الفاصلة في ضوء ھذا التعریف . الجملة ،ویحسن السكوت عند الوقف علیھا

ام على نص ة        وص نھج البالغة متوافقًا مع تم ج البالغ ّص خطب نھ ا ؛ألّن ن ة ومعناھ الجمل

ذ   آ رؤوسلیس فیھا  ا ن ى م و   ٍي ،ومن الفوائد المترتبة عل ھ ھ وف  أّنھب إلی ى  الوق  رأس عل

  . أماكنھا من الكلمات لتمّكن آخر مظھرًا یعّد الفاصلة لتحدید الجملة

د ُطّبقَ  لة ق داني للفاص ف ال ي   ھوتعری احثین ،ورأى ف رةبعض الب ّداني نظ لة  ال للفاص

ل  تركیب في موسیقي جمال على ھااحتواء ام  لفواصل ا ومشاركتھا  الجم ة  باألنغ ،إذ  الداخلی

د د.طبق  ائًال :"       یاسوف  أحم ة الكرسي ق ي آی ن الفاصلة ف ق  أن ویمك ي  رأي نطّب رو  أب  عم

الّلُھ َال ِإَلـَھ  : وجل عز ،یقول الطوال اآلیات من ،وھي الكرسي آیة في الفاصلة في الّداني

ِذي     ِإالَّ ُھَو اْلَحيُّ اْلَقیُّوُم َال َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوَال َنْوٌم لَُّھ َما ِفي السََّماَوا ن َذا الَّ ي اَألْرِض َم ا ِف ِت َوَم

                                                
  . ٤الفجر : ١) (
  . ٦٤الكھف : ٢) (
  . ٣٢غافر : ٣) (
  . ٩الرعد : ٤) (
  . ١٨٥- ١٨٤/ ٤الكتاب  : ٥)(
  . ٦٤الكھف/ ٦)(
  . ٣٢غافر : ٧)(
  . ٩الرعد :  ٨)(



 
 

 
 

 

 ٩٧  
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ھِ        ْن ِعْلِم ْيٍء مِّ وَن ِبَش ْم َوَال ُیِحیُط ا َخْلَفُھ ِدیِھْم َوَم ا   َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِھ َیْعَلُم َما َبْیَن َأْی ِإالَّ ِبَم

  . )١(ُھَو اْلَعِليُّ اْلَعِظیُمَشاء َوِسَع ُكْرِسیُُّھ السََّماَواِت َواَألْرَض َوَال َیُؤوُدُه ِحْفُظُھَما َو

 ،شاء، ھمف،خل ،بإذنھ ،األرض نوم ، القّیوم" : فواصل تسع إزاء اآلیة ھذه في فنحن
 جمال ،ویتبعھ القّیوم كلمة في الّسّت الحركات ذو الجمیل ،فالمّد" ،العظیم ،حفظھما األرض

 كلمة ،وكذلك میمال على الّتركیز قبل بالواو اإلحساس إطالة ،مع "نوم" عند الوقوف

 ،تطریبًا األذن في فتحدث الھاء، كسرة تشبع إذ،" بإذنھ" عند الوقوف یأتي ثّم،"األرض"

 المّد ،وكذلك الّشفویة المیم سكون مع ،لینسجم شاء في یكون الجمیل المّد ثم "خلفھم" وكذلك

 الذي ّدالم في الختام مسك یأتي ثم،" األرض" الّضاد على الوقوف مع ینسجم "حفظھما" في

 الداني رأي من ونلتمس، الدارسون علیھا تعارف التي الفاصلة وھي،" العظیم" المیم یسبق

 فعلیة أو، سمیةأ: الجمل أواخر على الوقوف جمال التالوة لنا أّكدت إذ الشكل في جماًال

 یؤّكد كما واضح، بشكل الفواصل ھذه روّي تنّوع ،ألجل بقّوة السَّْجع شبھة یدفع ما ،وھذا

 ا،أّم المضمون جھة من ،ھذا للمقام قرآنیة كلمة كّل مناسبة الجملة نھایة في الفاصلة فھومم

 للفواصل ومشاركتھا الجمل تركیب في موسیقي جمال على الّداني نظرة دّلتنا فقد الشكل

  . )٢(" الداخلیة باألنغام

  

 

ھ عن طریق مخاطبة الوجدان الخطبة فّن مشافھة الجمھور ،وإقناعھ ،واستمالت عّدُت

والعقل ،واالعتماد فیھا على السمع یكون أكثر ؛لذلك یحتاج الباث إلى مؤثرات صوتیة 

یة التي من شأنھا الّصوتھا توظیف إمكانات اللغة تجسدھا الفاصلة ،التي تستلزم بأثروسمعیة 

إیصالھا إلى مخاطبیھ جعل المتلقي متفاعًال مع المعاني اإلیحائیة ،واألفكار التي یقصد الباث 

.  

أّن الفاصلة  بما تمتلكھ من مؤثرات صوتیة انسجامیة تتردد بنحو منتظم في والریب 

ي بین طرفي الخطاب :الباث الّصوتأو شبھ منتظم قادرة على إیجاد الرابط االنسجامي ،
                                                

  . ٢٥٥: البقرة١) (
  .        ٣٢٥- ٣٢٤: یاسوف أحمد، یةالقرآن المفردة جمالیات٢) (



 
 

 
 

 

 ٩٨  
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أو ، فیما بینھا بفعل تماثل النّص،فضًال عن قدرتھا على تحقیق روابط تشّد أجزاء  والمتلقي

  .)١(كلماتھا رؤوستقارب 

ي في الفاصلة ،وسیكون ذلك من النسق الّصوتبیان االنسجام  –ھنا  - وما نسعى إلیھ 

وبیان ،یة فیما بینھا الّصوتوالمتماثلة ورصد شبكة العالقات ،ي للفواصل المتقاربة الّصوت

فاصلة بما یمكن یة للفواصل بالسیاق الداللي للالّصوتي ،مع ربط المالمح الّصوتانسجامھا 

  ي للفواصل في مجالین :الّصوتوالداللة ،وسنبحث في النسق  الّصوتتلمسھ من العالقة بین 

 

ي خصائصھا     ة ف وت ونعني بھ أن تجتمع أصوات مختلفة في نوعھا ،ومتفق د  الّص یة ،ق

و أكثر متشابھة ،ثم تأتي تأتي فواصلھا مفردة بحسب تتابعھا ،وقد یأتي تتابعھا بعد فاصلتین أ

؛" ألّن یسمى ھذا النوع بالنسق العنقودي الفاصلة التي تتفق معھا في خصائصھا وھكذا ،وقد

  . ویمكن تصنیف ھذا النسق على : )٢(األصوات المختلفة تنتظم في نسق صوتي واحد"

:ل ویتمثل في تتابع عدد من األصوات المجھورة ،من ذلك قو

ِر   ،َفاْسَتْوَدَعُھْم ِفي َأْفَضِل ُمْسَتْوَدٍع :"  في وصف األنبیاء﴾ اإلمام علي ﴿ ي َخْی َوَأَقرَُّھْم ِف
  .)٣(" ِإَلى ُمَطھََّراِت اْلَأْرَحاِم،َتَناَسَخْتُھْم َكَراِئُم اْلَأْصَلاِب ،ُمْسَتَقرٍّ 

ولم  م " -ب -ر -"ع ﴾ لتبین لنا أّنھا وقعت عند لو تأملنا في فواصل قول اإلمام﴿ 

ر          و الجھ ارب الصفاتي وھ ط ونسق التق ا راب ة یجمعھ تكن متماثلة الفواصل ،بل ھي مختلف

 " یتّمإذ ،الحنجرة  ، فھو یصدر حفیفًا أعلى)٤(،فالعین صوت صامت مجھور حلقي احتكاكي

المرور وحدوث       واء ب ث یسمح للھ نطقھ بتقریب جذر اللسان من الجدار الخلفي للحلق ،بحی

ییق اح ع التض اك بموض ار     تك ذب األوت ع تذب ي ،م رى األنف د المج ق لیس اع الطب ع ارتف ،م

راري یخرج        ،وأّم )٥(یة عند النطق"الّصوت ور تك راء فھو صامت مجھ ا ا صوت ال ین   مّم ب

رئتین    ن ال اللثة وذلق اللسان وینطق "بان یترك اللسان مسترخیًا في طریق الھواء الخارج م
                                                

  (أطروحة دكتوراه) . ٤٩الغة ،خالد كاظم حمیدي :ینظر:أسالیب البدیع في نھج الب ١)(
  (بحث) .٣یة ،د.عمر عبد الھادي :القرآنیة في الفواصل الّصوتاألسلوبیة  ٢)(
  . ١٧٣/ ٩٤نھج البالغة : ٣)(
  .١٧٨) ینظر:علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ،د. محمود السعران:٤(
  . ٨٤علم األصوات اللغویة : ٥)(
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 الفاصلة املبحث الثالث

ذلك       ،فیرفرف طرفھ ویضرب اللثة واء ضیقا ل ل مجرى الھ ضربات متتالیة متكررة ویجع

راري  اء فھو صامت انفجاري شدید یخرج        ،وأمّ  )١(قیل في وصفھ تك ا ا صوت الب ین   مّم ب

یتخذ مجراه   یین ثّمالّصوت بالحنجرة ،فیتحرك الوترین أّوالالشفتین ویتكون "بأن یمر الھواء 

فتان فجأة سمعنا        بالحلق حتى ینحبس عند الشفتین منطبقین انطباقًا إذا انفرجت الش امالًً ،ف ك

 مّما،في حین ترى أّن صوت المیم صامت شفوي مجھور یخرج  )٢(االنفجاري الّصوتذلك 

الحنجرة       واء ب ر الھ أن یم فتین " ب وتران   أّوًالبین الش ذب ال وت  فیتذب ي    الّص إذا وصل ف یان ،ف

ھواء مجرى في التجویف األنفي مجرى الفم ،فیتخذ ال مجراه إلى الفم ھبط أقصى الحنك فسّد

ف             ن التجوی واء م اء تسرب الھ ي أثن اد یسمع ،وف ف الیك ن الحفی ًا م محدثا في مروره نوع

إّن   )٣(األنفي تنطبق الشفتان تمام االنطباق " ،وإذا كان الجھر ھو النسق العام الذي یجمعھا ف

  بینھا وھو: ةنسق آخر یعزز العالق

  مین .العین ،والباء = مجھوران غیر مفخ
  والراء ،والمیم = مجھوران كلیان .

ي االستعمال        قیة واضحة ف ة نس وت وإذا رجعنا إلى مكان كل فاصلة ،وجدنا دق ي الّص

ى فاصلة         النّصوأثره االنسجامي على  ا إل إذا رجعن ا الفاصلة ،ف ،أو الجمل التي انتھت فیھ

یاق   ا الس ن داللتھ ل م ن أن یتحّص ا یمك ا وم ر فیھ ا النظ ین ،وأنعمن ق الع ا عم ح لن یة ،ألتض

ل    ،یعّد من أوضح األصوات   ي والنسقي ،فصوت العینالّصوتاالنسجام  د وصفھ الخلی –فق

اف  ًا"     بأّن -ومعھ صوت الق ق الحروف وأضخمھا جرس ا "أطل ى       )٤(ھم ھ عل فضًال عن داللت

﴾ في أفضل  مع استیداع األنبیاء ﴿ یتالءم،وھذا  )٥(والعظمة،واإلحاطة ،والظھور ، العلّو

ت ة  مس ى العنای دل عل ام،ودع ،وی ھ     ف، واالھتم ائر قدس ھ حظ تودعھم فی تودع اس ل مس أفض

فلیس مطھرین نقیین ،وھذا االستیداع فیھ إیضاح للفواصل اآلتیة ومعانیھا"  ومنازل مالئكتھ

ذي یحوي      ،ھناك من آباء األنبیاء وأمھاتھم أحد یتدنس برذیلة الفجور  ل الوعاء ال ا ب أو الزن

                                                
  . ٧٢:المصدر نفسھینظر:١) (
  . ١٣٩ینظر:األصوات اللغویة (الخویسكي):٢) (
  . ١٤٠سھ:المصدر نف٣) (
  .١/٦٠:العین معجم ٤) (
  .     ٦٩: داثةـالة والحـاني بین األصــروف  المعـــح ینظر: ٥)(



 
 

 
 

 

 ١٠٠  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

ھ  و، طاھرًا والصلب الذي یجري فیھ یجب أن یكون أیضًا، ن طاھرًاالنبي یجب أن یكو د  ب ق

قال النبي  ،آباء األنبیاء وأمھاتھم طاھرون من الزنا والفجور ومن عقائدھم أّن، مامیةقال اإل

  :"        ھ ي الّل ى أخرجن ام المطھرات حت ى أرح اھرین إل ما زلت أتنقل من أصالب الط

ي  ،والكالم المتقّد )١(" عالمكم ھذاتعالى في  ول النب م مع ق       ع رتبط م نسق صوتي م

فقد ،الفواصل الالحقة ،فصوت الراء یدل على تكرار عملیة االستقرار ألنبیاء اهللا وإكرامھم 

ذلك     ل ل م أھ ھ       إذكانت عنایتھ بھم كبیرة وھ ازل مالئكت ھ ومن ي حظائر قدس م ف ھ   جعلھ ،وفی

اء    ،ثّم )٢(ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِلیٍك مُّْقَتِدٍر ارة إلى قولھ تعالى:إش یجيء صوت فاصلة الب

المحدثین   األصواتیین تكثر داللتھ على الظھور ،یقول أحدلیكشف ھذا الظھور ویوضحھ إذ 

 )٣( عنھ إنھ یتغّلب علیھ معنى الظھور وھو المعنى األكثر توافقًا مع مصدر خروجھ من الفم

.  

فھو یخرج من بین ، الّصوتوبعد مخرجھ عن مصدر ،بسبب جھره  وھذا الظھور

إذ ختم بكلمة األرحام ،والرحم  النّص،بعدھا ننتقل إلى فاصلة المیم التي انتھى بھا  الشفتین

لجمع والضم واحتواء الجنین فالءمت الفاصلة بھ صوت المیم الذي یدل على " ا،وقاء لضم 

الشفة على الشفة عند  - ،بما یتوافق مع حركة انطباق یما في نھایة الكلمةس،وال واالنغالق،

   . )٤(الوقوف على صوتھا

 ﴾ یخبر بالمالحم المستقبلیة ،ویشیر إلىقول أمیر المؤمنین﴿ ومن أمثلة ذلك أیضًا

ْبَقى ِمْنُكْم ِإلَّا َقِلیٌل َحتَّى َلا َی،َواللَِّھ َلُیَشرَِّدنَُّكْم ِفي َأْطَراِف اْلَأْرِض :"  مروان بن الملك عبد
  . )٥(" َكاْلُكْحِل ِفي اْلَعْیِن،

الجمل ،ففي ظاھرھا  رؤوسعلى  ن" –ل  –"ض الشاھد في قولھ مجيء فواصل 

ة ،والمتأمل ھا أصوات جھرّیاالنسجام والتناسق في تتابعھا بوصفاالختالف ،وفي حقیقتھا 

                                                
   . ٢/١٣١،وشرح نھج البالغة ،السید عباس الموسوي:١٣٩تصحیح اعتقادات اإلمامیة ،الشیخ المفید:١) (
  . ٥٥القمر : ٢)(
  .١١٤-١١٣خصائص الحروف العربیة :ینظر  ٣)(
  . ٨٧:خصائص الحروف العربیة٤) (
  لیشردنكم :لیفرقنكم . ، ١٣٨/٢٤٧نھج البالغة : ٥)(
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 الفاصلة املبحث الثالث

راسمًا الحالة التي سیعیشھا أھل العراق جراء  في تسلسلھا یجد نسقًا صوتیًا وداللیًا تفخیمیًا

  مجازر عظیمة ستصیبھم .

فالفاصلة لصوت الضاد الذي یتصف بأّنھ صوت مجھور مطبق ،مستعٍل مستطیل 

"تفخیم ،أسناني لثوي ،ومن األصوات المفخمة تفخیمًا كلیًا وما یصاحب ھذه العملیة 
السیما في أوردة الرقبة ویتصل من حدوث شيء من التوتر في أعضاء النطق ،و "الّصوت

تالءم ما سیالقونھ  )١(أو قوة نسبیة،أو ینتج عنھ تعدیل في تجویف الفم والنطق بشدة ،بذلك 

ھ صوت صامت مجھور فیھا بأّن الّصوتا فاصلة الالم فیتصف ،وأّممن مصائب وشدائد 

یا ،بحیث تنشأ أسناني لثوي منحرف جانبي ،وفیھ یعتمد طرف اللسان على أصول الثنایا العل

عقبة في وسط الفم وبذلك تنفرج إحدى حافتي اللسان عن األسنان العلیا فیخرج الھواء من 

ھا صوت أسناني ا فاصلة النون فتتصف النون بأّن،وأّم )٢(االنفراج ویسمى انفراجًا منحرفًا

ثة لثوي أنفي مجھور ،عند النطق بھ"یعتمد طرف اللسان على أصول األسنان العلیا مع الل

فیقف الھواء ،أو یحبس وینخفض الحنك اللین فیتمكن الھواء الخارج من الرئتین من المرور 

  . )٣(یة"الّصوتوتذبذب األوتار ،عن طریق األنف 

ھا یة اتفاقھا ،وتناسقھا بالجھر ،وبالمخرج إذ إّنالّصوتویظھر من وصف الفواصل 

رجعنا نستجلي أثر ھذه األصوات ،أو  أسنانیة لثویة ،ویعني ھذا االختیار الموفق للباث ،وإذا

ة في التعبیر ،وتصنیف ونسق دقیق في ﴾ لظھر لنا عبقریة فّذاإلمام ﴿ داللتھا في نّص

بحسب وصفھا قد أوحت بھالة من التوتر والقلق والتذبذب  ةفاألصوات المجھور،االستعمال 

أثر في التعبیر عن والعقبات التي تصادف المتصفین ونطقھم ،ومن ھنا كان لتفخیم الضاد ،

والم ،مع القسم  ضراوة الموقف الذي سیعیشھ الناس في قابل األیام ،فتفخیمھا جاء منسجمًا

في ھذا التشتت في األرض حصول انحراف عن  ّنأوكقسم التي تفید تحقق وقوع الفعل ،ال

وھذا ،ة واالنفراد وھذا ما تشیر إلیھ فاصلة الالم االنحرافی التسلط اولةومحالخط في الحكم 

في الحكم  طھ یوحي بانحراف حركي یحدث في عملیة التسلاالنحراف في مخرج الالم كأّن

                                                
  .. ٦٨یة عند علماء العرب :الّصوتوالدراسات  ، ٢٥٣ینظر:علم األصوات :١) (
 .       ١٦٣علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: )٢(
  . ٣٤٨علم األصوات :٣) (
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من صفات النون المخرجیة ھو أن یقف الھواء في موقع ما ثم یخرج حرًا طلیقًا من  ،ثم إّن

  .)١(األنف 

ام ﴿  یتالءموھذا الوصف  ین الیستمر وإنّ    مع تشبیھ اإلم ي الع ى   ﴾ ،فالكحل ف ا یبق م

روج یزال ،فضًال عن ذلك یمكن من خالل صفة النون المخرجیة وحریة خ ّمرة قصیرة ُثلفت

  ،تمكن القلیل من إطالق أنفسھم والنجاة عندما یستحر القتل . وطالقتھ الصوت

تتكلم  -ھنا –أصوات الفواصل  ل قد انطبق فعًال في الخارج وكأنَّوما ذكر في الفواص

 ،وذلك مروان بن الملك عبد عن إخبار إّنھ الّشراح أكثر لقابما سیقع قال الشارح الخوئي:" 

 الكوفة إلى الزبیر بن مصعب لقتال وسار، بعده من الخلیفة أبوه جعلھ حین بالّشام ظھر ألّنھ

 نواحي من الكاف بكسر نمسِك بأرض فالتقوا، الثقفي عبیدة أبي بن مختارال مصعب قتل بعد

 بن الّلھ عبد إلى یوسف بن الحّجاج ،وبعث أھلھا فبایعھ الكوفة ودخل مصعبًا قتل ،ثّم الكوفة

 من عظیمًا خلقًا ،وقتل الھجرة من وسبعین ثالث سنة وذلك الكعبة وھدم فقتلھ بمّكة الّزبیر

  . )٢(" األشعث بن الّرحمن عبد عئوقا في العرب

         ك ن ذل ة ،م ن األصوات المھموس ابع عدد م ي تت ویتمثل ف

و ؤمنین﴿ق ر الم ًا ل أمی يل﴾ ،داعی لنب  ھ لیًا علی ْدُحوَّاِت  : " ومص َي اْلَم مَّ َداِح اللَُّھ
َلَواِتَك    َوَسِعیِدَھا،َوَجاِبَل اْلُقُلوِب َعَلى ِفْطَرِتَھا َشِقیَِّھا ،َوَداِعَم اْلَمْسُموَكاِت ، َراِئَف َص اْجَعْل َش

ِن          َوَنَواِمَي َبَرَكاِتَك َع َق َواْلُمْعِل ا اْنَغَل اِتِح ِلَم َبَق َواْلَف ا َس اِتِم ِلَم وِلَك اْلَخ ِدَك َوَرُس َلى ُمَحمٍَّد َعْب
  . )٣(" اْلَحقَّ ِباْلَحقِّ

ا   تبدو  ، ق" –ك  -ھـ  –:" ت ﴾ أربع فواصل ھي یجمع قول اإلمام﴿ ي ظاھرھ ف

ّل  و،ّن طبیعتھا المخرجیة متسقة أواب غیر متسقة ومنسجمة ،والّص منسجمة تجتمع تحت ظ

                                                
  . ٣٤٩ینظر:علم األصوات : ١)(
  . ٨/٣١٨منھاج البراعة : ٢)(
ا االَرضین      ،  ٧٢/١١٠نھج البالغة :  ٣)( دحوات أي: باسط المبسوطات، وأراد منھ ُموكات:    .داحي الم داعم الَمْس

عَ    ى َرَف َمَك بمعن لھا َس ماوات وأص ي الس ات وھ موكات: المرفوع ا؛ والمس ا وحافظھ وب: خ .مقیمھ ل الُقل اجاِب  .القھ
دء وجوده، وھي           أّولالِفطرة:   ي ب ا ف ون علیھ ي یك وق الت ًا من     :لإلنسان حاالت المخل ھ خالی واء  اآلراءحالت  واألھ

ّوات     .الّنَوامي: الزوائد .الّشَراِئف: جمع شریفة ،.والدیانات والعقائد ُھ من النب ا تقّدَم َبَق: أي لم ا    .الخاتم لما َس اتح لم الف
ھ وسلم)بآیات        اْنَغَلَق: كانت أبواب ال ھ وآل ة فافتتحھا(صلى اهللا علی قلوب قد ُأغلقت بإقفال الضالل عن طوارق الھدای

    .نبّوتھ
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 ،یتكون بأن "یوقف مجرى الھواء وقفًا ،فالتاء صوت صامت مھموس سني انفجاري ھمسال

واء   أتامًا ،وذلك ب ر الھ ن یلتقي طرف اللسان بأصول الثنایا العلیا ،ویرفع الحنك اللین فال یم

اً    ة من الزمن ثّمإلى األنف ؛یضغط الھواء مّد محدثًا صوتًا    ینفصل العضوان انفصاًال فجائی

ا صوت الھاء فھو صوت حنجري احتكاكي مھموس ،یتكون عند" احتكاك ،وأّم )١(انفجاریًا "

ي   الّصوتالھواء الخارج من الرئتین بالتضییق الحاصل من األوتار  یة ،فیحدث حفیفًا یسمع ف

ق "  ى الحل و ،وأّم )٢(أقص اف فھ وت الك ي   ا ص وس حنك امت مھم ارياص ون "  نفج ،یتك

یتخذ مجراه في  یان ،ثّمالّصوتبالحنجرة ،فال یتحرك الوتران  ھواء من الرئتین مارًاباندفاع ال

اة    أّوًالالحلق  رب اللھ م ق امًال ؛الت    ا ،فإذا وصل إلى أقصى الف ًا ك واء انحباس صال  نحبس الھ

،فال یسمح بمرور الھواء ،فإذا انفصل العضوان انفصاًال    أقصى اللسان بأقصى الحنك أعال

اً  عث الھواء إلى خمفاجئًا انب اف فصوتھا    ،وأمّ  )٣("ارج الفم محدثًا صوتًا انفجاری ا فاصلة الق

دّ    وم وع ق الی ا ینط وس ،كم اري مھم وي انفج امت لھ دمو ص ة المتق اء اللغ وتًا ه علم ن ص

اه          مجھورًا ویتّم اع مؤخرة اللسان تج ع ارتف ي م نطقھ " بارتفاع الطبق لیسد المجرى األنف

اح          اللھاة فتلتصق بھا ،وبال د انفت ك السد ،وعن ف ذل واء خل ق ،فینحبس الھ ي للحل جدار الخلف

  .  )٤(یة "الّصوتة مع عدم اھتزاز األوتار العضوین المتصلین ینفجر الھواء بشّد

ي والداللي مع الجملة التي وردت قیھا الّصوتففاصلة التاء توحي بانسجامھا واتساقھا 

 ومعاشًا فراشًا للخلق بجعلھا بعد إذ لم تكن ،فالمدحوات ھي االرضون السبع التي بسطھا اهللا

یكون بوقف مجرى  الّصوت،وھذا یعني وجود القدرة والتحكم في األشیاء ؛ألّن تكوین ھذا 

،والتمكن والنفوذ ،في  الداللة على السرعةإحداث االنفجار ،ونلمح   الھواء وقفًا تامًا ثّم

،وھذه  القدرة ھي التي امةّعبالد وعةالمرف الّسماوات حافظ أي المسموكاتالمدحوات وفي  

األرباب وصانع  ھا لدى رّبالقدرة والتحكم إن وجدت لدى ظالم بطش وأفسد ،غیر أّن

والدعم للسماوات ھو لمصلحة البشر ،األسباب ،وھذا یعنى أن ما صنع من الدحو لألرض 

                                                
  .       ١٥٥- ١٥٤علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: ١)(
  . ٨٨علم األصوات اللغویة : ٢)(
  . ١٥٧األصوات اللغویة (الخویسكي):٣) (
  . ٨٣علم األصوات اللغویة:٤) (



 
 

 
 

 

 ١٠٤  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

 فھو قد، وتالّصمنھ ورحمة ،ویمكن أن نلمس ھذا المعنى من بعض ما اتصف بھ ھذا  تحننًا

  . )١(واللین،یوحي  بالرقة 

اء ذات  لة الھ ى فاص ا إل و ،و  وإذا انتقلن وس الرخ ابع المھم ق   ذاتالط رج العمی المخ

وب  ْبر عن شي غیر ظاھر ؛ألّن َجي ألمس فیھ داللة على الخفاء ،والعمق إذ یعّب،وكأّن ل القل

م اهللا  غیر ظ ءأو السعادة حاصل من وراء شي،على فطرتھا ووصفھا بالشقاء  اھر ،وھو عل

ى  القلوب وجابل،وقد أشار إلى ھذا المعنى الخوئي في شرحھ"  ا  عل قّیھا  فطرتھ  وسعیدھا  ش

ق  خالق سبحانھ كونھ أراد وب  ّيش ى  وسعیدھا  القل ا  عل ة  األصلّیة  فطراتھ ي  المكتوب وح  ف  الل

ك أیضًا إعراب       )٢(" الّنفوس بالقلوب ،والمراد  المحفوظ ى ذل قّیھا ،ویساعد عل  یدھاوسع  ش

دل  على بالجّر ن  الب وب  م لّ  القل وب          ،ولع ل القل م اهللا بفع ى عل ة عل اك دالل ي صفة االحتك ف

  ألّنھ معنا أینما كنا .؛والسعیدة ،الشقیة 

دم     صوتیًا ، وانسجامًا  ، ،وجدنا ارتباطًا الكافوإذا انتقلنا إلى فاصلة  ا تق ین م ًا ب وداللی

ن في الشيء  وصفت بھ داللتھا "على التمّك مّماوبین ما یأتي من فواصل الكاف ،إذ الكاف ،

ي  ھ"أف ب أحوال تمّك )٣(غل ذا ال لوات ،وھ ل للص ي حاص ات ،ن الجعل ة ،والبرك والعبودی

فاصلة التاء  األّن أمره كن فیكون ،فھذه القدرة مرتبطة بالقدرة السابقة التي مثلتھ؛والرسالة ،

مّ   اء ،ث ًا        والھ ان تفسیرًا صوتیًا ومعنوی اف ك ل     إّن صوت الك ذي سبق فواص َل ال ل جع للفع

تمكّ  د    الكاف وھو ال ن الشيء ،فمحم ن م     د المخلص ریم معجزة    ،العب والرسول الك

د و         ى محم ھ(اللھم صل عل ون الصالة علی ف التك ین الطاھرین)    آالسماء فكی د الطیب ل محم

ھ   ا ع﴾ تفسیرًا على ھذه المكنة ،فإّنھ لّم،وألمح في كالم علي ﴿ بر بالنوامي للصلوات كأّن

  الزیادة مع تحقق األصل فیھا ؛ألّن صاحبھا المعطي الكریم .    فوتیقن باستشرا،علم 

عة في الفعل حسبما وصف من ا ما یخص فاصلة القاف ،فیمكن أن نلمس منھ السرأّم

السرعة في إیحائھ ب ًاتأثیرانطالقھ بشدة ،فإّن لمخرجھ  ثّم،وكیفیة انحباس الھواء ،تكوینھ 

بسبب قصر طریق الھواء الخارج من الرئتین إذ ُیضغط ھذا الھواء مدة من الزمن خلف ؛

                                                
  .     ٦٤: المعاني بین األصالة والحداثةحروف  ینظر:١) (
  . ٤/١٥٦ منھاج البراعة : ٢)(
  . ١٥١یة في  اللغة العربیة :الّصوتالداللة  ٣)(



 
 

 
 

 

 ١٠٥  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

فینطلق الھواء ،ینفصالن فجأة وُیخفض أقصى اللسان  ثّم،اللھاة التي تلتقي بأقصى اللسان 

  .  )١(بسرعة 

ظھوره ،و ،وعدم الھدى نحباساال،فبعد لھذا المعنى ارتباطا بالخاتمیة  وأرى أّن

والجھل ،على الرغم من دعوة األنبیاء ،جاء االنطالق السریع ،والكفر ،انتشار الظلم ،و

بالخاتم   والطاعة ،وھذه ،واإلخالص ،لیختم من سبقھ ،ولیفتح لمن بعده باإلیمان

السرعة تناسب الفاعل وھو اهللا سبحانھ وعلى ھذا ترتبط ھذه الفاصلة بما سبقھا ،فنحصل 

  ة .وداللي في غایة الدّق،انسجامي على  نسق صوتي 

على  أن یترھب وقد ترك عیالھ كًال اولح﴾ لبعض من ﴿ذلك قولھ  ومن أمثلة 

ُھَو َوَأ َتَرى اللََّھ َأَحلَّ َلَك الطَّیَِّباِت ،َوَلَدَك َو َأَما َرِحْمَت َأْھَلَك،اْلَخِبیُث  ِبَكَلَقِد اْسَتَھاَم " أخیھ : 
  . )٢(" َأْن َتْأُخَذَھا َأْنَتَیْكَرُه 

﴾ ،مع اختالف تماثلھا ،فھي تقع في قولھ﴿ ت" –ك  -"ثفقد تتابعت الفواصل 

ى للثاء ،وھو صوت مھموس لوعلى نسق صوتي متشابھ وھو الھمس ،فالفاصلة األ

على االنتشار لما فیھ من النفث أي انتشار الھواء  یدّل ،ومن صفاتھ أّنھ )٣(احتكاكي مرقق

على االنتشار  أّنھ یدّلإلى ،وذھب بعضھم  )٤(وأسلة اللسان،النطق بھ من بین الثنایا عند 

الذي  ،وقد كشفت فاصلة الثاء المعنى الكامل لداللة الخبیث وھو الشیطان الرجیم )٥(والتفریق

مام  لقول اإلأّوًالفقد شتتھ عن نفسھ  فعلی ما درىی ال متحّیرًا ھائمًا " ِزَیادَعاِصَم ْبَن جعل "

،وھذه كلھا مطلوبة من  " ،وعن أھلھ وولده ثانیًا ،وعن ملذات الحیاة ثالثًا َیا ُعَديَّ َنْفِسِھ لھ"

  ویجب مراعاتھا .،دون اإلفراط فیھا 

والتفریق ال یأتي من الصدیق ؛بل یأتي من العدو الخبیث ،ولعّل ،إّن ھذا التشتت  ثّم

ن عن آآدم خلسة ،وإغوائھ وقد أخبر القر صفة الھمس تساعد الشیطان على النفوذ إلى بني

َقاَل َفِبَما َأْغَوْیَتِني َألْقُعَدنَّ َلُھْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقیَم ُثمَّ آلِتَینَُّھم مِّن َبْیِن َأْیِدیِھْم َوِمْن  ذلك:

                                                
  . ٢٧٦ینظر: علم األصوات: ١)(
  . ٢٠٩/٤٠٨نھج البالغة : ٢)(
  . ٥٦ینظر:علم األصوات اللغویة : ٣)(
  . ١/١٧١:اإلعراب صناعة سرینظر: ٤)(
  . ١٤٩یة في اللغة العربیة:ّصوتالینظر:الداللة  ٥)(



 
 

 
 

 

 ١٠٦  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

،وإذا انتقلنا إلى فاصلة  )١(َخْلِفِھْم َوَعْن َأْیَماِنِھْم َوَعن َشَمآِئِلِھْم َوَال َتِجُد َأْكَثَرُھْم َشاِكِریَن 

والقدرة النطقیة ،فصوتھ صامت مھموس حنكي انفجاري ،وھذه الصفة االنفجاریة ،الكاف 

د بمجالستھم واالستئناس الووالوضوح السمعي ،قد غیبتا فلم تنفجر صوتیًا عند األھل واأل

ة على غیره ،مع شّد والمادیًا ؛بسبب التشتت واالفتراق عنھم ،بل أصبح َكًال، ًابھم ،ال معنوی

  وتفرق .

رى   یاقیة أخ ن دالالت س وت م ا للص ك بم د ذل ن أن نعض وت ،ویمك ن دالالت ص فم

اف أنّ     )٢(أو االحتكاك العنیف،یدل على الفّعالیة الشدیدة ھ ّن،أالكاف  یاقات الك ن س  ھ،ویبدو م

ي  ی  ك ،   دّل ف ى ذل ذا الموضع عل التنغیم الصّ  ھ تعملھ اإل ف ذي اس وبیخ   اعد ال ي ت ام ف عاصم  م

ال   ع الح وتیًا م جم ص ا ؛  ،ینس و فیھ ي ھ ھ  الت ھ أھل ده ،لترك دة  ،وول ي ش م ف ی،وجعلھ  ةنفس

  .  ةومعنوی،

نا بعض      الّصوتوإذا انتقلنا إلى فاصلة التاء ف صامت مھموس سني انفجاري ،وتلمس

ا ي منھ فاتھ الت ة ص ة  الدالل ى الحرك طراب،عل ع ، )٣(واالض ب م دناھا تتناس تفھامالا وج  س

د اضطرب الرجل    ُھَو َیْكَرُه َأْن َتْأُخَذَھا َأْنَتَوَأَحلَّ َلَك الطَّیَِّباِت  الّلَھ أترىي "ف توبیخيال " فق

  وعبادتھ .،ومشربھ ،ومأكلھ ،وأھلھ ،في نفسھ 

ه ؤھا الشعاع الذي انتشر ضو  وكأّن،ى لووأرى أّن كل ماذكر قد اجتمع في الفاصلة األ

ال  ى الح مت ا   عل د رس م ،فق ھا عاص ي یعیش ق الت وات نس وتی ًاألص لی، ًاص جم ًاوفاص  ًامنس

  . النّصمع  ًاومتوافق

، ومن أمثلة ذلك ویتمثل في تتابع عدد من األصوات المائعة

َواْعِتَزاٍم ِمَن ،َوُطوِل َھْجَعٍة ِمَن اْلُأَمِم ،َأْرَسَلُھ َعَلى ِحیِن َفْتَرٍة ِمَن الرُُّسِل "﴾: ﴿قولھ 
  . )٤(" َواْنِتَشاٍر ِمَن اْلُأُموِر،ِن اْلِفَت

المائعة وھذه األصوات قد تتابعت بنسق ر" ، –ن  –م  –ل الشاھد فیھ فواصل "

 الّصوتجمع علماء أنة سلسلة منسجمة في حزمة صوتیة واحد ،إذ صوتي فاصلي مكّو
                                                

  . ١٧- ١٦األعراف: ١)(
  .     ٦١: حروف المعاني بین األصالة والحداثةینظر: ٢)(
  .٦٣ :ینظر:تھذیب المقدمة اللغویة  ٣)(
  .الفترة:مابین زماني الرسالة ،اعتزام ،من قولھم: اعتزم الفرس إذا مر جامحًا . ٨٩/١٤٥نھج البالغة: ٤)(



 
 

 
 

 

 ١٠٧  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

ات ؛ألّنھا ،أو أشباه الحرك ةأو البینی،واللغویون على تسمیتھا باألصوات المائعة الرنانة 

،فأصوات الفواصل األربعة  )١(كات من حیث الوضوح السمعي والجھرقریبة من الحر

مجھورة ،ویمیل بعضھم إلى تسمیتھا أشباه أصوات اللین ،ألّنھا أصوات ذات وضوح 

سمعي عاٍل ،وتكاد تشبھ أصوات اللین في ھذه الصفة ،"ومن الممكن أن تعد حلقة وسطى 

مجرى النفس معھا  ى أّنلوصوات اللین ،ففیھا من صفات األبین األصوات الساكنة ،وأ

 یكاد یسمع لھا أّي ھا الّنإمن صفات أصوات اللین ، یعترضھ بعض الحوائل ،وفیھا أیضًا

  .  )٢(في السمع" ھا أكثر وضوحًاّنإنوع من الحفیف و

ة تكوینھ المخرجي ،فإذا رجعنا إلى خطبة وقد تقّدم مخرج كل صوت فاصلي ،وكیفّی

للفواصل  ،والداللة الّصوتبین العالقة  كشف ااولنوح ا﴾ وأنعمنا النظر فیھ﴿ إلماما

ل لنا ،أّن الفواصل األربع جاءت في محلھا ،فالحالة العامة التي كان علیھا تحّصالمائعة 

 معالم والرسالة عنھم واندراس، الوحي الناس تتمیز بعمومھا بحالة من السكون ؛النقطاع

 الغفلة بحار في مستغرقین كانوا األمم أّن إلى لإلشارة بالھجعة تعبیرال ولعّل، دینھم

 ،وعمي المبرم من ،وانتقاض الفتنة من واعتراض الجھل من ،وانبساط المظلمة واألجواء

 نبي ،وال غلفتھم عن یوقظھم ذاكر ،ال الدین من ،وامتحاق الجور من ،واعتساف الحق من

ذكر  ما ،وكّل )٣(المدلھمة وأقطارھم، آفاقھم اإللھیة القوانین بتمھید اینور كي والوصي،

فاصلة  كّل لیوقظ بھ مخاطبیھ ،وكأّن؛یحتاج من اإلمام اإلتیان بأصوات ذات وضوح سمعي 

  .  ھم فیھ بوساطة بعثة النبي الخاتم مّماانتشالھم  اولتح

َلُكْم َأْن َتُكوُنوا َسبَّاِبیَن َوَلِكنَُّكْم َلْو  َأْكَرُه ِإنِّي﴾ : " ﴿ ومن األمثلة األخرى قولھ
  .  )٤("  اْلُعْذِر ِفيَوَذَكْرُتْم َحاَلُھْم َكاَن َأْصَوَب ِفي اْلَقْوِل َوَأْبَلَغ  َأْعَماَلُھْمَوَصْفُتْم 

المائعة الرنانة ،حامالت  ر " –ل  –م  –ن ﴾ مجيء الفواصل"﴿ الشاھد في قولھ

التي القي فیھا الخطاب ،إذ  ةمع الحالة الشعوری یتالءمجامي وضوح سمعي نسقي انس

المتأمل في قول أمیر المؤمنین یلتمس ذلك ؛بل یتضح لھ من خالل مراجعة السیاق الحالي 
                                                

  . ٣٦١-٣٤٥ات :ینظر:علم األصو١) (
  . ٢٧األصوات اللغویة: ٢)(
  .     ٣/٨٦:المحمودي الشیخ، في شرح نھج البالغة السعادة نھجینظر: ٣)(
  . ٢٠٦/٤٠٦نھج البالغة:٤) (



 
 

 
 

 

 ١٠٨  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

اء سماعھ السب من یلت فیھ الخطبة لمعرفة مدى االمتعاض الذي عاشھ اإلمام جّرالذي ِق

 أصحابھ من قومًا سمع وقد ﴾﴿ لھ كالم نمقبل بعض المحسوبین علیھ فعنوان الخطبة " 

وقد أساء ھؤالء ،ر كیف یكون الجواب ،وتصّو )١(" بصفین حربھم أیام الشام أھل یسّبون

وصدى سمعي واضح ؛لیجلب  النفر ،فمن الطبیعي االحتیاج إلى أصوات ذات نغم عاٍل

  انتباھھم ویردعھم ویتمكن من التأثیر فیھم .

یمھم  ، أصحابھوسیلة لتھذیب خیر  ﴾ كانفجوابھ ﴿ ار  ،ووتربیتھم وتعل یلة إلظھ  وس

ب  باب منخطابھ لھم ب، فمنعھم الحق ى  اإلرشاد و، التأدی ول  إل واب  ق را  الّص  األخالق  مئوك

وعي وإدراك  ،مخاطبة عقولھم و، المطلوبة  وإفھامھم حقیقة الوضع للسیر في طریق الحق ب

ي  ر وكأّنھ یشیة المضمرة الحّجمتمثًال ب، أّوًالحجاجي ھذا یحتاج إلى أسلوب إقناعي  وكّل، ف

َوَال َتُسبُّوْا الَِّذیَن َیْدُعوَن ِمن ُدوِن الّلِھ َفَیُسبُّوْا الّلَھ َعْدًوا ِبَغْیِر ِعْلٍم   إلى قولھ تعالى: كالمھ
  ،وأصوات ذات وضوح سمعي منسقة ثانیًا .)٢(َكَذِلَك َزیَّنَّا ِلُكلِّ ُأمٍَّة َعَمَلُھْم 

  

 

یة في نسق الفواصل الجملیة لخطب نھج البالغة ،خروج فاصلة  الّصوتمن الظواھر  

ة    النّصواحدة عن النسق العام للجملة ،أو لمنظومة  ي بدای ،وقد یكون خروجھا عن النسق ف

ن   السیاق ،أو في نھایتھا ،وبناء على االختالف الموضعي للفاصلة    أثناءالجملة ،أو في  یمك

  تصنیف النسق االنزیاحي على :

     ة ن المنظوم لة ع روج الفاص ھ خ ي ب ونعن

الخطابي لنھج البالغة ظاھرًا ،وانسجامھا     النّصي في الّصوتیة المتتابعة في تماثلھا الّصوت

و یة تتناغم مع المنظومات الّصوتًا وواقعًا ؛ألّن خصائصھا ي نّصالّصوت ي   یة اُألخر تالّص الت

  انزاحت عنھا على الرغم من اختالفھا مع ما جاورھا من الفواصل الالحقة .  

                                                
  . ٢٠٦/٤٠٦نھج البالغة:١) (

 . ١٠٨األنعام: (٢)



 
 

 
 

 

 ١٠٩  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

َوالشُّْكُر ،الزََّھاَدُة ِقَصُر اْلَأَمِل ،َأیَُّھا النَّاُس ﴾ في الزھد: " ﴿من أمثلة ذلك قولھ و
َوَلا َتْنَسْوا ،َعْنُكْم َفَلا َیْغِلِب اْلَحَراُم َصْبَرُكْم  َفِإْن َعَزَب َذِلَك،َوالتََّورُُّع ِعْنَد اْلَمَحاِرِم ،ِعْنَد النَِّعِم 

  .)١(" ِعْنَد النَِّعِم ُشْكَرُكْم

م  –م  –م  –م  -" ل﴾أن التتابع الفاصلي جاء على النسق األتي ﴿ یلحظ في قولھ
ى عن نسق منظومة صوت المیم ،وھذا الیعني لو،ففیھ خرجت فاصلة الالم األ م" –

 صوتي انسجامي ؛ألّن بین صوتي الفاصلة عالئق صوتیة مستمدة من حصول انقطاع

فھما من بسبب قّوة وضوحھما السمعي ؛والشبھ بالحركات ،في صفات الجھر  التشابھ

وحرّیة مرور الھواء معھما لخروجھ من األنف مع المیم األصوات المائعة الرنانة ،

إذن الخروج شكلي لكسر ، الذالقةویتشابھان أیضًا في صفة  وخروجھ من الجانب مع الالم

  الرتابة .

جام   اح انس ذا االنزی ي ھ وتیًا ًاداللی ًاوأرى أّن ف دی ص لة ال  ًاقص ذه الفاص ن  ،فھ یمك

ل    أخرى ،كالعم تبدالھا ب د   ،اس ة بالزھ ارة مقصدیة ارتباطی ا إش وه ؛ألّن فیھ اء ،ونح أو الرج

،وكأّن داللة الالم تشیر إلى  ،وإذا قصر أصبح زھدًا محمودًا ،فاألمل إذا طال أصبح مذمومًا

ي     ّولالمعنى األ ذا االنحراف ف وھو االنحراف ؛ألّن الالم مجھور سني منحرف جانبي ،وھ

ذا عبّ         ة ،ل د المطلوب ة الزھ ي عملی ر عن  مخرج الالم كأّنھ یوحي بانحراف حركي یحدث ف

ورع ،مع الزھد ،وإذا ُعِدَم االنحراف حصل الشكر     یتالءمقصره حتى  ي  صبر  ،وال والت الت

  ھي من مقومات الزھد .

ُمْلُكَھا ،َصِحیُحَھا ِبَعَرِض ُسْقٍم : " في ذم الدنیا ﴾﴿ ومن األمثلة األخرى قولھ
  .   )٢(" َوَجاُرَھا َمْحُروٌب،َوَمْوُفوُرَھا َمْنُكوٌب ،َوَعِزیُزَھا َمْغُلوٌب ،َمْسُلوٌب 

ب  –ب  –،"م الباء ى عن نسق منظومة صوت لوالشاھد فیھ خروج فاصلة المیم األ
واالنفصال ،بل إّن ما بینھما من خصائص تطغى على ،،وھذا الیعني التقاطع  ب" –ب  –

واحد ھو  ھمامخرجف، مخرجًا وصفة اتقارب مّماي ،فھما الّصوتوتوضح عدم االنفصال ،ذلك 

                                                
ال  .٨١/١١٨نھج البالغة: ١)( اب     ور :الورع: الكف عن الشبھات خوف الوقوع في المحّرمات، یق ع الرجل ـ من ب

         .اإلثمعلم وقطع وكرم وحسب ـ َوْرعًا، مثل َوْعد، َوَوَرعًا ـ بفتحتین كَطَلب ـ وُوُرعًا أي جاَنَب 
  . ١١١/٢٠٧نھج البالغة: ٢)(



 
 

 
 

 

 ١١٠  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

وكالھما من أصوات الذالقة ،وال یختلفان إّال في حریة مرور ،ن ،وھما مجھوران االشفت

  . انفجاره فجأة ھواء مع المیم وحبسھ حبسًا قلیًال مع الباء ثّمال

ي الّصوتة في التعبیر قصدّیة وولو أنعمنا النظر في ھذا الخروج االستھاللي لرأینا دّق

،وھذا المعنى ذو ارتباط  )١(ھا تدل على االنقطاع واالستئصال،فمن دالالت المیم أّنالداللي و

إشعاع المیم  مفردة التي وردت فیھا فاصلة الباب ،وكأّنوفي ال،دقیق في فاصلة المیم 

فنتج عنھ المسلوب ،والمغلوب ،االنفجاري قد غطى الفواصل األخرى وسیطر علیھا 

والمنكوب ،والمحروب ،ویمكن أن نلمس أیضًا أن الباء الشدیدة قد ھیأت الطریق للمیم كي 

  شھا من ضامتھم الدنیا .  التي یعی ن صدًى سمعیًا عالیًا لوصف الحالیتحدا مكونی

األصوات التي ینطقھا  أّول بوصفھما نیالّصوتن یھذ اشتراك ویمكن أن نلحظ من

ھما خارجان عن ألّن "بابا"و "ماما"ما یتھّیأ في أفواه األطفال كقولھم  أّولفھما ،اإلنسان 

ى أحد رجع ،وكأّن الدنیا إذا شنت الحرب عل )٢(عمل اللسان وإّنما یظھران بالتقاء الشفتین

  إلى صباه آّنًا متأوھًا جزعًا صارخًا .

  ونعني بھ خروج صوت الفاصلة عن منظومات صوتیة

  الخطابي لنھج البالغة . النّصي في الّصوتسابقة ،أو الحقة  في تماثلھا 

َوَلا ،ُغ ِمْدَحَتُھ اْلَقاِئُلوَن اْلَحْمُد ِللَِّھ الَِّذي َلا َیْبُل﴾ :" مثال ذلك قول أمیر المؤمنین﴿
َوَلا َیَناُلُھ ،الَِّذي َلا ُیْدِرُكُھ ُبْعُد اْلِھَمِم ،َوَلا ُیَؤدِّي َحقَُّھ اْلُمْجَتِھُدوَن ،ُیْحِصي َنْعَماَءُه اْلَعادُّوَن 

  .    )٣(" َغْوُص اْلِفَطِن

ففیھ خرجت ، "ن –م  –ن  –ن  –ن "التتابع الفاصلي جاء على النسق األتي  ّنإ

فاصلة المیم عن نسق منظومة صوت النون ،ونرى فیھ كسر توقع لذھنیة المتلقي بعد أن 

،فضًال عن اشتراك الفاصلتین في  عادت الفاصلة النونیة طرقت مسامعھ فواصل النون ،ثّم

ي ،إذ كالھما صوتان مجھوران ،بید أّن أحدھما شفوي وھو المیم ،واآلخر الجھر الكّل

  .أسناني لثوي 

                                                
  . ١٥١یة في اللغة العربیة:الّصوتالداللة  ینظر: ١)(
  .١٨٢، ١٧٤األصوات اللغویة : ینظر:٢) (
  . ١/١٧نھج البالغة : ٣)(



 
 

 
 

 

 ١١١  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

فیما تناوب الكثرة  ینالّصوتبین ھذین یة الّصوتإّن من أبرز الظواھر فضًال عن ذلك 

في سورة الواقعة من  مثًالومن أمثلة ھذا التناوب في فواصل القرآن الكریم ما نراه بینھما ،

ِفي َجنَّاِت  ِئَك اْلُمَقرَُّبوَنلأوَوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقوَن  سبحانھ :قال  والمیم،تبادل بین النون 

  . )١(  یَن َوَقِلیٌل مَِّن اْلآِخِریَنأّولُثلٌَّة مَِّن اْل النَِّعیِم

الكلمة: نحو المدى والندى للغابة ،  أّولُأبدل بینھما في  ما ًافي اللغة العربیة كثیرو

  ،في وسط الكلمة: قمبص وقنبص أي الرجل القصیر،و والِمسع والِنْسع لریح الشمال

یم والغین للسحاب ُأبدل في نھایة الكلمة:الغ مّماو،ھَنج أسرع وقّصر الخطو وَدھَمج وَد

  . )٢(القاتن األسودوالقاتم و

  لھ داللتان : المیمدون من  النونویبدو أّن تكرار 

ـح   ـى وأوض ون أجل ع الن ـّة م ة ،إذ " إنَّ الغن ـف ؛أحداھما:الغّن ن التجاوی ـع م رب الموض لق

ف ،  الّصوتلك األنفیة التي تفتـح لمرور ذ م     من األن ن الف واء م ة للھ ة االرتدادی ى   فالحرك إل

  . )٣(وموضع المیم أبعد من موضع النون "الخیاشیم تكون أسرع ،

ین ،فمدى صوت النون أطول من مدى صوت المیم ،فصوت الّصوتاألخرى: تتعلق بمدى 

  . )٤(م/ث  ٩٠- ٧٠م/ث ،أّما المیم فیتراوح مداه بین  ١٠٠-٨٠النون یتراوح مداه بین 

یم   ترك الم ي ،ویش ون ف ا      والن واء معھم رور الھ ة م معي وحرّی وح الس ا؛الوض  مّم

ات    بھًا بالحرك ا ش ة ذات     ؛یمنحھم ن األصوات الغلیظ ّدان م ائیین یع وتین فیزی بوصفھما ص

واالستعمال الفاصلي فال ،،یضاف لذلك الدقة في االختیار  والتردد القلیل، التموجات الطویلة

ـ"المجتھدون" ،أ    أیمكن استبدال  ادون ب تبدال الع األخرى كاس ـ"العادون"   حدھما ب ائلون ب و الق

  .  ة﴾ في غایة الدّق﴿ فاصلة خصیصتھا وداللتھا ،فكالمھ لكّل،ف

  

 َوالتَّْعَداِد اْلَكِثیِر،اللَُّھمَّ َأْنَت َأْھُل اْلَوْصِف اْلَجِمیِل ﴾: "﴿ یضًا قولھأومن أمثلة ذلك 
  .   )١(" ْیُر َمْأُموٍلِإْن ُتَؤمَّْل َفَخ،

                                                
  .      ١٤- ١٠:الواقعة١) (
  .     ٤٤٣- ٤٢٥/ ٢ :اللغوي ي الطیب ب،ألینظر: اإلبدال ٢) (
  . ١٤٧ي عند العرب :الّصوتالتعلیل  ٣)(
  . ٥٢- ٥١ي :الّصوتالتشكیل ینظر:٤) (



 
 

 
 

 

 ١١٢  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

الم           ة صوت ال ن نسق منظوم راء ع ھ خروج فاصلة ال ذا ل" -ر -" لالشاھد فی ،وھ

ك وتوضح عدم          ى ذل ا من خصائص تطغى عل الیعني التقاطع واالنفصال ،بل إّن ما بینھم

اربین  ي ،فھما الّصوتاالنفصال  ا        ،من مخرجین متق ع م ره م الراء من طرف اللسان وظھ ف

ن     منحرفًا إلى مخرج الالم ،والالم من حافة اللسان وطرفھ مفویق الثنایا  ة م ي الحاف ا یل ع م

ة  ،التي تتسم بقّوة وضوحھا السمعي    األصوات المائعةوكالھما من ، )٢(الحنك األعلى وحرّی

  . مرور الھواء معھا والذي ینفد من بین اللسان بسبب تتابع طرقات طرفـھ على اللثة

فات   ض ص ذنا بع ووإذا أخ جامیة   ین تجّلتالّص ر االنس ق األواص ا عم وتى لن یة الّص

ا ،ف  ا بینھم قیة فیم وتوالنس و " الّص رر ھ ھ   المك ري فی دید یج رف ش وتح ره  الّص لتكری

الم  )٣("وانحرافھ إلى الالم  ي االنحراف    ؛،إذن الراء یتجھ في مخرجھ نحو ال ھ ف انق مع  لیتع

  ،ویشكالن صوتا مجھورًا كلیًا .

 العلیا واألمثال الحسنى بالّصفات ھالّتصاف، هغیر دونمن  ھلھ سبحان الجمیل لوصففا

 واالمتنان للكرم لؤّمالم ،وھو والعطایا، والمنن، واآلالء، النعم من الكثیر التعداد ،ولھ

ل الراء كالرابط بین ھذه الصفات والعطاء الدائم ،ولذا جع والغفران للرحمة مأمول خیرف،

  . )٤(الحدثودیمومة ، على التكرار ھ یدّلألّن؛

 یة الّصوتونعني بھ خروج الفاصلة األخیرة عن المنظومة

َلَأْن َأِبیَت  َواللَِّھ" یتبرأ من الظلم :﴾ ﴿ي بمعیتھا وختمت بھا .من ذلك قولھ المتتابعة الت
َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن َأْلَقى اللََّھ ،دًا ُمَصفَّ اْلَأْغَلاِلَأْو ُأَجرَّ ِفي ،َعَلى َحَسِك السَّْعَداِن ُمَسھَّدًا 

  . )٥(" اْلُحَطاِمٍء ِمَن  َوَغاِصبًا ِلَشْي،اْلِقَیاَمِة َظاِلمًا ِلَبْعِض اْلِعَباِد  َیْوَمَوَرُسوَلُھ 

،ففیھ  م" –د  –د  –"د ﴾ جاء على النسق األتي﴿ إّن التتابع الفاصلي في قولھ

أو ،نسق منظومة صوت الدال التي سبقتھا ،وھذا الخروج  خرجت فاصلة المیم الختامیة عن

یة الرابطة بینھما وھي الجھر الّصوتإذا علمنا العالقة  -وعلى األخص - مسوغ لھ االنزیاح 
                                                                                                                                          

  . ٩١/١٦٨نھج البالغة :١) (
  . ٨٤-٨٣ینظر:المدخل إلى علم أصوات العربیة: ٢)(
  . ٤٣٥ /٤الكتاب  ٣)(
  . ١٥٠یة في اللغة العربیة:الّصوتداللة ینظر:ال ٤)(
لھ شوك تشبھ بھ حلمة  اإلبلكأنھ یرید من الَحَسك: الشوك. والَسْعدان: نبت ترعاه  ،٢٢٤/٤٣٧نھج البالغة :٥) (

     .المصّفد: المقّید .الُمَسّھد: من سّھده إذا أسھره .الثدي



 
 

 
 

 

 ١١٣  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

،والمیم صامت مجھور كلي شفوي  )١(،فصوت الدال صامت انفجاري شدید ،أسناني لثوي

  ،فالرابط بینھما سوغ الختام بصوت المیم .

وسبب ،قصدیة الباث كشف  اولةومح،منا النظر في الترتیب النسقي للفواصل وإذا أنع

یصف  دون غیرھا ،ظھرت للمتأمل روعة االختیار وانسجامھا ،إذمن ھذه الفاصلة اختیاره 

الھرم ال   بأّن الدال المحدثین صوت األصواتیین أحد ھ ك ى نفس وحي  ھ "أصمُّ أعمى مغلق عل  ی

ى الصالبة    خاّصو،إّال باألحاسیس اللمسیة  دّل عل ھ من حجر الصّوان    والقسوة وكأنّ  ،ة ما ی

ادیتین"  ،لیكون بذلك أصلح الحروف للتعبیر عن معاني الشدة  …. ة الم ا    )٢(والفعالی ذا م ،وھ

ا       دال فیھ ي وردت فاصلة ال اظ الت ھَّد "یتناسب مع األلف فَّد ، ُمَس ادِ ، ُمَص ة    "اْلِعَب ذه الدالل ،وھ

 ﴾﴿ اإلمامھما مجھوران فصّح الختم بالمیم ،فأراد وكال، وجھره الّصوتتنجم عن انفجار 

ھ  نزاھة على التنبیھ الكالم بھذا ن  نفس ة  م ّدنیا  محّب ة ، ال ى  والّرغب ا  إل ة  حطامھ م  الموجب  للظل

  . حقوقھم في العدل سنن عن والعدول، الّناس على

اْلَأْفَعاِل  َوَمَحاِمِد،َصاِل ِلَمَكاِرِم اْلِخ َتَعصُُّبُكْمَفْلَیُكْن " :﴾﴿ یضًا قولھأومن أمثلة ذلك 
  .)٣("اْلُأُموِرَوَمَحاِسِن ،

،وھذا  ر" –ل  -" لالشاھد فیھ خروج فاصلة الراء عن نسق منظومة صوت الالم  

 "الالم"النسقي  الّصوت،و "الراء"االنزیاحي  الّصوتاالنزیاح قد حقق انسجامًا صوتیًا بین 

التي تتسم بقّوة  األصوات المائعةمن  اھمأّن عن ،فضًال يفكالھما صوت مجھور كّل

بید اختالفھما المخرجي ،،على الرغم من  اموحرّیة مرور الھواء معھ،وضوحھا السمعي 

  بل تكاد تعدمھ . ،ص ذلك والتشابھ الداللي بینھما تقّل،أّن نقاط االشتراك 

  

 

،أو الوزن  روي دد من األبنیة من حیث صوت الللفاصلة في خطب نھج البالغة ع

  نجملھا في ما یأتي : ماطذكر أن ما ،أو طول الِفقرة ،وفي كّل

                                                
  . ١٤٦ینظر:األصوات اللغویة(الخویسكي): ١)(
  . ٦٧:ف العربیة ومعانیھا خصائص الحرو٢) (
  . ١٩٢/٣٧٢نھج البالغة : ٣)(



 
 

 
 

 

 ١١٤  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

 

لع على خطب نھج البالغة ،أّن الخطب في بنائھا الفاصلي ،لم تلتزم صوت حظ المّطیل

كانت لھا صبغتھا ،ولم تھملھ إھمال النثر المرسل ؛بل  السَّْجعو،كالتزام الشعر  الروي دائمًا

  والتحرر من االلتزام ،فھناك الفواصل المتماثلة ،والفواصل المتقاربة :،المتمیزة في االلتزام 

  ة التي تماثلت وتسمى كذلك المتجانسة ،أو ذات المناسبة التاّم

  : )١(أصوات رویھا

َوَمْن َسَأَلُھ َأْعَطاُه ،َلْیِھ َكَفاُه َمْن َتَوكََّل َع﴾:" ﴿ من أمثلة ذلك قول أبي الحسن علي
  .)٢(" َوَمْن َشَكَرُه َجَزاُه،َوَمْن َأْقَرَضُھ َقَضاُه ،

" ،جاءت متماثلة  َجَزاُه – َقَضاُه – َأْعَطاُه – َكَفاُه﴾"﴿ فواصل الروي في قولھ

لى وتحفیزه ع،،ذات إیقاع جمالي لطیف ترتاح لھ النفس مع جذب انتباه المتلقي  منسجمة

  التركیز ،من غیر تكلف .

َوَأْرَواحًا ِبَلا َأْشَباٍح ،َما ِلي َأَراُكْم َأْشَباحًا ِبَلا َأْرَواٍح ﴾:" ﴿ قولھ أیضًاومن أمثلتھ 
  . )٣("  َوُتجَّارًا ِبَلا َأْرَباٍح،َوُنسَّاكًا ِبَلا َصَلاٍح ،

،وردت متماثلة  " َأْرَباٍح – َصَلاٍح – َأْشَباٍح – َأْرَواٍح"الفواصل المتماثلة ھي

  األصوات في رویھا .

٤(ة ،وھي التي تقاربت أصوات رویھاى ذات المناسبة غیر التاّموتسّم( .  

ھ    ي قول ا ورد ف اِغِلیَن   ﴾:" ﴿م َراٍغ ُمَتَش ِل َف اِن   ،َوَأْھ وَن ِباْلَأْوَط ا َیْسَتْأِنُس ا َو،َل َل
  . )٥(" َوُدُنوِّ الدَّاِر، اْلِجَواِرَما َبْیَنُھْم ِمْن ُقْرِب  َعَلى،َیَتَواَصُلوَن َتَواُصَل اْلِجیَراِن 

،حیث وقع تغیر  "الدَّاِر  -  اْلِجَواِر – اْلِجیَراِن – اْلَأْوَطاِن ِ– ُمَتَشاِغِلیَن" الشاھد فیھ 

ین من تقارب یسمح الّصوتفي النسق الفاصلي من النون إلى الراء ،ومع ھذا فإّن ما بین 

                                                
  . ١٤٥: القرآنینظر:الفاصلة في  ١)(
  . ٩٠/١٤٨نھج البالغة : ٢)(
  . ١٠٨/١٩٦:المصدر نفسھ٣) (
  . ١٤٦:القرآنینظر:الفاصلة في ٤) (
  . ٢٢٦/٤٤١نھج البالغة :٥) (



 
 

 
 

 

 ١١٥  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

التي تتسم بقّوة الرنانة  األصوات المائعةوكالھما من ا متقاربان مجھوران كلیًا ،بذلك ؛ألّنھم

  . وضوحھا السمعي

،وقد قام إلیھ بعض أصحابھ  فیما یخبر بھ عن المالحم بالبصرة﴾ ﴿ ومنھ قولھ

 أمیر یا أعطیت لقد﴾ حول المالحم قائًال: ﴿ وكان من بني كلب بعد سماع خطبتھ

َوِإنََّما ُھَو ،َیا َأَخا َكْلٍب َلْیَس ُھَو ِبِعْلِم َغْیٍب ﴾ وقال لھ: " ﴿ فضحك الغیب علم المؤمنین
  . )١(" َتَعلٌُّم ِمْن ِذي ِعْلٍم

لم تأِت متماثلة بل متقاربة ،وھذا " ، ِعْلٍم – َغْیٍب " ﴾:﴿ فواصل الروي في قولھ

لك وتوضح عدم ما بینھما من خصائص تطغى على ذ الیعني التقاطع واالنفصال ،بل إّن

  ي ،فھما صوتان مجھوران ،ومن المخرج نفسھ وھو الشفة .الّصوتاالنفصال 

 

اجتماع الوزن مع عنصر  جھةوعدمھ ،ومن ،توافر الوزن  جھةللفاصلة أقسام من 

  یمكن أن تتمثل بـ:  )٢(أو انفراده،آخر 

روي ،أي   وتعني رعایة الكلمتین األخیرت وزن وال ي ال الفواصل   ین ف

    .)٣(ي والحركةالّصوتوالمقطع ،یة من صوت الروي الّصوتفي جمیع مكّوناتھا  التي تتماثل

َوَتَقضَِّت الدُُّھوُر ،َحتَّى ِإَذا َتَصرََّمِت اْلُأُموُر ﴾:" مثال ذلك قول أمیر المؤمنین﴿
  . )٤("  َوَأْوَكاِر الطُُّیوِر،اْلُقُبوِر َأْخَرَجُھْم ِمْن َضَراِئِح ،َوَأِزَف النُُّشوُر ،

 – اْلُقُبوِر – النُُّشوُر – الدُُّھوُر – اْلُأُموُر ﴾ مجيء الفواصل"﴿ الشاھد في قول
ي الّصوت،وتقطیعھا  یةالّصوتجمیع مكّوناتھا  " متوازیة في الوزن والروي ،أي في الطُُّیوِر

  یوضح ذلك :

  ص  (في حال الوقف لكل فاصلة) .ء ـُـ / م ُـُـُ ر = ص ح / ص ح ح 
  د ـُـ / ھـ ُـُـُ ر = ص ح / ص ح ح ص

                                                
  . ١٢٨/٢٣٥:المصدر نفسھ١)(
  . ٤٥ینظر: البدیع تأصیل وتجدید : ٢)(
  . ٤،د.السید خضر ١٤یة :القرآنینظر:فواصل اآلیات  ٣)(
  . ٨٣/١٣٣نھج البالغة :٤) (



 
 

 
 

 

 ١١٦  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

  ن ـُـ / ش ُـُـُ ر = ص ح / ص ح ح ص
  ق ـُـ / ب ُـُـُ ر = ص ح / ص ح ح ص
  ط ـُـ / ي ُـُـُ ر = ص ح / ص ح ح ص 

،وھو من مقاطع  قصیر مفتوح + مقطع مدیدفاصلة مقطعین : ن في كّلفقد تكّو

ذلك  ّنإ،ف بھا الكالم لتحسین؛ الخطاب في االستراحة عند اصلة تقعالف الوقف ،وإذا كانت

 بھم ویلحق، الموت بعد الّناس على یحّلحاصل ،وھذا یستدعي من المتلقي أن یتأمل فیما 

  . وأھوالھا، القیامة دئشدا من

ھ   ك قول واھد ذل ن ش دنیا: "  ﴿ وم ن ال ذرًا م ا  ﴾ مح یُموا َباِرَقَھ َمُعوا،َوَلاَتِش  َوَلاَتْس
  . )١(" اھناعقَلاُتِجیُبوا َو،َناِطَقَھا 

جمیع مكّوناتھا متفقة في   ا "ھناعق – َناِطَقَھا – َباِرَقَھاجاءت الفواصل المتوازیة " 

  ،وتقطیعھا : یةالّصوت

  

  ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ح  =ب ـَـَ / ر ـِـ / ق ـِـ / ھـ ـَـَ  
  ص ح / ص ح / ص ح حص ح ح /  =ن ـَـَ / ط ـِـ / ق ـِـ / ھـ ـَـَ  
  ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ح  =ن ـَـَ / ع ـِـ / ق ـِـ / ھـ ـَـَ  

فاصلة من مقطعین طویلین مفتوحین + مقطعین قصیرین مفتوحین  تكونت كّل فقد

  وتأمل عاقبة األمر ،وأّنھ في غایة الخطر .،،وھذا یستدعى إطالق األفق  في النھي 

٢  وال  -أي الوزن  –یة الّصوتواصل التي تتفق في المقاطع الفھي

  .)٢(تتفق في الروّي

َوَلا ُكلُّ ،َوَلا ُكلُّ ِذي َسْمٍع ِبَسِمیٍع ،َما ُكلُّ ِذي َقْلٍب ِبَلِبیٍب ﴾:" ﴿قولھ  مثال ذلك 
  . )٣(" َناِظٍر ِبَبِصیٍر

                                                
  .شاَم البرَق: نظر إلیھ أین یمطر. البارق: السحاب ، ١٩١/٣٥٧: المصدر نفسھ ١)(
  . ١٤٤یة :القرآنینظر:فواصل اآلیات ٢) (
  . ١٤٤/ ٨٨نھج البالغة :٣) (



 
 

 
 

 

 ١١٧  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

فقة في الوزن مت "َبِصیر – َسِمیع – َلِبیب"﴾ مجيء الفواصل ﴿ الشاھد في قولھ

  ومختلفة في الروي .، "فعیل"

  . )١(" ِباْلَقَواِرِع  َوَأْوَھَقْتُھْم،َأْرَھَقْتُھْم ِباْلَقَواِدِح الدنیا : "  ﴾ في ذّم﴿ومنھ قولھ  

 یةالّصوتفي المقاطع ﴾ متفقتان ﴿ في قولھ "اْلَقَواِرع – اْلَقَواِدح"جاءت الفاصلتین  

  ،ومختلفتان في صوت الفاصلة .

 الفواصل التي  وھي ما اتفقت في أصوات الروي ،ال في الوزن ،أي

  :)٢(یة الّصوتوتختلف في المقاطع ،تتفق في صوت الروّي 

ِھ   َوَلاَتْسَتْبِطُئوا َما َیِجي،َفَلا َتْسَتْعِجُلوا َما ُھَو َكاِئٌن ُمْرَصٌد ﴾:" ﴿مثال ذلك قولھ  ُء ِب
  .  )٣(" اْلَغُد

مختلفتین وزنًا  " اْلَغُد – ُمْرَصٌد"ورود الفاصلتین الُمطَّرفتین  ﴾﴿ الشاھد في كالمھ

اً     وع أیض ذا الن ن ھ ًا ،وم ین روی ّي ﴿   متفقت ام عل ول اإلم اَن    ﴾: " ق ا َك ى َم ُدُه َعَل َنْحَم
  . )٤("ْدَیاِنَوَنْسَأُلُھ اْلُمَعاَفاَة ِفي اْلَأ،َوَنْسَتِعیُنُھ ِمْن َأْمِرَنا َعَلى َما َیُكوُن ،

في المقاطع  ﴾ مختلفات﴿ في قولھ "اْلَأْدَیاِن – َیُكوُن – َكاَن"جاءت الفواصل 

  ،ومتفقة في صوت الروي األخیر .  یةالّصوت

من كلمات مختلفة ،واآلخر فًامن الفقرتین مؤّل موھو أن یكون المتقد 

  :)٥(مؤلفا من مثلھا في ثالثة أشیاء 

  وزنال -
  التقفیة  -
  تقابل القرائن . -

  .)١(" َوَلاَیْثُقُل ِمیَزاٌن ُتْرَفَعاِن َعْنُھ،َلاَیِخفُّ ِمیَزاٌن ُتوَضَعاِن ِفیِھ  ﴾:"﴿كقولھ 

                                                
َأْرَھَقْتُھْم: َغِشَیْتُھْم.  .ـ إذا أثقلھ األمرْتُھْم: َغِشَیْتُھْم. الفوادح ـ من فدحھ َأْرَھَق . ٢٠٨/ ١١١: المصدر نفسھ١) (

   .القوارع: الِمَحن والدواھي .القوارع: الِمَحن والدواھي .ـ إذا أثقلھ األمرالفوادح ـ من فدحھ 
  . ١٤٩:القرآنینظر:الفاصلة في  ٢)(
  . ١٥٠/٢٦٩نھج البالغة : ٣)(
  . ٩٩/١٨٠: نھج البالغة ٤)(
  ، ١٤٤یة :القرآنینظر:فواصل اآلیات ٥) (



 
 

 
 

 

 ١١٨  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

  ﴾ ورود الفاصلتین المرصعتین :﴿ الشاھد في كالمھ

                                              َلاَیِخفُّ ِمیَزاٌن ُتوَضَعاِن ِفیِھ 
  ،مؤلفتان من الوزن والتقفیة وتقابل القرائن .  ُل ِمیَزاٌن ُتْرَفَعاِن َعْنُھـَلاَیْثُق 

َوَلْیَس ،ٌء ِبَشرٍّ ِمَن الشَّرِّ ِإلَّا ِعَقاُبُھ  َلْیَس َشْي﴾:" قول اإلمام علّي ﴿ ومنھ أیضًا
  . )٢(" ٌء ِبَخْیٍر ِمَن اْلَخْیِر ِإلَّا َثَواُبُھ َشْي

  ین مرصعتین :جاءت الفاصلت

  ٌء ِبَشرٍّ ِمَن الشَّرِّ ِإلَّا ِعَقاُبُھ َلْیَس َشْي 
  .  ٌء ِبَخْیٍر ِمَن اْلَخْیِر ِإلَّا َثَواُبُھ ََلْیَس َشْي

 

  ٣(وھو على ثالثة أقسام(:  

- قصرھا ما یكون من لفظ واحد ،وأطول الفقرات القصار یكون أ

  عشر لفظات . من

-  . مابین ھذین متوسط  

-   قصر الطوال ما یكون من إحدى عشرة لفظة ،وأطولھ غیر أ

  .  ما طالت الفقر زاد بیانھا إفصاحًامضبوط ،وكّل

﴾ یصف النبي مثال الفاصلة القصیرة ،قول أمیر المؤمنین﴿   ":ُمُھ َبَیاٌن َكَلا
  . )٤(" َوَصْمُتُھ ِلَساٌن،

  . )٥(" َواْلَتِمُسوا َغْیِري،َدُعوِني ﴾:" یضًا قولھ ﴿أومنھا 

َواْلَحقُّ َأْن َتُقوَل ،اْلَباِطُل َأْن َتُقوَل َسِمْعُت ﴾:" ﴿ومثال الفاصلة المتوسطة ،قولھ 
  . )١(" َرَأْیُت

                                                                                                                                          
  . ٢١٢/ ١١٤نھج البالغة:١) (
  . ٢١٣/ ١١٤:المصدر نفسھ٢) (
  . . ١٥٢-١٥١:القرآنینظر:الفاصلة في  ٣)(
  .٩٦/١٧٦نھج البالغة:٤) (
  . ٩٢/١٦٩:المصدر نفسھ٥) (



 
 

 
 

 

 ١١٩  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

ُعوُذ ِبَك َأْن َنْذَھَب َعْن َقْوِلَك َأْو َأْن ُنْفَتَتَن َعْن َن ِإنَّااللَُّھمَّ ﴾:" ﴿قولھ  یضًاأومن ذلك 
  . )٢(" ِعْنِدَكَأْو َتَتاَبَع ِبَنا َأْھَواُؤَنا ُدوَن اْلُھَدى الَِّذي َجاَء ِمْن  ِدیِنَك

َوَرَدُه  اْلَحْمُد ِللَِّھ الَِّذي َشَرَع اْلِإْسَلاَم َفَسھََّل َشَراِئَعُھ ِلَمْن﴾:" ﴿قولھ ومثال الثالثة ،
َوُبْرَھانًا ِلَمْن َتَكلََّم ،َوِسْلمًا ِلَمْن َدَخَلُھ ،َوَأَعزَّ َأْرَكاَنُھ َعَلى َمْن َغاَلَبُھ َفَجَعَلُھ َأْمنًا ِلَمْن َعِلَقُھ ،

  . )٣("َوُنورًا ِلَمِن اْسَتَضاَء ِبِھ،َوَشاِھدًا ِلَمْن َخاَصَم َعْنُھ ،ِبِھ 

 ُھَداَكَأْو َأِضلَّ ِفي ،ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْفَتِقَر ِفي ِغَناَك  مَّاللَُّھ﴾:" یضًا قولھ ﴿أومنھا 
َكِریَمٍة َتْنَتِزُعَھا ِمْن  أّولاْجَعْل َنْفِسي  اللَُّھمَّ،َأْو ُأْضَطَھَد َواْلَأْمُر َلَك ،َأْو ُأَضاَم ِفي ُسْلَطاِنَك ،

َنُعوُذ ِبَك َأْن َنْذَھَب َعْن  ِإنَّااللَُّھمَّ ،اِئِع ِنَعِمَك ِعْنِدي َوِدیَعٍة َتْرَتِجُعَھا ِمْن َوَد أّولَو،َكَراِئِمي 
  . )٤(" ِعْنِدَكَأْو َتَتاَبَع ِبَنا َأْھَواُؤَنا ُدوَن اْلُھَدى الَِّذي َجاَء ِمْن ، ِدیِنَكَأْو َأْن ُنْفَتَتَن َعْن ،َقْوِلَك 

  

 

رس الفاصلة القرآنیة قد بحثھ ،واجترح تسمیتھ ھذا عنوان لم أجد أحدًا ممن د

،واقصد بھ مجيء أصوات الفواصل بنسق منظم من  جي""النسق الفاصلي التدّربـ

  المجھور إلى المھموس ،أو العكس من المھموس إلى المجھور .

﴾ یصف بعثة النبي﴿قولھ  ّولمثال األ  ":َوَلا َمَناٌر ،َقاِئٌم َلا َعَلٌم  ِحیَن َبَعَثُھ

  . )٥(" َوَلا َمْنَھٌج َواِضٌح،َساِطٌع 

نفي شفوي ،والعین أي فالمیم صوت مجھور كّلح " ، –ع  –" م فقد توالت الفواصل

،والریب أن ھذا التسلسل  حلقي مجھور احتكاكي رخو حلقي ،والحاء مھموس احتكاكي

  ﴾.الفاصلي یتبعھ مقصد داللي ،وأصواتي لما اختاره ﴿

وأرى أّن فاصلة المیم وصوتھا المجھور یتناسب مع الكلمة التي وقعت معھا فاصلة 

المجھور ذو  الّصوت،فالقیام بحاجة إلى ظھور ،وبروز والمیم المجھورة ختمت الكلمة ،و
                                                                                                                                          

  . ١٤١/٢٤٩:المصدر نفسھ١) (
  . ٢١٥/٤١٨:المصدر نفسھ٢) (
  . ١٠٦/١٩٢:سھالمصدر نف ٣)(
  . ٢١٥/٤١٨نھج البالغة: ٤)(
  . ٣٩٠ /١٩٦:المصدر نفسھ٥) (



 
 

 
 

 

 ١٢٠  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

فھو علم ،قوة سمعیة فناسبت الفاصلة موقعھا ،فضًال عّما لكلمة العلم من داللة على ذلك 

 )١(قد أدى إلى تالشي وافتراق "َلا َعَلٌم َقاِئٌم "نفي الذي وقعت بھ جملة ال وھو قائم ،غیر أّن

 والظلم ،فأرسل اهللا نبیھ،والشرك ،یوحي بسیادة الجھل  مّماھذا العلم القائم ،  

  لھدایتھم .

 للجبل أیضًا ویقال، بھ لیھتدي؛ الطریق فى ینصب ماوإذا كان معنى الَعَلم في اللغة : 

 طریق سلوك في بھم یستدّل ھ؛ألّن والمرسلین لألنبیاء ةاستعار ،فإّنھ )٢( المرتفع الجبل أو،

 النور موضعھو  "المنار" وإذا كان، )٣(الّدنیا طرق في باألعالم یستدّل كما، اآلخرة

ا َمَناٌر َوَل ﴾: "﴿ انتفاء العلم یستدعي انتفاء المنار لذا قال ّنإ،ف )٤( كالمنارة والمسرجة،

والساطع المرتفع الواضح ،فبغیاب المنار یضیع الناس في دیاجیر الظلم ومتاھات ، " َساِطٌع

من خصائص  ّن،فإة التصویر لدى أمیر المؤمنین اختیار األصوات من دّق الجھل ،ولعّل

دایة والھ،والصالح ،من اإلیمان  م خلٌوُھ،َف )٥("والخلو مطلقًا،الباطن  لخلّوھ" ّنأصوت العین 

  والرسل . ،دایة ؛لغیاب الھداة من األنبیاء والھ،

 المھموس المتمثل بفاصلة الحاء ،ف اآلخر المجھور من المجھور إلى الّصوتیتدرج  ثّم

الذي یشابھ العین من جھة المخرج الصوتي فكالھما حلقي ،لكّنھ یخالفھ بالصفة ،فالعین 

ى ملمح السكون والھدوء بعد ،وكأّنھ یشیر إلمجھور ،والحاء مھموس ،وھكذا یتدّرج فینتقل 

من عدم وجود األعالم والمنار والمنھج الواضح ،فماذا یصیب من یحصل لھ  تاالضطرابا

المھموس ،مع العلم أن ما یحصل  الّصوتذلك في نھایة المطاف إال السكون ،وھذا یالئم 

وھذا ینسجم مع  )٦(یكون بالحفیف صوُت أشبھ ما ،ھو الّصوتفي نھایة مخرج ھذا 

  ذكرناه .ما

                                                
  . ١٥١یة في اللغة العربیة:الّصوتینظر:الداللة  ١)(
  . ٢/٥٩ة :اللغ في المحیطینظر: ٢)(
  . ١٢/١٩٠ینظر:منھاج البراعة : ٣)(
  . ٥/٢٤٠ینظر:لسان العرب : ٤)(
  . ٦٤:تھذیب المقدمة اللغویة ٥)(
  .      ١٨١:الحروف العربیة ومعانیھاخصائص ینظر: ٦)(



 
 

 
 

 

 ١٢١  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

یَِّتِھ أّولَوِب،َواْلآِخِر َبْعَد ُكلِّ آِخٍر ، أّولَقْبَل ُكلِّ  أّولاْلَحْمُد ِللَِّھ اْل﴾: " ﴿قولھ ومنھ 

  .  )١(" َوِبآِخِریَِّتِھ َوَجَب َأْن َلا آِخَر َلُھ،َلُھ  أّولَوَجَب َأْن َلا 

–مجھور  -"مجھورمتوالیة  ھـ " -ھـ  –ر  - " لالشاھد فیھ مجيء الفواصل 
بشكل تتابعي ،فالالم صوت مجھور جانبي ،أسناني لثوي ،والراء  مھموس" –مھموس 

  صوت مجھور تكراري لثوي ،والھاء صوت مھموس احتكاكي رخو حنجري . 

ون ة ،فمن البدیھي أن یكففاصلة الالم صوتھا مجھور ،وفیھ داللة انسجامیة نصّی

م یجب االعتناء بھ والظھور بارزًا ؛ألّن المقّد في التقدیم م،أسواء أ كان في التسلسل  ّولاأل

ة التي وصفھا ھ من األصوات الذلقّیّنفإ،فضًال عن ذلك  ّولمت الالم لفظ األوإبرازه ،فالَء

الالم والراء  -فلّما ذلقت الحروف الستةوكثرة دورانھا في األلسن:" ،الخلیل بسھولتھا 
ن وسھلت علیھ في المنطق كثرت في أبنیة ومذل بھن اللسا - والنون والباء والفاء والمیم

  . )٢("أو من بعضھا ،فلیس شيء من بناء الخماسي التام یعّرى منھا ،الكالم 

قرانھا من األصوات األخرى ،وإذا انتقلنا أمھا على كثرة دورانھا یعني تقّد والریب أنّّ

م ظھر أیضا وھو من األصوات الذلقیة أیضًا حسب وصف الخلیل المتقد، الراءإلى فاصلة 

ودیمومة الحدث ،مھ وتكراره في االخریة ؛ألّن من صفات صوت الراء التكراریة تقّد
 ّولة هللا ،وإحاطتھ بكل شيء ؛ألّنھ األخرّیودیمومة صفة اآل،،وھذا یناسب تكرارھا )٣(

  واآلخر .،

﴾ صوت ﴿ ولطائف الداللة ،وحسن االنسجام أن یجعل اإلمام،ومن دقائق التعبیر 

على  المھموس الرخو بداللتھ الّصوتوذلك التصاف ھذا ؛ة خرّیواآل،یة ّولتمة لألخا ءالھا

یتھ ّولآخر عداه سبحانھ أل وكّل أّول ،فقد اختفى وتالشى كّل )٤(وعلى التالشي، الباطن خفّیة

  وآخریتھ فسبحان اهللا .،

                                                
  . ١٨٣- ١٠١/١٨٢نھج البالغة: ١)(
   . ١/٥٢،الخلیل الفراھیدي:العین كتاب٢) (
  . ١٥٠یة في اللغة العربیة:الّصوتینظر:الداللة  ٣)(
  . ٦٤:تھذیب المقدمة اللغویةینظر:٤) (



 
 

 
 

 

 ١٢٢  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

 "  ﴾ :﴿قولھ وأّما الثاني وھو التدرج الفاصلي من المھموس إلى المجھور ،فمنھ 

  .)١("َوَلا ُیْعِجُزُه اْلَھاِرُب،َلا َیُفوُتُھ اْلُمِقیُم ،ِإنَّ اْلَمْوَت َطاِلٌب َحِثیٌث 

 متتابعة ،فالثاء صوت مھموس احتكاكي ب" –م  –ث الشاھد ورود الفواصل "

بین الشفتین ،والباء  مّمانفي یخرج أ،والمیم صوت مجھور  )٢(،یخرج من بین األسنان

بین الشفتین أیضًا ،وإذا رجعنا منعمین النظر في  مّماشدید یخرج  ي،صوت مجھور انفجار

الكلمات مسلطین الضوء على النسق االنسجامي للفاصلة وداللتھا نلحظ االرتباط  مخواتی

ي الداللي االنسجامي بین صوت الثاء ،الذي وصف بداللتھ على "التعلق الّصوتالشدید 

،وھذه الداللة التعلقیة  )٣(المعنى " مي الحس ،أبالشيء تعلقًا لھ عالمتھ الظاھرة سواء ف

 ّنأوالمعنویة موجودة ،بل متجسدة في الموت الذي وصف بالطالب الحثیث ،وك،الحسیة 

صوت الفاصلة الثاء قد حوى واكتنز داللة الجملة المتقدمة علیھ ،فداللتھ المعنویة ،ألّنھ 

 ؛ألّنھوحسیًا اهللا ،والخشیة منھ  كره مقرب إلى،وذ ھ الیرى ظاھرًاّنأیتعلق بالشيء غیر 

یترك الذي یتعلق بھ جثة ھامدة عبرة وتبصرة لآلخرین ،فللھ درك یا أبا الحسن على ھذه 

  یة الداللیة .الّصوتالدقة االنسجامیة 

على الكثرة  " صیغة مبالغة تدّلحثیثأّن صیغة " أیضًا یساعد على كشف المعنىو

  . منھ مفرَّ ؛ألّن الموت ال ة" التوكیدی إّن ،فضًال عن توكید ھذا الطلب بـ"

منھ ،وكأّن في  یخلص الونلحظ في فاصلة المیم ،أّن المقیم وھو الراضي بالموت 

المیم بأنھا  تأطباق الشفتین ،لذلك وصف وصف الخلیل لصوت المیم بأّنھ إطباقي وقصد بھ

الموت ،وأّنھ مطبق على جى من من ّال،داللة على أ )٤( تطبق الفم إذا نطق بھا ألّنھامطبقة ،

 وال " والمقصود منھا َوَلا ُیْعِجُزُه اْلَھاِرُب "الباء وكأّنھ تمھید للفاصلة التالیة وھي، یعمالج

لھ داللة على " بلوغ المعنى  ّنأ،لذا وصف صوت الباء ب عنھ الھارب لھ الّساخط منھ ینجو

  المذكورة ..وھذا ینطبق تماما على الفاصلة  )٥("تامًا في الشيء بلوغًا

                                                
  . ٢٢٧- ١٢٣/٢٢٧نھج البالغة : ١)(
  . ١٤٤ینظر:األصوات اللغویة(الخویسكي): ٢)(
  . ٦٣: تھذیب المقدمة اللغویة٣) (
  . ٥٨/ ١العین : ینظر:معجم ٤) (
  . ٦٣: تھذیب المقدمة اللغویة٥) (



 
 

 
 

 

 ١٢٣  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

َواللَِّھ َلَقْد َقاَتْلُتُھْم َكاِفِریَن ،َما ِلي َوِلُقَرْیٍش ﴾ :" ﴿ یضًا قولھأومن شواھد ذلك 

  . )١(" َوَلُأَقاِتَلنَُّھْم َمْفُتوِنیَن،

 " ،من المھموس إلى المجھور ،فصوت الشین ن –ن  –ش الشاھد تتابع الفواصل" 

،وصوت النون  لیل لھ صفة التفشي،ذو صفیر ق )٢(صوت رخو مھموس لثوي محنك

  نفي ،أسناني لثوي .أي مجھور كّل

یلحظ صوت الناطق المتألم  الشینإّن المنعم النظر في الجملة التي وردت فیھا فاصلة 

دّ        ؛والمتعجب المستنكر ، م یق ذین ل ھ ،ال ي قوم ن بن ھ م ا یالقی ي     لم أّنھم ف ر ،وك م إال الخی م لھ

ولھم   ،اضطراب  الھم وأق ن أفع ذا       وتشتت م إّن من خصائص ھ ذا ف ى   الّصوت ،ل ة عل  الدالل

ى        ؛ألّناالتساع غیر المنتظم  أو،االنتشار  من صفات صوت الشین التفشي واالستطالة عل

د خروج         )٣(واالضطراب مادیًا ومعنویًا،البعثرة واالنتشار  نفس عن رة ال ع بعث ق م ا یتواف بم

ا  ، ﴾﴿اء ألبي الحسن علي العد نالقرشیون المناصبو ،وھذا ما یعیش فیھ الشینصوت  م

تدعى أن یل نغم   اس عید ال ى تص أ إل وتج أتي الّص ون ي وی لة الن نغم  بفاص وت،ذات ال ي الّص

اِفِریَن    لیعبر عن شدة األلم والمعاناة " ؛الواضح  اَتْلُتُھْم َك ْد َق وِنینَ  ،َواللَِّھ َلَق اِتَلنَُّھْم َمْفُت "  َوَلُأَق

   . إلیھ یفیئواو الحّق إلى الباطل من والیرجعالذي عرفوه ،و الحق عن ضالینأي 

ا  ذا م تالءموھ دلّ  ی ون إذ ی وت الن ة ص ع دالل اطن  م ى الب نفس  ،عل ي ال میم ف والص

،فاإلمام عّبر عّما في خلجات نفسھ وانفعاالتھ  )٤(وفي األشیاء وتكویناتھا وانفعاالتھا المكبوتة

م ھذا الحال ارًا وإعالنًا ،فالءنات أنفسھم جھظھروا مكنوأتجاھھم ،وھم بادلوه ھذا الشعور و

ون  لة الن يء فاص وب ؛مج ى المطل ن المعن ر ع ج  ،لتعب ي نھ ا ف یض وم ن ف ذا غیض م وھ

  الكثیر لمن أراد ذلك .،على سمت ما ذكر  البالغة

تقدم أّن الفاصلة في خطب نھج البالغة لم تأت على نظام مخصوص ،أي  مّماویظھر 

أّدى إلى حریة التعبیر ،وامتالك آفاق رحبة  مّمارس ؛ة معینة في اللفظ ،والجلم تخضع لكیفّی

﴾ بما أّن الفاصلة في خطبھ ﴿في ي ،والریب الّصوتمن التآلف ،والتالزم ،واالنسجام 
                                                

  . ٣٣/٧٤نھج البالغة :١) (
  .٦٨ینظر:األصوات اللغویة :٢) (
  . ٦٤: تھذیب المقدمة اللغویة ینظر: ٣)(
  .      ١٦٠: خصائص الحروف العربیة ومعانیھاینظر:٤) (



 
 

 
 

 

 ١٢٤  

 

 الفاصلة املبحث الثالث

تمتلكھ من مؤثرات صوتیة انسجامیة بترددھا بنحو منتظم ،أو شبھ منتظم قادرة على إیجاد 

والمتلقي ،فضًال عن قدرتھا على  ي بین طرفي الخطاب :الباثالّصوتالرابط االنسجامي 

 تھامھمكلماتھا ف رؤوسفیما بینھا بفعل تماثل ،أو تقارب  النّصتحقیق روابط تشّد أجزاء 

 بالمعاني اشتطاط وال، المعاني سبیل على األلفاظ في تفریط فال،واحد  بوقت معنویة لفظیة

تتناغم مع المنظومات  یةالّصوت،فإذا انزاحت فواصل خطبھ فإّن خصائصھا  األلفاظ أجل من

یة األخرى التي انزاحت عنھا على الرغم من اختالفھا مع ما جاورھا من الفواصل الّصوت

صل متشابھة بما الالحقة ؛ألّن فیھا كسر توقع لذھنیة المتلقي بعد أن طرقت مسامعھ فوا

مھ فاصلة في خطب نھج البالغة خصیصتھا ،وداللتھا الخاصة ،فكال لكّلیجعلنا نجزم بأّن 

﴿ والبیان ﴾ في غایة الدقة،. 

  

  

  

  
  



 
 

 
 

 

 ٦٣  

 

 التنغيم  املبحث الثاني 

 
مصطلح أوائل الباحثین العرب الذین أدخلوا من  إبراھیم أنیس الدكتور عدُُّی

" موسیقى الكالم"اه وسّم، راسات اللغویة العربیة المعاصرةالتنغیم في الد

أن اإلنسان حین ینطق بلغتھ ال یتبع درجة صوتیة واحدة في "ذكر  إذ،

قد ، ع الواحد،فاألصوات التي یتكون منھا المقط النطق بجمیع األصوات

. ویمكن أن وكذلك الكلمات قد تختلف فیھا.. الّصوتتختلف في درجة 

  .  )١(" بالنغمة الموسیقیة الّصوتنسمي نظام توالي درجات 

   

مقال طریقة في أدائھ تناسب المقام الذي  ؛فكذلك لكّل مقام مقاًال ّن لكّلأفكما           

ومن موقف إلى ،یر دائم من أداء إلى أداء آخر وھذا یعني أن"نغمات الكالم في تغ،اقتضاه 

،ومن حالة نفسیة إلى أخرى ،وللنغمات مدى من حیث االرتفاع واالنخفاض آخر موقف 

تحسھ األذن المدربة ،فعندما ترتفع درجة التلوین الموسیقي نحصل على تنغیم مرتفع 

rising tone  وعندما تنخفض ھذه الدرجة نحصل على تنغیم منخفض،falling  أما إذا

  . )٢(" levelذن نغمة مستویة إفالحاصل  ًالزمت مستوى واحد

ا یذكرنا بنغم أثناء الكالم بصفارة اإلنذار ،أكثر مّمفي التنغیم  ندریھ مارتینيأویشبھ 

وینخفض بشكل متصل ،وبما  الّصوتیصدر عن آلة البیانو قائًال:" وفي أثناء الكالم یرتفع 

لكل قول معینة كان بإمكان المرء أن یرسم ظة صوتًا من طبقة أّن األوتار تصدر في كل لح

  . )٣(منحنى بیانیًا "

رة  ة للكالم تستعمل بأشكال كث  فھم من ذلك أّن التنوعات التنغیمّیوُی ة   و،ی بحسب الحاج

ات ،وتُ    دّ إلیھا ،وبحسب اختالف اللغ ة بشكل خاص إذ         ع ة جدًا ألصوات الجمل ة مھم النغم

                                                
  . ١٤٣-١٤٢: األصوات اللغویة١) (
  . ٥٣٤-٥٣٣علم األصوات :٢) (
  . ٧٨: ندریھ مارتینيأاللسانیات العامة ،في مبادئ  ٣)(

  لتنغيما
 



 
 

 
 

 

 ٦٤  

 

 التنغيم  املبحث الثاني 

تكلم أّن یعبّ  تطیع الم ن یس ّلر ع ا    ك ة كالرض یة والعاطفی االت النفس واع الح ب ،أن والغض

  .)١(واالحتكار ،والكراھیة عن طریق اختالف النغمات ،والخیبة ،والدھشة ،

وفقًا لنوع الكالم وظروفھ ،وھذا النوع ،إمكانات التنویع في النغمات واسعة  ّنإلذا ف

یدل على الحالة النفسیة للمتكلم  و"فھویكسبھ معنى ،التنغیمي التلویني یمنح الكالم روحًا 

ًا من عوامل توضیح المعاني وتفسیرھا ،وتمییز أنماط الكالم بعضھا من ،كما یعد عامًال مھّم

  .)٢(بعض" 

المطلق ،ولكن العلو النسبي ،والسیما   برج أّن المھم في التنغیم لیس العلّومویذكر مال 

ّن النغمة التي تحمل المعنى ھي التي ،إدة والمسافات الفاصلة ،وفي كلمة واح،تنوعات العلو 

  .  )٣(تھم اللغوي

ة التي ذكرت أنفًا م لم تخرج تعریفات التنغیم عن المالمح التمییزّیوفي ضوء ما تقّد 

،أو ھو"عبارة عن تتابع  )٤(،وانخفاضھ أثناء الكالم" الّصوتلذا قیل فیھ: ھو "ارتفاع 

،وذلك االرتفاع واالنخفاض في  )٥(كالمي معین"النغمات الموسیقیة ،أو اإلیقاعات في حدث 

أثناء النطق إنما یكون لمقاصد تعبیریة في ،أو تتابع تلك النغمات الموسیقیة  الّصوت

وغایات داللیة ؛ولذلك قیل إنَّ التنغیم ھو:" تغییر في األداء الكالمي ،ومقتضیات معنویة ،

لداللة على المعاني المتنوعة في الجملة ،وانخفاضھ في أثناء الكالم العادي ل الّصوتبارتفاع 

  .) ٦(الواحدة"

بأنھ انتقاالت صوتیة أدائیة في الكالم الذي تكتمل فیھ ویمكن أّن نعرف التنغیم 
  . والمقاصد التعبیریة،واالنخفاض مؤدیة المعاني ،وتتآزر بین االرتفاع ،النغمات 

الكالم المنطوق ،فبھ ُتنطق  ویظھر مما ذكر أّن التنغیم ال یمكن أْن نتصوره إّال في 

والنفي ،والغضب ،الجملة بإطار موسیقي معین ،وُیعطى نغمًا خاصًا " لبیان مشاعر الفرح 

                                                
  . ١٤٣ي الحدیث ،د.حسام البھنساوي :الّصوتعند علماء العرب والدرس  ةیالّصوت تینظر:الدراسا ١)(
  . ٥٣٤علم األصوات : ٢)(
  . ٨٠: اللسانیات العامةفي ینظر:مبادئ ٣)  (
  .١٦٤مناھج البحث في اللغة ،تمام حسان:  ٤)(
  .٩٣أسس علم اللغة : ٥) (
  .    ١٤٣ت اللغویة : علم األصوا ٦)(



 
 

 
 

 

 ٦٥  

 

 التنغيم  املبحث الثاني 

،وغیرھا من المعاني التي یقتضیھا  )١(واالستغراب..."،واالستھزاء ،والتھكم ،واإلثبات ،

كالم دائمًا في واالنفعال ،وتكون نغمات ال،والموقف ،سیاق الحال ،فھو مرتبط بالعاطفة 

  .  )٢(ومن حالة نفسیة إلى أخرى،تغیر من أداء إلى آخر ،ومن موقف إلى موقف 

ھ ،وألوان موسیقیة تكسو الكالم معنى ذلك أنَّ التنغیم صفة صوتیة تلفُّ المنطوق كّل

 -نَّ الكالم إأو تنویعات صوتیة ؛إذ ،عند إلقائھ ،وتظھر في صورة ارتفاعات وانخفاضات 

  .)٣(ال ُیلَقى على مستوى واحد - وعھ مھما كان ن

وبحسب ما تقدم ال نرى أّن للكالم مجرى نغمیًا معینًا یمثل التنغیم خروجًا علیھ، وھذا 

األخیر ھو ما ُیفَھم من تعریف التنغیم لدى بعض الدارسین إذ عّرفھ بأّنھ " خروج الكالم عن 

مجاٍر نغمیة متعددة بحسب ما یراد  ؛فللكالم )٤(مجراه الطبیعي لوظیفة تؤدَّى في سیاق معین"

راه       تفھام مج ي ،ولالس راه النغم ات مج یاق، فلإلثب ي الس ا ف ة تؤدیھ ن وظیف ة م راد للنغم ی

ى أخرى بحسب      ،،وللتعجب مجراه ،وإنَّما األمر انتقال من مجرى إلى آخر  ة إل ن نغم أو م

  . )٥(ھذا األصل المعنى واألسلوب ،ال أنَّ واحدًا منھا یكون أصًال واآلخر یكون خروجًا عن 

.  

 أثره ،فإّنا نرى أّن )٦(وإذا كان" التنغیم في الكالم یقوم بوظیفة الترقیم في الكتابة "

أوسع من عالمات الترقیم في الكتابة ؛بسبب ما للتنغیم من نغمات كثیرة تفوق ما للترقیم من 

لنقطة وغیرھا عالمات كعالمة االستفھام وعالمة التأثر "التعجب" ،والشَّرطة ،والفاصلة ،وا

وحركات أجزاء ،؛وبسبب ما یصاحب التنغیم في كثیر من حاالتھ من تعبیرات المالمح 

وما إلى ذلك؛ نجد التنغیم أوضح من الترقیم في بیان القصد ،والیدین ،الجسم كالرأس 

                                                
      ٦٣ي عند العرب : الّصوتفي البحث  ١)(
  .    ٦٩، ٢٦ینظر:التنغیم اللغوي في القران الكریم ،د.سمیر إبراھیم العزاوي:  ٢)(
  ٥٣٣، ٥٣١ینظر:علم األصوات:  ٣)(
  .   ٤٢الداللة السیاقیة اللغویین ،د.عواطف كنوش: ٤) (
  (أطروحة دكتوراه) ٨٣عبد: خضیر أحمد، المحیط البحر تفسیر في نىالمع توجیھ في القرائن ینظر:أثر ٥)(
  .      ٢٢٦اللغة العربیة معناھا ومبناھا ،د.تمام حسان : ٦) (



 
 

 
 

 

 ٦٦  

 

 التنغيم  املبحث الثاني 

الترقیم في الكتابة یقوم بجانب من وظیفة التنغیم في  ّنإوالداللة على المعنى ؛ومن َثمَّ ف،

  .)١(المالك

،والصرف  الّصوتة ؛ألّنھ حصیلة الجھود العلمیَّة في علم عد ظاھرة سیاقّیوھو ی 

،والنحو ،والداللة ؛إذ تجتمع ھذه العناصر كلھا ألداء المعنى ،عبر نغمات متتابعة في حدث 

  . )٢(كالمي معیَّن

كالیات الدال          ن إش ر م ًا حلَّ الكثی ة   ولذا یعد التنغیم  مصطلحًا صوتیًا وظیفی ة اللغوی ل

یم    ،المتعلقة باألصوات  والسیاقات التنظیمیة ،إذ یتم تحدید الصور النطقیة بموجب خط التنغ

في معرفة نوع الجملة إن كانت استفھامیة ،أو تقریریة ،أو للتعجب ،أو لالزدراء والسخریة 

ول"    ذلك من خالل كیفیّ    ،وكّل دما نق ة ،فعن راءة الجمل وم"     ة ق ة الی ى الجامع د إل  ذھب محم

ّو        الّصوت،ونغیر في نغمة  ًا ،بحسب عل ى معین ل أداء معن ن ك  الّصوت في كل مّرة نفھم م

وة           ادة ق ظ ،وبزی وة اللف أثیر ق اطع ،وت ات المق ام لنغم ب الع ،وانخفاضھ وكذا باختالف الترتی

ظ  ان  ،اللف ّدد مع ا تح وات ،وإطالتھ ض األص یط بع ا   يوتمط ا م ابقة منھ ة الس ة للجمل مختلف

  :)٣(یأتي

  عن الذھاب ،إلى الجامعة أم إلى غیرھا ؟ .  السؤال

  االستفسار عن الشخص الذي ذھب أ محمد أم غیره ؟ .

 السؤال عن الذھاب  أ تّم إلى الجامعة أم إلى غیرھا ؟ .

 االستفسار عن الوقت الذي ذھب فیھ ، أ كان في ھذا  الیوم أم في یوم آخر ؟ .

 إلى الجامعة في ھذا الیوم . قد تكون الجملة خبریة ،أي تخبر عن ذھاب محمد

 فیكون األداء بأسلوب التعجب .،ویمكن أن یكون المراد من تلك الجملة التعجب 

ھ ب    ات الوج ر عالم ذلك تغیی ر األداء ،وك ق تغیی ن طری ھ إوع ثال  –زوائ ن  –م یمك

معرفة المعنى المراد ھو السخریة ،أو االزدراء ،الستحالة حدوث ما صرح بھ ،أو صعوبة  

 وقوعھ .
                                                

ة: ١) ( ي اللغ ث ف اھج البح ة ٢٢٧-٢٢٦ینظر:من وت، والدالل د  الّص ریم مجاھ د الك رفیة ،د.عب ة الص یة والدالل
  (بحث).      ٧٧:
  .        ٢٨،والتنغیم اللغوي في القران الكریم: ١٩٧عند علماء العربیة : ي الّصوتینظر :المصطلح  ٢)(
  . ٢٧،والتنغیم اللغوي في القرآن الكریم :  ١٤٥-١٣٤ینظر:علم األصوات اللغویة  : ٣)(



 
 

 
 

 

 ٦٧  

 

 التنغيم  املبحث الثاني 

ى       ة إل ن دون الحاج م م ره ،یفھ ویلحظ أّن لكل حالة نغمة معینة ،وأداء یختلف عن غی

  إضافة أي كلمة أخرى .

  

 

  : )١(یمكن أْن یقسم التنغیم العربي بحسب نمطین أساسین مختلفین

  سعة وضیقًا . الّصوتوأخفضھا في ،األول: المدى بین أعلى نغمة 

  شكل النغمة في آخر مقطع وقع علیھ النبر في الجملة من الكالم . الثاني:

  فعلى األساس األول ینقسم على المدیات الثالثة اآلتیة :

المدى االیجابي "الواسع" :ویستعمل في الكالم الذي تصحبھ عاطفة مثیرة ،أو في الخطابة  -

  والتدریس ألعداد كبیرة من الطالب ،والصیاح الغاضب ونحو ذلك .

ة ، المدى النسبي "المتوسط" :ویستعمل في الكالم غیر العاطفي ، - ل  أو المحادثات العادی وك

  شيء في ھذا المجال نسبي ألنھ لیس ھناك سعة مطلقة ،أو ضیق مطلق .

بط بالنشاط الجسمي     - المدى السلبي "الضیق" :ویستعمل في الكالم الذي تصحبھ عاطفة تھ

،وفي الكالم بین شخصین یحاوالن أال یسمعھما ثالث قریب العام كالعبارات الیائسة الحزینة 

  منھما .

وانخفاضھ ،فاالیجابي أعالھا،  الّصوتوالفرق بین المدیات الثالثة فرق في علو 

  والسلبي أخفضھا ،والنسبي بینھما ،وعلى األساس الثاني ینقسم على نغمتین اثنتین: 

والشرط ،والنفي ،ي اإلثبات ینتھي بھا الكالم ،وتستعمل ف نغمة ھابطةاألولى: 

  واالستفھام بغیر الھمزة و"ھل" ،والعرض .،والدعاء ،

  ینتھي بھا الكالم ،وتستعمل في االستفھام بالھمزة و"ھل". نغمة صاعدةوالثانیة: 

وھناك نغمة ثالثة مسطحة "مستویة " ال ھي بالصاعدة ،وال بالھابطة ،وتكون إذا وقف 

  .)٢(قوف على الشرط قبل الدخول في جوابھالمتكلم قبل إتمام كالمھ ،كالو

                                                
   ٢٣٠ - ٢٢٩واللغة العربیة معناھا ومبناھا: ، ١٦٥ – ١٦٤ینظر:مناھج البحث:  ١)(
  .  ١٤٠ي في اللغة العربیة ،د.سلمان حسن العاني:الّصوت،والتشكیل  ٢٣٠مبناھا: ینظر:اللغة العربیة معناھا و ٢)(



 
 

 
 

 

 ٦٨  

 

 التنغيم  املبحث الثاني 

/ ،والمستویة / ،والنغمة الھابطة بالرمز/وقد یرمز للنغمة الصاعدة بالرمز/

  .)١(/بالرمز/
  ]   ُأكرْمھ    ،            إْن جاَء زیٌد            ،             أیَن زید        [   ھل جاَء زید 

ما تقدم ،فقد تكون ھناك نغمات أكثر حدیدھا عندتوال یقف أمر رصد النغمات ،أو 

  .)٢(ا ذكرنا تفصیًال ،وأنواع أكثر تشعبا مّم

 

  : )٣(للتنغیم خواص یتمّیز بھا دون غیره یمكن إجمالھا بما یأتي

األساسي  الّصوتونعني بھا حركة النغمة في العبارة التي یكونھا ارتفاع جرس ،النغمیة  -١

  .  أو انخفاضھ،

  وھي المكون اإلیقاعي الحركي .،الشدة  -٢

 وھو المكون الزمني .،والسرعة ،الطول  -٣

 والنطق بأطوال مختلفة .،القطع  :أي،الوقف  -٤

 تلونات الكالم الشعوریة واالنفعالیة . :أي،الحدة  -٥

دون ظاھرة صوتیة تشترك فیھا معظم اللغات ؛لكونھا تؤثر في تغیر الداللة من ،التنغیم  -٦

 أن تتغیر المفردات .

في الكالم المنطوق ؛ألّن أي نطق  وھذه الخصائص التنغیمیة البد من وجودھا جمیعًا

ّم فھي تتشارك جمیعًا أو سرعتھ ،ومن َث،أو شدتھ ، الّصوتالیمكن أن یتم بمعزل عن قوة 

  وعلى ذلك یصعب الفصل بینھا . ،في أداء وظیفتھا 

  

 

                                                
  . ١٤٠ي في اللغة العربیة :الّصوتینظر:التشكیل  ١)(
وت عند علماء العرب والدرس  ةیالّصوت ت،الدراسا١٥٧ینظر: التنغیم اللغوي في القرآن الكریم: ٢) ( ي الحدیث  الّص
:٢٣٢-٢٣١ .  
  (بحث) . ١٢٣ره في اختالف المعنى وداللة السیاق ،سھل  لیلى :ینظر:التنغیم وأث ٣)(



 
 

 
 

 

 ٦٩  

 

 التنغيم  املبحث الثاني 

فبھ نستطیع أّن نمیز األسالیب والمواقف المنطوق ، مھم في دراسة الكالمثیر للتنغیم تأ

ذي       ابعضھ ن المنطوق ال ؤدي من بعض ؛ألّنھ جزء الیتجزأ م ق      ی ي التفری ارز ف دور الب ال

  ،وبیان المقاصد الكالمیة ،وأھم ھذه الوظائف ھي :

وت الوظیفة  -١ ن الدارسین األص         یةالّص ر م ا كثی د أغفلھ ة ق ذه الوظیف ي  :وھ واتیین ف

اتھم  تھم ،مؤلف ال دراس اثھم،ومج وا عل )١(وأبح م ینّص ا ،فل ي  یھ ا ف ن أھمیتھ رغم م ى ال ،عل

التمییز بین األسالیب ،والمقاصد األخرى التي ذكروھا ،وتتمثل وظیفتھا فیما للتنغیم من سمة 

م على یة المتنوعة في المنطوق ؛ألّن التنغیم یقوالّصوتصوتیة موسیقیة ناشئة من االنتقاالت 

ة قصدّیم مع ءفتتضافر أصواتھ منتجة نسقًا صوتیًا یتال،التنویعات الموسیقیة في نسق الكالم 

  ي في التنغیم .الّصوتوتوضیح االنسجام  -إن شاء اهللا  -المنشئ ،وھذا ما سنقف علیھ 

ة -٢ ة النحوی یم ب الوظیف وم التنغ ا یق ل :وفیھ ال الجم ان اكتم وم بی ا یق ھ ،كم ،أو عدم

وتعجبیة ،واستفھامیة ،ھي تصنیف الجمل إلى أنماطھا المختلفة ،من تقریریة خرى بوظیفة أ

ا    ي نھایتھ یم ف ع     )٢(؛ألّن من المعلوم أّن لكل جملة نمطًا خاصًا من التنغ ة" تق ة العربی ،فالجمل

ل            ة ذات أشكال محدودة ،فالھیك ن األنساق النغمی ل م ة ھي ھیاك وازین تنغیمی في صیغ وم

أت ذي ت ي ال تفھامیة التنغیم ة االس ھ الجمل ة  ،ي ب ي لجمل ل التنغیم ر الھیك رض غی ة الع وجمل

ات   ن ح ،اإلثب تلفن م ن یخ دة ..  وھ ة المؤك ن الجمل یم ع ث التنغ ى  ی ة منح . فالصیغة التنغیمی

  . )٣(عین على الكشف عن معناھا النحوي "تنغیمي خاص بالجملة ُی

ظاھرة التنغیم ،وبیان من القضایا النحویة التي یمكن تفسیرھا ،وفھمھا من خالل و

نوع الجملة أھي خبریة ،أو استفھامیة كما في األداة "كم" التي تحتمل األمرین في بیت 

  :) ٤(الفرزدق المشھور

  ي ِعَشاِر َعَلىَّ َحَلَبْت َقْد َفْدَعاء    َوَخَاُلٌة َجِریُر َیا َلَك َعمَّةًٍ َكْم          

                                                
ة:       ١)( ي اللغ اھج البحث ف م األصوات:  ١٧٠-١٦٤ینظر: من ي     ٥٥٢-٥٣٩،وعل النظم ف ا ب ا وعالقتھ ،والفونولوجی

ر ة:   ١٠١-٩٨ن :آالق وات اللغوی م األص ي ،    ١٣٥-١٣٤،وعل ن جن د اب یم عن د،والتنغ ایبي : أحم ث)  ١٥-٨الب (بح
یم  ى :  ،والتنغ ي المعن ره ف اني       ١٣٦-١٣٤وأث م المع ة لعل راض البالغی ھ األغ ي توجی یم ف ر التنغ تفھام –،وأث االس

  (بحث) . ٤٠أنموذجا ،د.مزاحم مطر حسین :
  . ٥٤٣ینظر:علم األصوات : ٢)(
  . ٢٢٦اللغة العربیة معناھا ومبناھا : ٣)(
  . ٣١٢دیوان الفرزدق : ٤)(



 
 

 
 

 

 ٧٠  

 

 التنغيم  املبحث الثاني 

،وما قدره  )١(خرج عن الخبر ،أو االستفھام" ثالثة أوجھ التعمةفقد جوز النحاة في "

ا إذا التجأنا إلى طریقة نطق ّنأباه قواعد اللغة من حیث ھي ؛ولكالنحاة صحیح ومقبول ،والت

أو استفھامیة ،ونقرر ما إذا كانت خبریة فقط ،األمر من أول وھلة  البیت استطعنا أن نحّس

لبیت یختلف من إمكانیة إلى أخرى فقط وذلك ؛ألّن التلوین الموسیقى الذي یصاحب نطق ا
)٢( .  

تفھام           و ین االس رق ب و الف ذي ھ ى ال ي المعن ین یوجد ف اتین األدات الفرق الرئیس بین ھ

ین        ویعلمھ السامع المخاطب،للعلم بما یجھلھ المتكلم  م الیق تكلم عل ھ الم ذي یعلم ار ال ،واإلخب

ة...   وھذا ما،ویوجد كذلك في المبنى ،أو المخاطب ،ویجھلھ السامع  ة اإلعرابی ثل في الحرك

ة صوتیة مستویة        الّصوتوفي النغمة  ار نغم ي اإلخب ي ھي ف ي حین  یة الت ة    ف ھي ذات نغم

  . )٣( صوتیة صاعدة في معنى االستفھام

الف المواقف ینبئ اختالف النغمات وفقًا الخت :إذ الوظیفة الداللیة السیاقیة -٣

وتھكم ،وغضب ،وزجر ،قبول و،لنظر الشخصیة من رضا االجتماعیة عن وجھات ا

ودعاء...الخ إذ یقوم التنغیم بأداء ھذه المعاني المنطوقة بمعونة السیاق ،ودھشة ،وتعجب ،

  . )٤(العام المتعلق بالظروف والمناسبات التي یلقى فیھا الكالم 

" تحتمل أكثر من داللة ،إذ قد تقال الجملة بنغمة تقریریة وصَل محمٌدومن ذلك قولنا:"

ى اإلخبار بوصول محمد ،أو تقال بنغمة استفھامیة فتكون سؤاال عن تحقق الوصول فتدل عل

ع     ة برف ة مختلف دلّ   الّصوت أو عدمھ ،أي: أوصل محمد ؟ ،وربما تنطق بطریق  وخفضھ ؛لت

خریة           ى الس دل عل د ی رى ق ة أخ ة مختلف ولھ ،وبنغم ن وص تغراب م ة واالس ى الدھش عل

  غمة داللة .واالستھزاء من محمد ،وھكذا تكون لكل ن،

ا یختلج داخل النفس من ویقصد بھا "التعبیر عّم الوظیفة االنفعالیة التعبیریة : -٤

والتعظیم ،التعجب ،وواالندھاش ،والفرح ،والحزن ،وانفعاالت مثل :الخوف ،أحاسیس 

                                                
ي :   ١)( ن جن ة    ٢٢٧،والمفصل في صنعة اإلعراب ،الزمخشري :      ١٤٧ینظر:اللمع في العربیة ،اب ،وشرح الكافی

   . ٣/١٦٣،الرضي االسترابادي :
  (بحث) . ٣٠٤أبو الیزید : أحمدینظر:التنغیم في إطار النظام النحوي، ٢)(
  . ٤٢ینظر:أثر التنغیم في توجیھ األغراض البالغیة لعلم المعاني : ٣)(
  . ٤٠: المصدر نفسھینظر: ٤)(



 
 

 
 

 

 ٧١  

 

 التنغيم  املبحث الثاني 

" فإّن لھذه الجملة طرائق تنغیمیة نجحُت في االمتحان،من ذلك جملة " ) ١(والحسرة ..."،

  مختلفة . قصدّیةدي نتائج مختلفة تؤ

  وأردت السخریة من نفسك أو التھكم .، نجحت في االمتحان ... إذا لم تكن ناجحًا

  ورفض في حالة السقوط .،ودھشة ،واستغراب ،نجحت في االمتحان.... زجر 

فرددت ،ك نجحت في االمتحان ّنأنجحت في االمتحان .... تعجب ،إذا أخبرك صدیقك 

  . )٢( الجملة بعده متعجبًا

ھذه الوظیفة قد أشار إلیھا علماء اللغة االجتماعیون بوجھ  الوظیفة االجتماعیة : -٥

ًا في تعرف ،إذ یرون أن للتنغیم وأنماطھ أثر في ذلك الّصوتخاص ،ووافقھم علماء 

والثقافیة المختلفة في المجتمع المعین ،إذ الحظوا أّن ھذه الطبقات ،الطبقات االجتماعیة 

طر موسیقى الكالم عندھم تختلف إلى حد ما ُأ ّنالم ،وأبینھا في طرائق أداء الكتختلف فیما 

  . )٣(ومحصولھا الثقافي ،من طبقة إلى أخرى وفقا لموقع كل طبقة في المجتمع 

وظائف التنغیم التي یمكن استجالؤھا في التعبیر  من أھّم عّدما تقدم من وظائف ُت

  ا...ثر التغیم في توجیھھ،وبیان أالمنطوق 

 ًاتطبیقی ًاأنموذجأسلوب االستفھام مع بعض األمثلة نأخذ ،ولكي نستثمر ما ُنّظر لھ 

،لوضوح التنغیم فیھ أكثر من ،موضحین أثر التنغیم في بیان دالالت الجمل ومقاصدھا 

المسھمة في بناء انسجام  ،مع الوظائف األخرى المساعدة في ذلكغیره من األسالیب 

  . صوتي

 

مجھول ،أو استیضاح ما في  ،أي محاولة معرفة شيء) ٤(االستفھام یراد بھ طلب الفھم

وھو الغرض األساس منھ ؛ألّن الفھم" صورة ذھنیة تتعلق أحیانًا بمفرد ، ضمیر المخاطب

                                                
  . ٨غیم عند ابن جني :التن ١)(
  . ١٢٨ینظر:علم وظائف األصوات ،د.عصام نور الدین :٢) (
  . ٥٤٠ینظر:علم األصوات :٣) (

  ١/١٧: ،ومغني اللبیب ١٥٠/ ٨، وشرح المفصل ،ابن یعیش : ٤٢) ینظر:كتاب الحدود في النحو ،الرماني: (٤



 
 

 
 

 

 ٧٢  

 

 التنغيم  املبحث الثاني 

شخص ،أو شيء ،أو غیرھما ،وتتعلق أحیانا بنسبة ،أو بحكم من األحكام سواء أكانت 

  . ) ١(لى یقین أم ظن أم على شك"النسبة قائمة ع

،فاالستفھام عن المفرد  )٢(لذا عّرفھ بعضھم بأّنھ:" طلب حصول الشيء في الذھن" 

،غیر أّنھ قد یضاف إلیھ معنى آخر  )٣(یسمى تصورًا ،واالستفھام عن النسبة یسمى تصدیقًا

ن یضع إصبع یفھم من السیاق ،وطریقة التنغیم الكالمي ،التي یقصدھا المتكلم ،ویرید أ

إشعار السامع معنى  –بصورة تنغیمیة معینة  –السامع علیھا ؛ألّن المتكلم قد یھدف بحدیثھ 

؛ألّن ھذه المعاني غیر  )٤(العتاب ،أو لفت النظر ،أو االمتعاض ،أو الحّث على أمر مقصود

لذي السیاق ا جمل المكتوبة ،وإنما تفھم منمنصوص علیھا في متن التركیب االستفھامي ،وال

حیویًا من السیاق ؛فـ"السیاق  ھ جزءًاي التنغیمي ،كونالّصوتیحیط بالتركیب ،وطریقة األداء 

في االستعمال الشفوي للغة ،الینحصر في الكالم السابق والالحق ،بل یشمل التنغیم 

  . )٥(والموقف نفسھ"،واإلشارات ،

َما ُیْدِریَك َما َعَليَّ ﴾ لألشعث بن قیس:" ومن أمثلة االستفھام ،قول أمیر المؤمنین﴿ 
  .)٦("ِممَّا ِلي َعَلْیَك َلْعَنُة اللَِّھ َوَلْعَنُة اللَّاِعِنیَن 

﴾ من دون النظر إلى ،الناظر إلى ھذا المقطع من كالمھ ﴿ " َما ُیْدِریَكالشاھد فیھ" 

قیقي ھو االستفھام الحبكاملھ ،ینساق إلى الذھن أّنھ استفھام حقیقي ؛ألّنھ المتبادر من  النّص

 قصدّیة،والظروف المحیطة بھ تكشف لنا عدم  النّص،غیر أّن مراجعة سیاق طلب الفھم 

المنشئ لالستفھام الحقیقي ؛بل ھو استفھام مجازي خرج لغرض معین ،ویتضح ذلك من 

،فعنوان الخطبة كما مثبت في  النّصي وانسجامھا مع الّصوتالسیاق وظروف القول وتنغیمھ 

  :النھج ھو

قالھ لألشعث بن قیس وھو على منبر الكوفة یخطب، فمضى في ﴾ ﴿لھ  ممن كال"

،فخفض  ،ھذه علیك ال لك ،فقال یا أمیر المؤمنین ء اعترضھ األشعث فیھ بعض كالمھ شي
                                                

  . ٢٦٤) في النحو العربي نقد وتوجیھ: (١
 . ٥٩،وینظر: التعاریف ،المناوي : ٣٧محمد الجرجاني:  التعریفات ، علي بن(٢) 

  .١٤١-١٤٠الجواري : أحمد، ونحو المعاني ،د.٢/٦٩،وھمع الھوامع: ١/٢١ینظر:مغني اللبیب:٣) (
  . ٤١ینظر: أثر التنغیم في توجیھ األغراض البالغیة لعلم المعاني :٤) (
  . ١٢٧واإلبداع  ،د.شكري عیاد: ةاللغ ٥)(
  . ١٩/٤٩ة :نھج البالغ ٦)(



 
 

 
 

 

 ٧٣  

 

 التنغيم  املبحث الثاني 

﴿﴾  ٌك َما ُیْدِریَك َما َعَليَّ ِممَّا ِلي َعَلْیَك َلْعَنُة اللَِّھ َوَلْعَنُة اللَّاِعِنیَن َحاِئ:إلیھ بصره ثم قال
اِحَدٍة اْبُن َحاِئٍك ُمَناِفٌق اْبُن َكاِفٍر َواللَِّھ َلَقْد َأَسَرَك اْلُكْفُر َمرًَّة َواْلِإْسَلاُم ُأْخَرى َفَما َفَداَك ِمْن َو

َأْن َیْمُقَتُھ ِمْنُھَما َماُلَك َوَلا َحَسُبَك َوِإنَّ اْمَرًأ َدلَّ َعَلى َقْوِمِھ السَّْیَف َوَساَق ِإَلْیِھُم اْلَحْتَف َلَحِريٌّ 
  . )١("  اْلَأْقَرُب َوَلاَیْأَمَنُھ اْلَأْبَعُد

  

  لذا سیتحول االستفھام من حقیقي مصاحب للنغمة المستویة :

  نغمة مستویة لم یكتمل الجواب .                          َما ُیْدِریَك َما َعَليَّ

  

  التي اتسم بھا الكالم :إلى االستفھام المجازي اإلنكاري المصاحب للنغمة الھابطة  

  

  نغمة ھابطة   .                        ....َما ُیْدِریَك َما َعَليَّ ِممَّا ِلي َعَلْیَك َلْعَنُة اللَِّھ     

إذا علمنا أّن الغرض من  ،والسیماي الّصوتوالذي یساعد على ذلك ھو التنغیم 

لدى الباث والمستقبل ؛ألّن الخطاب  أھمیة كبرى ھ یحتّلّنأالخطاب ھو اإلقناع ،فھذا یعني 

والمقاطع الواضحة في السمع ،یتقّوم بھذه الثنائیة ،وعلى ھذا فإّن تنظیم وانسجام األصوات 

مواطن  النّص؛ألّن في  النّصالخطابي لھ أھمیتھ في تعزیز الوضوح السمعي في  النّصفي 

 –الكالم أول ما یقابل المتلقي أولى بھذا الوضوح من غیرھا كبدایة التركیب ونھایتھ ؛فبدایة 

وصول ،وبوضوح ذلك یضمن ،والنھایة آخر مایستقر في ذھنھ  –المستقبل ،المستمع 

  وجھ . بمعاینة إلى المتلقي على أتّم النّص قصدّیة

مجھور متوسط بین الشدة وھو صوت  "المیم"﴾ بدأ بصوت ھ﴿حظ أّنلذا نل

من أوضح األصوات بعد أصوات المد ،وختمھ بصوت النون وھو كذلك ،وھما  والرخاوة

  ال یفارقھ .   حاضرًا لدى المتلقي یتردد صداه  في قوة إسماعھا ؛لیبقى الجواب

وترتیبھ ،اإلمام  من قبلي االنسجامي الّصوتستعمال االدقة  أیضًاومع ماذكر یلحظ 

ك مرات" ،یقابلھ في ذل ٤ھي " النّصالواردة في  "المیم"صوات وتنظیمھ ،إذ إّن عدد 

                                                
  . ١٩/٤٩نھج البالغة : ١)(
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ووسطھ  النّصوتوزیع صوتي منظم إذ المیم في بدایة على  ا یدّل،مّم أیضًا النون"صوت"

  ونھایتھ .،،والنون في وسطھ 

تفید معنى االستفھام اإلنكاري ،وھذا یعني أّن ما  "ما"وعلیھ فإّن أداة االستفھام 

 خ تنغیمي﴾ جاء في منامن تنغیم یتمثل في شعور متناٍم من اإلمام ﴿ النّصسنلحظھ في 

  .)١(لى بطالن قول خصمھ األشعث بن قیسوالحجج ع،ھالة من األدلة  النّص،منح مناسب 

 النّصاإلمام المعنویة ،إذ تطغى على  قصدّیةیة تنسجم مع الّصوتثمَّ إّن المقاطع 

  المقاطع المفتوحة .

  
  َك ــــــــَما ُیْدِری

  م ـًـ / ي ـُـ د / ر ـٍـ / ك ـَـ 
  ح ح / ص ح  ص ح ح / ص ح ص / ص

  
  يـــيَّ ِممَّا ِلـــَما َعَل

  م ـًـ / ع ـَـ / ل ـَـ ي / ي ـَـ / م ـِـ م / م ـًـ / ل ـِـ ي
  ص ح ح / ص ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح ص/ ص ح ح / ص ح ص

  
  

  ِھ ـــْعَنُة اللَّــــَك َلــــَْعَلی
  ع ـَـ/ ل ـَـ ي / ك ـَـ / ل ـَـ ع /ن ـَـ / ت ـُـ ل / ل ـًـ / ھـ ـِـ

  ص ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح ص/ ص ح ح / ص ح 
  

  یْنـــِلَّاِعنــَنُة الــــَْوَلع     
  و ـَـ / ل ـَـ ع /ن ـَـ / ت ـُـ ل / ل ـًـ / ع ـِـ / ن ـٍـ ن .(النون ساكنة للوقف) 

                                                
  (بحث) . ٢٠٦یة في نھج البالغة،د.تحسین فاضل :الّصوتمن القیم ینظر: ١)(
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  ص ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح ص/ ص ح ح / ص ح / ص ح ح ص .
مقطع مدید خاص بالوقف ،وھذا من براعة وختمھ ب،﴾ بمقطع مفتوح فقد بدأ ﴿

ي ،فبدایة المقطع المفتوح ،والمقاطع األخرى المفتوحة تفتح الّصوتاإلمام في االستعمال 

األبواب أمام الخیال للتأمل لدى المتلقي ،وتمنحھ فسحة زمنیة للتصور ،مع سیطرة 

واضطراب ،لما ﴾ ،التي تجعلھ في فزع " على كالمھ ﴿ر، ل ،م ، ناألصوات الرنانة "

﴾ وكأّن اإلمام یشیر إلى خصوصیتھ المقامیة ،وحقیقتھ أقدم علیھ ؛ألّنھ الیعرف كنھ علي﴿

الشخصیة ،التي نطق بھا الرسول األعظم  ": وأنت إنا إالعرف اهللا  ما :یا علي 
وبتكلیفھ أكثر ،عرف بنفسھ أھ ّنأ،ُثّم  )١( وأنا "اهللا  إالعرفك وال ، وأنتاهللا  إالعرفني وال ،

  فھو اإلمام المفترض الطاعة  .،من غیره 

وت وُیظھر التنغیم  ام    الّص یاقي سیطرة أصوات اإلم ھا ذات الوضوح  واستیالء  ي والس

یقیة       النصّ وانسجامھا   يالسمع ین اآلخرین ؛ألّن موس ى مسامع األشعث والمتلق نصّ ي عل  ال

د إجراء    قھا     اء إحص الثائرة آخذة بأسماعھم ،وعن ر تناس وانسجامھا  ،عددي لألصوات یظھ

  :التنغیمي

  مرات . ٥األلف الصائت الطویل = 

  مرات . ٥الیاء الصائت الطویل = 

  مرات . ٨الالم االنحرافي = 

  مرات .  ٤الفاء الحفیفي =

  مرات . ٥العین الحلقي =

 ، يوالقصیرة تفرض طابعھا الموسیق،وھذه األصوات مع األصوات الصائتة الطویلة 

وتحیطھ بخطر السائل  –المنشئ ،المخاِطب  –ھالة من اإلدراك نحو الباث  النّصوتمنح 

ورود صوت الالم االنحرافي ثمان مرات أكثر من غیره  ّنأیكشف ب النّصوتعنتھ ،بل 

لى جھلھ ،وعدم جواز إو،فیھ إشارة إلى صفة ابن األشعث المنحرف  ،حسبما أراه ،أّن

  ﴾ واستحقاقھ اللعن من اهللا ومن الالعنین .﴿ االعتراض على شخص اإلمام
                                                

ي : ١) ( یخ المجلس ین ،الش ة المتق م ،ینظر: ٥/٤٩٢روض ي األعظ یرة النب ن س حیح م ى  ، الص ر مرتض ید جعف الس
  . ١١٤د كاظم القزویني :اإلمام علي من المھد إلى اللحد ،السید محم،وینظر: ٢/٢٦٣العاملي:
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،وھذا یعني كثرة  )١(ثّم إّن الالم من أكثر األصوات الصامتة شیوعًا في اللغة العربیة 

 دخل األشعث إّن ﴾ ،والتاریخ شاھد على ذلك منھا:مع اإلمام ﴿ ھونفاق مشاكسة األشعث

 علّي لھ فقال بھ سبقتك إن ثاألشع لھ فعرض لھ﴾ ﴿ علّي فأغلظ فكّلمھ﴾ ﴿ علّي على

﴿﴾ :الموت وقع أو، الموت على وقعت أبالي ما الّلھ فو ؟ تھّددني أو، تخّوفني بالموت أ 

 أنفھ األشعث فأدمى قنبر فرّده علیھ یستأذن ﴾﴿ علّي إلى األشعث جاء أّنھ ومنھا: ّيعل

 ال تمرست فثقی لعبد لو والّلھ أما أشعث یا ولك مالي:  یقول وھو ﴾﴿ علّي فخرج

 من أھل یبقى ال لھم غالم قال ؟ ثقیف عبد من المؤمنین أمیر یا ،قیل شعیراتك قشعرت

 بلغھا إْن عشرین: قال ؟ یمكث كم أو، یلي كم المؤمنین أمیر یا ،قیل ذّال أدخلھم إّال العرب
)٢( .  

ر      ة التعبی ن لطاف دنا م ر وج ینا أكث ھ ﴿   ،وإذا مض ر عن ا عّب تعمال م ة االس ﴾ ودّق

" قال الخوئي في منھاج البراعة" ُیقال للمعلوم ما أدریك وِلما مایدریك ،بدًال من ما أدریك"بـ

  . )٣(لیس بمعلوم ماُیدریك في جمیع القران "

ن أّن  ًال ع ا"فض ة     " م ع دالل ي توس ذا یعن ام ،وھ یة اإلبھ ا خصوص تفھامیة لھ االس

ة     ا " مبھ یبویھ أّنھ نھم س ون وم رى النحوی ا إذ ی ر فیھ يء " التعبی ل ش ى ك ع عل ذا  )٤(تق ،وھ

تالء وح وطالق ی ع المفت ة المقط ع بدای ظ  م م ع ،ویلح ھ الواس ًاة انفتاح ر  أّن أیض ط التعبی نم

تفھامیة    ة االس ن الجمل ي ع از"        -النغم ھ جھ ُتعمل فی ذي اس ل ال ى  التحلی ادًا عل اعتم

ة ،و   – )٥(االسبكتروجراف" ون  یكون "على المقطع األول الذي یتلقى درجة صوتیة عالی یك

وبعد ذلك یحدث نزول تدریجي ،ھذا المقطع أعلى نسبیًا من أیة قمم أخرى توجد في التعبیر 

،فالجملة االستفھامیة تنماز تنغیمیًا بأّنھا تتدرج من العلو إلى الدنو ،أي  )٦(حتى نھایة التعبیر"

  أن الضغط یتسلط على أداة االستفھام لتحدید داللة الجملة على ذلك المعنى . 

                                                
  . ١٩٥،٦١ینظر:األصوات اللغویة : ١)(
  .٢٤٧-٣/٢٤٦ینظر:منھاج البراعة : ٢)(
  . ٢٤٥/ ٣: المصدر نفسھ ٣)(
  . ٣/١٧٤:النحو في ألصول،وینظر:ا٤/٢٢٨الكتاب : ٤) (
ة، ودراسة شدة صوت الكالم، ینظر: التشكیل            )٥( ل اللغ ي تحلی وت ھو جھاز یستعمل ف ة  الّص ي اللغ ة  ي ف  -العربی

  .٣١فونولوجیا العربیة: : 
   .١٤٤ي في اللغة العربیة: الّصوت) التشكیل ٦(
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صّ وأر ي ن ذكو  ى ف ام الم ن أن اق   اإلم یم یمك دة للتنغ ة جدی میة   ر وظیف ا تس رح لھ ت

ا: أّن السائل         وظیفة كسر التوقعبـ" یم ،واقصد بھ ى الوظائف األخرى للتنغ أو ،" تضاف إل

راه    لة معینة یطرحھا بسؤال یرى أّن الجأالمنشئ عندما یختلج في فكره مس ا ی ون بم واب یك

ھ بنغ   تالءی ره وتطلعات ع فك ھ           م م ا توقع ة عم ة مختلف ھ الجواب بنغم ي حین یأتی ة ،ف ة معین م

  ة والمسؤول ،ویمكن أن یجري ذلك في الخبر الذي یلقیھ المنشئ. ألألھمیة المس وقصده تبعًا

﴾ لنقف على أسبابھ فإذا رجعنا إلى سبب تنغیم كسر التوقع في كالمھ المذكور ﴿

 فیھا یذكر خطبة یخطب الكوفة نبرم على وھو﴾ رأینا الشراح یذكرون سبب ذلك أّنھ ﴿

 قام أّنھ وھو شيء كالمھ بعض في فمضى، الخوارج أمر انقضى ما بعد وذلك الحكمین أمر

 األمرین أّي ندري فما، بھا أمرتنا ثّم الحكومة عن نھیتنا: لھ وقال أصحابھ من رجل إلیھ

 أي لعقدةا ترك من جزاء ھذا:  وقال، األخرى على یدیھ بإحدى ﴾﴿ فصفق، ؟ أرشد

 ذلك قال فلّما الحزم وترك التحكیم أمر من بھ الزمتموني ما على وافقتكم حیث يجزا

 اآلراء إتباعو، المصلحة وجھ ﴾﴿ تركھ من نفسھ في وجدھا لشبھة األشعث اعترضھ

 وجھ أّن تجاھل أو، وجھل " لك ال علیك ھذه المؤمنین أمیر یا فقال"  إفحامھ وأراد الباطلة

 العقدة یترك لم﴾ ﴿ ّنھإف أھّم ومصلحتھ، منھ أعظم أمر على محافظة تركُی قد المصلحة

 بصره إلیھ﴾ ﴿ خفض، لك ال علیك ھذه لھ قال فلّما....  یقتلوه أن أصحابھ من خوفًا إّال

  .) ١( ...لي مّما علّى ما یدریك وما: لھ قال ثّم وطأطأه،

َعَجبًا : "عمرو بن العاص في ذكر﴾ ﴿ منھ قولھ،وفي نھج البالغة الكثیر من ذلك 
ْد َقاَل ِلاْبِن النَّاِبَغِة َیْزُعُم ِلَأْھِل الشَّاِم َأنَّ ِفيَّ ُدَعاَبًة َوَأنِّي اْمُرٌؤ ِتْلَعاَبٌة ُأَعاِفُس َوُأَماِرُس َلَق

َفُیْخِلُف َوُیْسَأُل َفَیْبَخُل َوَیْسَأُل َباِطًلا َوَنَطَق آِثمًا َأَما َوَشرُّ اْلَقْوِل اْلَكِذُب ِإنَُّھ َلَیُقوُل َفَیْكِذُب َوَیِعُد 
ِذ َفُیْلِحُف َوَیُخوُن اْلَعْھَد َوَیْقَطُع اْلِإلَّ َفِإَذا َكاَن ِعْنَد اْلَحْرِب َفَأيُّ َزاِجٍر َوآِمٍر ُھَو َما َلْم َتْأُخ

  .  )٢(...." السُُّیوُف َمآِخَذَھا

                                                
  . ٣/٢٨٣ینظر: منھاج البراعة : ١)(
ق بالنساء، من        . ٨٤/١٣٦نھج البالغة : ٢) ( ا ال یلی ة: المشھورة فیم غ «النابغ ة ـ بالضم ـ:      ، .إذا ظھر » نب الُدعاب

ب  زاح واللع اء ـ:            ، الم ر الت ة ـ بكس ب ِتلعاب ر اللع ًا ، كثی اربھم ِمزاح اس وُأض الج الن اِفس: أع ال:  ُأع ،ویق
ح  ، .المعافسة:معالجة النساء بالمغازلة والممارسة كالُمعاَفسة ة، والمراد من        ،. ُیْلِحف: أي یل االّل ـ بالكسر ـ: القراب

  .الّسّبة ـ بالضم : االست ، .قطع االّل أن یقطع الرحم
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كم عن ھذا المقام وأنتم وقد سألھ كیف دفعكم قوم﴾ لبعض أصحابھ ومنھ قولھ ﴿ 

َیا َأَخا َبِني َأَسٍد ِإنََّك َلَقِلُق اْلَوِضیِن ُتْرِسُل ِفي َغْیِر َسَدٍد َوَلَك َبْعُد ِذَماَمُة :" أحق بھ فقال
َنْحُن اْلَأْعَلْوَن الصِّْھِر َوَحقُّ اْلَمْسَأَلِة َوَقِد اْسَتْعَلْمَت َفاْعَلْم َأمَّا اِلاْسِتْبَداُد َعَلْیَنا ِبَھَذا اْلَمَقاِم َو

َنَسبًا َواْلَأَشدُّوَن ِبالرَُّسوِل   َنْوطًا َفِإنََّھا َكاَنْت َأَثَرًة َشحَّْت َعَلْیَھا ُنُفوُس َقْوٍم َوَسَخْت
  .)١("..َعْنَھا ُنُفوُس آَخِریَن َواْلَحَكُم اللَُّھ َواْلَمْعَوُد ِإَلْیِھ اْلِقَیاَمُة 

ا ،فیما بینھا ،انسجام األصوات  ّیةكیف مما تقّدم ویظھر ي ،إذ    وترتیبھ قھا التنغیم ،وتناس

  التي یرید المنشئ إیصالھا للمتلقي . النّصمقاصد  يالّصوتوّظف االنسجام 

ا ،قول  یم نوعھ ین التنغ ي ب رى الت تفھامیة األخ ة االس ن األمثل ا﴾: " ﴿ ھوم ٌن َأَم  ِدی
  . )٢(" ْحِمُشُكْمَیْجَمُعُكْم َوَلا َحِمیٌَّة ُت

" ﴾ ،وعلى األخص معنى األداة ﴿ اختلف شراح نھج البالغة في تفسیر كالمھ
أ ھي أداة بسیطة أم مركبة ؟ ،وإذا كانت بسیطة فھي حرف عرض ،وإذا كانت مركبة  أما"

ھو أ      في نوع االستفھام : أیضًا" النافیة ،واختلف "مافھي مركبة من ھمزة االستفھام و

  أم التوبیخ ؟ . للتقریر 

 )٣(" للّتوبیخ أو، الّتقریر سبیل على استفھام یجمعكم دین أماقال السید الخوئي :" 

 الھمزة: كلمتان ھي: ،وقیل وتحضیض، عرض أداة أما،وقال الشیخ محمد جواد مغنیة :" 

ان ومعنى األداة وبی النّص،وسنفید من التنغیم في توضیح داللة  )٤(" للنفي "ما" و لالستفھام

  الرأي األصوب بإذن اهللا سبحانھ .

  ھي:)٥(ثالثة معاٍن "أما"فإذا رجعنا إلى النحویین وجدناھم یذكرون لـ

،وما یھمنا ھو المعنى  "أال"،وحرف عرض بمعنى "حقا"االستفتاح والتنبیھ ،وبمعنى 

ي   ون ف ف النحوی ث ،إذ اختل ا"  الثال ي    "أم ال الرض ب ق اطة ،والتركی ث البس ن حی م
                                                

إذا الَوضین: بطان یشد بھ الرحل على البعیر كالحزام للسرج،  . ٢٨٨/ ١٦٢: المصدر نفسھ١) ( ق واضطرب،    ف قل
یره   ي س ھ ف ّل ثبات ل وق ل الجم ر تملم ال ،.اضطرب الرحل فكث الق واالھم ال: االط ًا ـ:         ،.االرس َدد ـ محرك الّس

زوج           ،.االستقامة  ارب ال ارب الزوجة وأق ین أق ْھر: الصلة ب ة. والصِّ ة والكفای ة: الحماطی الفتح ـ:      ، .الذِّمام ْوط ـ ب الَن
        .التعّلق وااللتصاق

  .ُتْحِمُشُكم: ُتْغِضُبكم على أعدائكم . ٨٢/  ٣٩نھج البالغة :٢) (
  . ٤/١٤٠منھاج البراعة : ٣)(
  . ١/٢٤٧في ظالل نھج البالغة : ٤)(

  .  ٢/٤٨٧،وھمع الھوامع: ٨/١١٥ینظر: شرح المفصل : (٥)



 
 

 
 

 

 ٧٩  

 

 التنغيم  املبحث الثاني 

ترابادي  ا االس ا"  :" وأّم ي    "أال"،و"أم ك ف ان بالفعل،والش ان یختص ا حرف رض فھم للع

د   -إذن-كونھما مركبین من ھمزة اإلنكار ،وحرف النفي ولیستا كحرفي االستفتاح ؛ألّنھما بع

میة ین االس ى الجملت دخالن عل ب ت الف التركی ال خ ة ب ان  ،والفعلی رض تختص ان للع ،واللت

  . )١(بالفعلیة على الصحیح"

  ﴾ لنحدد داللة الجملتین :لى كالمھ﴿ونعود إ

  

  

  أداة عرض . "أما"                      َیْجَمُعُكْم َوَلا َحِمیٌَّة ُتْحِمُشُكْم ِدیٌن َأَما

أداة مركبة من"الھمزة "أما"                     َیْجَمُعُكْم َوَلا َحِمیٌَّة ُتْحِمُشُكْم ِدیٌن َأَما

  ،وما النافیة"  . 

  فیھ إشكاالت عدة أجملھا فیما یأتي : فأرى أّن،لى الرأي األول أّما ع 

بأّنھا حرف عرض على إطالقھ لیس "أما" األول / ما قرره النحویون من إفادة 

بصحیح ،ألّن العرض فیھ طلب برفق ،وھذا المفھوم من التسمیة ،فضًال عن األمثلة التي 

 تكون أن ھو ثالثًا معنى "أَما"ـل المالقي وزادیذكرھا النحویون تفید ذلك ،قال ابن ھشام :" 

  .  )٢(" تقعد وأَما، تقوم أَما نحو بالفعل فتختص "أال" بمنزلة عرض حرف

"  وتحضیض، عرض أداة أما الثاني / قد أصاب الشیخ محمد جواد مغنیة حین قال"

ھ أن بي عندما أشركھما بالعطف ،وكان األولى بھ لم یصب كبد الظّنأ،وكأّنھ لمس ذلك غیر 

  رعایة  للمقام الذي وردت فیھ األداة .؛یحدد ذلك بالتحضیض دون العرض 

تكون بحسب المدى  الثالث / نغمة العرض إن أمكن أن نصنفھا حسب ما ذكرناه سابقًا

م مع السیاق الذي وردت فیھ األداة ؛ألّن الموقف ھو موقف نسبیة متوسطة ؛وھذا ال یتالء

  وإطاعة أوامره .،إمامھم  لتثاقلھم عن نصرة؛وتقریع ،شدة 

التي تفید العرض تدخل على الفعل ،وھنا دخلت على االسم ظاھرًا  أَما"الرابع / إّن 

  ،وھذا خارج اختصاص األداة كما ذكر الرضي ،وابن ھشام .
                                                

   .   ١/٢،حاشیة الدسوقي : ٩٧- ٩٦ف المباني :،وینظر:رص ٤/٤٢٢شرح الكافیة : ١)(

  .           ١/١٧٠،للمرادي : مالك ابن ألفیة بشرح والمسالك المقاصد توضیح،و ١/٧٩: مغني اللبیب ٢)(



 
 

 
 

 

 ٨٠  

 

 التنغيم  املبحث الثاني 

ل      رب ،ویستطیع المتأم أراه األق ھ﴿   ،أما الرأي األخر ،ف نعم النظر لكالم ﴾ أن والم

تلمس  دى أی ي الم یم ف ر التنغ ال     ث تعرض ح ھ یس اعدة ؛ألّن ة الص ع ،والنغم ابي الواس االیج

ة واجبھم     ك "    ، أصحابھ الذین  تقاعسوا عن تأدی ُع ِإَذا     والسیاق یحتم  ذل ا ُیِطی ْن َل ُت ِبَم ُمِنی
َمُعُكْم َوَلا َحِمیََّة َأَمْرُت َوَلا ُیِجیُب ِإَذا َدَعْوُت َلا َأَباَلُكْم َما َتْنَتِظُروَن ِبَنْصِرُكْم َربَُّكْم َأ َما ِدیٌن َیْج

ي َأمْ     وَن ِل ا ُتِطیُع رًا ُتْحِمُشُكْم َأُقوُم ِفیُكْم ُمْسَتْصِرخًا َوُأَناِدیُكْم ُمَتَغوِّثًا َفَلا َتْسَمُعوَن ِلي َقْوًلا َوَل
ى   َحتَّى َتَكشََّف اْلُأُموُر َعْن َعَواِقِب اْلَمَساَءِة َفَما ُیْدَرُك ِبُكْم َثاٌر َوَلا ُیْبَلُغ ِب ْوُتُكْم ِإَل ُكْم َمَراٌم َدَع

رَ          مَّ َخ َأْدَبِر ُث ِو اْل َل النِّْض اَقْلُتْم َتَثاُق رِّ َوَتَث ِل اْلَأَس َرَة اْلَجَم يَّ  َنْصِر ِإْخَواِنُكْم َفَجْرَجْرُتْم َجْرَج َج ِإَل
  .)١("ُروَنِمْنُكْم ُجَنْیٌد ُمَتَذاِئٌب َضِعیٌف َكَأنَّما ُیساُقوَن ِإَلى اْلَمْوِت َوُھْم َیْنُظ

ألّن المعنى األخیر یعني ؛والذي أراه أّن الھمزة لالستفھام التوبیخي ،ال التقریري 

بذلك فتلزمھم الحجة ،ویتوجھ علیھم اللوم  ر أّنھم أصحاب دین وحمیة فیعترفونالتقری

  وعصیانھم إمامھم .، موالمذمة لمخالفتھ

قرب أحمیة غاضب ،وھذا وأّما الرأي األول فیشیر إلى عدم اتصافھم بدین جامع و

بدایة الكالم من خالل التقسیم  أیضًاالمنشئ ،ویدل على ذلك  قصدّیةللسیاق والداللة ل

ھ كان لھم دین ،ثم ختم ھذا الدین ّنأإذ بدأ بمقطع قصیر مفتوح ،وھذا یدل على ؛المقطعي 

  بالعدم بنھایة المقطع الطویل المغلق. 

قصدیتھ و،ي الّصوتة لسلطان البیان ة الفّذوبإنعام النظر أكثر یتجلى لنا العبقرّی

تدلیل على ما نذھب إلیھ من عدم اتصافھم بدین جامع  ،وتوظیفھ االنسجام التنغیمي ،إذ فیھ

وحمیة غاضب ،وذلك عن طریق ما لصوت المیم من خصیصة صوتیة وھي إفادة : " 

یتوافق مع حركة ،بما  ،وال سیما في نھایة الكلمة واالنغالق،والضم ،للجمع  -"المیم"

،وإذا انتفى الجمع لعدم وجود الدین  )٢("الشفة على الشفة عند الوقوف على صوتھا  -انطباق

                                                
ائال    .،الُمْسَتصِرخ: المستنصر المستجلب من ینصره بصوتھ       .، ٨٢-٨١/  ٣٩نھج البالغة :  ١) ( ًا: أي ق ُمَتَغّوث
و      ، .َجْرُتْم؛ الجرجرة: صوت یردده البعیر في حنجرتھ عند َعْسِفِھَجْر" ،َواَغْوثاه" َرر، وھ داء الّس االَسّر: المصاب ب

دبور، أي       ،.مرض في َكْرَكَرة البعیر، أي َزْوِرِه، ینشأ من الّدَبَرِة والقرحة  َر: الم ل، واالْدَب ِو: المھزول من االب الّنْض
         .الَعْقِر والجرح من الَقَتِب ونحوه المجروح المصاب بالّدَبرة ـ بالتحریك ـ وھي

  . ٨٧،حسن عباس: داثةـالة والحـاني بین األصــروف المعـــح٢) (
  



 
 

 
 

 

 ٨١  

 

 التنغيم  املبحث الثاني 

لكن ھذا الجمع قد تبدد وتالشى  في نھایة الكلمة " َیْجَمُعُكْمعلى اعتبار أن صوت المیم في" 

  م ." فال حمیة عندھ ُتْحِمُشُكْمالتالي ،وكذا في "  حبانتفاء مقدمتھ فال یص

  ُعُكْم ـــــا ِدیٌن َیْجَمــــَأَم
  ء ـَـ / م ـًـ / د ـٍـ/ ن ـُـ ن / ي ـَـ ج / م ـَـ / ع ـَـ / ك ـُـ م .

  ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص .

  
   یَّةٌَـــَوَلا َحِم

  و ـَـ / ل ـًـ / ح ـَـ / م ـِـ ي / ي ـَـ / ت ـُـ ن

  / ص ح ص / ص ح / ص ح صص ح / ص ح ح / ص ح 

   

   ِمُشُكْمــــُتْح
  ت ـُـ ح / م ـِـ / ش ـُـ / ك ـُـ م .

  ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص .

ام ﴿   أ اإلم د ھّی وات   فق ار األص ق اختی ن طری اعره ع ار مش اء إلظھ احة فیح ﴾ مس

،وانسجام صوتي  داللي والمغلقة ،أسھمت في إعطاء مّد،والمقاطع المفتوحة ،عالیة الصدى 

ًا           ، تج نسیجًا تنغیمی ا أن تكلم مم د الم ال ،والعواطف عن وتوكید للمعنى ،وكشف لمسار االنفع

  . )١(داخل الجو الخطابي ألقى بظاللھ على المتلقي

اء"    ف والی د "األل وات الم ي أص معي ف وح الس وات ذات الوض ت األص وتمثل

ة   ـ" ،واألصوات المائعة الرنانة المتمثل ون ب ن أن نل ، "المیم والن اة حجم  حظ  ویمك ي  المعان  الت

زة    إذ بدأ ﴿؛ النّصتنظیم األصوات داخل خالل من ، یعیشھا اإلمام ھ بصوت الھم ﴾ كالم

المقطع   الّصوت ،مما یدل على عظم المعاناة ،وأردف ھذا  )٢(الذي یخرج من أقصى الحلق ب

  ویتجنب عنھ .،ویستجلي ھذا األلم ،الطویل المفتوح لیتیھ الفكر 

                                                
  . ٢٠٨-٢٠٧یة في نھج البالغة:الّصوتینظر:من القیم  ١)(
  . ٨٦ینظر:علم األصوات اللغویة : ٢)(



 
 

 
 

 

 ٨٢  

 

 التنغيم  املبحث الثاني 

التي ھم فیھا وغلبتھا  لبعض األصوات تبّین الحالاكاة صوتیة وجود مح ذلك زد على

وفیھا انسجام ،والتي فیھا مالمح االضطراب التي یعیشھا المخاطبون ،على معنى الكلمة 

" فھو صوت مركب مجھور  َیْجَمُعُكْمصوتي تنغیمي واضح لحالھم ،كصوت"الجیم" في " 

والرخاوة ،فھو یبدأ شدیدًا وینتھي رخوًا فقیل ھ " یجمع بین الشدة وتركیبھ ناتج من أّن،مرقق 

  ،مما یدل على التركیبة النفسیة للمخاطبین المتذبذبین . )١(عنھ مزدوج "

صف بأّنھ صوت رخو مھموس لثوي الذي یت " ُتْحِمُشُكْمفي "  "الشین"وكذا صوت 

نطق بھ وال إذ تتسع منطقة الھواء في الفم عند ال،ذو صفیر قلیل لھ صفة التفشي ، )٢(حنكي

بل یتوزع في جنبات ،یقتصر ھواء النفس في تسربھ إلى الخارج على مخرج الشین فحسب 

  الفم .

 ُتْحِمُشُكْموانتشار الھواء في مخرجھ طغى على لفظ " ،وصفة التفشي لصوت الشین 
،إذ یدل صوت الشین على التفشي بغیر   وعدم االجتماع،والفرقة ،لیرینا صور التمزق  "

الذي یعین بخصائصھ  "الشین"،ولذا جاء اإلمام بھذا اللفظ ،وقد ضمنھ صوت  )٣(نظام

  وبنغم صوتي عاٍل بمشاعر جیاشة تثیر المخاطبین .،النطقیة على الداللة المقصودة 

یجدر  .  و )٤(" َفَما َعَدا ِممَّا َبَدا﴾:" قول أمیر المؤمنین﴿ أیضًاومن أمثلة االستفھام 

ي    ،إذ إّن النّص﴾ أن ألمع إلى قیمة ھذا شاھد في كالمھ﴿قبل اإلشارة إلى ال يَِّب ام عل اإلم

﴿ مضربًا لألمثال . حتى ُعدَّ النّص﴾ أول من رسم بریشتھ البیانیة ھذا  

ة،  فقد ذھب الشریف الرضي إلى أّن اإلمام علیًا﴿ ﴾" أول من سمعت منھ ھذه الكلم

ودي   ،وتابعھ في ھذا القول شراح)٥(" فما عدا مما بداعني: أ نھج البالغة منھم الشیخ المحم

ًا ﴿   ا"  أ﴾ في نھج السعادة ،قال: " ھذه كلمة فصیحة ما سبق علی دّّھا الشیخ   )٦(حد إلیھ ،وع

ارة              ھ " وھي عب ذى ب ثًال یحت ى أصبحت م ان حت ة بمك ن الروع ارم الشیرازي م ناصر مك

                                                
  . ٧٨علم األصوات اللغویة :١)(
  .    ٦٨األصوات اللغویة :٢) (
  .١١٤-١١٣ر:تھذیب المقدمة اللغویة للعالیلي ،د.أسعد علي:ینظ ٣)(
  الذي صرفك عما كان بدا وظھر منك؟ : صرفھ، وَبَدا: َظَھَر، والمراد: مااألمرَعداُه . ٣١/٦٨نھج البالغة : ٤)(
  .٣١/٦٩: المصدر نفسھ ٥)(
   . ١٩٣/ ١) نھج السعادة في مستدرك نھج البالغة ،الشیخ محمد باقر المحمودي: ٦(



 
 

 
 

 

 ٨٣  

 

 التنغيم  املبحث الثاني 

دیك    ى الباطل   بعیدة المدى تشیر إلى مسألة وھي:ما الذي صرفك عن الحق إْن اتضح  ل ،إل

  . )١(یث أصبحت مثًال في األدب العربي"،والعبارة من الروعة ،واللطافة بح

،یالحظ  النّص المختار من دون أن یرى بقیة النّص﴾ في إّن المطلع على كالمھ ﴿

یة للنص ھي نغمة االستفھام الذي یراد بھ معرفة مافي نفس المخاطب الّصوتأن النغمة 

في ضمیر المخاطب ،فیأتي بنغمة  استعالم ما فیستحسن،ھول ؛كون المنشئ لدیھ أمر مج

  ذات مدى نسبي متوسط  .

ومعرفة السیاق ،واالطالع على مجریات األحداث ،بأكملھ  النّصغیر أّن مراجعة   

ذو ،ذو مدى ایجابي واسع  النّصفیھ أّن  وغیر اللغوي ،یكشف بما الشّك،بنوعیھ اللغوي 

وأحداث تعقب عدم الطاعة ،لما یجري من وقائع ،لم نغمة ھابطة مفعمة بالشدة واأل

  والخروج عن البیعة لإلمام المفترض الطاعة .،

لما أنفذ عبد ﴾ ﴿ومن كالم لھ قال الشریف الرضي: " ،فعنوان الخطبة یوحي بذلك 

ِإْن َتْلَقُھ  َلا َتْلَقَینَّ َطْلَحَة َفِإنََّك: اهللا بن عباس إلى الزبیر یستفیئھ إلى طاعتھ قبل حرب الجمل 
َیُن َتِجْدُه َكالثَّْوِر َعاِقصًا َقْرَنُھ َیْرَكُب الصَّْعَب َوَیُقوُل ُھَو الذَُّلوُل َوَلِكِن اْلَق الزَُّبْیَر َفِإنَُّھ َأْل

 )٢("  َدا ِممَّا َبَداَعِریَكًة َفُقْل َلُھ َیُقوُل َلَك اْبُن َخاِلَك َعَرْفَتِني ِباْلِحَجاِز َوَأْنَكْرَتِني ِباْلِعَراِق َفَما َع

.  

 والتحلیل المقطعي األتي،یة الّصوتومن خالل الكتابة ،ف من خالل ماتقدم ویتكّش

التي تترك الباب اطع المفتوحة القصیرة والطویلة ،الذي سادت فیھ المق االنسجام التنغیمي

أسباب ھذا  لمعرفة؛واسعًا مفتوحًا على مصراعیھ أمام ذھنیة المتلقي ؛لیحلق الخیال واسعًا 

  والمبایعین. ،والسریع الذي أصاب المناصرین ،التحول المفاجئ 

                                                    َفَما َعَدا   
  ف ـَـ / م ـًـ / ع ـَـ / د ـًـ                 

                                                
  .١٦٠/ ٢نفحات الوالیة في شرح نھج البالغة ،الشیخ الشیرازي:  ١)(
ره    » عقص الشعر«عاقصًا َقْرنھ: من  .٣١/٦٨نھج البالغة : ٢)( ة عن تغطرسھ وِكب  ، إذا ضفره وَفتلھ ولواه، كنای

وح       ة الجم ول سھل، والصعب: الداب ھ ذل ق،     ، یركب الصعب: یستھین بھ ویزعم أن ة والخل ة: الطبیع وأصل  العریك
 .الَعْرك َدلُك الجسد بالّدباغ وغیره

  
  



 
 

 
 

 

 ٨٤  

 

 التنغيم  املبحث الثاني 

  ص ح /  ص ح ح / ص ح / ص ح ح         
  ِممَّا َبَدا  

  / د ـًـم ـِـ م / م ـًـ / ب ـَـ 
  ص ح ص /  ص ح ح / ص ح / ص ح ح  .        

ل        ف الصائت الطوی ھ استعمال صوتي "األل فضًال عن ذلك الصدى الواسع الذي ترك

ار األصوات ،وانسجامھا     المجھورالمفتوح" ،والمیم "الصامت  ي اختی ا  ،" ،والدقة ف وترتیبھ

  وتعدادھا:،

  مرات . ٤األلف = 

  مرات . ٤المیم = 

  واحدة .العین = مرة 

  الفاء = مرة واحدة .

  الباء = مرة واحدة .

ھ مقصودًا ،فإّن أصوات نصھ تأتي كاختیار ألصوات نّص ن اختیار المنشيءوإذا كا

،ووفق  )١(الرسام ألوان لوحتھ ،فاألصوات" تجري في السمع مجرى األلوان في البصر "

وح السمعي ،وذات تنظیم فقد كان لإلمام ما أراد فاختار األصوات التي تتسم بالوض،ذلك 

ا انعكست على الجانب التنغیمي اإلیقاعي الالفت ومدلولھ ،مّم النّصوترتیب تبرز فیھا قیمة 

  والجانب الداللي العمیق .، النّصفي 

 النّصي الرائع الذي یالئم الحدث ،فأّول ما یطالعنا في الّصوتفضّال عن ذلك االنسجام 

ون بأّن تضغط الشفة السفلى على األسنان فھو صوت صامت مھموس یتك،صوت الفاء 

وتحقق لنا ھذه الكیفیة التي ، )٢(العلیا بحیث یسمح للھواء أن یشق طریقھ بینھما وخالل الثنایا

یخرج بھا النفس من بین الثنایا وما تحتاج إلیھ من جھد في إخراجھ من ناحیة والضغط على 

عة فیھ ،فالسرعة التي یقصدھا المخرج من ناحیة أخرى ،إشارات بفعل الحدث أي السر

                                                
  . ٦٤سر الفصاحة : ١)(
 .٥٥) ینظر:علم األصوات اللغویة :٢(



 
 

 
 

 

 ٨٥  

 

 التنغيم  املبحث الثاني 

والزبیر ومن ،حداث التي عزم علیھا طلحة ویتدارك األ،كي یعالج الموقف  -ھنا  –اإلمام 

  لف لفھم .

ذین    "ما"ثم أّن اتصالھا باألداة  ة ھ وت وطبیع ف"  ینالّص یم واألل ونی  "الم ألداة  المك ن ل

ى أن " " یران إل یمیش ي  "الم ا"ف ف   "م ى الش فة عل اق الش م انطب ى بحك یر إل ع "ة تش الجم
بعض    "ما"،ولكن عندما نقول  "والضم عًا     تنفرج الشفتان عن بعضھما ال م واس تح الف ،وینف

ى الرفض    ى أنّ ،مع ارتفاع الرأس إلى األعلى في حركتین متمھلتین تشیر محصلتھما إل  عل

ن   ة م ور المحسوس ع " الص م،الجم دھما  "والض ذھن بع ي ال ى ف اني  ، تبق ى مع ت عل فتغلب

ار   )١("  لنفيالرفض وا وت واالنسجام  ،،وھذا االختی ة     الّص ى الدق ي بمنتھ ي التنظیم ي التنغیم

ة          ،لوصف حالة الزبیر  ى بیع اعھم عل د اجتم وا بع ا تفرق م سرعان م اعھم ؛ألّنھ وطلحة وأتب

  اإلمام علي والوالء لھ .

وتتابع كذلك ھالة التعجب االنفعالي من خالل خروج الصیغة من االستفھام الحقیقي 

والدال المجھوران ،ى االستفھام التعجبي ،فجاء صوت العین المجھور االحتكاكي ،والباء إل

  وشدة الموقف .،االنفجاریان ؛لیعمقا الصدى ویرفعا من صدى الحدث 

خروج  - مما ال ریب فیھ -مع بعضھ  النّصوانسجام ،یظھر من التنغیم  من َثمَّو

،ما دامت صیغة التعجب  النّصتفسیرات  وال ضیر في تعدد،معنى التعجب  ىلإاالستفھام 

  :)٢(باقیة ،إذ قیل في تفسیره ستة أقوال
ك ممّ  ّنإاألول:  ا منع ى م ك أوًالالمعن ر ل رفك عمّ ، ا ظھ ا ص ة  أي م ن البیع ھ م ت علی ا كن

ة ،رة النّصو، ة   ،والطاع ن قتیب ول اب و ق ـ) ٢٧٦:(توھ داني، ھ ـ)، ٥١٨:(توالمی ھ   ھ واحتمل

  . )٣( ھـ)٥٧٦(ت والكیدري، ھـ)٥٧٣ت( ديوالراون، ھـ)٥٦٥ت:(البیھقي

وھو قول أبي بكر ،ا بدالك مني أي ما صرفك عني مّم،ا بداك الثاني: المعنى: ما عداك مّم

  . )٤(والكیدري،واحتملھ البیھقي ، ھـ)٣٢٨ت:(بن األنباري

                                                
  . ١٢٠-١١٩حروف المعاني بین األصالة والحداثة: ١)(
  (رسالة ماجستیر ) . ٣٢٧د ،سجاد عباس : المباحث النحویة في شرح نھج البالغة البن أبي الحدیینظر: ٢)(
ارج نھج البالغة   ، ٢/٢٩٦: األمثال ،المیداني؛ مجمع ٢/٣٦٢ھـ): ٢٧٦،ابن قتیبة (ت الحدیث) ینظر:غریب ٣(  مع

 .١/٢٥٢: ، الكیدري حدائق الحقائق، ١/٢٢٧،الراوندي:  منھاج البراعة، ١٢١: ،البیھقي
اس ٤( ات الن اني كلم ي مع ر ف و ، ) ینظر:الزاھ اري:   أب ن األنب ر ب ة:  ، ٢/٩٢بك ج البالغ ارج نھ دا١٢١مع ئق ؛ ح

 .٢٥٢/ ١الحقائق:



 
 

 
 

 

 ٨٦  

 

 التنغيم  املبحث الثاني 

  .)١(والبیھقيھـ)، ٦٠٦:(تواحتملھ ابن األثیر ،الثالث: ما بدا لك مني فصرفك عني 

وحملك على التخلف بعد ما ظھر منك من الطاعة أي ،ما الذي صرفك ومنعك الرابع: 

واحتملھ ،وھو قول ابن األثیر ،الذي ظھر منك من التخلف بعدما ظھر منك من الطاعة  ما

  . )٢(البیھقي

وابن ،والراوندي ،واحتملھ البیھقي ،ا كان بدا لنا من نصرتك الخامس: ما صرفك عّم

  .المعتزلي وھو قول الشارح ، )٣(الشیرازيالسید و ھـ)،٦٧٩:(تالبحراني میثم

 "من"وظھر من األمور وعلیھ تكون ،ا بدا لك السادس: ما جاوز بك عن بیعتي مّم

واختاره ،،وھو قول ابن میثم  على حالھا "من"ولبیان الجنس وتبقى األلفاظ على أوضاعھا 

  . )٤(محمد جواد مغنیة

لحق ،وخروج الزبیر عن طاعة ا النّص قصدّیة إذن ما یھمنا ھو أّن التنغیم كشف لنا

  م مع واقع الحدث الذي فعلھ والذي سیقدم علیھ مستقبًال .،واستحق أن یخاطب بنغمة تتالء

عامًال مھمًا من عوامل  المّث نذیل،الي الّصوتوبذلك تظھر أھمیة التنغیم ،واالنسجام  

ن بعض لمقاصد تعبیریة وتفسیرھا ،وتمییز أنماط الكالم بعضھا م،توضیح المعاني 

 فسیة للمتكلم ؛ألّن للكالم مجاريعلى الحالة الن ،ومقتضیات معنویة ،وغایات داللیة تدّل

 نغمیة متعددة بحسب ما یراد للنغمة من وظیفة تؤدیھا في السیاق .
 

 

                                                
 .٣/١٩٤ابن األثیر: ، النھایة،و١٢١) ینظر:معارج نھج البالغة: ١(
 .٣/١٩٤ - ١٢١: المصدر نفسھ) ینظر:٢(
دي:  ، منھاج البراعة، ١٢) ینظر:معارج نھج البالغة: ٣( نھج  ، ١٣٦مصباح السالكین (الوسیط):    ، ١/٢٢٧الراون

 .١/١٦٨ح نھج البالغة: توضی، ١/٨٦محمد أبو الفضل إبراھیم: ، البالغة
 .١/٣٠٩في ظالل نھج البالغة: ، ١١٦مصباح السالكین (الوسیط): ینظر: )٤(



 
 

 
 

 
 ١٩٥  

 

 املبحث األ
ّ
 املماثلة واملخالفة   ل و

 

 بعضھا ببعض ضمن السلسلة الكالمیة خالل عملیة النطق األصوات تتأثر

 إلىیؤدي  مّما المجاورة األصواتالصفة مع  أو،لكي تتفق في المخرج ؛

تباعد یصیب  أو،للتخلص من تأثیر ؛صفاتھا  أو،یر في مخارج بعضھا یتغ

االنسجام  لیعّم؛رھا لتحقیق التوازن بین عناص، في تواصلھا أصوات اللغة

  .  في  التركیب األصواتي والتوافق بین الّصوت

وات  ارج      واألص ث المخ ن حی ا م ا بینھ ف فیم ا تختل ة بطبیعتھ اللغوی

ا ،فوالصفات  ، و منھ ا ھ وس م ور ومھم ا ،مجھ و ومنھ ا ھ و م دید ورخ ش

ا، و ومنھ ا ھ إذا، قّقومر ممفّخ م وتیأصادف  ف اع لص ع اجتم ن  نن وق م

ان      أو،مخرج واحد  اربین وك ور حدھما  أمن مخرجین متق  ًا ،واآلخر مجھ

واالنسجام ،حتى یحدث التماثل  وتجاذب، وتأثیر،كان بینھما تأثر ، ًامھموس

ل صفاتھ     ي ك ا   ویحصل االنسجام ب   ، بعضھا  أو،بینھما ف ین الصوائت كم

  .  )١(یحصل بین الصوامت

رّ ثلة ُتمماوال ا ف بأّنع ة  :" ھ أثیر صوت    ت آخر صوت   صوت محلّ   إحالل عملی حت ت

والیین     أأو الجملة ویمكن ،ثالث قریب منھ في الكلمة  تج ن تتسع لتشمل تفاعل صوتین مت  ین

اللغة  أصواتانسجامًا صوتیًا بین  أنیس إبراھیم ،د. ویراھا، )٢("عنھما صوت واحد مختلف

وات " إذ دف  األص ا تھ ي تأثیرھ ىف ن  إل وع م ةن ا ، المماثل ابھة بینھم ع ؛أو المش زداد م لی

ا فات  مجاورتھ ي الص ا ف ارج،قربھ ي" أو ، )٣(" أو المخ ول ھ ات تح ة الفونیم ىالمتخالف  إل

  .   )٤("أو كلیًا ،متماثلة جزئیًا 

                                                
 . ٣٥:ينآي في النص القرالّصوت) ینظر:االنسجام ١(
 . ٧١ي عند العرب:الّصوتینظر:في البحث و، ٤٥) االقتصاد المورفونولوجي في التواصل اللساني :٢(
 . ١٤٥) األصوات اللغویة:٣(
 . ٣٧٨اللغوي: الّصوت) دراسة ٤(

   املماثلة
  واملخالفة 

 



 
 

 
 

 
 ١٩٦  

 

 املبحث األ
ّ
 املماثلة واملخالفة   ل و

، بحیث یفقد المتجاورة األصواتتماثل یحدث بین " ھي المماثلة أّنسبق  مّما تضحی

  . )١(مجاور" أو یكتسب بعض خصائص صوت ،بعض خصائصھ النطقیة  الّصوت

،ومن  ھو الوصول إلى تحصیل السھولة في النطق المماثلة إلیھف الذي تسعى والھد

 المتجاورة األصواتتتأثر "  ،إذًا منھ فرعًا مھّم المماثلة ُتعدُّي الذي الّصوتاالنسجام  َثمَّ

ي الّصوت لالنسجام تحقیقًاأو المخرج ،بعضھا ببعض تُأثرًا یؤدي إلى التقارب في الصفة 

ي الّصوتاالنسجام  ،إذن )٢("،واقتصادًا في عملیة الجھد العضلي النطق وتیسیرًا لعملیة،

بعضھا مع بعض بحیث إذا تجاور صوتان متنافران یؤدي صوات تنسق األ "نأیتطلب 

نطقھما إلى حدوث الثقل ،فال بّد من تغیر أحدھما لیسھل نطق الكلمة ،فمن العسیر على 

بیعتین مختلفتین ؛لما في ذلك من جھد على اللسان أن ینطق بصوتین متجاورین وھما من ط

على  الّصوتبحسب تأثر  المماثلةالمحدثون  األصواتیونم .وقّس )٣(أعضاء النطق "

  )٤(قسمین:

  األول في الثاني . الّصوتاألول: التأثر المقبل ،وفیھ یتأثر 

  الثاني في األول .  الّصوتالثاني: التأثر المدبر ،وفیھ یتأثر 

 ةھا تعدیالت تكیفّیي ؛ألّنالّصوتوھو التأثر ،في ضوء أّسھا األصل  اونرى أن نقسمھ

  . والصوائت،الصوامت  في تلألصوا

  على مستوى الصوامت المماثلةأوًال/ 

ما  ا ثمانیة وعشرون حرفًامت ھي حروف الھجاء العربیة وعددھوالمراد من الصوا

الذي ینحبس الھواء في  لّصوتاالصامت ھو : الّصوتإذ  )٥(عدا اإللف والواو والیاء المدیة

                                                
 .٩٣اللسانیات،المجال والوظیفة والمنھج ،د.سمیر شریف ستیتیة:) ١(
 . ١٤٥) األصوات اللغویة:٢(
 .٦٨-٦٧ي في البنیة اللغویة في القران الكریم:الّصوتاالنسجام  أثر) ٣(
وت ،وفي البحث ١٦٢،ومعجم علم األصوات ،د.محمد علي الخولي:٢٣١) ینظر:أصوات اللغة العربیة:٤( د  الّص ي عن

 .٧١العرب :
 .٥١) ینظر: علم األصوات اللغویة:٥(



 
 

 
 

 
 ١٩٧  

 

 املبحث األ
ّ
 املماثلة واملخالفة   ل و

ي أو جزئیًا ،فاالنحباس الكّل،یًا من مناطق النطق انحباسًا كّل منطقة ثناء النطق بھ في أّيأ

  . )١(""السین" ،والجزئي مثل صوت التاءمثل صوت "

أصوات المد" منھا طوال وھي ما تعرف بـ" ٌةا الصوائت فھي ستة صوائت ثالثأّم
الفتحة ،والكسرة قصار وھي ما تعرف بـ"الحركات"  ٌةثالث،و األلف ،والیاء ،والواو

الصائت: "ھو الذي ینطلق معھ الھواء انطالقًا تامًا بحیث ال یعوقھ  الّصوت،و) ٢(،والضمة

  .)٣(والحركات القصیرة"،من مناطق النطق ،وھذا خاص بحروف المد  منطقة عائق في أّي

لك بتركیز االھتمام على وذاصھا ،وأساس ھذا التقسیم قائم على طبیعة األصوات وخو

  خاصتین من خواصھما:

  یین .الّصوتاألولى: وضع الوترین 

  . )٤( الثانیة: طریقة مرور الھواء من الحلق والفم ،أو األنف

 مماثلةمقبلة ،وإّما أّن تكون  مماثلةعلى مستوى الصوامت ،إّما ان تكون  المماثلةو

  مدبرة .

 المقبلة   المماثلة-١

  نواع منھا :وھي على أ

ؤثر  الّصوتتامة بین  مماثلة،وتعني حدوث  المقبلة الكلیة المماثلة -  الّصوت ین ی

ي  وتاألول ف ون   الّص ق فیك ھ المالص اور ل اني المج وتالث أثر  الّص و المت اني ھ الث

ى "أّن   -والمتأثر،المؤثر  –ان الّصوتویشترط فیھا أن یكون ،  الّصوت متجانسین بمعن

ن       ال یمكن أن ینقلب إل ب صوت م ال ینقل دًا ،ف ى صوت آخر بعید عنھ في المخرج ج

                                                
 .٨٨) أصوات اللغة العربیة :١(
 .١٣٧) األصوات اللغویة (الخویسكي):٢(
 .٨٨) أصوات اللغة العربیة :٣(
 .١٧٣) ینظر: علم األصوات:: ٤(



 
 

 
 

 
 ١٩٨  

 

 املبحث األ
ّ
 املماثلة واملخالفة   ل و

  . )١(أصوات الشفة ،أو األسنان مثًال إلى صوٍت آخر من أصوات الحلق ،وكذا العكس"

أو بالطاء قبلھا ،فتقلب داًال ،أو طاًء ،ومن أمثلتھا ،ما تتأثر بھ تاء االفتعال دائمًا بالدال 

     :)٢(نحو

  ادترك اّدرك 

  نادتھ اّدھن 

  اطتلع  اّطلع

  اطتراد  .  راداّط   

َیْزُعُم  "للزبیر یدعوه للبیعة ثانیة: ﴾﴿ أمیر المؤمنین مثال تأثر التاء بالدال ،قولو
َأْمٍر ُیْعَرُف َفْلَیْأِت َعَلْیَھا ِب،َفَقْد َأَقرَّ ِباْلَبْیَعِة َوادََّعى اْلَوِلیَجَة ،َأنَُّھ َقْد َباَیَع ِبَیِدِه َوَلْم ُیَباِیْع ِبَقْلِبِھ 

  . )٣("َوِإلَّا َفْلَیْدُخْل ِفیَما َخَرَج ِمْنُھ

  " ،واألصل فیھ : ادََّعى والشاھد فیھ"

،" عدم االنسجام والتجانس  )٤( مجھور + مھموس" = د + تاجتمع فیھا " عىادت

 " ،"د + "دلتصبح  " " د ي+عسر في النطق" تتحول التاء إلى نظیرھا المجھورالّصوت
ین المتماثلین المتحدین الّصوتالنطق ب كانما التقى صوتان متماثالن ،ول -وھنا  –" ىَعداْد

صفة ومخرجًا فیھ شي من الثقل ِجيء باإلدغام إلزالة ھذا الثقل ؛ألّن أحد أغراضھ ھو 

  " .ادََّعىفأصبحت ") ٥(التخفیف

ى ىداْد ادتع ى  َع جام  ادََّع ل االنس ا حص وت،وھن ي ال،ي الّص اد ف د واالقتص جھ

  والتیسیر النطقي .      ،الجنوح نحو السھولة ،و

                                                
 .٣١) التطور اللغوي:١(
 .٣٣:المصدر نفسھ) ینظر: ٢(
 .ُیضمر في القلب ویكتمالَولِیجة: الّدخیلة وما  ، ٨/٣٨) نھج البالغة : ٣(
 .٢٢) ینظر:األصوات اللغویة :٤(
 .١٣٨) ینظر:علم األصوات اللغویة:٥(



 
 

 
 

 
 ١٩٩  

 

 املبحث األ
ّ
 املماثلة واملخالفة   ل و

 ًاالمجھور وضوح الّصوتي الداللي إذ إّن في الّصوتفضًال عن ذلك حصل االنسجام 

مع الغرض الذي یأتي من أجلھ ،وألّن المقام یستدعي  یتالءمال یوجد في المھموس  ًاسمعی

جام النصي المقامي ،فكالمھ المجيء بالمجھور حتى یحصل انسجام صوتي داللي مع االنس

﴿﴾  ھ بیعتھ معرض الرد على الزبیر بعد نكثكان في﴿ ﴾ْد َأَقرَّ قَه بأّنھ " ادعاء رّدف
  . )١("ِباْلَبْیَعِة َوادََّعى اْلَوِلیَجَة

ـ"       ادتعى"إّن الزمن النطقي لـ" ثّم ي ل زمن النطق ن ال ى أطول م ق وأدق   ادََّع و ألی " فھ

  انسجامًا . وأجمل ،ومقصدًا ،تعبیرًا 

ى    ﴾﴿ھ ومثال تأثر التاء بالدال ،قول ة عل حین وردتھ أخبار استیالء أصحاب معاوی

یمن :"   َیَمَن      ال َع اْل ِد اطََّل رًا َق ُت ُبْس ْنُكْم      ،ُأْنِبْئ ُیَداُلوَن ِم ْوَم َس اِء اْلَق َأُظنُّ َأنَّ َھُؤَل ِھ َل ي َواللَّ َوِإنِّ
     ) .٢(" َفرُِّقُكْم َعْن َحقُِّكْمِباْجِتَماِعِھْم َعَلى َباِطِلِھْم َوَت

  " واألصل فیھ : اطََّلَع الشاھد فیھ "

تح مطبمجھور = ت"  + "ط" اجتمع فیھا اطتلع" ،"عدم االنسجام   )٣(ق+مھموس منف

إلى نظیرھا المجھور  " التاء "یستدعي تحول  مّماي + عسر في النطق" الّصوتوالتجانس 

ي       ط + ط تحت تأثیر الطاء" " ط "المطبق  ة ف ى والثانی ت  الطاء األول " ،" اْطَطلع" تماثل

  "  اطََّلَع كل شي فحدث اإلدغام "

    .  اطََّلَع اْطَطلع   اْطَتلَع

ي   وجنوح نحو السھولة والت ،انسجام صوتي ،واقتصاد في الجھد  -ھنا–حصل  یسیر ف

الم إ  َلیالتي ِق م وتتوافق مع الحالالنطق ،وھذه النتائج تتالء ذي    فیھا الك ام ال ذا تصورنا المق

ة  ھ الخطب ت فی وان   ،قیل ك عن ى ذل اھد عل ورة ،والش وات المجھ ار األص تدعي الختی والمس

                                                
 . ٣/١٥٤) ینظر:منھاج البراعة:١(
 ،اطلع الیمن، بلغھا ،سیدالون منكم، ستكون لھم الدولة بدلكم. ٢٥/٥٧) نھج البالغة :٢(
 .٢٢) ینظر:األصوات اللغویة :٣(



 
 

 
 

 
 ٢٠٠  

 

 املبحث األ
ّ
 املماثلة واملخالفة   ل و

اد    على المنبر ضجرًا ﴾﴿فقام الخطبة إذ ورد فیھا " الفتھم  ،بتثاقل أصحابھ عن الجھ ومخ

  . )١("لھ في الرأي

م ذلك فالء،والشدة االنفعال  وھو في حالالمھموس  الّصوتوال نرى أّن اإلمام یأتي ب

ب  مّ ،القل ام ،ث وت  إ واإلدغ ي ص اءّن ف تعالء  ًاأطباق الط وت  ،،واس ي ص اءوف  ًاھمس الت

التعبیر  ةیعني سیطرة بسر على جمیع المفاصل في الیمین ،وھذا یشیر إلى دّق مّما واستثقاًال

  في وصف الحادث ،والمكنة في اختیار األصوات المنسجمة مع الحدث . ﴾﴿مام لدى اإل

  المقبلة الجزئیة  المماثلة -

  ومثال على ذلك :، الّصوتویكون التأثر في بعض خصائص 

اد  "  ال بالص اء االفتع أثر ت اد ،ت ا ،أو بالض الزاي قبلھ التین  ،أو ب ي الح اًء ف ب ط فتقل

  مثل : )٢(األولیین ،وداًال في الحالة الثانیة"

  اْصَطبَغ  اصْتَبَغ   

  اضَطَجَع َ اضتجع  

  ازدجر ازتجـر  

ي صفة الفاسق:"...    ﴾﴿ھ مثال تأثر التاء بالضاد ،قول ُبَھاِت      ف َد الشُّ ُف ِعْن وُل َأِق َیُق
َع    ا َوَق َطَجَع     ،َوِفیَھ ا اْض َدَع َوَبْیَنَھ ِزُل اْلِب وُل َأْعَت ُب     ،َوَیُق ُب َقْل اٍن َواْلَقْل وَرُة ِإْنَس وَرُة ُص َفالصُّ

  . )٣("َحَیَواٍن 

  واألصل فیھ :"، اْضَطَجَع الشاھد فیھ "

"عدم االنسجام   مھموس منفتح مجھور مطبق+= " ت + ض "اجتمع فیھا  اضتجَع

ي+ عسر في النطق " ،تتحول التاء إلى نظیرھا المطبق تحت تأثیر الضاد  الّصوتوالتجانس 

  . اْضَطَجَع " ط + ض " لتصبح " ض " المطبقة
                                                

  . ٢٥/٥٧نھج البالغة :١) (
 .  ٣٥التطور اللغوي : )٢(
 .  ٨٧/١٤٢) نھج البالغة :٣(



 
 

 
 

 
 ٢٠١  

 

 املبحث األ
ّ
 املماثلة واملخالفة   ل و

وت والمسوغ  ن    الّص وع م ذا الن ة ي لھ و  المماثل ق     "صعوبة االنت :ھ ال من صوت مطب ق

حدث بسبب   ،فیإلى صوت مھموس ضعیف    ض"  "ص ،ي الّصوتیتصف بالقوة والتفخیم 

دوره صوت    الّصوتفیتغلب ،المجاورة تنازع صوتي  ر ب ھ     ًااألقوى لیغی یناسبھ ،وینسجم مع

  . )١(الذي ینتمي إلى أصوات اإلطباق"" الطاء "في قوتھ ومجموعتھ وھو 

مع وصف العالیلي  یتالءملى صوت التاء المھموس ولعّل قوة صوت الضاد وتغلبھ ع

ع السیاق    ،یضًا یتوافق أ،وھو  )٢(على الغلبة تحت الثقل" ھ "یدّللصوت الضاد بأّن وینسجم م

أن    وصفوالمقام الذي ورد فیھ ، ا واطم الفاسق الذي غلبتھ البدع فاضطجعتھ فیھا فأذعن لھ

واإلمام  بعید عنھ قال الخلیل في ،تقباح ولو بقیت التاء من دون إبدال ال صبح ھناك اس،بھا 

ادة  وا :      " ض ج ع "م تقبحوا أن یقول ّنھم اس اء ،ولك اء ت ذه الط ل ھ طجع واص :"اض

  . )٣("اضتجع

أث  الزاي قول   ومثال ت اء ب ة     ﴾﴿ھ ر الت ن الغفل ر م رار هللا :"   ،ینّف ى الف ھ إل قٍّ  وینّب َوِبَح
َوَما ُیَبلُِّغ َعِن اللَِّھ َبْعَد ُرُسِل السََّماِء ،ُزِجْرُتْم ِبَما ِفیِھ ُمْزَدَجٌر َو،َلَقْد َجاَھَرْتُكُم اْلِعَبُر :َأُقوُل َلُكْم 
  .)٤(" ِإلَّا اْلَبَشُر

  " ،واألصل فیھ : ُمْزَدَجٌرالشاھد فیھ" 

ا   ع فیھ ر اجتم ور +=  ت " + " زمزتج وس مجھ انس   مھم جام والتج دم االنس "ع

أثیر   اءالتثقل وعسر في النطق" ،تتحول  ي+الّصوت المھموسة إلى نظیرھا المجھور تحت ت

ورة "   زاي المجھ ور " = د ز+ال ور + مجھ ٌر" مجھ جام   ُمْزَدَج ل االنس وت" لیحص ي الّص

  والسھولة في النطق . 

،ال ینسجم مع صوت التاء المھموس ) ١(إذا نلحظ أن صوت الزاي الصفیري الحاد  

للصوت األقوى ،حتى یحصل توافق یؤدي إلى حصول تنازع صوتي تكون الغلبة فیھ  مّما

  ذلك بسھولة نطقیة تقلل من جھد المتكلم . ومستتبٌع،إلى انسجام صوتي  ًاصوتي مؤدی

                                                
 .٣٩-٣٨ي في النص القرآني :الّصوت) االنسجام ١(
 . ١٥٤) خصائص الحروف العربیة ومعانیھا:٢(
 . ١/٢١٢) معجم العین:٣(
 ،الزجر :المنع والنھي ،والمزدجر:المتعظ  . ٢٠/٥٠) نھج البالغة :٤(



 
 

 
 

 
 ٢٠٢  

 

 املبحث األ
ّ
 املماثلة واملخالفة   ل و

الدال المجھور الشدید مع صوت الزاي الصفیري یتناسبان  ّصوتوالریب أّن 

والسیاق الذي وردا فیھ ؛ألّن المقام مقام حّث واعتبار ،وتنبیھ ال یحصل انسجام صوتي لو 

  ِجيء بالتاء . 

  المدبرة  المماثلة -٢

  المدبرة الكلیة  المماثلة -

التي تلیھا فتقلب إْن ،وأْن ،ومْن ،وعْن ،بالمیم ،والالم في : النونوفیھا یتأثر صوت 

  . )٢(،وعّما مّمامیمًا ،أو المًا ،مثل: إّما ،وأّما ،وأّال ،و

نَّ اْلَأْمَر َیْنِزُل ِمَن السََّماِء ِإَلى َأمَّا َبْعُد َفِإ:" ﴾ ﴿من ذلك قول أمیر المؤمنین علي
  . )٣("اْلَأْرِض َكَقَطَراِت اْلَمَطِر ِإَلى ُكلِّ َنْفٍس ِبَما ُقِسَم َلَھا ِمْن ِزَیاَدٍة َأْو ُنْقَصاٍن 

انسجام صوتي مخرجي و" ،حصل تماثل  أْن + ما " ،واألصل فیھ " َأمَّا الشاھد فیھ "

مخرج النون ،والالم واحد فھما اسنانیان " ؛ألن " َأمَّا حت "،فأصب " المیم + النون "بین

  .  )٤(ھا تجتمع في صفھ الجھر"لثویان ،والمیم مقارب لھما شفوي ،ولكّن

" یعطي الرغبة في دفع السلسلة الكالمیة نحو  َأمَّا ي في"الّصوتوالریب أّن االنسجام 

" تأتي  َأمَّا َبْعُدإذا عرفنا أّن عبارة "سترسال ،وفیھ اقتصاد في الجھد وال سیما االنسیاب واال

یستدعي من الباث لفت انتباه المخاطب ،ومن  مّماوبدایة كالم جدید ،بعد انتھاء كالم 

أّن  في ي ،ال التردد والثقل ،والشكالّصوتالطبیعي أّن ھذا اللفت یتطلب االنسجام والوضوح 

الرخاوة ذات و،طة بین الشدة من األصوات المتوسصوت المیم یقوم بھذا الدور إذ ھو "

  . )٥(القوة االسماعیة العالیة "

" قد تأتي شرطیة تفصیلة غیر واقعة في بدایة  َأمَّا وقد یتبادر للذھن تساؤل أّن "

َأیَُّھا النَّاُس ِإنَّ ِلي َعَلْیُكْم : "﴾﴿تقدم وما سیأتي كما في قولھ  الكالم ،فكیف نوفق بین ما
                                                                                                                                          

 . ٥٨:ي عند العربالّصوت) ینظر:في البحث ١(
 . ٤٠) ینظر:التطور اللغوي: ٢(
 . ٢٣/٥٣) نھج البالغة :٣(
 . ٤٥ي في النص القرآني: الّصوت) االنسجام ٤(
 ٨٥ي:الّصوتعلم الصرف  )٥(



 
 

 
 

 
 ٢٠٣  

 

 املبحث األ
ّ
 املماثلة واملخالفة   ل و

َحقٌّ َفَأمَّا َحقُُّكْم َعَليَّ َفالنَِّصیَحُة َلُكْم َوَتْوِفیُر َفْیِئُكْم َعَلْیُكْم َوَتْعِلیُمُكْم َكْیَلا  َحّقًا َوَلُكْم َعَليَّ
َھِد َتْجَھُلوا َوَتْأِدیُبُكْم َكْیَما َتْعَلُموا َوَأمَّا َحقِّي َعَلْیُكْم َفاْلَوَفاُء ِباْلَبْیَعِة َوالنَِّصیَحُة ِفي اْلَمْش

  .  )١(" َواْلِإَجاَبُة ِحیَن َأْدُعوُكْم َوالطَّاَعُة ِحیَن آُمُرُكْم َواْلَمِغیِب

القوة االسماعیة    " اأّم" ،و ي باقیًاالّصوتنقول ال ضیر في ذلك مادام االنسجام  تنماز ب

العالیة ،فالتفصیل الشرطي یستدعي االنتباه تجاه المخاطب ؛ألّن المخاطب یحاول أّن یضع    

" ،ویمكن أیضًا عّد  َأمَّا یستدعي التركیز والنبر على كلمة " مّماشیاء والفواصل لأل،األسس 

  جدید .  ءوبدایة شي، ءذلك انتھاء من شي

َأیَُّھا النَّاُس اْنُظُروا ِإَلى الدُّْنَیا َنَظَر الزَّاِھِدیَن ِفیَھا :" ﴾﴿ " قولھ عّما "ومثال 
  . )٢("َقِلیٍل ُتِزیُل الثَّاِوَي السَّاِكَن َوَتْفَجُع اْلُمْتَرَف اْآلِمَن الصَّاِدِفیَن َعْنَھا َفِإنََّھا َواللَِّھ َعمَّا 

" حصل انسجام ،وتماثل صوتي مخرجي  َمْا + َعْن صلھا "أ" ،و "عّماالشاھد فیھ :  

  " .  عّما "والمیم فأصبحت ،بین النون 

ذ من المعلوم ي مع االنسجام المقامي ،إالّصوتوالمتأمل في الخطبة یتضح لھ االنسجام 

مّ  ر مھ أتي إّال ألم م ال ی د     أّن القس ر والتأكی ن الخب رب م و لض تعمالھ ھ ن اس رض م ،والغ

،وما یأتي بعد القسم تتجھ نحوه األنظار ،فكأّن  )٣(،وأسلوب من أسالیب تثبیت الكالم وتقریره

يء بــ   ،اإلمام أراد أن یبین ذلك بطریق مختصر  ر فِج ا وینبھ السامع أكث ع  " لتنسج  "عّم م م

  المكوث فیھا . ةنظرة الزاھد للدنیا ،وقّل

  

  . )٤("َكَفى ِباْلَمْرِء َجْھًلا َألَّا َیْعِرَف َقْدَرُه و"  : ﴾﴿ھ قول " أّال "ومثال 

" ماثلت النون الالم في المخرج ،فحصل  ال + أْن ،واألصل " " أّال "الشاھد فیھ 

  . " أّال "انسجام صوتي بینھما فأصبحت 

أثر   لمماثلةاومن أمثلة  ف  "المدبرة : ت ن أصوات: الصفیر       الم التعری دھا م ا بع " بم

الحروف الشمسیة    " ر ،ل ،ن "واألسنان ،والمائعة   ،وھي ما تسمى عند اللغویین العرب ب

                                                
 .الَفْيء: الَخَراج وما یحویھ بیت المال ، ٣٤/٧٧) نھج البالغة:١(
ھ  )٢( یم ،   ١٠٣/١٨٦:المصدر نفس اوي: المق ا :المعرضین ،الث اء ال   الصادقین عنھ ا یش روك یضع م المترف: المت

 یمنع
 . ١٨٣) ینظر:اللمع في العربیة: ٣(
 . ١٦/٤٥) نھج البالغة :٤(



 
 

 
 

 
 ٢٠٤  

 

 املبحث األ
ّ
 املماثلة واملخالفة   ل و

ا دغم فیھ م    )١(فت دم الف وات مق ي أص وات ھ  -ص -ش -س -ز -ر -ذ -د -ث -ت "،واألص
ة ي للالّصوت،والمسوغ "  ن -ظ -ط -ض م         مماثل دم الف ع أصوات مق ت م الم اختف و "أّن ال ھ

بعدھا  الّصوتي والمخرجي ،وبسبب ضعف موقع الالم ،وقوة موقع الّصوت،بسبب التقارب 

")٢. (   

ات من تتابع األمثال وھو تتابع الالم وھذه األصو ّنأفضًال عن تقارب المخرج " فك 

ال ؛ألّن الم ضعف في مثل ھذه الحلكون الالم ھي األ؛ ا بعدھاَموقد موثلث  الالم ِلمكروه ،

ھا نھایة مقطع مغلق ،بینما األصوات التالیة لھا تمثل ،وسكونھا یعني أّن أبدًا ساكنة التعریف

  . )٣(ھا مثلھا"تجعلفأثرت في الالم ف،بدایة مقطع قصیر ،ولھذا كانت ھي األقوى 

مباشرة في السیاق كثرة شیوع الالم في اللغة العربیة جعلھا تتأثر بما یجاورھا  ولعّل

  ) .٤( الكالمي من أصوات الفم

ن من إحصاء لصوت الالم إذ وصلت نسبة ووھذا الشیوع مؤید بما أجراه االصواتی

یعرضھا أكثر  مّما" مرة في كل ألف من الصوامت  ١٢٧ شیوعھ في اللغة إلى حوالي "

  . ) ٥(تلك الصوامتوالفناء في ،والمیل إلى االنسجام ،من غیرھا للتماثل والتطور اللغوي 

فوجدتھ األعلى ،وقد أجریت إحصاًء لعدد ورود صوت الالم في خطب نھج البالغة 

بمعدل مرة ، "١٦٦٦٦إذ بلغ وروده في الخطب حوالي"، سبة في التردد بعد صوت اإللفن

بتردد بلغ تاله صوت المیم ،من مجموع أصوات خطب نھج البالغة ، %٩,٨ما یقارب 

  .  %٨معدل ما یقارب ،ب "مرة١٣٤٨٠حوالي "

َكَلاُمُكْم ُیوِھي  : "أصحابھ من المتخاذلین تأنیب في ﴾﴿ومن أمثلة ھذا النوع قولھ  
  . )٦("َوِفْعُلُكْم ُیْطِمُع ِفیُكُم اْلَأْعَداَء ،الصُّمَّ الصَِّلاَب 

                                                
 .٤٠) ینظر:التطور اللغوي :١(
 .٢١٢ي للبنیة العربیة:الّصوت) المنھج ٢(
 .٢١٣یة في بناء الكلمة:الّصوتالقوانین  أثر) ٣(
  .٧٢) ینظر:االقتصاد المورفونولوجي :٤(
 .١٩٥-١٩١صوات اللغویة :) ینظر:األ٥(
ة : ٦( ج البالغ َمت،          .٢٩/٦٦) نھ ْلُب الُمْص ارة الّص ن الحج و م م، وھ ع أص ّم: جم ت. الص عف وُیَفتِّ وھي: ُیض ُی

  .والِصالب: جمع صلیب، والصلیب: الشدید، وبابھ ظریف وظراف، وضعیف وِضعاف



 
 

 
 

 
 ٢٠٥  

 

 املبحث األ
ّ
 املماثلة واملخالفة   ل و

،فأدغمت فیھ الصفیري  صاد،إذ تأثرت الالم بصوت ال الصُّمَّ الصَِّلاَب الشاھد فیھ :

ي إلى الخفة ،واالقتصاد في النطق ،مع تردد موسیقي لصوت ؤدیلل انسجام صوتي ؛فحص

 القلوب في وخور ،وضعف واألقوال المظاھر في وبطولة، شجاعة الصاد ،الكاشف عن

 بنبضمن الخطبة لمقطع ا ھذه تمّد التي تلك ھي ثائرة متوّجعة عاطفة ةأّی دركلن، واألفعال

الحق ،وكالم الصدق النابع من صمیم القلب والحرص على  ،إّنھا عاطفة وجیشانھا الحیاة

  سالمة الرعیة .

  

  المدبرة الجزئیة المماثلة-

األول بالثاني ،مثال ذلك " تأثر النون الساكنة بالباء التالیة لھا  الّصوتوفیھا یتأثر 

  . )١(فتقلب إلى صوت من مخرج الباء وھو صوت المیم إذ ھو شفوي كالباء"

َواْصَطَفى ُسْبَحاَنُھ ِمْن "  : یصف اختیار اهللا  ألنبیائھ﴾ ﴿مام علي من ذلك قول اإل 
َخْلِقِھ َعْھَد  َوَلِدِه َأْنِبَیاَء َأَخَذ َعَلى اْلَوْحِي ِمیَثاَقُھْم َوَعَلى َتْبِلیِغ الرَِّساَلِة َأَماَنَتُھْم َلمَّا َبدََّل َأْكَثُر

  .  )٢(" اللَِّھ ِإَلْیِھْم

" ،إذ یلحظ فیھا اجتماع صوتین متنافرین یثقل على اللسان  َأْنِبَیاء "الشاھد فیھ كلمة 

الباء تنطق من بین  في حین أّنفالنون تخرج من اللثة ، " ب + ن "النطق بھما وھما 

متتالین ؛بسبب اختالف ین الّصوتعلى الناطقین تحقیق ھذین  َبعَّالشفتین ،األمر الذي َص

؛الشتراكھا مع  فقلبت النون میمًاانسجام صوت بینھما إلحداث  المماثلةفجيء ب،المخرج 

،فأصبحت  )٣(المخرج ،والتقائھا والنون بمجموعة من الصفات كالجھر ،والسیولةالباء في 

  . " امبیاء" تنطق 

ب منھ من حیث المخرج تحقیقًا ّروُق،من األخر  الّصوتم یظھر كیف ُأدني تقّد مّماو

  ق  .ي ،وتسھیًال للنطالّصوتلالنسجام 

                                                
 ٤٧) التطور اللغوي:١(
 إلیھم المیثاق :تبلیغ ما أوحي ١/٢٢) نھج البالغة :٢(
 .  ٩٢) ینظر: االقتصاد المورفونولوجي :٣(



 
 

 
 

 
 ٢٠٦  

 

 املبحث األ
ّ
 املماثلة واملخالفة   ل و

َوِإنَُّھ َسَیْأِتي َعَلْیُكْم ِمْن  : "یصف الزمان المقبل ﴾﴿قولھ ومثال وقوعھ بین كلمتین ،
ٌء َأْخَفى ِمَن اْلَحقِّ َوَلا َأْظَھَر ِمَن اْلَباِطِل َوَلا َأْكَثَر ِمَن اْلَكِذِب َعَلى  َبْعِدي َزَماٌن َلْیَس ِفیِھ َشْي

  .  )١(" اللَِّھ َوَرُسوِلِھ

؛ألّن اللغة العربیة تستبعد الثقل ،والتنافر  " بعدمّم " تصبح " ِمْن َبْعِدفیھ " الشاھد 

لیعطي خّفة ؛وجرسھا الموسیقي ،مع جمالیتھا  یتالءمو،فتلجأ إلى تشكیل جدید ینسجم 

  ین المتنافرین .الّصوتواالنسجام بین ،وسالسة للمتكلم ،ویحصل التجانس 

   على مستوى الصوائت المماثلةثانیًا/

  المقبلة : المماثلة -١

الصائت  بالكسر" " نصف الصائت ومن أمثلة التأثر ما یتأثر بھ صوت الواو الساكن"
مع الكسرة األصلیة مكونة صائتًا طویًال أي  ،وتتحد مماثلة" قبلھ فیتحول إلى كسرة القصیر

  . )٢( ِمْیعاد ِمْیَزان ،وِمْوعاد  ِمْوزان ،مثل :  یاء مدّیة""

ْكرِ    " یعظ الناس: ﴾﴿ھ لمن ذلك قو نَِّعَم ِبالشُّ النَِّعِم َوال َد ِب  ...اْلَحْمُد ِللَِّھ اْلَواِصِل اْلَحْم
لَّمَ         ِھ َوَس ِھ َوآِل ُھ َعَلْی لَّى اللَّ دًا َص ُھ َوَأنَّ ُمَحمَّ ِریَك َل ُدُه  َنْشَھُد َأْن َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوْحَدُه َلا َش  َعْب

  .  )٣("...ِن ُتْصِعَداِن اْلَقْوَل َوَتْرَفَعاِن اْلَعَمَل َلا َیِخفُّ ِمیَزاٌن ُتوَضَعاِن ِفیِھَوَرُسوُلُھ َشَھاَدَتْی

ة " ھ كلم اھد فی َزاٌن  الش لھا "ِمی ْوزان " : أص ع " ِم اكنًا " ،إذ وق ین س وت الل  أي-ص
افؤ ، - نصف الصائت  وما قبلھ مكسورًا فوقع تنافر بینھما في شكل تباعد صوتي ،وعدم التك

ا صامت ساكن قلّ       ،بینھما  دما تالھ المیم المكسورة عن دّ ف ة للصائت القصیر    ص الم ة الزمنی

ل* المناسب لصوت     الذي ھو الكسرة ... واقتضت ھذه الحال أن یقلب الواو الصائت الطوی

  " .ِمیَزاٌن  ، فأصبحت " )٤("  ما قبلھ فانقلب یاًء..

                                                
 .١٤٧/٢٥٦) نھج البالغة :١(
 .٣٣) ینظر: التطور اللغوي :٢(
 .٢١٢-١١٤) نھج البالغة :٣(

 *الواو ھنا نصف صائت ،ولیس صائتًا طویًال .
 .٢٣٢یة ،د.مكي درار:الّصوت) الحروف العربیة وتبدالتھا ٤(



 
 

 
 

 
 ٢٠٧  

 

 املبحث األ
ّ
 املماثلة واملخالفة   ل و

الخفة في النطق ،ولو لم یقلب  ي ،ثّمالّصوتوبذلك حصل التماثل في طلب االنسجام 

صوت الواو ،ألحدث خلًال صوتیًا انسجامیًا وكان تركھ " أثقل من ِقبل أّنھ ساكن ولیس 

من غیر فاصل  الواو" الكسر+ "انالّصوت،لذا " فقد تعالق  )١(یحجزه عن الكسرة شي "

  ھو مكروه . مّمافاتحدا بانقالب الواو یاًء مدّیة ،وبذلك تخلصوا 

ة على لسان المؤدي ،فقد كان الیاء أخّف المتعالقین نت غایة التقریب طلب الخّفوإذا كا

  . )٢(ي الھابط / ـِـ و/ فانقلبت إلیھ الواو تحقیقًا لالنسجام ثّم الخفة "الّصوتفي المزدوج 

الكسر" في نصف  الصائت القصیر " م نرى أّن في الصیغة المذكورة أثّرتقّد مّماو

 ًاحدث تجانسأصائت قصیر" فالتماثل  لھ إلى نصف صائت مثلھ أي "الواو" فحّو الصائت "

واالنسجام نتجت السھولة ،بین األصوات المتجاورة من جھة ،وبھذا التجانس  ًاوانسجام،

  النطقیة من جھة أخرى .

" بالضمة  نصف الصائت " ،الذي تتأثر فیھ الیاء الساكنةالتأثر المقبل ومن أنواع 

،وتتحد مع الحركة المؤثرة في  مماثلة" قبلھا ،فتتحول إلى ضمة صیرالصائت الق القصیرة "

  . )٣(ُمْوسر -ُمْوقن ،مْیسر ُمْیقن  مثل :ما نجده في ضمة طویلة ،

َراٍج ِلَفْضِلِھ ُمَؤمٍِّل ِلَنْفِعِھ  اْسِتَعاَنَةَوَنْسَتِعیُن ِبِھ "...  :یحمد اهللا ویستعینھ ﴾﴿ھ ومثال على ذلك قول
َوَأَناَب ِإَلْیِھ ،َمْن َرَجاُه ُموِقنًا  ِإیَماَنَوُنْؤِمُن ِبِھ ،ِبالطَّْوِل ُمْذِعٍن َلُھ ِباْلَعَمِل َواْلَقْوِل  َلُھَواِثٍق ِبَدْفِعِھ ُمْعَتِرٍف ،

  .  )٤(" ُمْذِعنًاُمْؤِمنًا َوَخَنَع َلُھ 

" نصف الصائتنة أي "" ،وبما أّن الیاء الساك ُمْیقن" واألصل "  ُموِقنالشاھد فیھ " 

 مّماین الّصوت" وھذه الحالة تؤدي إلى التنافر بین  الضمة بعد الصائت القصیر" تقد وقع

ومنسجم مع الصائت القصیر وھو ،یستدعي قلب نصف الصائت إلى صائت قصیر مناسب 

األول في  الّصوتوانسجام بین األصوات المتجاورة ،فأثر ،" ؛ألحداث تجانس  الضمة "

ر وثقل أدى فإذا ما تعّس،َا في ذلك " ،ومع  ما ذكر فأّن للسان أثر ُموِقنفأصبحت " الثاني 

صل األذلك إلى حصول توافق لحركتھ باستبدال صائت مكان آخر إذ إّن بقاء الكلمة على 

                                                
 . یرجع٣٣٥-٤) الكتاب: ١(
   .٣١١ي عند العرب:الّصوتعلیل ) الت٢(
 . ٣٤) ینظر:التطور اللغوي :٣(
 ،الطول : الفضل ،خنع : ذل وخضع . ١٨٢/٣٢٨) نھج البالغة :٤(



 
 

 
 

 
 ٢٠٨  

 

 املبحث األ
ّ
 املماثلة واملخالفة   ل و

فیھ تكلف ؛ألّن اللسان " یتموضع بالكیفیة المناسبة لنطق الصائت الخلفي الضیق الضمة 

نقل مرة أخرى ُی نحو أقصى الحنك ،دون أن یرتطم بھ ،ثّم نلساعندما یرتفع مؤخر ال

 وبسرعة شدیدة إلى وضع وكیفیة أخرى بمقدمھ لنطق الصائت األمامي االنتقالي الضیق"

موضع اإلشكال بما یحقق  " الیاء "فتعمل على استبدال ،" وھو أمر تنفر منھ العربیة  الیاء

حصل ون )١(كل مع الضمة األولى صائتًا طویًال "ثانیة لتش " الضمة "االنسجام والیسر وھو

  والمنافرة .،تقدم على صیغة منسجمة فیما بینھا خالیة من التعقید  مّما

ھ   الّصوتعن إحداث التماثل ،واالنسجام  وفضًال یاقیًا فی ي فإّن في قلبھ انسجامًا لفظیًا س

،ومذعنًا ،وموحدًا ،ومجدًا  مھ وھي: مؤمنًاألّن األلفاظ التي جاءت بعده تالئوجمالیة ؛،رتابة 

وذھب االنسجام  ،وبعدت الجمالیة ،" الختل اإلیقاع  ُمْیقن،ومجتھدًا ،ولو ترك على أصلھ " 

  الموسیقي .

تأثر حركة  "تأثر صائت الكسر بصائت الضم ،أي " : المقبلة المماثلةومن صور 

،  " ـُھم "المذكر ،والجمع  " ـُھ "الضم في ضمیر النصب والجر الغائب المفرد المذكر 

،بما قبلھا من كسرة طویلة ،أو قصیرة ،أو یاء  " ـُھا "والمثنى" ، ـُھّن "،والجمع المؤنث 

  ،فتنقلب الضمة كسرة مثل:

ُھ    ُھبرجِل ِھ ،علی ِھ ،ضربتُھ  برجِل احبُھم  علی احبِھم ضربتِھ ،بص  بص
  .)٢(" بِھما بِھّن ،بُھماقاضیِھم ،بُھّن ،قاضیُھم

َوِإنَُّھْم :" في عثمان بعد بلوغھ خبر الناكثین بیعتھ  ﴾﴿ھ ة ذلك قولومن أمثل
َفِإنَّ َلُھْم َلَنِصیَبُھْم ِمْنُھ ،َفَلِئْن ُكْنُت َشِریَكُھْم ِفیِھ ،َوَدمًا ُھْم َسَفُكوُه ،َلَیْطُلُبوَن َحّقًا ُھْم َتَرُكوُه 

َوِإنَّ َأْعَظَم ُحجَِّتِھْم َلَعَلى َأْنُفِسِھْم َیْرَتِضُعوَن ،ا ِعْنَدُھْم َفَما التَِّبَعُة ِإلَّ،َوَلِئْن َكاُنوا َوُلوُه ُدوِني ،
َوِإنِّي َلَراٍض ،ُأّمًا َقْد َفَطَمْت َوُیْحُیوَن ِبْدَعًة َقْد ُأِمیَتْت َیا َخْیَبَة الدَّاِعي َمْن َدَعا َوِإَلاَم ُأِجیَب 

  . )٣( "ِبُحجَِّة اللَِّھ َعَلْیِھْم َوِعْلِمِھ ِفیِھم

                                                
  ١٩) دراسات في علم أصوات العربیة ،د.داود عبده :١(
 
 .٣٤) التطور اللغوي:٢(
 .٥٣-٢٢/٥٢) نھج البالغة:٣(



 
 

 
 

 
 ٢٠٩  

 

 املبحث األ
ّ
 املماثلة واملخالفة   ل و

إذ لو بقي  مِفیُھ، ْمَعَلْیُھ، ِفیُھ " ،واألصل فیما ذكر " ِفیِھم، َعَلْیِھْم،ِفیِھ  الشاھد فیھ"

والصعوبة في االنتقال من الصائت الیائي إلى ،ألدى إلى تعثر اللسان الضّمة صائت 

 وإقامة،ي الّصوتإلحداث االنسجام  المماثلة أثر -ھنا–" فیأتي  الضم صائت القصیر "ال

حتى یعمل اللسان في اتجاه واحد  الكسرةثل ھو مماوالتماثل "باستبدال صائت ،لتوازن ا

" ،فالجمع  فیِھما –فیھّن  –فیِھم  –فِیھ  –بِھما  –بِھّن  -بِھم -بِھیسیرًا للنطق فتصبح "ت

  .  )١(وتنفر منھ السلیقة "،أو العكس عند العرب بناء ثقیل یأباه الذوق ، الكسرو،الضم بین 

إلحداث التماثل  الكسر" إلى صائت  مِفیھُِ، ْمَعَلْیھُِ، ِفیھُِفي "  الضّمقلب صائت إذن 

  .  ي مع صائت الیاء قبلھاالّصوتواالنسجام ،والتوافق 

 – َشِریَكُھْم – ِإنَُّھْمعلى حالة في: " ﴾﴿في حین نجد بقاء صائت الضم في كالمھ 

الفتحة ي ؛ھو عدم وجود تنافر بین صوت الّصوت" ،والمسوغ ِعْنَدُھْم –ََنِصیَبُھْم  –َلُھْم 
  القصیر .  الضمالقصیر ،وصوت 

  المدبرة  المماثلة -٢

 " ُمْنُذ " المتقدم المنفصل عنھ ،كما في كلمةوفیھا یؤثر الصائت المتأخر في الصائت 
ائل بدلیل أّن بعض القب " ذو الطائیة ،و""  ِمْن "،إذ یذكر فیھا أحد اآلراء أّنھا مكّونة من 

وحذفت ،لبت كسرة المیم إلى ضمة تأثرًا بضمة الذال بعدھا ُق ،ثّم ُ" ِمنذ "كانت تلفظھا 

  . )٢(وبقیت الضمة دلیًال علیھا،الواو تخفیفّا 

َفَواللَِّھ َما ِزْلُت َمْدُفوعًا َعْن َحقِّي ُمْسَتْأَثرًا .. "في بیان حقھ : ﴾﴿ھ ومثال ذلك قول
  . ) ٣(" َنِبیَُّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َحتَّى َیْوِم النَّاِس َھَذا َعَليَّ ُمْنُذ َقَبَض اللَُّھ

،والریب أّن االسترسال ،والخفة ،واالنسجام في صیغة  " ُمْنُذ "والشاھد فیھ كلمة  

  . " ِمنُذ "أسھل منطقًا من بقائھا على األصل  الضم

                                                
 .٦١-٦٠) االقتصاد المورفونولوجي:١(
 .٤٣:التطور اللغوي:) ینظر٢(
 .٦/٣٧) نھج البالغة :٣(



 
 

 
 

 
 ٢١٠  

 

 املبحث األ
ّ
 املماثلة واملخالفة   ل و

ھو الوصول ،و  ب نھج البالغةفي خط المماثلة إلیھالھدف الذي تسعى وبذلك یظھر 

 ًا منھفرعًا مھّم المماثلة ُتعدُّي الذي الّصوتاالنسجام  َثمَّ،ومن  إلى تحصیل السھولة في النطق

بعضھا مع بعض بحیث إذا تجاور صوتان صوات سق األتت نأب ي یتطّلالّصوتاالنسجام ،ف

؛لیسھل نطق الكلمة ؛ألّن متنافران یؤدي نطقھما إلى حدوث الثقل ،فال بّد من تغیر أحدھما 

ا في َممن العسیر على اللسان أن ینطق بصوتین متجاورین ،وھما من طبیعتین مختلفتین ؛ِل

یعطي الرغبة في دفع السلسلة الكالمیة نحو االنسیاب  مّماذلك من جھد على أعضاء النطق ،

  . لجھد العضليل ،واقتصادًا تیسیرًا لعملیة النطقي ،الّصوت،واالسترسال من خالل االنسجام 

  

  

  

  

  

  

 

ة     ن الظواھر اللغوّی ق انسجامًا صوتیًا      ُتعدُّ المخالفة م ن أن تحق ي یمك فضًال عن   ،الت

ى االختالف    ،إذ ینزع فیھا صوتان متشابھاًنالجھد العضلي الزائد عن الحاجة من التقلیل  إل

ة ،وسمى   المفارقة،وقد سماھما فندریس   المماثلةمن  فھي تقع على الضّد، ة   المماثل الموافق

ان المتماسان إلى التوافق بین عناصرھا بزیادة المشابھة التي الّصوتوذلك بأن ال یتجھ  قال:"

أن              ك ب ن ذل ى العكس م ل عل ام... ،ب ل الت ى التماث ًا إل بینھما ،تلك المشابھة التي تصل أحیان

 نقطة یزیال كّل بینھما شيء مشترك ،ثّمّال یبقى أیستغال ما بینھما من فروق فیعمقاھا إلى حد 

  .  )١(للتشابھ ،وتلك ھي عملیة المفارقة التي ھي ضد التوافق"

                                                
 .٩١) اللغة ،فندریس : ١(



 
 

 
 

 
 ٢١١  

 

 املبحث األ
ّ
 املماثلة واملخالفة   ل و

انون صوتي    وتابع ،د.  ا ق رمضان عبد التواب  فندریس في المفھوم  ذاتھ إذ رأى أّنھ

ن            المماثلةآخر یتجھ عكس متجھ  ة م ي كلم ًا ف اثلین تمام ى صوتین متم د إل أن یعم ك ب ؛وذل

ا دفع الكلم وات   أت فی ن األص ة ،أو م وائت الطویل د الص ى أح ًا إل ایرة غالب ى المغ دھما إل ح

  . )١("" الالم والمیم والنون والراءأو المائعة وھي،المتوسطة 

والغایة ،أحمد مختار عمر على الجانب الداللي في بیان أھمیتھا  ،د.في حین رّكز 

ألّنھا ترمي ،وتقلیل فاعلیة اللغة ؛وازن التي جيء بھا قائًال :"وإن كانت ضروریة لتحقیق الت

  مماثلةھ لو ترك العنان للویتخیلون أّن،إلى تخفیض الخالفات بین الفونیمات كلما أمكن 

ات ،ذلك التفریق الذي ال غنى عنھ انتھت إلى إلغاء  التفریق بین الفونیملتعمل بحریة فربما 

  للتفاھم .

ات    لخالفات التي فة یستعمل إلعادة اولذا فإّن عامل المخال راز الفونیم ھ إلب ال غنى عن

  .  )٢(في صورة أكثر استقاللیة "

یثقل  ،إذوتحقیقًا لالنسجام في الكالم ،فضًال عن ذلك أّنھا تعمل " تیسیرًا للنطق     

صة إذا كانا متجاورین فیتم وبخا،على اللسان الجمع بین صامتین متماثلین في كلمة واحدة 

ین المتماثلین " یتطلبان الّصوت.ومن الواضح أّن  )٣(لى صوت آخر"أحد الصامتین إتغییر 

مجھودًا عضلیًا زائدًا عن الحاجة حین النطق بھما في الكلمة الواحدة ،ومن أجل التقلیل من 

مجموعة األصوات التي من حدھما إلى واحد أھذا المجھود العضلي إلى الحد األدنى یخالف 

یر في األصوات ھو " إحدى نتائج نظریة السھولة التي نادى ،وھذا التغ )٤(ت الكالم "َلُھَس

والتي تشیر إلى أّن اإلنسان في نطقھ یمیل إلى تلمس األصوات ،بھا كثیر من المحدثین 

فیبدل مع األیام باألصوات الصعبة في لغتنا نظائرھا ،السھلة التي ال تحتاج إلى جھد عضلي 

  .  )٥(السھلة "

                                                
 .٥٧) ینظر:التطور اللغوي :١(
 . ٣٨٤اللغوي : الّصوت) دراسة ٢(
 .٧٧ي في البنیة اللغویة:الّصوتاالنسجام  أثر) ٣(
 . ١٠٦) االقتصاد المورفونولوجي:٤(
 . ١٧٠) األصوات اللغویة :٥(



 
 

 
 

 
 ٢١٢  

 

 املبحث األ
ّ
 املماثلة واملخالفة   ل و

ي   ة ف وتإذن األغلبی اَلا الّص األخف  لمخ دل ب ًا   ،ف أن یب ھ نطق ھل من ل ؛واألس ألج

ین صوتین متجانسین      أّن ظاّن والسھولة في النطق ،وال یظّن،ي الّصوتاالنسجام  ة ب المخالف

ك " ألنّ   ورة على اتحادھما في وحدة واحدة أو ث،ُتعد تمردًا  ن ذل ي   مضّعفة بل العكس م ا ف ھ

ة   اھر مخالف ي األداء ،الظ وتوف یر الّص ي   تخّلو،ي تیس عفین ف وتین مض بء ص ن ع ص م

  . )١(حدھما اآلخر تخفیفًا على المتكلم "أفیغایر ،موضع واحد 

ل    الّصوتخّف من أالمبدل  الّصوتوال یشترط أن یكون  ون أثق المبدل منھ ،بل قد یك

وت منھ یؤتى لضرب من االستخفاف نتیجة الختالف   ى اللسان    الّص ا عل ھ   ،ین فیخف فیجيء ب

  وحفاظًا على قانون المخالفة .،مراعاة لالنسجام 

 الواوبصوت  الیاءأبدل صوت  " َحَیَیان "التي  أصلھا "  َحیوانمن ذلك كلمة " 

منھ  خّفأوھو باب العدول عن الثقیل إلى ماھو ،فرد ابن جني بابًا لھذا االستعمال أ،وقد 

 ه وحقیقتھعرف غورھذا موضع یدفع ظاھره إلى أن ُی علم إّنالضرب من االستثقال قال: " 

ھ أمر یعرض لألمثال إذا ثقلت لتكررھا فیترك الحرف إلى ما ھو أثقل منھ لیختلف ،وذلك أّن

 –إّال أبا عثمان  –ھ عند جماعة " أال ترى أّنالحیوانوذلك نحو" ،ا على اللسان اللفظان فیخّف

ذا مع إحاطة وھثقل عدلوا عن الیاء إلى الواو ، ا" فلّم َحَیَیانمن مضاعف الیاء وأن أصلھ " 

  .   )٢(ا اختلف الحرفان ساغ ذلك" ھ لّمالعلم بأن الواو أثقل من الیاء لكّن

اْبَتَدَعُھْم َخْلقًا َعِجیبًا ِمْن َحَیَواٍن َوَمَواٍت ﴾ یصف خلق الطیور:" ﴿من ذلك قولھ 
  .)٣(" َوَعِظیِم ُقْدَرِتِھ،َعِتِھ َوَأَقاَم ِمْن َشَواِھِد اْلَبیَِّناِت َعَلى َلِطیِف َصْن، َوَساِكٍن َوِذي َحَرَكاٍت

لصعوبة نطق ؛واوًا  الثانیة الیاءإذ أبدلت ، " َحَیَیان "" ،أصلھا  َحَیَواٍن الشاھد فیھ "

حدھما بصوت آخر أ،فیقتضي أبدال  )٤(والصفات،ین متماثلین لھما نفس المخرج الّصوت

  ي .الّصوتلتسھیل النطق ،وتحقیق االنسجام 

                                                
 .٤٤لفاظ ،د.محمود عكاشة :ي في األالّصوت) التطور ١(
 .٣/١٨) الخصائص :٢(
 .١٦٥/٢٩٣) نھج البالغة:٣(
 .٣٤یة في التركیب اللغوي العربي:الّصوت) ینظر: التغیرات ٤(



 
 

 
 

 
 ٢١٣  

 

 املبحث األ
ّ
 املماثلة واملخالفة   ل و

ن أھ   دول م ذا الع ة    ّموھ ى المخالف دعو إل ي ت باب الت ي بواس األس ق ،والت طتھا یتحق

ي لكلمة الّصوتاالقتصاد في جھد المتكلم  ،قال د. تمام حسان " فإذا استثقل النطق في التتابع 

  .)١(ما عدل بالكلمة عن األصل إلى الفرع "

ین بالحذف              ین المثل ة ب ة ،المخالف ة المخالف ة   ،ومن أمثل د حرك الصامت   والتعویض بم

عاف    ا أّن إض ة مفادھ وتیة عام دة ص اك قاع ون  ،األول إذ إّن " ھن وامت یك قاط الص أو إس

یة  "     ة تعویض ان بإطال ض األحی ي بع حوبًا ف  compensatory lengtheningمص

ة السابق          )٢(" "للحركة السابقة د حرك ھ بم زال المشدد والتعویض عن ل اخت . ومن ھذا القبی

  نحو :

راط  تصبح  قّراط،و ارِدین تصبح  ِدّنار  د ورد   ِقی ؤمنین      أ،وق ر الم ول أمی ي ق حدھما ف

َلَوِدْدُت َواللَِّھ َأنَّ ُمَعاِوَیَة َصاَرَفِني ِبُكْم َصْرَف  أصحابھ على تثاقلھم : " .. ﴾ ُیعّنت﴿علي 
  .)٣("  الدِّیَناِر ِبالدِّْرَھِم َفَأَخَذ ِمنِّي َعَشَرَة ِمْنُكْم َوَأْعَطاِني َرُجًلا ِمْنُھْم

 النون"المشدد وھو " الّصوت" ،فقد اختزل  ِدّنار" أصلھا "  ِدیناروالشاھد فیھ "    

المناسب لصوت الصائت السابق وھو صائت  " " الیاءمنھ وھو  وعوض عنھ بأخّف

  الكسر .

یة في اللغة العربیة "المخالفة بین حركتي الفتح المتتالیتین الّصوتومن أنواع المخالفة 

األولى منھما طویلة ،إذ تتحول الثانیة منھما في ھذه الحالة إلى كسرة فاألصل في إذا كانت 

نون المثنى ھو الفتح ... غیر أّن نون المثنى كسرت في الفصحى تبعًا لھذا القانون ،بدلیل 

أّنھا ال تزال مفتوحة في نظیرتھا في جمع المذكر ،وبدلیل بعض األمثلة التي بقیت على 

  . )٤(" شتاَن :ما نسمیھ نحن بالركام اللغوي مثل األصل القدیم وھي

                                                
 . ١٣٧) األصول :١(
 .٣٤١القوانین في بناء الكلمة : أثر) ٢(
 . ٩٧/١٧٧) نھج البالغة :٣(
 .٦٦-٦٥) التطور اللغوي :٤(



 
 

 
 

 
 ٢١٤  

 

 املبحث األ
ّ
 املماثلة واملخالفة   ل و

إنَّ َأْبَغَض اْلَخَلاِئِق من تصدى للحكم"  في صفة ﴾﴿ومثال ذلك قول أمیر المؤمنین 
 َوَرُجٌل َقَمَش َجْھًلا ... ِإَلى اللَِّھ َرُجَلاِن َرُجٌل َوَكَلُھ اللَُّھ ِإَلى َنْفِسِھ َفُھَو َجاِئٌر َعْن َقْصِد السَِّبیِل

  . )١("  ُموِضٌع ِفي ُجھَّاِل اْلُأمَِّة

انَ  األصل فیھ "و" ، َرُجَلاِنالشاھد فیھ "  دّ     َرُجَل ین صوتي الم ف ب ل   "، إذ خول الطوی

ا ،      الكسر"  "والفتح القصیر وھو الصائت القصیر ، تثقل بصائت الكسر فیھ م یس فضًال  ،ول

ة الطابع      عن ذلك تجّن ش مفسرًا     :الق ،ب ثقل النطق بمجموعة مصوتات متجانس ري فل ھن

ة  عند مجاورتھا مباشرة "i "كسرة قصیرة  "a "حدوث المخالفة بإبدال الفتحة القصیر  لفتح

ة "  ابع      aطویل دة الط وتات متح ة مص ق بمجوع ب النط ة تجن ك بداھ ن ذل دف م َ" ،والھ

  ،وھذا التجنب یؤدي إلى السھولة في النطق .  )٢(متواصلة"

وة     بدال إلى " أّنسبب اإل يطیبالحمد أ ،د.ویعزو  ر الق و أث سبب تطور ھذه الصیغ ھ

 والمّد،المغایرة في المیدان اللغوي التي ھي المخالفة ،ذلك أّن المتكلم كره استمراریة النفس 

ي المتواصل الذي یتعب الرئتین وھو حاصل توالي صائت الفتح وامتداده على طول  الّصوت

تكلم  تسھیًال لصیرورة ،وتضییق مجالھ تلك البنى فعمد إلى الحد منھ  العملیة الكالمیة بین الم

  . )٣(والسامع ،بتعویضھ بصوت مخالف وھو الكسرة "

 " یضرَبنَّ "التوكید المشددة إذ ھي مفتوحة في  " نون"والحال نفسھ یجري بالنسبة لـ

بسبب المخالفة یضربانِّ "نا نجدھا مكسورة في مثل ""ونحو ذلك غیر أّن تضرَبنَّو" 

" الرفع في األفعال الخمسة فھي مفتوحة في  نون ویسري القانون نفسھ على "المذكورة 

" بسبب ھذا  وتفعالِن،یفعالِن " ھا مكسورة في:" ولكّن یفعلوَن ،وتفعلیَن ،وتفعلوَنمثل " 

  .)٤(القانون نفسھ

ال    الّصوتومن مظاھر المخالفة  ة ،ق دل الفتح یة : نصب جمع المؤنث السالم بالكسرة ب

 –بد التواب:" إّن نصب جمع المؤنث السالم بالكسرة ،لیفسر كذلك بھذا القانون د.رمضان ع

                                                
ھُ      ، ١٧/٤٦نھج البالغة:  ١)( ھ ونفَس ى نفسھ: ترك ھ اهللا إل ھِ           .وكل ا ـ: عادل عن جاّدت ائٌر عن قصد السبیل ـ ھن  ، َج

  .َقَمَش جھًال: جمعھ، وأصل الَقْمش: جمع المتفرق
  .٤٨العربیة الفصحى :ھنري فلش:٢) (
 . ١٦٣االقتصاد المورفونولوجي: )٣(
 . ٦٦) التطور اللغوي:٤(



 
 

 
 

 
 ٢١٥  

 

 املبحث األ
ّ
 املماثلة واملخالفة   ل و

ون عن     – یعني المخالفة ا رواه الكوفی أي أّن األصل ھو نصب ھذا الجمع بالفتحة ،بدلیل م

  .)١(" ُلغاَتھمالعرب قولھم : سمعت 

اِھدًا َعَلى اْلَخْلِق َفَبلََّغ َأْرَسَلُھ َداِعیًا ِإَلى اْلَحقِّ َوَشینصح أصحابھ:"   ﴾﴿ھ مثالھ قول
  . )٢(" ِرَساَلاِت َربِِّھ َغْیَر َواٍن َوَلا ُمَقصٍِّر

ھ أبدل صائت الفتح القصیر " غیر أّن ِرَساَلاَت"  " واألصلِرَساَلاِت  الشاھد فیھ "

ي ،ولعّل الّصوتواالنسجام ،بصائت الكسر لمجاورتھ صائت األلف الطویل طلبًا للخفة 

ي أیضًا ھو " تلك المتوالیة الحركیة من الفتحات التي بتأثیر المخالفة غیرت وتالّصالمسوغ 

  . )٣(والمعاقبة نتیجة لثقل التماثل "،متجھھا من االستعالء إلى االستفال وبھذا جاء التنوع 

" أخّف من  " الحركاتفاللغة العربیة ترفض التماثل الثقیل فتنوع األصوات القصیرة 

  ي .الّصوتِعي التخفیف واالنسجام والتماثل یؤدي إلى ثقل مرفوض فر ألّن؛تتابعھا متماثلة 

اللغة العربیة  ومن مظاھر المخالفة أّنھ: إذا تتابع ثالثة صوامت في نھایة الكلمة ،فإّن    

أو ،والتعویض عنھ بصامت آخر غالبًا ما یكون أحد الصوائت الطویلة ،تتخلص من أحدھما 

  ي. الّصوتورعایة االنسجام ،،طلبًا للخفة  )٤(من األصوات المتوسطة

َوَقاِئٌم َلا ِبَعَمٍد َتَتَلقَّاُه اْلَأْذَھاُن : " یحمد اهللا : ﴾﴿ھ في قول"  َتَجلَّىمن ذلك كلمة "   
ِبَھا َوِبَھا  َلَھا َتَجلَّىَلُھ اْلَمَراِئي َلا ِبُمَحاَضَرٍة َلْم ُتِحْط ِبِھ اْلَأْوَھاُم َبْل  َتْشَھُدَلا ِبُمَشاَعَرٍة َو

  . )٥(" اْمَتَنَع ِمْنَھا َوِإَلْیَھا

ھ "   اھد فی ى والش ل " َتَجلَّ الم   لَتَجلَّ " واًألص ي ال امتة وھ وات ص ة أص ت ثالث " ،اجتمع

ى اللسان      ،المشددة  ل عل ھ ثق ا فی ین       ،والالم اآلخرة وتوالیھ ى صوت ل ر إل الم األخی ب ال فقل

ار "   ل فص ىطوی ك ال  َتَجلَّ ن ذل د م ق  " ،ویقص ي النط ھولة ف لي  ،س د العض وفیر الجھ وت

                                                
 . ٦٦:  المصدر نفسھ) ١(
 . واٍن :متباطئ متثاقل .١١٦/٢١٨غة :) نھج البال٢(
 .٦٧ي لظواھر النحویة:الّصوت) التفسیر ٣(
 . ٣٤٨یة : الّصوتالقوانین  أثر) ینظر: ٤(
ا           . ٣٣٨-١٨٥) نھج البالغة :   ٥( ھ علیھ ة ُعروض شيء من ھ من جھ ا تحّس ال إحدى الحواس بم اَعرة: انفع  .المَش

 .لإلبصاربحضوره فیھا شاخصًا  ال األشیاءأي تشھد لھ مناظر الَمَرائى ـ جمع ِمْرآة بالفتح ـ: وھي المنظر، 



 
 

 
 

 
 ٢١٦  

 

 املبحث األ
ّ
 املماثلة واملخالفة   ل و

جام ، ق االنس وتوتحقی اع   الّص ي االرتف ان ف ى اللس قة " عل ر والمش ك العس ن ذل ًال ع ي فض

  . )١(ذاتھ ثانیة " الّصوتوالعودة إلى نفس النقطة في اللحظة ذاتھا لتحقیق 

شیر إلى وعلیھ فالمخالفة في خطب نھج البالغة ُنعّد إحدى نتائج نظریة السھولة التي ت

أّن اإلنسان في نطقھ یمیل إلى تلمس األصوات السھلة التي ال تحتاج إلى جھد عضلي 

ي ،فالتماثل الثقیل لألصوات مرفوض ؛ألّنھ  یؤدي الّصوت؛تیسیرًا للنطق ،وتحقیقًا لالنسجام 

  ي .الّصوتإلى ثقل فروِعي التخفیف ،واالنسجام 

ت مصادقیھا في خطب نھج البالغة ما تقّدم ھو أبرز مالمح ظاھرة المخالفة ،وجد

  التي تنسجم مع توجھات البحث .

  

                                                
 . ١١١) االقتصاد المورفونولوجي:١(



 
 

 
 

 
 ٢٤٤  

 

  اإلدغام املبحث الثالث

  

على مستوى الصوامت ة المھّمالتعاملیة یة الّصوتُیعّد اإلدغام من المظاھر   

وت التي یتجّلى فیھا االنسجام   ھ أحد   الّص مّ ي ،كون ذي     أھ سمات االنسجام ال

ام العرب      ن اھتم رًا م ھ  نال حظًا واف ال فی ن العالء     ،إذ ق رو ب و عم  (ت:أب

ره " كالم العرب الذي یجري على ألسنتھا ،وال ی ھـ) ١٥٤  )١(" حسنون غی

.  

ر      ذا المظھ وت وقد ُعولج ھ ة     الّص اء اللغ ل علم ن قب د ،ي م ن   )٢(والتجوی م

ّد سواء     ،المتقدمین  ى ح أخرین عل ف      ،والمت ث التعری ھ من حی وأفاضوا فی

  والتمثیل .،والتقعید ،

وإذا كان العرب في كالمھم یمیلون إلى الخّفة في نطقھم ،فإّن في اإلدغام تحقیقھا حتى 

ى     " الیك ك عل اد یجيء في الكالم ثالثة أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة ؛لصعوبة ذل

نتھم" روه     )٣(ألس دھم مك ین عن اع المثل ن    ؛؛ألّن اجتم نتھم ع وا ألس تثقلون أن یمیل م یس ألنھ

ة    ثّمموضع  ن الكلف ك م یبویھ : "      یعیدوھما إلیھ لما في من ذل ال س ى اللسان ق ل   عل ھ یثق ألّن

مّ لسنتھم من موضع واحد ، علیھم أن یستعملوا أ یھم         ث ًا عل ك تعب ا صار ذل ھ فلم ودوا ل ن أیع

ان أخف     أیداركوا في موضع واحد ،وال تكون مھلة كرھوه و ة واحدة وك دغموا لتكون رفع

  .)٤(ذكرت" مّماعلى ألسنتھم 

ام     وبمعنى آخر  ن اإلدغ ة م د العضلي     ،فإّن الغای ي الجھ ي  االقتصاد ف اء النطق   ف أثن

" یوفر على الناطق  َلبثتمفي " اء في التاء " " الثي ،فمثًال إدغام الّصوتام ،وتحقیق لالنسج

ین متناقضتین    انتقال لسانھ من مخرج الثاء إلى مخرج التاء كما یوفر علیھ الجمع بین عملیت

ة نسمع صوتًا              ي الثانی ن األصوات الرخوة ،وف ي ھي م اء الت ف الث ففي األولى نسمع حفی

ي       ،وضع اللسان بالنسبة للحنك  انفجاریًا للتاء ،أّما ین ، إذ ف ا العملیت ي كلت ف ف ا فمختل والثنای

                                                
 .  ١/٢٧٥) النشر في القراءات العشر ،ابن الجزري:١(
اب: ٢)( ب:  ٤/٤٣٧ینظر:الكت ب:        ،و ١/٣٣٣،والمقتض ي طال ن أب ي ب راءات، مك وه الق ن وج ف ع  ١/١٤٣الكش

  . ١٨١،وجھد المقل ،المرعشي:
 . ١/١٥٣م اللغة وأنواعھا ،السیوطي :و) المزھر في عل٣(
 .  ٤/٤١٧) الكتاب :٤(

  إلدغاما
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  اإلدغام املبحث الثالث

ھ    ،األولى یترك فراغًا یتسرب منھ الھواء  ًا ینحبس مع وفي الثانیة یلتقي بالحنك التقاء محكم

ذا          ي ھ ة واحدة ،وف ى عملی الھواء ولكن في حالة اإلدغام نحتاج إلى وضع واحد للسان وإل

  . )١(ضليلجھد العلاقتصاد محسوس 

علماء حدھما للأوإذا اتضحت الغایة من اإلدغام ننتقل إلى تعریفھ ونأخذ تعریفین ،

واألخر للغویین ،لنرى مدى االتفاق بینھم فعند المجودین ھو " اللفظ بحرفین حرفًا  التجوید

ین الّصوتل بین یفص ین" ھذا مشروط بأّالالّصوت،والتقاء الحرفین " أي  )٢(كالثاني مشددًا"

ھـ): "  ٨٣٣قال ابن الجزري (ت، ًارلمدغمین ما یجعل النطق بھما من موضع واحد متعّذا

أنا ،ویخرج نحو :  إّنھ ھوأو خطًا ال لفظًا لیدخل نحو :،ولفظًا ،أن یلتقي الحرفان خطًا 
ین خطًا ال لفظًا أّن ھناك فاصًال بینھما في اللفظ ،كما في الّصوتومعنى التقاء  ).٣(" نذیر

فالتقاء في اللفظ ال الخط ،لوجود الفاصل بین صوتي  أنا نذیر"أما " " إّنُھ ھو"، الھائین

  النون وھو األلف . 

أي –وقیل في تعریفھ : أن تصل حرفًا ساكنًا بحرف متحرك مثلھ أو مقاربھ فینبو 

  . )٤"(للسان عنھما نبوة واحدة  -یرتفع 

ان من جنس واحد فتسكن       فاإلدغام " ھو أن یلتالمتقدمین ،أما عند اللغویین   ي حرف ق

ھ     و اللسان عن األول منھما وتدغمھ في الثاني ،أي تدخلھ فیھ فیصیرا حرفًا واحدًا مشددًا ،ینب

دة  وة واح اني    ،نب نس الث ن ج ًا م دل األول حرف رج فتب ي المخ ان ف ان متقارب ي حرف أو یلتق

  . ) ٥(مّد ،وما أشبھ "وتدغمھ فیھ فیصیرا حرفًا واحدًا ،وإنما نفعل ذلك تخفیفًا نحو شّد و

والمجودین ،تفاق بین علماء اللغة اتقدم أّن لمفھوم اإلدغام في جملتھ محل  مّماویظھر 

،وقد لخص ھذه العالقة ،د.عبد الصبور شاھین إذ قال: " وعلى أیة حال فإّن مفھوم اإلدغام 

اً  راء عموم ویین ،والق ن النح ل م دى ك ة   ل ول المناطق ا یق ًا كم ًا مطلق الجمیع ،،وخصوص ف

ام    ى أّن اإلدغ ن     –متفقون عل ة م ب     –األول  الّصوت یحذف الحرك ًا ،ویقل ان متحرك إن ك

                                                
 (اطروحة دكتوراه) . ٥٠٣) ینظر: اإلعالل واإلبدال واإلدغام ، أنجب غالم:١(
 . ١/٣١٣) النشر :٢(
 .٣١٧/ ١) النشر :٣(
 . ١/١٤٣: ت) ینظر: الكشف عن وجوه القراءا٤(
 . ٤١٤-٤١٣) الجمل في النحو ،الزجاجي :٥(
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  اإلدغام املبحث الثالث

ي بعض الحاالت ،      الّصوت ھ ف مّ األول من مثل الثاني وھو األصل ... أو من جنس ینطق   ث

  . )١(ین المتماثلین أو المتجانسین من موضع واحد "الّصوتب

رة عن المتقدمین فیرى برجستراسر أّن ھذه الظاھولم یختلف المحدثون في تعریفھم 

كما في آمنا  )٢(فا"اإلدغام ھو: "اتحاد الحرفین في حرف واحد مشدد ،تماثال ،أو اختال

  واّدعى . ،

ن قواع         ة م م اللغ ا یحك ي أطار م ا    دأّما ھنري فلش ،فقد عرض لإلدغام ف ة منھ معین

ون     مع مصوت قصیر یفصل  متوالیًا كراھة أن یتكرر صوت صامت مرتین: ذا یك ا وھ بینھ

ى مصوت قصیر     في حالة ما إذا ُبِدئ مقطعان متوالیان بصامت بعینھ مع اشتمال األول عل

د        ي صوت مضّعف بع مثل : َمَدَد ،وَفَرَر ،إذ یقال فیھما مدَّ ، فّر ،فقد أدمجت الصامتین  ف

 .) ٤(،وتابعھم الكثیر من االصواتین المحدثین في ذلك  )٣(حذف المصوت القصیر

ھ السامع       وال تكلم یفھم ھ الم ذي یحدث ام ال ا  یغیب عن البال أّن اإلدغ ھ     مّم ى أّن دّل عل ی

ى            نفس إل ئن ال ي النطق ،ولكن حین ال تطم ھ السھولة واالقتصاد ف إجراء صوتي یبتغي فی

جام      دم االنس بس ،وع ى الل یؤدي إل ھ س ام ،أو أّن وتاإلدغ ى   ي ،فإّنالّص ھ إل رف عن ا تنص ھ

ول تع    ك ق ْن َراٍق    الى : اإلظھار ،من ذل َل َم ى ال       )٥(َوِقی ون الساكنة حت د أظھرت الن فق

ام      ا باإلدغ ة حین نقرؤھ ّراق" یذھب الذھن بعیدًا عن معنى اآلی ى      " م یًال عل ف قل ذلك نق ؛ل

  . )٦(النون إمعانًا في إظھارھا

والتیسیر في عملیة األجراء  ،ذكر أّن غرض اإلدغام قصدي وھو التخفیف  مّماونفھم 

ة   الّصوت ة بغی ي فإن " اللسان یعلوه الثقل وھو یرتفع ویعود في اللحظة ذاتھا لیرتفع مرة ثانی

  . )٧(ین"الّصوتتحقیق إنتاجیة  

                                                
 .١٢٧) أثر القرارات في األصوات والنحو العربي : ١(
 . ٢٨) التطور النحوي للغة العربیة :٢(
 . ٤٧-٤٦) ینظر: العربیة الفصحى : ٣(
 . ٢٧٩نباھا: ،واللغة العربیة معناھا وم١٥١) ینظر: األصوات اللغویة: ٤(
 . ٢٧القیامة : )٥(
 ( بحث) ٢١٢ي في الفعل المضّعف ،د.محمد صالح توفیق:الّصوت) ینظر: األفراد ٦(
 ٥٥ي :الّصوت) علم الصرف ٧(



 
 

 
 

 
 ٢٤٧  

 

  اإلدغام املبحث الثالث

فاللغة العربیة تسعى دائمًا لتحقیق االنسجام بین األصوات المجتمعة في التركیب 

  لتخفیف عناء النطق لتؤدي انسجامًا صوتیًا مالئمًا .

 

ام تقسیمات عدة ینظر       ،ن المطّلع على ما كتبھ المجّودو حظیل ة أّن لإلدغ اء اللغ وعلم

إدغام كبیر وإدغام  على،مثًال یقسم اإلدغام  )١(كل منھا بلحاظ یتغیر تبعًا لتغیر أساس القسمة

ة والسكون ،و    الّصوتصغیر تبعًا لحركة  ث الحرك ى المدغم من حی ام     عل ة وإدغ ام بغن إدغ

منھ  أو بقاء جزٍء،وعدم بقاء شيء منھ ،الثاني مع األول  الّصوتانصھار بغیر غنة ،بلحاظ 

اثلین   علىیعرف بالغنة ،و ل     ،أو المتجانسین  ،إدغام المتم ارب أو تماث ًا لتق اربین تبع أو المتق

أثیر    وھو ما سنأخذمخارج األصوات ، و الت ؤدي    ،بھ ؛ألّن ما یھمنا ھ أثر األصواتي الم والت

اء        ،في كلمة  إلى حصول انسجام صوتي ین المجودین وعلم اق ب ب وھو محل اتف أو التركی

  اللغة .

وانعكاس ذلك ،متماثلة ،ومتجانسة ،ومتقاربة  علىإّن تقسیم األصوات العربیة  ثّم 

على تقسیم اإلدغام یدّل على إدراك علماء العرب لخصائص األصوات " فھي فعًال إذا 

ت فھي حینئذ متماثلة ،وإّما أن تكون متفقة في التقت إّما أن تكون متفقة في المخرج والصفا

أو الصفات ،المخرج مختلفة في الصفات فھي حینئذ متجانسة ،وإّما أن تتقارب في المخرج 

  .  )٢(ولكن دون أن تكون متفقة فھي حینئذ متقاربة " ،

  

  أوًال/ إدغام المتماثلین : 

ا  ان اللذان أتفقا مخرجًا وصفة الّصوتویقصد بالمتماثلین   ،كالباء والباء ،وعند التقائھم

ة "      أن تكون حركة ا أّمأ اني ،أو حرك ي الث دغم ف " فیحذف  صائت قصیر  حدھما السكون  فی

                                                
اب:١( و:   ٤/٤٣٧) ینظر:الكت ي النح ول ف ر: ٣/٤٠٥،واألص ف: ٢٧٥-١/٢٧٤،والنش م  ١/١٤٣،والكش ،وعل

 .  ٥٣-٥٢ي في األلفاظ العربیة:الّصوت،والتطور  ٦٥،والتصریف العربي: ١٤٠-١٣٩األصوات اللغوي:
 .٣٣٨یة عند علماء التجوید ،د. غانم قدوري الحمد : الّصوت) الدراسات ٢(



 
 

 
 

 
 ٢٤٨  

 

  اإلدغام املبحث الثالث

ھ   ن         بالسكون ویعوض عن ي األخر ،وم دغم أحدھما ف ین وی مّ أحد المثل د     ث یتخذ اللسان عن

  . )١(النطق بھما موضعًا واحدًا ال یزول عنھ 

  ویقسم إدغام المتماثلین على: 

،ویقصد بھ اإلدغام " الذي یلتقي فیھ صوتان اتحدا اسمًا ورسمًا ،واتفقا  اإلدغام الصغیر-١

ا ساكن وثانیھما متحرك فیقع اإلدغام ،وسمي صغیرًا ؛ألّن العمل فیھ ممخرجًا وصفة أولھ

،وھو أّما أن یقع في كلمة واحدة نحو إدغام  )٢(وھو إدغام األول في الثاني"،على وجھ واحد 

،وھو إدغام واجب ؛ألّن المتماثلین "یزدحمان في المخرج فال یقدر اللسان  في الدال الدال

  .  )٣(على بیان األول لعدم الحركة التي تنقل اللسان من موضع إلى موضع"

َجِھَلُھ َفَقْد  َوَمْن: في حق الخالق عّز وجّل "... ﴾﴿مثال ذلك قول أمیر المؤمنین 

  . )٤(" اَر ِإَلْیِھ َفَقْد َحدَُّه َوَمْن َحدَُّه َفَقْد َعدَُّهَأَشاَر ِإَلْیِھ َوَمْن َأَش

ھ: "  اھد فی دَُّه الش دَُّه،و َح اري     "  َع وي االنفج ناني اللث دال "األس وتا ال ى ص د التق فق

مًا     )٥(المجھور" مًا ،ورس ًا  ،وصفة  ،،في كلمة واحدة واتحدا اس اكنًا   ،ومخرج ان األول س وك

وت في األخر ،لیحصل االنسجام  دغم األولأواألخر متحركًا ف، د العضلي    ،ي الّص ل الجھ ویق

  " . "َحَدَدهوأیسر لفظًا من ،" أخّف نطقًا  َحدَُّه في النطق ؛ألّن "

م مع لین في المواضع الثالثة وھو یتالءدغم المتماثأأّنھ ﴾ ﴿ حظ في كالمھویل

من السیطرة على لیتمكن ؛قلھا أغرض الخطبة وھي إیصال فكرة التوحید بأیسر األلفاظ و

 شّد ذھن المخاطب ،وانتباھھ إلیھ . 

ى      في استنھاض الناس " ﴾﴿ھ ومثال وقوعھ في كلمتین قول ْوُتُكْم ِإَل ْد َدَع ي َق ا َوِإنِّ َأَل
ُزوُكمْ     َل َأْن َیْغ ُزوُھْم َقْب ُم اْغ ا    ِقَتاِل َھُؤَلاِء اْلَقْوِم َلْیًلا َوَنَھارًا َوِسّرًا َوِإْعَلانًا َوُقْلُت َلُك ِھ َم َفَواللَّ

  . )٦(" ُغِزَي َقْوٌم َقطُّ ِفي ُعْقِر َداِرِھْم ِإلَّا َذلُّوا

                                                
 . ١/٢٧٤،والنشر :٤/٤٣٧) ینظر:الكتاب :١(
 (رسالة ماجستیر) . ٩٦) اإلدغام في ضوء علم اللغة الحدیث ،وجدان الشمایلة : ٢(
  . ٢/٦٣٨الصفوة الصفیة: ٣)(
  . ١/١٨نھج البالغة :٤) (
 . ٦٠) علم األصوات اللغویة:٥(
 . ٦١: ٢٧) نھج البالغة: ٦(



 
 

 
 

 
 ٢٤٩  
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والثاني ،" فقد اجتمع صوتا الدال في كلمتین وكان األول ساكنًا َقْد َدَعْوُتُكْمالشاھد فیھ "

  ي .الّصوتواالنسجام ،؛لتقلیل الجھد " َعْوُتُكْمَقدَّ"متحركًا فادغم األول في الثاني

ین متحركًا فیھ سواء كانا مثلین ،أو جنسین ،أو الّصوت: ھو ما كان أول  دغام الكبیراإل-٢

  . )١(وصفة ،ن ما اتفقا مخرجًا ان المثالالّصوتو،متقاربین 

م في الثاني ،وھو أّما أن یقع في یدغ ثّماألول  الّصوتن یسكأن ویستدعي ھذا النوع 

َفَلا َیْبَقى .. یصف فتنة بني أمیة " ﴾﴿ھ ل،في قو  صوتي الكافكلمة واحدة ،كما في إدغام 
َأْو ُنَفاَضٌة َكُنَفاَضِة اْلِعْكِم َتْعُرُكُكْم َعْرَك اْلَأِدیِم َوَتُدوُسُكْم ،َیْوَمِئٍذ ِمْنُكْم ِإلَّا ُثَفاَلٌة َكُثَفاَلِة اْلِقْدِر 

  . )٢(" َدْوَس اْلَحِصیِد

ھ"    ھ قول ُرُكُكمْ الشاھد فی قط الصائت   َتْع ى     الضم  الصغیر "  " إذ نس اف األول ن الك " م

ي       ثّم،ونسكن الصامت  )٣("وھو صوت طبقي شدید مھموس" ى ف اف األول دغم صوت الك ن

  .  " َتعُْْرّكم"الثانیة فیصبح 

ن انسجام صوتي       ي اإلدغام م د العضلي انسجام      ،ویبدو أّن مع ما ف ي الجھ ل ف وتقلی

دلك الشدید     نصي ،فالظاھر أّن اإلظھار لصوت الكاف یدّل على أّن و ال ون   )٤(العرك وھ یك

ة واحدة تتناسب     لّ ،اإلدغام  وعلى مراحل ،أّما في اإلدغام ففیھ شّدة ویكون على مرحل  ولع

،فاإلمام یراعي السیاق ،والمقام الذي یقال  ﴾قرب للحالة التي یصفھا األمام ﴿أنى عھذا الم

،كما في  آخردغم في موضع ه ُییقتضیھ المقام ،لذا نجد ویظھر بحسب ما،فیھ الكالم ،فیدغم 

ا        :"  یصف أصحابھ بصفین   قولھ  ْوَم ِوْرِدَھ یِم َی ِل اْلِھ َداكَّ اْلِإِب يَّ َت َداكُّوا َعَل َلَھا   ،َفَت ْد َأْرَس َوَق

  . )٥(" َأْو َبْعُضُھْم َقاِتُل َبْعٍض،َوُخِلَعْت َمَثاِنیَھا َحتَّى َظَنْنُت َأنَُّھْم َقاِتِليَّ ،َراِعیَھا 

                                                
 .   ٢٢) ینظر: اإلدغام الكبیر في القران الكریم ،أبو عمر بن العالء : ١(
ْدرة        . ١٠٨/١٩٧) نھج البالغة:٢( ا استقّر تحت الشيء من ُك دْ   .الٌثفالة ـ بالضم كالّثفل والثافل ـ: ھو م ة الِق ر: وُثقال

فلة         ارة. والمراد: االرذال والّس ِرِه من ُعك ي َقْع ى ف ا یبق ْدل               .م م ـ بالكسر ـ: الِع النفض. والِعْك ا یسقط ب الّنفاضة: م
ف    نفض لینظ یجھ فی الل نس ي خ ھ ف د تفریغ ى بع ا یبق راد م ا. والم رأة ذخیرتھ ھ الم ل فی ٌط تجع  .بالكسر أیضًا، َوَنَم

 .الَحِصید: المحصود .ُھ حتى عفاه. واالدیم: الجلدالَعْرك: شدید الّدْلك. َوَعَركھ: َحّك
 . ٨٠) علم األصوات اللغویة : ٣(
  . ٥/٢٨٥،والصحاح:١/١٩٧ینظر:معجم العین: ٤)(
وم   .اإلبلالھِیم: الِعطاش من  .َتَداّكوا: تزاحموا علیھ لیبایعوه رغبًة فیھ . ٩٥-٥٤/٩٤نھج البالغة:٥) ( یوم ِوْرِدھا: ی

  .شعر ُیْعَقُل بھ البعیر ي ـ جمع المثناة بفتح المیم وكسرھا ـ: حبل من صوف أوالمَثان .یوم شربھا الماء



 
 

 
 

 
 ٢٥٠  
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،جاء مدغمًا ؛لیالءم الحالة التي  " فتداككوا " ،واألصل فیھ " َفَتَداكُّوافیھ " الشاھد 

 :مثل وتزاحموا ّيعل اجتمعوا أّنھم یعني، ازدحامھم شّدة عن كنایة،فھو  وصفھم اإلمام بھا

فاقتضى المقام المجيء باإلدغام ، بعضًا بعضھا تدّك الماء شرب حین العطاش اإلبل تزاحم

  ي .الّصوتوھذا من دقة اإلمام في التعبیر الداللي ،واالنسجام دون اإلظھار ،

اإلمام الحق في الحكم دون غیره: "  ﴾﴿ ومثالھ في كلمتین إدغام الباء في الباء قولھ

  . )١(" َلا اْلُمْرَتِشي ِفي اْلُحْكِم َفَیْذَھَب ِباْلُحُقوِق َوَیِقَف ِبَھا ُدوَن اْلَمَقاِطِعَو... 

و "     َیْذَھَب ِباْلُحُقوِق َفالشاھد فیھ "  قط الصائت القصیر وھ ث یس ى  الفتحة   " حی " عل

ت الثاني وھو الباء فیصبح  یدغم في الصام ثّم، السكونویوضع مكانھ ، الباءالصامت وھو 

ْذَھبَّ " ظ الخّف" اْلُحُقوِق َفَی ھ یلح ام،وفی ن اإلدغ ة ع تالء  ة الناتج ي ت ي الت ة الت ع الحرك م م

  رقة أموال الناس وأخذ حقوقھم فیتطابق الغرض مع القصد .یعملھا المرتشي في س

ة    اء العربی نھج علم ى م ظ عل دوا   ،والمالح م ع اثلین أّنھ ام المتم ي إدغ ودین ف والمج

ي     ،اإلدغام في الكلمة الواحدة البّد منھ ،إذا جاء صوتان متماثالن  ا إذا وردا ف ي حین أّنھم ف

  . )٢(واإلظھار،فیجوز اإلدغام ،كلمتین منفصلتین فاإلدغام لیس واجبًا 

  ثانیًا / إدغام المتقاربین :

ین یمكن من الّصوتھذا النوع من اإلدغام على وجود عناصر مشتركة بین  یعتمد

أو الصفة ،أو فیھما معًا فإدغام ،خاللھا حصول اإلدغام كاالشتراك بینھما في المخرج 

  . )٣(وصفة"،،أو مخرجًا أو صفة ،ان " مخرجًا الّصوتالمتقاربین ھو أن یتقارب 

ان إلى متماثلین فاإلدغام " الّصوتوال یحدث اإلدغام بین المتقاربین إال بعد أن یتحول 

خراج الحرفین من مخرج واحد دفعة واحدة باعتماد تام ،وال یمكن إخراج المتقاربین من إ

  . )٤(على حدة " ًامخرج واحد ؛ألّن لكل حرف مخرج

  م أیضًا على نوعین : وھذا النوع من اإلدغام یقّس

                                                
 . المقاطع الحدود .٣١/٢٣٨: المصدر نفسھ) ١(
 . ١٣٥-١/١٣٤. والكشف : ٤/٤٣٧) ینظر:الكتاب :٢(
 . ٢٧٨/  ١) النشر : ٣(
 . ٢٣٥/ ٣: ) شرح الشافیة ٤(
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  والثاني متحرك .،،وھو أن یلتقي صوتان متقاربان :األول ساكن  الصغیر اإلدغام -١

في المبادرة إلى العمل  ﴾﴿ھ قول القاف في الكافومثالھ في كلمة واحدة ،إدغام 

ِإنَّ اللََّھ ُسْبَحاَنُھ َلْم َیْخُلْقُكْم َعَبثًا َوَعِلُموا َأنَّ الدُّْنَیا َلْیَسْت َلُھْم ِبَداٍر َفاْسَتْبَدُلوا َفالصالح : " ...
  . )١("  َوَلْم َیْتُرْكُكْم ُسًدى

ھ :"   ھ قول ْموالشاھد فی ام " تصبح   َیْخُلْقُك د اإلدغ م " بع وت" فیخلّك  ، ك" " قان الّص

ك ،ویخرج          )٢(متقاربان مخرجًا وق الحن ا ف ن أقصى اللسان ،وم اف م ،إذ یخرج صوت الق

ن  اف م وت الك عص ن موض فل م ا یلی  أس یًال وم ان قل ن اللس اف م ا الق ك ،وھم ن الحن ھ م

فات  ي الص دان ف تعالء    )٣(متباع اف باالس وت الق ف ص اف  ،،إذ یتص وت الك ف ص ویتص

  باالستفال .

ان لعّلة القرب المخرجي ،وإن تباعدا صفة ؛حتى ال ینشأ ثقل في الّصوتدغم أفقد 

ا في اإلدغام فیخرج من مخرج واحد خر ،أّمالنطق ،وألّن اللسان یثقل بالنطق من صوت أل

  دفعة واحدة .

یصف عصیان الخلق  ﴾﴿ھ ،قول التاء في الزايومثال ھذا النوع في كلمتین إدغام 

  .)٤("  ا َأْقَبَلْت َأْقَبَل َعَلْیَھاثّما َزاَلْت َزاَل ِإَلْیَھا َوَحْیثّمٌء ِمْنَھا َحْی َوِلَمْن ِفي َیَدْیِھ َشْي: " 

  

اھد  ھ "  الش ْت َزاَل  فی بح "  "َزاَل ّزال  تص وت" فزال رج    الّص ث المخ ن حی ان م  )٥(ان متقارب

ین یخرجان من طرف  الّصوت ّنا التقارب المخرجي فأل،أّم )٦(،متباعدان من حیث الصفات 

وأصول الثنایا العلیا ،وكذا صوت َزاَلْت َزاَل اللسان ،إذ یخرج صوت التاء من طرف اللسان 

  وأطراف الثنایا العلیا .  َزاَلْت َزاَل ن الزاي من طرف اللسا

                                                
 ، سدى : مھملین .٦٤/١٠١) نھج البالغة : ١(
 . ١٢٣ینظر:أصوات اللغة العربیة:) ٢(
 . ١٤٥:المصدر نفسھ ) ینظر:٣(
 .  ١٠٩/٢٠٠) نھج البالغة : ٤(
 . ٦٦، ٦٠) ینظر:علم األصوات اللغویة : ٥(
 . ٢٢) األصوات اللغویة :٦(
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  اإلدغام املبحث الثالث

و                  زاي مجھور رخ اء مھموس ،وصوت ال وت الت ألّن ص ي الصفات ،ف ا التباعد ف أّم

  صفیري .

ان المتقاربان فیھ متحركین ،ومثالھ في كلمة واحدة  الّصوت،فھو ما كان  الكبیر اإلدغام -٢  

اَد    كیر بتقوى اهللا : " في التذ ﴾﴿ھ في قول القاف في  الكافإدغام صوتي  َھ ِعَب اتَُّقوا اللَّ َف

  . )١(" اللَِّھ ِجَھَة َما َخَلَقُكْم َلُھ َواْحَذُروا ِمْنُھ ُكْنَھ َما َحذََّرُكْم ِمْن َنْفِسِھ

یدغم في   ثّم" حیث یسكن الصامت القاف بحذف الصائت فیھ  َخَلَقُكْمالشاھد فیھ قولھ " 

  ین متقاربان مخرجًا ومتباعدان صفة .وتالّص ألّن؛الكاف فیصبح "خلّكم " 

اء  ومثالھ في كلمتین إدغام        ي الث ھ    التاء ف ي قول ا  ..السماء : "  یصف  ﴾﴿ف َوَأْجَراَھ
َھا        ُعوِدَھا وُنُحوِس ا َوُص اِئِرَھا َوُھُبوِطَھ یِر َس ا َوَمِس اِت َثاِبِتَھ ْن َثَب ِخیِرَھا ِم اِل َتْس ى َأْذَل َعَل

  .  )٢("َوُسُعوِدَھا 

 "         یدغم بالثاء فتصبح ثّم" إذ یسّكن صامت التاء ،َثَباِت َثاِبِتَھا الشاھد فیھ قولھ "       

ا َثَباِتثَّ وغ اِبِتَھ وت" ،والمس ي  الّص ارب المخرج و التق ذلك ھ فاتي )٣(ي ل وتین  )٤(،والص للص

طرف فصوت التاء یخرج من طرف اللسان ،وأصول الثنایا العلیا ،وصوت الثاء یخرج من 

الھمس           تركا ب أن یش ان ب ا متقارب فة فكالھم ي الص ا ف ا ،وأّم ا العلی راف الثنای ان وأط اللس

  واالنفتاح  .،واالستفال ،

ي           ارب ف ي التق ارب وھ ن التق ة م ورة الثالث ال الص ل إكم دوألج فة والتباع ي   الص ف

دنیا:  في التزھید  ﴾﴿ھ في قول النون في الیاءالمخرج ،نلمس ذلك في إدغام صوتي  في ال

ْزِعٌج      "  ُدوُه َوُم ْوِت َیْح َن اْلَم ٌث ِم َوَما َعَسى َأْن َیُكوَن َبَقاُء َمْن َلُھ َیْوٌم َلا َیْعُدوُه َوَطاِلٌب َحِثی
  . )٥(" ِفي الدُّْنَیا َحتَّى ُیَفاِرَقَھا َرْغمًا

ان األول ساكن و  َأْن َیُكوَن الشاھد فیھ قولھ "        اني متحرك   " إذ إلتقى صوتان متقارب الث

اني فتصبح "     ي الث دغم األول ف وَن َأّی فی وت " ،فُك ي المخرج    الّص وت  )٦(ان متباعدان ف ،فص

ن      اء م النون یخرج من حاّفة اللسان من أدناھا إلى منتھى طرف اللسان ،ویخرج صوت الی
                                                

  . ١٢٧-٨٣/١٢٦نھج البالغة : ١)(
     .ھو َمَحّجة الطریقأْذالل ـ على وزن أْقفال ـ: جمع ِذّل ـ بالكسر ـ و .٩١/١٥٥:المصدر نفسھ٢) (
 . ٨٤) ینظر: المدخل إلى علم أصوات العربیة: ٣(
 .١٣٦،١١٨،١٠٣:المصدر نفسھ ) ینظر: ٤(
 . ٩٩/١٨٠) نھج البالغة :٥(
 . ٨٤-٨٣) المدخل إلى علم أصوات العربیة :٦(
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فة       ي الص ان ف ا متقارب ر أّنھم ك ،غی ط الحن ین وس ھ وب ان بین ط اللس ر   )١(وس ي الجھ ،وھ

  واالستفال .،اح واالنفت،

  ثالثًا / إدغام المتجانسین : 

،بحیث یكون  )٢(ان مخرجًا ویختلفا صفة كالدال والتاء والذال والثاءالّصوتھو أْن یتفق 

ان المدغمان من المخرج نفسھ مع االختالف في الصفة ،ویقّسم ھذا النوع من اإلدغام الّصوت

  . صغیر وكبیرعلى قسمین أیضًا :

ام    اإلدغام الصغیر-١ ة ،إدغ ي كلم اء  ،ومثالھ ف ي   الط اء ف ي قول   الت دعاء :    ﴾﴿ھ ف ي ال ف

  . )٣("َوَقْد َبَسْطَت ِلي ِفیَما َلا َأْمَدُح ِبِھ َغْیَرَك َوَلا ُأْثِني ِبِھ َعَلى َأَحٍد ِسَواَك"

ھ "  ھ قول اھد فی ْطَت الش اء     َبَس وت الت ع ص اكن م اء الس وت الط اع ص ظ اجتم " یلح

اء فتصبح     المتحرك ،فیدغم صوت ال ي صوت الت تَّ  " طاء ف وت " ،والمسوغ   َبَس و  الّص ي ھ

ان  ،ین في المخرج ،إذ یخرجان من طرف اللسان الّصوتاتحاد  وأصول الثنایا السفلى ویختلف

واالستعالء ،وصوت التاء یتصف  ،واإلطباق ،في الصفات ،وصوت الطاء یتصف بالھمس 

  واالستفال.،واالنفتاح ،بالھمس 

األمر اإللھي للبسط فیھ السرعة  م السیاق ؛ألنَّءدغام المتجانس یالأّن اإل في والشّك

  ة المالئمة للفظ .الخّفأمره كن فیكون ،ومن ثمَّ  ،وألنَّ

:في التزھید في  ﴾﴿ھ ومثالھ في كلمتین إدغام صوت الدال في صوت التاء في قول

  . )٤(" اْنِقَضاٍء َوَتَنكََّر َمْعُروُفَھا َوَأْدَبَرْت َحذَّاَءَأَلا َوِإنَّ الدُّْنَیا َقْد َتَصرََّمْت َوآَذَنْت ِبالدنیا : " 

ي  " إذ إلتقى صوت الدال مَقْد َتَصرََّمْت الشاھد فیھ قولھ "        ع صوت التاء فأدغم الدال ف

بح اء فأص رََّمْت َقتَّ "الت اد َص وت" ،التح ان   الّص رف اللس ن ط ان م رج إذ یخرج ي المخ ین ف

                                                
 .١٣٦،١١٨،١٠٣:المصدر نفسھ ) ینظر:١(
 . ١/٢٧٨) ینظر:النشر :٢(
 . ١٦٨:  ٩١) نھج البالغة :٣(
 .الَحّذاء ـ بالتشدید ـ: الماضیة السریعة ، تنكر معروفھا : خفي وجھا .٥٢/٩٢) نھج البالغة :٤(
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ا العلی   ول الثنای ور         )١(اوأص دال مجھ وت ال س فص ر ،والھم فتي الجھ ي ص ان ف ،ویختلف

  . )٢(وصوت التاء مھموس ،

ین الّصوتكفى الناطق العناء بتخفیف النطق من خالل إدغام اإلدغام قد  وال ریب أّن

  خّف من النطق بصوتین مختلفین .أونطقھما بصوت واحد مشدد 

ِإنَّ اْسِتْعَداِدي ﴾: " ﴿ھ اء ،في قول،ومثالھ إدغام صوت المیم في الب اإلدغام الكبیر-٢
ْد ِلَحْرِب َأْھِل الشَّاِم َوَجِریٌر ِعْنَدُھْم ِإْغَلاٌق ِللشَّاِم َوَصْرٌف ِلَأْھِلِھ َعْن َخْیٍر ِإْن َأَراُدوُه َوَلِكْن َق

  . )٣(" ُي ِعْنِدي َمَع اْلَأَناِةَوقَّتُّ ِلَجِریٍر َوْقتًا َلا ُیِقیُم َبْعَدُه ِإلَّا َمْخُدوعًا َأْو َعاِصیًا َوالرَّْأ

یلتقي  ثّمیتّم إسقاط حركة صوت المیم وإبدالھا بالسكون ،"  َلا ُیِقیُم َبْعَدُهالشاھد فیھ " 

"  ْعَدُهُیِقیبَّ َلا صوت المیم الساكن مع صوت الباء المتحرك فندغم المیم في الباء فیصبح "

ان الّصوتختالف في الصفات ،إذ یخرج والذي ساعد على ذلك ھو االتحاد في المخرج ،واال

  ،وإما الصفة فیتصف صوت الباء بالشدة ویتصف صوت المیم بالسھولة . )٤(من الشفتین

ّدم یتضح     ا تق ة         ّنأولعّل فیم ج البالغ ي خطب نھ ن اإلدغام ف ق   ،الغرض م و تحقی ھ

اربین ،أو ي بین األصوات المتجاورة ،إذ یسعى كل صوتین متماثلین ،أو متقالّصوتاالنسجام 

والي           ره ت ة تك ة العربی ق اإلدغام ؛ألّن اللغ ا عن طری متجانسین ،إلى تحقیق االنسجام بینھم

  ي .الّصوتلجأ لإلدغام طلبًا للخفة ،واالنسجام تاألمثال في الكالم ،ف

           

                                                
 . ٨٤) ینظر: المدخل إلى علم أصوات العربیة : ١(
 . ١٤٦-١٤٥) ینظر: األصوات اللغویة (الخویسكي): ٢(
  . ٤٣/٨٥نھج البالغة : ٣)(
  . ٢٠ي عند العرب:الّصوتینظر: في البحث  ٤)(
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واھر   ن الظ الل م وتاإلع ا    الّص ي تحكمھ ة الت ة العربی ي اللغ ارزة ف یة الب

الدرس ھا ون ،وأكّدتقّدمإلیھا علماء اللغة الم ة أشاَرقوانین صوتیة بالغة الدّق

دول عن األ     ،ي الحدیث الّصوت ن "مظاھر الع ر م ن    صل فھو مظھ وھو م

تثقلة      أبرز ى وجود أصول مس ة     ،أوما یستدل بھ عل ل العربی ذرة ،تمی متع

ا   دول عنھ ى الع ة   ،إل ر خّف ا أكث رى بھ یغ أخ تبدال ص ین ،واس جام ب وانس

  .  )١(أصواتھا"

وما یطرأ علیھا من تغییرات بفعل أصوات محددة ،فھو یتعلق ببناء الكلمة   

ًا لِ  دیل "وفق ر ،والتب ة للتغیی ن َمتكون عرض ة م لحة اللغوی ا تقتضیھ المص

غماتي ،أو مؤسسة برغماتیة ،وھذا یدفع باللغة إلى منطق أّن اللغة كائن بر

  ) .٢(وإلى تولید أصوات جدیدة "،فقدان أصوات بعینھا 

ي یحدث في الكالم إذا اجتمعت " أصوات ال انسجام بینھا بحیث الّصوتوھذا التغییر 

ة في تحقیقھا ،فیھرب من ذلك بتبدیل بعض یشعر المتكلم بثقلھا على لسانھ ،أو یجد مشّق

وفیر االنسجام في أصوات الكالم لت؛صوات ببعض ،أو بتعدیل بعض صفات األصوات األ

  . )٣(ولجعلھا أسھل  في النطق "،

ھم بحثوا اإلعالل في إطار اإلبدال ون یجد أّنتقّدما كتبھ علماء اللغة المَموالمتتبع ِل

روف بصورتھ الواسعة على أّنھ تغییر یجري على حروف اللغة العّلة كما یجري على ح

  توسعًا في المعنى .  عّد،واستعمالھم كال المصطلحین للمعنى نفسھ ُی )٤(اإلبدال األخرى

وخصوصًا من وجھ ،فاإلبدال أعّم من ،ومع ما ذكر فإّن بین المصطلحین عمومًا 

اإلعالل " ألّنھ یشمل جمیع حاالت التبادل بین األصوات ،الصحیحة والمعتلة ،فإذا حصر 

  ) ، ٥(عّلة بمصطلح " اإلعالل ،كان مدلول اإلبدال فیما عدا ذلك"التغییر في أصوات ال

                                                
   ١١٧ي في البنیة اللغویة في القران الكریم:  الّصوتاالنسجام  أثر(١) 
 (بحث). ٤٩٢،د .أمنة الزعبي:  ةالمحمول على التغییر اإلتفاقي في كتب اإلبدال اللغوي دراسة تحلیلی (٢)
 . ٢١٢النطاكي: قھ اللغة ،ادراسة في ف (٣)
 .١٦٥ي عند علماء العربیة القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر :الّصوتینظر:المصطلح  (٤)
 .١٦٧ي للبنیة العربیة:الّصوتالمنھج  (٥)

  اإلعالل
   و اإلبدال 
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بینھما  اصلالفا في ذلك من التمییز َمن نؤثر التفریق بین المصطلحین ؛ِلأونرى 

  والخطأ في استعمال المصطلحین .،واللبس ،وتحدید الفرق المانع من التداخل 

عرض لھ أصوات العّلة من بأصوات العّلة ویعني " ما تت ًاوإذا كان اإلعالل مختص

و بسقوط أصوات أ، "اإلعالل بالقلب"تغییرات بحلول بعضھا محل بعض ،وھو ما یسمونھ 

أو بسقوط بعض عناصر صوت العّلة ، وھو ما یسمونھ  " اإلعالل الحذف "العّلة بكاملھا 

  .  )١("تسكینال ،أو "اإلعالل بالنقل"

ین وتطبیقاتھم ،وكذا علماء تقّدمللغة المكثیرًا ما نجد في تعریف علماء افومع ما ذكر 

األصوات المحدثین من یدخل الھمزة عند عرضھ لظاھرة اإلعالل من ذلك قول ابن یعیش 

الواو ما یكون في حروف العّلة التي ھي " إّنالذي ھو التغییر : موضحًا معنى اإلعالل
،ولم یتعّد بعض  )٢(" لمقربتھا إیاھا وكثرة تغییرھا أیضًا  والیاء واأللف وفي الھمزة

المحدثین ما حّده ابن یعیش إذ عّرفھ عباس حسن بأّنھ " تغییر یطرأ على أحد أحرف العّلة 

بحیث یؤدي ھذا التغییر إلى حذف  –وھو الھمزة  –" وما یلحق بھا  ي –ا  –و الثالثة " 

  . )٣(آخر من األربعة " أو قلبھ حرفًا،الحرف ،أو تسكینھ 

أّن صوت الھمزة یعّد صوت علة ؛ألّنھ من الناحیة  تقّدم امّموال ینبغي أن یفھم 

یة یدخل ضمن األصوات الصحیحة ،ولكّنھ في باب اإلعالل یعامل معاملة أصوات الّصوت

  . )٤(والیاء ،والواو ،یتناوب مع صوت األلف ،فھو العّلة 

یاقات وقدرتھ على تأدیة وظیفة غیره وفق الس الّصوتإّن التنوع الفونیمي لھذا  ثّم

یة بینھ وبین أصوات العّلة التي ھي " بمنزلة حزمة صوتیة الّصوتالبنائیة ،ال یعدم القرابة 

   )٥(یستطیع كل طرف من أطرافھا المتضافرة أداء وظیفة غیره "

یة الحدیثة للھمزة من واقع التسجیالت الّصوتوفضًال عن ذلك ما أثبتتھ الدراسات 

). ١(مستقر ،وھو شبیھ بصوت العّلة في بعض السیاقاتالطیفّیة المختبریة أّنھ صوت غیر 

  والھمزة .،وعلیھ یكون اإلعالل كل تغییر یقع في أصوات العّلة 

                                                
  . ١٦٧ي للبنیة العربیة: الّصوتالمنھج  (١)
 . ١٠/٥٤،وینظر:  ٧/  ١٠شرح المفصل : (٢)
وافي :  (٣) و ال ي : ،وینظر:  ٦٥٧ – ٦٥٦ /٤النح دة الراج ق الصرفي ،د.عب د  ١٥٠التطبی الل ،عب یر اإلع ،وتیس

 .  ٥العلیم إبراھیم :
 . ٩٠ینظر: دراسات في علم الصرف ،د.عبد اهللا درویش :  (٤)
 . ٢٥٣ي عند العرب : الّصوتالتعلیل  (٥)
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 اإلعالل واإلبدال املبحث الثاني

والتخفیف في النطق " ،ي الّصوتوالغایة من اإلعالل ھو السعي لتحقیق االنسجام 

ا فأصوات العّلة ملحقة بھا الھمزة إذا وجدت في صیغة صرفیة ضمن منظومة معینة فإّنھ

عرضة ألن تكون مستثقلة تحتاج في أثناء النطق بھا إلى المزید من الجھد العضلي ،لذلك 

  .)٢(وتصبح أصواتًا متناغمة منسجمة مع بعضھا البعض"،یطرأ علیھا تعدیالت لیزول الثقل 

 

 

  وتنحصر أنواعھ في ثالثة ھي :

  /اإلعالل بالقلب :  أوًال
ّلة من تغییرات بحلول بعضھا محّل بعض ملحقا بھا ھو ما تتعرض لھ أصوات الع

ي ،وتخفیفًا لثقل المنطوق ،وإعانة على تأدیتھ بأدنى الّصوتصوت الھمزة تحقیقًا لالنسجام 

  جھد .

واإلعالل بالقلب لھ مواضعھ التي تسیر وفقھ ضوابط معینة یقع فیھا القلب ،وأسبابھ 

ھـ) في مخصصھ ھي " طلب  ٤٥٨ه (ت یمكن إجمالھا بثالثة أسباب كما یراھا ابن سید

،والكثرة ،والمناسبة بین بعضھا وبعض من جھة أّنھ یتمكن بھا ،أو ببعضھا من  الخّفة

واللین ،ومن جھة ما تمكن بھا في الشعر من التلحین ، إخراج الحروف من ما فیھا من المّد

عاني الثالثة واحد من الم جمع ،وكّلأ،ومن جھة اتساع مخارجھا على اشتراكھا في ذلك 

  . )٣(یطالب بجواز اإلبدال"

وفي ضوء ما ذكر سنبحث ھذا النوع من اإلعالل مقتصرین على ھذین النوعین 

  ،ولكثرة المناسبة للتداخل فیما بین ھذه األسباب أو العلل . الخّفة جللسببین ؛أل

  

  )اإلعالل بالقلب طلبًا للخّفة ١

                                                                                                                                          
 .٣٤٦اللغوي : الّصوتینظر: دراسة  (١)
 . ١٤٨ان الكریم :ي في البنیة اللغویة في القرالّصوتاالنسجام  أثر (٢)
 . ٤/١٨٠المخصص ،ابن سیدة : (٣)
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 اإلعالل واإلبدال املبحث الثاني

بقائھ "ألّن من كان أولى ،أي بقائھ  لصإذا كان قلب أحد أصوات العّلة أخّف من األ

؛ألّنھا سمة من سمات  الخّفةسیما وأّن اللغة العربیة لغة موسیقیة تتمیز بالوتطلبھ  الخّفة

  . )١(ي في النطق "الّصوت لالجما

وعّد القول بالتخفیف من باب االضطراب ، الخّفةوقد رفض أحد األصواتیین القول ب

ن ؛بحجة خّفة ھذه األصوات وفق منظور علم اللغة وقّدمتالذي وقع فیھ علماء اللغة الم

الحدیث قائًال " إّن علماء العربیة القدماء قد اضطربوا عندما قالوا بأّن الغرض من اإلعالل 

ھو التخفیف ،وھذا ما یخالف ما جاء بھ علم اللغة ،إذ إّن أصوات المد واللین ھي أكثر 

ھواء المندفع من الرئتین أثناء النطق بھا أي األصوات سھولة في النطق ،فھي ال یعترض ال

عائق ،ولذلك یكون الجھد العضلي في أثناء النطق بھا أقل جھدًا من أي جھد یبذل في نطق 

  . )  ٢(الصوامت"

لم یكن خافیًا  مّماونحن نوافق الباحث بأّن أصوات العّلة أكثر األصوات سھولة ،وھو 

 –أي أصوات العّلة  –رابادي :" وتتغیر ھذه الحروف فقد قال االست،ین تقّدمعلى علمائنا الم

لكثرتھا في  أیضًالیس لغایة ثقلھا ؛بل غایة خفتھا بحیث ال تتحمل أدنى ثقل ،و الخّفةبطلب 

  .  )٣(الكالم "

من اإلعالل بعد ثبوت عدم ثقل أصوات العّلة ،والظاھر  الخّفةونخالفھ في نفي غرض 

ا تحت تأثیر ثقل عارض ؛نتیجة لمجاورتھا أصوات ال أّن الذي أدى إلى تغیرھا ھو وقوعھ

ي الّصوتاالنسجام  وإبدالھا بصوت آخر ؛لتحقیق،وقلبھا ،تنسجم معھا فیحصل بذلك تغییرھا 

  في بنیتھا .

و الیاء أ،،ویكون ذلك إذا وقعت الواو  و الیاء ھمزةأ،قلب الواو  ومن أمثلة ھذا النوع

ف "    ا أل ا ُیشبھھ   مفاعل ثاني صوتي العّلة بینھ ل و  " أو م ان     دون مفاعی ا ُیشبھھ سواء أك م

ف جمع  نیائفیاءین مثل :  ان   نی ایف ھ " أصل ، وك ل "    نی ن مث ل " ،أو واوی ع   أوائ أول جم

  .)٤(سیاود ھأصلو  سّیدجمع  سیائد " ، أو مختلفین كما فيأواولھ " أصلو

                                                
 (بحث) . ٩٠یة ،د.علي جابر المنصوري ، الّصوتأبو علي النحوي والدراسات  (١)
 . ١٦٦ -١٦٥ي عند علماء العربیة القدماء :الّصوتالمصطلح  (٢)
 .   ٣:٦٨شرح الشافیة : (٣)

وافي :  ٣/١٥٧٠ینظر:توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك: ٤)( ق الصرفي    ٤/٧٦٤،والنحو ال ،والتطبی
:١٥٣ .  
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 اإلعالل واإلبدال املبحث الثاني

ِق اْلَأْشَیاَء ِمْن َلْم َیْخُل﴾ في ابتداع المخلوقین :" ﴿ھ من ذلك كلمة أوائل في قول
َلْیَس ُأُصوٍل َأَزِلیٍَّة َوَلا ِمْن َأَواِئَل َأَبِدیٍَّة َبْل َخَلَق َما َخَلَق َفَأَقاَم َحدَُّه َوَصوََّر َفَأْحَسَن ُصوَرَتُھ 

  . )١(" ٍء ِمْنُھ اْمِتَناٌع ِلَشْي

وت َواول" ،والمسوغ ھا " أأصل" ،وَأَواِئَل الشاھد فیھ "      ذ الّص ن    ي لھ اتج م ب ن ا القل

اثلین   "الواوین"اجتماع صوتي عّلة  بینھما صوت األلف غیر الحصین ،فكأّنھ اجتماع للمتم

ھ واوان    أصلوھذا فیھ ثقل في النطق ،قال ابن جني :"و ھذا التغییر إّنما ھو لما اجتمعت فی

ف وھو حرف    فلّم أواولھا أصلنحو:أوائل و النفس  ا اجتمعت الواوان ولیس بینھما إّال األل ك

ا"     ة ھمزوھ واوین آخر الكلم ،والمسوغ اآلخر    )٢(لیس بحاجز حصین ،وولت اآلخرة من ال

ي "         واو ف ت ال د اقترب ي سماء "= سماو" ،فق واو ف ل ھو "الحمل على ما یجري لل ن  أوائ " م

  .  )٣(یجعلھا أكثر عرضة للھمز أسوة بما یجري لھا لو تطّرفت " مّماالطرف 

ي للتخلص من ثقل الواو ،إذا التقت بصوت الواو وتالّصفصوت الھمزة ھو البدیل 

عنصر صوتي محاید ،ووجوده یعمل على  -  ھنا –؛ألّن اجتماعھما ثقل كبیر ،وكأّن الھمزة 

فھذه الكلمة قد اجتمع فیھا صوتان من أصوات العّلة المتماثلة ،إحداث التوازن في الكلمة 

ما من اآلخر ،فنفّر من ثقل إلى ثقل ؛لذا ،فضًال عن األلف أي إّننا ال نستطیع أن نقلب احدھ

قلب صوت العّلة الثاني إلى صوت الھمزة للتخفیف ،وإزالة الثقل ،كما أّن وجود صوت 

   )  .٤(الھمزة لن یغیر في معنى الكلمة

عاللي ،ھو إّنھ نوع من المخالفة نلتمس تعلیًال آخر لھذا الضرب اإلویمكن أْن 

ّن في إقل ،إذ والسیر في ضوء قانون الجھد األ،في النطق  یة التي تسعى إلى التخفیفالّصوت

" نوعًا من "نیایف،و أواول"أو الیائین إلى الھمزة في المثالین "،تغییر إحدى الواوین 

  . )٥(یة لبعض البنى اللغویةالّصوتالمخالفة 

فضًال عن ذلك انسجام صوت الھمزة مع سیاق الكلمات التي وردت في سیاق الخطبة 

ة أ وھي "  ة ،وأبدی و  زلی تالءم " وھ ق      ی ن خل فة م ا الفالس د بھ ي یعتق اھیم الت ر المف ع تغی م

                                                
  . أقام حّده: أي ما بھ امتاز عن سائر الموجودات ، ١٦٣/٢٩١نھج البالغة:١) (
  . ٣١٩المنصف ،ابن جني: ٢)(
  . ٢٩٦ي عند العرب:الّصوتالتعلیل  ٣)(
  . ١٢٥ي في البنیة اللغویة في القران الكریم:الّصوتاالنسجام  أثرینظر: ٤)(
  . ٣٢٧-٣٢٦: صوات العربیةعلم أینظر: ٥)(
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ائي   األشیاء من األصول األزلیة ،أو األصول األبدیة فتغییر المفھوم تبعھ تغییر التركیب البن

  ھ إّال ذاتھ .عواالختراع ،وأن ال مبدأ لصن،،أي خلقھ لألشیاء على محض اإلبداع 

الواو " ویحدث ذلك إذا اجتمع صوت قلب الواو یاًءھذا النوع "ومن األمثلة األخرى ل
یًا أصل،وأن یكون األول منھما  أصل،بشرط أّال یفصل بینھما ف مع الیاء في كلمة واحدة

یًا ،فإذا تحققت ھذه الشروط قلب صوت أصلصوت آخر ،وساكنًا سكونًا إلى غیر منقلب 

  . )١(َسْیود ،َوَمْیوتھما أصل، تسّید ،مّی: نحو انالّصوتدغم أالواو إلى یاء و

یصف جوھر النبي ﴾﴿لواردة في قولھ من ذلك كلمة "سّید" ا ": ْشَھُد َأنَّ َأَو
ْم ُیْسِھْم َجَعَلُھ ِفي َخْیِرِھَما َل ِفْرَقَتْیِنَوَرُسوُلُھ َوَسیُِّد ِعَباِدِه ُكلََّما َنَسَخ اللَُّھ اْلَخْلَق  َعْبُدُهُمَحمَّدًا 

   . )٢( " َفاِجٌر ِفیِھِفیِھ َعاِھٌر َوَلا َضَرَب 

في  الخّفة" قلبت الواو یاء ،والعّلة من ذلك ھو  َسْیود ھا "أصل" ، َسیُِّدالشاھد فیھ " 

النطق إذا قیست الیاء إلى الواو ،والعمل من وجھ واحد ،ورفع اللسان من موضع واحد ،قال 

 إیاھما استعمالھم لكثرة مخارجھا تدانت التي بمنزلة والواو الیاء ألّن؛ وذلكسیبویھ معلًال :"

 كان قبلھا وال الیاء بعد حاجٌز الیاء وبین بینھا لیس الواو كانت فلما، ألسنتھم على وممرھما

 في الغالبة الیاء وكانت، علیھم أخّف واحد موضع من اللسان ورفع، واحد وجٍھ من العمل

 وإنما، ٌبوصّی ٌدسّی فیعٍل في قولك وذلك باأللف لشبھھا علیھم أخّف ھاألّن؛ الواو ال القلب

  . )٣(" وٌبْیوَص وٌدسْی ھماأصل

ة اللسان ؛ألّن اللسان     " وٌدسْی "وألّن الصیغة البنائیة  فیھا جھد عضلي مرتبط بحرك

اء ،   مّ كان مرتفعًا نحو الغار في أثناء النطق بصوت الی اء النطق        ث م أثن ة الف ى مقدم ل إل انتق

ى أقصى      "الكسر"إلى الصائت القصیر وھو ثّمبصوت الواو ، ة اللسان إل یرتفع معھا مقدم

ف   أجلدرجة ،وال شّك أّن ھذا العمل للسان لیس من موضع واحد ،ومن  واالنسجام  ،التخفی

ع       ا اجتم ة ،وھن ع الكسرة الالحق قلب صوت الواو یاًء ؛لیحصل التناسب مع الیاء السابقة وم

                                                
رفي :   ١)( ق الص دال:   ١٦٢ینظر:التطبی الل واإلب یر اإلع رة    ٢٦،وتیس وات ،د. دیزی م األص رف وعل ،والص

  . ١٤٦سقَّال:
ة: ٢) ( ي  . ٢١٤/٤١٥نھج البالغ دة ف د الوح م بع ولھم، فجعلھ م بالتناسل عن أص ق: َنَقَلھ َخ الخل ولَنَس ًا األص  .ِفَرق

     .ضرب في الشيء: صار لھ نصیب منھ .یأتي غیر ِحّلھ كالفاجر العاھر: من
  . ٤/٣٦٥الكتاب: ٣)(
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اثالن أو وتان متم جام    ص ق االنس بعض ؛لیتحق ھما ال ي بعض ا ف اكن فادغم ا س وتلھم ي الّص

  . الخّفةو

؛ألّن الیاء من أصوات الفم  الخّفةفي تحقیق طلب  أیضًاویالحظ أّن اإلدغام شارك 

،واإلدغام في أصوات الفم أكثر منھ في أصوات الطرفین ،وصوت الیاء أخّف من الواو 

  . )١( دسّیفھرب الناطقون إلیھا لخفتھا فقالوا 

 "وٌدسْی"نظرًا لصعوبة ھذا التركیب أي ي الحدیث " الّصوتأیّده الدرس وما ذكر 
،وكراھة اللغة لھ فإّنھا مالت إلى إحداث انسجام في ھذا المثال ،وأشباھھ بتغلیب عنصر 

  . )٢(الكسرة على عنصر الضمة ،وھنا یمكن أْن یقال إّن الواو قلبت یاًء فعًال"

رسول من قبل اإلمام علي یحتاج إلى جلب انتباه السامع وال ریب أّن وصف ال

بأعلى تأثیر ،وشّد ي الثقیل ،وقلب كي یحظى الّصوتووضوح الصورة لدیھ فتجنب البناء 

  . قلب الواو یاًءم ذلك االنتباه ،فالء

  )اإلعالل بالقلب لكثرة االستعمال :٢
مال األصوات ،ھو أّنھ ما ما كتبھ األصواتیون فیما یخّص كثرة استع یلحظ المتتبع أّن

كثر كان أحّق بالتخفیف ،وألصوات العّلة كثرة لم تكن لغیرھا ،إذ ال تخلو الكلمة من 

والصرف یجد مصداق ما ذكر ،،وَمْن یراجع كتب النحو  )٣(أصوات العّلة أو من بعضھا

أّن صوت یؤكد  مّما،وأمثلتھا كثیرة في مصنفاتھم  )٤(،ومن األمثلة على ذلك قلب الواو یاًء

،لذا یلجأ متكلمو اللغة العربیة إلى قلب الواو یاًء طلبًا  )٥(الیاء أخّف من صوت الواو

  كلما سنحت لھم الفرصة . الخّفةو،ي الّصوتلالنسجام 

یؤدي إلى قلبھ  مّماوأّما المناسبة فتقوم على اجتماع صوت عّلة مع صائت ال یناسبھ 

ره ؛وألّن المناسبة " تطلب جواز قلب بعض لصوت آخر ؛لیتناسب مع الصوائت التي تجاو

                                                
  .  ١٤٠-٣/١٣٩،وشرح الشافیة: ١٠/٩٥ینظر: شرح المفصل : ١)(
ابع    sa + i + id"الكراھة جاءت من تتابع مزدوجین ھكذا: ١٩٠-١٨٩ي للبنیة العربیة:الّصوتالمنھج  ٢)( ذا التت وھ

  الضمة ،فقلبت الكسرة ضمة .أشبھ بتتابع الكسرة و
  . ٩٠یة:الّصوتأبو علي النحوي والدراسات  ٣)(
  . ١١١،ینظر:القواعد الصرف صوتیة: ٤/٣٦٥ینظر:الكتاب: ٤)(
  . ٢/٥٨٥ینظر:سر صناعة اإلعراب ،ابن جني: ٥)(
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 اإلعالل واإلبدال املبحث الثاني

من الحروف إلى بعض من غیر إخالل بالكلمة ذلك ؛ألّن المقارب للحرف یقوم مقام نفس 

  . )١(وھذا ال یكون في الحروف المتباعدة "،الحرف فكأنك بذكره قد تذكر نفس الحرف 

َرِضي ذلك نحو:،إذا وقعت "الواو متطرفة بعد كسرة و قلب الواو یاًءومن أمثلة ذلك 

  . )٢(" ھا:َرِضَو ،وَقَوَو ،والغازو ،والداعوأصلوالّداِعي ،و،،وَقِوي ،الغاِزي 

ة  ا كلم يمنھ ھ  َرِض ي قول ي﴿ف ف النب ﴾ یص ":ّم ٍد   ث ْبَحاَنُھ ِلُمَحمَّ اَر ُس اْخَت

      ََدُه و ا ِعْن ُھ َم َي َل اَءُه َوَرِض َوى     ِلَق اِم اْلَبْل ْن َمَق ِھ َع َب ِب دُّْنَیا َوَرِغ ْن َداِر ال ُھ َع َأْكَرَم

  . )٣(" َفَقَبَضُھ ِإَلْیِھ َكِریمًا

المًا  ؛لوقوعھ فقلب صوت الواو یاء، "َرِضَو"فیھ  صلإذ األ "َرِضَي"الشاھد فیھ قولھ

أّن الكسرة من متطرفة بعد كسر ؛وألّن وقوع الواو بعد كسر فیھ تنافر وثقل ،على اعتبار 

الصوائت األمامیة التي یرتفع معھا مقدمة اللسان إلى أقصى حّد ،والواو صوت شفوي ،أي 

فیحدث تعثر في اللسان عند النطق بھما معًا في ھذه الصور مع ،ینطق من مقدمة الفم 

ي ،وخّفة في النطق الّصوتالحصول على االنسجام  أجلحصول الجھد العضلي الكبیر ،ومن 

  .  )٤(واو یاًء لتناسب الكسرة الي قبلھاتقلب ال

ین          ة ب ي الصعوبة االنتقالی ن ف وتي حدیث أّن السبب یكم ر ص ى آخر أي بتعبی وبمعن

،أي عدم االنسجام بینھما ،وألّن القلب یحدث تجانسًا  موضع الحركة ومخرج نصف الحركة

واو  د.النوري إذ قال:"،وانسجامًا صوتیًا مناسبًا في البنیة ،كما یرى ذلك  األمثلة التي قلبت ال

،في ھذه األمثلة وقعت الكسرة  رِضي ،ِصیام ،ِحیاضیاء ،والتي وقع الواو بعد كسر كما في 

دو          ّوة بمقطع آخر مب ة مقطع متل ي نھای ة قصیرة ف ة      ءوھي حرك واو ،وھي نصف حرك ب

ة نطق ،وھذا یستدعي انتقاًال مباشرًا من منطقة نطق الكسرة وھي منطقة أمامیة ...إلى منطق

ن   نصف الحركة الواو ،وھي منطقة خلفیة ... وال شك في أّن ھذا االنتقال مع ما یصاحبھ م

ھ       ن الصعوبة ؛نظرًا لكون آلیة استدارة ،وانفراج متعاقبة للشفتین ینطوي نسبیًا على شيء م

ن             ة م ى نصف حرك واو إل ل ال ى تحوی اطق عل د الن د عم ذا فق انتقاًال بین أصوت متخالفة ؛ل

                                                
  . ٩٠یة:الّصوتأبو علي النحوي والدراسات  ١)(
  .\ ٢٠٩أسس الدرس الصرفي ،د.كرم محمد زرندح: ٢)(
  . ١/٢٣نھج البالغة:٣) (
  . ١٤٠ي في البنیة اللغویة في القران الكریم:الّصوتاالنسجام  أثرینظر:  ٤)(
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 اإلعالل واإلبدال املبحث الثاني

والتماثل بین ،إحداث نوع من التجانس  أجلرة السابقة ونعني بھا الیاء ،وذلك من جنس الكس

  .) ١(األصوات المتجاورة "

بة   دم المناس بب ع ر أّن س اء ،ویظھ ي البن انس ف وتوالتج ب الّص ى قل ة أدى إل ي للفظ

ًا     إلى  نصف الحركة"صوت الواو" امي لیحدث تجانس الیاء بفعل تأثیر الصائت القصیر األم

مّ سجامًا بین األصوات المتجاورة ،ومن وان، ن        ث ل اللسان م ة ،وعم حصول السھولة النطقی

  ي.الّصوتوجھ واحد من جھة أخرى ،وھذا الذي یسعى إلیھ االنسجام 

ي ،انسجام معنوي فإذا كان النطق بصوت الیاء أیسر وأسھل الّصوتومع ھذا االنسجام 

ورسولھ القائمة على ، المرِسلالعالقة بین من الواو ،فھو یناسب اختیار اهللا لنبیھ لتواشج 

العبودیة الحّقة البعیدة عن األھواء ،والشھوات والمصاعب ،فقلبت الواو یاء ،لیناسب 

االختیار ،واللقاء ،واجتماع الحبیب مع حبیبھ ،والرب مع صفّیھ ،وھذا یحصل باإلكرام 

  ائم .والخلود الد،بسرعة ؛ألّنھ إشارة للتخلص من الرذائل الدنیویة 

إذا وقع صوت الواو المًا لوصف اسمي على  قلب الواو یاًءومن األمثلة األخرى 

،والدلیل  )٢(ھا"دنوى ،وعلوى"أصلنحو :دنیا وعلیا و -لمؤنث افعل التفضی – "ُفعلى"وزن 

  ،والعلیا من علوت . الدنوعلى ذلك أّن الدنیا من 

ُأفٍّ َلُكْم َلَقْد َسِئْمُت ِعَتاَبُكْم " : ناصحًا مستنفرًا الناس للجھاد ﴾﴿ورد ذلك في قولھ 

  ).٣" (َأ َرِضیُتْم ِباْلَحیاِة الدُّْنیا ِمَن اْلآِخَرِة ِعَوضًا َوِبالذُّلِّ ِمَن اْلِعزِّ َخَلفًا

قلبت الواو یاء ،ویبدو أّن السبب في ھذا القلب " ا"الَدُنْو ھاأصل" الدُّْنیا"  الشاھد فیھ

الواو وأیسر في النطق منھا ،وقد نّص على ھذا المسوغ  یعود إلى أّن الیاء أخّف من

ي د.عبد الصبور شاھین ،إذ قال:" فقد قلبت الواو یاًء نظرًا ؛ألّن الیاء أیسر نطقًا من الّصوت

  . )٤("ة في نھایة الكلمةالواو ،وبخاّص

                                                
  . ٢١٩-٢١٨القواعد الصرف صوتیة:،وینظر: ٣٣٥علم أصوات العربیة : ١)(
  . ١٠٩،ودراسات في علم الصرف: ٢/٥٤٤الممتع في التصریف : ینظر:٢) (
  .لمة تَضّجر واستقذار ومھانةُأّف لكم: ك ، ٣٤/٧٥نھج البالغة:٣) (
  . ١٠٩ي للبنیة العربیة:الّصوتالمنھج  ٤)(
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 اإلعالل واإلبدال املبحث الثاني

ویرى بعضھم أّن سبب القلب ھو"وقوع الواو بعد ضمة ال یفصل بینھما سوى صامت 

دث ذلك ثقًال مستكرھًا تّم تخفیفھ عن طریق قلب الواو یاًء فقل الجھد العضلي ساكن فاح

  . )١(ي "الّصوتوزاد االنسجام 

ي مع بقاء الغرض من القلب وھو الّصوتمن تجنب االستثقال  سابقًاس بما قیل أوال ب

  أّن صوت الیاء أسھل نطقًا من الواو وأكثر انسجامُا وخفة في النطق .

فھذا یعني  الدنوین القلب والمعنى وھو أّن الدنیا إْن كانت مشتقة من ونرى مالزمة ب

أّن رضاءھم فیھ یسر ؛ألّنھم  ثّمأّن ھؤالء القوم رضوا بالقلیل البائس تجاه العظیم الدائم ،

یقبلون بالقلیل الیسیر وھو یالئم الیاء وخفتھا ،على العكس لو یثبت الواو ال شعَر ذلك بعلو 

مع سیاق الخطبة إذ تركوا  یتالءمي صوت الواو فخامة ورفعة ،وھذا منزلتھم ،وكأّن ف

  الجھاد حبًا للبقاء ورغبة في الحیاة الدنیا من دون اآلخرة .

  ثانیًا/اإلعالل بالنقل 
أو الیاء إلى الحرف الساكن الصحیح قبلھما ،والمراد بھ نقل حركة حرف العّلة الواو 

ة تناسبھ ،وقلبھ حرفًا یجانسھا إْن كانت تغایره ،وإذا مع بقاء الحرف المعتل ،إْن كانت الحرك

كان حرف العّلة إلفًا فال یحصل فیھ مثل ھذا االعتالل ؛ألّن األلف خفي ساكن ال یقبل 

  . )٢(الحركة"

ة     ي أصوات العّل اء    أو "،ویترتب على ھذا النقل ف واو والی " أن أنصاف الصوامت ال

  باإلعالل بالتسكین . أیضًا،ولذا یسمى یبقى صوت العّلة من دون حركة أي ساكنًا 

ل  الّصوتھذا اإلعالل ھو االنسجام من والغایة  ي والتخفیف من خالل التخلص من الثق

ق        ة ،وعدم التواف اء صیغة صرفیة معین والتقلیل من الجھد عندما یصادف وجود ثقل في بن

ل ؛أل       اإلعالل بالنق ؤتى ب ة ،ی ك    جل بین صوائت وصوامت الكلم ن ذل تخلص م ا   ، ال ذا م وھ

  عھدناه في لغتنا العربیة .

ة       السابقوال ریب أّن ماذكر في التعریف  اء صوت العّل ل وبق و أّن النق خیر شاھد وھ

ویناسبھ ال یقلب ،أّما إذا لم یحصل انسجام ،معھ  ًاإذا كان الصائت القصیر السابق لھ منسجم

  أللف  . فیقلب لعدم حصول االنسجام بینھما كما في قلبھ إلى ا،ومناسبة 

                                                
  . ١٤٤ي في البنیة اللغویة في القران الكریم :الّصوتاالنسجام  أثر ١)(
  . ٥٧،د.عبد الحق أحمد : ھاإلعالل في كتاب سیبوی ٢)(
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  :)١(رفیة ھذا النوع في أربع مسائل ھيوقد حصرت الدراسات الص

  أن یكون حرف العّلة عینًا لفعل  . -١

و في أأن یكون حرف العّلة عین اسم یشبھ المضارع في وزنھ من دون زیادتھ ، -٢

  زیادتھ من دون وزنھ .

  أو استفعال .،أن یكون حرف العّلة عین مصدر مواٍز إلفعال  -٣

  أن یكون عینًا فیما یجيء على صیغة مفعول . -٤

لھذا النوع ،األول في الفعل المضارع وھو أن یكون حرف  ًامصداقوسنأخذ مثالین 

ُع ،نقلت حركة حرف فیھما :َیْقُوُل ،وَیْبِی صلالعّلة عینًا ،متحركًا نحو: َیُقْوُل ،ویبیع ،واأل

حصل في صیغة المضارع إعالل والكسرة ،إلى الساكن الصحیح قبلھ ف -الضمة –العّلة 

  .  )٢(و التسكین،أبالنقل 

َلْو َأَمْرُت ِبِھ َلُكْنُت َقاِتًلا َأْو َنَھْیُت َعْنُھ :" ان ثم﴾ في معنى قتل ع﴿من ذلك قولھ 
َمْن َخَذَلُھ َلا َلُكْنُت َناِصرًا َغْیَر َأنَّ َمْن َنَصَرُه َلا َیْسَتِطیُع َأْن َیُقوَل َخَذَلُھ َمْن َأَنا َخْیٌر ِمْنُھ َو

  .)٣( " َیْسَتِطیُع َأْن َیُقوَل َنَصَرُه َمْن ُھَو َخْیٌر ِمنِّي

من نصف "  الضم" " ُنقل الصائت القصیر  ُلَیُقُو فیھ" صل" ،واأل َیُقوُلالشاھد فیھ " 

دمجت الضمة في  ثّم، " القاف" الصائت " الواو " إلى الصامت الصحیح الساكن قبلھ وھو 

" تتحول إلى صائت طویل ھو الیاء ،وقد  " َیِبْیُعصائتًا طویًال .وكذا األمر في  الواو لیصبح

بقي نصف الصائت " الواو " على حالھ بعد نقل الحركة من الصامت ؛ألّن الحركة المنقولة 

وسھولة في االستعمال ،ى إلى خّفة في النطق مجانسة لھ فحصل بینھما انسجام ،وتقارب أّد

.  

" ،فیقلب إلى صوت یجانس  نصف الصائت انس الصائت القصیر مع "ا إذا لم یتجأّم

  وانسجام . ،الصائت القصیر للتغایر بینھما ،وعدم االنسجام فیحصل بقلبھ تجانس 

َوَما ﴾ :" " كما في قول أمیر المؤمنین ﴿ َیَخاُف مثال ذلك في الفعل المضارع "

  . )٤(" ا َیَخاُف ِمْن َعْیِبِھ ِإلَّا َمَخاَفُة َأْن َیْسَتْقِبَلُھ ِبِمْثِلِھَیْمَنُع َأَحَدُكْم َأْن َیْسَتْقِبَل َأَخاُه ِبَم

                                                
  . ٢١٨-٢١٧ي :،وأسس الدرس الصرف ١٢٣-١٢٢ینظر:شذا العرف في فن الصرف، أحمد الحمالوي: ١)(
  . ١٥٢-١٥١ینظر:الصرف وعلم األصوات: ٢)(
  . ٣٠/٦٨نھج البالغة: ٣)(
  . ١١٣/٢١١نھج البالغة: ٤)(
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من  " الفتحة" " ُنقل الصائت القصیر  فَیْخَو فیھ " صل" ،واأل َیَخاُفالشاھد فیھ " 

عدم تجانس ،ومناسبة  -ھنا –قبلھ ،وحصل  " الخاء" إلى الصامت الواو  تنصف الصائ

حصول انسجام صوتي بینھما قلب  أجلصف الصامت ،ومن ون،بین الصائت القصیر 

" لعّلة صرفیة ھي سكونھ  األلفنصف الصامت إلى نصف صامت نظیر لھ وھو " 

  . )١(،وانفتاح ما قبلھ

 "  إعالل بالنقل أوًال ،وفي " َیُقوُلأّنھ قد حدث في"  السابقین ویظھر في المثالین
  وسھل في النطق .،ى بنیة منسجمة " إعالل بالقلب ثانیًا ؛للحصول عل َیَخاُف

ي الحدیث ما ذكر من اإلعالل على أّنھ إعالل بالحذف ال الّصوتل الدرس وقد عّل

،وفي ذلك ثقل  )٢(" تشكل فیھما مزدوج صاعد فُیْخَو،  ُلَیُقُو"  فيإعالل بالنقل فاألمثلة 

الذي یشكل أو الیاء ،وإطالة الصائت القصیر ،یمكن التخلص منھ عن طریق حذف الواو 

 فْوُیَخ" ،وأطیلت الفتحة في " َیُقوُل " فأصبحت " ُلَیُقْوُاطیلت الضمة في "  ثّمقمة المقطع ،

  . )٣(" فأصبحت یخاف

ن اإلعالل سواء ونرى  مع ما للدرس الحدیث من معطیات نرجحھا یبقى الغرض م

في النطق  ّفةالخالمحدثین واحدًا ھو التخلص من الثقل ،واستحصال  ین أمتقّدمبنظر الم

  ي .الّصوت،واالنسجام 

والمثال اآلخر من موارد اإلعالل ھو عندما یصاغ اسم المفعول من الفعل الثالثي 

" بسكون  َمْصُوون" ،و"  َمْقُوْولاألجوف المتحرك العین ،نحو: " َقْاَل وَصْاَن " ،یصبح " 

الصحیح الساكن قبلھا  نقلت حركة الواو وھي الضمة إلى ثّمالقاف والصاد بزنة" مفعول " ،

فالتقى ساكنان األول عین الكلمة ،والثاني واو مفعول َمُقْوْول ، َمُصْوون "  فأصبحت "

  " َمُقْول ، َمُصْون " . حدھما وجوبًا فتصیرأالزائدة فالبّد من حذف 

                                                
  . ١٧٤ینظر:التطبیق الصرفي: ١)(
ھ الصائت عن نصف الصائت           ٢)( أخر فی ي مقطع واحد ،ت المزدوج  الصاعد: ھو تتابع صائت ونصف صائت ف

  . ٨/ ت ـُـ / ب ـُـ .ینظر:أبحاث في أصوات العربیة ،د.حسام النعیمي : كالیاء والفتحة في "َیْكُتُب" ي ـَـ ك
  .       ٥٦ینظر:أبحاث في أصوات العربیة :٣) (



 
 

 
 

 
 ٢٢٩  

 

 اإلعالل واإلبدال املبحث الثاني

َأنَّ ِعَباَد اللَِّھ  َواْعَلُموا﴾ في صفة العلماء :"مثال ذلك قول أمیر المؤمنین﴿
 َیَتَلاَقْوَنوَن ِباْلِوَلاَیِة َوصلاَوُیَفجُِّروَن ُعُیوَنُھ َیَتَو َمُصوَنُھَتْحَفِظیَن ِعْلَمُھ َیُصوُنوَن اْلُمْس

  . )١(" ِبِریٍَّةِباْلَمَحبَِّة َوَیَتَساَقْوَن ِبَكْأٍس َرِویٍَّة َوَیْصُدُروَن 

فأصبحت  السابقیل جري علیھا التعلُأ"  َمْصُوون"  صل" ،واأل َمُصوَنُھ الشاھد فیھ "

ون على أّنھ إعالل تقّدم" بزنة اسم المفعول ،غیر أّن ما ذھب إلیھ علماء اللغة الم َمُصوَنُھ "

یة الحدیثة ،إذ یرون أّن ما حصل ھو اسقاط للواو دون الّصوتبالنقل ال یتفق مع النظریة 

ھ أصلون في حالة صوغھ من اسم المفعول یك السابقأدنى زیادة في موضعھا ،فالشاھد 

" بمعنى أّن   uu wuuأي أّن التحول تّم على الصورة التالیة" َمُصْون : ثّم" ، َمْصُوون"

الواو سقطت دون أدنى زیادة في موضعھا ،وإّن الصیغة المطلوبة من الفعل ھي التي تتحكم 

ج ،ومع ما ذكر فإّن التغییر الذي حصل أدى إلى تغییر في النسی )٢(يالّصوتفي شكل التحلیل 

وقعت الواو نصف الحركة في بدایة مقطع ومتلوة بحركة طویلة َمْصُوون " المقطعي ففي 

  . )٣("أدى إلى سقوطھا مّماما استثقلت الواو استثقاًال زائدًا 

ین أم المحدثین ،فوجود عنصر صوتي ثقیل أدى إلى تقّدمكان التعلیل لدى الموسواء أ 

وتسھیل ،یل الجھد لونصف صوامتھا لتق، صیغة منسجمة بین صوائتھاتغییره وجعل ال

  . النطق

  ثالثًا /اإلعالل بالحذف 
الھمزة " ملحقًا بھا اإللف ،والواو ،والیاءالمقصود بھ ھو "حذف أصوات العلة "

والجھد العضلي ،،وھذا الحذف یكون ناتجًا عن وجودھا ضمن منظومة معینة تسبب الثقل 

ي بین الّصوتص من ھذا الثقل ،ویتحقق االنسجام أثناء النطق بھا ؛لذلك تحذف حتى یتم التخل

  . )٤(صوامت الصیغة الصرفیة وصوائتھا"

                                                
واالة    .المستحَفظین ـ بصیغة اسم المفعول ـ: الذین ُأودعوا العلم لیحفظوه    ، ٢١٤/٤١٦نھج البالغة: ١)( ة: الم الِوالی

اء    .لة ـ: أي یروي شرابھا من ظمأ التباعد والُنْفرة الّرویة ـ فعیلة بمعنى فاع  .والمصافاة ِرّیة ـ بكسر الراء وتشدید الی
    .ـ: الواحدة من الِرّي: زوال العطش

  . ٢٠٠-١٩٩ي للبنیة العربیة:الّصوتینظر:المنھج  ٢)(
  . ٢٥٩القواعد الصرف صوتیة : ٣)(
  . ٢٢١-٢٢٠،ینظر:أسس الدرس الصرفي : ١٥٦ي في البنیة اللغویة في القران الكریم:الّصوتاالنسجام  أثر ٤)(
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 اإلعالل واإلبدال املبحث الثاني

مصداق ذلك الفعل المعتل األول بالواو عند صیاغة المضارع منھ واألمر والمصدر و

 – أْوعد –فیما ذكر :َیْوِعد  صلِعَدة ،األ –ِعْد  –: تصبح َیِعُد  َوَعَد،فإّن واوه تحذف مثل: 

فیھا حذف الواو لوجود الثقل في أثناء النطق بھا وصوًال إلى التخفیف الذي  ِعَدة ،حصل

  ي لبنیة الكلمات السابقة .الّصوتیحقق االنسجام 

وتخصیص ھذا النوع اإلعاللي بأصوات العلة والھمزة بالحذف دون غیره راجع إلى 

الكلمات التي  ّنإ" ترتب الحذف على أساس من قانون التردد النسبي ،إذ ،وكثرة االستعمال 

یكثر ترددھا یومیًا تتحمل تأثیرات صوتیة أكثر من الكلمات النادرة االستعمال ،وعلیھ فالبنى 

حیانًا أوترددًا في الكالم تكون عرضة لظواھر لغویة نسمیھا  ،یة األكثر حضورًا الّصوت

  . )١(وحینا آخر إدغامًا ،وقد تتعرض للسقط في الكالم "،إبداًال 

ى مستوى   الّصوتفي التعامالت  ات العلة وابعاضھا األكثر حضورًالذا تعد أصو یة عل

وامت  الم ال  ،أو الص وائت ؛ألّن الك توى الص ى مس ن أن ُی عل ّریمك ر  ع ي األكث ا فھ ى منھ

  وترددًا .،حضورًا 

  

  : )٢(ویمكن تقسیم ھذا النوع من اإلعالل على ثالثة أقسام

  حذف الھمزة  -١

  حذف نصف الحركة . -٢

 الطویلة .تقصیر الحركة  -٣

  حذف الھمزة-١
" ،أو الفعل ُأفعلمن المواضع التي تحذف فیھا ،الفعل المضارع الذي على وزن "    

" المزید أولھ ھمزة فإّن مضارعھ تحذف فیھ ھذه الھمزة ،نحو : أفعلالماضي على وزن" 

جتمع فیھ ،حذفت الھمزة الثانیة حتى ال ی ُأؤْكِرُمفیھ : صل،واأل ُْكرُِِممضارعھ أ –أَكَرَم 

  . )٣(ھمزتان

                                                
  . ٣٢٦ي عند العرب:الّصوتالتعلیل  ١)(
  . ٢٤١د الصرف صوتیة :عینظر:القوا ٢)(
  . ١٢٣،ودراسات في علم الصرف : ١/٣٨٥:ینظر:سر صناعة اإلعراب ٣)(
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 اإلعالل واإلبدال املبحث الثاني

 ﴾ في وصف الرسول األعظم﴿مثال ذلك قولھ   ":َفْلَیْنُظْر َناِظٌر ِبَعْقِلِھ َأْكَرَم 
ْن َقاَل ِإاللَُّھ ُمَحمَّدًا ِبَذِلَك َأْم َأَھاَنُھ َفِإْن َقاَل َأَھاَنُھ َفَقْد َكَذَب َواللَِّھ اْلَعِظیِم ِباْلِإْفِك اْلَعِظیِم َو

  . )١("ْنُھَأْكَرَمُھ َفْلَیْعَلْم َأنَّ اللََّھ َقْد َأَھاَن َغْیَرُه َحْیُث َبَسَط الدُّْنَیا َلُھ َوَزَواَھا َعْن َأْقَرِب النَّاِس ِم

" وتحذف الھمزة ُأؤْكِرُم" عندما یصاغ منھ المضارع یصبح " َأْكَرَمالشاھد فیھ الفعل" 

  " . َأْكَرَماله ؛اللتقاء الھمزتین یصبح "الثانیة منھ بحسب القاعدة أع

إذ المعروف أّن ،أّن حذف الھمزة كان لكراھة توالي األمثال  السابقیظھر من الكالم 

حسب العرب تكره ذلك ،فالھمزة وحدھا فیھا ثقل فكیف باجتماع ھمزتین ؟ ؛ألّن الھمزة" ب

من جھد عضلي یسببھ بسبب ما یتطلبھ نطقھا طبیعة نطقھا من أصعب االصوت إخراجًا ؛

والتوتر ،وانطباقھما على بعضھما بإحكام إلى جانب االحتقان ،یین الّصوتشّد الوترین 

االنفتاح  ثّمالناشئین عن قطع النفس فترة من الزمن إلى جانب ضغط الرئتین على الھواء ،

  . )٢(یة "الّصوتالسریع لألوتار 

ذفھ طلبًا للخفة ،وإیثارًا للسھولة في فھذا التتابع المستثقل في بنیة الكلمة أدى إلى ح

  ي .الّصوت مالنطق وسعیًا لالنسجا

ا والتمسوا لھ أكثر من مسوغ صوتي فضًال عّم،وقد رصد علماء العربیة ھذا الحذف 

" من ھذا فاطرد الحذف فیھ ؛ألّن  أفعل ھم حذفوا الھمزة في باب "ذكر ،قال سیبویھ: "ولكّن

لك ،وكثر ھذا في كالمھم فحذفوه واجتمعوا على حذفھ الھمزة تستثقل علیھم كما وصفت 

أجدر أن یحذف حیث حذف ذلك الذي من ھذا " وكان ىَر،وَت ْلُك ،كما اجتمعوا على حذف "

 ذھب إذا عوضًا لھ وأّن یستثقل ھوأّن الزیادة فیھ فاجتمع زیادٌة لحقتھ زیادٌة ھألّننفس الحرف ؛

)"٣(  .  

  ة ویعود ذلك إلى :حذف الھمزة ألكثر من عّلالتزام  المذكور ویفاد من النّص

  الثقل ،إذ الھمزة ثقیلة بطبیعة أدائھا ،فكیف باجتماع ھمزتین ؟ . -١

 ضھا للحذف .عّر مّمایة بسبب االستعمال الّصوتكثرة حضورھا في التعامالت  -٢

                                                
  . ١٦٠/٢٨٥نھج البالغة: ١)(
  . ٤٥٥یة في بناء الكلمة :الّصوتالقوانین  أثر ٢)(
  . ٤/٢٧٩الكتاب : ٣)(
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 اإلعالل واإلبدال املبحث الثاني

"  ىترأ" و"أكلفي بنیة الكلمة كما في الفعل " أصلإذا كان مسوغ لنا حذف الھمزة وھي  -٣

 فالحذف ھنا أولى ألّنھ زیادة .

فإّن األولى شاھدة على ما ذھب في  ةوجود ما یعوض عن ذھاب الھمزة فإذا حذفنا الثانی -٤

 . )١(الفعل المزید

وكثرة استعمالھا ،یة ،والبنائیة للكلمة حذفت الھمزة لثقلھا الّصوتمن خالل المعطیات 

ي الحدیث ثقل الھمزة في الّصوتد الدرس الحصول على بنیة منسجمة صوتیًا ،وأّی أجلمن 

النوري:"استثقل الناطق  ،د.البناء المذكور ،وأّنھ یجب حذفھا ؛إلعادة النسیج المقطعي ،قال 

"،والھمزة في ھذه األمثلة زائدة  ص ح صالھمزة الواقعة في بدایة مقطع متوسط مغلق "

والصیغ یكثر ،ثل ھذه البنى وباإلضافة إلى ذلك فإّن م،فضًال عن كونھا حرفًا مستثقًال 

التردد النسبي ... وقد  نى إلى سقوطھا من البنیة وفقًا لقانوورودھا في الكالم األمر الذي أّد

ترتب على ذلك إعادة تشكیل النسیج المقطعي للبنى المختلفة ،إذ أصبح المقطع األول وھو 

  .  )٢(مقطع قصیر ،مقطعًا متوسطًا مغلقًا "

ي ،والسلسلة الكالمیة في غایة األھمیة للحصول على الّصوتإذن مراعاة النسیج 

  صیغة بنائیة تتالئم مع الذوق العربي .

   

 حذف نصف الحركة "الواو"-٢
 :القاعدة الصرفیة التي ینصُّ علیھا علماء اللغة والمتعلقة بحذف نصف الحركة ،ھي

ْوِعُد ،وُیِرُث في َی ذف ،نحو :ُیِعُد فيأّن الواو إذا وقعت بین حرف المضارعة وكسرة تح

  َیْورُث .

ھ   ن العاص      ﴿من ذلك قول رو ب ر عم ي ذك ِل      :" ﴾ ف ْزُعُم ِلَأْھ ِة َی اْبِن النَّاِبَغ ًا ِل َعَجب
رُّ   ثمالشَّاِم َأنَّ ِفيَّ ُدَعاَبًة َوَأنِّي اْمُرٌؤ ِتْلَعاَبٌة ُأَعاِفُس َوُأَماِرُس َلَقْد َقاَل َباِطًلا َوَنَطَق آ ا َوَش ًا َأَم

  . )٣(.."ْوِل اْلَكِذُب ِإنَُّھ َلَیُقوُل َفَیْكِذُب َوَیِعُد َفُیْخِلُف َوُیْسَأُل َفَیْبَخُل َوَیْسَأُل َفُیْلِحُفاْلَق

                                                
  . ٣٤٠-٣٣٩ي عند العرب:الّصوتینظر:التعلیل  ١)(
  . ٢٤٢،نقًال عن القواعد الصرف صوتیة : ٢٨-٢٧دراسة لموضوعي اإلعالل واإلبدال في العربیة : ٢)(
ة:  ٣)( اء، من     ، ٨٤/١٣٦نھج البالغ ق بالنس ا ال یلی ھورة فیم ة: المش غ«النابغ ر» نب ة ـ بالضم ـ:           .إذا ظھ الُدعاب

ر اللعب            .لعب المزاح وال  اء ـ: كثی ة ـ بكسر الت ة:      .ِتلعاب ال: المعافس اس وُأضاربھم ِمزاحًا، ویق اِفس: أعالج الن ُأع
  .رسة كالُمعاَفسةمّمامعالجة النساء بالمغازلة وال
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 اإلعالل واإلبدال املبحث الثاني

و    " َیْوِعد " صل" ،واأل َیِعُد الشاھد فیھ " ة ھ والسبب في حذف الواو لدى علماء اللغ

ن    ل ،ورعا    أجل وقوعھا ساكنة بین "یاء وكسرة" م ن الثق ف م ة لالنسجام   التخفی وت ی ي الّص

ة         اء مفتوح ین ی ھ ب ل فی ى ثق ،قال نجم األئمة الرضي االسترابادي: " وخفف المضارع ألدن

؛وذلك كوقوع الواو فیھ بین یاء مفتوحة ،وكسرة ظاھرة كما في َیِعد ... ومع كون حركة ما 

د  قبل الواو غیر موافقة لھ كما وافقت في " واو دون  ا حذفت ا وإنمّ ،" مضارع أوعد    َیْوِع ل

الیاء لكونھا أثقلھما ،مع أّن الیاء عالمة المضارع ،وأنّّ الثقل حصل من الواو ؛لكونھا الثانیة 

  .  )١(ونعد طردًا للباب"،وأعد ،تحذف الواو مع سائر حروف المضارعة من تعد  ثّم،

  ویفھم منھ :

  وتأبى الثقل .،واالنسجام ،أّن البنیة العربیة قائمة على التناسق  -١

أّن الحذف الیكون إّال أن یقع الواو "نصف الحركة" بین یاء مفتوحة وكسرة ظاھرة  -٢

لم تكن الكسرة بعد  أدى إلى حذف نصف الحركة ،ولووانسجام ،،وھنا حصل عدم تناسب 

  الیاء لصّحت كما في "ُیؤّجل ،وُیوِعد" .

كالیاء ،فالیاء ال حذف الواو جاء بناًء على أّن الواو أثقل من غیرھا من أصوات العلة  -٣

 .)٢(لخّفتھا وَیْیِسُر َیَسَرتحذف وإْن وقعت في صیغة المضارع كما في 

ألّن " الواو ؛ ًامنطقی ًاورأى باحث معاصر أّن فیما ذكره علماء اللغة من تعلیل تفسیر

من األصوات الشفویة التي تخرج من مقدمة الفم ،بینما الیاء صوت غاري یخرج من مؤخر 

،والكسرة من الصوائت األمامیة التي یرتفع مقدم اللسان في أثناء النطق بھا إلى  الفم تقریبًا

  . )٣(أقصى درجة ،فكان من الصعب على اللسان النطق بتلك المتنافرات لذا حذفت الواو"

في حین یرى غیره أّن كّل ھذه التعلیالت غیر صائبة ،واألصّح عنده " أن "َوَعَد" إذا 

عة" تتوالى فیھ "أربع"مقاطع صوتیة قصیرة ،تفضي إلى عدم دخلت علیھ "یاء المضار

ھذا النزاع عن طریق تقلیل عدد  یة لفضِّالّصوتي ،حیث تتدخل المخالفة الّصوتالتجانس 

؛لعدم إخاللھ في البناء الداللي األول المقاطع ،والمقطع المرشح لھذه الحالة ھو المقطع 

   )٤(للكلمة"

                                                
  . ٨٩-٣/٨٨شرح الشافیة : ١)(
  . ٧١ینظر:المفتاح في الصرف: ٢)(
  . ١٦٤الكریم: ي في البنیة اللغویة في القرانالّصوتاالنسجام  أثر ٣)(
  . ٤١٤ي:الّصوتعلم الصرف  ٤)(
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 اإلعالل واإلبدال املبحث الثاني

ي الحدیث تبقى علقة متصلة بینھما الّصوتأثبتھ الدرس  ون ،وماتقّدموبین ما ذكره الم

 أجلي ،وإن اختلفت التفسیرات من الّصوتوالثقل في النسیج ،ھي الشعور بعدم االنسجام 

  بي .إصابة كبد الظ

" فھو مكون من نصف حركة َیْوفیھ مقطع "یتطلب مشّقة ھو " َیْوِعد"ونمیل إلى أّن "

ذ    ى ھ ھ عل ى        + حركة + نصف حركة ،ونطق ي إل اطق العرب د الن قة فعم ھ مش ه الصورة فی

ذف      ر والح ة للتغیی ا تكون عرض ًا م ة غالب ھ ؛ألّن النھای ن نھایت التخلص م تسھیل المقطع ب

ة "        ّنأ،فضًال عن  ى نصف حرك ذا المقطع یحوي عل ة   و ، يھ ل   " ،وحرك ات حم متباین

ا  َموالفتحة ِل،الناطق على التخلص من الواو ،وأبقى الیاء  رٍب ،وتحول المقطع     ا بینھم ن ق م

  . )١(من المتوسط المغلق إلى القصیر

  تقصیر الحركة الطویلة . -٣
ساكنة ؛لذا  أصوات المّدین انبنت نظرتھم على أّن تقّدممن المعلوم أّن علماء اللغة الم

من الفعل  األلفحذف صوت  اضع ،منھا اللتقاء الساكنین ،ومن ذلكتسقط ،أو تحذف في مو

ُقْلُت " ،یصبح "قال ،وباعاده إلى ضمائر الرفع المتحركة ،نحو الفعل"األجوف عند إسن
  " .،وُقْلَنا ،وبْعُت ،وبْعَنا

"  فَََُعْلُتنقل على وزن"  ثّم، " َفَعَلُت "" على وزن  َقَوَلُت " ھو" ُقْلُت في " صلواأل

اء الساكنین نقلت الضمة إلى القاف ،فحذفت الواو ؛اللتق ثّم،وذلك بإبدال فتحة الواو ضمة ،

" ،نقلت على  فَََعلُت "على وزن " َبَیعُت فیھا" صل" ،األ ِبْعُت" ،وفي " ُقْلُت فأصبحت "

نقلت كسرة الیاء إلى الباء ،فالتقى ساكنان فأدى إلى  ثّموزن"َفِعلُت" فأصبحت "بَِِیْعُت" ،

  .)٢("  ِبْعُتحذف الیاء ،فأصبحت "

ْعُت ِمْدَرَعِتي َھِذِه َحتَّى اْسَتْحَیْیُت ِمْن َراِقِعَھا َوَلَقْد َواللَِّھ َلَقْد َرقَّ﴾:" ﴿من ذلك قولھ 

  . )٣("َقاَل ِلي َقاِئٌل َأ َلا َتْنِبُذَھا َعْنَك َفُقْلُت اْغُرْب َعنِّي َفِعْنَد الصََّباِح َیْحَمُد اْلَقْوُم السَُّرى

                                                
  . ٢٤٥-٢٤٤ینظر:القواعد الصرف صوتیة: ١)(
اب:ینظر:الك ٢)( ول :  ٤/٣٤ت ر ٢٧٨-٣/٢٧٧،واألص جام   ،وأث وت االنس ران     الّص ي الق ة ف ة اللغوی ي البنی ي ف

  . ١٦٨الكریم:
تح      .ي: اذھب وابعداْغُرْب عّن .الِمْدَرعة ـ بالكسر ـ: ثوب من صوف ، ١٦/٢٨٥نھج البالغة: ٣)( َرى ـ بضم فف الُس

د   » عند الصباح یحمد القوم السرى«ـ: السیر لیًال. وھذا المثل  ائمون وق ین أصل رأوا السارین و  معناه: إذا أصبح الن
  .إلى مقاصدھم َحِمدوا ُسراھم وندموا على نوم أنفسھم
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 اإلعالل واإلبدال املبحث الثاني

ا   صل ،واأل" ُقْلُتالشاھد فیھ قولھ"  ى م ابقة     عل ي القاعدة الس ر ف و  ذك تُ  "ھ ،إذ " قَََوْل

،ولكي ال ننسى العنوان الذي أثبتناه ،لتفسیر  " ُقْلُت "وحذف فأصبحت ،وإبدال ،حصل نقل 

ن          الّصوتاإلعالل ،فإّن النظرة  ا ذكر ضرب م أّن فیم ر ،وك ا ذك یة لدى المحدثین تخالف م

دة عن ا          یاقات صوتیة بعی و تشكیل س ع ھ دھم ،وإّن الواق د عن النسجام  الخیال والتأویل البعی

یاقات   ي في بنیة الكلمة ،قال،الّصوت د.فوزي الشایب :" وبإلحاق الضمائر الصامتة تتشكل س

دة     اطع مدی ارة عن مق ذه      )١(صوتیة مرفوضة عب ل ھ ردة اإلغالق "ص ح ح ص" ،ومث مف

ُت      ُت ،وَبْع ال َقْل بح األفع ة تص یر الحرك ورة ... وبتقص ذه الص ى ھ ة عل اطع مرفوض المق

و محركة ،أ،وَھْبُت ،وھنا تعمد العربیة إلى التمییز بینھا فما كانت عینھ یاء  ،وَطْلُت ،وَخْفُت

ن     ال ،وم ن األفع بالكسر تكسر فاؤه ،ألّن الكسر والیاء متجانستان ،وتضم فاء ما عدا ذلك م

  . )٢(" ُتْب،وِھ ُتْف،وِخ ُتْع،وِب ُتْل،وُط ُتْلتصبح األفعال في النھایة ُق ثّم

قلب ما  ثّمإلى تقصیر الحركة أوًال ، السابقي الّصوتتعلیلھ  في لقد عمد ،د.الشایب

" ،أي أّن الجزء المتبقي من واوو أ، یاءالعین " أصلأو ،تبقى بما یتناسب مع حركة العین 

الحركة الطویلة قلب لوظیفة تمییزیة ،ولم یحذف كما ذھب إلى ذلك علماء العربیة 

  ون.تقّدمالم

ي أثره في إعادة انسجام بناء صیغ الّصوتالمظھر  كیف كان لھذا تقّدم مّماویظھر 

الكلمة التي یحصل فیھا ثقل ،أو تنافر ،فیتّم التخلص منھا عن طریق حذفھا لیتحقق االنسجام 

 ي في تلك البنى ،ویحصل بسھولة بعیدة عن التكلف والجھد العضلي .الّصوت

  

 

معھ ،فھو ال یعدو إقامة صوت مقام ُعّرف اإلبدال تعریفًا شمل تعریف اإلعالل 

ھو:"أن تقیم حرفًا مقام حرف إّما ضرورة ،صوت آخر ،ومصداق ذلك تعریف ابن یعیش 

،ویفاد من التعریف أمور بغایة األھمیة تخّص بنیة الكلمة  )٣(واستحسانًا"،،وإّما صنعة 

  وانسجامھا تتمثل بـ:

                                                
  صامت . مصوت طویل + المقطع المدید یتكون من صامت + ١)(
  . ٥٩ي ،د.فوزي الشایب:الّصوتي بعض ظواھر الحذف تأمالت ف ٢)(
  . ١٠/٧شرح المفصل: ٣)(
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 اإلعالل واإلبدال املبحث الثاني

  یة من اإلبدال .الّصوتمعرفة العلة  -١

رورة ،أي وجود ثقل یشق على اللسان النطق بھ فیتم إبدال مركز الثقل ؛كي بیان الض -٢

  واالستعمال .،نحصل على بنیة صوتیة منسجمة ،وسھلة في النطق 

تحسن لكن المس،االستحسان ،ویعني إمكان النطق بالكلمة على الصورة التي ھي علیھا  -٣

ا اإلبدال .وھذه األمور تكشف عن النطق بالصیغة الجدیدة التي تّم فیھ ،واألفضل ،واألسھل

  الذوق العربي في بناء الكلمة واعتداده بالمحافظة علیھا .

بس      ع الل ن من ا م ز بینھم ا للتمیی طلحین ؛ِلم ین المص ق ب ا التفری ا آثرن داخل ،لكّن والت

د شمل األصوات الصحیحة        ، ف السابق ق ي   ،والدقة في االستعمال ؛ألّن التعری ة ،ف والمعتل

  . )١(ال بأّنھ:"تغییر یحدث في غیر أحرف العّلة ،والھمزة"حین عرف اإلبد

إذن ھناك تغییر في أصوات الكلمة ناتج عن"إغراء المؤدي بإقامتھ صوتًا مكان 

المبدل  الّصوتي ،بین الّصوتصوت آخر طالبًا السھولة في النطق ،مع الحفاظ على الرباط 

یة المتأتیة في ضوء الّصوتإلى العالقة ي یومئ الّصوتالمبدل منھ ،ذلك أّن الرباط  الّصوتو،

  . )٢(و الصفة"،أالمخرج 

وارتأینا أْن نقتصر في ھذا المبحث على المشھور الشائع من حاالت اإلبدال التي 

والمبدل منھ أي "اإلبدال القیاسي" ،وال عالقة لنا ،یة بین البدل الّصوتتحصل بسبب العالقة 

"اإلبدال اللھجي"،فاستبعدنا تلك الحاالت النادرة  بإبدال بعض األصوات التي ُعّدت من باب

نھا عّلة صوتیة لذلك التي تحدث بین األصوات المتباعدة عن بعضھا ،أو التي لیس بی

بعض  فتبدلوجھد عضلي أثناء النطق ،،حدث فیھا إبدال تشتمل على ثقل یالصیغة التي ،ف

ا ،وھذا ما تسعى إلیھ اللغة أصواتھا سعیًا وراء صیغة أكثر خّفة وانسجامًا بین أصواتھ

  العربیة دومًا .والموارد التي سنبحث فیھا اإلبدال تتمثل في :

  ،ویكون ذلك في موردین : تاء افتعل" إبدال "/ أوًال

                                                
  . ٥،وینظر:تیسیر اإلعالل: ٨٥علم األصوات النطقي ،د.ھادي نھر: ١)(
  . ٣٣٤٩ي عند العرب:الّصوتالتعلیل  ٢)(
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وما تصرف منھا ،إذا كانت فاؤه صوتًا من األصوات المطبقة  " طاًء أفتعل تاء "أ) تبدل 

 اصطبر ،واضترب  :اصتبر ،نحو  ص ،ض ،ط ،ظ"،واألصوات المطبقة ھي :"

  . )١(اضطرب

َأْنَشَأ اْلَخْلَق ِإْنَشاًء َواْبَتَدَأُه ﴾ یصف خلق العالم :" ﴿مثال ذلك ما ورد في قولھ 
 یَھاَب ِفاْبِتَداًء ِبَلا َرِویٍَّة َأَجاَلَھا َوَلا َتْجِرَبٍة اْسَتَفاَدَھا َوَلا َحَرَكٍة َأْحَدَثَھا َوَلا َھَماَمِة َنْفٍس اْضَطَر

")٢( .  

ة التجاور      " " اضتربفیھ  صل" ،واأل اْضَطَرَب الشاھد فیھ" دال نتیج ذا اإلب ،حدث ھ

اقض صفة األخر ،           الّصوت ا بصفة تن ل منھم ة صوتان یتصف ك ي الكلم ع ف ا ي إذ اجتم  مّم

تفل            وس مس دید مھم وت ش ال ص اء االفتع ق ،ألّن ت ي النط ر ف قة ،وعس ى مش ؤدي إل ی

تكلم   -ھنا–ة مفخمة ،وصوات اإلطباق المستعلی،وأ حصل اضطراب ،وعدم تجانس ؛ألّن الم

ق لیحدث التناسب ،واالنسجام            یفخم المرق ق ،ف ى ترقی یم إل ن تفخ ال م یجد عسرًا ،في االنتق

ًا لالنسجام     تاء االفتعال طاًءي ،فتبدل الّصوت د ،وتحقیق وت ؛توفیرًا للجھ ،فضًال عن   )٣(يالّص

ي المخرج ،وت   ن         ذلك لما بینھما من قرب ف تعلیًا م اء صوتًا مس دلت الت ي الصفة ،فأب این ف ب

  مخرجھا وھو الطاء .

ا یتمیز بھ صوت اإلطباق َمإذن التیار التأثیري استبدل صوت التاء بصوت مطبق ِل

غایة إبدال التاء في ھذه من میزات صوتیة عالیة القیمة أمكنھا احتالل موضع التاء ،ف

ي لتعامل الّصوتمة اإلبدال ؛لتوفیر االنسجام ما ھو غایة صرفیة ھي تیسیر مھإّنالصیغة 

  . )٤(المنشودة الخّفةصوتي جدید فیجنح إلیھ المتكلم وصوًال إلى 

دال  ي إب ل ف د المتأم اءویج اء ط ع االنسجام  الت وتم ن الّص ًا م ًا ناتج ي انسجامًا داللی

لة   وتالسلس ا    الّص ة فیھ ة المبدل ت الصیغة اللفظی ي أنتج ا  الّصوت یة الت ة  ،وتكاملھ ع الدالل م

اتج      ،یة المنتجة ،وھي إّنھ مع عدم وجود االضطراب الّصوت ّل الن ّز وج اري ع ونفیھ عن الب

عدم وجود تنافر واضطراب  أیضًاعن تردد النفس الموجب لالضطراب لھ تعالى ،نتج عنھ 

                                                
  . ٩٩ینظر: علم األصوات النطقي: ١)(
ا: أدار    . ١/١٨نھج البالغة"   ٢)( ة: الفكر، وأجالھ ا  الّرِوّی ا َوَرَدَدھ ا        .ھ اء ـ: اھتمامھ تح الھ نفس ـ بف ة ال األمر َھَماَم  ب

  .وقصدھا إلیھ
  . ٢١٢ینظر:دراسات في فقھ اللغة: ٣)(
  (بحث) .٣١١ي لظاھرة اإلبدال ،ھدى صالح رشید :الّصوتینظر:التعلیل  ٤)(
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بحانھ   ھ س عف ،ألّن وة والض اقض الق اع التن و اجتم ي الصیغة ،أال وھ اف َق ِإْنَش َأ اْلَخْل ًء َأْنَش
َداءً   َدَأُه اْبِت قة        َواْبَت دم وجود المش ى ع ون ،بمعن ْن فیك ره ُك ي    ،،أي أم ذا ف ھ ،وك والتعب علی

قة    ا         ،الصیغة المبدلة ال یوجد أي مش ا استحسان وضرورة كم ل فیھ اطق ،ب ى الن د عل وجھ

  ذكرناه سابقًا .

دل  اءب) تب ل " ت ا  افتع رف منھ ا تص اؤه داًال  داًال" ،وم ت ف ا ، أو ذاًال،،إذا كان أو زای

  . )١(اذدكر -اّدعى ،اذتكر  –ادتعى یبدل إلى صوت الدال ،نحو: التاء،فصوت 

َیا َلُھ َمَرامًا َما :"  اْلَمقاِبَرالتَّكاُثُر َحتَّى ُزْرُتُم  َأْلھاُكُم﴾ بعد تالوتھ ﴿من ذلك قولھ 
ِمْن َمَكاٍن  َتَناَوُشوُھْمَتْخَلْوا ِمْنُھْم َأيَّ ُمدَِّكٍر َوَما َأْفَظَعُھ َلَقِد اْس َخَطرًاَأْبَعَدُه َوَزْورًا َما َأْغَفَلُھ َو

  . )٢(" َبِعیٍد

قلب التاء داًال  مذتكر" "فیھ  صل،واأل اّدكر" ،اسم مفعول من ُمدَِّكٍر الشاھد فیھ " 

لحصول تنافر ،وعدم تجانس صوتي بین التاء المھموس ،والدال المجھور مع عسر في 

ن تتحول التاء إلى نظیرھا المجھور وھو الدال ،لیتناسب مع ما أدى إلى أ مّماالنطق ،

،بید أّن ھذا التجانس  "مذدكر"یجاوره من األصوات المجھورة ،ولیزیل المشقة ،فأصبح 

دغم صوت الذال في أالتجانس أكثر  أجلي بقي ناقصًا وفیھ نوع من الثقل ،ومن الّصوت

  ؛لیحدث بینھما االنسجام التام . )٣(ي اإلدغامف صل" ،على قاعدة األُمدَِّكٍر الدال فأصبح" 

ال  رى ت ام ن ة اإلم ّص خطب ى ن ا إل الؤوإذا رجعن ع ت دال م ھ ؤم اإلب ى،إذ كالم م المعن

﴿    ھم تھم وخّص ﴾ مسوق في مقام الموعظة ،والنصیحة ،وإیقاظ المخاطبین من سبات غفل

ھ ُمدَِّكٍر على االعتبار بالماضین من اآلباء واألسالف ،و"  ورة     " تالؤم ا األصوات المجھ ھن

  ؛ألّن لھا صدى أوضح في سمع المخاطب من األصوات المھموسة .

  إبدال "فاء االفتعال"/ ثانیًا

                                                
  . ٢٣١ینظر:أصوات اللغة العربیة ،د.عبد الغفار حامد ھالل: ١)(
  .الَزْور ـ بالفتح ـ: الزائرون .الَمرام: الطلب بمعنى المطلوب . ٢٢١/٤٢٤نھج البالغة : ٢)(
  . ١٩٠ي في البنیة اللغویة في القران الكریم :الّصوتاالنسجام  أثر، ،و  ٣/٢٢٧ینظر:شرح الشافیة: ٣)(



 
 

 
 

 
 ٢٣٩  

 

 اإلعالل واإلبدال املبحث الثاني

و یاًء وتدغم في تاء أ،وما تصرف منھا تاًء عندما تكون واوًا ، فاء االفتعالتبدل 

ي الّصوتوغ ،والمس )١(االفتعال ،نحو:اّتصل ،واّتعّد ،من الوصل والوعد ،واّتسر من الیسر

  . )٢(لھذا اإلبدال ھو قرب المخرج بینھما

َأْن َیَضَع َبْیَتُھ  ُسْبَحاَنُھَوَلْو َأَراَد ﴾ في بیان مقام بیت اهللا الحرام :" ﴿من ذلك قولھ 
ُمْلَتفَّ  اِرثمالَوَأْنَھاٍر َوَسْھٍل َوَقَراٍر َجمَّ اْلَأْشَجاِر َداِنَي  َجنَّاٍتاْلَحَراَم َوَمَشاِعَرُه اْلِعَظاَم َبْیَن 

  . )٣(" ...َخْضَراَء َرْوَضٍةُبرٍَّة َسْمَراَء َو اْلُبَنى ُمتَِّصَل اْلُقَرى َبْیَن

بحسب القاعدة الصرفیة التي وضعھا  "ُمْوَتصل"فیھ  صل" ،واأل ُمتَِّصَل الشاھد فیھ"

" ،لقرب  ِصَلُمتَّ تدغم التاء في التاء ،فتصبح " ثّم،ون تبدل الواو تاء تقّدمعلماء اللغة الم

  والمبدل منھ .،المخرج بین المبدل 

ض إلى النقد من قبل بعض األصواتیین المحدثین ي قد تعّرالّصوتغیر أّن ھذا التفسیر 

و "   الّصوتفرفض فكرة القرب بین  رفض ھ ین بحجة اختالف الصفات فیما بینھما ،ونّص ال

واو  " من جانب و" التاء ھ تفسیر بعید عن الصحة مطلقًا ،لبعد ما بین "ّنأالواقع  اء ،ال " والی

وس"  اري مھم وي انفج وت لث اء ص ر ،فالت ب آخ ن جان وامت م ن الص وت  م اء ص " ،والی

الي"      نصف حركة غاري انطالقي مجھور انتقالي" ي  وانتق ي انطالق واو صوت طبق  " ،وال

اطق العرب    نصف حركة ع الن ي " ،وكل ما حدث ھو استثقال الواو والیاء في ھذا الموقع ،دف

إلى اسقاطھا وتعویض موقعھا بتكرار التاء ،فالتاء مجرد وسیلة لتحقیق اإلیقاع الالزم لصفة 

  . )٤("االفتعال

 "والثقل في الصیغة ،وما نطمئن إلیھ من تفسیر صوتي لھذا اإلبدال ھو عدم االنسجام 
وسببھ التناقض الصفاتي  "التاء " ،والصامت " الواو بین نصف الصائت " " ْوَتصلُم

في االنطالقیة التي تمیز نصف الصائت ،والوقفیة والحبیسة التي تمیز الصامت  ویكمن ذلك

ین ثقًال واضحًا ،األمر الذي ال یستسیغھ الذوق ت،وھما صفتان متناقضتان تشكالن مجتمع

والیسر ،ین دفعًا بالعملیة اللفظیة نحو البساطة الّصوتالعربي ،فعمد إلى المجانسة بین 

                                                
  . ٤/٣٩٦ینظر:أوضح المسالك: ١)(
  . ١٠/٣٧ینظر:شرح المفصل: ٢)(
ّم   .األرضار: المطمئن من الَقر ، ٣٧٠-١٩٢/٣٦٩نھج البالغة : ٣)( ا األشجار ج ة بضم       .: كثیرھ ع ُبْنَی ى ـ جم الُبن

  .الُبّرة: الِحْنطة، والسمراء أْجَوُدھا .الباء وكسرھا ـ: ما ابتنیتھ، وملتّف الُبنى: كثیر العمران
  . ٢١٠ي للبنیة العربیة:الّصوتالمنھج  ٤)(



 
 

 
 

 
 ٢٤٠  

 

 اإلعالل واإلبدال املبحث الثاني

 ثّم، ُمتَتصل ستبدالھ بما یمثل وقف الھواء وحبسھ ،وھو التاء فكانت الصیغة ،واالنسجام با

  . )١( ُمتَِّصَل أدغمت التاء في التاء فأصبحت

رى  ن   ّنأون دافع م ان ال إذا ك یاق ،ف ة الس ع دالل ب م ة تتناس ة دالل ي الصیغة المبدل ف

ذل  ،والحبیس ،اإلبدال إزالة التناقض بین االنطالقي  یس ،فك دى    وغلبة الحب وع الشبھة ل ك وق

دبیره ،و  ھ     أالمشككین بقدرة اهللا وحسن ت َم وضع بیت ھ ِل اتھ  ،ّن َأْرِض    " ومقدس اِع اْل َأْوَعِر ِبَق ِب
ْیَن      َنَتاِئِقَحَجرًا َوَأَقلِّ  رًا َب ِة ُقْط وِن اْلَأْوِدَی الٍ الدُّْنَیا َمَدرًا َوَأْضَیِق ُبُط ٍة     ِجَب اٍل َدِمَث َنٍة َوِرَم َخِش

م   )٢(" َلٍةوَُُیوٍن َوِش ،ھذا االنطالق في الفكر نحو التشكیك المتصف بنصف المعرفة ؛ألّنھ عل

یئًا  ام   ،ش ان اإلم ل ببی یاء ،أزی ھ أش ت عن َأْنَواِع   " :  ﴾﴿ وغاب اَدُه ِب ُر ِعَب َھ َیْخَتِب نَّ اللَّ َوَلِك
ُرو     َوالشََّداِئِد  یِھْم ِبُض ِد َوَیْبَتِل َأْنَواِع اْلَمَجاِھ ُدُھْم ِب اِرهِ ِب َیَتَعبَّ وِبِھْم      اْلَمَك ْن ُقُل ِر ِم ًا ِللتََّكبُّ ِإْخَراج

 . )٣(" َوَأْسَبابًا ُذُلًلا ِلَعْفِوِه َفْضِلِھِفي ُنُفوِسِھْم َوِلَیْجَعَل َذِلَك َأْبَوابًا ُفُتحًا ِإَلى  ِللتََّذلُِّلَوِإْسَكانًا 

في  الّصوتوقع ﴾ ذلك بإبدال االنطالقي بالحبیس ؛ألّن حجتھ بالغة ففحبس اإلمام﴿

  محّلھ من حیث الداللة واالنسجام .

َفَتَزوَُّدوا ِفي الدُّْنَیا ِمَن ﴾ في المبادرة إلى صالح األعمال: " قولھ ﴿ أیضًاومن ذلك 
" َشْھَوَتُھ  الدُّْنَیا َما َتْحُرُزوَن ِبِھ َأْنُفَسُكْم َغدًا َفاتََّقى َعْبٌد َربَُّھ َنَصَح َنْفَسُھ َوَقدََّم َتْوَبَتُھ َوَغَلَب

)٤( .  

التقى نصف الصائت مع التاء الصامت " اْوَتقى" فیھ  صل" ،واأل اتََّقىالشاھد فیھ " 

 ثّم" ،اتتقى بدل نصف الصائت إلى الصامت ،فتصبحت "،وثقل فی،وفي اجتماعھما تناقض 

ق ،وھنا یظھر الذو يالّصوتواالنسجام ، الخّفة أجلمن  " اتََّقىیدغم الصامتان فتصبح" 

العربي وإرادتھ حتى یخالف بین الحركة ،ونصف الحركة وتخلص من ضعف نصف 

الحركة فقلبت نصف الحركة إلى صامت یتفق مع ما یجاوره ،ویسھل العملیة النطقیة فأبدلھا 

  . )٥(تاء

                                                
  . ٧٥ینظر:االقتصاد المورفونولوجي: ١)(
ا من                 . ١٩٢/٣٦٨:نھج البالغة   ٢)( ا انحط عنھ ة بالنسبة لم ة مرتفع ة، ومك اع المرتفع ة ـ: البق ع َنِتیق اِئق ـ جم الَنَت

ا واالستنبات        .َمَدرًا ال ینبت إال قلیًال األرضالَمَدر: قطع الطین الیابس، وأقل  .البلدان ة یصعب السیر فیھ ة: َلّیَن َدِمَث
   .َوِشَلة ـ كفرحة ـ: قلیلة الماء .منھا

  .ُفُتحًا ـ بضمتین ـ: أي مفتوحة واسعة . ١٩٢/٣٧٠ھج البالغة:ن٣) (
  . ١٠٢-٦٤/١٠١:المصدر نفسھ ٤)(
  . ١٨٠ینظر:القواعد الصرف صوتیة: ٥)(



 
 

 
 

 
 ٢٤١  

 

 اإلعالل واإلبدال املبحث الثاني

﴾ یراھا في على المعنى إذ من یراجع خطبة اإلمام علي﴿ أیضًاونرى انعكاس ذلك 

ع      تقوى اهللا والمبادرة للعم ة وھي المن ن الوقای أخوذة م ھ ﴿ ،ل الصالح فالتقوى م ﴾ وكالم

وف             واو "نصف الصائت " والوق م صوت ال ا یالئ و م ذات وھ ي المل جاء لمنع االنطالق ف

ى  " "فجاءت الصیغة   التاء یالئم " والحبس عند الشھوات وھو ما، ل    اّتق ة العم ان أھمی " لبی

  والوقوف عنده .،الصالح 

  

  عض األسماء تاًءإبدال فاء ب/ ثالثًا
" مضمومة ،فإنھا تقلب  " واوًا" یقع ھذا النوع من اإلبدال عندما تكون فاء االسم 

  . )١(ھا ُوِقَيأصلھا ُوجھ ،وُتقیة أصلھا ُوراث ،وُتجاه أصلنحو :ُتراث  "تاًء

 ىَأْحَج َفَرَأْیُت َأنَّ الصَّْبَر َعَلى َھاَتا﴾ في شقشقیتھ: " ﴿ ومن شواھده قول اإلمام

 . )٢("َصَبْرُت َوِفي اْلَعْیِن َقًذى َوِفي اْلَحْلِق َشًجا َأَرى ُتَراِثي َنْھبًاَف

ي لذلك ھو "الثقل الناتج عن الّصوتوالمسوغ  " ُوراثھ " أصل" ،وُتَراِثالشاھد فیھ"  

وكالھما من جنس واحد ،فأراد العرب التخفیف ،اجتماع الواو مع الضمة في بدایة الكلمة 

المستثقلة ،فلم یجدوا غیر التاء لتحل محّل الواو ،وذلك ؛ألّن إبدالھا تاء لن  من ھذه الصیغة

،فضًال عن ذلك "ألّن التاء من حروف الزوائد ،والبدل  )٣(یغیر المعنى ،ولن یحدث لبسًا"

  . )٤(وھي اقرب الزوائد من الفم إلى حروف الشفة "

ب ال     و ل ،فقل ة یثق ة الكلم د   اجتماع صوتین متشابھین في بدای اًء ،وق ّدم واو ت ین   أّن تق ب

واو   دال   ،صوتي ال ا المسوغ لإلب اء تناقضًا صفاتیًا فم ع    ؟والت ع إال م دال ال یق ًا أّن اإلب علم

ن   )٥(و المخرج،أوجود مناسبة وتقارب إّما في الصفة  ،واألول منتفٍِ فلم یبق إّال الثاني ،وم

الواو    التاء والواو لیستا من المخرج نفسھ إال أنھم ّنأالمعلوم  ر ف ا لیسا متباعدین إلى حد كبی

ي    ّنأاالسترابادي:"اعلم  الرضي،قال  )٦(شفویة ،والتاء أسنانیة لثویة واو ف التاء قریبة من ال

                                                
  . ٩٦،والمفتاح في الصرف: ٤/٢٣٩ینظر:الكتاب ١)(
ھُ   ىأحج ، ٢٩-٣/٢٨نھج البالغة: ٢)( ھ وَلِزَم َع ب ق من     شجا :اع ،.: ألزم، من َحِجَي بِھ كَرضَي: ُأوِل ي الحل راض ف ت

  عظم ونحوه .
  . ١٩٨ي في البنیة اللغویة في القران الكریم:الّصوتاالنسجام  أثر ٣)(
  . ١/٢٢٩المقتضب: ٤)(
  . ١/١٩٧ینظر:سر صناعة اإلعراب : ٥)(
  . ٩٠ینظر:علم األصوات اللغویة: ٦)(
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 اإلعالل واإلبدال املبحث الثاني

المخرج ،لكون التاء من أصول الثنایا ،والواو من الشفتین ،ویجمعھما الھمس فتقع التاء بدًال 

  . )١("منھا كثیرًا

ھ من صفة        مفاد كالم الرضي أن صوت "الوا ا عرف عن ذا خالف م و" مھموس وھ

ھ ابسط أبجدیات           ب عن ن ان تغی الم كالرضي الیمك ن النساخ ،وإّال فع الجھر ،ولعّلھ خطأ م

ن    أن نسأل لماذا أبدل. ولنا  الّصوت ھ اب الواو تاًء دون بقیة األصوات ؟ ونجیب بما أجاب ب

بتغییر أحوال ما قبلھا قلبوھا إلى  و"یعیش إذ قال :" لّما رأوا مصیرھم إلى التغییر "یرید الوا

 )٢(ھا حرف جلد قوي ال یتغیر بتغییر أحوال ما قبلھ ،وھو قریب المخرج من الواو"التاء،ألّن

.  

،وقوي لنطبقھ على صیغة ھ صوت جلد ّنأقالھ ابن یعیش من صفة التاء و مّماونفید 

وشدة لیطغى على  ي التي نلحظ فیھا صوت التاء االنفجاري والحبیس یتفجر غضبًاتراث

الكلمة كلھا جّراء اغتصاب الخالفة التي كّنى عنھا بالتراث ؛ألّنھا حّق لھ كالمیراث الذي ھو 

 ّنأمع وصف ابن سینا لھ " یتالءمالوصف للتاء  ذاحق خاص بالقریب دون البعید ،وھ

 ،وقرع الكف بقوة یعني وجود حالة )٣(" صوتھ یسمع عن قرع الكف باإلصبع قرعًا بقوة

  صوتًا داللة . تستدعي ذلك ،لذا نرى أّن إبدال الواو تاء جاء في محّلھ منسجمًا

َفاتَُّقوا اللََّھ ِعَباَد اللَِّھ : "  من ھول الصراط محذرًا ﴾﴿ قولھ ىخرومن األمثلة األ
وََْظَمَأ ،التََّھجُُّد ِغَراَر َنْوِمِھ َوَأْسَھَر ،َوَأْنَصَب اْلَخْوُف َبَدَنُھ ،َتِقیََّة ِذي ُلبٍّ َشَغَل التََّفكُُّر َقْلَبُھ 

  . )٤("الرََّجاُء َھَواِجَر َیْوِمِھ 

و   الّصوت،التاء منقلبة عن واو ؛ألّنھ من ُوِقي ،والمسوغ  " َتِقیََّة "الشاھد فیھ ذلك ھ ي ل

یغة األ ي الص ل ف لالثق ي"،یةص تدعي قوك"ُوِق واو المس ي ال ر ف رة التغیی اء بلث ات الت ھ ،وثب

  في النطق . الخّفةو،االنسجام لیحصل بذلك 

او ّدم مّم دّل تق ر ،وی ذه الظاھرة یظھ ة ھ ود أھمی ى وج وتل عل ج الّص ب نھ ي خط یة ف

ھا       وانین تفرض ى ق ة عل جامھ ،والقائم یره ،وانس ق ،وتیس المة النط یة ؛لس ة المقتض البالغ
                                                

  . ٣/٨٠شرح الشافیة: ١)(
  . ١٠/٣٧شرح المفصل: ٢)(
  . ٥٥معانیھا:خصائص الحروف العربیة و ٣)(
وم       .أْنَصَب الخْوُف َبَدَنُھ: أتعبھ، ٨٣/١٣٠نھج البالغة: ٤)( ل من الن رار بالكسر: القلی أْسَھَر الّتَھّجُد ِغراَر نومھ؛ الِغ

ره و وم وغی د«الن ھره التھج المرة » أس ھ ب ل، فأذھب ُھ القلی ل نوَم اُم اللی ي  ، أي: أزال قی اجرة، وھ ع ھ واجر: جم الَھ
  .لحرنصف النھار عند اشتداد ا



 
 

 
 

 
 ٢٤٣  

 

 اإلعالل واإلبدال املبحث الثاني

فظة  ﴾ في بناء الكلمة ،واعتداده بالمحاالحاجة إلى النطق ،وھذا یكشف عن ذوق اإلمام ﴿

  ي مع االقتصاد في الجھد .الّصوتعلیھا ؛طلبًا للسھولة ،واالنسجام 



  

 
 
 

 
 

 
 

   



  

 
  

 


 
 
   



 
 

 
 

 
 ١٢٨  

 

 احملاكاة الصوتية األولاملبحث 

  

االنسجام  اللغة العربیة بكونھا لغة ذات طابع موسیقي نابع من امتازت

الموسیقي العام  وعلى الرغم من ھذا الطابعألفاظھا ، أصوات ي فيالّصوت

 الموسیقي الخاص على مستوى سھْربعضھا یمتاز بَج ّنإ،فألفاظھا  في

 لفظة منذاتیة محسوسة في بناء ال خصیصة"س ْرلَجل ؛ألّن یةالّصوتالداللة 

 ل ھذه الحروف في،وتشّك بنیت علیھا حروفھا التي أجراسخالل تباین 

في  منظومة ،أوة مفردة كانت وقیمتھا الحسّی، األلفاظ وتنافرھا نغم،ائتالفھا 

  . )١(األدبي" سیاق التعبیر

وطبیعة ،الخاصة  بصیغتھا العربیة ألفاظومن ھنا فقد استقلت بعض                    

ا سواھا ،وأكسبھا ذائقة سمعیة تختلف عّم التفرد منحھا صفة مّماالتي تشكل بنیتھا  األصوات

ومحاكاتھ س ْرعنى بالَجُی نھج البالغةا كان ،ولّم المعنى نفسھ التي تؤدي األلفاظمن 

 ذات الجرس الموسیقي األلفاظمن  دفتیھ مجموعة بین فقد ضّم، عنایتھ بالمعنى ،واإلیقاع

ویسھم في  الخطبة ،أو فقراتھا ،أو جملھا ینسحب أثره على نّص الذي، الممیز المحاكاتي

  . الداللي االكشف عن مكنونھ

،وما  بھ ،وعالقتھلمعنى اومحاكاتھ  الّصوتوما نطمح إلیھ ـ ھناـ ھو استكناه إیحاء 

اللغوي من أثر یسھم في الداللة على معناه ،إذ إّن ھناك أصواتًا في اللغة  الّصوتیؤدیھ 

  . تساعد في الداللة علیھ بیعتھا ظًال من ظالل المعنى ،ومن ثّمتضفي ط

ا"     الّصوتالمحاكاة  تفّرُعوقد  وحي صوتھا بمعناھ اٍظ ُی ار ألف ون   )٢(یة بأّنھا "اختی ،فیك

ي   الجرس داال على المعنى عن طریق االستدعاء ،انطالقًا من أّن األصوات اللغویة كانت ف

زال تحتفظ بظلٍٍّ     ث والمشاعر اإلنسانیةاألصل مستمدة من الطبیعة واألحدا ا ت ن   ،وأّنھا م م

ة العرب   وقد أطلق ، الذاكرة اللغویة والوعي الجماعيھذه العالقة في  اء اللغ ذه    علم ى ھ عل

ة       ا: الدالل ّدَة ،منھ ة مصطلحات ع وت الظاھرة اللغوی ة االستدعائیة  ، یةالّص ة   والدالل ، والدالل

ا " ھاوغرب فسم علماء اللغة الا ،أّم )٣(الطبیعیة داللة،وال الذاتیة ة وھي"، )١("األنوماتوبی  عملی

                                                
  . ١٧٠:وداللتھا األلفاظجرس ١) (
  .٣٤٠: ،مجدي وھبة،وكامل المھندس في اللغة واألدبمعجم المصطلحات العربیة ٢) (
ة    ٤٦ة األلفاظ، د. إبراھیم أنیس: ینظر:دالل ٣)( ین المعیاری ة ب ام حسان:   ، والوصفیة  ،واللغ ب  ، ١١٠د. تم والتركی

  .٤٢یة في اللغة العربیة:الّصوتوالداللة ، ٨٦: بدیععبد ال،د.لطفي اللغوي لألدب

  حملاكاةا
وت
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 ١٢٩  

 

 احملاكاة الصوتية األولاملبحث 

د  مضمونھ  على داًال بذاتھ الشكل ،فیكون للمعنى الّصوت تجسید د  صار  الحدیث  ،والنق  یؤّك

ب  مصّورًا شفافًا الشكل یصبح ،بحیث ترمیز عنصر ھاأّن على األدب في الظاھرة ھذه  جوان

  .)٢(" بصوتھ المعنى

ة ؛ألّنھا تظھر یة المھّمالّصوتبالمعنى" من الدراسات  الّصوتوُتعّد دراسة "عالقة 

عن توضیح  ألصوات الداخلة في التركیب ،فضًالفي بنیة المفردة ،أو داللة ا الّصوتداللة 

  العالقة بین جرس اللفظة ومعناھا الذي یتساوق معھا .

ف      الّصوتوھذه العالقة بین  د فالس ن الجدل عن ر م ذ   والمعنى قد شابھا الكثی ة من ة اللغ

والرومان انقسموا في ھذا على فریقین: فریٌق ینادي ،فالسفة الیونان القدم وحتى یومنا ھذا ،ف

دلوالتھا    ات وم وات الكلم ین أص ة ب لة الطبیعی ات الص ة   بإثب حر الكلم أخوذون بس م م  ،وھ

دأت بتقلی    ، ة ب ن أّن اللغ ذا ع م ھ ي رأیھ درون ف ة  ویص ي الطبیع ا ف وات ومحاكاتھ  د األص

،وفریٌق یرى أّن األمر ال یعدو أن یكون اصطالحًا    وأفالطون،َم ھذا الفریق سقراُط وتزعَّ،

اظ   علیھ الناس في كالمھم أتتواطُعرفیًا  ا    ،،وأن ال عالقة بین األلف در م دلوالت إّال بق والم

،وكان أرسطو من مؤسسي ھذه النظریة المخالفة لرأي أستاذه  یسمح بھ العرف واالصطالح

  .)٣(أفالطون

 أكثر ماَلالمتقدمین ،ف علماء العربیة أمامبمعانیھا  األصواتلٌة صلة أبرزت مسو

اللغة العربیة من میزاٍت  في رأوالّما ؛ القول بالصلة الطبیعیة بین اللفظ ومدلولھ إلىاللغویین 

 األصواتي نس معامالشدید بھا الی تّل ،فدفعھم االعتزاز مع في غیرھا من اللغاتتما تجقّل

األلفاظ ،وقد بدأ قواعدھم عن تفسیر معاني بعض  إن عجزت أخرى معاٍن وتأویل، ةالمجرد

بما ورثھ  ه واضحاًًتأثر وبدا  جاء ابن جني ّموسیبویھ ُث،منذ عھٍد ُمبكِّر في زمن الخلیل ذلك 

الخصائص ،فبسط فیھا القوَل في بابین من ِسْفره  المسألة تلك عنھما من إشارات حول

" باب إمساس األلفاظ أشباه المعاني"،و" ب األلفاظ لتصاقب المعانيباب تصاق" :،وھما

 تھا من األحداث فباٌب عظیم واسعلھ: "فأّما مقابلة األلفاظ بما یشاكل أصواوق من ذلك،و

                                                                                                                                          
  . ٦٩یة في اللغة العربیة:الّصوتینظر:الداللة  ١)(
  .      ٢٢٢:یةالقرآن المفردة جمالیات٢) (
  .٢٠٥،والداللة اللغویة عند الـعرب:  ١٤١من أسراراللغة: ینظر: ٣)(



 
 

 
 

 
 ١٣٠  

 

 احملاكاة الصوتية األولاملبحث 

،وذاك أّنھم كثیرًا ما یجعلون أصوات الحروف على َسْمِت  ونھٌج ُمْتلِئّب عند عارفیھ مأموم،

  . )١(،ویحتذونھا علیھا" ،فیعّدلونھا بھا األحداث المعبَّر بھا عنھا

 كّل "إّن قائًال: حمد فارس الشدیاق في كتابھ الساق علي الساقأ وتابعھم من المحدثین

َتَنبََّھ  اللغة العربیة التي قّل من أسرارمن  وھو،بمعنی من المعاني دون غیره  حرف یختّص

بعد منھ إذ یرى أّن لكّل حرف عربي ،وذھب عبد اهللا العالیلي مذھب الشدیاق ،بل أ )٢("لھا

تاء معنًى ،فالھمزة تدّل على الجوفیة ،والباء تدّل على بلوغ المعنى في شيء بلوغًا تامًا ،وال

،فقد ُأعجب بما ذھب إلیھ  أّما صبحي الصالح. )٣(تدل على االضطراب في الطبیعة

 ،فھو اآلن بیانھ حن نریدالذي ن اأّم ": المتقدمون من وجود صلة بین اللفظ والمعنى إذ قال

لمحوه في الحرف العربي من  وما، نا من مناسبة حروف العربیة لمعانیھاؤما الَحَظھ علما

حرف یستقل ببیان معنى خاص مادام یستقل بإحداث صوت  ...فكّلالموحیة التعبیریة القیمة

 مباركمحمد ال،ویؤید  )٤(وإیقاع"،حرف صدى  حرف لھ ظل وإشعاع ،إذ لكّل معین ،وكّل

للحرف في اللغة العربیة  ة أّن:"والداللة باندفاع ویرى في ثقة تاّم الّصوتفكرة العالقة بین 

،ویثیر وإیحاء ،یدّل داللة اّتجاه  داللة قاطعة علی المعنی یدّل ن لم یكنإ ،فھو خاصًا إیحاء

لكثیر من وتابعھم في ذلك ا )٥("ویوحي بھ إلیھ،ویوجھ  لقبول المعنی یھیئجّوًا  في النفس

  علماء العربیة .

ر     رون لفك وا ینتص د ظّل ربیین فق ن الغ دثون م ا المح وات  أّم ین األص لة ب ة الص

دلوالت ك   ، والم ي تل َة معارض رّجح كف یر ف ري دي سوس وي السویس الم اللغ اء الع ى ج حت

َق األصوات      العالم اللغويف، )٦(الصلة ھمبلت یقول: "اتخذت اللغة للتعبیر عن األشیاء طری

ي ت ھا الت ى اآلذان بنفس ا،وحي إل ا بغیرھ رًا  أو بمقارنتھ ا،أث ك  مم ھ تل ذي توحی ذلك ال ثًال ل

،وتابعھ في ذلك العالم بوب بقولھ " إّن المعنى یجب أن یكون صدى  )٧(" األشیاء إلى العقول

ا"   )٨(صدى للصوت" ق وطبیعتھ  )٩(،وسان توماس االكویني إذ قال" إّن األسماء یجب أن تتف
                                                

 .٢/١٥٧) الخصائص: ١(
  .  ١٢ق:حمد فارس الشدیاأالساق على الساق، ٢)(
  . ٦٣ینظر:تھذیب المقدمة اللغویة : ٣)(
  .  ١٤٢دراسات في فقھ اللغة ،د.صبحي الصالح: ٤)(
  . ٢٧١فقھ اللغة وخصائص العربیة: ٥)(
  . ٨٧-٨٦ینظر:علم اللغة العام ،سوسیر: ٦)(
 . ١٤٣) من أسراراللغة: ٧(
  . ٨٠-٧٩:ولمانأاستیفن دور الكلمة في اللغة ، ٨)(
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 احملاكاة الصوتية األولاملبحث 

ي     ل"أّن الصلة وثیقة بین اللفظ والمدلو الذي یرى جسبرسن،و )١(وطبیعتھا" ات الت ي الكلم ف

  ،وغیرھم . )٢(،ولكن علینا أن نحذر من المغاالة" Onomatopoeiaھي من نوع 

العالقة یمنع من وجود اتجاه مغایر یسیر بعكس ذلك یقول باعتباطیة  غیر أّن ھذا ال

  . )٣(والمعنى ،من علماء العربیة والغربیین الّصوتبین 

ن لم نقل إیمكن إنكارھا ،و والداللة ال الّصوتنمیل إلیھ ،أّن فكرة العالقة بین  والذي

خاصًا،  إیحاًء للصوت والمعنى ،وال باعتباطیتھا ،لكّنا نرى أّن الّصوتبالداللة الذاتیة بین 

جّوًا  ،ویثیر في النفسوإیحاء یدّل داللة اّتجاه ، یدل داللة قاطعة علی المعنی لم یكن ْنإ فھو

،وفق تشكیلھ وترتیبھ على نحو معین في اللفظ  ویوحي بھ إلیھ،ویوجھ  لقبول المعنی ھیئی

  ،ووفق معطیات السیاق الوارد فیھ .

یة المحاكاتیة ،یعطي للمبدع الّصوتفارتباط األصوات بمعانیھا وتكوینھا للصورة 

نحوھا ،وھذه الذھن ،وتثیر االنتباه  القدرة على خلق الدھشة ،مھما كانت درجتھا ،وتشّد

على إیحاء األصوات وتزید  النظرة إلى األصوات وفاعلیتھا في الدالالت المحاكاتیة ،تدّل

األلفاظ داللة على داللتھا المعجمیة ،وبذلك یكون " لبعض األصوات القدرة على التكیف 

والتوافق مع ظالل المشاعر في أدق حاالتھا ،وترتبط الظالل المختلفة لألصوات باتجاه 

  . )٤(عور ،وھنا تثري اللغة ثراء ال حدود لھ"الش

ھي الصورة التي ترسمھا األصوات في  : یةالّصوتالمحاكاة  ویمكن أن نقول: إّن
وداللتھ على المعنى في ضوء معطیات  الّصوتذھن المتلقي ،من خالل الربط بین إیحاء 

  وترتیبھ على نحو معین في اللفظ .،السیاق الوارد فیھ ،ووفق تشكیلھ 
  

 

ة ال تكاد تخلو منھا لغة ،وتأتي على مستوى الكلمة المفردة المحاكاة وسیلة تعبیریة مھّم

ة ،وربّ  اة األولی رف بالمحاك دث وتع م الح ر یالئ وت ،أو أكث ى ص تملت عل دت إذا اش ا امت م
                                                

  . ٢٣٥اللغة: ١)(
  . ٣٦٣الوجیز في فقھ اللغة ،محمد اإلنطاكي: ٢)(
ـعرب    ینظر:تفاصیل أقوال المؤیدین والمنكرین :  ٣)( د ال ة عن ة اللغوی ة  ٢٤٥-٢٠٤:الدالل وت ،والدالل ة   الّص ي اللغ یة ف

  (أطروحة دكتوراه) ٦١-٨الكریم،خالد قاسم حسین: القرآنیة في الّصوت،ودالالت الظاھرة  ٦٤-٤٧العربیة:
  .١٤في الشعر الجاھلي،د.محمد العبد: إبداع الداللة ٤)(
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 احملاكاة الصوتية األولاملبحث 

ث تصور الحدث تصویراً    المحاكاة إلى جزء السیاق وتوّز ًا   عت على عدد مفرداتھ بحی عام

مّ      دث وتس ذلك الح احبة ل جامیة المص ویریة االنس یقى التص ون كالموس اة وتك ى المحاك

وإحساس  ،وانسجامھا ،. فالمبدع ینتقي األصوات اللغویة انطالقًا من ائتالفھا )١(الثانویة

ذوبتھا  ا ،اإلذن بع وتوجمالھ وتي ،فالّص ة ؛ألّن   الّص ة اإلیحائی دة باللغ ة وطی ذو عالق

  ن إحساس مبدعھ ،ومن وعیھ بأھمیتھ .نابع م الّصوت

  یة على نوعین ھما:الّصوتلذا یمكن تقسیم المحاكاة  

  المحاكاة األولّیة أو األساسیة . -١
  المحاكاة الثانویة ،وفیما یأتي بیان ذلك :-٢

  األساسیة:المحاكاة األولّیة أو  -١

أو ،ى صوٍت ،إذا اشتملت عل على مستوى المفردات فقط یأتي ھذا النوع من المحاكاة

ورّبما ُسّمیت "  لدى اإلنسان ةالشعوریالحالة  مع و،أ وینسجم معھأكثر یحاكي الحدث 

ھا ُتلحظ سریعًا فور ورودھا على ذوي اآلذان باألولیة لكونھا أبسط أشكال المحاكاة ،وألّن

،فالمبدع یكرر صوتًا بعینھ ،أو مجموعة من األصوات فیكون لھا مغزى  )٢(" المرھفة

ي على الّصوتعورًا داخلیًا للتعبیر عن مقصد محاكاتي داللي ،وفیھ یتفوق الجرس یعكس ش

  المحض إلى داللة تحرك المعنى وتقویھ. الّصوتمنطق اللغة ،فیخرج عن قید 

  وأرى أن ُأقسّم ھذا النوع من المحاكاة على نوعین :

ت واحد ،أو وھو یتمثل في اللفظة المفردة عندما تشتمل على صو:ماذكر آنفًا أحدھما

  ومحاكاة للحدث .،أكثر یكون بمثابة صدى 

ة    في إطالقھا عند الدقیقة األلفاظ من طائفة توافر وأعني بھ اآلخر: ج البالغ خطب نھ

واتھا  میتھا ،وأص اكي تس ز تح ون تتمی ظ بك دلّ  اللف ى ی س عل وت نف ھ الّص جم مع  وینس

ن  الّصوت یستخرج بحیث"  اللفظ ذات فیھ ىیتجّل الّصوت،و ة الك م ة  ،وتؤخذ  لم ھ،  الكلم  من

                                                
  ،(بحث) . ٧٧الكریم ،د.محمد السید سلیمان : القرآني في الّصوت:من صور اإلعجاز ینظر ١)(
  . ٢٧٧ي،د.صالح مال عزیز :القرآنجمالیات اإلشارة النفسیة في الخطاب  ٢)(



 
 

 
 

 
 ١٣٣  

 

 احملاكاة الصوتية األولاملبحث 

ا  للمعاني األلفاظ مصاقبة باب من وھذا ون  أصواتھا  یشكل  بم ى  الحروف  أصوات  ،فتك  عل

ي  األحداث سمت راد  الت ر  ی ا  التعبی یاء  سمیة ت"  أّي، )١(عنھ ة  األش ة  أصواتھا  بحكای  كالقھقھ

  . )٢(" الماء إلى بالنسبة ،والخریر الفرس إلى بالنسبة ،والّصھیل اإلنسان إلى بالنسبة

  وفیما یأتي بیان ذلك :

،ویمكن أن نمثل  بمعناھا صوتھا یوحيمنسجمة  ألفاظ اختیار أي النوع األول :

  لھذا النوع ما یأتي :

  الواحد: الّصوتالمحاكاة ب -أ

َما َأْنُتْم ِإلَّا "  ﴾:الواحد من ذلك قول اإلمام علي ﴿ الّصوتأحیانًا ب ةتحصل المحاكا

ُتَھا َفُكلََّما ُجِمَعْت ِمْن َجاِنٍب اْنَتَشَرْت ِمْن آَخَر َلِبْئَس َلَعْمُر اللَِّھ ُسْعُر َناِر اْلَحْرِب َكِإِبٍل َضلَّ ُرَعا

  . )٣(" َأْنُتْم ُتَكاُدوَن َوَلا َتِكیُدوَن َوُتْنَتَقُص َأْطَراُفُكْم َفَلا َتْمَتِعُضوَن
ي تكشف    ،عة ،فإذا كانت النصوص المبد "اْنَتَشَرْت" الشاھد فیھ قولھ: والجیدة ھي الت

اٍن ،ف       الل ومع اءات ،وظ ن دالالت ،وإیح اظ م امن األلف ن مك تار ع ام   ّنإالس ب اإلم خط

  . مصداقھا "اْنَتَشَرْتوكلماتھ تفصح عن ذلك ،وشاھد"،﴾ علي﴿

ھ صوت احتكاكي صوت الشین الذي یتصف بأّن الاستعمھو فما نلحظھ في ھذه الكلمة  

ذا    ، )٤(رخو مھموس لثوي حنكي د أعطت ھ صفة التفشي    الّصوت ویبدو أن ھذه الطبیعة ق

ب القیسي (ت   -،والتفشي ـ) ٤٣٧كما َحّدُه مكي بن أبي طال ین       -ھ ریح ب رة انتشار ال و "كث ھ

د      ، )٥("والحنك وانبساطھ في الخروج عند النطق،اللسان  م عن ي الف واء ف ة الھ إذ تتسع منطق

                                                
  . ١٥٦:القرآناللغوي في  الّصوتینظر:١) (
  .   ٢٢٢:یةالقرآن المفردة جمالیات ٢)(
ع ساعر،            ، ٧٦-٣٤/٧٥نھج البالغة: ٣)( دھا، وبالضم جم َع ـ: أوق اب َنَف السَّْعر ـ بالفتح ـ مصدر َسَعَر النار ـ من ب

  . اْمَتَعَض: َغِضَب ، وھو ما أثبتناه، والمراد لبئس ُموقدوا الحرب أنتم
  .٦٨ینظر:األصوات اللغویة:  ٤)(
ظ ال    ٥)( ق لف راءة وتحقی د الق ة لتجوی ب:  الرعای ي طال ن أب ي ب ث  ١٠٠تالوة: مك ي البح وت. ،وینظر:ف د الّص ي عن

  .    ٥٦العرب:



 
 

 
 

 
 ١٣٤  

 

 احملاكاة الصوتية األولاملبحث 

ى   ل        النطق بھ ،وال یقتصر ھواء النفس في تسربھ إل ى مخرج الشین فحسب ؛ب الخارج عل

  . یتوزع في جنبات الفم مع صفیر قلیل

فھو عندھم ،في وصف التفشي  متقدمینال عنالمحدثون االصواتیون ولم یختلف 

عن الحنك فیكون في وسطھ نوع من  اللسان یتفشى فعًال ّنوذلك أل؛خاصیة حرف الشین "

  .)١("ینطلق منھا النفس اةقنال

َرتْ " ت الشین ،وانتشار الھواء في مخرجھ طغى على لفظوصفة التفشي لصو " اْنَتَش

دلّ  ى   لیرینا صور التمزق والفرقة التي یعیشھا أصحاب اإلمام ،بداللة أّن صوت الشین ی عل

كشف   التي  أضفت إلیھ ضعفاً  الّصوت،فضًال عن صفة الھمس لھذا  )٢(التفشي بغیر  نظام

حابھ   ة أص ور عزیم ن خ رقھم ،ع عفھم،وتف وت،ف وض وس : " الّص عف  المھم وت أض ص

  . )٣("االعتماد في موضعھ حتى جرى النفس معھ

ھ ممّ   ،وكشَف ھذا اللفظ   ام متلقی م ت والوصف الشدید الذي قّرع بھ اإلم ھ   ن ھ حت لوائ

ذا الوصف       واأللم،مدى الضیق أیضًا  ى وصفھم بھ ھ ،حت الذي ألمَّ باإلمام جّراء معصیتھم ل

ذا      ،ُفِقد راعیھا ،فلیس لھا إّال التشتت  ،فكیف بقطیع األغنام إذا  ر نظام ،ل ى غی واالنتشار عل

واء  اختالف  من مھفی اَمِل وصفھم بھذا الوصف ؛ انع  اآلراء تشت وت، األھ ن  الم اع  م  مھاجتم

ى  ا  عل ھ م ر  نظم  فی ادھم حال  وصالح ، ھمعاشم أم ع و، مع م ف نصحھ  م ی لھ ن  مھف ل م  الفش

 بھ مكرونی وال مھعدّو مھب یمكر ،إذ الّتدبیر وضعف الرأي سوء ذلك إلى مضافًا والخوف،

ل ، علیھا العدّو بإغارة مھبالد ونواحي، أطرافھم تنتقصو، ساكنًا یحركون ،وال یتثاقلون  وقت

ظ       متعضون ی وال غضبونی فال فیھا الخراب وإحداث، أھلھا خیار ذا اللف ام بھ ذا جاء اإلم . ل

على الداللة المقصودة التي یرید الذي تعین خصائصھ النطقیة  "الشین"وھو متضمن صوت

  . اإلمام إیصال مفھومھا إلى المتلقي

                                                
  . ٣٨ :دروس في علم أصوات العربیة١) (
  . ٦٤ینظر:تھذیب المقدمة اللغویة: ٢)(
  .٤/٤٣٤الكتاب:٣) (



 
 

 
 

 
 ١٣٥  

 

 احملاكاة الصوتية األولاملبحث 

َفَأِعیُنوِني ِبُمَناَصَحٍة َخِلیٍَّة ِمَن اْلِغشِّ َسِلیَمٍة ِمَن ﴾ : " ﴿یضًا قولھ أومن أمثلة ذلك 

  . )١(" َاللَِّھ ِإنِّي َلَأْوَلى النَّاِس ِبالنَّاِس َفو؛الرَّْیِب 

اء والغموض      " ِغشِّاْل "الشاھد فیھ قولھ:  ردة یحاكي الخف فصوت الغین في ھذه المف

ن         ھ م ـالغین مخرج ى ،ف ذا المعن ى ھ ة عل ،فإّن لمخرج صوت الغین أثرًا انسجامیًا في الدالل

ذلك      )٢(أقصى الحنك ،فھو صوت قصيٌّ  ین ك دَّ    ،،وإذا كان حال مخرج الغ ال غرو أن یع ف

اء "    یة صوتًا یستعمل"   الّصوتعند أصحاب الداللة  ى والغموض ،أو الخف ؤور المعن ،  )٣(لغ

ذا  وتأي أن ھ ك    الّص ة وتل ائرة ،أو الباطن ور الغ ى األم ة عل وحي بالدالل ھ ی م مخرج بحك

قال د.صالح الفاخري واصفًا داللة الغین:"  األمور ھي التي تكون سببًا للغموض ،أو الخفاء.

  . )٤(،غاب ،غار"اختفى"..." كلمةوالخفاء إذا كان في أول ال،على االستتار ،والغیبة  ویدّل

ي الحرب     فعندما یطلب األمام ﴿ ك     ،﴾ من أصحابھ المناصحة ف وع تل ھ یحدد ن فإّن

المناصحة بأن تكون خالیة من أي إحساس باطني یخالف ظاھر المناصحة ،وھذه المناصحة 

لحق لیست للجمیع ؛بل لبعض النفوس المریضة التي یستھویھا التخاذل ،والتثاقل عن نصرة ا

ومن كالم " نّصھا وقد أثبت ذلك الشریف الرضي بقیة،ودلیل ما نذھب إلیھ عنوان الخطبة و

َنُن   :في الصالحین من أصحابھ ﴾ ﴿لھ  دِّیِن َواْلُج َأْنُتُم اْلَأْنَصاُر َعَلى اْلَحقِّ َواْلِإْخَواُن ِفي ال
ِرُب ا      ْم َأْض اِس ِبُك ُة ُدوَن النَّ ْأِس َواْلِبَطاَن ْوَم اْلَب َأِعیُنوِني     َی ِل َف َة اْلُمْقِب و َطاَع ْدِبَر َوَأْرُج ْلُم

اسِ  ِبُمَناَصَحٍة َخِلیٍَّة ِمَن اْلِغشِّ َسِلیَمٍة ِمَن الرَّْیِب َفَو الِغش   . )٥("اللَِّھ ِإنِّي َلَأْوَلى النَّاِس ِبالنَّ ف

ر صوتًا یعّب لھ عالقة بباطن اإلنسان وغوره ؛ لذلك استدعى مّمایعّد من األمور الباطنیة ،أو 

دت  معھم ِقد اإلخوان ،وُفِقعن ذلك ،فاخِتیَر صوت الغین ،فإذا دخل الغش انقلب األنصار وُف

  والسلم  .،وخسر الحرب ،خاصة الرجل 

  

  المحاكاة بأكثر من صوت-ب

                                                
  . ١١٨/٢٢٠نھج البالغة:١) (
  . ١٥٦ینظر:األصوات اللغویة(الخویسكي): ٢)(
  .    ١٢٦خصائص الحروف ومعانیھا: ٣) (
  . ١٥٠یة في اللغة العربیة:الّصوتالداللة  ٤)(
ة                      . ١١٨/٢٢٠نھج البالغة:   ٥)( ة ـ بالضم ـ وھي الوقای ع ُجّن تح ـ: جم َنن ـ بضم فف أس: الشدة   .الُج ة   ، الب بطان

  .الرجل: خواّصھ وأصحاب سّره



 
 

 
 

 
 ١٣٦  

 

 احملاكاة الصوتية األولاملبحث 

َلَقْد َأْصَبَحِت اْلُأَمُم ﴾ " ﴿مثال ذلك قولھ وقد تحصل المحاكاة بأكثر من صوت ،
اِتَھا َوَأْصَبْحُت َأَخاُف ُظْلَم َرِعیَِّتي اْسَتْنَفْرُتُكْم ِلْلِجَھاِد َفَلْم َتْنِفُروا َوَأْسَمْعُتُكْم َفَلْم َتَخاُف ُظْلَم ُرَع

ُشُھوٌد َكُغیَّاٍب َوَعِبیٌد  َتْسَمُعوا َوَدَعْوُتُكْم ِسّرًا َوَجْھرًا َفَلْم َتْسَتِجیُبوا َوَنَصْحُت َلُكْم َفَلْم َتْقَبُلوا َأ

  . )١(" َباٍب َأْتُلو َعَلْیُكْم اْلِحَكَم َفَتْنِفُروَنَكَأْر

ھ:   ھ قول اھد فی ْحُت "الش ا    " ََنَص وحي داللتھ ردة ت ذه المف اكي ،،ھ ع  ،وتح جم م وتنس

ر عن شجا األب الرحیم ،واإلمام الشفیق على رعیتھ ،الذین لم یسمعوا لھ ولم وتعّب،أصواتھا 

ھ تقتضي  ،یطیعوه ،ولم یأخذوا بنصحھ   ك  فوظیفت اس  النصح  ذل اء  للن  (علیھم السالم) كاألنبی

  بحكم إمامتھ.

إّن ھذه المفردة قد اجتمع فیھا أوضح األصوات ،وأكثرھا نقاًء ،وعذوبة وقدرة على 

ي كل قول التعبیر عن محتواھا الداللي الدائر فیھا بین اإلخالص والبعد عن الشوائب ،وتحّر

  . )٢(أو فعل فیھ صالح ،

المجھور األسناني اللثوي ،ذو الوضوح السمعي العالي واالنبثاق فأول أصواتھا النون 

رارة      ،،ففیھ محاكاة وإیحاء داللي على النصح واإلخالص  )٣(والظھور ن ق ابع م ر ن ھ أم وإّن

مّ  ان ،ث میم اإلنس نفس وص وي  ال فیري اللث اد الص وت الص ھ ص فاء  )٤(یلی م بالص ذي یتس ،ال

عن ثاني سمة من سمات النصح والخلو من الشوائب  رلیعّب؛ثر خروجھ نقیًا وصافیًا أوالنقاء 

ع   ،والبعد عن الغش ،ووضوح الھدف ،،وھو نقاء السریرة وصفائھا  ا یتمت والشوائب وھو م

ردة بصوت الحاء    بھ أمیر المؤمنین علي ﴿ ﴾ من صفات القیادة واإلمامة ،وختم ھذه المف

ة ،كو   )٥(الذي یخرج من وسط الحلق دّ  ،ویتسم باالتساع والعفوی ھ یع ن أعذب األصوات     ن م

وحي أنّ  ، ب           وارقھا وانصحھا ،إذ ی ى القل ب إل ن القل دخل م ي ی ة ؛ك النصح یقتضي العفوی

  مباشرة .

ة وجسدت مظھرًا من مظاھر المناسبة التاّم،وبذا فقد حاكت المفردة بأصواتھا داللتھا 

الندم والخسارة  ولیس بعد ھذا النصح األبوي إّال وھي مناسبة األصوات لكلماتھا وسیاقھا .

                                                
  . ٩٧/١٧٦نھج البالغة: ١)(
  . ٤٩٤،الراغب األصفھاني:القرآنینظر:المفردات في غریب  ٢)(
  . ١٦٠ینظر:خصائص الحروف العربیة ومعانیھا : ٣)(
  . ١٢٧ینظر:أصوات اللغة العربیة: ٤)(
  . ٨٣ینظر:المدخل إلى علم أصوات العربیة :  ٥)(



 
 

 
 

 
 ١٣٧  

 

 احملاكاة الصوتية األولاملبحث 

َأمَّا َبْعُد َفِإنَّ َمْعِصَیَة النَّاِصِح الشَِّفیِق اْلَعاِلِم اْلُمَجرِِّب  ﴾ "ح بذلك ﴿وقد صّر،والضیاع 

  . )١(" ُتوِرُث اْلَحْسَرَة َوُتْعِقُب النََّداَمَة

ر ﴾:في قولھ ﴿ األخرى مثلتھاألومن  ھ "    طلحة والزبی مَّ ِإنَّھُ ،ونقضھما بیعت ا  اللَُّھ َم
ا َأبْ          ا َم ْم َلُھَم ا ُتْحِك َدا َوَل ا َعَق ْل َم يَّ َفاْحُل اَس َعَل ا  َقَطَعاِني َوَظَلَماِني َوَنَكَثا َبْیَعِتي َوَألََّبا النَّ َرَم

ا أَ       َتْأَنْیُت ِبِھَم اِل َواْس َل اْلِقَت َتَثْبُتُھَما َقْب ِد اْس اِع   َوَأِرِھَما اْلَمَساَءَة ِفیَما َأمََّلا َوَعِمَلا َوَلَق اَم اْلِوَق َم

  . )٢("َفَغَمَطا النِّْعَمَة َوَردَّا اْلَعاِفَیَة 

استعمال  في تھھذه المفردة على دّقلاإلمام إذ یدل استعمال "  ََنَكَثا الشاھد فیھ قولھ:"

أصوات ألفاظھ وانسجامھا ،ودقتھا في التعبیر عن مقاصده الداللیة مفرداتھ ،وحسن اختیاره 

الویل  واوقد جّر،مبایعیھ  بعضالنكث ،والنقض الذي حصل من  .فھي تصور بدقة عملیة

  على األمة اإلسالمیة بفعلھم .

ف     ذي یتَّص ون ال وت الن ا ص رز لن واتھا لب تنطاق أص ا اس و أردن ة بول القوة االنبثاقی

میمیة ة الص ر    )٣(والخروجی ذا عب وة ل ھ بق ده ویمین ن عھ ث ع روج الناك وحي بخ ،إذ ی

 ذنبھما عن یتوبا أو، البغي عن یرجعا أن منھما طلب أي "ُتُھَما َقْبَل اْلِقَتاِل َوَلَقِد اْسَتَثْببقولھ"

اِع   ا "لھم استعطافا ت  أي "َواْسَتْأَنْیُت ِبِھَما َأَماَم اْلِوَق ت  تأّنی ا  وتثّب ل  بھم اع  قب – الحرب  وق

ا یعبّ      الحّق إلى نیرجعا لعّلھما  -حرب الجمل  ة بم تأتي النتیج ذا س ھ صوت الك   ،ل اف ر عن

ي أنّ )٤(الطبقي الشدید االنفجاري المھموس  د        ،إذ یحك ھ ق ة فی ان ،والرغب ھاجس نكث اإلیم

دفع     النكث ،ثمَّ إّن نوناكثین الذین یستمرئأطبق خیامھ على قلب ال ي ین ة الت ھ بسمتھ االنفجاری

ام العضوین وانفصا       ة التح اء إزال ي أثن ة   الھواء ،ویتدفق بسرعة كبیرة ف ق ودالل لھما ،یتواف

  " . َفَغَمَطا النِّْعَمَة َوَردَّا اْلَعاِفَیَةقضین عھدھم ،والخارجین منھ بقوة " انناكثین الال

اء      )٥(بعدھا یأتي صوت الثاء المھموس الرخو ي أثن داخل ف ى ال الذي یتراجع اللسان إل

عن أن التصاق طرف   ر تراجع الناكثین عن كلمتھم وبیعتھم وعھدھم ،فضًالخروجھ لیصّو

ھ ،یعبّ  اللسان بمق ھ         دمة اللثة وتعلقھ ب ثھم وشدة إصرارھم علی اكثین بنك ق الن ر عن شدة تعل
                                                

   . ٣٥/٧٨نھج البالغة:١) (
ب:   .١٣٧/٢٤٦:المصدر نفسھ  ٢)( اء) إذا رجع أي استرجعتھما        ، .اإلفساد التأّل اب (بالث َتَثْبُتُھما: من ث ت  ،اْس وطلب

    .َغَمَط النعمة: َجَحَدھا .َأمام الِوقاع ـ ككتاب ـ: قبیل المواقعة بالحرب .الرجوع للبیع إلیھما
  . ١٦٠ینظر:خصائص الحروف العربیة ومعانیھا : ٣)(
  . ٨٠ینظر:علم األصوات اللغویة: ٤)(
  . ١٤٤ینظر:األصوات اللغویة(الخویسكي):٥) (
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دلّ      ا ی ا العلی أطراف الثنای ق   ؛وذلك أّن التصاق طرف اللسان ب ى التعل نفس   ،و )١(عل رة ال بعث

جم  اقب ،ومنس واء مص روج الھ ض    ،وخ ثھم ونق ي نك تمرون ف ذین یس اكثین ال ال الن ع ح م

  ".ِإنَُّھَما َقَطَعاِني َوَظَلَماِني َوَنَكَثا َبْیَعِتي َوَألََّبا النَّاَس َعَليَّ اللَُّھمَّومواثیقھم " ،عھودھم 

  

   المحاكاة باأللفاظ الرباعیة المضعفة -ج
ت      ظقد تحصل المحاكاة باأللفا  ا كان و م الرباعیة المضّعفة ،والمقصود بالمضعف: ھ

  . )٢(نوع آخر مثل: زلزل، قلقل فاؤه والمھ األولى من نوع واحد ،وعینھ والمھ الثانیة من

ِحیَن  َوَنَطْقُت: " بعد وقعة النھروان  خطبة قالھامن یذكر فضائلھ  ﴾من ذلك قولھ ﴿
َفِطْرُت ،َوَأْعَلاُھْم َفْوتًا ،َوُكْنُت َأْخَفَضُھْم َصْوتًا ،َوَمَضْیُت ِبُنوِر اللَِّھ ِحیَن َوَقُفوا ،َتْعَتُعوا 

  . )٣("َوَلا ُتِزیُلُھ اْلَعَواِصُف ،َكاْلَجَبِل َلا ُتَحرُِّكُھ اْلَقَواِصُف ،ُت ِبِرَھاِنَھا َواْسَتْبَدْد،ِبِعَناِنَھا 

ھ        َتْعَتُعواالشاھد فیھ قولھ:"  ي بنیت ین ،إذ نلحظ ف اء والع " اللفظ الرباعي المضعف الت

وت وع  الّص ي وق راره یعن ھ ،فتك ي فی رار مقطع ورود تك ة ،ل ورة جلی دث بص اة الح یة محاك

  .)٤(ھم جعلوا المثال المكرر للمعنى المكرردث مرتین فقد ذكر ابن جّني أّنالح

م     فلفظ " ذي یصف كالمھ ردد    -أي الخوارج  -تعتع " تحاكي المقصد ال اء والت باإلعی

د   ،ویتردد من حصر   ،؛ألّن داللة ھذه المفردة في الكالم تعني:" أن یعیا بكالمھ  أو عي ،وق

ھ  ي كالم ع ف ي،تعت ھ الع ھ.)٥("وتعتع بة لقول اح ﴿ المناس ي ،﴾ باإلفص ق ف والنط

 " .َتْعَتُعوا ِحیَن َوَنَطْقُتقولھ:"

نا نستطیع أن نتلمس داللتھا التي تقّدم ذكرھا من تردد ویبدو من بناء ھذه المفردة أّن 

والعین تكررت مرتین ،فالتاء تكررت مرتین ،األصوات التي تؤلف بنیتھا ،وتكرار بعضھا 

  .  طاال من خالل تكرار بعضھما في البناءأیضًا ،لكنھما است

                                                
  . ٦٠انیھا : ینظر:خصائص الحروف العربیة ومع١) (
  . ٣٨٩ینظر:أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ : ٢) (
ة: ٣)( ج البالغ تعملھا   . 37/80نھ ا نس وا كم ا أخفق یس معناھ وا، ول اروا وَجُبن ُلوا: خ ي  .اآلنَفِش رددوا ف وا: ت َتْعَتُع

     .َحَصر كالمھم من ِعّي أو
  . ٢/١٥٣ینظر:الخصائص : ٤) (
  . ٨:٣٥لسان العرب :٥) (



 
 

 
 

 
 ١٣٩  

 

 احملاكاة الصوتية األولاملبحث 

وإذا أردنا أن نتلمس محاكاة القیم التعبیریة ألصوات ھذه المفردة نجد أن صوت التاء  

ور  مھموس ،أمّ   ین فمجھ ین    ،ا الع ذا االختالف ب وتوھ دو    الّص ردة یب ي المف ا ف ین ،وتعاقبھم

ك     ،التاء فتعود إلى ،واضحًا جلیًا فھي تبدأ بالتاء فتتركھ إلى العین  ل ذل ین ك إلى الع كسب  أف

  .  وعدم االستقرار على حال معین ،وھذا ھو حال المتردد في الكالم،المفردة معنى التغییر 

ي االستعمال   أصوات ألفاظھ یكشف عن دقّ  ة اإلمام في اختیاره ثمَّ إّن دّق فصوت  ،ة ف

كشف واقع حالھم  )١(التاء االنفجاري الشدید المھموس الذي یتصف بداللتھ على االضطراب

،وھو  )٢(فھو صوت حلقي مجھور،ا صوت العین وتنكصھم واضطرابھم ،أّم،وزیف مقالھم 

ا   من حروف الحلق التي عّد ،إذ  )٣(ھا الخلیل الفراھیدي من أطلق الحروف وأضخمھا جرس

دّل ذا  ی وتھ و  الّص ى الخل ى        )٤(عل ح عل اھد مفص اٍك  ،وش ف ح ظ كاش ذا اللف أّن ھ ،وك

د   اضطراب تفكیرھم و ك البع سقم حالھم ،وخلوھم من جمیع مقومات الحكمة ،یضاف إلى ذل

وت الشدید بین مخرجي  ذي  ینالّص ر           ال ث التفكی ام من حی ین اإلم نھم وب افر بی وحي بالتن د ی ق

  والعمل .

ذا     ھ   الّصوت فضال عن ذلك أرید بھا تجسید ھ ة   ﴿ وتجسیمھ ؛ألّن ان حرك ﴾ أراد بی

ن      ھؤالء المعنیین بالكالم ،واضطرابھ ب ،وم ن جان ذا م ي ھ م من خالل وصف حالھم للمتلق

ى الحدث           الّصوتجانب آخر فإّن ھذا  ھ عل دت داللت ھ وُأری ل من د الفع ل أری ھ ؛ب لم یرد لذات

  وعدم االستقرار في حالة ما .،وتحقق بزمن ما ،وإن الفعل دال على االضطراب 

ناس بعلمھ بما تئول إلیھ خبر الألما بویع في المدینة و ﴾:ومن أمثلة ذلك أیضًا قولھ ﴿

َأَلا َوِإنَّ َبِلیََّتُكْم َقْد َعاَدْت َكَھْیَئِتَھا َیْوَم َبَعَث اللَُّھ َنِبیَُّھ :"  أحوالھم    ِّاْلَحق َوالَِّذي َبَعَثُھ ِب
ْوَط        اُطنَّ َس ًة َوَلُتَس ْرَبُلنَّ َغْرَبَل ًة َوَلُتَغ َبُلنَّ َبْلَبَل اُكْم      َلُتَبْل اُكْم َوَأْعَل َفُلُكْم َأْعَل وَد َأْس ى َیُع ْدِر َحتَّ اْلِق

  . )٥(" َأْسَفَلُكْم َوَلَیْسِبَقنَّ َساِبُقوَن َكاُنوا َقصَُّروا َوَلُیَقصَِّرنَّ َسبَّاُقوَن َكاُنوا َسَبُقوا

                                                
  . ٦٣ذیب المقدمة اللغویة:ینظر:تھ١) (
  . ١٥٩ینظر:األصوات اللغویة(الخویسكي):٢) (
  . ٥٣ینظر:العین:٣) (
  . ٦٤ینظر:تھذیب المقدمة اللغویة:٤) (
ة: ٥) ( ج البالغ ا    . ١٦/٤٤نھ ى حالھ ت إل ا: رجع ادت كھیئتھ ىع ِت    .األول ھ َتَبْلَبَل ُتْخَلُطّن، ومن َبُلّن: َل نَلُتَبْل : األلس

ي        .ُلّن: لتّمیزّن كما یمّیز الدقیق عند الغربلة من نخالتھَلُتَغْرَب .اختلطت و أن تجعل شیئین ف وط، وھ َلُتَساُطّن: من الّس
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ى من  والمھ األول،فاؤه  " الذي ورد فیھ الفعل الرباعي مضّعفًا َبْلَبَلالشاھد فیھ قولھ:" 
ة أعطى          ي الكلم رار المقطع ف ة تك وع آخر ،فدالل نوع وھو الباء وعینھ والمھ الثانیة من ن

ذا    ،ة الحدث إیحاًء یتناسب مع شّد وكثرة البالء واالمتحان ،والمبالغة في المحن والشدائد وھ

ي         ،ما كانت داللتھ مناسبة في السیاق  وعھم ف م وق یََّن لھ د َب ة الحدث وشدتھ . فق ان أھمی  وبی

ة  ،البلِیة وأقسم علیھم بذلك لینزلنَّ بھم ثمرة ما ھم فیھ من عدم الناصر  وإتباع األھواء الباطل

ي:   ة تعن ي اللغ ة ف راقإذ البلبل طرابھا اآلراء افت دةو، واض م ش ي الھ اوس ف ْدر والوس  الصَّ

  . )١(واختالط األلسن،

ھ     رت عن ھ ،وعب ھ واحتوت ى كل ت المعن د اختزل ردة ق ذه المف أنَّ ھ ًاوك رًا واقعی  تعبی

ًا        يء بلوغ ي الش ى ف وغ المعن ى" بل دل عل فوي ،ی ور ش دید مجھ وت انفجاري ش اء ص ،فالب

ى   )٣(فعند النطق بھ تنفتح وتتباعد الشفتان في أثناء خروجھ بقوة  )٢(تامًا ،وفي ذلك داللة عل

ا ال  ي   التباعد واالنفصال ،وھذا یتناسب مع داللة ھذه المفردة والحال التي سیؤول إلیھ اس ف ن

أنّ  عھده ﴿ ى ك مّ    ﴾ فصفة الباء ومخرجھا تفصح وتكشف ھذا حت ك ،ث ى ذل  ھم مسرعون إل

ة   ة االنحرافی فة الجانبی وي ،ذو الص ناني اللث ور األس الم المجھ وت ال أتي ص ذا  )٤(ی وھ

ل   ة   ؛االنحراف في مخرج الالم یوحي بانحراف حركي یحدث في السلوك والعم ل دالل لیكم

ح انح   الھم ویوض اة ح امھم    محاك یة إم د معص ل بع اعھم الباط ق وإتب انبتھم الح رافھم ومج

د      ت وق د تحقق ة ق ذلك ﴿  أوقائدھم الحق .وھذه البلبل رھم ب ھ :     خب ي إحدى خطب ال ف ﴾ إذ ق

َئ            " ْد ُوِط ى َلَق ٍب َحتَّ لِّ َجاِن ْن ُك يَّ ِم اُلوَن َعَل يَّ َیْنَث ُبِع ِإَل ْرِف الضَّ اُس َكُع ا َوالنَّ ي ِإلَّ ا َراَعِن َفَم
ٌة           اْل ْت َطاِئَف َأْمِر َنَكَث ُت ِباْل ا َنَھْض َنِم َفَلمَّ ِة اْلَغ ْوِلي َكَرِبیَض یَن َح اَي ُمْجَتِمِع َحَسَناِن َوُشقَّ ِعْطَف

  . )٥(" َوَمَرَقْت ُأْخَرى َوَقَسَط آَخُروَن

                                                                                                                                          
اء ا اإلن ى یختلط دیك حت ب   .وتضربھما بی ھ فینقل د غلیان در عن ي الق ا ف َزاُر ونحوھ تلط االْب ا تخ ْدر: أي كم ْوط الِق َس

  .، وفساد النظاماألرحامإلیھ من االختالف، وتقطع  یؤولونأعالھا أسفلھا وأسفلھا أعالھا، وكل ذلك حكایة عما 
  . ٦٨،والمعجم الوسیط:٢٨/١١٤،وتاج العروس:١١/٦٣ینظر:لسان العرب:  ١)(
  . ٦٣ینظر:تھذیب المقدمة اللغویة:٢) (
  . ١٣٩ینظر:األصوات اللغویة (الخویسكي): ٣)(
  .    ١٦٣ینظر:علم اللغة ،مقدمة للقارئ العربي: ٤)(
ج ا ٥)( ة:نھ رة    ، ٣/٣١لبالغ ي الكث ل ف ھ المث رب ب ین ُیض و ثخ عر، وھ ن الش ا م ى عنقھ اكثر عل ُبع: م ْرُف الّض ُع

ة الرابضة      .ُشّق عطفاه: ُخِدَش جانباه من االصطكاك  .َیْنَثالون: یتتابعون مزدحمین .واالزدحام نم: الطائف ُة الغ َربیَض
َر خاصة     َنَكَثْت َطائفة: َنَقَضْت عھَدھا، وأراد بتلك  .من الغنم َة والزبی ْت:   .الطائفة الناكثة أصحاَب الجمل وطلح َمَرَق
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خطب نھج  في إطالقھا عند الدقیقة األلفاظ من طائفة توافر ونعني بھ النوع اآلخر:

میتھا ،وأصواتھا  البالغة تحاكي  ز  تس ون  تتمی ظ  بك دلّ  اللف ى  ی س  عل  الّصوت ،و الّصوت  نف

  .أصواتھا بحكایة األشیاء سمیةت أّي اللفظ ذات فیھ یتجلى

ھ  ك قول ال ذل اِد  ﴾: " ﴿ومث یِل اْلِوَھ اِد َوُمِس اِطِح اْلِمَھ اِد َوَس اِلِق اْلِعَب ِھ َخ ُد ِللَّ اْلَحْم
َأوَُّل َ  ،ِلیَِّتِھ اْبِتَداٌء َوَلا ِلَأَزِلیَِّتِھ اْنِقَضاٌء َلْیَس ِلَأوَّ،َوُمْخِصِب النَِّجاِد  َو اْل َزْل   ُھ ْم َی ا   ،َل اِقي ِبَل َواْلَب

  .)١(" َخرَّْت َلُھ اْلِجَباُه َوَوحََّدْتُھ الشَِّفاُه َحدَّ اْلَأْشَیاَء ِعْنَد َخْلِقِھ َلَھا ِإَباَنًة َلُھ ِمْن َشَبِھَھا،َأَجٍل 

ھ:"   ردة    رَّْتخَ الشاھد فیھ قول ذه المف وحي " ھ داللتھا  ت وت  ب أنّ  یةالّص ذا  ب ظ  ھ  جاء  اللف

ث      يالذي یقصده اإلمام ،والذ الحدیث سمت على الّصوتب متلبسًا ي بحی د إیصالھ للمتلق یری

 ینتقل ذھن المتلقي إلى المعنى مباشرة ،وإن لم ینعم النظر بأصوات المفردة ؛ألّنھا تدّل على

ھ التسبیح   سو، علّو والھوي من السقوط اء أ كان مادیًا كما في خریر الماء أم معنویًا یقصد ب

  أو التنزیھ والتعظیم .،

ھ   فاد من داللة المفردة معجمیًاستوھذه المعاني ت ي مفردات  :،قال الراغب األصفھاني ف

ر  منھ یسمع سقوطًا سقط: خّر فمعنى"  ر  خری ال  ،والخری اء  لصوت  :یق ریح ، الم ر  وال  وغی

ھ  الخّر فاستعمال )٢(َخرُّوا ُسجَّدًا: تعالى وقولھ، علّو من یسقط مّما ذلك ى  تنبی اع  عل  اجتم

رین قوط: أم ول الس وت ،وحص نھم الّص بیح م ھ بالتس ن ،وقول ده م بَُّحوا  بع ِد  َوَس ِبَحْم

ْم ھ )٣(َربِِّھ ك أّن فتنبی ر ذل ان الخری بیحًا ك د تس يء ال اهللا بحم ر بش ون )٤("آخ ى. فیك  المعن

ق  اه  وطس ا  الجب ة هللا ،و جدةس ن  الّصوت  حصول ومنزھ ارین م د   بالتسبیح  الخ دیس ،فق والتق

 أصواتھا بحكایة األشیاء سمیةأي ت ر عنھ بھالمفردة على سمت الحدث المعّبجعلت أصوات ا

.  
                                                                                                                                          

َقَسَط آخرون: جاروا،    .َخَرَجْت، وفي المعنى الدیني: َفَسَقْت، وأراد بتلك الطائفة المارقة الخوارج أصحاب الّنْھَرَوان
      .وأراد بالجائرین أصحاب صفین

ة: ١)( ج البالغ ھ  . ٢٩٠-١٦٣/٢٨٩نھ اد: جاعل اطح المھ اد:     س ھ. والِمھ ل فی طھ للعم ھًال وباس طحًا س  .األرضس
ا   األرضالوھاد ـ جمع َوْھَدة ـ: ماانخفض من    ا      .وُمسیلھا فاعل من أسال، أي ُمجري السیل فیھ د: م ع َنْج النِّجاد جم

ي      اإلبانة .األرضارتفع من  ز والفصل، والضمیر ف ا التمیی ھ «: ھاھن ا      » ل ھ تع زًا لذات ھ سبحانھ أي تمیی لى یرجع إلی
  .. شخوص لحظة: امتداد بصر بال حركة من جفن٢عن شبھھا أي مشابھتھا. 

  .١٥السجدة : ٢) (
  .١٥السجدة :  ٣)(
  . ١٤٤:القرآنالمفردات في غریب ٤) (



 
 

 
 

 
 ١٤٢  

 

 احملاكاة الصوتية األولاملبحث 

ھ ﴿ ھ قول ف الطاووس: " ومن ُھ ﴾ یص فَُّح َذَنَب اِل َوَیَتَص ِرِح اْلُمْخَت َي اْلَم ي َمْش َیْمِش

  . )١(" ْھِقُھ َضاِحكًا ِلَجَماِل ِسْرَباِلِھ َوَأَصاِبیِغ ِوَشاِحِھَوَجَناَحْیِھ َفُیَق

ھ:" ھ قول اھد فی ُھ الش رب َفُیَقْھِق ردة ض ذه المف ي ھ ن الضحك"،تحك ا إ،و ًا م ان ھن ن ك

ر أنّ   مجاز ا ال على اعتبار صوت الطاووس ،غی ا ،فبمجرد        ھ ذي وضع لھ ى ال ادر المعن تغ

ھ صورة شخص ضاحك     سماعھا ینتقل ذھن اإلنسان إلى معنى  الضحك ،وترتسم في مخیلت

  . أو نحوه،

ا أنّ    اللغویة  معجماتناوعند مراجعتنا  ین لن ا یتب ردة وداللتھ ا  مستكنھین معنى ھذه المف ھ

 :ُیقال الحكایة بتصریف ُیضاعف ثّم الّضحك من ضرب حكایة التي تعني " " َقْھمن مادة " 

َھ احك َقْھَق ُھ الض ًة ُیَقْھِق ع ّدم إذا َقْھَقَھ وھري  )٢(" ورّج ال الج ة"  :،وق ي القھقھ حك ف  الض

.فتكون داللة المفردة ھي محاكاة  )٣(" بمعنى وَقْھَقُھ َقھَّ: یقال، َقْھ َقْھ: تقول أن ،وھو معروفة

 سنن على ،جریًا األصوات على دالةال باأللفاظ ةحافل ،أو حكایة صوت الضاحك ،ومعجماتنا

بدعًا ؛بل  ھ،فلم یكن اختیار اإلمام لھذه المفردة ومقصدیت صوتھ باسم اللفظ تسمیة في العرب

  .ھو جرٌي على ما جاء عن العرب في مخاطباتھم 

رح    وإذا كان اإلنسان یعبر بواس ن ف ھ م عادة  ،طتھا عن انفعاالت ا  ،وس ة ونحوھ  أو دھش

قصدیة أرادھا العرب ویعني ذلك ین لھذا الضرب من الحكایة كان لالّصوت،فإّن اختیار ھذین 

وھم   ّنأ دء      ھ " لما كان الضحك یكون شدیدًا ،ویت د الب ھ عن وة فی د جاؤ  ،السامع ق اف  فق وا بالق

ون  ، ة؛ألّنھ صوت ینتج عند اصطدام مؤخرة اللسان باللھا ھ ،فعبّ    الّصوت فیتك ھ ق روا عن  ق

  . )٤(والترجیع "،الحكایة بالقھقھة 

                                                
و     .الَمِرح ـ ككتف ـ: الُمْعَجب. والمختال: الزاھي بحسنھ  . ١٦٥/٢٧٩نھج البالغة : ١)( ًا أوھ اس مطلق السِّْربال: اللب

ى     اآلخرالِوشاح: نظامان من لؤلؤ وجوھر یخالف بینھما ویعطف أحدھما على  .صةالِدْرع خا ھ حت ھ ب بعد عقد طرف
دائرتین إحداھما داخل     ة               األخرى یكونا ك ى ھیئ م تلبسھ المرأة عل ا ث ل جزءًا من قرینتھ كل جزء من الواحدة یقاب

      .حمالة السیف
  . ٣/٣٠٧:اللغة في لمحیطا ،وینظر: ٣/٣٤١العین: ٢)(
  . ٣٦/٤٨١،وینظر:تاج العروس: ٦/٩٦الصحاح: ٣)(
  . ٧٦یة في اللغة العربیة:الّصوتالداللة  ٤)(



 
 

 
 

 
 ١٤٣  

 

 احملاكاة الصوتية األولاملبحث 

ردات ،وكی        ي المف وات ف ة األص دت فاعلی ف تجس دم كی ا تق ر فیم ت ویظھ ف أعط

ھ صوتًا     الّصوت أو مغزى وشعورًا معبرًا ،خرج ب ،أو المفردات إیحاًء ،األصوات  ن كون م

  . ھقصدیت،وترشد إلى وتقویھ ،محضًا إلى داللة تحرك المعنى 

  المحاكاة الثانویة .-٢

ة     ابقتھا األولی س س اة بعك ن المحاك وع م ذا الن یر ھ یاق   ف،یس توى الس ى مس أتي عل ت

اً     رداتھوتتوزع على عدد من مف ا الحدَث تصویرًا عام ون   ،بحیث تصّور في مجموعھ ،وتك

ى مستوى    والحاكیة عنھ  كالموسیقى التصویریة المصاحبة لذلك الحدث وع عل ،وُیعّد ھذا الن

وانتشاره في ،لعدم مباشرتھ ي ؛اللغو عمال،وأدّل على جمالیات االست األداء الفني أعمق أثرًا

  . )١(وحدات السیاق

ي تضمّ    فالمحاكاة الث ب الت د التراكی ة ،أو       انویة تعتم ا صفات صوتیة معین ردات لھ مف

ا بو   ،مرتبة ترتیبًا موسیقیًا خاصًا توحي  ر عنھ راد التعبی طة اس أو تحكي للسامع الصورة الم

 )٢(ا بنقلھا إلیھ ووضعھا بین یدیھ قریبة منھ ،أو جعلھ یقتبسھا لحظة من الزمناألصوات ،إّم

ة داخ   وات معین رار أص ارات ،فتك رات ،ل العب نصّ ،أو الفق ب ال ب یكس اء  أو التراكی إیح

،ومن ثّم لمعناه العام  لمعاني مفرداتھ ،ویثیر طاقاتھ اإلیحائیة الكامنة وتفجیر إمكاناتھ الوافرة

فتحقق الموسیقى  أو النّص،ا في ذلك من إیقاع منتظم یطغى على العبارة عّم المشترك فضًال

دي  التي تمّك وعي         ن األلفاظ من تع ذي یتجاوز حدود ال الم ال ى الع وعي إل الم ال ذا  ، )٣(ع وھ

ًا    تصویر لجوّ  ھي النوع من الموسیقى الداخلیة " لیس نغمات مكررة فقط  ؛بل  ى طلب المعن

  .  )٤(والموضوع"،والمخاطب ،للتواصل المستمر بین المتكلم 

ة     إذ یلحظ أن رار أصوات معین ي السیاق    ،تك ا ف ة توزیعھ ي  وكیفی ّكل شبكة   ی التركیب ش

وت غنیًة باإلیحاءات  ة       ؛ألّن " یةالّص رر تكتسب خصوصیة كونی ،وھي   األصوات حین تتك

ة    ة انفعالی نح قیم ى م رص عل یة تح وع   ،خصوص ور لمجم اج الص ى إنت ة عل درة معین وق

                                                
  . ٢٩١-٢٩٠ي:القرآنجمالیات اإلشارة النفسیة في الخطاب  ١)(
  . ١١٧ي في السور المكیة :الّصوت:البناء ینظر٢) (
  (رسالة ماجستیر).١٠٥یة،سعد عزیز:الّصوتینظر:رسائل اإلمام علي (ع) دراسة في البنیة  ٣)(
  . ٢٣البدیع تأصیل وتجید: ٤)(



 
 

 
 

 
 ١٤٤  

 

 احملاكاة الصوتية األولاملبحث 

ات   ّدد للعالم ّل        المحتویات الفكریة بواسطة تنظیم مح ر الجزء الحاصل لك ذلك تعتب ،وھي ب

  . )١(ھذا التنظیم في نسق إیحائي ورمزي"التحوالت الناتجة عن 

راكم  لو وت لمحاكاة الثانویة صوٌر منھا الت ّرر      يالّص دًا یتك ان صوتًا واح ي   ،سواٌء أك ف

د اشترط     ،أم أصواتًا متقاربة في المخارج والصفات   عدة ألفاظ ذا فق وافر    أ.ل احثین ت حد الب

  : )٢(شرطین لكي تتحقق ھذه المحاكاة 

  ة ألفاظ ،یقترب في محاكاتھ من المعنى العام .أو عّد،ظة صوت ما في لف ظھور -١

ي        الّصوت محاولة الربط الدقیق بین صفة   -٢ ھ ف ھ أو یحاكی وحي ب ا ی ھ ،وم ومخرج

ن أصوات الصفیر     ،رخوًا ،أو أو مجھورًا ،سیاقھ الخاص ،كأن یكون مھموسًا  أو شدیدًا ،م

وات ا ،أو  ن أص فات ،إذ    م ن الص ك م ر ذل ى غی ق إل وتة ّن صف إلحل ؤدي  الّص ي  ت دورًا ف

  محاكاة المعنى .

وما نراه ھو أن نجمع بین ما ذكره الباحث وما یمكن أن یمثل صورة من صور 

  ویمكن أن نمثل لھذا النوع بـ:ي .الّصوتالتراكم 

  للصوامت يالّصوتالتراكم  - أ

الصوامت ھي األصوات التي یحصل أثناء النطق بھا تعویق كلي ،أو جزئي لمجرى 

ا في الفم والحلق عند النطق بھا یعترض لھ ھذه األصوات ألّن؛سمیت بذلك  ماإّنوالھواء ،

،والصوامت في اللغة العربیة ھي كل مجرى الھواء  فیضیق معھ والشفتین معترض

 .)٣(األصوات الھجائیة ما عدا األلف ،والواو ،والیاء

                                                
  . ٢٩١ي: القرآنجمالیات اإلشارة النفسیة في الخطاب ١) (
  . ٧٨الكریم: القرآني في الّصوت:من صور اإلعجاز ینظر٢) (
  
وات(مالمبرج):    ٣)( ر:علم األص ام:    ٨٥ینظ وات الع م األص ات   ١١٣-١١٢،وعل وت ،والدراس اء  الّص د علم یة عن

  . ٥٣العربیة:



 
 

 
 

 
 ١٤٥  

 

 احملاكاة الصوتية األولاملبحث 

ر صاحب  بن بشی خطبھا عند علمھ بغزوة النعمان من خطبة  ﴾:﴿ومثال ذلك قولھ 

ر  دي عذره   ، معاویة لعین التم ا یب اس لنصرتھ   ، وفیھ ذّم المتقاعسین عن     ویستنھض الن وی

  .)١("َفَجْرَجْرُتْم َجْرَجَرَة اْلَجَمِل اْلَأَسرِّ َوَتَثاَقْلُتْم َتَثاُقَل النِّْضِو اْلَأْدَبِر ...:"الجھاد

وم عن نص   اء تقجّر واأللم باألسى الكلمات ھذه تفیض امھم  اعس ھؤالء الق رة إم

ررة  و، وات متك ھ ورود أص اھد فی راءالش الجیم وال رار ،ف ك وتتك بح  الّص د یص د ق الواح

فرٍة     الّصوتالزمة موسیقیة ُتخرِِج  ى ش ة  عن كونھ مجرد جرٍس مسموٍع إل ة  محاكاتی جمالی

ة،       ألّن " تحّرك داللة النص وتكّثف ظاللھ، رر تكتسب خصوصیة كونی األصوات حین تتك

وع    ،على منح قیمة انفعالیة وھي خصوصیة تحرص  اج الصور لمجم وقدرة معینة على إنت

ات  المحتویات الفكر ّدد للعالم ّل       ، یة بواسطة تنظیم مح ر الجزء الحاصل لك ذلك تعتب وھي ب

  . )٢(" ورمزي،التحوالت الناتجة عن ھذا التنظیم في نسق إیحائي 

ي ﴿   ام عل ّبھ صوت المتقاعسین عن ا    وھذا ما حصل فعًال فاإلم ال بصوت   ﴾ ش لقت

جر،ثمّ     ب والض د التع ھ عن ن حنجرت ھ م ذي یخرج ل ال ة    الجم یة القل رى مش رة أخ بھ م ش

ل   ة   أالخارجین معھ بمشیة اإلبل المھزولة والمجروحة ،وحذف األداتین إذ جع طراف الجمل

  . والمبالغة ألداء المعنى المحاكاتي المراد،التشبیھیة حالة واحدة في القوة 

 وقّوة، تمّللھم لكثرةقد شكال صورة ومحاكاة  الجیم والراء" "فكأّن األصوات المتكررة 

ذا  ، ،وھو الجھاد في سبیل اهللا ومقاتلة أعدائھم إلیھ یدعوھم ما ثقل من تضّجرھم وسیتضح ھ

  من خالل الحدیث عن مخارج وصفات األصوات المتكررة .

ال    فالجیم صوت قد اختلف في صفتھ بین االنفجاري ، ع ك اكي ،وم واالنفجاري االحتك

ر أنّ   ودة ،غی اة المقص ى المحاك ل عل فین نحص اع  الوص اني ،اتس ف الث ي الوص دائرة  ًاف ل

دم اللسان   المحاكاة ،ف ي  صوت الجیم المركب ُینَتُج بارتفاع ُمق ِھ      ف ى یّتصل ب ار حت اه الغ اتج

رئتین ن ال ارج م واء الخ ُھ الھ زًا خلف أة ، ُمحتج ل االنفصال فج ي  –وال یحص دث ف ا یح كم

                                                
ِفھِ   :َجْرَجْرُتْم ،٣٩/٨٢نھج البالغة: ١)( د َعْس داء   اآلسر  .الجرجرة: صوت یردده البعیر في حنجرتھ عن : المصاب ب

ّدَبَرِة والقرحة   ِو: المھزول من     .الّسَرر، وھو مرض في َكْرَكَرة البعیر، أي َزْوِرِه، ینشأ من ال ل الّنْض َر:  اإلب ، واالْدَب
  .لّدَبرة ـ بالتحریك ـ وھي الَعْقِر والجرح من الَقَتِب ونحوهالمدبور، أي المجروح المصاب با

  . ٢٩١ي: القرآنجمالیات اإلشارة النفسیة في الخطاب  ٢)(



 
 

 
 

 
 ١٤٦  

 

 احملاكاة الصوتية األولاملبحث 

؛إذ ُیعطي ذلك االنفصال البطيء الفرصة لھواِء الرئتین  ولكن ببطء –األصوات االنفجارّیة 

دین   وین المتباع ك بالعض ان " أْن یحت ّدم اللس ار،ُمق بطء "والغ ع  ، ب دث م ا یح و م ى نح عل

  . )١(احتكاكي –انفجاري  ؛لذلك وِصَف بأّنھ صوٌت  األصوات االحتكاكّیة

ن دد م رى ع واتیین وی دثین أّن األص ا:   المح وتین، ھم ن ص ون م ب یتك یم المرّك الج

ّداُل  " ة*،ال یم الُمعّطش د  "والج ي ُنطق واح وت   ف ن ص ب م ھ صوت قری الجزء األّول من ،ف

ب من صوت الشین، أخذ        ، الّدال، أخذ منھ صفة االنفجاریَّة ھ صوت قری والجزء الثاني من

  .)٢(منھ صفة االحتكاكّیة

الفھم    د خ ذا  وق ي ھ رأي   ف ن المحدثین   ال ی    ، عدد م ة ھي الج ّدوا الجیم االنفجارّی م إذ ع

رة    ة المعاص ي العربّی یحة ف دمون  ، الفص َفھا األق ا وص وب:    ، كم رحمن أی د ال ول د.عب یق

وأّول الكلمة ، "جیكارة"الصلب االنفجاري المجھور یوجُد في أّول الكلمة العراقّیة  الّصوت"

  .)٣(" "جمل"الفصحى 

 وكما ننطقھ الیوم في العراق،بقوِلِھ: "الجیم كما یصفھ القدماء ، لنعیميوتابَعھ د.حسام ا

راقیین        وقد نّص، أو االنفجارّیة،داخل في الحروف الشدیدة ، ة الع ي لغ ھ انفجاري ف ى أّن عل

ذي      وفي الفصیح د.عبد الرحمن أیوب دو أن ال ن الزمن...ویب ّدة م ،الذي عاش في العراق م

،وكما ننطقھا في  م یكن یصف الجیم الفصیحة كما وصَفھا القدامىجعلھا انفجاریة احتكاكیة ل

  .)٤(" أو ُمختَلسة،،وإّنما یصُف الجیم السورّیة المشربة صوت الشین، ُمشبعة  العراق

دّ  ور ،و   ویمكن أن نلحظ فیما تق ذي     الّصوت م أّن صوت الجیم مجھ و ال ور " ھ المجھ

یین ،بمرور الھواء المستخرج الّصوتالوترین  إذ إّن اھتزاز، )٥(یان"الّصوتیھتز معھ الوتران 

از  ي   من الرئتین في أثناء إنتاج ھذه األصوات ،یضیف حركة جدیدة إلى حركات الجھ النطق

واج  مصاحبة إلنتاجھا ،والتي تحدث بأثرال وت ھا األم ة تستوجب     الّص ي الحرك ادة ف یة ،والزی
                                                

  . ١٠٤-١٠٣ینظر: مناھج البحث في اللغة:  ١)(
ھم (الجیم ال    امّیة). ینظـر:   * الجیم الُمَعطََّشة: جیم ُمْشَرَبة صوَت الشین، تنَطق في سوریا ولبنان؛ لذا ُیسمِّیھا بعُض شَّ

 .٦٩األصوات اللغوّیة، د.إبراھیم أنیس: 
  . ٣١١-٣١٠وعلم األصوات :،١١٤: (مالمبرج) ینظر:علم األصوات ٢)(
  .١٠٠محاضرات في اللغة:  ٣)(
  .٣١٧-٣١٦: ،د.حسام النعیمي ّیة عند ابن جّنيالّصوتالدراسات اللھجّیة و ٤)(
  .٢١األصوات اللغویة: ٥)(
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 احملاكاة الصوتية األولاملبحث 

زیادة النطق تستوجب الوضوح زیادة األمواج ،وزیادة األمواج تستوجب زیادة في النطق ،و

ور   الّصوت .وھذا )١(السمعي یم    المجھ ھ الج ذي یمثل ا  –ال د    -ھن وب ، فق لیحاكي   رتی اخمطل

صف الحال التي ي على والّصوتبجرسھ  ویرسم الصورة  بصوتھ وفعلھ ،وھو أدّل،الموقف 

  . ن بصوت الجمل األسّرتصف بھا المتقاعسون من الجند ،والمشبھوا

ى   إنتاج صوت الجیم الذي ونلمس في عملیة ُینَتُج بارتفاع ُمقدم اللسان باتجاه الغار حت

رئتین      ن ال ارج م واء الخ ُھ الھ ِھ ُمحتجزًا خلف مّ ،یّتصل ب بطء   ث ل االنفصال ب اع یحص ،ارتف

ویلھم  م ،ع اه رأي إم   ،ومللھ رأیھم تج تبداد ب ھم باالس ى أنفس م عل ھم ،وانغالقھ امھم وتقاعس

ُیعطي الفرصة لھواِء الرئتین البطيء  االنفصال حصول أّن ثّمم .ھم وضعفھخوائ وقائدھم ،ثّم

ًا         ،وكأنّ  أْن یحتك بالعضوین المتباعدین ین الحین واألخر واعظ یھم ب ام إل ل عودة اإلم ھ یمث

  وطاعة ربھم .،،ومنبھًا ،ومرشدًا ،كي یفیئوا إلى رشدھم 

ي   ،دال ب الجیم من صوتي ال    وإذا أخذنا بما رآه بعض األصواتیین من تركّ  والجیم ف

ى التصلب     دل عل رب     )٢(نطق واحد ،فالجزء األول الدال مجھور شدید ی اني یق ،والجزء الث

تھم      على التفشي ،فكأّن من صوت الشین ویدّل  وتفشي ،ھ یحكي عن غلظة طبعھم وشدة تعن

  لینطبق تمام االنطباق علیھم . الّصوتاستدعى اإلمام أن یختار ھذا  مّماھذا األمر فیھم 

ذي    وإذا راء ال ین طرف اللسان         ھمخرج انتقلنا إلى صوت ال ن ب ون م من مخرج الن

یبویھ     مّماو د س ا عن ق الثنای د المحدثین   ، )٣(فوی ة عن اء طرف اللسان      )٤(أو اللث رر التق ،ویتك

أو ثالثًا في حین یكون ،باللثة كأنّما یطرق طرف اللسان حافة الحنك طرقًا لینًا یسیرًا مرتین 

رئتین    مسترخیًا في طریق -ما عدا طرفھ –ان ما تبّقى من اللس ن ال  مرور الھواء الخارج م

ة االتصال         ، رار عملی راء بسبب تك ع ال المرور م ین طرف    ،فالھواء یستمّر ب واالنفصال ب

باه      ن أش راء م بحت ال معي أص وح الس ّوة الوض تمرار وق ذا االس بب ھ ة ،وبس ان واللث اللس

م     الحركات ،وبسبب استرخاء الجزء األكبر من د الف زًا  یجھ إنّ ،اللسان الذي یستدعي تحف  ف

                                                
  .  ٣٥-٣٤لى علم األصوات:ینظر:المدخل إ ١)(
  . ٦٣ینظر:تھذیب المقدمة اللغویة: ٢)(
  . ٤/٤٣٣ینظر:الكتاب: ٣)(
  . ٤١٤ینظر:علم األصوات: ٤)(
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أّما من ،صوت الراء صوت صعب النطق ،ولذا یصعب على بعض الناس إخراجھ صحیحًا 

   .)١(فالراء صوت  مجھور واضح في السمع،جھة الوضوح السمعي 

ي غیر مركب ،وكالھما ذو ھ مجھور كّلفھو والجیم یشتركان في الجھر ،غیر أّن

وعویلھم ،وتقاعسھم ،صوت القوم ،فإذا كان الجیم قد كشف عن علّو  وضوح سمعي واضح

على التكرار وشیوع  كشف عن تكرار فعلھم وشدة اتصافھم بھ ؛ألّنھ یدّل ،فإّن الراء

یوحي ویحاكي حالھم وتكرار فعلھم ،في التواكل  مّما، )٢(الوصف ،ودیمومة الحدث

  والتردد مرة بعد أخرى .،والتخاذل ،

تكشف  ھا أّن بھ بضرباتھ المتتالیة على اللسان في أثناء النطق لیة إنتاجھونلمس في عم

دھا ھ     ان یكاب ي ك ة الت طرابات الدائم ن االض ون ع اوالتھو،ؤالء المتقاعس ررة  ممح المتك

ن   أّن السیما ،و مرات في السیاق ستویعّزز ذلك تردد صوت الراء لالنھزام من الواقع ، م

ق ضر   "یتّم إذ، صفاتھ النطقیة التكرار ة ضربات      ب طرف نطقھا عن طری ي اللِّث اللسان ف

ّررة"  راره یحاكي استمرار    )٣(متتالیة مك أّن تك أرجح   ھم ، وك ي الت ذھاب    ف ي ال اعس ف ،والتق

لّ  ھ ؛ولع اد وعدم تمرار  للجھ ال   اس ة االتص رار عملی بب تك راء بس ع ال المرور م واء ب الھ

  یضًا.أالخذالن ،یوحي بھذا التردد و واالنفصال بین طرف اللسان واللثة

البنیة الصرفیة  ین المكررین ،یظھر لنا أّنالّصوتوإذا أردنا استیحاء داللة محاكاة 

وانسجام أصواتھا عن الحدث  ،ر عن محاكاتھا " تعّب َجْرَجْرُتْم َجْرَجَرَةوالراء في " ،للجیم 

  المقصود ،من خالل تكرار البنیة المقطعیة للمفردة .

الجیم یحمل حركة الفتح أي الصائت القصیر ،والراء  ّنرى من ناحیة الصوائت أأو

والنشاط ،ة درة اإلمام إلیھم المتصفة بالحركأو یحاكي مبا،یحمل السكون ،وھذا یوحي 

"  َجْر َجْروالتخاذل ،من خالل حركة السكون " ،والسكون ،واالنفتاح ،وھم یقابلونھ بالعدم ،

  حركة سكون حركة سكون .

                                                
  . ٧٢ینظر:علم األصوات اللغویة:١) (
  . ١٥٠یة في اللغة العربیة:الّصوتینظر:الداللة  ٢)(
  .٣١٧اللغوي:  الّصوتدراسة ٣) (
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َبِل اْنَدَمْجُت َعَلى َمْكُنوِن ِعْلٍم َلْو ُبْحُت ِبِھ َلاْضَطَرْبُتْم ...:" ﴾ یضًا قولھ ﴿أومنھ 

  . )١(" اْضِطَراَب اْلَأْرِشَیِة ِفي الطَِّويِّ اْلَبِعیَدِة

دث    اة الح ا محاك س فیھ ررة ،نلم وات متك ھ ورود أص اھد فی ھ ،الش روزه فی وب

ا: اء وھم اد والط ذان  الض وت،وھ وات اإل الّص ن أص ا م ّرف  ان كالھم اق .ویع وتطب  الّص

ع     الّصوتھ: المطبق بأّن ك ،م ى الحن الذي یتخذ اللسان عند النطق بھ شكًال مقعرًا منطبقًا عل

ة             تصّع یال ،وھي أربع وراء قل ى ال ك ،ورجوع اللسان إل ھ نحو الحن د أقصى اللسان وطرف

  .)٢(أصوات: "الصاد ،الضاد ،الطاء ،الظاء"

م "مطبق" ،ھذا الوصف دید ،مھموس مفّخفالطاء صوت أسناني لثوي ،انفجاري ش

ھ صوت جمع المتقدمون على وصفھ بأّنأ،وفي النطق القدیم فقد  )٣(في ضوء النطق الحدیث

م یشبھ في تكوینھ صوت .والضاد صوت أسناني لثوي ،انفجاري ،مھموس مفّخ)٤(مجھور

ركة الطاء في حركة أعضاء النطق عند المخرج ،وعند الطبق والحلق ،ویخالفھ في ح

یحدث معھ ما یحدث مع صوت الدال الذي یشبھ صوت  حیثاألعضاء عند الحنجرة ،

ھ حین النطق بھ ینطبق اللسان على الحنك ّنإإذ ،الضاد في حركة األعضاء عند المخرج 

  .  )٥(مقعرًا شكًال األعلى متخذًا

 ة ثّمفي منطقة معین ءاالنفجاري الذي ھو انحباس الھوا الّصوتیفاد من عملیة إنتاج 

انفجاره ،إلى خارج الفم مكونًا صوتًا انفجاریًا ،امتناع إخبار اإلمام عن األمر الذي ینطوي 

" أداة االمتناع المتناع ،التي أصبحت لوعلیھ خشیة االضطراب ،وكأّنھ یحاكي األداة " 

ممھدة لنتیجة صورة االضطراب غیر الحاصل ،فاالضطراب یعني التحرك والموجان بغیر 

 ونحوه والبحر، بعضًا بعضھ وضرب، انتظام غیر على تحرك :اضطرب یقال:"انتظام ،

                                                
  .االْرِشَیة: جمع ِرشاء بمعنى الحبل ،: انَطَوْیُتانَدَمْجُت . ٥/٣٦نھج البالغة: ١)(
  . ٦٨األصوات اللغویة:،و ١/١٩٤والمقتضب:، ٤/٤٣٦ینظر: الكتاب: )٢(
  . ٦١،وعلم األصوات اللغویة: ٩٤ینظر:مناھج البحث في اللغة:٣) (
  . ١/٧٥،وسر صناعة اإلعراب: ٣/٤٠١،واألصول في النحو: ٤/٤٣٤ینظر:الكتاب: ٤)(
  . ١٤٧صوات اللغویة(الخویسكي)ینظر:األ ٥)(
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 اختلفت بینھم الحبل اضطرب ویقال، فاھتز رخاوة مع طال والشيء، ختلا واألمر، تموج

  .)١(" تضاربوا والقوم، آراؤھم وتباینت، كلمتھم

ة ف    یتالءموھذا المعنى  ى" الملك ي الصفة  مع داللة صوت الطاء الذي قیل:إّنھ یدل عل

ل :     )٢(،وعلى االلتواء واالنكسار" نھم ،وقی تمكن االضطراب م یم    إّنوھذا یوحي ب و تفخ ا ھ م

د       ، للتاء الرقیقة ق ویضخم ،الب ي الرقی نفخ ف دما ی ا ھو مجوَّف        أنوعن ى م ھ عل نحصل من

لھ إیحاء بصري من الضخامة بین ،وھكذا كان صوتھ أشبھ ما یكون بضّجة الطبل ،كالطبل 

.  )٤(مع داللة صوت الضاد الذي یدل على" الغلبة تحت الثقل" یتالءم،و )٣(لفلطحةوا،التكّور 

التھم          وكّل وحي بجرس صوتي ضخم ،یصور ح ذه الصفات ت وشدة تموجھم واختالل    ،ھ

  وسوء سلوكھم تجاه إمامھم المفترض الطاعة .،عقیدتھم 

د   َمقوم ،وِلفي غیر صالح ھؤالء ال ةوكأّن اإلمام لم یبح بما علم ؛ألّن النتیج ن بع ا لھ م

م   ،نظر یقتضیھ  ذا العل ویملیھ علیھ الواجب المكلف بھ تجاھھم . ولنا أن نتساءل عن  نوع ھ

  اإلخبار بھ ؟ . ﴾﴿ومعناه الذي خشي اإلمام أمیر المؤمنین،

ًا    ذكر الشارح الخوئي في شرحھ لنھج البالغة ث ًا رابع ھ  رّجالثة أراء واستظھر رأی ح

  :)٥(علیھا

زاع       ،إشارة إلى الوصّیة التي اختّص بھا إّنھ  -١ رك الّن ر بت ا األم ان من جملتھ وقد ك

  االختالف . مبدأفي 

المانع من سرعتھ إلى ما فیھ المفسدة والموجب  األمورإّن المراد بھ علمھ بعواقب  -٢

  لتوقفھ على ما اقتضتھ المصلحة .

ي   إّنھ أراد بھ علمھ بأحوال اآلخرة وأھوالھا ،یعني أّن اّل -٣ ة ف ذي یمنعني من المنافس

رة   م اآلخ ن عل ھ م ت علی ا انطوی تغالي بم ھ اش ال علی ر والقت ذا األم اھ م  مّم ھ لك و أظھرت ل

                                                
  . ٥٣٦:الوسیط المعجم١) (
  . ٦٤تھذیب المقدمة اللغویة: ٢)(
  . ١١٩:ینظر:خصائص الحروف العربیة ینظر: ٣)(
  . ٦٤تھذیب المقدمة اللغویة:٤) (
  . ١٤١-٣/١٤٠ینظر: منھاج البراعة: ٥)(
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واب    ،من العقاب  الضطربتم اضطراب الحبال في اآلبار خوفًا ى الّث ذھ ،وشوقا إل ا  ول لتم عّم

  أمر الّدنیا . يأنتم فیھ من التنافس ف

بھ ھو ما أعلمھ النبّي  أقول :واألظھر عندي أّن المراد-٤   من  اإللھيبالوحي

ى           ھ عل ھ وآل ھ علی ده صلوات الّل ى دوران رحى الضاللة بع جریان حكم القضاء الّالزم عل

ى     أمیةقطبھا إلى رأس خمس وثالثین من الھجرة ،ثّم قیام دولة بني  ا عل على ما یجري فیھ

اس        المسلمین والمؤمنین من العذاب األ ي العّب ى بن ة أعن ك الفراعن ّم مل لیم والّنكال العظیم ،ث

  .على ما یبتلى بھ الّناس فیھ من الفتن والمحن ،ولعّل ھذا الوجھ أقرب

ا الرأي الرابع ففیھ م مع سیاق الخطبة ،أّمتتالء ضعیفة ال والذي أراه أن اآلراء الثالثة

طبة في ضوء مراجعتھا واستكناه ونلتمسھ من سیاق الخ،شيء من الصحة ،والذي نمیل إلیھ 

یة المحاكاتیة ،وانسجامھا التي تحاكي الحدث أن ھذا الّصوتمعناھا ،وفي ضوء المعطیات 

العلم مختص بأمیر المؤمنین وحالھ ،وإخباره ببعض المغیبات ،وما یتعرض لھ مستقبل 

ق للنص الدعوة اإلسالمیة ،ودلیلنا على ذلك ھو عنوان الخطبة ومحتواھا الكامل الساب

ا قبض رسول اهللا لّم ﴾﴿ لھ ومن خطبة المختار:   وأبو سفیان ،وخاطبھ العباس

وفیھا ، ت البیعة ألبي بكر في السقیفةوذلك بعد أن تّم -لھ بالخالفة  بن حرب في أن یبایعا

َواَج اْلِفَتِن ِبُسُفِن النََّجاِة َأیَُّھا النَّاُس ُشقُّوا َأْم: "-ویبین عن خلقھ وعلمھ،ینھى عن الفتنة 
َوَعرُِّجوا َعْن َطِریِق اْلُمَناَفَرِة َوَضُعوا ِتیَجاَن اْلُمَفاَخَرِة َأْفَلَح َمْن َنَھَض ِبَجَناٍح َأِو اْسَتْسَلَم 

ِت ِإیَناِعَھا َكالزَّاِرِع ِبَغْیِر َفَأَراَح َھَذا َماٌء آِجٌن َوُلْقَمٌة َیَغصُّ ِبَھا آِكُلَھا َوُمْجَتِني الثََّمَرِة ِلَغْیِر َوْق
َفِإْن َأُقْل َیُقوُلوا َحَرَص َعَلى اْلُمْلِك َوِإْن َأْسُكْت َیُقوُلوا َجِزَع ِمَن اْلَمْوِت َھْیَھاَت َبْعَد  َأْرِضِھ

مِِّھ َبِل اْنَدَمْجُت َعَلى اللََّتیَّا َوالَِّتي َواللَِّھ َلاْبُن َأِبي َطاِلٍب آَنُس ِباْلَمْوِت ِمَن الطِّْفِل ِبَثْدِي ُأ

  .)١("َمْكُنوِن ِعْلٍم َلْو ُبْحُت ِبِھ َلاْضَطَرْبُتْم اْضِطَراَب اْلَأْرِشَیِة ِفي الطَِّويِّ اْلَبِعیَدِة

وٌل    القرآن﴾ یخبر بمستقبل الدعوة اإلسالمیة بما ذكره وكأّنھ ﴿ ٌد ِإالَّ َرُس َوَما ُمَحمَّ
ُسُل َأَفِإن مَّاَت َأْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمن َینَقِلْب َعَلَى َعِقَبْیِھ َفَلن َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِھ الرُّ

                                                
ون،ال یستسا      . ٣٦-٥/٣٥نھج البالغة: ١) ( م والل ر الطع ُن: المتغی ة   واإلشارة غ، االِج ى الخالف ا: نضجھا    .إل إیَناُعھ

  .وإدراك ثمرھا
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م    اإلمام  ّنفإعن ذلك  .فضًال )١( َیُضرَّ الّلَھ َشْیئًا َوَسَیْجِزي الّلُھ الشَّاِكِریَن ذا العل د بھ " یری

ي  رار النب أس  ي خّص ھ:   الت ره ،وقول ا دون غی ھ علیھ ا ،وائتمن ھ  "ھ بھ ت ب و بح ل

النبي  أن إلى ھ یومئكأّن " الضطربتم     َّذین ظن  أخبره عن حقیقة بعض الصحابة ال

ل ا  الناس بھم خیرًا یھم    وھم عند الّلھ من شرار خلقھ . . ومن كان یظن بأھ اه السود ،وف لجب

 ن الدین ،أو یظن بعائشة فراش النبي أن تركب الجمل ،وتحرضأن یمرقوا ممن الصحابة ،

ھ     المسلمین على أن یذبح بعضھم بعضًا ،أو یظن بالزبیر ،وھو حواري رسول الّل  

قیفة ؟        الناس حبًا كان أشّدابن عمتھ ،و یحارب علیًا أْن وم الس ھ شھر السیف ی ن أجل لھ ،وم

وان       .ویؤید ما اخترناه من ائلھ بعن ار من رس اب المخت ن   "تفسیر العلم ما جاء في النھج ب م

ھ:    "دعاء لھ  و قول ن استسلموا            "،وھ ا أسلموا ،لك رأ النسمة م ة ،وب ق الحب ذي فل و ال ف

   . )٣(، )٢("،وأسروا الكفر ،فلما وجدوا أعوانا علیھ أظھروه

ذین  ار ھ ي اختی م إّن ف وتث اء الّص ي البن عھما ف وتین ووض ة ي لالّص ردة ،دق ذه المف ھ

ة تحمل محاكاة ر اإلمام بلفظ" اضطربتم " دون تحركتم ،لما في األولى من دّقاختیار ،إذ عّب

رق حال الناس لو اخبر ،ال توجد في الثانیة ،قال أبو ھالل العسكري :" ین  الف  االضطراب  ب

 قالی ضرب، من افتعال وھو مختلفتین جھتین في متوالیة حركات االضطراب أن: والحركة

 فیما مكروھا إال االضطراب یكون وال، فیتمحص بعضا یضرب بعضھ كأّن الشئ اضطرب

و ھ ھ ة فی ر أو حقیق ة، غی رى أال حقیق ھ ت ال أن طربت یق فینة اض طرب الس ال واض د ح  زی

ة  ولیس مكروه ذلك وكل الثوب، واضطرب ذلك  الحرك وحي      )٤("ك ذه األصوات ت أّن ھ .وك

  ا األمر واتساعھ .وفخامة ھذ،ر عن عظمة وتحاكي وتعّب

  للصوائت يالّصوتالتراكم  -ب
ھا األصوات المجھورة التي یحدث في تكوینھا أن یندفع یمكن تعریف الصوائت بَأّن

أو ،دون أن یعترض مجراه عائق یسّده من والفم ،الھواء في مجرى مستمر خالل الحلق 

                                                
  .١٤٤آل عمران : ١) (
  . ١٦/٤٧٤نھج البالغة:ك ٢)(
  . ١١٠-١/١٠٩في ظالل نھج البالغة:٣) (
  . ٥٥-٥٤الفروق اللغویة ،أبو ھالل العسكري: ٤)(
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أدى إلى أن تكون أشّد ذي األمر الیضیقھ تضییقًا من شأنھ أن یحدث احتكاكًا مسموعًا ،وھذا 

  . )١(األصوات اللغویة وضوحًا في السمع

األلف " يوھ " ،وطویلة والضمة،والكسرة ،الفتحة وتقسم على نوعین قصیرة وھي" 
" ویسمیان الواو والیاء،وھذا النوع إّما أن یكون أصوات لین كما في ""  والواو،والیاء ،

صوائت ،أو أنصاف الحركات ،أو أنصاف :اللینتین ،وأشباه أصوات اللین ،وأنصاف ال

  .)٢(الصوامت ؛ألّن الواو والیاء المتحركة ،أو الساكنة مسبوقة بفتحة أي صائت قصیر

ال  الّصوت قد سمیت بأصوات المّد "ألن مّد "،فاأللف والیاء والواوّما أصوات مدّ "أو

" في الصامتةلتھا "،وتختلف ھذه األصوات عن مقاب )٣(فیھّن " یكون في شيء من الكالم إّال

وامت         دى الص ن م د م داھا أبع مع فم ي الس وح ف دیدة الوض ا ش ذه   ،كونھ ت ھ ا كان وربم

الخصیصة سبب كثرتھا في الكالم العربي فھي دائرة فیھ دورانًا واضحًا وكبیرًا ؛ألّن صفة  

وب          ،امتدادھا  ى شغاف القل ى أن تتخطى األسماع إل ادرة عل ا ق ّدتھا جعلتھ وتصویتھا مع ح

  .)٤(وشعوره موقعًا فیھ التأثیر البالغ،في وجدان المتلقي  فتقع،

إالَّ ، في العربیة یفوق عدَد المھموساتالمجھورات  إبراھیم أنیس:أنَّ عدد ،د.ویَرى 

،فاالستعمال  )٥( ،وإنَّما بنسبة شیوع كلٍّ من النوعین في الكالم بالعدد أنَّ الِعبرة لیست

السبب الذي یجعل  یبیِّن ،ثّم دورانھ في الكالم وكثرة،للصوت ھو الذي یحدِّد شیوعھ 

اللغویة في اللغات كلھا  "فالكثرة الغالبة من األصوات ًاالمجھور أكثر شیوع الّصوت

اللغة أھمَّ عنصرھا الموسیقيِّ وَرنینھا  ،وإال فقدت ،وِمن الطبیعي أن تكوَن كذلك مجھورة

،فاألصوات المجھورة ھي  )٦("لھمسوالجْھر وا الصمت الخاص الذي نمیِّز بھ الكالم من

  . التي تحافظ على تنغیم اللغة

او ا مّم د رأین بق فق وائت ل أّن س راكم الص ّوتاتأو ،ت ر المص ّین أث یاق مع ي س ي  ًاف ف

ّد   أل ،وال یخفى أّن محاكاة المعنى واإلیحاء بھ ن تراكم   و،صوات الم ا ُیلحظ م ا  م وت ھ ي الّص

ة عالیة في اإلسماع نتیجة عدم احتكاكھا مع أي األصوات من قّو ھذه ،وما تمتلكھي صوروال
                                                

  ٢٤:ي أصوات المد العربیةدراسة ف -في األصوات اللغویة  ،و٨٠-٧٩ینظر:علم األصوات العام،بسام بركة: ١)(
  . ١٦٣،وعلم األصوات: ٥٥یة عند علماء العربیة:الّصوت) ینظر:الدراسات ٢(
  .١٠١الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التالوة : ٣) (
  . ١٣٠یة عند علماء العربیة:الّصوت،و الدراسات ٩١ینظر:علم األصوات اللغویة: ٤)(
  . ٢٢ : األصوات اللغویةینظر: ٥)(
  . ٢٢نفسھ: المصدر  ٦)(
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وكلُّ ذلك أّدى إلى أن ،المحاكاة الثانویة  ة منصورو،داللة محاكاتیة  عائق في جھاز النطق

ولعّل ، ،ولھا قدرة على االستمرار أصواتًا موسیقیة منتظمة قابلة للقیاس ھذه الصوائتتكون 

ي    أن یستمر أیة مدة ممكنة تسمیة المّد جاءت من أّن في مقدور صوت المد ؛لكونھ یحدث ف

  .)١(والشفتین وضعًا خاصًا، حقیقة أمره من اتخاذ اللسان

اللَُّھمَّ ِإنَّا َخَرْجَنا ِإَلْیَك َنْشُكو ِإَلْیَك َما َلا :" ﴾﴿ومن أمثلة ورود ھذه الصوائت قولھ 
َأَجاَءْتَنا اْلَمَقاِحُط اْلُمْجِدَبُة َوَأْعَیْتَنا اْلَمَطاِلُب َیْخَفى َعَلْیَك ِحیَن َأْلَجَأْتَنا اْلَمَضاِیُق اْلَوْعَرُة َو

 َوَلا َتْقِلَبَنا اْلُمَتَعسَِّرُة َوَتَلاَحَمْت َعَلْیَنا اْلِفَتُن اْلُمْسَتْصِعَبُة اللَُّھمَّ ِإنَّا َنْسَأُلَك َألَّا َتُردََّنا َخاِئِبیَن

  . )٢(" َلا ُتَقاِیَسَنا ِبَأْعَماِلَناَواِجِمیَن َوَلا ُتَخاِطَبَنا ِبُذُنوِبَنا َو

والطویلة تحاكي حالة ضعف ،الشاھد فیھ ورود مجموعة من الصوائت القصیرة 

ل ما یطالعنا بعد ذكر التسمیة المباركة هللا إلى ربھ وخالقھ ،فأّو ھولجوئ،واستكانة الداعي 

یعة ھذا الصائت ،تنسجم مع " ،وطب ِإنَّاة " في " الكسر،الصائت القصیر " ّالّلھموھو المنادى 

ُیعّد نكسار ومحاكاتھ لال،وتمثیلھ ،ھذا الصائت القصیر  لرقة ثّم إّن،محاكاة معاني التضرع 

،وھذا یالئم ما  ،والدعاء بكاء داخلي وابتھال إلى اهللا بقلب خاشع أقرب األصوات إلى البكاء

  ھم فیھ من حال تضرع الستجابة الدعاء .

ي  داللیة محاكاتیة انسجامیة قصدیة صوتیةي أجد ولعّل ي      ف ذه الصوائت ،فھ ار ھ اختی

دون وجود أي عائق یمنع خروج الھواء من الفم حّرًا من  تنماز من الصوامت بنطق مفتوح 

د    ،كما تنماز بأّنھا أقـوى األصوات وضـوحًا في السمـع طلیقًا ین العب ،وكأنھ الیوجد حاجز ب

َیْعَلُم إّنُھ  منخفضًا ؛ألّنھ  عالیًا أم واء أ كانفصوتھ مسموع س ءوربھ حین یخلص في الدعا
ل    )٣(اْلَجْھَر َوَما َیْخَفى  مْ    :،وھو سبحانھ القائ َتِجْب َلُك وِني َأْس ذه   ،لكنّ  )٤( اْدُع ار ھ ھ یخت

اء   أي –على شدة فاقتھ ،وتقربًا الستجابة دعائھ ،وھذا الصائت  األصوات لیدّل صوت   -الی

ق صائت     ،یتعالى صوت االنكسار   سفل ،ثّممنخفض یحكي المد إلى األ والخشوع عن طری

ي"   ف ف ا األل ا ، َخَرْجَن ا  ،َأْلَجَأْتَن ا ،َوَأَجاَءْتَن ا ،َأْعَیْتَن عف  " لی َعَلْیَن ار ،وض اكي سعة االنكس ح

                                                
  .٣٧، ٢٥ـ ٢٤: ،د.غالب فاضل المطَّلبي دراسة في أصوات المّد العربیة،في األصوات اللغویة ینظر: ١)(
ك ـ          . ١٤٣/٢١٥نھج البالغة:   ٢)( َوْعرة ـ بالتسكین وال یجوز التحری ھ   .الصعبة  :المضایق ال ھ أجاءت ھ إلی  .: ألجأت

  .الواِجم: الذي قد اشتد حزنھ حتى أمسك عن الكالم .تالحمت: اتصلت .ِحلةالَمقاِحط: جمع َمْقَحطة، وھي السنة الُمْم
  . ٧األعلى :  ٣)(
  . ٦٠غافر :  ٤)(
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یعود إلى التبرك  ،ثّم )١(واالمتداد إلى األعلى،من االستطالة  الّصوتاز بھ ھذا نملما ی؛الحال 

اللَُّھمَّ ِإنَّا َنْسَأُلَك َألَّا َتُردََّنا َخاِئِبیَن َوَلا ي " الّصوتواالنخفاض ،والعودة إلى التضرع باسم اهللا ،
ا     " رفع صوتھبعدھا یعود إلى "  َتْقِلَبَنا َواِجِمیَن َنا ِبَأْعَماِلَن ا ُتَقاِیَس ُذُنوِبَنا َوَل ا ِب "  َوَلا ُتَخاِطَبَن

اء ، ھ العط ھ ،ولیمنح ف رب تدرار عط وفیالس رٌب  ؛ رال ھ ض دعاء بطبیعت ید ألّن ال ن النش م

،وال یكون وقعھ حلوًا في نفس المتضرع إّال بأن یكون مصحوبًا بشٍيء   الصاعد إلى السماء

ن      ؛ ،واالمتداد المنساب ،والرّنة الخاصة يالّصوتمن التقطیع  داعي م س ال ي نف ا ف لیناسب م

  . مشاعر إنسانیة

ار    نص المخت ي ال ر ف ا النظ ا أنّ  وإذا أمعن ر لن یر   ظھ ائت القص تح"الص ر  "الف أكث

وات  د ورد"ورواألص ة  ٨٩دًا ،فق رة مقارن ر"م رة ،و٢٣"بالكس م"م رة ،٢٠"الض ذا "م وك

ھ یحاكي جو االستعطاف   ّنأعلى  وھذا یدّل، الصائت الطویل األلف إذ فاق أقرانھ في النّص

  ھ .وجزیل امتنان،واألمل المفتوح في أن یمنح اهللا سائلیھ كریم عطائھ 

اللَُّھمَّ ِإنِّي َقْد َمِلْلُتُھْم َوَملُّوِني َوَسِئْمُتُھْم َوَسِئُموِني : " ﴾﴿ ومن األمثلة األخرى قولھ
ُح فِ     اُث اْلِمْل ا ُیَم وَبُھْم َكَم ْث ُقُل مَّ ِم ي اللَُّھ ّرًا ِمنِّ ي َش ِدْلُھْم ِب ْنُھْم َوَأْب رًا ِم ْم َخْی ِدْلِني ِبِھ ي َفَأْب

  . )٢("اْلَماِء

والطویلة التي تحاكي حالة أمیر ،اھد فیھ ورود مجموعة من الصوائت القصیرة الش

 الّلھ دین حیاض عن والّذّب، بالجھاد لھم األمر ھمن تكّرر ما لكثرةومھموم ؛،حزین منكسر 

 مّلھمحتى  فیھا والبقاء، وزخارفھا بالّدنیا المشغولة قلوبھم عن والمنافر، ئع قومھلطبا المنافي

 في وصالبتھ، وعدلھ، إلخالصھ؛ وسئموه ،ومّلوه وشقاقھم، ونفاقھم، یانتھملخ؛ وسئمھم،

 من مع ،ویجعلھم شاكلتھ على الذین مع یجعلھ أن سبحانھ الّلھ دعا ھذا أجل ومن، الّلھ جنب

  . شاكلتھم على ھو

 ﴾﴿یساعدنا على معرفة ھذا المعنى المحاكاتي ظاھر األصوات الصائتة ،إذ ابتدأ 

 " بعد نداء ربھ وإلھھ ،تبعھ صائت كسر آخر یالئم یاء المدِإنِّي لقصیر في "بصائت الكسر ا

"للمتكلم" التي تساوي من حیث الكمیة ضعف صائت الكسر ،وھكذا تعلو نغمة الحزن 

الفتح ،والضم " والقصیرة "والیاء،الواو والسأم من ھؤالء القوم بتتابع الصوائت الطویلة "،

                                                
  . ٩٧ینظر:خصائص الحروف ومعانیھا: ١)(
  . ٢٥/٥٨نھج البالغة:٢) (



 
 

 
 

 
 ١٥٦  

 

 احملاكاة الصوتية األولاملبحث 

 ،ُقُلوَبُھْم ،ِمنِّي ، ِبي،ِمْنُھْم ،َأْبِدْلِني ،َسِئُموِني َ،َسِئْمُتُھْم َ، َملُّوِنيَ، َمِلْلُتُھْم " في:،والكسر
  . ٢٣= والفتح، ٢٠= الكسر،و، ١٦=الضمإذ تكرر . ُیَماُث

ما ھي إّال إشارات إلى آھات حزیٍن یستذكر جراحات    المتجمعة في النّص فالصوائت

المتخاذلین  ،ویمأل آذاَن المتھمین اهللا من جھة وُیطیل في بّث شكواه إلى والحاضر، الماضي

تنكار      ،والعاصین ة االس ى دالل ن    ،بأصواٍت ذوات دوي خاص یبعث عل ف م ع العنی والتقری

  ترّددًا ووضوحًا في السمع. األصوات  أشّدطة ھذه األصوات التي ُتعد بواس جھة أخرى

على االنفعال المؤثر  یدّل الیاء،و النفعال المؤثر في الظواھرا على یدّل الواوفصائت 

لباطنة لداللة این لتحاكیا الحدث ،وترسما صورتھ ،فاالّصوت،فاجتمعت داللة  )١(في البواطن

فطفت بھ على السطح ،أخرجت األلم المكبوت ،والحسرة المتقطعة إلى االنفعال الظاھر 

  لیكون حاكیًا عنھا . 

قد تحولت من  ﴾﴿إلمام علي تقدم أّن محاكاة األصوات لمعانیھا عند ا مّماظھر وی

قصدیة ؛ألّن " األلفاظ لة الإلى لبنة من لبنات الدال،كونھا وسیلة في األداء االقناعي الخطابي 

بشكل  الّصوتدون معاناة ،فاإلمام یتوافر على من تشق الطریق إلى داللتھا  ﴾﴿عنده 

عة حركیة حیة ،ویعود بارع یسبغ علیھ من روحھ طاقة تختزن القدرة الكافیة على منح الطبی

  .  )٢(یة ،وقیمھا الجمالیة"الّصوتذلك إلى معرفتھ الواسعة بأسرار اللغة 

وات         ت األص ف أعط ردات ،وكی ي المف وات ف ة األص ید فاعلی ن تجس ًال ع أو ،فض

من كونھ صوتًا محضًا إلى داللة  الّصوتأو مغزى وشعورًا معبرًا ،خرج ب،المفردات إیحاًء 

  . ھقصدیت،وترشد إلى  وتقویھ،تحرك المعنى 

                                                
  .٩٨-٩٧ینظر:خصائص الحروف ومعانیھا: ١) (
  . ١١٠یة:الّصوترسائل اإلمام علي (ع) دراسة في البنیة  ٢)(



  
  
 
 

 
 ١٧٧  

 

 التوازي  املبحث الثالث

  
 فھو الوسیلة،في حیاة اإلنسان  وفّعاًال، كبیرًا یؤدي دورًا الّصوتإذا كان  

لتواصل بین البشر وا،بھا التخاطب  یتّم ياألساسیة ،واألداة العظمى اّلت

ویصف ما یدور ،طتھ یعّبر المرء عّما یجول في خاطره سا،وھو اّلذي بو

 نیة األساسیة للّدرسل البغجتماعیة ،ویشا،ونفسیة ،و أحداث لغویة حولھ من

وكتابیة ، ةطقیوعملیة ،ووظـیفة ن،من قیمة إجرائیة لھ ا َمِل؛الّلـغوي 

  . مستقِبلالو،باّث المستدیمة بین  وعالقة،

   

ة    ومن،ي حالة طبیعیة في لغتنا العربیة الّصوت يالتواز ّنإلذا ف ا العربی لغتن

نٌ ، ل وف ي جمی ك ف بالغ ال ش ي ال  ّنإ،وب اھرة ف ذه الظ ا شیوع ھ د عنایتھ ة ،یؤك عربی

ذي ی الّصوتواالنسجام ،بالموسیقى  ا    ض ي ال ق الخاص بھ ة    ؛ألنَّفي الرون ا العربی لغتن

ى المجاورة     ،" ذات نغمة موسیقیة من طراز خاص وم عل وازي یق ل  فمبدأ الت ،والتماث

  .)١(والسیما في النثر"،ي" بین بنیتین فأكثر الّصوت"االنسجام 

 ما،و الّلغة طةسات اإلنسان منذ أن بدأ یتواصل بویة رافقالّتوازي ،ظاھرة خطاب ظاھرةو

الطبیعة الّلغویة المائلة  ،ویرجع سّر وجودھا إلى لة في خطابھ الیومي إلى وقتنا ھذاثتزال ما

من حیث كانت ھذه المظاھر القولیة  والتساوي، واإلئتالف وإلى التطابق،إلى التناسب  أساسًا

  واالنسجام. نماط الخطاب المحكوم بالتالؤمأل للقاعدة ،وتجسیدًا ِانعكاسًا

ة    ب َف التوازي في الكت ُعرِّ ة العربی ام السَ     ھأنّ بالبالغی ن أقس ال  ،ع ْجقسم م شھاب  ق

ف السجع أربعة أنواع وھي : الترصیع ،والمتوازي ، والمطّر" ھـ) :٧٣٣النویري(ت الدین 

  ،والمتوازن .

 :األوزان متفقة األعجاز ،كقولھ تعالى ا الترصیع : فھو أن تكون األلفاظ مستویةأّم  
ین     اوأّم. . ،)٢(ِإنَّ ِإَلْیَنا ِإَیاَبُھْم  ُثمَّ ِإنَّ َعَلْیَنا ِحَساَبُھْم  ي الكلمت المتوازي : فھو أن یراعي ف

ا ،     األخیرتین من القرینتین الوز ر منھم اق الحرف األخی ع اتف ھ عزّ  ن م ا  :  وجلّ  كقول ِفیَھ

                                                
  (بحث) . ٥١التوازي في نھج البالغة دراسة في الداللة التركیبیة، د.فاطمة كریم: ١)(
  . ٢٦ـ٢٥الغاشیة :٢) (

  لتوازيا
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 التوازي  املبحث الثالث

ر   المطّر اوأّم. . ،)١(َأْكَواٌب َمْوُضوَعٌة ُسُرٌر َمْرُفوَعٌة  َو ف : فھو أن یراعي الحرف األخی

َما َلُكْم ال َتْرُجوَن ِللَِّھ َوَقارًا  َوَقْد  كقولھ تعالى : ي قرینتیھ من غیر مراعاة للوزن ،في كلمت
رتین من القرینتین المتوازن : فھو أن یراعي في الكلمتین األخی اوأّم. . ، )٢( َخَلَقُكْم َأْطَوارًا

الى :   ھ تع ا ، كقول ر منھم رف األخی ع اختالف الح وزن م ُفوَفٌة ال اِرُق َمْص يُّ  َوَنَم َوَزَراِب
  . )٤(" )٣( َمْبُثوَثٌة

وازن  النّصفي ھذا  وما یھمنا    ھو مصطلح المتوازي الذي یجمع بین المطرف والمت

نظرًا ؛ا التي تؤدیھا القافیة في الشعر المتوازي یؤدي في النثر الوظیفة نفسھ ّنأ،والذي یبدو 

س ناجتال"المتالكھما الوظیفة الجمالیة نفسھا الناجمة عن وجود مبدأین متالزمین ھما : مبدأ 

وت ي    "يالّص ل ف اق الفواص وتأي اتف دأ   الّص ر ،ومب ي "األخی انس الخط اق  "التج أي اتف

  . )٥(الفواصل في الوزن

فقد شھد تطورًا في ،ا بحثھ البالغیون أوسع مّم وما نمیل إلیھ ھو أّن مفھوم التوازي 

والسجع یكوِّنان جزءًا منھ ،وعّده بعضھم قانونًا من قوانین ،وأخذت القافیة ،المفھوم واتساعًا 

أو تعادل ،ي الحدیث وھو " عبارة عن تماثل الّصوتفلھ مفھوم أوسع في الدرس ،) ٦(اإلیقاع

لمات ،أو العبارات القائمة على االزدواج الفني أو المعاني في سطور متطابقة الك،المباني 

أو المتوازیة سواء في ،أو المتعادلة ،،وترتبط بعضھا ببعض وتسمى حینئذ بالمتطابقة 

" كل تواٍز یشكل  إذ إّن )٧(أو النثر الفني "،أو النثر ،خاصة المعروف بالنثر المقفى ،الشعر 

  . )٨(أو تضاد "،ى اتصال تشابھ أو أكثر من الصیغ القائمة عل،عالقة بین عنصرین 

دّ أو ا  خذ التوازي یشمل مستویات ع وت ة منھ ي ،والبالغي  ،والنحوي  ،ي الّص  والمعجم

ا ، التوازي م و إال " ف ري     ھ ام قس ة بإرك واة معین ة لن وتیة   ،تنمی ر ص اري لعناص أو اختی

  . )٩(وتداولیة ضمانًا النسجام الرسالة "،ومعنویة ،ومعجمیة ،

                                                
  .١٤ـ١٣الغاشیة : ١)(
  . ١٤ـ ١٣نوح :٢) (
  .١٦ـ ١٥الغاشیة :٣) (
  . ٨٩-٧/٨٧،النویري:األدب فنون في األرب نھایة٤) (
  .(بحث) ٨١ـ  ٨٠محمد كنوني:، الشعر التوازي ولغة:ینظر٥) (
  . ٢٣٣ن: آینظر:الفاصلة في القر ٦)(
  . ٨-٧البدیع والتوازي، د.عبد الواحد الشیخ: ٧)(
  (بحث) . ١٩٢التوازي وأثره اإلیقاعي الداللي ،د.محمد البدراني: ٨)(
  . ٢٥تحلیل الخطاب الشعري ،د.محمد مفتاح: ٩)(
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 التوازي  املبحث الثالث

اھیم       ،ي للتوازي الّصوتالجانب ا نركز على بید أّن ّل محل المف انیًا ح دیًال لس ّد ب فھو یع

ن    ،التي تختزل أشكال التناظر البالغیة كلھا  ى بالنسبة للف فھو"عنصر قد یحتل المنزلة األول

  . )١(اللفظي"

ون  ھو  ي الّصوتتراح مصطلح جدید ،فالتوازي والذي نراه توسعة المفھوم ،واق أن تك
ّل اظ  ك ن ألف ة م رات الفظ ة ،لفق اویة ،أو معادل ل األول مس ّل أو الجم اظ  لك ن ألف ة م لفظ

،والترتیب ،وغالبًا الفاصلة. أي أن یكون منسجمًا في الوزن الفقرات ،أو الجمل التالیة لھا 
  صوتیًا ،ووزنیًا ،وفاصلیًا ،مع الحفاظ على روح المعنى .

  
  غة نذكر منھا:خطب نھج البالل ط متعددة یمكن أن یلحظھا المتتبعولھ أنما

  التوازي التقابلي -١
ار    أو المقابلة من ،التقابل   ب إلظھ ا األدی مشاعره   المحسنات البدیعیة التي یستعین بھ

ة          وعواطفھ ، اظر بنی ر ،تن ا ،أو أكث ة م اك بنی ان ھن ًا إن ك ل توازی ى  ،ویعّد التقاب أو بن

ي    ا یولد حركة إیقاع  خاص تسھم مثلھا مغایرة ،أو نقیضة بالمعنى مّم بشكل أساس ف

ین  أن ،لذا ُعِرَف التقابل بـ" )٢(يالّصوتخلق االنسجام  وافقین  یؤتى بمعنی ان  أو، مت  مع

ل  خالف  بالتوافق والمراد، الترتیب على یقابلھا أو، یقابلھما بما ثّم متوافقة د . التقاب  وق

ب ة تترك ن المقابل اق م ق طب ھ وملح ال ب ة مث ین مقابل اثنین اثن ھ،ك ب الى قول  تع

:راً َفْل ول ، )٣( َیْضَحُكوْا َقِلیًال َوْلَیْبُكوْا َكِثی ي  وق النب :" ق  إن ون  ال الرف ي  یك  ف

ومثال األكثر من ذلك قولھ تعالى  . )٥(" )٤(شانھ إال شيء من ینزع وال، زانھ إال شيء

 َبِخل َمْن َوَأّما  ِلْلُیْسَرى ُرُهَفَسُنَیسِّ  ِباْلُحسَنى َوَصّدَق  َواّتَقى َأْعَطى َمْن َأمَّافتعالى : " 

ف تتمّ   ،ویمكن أن نضیف )٦("ِلْلُعْسَرى َفَسُنَیسُِّرُه  ِبالُحْسَنى َوَكّذَب  َواْسَتْغَنى ة للتعری

طلح الت  ؛ ع مص جم م ي :   لینس ده وھ ذي نقص ابلي ال ین  أنوازي التق ؤتى بمعنی ،أو  ی

   ..قابلھمای بما ثّم متوافقة،أو ألفاظ  معان أو، متوافقینلفظین 
                                                

  .١٠٣قضایا الشعریة،رومان یاكوبسن : ١)(
  . ١٠٨- ١٠٦ینظر:قضایا الشعریة: ٢)(
  . ٨٢التوبة: ٣) (
  .    ١٦/٢٥٨،العالمة المجلسي: األنوار بحار ینظر: ٤)(

    . ٣٢٢- ٣٢١:البالغة علوم في اإلیضاح٥) (
  . ١٠-٥اللیل: ٦)(
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 التوازي  املبحث الثالث

 بینھ التالؤم " یتمثل فيالذي ھذا النوع من التوازي  في الجماليُّ العنصریلحظ و

 من األذھان إلى تخاطرًا أقرب المتقابالت أّن باعتبار األذھان، في األفكار تداعي وبین،

  .)١(" والمتخالفات، المتشابھات

لجمل کثیرًا في خطب او، في الفقرات يالتوازعمال ظاھرة است نا نجدّنعن أ فضالًً

إیقاع متمیز لخطب ،فإیقاع ا في النغم إیقاعًاو،ا یعطیھا اتساقًا في الجرس نھج البالغة مّم

من  یة ،ثّمالّصوتیجمع بین إیقاع الشعر المحكوم بالوزن ،وإیقاع المفردات من الناحیة 

  واتساقھا. ،وتناغمھا ،اإلیقاع الموسیقي الناشئ من اختیار األلفاظ 

َء َقْبَلُھ  اْلَحْمُد ِللَِّھ اْلأوِل َفَلا َشْيھھ : " ﴾ حامدًا اهللا ومنّزقول اإلمام علي ﴿ من ذلك

  . )٢(" َء ُدوَنُھ َء َفْوَقُھ َواْلَباِطِن َفَلا َشْي َء َبْعَدُه َوالظَّاِھِر َفَلا َشْي َواْلآِخِر َفَلا َشْي

  منسجمًا:﴾ متوازیًا ﴿ المختار من كالمھ النّصالشاھد فیھ مجي 

  َء َقْبَلُھ اْلأول َفَلا َشْي

  َء َبْعَدُه اْلآِخر َفَلا َشْي     اْلَحْمُد ِللَِّھ                 

  َء َفْوَقُھ الظَّاِھر َفَلا َشْي

  َء ُدوَنُھ اْلَباِطن َفَلا َشْي

ا أدى إلى خلق تواٍز مّم، السابق النّصة للجمل في المتوالیالفقرات  قد تساوتف  

  مثل في التساوي في الوزن ،والترتیب ، فالجملة األولى توازي الجملة الثانیةت،صوتي 

  َء َبْعَدُه اْلآِخر َفَلا َشْي//  َء َقْبَلُھ اْلأول َفَلا َشْي

  ،والجملة الثالثة توازي الجملة الرابعة  

  َء ُدوَنُھ اْلَباِطن َفَلا َشْي//  َء َفْوَقُھ الظَّاِھر َفَلا َشْي

  في ذلك : دالليلتقابل الد على ااعتمالافادة من فضًال عن اإل 

  اْلآِخر   اْلأوِل 

  اْلَباِطِن  الظَّاِھر 

  ْعَدُهـَب   َلُھـَْقب

                                                
  .٢/٣٧٨: وفنونھا وعلومھا أسسھا العربیة البالغة١) (
  . ٩٦/١٧٥نھج البالغة : ٢)(



  
  
 
 

 
 ١٨١  

 

 التوازي  املبحث الثالث

  ُھـُدوَن  ُھـَفْوَق

ي الذي یتبعھ اإلمام لیؤثر في السامعین اجتماع الّصوتإذ إّن من جمالیات االنسجام  

تقابلي ،واألثر اإلیقاعي االنسجامي في الوقت األلفاظ في تراكیب متقابلة ،لتعزز المعنى ال

وخلق إطار جمالي لھ قوة التعبیر ،نفسھ ؛لخلق داللة عمیقة المعنى عن طریق شحن اإلیقاع 

،والتأثیر في النفس ،مع إضفاء رونٍق وبھاٍء على القول ،فضًال عن تالحم األلفاظ وارتباطھا 

أو استدعاء تضاد ،وقد قیل ،ستدعاء تشابھ ا االقوي في استدعاء المعاني بعضھًا بعضًا ،إّم

  . )١(وبضدھا تتمیز األشیاء:

ل منھا ھذا النوع من التوازي التقابلي ،جاء متنوعًا من حیث فاألصوات التي تشّك

بل ،والتباعد ،والمھموس ،إذ لم یلحظ فیھا التنافر ،وتوزیعھا بین المجھور ،تكوین األلفاظ 

  لفاظًا متساوقة مع المعنى .كانت منسجمة فیما بینھا منتجة أ

ل الجمل المتوازیة جاء منسجمًا صوتیًا ،وداللیًا مع الذي ابتدأت بھ أّو"  لاألّو "فلفظ 

نفجاري من شأنھ أن اصوت وھو  الغرض الذي یریده اإلمام منھ ،فھو یبدأ بصوت الھمزة

ب مع لفظ ،فاألول یتناس )٢(والوضوح والظھور،وحي بالحضور یو، یثیر انتباه المخاطب

" ،فاألولیة والظھور ال تجعل أحدًا قبلھ ،واآلخریة ال بعدواآلخر یتناسب مع لفظ "،" قبل"

 قبل ألولیبدءان بصوت الھمزة ،فھو" ا – ل واآلخراألّو –تجعل أحدًا بعده ،وكال اللفظین 

ظة للفصوت الھمزة في أول ا"و، )٣(" انتھاء بال شيء كّل بعد ،واآلخر ابتداء بال شيء كّل

یقف فوق مكان في ھذا الموقع صورة البروز كمن  وھو یأخذ.یضاھي نتوءًا في الطبیعة..

والھمزة بصریة ،الھاء شعوریة  أّنولكن بفرق ، مرتفع ،فیلفت االنتباه كھاء التنبیھ

  . )٤("والعیانیة،والوضوح ،والصورة البصریة تتصف بالحضور ،

ل من ھذه المتوازیة بھذا اللفظ الذي تشّك،إذ ابتدأت الجملة الظاھر فال شيء فوقھوھو 

،مع صوت المد األلف الذي یمكن  )٥(األصوات التي تقدمھا صوت الظاء الدال على التمكن

أن یوسع ھذا التمكن ویزید منھ ،یتبعھ صوت الھاء االحتكاكي ،والراء التكراري لیعضدا 

                                                
  . ٧٢-٧١یع ،د.محمود أحمد حسن المراغي :ینظر: علم البد ١)(
  .    ٧٦ینظر: حروف المعني بین األصالة والحداثة : ٢)(
  . ٥/٧منھاج البراعة: ٣)(
  . ٩٥خصائص الحروف العربیة ومعانیھا: ٤)(
  . ٦٤ینظر:تھذیب المقدمة اللغویة: ٥)(



  
  
 
 

 
 ١٨٢  

 

 التوازي  املبحث الثالث

اء الدال على بلوغ المعنى ،فابتدأت الجملة بصوت الب الباطن فالشيء دونھ،وھو  )١(المعنى

 )٢(االنفجاري الباء صوتداللة بما یتوافق مع  والبقر،بلوغا تامًا ،مع الداللة على الحفر 

یة وھو صوت المد ،وصوت الطاء والنون الّصوتوعّمق من ھذا المعنى تتابع بنیتھ ،

 العالم باطن،وال دونھ شيء ،فكّل شيء كّل على الغالب العالي الظاھرفھو"  )٣(االنفجاریان

  .)٤(" شيء بكّل الخبیر ،والباطن والّشواھد باألدّلة الظاھر:  وقیل، منھ أعلم أحد فال بطن بما

ا أكبر بكثیر مّمونغمًا ،،إیقاعًا  النّص" یضفي على  َء َفَلا َشْيتكرار لفظ "  أّن ثّم

ا اتھ المنفردة ، مّمالمكرر ،إذ إّن فیھ إیقاعًا مستمدًا من اللفظ ذاتھ ،ومن أصو الّصوتیضفیھ 

  حدث انسجامًا صوتیًا ظاھرًا . أ

آَثُروا َعاِجًلا َوَأخَُّروا آِجًلا َوَتَرُكوا ﴾ یصف أھل الضالل : "﴿ ومن ذلك أیضًا قولھ
اَفَقُھ َحتَّى َصاِفیًا َوَشِرُبوا آِجنًا َكَأنِّي َأْنُظُر ِإَلى َفاِسِقِھْم َوَقْد َصِحَب اْلُمْنَكَر َفَأِلَفُھ َوَبِسَئ ِبِھ َوَو

  . )٥("  َشاَبْت َعَلْیِھ َمَفاِرُقُھ َوُصِبَغْت ِبِھ َخَلاِئُقُھ

" فقد  َوَتَرُكوا َصاِفیًا َوَشِرُبوا آِجنًا،آَثُروا َعاِجًلا َوَأخَُّروا آِجًلا الشاھد فیھ قولھ:" 

ًال مع لفظ في الجملة األولى متقاب ﴾ وتوازنت ،فجاء كّلاإلمام ﴿ توازت األلفاظ في نّص

  اللفظ الذي یقابلھ في الجملة األخرى مكونین توازیًا تركیبیًا ،وانسجامًا صوتیًا :

  ًلاـآَثُروا َعاِج

  اـًَأخَُّروا آِجل          أھل الضالل            

  ًاـَتَرُكوا َصاِفی

  ًاـَشِرُبوا آِجن

  لیة لھا :فالجملة األولى جاءت متوازیة ومنسجمة صوتیًا ،ووزنیًا مع الجملة التا

  اـًَأخَُّروا آِجل//  ًلاـآَثُروا َعاِج

  وحصل الشيء ذاتھ مع الجملتین الثالثة والرابعة :

                                                
  . ٤١٤ینظر:علم األصوات: ١)(
  . ٤١ینظر: خصائص الحروف العربیة ومعانیھا: ٢)(
  . ٩٠ینظر:علم األصوات اللغویة/ ٣)(
  . ٥/٧منھاج البراعة:٤) (
ذي   اإلمام هجن: الماء المتغیر اللون والطعم، واستعاراآل . ١٤٤/٢٥٣نھج البالغة: ٥)( للّذات الدنیا، تشبیھًا بالماء ال

  .ملكاتھ الراسخة في نفسھ خالِئُقُھ: .َبِسىء بھ ـ كفرح ـ: أِلَفُھ واستأنس بھ .الذي ال یسوغ شربھ لتغیر لونھ وطعمھ



  
  
 
 

 
 ١٨٣  

 

 التوازي  املبحث الثالث

    ًاـَشِرُبوا آِجن // ًاـَتَرُكوا َصاِفی                        

سھم في ؟أو ةالمتوالیفقرات الجمل خلق انسجامًا بین التقابلي فالتوازي التركیبي 

  : التضاد عالقة،واعتمد في ذلك على  وفي ترابطھا، تھاوحد

  َأخَُّروا   آَثُروا

  َشِرُبوا   َتَرُكوا

جام     ًا االنس ا جلی ح لن ارة اتض اظ المخت ي األلف ر ف ا النظ وتوإذا أنعمن ع دّقالّص ة ي م

ظ "   ،ي الّصوتواضحة في االختیار  داللي ،فلف ُروا  والمقصد ال ظ    م ویتالء" ی  آَث ع لف نسجم م

ور ،الوضوح  الموحي ب نفجاري اال ةعاجًال ،فصوت الھمز روز ،یعاضد صوت     والظھ والب

،مع  )١(الثاء الدال على"التعلق بالشيء تعلقًا لھ عالمتھ الظاھرة سواء في الحس ،أو المعنى"

ي كاشف عن صفة     صوت الراء التكراري والواو المّدي ،فینتج عنھ  ما انسجام صوتي دالل

لّ  وم الّض ؤالء الق د ھ ب ال ین بح دنیا   ال المتعلق ل بال ك العاج ذا التمس تج ھ ا ،وأن نیا وزخرفھ

دءاً  َأخَُّرواونسیانھم اآلجل من اآلخرة ،فلفظ "  زة    " أظھر ذلك من خالل أصواتھ ب ن الھم م

 )٣(وشیوع الوصف،،والراء الدال على الملكة  )٢(الخاء الدال على التمسك البالغ باألشیاء ،ثّم

ذه   ، د ھ ذي یزی ا         فضًال عن صوت المد الواو ال اًء وم دموه ھب ا ق الصفات صدى ،فأصبح م

  أخّروه حسرًة .

ویكشف  ،وضعفھا  ،ا یوحي بسفھ عقولھم " ،مّم ًاـَشِرُبوا آِجنوًا ـَتَرُكوا َصاِفی" أنھم ثّم

ًا      ك جلی ر ذل ي " ،عن ذلك اختیار أصوات األلفاظ ،فإذ اقتصرنا على بعضھا ظھ وا فف "  َتَرُك

ة  ب ھو الدال ،والموحيف برز صوت التاء لیكون قطب رحى المعنى ین  ،والضعف  ،الرق والل

ة ، نْفس     والتفاھ ي ال دى صوتھ ف ق مع ص ا یتواف ار      )٤(،بم ن االختی ھ م م فی ا ھ ین م ذا ع وھ

ر نظام         َشِرُبوا،بعدھا یأتي الفعل"  ى التفشي بغی دال عل  )٥(" الذي یتصدره صوت الشین ال

  متلقي .لیكمل مشھد الصورة التي أراد اإلمام إیصالھا إلى ذھن ال

                                                
  . ٦٣تھذیب المقدمة اللغویة: ١)(
  . ٦٣:المصدر نفسھ ینظر: ٢)(
  . ٦٣تھذیب المقدمة اللغویة: ٣)(
  . ٦٤ینظر: خصائص الحروف العربیة ومعانیھا: ٤)(
  . ٤٤ي الحدیث :الّصوتیة عند علماء العرب والدرس الّصوتینظر:الدراسات  ٥)(



  
  
 
 

 
 ١٨٤  

 

 التوازي  املبحث الثالث

  التوازي التفصیلي الوصفي -٢
ل مادة األصوات تشّك ُتعّد اللغة نسقًا من األصوات المتتابعة بانتظام ،وبذلك فإّن

والوصف في إطار تركیبي معین یقصده المنشئ للتعبیر عن مقاصده ،والتأثیر في ،للتفصیل 

وتوظیفھا في ،ء األلفاظ انتقا علىھذا یتوقف على قدرة المنشئ  ال شك فیھ أّن امتلقیھ ،ومّم

فاالختیار یضمن للمنشئ اللفظ المعبر عن المعنى الذي یرید إیصالھ ،لما تملكھ ، النّصسیاق 

ن لھا ،التي تقوم على بعث عنصر ي المكّوالّصوتالمفردة من طاقة إیحائیة ناتجة من النسیج 

الفنیة المتوازیة وتذھب بھ مذاھب بعیدة في تلمس جمال الصورة ،في ذھن المتلقي  لالخیا

 يأسرار المعان يخطب نھج البالغة ،فال تنقض صوسحرھا ،وھذا ما تتمیز بھ نصو

  اإلیحائیة فیھا.

اْعَمُلوا ِلَیْوٍم ُتْذَخُر َلُھ الذََّخاِئُر َوُتْبَلى ِفیِھ ﴾ واعظًا الناس : " ﴿من ذلك قولھ 
َواتَُّقوا َنارًا َحرَُّھا ،ِزُبُھ َعْنُھ َأْعَجُز َوَغاِئُبُھ َأْعَوُز َوَمْن َلا َیْنَفُعُھ َحاِضُر ُلبِِّھ َفَعا،السََّراِئُر 

  . )١(" َشِدیٌد َوَقْعُرَھا َبِعیٌد َوِحْلَیُتَھا َحِدیٌد َوَشَراُبَھا َصِدیٌد

 ا َصِدیٌدَاتَُّقوا َنارًا َحرَُّھا َشِدیٌد َوَقْعُرَھا َبِعیٌد َوِحْلَیُتَھا َحِدیٌد َوَشَراُبَھالشاھد فیھ قولھ :" 

ي " الفقرات الت ا ف فھا   قّطعھ ع وص اویًا م ًا متس ام تقطیع د عنایت،اإلم یقى  ھیؤك بالموس

وتواالنسجام ، ذي الّص فيي ال ق الخاص  یض االرون ّد، علیھ ا  وتش ة أجزائھ ي لمعرف المتلق

  وفحواھا:،

  ِدیٌدـَحرَُّھا َش

  یٌدـَقْعُرَھا َبِعالنار                             

  ِدیٌدـَھا َحِحْلَیُت

  َشَراُبَھا َصِدید    

" والترتیب عدا الفقرة الرابعة،ومنسجمة مع بعضھا في الوزن ،فالفقرات متوازیة 

 ةوانسجامھا ؛لكثر،ھذا ال ینقص من موسیقاھا  غیر أّن،ففیھا زیادة في الوزن ، "َشَراُبَھا 

  والفاصلة :،والوزن ،نقاط االلتقاء بینھما في األصوات 

                                                
ھ   . ١٢٠/٢٢٢نھج البالغة:  ١)( ُھ: غائب م یوجد         .عاِزُب رح ـ أي: ل ِوَز الشيء ـ كف ق،      .َع اء الجرح الرقی ِدید: م الّص

  .والحمیم



  
  
 
 

 
 ١٨٥  

 

 التوازي  املبحث الثالث

  ِدیٌدـِحْلَیُتَھا َح // یٌدـَقْعُرَھا َبِع//  ِدیٌدـَشَحرَُّھا 

 یناسبھا ما لفظة بكّل ناط إذ، الخطابة حسن من اتالفقر ھذه في ما یخفى الإذ " 

 للتحذیر األربعة األوصاف بھذه النار فتوصیف .. تالئم لم بغیرھا نیطت لو،و ھائمویال

  .) ١( " والترھیب،

م مع شدة الحدث التي تحصل بسبب النار تتالء ألصوات التي اختارھا اإلمامفا

یمتاز بداللتھ على  الّصوت" وھذا حّرھا،فجاءت متساوقة ،ومنسجمة فبدأ بصوت الحاء في "

التماسك مكرر فعًال للملقى  ،وھذا یتوافق مع صفة الشدة للنار ،ویلحظ أّن )٢(التماسك البالغ

وھذا المعنى یتضح من خالل داللة ، فیھا الناتج من صفة الراء ،مع تالشي من یقع فیھا

وسعة من خالل ألف اإلطالق ،الذي یتشكل مع ،یزداد ھذا الحر شدة  ،ثّم )٣(صوت الھاء

  ومبالغتھا .،صفة الشدة 

أن "          ا ب ام لھ درج بمالحظة وصف اإلم ي الت زداد ف د  ثم أّن الملقى فیھا ی ا بعی " قعرھ

ذات القساوة والصالبة  ةاألحاسیس اللمسی ففیھ من،ة أصواتھا القاف الدال على المفاجأ فأول

ن     تحلی فضًال عن أّن، )٤( والشدة، دًا م ان حدی ھا بدل من أن یكون زینة یتجمل بھا اإلنسان ك

ر مستساغ      ،األغالل  و، للقیود الحلیةاإلمام  تعاَراسإذ ،باب التھكم  ع شراب غی امع ،م والمق

ل        والصفات، ھاكل ،ویعضد ھذه المعاني والّدم القیحمن  ا ك ي ختمت بھ وشدتھا الفاصلة الت

ى  "ھ المحدثین بأّن األصواتیین أحد ھیصف" إذ الدالجملة وھو صوت "  أصمُّ أعمى مغلق عل

یة   یس اللمس وحي إّال باألحاس الھرم ال ی ھ ك وة   ،نفس البة والقس ى الص دّل عل ا ی ة م وبخاّص

ّوان   وكأّن، ر الص ن حج ا     …ھ م ن مع ر ع روف للتعبی لح الح ذلك أص ون ب دة .لیك ني الش

  . )٥("والفعالیة المادیتین،

 موسیقي شدید متوازیًا ذا طابع نغمًا دیوّل وھذا التفصیل ،والوصف من شأنھ أن

،والتي ألصحاب النار  بالحالة النفسیة المضطربة اإلیحاء وداللیًا ،مع،منسجمًا صوتیًا 

                                                
  . ٨/١١٢منھاج البراعة: ١)(
  . ٦٣ینظر: تھذیب المقدمة اللغویة: ٢)(
  . ٦٤:المصدر نفسھینظر:  ٣)(
  . ١٤٤ینظر:خصائص الحروف العربیة ومعانیھا:٤) (
  . ٦٧:المصدر نفسھ٥) (



  
  
 
 

 
 ١٨٦  

 

 التوازي  املبحث الثالث

ازي خلق فالتوویرتدع عن المعاصي واآلفات ،،ستنعكس بدورھا على المستمع لیتعظ 

.                                   ترابطھا ،و ومقصدیتھا سھم في وحدة المتوالیاتأو،انسجامًا بین المتوالیات 

َما ِلي َأَراُكْم َأْشَباحًا ِبَلا َأْرَواٍح ﴾ في توبیخ الغافلین:" ومن األمثلة األخرى قولھ ﴿
َلاٍح َوُتجَّارًا ِبَلا َأْرَباٍح َوَأْیَقاظًا ُنوَّمًا َوُشُھودًا ُغیَّبًا َوَناِظَرًة َوَأْرَواحًا ِبَلا َأْشَباٍح َوُنسَّاكًا ِبَلا َص

  . )١(" َعْمَیاَء َوَساِمَعًة َصمَّاَء َوَناِطَقًة َبْكَماَء

ارًا ِبَلا َأْشَباحًا ِبَلا َأْرَواٍح َوَأْرَواحًا ِبَلا َأْشَباٍح َوُنسَّاكًا ِبَلا َصَلاٍح َوُتجَّ الشاھد فیھ قولھ "
صوتي ا أدى إلى خلق تواٍز مّم، الجملیة في الشاھد المذكورالمتوالیات  قد تساوتف " َأْرَباٍح

  تمثل في التساوي في الوزن ،والترتیب ،والفاصلة بین كل متوازیتین:،

  َأْشَباحًا ِبَلا َأْرَواٍح

  َأْرَواحًا ِبَلا َأْشَباٍحالغافلون                         

  ُنسَّاكًا ِبَلا َصَلاٍح

  َُتجَّارًا ِبَلا َأْرَباٍح

  

  

  : وتتوازن مع المتوازیة الثانیة،فالمتوازیة األولى تتساوى 
  َأْرَواحًا ِبَلا َأْشَباٍح//  َأْشَباحًا ِبَلا َأْرَواٍح

  وتتوازن مع الرابعة :،والمتوازیة الثالثة تتساوى 

  . ا َأْرَباٍحَُتجَّارًا ِبَل // ُنسَّاكًا ِبَلا َصَلاٍح

بھھم ﴿  د ش ادات﴾ " فق وات بالجم ي  واألم دم ف اعھم ع ل انتف دم، بالعق أثیر  وع  ت

 یراد اعّم قصورھم إلى ... إشارة )٢(َكَأنَُّھْم ُخُشٌب مَُّسنََّدٌة  : تعالى قال كما فیھم المواعظ

ال  كجسد و، الجماد المّیت بمنزلة بعضھم أّن على والتنبیھ، الجھاد بأمر القیام من بھم  روح ب

 ذات غیر الروح ّنإ،ف جسد بال كروح الحرب على لھ قّوة ال ولكن، وفھم عقل لھ وبعضھم،

د ة الجس ن ناقص اد ع ك االعتم ذین والّتحری ا الّل ن كان ا م ث فعلھ ت ،حی دّبر كان د ت  الجس

                                                
  . ١٠٨/١٩٦الغة:نھج الب١) (
  . ٤المنافقون: ٢)(



  
  
 
 

 
 ١٨٧  

 

 التوازي  املبحث الثالث

َلاحٍ أّنھم "  ،ثّم )١("  منھم یراد عّما عاطلون الجمیع أّن فالمقصود، ادا  أي " ُنسَّاكًا ِبَلا َص  عّب

 منھا ّنإ،ف المعتبرةئط بالشرا مقرونة بھ المأمور وبالوجھ الخلوص وجھ على عبادتھم لیست

  . )٢("أعمالھم على المنفعة أو، الثواب ترّتب لعدم " َُتجَّارًا ِبَلا َأْرَباٍحِ"  وطاعتھ اإلمام معرفة

ي فضًال الّصوت والمھموس أثره في االنسجام،تنوع األصوات بین المجھور ل كانلقد 

صور  إذ،ة في التعبیر كسبھ الدّقأعن تركیب ،وتألیف األصوات على النمط المتوازي الذي 

اإلمام ھؤالء القوم الغافلین بصورة واضحة ،ویتمثل ذلك من خالل داللة صوت الھمزة 

،وانفجارھا من خالل صوت  )٣(طة صوت الشینرز ،مع داللة تفشي ھذه الصفة بواسالبا

شدید ،یعضدھا النون بجھره الكلي ،والسین باحتكاكھ ،والتاء بانفجاره ،واأللف الباء ال

واالنبساط في ھذه ،،فضًال عّما لفاصلة الحاء من الداللة على السعة  )٤(بإیضاحھ وإطالقھ

  یساوق المعنى . الّصوتا جعل ،مّم )٥(الصفة

  

  التوازي االستفھامي -٣
،أي معرفة شيء مجھول ،وھو )٦(اطب االستفھام ھو استعالم ما في ضمیر المخ

فال یراد بھ ،الغرض األساس منھ ،بید أنَّھ یمكن أْن یوّظف لغرض مجازي یقصده المتكلم 

االستعالم كما في اسم االستفھام "أین" إذ ھو" اسم استفھام من أسماء األمكنة مبھم یقع على 

،ویكون  )٧(أین زید ؟ "الجھات الست ،وكل مكان یستفھم بھا عنھ ،فیقال:أین بیتك ؟ ،و

،إذ شكل من خالل تركیبھ في  )٨(االستفھام بھ داًال على المكان سواء أكان حقیقیًا أم مجازیًا

إلى معنى التحّزن والتحسر  بالغة توازیًا استفھامیًا قد خرجھابعض نصوص خطب نھج ال

  ،والتوجع ،ویمكن أن یفھم ذلك من السیاق .

                                                
  ٧/٢٣٩منھاج البراعة: ١)(
  . ٧/٢٤٠:المصدر نفسھ ٢)(
  . ٨٦یة عند علماء العربیة:الّصوتینظر:الدراسات  ٣)(
  . ٤١٤ینظر:علم األصوات: ٤)(
  . ١٤٩یة في اللغة العربیة:الّصوتینظر:الداللة  ٥)(
   . ١٥٠/  ٨بن یعیش:،وشرح المفصل،ا ٤٢ینظر: كتاب الحدود في النحو:  ٦)(
  .١٤٤وینظر:في التحلیل اللغوي،د. خلیل أحمد عمایرة:، ٧/٤٥شرح المفصل :٧) (
  .٤/٢١٩ینظر: معاني النحو، د.فاضل صالح السامرائي:٨) (



  
  
 
 

 
 ١٨٨  

 

 التوازي  املبحث الثالث

اْضِرْب " الدنیا وذھاب خیار الناس أصحاب الورع﴾ في ذم من ذلك قول اإلمام ﴿
أو َغِنّیًا َبدََّل ِنْعَمَة اللَِّھ ُكْفرًا ،ِبَطْرِفَك َحْیُث ِشْئَت ِمَن النَّاِس َفَھْل ُتْبِصُر ِإلَّا َفِقیرًا ُیَكاِبُد َفْقرًا 

نَّ ِبُأُذِنِھ َعْن َسْمِع اْلَمَواِعِظ َوْقرًا َأْیَن أو ُمَتَمرِّدًا َكَأ،أو َبِخیًلا اتََّخَذ اْلُبْخَل ِبَحقِّ اللَِّھ َوْفرًا ،
َوَأْیَن اْلُمَتَورُِّعوَن ِفي َمَكاِسِبِھْم ،َأْیَن َأْحَراُرُكْم َوُسَمَحاُؤُكْم َ،َأْخَیاُرُكْم َوُصَلَحاُؤُكْم و

  . )١("َواْلُمَتَنزُِّھوَن ِفي َمَذاِھِبِھْم ،

  " َوَأْیَن َأْحَراُرُكْم َوُسَمَحاُؤُكْم،َوُصَلَحاُؤُكْم  َأْیَن َأْخَیاُرُكْم الشاھد فیھ قولھ "

الجمل االستفھامیة المتوازیة ،مكونة انسجامًا صوتیًا  السابقفي الشاھد  قد تساوىف  

ة في الترتیب ،فضًال عن التوازن في ة في اختیار األصوات مع دّقمن دّق ًاوداللیًا ،ناتج

  األلفاظ : 

  َأْخَیاُرُكْم َوُصَلَحاُؤُكْم"    َأْیَن" السؤال عن المتورعین     

  َأْحَراُرُكْم َوُسَمَحاُؤُكْم

                             : وتوازنھا، األخرى ةالجملة االستفھامیھامیة األولى توازي فالجملة االستف
  َأْحَراُرُكْم َوُسَمَحاُؤُكْم//  َأْخَیاُرُكْم َوُصَلَحاُؤُكْم

ي  نصّ  ویلحظ المنعم النظر ف ة         ال تفھام الدال ث أداة االس ار سواء من حی ة االختی روع

ى التحسر      د معن ّزن ،على المعنى المجازي المفی ار بصوائتھا     )٢(والتح ،أم األصوات المخت

ام         دأ اإلم د ب ي ،فق ى ذھن المتلق وصوامتھا المتساوقة مع المعنى الذي یرید اإلمام إیصالھ إل

ّق        و"لجملتین المتصدر بدایة ا الھمزة﴾ بصوت علّي ﴿ ن أش ة م ة العربی ي اللغ زة ف الھم

ا   ألّن مخرجھا فتحة المزمار؛ وأعسرھا حین النطق،الحروف  ،ویحّس المرء حین ینطق بھ

ر عن   ،لتكون منطلقًا وعنف على النفس ،،لما فیھا من مشّقة  )٣(كأّنھ یختنق" ومرتكزًا للتعبی

وت  على ھوتأّسف هتحّسرألمھ ،و ار  ف ك      اءالصلح  وموت ، األخی ي ذل واألسخیاء ،ویساعده ف

ن    والضم،الفتح  صائتا ،مع األصوات الصامتة ،فالفتحة من األصوات المتسعة ،والضمة م

دّ    األصوات الضیقة ممّ   ار ش ي إظھ دان ف ا األصوات الصامتة   والحزن ،أمّ  ،ة التحسر  ا یزی

ام     داد ت ن انس واء م ي یصادفھا الھ ات الت الل العقب راه  ،،فمن خ ي مج ي ف ذا )٤(أو جزئ ،وھ

                                                
  . ١٢٩/٢٣٦نھج البالغة: ١)(
  . ٨/٢٠٧ینظر:منھاج البراعة : ٢)(
 . ٢٦: ) موسیقى الشعر٣(
  . ٥٥-٥٣ماء العربیة:یة عند علالّصوتینظر:الدراسات  ٤)(



  
  
 
 

 
 ١٨٩  

 

 التوازي  املبحث الثالث

ة             یتالء ن ناحی اظ م وازت األلف د ت ًا ،فق ا متفاوت واء معھ ي یكون خروج الھ م مع الحسرة الت

  التركیب ،واختلفت من ناحیة المخرج والصفة ؛لتؤدي الغرض المراد منھا .

َأْیَن َتْذَھُب ِبُكُم اْلَمَذاِھُب َوَتِتیُھ أھل الضالل:"  ﴾ في ذّم﴿ى قولھ ومن األمثلة األخر

  . )١("اْلَغَیاِھُب َوَتْخَدُعُكُم اْلَكَواِذُب َوِمْن َأْیَن ُتْؤَتْوَن َوَأنَّى ُتْؤَفُكوَن َفِلُكلِّ َأَجٍل ِكتاٌب ِبُكُم

" ففیھ حصل تواٍز  َوَتِتیُھ ِبُكُم اْلَغَیاِھُب،َأْیَن َتْذَھُب ِبُكُم اْلَمَذاِھُب  الشاھد فیھ قولھ: "

  ن :صوتي بین الجملتی تالؤماستفھامي ،مع 

  َتْذَھُب ِبُكُم اْلَمَذاِھُب        َأْیَن                     

  یُھ ِبُكُم اْلَغَیاِھُبـَتِت

ة االنزعاج ﴾ یرید إیصال المعنى إلى المتلقي بأسلوب یلحظ فیھ شّدفاإلمام ﴿

 لھم التقریع سبیل علىنھم " باألباطیل ،وطرق الضالل فاستفھم م ثواالمتعاض ،من التشب

 عن المنحرفة الطرق أي "َأْیَن َتْذَھُب ِبُكُم اْلَمَذاِھُب  "وقال ضاللتھم على ببقائھم خوالتوبی

َوَتِتیُھ ِبُكُم "  مبالغة المجاز على إلیھا اإلذھاب وإسناد، الفاسدة دئالعقا بھا ،والمراد الحّق

  . )٢("  الّضالل بوادي في ینمتحّیر ینتائھ الجھاالت ظلمات تجعلكم أي " اْلَغَیاِھُب

ومنسجمًا صوتًا ،فأصواتھ منتقاة بدقة ،فصوت التاء ،ھ متوازیًا لفظًا ومعنًى فجاء نّص

على التفرد  على االضطراب ،والذال االحتكاكي الرخو الذي یدّل االنفجاري الشدید یدّل

،والھاء الحنجري الرخو الدال على التالشي ،والباء االنفجاري الشدید الذي ختم بھ اللفظ 

وصفاتھا ،ا یكشف عن انسجام بین ھذه األصوات مّم )٣(دل على بلوغ المعنىالذي ی

  ة واضحة .قصدّیوكشفت عن ،فحكت عن داللة اللفظ ،وداللتھا ،

" التي تكررت مرتین قد كشف عن شدة بكمأّن داللة صوت الكاف في لفظ " ثّم

ز ضاللھم أصوات ،وزاد برو )٤(على التمكن في الشيء" ھ "یدّلألّن؛ضاللھم وتمكنھ منھم 

  . )٥(والخفاء،والغیبة ،على االستتار  لالمد ،مع صوت الغین الدا

                                                
  . ١٠٨/١٩٧نھج البالغة:١) (
  . ٧/٢٤٥منھاج البراعة : ٢)(
  . ٦٤-٦٣ینظر: تھذیب المقدمة اللغویة:٣) (
  . ١٥١یة في اللغة العربیة:الّصوتالداللة ٤) (
  . ١٥٠:المصدر نفسھینظر: ٥)(



  
  
 
 

 
 ١٩٠  

 

 التوازي  املبحث الثالث

وذلك بھدف إحداث تأثیر وانسجامیة صوتیة ؛، جاء التوازي لتحقیق وظیفة داللیةف

  ي .الّصوتاللفظي ،والتكرار  التماثُلالغرض ،وعزز ذلك  وإقناعھمباشر في المتلقي 

   

  التوازي المتوازن -٤
ن یتساوى أمتوازیة متوازنة " بھ جملنھج البالغة ،وخطب فقرات  تجيءا كثیرًا م

وھذا ضرب آخر من موسیقى التعبیر ،یحببھ إلى ،عدد كلماتھا ،أو تتماثل أوزان نھایاتھا 

،وبھذا المفھوم نوسع من دائرة معنى التوازن ،وال نحّده  )١(السامع ،ویقربھ إلى الذوق"

والتماثل ،،بل نراعي التساوي  )٢(ا صرح بذلك البالغیونبمراعاة وزن نھایة الكلمات كم

  والفاصلة.،وتوازیھا مع الوزن ،في عدد الكلمات 

َأْحَمُدُه وداعیًا متضرعًا: " ،﴾ حامدًا اهللا من أمثلة ذلك قول أمیر المؤمنین﴿
َوَأْسَتِعیُنُھ َفاَقًة ِإَلى ِكَفاَیِتِھ ،ِصَیِتِھ َواْسِتْعَصامًا ِمْن َمْع،َواْسِتْسَلامًا ِلِعزَِّتِھ ،اْسِتْتَمامًا ِلِنْعَمِتِھ 

َوَأْفَضُل ،َفِإنَُّھ َأْرَجُح َما ُوِزَن ،َوَلا َیْفَتِقُر َمْن َكَفاُه ،َوَلا َیِئُل َمْن َعاَداُه ،ِإنَُّھ َلا َیِضلُّ َمْن َھَداُه ،
  . )٣(" َما ُخِزَن

ة المتوازن    رات المتوازی ن الفق ة م ھ ورود جمل اھد فی ھ ﴿  ةالش ي كالم ة ف ﴾ مؤلف

انسجامًا صوتیًا في نطقھا ،وفي سماعھا ؛ألّن النفس بطبیعتھا تمیل إلى األصوات المنسجمة 

  المتسقة :

  اْسِتْتَمامًا ِلِنْعَمِتِھالحمد هللا                         
  اْسِتْسَلامًا ِلِعزَِّتِھ

من ألفاظ الفقرة األخرى  زیھاویوا، یقابلھا ع مام متفقةفألفاظ الفقرة األولى على زنة 

 ة اإلمامبال شك ،یؤكد عنای ،وھذا يالّصوتوالتوازن ،فولدا االنسجام ،التوازي في 

في الكالم ویحبب ،ویجلب في الرونق الخاص ضي الذي یالّصوتواالنسجام ،بالموسیقى 

  انتباه المتلقي إلیھ .

                                                
  . ١٥٩بالغة اإلمام علي ،د.احمد محمد الحوفي: ١)(
  . ١٣٣،وعلم البدیع: ٣/٢٢: لبالغةا ألسرار الطراز ینظر: ٢)(
 .َأَل: مضارعھا َیِئُل ـ ِمثل َوَعَد َیِعُد ـ نجا ینجو .٢/٢٥نھج البالغة: ٣)(
  



  
  
 
 

 
 ١٩١  

 

 التوازي  املبحث الثالث

وس ،ولم یحصل والمھم،المجھور  الّصوتفاألصوات في الفقرتین متوزعة بین 

ي ،فضًال عن الّصوتمنھم أخذ دوره في تكوین االنسجام  بینھما أي تنافر صوتي ،بل كّل

االنسجام الداللي ،فنعمة اهللا تستدعي من العبد أن یجھد في تحصیل شكرھا ،بالمداومة على 

الة الدتي شرع بھا اإلمام بعد حمد اهللا م مع صیغة استفعال ،الھذا یتالءحمده جّل ثناؤه ،و

ذلك  نحو،و "طلب الخبر"في  ،واالستخبار "طلب المھلةفي " كاالستمھال لطلب غالبًاعلى ا

،ویشارك في ھذا المعنى بعض أصوات الصیغة  لتمام نعمتھ حمده طلبًاأ یكون معنىالف،

 " اْسِتْسَلامًا ِلِعزَِّتِھ ،وكذا في الفقرة الثانیة" )١(والطلب،ھ للحركة ّنوھو السین الدال على أ،
  . وغلبتھ، وقھره، وعزتھ تعالى الّلھ لعظمة النفس وتواضع، والخضوع االنقیاد طلب أي

  والشاھد الثاني فیھ قولھ :

  َیِضلُّ َمْن َھَداُه ال            ِإنَُّھ                  

  َیْفَتِقُر َمْن َكَفاُه ال

 "الھاء"الفاصلة خر آن صوتًا وداللة ،مع االتفاق في ا،ومنسجمتن فالفقرتان متوازیتا

للحامد غیر اهللا ،والمتمسك بغیره  )٢(على التالشي انطوى تحتھا معنى الفقرتین الدالتینالتي 

 تحت مقھور سواه من كّل إذ،فالذي یطلب اهللا ویستمسك بعرى الحق ال یضل ،وال یفتقر 

  . لقضائھ دافع وال، لحكمھ راّد ،ال ذاتھ جنب في ومضمحل قدرتھ

  

  ﴾ :یر في قولھ ﴿والشاھد األخ

  َنَأْرَجُح َما ُوِز          ِإنَُّھ                      
  َأْفَضُل َما ُخِزَن

لة    ى ،وفاص ًا ومعن ا ،لفظ ا ،وتوازنھم جامھما ،وتوازیھم ى انس ار عل ان ال غب فالفقرت

كلّ  ي ش وات الت ي  ،فاألص اءت ف رتین ج تالء  غلأت الفق ورة ،ت ة مجھ وات انفجاری ا أص م بھ

ادة        ھورجحان ما وزن  المراد ،لظھور ىالمعنوتنسجم مع  ا ھي ع ا خزن ،كم ،وألفضلیة م

وت روز    الّص ى الب دال عل زة ال وت الھم دأ بص ارز ،فب معي الب وح الس ور ذي الوض المجھ

ر   ًا تظھ ى تمكن ن المعن ى تمّك دال "عل ون" ال وت "الن تم بص یاء وخ ي األش ور ف والظھ

                                                
  .١١٠ینظر: خصائص الحروف العربیة ومعانیھا: ١)(
  . ٦٤ینظر: تھذیب المقدمة اللغویة: ٢)(



  
  
 
 

 
 ١٩٢  

 

 التوازي  املبحث الثالث

" الدالة على اشتراك شیئین أفعلعن صیغة " ا الشّك في تحققھ ،فضًال،وھذا مّم )١(أعراضھ"

ا ،  ر فیھ ى اآلخ دھما عل ادة أح فة وزی ي ص ونف راد فیك ھ الم ھ ب ح أّن ا أرج زان وزن م  بمی

  . الجزاء لیوم ّدخراو، خزن ما ،وأفضل األعمال

َجَعَل َلُكْم َأْسَماعًا ِلَتِعَي َما :"  التذكیر بضروب النعم ﴾ فيومن األمثلة أیضًا قولھ ﴿
َوَأْشَلاًء َجاِمَعًة ِلَأْعَضاِئَھا ُمَلاِئَمًة ِلَأْحَناِئَھا ِفي َتْرِكیِب ،َوَأْبَصارًا ِلَتْجُلَو َعْن َعَشاَھا ،اَھا َعَن

  . )٢(" َوُقُلوٍب َراِئَدٍة ِلَأْرَزاِقَھا،َوُمَدِد ُعُمِرَھا ِبَأْبَداٍن َقاِئَمٍة ِبَأْرَفاِقَھا ،ُصَوِرَھا 

لفقرتان " ،فا َماعًا ِلَتِعَي َما َعَناَھا َوَأْبَصارًا ِلَتْجُلَو َعْن َعَشاَھاَأْس الشاھد فیھ قولھ :"

  وداللیًا : ،ن صوتیًا ،ومنسجمتین في الشاھد جاءتا متوازیتین ،ومتوازنتی

  اعًا ِلَتِعَي َما َعَناَھاـَأْسَم            َجَعَل َلُكْم         

  َعْن َعَشاَھا َأْبَصارًا ِلَتْجُلَو

فقد وردت بین ،یلحظ منعم النظر االنسجام بین األصوات المتنوعة في الفقرتین إذ 

ذات الداللة  والمھموسة ،مع تكرار بعض األصوات،واالحتكاكیة المجھورة ،االنفجاریة 

ھ وكأّن یبدوالذي  "العین"وتمكنھا من جالء المعنى كصوت ،یة الكاشفة عن قوتھا الّصوت

متانة الالم وتماسكھ، ى ووقع صوتي بارز تمثل ذات صدمزیج من خصائص أصوات 

،ومرونة  ،وفعالیة الزاي ،ومن فخامة الضاد ،ونقاء النون وأناقتھ وصفاء الصاد وصقلھ

 وقویھا،،ضعیفھا  العربیة جمیعًا األصواتمع  یتعاون ھ،فضًال عن أّن والیاء والواواأللف 

الغین للتناقض في الخصائص  صوت،و الحاء لالستثقال صوت،ما عدا  وغلیظھا،رقیقھا ،

،من الفعالیة  ا أن یّشدھا إلى تحقیق خصائصھ الذاتیةإّم ،وینتج من تعاملھ ھذا والمعاني

ا أن ینساق معھا للتعبیر عن مختلف خصائصھا ،وإّم والفخامة والسمو،والقوة والصفاء ،

 قّوةب النتفاعا ألجل النّص،وھذا ما یعكس لنا بروزه وداللتھ في  )٣(والشعوریة،الحسیة 

 غیر عنھ عمي امّم أياإلبصار ، عن العشا لتجلو باصرة وقّوة، أھّمھا ما لتحفظ سامعة

                                                
  .    ٦٤:المصدر نفسھ١) (
و      .تجلو: تكشف .فظ ما أھّمھاتعي ما عناھا: تح . ٨٣/١٢٧نھج البالغة: ٢)( َي فھ الَعَشا: مقصور، مصدر من َعِش

و العضو      .َعش إذا أبصر نھارًا ولم یبصر لیًال ْلو وھ ع ِش الء: جم ا           .االْش و كل م و بالكسر ـ وھ ع ِحْن اء ـ جم االْحن
ا    األعضاء  مةومالءاعوّج من البدن،  ا: تناسبھا معھ ق ـ بالكسر ـ: المنف       .لھ ع ِرّف اق: جم ھ     االْرف ا یستعان ب ة، أوم ع

   .علیھا

  . ٢١٢-٢١١ینظر: خصائص الحروف العربیة ومعانیھا:٣) (



  
  
 
 

 
 ١٩٣  

 

 التوازي  املبحث الثالث

،فلھ الحمد على ما  والفھم، للعلم طریقان والبصر، السمع أن البداھة ومن، األبصار أولي

  م .والشكر بما قّد،نعم أ

 ةّیکیف في، وضوٍح ّلكب ىجّللأللفاظ تت﴾ اإلمام ﴿ مسألة اختیار ّنا تقدم أویظھر مّم

 الكلماتم ي الذي ینظِّالّصوتى والنسق لتتجّل؛اللفظة المالئمة من معجمھ الواسع استاللھ 

وجمالیًا ،في المتلقي نفسیًا  مؤثرًاوداللیًا ،ومتوازیًا منسجمًا صوتیًا ،لیجعل منھا نسیجًا قویًا ،

ھ لغت ّفرتاتوا مّم،بالتنوع نھج البالغة یتصف خطب في نصوص  يالّصوتاالنسجام ؛ألّن 

ویمنح النفوس ،والرقة ،والجزالة ،یھتف بألفاظ العذوبة  يعلى أداء المضمون بتنسیق موسیق

مع الحفاظ على روح المعنى الذي یرید إیصالھ للمتلقي ، والتوجیھ الواعي،األثر المتوھج 

واحدًا یكمن في  ،غیر أّنھا اجتمعت لتحقق غرضًاي بأنماط متنوعة الّصوت،فجاء التوازي 

  االنسجام .



 
  
  
 

 
 ١٥٨  

 

 اجلناس املبحث الثاني

 
یقیةٌ   إنَّ ٌة موس ة لغ ة العربی ب     اللغ ى جان یقیٌة إل ٌة موس ا قیم اظ فیھ ،ولأللف

ة  ا المعنوی ي أدب یعن "؛ألّن  داللتھ ة    ىاألدب العرب ة بالناحی ّد العنای أش

 ذلك یرجع إلى تاریخھ وتاریخ األمة العربیة نفسھا یة المسموعة وأّنالّصوت

ًة فصیحةً  ّمأبًة وإنما كانت وال كات،ًة قارئًة ،فلم تكن األمة العربیة أّم  ًة ناطق

")١( .  

ى         ادرة عل ادة صوتیة ق وفر م ا ت اظ ؛ألّنھ فقد لجأ العرب إلى االعتناء باأللف

الوا       دیمًا ق ا مسامعھ ،وق ا  " العرب إنّ إّن: منح العربي موسیقى تطرُب لھ م

ة بالمع ا عنای یھا بزخرفھ دبجھا وتش ا وت ي ألفاظھ ا تحل ي وراءھ اني الت

  .  )٢(إدراك مطالبھا " إلى وتوصیًال بھا

ى        ة ؛إلیصال المعن ة والفنی ھ التعبیری ل طاقات لذا یوظف المنشئ في بناء نصھ الفني ك

ا یصبو    ،اإلیصال  إلى المتلقي أوًال ،والتأثیر فیھ صوتیًا ثانیًا ،ویبدو أّن ان م والتأثیر ال یحقق

ة ،و      ة المنسجمة المحكم ن خالل الصیاغة الفنی دع إّال م ھ المب ة  إلی الیب المبدع تسخیر األس

  ،منھا فن الجناس ،الذي كان یعرف بالذوق ،ویتأتى بالسلیقة بعیدًا عن التكلُّف .

ألیف      ذا الت فالجناس فنٌّ بالغي یرجع إلى جرس الكلمة ،وتألیف أصواتھا ،وانسجام ھ

ي  مظھر موسیقي ،ی وھو ، )٣( في النطق ي المتلق دعوه   ؤثر ف ى اإلصغاء   وی مناسبة   ّنإف ،إل

ثم جاء والمراد ،اللفظ المذكور إذا حصل على معنى  ؛ألّنإلیھا  وإصغاءأللفاظ تحدث میًال ا

  . )٤( بھ معنى آخر كان للنفس تشوق إلیھ

ویبدو جمالھ في ما یلجأ إلیھ المجنس الختالب األذھان " فبینما ھو یریك أّنھ سیعرض 

اض  ،ل علیك معًنى مكررًا ،ولفظًا مرددًا ال تجني منھ غیر التطوی و   ،واالنقب والسآمة ،إذا ھ

س            ،یروغ منك  ي نف اه ف ایرة ،وإن حك ّل المغ بقھ ك ا س ایر م ى مستحدثًا ُیغ ك معًن فیجلو علی

ك          نفسالصورة ،و ي أجدت علی ذة الت أة السارة اللذی ذه المفاج ة لھ المعرض ،فتأخذك الدھش

ن ما كانت تنتظره كّل طریف یفاجئ النفس ،ویبای جدیدًا لم یقع في حسابك ،وال ریب في أّن

                                                
  . ٤٠٩واألدب ،د.تمام حسان :مقاالت في اللغة ١) (
  . ٢٢٠/  ١الخصائص : ٢)(
  . ١١٦ینظر: بالغة أرسطو بین العرب والیونان ،إبراھیم سالمة:٣) (
  . ١٥٨لفتاح الشین:ینظر:البدیع في أسالیب القران ،د.عبد ا ٤)(

 جلناسا



 
  
  
 

 
 ١٥٩  

 

 اجلناس املبحث الثاني

الفرح " ر وب تقبلھ بالبش ھ ،وتس زى ل ھ ال.  )١(تتن ذا كل ات  وھ وات الكلم تم إال بانسجام أص ی

  جمیل متالئم.  صوتي في نسق،وجعلھا 

أتي    فاالنسجام یؤدي دورًا مھمًا في تناسق األلفاظ  في نص نھج البالغة الخطابي ،وی

 النّصأو ،أو العبارة ،المتجانسة في الفقرة االنسجام والتناسق من خالل تساوي عدد األلفاظ 

ي ع  اكلة ،أو   ،أو ف اظ المتش وات األلف ا   بعضدد أص ي محتواھ ت ف وتھا وإن اختلف ي الّص

ن    ودالالتھا السیاقیة ،ویتّم ة ،م ى    أذلك من خالل ألوانھ وتشكیالتھ المتنوع ار المعن جل إظھ

  واستعذابھ لھ.،وزیادة تأثیره في أذن المتلقي ،الداللي 

دما تحّدث عن       و ھ عن اس ،وأوالُه عنایت ة الجن قد أشار عبد القاھر الجرجاني إلى أھمی

ا  ومنفنیة ھذا اللون البدیعي وبراعتھ ،إذ قال :"  ا  ھ ان  ھن ى  ك یس  َأْحَل َمُعھ  تجن  وأعاله،  تس

ھ،  إلى المتكلم من قصٍد غیر من وقع ما وأوالُه، بالُحْسن وأحقُّھ ب  اجتالب ھ،  وتأھُّ ا  أو لطلب  َم

  .)٢(" الصورة ھذه وفي المنزلة بھذه - مطلوبًا كان ،وإن متھئُمال لحسن - ھو

ابق   ل التط د یص ین الكلمتین،وق ورة ب ا الص ق فیھ وتیة تتواف ة ص ل ثنائی اس یمث فالجن

ظ   ي اللف ال ف ّد االكتم ى ح ي إل وزن ،الجناس ة،وال امھ   )٣(والحرك ض أقس ع بع ین تتراج ،ح

دل    )٤(بعض الصویتات أو الفونیماتبافتقادھا لبعض األصوات ،أو باختالف  نقط ،أو تب أو ال

ره ،  ب وغی تقاق والقل ل االش ي أص اف دة   مّم امًا ع اس أقس ل الجن ا  یجع ي طبیعتھ ف ف تختل

رر     ظ المتك أن اللف التكوینیة وتشترك بصفة التكرار الكلي ،أو الجزئي ،فضال عن اتصافھا ب

واع   یخالف نظیره في المدلول الذي یؤدیھ ،وھذه مزیة رئیسة  ن أن تمیز الجناس من غیره م

ھ   إذن ھو صورة من صور التكرار ولھالتكرار ،"  ألن   ؛ما للتكرار من تأكید النغم وتقویت

وى جرس        اللفظي االشتراكھذا  ة فیق ة منتظم ،یعني استعادة تردیدات صوتیة بنسب زمانی

  .)٥(إلیھ "یثیر في الذھن منبھات تشده  اللفظ ویسبغ على العبارة نغمًا

                                                
  . ٣٠-٢٢٩فن الجناس ،د.علي الجندي : ١)(
  .٧أسرار البالغة،عبد القاھر الجرجاني: ٢)(
 .٦٥ینظر: بناء األسلوب في شعر الحداثة التكوین البدیعي ،د.محمد عبد المطلب: )٣(
اني ".      ) ٤( ین المع ق ب ن التفری ا یمك ن طریقھ وتیة ع دة ص غر وح و: " أص ونیم ھ ویت أو الف نھج  الص ر: الم ینظ

 .١١٩الوصفي في كتاب سیبویھ ،د.نوزاد حسن احمد :
  .  ٣٠٥-٣٠٤،د.عباس الفحام: ةـالغــھج البــنفي  األثر القرآني٥) (



 
  
  
 

 
 ١٦٠  

 

 اجلناس املبحث الثاني

ى االشتراك اللفظي ،    أساس الجناسن جوھر ویظھر أ  اس یقوم عل ضرب   إذن فالجن

م خاص   نكاما ل،و  من ضروب التكرار الذي تتكرر فیھ أصوات األلفاظ ھ   لكل صوت نغ ب

  ي المحبب.الّصوتمن االنسجام  ،فتكراره یجذب االنتباه ،ویعزز داللة النغم ،ویؤلف نوعًا

ة    –كونھ البنائي في م -"وإذا كان الجناس یؤّلف  مظھرًا من مظاھر الموسیقى الناجم

ي      ى ف ر المعن ي تقری عن تجانس اللفظتین وانسجامھما معًا ،فإنھ یؤّدي داللة تعبیریة تسھم ف

دقائق    ر ب ة ،والبص ن اللغ ھ م احبھ بتمكن ھد لص ا یش ھ ،كم وًال لدی ھ مقب ي وتجعل ن المتلق ذھ

  . )١(أسرارھا ،وقدرتھ على التصّرف في معطیاتھا"

باعتماده على بنیة تحقق قوة التعبیر،خالل " القیمة الفنیة في الجناس تتمثل ولذا نجد أّن

ـداً  لكل مفھـوم منطوقًا أّناصطدامھا بالمبدأ الذي یـرى  یس  واح ارب اللفظان     ل ر ،إذ یتق غی

أو لفـظ مردد ال یجنى ،ھ أمـام معنى مكرر ّنأي ،حتى یتوھم الّصوتالمتجانسان في المستوى 

ة      م ذه البنی ة ھ ى غای ـظ   ،نھ غیر التطویل والسآمة ،فإذا ما اعمل فكـره توصل إل ذا اللف أو ھ

  .)٢("،فیجد نفسھ أمـام معنى مستحدث یغایر ما سبقھ كل المغایرة

ر          إّن   ي التعبی الیبھا ف ة وأس نن العربی ى س یر عل ة یس ج البالغ از   نھ ام  ،فیمت اإلم

ي  ﴾ علي﴿ ر ف ھ   أكث اعي  باألسلوب خطب ٍع و ال اإلیق ؤثر ال  جرٍس  الرائ ت  الموسیقي الم الف

ي  ّكوال ش ، للنظر  ي   أّن ف اع االنتظام ف ري   اإلیق ب  النث ي خط ة   ف ج البالغ ق نھ و  متحق ،فھ

واع ل   إیقاعاتیشتمل على  ددة األن ًة إذ "   ت موسیقیٍة متع ًة مختلف ر   أّن ؤدي وظائف جمالی األث

ده المستمر أنّ   أما العقلي، ونفسي،،وجمالي  ثالثي: عقلي لإلیقاعالممتع  ا  فلتأکی ًا   كھن نظام

ًا      التأملوھدفًا في العمل الجمالي فألنھ یخلق جوًا من حالة ،ودقًة  ذي یضفي نوع الي ال الخی

ةٍ  بھ واعی ة ش ي حال ئ ف ود الممتل ن الوج ھ  م وع کل ى الموض ا ،،عل إن حیاتن ي ف ا النفس وأم

  . )٣(" ساطھ،والزفیر وانقباض القلب وانب ،والشھیق ،والنومالمشي :إیقاعیة

ن   قبوّال أكثرولما كان اإلیقاع المتوازن المنسجم یشد النفس إلیھ ،ویشوقھا ویجعلھا  للف

 فقد، القولي المتوفر علیھ ،عن طریق خلق جو موسیقي تنساب معھ النفس وتطرب لھ األذن

ھ  اإلمام علي ﴿ جاءت ألفاظ ي خطب رت جواً        ﴾ ف یقیة وف ا عناصر موس ي طیاتھ ل ف  تحم

  . قیق األثر الذي یسعى إلیھعلى تح تدساع خاصًا

                                                
  (بحث) .٢٦٠ظاھرة الجناس في خطب اإلمام علي بن أبي طالب(ع) ورسائلھ ،د.حسین عبد العال: ١)(
  (رسالة ماجستیر). ٨٢-٨١ري:أبنیة المشتقات في نھج البالغة ،میثاق الصیم ٢)(
  . ٣٦١األسس الجمالیة في النقد العربي ،د.عز الدین إسماعیل: ٣)(



 
  
  
 

 
 ١٦١  

 

 اجلناس املبحث الثاني

دو ر كّل أّن ویب ك   األم ھ ذل ن خالل أتى م ذي یت ظ ال ى اللف ھ إل ون مرجع ب أن یك ھ یج

ھو  جناسال ؛ألّنأو الكلمات إلى داللة األلفاظ نفسھا ،الجمال في جرس األصوات في الكلمة 

  في النطق.ھا وانسجام، وعدم تنافرھا،بعضھا لبعضمة األصوات ءمال

الم أي أن           وقد ت شعر ،أو ك ي بی ة تجانس أخرى ف أن:" تجيء كلم ُعّرف الجناس ب

ا "  ألیف حروفھ ي ت بھھا ف ل: ") ١(تش ق أن ،وقی ان یتف ى اللفظ ھ ف ن وج وه م ف الوج  ویختل

  .)٣(،وقیل ھو: " تشابھ اللفظین في النطق ،واختالفھما في المعنى"  )٢(" معناھما

 

 

أثریت  مّماخطب نھج البالغة ،وكان  فيفي مواضع متفرقة  ورد الجناس بكل أنماطھ

ھ  ،وذلك لغرض تعزیز الجانب النغمي والموسیقي بھ عباراتھ ،وجملھ ،ونصوصھ ؛ ولوظیفت

ارة          انسجامي  الكبرى في خلق صدى صوتي   ي وإث ي جذب ذھن المتلق ره الواضح ف ھ أث ل

  ھم أنماطھ ھي:أ. و عنصر التوقع لدیھ

  

  الجناس التام  -١
،بال تفاوت في تركیبھما ،وال اختالف في  ا اتفق ركناه لفظًا واختلفا معنى"م ھوو 

؛ألّن اللفظین  )٥(،وھو أعلى أنواع الجناس رتبة ،وأكمل أنماطھ إبداعًا )٤(حركاتھما "

  . )٦("  في أنواع الحروف ،وفي أعدادھا ،وفي ھیأتھا ،وفي ترتیبھاالمتجانسین متفقان "

وع ف   ھ ﴿    ومن أمثلة ھذا الن ة قول ج البالغ دنیا:     ي خطب نھ ن ال ﴾ واعظًا محذرًا م

َواْلَبِصیُر َیْنُفُذَھا َبَصُرُه َوَیْعَلُم ،َوَراَءَھا َشْیئًا  مّماَوِإنََّما الدُّْنَیا ُمْنَتَھى َبَصِر اْلَأْعَمى َلا ُیْبِصُر "
ا     یُر ِمْنَھ ا َفاْلَبِص دَّاَر َوَراَءَھ َأْعَمى إِ   َأنَّ ال اِخٌص َواْل اِخٌص   َش ا َش َزوٌِّد   ،َلْیَھ ا ُمَت یُر ِمْنَھ َواْلَبِص

  . )٧(" َواْلَأْعَمى َلَھا ُمَتَزوٌِّد 

                                                
  . ٢٥البدیع ،ابن المعتز: ١)(
  .        ٢/١٨٥:اإلعجاز حقائق وعلوم البالغة ألسرار طرازال٢) (
  . ١٥٩البدیع في ضوء أسالیب القران: ٣)(
  . ٦٢:  فن الجناس ٤)(
  . ٢٠،الصفدي:ینظر:جنان الجناس  ٥)(
  . ١٠١التلخیص ،الخطیب القزویني: ٦)(
  .١٣٣/٢٤١نھج البالغة: ٧)(



 
  
  
 

 
 ١٦٢  

 

 اجلناس املبحث الثاني

ام     " ُمَتَزوٌِّد،و ُمَتَزوٌِّد" ،و"  َشاِخٌص،و َشاِخٌص" الشاھد فیھ األلفاظ  د جانس اإلم فق

ا ؛ألّن أعطى صورة إیھامیة توھم المتلقي بتوحد األلفاظ مع توحد معناھ إذبین ھذه األلفاظ ،

ى إذا اكتشف       المتلقي عندما ینظر إلى اللفظتین متشابھتین ُی ا واحد ،حت ھ أّن معناھم ل إلی خی

ھ أنّ    ي قصد إعطاء    اختالف معناھما حصل لھ كسر توقع من خالل إدراك ه الصورة  المتلق

ادة   ھ زی ة   اإلیھامیة المتمثلة بالمشترك اللفظي ،الذي ھو ضرب من التكرار الغرض من نغمی

لفاظ ،ویتضح ذلك من خالل السیاق وقرینتھ الذي یدل على اختالف المعنى محققًا جرس األ

  االنسجام بینھما .

" بمعنى  َشاِخٌص َفاْلَبِصیُر ِمْنَھا " قد تكّرر مرتین ،جاء في األولى " " شاخصفلفظ 

ا    ،أي " )١(الراحل الذي یشخص للسفر  د جعلھ دنیا   – راحل مسافر ق ى     -أي ال ھ إل ا ل طریق

رةاآل ى،  )٢(" خ ھ األعل ھ ومثل ي ھدف ا فھ ا عملھ ل لھ ذا یعم اني  ،ول ظ الث انس للف و مج ،وھ

اِخصٌ  " ا َش ھ نحو            َواْلَأْعَمى ِإَلْیَھ تح عین الفتح إذا ف ى من شخص بصره ب ذي جاء بمعن " ال

ل ال یطرف      ھ ،وجع ابًال ل ین بصیرتھ    أي "  )٣(الشيء مق ا بع ع إلیھ ان  ،متطّل ھ وإن ك ووھم

  .  )٤(" وعن آفاتھا وطرقھا المخوفة،الحقیقّیة  أعمى عن مصالحھ

داللة اللفظین  التعرف على " في من ،والىویمكن أن نفید من استعمال حرفي الجر " 

زودًا       ا مت اد منھ رًا آخر فأف ،فكأن الشخص األول قد ابتدأ طریقھ من الدنیا وعلم أن ھناك مق

ما یكفیھ من مؤنتھ ،في حین أن الشخص  أخذ وإنّماإلى منتھاه ،وھي اآلخرة فلم یركن إلیھا ؛

  ه ومنتھاه ،ولیس ھناك شيء سواھا . فھي مبتدأ،ھ اآلخر جعل الدنیا كل ھّم

فال یوجد تنافر ، - فأصواتھا منسجمة -ي بین اللفظینالّصوتفضًال عن ذلك االنسجام و

رة أخ  نفسیة الّصوتاستدعى إعادة التردیدات  مّماأو ثقل في نطق أصواتھا ،، رى قصدًا  ھا م

ف    الّصوتلالنسجام  دا األل ا ع ور  الّصوت ي والمعنوي ،فالجامع لھ صفة الھمس ،    )٥(المجھ

ي ،والخاء            وي حنك رب مخرجھا،فالشین لث ي ق ق أیضًا ف ة رخوة تتف فھي أصوات احتكاكی

وي     اد لث ك ،والص ى الحن ن أقص رج م وري     .)٦(یخ داللي الص ا ال ك مؤداھ ى ذل اف إل یض

                                                
  . ٣٠٦ینظر:المصباح المنیر : ١)(
  . ٣/١٥٦شرح نھج البالغة ،البحراني: ٢)(
  . ١٨/٧ینظر:تاج العروس: ٣)(
  .    ٣/١٥٦شرح نھج البالغة ،البحراني:٤) (
  . ٩٠ینظر:علم األصوات اللغویة: ٥)(
  . ٤١٤صوات اللغویة:ینظر:األ ٦)(



 
  
  
 

 
 ١٦٣  

 

 اجلناس املبحث الثاني

ذي طغى على اللفظ اكسبھ صفة التفشي والشخوص سواء أكان المحاكاتي ،فصوت الشین ال

سلبًا أم إیجابًا ،یضاف لھ صوت األلف وھو صوت المّد الذي ینطلق معھ الھواء انطالقًا تامًا 

  فال یعوقھ عائق لیعّم ھذا التفشي بین اللفظ ،ویساعد على انتشاره .

ظ "  ي لف ا ف َزوٌِّدأم ا ،ف ُمَت ام بینھم انس اإلم د ج َزوٌِّد األول " " ،فق ا ُمَت یُر ِمْنَھ " َاْلَبِص

بمالحظة الجناس األول یكون معناه قریب من معنى الجناس األول ،فمعناه الراحل المسافر  

ى         ،یعني"  )١(عن الدنیا ا یوصلھ إل وى م الحة والّتق ال الّص ن األعم ا م أّن البصیر یتزّود منھ

ا ؛ألّن "   "  َتَزوٌِّد واْلَأْعَمى َلَھا ُم ،والثاني " )٢(" مقّره ومقامھ تعني الراحل إلیھا والقاصد لھ

ّدنیا     كنھ ھي ال ھ ومس ھ أّن وطن ى لتوّھم ھ ورا   ،األعم یس ل ّدار ول ك ال ّره تل ا دار ءوأّن مق ھ

ا   ا  ،فیتزّود لھا ویّتخذ من زبرجھ ذ    ،وزخارفھ ا یلت ا م ھ ، وقیناتھ ی ویب ھ  شع د أعان    ) ٣("فی وق

اس اللفظ   ن الجن وع م ذا الن راج ھ ى إخ ًاعل الم "   ي أیض ن ،وال ر" م ي الج تعمال حرف اس

ا     رى غیرھ زود وال ی فالبصیر جعلھا مبتدأ النتھاء فتزود منھا ما یكفیھ ،واألعمى ألجلھا مت

  بدًال . 

افر ،أو االختالف    الّصوتزد على  ذلك أّن االنسجام  ائبة التن ي في اللفظ ،إذ لم تشبھ ش

ي      الّصوت خارج المسبب للثقل في النطق ،على الرغم من تنوع م ھ صّب ف ،وصفاتھ ،فكأّن

ي    ر ف فة الجھ ترك بص واتھ تش وي فأص ي ،والمعن ؤدي دوره اللفظ م ؛لی ب محك قال

عمومھا،فالمیم ،والزاي ،والواو ،والدال مجھورة ،ما عدا التاء فھو صوت انفجاري مھموس 

ین  ،فھذه األصوات أعطت مؤداھا اللفظي والمعنوي ،فضًال عن ال ة ب ى  األ" لفظي  مطابق عم
" ؛الذي ساند المعنى واسھم في تحقیق الجرس اللفظي ،والنظام اإلیقاعي موضحًا  والبصیر،

ي   عالقة اإلنسان بالدنیا ،التي ذكرھا ﴿ ﴾ بصورة جمالیة ،فكریة ،واضحة تستھوي المتلق

  .،وتشده إلیھا

                                                
  . ٧/٣٧٧ینظر: العین : ١)(
  . ٢٧٧/ ٨منھاج البراعة: ٢)(
  . ٢٧٧/ ٨المصدر نفسھ:٣) (



 
  
  
 

 
 ١٦٤  

 

 اجلناس املبحث الثاني

ِھ حَ ﴾ یعظ الناس: " ﴿ومن ذلك أیضًا قولھ  ِھ    ِعَباَد اللَِّھ ِإنَّ َتْقَوى اللَّ اَء اللَّ ْت َأْوِلَی َم
ُذوا الرَّا      َواِجَرُھْم َفَأَخ َأْت َھ اِلَیُھْم َوَأْظَم َھَرْت َلَی َة  َمَحاِرَمُھ َوَأْلَزَمْت ُقُلوَبُھْم َمَخاَفَتُھ َحتَّى َأْس َح

  . )١(" َفَلاَحُظوا اْلَأَجَل َواْسَتْقَرُبوا اْلَأَجَل َفَباَدُروا اْلَعَمَل َوَكذَُّبوا اْلَأَمَل ِبالظََّمأِب َوالرِّيَّ النّصِب

بینھما فاألولى  ﴾﴿" فقد جانَس اإلمام  اْلَأَجَل،و اْلَأَجَلالشاھد في قولھ لفظي " 

َفَلاَحُظوا ،ولفظة األجل الثانیة "  )٢(العمر مّدةأي  " التي تعني الوقت َواْسَتْقَرُبوا اْلَأَجَل"
 قریبًا األعمار مّدة أي اآلجال عدّوا أنھم ،فیكون المعنى " )٣(تعني الموتالتي "  اْلَأَجَل

 یغتّروا ولم الباطلة اآلمال كّذبوا ،وأنھم اآلخرة زادل واوتھیأ الّصالحة األعمال إلى ،فسارعوا

. وقد اتفق اللفظان فیھ بنوع األصوات صوامتھا مع )٤(" الموت فالحظوا العاطلة باألمنیات

عددھا ،وترتیبھا ،غیر أن الفرق بینھما ،ووزنھا ،و -األحرف  –االتفاق في صوائتھا 

  واضح في داللة اللفظ على المعنى من خالل قرینة السیاق.

وت ذلك حصول االنسجام   یضاف إلى  ا     ي ف الّص ا بینھ ة فیم ي  ي أصواتھا المتالئم الت

ي          ت ف ر ،وإن اختلف فة الجھ ًا بص ق جمیع واتھا تتف ة ،فأص ا المعنوی ى داللتھ ت عل انعكس

انبي       مخارجھا فالھمزة صو ور ج الم مجھ ي ،وال وي حنك یم لث ،سجلت   )٥(ت حنجري ،والج

ذه األصوات      أن ھ بمجموعھا انسجامًا توافقیًا مع المعنى الذي أرید لھا وھو " الموت " ،وك

  بأجراسھا جرس إنذار یقرع مسامع المتلقي لیفیق من غفلتھ ،وینھض من سباتھ.

اس أ   ن الجن ذا     وال یخفى على المتأمِّل ما لھذا النوع م أثیره ؛ألّن ھ ھ وت س لّذت ْن یتحسَّ

راء       ى إث ُل عل ین اللفظین یعم نصّ الجناس ب ِھ ،وانسجام        ال ق نغِم ث تواف بالُموسیقى من حی

اع یھب اللفظین        ة اإلیق اس من جھ جرِسِھ ،فیمتزج بالنفس نغُمُھ وصداه ،وإذا كان ھذا الجن

ث   قیمة صوتیة من حیث تكرارھما ،فإن لھ قیمة داللیة تتمثل في ا لفرق بین اللفظین من حی

رة تبعث      ة معب ن دالل المعنى ،ومثل ھذا الجناس یحمل ما ال یخفى على أھل الذوق السلیم م

  .  )٦(﴾على التأمل ،والتفكر في المعنى الذي یرمي إلیھ اإلمام علّي ﴿

  
                                                

ھ  . ١١٤/٢١٢نھج البالغة: ١)( ع ھاجرة، شدة حّر       .َحَمى الشيء: منعھ، أي منعتھم ارتكاب محّرمات َواجر: جم الَھ
  .ب: التعبالنّص .النھار، وقد ُأْظِمَئْت ھذه الھواجُر بالصیام

  . ٥/٣٠٧ینظر:الصحاح : ٢)(
  . ٧/١٨٣ینظر:المحیط في اللغة: ٣)(
  . ٥١/ ٨منھاج البراعة : ٤)(
  . ٤١٤علم األصوات: ٥)(
  . ٢٦٤ینظر:ظاھرة الجناس في خطب اإلمام علي بن أبي طالب(ع) ورسائلھ: ٦)(



 
  
  
 

 
 ١٦٥  

 

 اجلناس املبحث الثاني

 الجناس الناقص -٢

 ما ھوأي " أصواتھماوھو الذي یكون فیھ اللفظان المتجانسان مختلفین في أحـد 

 ةأوالھی، النوع في الباقي اتفاق ،مع اآلخر عن اللفظین أحد حروف فیھ نقصت

،وسمي بالناقص ؛"ألن اختالف الركنین في عدد الحروف یلزم منھ نقصان  )١("والترتیب،

أو ،أو في الوسط ،األول  الّصوتویكون االختالف إما في ، )٢(حدھما عن اآلخر ال محالة "أ

  .نھج البالغةخطب في  ورد ھذا النوع من الجناس كثیرًااألخیر. وقد  الّصوتفي 

ھ ﴿  ھ قول ن أمثلت وى اهللا : "  وم ي بتق ِإنَّ﴾ یوص وِبُكْم   َف ِھ َدَواُء َداِء ُقُل َوى اللَّ َتْق
ِس َأْنُفسِ  َوَوِشَفاُء َمَرِض َأْجَساِدُكْم َوَصَلاُح َفَساِد ُصُدوِرُكْم  َأْفِئَدِتُكْمَوَبَصُر َعَمى  ُكْم ُطُھوُر َدَن

   . )٣(" َوِجَلاُء َعَشا َأْبَصاِرُكْم

اني  بنقصان اللفظ" فقد جاء الجناس الناقص فیھما ، َداِء،وَدَواُء  "الشاھد في قولھ   الث

ابھة الصفات      األولعن  یقیة ،فاألصوات متش ،وقد أدى ھذا االستعمال إلى تكوین بنیة موس

نقص الحاصل وتم        ى ال ورة واستطاعت أن تغطي عل نصّ نح فھي مجھ ،فجاءت   صفتھا  ال

  ملبیة لحاجة النفس إلى الموسیقى المتباینة التي تقرع قلوب المتعظین نحو خالقھا .

قد اكسب اللفظین داللتین مختلفتین  "داء"،ونقصھ في  "دواء"ّن صوت الواو في أثم 

ّداء  ضدّ  نتج عنھما معنیان متضادان ،فالداء علة تصیب الجسم ،والدواء و   ال ع  وھ  سبب راف

ال الخوئي"    وى  ّنإف لتك العلة ،والداء المقصود ھنا داء األمراض النفسیة والقلبیة ،ق ھ  تق  الّل

ا  یعنى، قلوبكم داء دواء ة  أّنھ راض  رافع ة  لألم ل ذوالّر القلبّی انیة  ائ ة  الّنفس ن  الموبق  البخل  م

  .)٤("الّداء ضّد الدواء أّن كما لھا مضاّدة ھا؛ألّن وغیرھا والبغضاء والعداوة والنفاق والحسد

ة      ظ ،ودالل ع سیاق اللف ذا ینسجم م ال   ، الّصوت وھ ى" االنفع واو عل دل صوت ال إذ ی

واھر"  ي الظ ؤثر ف ھ    )٥(الم ي أفعال ا ف ل لھ د إن امتث ى العب ر عل وى اهللا تظھ ب أّن تق ،والری

زیادة في إیضاح  الّصوتكما أن الداء یكشف عن علة صاحبھ ،فاكسب  وأقوالھ ومعامالتھ ،

و ى وق د    المعن ذا التردی ا ھ ي ھزھ قھا األذن الت ة تعش ذة ومتع ع ل ئ ،م دیة الُمْنش ي مقص ة ف
                                                

  .   ٢/٤٩٢،المیداني:وفنونھا وعلومھا أسسھا العربیة البالغة ١)(
  .٩٣فن الجناس: ٢)(
  .توقع المكروه الجأش: ما یضطرب في القلب عند الفزع، أو التھیب، أو . ١٩٨/٣٩٣نھج البالغة: ٣)(
  . ١٢/٢٤٦منھاج البراعة :٤) (
  . ٦٣تھذیب المقدمة اللغویة: ٥)(



 
  
  
 

 
 ١٦٦  

 

 اجلناس املبحث الثاني

  ي فأنتج الجناس الناقص.الّصوت

موسیقیًا منسجمًا ،إذ ال نلحظ فیھما أّي تنافر أو تجاذب  وھكذا وفّر ھذان اللفظان ثراًء

ع یشغل            اعي رائ ة انسجام تشاكلي إیق ب واحد ؛ألجل إقام ي قال ي  ،بل ھما قد ُصّبا ف المتلق

ویثیر إعجابھ ،فضًال عن تفاعل اللفظ والمعنى الذي یجعل اللفظین منسجمین ومتسقین ،مما 

ة     یساعد على إیجاد استجابة في نفسیة المتلقي تجعلھ یتفاعل مع داللة اللفظین ،وإیجاد وجھ

  االتفاق بینھما .

نَّا َنْأِتي َما َوَلَعْمِري َلْو ُك:" صحاب یوم صفینبعض األیصف ﴾ قولھ ﴿ أیضًاومنھ 
"  َوَلُتْتِبُعنََّھا َنَدمًا،َوَلا اْخَضرَّ ِلْلِإیَماِن ُعوٌد َواْیُم اللَِّھ َلَتْحَتِلُبنََّھا َدمًا ،َأَتْیُتْم َما َقاَم ِللدِّیِن َعُموٌد 

)١(.  

فقد شكل ھذان اللفظان المتجانسان  "ُعود،و َعُموٌد""،و َنَدمًاو، َدمًا الشاھد في قولھ "

كونان للجناس الناقص عنصرًا مھمًا من عناصر اإلثراء الموسیقي للنص ،من خالل الم

،وحاول أن یفجر فاعلیتھ  النّصي بینھما الذي بّثھ المنشئ في الّصوتالتناسق ،واالنسجام 

النوعیة ،فأورد ألفاظًا مألوفة وبشكل مكرر؛لیدفع ذھن المتلقي إلى االنصراف مباشرة للقیم 

یعمق  مّماحملھا اللفظان عبر تناغم األصوات المشكلة لبنیة األلفاظ المتجانسة ،الداللیة التي ی

اني ،وانقص صوتًا ،فزاد صوتًا في اللفظ الث النّصفي التأثیري التأثیر الجمالي واإلیحائي 

  .من اللفظ األول

 ،إذ والندم األسف إلى بكم ینتھي سوف والتقصیر، التفریط ھذا ّنفاإلمام یخبر بأ

الناقة كلتقصیرھم في أفعالھم  ،فھم واألعراض الدماء منكم ،وتستباح الحرمات منكم تنتھك

فاألصوات  الّندامة الّتفریط ثمرة ّنإف، ضرعھا بآفة من تفریط صاحبھا فیھا أصیباّلتي 

،وھذه األصوات تعزز الداللة التي یرید اإلمام إیصالھا  )٢(اشتركت جمیعھا في صفة الجھر

تحرك الخیال نحو سلسلة من المعاني فین ؛لقوة وضوحھا السمعي ،إلى أذھان المتلق

  .المرتبطة بجرس الكلمة 

اس أن و ـد         قد یراد بھذا النوع من الجن ي أح ین ف ھ اللفظان المتجانسان مختلف ون فی یك

                                                
  . االحتالب:استخراج مافي الضرع من اللبن .٥٦/٩٦نھج البالغة:١) (
  . ٤١٤ینظر:علم األصوات: ٢)(



 
  
  
 

 
 ١٦٧  

 

 اجلناس املبحث الثاني

  .)١(أصواتھما مع اتفاقھما في األصوات الباقیة

یھم السالم) :    ﴾مثال ذلك قولھ ﴿ ا " یصف فیھ أھـل البیت (عل دٍ    َل آِل ُمَحمَّ اُس ِب  ُیَق

   دِّیِن  ،َوَلا ُیَسوَّى ِبِھْم َمْن َجَرْت ِنْعَمُتُھْم َعَلْیِھ َأَبدًا ،ِمْن َھِذِه اْلُأمَِّة َأَحٌد ُھْم َأَساُس ال
ي   ْیِھْم َیِف اِلي َولَ     َوِعَماُد اْلَیِقیِن ِإَل ُق التَّ ْم ُیْلَح اِلي َوِبِھ یِھُم      ُء اْلَغ ِة َوِف قِّ اْلِوَلاَی اِئُص َح ْم َخَص ُھ

  . )٢(" اْلَوِصیَُّة َواْلِوَراَثُة

اس    " التَّاِلي،و اْلَغاِليالشاھد في قولھ"  ع الجن د وق ًا      فق ًا إیقاعی دثًا عمق ین اللفظین مح ب

نفس ،فاألصوات منسجمة          النّصموحیًا ،یجعل  ي ال أثیرًا ف ر ت ي السمع ،وأكث أحسن وقعًا ف

الغین والتاء  ین الّصوت،وكان من نتائج اختالف  )٣(فة الجھر ،عدا التاء المھموسةتجمعھا ص

اه متضاد         ي اتج ال اللفظین یسیران ف د جع ونیم ،اختالف في الداللة بحیث أن الفونیمین ق  فف

اء      الحد  تجاوزالمو، فرطالم داللة أكسب اللفظ "الغالي "الغین في  ي حین أن صوت الت ،ف

وغ  عن  وقصر  طفّر الذي داللة اللفظأكسب  "التالي"في  ل  الحق  بل دل  الحق  ،وأھ  )٤(والع

ھ           ام لینب ھ اإلم ذي وّظف ى ال ظ والمعن ي اللف ،ومع ھذا التضاد في الداللة فاالنسجام حاصل ف

الم) ت(علیھم الس ل البی ة أھ عره بعظم ھ ویش تھم متلقی ح وقیم راد أّن ،فیتض الي الم و بالغ  ھ

  .الدین أساس ھم(علیھم السالم)فیھ ،بدلیل أّن رمقّصال ،وبالّتالي الّدین في طالمفّر

  

زَّاُد     واعظًا منبھًا "  ﴾﴿ومن ذلك قولھ   َي ال ي ِھ ِھ الَِّت ُأوِصیُكْم ِعَباَد اللَِّھ ِبَتْقَوى اللَّ
ُر َوا    ا َخْی َمُع َداٍع َوَوَعاَھ ا   َوِبَھا اْلَمَعاُذ َزاٌد ُمْبِلٌغ َوَمَعاٌذ ُمْنِجٌح َدَعا ِإَلْیَھا َأْس َمَع َداِعیَھ ٍع َفَأْس

  . )٥(" َوَفاَز َواِعیَھا

ام ﴿   " َواِعیَھا ، َداِعیَھا،"  " َواٍع،و َداٍعالشاھد في قولھ لفظي "  انَس اإلم ﴾ فقد ج

یم       النّصأسبغ على  مّمابینھما جناسًا ناقصًا ،  نص بق ة لل ثراء نغمیًا شحن الموسیقى الداخلی

صفة  في ذھن المتلقي ،فاألصوات یغلب علیھا اموسیقیة أخرى أعطت صداھا وتركت أثرھ

                                                
  . ٩٣س:ینظر:فن الجنا١) (
       .باإلفراطالغالي: المبالغ، الذي ُیجاوز الحد .  ٢/٢٧نھج البالغة: ٢)(
  . ٩١ینظر:علم األصوات اللغویة: ٣)(
  . ٢/٣٣٠: ینظر: منھاج البراعة ٤)(
  .َوَعاھا: َحِفطھا وفھمھا . ١١٤/٢١٢نھج البالغة: ٥)(



 
  
  
 

 
 ١٦٨  

 

 اجلناس املبحث الثاني

دال    ،وھذا یتالء )١(الجھر ذر ،فال م مع داللة التبلیغ واإلسماع ،حتى ال یكون ھناك عذر لمعت

ة    الّصوت،ف ،والواو صوت مجھور كلي صوت انفجاري شدید ة مالزم المجھور یتسم بحرك

ى  لھ تقرع األذان ،وتوقظ األعصاب بصخبھا فیكون لھ من اإلثار ة نصیب نحو االستجابة إل

  الداعي .

  المَضارع الجناس -٣
وع  في المتشابھان الّلفظاِن فیھ اختلف ما"  ھو ا  واحدٍ  حرف  ن ع  منھم ا  م ي  تقاربھم  ف

ق،  ي  النط ط  أو األول ف ل ،اآلخر أو الوس ل : "مث ر "و" الخی س "و". الخی اِمس"و" دام ". َط

  .)٢(" البالیا"و" البرایا"و

ا       َف﴾ " من أمثلة ذلك قولھ ﴿ رُّوَن َوِإنََّم ا َذا َتْغَت َرُفوَن َأْم ِبَم َن ُتْص وَن َأْم َأْی َأنَّى ُتْؤَفُك

  .)٣(" الطُّْوِل َواْلَعْرِض ِقیُد َقدِِّه ُمَتَعفِّرًا ذاِتَحظُّ َأَحِدُكْم ِمَن اْلَأْرِض 

ھ   ھ قول َأْرضِ "  الشاھد فی ْرضِ ،َو اْل ین اللفظین      "  اْلَع ام ب د جانس اإلم ا  ،فق ا أم م فكأنن

ك  تام بین  جناس ابھ نطق      اللفظین ؛وذل وة تش ا    صوتي بسبب ق ین فھم زة والع ا   الھم متقارب

ي   ین حلق ي  والشك  ، )٤(المخرج فالھمزة حنجري ،والع ارب مخارج    أّنف ین   األصوات تق ب

وت األلفاظ المتجانسة یعني إضفاء مزید من النغم  ابھاً   ؛ألّني الّص ھ تش اس لل فی ذي    جن ام ال الت

  ھ .نفساللفظ یتكرر فیھ جرس 

الكلمات وقعت  ؛ألّنمضمونھ  إلىقوة انشداد ھذا الجرس ویظھر من نطق اللفظین 

نفس  "فھذا اإلطناب في عبارة ،وراءھا المعنى  سَعولم ی،بانسیاب في حیاض معانیھا 
بل لبیان عاقبة اإلنسان ومآلھ فحسب ؛لم یؤت بھ ألجل تجنیسھ بما قبلھ  "الطُّْوِل َواْلَعْرِض 

وإخاللھ لو حذفت ھذه ،المعنى  ضعفمن الوضوح بمكان  ولعّل،في ھذه األرض العریضة 

  .﴾﴿العبارة من نص اإلمام 

                                                
  . ٩١ینظر:علم األصوات اللغویة:١) (
  .   ٢/٤٩٤:وفنونھا وعلومھا أسسھا العربیة البالغة٢) (
ون    .٨٣/١٣٥نھج البالغة:   ٣)( ون، أي تنقلب ون: ُتْقَلُب اف                 ، ُتؤَفُك د ـ بكسر الق دار. والق اف ـ: المق د ـ بكسر الق الِقی

  .  متعّفرًا: قد الزم الَعَفر أي التراباإلنسان ،بمقدار قامة  ألنھوفتحھا ـ: القامة، والمراد مضجعھ من القبر 
  . ١٩ي عند العرب:الّصوتلبحث ینظر:في ا ٤)(



 
  
  
 

 
 ١٦٩  

 

 اجلناس املبحث الثاني

قوة الجرس في ألفاظ ھذه العبارة جاءت من ھذا التجنیس  وال نستطیع الجزم بأّن   

  .)١(ارة بھذا الجرس العالي النغمة بل اشترك التوازن بین الفقرتین في إثراء العب؛وحده 

ھ   رى قول ة األخ ن األمثل ور: "  ﴾﴿وم ل القب ف أھ َبَحْتیص َدًة  َأْص َواُتُھْم َھاِم َأْص
اُدُھْم    َدًة َوَأْجَس اُحُھْم َراِك ًةَوِرَی َتْبَدُلوا      َباِلَی ًة َفاْس اُرُھْم َعاِفَی ًة َوآَث اُرُھْم َخاِلَی وِرَوِدَی  ِباْلُقُص

نََّدةَ َوالنََّماِرِق اْلُمَمھََّدِة الصُُّخوَر َواْلَأْحَجاَر اْلَمَشیََّدِة  ْد       اْلُمَس ي َق َدَة الَِّت َة اْلُمْلَح وَر اللَّاِطَئ َواْلُقُب

  . )٢(" ُمْقَتِرٌب َوَساِكُنَھا ُمْغَتِرٌب َفَمَحلَُّھاِفَناُؤَھا َوُشیَِّد ِبالتَُّراِب ِبَناُؤَھا  َعَلى اْلَخَراِبُبِنَي 

اھد ف  ي الش ھ لفظ ِربٌ "  ي قول ِرٌبو، ُمْقَت ین     " ُمْغَت ذین اللفظ وات ھ ت أص د اتفق فق

دًا           ى جدی ظ اآلخر معن ة ،واكسب اللف َر الدالل ونیم واحد َغّی المتجانسین في كل شيء ،عدا ف

ابھ        ر لشدة التش ذا االختالف مغتف ر أّن ھ ،ینسجم مع السیاق الذي وظف من أجلھ اللفظ ،غی

و لھوي    تالّصوبینھما ،ولقرب مخرج  ین ،فصوت القاف یخرج من اللھاة ومؤخر اللسان فھ

ل      .)٣(،وصوت الغین یخرج من أقصى الحنك فھو حنكي  ھ یحم اس بجرس ذا الجن فقد جاء ھ

ویبعث على إشاعة ھذا الجرس عن طریق التكرار  النّصطاقة إیحائیة في تقریر داللتھ في 

ذان  أنتج ھ وت،ف ة فالّص ة مفارقی دھم القبوران دالل ب ا:أح ن قری ر م ن، اآلخ اكنوھا ولك  س

  . ھمیقتال في وبعدوا مزارھم في وقربوا خططھم في تدانوا أّنھم ،یعني غرباء

  
  شتق الم جناسال -٤

ل      ي أص اق ف ب واالتف ع الترتی لیة ،م روف األص ي الح ھ اللفظان ف ق فی ا تواف ھو" م

  .)٤(ما وسكناتھما "المعنى ،أو ھو ماجمع ركنیھ أصل واحد في اللغة ،ثّم اختلفا في حركاتھ

یخلق نوعا من التالؤم الموسیقى بصوره  الذياأللفاظ  جرسدور بارز في تقویة ولھ 

  . المختلفة

                                                
  . ٣٢٥ینظر:األثر القرآني في نھج البالغة: ١)(
ة:    .راكدة: ساكنة، وركود الریح كنایة عن انقطاع العمل وبطالن الحركة .٢٢٦/٤٤١نھج البالغة: ٢)( ارھم عافی آث

ى الطنفسة أي الب           .أي مندرسة  ى الِوسادة الصغیرة وعل ق عل ة ـ: تطل ع ُنْمُرق ارق ـ جم ا    النم ھ المراد ھن  .ساط ولعل
الُمْلَحَدة ـ من ألحد القبر ـ: جعل لھ لحدًا أي شقًا في وسطھ     .ـ كمنع وفرح ـ: لصق   باألرضلطأ  .الممّھدة: المفروشة

    .ِفناء الدار ـ بالكسر ـ: ساحتھا وما اتسع أمامھا .أو جانبھ
  . ١٥٩،١٥٦ینظر:األصوات اللغویة(الخویسكي): ٣)(
  . ١١٤فن الجناس: ٤)(



 
  
  
 

 
 ١٧٠  

 

 اجلناس املبحث الثاني

ن   ﴾من ذلك قولھ ﴿ ھ م افقین  الذي حّذر فی اَد   :"  المن یُكْم ِعَب ھِ ُأوِص ِھ    اللَّ َوى اللَّ ِبَتْق
اً ْلُمِضلُّوَن َوالزَّالُّوَن اْلُمِزلُّوَن َیَتَلوَُّنوَن ا الضَّالُّوَنَوُأَحذُِّرُكْم َأْھَل النَِّفاِق َفِإنَُّھُم  وَن   َأْلَوان َوَیْفَتنُّ

  . )١("  ِبُكلِّ ِمْرَصاٍد َیْرُصُدوَنُكْماْفِتَنانًا َوَیْعِمُدوَنُكْم ِبُكلِّ ِعَماٍد َو

ھ ﴿  ر مشتق         الشاھد في قول تقاقات الجناسیة بشكل مباشر ،مشتق إث ﴾ مجيء االش

ن أصل واحد     الّصوتابع من الجرس فكثف ھذا التت تقان م ي ،ومنعھ من التشتت ،إذ وقع مش

رة فالضالل أصل "     ل فق الُّونَ  في ك لُّوَن   الضَّ ل أصل"   اْلُمِض وَن   " ،والزل وَن اْلُمِزلُّ " الزَّالُّ

ل "  ون أص وَن  ،والل ًاَیَتَلوَُّن ل"   َأْلَوان ة أص ًا  " ،والفتن وَن اْفِتَنان ول َیْفَتنُّ ذلك الق ي"  ". وك ف

  .)٢("  ِبُكلِّ ِمْرَصاٍد َیْرُصُدوَنُكْمَوالرصد أصل " لعمد ،و" فأصلھما ا َوَیْعِمُدوَنُكْم ِبُكلِّ ِعَماٍد

ن      النّصوھذا الجناس یزید من تكثیف موسیقى  ًا م ق نوع ا یخل ،وانسجام أصواتھ ،كم

وأكثر علوقًا في یجعلھ أحسن وقعًا في السمع ، مّمااالنسجام بین موسیقى اللفظین ومعناھما ،

  . ؛ ألّن كّل لفظین من األلفاظ المتجانسة ھما مشتقان من أصل واحدالذھن 

 بذكر اتبعھ، الكفر وأبطنوا اإلسالم أظھروا المنافقین الذین نم حّذر لما﴾ فإّنھ ﴿

 عنھ لغیرھم المضّلون المستقیم الصراط عن الضاّلون فإّنھم نھمم تنفیرًا ومثالبھم مذاّمھم

 وأفعالھم أقوالھم فى غّیرون،والمت أالخط يف لغیرھم الموقعون والخاطئون، والتمویھ بالشبھ

 اآلخر غیر ولسان بوجھ كًال فیالقون الفاسدة ھمئأھوا تبّدل بحسب حال إلى حال من

 الباطلة آرائھم اختالف مقتضى على والعمل القول فى مختلفة بأنحاء یتشّعبون،و

 یترّقبونكم،و والحیلة الخدعة وجھ على مؤلم وخطب ثقیل فادح أمر بكّل یقصدونكم،و

 مراقبتكم یدعون وال عنكم یغفلون ال أّنھم،ف لالرتقاب معّد طریق بكّل منتظرین ویقعدون

  .)٣( مكروه بكّل وإصابتكم إضاللكم في الحیل وجوه ویھّیئون

وت وإذا تأملنا السمات  داخلي      الّص ي النسیج ال دخل ف ي ت ذا ا یة الت ب لھ متجانس  ال لتركی

د  واو"   ،نج ا"األلف وال د وتكثیفھ وات الم رار أص ن تك ًال ع ورة فض وات المجھ ة األص غلب

راء"       الم ،وال ة "ال ون" ،واالنحرافی ة"المیم ،والن ،وأصوات اإلطباق"الصاد ،والضاد" ،والغن

ان ؛ألّن        ھ ظاھرًا للعی افق ،وتجعل في النّص لتحكي أو تكشف بوضوح سمات الشخص المن
                                                

ة: ١)( ج البالغ أ    . ١٩٤/٣٨٥نھ ي الخط ة ف ھ: إذا أوقع ن أزّل ون: م أ، والُمِزّل ن زّل، أي أخط ون: م ون:  .الّزاّل یفتّن
داً   ذھبًا واح َدحونكم   .یأخذون في فنون من القول ال یذھبون م دونكم: َیْف اء     .َیْعِم ھ البن ام علی اد: ماُیق ُدونكم:   .الِعم َیْرُص

   .المكاید لكم یقعدون لكم بكل طریق وُیِعّدون
  . ٣٣٠ینظر:األثر القرآني في نھج البالغة:٢) (
  . ١٦٢-١٢/١٦١: ینظر:منھاج البراعة ٣)(



 
  
  
 

 
 ١٧١  

 

 اجلناس املبحث الثاني

صوات الوضوح السمعي ،إذ تتمیز بطاقة تعبیریة انفعالیة ،فھذه األصوات من سمات ھذه األ

ا          ر فیھ افق ،ویظھ ة النفسیة للمن ع الحال واءم م افق ،وتت فسرت السلوك الذي یكون علیھ المن

ف       الّصوتاالنسجام  ع الموق اغم م ي تتن دالالت الت راز ال ي في ألفاظ الجناس ،مع المعنى ؛إلب

  الذي وردت فیھ .

ھ قول   حابھ  ﴾ھ ﴿ومن تنھض أص ُة   :"  یس َداُنُھْم اْلُمْخَتِلَف ُة َأْب اُس اْلُمْجَتِمَع ا النَّ َأیَُّھ
اِلِس      ،َكَلاُمُكْم ُیوِھي الصُّمَّ الصَِّلاَب ،َأْھَواُؤُھْم  ي اْلَمَج وَن ِف َداَء َتُقوُل یُكُم اْلَأْع َوِفْعُلُكْم ُیْطِمُع ِف

ْلُتْم ِحیِدي َحَیاِد َما َعزَّْت َدْعَوُة َمْن َدَعاُكْم َوَلا اْسَتَراَح َقْلُب َمْن َفِإَذا َجاَء اْلِقَتاُل ُق،َكْیَت َوَكْیَت 

  . )١(" َقاَساُكْم

ادة    أو،" فقد وقع مشتقان من أصل واحد  ِحیِدي َحَیاِد الشاھد فیھ قولھ "  ن م صلھما م

ي   ك ش ال،و ویوجد الجرس الموسیقى،مما یقوي رنین اللفظ لغویة واحدة ھي "َحَیدَ " ، أن ف

 اإلیقاعرض معنوي واکتمال غة تردید األصوات یزید من حالوة جرسھا خاصة إذا کان ثّم

  .المتجانسة ألفاظھابین  االنسجامالمطرب لھا وتحقیق 

ام       د اإلم ذي یری ى ال ة المعن ن دالل جمة ع اس منس ذا الجن ة لھ وات المكون ن أفاألص

ال  والروغان باالنصراف أمرھو  "ِحیِدي َحَیاِدیوصلھ للمتلقي ،وكاشفة عنھ ،فـ" ارب  یق  للھ

د  يءالش  عن  حاد،مأخوذ من  برأیھ ثوللمتشّب وداً  یحی دة  حی ال : وحی ھ  م أي ، )٢( َلِدعَ ،و عن

ا تسول   جانبھم أّن واءھم وم تدّل     ھوا الحق وابتعدوا عن الصواب بإتباعھم أھ م أنفسھم ،ویس لھ

ا ھ     ة فعنوانھ ھ الخطب ة و:علیھ من سیاق النّص الذي قیلت فی ھ   ومن خطب د غارة   ﴾ ﴿ل بع

ین   ا یستنھض أصحابھ    ،الضحاك بن قیس صاحب معاویة على الحاّج بعد قصة الحكم وفیھ

راف   ي األط دث ف ا ح دید     لم ذمر الش ز بالت ذي تمی ة ال ائر الخطب دایتھا ،وس ا ب ي ذكرن ،الت

اذلین    ا ا " والمعاناة الحادة واأللم الواضح من قبل اإلمام تجاه أصحابھ المتخ ُب   َوَل َتَراَح َقْل ْس
ْیمَ          ُع الضَّ ا َیْمَن وِل َل دَّْیِن اْلَمُط اَع ِذي ال َل ِدَف َأْلُتُموِني التَّْطِوی اِلیَل َوَس  َمْن َقاَساُكْم َأَعاِلیُل ِبَأَض

امٍ         َع َأيِّ ِإَم وَن َوَم ْم َتْمَنُع َد َداِرُك دِّ َأيَّ َداٍر َبْع ا ِباْلِج قُّ ِإلَّ اِتُلوَن    الذَِّلیُل َوَلا ُیْدَرُك اْلَح ِدي ُتَق َبْع
                                                

وبھم،     . ٦٧-٢٩/٦٦نھج البالغة:   ١)( ھ قل ل إلی ا تمی م وم واؤھم: آراؤھ واء أھ وى، بالقصر   واألھ ع ھ وھي:  .جم ُی
ْلُب الُمصْ     ارة الّص ن الحج و م م، وھ ع أص ّم: جم ت. الص عف وُیَفتِّ لیب:  ُیض لیب، والص ع ص الب: جم َمت، والِص

عاف  عیف وِض ف وظراف، وض ھ ظری دید، وباب ع واو  .الش ا م تعمالن إّال مكررتین:إم ان ال تس ت: كلمت ت وَكْی  َكْی
ل   .العطف وإما بدونھا، وھي كنایة عن الحدیث ِحیدي َحیاِد: كلمة یقولھا الھارب عند الفرار، وھي من الَحَیَدان: المی

 .َكَنَزاِل األفعاللشيء، وحیاِد ـ مبني على الكسر ـ كما في قولھم ِفیحي َفَیاِح، وھي من أسماء واالنحراف عن ا
  
  . ٨/٥٠،وتاج العروس: ٣/٢٩ینظر:الصحاح  ٢)(



 
  
  
 

 
 ١٧٢  

 

 اجلناس املبحث الثاني

ْم َفَقْد اْلَمْغُروُر َواللَِّھ َمْن َغَرْرُتُموُه َوَمْن َفاَز ِبُكْم َفَقْد َفاَز َواللَِّھ ِبالسَّْھِم اْلَأْخَیِب َوَمْن َرَمى ِبُك
ْم َوَلا ُأوِعُد اْلَعُدوَّ ِبُكْم َرَمى ِبَأْفَوَق َناِصٍل َأْصَبْحُت َواللَِّھ َلا ُأَصدُِّق َقْوَلُكْم َوَلا َأْطَمُع ِفي َنْصِرُك

ِر              ْن َغْی ًة ِم ٍم َوَغْفل ِر ِعْل ا ِبَغْی اُلُكْم َأ َقْوًل اٌل َأْمَث ْوُم ِرَج بُُّكْم اْلَق ا ِط ْم َم َوَرٍع َما َباُلُكْم َما َدَواُؤُك
  . )١(" َوَطَمعًا ِفي َغْیِر َحقٍّ

اس ،فصوت     یة قالّصوتوفضًال عن الداللة المعنویة ،نجد أّن الداللة  ذا الجن ت ھ د كون

ي    ؤثر ف الحاء یدل على التماسك البالغ ،وباألخص في الخفیات ،والیاء یدل على االنفعال الم

،ما یكشف عن ضعف نفوسھم ،وسوء سریرتھم وشدة نفورھم عن الحقِّ ،وساعد )٢( البواطن

ة  ع دالل ى أیضًا م ذا المعن ى ھ وتعل فالّص وت األل ة ص ي و ذي إذاال ین دالل ع ف ط ق أواس

ي           اأو أواخرھا ،،المصادر  ا ف داد علیھ ى إضفاء خاصیة االمت ا عل ي معانیھ أثیره ف قتصر ت

رتین    أ ن﴾ ال یمك،فكالم اإلمام ﴿)٣( المكان أو الزمان ّرة واحدة أو م ن یخرج بھذا األلم م

  لعصیانھم أمره فحسب ،بل یكشف عن تكرار ذلك واالستمرار فیھ من قبلھم .

  

  

  الجناس المحّرف -٤
 وعددھا نوعھا في ،واتفقا الحروف ةأھی في الّلفظان فیھ اختلف ما"  كن تعریفھ بأّنھیم

ل،وترتیبھا ْرد: "مث ى" اْلُب اء، بمعن و الِكَس اٌء وھ ط ِكَس ف ُمَخطَّ ھ ُیْلتح ْرد"،و ب ى" اْلَب  بمعن

ماء  من ینزل الذي الجامد الماء بمعنى" اْلَبَرد"،و الحرارة درجة انخفاض د سمي   )٤("الّس ،وق

ا  –ة أ،والمقصود بالھی  )٥(ة أحد اللفظین عن اآلخر"بذلك ؛"النحراف ھیأ ة    -ھن ة الداخلی البنی

  للكلمة .

ا   اللَِّھ ِعَباَد: " بالزھد والتقوى ﴾ یوصيمثال ذلك قولھ ﴿ ُأوِصیُكْم ِبَتْقَوى اللَِّھ َفِإنََّھ
ِھ    َعَلى اللَِّھ َحقَُّكْم  اْلُموِجَبُةَحقُّ اللَِّھ َعَلْیُكْم َو ا ِباللَّ َتِعیُنوا َعَلْیَھ ى    َوَوَأْن َتْس ا َعَل َتِعیُنوا ِبَھ َتْس

                                                
  .     ٢٩/٦٧نھج البالغة: ١)(
  . ٦٤-٦٣ینظر:تھذیب المقدمة اللغویة : ٢)(
  . ٩٧ینظر:خصائص الحروف العربیة ومعانیھا: ٣)(
  .   ٢/٤٩١:وفنونھا وعلومھا أسسھا العربیة ةالبالغ ٤)(
  . ٨٧فن الجناس: ٥)(



 
  
  
 

 
 ١٧٣  

 

 اجلناس املبحث الثاني

ْرُز   ْوِم اْلِح ي اْلَی َوى ِف ِإنَّ التَّْق ِھ َف ٌح   َواللَّ َلُكَھا َواِض ِة َمْس ى اْلَجنَّ ُق ِإَل ٍد الطَِّری ي َغ ُة َوِف اْلُجنَّ

  . )١(" َراِبٌح َساِلُكَھاَو

ین " يء اللفظ ھ مج ي قول اھد ف ِة،و ُةاْلُجنَّالش ًا، اْلَجنَّ ًا محرف ونین جناس ن ف" مك نتج ع

ى    ظ والمعن ق اللف تالف نط یر اخ ویت القص یر ،أو الص ائت القص تالف الص اخ

ى  اْلُجنَُّةفـصائت"الضمة" في " ة عل درع  " أعطى اللفظ دالل لُّ  ال ھ     وُك ى ب ا یتق التقوى  )٢(م  ف

" اْلَجنَّةعنویة،وصائت"الفتحة" في "المادیة والم الّدنیا شدائد من بھا المستتر قيتی وترس ّنةُج

ى   ة أعطاه داللة عل س  الحدیق ا    )٣(الشجر  نف ا  –،والمقصود بھ ي      -ھن دة الت یم الخال ة النع جن

  أعدھا اهللا للمتقین.

جام  وتواالنس ھ      الّص وب فی ا مرغ ي ،فكالھم ارب دالل ھ تق ین قابل ذین اللفظ ي ھ ي ف

ائت الضم ،والض  ظ األول بص رك اللف وس ،فح ب للنف یرة ،ومحب وائت القص وى الص مة أق

ي         الدرع وھي اْلُجنَُّة؛لیالئم المعنى ؛ألّن  د ف ى جھ اج إل ل یحت ًا ثقی أو ما یتقى بھ ،فھو مادی

حملھ ،وكأّن صاحبھ تحفھ المخاطر فیحترز بھ وھو حذر في كل األوقات ،وھو أثقل معنویًا 

ا یحت    ا وتطبیقھ ع     ؛ألّنھ حق اهللا على الناس المتمثل بالتقوى فحملھ نفس ،م دة ال ى مجاھ اج إل

ا مھد الطریق ،مّم اْلُجنَُّة ریاضة نفسیة تدفع صاحبھا باالتجاه الصحیح فناسب ذلك الضم في

و       ھ ،فھ ي تطبیق ھ وال ف ي نطق إلى الصائت األخّف منھ وھو الفتح ،ألّنھ ال یحتاج إلى جھد ف

  تقي لدخولھ الَجّنة . أخّف الصوائت القصیرة وأكثرھا شیوعًا ،فكانت نتیجة مترتبة على الم

ة الطاووس   ﴾ومنھ أیضًا قولھ ﴿ َت       :"  یصف خلق َأْرُض ُقْل ِت اْل ا َأْنَبَت بَّْھَتُھ ِبَم ِإْن َش َف

  . )٤(" ُجِنَي ِمْن َزْھَرِة ُكلِّ َرِبیٍع َوِإْن َضاَھْیَتُھ ِباْلَمَلاِبِس َفُھَو َكَمْوِشيِّ اْلُحَلِل َجِنيٌّ

" فقد جانس اإلمام بین اللفظین ،فاختلف الصائت في كل ِنَي ُج َجِنيٌّالشاھد فیھ قولھ " 

 يَجنً ي ،فصائت الفتح في "الّصوتمنھما فادى إلى اختالف الداللة مع الحفاظ على االنسجام 

،فھو اسم ،وصائت الضم  في )٥(أي كل ثمرة تجتنى  الثمر الذي حان قطافھ" منح اللفظ داللة 

                                                
  .    ١٩١/٣٥٦نھج البالغة: ١)(
  . ٦/٤١٠:اللغة في المحیط ینظر: ٢)(
  .  ٦/٤١٠:المصدر نفسھ ینظر: ٣)(
ون   ألنھ: أي مجتنى جمع كل زھر َجِنيٌّ .٢٩٧-١٦٥/٢٩٦نھج البالغة: ٤)( نم     .جمع كل ل وش المنم الموشي: المنق

  . ى صیغة اسم الفاعلعل
  . ٣٧/٣٧٨ینظر: تاج العروس: ٥)(



 
  
  
 

 
 ١٧٤  

 

 اجلناس املبحث الثاني

ي     تحقق اللفظ داللة " اكسب ُجِنَيفي "  د ف ول ،لیزی القطف في الماضي من قبل فاعل مجھ

  إبھام صاحب الفعل ویزداد الشوق إلى التطلع إلى رؤیة جمال الطاووس . 

ف ،وتالحق      ھ اللطی ى وقع وھذا الجناس یحمل من االنسجام وجمال التنغیم ،ما ال یخف

ة تنضح   موسیقى ھا،مع  فجرس األلفاظ یدق ویرن من خاللھاتأثیره في النفس والمعنى ، دئ

  ،فتؤثر في نفس المتلقي وتجذبھ نحوھا .  األلفاظ كمن أصوات تل

  

 الجناس المعكوس -٦
ھ  ، )١("أن تعكس الكالم فتجعل الجزء األخیر منھ ما جعلتھ في الجزء األول "ھو ووج

 ویفید حالوة النوع من الجناس ذاولھ، )٢(تسمیتھ ظاھرة النعكاس ترتیب األصوات في الكالم

دم  صاحبھ ؛ألّن وطالوة قًارون الكالم ن  المؤخر  یق الم  م ؤخر  الك دم  وی ھ  المق ذا  من ب  ،فلھ  لق

  . )٣(سوعكمبال

ُھ   ي رّبھ: " ...المتق ﴾ یصفذلك قولھ ﴿ ةلومن أمث ًة َنْفُس ُزوراً َخاِشعًا َقْلُبُھ َقاِنَع  َمْن
ْھَوُتُھ       ًة َش ُھ َمیَِّت زًا ِدیُن ُرُه َحِری اً َأْكُلُھ َسْھًلا َأْم ُھ       َغ َمْكُظوم رُّ ِمْن ْأُموٌل َوالشَّ ُھ َم ُر ِمْن ُھ اْلَخْی ْیُظ

اِفِلیَن     الذَّاِكِریَنَكاَن ِفي اْلَغاِفِلیَن ُكِتَب ِفي الذَّاِكِریَن َوِإْن َكاَن ِفي  ِإْنَمْأُموٌن  َن اْلَغ ْب ِم َلْم ُیْكَت

  . )٤("َمْن َحَرَمُھ َوَیِصُل َمْن َقَطَعُھ  ُیْعِطيَیْعُفو َعمَّْن َظَلَمُھ َو

ي        ِإْن الشاھد فیھ قولھ " اَن ِف ذَّاِكِریَن َوِإْن َك ي ال َب ِف اِفِلیَن ُكِت ذَّاِكِرینَ َكاَن ِفي اْلَغ ْم   ال َل
اِفِلیَن َن اْلَغ ْب ِم تظم    " ُیْكَت رار من و تك ًا فھ وتیًا وداللی جم ص ح منس وس ذو ملم اس معك جن

ة التق  ﴾ من خالل اإلمام ﴿استطاع لأللفاظ واألصوات ،إذ  اظ    طریق ي األلف أخیر ف دیم والت

رّ  ب نغمیًا جرسًا إیقاعًان یخلق أ ذي وف ع       تكرار األصوات ،ال ة تتناسب م ة إیحائی دوره دالل ب

اهللا سبحانھ ،سواء  ال یزال ذاكرًا الذي، تقيحال اإلنسان الم، الحدث الذي أراد اإلمام وصفھ

ـھ ،  مع الذاكرین ،فإذا كان مع الغافلین  ممع الغافلین أ كان جالسًا ـر اهللا بقلب ـع    وإذاذك ان م ك

  . الذاكرین ذكـره بقلبـھ ولسانھ

                                                
  .  ٣٧١: الصناعتین١) (
  . ١٠١ینظر:فن الجناس: ٢)(
  .    ٢/١٩١:اإلعجاز حقائق وعلوم البالغة ألسرار الطراز ینظر: ٣)(
  .َحِریزًا: حصینًا . ٣٨٤-١٩٣/٣٨٣نھج البالغة:٤) (



 
  
  
 

 
 ١٧٥  

 

 اجلناس املبحث الثاني

افلین  ﴾ یصف ومن األمثلة األخرى قولھ ﴿ َزاِء      : "  الغ ْن َج ْم َع َف َلُھ ى ِإَذا َكَش َحتَّ
ا َفَلْم َیْنَتِفُعوا ِبَما َمْعِصَیِتِھْم َواْسَتْخَرَجُھْم ِمْن َجَلاِبیِب َغْفَلِتِھُم اْسَتْقَبُلوا ُمْدِبرًا َواْسَتْدَبُروا ُمْقِبًل

  . )١(" َأْدَرُكوا ِمْن َطِلَبِتِھْم َوَلا ِبَما َقَضْوا ِمْن َوَطِرِھْم

يء "  ھ مج ي قول اھد ف ا الش َتْدَبُروا ُمْقِبًل ْدِبرًا َواْس َتْقَبُلوا ُم ًا اْس ًا معكوس ان " جناس فك

ي انشداد      ره ف ى  الجرس الل لتكرار األصوات على ھذا النحو المعكوس أث مضمونھ   فظي إل

راً  استقبلوا ،فھم فیھا فقدم وأخر ان  أم ي  ك دبراً  ظّنھم  ف و  عنھم  م قاء  وھ ذاب  الّش یم   والع األل

  .والنعم  واألموال األوالد من خّولوه كانوا ما واستدبروا

ظ    ال ھقوة جرسانسجامھ ،والنوع من الجناس في ھذا ویظھر للمتأمل  ن اللف ة م ممتزج

تقاق أیض  ومن ،المعكوس  ظ    ًااالش ر "فلف ظ      "أدب تقة بلف دت أصواتھ مش دبر "أعی ظ   ، "م ولف

،مع فارق  )٢(س واالشتقاق وعكمفكأنھ مكتنف على جناسین ال، "أقبل"أعیدت بلفظ "  مقبل"

ق الغرض         ي یحق دقیق لك ار اللفظي ال ى االختی داللي كبیر بین اللفظین في المعنى ،قائم عل

  المطلوب الذي یقصده اإلمام .

من أقوى العوامل في إحداث  الّصوتفي الوزن و التشبیھفیھ من عاملي والجناس لما 

جام ، ھ  االنس ر قوت ن یكوس ھ م ظ   بتقریب دلول اللف ین م وزن    ،ب ین ال ة وب ن جھ وتھ م وص

  . الموضوع فیھ اللفظ من جھة أخرى

ي  تقدم یظھر أّن الجناس بأنماطھ المختلفة الواردة وفي ما ة  خطب   ف ج البالغ جاء   نھ

اظ منسجم ھ ﴿بألف نح خطب ى م ادرة عل وتیًا ق ھ ة ص امع متلقی ا مس رُب لھ یقى تط ﴾ موس

ة ؛إذ    ة المنسجمة المحكم ن خالل الصیاغة الفنی یھم م ؤثر ف ي  ،وت ام عل ا اإلم ﴾ ﴿وظفھ

ھ ، النّصبطریقة أثرت  اء     الموسیقى الجرس ب  وأغنت ع ،والبن اني الرفی وت ،واألداء البی ي الّص

جم  االمنس ن   مّم ھ م احبھ بتمكن ھد لص ى     یش ھ عل رارھا ،وقدرت دقائق أس ر ب ة ،والبص اللغ

التصّرف في معطیاتھا ؛ فالكلمات طوع إرادتھ ،تجري على لسانھ منقادة للمعنى الذي یریده 

ة     ب ،وقریح في یسٍر وسھولة ،من غیر قصد أو تكّلٍف ،بما ینمُّ عن ذوق صحیح ،وذھن ثاق

افر ،أ   ھ أّي تن ي       مطاوعة ؛إذ ال نلحظ في أنماط الجناس لدی د صبت ف ا ق ل كأنھ و تجاذب ،ب

ھ         ر إعجاب ي ویثی ع یشغل المتلق اعي رائ اكلي إیق ة انسجام تش ل إقام ب واحد ألج ؤدي تل قال

                                                
  .    ١٥٣/٢٦٨:المصدر نفسھ١) (
  . ٣٣٤رآني في نھج البالغة:ینظر: األثر الق ٢)(



 
  
  
 

 
 ١٧٦  

 

 اجلناس املبحث الثاني

  ،مع تقریر المعنى في ذھن المتلقي وتجعلھ مقبوًال لدیھ . وظائف جمالیًة مختلفًة

راد       فضًال عن ذلك ،ا ورة ؛لتحاكي م ت مجھ ة كان تضح أّن أغلب األصوات المتجانس

ب   مام في خطابھ من التحذیر ،والوعید ،ونحو ذلك اإل ة الخطی ،وال عجب في ذلك فھذه مھم

.  

  

  

  
  



  

 
 
 


 

 


  



ل 
ّ
  األصوات املائعة املبحث األو

 
 ٢٦١  

 

  
ذه مّثُت واتل ھ ل   األص ة قب رةالحلق ن  األخی واتم امتة  األص ي الص ،فھ

ًا  وات صامتة وظیفی ا أص ث موقعھ ن حی ة،،أي م ة الكلم ي بنی ا ف  ودورھ

ك  ي ذل أنھا ف اء  ،ش اء ،والت وات الصامتة ،كالب ائر األص أن س ا ،ش ونحوھ

ن        –في الوقت نفسھ  –ھا ،ولكّن ا باألصوات الصائتة م تفصح عن شبھ م

ث ال ي حی ق  ،واألداء الفعل وات ،ونط ذه األص ي :"ھ الم ھ یم  ال ،والم

   . )١(" الراء،و النون،و

ة    مات معین ة س وات المائع دمون أّن لألص ة المتق اء اللغ د أدرك علم فق

ا   ترشحھا لتشكیل صنف خاص بھا في منظومة األصوات العربیة ،وھذا م

نّ   د أن ص یبویھ ،فبع یخھم س ل ش لكھ بالفع ى س وات إل مف األص یھا قس

وة   ین الرئیس وات الرخ دیدة ،واألص وات الش ذه   ، )٢( األص و ھ ى نح انتح

ًا       فرد لھا إشارات خاّصأاألربعة ،و ًا مختلف ًا نطقی ا ذوق ھ أّن لھ ًا من ة ،إدراك

نفین       أ،و ذین الص ن ھ د م ى واح مام إل ا لالنض مات ال تؤھلھ ا س ّن لھ

    .الرئیسین

و   ض الخ ي بع ا ف ا بینھ ت فیم وات وإن اختلف ذه األص ثًال ،فإّنفھ المخرج م ا اص ،ك ھ

ة األصوات الصامتة          ن بقی ا م ح یمّیزھ ي ملم ا ف واء    ،تشترك في مجموعھ ان الھ وھو جری

  . )٣(وخروجھ حرًا طلیقًا من منافذه عند النطق بھا

ھ : "      الم بقول راه یصف ال ا فعند وصفھ ھذه األصوات ن و  المنحرف  ومنھ  حرفٌ  وھ

دید رى ش ھ ج وت فی واء  - الّص ر؛ -الھ ان افالنح ع اللس وت م م، الّص رض ول ى یعت  عل

و ، الشدیدة  الحروف كاعتراض، الّصوت الم  وھ ددت  شئت  وإن، ال ا  م یس ، الّصوت  فیھ  ول

ن  الّصوت  یخرج ولیس موضعھ عن -ال یبتعد  – یتجافى ال اللسان طرف ألّن؛ كالرخوة  م

  .)٤(" ذلك فویق اللسان -جانب  – مستدق ناحیتي من ولكن، الالم  -مخرج  -موضع

                                                
  . ٣٤٥ینظر:علم األصوات: ١)(
  . ٤٣٥-٤/٤٣٤:الكتاب :ینظر ٢)(
  . ٤٦في األصوات اللغویة::ینظر٣) (
  . ٤/٤٣٥الكتاب :٤) (

  األصوات  
  املائعة   

 



ل 
ّ
  األصوات املائعة املبحث األو

 
 ٢٦٢  

 

 ألّن؛ الّصوت معھ یجري شدید حرٌف ومنھا" إلى المیم ،والنون ،إذ یقول:ینتقل  ثّم

 لو كألّن؛ الحرف لموضع الزم واللسان، أنفك من تخرجھ مافإّن األنف من غنٌة الّصوت ذلك

  . )١(" المیم وكذلك، النون وھو، الّصوت معھ یجر لم بأنفك أمسكت

 یجري شدید حرٌف وھو المكرر ومنھا" فیقول : الراء ویستمر في وصفھ منتقًال إلى

 -أي بعد إلخراج الھواء  -وتللّص ىاَففتَج الالم إلى وانحرافھ، لتكریره الّصوت فیھ

   . )٢(" الراء وھو فیھ الّصوت یجر لم یكرر لم وول، خوةكالّر

قد اتسمت بسمة جریان الھواء ،وخروجھ  ھذه األصوات األربعة ذكر أّن مّماویظھر 

والمیم ،أم بحریة نسبیة ،والنون ،كان ذلك بحریة تامة ،كما في الالم  سواء أنافذه ، من م

  ،وعلیھ: ن اعترضھ عائق عند نقطة النطق فال یخرج منفجرًا من موضعھإ،وكما في الراء 

فصوت الالم : لم یعترضھ الھواء كاعتراض األصوات الشدیدة ؛النحراف اللسان  -١

  اللسان ال یتجافى عن موضعھ . ألّن األصوات الرخوة ؛بھ ،ولم یجر فیھ الھواء ك

یجري معھما من الھواء  ولكنشدیدان ،فھما صوتان والمیم : ،النون أّما صوت  -٢

 األنف . 

،وانحرافھ إلى لتكریره ؛ الھواءشدید یجري فیھ فھو صوت الراء : صوت  اوأّم -٣

  كالرخوة .  ھواءفتجافى للالالم ،

 الالم،قال ابن السراج في صفة صوت )٣(المتقدمون اللغة لماءوتابعھ في ذلك ع

 یعترض وَلم الّصوت مع اللساِن النحراف الّصوت فیِھ جرى شدیٌد حرٌف ھَوالمنحرف :" 

 خوةكالر ولیس، الّصوت فیِھ مددت شئت وإن الالم وھو، الشدیدِة كاعتراض الّصوت على

 ولكن، الالِم موضِع ِمن الّصوت یخرج ولیَس، موضعھ َعْن یتجافى ال اللساِن طرَف ألنَّ؛

 الذي الشدید" النون ،والمیم سّمى صوتي "،و )٤(" ذلَك ُفویَق اللِّساِن ُمستدقِّ ناحیتي ِمن

 أنفك ِمن تخرجھ فإنَّما اَألنف ِمَن غنَّة الّصوت ذلَك ألنَّ،وعلل ذلك ؛ الّصوت معُھ یخرج

 النون وھو، صوت معھ یجِر لم نفكبأ أمسكَت لو ألنَّك؛ الحرف لموضع الزم واللسان

                                                
  . ٤/٤٣٥ : الكتاب ١)(
  . ٤/٤٣٥: المصدر نفسھ٢) (
ي  المفصلینظر: ٣)( اب ا،و ٥٤٧: اإلعراب  صنعة  ف ي  للب ل  ف اء  عل ري :    واإلعراب  البن اء العكب و البق -٢/٤٦٥،أب

  . ٢٦٣، ٣/٢٦١،وشرح الشافیة: ٤٦٦
  . ٣/٤٠٣األصول في النحو :٤) (



ل 
ّ
  األصوات املائعة املبحث األو

 
 ٢٦٣  

 

 الّصوت فیھ جرى شدید حرف وھوفي حین وصف الراء بالمكرر ،إذ قال:" ،)١( والمیم

 فیھ الّصوت یجر َلْم یكرر لم ولو، كالرخوة للصوت َفَتجافى، الالِم إلى وانحرافھ لتكریرِه

  . )٢(" الراء وھو

ا   ،وتعّد ھذه األصوات حلقة وسطى بین األصوات الصامتة  واألصوات الصائتة ،ففیھ

من صفات    أیضاً من صفات األولى أّن مجرى الھواء معھا تعترضھ بعض الحوائل ،وفیھا 

ر وضوحاً     الصائتة ،أنّ  ا أكث ف ،وأنھ ن الحفی وع م ا أي ن مع لھ اد یس ا الیك ن   ھ ي السمع م ف

  . )٣(غیرھا من الصوامت

طة ، وات متوس ي إذن أص طلُح الّتفھ طومص دّل وس ذ ی فِة ھ ى ص وات عل ه األص

ُة   أو احتكاك عند الُمخَرج،انفجار  دون الّصوتُیعّرف بأّنھ: "خروج و،)٤(األربعة ،وھي حال

الم   أصوات ون  ،أربعة: ال یم ،والن ّراء" ، والم و    الّصوت و، )٥(وال ائع :" ھ ذي   الّصوت الم ال

 فال یصدر،حكم ،بحیث یتسع مجرى الھواء ملتقاء غیر إیحدث نتیجة التقاء عضويّ  النطق 

راء       ون ،وال الم ،والن ل :ال ق مث اء النط واء بأعض اك الھ دم احتك ف ؛لع ن الحفی وع م أي ن

  . )٦(،والمیم "

ة   ع   ھي  : "واألصوات المائع د ن   مجرى  أصوات استمرارّیة یّتِس واء عن ا الھ ا  ، طِقھ بم

اِعھ  ن اّتس ُرب م د َیق ات  عن ق الحرك ھ  ،وإن ُنط م یبُلغ َر   ، ل واء غی ة الھ ون حرك اُد تك وتك

ھا:" األصوات الخارجة عن معیاري ،وعرفّھا ،د.محمد الجبوري بأّن )٧(طِقھا"عند نمسموَعة 

ھ انفجار    الّصوتمعیاري الشدة ،واالنفجار ،إذ ال یتعرض  معھا إلى حبس في مخارجھا یلی

ا     ي یجري معھ ي المجرى       الّصوت ،ولیست ھي من األصوات الت د تعرضھا لتضییق ف بع

   .)٨(ي "الّصوت

ر أطل  طلحات ُأخ اك مص ت وھن ذ ق ى ھ ة  عل وت ه العائل ا یة،الّص طلح منھ باه " مص أش
مِّ     ھابأّن ُمَعلًال ھذه التسمیة، د.كمال بشر، بذكرهانفرَد الذي "،الحركات ي أھ ات ف ُتشِبھ الحرك

ا  أنَّ ھواَء إذ ُیلحظ ، الوضوِح السمعي وھي: قوة، من خواصِّھا ةیخاص اً   یخرج ھ  حرا طلیق
                                                

  . ٣/٤٠٣: األصول في النحوینظر:١) (
  . ٣/٤٠٣:المصدر نفسھ ٢) (
  . ٢٧ینظر: األصوات اللغویة : ٣)(
 .١١٤علم أصوات العربّیة: ، والمدخل إلى ١١٧) ینظر: مناھج البحث في اللغة: ٤(
 . ١١٣ ) :مالمبرج( ) علم األصوات٥(
  . ١٤٣أصوات اللغة العربیة: ٦)(
 .١٦١) األصوات اللغوّیة رؤیة عضویة وُنطقّیة وفیزیائیة: ٧(
  . ٧٥العربیة ،د.محمد سالم الجبوري : مفھوم القوة والضعف في أصوات ٨)(



ل 
ّ
  األصوات املائعة املبحث األو

 
 ٢٦٤  

 

ومع الالم من جانبي الفم، ومع ، من وسط الفم كات یخرج،ولكّنھ مع الحر ،كالحركات تمامًا

  . )١( ولھذا ُسمِّیت أشباه حركات، األنفوالنون من ،المیم 

 ذا المصطلح،وھ واالحتكاكّیة، ینیَّة أنَّھا: بیَن االنفجارّیةوالمقصوُد بالب، "البینیَّة"ومنھا 

تق ة  "مش ن كلم ین م ناعي   ب در الّص ة المص ى طریق ا :،و )٢("عل ائلةال"منھ ا ،و )٣("س منھ

ةال": ذا ال،  "ماِئع طلٌحوھ ھ ؛ألنّ  مص نأخذ ب ا س طلحم ي ال ھ المص اِئع ف وت درسالش ّي الّص

طة  ؛"  متوّسطة" د.إبراھیم أنیس أدقُّ من مصطلح ،یرى وألّنھ كما ، )٤(الحدیث ألنَّ المتوّس

  .)٥(ْخَوةوال ِر،ال تعني أكثر من أنَّ ھذه األصوات تخالُف النَّوعین، أي ال شدیدة 

ف نقطة    ألّن؛شدیدة  ال تسمى ھذه األصوات سبق أّن مّماویظھر  الھواء ال یتجمع خل

الھواء ال  ألّن؛ال نسمیھا محتكة و،جر فجأة كبقیة األصوات الشدیدة ینف ثّممعینة من المجرى 

اً  یخرج من بین عضوین ناطقین متقاربین محدثًا ا    إّنو، أو صفیراً ، حفیف ا بھیئ تم نطقھ ا ی ت م

  مختلفة تمت اإلشارة إلیھا .

 

  ھا تتمتع بخاصّیة الجھر  .إّن ھذه األصوات تتمیز بقوتھا التصویتیة العالیة ؛ألّن -١

  .،أو حفیفإّن مجرى الھواء معھا یتسع ،فال نكاد نسمع لمرور الھواء معھا أي صفیر  -٢

  وشیوعھا في الكالم .،لسنة وكثرة دورانھا على األ،تشترك في سھولتھا  -٣

ل  مّما، نھا أكثر ِمن غیرھا من الصواِمتھذه األصوات متقاِربة فیما بی تردُّدات نَّ إ -٤  جع

  . أیضًا االنطباع السَّْمعي لھا متقاربًا

یة لھذه األصوات ،ومرونتھا نجد أنَّ لھا قابلیًة في تنوع موسیقى الّصوتولسعة اإلمكانات  -٥

  . الكلمات ،والجمل

    ثمأو تلع،في الكالم بالعربیة دون تعثُّر بھا على االنطالق  الُقدرة -٦
                                                

 . ٣٥٩-٣٥٨ینظر :علم األصوات :) ١(
 .١١٤إلى علم أصوات العربّیة:  ) المدخل٢(
 .٣٦) المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوّي: ٣(
ر: ٤)( ة  ینظ وات اللغوّی ات  ،و ٢٥: األص وتالدراس اء الّص د علم درس   یة عن رب وال وت الع دیث: الّص  ، ٥٣ي الح

ي  ،و ١٦١ة عضویة وُنطقّیة وفیزیائیة: األصوات اللغوّیة رؤی،و٢٤ودروس في علم أصوات العربّیة:  لحن العامة ف
ة   ة الحدیث ات اللغوی وء الدراس وات و، ٢٢٨ض ي أص عف ف وة والض وم الق ة مفھ ة  ٧٥: العربی وات اللغ ،وأص

   . ١٤٤- ١٤٣العربیة:
 .٢٥) ینظر: األصوات اللغوّیة: ٥(
رف      ٦)( ر:علم الص رت ینظ ي ذك ادر الت ع المص وتم ة ، ٨٩-٨٥ي:الّص وتودراس وي : الّص -١٢٠اللغ

  ، ٣٦، ٣٤،وعلم األصوات النطقي : ٢٠١، ٩١یة :الّصوتعربیة وتبدالتھا والحروف ال،١٢٥



ل 
ّ
  األصوات املائعة املبحث األو

 
 ٢٦٥  

 

ھا تتساوق مع السیاق الذي تأتي فیھ یف لما ذكر خصیصة جدیدة ھي :أّنویمكن أن نض -٧
ل انسجامًا صوتیًا    من خالل ترددھا ،وتوزیعھا على األلفاظ في خطب نھج البالغة ، ، فتعم

  .ل منھا اظ التي تتشّكفي األلفًا مترابطًا ،نصّی

  

 

كّ       ي تتش ردد بإعادة بعض األصوات الت ات    یتأتى ھذا النوع من الت اظ الكلم ا ألف ل منھ

بعض األصوات           ھ ،فل ي ویتذوق ًا واضحًا یستشعره المتلق یقیًا ،وجرس ًا موس مانحة إیاھا نغم

نّص ما فأنھا تكّون عالقة بینھا وبین ما  مترسخة في ذھن المتلقي ،فإذا ما تكررت في معاٍن

ا یوحیھ للسامع باتساق اللفظة وتوافقھا مع غیرھا َمیؤدیھ النص ذو األثر الحسي من معنى ؛ِل

نَّ عودة إ،إذ  )١(من األلفاظ في التعبیر ،یشبھ إلى حٍد بعید ضرب اإلنسان باللحن والموسیقى

لم یكن لعودتھ مزیة أخرى تعود إلى معناه  لو في الكلمة تكسب اإلذن ھذا الموسیقى الّصوت

ا       مّمافإذا كان ، ھ األذن وإنم ًا ال تدرك ًا خفیف یزید المعنى شیئًا أفاد مع الجرس الظاھر جرس

المنشئ في  من خالل التوظیف الفني الذي یلجأ إلیھ )٢(یدركھ العقل والوجدان وراء صورتھ

ك الصورة ،أو    ذلك ا    إبراز تل ا ب ر عنھ ف المعب ردد لحشد ال الموق ن األصوات المناسب     م م

  لحقیقة المعنى .

ي بشكل مكثف على مفردات السیاق حتى یغدو الّصوتفقد یتوزع استعمال التردید 

ا یضفیھ من تفرد في االستعمال َمِل؛ویتجاوب معھ ،وجمالیًا یستشعره المتلقي ،حًا فنیًا ممل

لحالة إلى توزیع األصوات على في تلك ا یعمد المنشئ وخروج عن لغة التعبیر العامة ،إذ

عدد من مفرداتھ بحیث تصوِّر في مجموعھا الحدث تصویرًا عامًا وتكون ،إذ ذاك 

  .كالموسیقى التصویریة المصاحبة لذلك الحدث 

   )٣(: یتبرأ من الظلم﴾ ﴿ من ذلك قول اإلمام علّي

                                                
  ٢٠- ١٩:  وداللتھا في البحث البالغي والنقدي عند العرب األلفاظجرس ینظر: ١)(
  . ١٤:  والتأثیرالتكریر بین المثیر ینظر: ٢)(
-١٠٣/١٨٦ ١٣٦-٨٣/١٢٠، ١١٢- ٧٢/١١٠، ١٠٢-٦٤/١٠١، ٩٣-٥٢/٩٢للمزید من األمثلة ،ینظر: ٣)(

١٨٠/٣٢٤، ٢٦٥-٢٦٣- ٢٥٢،١٥١-١٤٣/٢٥٠، ٢٣٢-١٢٦/٢٣١، ٢١٨-٢١٥- ٢١٤،١١٥-١٨٨،١١٤/٢١٢-
٤٣١-٤٢٤- ٢٢١، ٤١٥-٢١٣/٤١٤، ٣٢٦ .  



ل 
ّ
  األصوات املائعة املبحث األو

 
 ٢٦٦  

 

ُمَصفَّدًا َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن  اْلَأْغَلاِلْو ُأَجرَّ ِفي َلَأْن َأِبیَت َعَلى َحَسِك السَّْعَداِن ُمَسھَّدًا َأ َواللَِّھ" 
َوَكْیَف  اْلُحَطاِمٍء ِمَن  اْلِقَیاَمِة َظاِلمًا ِلَبْعِض اْلِعَباِد َوَغاِصبًا ِلَشْي َیْوَمَأْن َأْلَقى اللََّھ َوَرُسوَلُھ 

 َعِقیًلاُل ِفي الثََّرى ُحُلوُلَھا َواللَِّھ َلَقْد َرَأْیُت َوَیُطو ُقُفوُلَھاَأْظِلُم َأَحدًا ِلَنْفٍس ُیْسِرُع ِإَلى اْلِبَلى 
ِصْبَیاَنُھ ُشْعَث الشُُّعوِر ُغْبَر اْلَأْلَواِن ِمْن  َرَأْیُتَوَقْد َأْمَلَق َحتَّى اْسَتَماَحِني ِمْن ُبرُِّكْم َصاعًا َو

َعَليَّ اْلَقْوَل ُمَردِّدًا َفَأْصَغْیُت  َكرََّري ُمَؤكِّدًا َوُسوَِّدْت ُوُجوُھُھْم ِباْلِعْظِلِم َوَعاَوَدِن َكَأنََّماَفْقِرِھْم 
َأْدَنْیُتَھا  ثّمَحِدیَدًة  َفَأْحَمْیُت َلُھَأِبیُعُھ ِدیِني َوَأتَِّبُع ِقَیاَدُه ُمَفاِرقًا َطِریَقِتي  َأنِّيِإَلْیِھ َسْمِعي َفَظنَّ 

ِمْن ِمیَسِمَھا َفُقْلُت  َیْحَتِرَقَدَنٍف ِمْن َأَلِمَھا َوَكاَد َأْن  ِبَھا َفَضجَّ َضِجیَج ِذي ِلَیْعَتِبَرِمْن ِجْسِمِھ 
َسَجَرَھا  َناٍرِمْن َحِدیَدٍة َأْحَماَھا ِإْنَساُنَھا ِلَلِعِبِھ َوَتُجرُِّني ِإَلى  َتِئنُّ َك الثََّواِكُل َیا َعِقیُل َأَلُھ َثِكَلْت

َوَأْعَجُب ِمْن َذِلَك َطاِرٌق َطَرَقَنا ِبَمْلُفوَفٍة  َلَظى ِمْنَوَلا َأِئنُّ ؟ َجبَّاُرَھا ِلَغَضِبِھ َأ َتِئنُّ ِمَن اْلَأَذى
َفُقْلُت َأ ِصَلٌة َأْم َزَكاٌة َأْم  َقْیِئَھاَوَمْعُجوَنٍة َشِنْئُتَھا َكَأنََّما ُعِجَنْت ِبِریِق َحیٍَّة َأْو  ِوَعاِئَھاِفي 

َھِبَلْتَك اْلَھُبوُل َأ  َفُقْلُتاْلَبْیِت َفَقاَل َلا َذا َوَلا َذاَك َوَلِكنََّھا َھِدیٌَّة َأْھَل  َعَلْیَناَصَدَقٌة َفَذِلَك ُمَحرٌَّم 
 اْلَأَقاِلیَمَواللَِّھ َلْو ُأْعِطیُت ؟ ُمْخَتِبٌط َأْنَت َأْم ُذو ِجنٍَّة َأْم َتْھُجُر  َأَعْن ِدیِن اللَِّھ َأَتْیَتِني ِلَتْخَدَعِني 

َنْمَلٍة َأْسُلُبَھا ُجْلَب َشِعیَرٍة َما َفَعْلُتُھ َوِإنَّ  ِفيَأْفَلاِكَھا َعَلى َأْن َأْعِصَي اللََّھ  السَّْبَعَة ِبَما َتْحَت
ِلَنِعیٍم َیْفَنى َوَلذٍَّة َلا َتْبَقى َوَلَأْھَوُن ِمْن َوَرَقٍة ِفي َفِم َجَراَدٍة َتْقَضُمَھا َما ِلَعِليٍّ  ِعْنِديُدْنَیاُكْم 

  . )١("َوُقْبِح الزََّلِل َوِبِھ َنْسَتِعیُن  اْلَعْقِلِمْن ُسَباِت  َنُعوُذ ِباللَِّھ

ومكنونھا یفضي إلى أنھا تتألف من ،ھا اومحاولة معرفة مغز،ّن النظرة إلى الخطبة إ

" اِفي الثََّرى ُحُلوُلَھ ... َلَأْن َأِبیَت َعَلى َحَسِك السَّْعَداِن َواللَِّھ: "ثالثة مقاطع :األّول :یبدأ من 

"  َلَظى ِمْنَوَلا َأِئنُّ ...  َوَقْد َأْمَلَق َعِقیًلاَواللَِّھ َلَقْد َرَأْیُت  ،والمقطع الثاني :یبدأ من: "

وجاء تردد " . َوِبِھ َنْسَتِعیُن ...  َوَأْعَجُب ِمْن َذِلَك َطاِرٌق،والمقطع الثالث :یبدأ من : " 

  لتالي:على النحو اموزعة  في الخطبة"  األصوات المائعة"

                                                
ھ      اإلبلكأنھ یرید من الَحَسك: الشوك. والَسْعدان: نبت ترعاه  . ٤٣٩-٤٣٧/ ٢٢٤نھج البالغة: ١)( ھ شوك تشبھ ب ل

دي  ة الث ھ .حلم ّھده إذا أس ّھد: من س د .رهالُمَس ا .المصّفد: المقّی ا: رجوعھ راب  .ُقفولھ رى: الت ّد .الث ر أش َق: افتق أْمَل
ّر: القمح  .استماحني: استعطاني.الفقر د بالوسخ         .الُب و من الشعر المتلب عْث، وھ ع أْش ْعث: جم ین،     .ُش ر ـ بضم الغ الُغْب

ون شاحبھ       ر الل ر ـ: متغی ع أغب و ا         .جم ل ھ ھ، قی رج ـ: سواد یصبغ ب م ـ كِزْب ة  الِعْظِل یلج أي النیل ھ     .لن اُد ب ا ُیق اد: م الِقی
ام  ك ـ: المرض      .كالِزم َدَنف ـ بالتحری واة         .ال تح السین ـ: المْك یم وف م ـ بكسر الم ًال ـ          .الِمیَس رح ـ: أصاب ُثْك َل ـ كف َثِك

نم   .والثواكل: النساء   .بالضم ـ وھو فقدان الحبیب أو خاص بالولد ى: اسم جھ داھ      .َلَظ واء أھ وع من الحل ة: ن ا الملفوف
اء ـ:         .الصلة: العطیة.َشِنْئتھا: أي كرھتھا.بن قیس إلى علّي األشعث تح الھ ول ـ بف ك؛ والَھُب اء ـ: ثكلت َھِبَلْتَك ـ بكسر الب

ّل نظام إدراكك   .المرأة ال یعیش لھا ولد ّس من الشیطان       أُمْخَتِبٌط في رأسك: أمخت ة: من أصابھ م تھجر: أي  .؟ذوِجّن
ھ   .بصرع تھذي بما ال معنى لھ في مرض لیس ي إطالق جلب الشعیرة: قشرتھا. وأصل الجْلب غطاء الرحل فتجّوَز ف

ة    ى غطاء الحب أطراف أسنانھا            .عل َم ـ: كسرتھ ب اب َعِل ُة الشعیَر ـ من ب َمِت الداّب ل:     .َقِض ھ. والَزَل ل: نوم بات العق ُس
      .السقوط في الخطأ



ل 
ّ
  األصوات املائعة املبحث األو

 
 ٢٦٧  

 

  مّرة  ٩٥صوت الالم = -

  مّرة . ٥٨صوت المیم =  -

  مّرة . ٦٩صوت النون =  -

  مّرة . ٣٤صوت الراء  -

م   ،"ببحث كلي جامع  ﴾﴿ ا المقطع األّول ،فقد استھلھأّم ن الظل وقارع في البراءة م

ور ،وإغضاب اهللا ،وإسخاطھ"  م ،وج ى ظل تعدًا ألدن ت مس ال لس ور ،وق دأه ، )١(والج د ب وق

ذلك ؟  الصریح قسمبال ل  ،ولنا أن نتساءل ِلَم بدأ ب اك – ھ ة      -ھن ي عدال ن یشك ف ام م  أو، اإلم

ن       ألّن حسن تصرفھ وسلوكھ ؟ ـ" ضرب م ؤتى ل و أن ی الغرض من القسم في االستعمال ھ

  . )٢(الخبر ،والتأكید ،وأسلوب من أسالیب تثبیت الكالم ،وتقریره یذكر لیتوكد بھ خبر آخر"

ًا  :نقول  اإلجابةوفي مقام   ﴾﴿نعم ،فقد ذكر بعض شراح نھج البالغة أّن اإلمام علی

ائلین :    ض أصحابھ ق ھ بع رض علی ا ع الم لّم ذا الك ال ھ ین  إّن ق اوي ب ة ،وتس د العدال ك عم

اس     جماعة نقموا عدالتك بینما الصغیر والكبیر ،إّال أّن ع الن ة جم م     معاوی ذل لھ ا یب ھ بم حول

ال ،   ت الم ن بی ى   م دایا حت قإوالھ الّ    لتح رة ،فھ ة كثی ھ جماع رّ  ب ت  ق و فعل األموال ،فل بتھم ب

ام   أنني   ، ﴾﴿ لرضَي الناس وتولوك ،فغضب اإلم ھِ وصرح ب ِك      َواللَّ ى َحَس َت َعَل َأْن َأِبی َل
   . )٣(....السَّْعَداِن

،والتنبیھ على عدالتھ ،وصدق  فتكون الغایة من البدء بالقسم إزالة الشك عن المخاطب

ھ      المنشئ أن یأتي بأصوات ذات وضوحٍ  من وھذا یستدعي،سریرتھ  رع ب اٍل ،لیق سمعي ع

ھَّدًا     َواللَِّھآذان المعترضین ،ولینبھ بھ عقول الغافلین : "  ْعَداِن ُمَس ِك السَّ َلَأْن َأِبیَت َعَلى َحَس
َظاِلمًا ِلَبْعِض ،اْلِقَیاَمِة  َیْوَمُھ َوَرُسوَل،َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن َأْلَقى اللََّھ ،ُمَصفَّدًا  اْلَأْغَلاِلَأْو ُأَجرَّ ِفي ،

اِد  ْي،اْلِعَب بًا ِلَش َن  َوَغاِص اِمٍء ِم ى   ، اْلُحَط ى اْلِبَل ِرُع ِإَل َنْفٍس ُیْس دًا ِل ُم َأَح َف َأْظِل اَوَكْی  ُقُفوُلَھ
  " .َوَیُطوُل ِفي الثََّرى ُحُلوُلَھا ،

ة ھي: "     ا األصوات المائع ھِ  فاأللفاظ التي وردت فیھ َأْن  ،   اللَّ ى  ،  َل ْعَداِن  ،َعَل  ،السَّ
 َظاِلمًا ،  اْلِقَیاَمِة ،   َیْوَم،  َوَرُسوَلُھ ، اللََّھ ،   َأْن ،  ِمْن ،  ِإَليَّ  ،  ُمَصفَّدًا ،   اْلَأْغَلاِل ،ُأَجرَّ 

                                                
  . ٨/٢٩٣نفحات الوالیة ، شرح نھج البالغة: ١)(
  . ٣٧٥:بواللباب في علل البناء واألعرا،١/٥٢٠،وینظر:شرح جمل الزجاجي:١٨٣:العربیة في اللمع ٢)(
  . ٨/٢٩٣:نفحات الوالیةینظر:  ٣)(



ل 
ّ
  األصوات املائعة املبحث األو

 
 ٢٦٨  

 

ُم   ،  اْلُحَطاِم،  ِمَن ،  ٍء  ِلَشْي ، ِلَبْعِض ،  َنْفٍس   ، َأْظِل ِرُع  ،  ِل ى  ،  ُیْس ى  ، ِإَل ا ،  اْلِبَل   ُقُفوُلَھ
  " . ُحُلوُلَھا، الثََّرى  ،َوَیُطوُل ،

  وقد جاء تردد األصوات المائعة في ھذا المقطع على النحو التالي :

  مّرة   . ٢٦الالم = -

  مّرات  . ٧المیم =  -

  مّرات  . ٦النون =  -

  مّرات  . ٥الراء =  -

الم  " و وھ ،ل األصوات المائعة أّو ﴾﴿في قولھ  فقد تردد " ٢٦" حوالي  " صوت ال

ھ إش  نحسبما وأكثر من غیره ،االنحرافي  الّصوتد ھذا ترد،و مّرة ى صفة  راه ،أن فی  ارة إل

ام    موالى جھلھانحراف قول ھؤالء المعترضین ، ،وعدم جواز االعتراض على شخص اإلم

﴿﴾ ، یوحي بانحراف حركي یحدث في ،إذ في مخرج الالم سمة واضحة وھذا االنحراف

لوك ا ل ،لس بیلھ ،ف    والعم اھجین س ة ،والن اع معاوی ن أتب رُی،م الم  ظھ وت ال رافھم   ص انح

ل     ،ومجانبتھم الحق ، ذي حم ھ الصریح ،ال وإتباعھم الباطل ،لذا جيء بأداة القسم ،والمقسم ب

ذا           ى ھ ھ ،وساعد عل ر وعظم ى شدة األم دل عل صوت   أیضاً لفظھ صوت الالم المشدد ؛لی

ذا          بعدھالة ،في لفظ الجال "المد األلف" ر ،فھ د األم ئن" لتؤك ي "ل الم ف ك صوت ال أعقب ذل

اللسان على أصول وفیھ یعتمد طرف مجھور أسناني لثوي منحرف جانبي ، صامت الّصوت

وبذلك تنفرج إحدى حافتي اللسان عن األسنان   ،بحیث تنشأ عقبة في وسط الفم الثنایا العلیا ،

  . )١(منحرفًا فراجًاویسمى ان،العلیا فیخرج الھواء من االنفراج 

ّم ل أ     ث ا قی ع م ب م الم یتناس وت ال ي ص ردد ف ذا الت وت  ّنإّن ھ ر  ص ن أكث الم م ال

ترددي  في خطب وھذا ما أثبتناه من إحصاء  )٢(في اللغة العربیة األصوات الصامتة شیوعًا

ة  ١٦٦٦٦"نھج البالغة حوالي  ا ،" مّرة ،وأحتّل الصدارة في األصوات المائع دلّ  مّم  ىعل  ی

ام    مقصود لأللفاظ ،ونھج واضح في االفي االستعمال ،وتوظیف  ةدق اموس اإلم ي ق ختیار ف

ذا    يالّصوت ـ" ا     الّصوت ،وإذا أضفنا لذلك صفة ھ ھ یتصف :ب و أن د    وھ اع بالشيء بع النطب

ھ یخالف ألّن؛ –لو أطاعھم  -اإلمام  المعنى ،فالتكلف عند إیضاحیساعد على  ھفإّن، )٣(ھ "تكلف

                                                
       . ٥٩،واألصوات اللغویة: ١٦٣:علم اللغة مقدمة للقارئ العربي )١(
  . ١٩٥اللغویة : ینظر:األصوات ٢)(
  . ٦٤تھذیب المقدمة الغویة: ٣)(



ل 
ّ
  األصوات املائعة املبحث األو

 
 ٢٦٩  

 

واه ،   المتمثلة ببھا و َفِرسجیتھ التي ُع ھ ھ واه ،ومخالفت واله    شّدة ورعھ وتق ر م ھ ألم وأطاعت

د ،ال   المعلوم أّن ألنَّ؛ھؤالء األصحاب  من قبلف وتكّل، ھم أصحاب دین ،وأھل صدق ،وزھ

  .ى حطام ما یعطیھ معاویة لمتملقیھینبغي لھم ھذا التكلم ،والنظر إل

ي    المتصف  " میمصوت ال" وتبع صوت الالم في تسلسلھ الترددي  ره الواضح ف بجھ

 تلك العاقبة السیئة خاطبلكي یتقي الم ویعززھا، یجعل المعاني واضحة لدى المتلقيلالسمع 

ى بعضھما بعضاً     :الّصوتتكوین ھذا یحصل ،إذ  التي أقدم علیھا، فتین عل ي   بانطباق الش ف

ة  مة متأنی نفس ،ض روج ال د خ ا عن إّن، وانفتاحھم ذلك ف ذات ول وحي ب وتھ ی یس ص  األحاس

فة فانطباق ، اللمسیة التي تعانیھا الشفتان لدى انطباقھما على بعضھما بعضًا ى   الّش فة عل  الّش

ّد واالنغالق     صوتمع  ا الس تم فیھ ا أنّ ، المیم یماثل األحداث الطبیعیة التي ی فة  ضمّ  كم  الّش

ة األحداث      الّشفةعلى  ل بدای یم یمّث تمّ  بشيء من الشدة والتأني قبیل خروج صوت الم ي ی  الت

یم  في ا انفراج الشفتین أّم، والجمع والضّم،بالشفتین  فیھ المّص و  ،أثناء خروج صوت الم فھ

  .)١( واالمتداد،فیھا التوسع  التي یتّم األحداثیمثل 

ون " بعدھا یأتي  و  صوت الن ان    " ،وھ ن   صوت رن ّد م د   الواضحة  األصوات  ،ُع بع

المتلقي یتردد صداه  ،ال یفارقھ " اضرًا لدى في قوة إسماعھا ؛لیبقى الجواب ح أصوات المّد

   " ِمَن،   َأْن ،  ِمْن ، السَّْعَداِن ،  َلَأْن 

تالء   ا ی ذا م ون    وھ وت الن ة ص ع دالل ان ،   م م ن األحی ر م ي كثی دّلف اطن   إذ ی ى الب عل

ھ   )٢(وفي األشیاء وتكویناتھا وانفعاالتھا المكبوتة،والصمیم في النفس ، ،والسیاق الذي یرد فی

ھ       شف عن ذلك كا ي خلجات نفس ا ف ر عّم ام عّب ذا      ،،فاإلم ادلوه ھ م ب ھ تجاھھم ،وھ وانفعاالت

ارًا   ون        ،الشعور واظھروا مكنونات أنفسھم جھ ذا الحال مجيء صوت الن م ھ ًا ،فالئ وإعالن

و یتَّصف    ر عن المعنى المطلوب الالم  ؛لیعّب دمرددًا بع وة ،فھ ّد وق ة  ب  ،ففیھ ش القوة االنبثاقی

ادھم عن        ،إذ یوحي بخروج  )٣(الصمیمیةوالخروجیة  د الحق ،وابتع ائلین عن عھ ھؤالء الق

  . إمامھم 

فضًال عن من الصفات المؤثرة في المتلقي كالجھر  ا الّصوتھذتردد وال یخفى ما في 

ین  ی خفتھ التي سببت كثرتھ في كالم العرب ،وھذا كلھ یجعلھ ضرب على أوتار قلوب المتلق

                                                
  . ٧٢:ومعانیھا حروف العربیةخصائص الینظر: ١)(
       . ١٦٠: ئص الحروف العربیة ومعانیھاخصاینظر:٢) (
  . ١٦٠: المصدر نفسھینظر: ٣)(
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ا  ا مشیو،لتحركھ زز فیھ وف ع ة ،اعر الخ ذرًا والرھب ھ ،مح دموا علی ا أق ن  مّم اھم م ن أإی

ة   یصبح حالھم كحال  ي ال  رلجھ و، ھؤالء العبید من أصحاب معاوی  أیضاً  مع س ه الواضح ف

ین    من خاللھا تصلرسم  صورة  ى المتلق ؤمنھم و – الرسالة إل ؤمن    –مشككھم  م ت الم لیثب

ى  ھعل ام ،  إیمان الم اإلم ن ك ده م ا یعتق ع ،بم ككالویراج وب مش ھ ویت وبھم ، نفس ًا قل محرك

  . ومشاعرھم،
 

  

وت  ة االختیاریتناسب ،بل ینسجم مع دّق المائع وھذا الوصف لصوت المیم ذي  الّص ي ال

یم جزء       ﴾﴿اإلمام علي  رسمھ ان صوت الم ي ك اظ الت ا "   ًافي األلف فَّدًا  منھ ًا  ، ُمَص  َظاِلم
ى أشواك       " ِمْن اْلِقَیاَمِة  ،  اْلُحَطاِم،  َأْظِلُم ، ام عل ،فإّن أسوء العذاب بالنسبة لإلنسان أن ین

ال    قسم اإلمام بكّلأوالشوارع ،فقد ،السعدان ،ویقید برجلھ ویده ،ویجر في األسواق  حزم فق

يّ تحمّ  ون عل ذاب أھ ذا الع ریم   ل ھ ى اهللا ،ورسولھ الك ن أن ألق اد   م بعض العب ا ظالم ل ،وأن

 أّنھما ﴾﴿ إلیھ أحبّیتھا وعّلة،بدي ألك العذاب من حطام الدنیا الزائلة ،فذ ءوغاصب لشي،

 الّشدید العذاب من الظلم على یترّتب ما إلى بالنسبة األلم ذلك أّن إّال شدید ألم فیھما كان وإن

عذاب ھذه الدنیا عابر مھما كان ،فكیف یتوقع منھ أن یسلك طریق ف، وأھون أسھل يخرواأل

ًا لحساب اآلخر    ى       معاویة الذي ال یقیم وزن أ إل ة الصافیة ،ویلتج رك الشریعة المحمدی ة ،فیت

  مفاھیم الشرك والجاھلیة .

 الّلھ لقاء من إلیھ أحّب األغالل في والجّر، الحسك عن البیات كون على ﴾﴿ قسمھو

 العقالء عموم حّق في ،وھذا علیھ غبار ال مّما والغصب، بالظلم مّتصفًا ورسولھ،

 لم فلو، المقّربین الّلھ أولیاء رئسا وحّق ﴾﴿ حّقھ في ،وأّما األمور لعاقبة المالحظین

 منھما واالستحیاء ورسولھ، الّلھ لقاء سوء سوى األخرویة العقوبات من الظلم على یترّتب

 في والجّر، األشواك على البیات ترجیح في ذلك لكفى فقط الّزلفى مقام عن والحجب

  .)١( علیھ األغالل

 والبصري اإلیمائي،بین اللمسي اإلیحائي  وزعتت الّصوتھذا خصائص  وھكذا فإّن 

ة ،مع مالحظة وجود التناقض بین االنغالق ، ذا یكشف    واالنفتاح في خصائصھ اإلیمائی ،وھ

                                                
  . ٢٦٤-١٤/٢٦٣ینظر:منھاج البراعة: ١)(
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ة  ي العطاء والتزل    تناقض القائلین ،أو المقترحین على اإلمام أن یعمل كعمل معاوی ھ  ف ف من

  . جل تقریب الناس إلیھمن  أ

،إذ ینسدُّ فیھا  األصوات الثالثة تنغلق أثناء النطق بھا مخارج ھذه ّنأومن المالحظ 

والى األنف ، " الالم" لینحرف الھواء إلى أطراف اللسان في ؛انسدادًا كامًال  الّصوتمخرج 

اإلمام مع أتباعھ في ھذا إلماحًا إلى حالة الحبس التي یعیشھا  ولعّل، )١("المیم ،والنون"في 

  .،ومناوئیھ 

ِرُع  ، َوَرُسوَلُھ ، ُأَجرَّ في األلفاظ التي ورد فیھا"  " الراء صوت" م تقّد یعزز ما ثّم  ُیْس
یتمیز ، ائعصوت مجھور مفھو وات المائعة الواردة في السیاق ،" مع األلفاظ واألصالثََّرى ،

والمسائل التي أراد ،ما ذكره اإلمام تكون لصفاتھ ھذه عالقة وثیقة بمضامین ف،)٢(ھ مكرربَأّن

نتیجة صفة تابع تلألسماع بشكل م ھوطرق،فجھره المؤدي إلى وضوحھ في السمع ، إیصالھا

وبتكریره ، ة ثابتة في وجدان المتلقيین قاّرتلك المضامجعل ھم في ساالتكرار الموجودة فیھ 

ي  الراء  أّن والسیما فضًال عن المبالغة في تفخیم الحدث وتعظیمھ ،الموحي بتأكید المعنى  ف

،وھو المنع من وقوع واالستمرار في ذلك الفعل ،التكرار  إلضفاء جّو ةمشدد " ُأَجّر"  الفعل

ھ ،  ر فی م ،أو التفكی ذي    الظل ر ال ى األم وة المعن ع ق بًا م ظ مناس وة اللف ون انسجام ق ذا یك وبھ

عیف    توجب تض راء اس ق      ال د النط ة عن رباتھ المتالحق قھ ،بض ي  وتناس جامھ، اللفظ  وانس

  . رد فیھالوا مع مكونات السیاق يالّصوت

ذه   ًا أّن ھ ر جلی واتویظھ نص    ةاألربع األص جام ال ي انس اركت ف د ش وتق ي ، الّص

ا  ت مالمحھ الھ ،  ،،وانعكس ام إیص ذي أراد اإلم ھد ال ى المش ا عل ذه  وإیحاءاتھ الل ھ ن خ م

األصوات إلى متلقیھ ،فأّي عاقل ال یقبل بھذا المنطق في أن یضحي اإلنسان بالسعادة األبدیة 

  الفانیة العاجلة ،وفیھ رّد صارم على من أعتقد أّن الغایة تبرر الوسیلة . من أجل السعادة

اني   ع الث ي المقط ا ف ة  أم ن الخطب د ، م امفنج حین     اإلم داقین واض ى مص ز عل یرك

ل      :قصة األول: ن ثقی ھ أداء دی ن أخی ل م أخیھ عقیل ،والحدیدة المحماة ،واألخرى :طلب عقی

ا ُت َواللَِّھ َلَقْد َرَأْیعلیھ فیقول : "  اعًا وَ        َعِقیًل رُِّكْم َص ْن ُب َتَماَحِني ِم ى اْس َق َحتَّ ْد َأْمَل تُ َوَق  َرَأْی
ِرِھْم      ْن َفْق َأْلَواِن ِم َر اْل ا ِصْبَیاَنُھ ُشْعَث الشُُّعوِر ُغْب اَوَدِني      َكَأنََّم اْلِعْظِلِم َوَع وُھُھْم ِب وَِّدْت ُوُج ُس

دًا وَ  رَّرَ ُمَؤكِّ َردِّد   َك ْوَل ُم يَّ اْلَق نَّ    َعَل ْمِعي َفَظ ِھ َس َغْیُت ِإَلْی ي ًا َفَأْص اَدُه    َأنِّ ُع ِقَی ي َوَأتَِّب ُھ ِدیِن َأِبیُع
                                                

  . ٧٦ینظر:مفھوم القوة والضعف: ١)(
  . ١٥٦: ة عضویة وُنطقّیة وفیزیائیةاألصوات اللغوّیة رؤی ینظر:٢) (
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ٍف    ِلَیْعَتِبَرَأْدَنْیُتَھا ِمْن ِجْسِمِھ  ثّمَحِدیَدًة  َفَأْحَمْیُت َلُھُمَفاِرقًا َطِریَقِتي  ِجیَج ِذي َدَن ِبَھا َفَضجَّ َض
َدٍة   َتِئنُّ َأ : َك الثََّواِكُل َیا َعِقیُلَثِكَلْت:ْن ِمیَسِمَھا َفُقْلُت َلُھ ِم َیْحَتِرَقِمْن َأَلِمَھا َوَكاَد َأْن  ِمْن َحِدی

َأَذى     َناٍرَوَتُجرُِّني ِإَلى ،َأْحَماَھا ِإْنَساُنَھا ِلَلِعِبِھ  َن اْل ِئنُّ ِم نُّ   ؟َسَجَرَھا َجبَّاُرَھا ِلَغَضِبِھ َأ َت ا َأِئ َوَل
  . " َلَظى ِمْن

ذا المقطع   ر القیلحظ تصّد ببھ     أیضاً سم في ھ ول ،ونتساءل عن س ا     :،فنق د لم ھ تأكی إّن

بأكثر من مؤكد مراعاة لحال المخاطبین  ﴾﴿ سبق ،وشاھد صدق على ما ذكر ،تأكید قولھ

د         د " ،وق الم ،ولق د "ال ي التوكی الذین یلتمس فیھم إمارة اإلنكار فجاء بالقسم الصریح ،وأدات

  جاء تردد األصوات المائعة في ھذا المقطع على النحو التالي :

  مّرة   . ٢٦الالم = -

  مّرة  . ٢٧المیم =  -

  مّرة  . ٣٢النون =  -

  مّرة . ٢٠الراء =  -

ا   امّن أراد، ﴾﴿وضعھا اإلمام بصمة ذكیة  إلىولعّل ذلك یرجع  ان فیھ ،وھي   اإلمع

ردداًً  االمائعي ذ الّصوت ،إّن ا   – النسبة العالیة ت دلّ  -ھن ر    " ی ي أكث ھ ف ور    أحوال ى الظھ عل

اه   اإلمام ،وھذا یكشف عن صدق نوایا )١(،كیفما كان موقعھ في الكلمة " ھ تج  ھناوئی م،و أخی

رارة     وإنّ ،فیھ إیحاء داللي على النصح واإلخالص   ،و،ومتلقیھ  صحابھوأ، ن ق ابع م ر ن ھ أم

لوكھ الظاھري       النفس وصمیم اإلنسان   ى س نعكس عل ي ت ذا     ،،الت ھ ھ ذي ورد فی والسیاق ال

وت ر  الّص ور   ذلك ،فلمظھ ى الظھ ھ عل ون دّل فی وت الن ا ص ي ورد فیھ اظ الت ب األلف أغل

ْن  ،  اْسَتَماَحِني ،واالنكشاف "   ْبَیاَنُھ   ، ِم َأْلَواِن   ،ِص ا  ،اْل اَوَدِني  ،  َكَأنََّم نَّ   ،َوَع ي ،  َفَظ  َأنِّ
  " . َلَظى ِمْن، َوَلا َأِئنُّ  ،َوَتُجرُِّني  ،  َتِئنُّ َأ ،  َیْحَتِرَقَأْن ،  ِذي َدَنٍف ، َأْدَنْیُتَھا  ،ِدیِني ،

ھ   وحرّی،السمعي  الوضوح منالنون فضًال عّما یتصف بھ صوت  واء مع رور الھ  ة م

دّ بشبھًا  یمنحھ مّما؛ ھ   أصوات الم دّ ُی؛كون ن األصوات الغلیظة ذات التموجات      ع ة  م الطویل

والداللي ،فیھا ،مع انسجامھا المعنوي رد التي وي في األلفاظ الّصوت،لیكشف مدى انسجامھ 

ؤمنین         ر الم ل أمی ة ،عام ة والنزاھ ن األمان یالً  ﴾﴿" بھذا الحزم م یس ل  عق ل ،وال  ،فل عقی

ھ    افزًا ل ا ح ة ،أو غیرھ لة القراب ون ص ن تك تحق ،ول ا یس ر م ادل غی اكم الع د الح ره عن لغی

                                                
  . ١٥١في اللغة العربیة :یة تالّصوداللة ال ١)(
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ة      ق ،ھي إذًا العدال ین الخل لیعطیھ ما یطلبھ ،أو یخالف طریقتھ في إجراء العدل والمساواة ب

نفس ،وسالمة الضمیر ،والوجدان      المطلقة والنزاھة الكاملة ،ُیجریھا سمّو الخلق ،ورفعة ال

")١( .  

اء  ین ج ي ح یم" ف ھ  بالمرتب " صوت الم ون ؛ألّن وت الن د ص ة بع ى  ة الثانی ّدل عل ی

اع  دید صالئواالست،االنقط اظ ،والتش ي األلف وده ف ب وج ي غال ام )٢(ف اع اإلم ق  ،فانقط للح

د    وتشكیك المشككین ،،واستئصالھ لفكر الغوایة  ب والبعی ع القری ،والتأكید على إتباع الحق م

 ،َفْقِرِھْم  ،اْسَتَماَحِني ، َأْمَلَق فیھ في الخطب في اغلبھا دلت على ذلك "  لتي وردفاأللفاظ ا،
ة االنقطاع   ،فأوح " ِمیَسِمَھا  ،َأَلِمَھا   ،ُمَفاِرقًا  ،َسْمِعي ، ُمَردِّدًا  ،ُمَؤكِّدًا  ،ِباْلِعْظِلِم  ت بدالل

دل  والتشدید ،إذن ال مساومة على دینھ ،وعلى حقوق المسلمین ،فق د زرع اإلسالم شجرة الع

بید النبي    ارھا حیة متحركة في أسلوب علي ثم،فأعطت﴿﴾  وألفاظھ  وأصواتھ،

ى شيء   ،ومواقفھ التي جسد فیھا روح اإلسالم في العدالة ،والمساواة ،وھذا إن دّل ھ  ، عل فإّن

إلسالم الفیاض ،فجرت على القریب یدّل على صدق العدالة العلویة التي استمدھا من  نھر ا

ن دون   د ،م توى واح ي مس د ف زة  أ،والبعی ة أي می ون للقراب ا ن یك ا ،وم دار أعمالھ ،إّال بمق

ى    وا عل تعطیھ لألمة ،وما تقدمھ لھا من خیر ،وإحسان ،فلم یفسح المجال ألقربائھ كي یتنعم

  .  نحساب دینھ ،وحساب المسلمی

كشف انحراف فكرة قد ، صوت المیم في التردد الذي تال"  الالم صوتفي حین أّن " 

ي   اإلمامفقد عرض أخیھ ،في استعطاف أخیھ ، في ھذا المقطع من خطبتھ جمیع العوامل الت

ن    ھمن  ه أخو یراھا أھل الدنیا تقتضي التمییز بالنسبة ألخیھ ،فمن جانب لم یطلب رًا ،وم كثی

ون    ،ن فقراء ومعدومین ،ومعوزی أخیھابن  أوالدجانب آخر كان  د الع ّد ی یھم فیحتاجون لم  إل

رًا  ان ،وأخی ل ك ھ  عقی رار طلب ن تك ر م ى و،یكث ان عل امك ین أ اإلم ز ب ھن یمی یًال أخی  عق

رین ھ  ،واآلخ ي ألخی اجین ،ویعط ن المحت ھ م ال ا وعیال ت الم ن بی لمین م ة المس د لعام لعائ

لم یستجب ولكّن اإلمام مع كّل ذلك ،وبضرس قاطع میزة خاصة دون غیره ،،ویضفي علیھ 

ن أجل أ،ومن  اإلمام،وسمّو روح  اإلسالمیةینسجم مع العدالة  م یحصل ؛ألنھ ال،ولقطعًا لھ 

ال  ت الم ن بی ھ م ل بحق ع عقی ھیقن ت ل ة  أثب ًا عاقب ھعملی ال :" إقدام ھ فق ق مطلب ى تحقی  عل
ًا      ،"  ِبَھا ِلَیْعَتِبَر؛ َأْدَنْیُتَھا ِمْن ِجْسِمِھ  ثّم،َحِدیَدًة  َفَأْحَمْیُت َلُھ ان مكفوف ل ظاھرًا ك أخوه عقی ف

                                                
  . ١٥٠:،السید حسین األعرجي ثقافة النزاھة في نھج البالغة  ١)(
  . ٤٦ینظر:أشتات مجتمعات ،عباس محمد العقاد : ٢)(
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آنذاك ،فمّد یده عّلھ یحصل على ما یرید ،ولم یكن یعلم ما الذي ینتظره ،فلما شعر بالحرارة 

قال لھ  ثّم" ،ِمْن ِمیَسِمَھا  َیْحَتِرَقَوَكاَد َأْن ،َضجَّ َضِجیَج ِذي َدَنٍف ِمْن َأَلِمَھا تقترب من یده " 

ِمْن َحِدیَدٍة َأْحَماَھا ِإْنَساُنَھا  َتِئنُّ َأ : َك الثََّواِكُل َیا َعِقیُلَثِكَلْت:ْلُت َلُھ َفُقاإلمام مواصًال كالمھ : "

  . )١(" َلَظى ِمْنَوَلا َأِئنُّ ؟َسَجَرَھا َجبَّاُرَھا ِلَغَضِبِھ َأ َتِئنُّ ِمَن اْلَأَذى  َناٍرَوَتُجرُِّني ِإَلى ،ِلَلِعِبِھ 

ھ ، ،ا مؤكدًا ھذ " الراء جاء " صوتو ھ ،وإیحاء یكشف       وما تقدم ن دالل ھ م ا یمتلك بم

ُغْبَر ،ُشْعَث الشُُّعوِر ،ِصْبَیاَنُھ  َرَأْیُتَو ، ُبرُِّكْم  ،  َعِقیًلاَرَأْیُت عنھا السیاق ،فجاءت األلفاظ " 
َأْلَواِن  ِرِھْم  ، اْل رََّرَو ، َفْق َردِّدًا  ، َك ًا  ،ُم َر ،ُمَفاِرق ِرَق ، ِلَیْعَتِب ي َو، َیْحَت اٍر،َتُجرُِّن َجَرَھا  َن  َس

رر       حاملة صوت الراء  " َجبَّاُرَھا ، ائع مك ور م وي مجھ ي لث أن    ،فھو صوت ذلق ون ب ،یتك

ا   رار      )٢(تتكرر ضربات الذلق حین مالمستھ للثة خلف األسنان العلی ى تك ة عل و ذو دالل ،فھ

ررة  في غالبھا ظاھرة الداللة على ذلك  ،وھي أمور المذكور فاألفعال ،الفعل  مستمرة ومتك

ق انسجام          راره لتصویر الحدث ،وخل راء بصفتھ ،وتك في حیاة اإلنسان ،ناسبھا استعمال ال

  ،ویتفاعل معھ . صوتي منظم یجذب المتلقي لسماعھ

ي       ة الت ة الحق ى خالف العدال فإذا كانت ھذه معاملة اإلمام ألخیھ إزاء طلب صغیر عل

از ،وأن    رسمھا اإلمام تجاه رعیتھ ،فما بال اآلخرین  أي إمتی ر ب ،فما علیھم سوى عدم التفكی

ھ بعض    األعداءلب علیھ ئاعلیھ ،ولھذا ت یستغفروا ربھم لما أقدموا  األصحاب ،وانحرف عن

ھ   من فھو لیس درسًا ألخیھ عقیل فحسب ،بل لعامة الناسضعاف النفوس مّمن بایعھ ، رعیت

ة  مأما ھمأّن،ومن غیر رعیتھ في العالم ،لیكشف لھم  ي ل   العدال ا الت ي  ی تمی یس فیھ و ،أز عرق

  أن یطلب المزید فوق حقھ ،وإن كان أقرب المقربین .  ألحدو طائفي ،ولیس ،أنسبي 

ابقھ ؛ألنّ      ثّم ن س ر م ذا المقطع ھو مجال عرض       إّن تردد ھذه األصوات جاء أكث ھ

واضحة ،فیحتاج إلى تعدد ،وتردد لھكذا أصوات إلى متلقیھ  االفكرة التي یرید اإلمام إیصالھ

  في السمع ،ومؤثرة في المتلقي .

أما إذا انتقلنا إلى المقطع الثالث من الخطبة ،فنجد اإلمام یركز على ثقافة العدالة 

 ھمبعضمغریات ،واالستمالة التي یحاول التي انتھجھا في حیاتھ ،واالحتیاط من ال اإلسالمیة

ھنا  –ود بالشخص الطارق ،والمقصلتحقیق أغراضھ الدنیویة ؛ اإلمامبھا أن یستعطف قلب 

  ندي ،وإن كان كالمھ یعّم الجمیع ،إذ یقول : ھو األشعث بن قیس الك –
                                                

  . ٣٠١-٨/٣٠٠:نفحات الوالیةینظر:  ١)(
  .                                                ٦٠اللغویة :  ینظر:األصوات ٢)(
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َكَأنََّما ُعِجَنْت ،َوَمْعُجوَنٍة َشِنْئُتَھا ، ِوَعاِئَھاَوَأْعَجُب ِمْن َذِلَك َطاِرٌق َطَرَقَنا ِبَمْلُفوَفٍة ِفي " 
َفَقاَل ،َأْھَل اْلَبْیِت  َعَلْیَناَفَذِلَك ُمَحرٌَّم ، ؟ َلٌة َأْم َزَكاٌة َأْم َصَدَقٌةَأ ِص:َفُقْلُت ، َقْیِئَھاَأْو ،ِبِریِق َحیٍَّة 

ُمْخَتِبٌط  َأَھِبَلْتَك اْلَھُبوُل َأ َعْن ِدیِن اللَِّھ َأَتْیَتِني ِلَتْخَدَعِني  َفُقْلُت،َوَلِكنََّھا َھِدیٌَّة ،َوَلا َذاَك ،َلا َذا 
السَّْبَعَة ِبَما َتْحَت َأْفَلاِكَھا َعَلى َأْن  اْلَأَقاِلیَمَواللَِّھ َلْو ُأْعِطیُت ! ،؟ َتْھُجُر  َأْنَت َأْم ُذو ِجنٍَّة َأْم

َلَأْھَوُن ِمْن َوَرَقٍة  ِعْنِديَوِإنَّ ُدْنَیاُكْم ،َما َفَعْلُتُھ ،َنْمَلٍة َأْسُلُبَھا ُجْلَب َشِعیَرٍة  ِفيَأْعِصَي اللََّھ 
 اْلَعْقِلَنُعوُذ ِباللَِّھ ِمْن ُسَباِت ،َوَلذٍَّة َلا َتْبَقى ،ِلَنِعیٍم َیْفَنى َوَما ِلَعِليٍّ ،َضُمَھا ِفي َفِم َجَراَدٍة َتْق،
  . " َوِبِھ َنْسَتِعیُن،َوُقْبِح الزََّلِل ،

  : ،في ھذا المقطع على النحو األتي وقد ورد تردد األصوات المائعة

  مّرة   . ٤٥الالم = -

  مّرة  . ٢٠المیم =  -

  مّرة  . ٢٩النون =  -

  مّرات  . ٩الراء =  -

ّل  ،"  صوت الالم "د ر ھذا الترّدتصّد ل      ولع ن تعلی دینا م رجح ل ا یت ردد   م ذا الت ،أّن لھ

ى  ذا   ذلك یرجع إل وتران      ، الّصوت أّن ھ ھ ال ذب مع ور یتذب وت صوت مجھ ز  یّیان ،والّص تمّی

ة  من  أیضًا ا ینماز بھم،و )١(وتوسطھ في الجرس،وخّفتھ على اللسان ، جمال موسیقاهب الدالل

واء  ،على االمتداد  رور الھ ھ     والطول بسبب حریة م انبي اللسان مع ن ج ذلك فھ   م ن   و،ول م

على  الّصوتفھذا ،الداللة على القّوة ،فضًال عن  )٢(وال تبّشعھ،األصوات التي تمتد مع النغم 

ات       وحي بالثب ى السھولة ی ھ عل ز   والتماسك ب ،الرغم من داللت ي    سبب تحّف أعضاء النطق ف

ھ د    إنتاج فھ أح د وص ویین ،وق ى   اللغ ة عل دثین بالدالل ة اللیالمح ة ،ون ك ،والمرون والتماس

ي   ،فیكون تصدّ  واللیونة سھولة ویسر،وااللتصاق قّوة ،فالتماسك  )٣( وااللتصاق، ردده ف ر ت

م  ھذا المقطع عائد إلى استمرار التركیز في الفكرة الرئیسة ،وھي العدالة ،والبراءة م ن الظل

او  اة والمس دم المحاب لمین ا،وع وال المس ي أم نفس ،والَع ة ف ة ال ین   ُبَج،ونزاھ ن المرتش م

اھم    إوبیان والمتملقین ، ي     نحراف أفكارھم ،وسوء سریرتھم ،وفضح نوای ردد ف راه یت ذا ن ،ل

ٍة   ،َذِلَك یة "  األلفاظ األت ُت  ، ِبَمْلُفوَف َلٌة  ،َفُقْل َذِلَك  ، َأ ِص ا ، َف َل  ،  َعَلْیَن الَ ، َأْھ ا   ، َفَق ا  ،َل ، َوَل

                                                
  .٤٦٤: ،د.كاصد الزیدي فقھ اللغة العربیةظر: ین١) (
   .١٠٧٢ ،الفارابي:ینظر: كتاب الموسیقى الكبیر٢) (
  . ٨٠-٧٩ینظر: خصائص الحروف العربیة ومعانیھا  ٣)(
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ى   ، اْلَأَقاِلیَم،َلْو ، َواللَِّھ ، ِلَتْخَدَعِني  ، اللَِّھ  ،اْلَھُبوُل ، َھِبَلْتَك ،  َفُقْلُت، َوَلِكنََّھا   ،َأْفَلاِكَھا َعَل
الزََّلِل  ، اْلَعْقِل  ،َلا ،  َوَلذٍَّة ، یٍم ِلَنِعَو،  ِلَعِليٍّ  ،َلَأْھَوُن  ،َفَعْلُتُھ  ،ُجْلَب ، َأْسُلُبَھا ، َنْمَلٍة  ،اللََّھ 

ًا      الّصوتفاأللفاظ الحاملة لھذا ،" ،موضحًا التعلیل المذكور  جاءت منسجمة صوتیًا ،وداللی

،وُتسمع ،قدیمًا وحدیثًا ،بل في كل زمان ومكان تتال وأحاسیسھ ،ومؤثرة في مشاعر المتلقي 

ع صاٍف     ؛ألّن اٍم عادل ،  ھا نابعة من صمیم صادق ،ونب ذا ال غرو   ،وإم ن یتصدر صوت   أل

ة  وات المائع الم األص ا–ال ع   -ھن ذا المقط یة ھ اني ؛ألّن قض ع األول ،والث ى المقط ل عل ،ب

ن   وفك ھ م ،والسماحة   ةواللطاف رتھ أعجب من قصة عقیل وأطفالھ ،فاإلمام على ما كان علی

در      ا ال ُی ة اإلسالمیة األصیلة ،م ر      ،وحسن الُخُلق ،والشیم العربی ان ینف ھ ك ر أّن ھ ،غی ك كنھ

در         ھیستمیل  وأھ ،نعن یحاول أن یصامّم ات ،أن یب ات ھیھ لمین ،فھیھ ال المس ة عن م بالھدی

ّي ،    ن عل ك م ھ حازم  ذل ان جواب اري    ًافك تفھام اإلنك ھ االس د استعمل فی ن    ،ق وع م ذا الن ،وھ

ا یكون االستفھام  د  م ع    هبع ر واق ھ كاذب  ،غی ت    )١(ًا ومدعی ائق االس ن دق ذا م عمال النحوي  ،وھ

داللي ، جامي ال وتواالنس ي      ي :"الّص ٍة ِف ا ِبَمْلُفوَف اِرٌق َطَرَقَن َك َط ْن َذِل ُب ِم اَوَأْعَج  ِوَعاِئَھ
ٍة  ،َوَمْعُجوَنٍة َشِنْئُتَھا ، ا َأْو ،َكَأنََّما ُعِجَنْت ِبِریِق َحیَّ ُت  ، َقْیِئَھ َدَقةٌ   :َفُقْل اٌة َأْم َص َلٌة َأْم َزَك  ؟ َأ ِص
َھِبَلْتَك اْلَھُبوُل َأ َعْن  َفُقْلُت،َوَلِكنََّھا َھِدیٌَّة ،َوَلا َذاَك ،َفَقاَل َلا َذا ،َأْھَل اْلَبْیِت  َعَلْیَنارٌَّم َفَذِلَك ُمَح،

  ... " . !؟ ُمْخَتِبٌط َأْنَت َأْم ُذو ِجنٍَّة َأْم َتْھُجُر  َأِدیِن اللَِّھ َأَتْیَتِني ِلَتْخَدَعِني 

" صوت النونالتالي لصوت الالم من حیث التردد ،فیطالعنا " الّصوتنا إلى وإذا انتقل

،أرجح الجمع  الّصوت،وما یتبادر إلى الذھن بعد إنعام النظر في األلفاظ التي حملت ھذا 

وفي  وانفعاالتھا المكبوتة،والصمیم في النفس ،على الباطن  داللتھوھي :  الّصوتلداللة ھذا 

في أكثر أحوالھ  الظھور ،كیفما كان موقعھ في الكلمة وداللتھ على، )٢(األشیاء وتكویناتھا

؛ومسوغ ذلك ھو وجود األلفاظ التي تنسجم صوتیًا ،وداللیًا مع ھاتین الداللتین  )٣("

 اآلتي ھو والطارق - َطَرَقَنا "ـ،والسیاق كاشف عن ذلك ،فداللة الباطن والصمیم تتمثل ب

،وداللة  " ِعْنِدي ، ُذو ِجنٍَّة ، َِتْخَدَعِني،  ِكنََّھا َھِدیٌَّةَوَل ، ُعِجَنْت،  -،فیناسبھ الخفاء)٤( بالّلیل

 ،َأَتْیَتِني  ،ِدیِن ،  َعَلْیَنا،ُعِجَنْت ، َكَأنََّما  ،َشِنْئُتَھا ، َمْعُجوَنٍة الظھور واالنكشاف تتمثل في " 
  . " َنْسَتِعیُن،  َنُعوُذ ، َیْفَنى، ِلَنِعیٍم ، ِمْن َوَرَقٍة ، َلَأْھَوُن  ،ُدْنَیاُكْم ، ِإنَّ ،َ َنْمَلٍة 

                                                
  . ١/٢٥ي اللبیب :غنینظر:م ١)(
       . ١٦٠: ئص الحروف العربیة ومعانیھاخصاینظر:٢) (
  . ١٥١: في اللغة العربیةیة الّصوتداللة ال ٣)(
  . ٦٦/ ٢٦،وتاج العروس : ١/٢٥٦ینظر:الزاھر في معاني كلمات الناس ، أبو بكر بن االنباري : ٤)(
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ة     و، ةقومن  النونصوت  بما یمتلكھبھاتین الداللتین ،و ي السمع بسبب حرّی وضوح ف

ف   ن األن ن أنّ     ، مرور الھواء معھ م ھ م ا یتصف ب ّن یسھم بصفتیھ      ھ وم ور أغ صوت مجھ

ة  حرك  یل؛ھا تودغدغ ك المشاعر  یحرتھاتین في تدعیم إیصال المعاني إلى القلوب ،و الرغب

والداللة في جعل المتلقي یشعر بھذا الحال  ،لتتعاضد األصوات ھا بغنتھ ،ویھیجلدى المتلقي 

ن أجل     ، ،وھو سوء السریرة ،والعمل الحرام المتمثل بالرشوة  على حقیقتھ ل م لیحذر ویعم

ذا ال  ل تجنب ھ وا   و، عم ق الموضوعات المحت ام نحو      لتحقی ا اإلم ي أشار إلیھ ي   ة الت السیر ف

دیم المصالح الشخصیة   اآلخرین ، استمالة ك         ، وتق ھ ،وانعكس ذل ي نفس ا ف ر عّم ام عّب فاإلم

ن         ھ م ي تمّكن ار األصوات الت ى ألفاظھ ،فاخت ھ     إیصال عل اره ،ومقاصده ،وانفعاالت ى أفك  إل

ھ       األ ا لنفس ي یبیحھ ا ،ك ایر لحقیقتھ ریف مغ وة بتص رف الرش اول أن یص ذي ح عت ،ال ش

ھ ،    أ،أو نوءة لھ ال مرمع طمئن بھا ،وما یقبلھا إّال طا،وی ین یدی ي ب ة الت ا كل لألمان ال  وإّنم  ق

 ﴾﴿ أّنھ إّال منھا یشمئّز وال، الھدایا یقبل كان ﴾﴿ بأّنھ عارفًا لكونھھدّیة ؛ ھاّنإ :األشعث

 ثكلتك أي " َھِبَلْتَك اْلَھُبوُل َفُقْلُت " :بقولھ وأجابھ، علیھ اعترض فیھا غرضھ فساد عرف لّما

 علیھ الّتعریضف "  ُمْخَتِبٌط َأْنَت َأْم ُذو ِجنٍَّة َأْم َتْھُجُر َأ ْن ِدیِن اللَِّھ َأَتْیَتِني ِلَتْخَدَعِنيَأ َع " أّمك

ة  سوء  من أضمر ما مع بھا إتیانھ بأّن، ل  یشبھ  النّی ون ، الخبط  صاحب  فع ذیان ، والجن  والھ

 ھیستمیل  أن حاول ھّنأ،و ھل یحل ال أمرًا اإلمام من طلب قد كان األشعث أّن إلى إیماء فیھو،

ى  ھدلیل  اإلمامیعطي  ثّم، بحلواه ال  عل ھ  كم ن اهللا    عدل ھ م ھِ  " ﴾﴿،ومخافت ریم   " َواللَّ  الك

و  لقسم وإّنھ، ون  ل ُت   "   عظیم  تعلم ْو ُأْعِطی اِلیمَ َل ْبَعَة   اْلَأَق اع ،"السَّ ا  ناألرضیی  وبق  تحت  بم

ا  ى  أفالكھ ھ  أعصى  أن عل ة  الّل دم ، عین  طرف ى  وأق م ال عل و ، ظل ي  ول ةٍ  "  حقّ   ف  ھي " َنْمَل

ِعیَرٍة    "   مخلوق أضعف َب َش ُلُبَھا ُجْل ا  وقشرھا  "َأْس ھ  م ذا ، فعلت ل  وھ ى  دلی ال  عل ھ  كم  عدل

  .فوقھا ما یتصّور ال اّلتي القصوى الغایة فیھ وبلوغھ،

 زھده غایة على بالتنبیھ أردفھ خطیئة كّل رأس لكونھ؛ الظلم من نزاھتھ على نّبھ ولّما

ِفي ،َلَأْھَوُن ِمْن َوَرَقٍة  ِعْنِديَوِإنَّ ُدْنَیاُكْم "  فقال حّبھا دنس من نفسھ لوح وطھارةلدنیا ،ا في
 إلى نفسھ لمیل إنكار "َوَلذٍَّة َلا َتْبَقى ،ِلَنِعیٍم َیْفَنى َوَما ِلَعِليٍّ  " وتكسرھا" ،َفِم َجَراَدٍة َتْقَضُمَھا

  . الّلذات تلك إلى رغبتھ ینافيھ حال ّنأ ،یعني الفانیة ولّذاتھا الّدنیا نعیم

َباِت     "﴾﴿یستعیذ   ثّم ْن ُس ِھ ِم لِ ِباللَّ ھ  أي "اْلَعْق ھ ، نوم ك  مفاسد  إدراك عن  وغفلت  تل

ب  وما الّلذات ا  یترّت ن  علیھ ات  المخازي  م ِل    " والھلك ْبِح الزََّل راط  عن  والّضالل  "َوُق  الّص
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ا  إلى بةوالّرغ الدنیا إلى الّركون من الّناشي المستقیم َتِعینُ   " نعیمھ ِھ َنْس ي  " َوِب اة  ف ن  الّنج  م

  . )١(الحاالت جمیع وفي الورطات تلك

ھ  الّصوت بھذا متلقي المؤمنمشاعر ال یعمل على ھّز ھّنأفضًال عن ذلك  ا  ،ف ودالالت م

ھ   ،یقولھ اإلمام  ؤثر فی اً   ،ی ل شوقھ جیاش اً  ویجع ان     عظیم ى ،سماع مواعظھ ،وبی ھ   إل أحكام

ن ن ص ذر م وء ،والح ي ائع الس ھ یتن،لك ؤمن ب ة أن لینھض ی،والم الح بغی ل الص ن العم حس

  اهللا تعالى بكرمھ العظیم . یكرمھ

 ، َوَمْعُجوَنٍة،ِبَمْلُفوَفٍة   ، ِمْن،في األلفاظ " " المائعي  صوت المیم بعدھا تأتي مرتبة "
إذ شكل ، " ِلَنِعیٍم، َتْقَضُمَھا ، َفِم ، ُدْنَیاُكْم ، اَم ، َنْمَلٍة ، ِبَما ، اْلَأَقاِلیَم ، ُمْخَتِبٌط ،  ُمَحرٌَّم ، َأْم

 )٢(على القطعالدالة داللتھ إحدى ومحدداتھ ،من خالل السیاق ،مقیداتھ مع جزء منھا ،وأفاد 

صوت في  مّماوإْن كان القطع أضعف ،وانقطاع مرور الھواء من الفم ،النطباق الشفتین ؛

كما یستعار ،القطع یدّل على المعاني الحسّیة ھذا و،)٣( السترخاء اللسان مع المیم؛النون 

من  خلویال ،كما  )٤(واإلصرار على العزیمة،بالرأي  فیھا القطعالتي یمثل المعاني  یارتالخ

وھذا ما یلحظ في خطاب ، والكسر،والضخامة ،والغلظة ، والتشدید،الداللة على التوكید 

بمال  التھاون بعدمعلى موقفھ  وإصراره، الدال على قطعھ قبول الھدیة ﴾﴿ اإلمام علّي

 اإلمام ھدھو زولیس ھذا المنع طمعًا ،أو بخًال ،بل المسلمین ،ال من قریب ،وال من بعید ،

﴿﴾ ورضوانھ الّلھ ثواب في ،ورغبة وأعظم، أكثر ھو لما طلبًا؛ أقالیمھ بجمیع الكون في 

 والجر، السعدان حسك على ،والمبیت بشيء ھو ما الّلھ غضب مع فیھ بما الكون ألن؛

  يء .ش كل ھو تعالى مرضاتھ مع باألغالل

 وھل، ؟ السبعة األقالیم من وأعظم، أجّل ھو فیما والرغبة، الطموح عین ھذا لیس أ

 التفكیر في رأسھ یصدع ،وال قطعًا اإلمام عند لشيء وزن ال، أبدًا ؟ء بشي الّلھ مرضاة تقدر

 راحتھ وحده ،وفیھ األسمى ،والغرض األعلى لالمث وحده ،فھو الّلھ برضا إال بشيء

  . )٥(وسعادتھ وھناؤه،

                                                
  . ٢٦٩-١٤/٢٦٧ینظر:منھاج البراعة : ١)(
  . ١٥١في اللغة العربیة :یة الّصوتداللة الینظر:  ٢)(
  . ٣٤٩- ٣٤٨ینظر:علم األصوات: ٣)(
  .٤٦أشتات مجتمعات ینظر: ٤) (
  . ٣١٩-٣/٣١٨ظالل نھج البالغة: في ینظر:٥) (
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واضحة  ،وأراء ز ما تقّدم ذكره من مواقف" ،لیعّزصوت الراءویلحق بركب أقرانھ "

ام  ادقة ، لإلم اظ "  ﴾﴿،وص ي األلف اء ف اِرٌقفج ا ، َط ِق ، َطَرَقَن رٌَّم ، ِبِری ُر ، ُمَح  ، َتْھُج
ى   لیعزز ذلك  من خالل   " اَدٍةَجَر ، َوَرَقٍة ، َشِعیَرٍة ھ عل رار  داللت ة الدالل  فضًال عن   ، التك

ة وشیوع الوصف "     ى " الملك ة  ،أي االستمرار   )١(عل واء،   ؛والمالزم رور الھ الستمرار م

ع   المرور م تمّر ب الھواء یس وت ف ة االتصال ص رار عملی بب تك راء بس ین ،ال واالنفصال ب

ة ،  ان واللث رف اللس تمرا ط ذا االس بب ھ بح ،ر وبس معي أص وح الس ّوة الوض ن  وق راء م ال

فعزز ھذا من موقف اإلمام وثباتھ ،وأّن كل المحاوالت ال بأصوات المد ، ةاألصوات الشبیھ

تثنیھ عن عزمھ ،وعدالتھ ،فال یضعف أمام المغریات ،وال یمیل أثناء العواطف مع األقرباء 

ى سجیتھ   ھخرج من قلبت،واألصدقاء ،فألفاظ أصواتھ  ي عل دھا  ا الت ھ    لت؛ یری حكي عن عقیدت

والبالد ،ظلم العباد ، ھ ینفي الظلم عن نفسھإّن، وكیف ینظر إلى ذلك الیوم الرھیب،وشعوره ،

.  

تقّدم كیف أسھم ترّدد ھذه األصوات في صیاغة ،انسجام صوتي في خطبة  مّماویظھر 

ا       ﴾﴿اإلمام  ي اختی ة ف ى الدق ة ،عل ي ،قائم ا  األصوات   ر،مع انسجام نصّي دالل وتوزیعھ

  وإلباسھا األلفاظ ؛لتعبر عن مكامن النفس ،وخلجاتھا .،

                                                
  .٦٣ :تھذیب المقدمة اللغویة  ١)(
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صفة من صفات األصوات االحتكاكیة الرخوة ،وأصوات الصفیر الصفیر  

ا ، )١("الصاد ،والزاي ،والسین "ثالثة : و  وكم ي  بالغال  ھ فات  ف إنّ ، الِص  ف

ي الحدیث عن   السابق  ھو سیبویھ ا  ف د  ،ھ یبویھ     فق د س ذه الصفة عن وردت ھ

إلى الصفیر   ِشرلم ُیالمالحظ أّن سیبویھ إذ ، )٢(ھ لم یذكرھار أّنِكخالفًا لما ُذ

ي حروف طرف      "بل ذكرھا َعَرَضًا في باب ،الصفات  بقیةمع  اإلدغام ف

ا  ": قالف، "والثنایا ،اللسان  زاي  ،والسین  ،الصاد  وأمَّ دغمھنّ  ،وال ال ت ي   ف ف

یھنَّ ألنّ    ھذ ي أدغمت ف نّ ،ـھنَّ حروف الصفیر   ه الحروف الت ي    وھ دى ف أن

والرخاوة  والصفیر ، الھمس ،  السین كالصاد فيوقال أیضًا :" ، )٣("السمع 

")٤( .   

م ما ،ولم ُیقّدد الجانب السمعي لھذه األصوات أّك " ھُیلحظ في نّص سیبویھ ھو أّن وممَّا

ا       ة أدائھ ي حال ي ف از النطق ي مكّ    ،یعتري الجھ ة الت ى بالنتیج د اكتف ذه األ  فق ت ھ صوات أْن  ن

 )٦(لوصف بحد ذاتھ: ابن السراج،وتابعھ في ھذا ا )٥(" - األبعد أي -األندى في السمع  تكون

  .  )٩(،والرضي االسترابادي )٨(،وقریب منھ ابن جني )٧(العكبري البقاء أبو،و

ھ :" ومن طرف اللسان         ال فی ًا للصفیر ق ا    وم،وذكر المبرد تعریف ى حروف الثنای لتق

  . )١٠(الزاي "والصاد ،ووھي : السین ،، حروف الصفیر ،وھي حروف تنسل انسالًال

ألنَّـھا تخرج من بین الثنایا ؛ألنَّ صوتـھا كالصفیر ": ن یعیش تسمیتھا بقولھابوعلَّل 

  . )١١("ویصفر بھ ،ھناك  الّصوتفینحصر ،وطرف اللسان ،

بب طالب  أبيابن وذكر مكي  ائًال :  تسمیة للآخر   ًاس ّمیت   ق ا س بحروف الصفیر   " وإنَّم

یھن      وة ألففیھن ق،لصوت یخرج معھا عند النطق بھا یشبھ الصفیر ؛ ي ف ادة الت ذه الزی جل ھ
                                                

  . ٨٥مفھوم القوة والضعف في أصوات العربیة:ینظر: ١)(
  . ٢٦٨: یة عند علماء التجویدالّصوتالدراسات ) ینظر:٢(
  . ٤٦٤/  ٤: ) الكتاب ٣(
  . ٤/٤٨١ المصدر نفسھ:) ٤(
    .١٤٤ي عند العرب : الّصوت) التعلیل ٥(
  . ٣/٤٢٦صول في النحو:ینظر:األ ٦)(
  . ٢/٤٧٨:واإلعراب البناء علل في اللبابینظر: ٧)(
  . ١/٢١٨سر صناعة اإلعراب: ینظر: ٨)(
  . ٣/٢٦٩ینظر: شرح الشافیة: ٩)(
  . ٣٢٩/ ١:) المقتضب ١٠(
    .١٣٠/  ١٠ل : ) شرح المفص١١(

  أصوات  
  الصفري  
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اد      رف ،والص وة الح ات ق ن عالم فیر م اق  ،فالص ا لإلطب ا   ،أقواھ ذین فیھ تعالء الل واالس

  .)١(أضعفھا للھمس الذي فیھا " یھا في القوة للجھر الذي فیھا ،والسینتلوالزاي ،

د  فیر عن دث الص اء ویح وتعلم ل أّو الّص ین یتص ان ح ولل اللس ث  بأص ا بحی الثنای

  .)٢(اء محدثًا ذلك الصفیر الذي نسمعھولكنھ كاٍف لمرور الھو،ما فراغ صغیر جدًا یكون بینھ

  .)٢(نسمعھ

 في حركات مصطفى ،یقول كبیر ِبوضوٍح اآللیة ِهھِذ عن ثتحّد َمن المحدثین ومن

 الِلسان َیكون " ،الظاء ،الذال الثاء" انیةناألس الذولقیة روفالح في " :فیرالص ُحدوث كیفیة

 خرجم قناضّی إذا ننا،وَلك كبیرة مسافة الُعلیا األسنان وبین، ھبین حِتكاكاال ،ویكون منَبسطًا

 یمر نخفضًام دًاواح َطریقًا إّال یترك وال، الجانبیة ذنافالم كّل یسّد الّلسان علناج أنب الھواء

 رفح على نحصل فإننا، قذوفالم الھواء شدة ھذا إلى أضفنا ،وإذا الَتناظري محوره َحسب

 " S "والصاد مھموسًا ُمفخّمًا ، " Z "والزاي مجھورًا ، " S " َمھموسًا سینال ھو َصفیري

 عھام االحِتكاك ِلقوة صفیریة وُسمیت: "قولھب عمر مختار حمدأ.د، وصفھا وقد، )٣("

 مع"  یمرَّ أن َیجب "الثاء مع" الھواء ِمن قدارالم َنفس نَّأ :ھو كاكاالحت قّوة في والسبب،

  . )٤(" ضیقأ منفٍذ خالل "السین

: مالمبرج عن الصفیر أثر لالحتكاك الشدید في المخرج ،لذا یقول الصفیر المسموع ف 

ون  " ي السمع      الّصوت ھو ك ي المخرج ،     نت،شدید الوضوح ف اك الشدید ف ة االحتك و  یج وھ

ة صوامت ھي :     زاي  ،السین  وصف صادق على ثالث وة    ، )٥(" والصاد ،وال ي ق والسبب ف

  . )٦(ه األصوات یضیُق جدًا عند مخرجھا "ھذ مجرى "االحتكاك ھو أنَّ 

ة           ال ،أو أربع ة أمث غ ثالث ذي یبل الي ،ال ردد الع ذوات الت تیتیة ب لذا وصفھا ،د.سمیر إس

،ویفسر ھذا التردد بقولھ:"  )٧( أمثال التردد الخاص بسائر األصوات االحتكاكیة ،كالثاء مثًال

تیكیة    ھو ما يالصفیر الّصوتالتردد العالي الذي نجده في بقولھ:"  وة أكوس في حقیقتھ إّال ق

در        تم حصر ق د موضع النطق ،إذ ی ناجمة عن سرعة حركة الھواء في منطقة التضییق عن

                                                
  . ١٢٤ :لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التالوة ) الرعایة١(
  . ٨٥ :علم اللغة وأسس، ٢٤ :لغویةاألصوات ال) ینظر :٢(
 . ٦٤-٦٣ :مصطفى حركات، یات والفونولوجیاالّصوت) ٣(
  . ١١٨الُلغوي  الّصوت) ِدراسة ٤(
   . ١٢٠) علم األصوات : ٥(
   . ٦٦ات اللغویة: ) األصو٦(
  . ١٥٨ینظر:األصوات اللغویة رؤیة عضویة ونطقیة وفیزیائیة: ٧)(
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ھ نحو نقطة        ل توجھ ى نحو یجع كبیر من الھواء في ھذه المنطقة الضیقة ،فتشتد حركتھ عل

ة الخروج وتتابعھ عند نقط،اتره ووالسرعة في ت،الخروج سریعًا جدًا ،ویؤدي تالحق التردد 

اطعین       ین الق تم ترشیحھ ب ف ،ی امیین إلى إحداث عمود ھوائي كثی ن   األم ون   م األسنان ،فیك

   . )١(الصفیر الذي نسمع "

ن أول فالصفیر یكون مصاحبًا للصوت الرخو بسبب الفراغ الصغیر الذي یحصل بی

س نجد أنَّ وعلى ھذا األسا، لما أتسع الفراغ قلت نسبة الصفیروكاللسان ،وأطراف الثنایا ،

،وھذه الصفة في األصوات في مفھوم الصفیر  علماء اللغة المتقدمینافقوا المحدثین قد و

صفة ذاتیة في ھذه األصوات ال تنفك عنھا ،كما أّن الغنة صفة ذاتیة في النون الثالثة " 

والمیم ،وھي تخرج من مخرج واحد ،وإنما فّرق بینھا صفات ممیزة ھي الھمس في السین 

بعضھا أوضح في السمع من كون ی،ولذا  )٢(ر في الزاي ،واإلطباق في الصاد"،والجھ

   غیرھا ،مع نسبة احتكاكھا العالي ،وتضییقھا .

 نم وھي – األصوات ِمن َغیرھا دون – الصفة ھذِهب األصوات رادنفإ ّنویلحظ أ

 ِمن شیئًا علیھا ،أضفى "الصفیر" وھو ِبھ تمیزَّت الذي رسالج ك،وكذل)٣(واحد خرجم

 أصوات ذات ولیست، ةمتعدد أصوات ذات فاتالص ِمن صفة عن تُسِئْل إن ،فإنك التمییز

 جوابًا وتعطي، أصواتھا لتستعرض الَوقت بعض إلى تحتاج فإنك، مثًال كالتكریر ةواحد

  . أصوات الصفیر عن ُسِئلت ما إذا فوریًا جوابك یكون فحینما، دقیقًا

ذه  على  لةالدمصطلحیًا للًا دصوات المحدثون تعدما كتبھ علماء األ یجد المتتبع فيو ھ

رغم    األصوات األسلیة   ،فقد آثر ،د.إبراھیم أنیس تسمیتھا بـ" یةالصفیراألصوات  ى ال " عل

 بعضھم ذكر،و )٤("أصوات الصفیرمن اعترافھ بوجود تسمیة أخرى ھي أكثر شھرة وھي "

ھم طلح  بعض ف "مص فیر  ، )٥(" الحفی ق للص ا بعض  ،المراف ق علیھ طلح ھم وأطل مص

يِّ" درس ، )٦(" الھسیس ي ال ادر ف طلح ن و مص وتوھ دیث الّص مَّاھا  ،ي الح ھم س وبعض

                                                
  . ١٥٨:المصدر نفسھ١) (
  . ٢٦٩: یة عند علماء التجویدالّصوتات الدراس ٢)(
  . ٩٠ینظر:علم األصوات اللغویة: ٣)(
  . ٦٦األصوات اللغویة: ٤)(
  . ١٦/  ١نطاكي : األي أصوات العربیة ونحوھا وصرفھا ،المحیط ف ) ینظر:٥(
ام ) ی٦( ر : النظ وتنظ دي الّص د :  Sanford . Aschanf ،ي التولی ن أحم وزاد حس ة ،د. ن  ٣٦، ترجم

  . ١١٨اللغوي: الّصوتر:دراسة ،وینظ
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ر شھرة     أصوات الصفیر   ،غیر أننا نؤثر مصطلح " )١("الصفیریة النخروبیَّة" ّده األكث " بع

  . )٢(،وعند علماء األصوات المحدثین وتداوًال عند علماء اللغة المتقدمین،،ومعرفة 

 

د  بصفة ذاتیة ھي: الصفیر الذي ال ینفك عنھا ھذه األصوات  انمازت -١ ،إذ یخرج معھا عن

  .كانت األندى في السمع  ،وبسببھا أكسبھا قوة في التصویت مّم،النطق 

ي      نت ھذه األصوات شدیدة الوضوح في السمع ؛ -٢ ي المخرج النطق اك الشدید ف یجة االحتك

  .، ومع ھذا الوضوح ال تبلغ مبلغ الصوائتي ا زاد من ترددھا العال،مّم

الصفیري ،یكون أكثر من التضییق الذي  الّصوتالتضییق الذي یحدث في موضع نطق  -٣

  . یحدث عند نطق  أي صوت احتكاكي غیر صفیري

ا أصوات       -٤ ذا وصفت بأنھ إّن لألسنان أھمیة بالغة في نطق ھذا الصنف من األصوات ،ل

  أسنانیة .

ھ -٥ ون بعض فات  یك ًا للص ض ،تبع ن بع مع م ي الس ح ف وتا أوض ّلالّص ا ك ي یمتلكھ  یة الت

  صوت .

ھا تتساوق مع السیاق الذي تأتي فیھ یف لما ذكر خصیصة جدیدة ھي :أّنویمكن أن نض -٦
ل انسجامًا صوتیًا    من خالل ترددھا ،وتوزیعھا على األلفاظ في خطب نھج البالغة ، ، فتعم

  .ل منھا تي تتشّكفي األلفاظ النصیًا مترابطًا ،

  

ِعَباَد اللَِّھ ِإنَّ ِمْن َأَحبِّ ِعَباِد اللَِّھ ِإَلْیِھ َعْبدًا َأَعاَنُھ :" )٤( ﴾﴿ من ذلك قول اإلمام علّي

َأَعدَّ َباُح اْلُھَدى ِفي َقْلِبِھ َوَتَجْلَبَب اْلَخْوَف َفَزَھَر ِمْصاْلُحْزَن َو َأَعاَنُھ اللَُّھ َعَلى َنْفِسِھ َفاْسَتْشَعَر

                                                
  . ١٢٠علم األصوات العام :  ) ینظر : ١(
ر:  ٢)( ة:  ینظ ة وفیزیائی ویة ونطقی ة عض ة رؤی وات اللغوی وات   ١٦١-١٥٨األص م أص ى عل دخل إل ،والم

ة: ة:  ١٢٧-١٢٦العربی وات العربی ي أص عف ف وة والض وم الق وت،والدراسات  ٨٥،ومفھ ة الّص اء العربی د علم یة عن
:٨٦-٨٥ .  
- ٢٠٩یة :الّصوتالحروف العربیة وتبدالتھا ،و ٥٨ي عند العرب :الّصوتینظر:المصادر السابقة ،وفي البحث  ٣)(

،وعلم األصوات اللغویة  ٤٤- ٤٣ي الحدیث:الّصوتالعرب والدرس  یة عند علماءالّصوتالدراسات و، ٢٠١
  . ١١٤-١١٣یات :الّصوت،ومعجم  ٢٣٥-٢٣٤،الفونیتیكا :

  
- ٩٤/١٧٣، ١٤٠-٨٦/١٣٨، ١٣٦-٨٣/١٢٠، ٧٨-٣٥/٧٧، ٢٧-٢/٢٥، ٢٣-١/١٨ثلة ،ینظر:للمزید من األم٤) (
،٣٣٧- ١٨٣/٣٣٣، ٢٦٥- ١٥١/٢٦٣، ٢٨٧- ١٦١/٢٨٦، ٢٥٨-١٤٧/٢٥٦، ١٩٨-١٠٨/١٩٥، ١٧٤-٩٤/١٧٣ 
،٤٣١- ٢٢١/٤٢٤، ٣٨٥- ١٩٣/٣٨٠ .  
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َر َفَأبْ  َعَلى َنْفِسِھ اْلَبِعیَد َو ى ِلَیْوِمِھ النَّاِزِل ِبِھ َفَقرََّباْلِقَر ِدیَد َنَظ َتْكَثَر    َھوََّن الشَّ َر َفاْس َر َوَذَك َص
ْد خَ  َمَواِرُدُه َفَشِرَب َنَھًلا َواْرَتَوى ِمْن َعْذٍب ُفَراٍت ُسھَِّلْت َلُھ َو َددًا َق َراِبیَل   َسَلَك َسِبیًلا َج َع َس َل

ِل  َتَخلَّى ِمَن اْلُھُموِم ِإلَّا َھّمًا َواِحدًا اْنَفَرَد ِبِھ َفَھَواِت َوالشَّ َخَرَج ِمْن ِصَفِة اْلَعَمى َوُمَشاَرَكِة َأْھ
اِتی اْلَھَوى َو َدى وَ  َصاَر ِمْن َمَف َواِب اْلُھ رََّدى   ِح َأْب َواِب ال اِلیِق َأْب َلَك     ، َمَغ ُھ َوَس َر َطِریَق ْد َأْبَص َق

َو    ِمَن اْلُعَرى ِبَأْوَثِقَھا َو اْسَتْمَسَكَرَف َمَناَرُه َوَقَطَع ِغَماَرُه َوَسِبیَلُھ َوَع ا َفُھ اِل ِبَأْمَتِنَھ ِمَن اْلِحَب
َداِر ِمَن اْلَیِقیِن َعَلى ِمْثِل َضْوِء الشَّْمِس َقْد َنَصَب َنْفَسُھ ِللَِّھ ُسْبَحاَنُھ ِفي َأْرَفِع اْلُأُموِر ِمْن ِإْص

ُھ فَ  َتْصِییِر ُكلِّ َفْرٍع ِإَلى َأْصِلِھ ِمْصَباُح ُظُلَماٍت َكشَّاُفَعَلْیِھ َوُكلِّ َواِرٍد  ْن   ِللَِّھ َفاْسَتْخَلَص َو ِم ُھ
ْن َنْفِسِھ َیِصُف َأْوَتاِد َأْرِضِھ َقْد َأْلَزَم َنْفَسُھ اْلَعْدَل َفَكاَن َأوََّل َعْدِلِھ َنْفُي اْلَھَوى َعَمَعاِدِن ِدیِنِھ َو

َلا َمِظنًَّة ِإلَّا َقَصَدَھا َقْد َأْمَكَن اْلِكَتاَب ِمْن ِزَماِمِھ ْیِر َغاَیًة ِإلَّا َأمََّھا َوَیْعَمُل ِبِھ َلا َیَدُع ِلْلَخَو اْلَحقَّ
  .َیْنِزُل َحْیُث َكاَن َمْنِزُلُھ ُحلُّ َحْیُث َحلَّ َثَقُلُھ َوِإَماُمُھ َیِئُدُه َوَفُھَو َقا

َنَصَب َبَس َجَھاِئَل ِمْن ُجھَّاٍل َوَأَضاِلیَل ِمْن ُضلَّاٍل َوَلْیَس ِبِھ َفاْقَتاِلمًا َوَوآَخُر َقْد َتَسمَّى َع
ِھ وَ ِللنَّاِس َأْشَراكًا ِمْن َحَباِئِل ُغُروٍر َوَقْوِل ُزوٍر َقْد َحَم ى    َل اْلِكَتاَب َعَلى آَراِئ قَّ َعَل َف اْلَح َعَط

َع    ُیَھوُِّن َكِبیَر اْلَجَراِئِم َیُقوُلاِئِم َوالنَّاَس ِمَن اْلَعَظ َأْھَواِئِھ ُیْؤِمُن ا َوَق َأِقُف ِعْنَد الشُُّبَھاِت َوِفیَھ
ِرُف     الصُّوَرُة ُصوَرُة ِإْنَساٍن َوَبْیَنَھا اْضَطَجَع َفُقوُل َأْعَتِزُل اْلِبَدَع َوَیَو ا َیْع َواٍن َل ُب َحَی اْلَقْلُب َقْل

  .َذِلَك َمیُِّت اْلَأْحَیاِء اْلَعَمى َفَیُصدَّ َعْنُھ َو َبَلا َباَباَب اْلُھَدى َفَیتَِّبَعُھ َو
َحٌة وَ   َأنَّى َفَأْیَن َتْذَھُبوَن َو اُت َواِض ٌة َواْلآَی و  ُتْؤَفُكوَن َواْلَأْعَلاُم َقاِئَم اُر َمْنُص َأْیَن  اْلَمَن َبٌة َف

دِّیِن وَ َنُكْم ِعْتَرُة َنِبیُِّكْم َوُھَبْیَو َكْیَف َتْعَمُھوَنُیَتاُه ِبُكْم َو ْدِق   ْم َأِزمَُّة اْلَحقِّ َوَأْعَلاُم ال َنُة الصِّ َأْلِس
َأیَُّھا النَّاُس ُخُذوَھا َعْن َخاَتِم ،ِرُدوُھْم ُوُروَد اْلِھیِم اْلِعَطاِش ْحَسِن َمَناِزِل اْلُقْرآِن َوَفَأْنِزُلوُھْم ِبَأ

النَِّبیِّیَن   َّا وَ       ُھ َیُموُت َمْن ِإن َي ِمنَّ ْن َبِل ى َم ٍت َوَیْبَل ْیَس ِبَمیِّ ا َوَل ا    َماَت ِمنَّ اٍل َفَل ْیَس ِبَب َل
ُھَو َأَنا َأ َلا ُحجََّة َلُكْم َعَلْیِھ َو اْعِذُروا َمْناْلَحقِّ ِفیَما ُتْنِكُروَن َو َتُقوُلوا ِبَما َلا َتْعِرُفوَن َفِإنَّ َأْكَثَر

ُتكُ َیَة اْلِإیَماِن َوَأْتُرْك ِفیُكُم الثََّقَل اْلَأْصَغَر َقْد َرَكْزُت ِفیُكْم َرااْلَأْكَبِر َوُكْم ِبالثََّقِل َلْم َأْعَمْل ِفی ْم َوَقْف
ُم اْلَمْعُروَف ِمْن َقْوِلي َوِفْعِلي َفَرْشُتُكُم اْلَعاِفَیَة ِمْن َعْدِلي َوَأْلَبْسُتُكَعَلى ُحُدوِد اْلَحَلاِل َواْلَحَراِم َو

ُل  ُیْدِرُك َقْعَرُه اْلَبَصُر َو َكَراِئَم اْلَأْخَلاِق ِمْن َنْفِسي َفَلا َتْسَتْعِمُلوا الرَّْأَي ِفیَما َلا َأَرْیُتُكْمَو َلا َتَتَغْلَغ

  . )١("ِإَلْیِھ اْلِفَكُر 

                                                
بس الشعار    . ١٤٣-٨٧:١٤٠:نھج البالغة١) ( ا  ،استشعر: ل و م َب: لَ       وھ اس. وتجْلَب دن من اللب ي الب اب  یل ِبَس الِجْلب

ا          .َزَھَر مصباُح الھدى: تالال وأضاَء . وھو ما یكون فوق جمیع الثیاب و ھن أ للضیف، وھ ا ُیَھّی َرى ـ بالكسر ـ: م الِق
ى العمل،         األجلالعمل الصالح یھّیئھ للقاء الموت وحلول  ھ إل اج مع . الّنَھُل: أول الشرب، والمراد: أخذ حظًا ال یحت
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ة  ھذه إّن النظرة إلى  ا      الخطبة ،ومحاول واردة فیھ م مضامینھا ال ة أھ ا  معرف ،ومكنونھ

اطع  أربعةإلى أنھا تتألف من  بنا یفضي ا: المقطع األوّ     مق ا بینھ ان صفات    ل:متصلة فیم بی

ن       دوا ع ورع ،وأبع وى ،وال عروا التق ة فاستش ة اإللھی ملتھم العنای ن ش املین مم اء الع العلم

ھ    ن قول دأ م بِّ     : "  أنفسھم األھواء ،والشھوات ،واھتدوا إلى ربھم ،ویب ْن َأَح ِھ ِإنَّ ِم اَد اللَّ ِعَب
ذین   "َیْنِزُل َحْیُث َكاَن َمْنِزُلُھ َو....  ِعَباِد اللَِّھ ِإَلْیِھ ،والمقطع الثاني:بیان صفة علماء السوء ال

ھ :"  ،،وضالًال من ضالل ،فضّلوا  اقتبسوا جھًال من جھاّل ْد   وأضلوا ،ویبدأ من قول ُر َق َوآَخ
ث ،تحذیر الناس من الضالل " ،والمقطع الثال َذِلَك َمیُِّت اْلَأْحَیاِءَو... َلْیَس ِبِھ َتَسمَّى َعاِلمًا َو

،واالتجاه نحو الجھاّل،والحال فیھم عترة النبي    دأ   ،منابع العلم ة ،ویب ومعادن الحكم

ى بعض    ُوُروَد اْلِھیِم اْلِعَطاِش ... َفَأْیَن َتْذَھُبوَن  من قولھ : " " ،والمقطع الرابع ،اإلشارة إل

ي  ات النب كلم     دیث ھ بح ى كالم تدل عل ا یس الم" ،كم یھم الس ت "عل ل البی أن أھ بش

ھ : "    ن قول اَتِم      الثقلین المتواتر ،المعروف لدى المسلمین ،یبدأ م ْن َخ ُذوَھا َع اُس ُخ ا النَّ َأیَُّھ

  . )١(" َكُرِ َلا َتَتَغْلَغُل ِإَلْیِھ اْلِفُیْدِرُك َقْعَرُه اْلَبَصُر َو ِفیَما َلا ... النَِّبیِّیَن

  :تيعلى النحو األموزعة  في الخطبة"  أصوات الصفیروجاء تردید " 

  مّرة  ٣٢صوت السین = -

  مّرة . ٢١صوت الصاد =  -

  مّرة . ١٣صوت الزاي =  -

 :"،والسالكین إلیھالمتقین بذكر صفات أولیاء اهللا  ﴾﴿ا المقطع األّول ،فقد استھلھ أّم
َتَجْلَبَب َو،اْلُحْزَن  َفاْسَتْشَعَر،َحبِّ ِعَباِد اللَِّھ ِإَلْیِھ َعْبدًا َأَعاَنُھ اللَُّھ َعَلى َنْفِسِھ ِعَباَد اللَِّھ ِإنَّ ِمْن َأ

ِھ     َو،َباُح اْلُھَدى ِفي َقْلِبِھ َفَزَھَر ِمْص،اْلَخْوَف  اِزِل ِب ِھ النَّ َرى ِلَیْوِم رَّبَ ،َأَعدَّ اْلِق ِھ    َفَق ى َنْفِس َعَل
َر َفَأبْ ،َن الشَِّدیَد َھوََّو،اْلَبِعیَد  َر  َنَظ َتْكَثَر   ،َص َر َفاْس ُھ       َو،َوَذَك ھَِّلْت َل َراٍت ُس ْذٍب ُف ْن َع َوى ِم اْرَت

                                                                                                                                          
اني   دد .وھو الشرب الث ك ـ:     الَج ھ        األرضـ بالتحری ا یسھل السیر فی ار:  .الغلیظة، أي: الصلبة المستویة، ومثلھ الِغم

الة، وھي     .جمع َغْمر ـ بالفتح ـ وھو معظم البحر، والمراد أنھ عبر بحار المھالك إلى سواحل النجاة   ع َف َوات: جم الَفَل
ائق         ى الحق ي الوصول إل ول ف َدھا أّم .الصحراء الواسعة، مجاز عن مجاالت العق ا: َقَص ّن   .ھ ة: أي موضع ظ مظّن

ث شاء     .لوجود الفائدة ى حی وده إل اب یق ُل المسافر ـ    .أْمَكَنُھ من ِزماِمِھ: تمثیل النقیاده إلى أحكامھ، كأنھ مطیة والكت َثَق
َواه      َر وَن ھ، أي      .محّركًة ـ: متاعھ وَحَشمھ؛ وَثَقُل الكتاب: ما یحمل من أوام ى رغبات َف الحّق: حمل الحّق عل : ال َعَط

ا  ًا إال إیاھ رف حّق ول   .یع اء للمجھ رفون، بالبن ون وُتص ون: ُتْقلب الم.ُتؤَفُك زات   األع ن معج ق م ى الح دالئل عل : ال
ا ارة.ونحوھ ع من ار: جم رة .المن الل والَحْی ى الض ھ بمعن ن الّتی م: م اه بك رون .ُیت ون: تتحّی ُلھ .َتْعَمھ ِل: َنْس َرة الّرج ِعْت

یم ـ أي     وَرْھُطھ. ِرُدوھم ُوُروَد الھیِم ل الِعطاش: أي َھُلّموا إلى بحار علومھم مسرعین كما تسرع الھ العطشى ـ    اإلب
اء   ى الم ي الحدیث عن                .إل یس من كل شيء وف ى النف ا ـ: بمعن ل ـ ھن ي  الّثَق ال:      النب ھ وسلم) ق ھ وآل (صلى اهللا علی

    .لكم فَرْشُتُكْم: َبَسْطُت.النفیسین :أي» تركُت فیكم الثقلین: كتاب اهللا، وعترتي«
  . ٣٦١-٣/٣٢٥،ونفحات الوالیة: ١٩٩-٦/١٤٢ینظر:منھاج البراعة: ١)(



  أصوات الصفري    املبحث الثالث 

 
 ٣١٧  

 

َتَخلَّى ِمَن اْلُھُموِم ِإلَّا َو،َلَع َسَراِبیَل الشََّھَواِت َقْد َخ،َسَلَك َسِبیًلا َجَددًا َو،َفَشِرَب َنَھًلا ،َمَواِرُدُه 
ى    َف،َد ِبِھ َھّمًا َواِحدًا اْنَفَر َفِة اْلَعَم ْن ِص َوى    ،َخَرَج ِم ِل اْلَھ اَرَكِة َأْھ اِتی   َو،َوُمَش ْن َمَف اَر ِم ِح َص
َدى  َواِب اْلُھ رََّدىَو،َأْب َواِب ال اِلیِق َأْب ُھ ، َمَغ َر َطِریَق ْد َأْبَص ِبیَلُھ ،َق َلَك َس اَرُه ،َوَس َرَف َمَن َوَع

ا  َو،َرى ِبَأْوَثِقَھا ِمَن اْلُع اْسَتْمَسَكَو،َوَقَطَع ِغَماَرُه ، ى     ،ِمَن اْلِحَباِل ِبَأْمَتِنَھ یِن َعَل َن اْلَیِق َو ِم َفُھ
َداِر ُكلِّ َواِرٍد َعَلْیِھ ِمْن ِإْص،َقْد َنَصَب َنْفَسُھ ِللَِّھ ُسْبَحاَنُھ ِفي َأْرَفِع اْلُأُموِر ، ِمْثِل َضْوِء الشَّْمِس

ِھ   َف،ِللَِّھ َفاْسَتْخَلَصُھ  َباُح ُظُلَماٍت َكشَّاُفِمْص،َتْصِییِر ُكلِّ َفْرٍع ِإَلى َأْصِلِھ َو، اِدِن ِدیِن ُھَو ِمْن َمَع
َوى عَ   ،َقْد َأْلَزَم َنْفَسُھ اْلَعْدَل ،َأْوَتاِد َأْرِضِھ َو، ُي اْلَھ قَّ    َفَكاَن َأوََّل َعْدِلِھ َنْف ُف اْلَح ِھ َیِص ْن َنْفِس
ِھ      ،َلا َمِظنًَّة ِإلَّا َقَصَدَھا َو،ِإلَّا َأمََّھا ْیِر َغاَیًة َلا َیَدُع ِلْلَخ،َیْعَمُل ِبِھ َو ْن ِزَماِم اَب ِم َن اْلِكَت ْد َأْمَك َق

ھُ   َو،ُحلُّ َحْیُث َحلَّ َثَقُلُھ َی،ِإَماُمُھ ِئُدُه َوَفُھَو َقا اَن َمْنِزُل ُث َك وحاز "صوت السین"    ، " َیْنِزُل َحْی

ي خط     بین " أصوات الصفیر" المرتبة األولى ردده ف ي ت ا   ف ة كلھ ج البالغ ذه    ب نھ ي ھ ،وف

ا "صوت السین" ھي "      ِھ  الخطبة أیضًا ،فاأللفاظ التي ورد فیھ َعرَ ، َنْفِس ِھ   ، َفاْسَتْش َ  ،َنْفِس
َلَك   ،َسَراِبیَل  ،َسِبیًلا ،  َسَلَك َو ،ُسھَِّلْت  ،َفاْسَتْكَثَر  ِبیَلُھ  ، َوَس كَ َو ،َس ْمسِ   ، اْسَتْمَس  ، الشَّ
  . "   َتْخَلَصُھَفاْس ، ُسْبَحاَنُھ

ن أصوات الصفیر ؟     ا م ،والجواب   ولنا أن نتساءل عن سبب ھذه الكثرة ،دون غیرھ

ة         وح سمعي نتیج اٍل ،ووض ردد ع ا ت فیریة فیھ ذه األصوات الص ى:أّن ھ ود إل راه یع ا ن فیم

اج    ﴾﴿ واإلماماحتكاكھا ،وبسببھ كانت األندى في السمع ، ان یحت ى في مقام بیان ،والبی  إل

صوت "وھو ،المتلقي ،فاختار من بین األصوات الصفیریة أكثرھا بیانًا  انتباهولفت إیضاح ،
ة:"   لیتالءم" ؛السین إذا مع الغرض الذي یتناولھ ،جاء في الرعای ین السین       ف ا ب د علمت م ق

ي   ، ا       السین والصاد من التقارب والتشابھ ،فحّسن لفظك ف ن الصفیر فیھ ث وقعت ،ومّك حی

ي  فیر ف ین؛ألّن الص تمكن    الس اد ،فب ي الص ذي ف اق ال اد ؛لإلطب ي الص ھ ف ین من ارأب  إظھ

  . )١(یصفو لفظھا ویظھر " السینالصفیر الذي في 

بالسعة ،والبسط  یوحي،ھو: أّنھ  الّصوتفضًال عن أّن من دالالت ،وإیحاءات ھذا 

رد فیھا وھذا المعنى یتالئم ،وینسجم صوتیًا ،وداللیًا مع األلفاظ التي و، )٢(لحركة والطلبا،و

نزالقیة تحاكي إفعالیة األلفاظ  الّصوتھذا  فیمنحصوت السین ،إذ األلفاظ توحي بذلك ،

                                                
  . ١١٤یات :الّصوت،وینظر:معجم  ٢١٢-٢١١: لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التالوة الرعایة ١)(
  . ١١٠: ئص الحروف العربیة ومعانیھاخصاو، ٦٤ینظر:تھذیب المقدمة اللغویة: ٢)(
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 ٣١٨  

 

ا جعل لھا وقعًا متمیزًا ما بین األصوات مّم السموو،والمسیر ،األحداث الدالة على التحرك 

  . الصوامت

و اإلنسان       إّنف  ھ ھ ى الّل ھ إل اد الّل ي أحب عب ة   ،المتق ھ بالمعرف ده الّل ذي یم ھ ، ال ویقوی

ھ   ،بالملكات النفسیة الصالحة  ى نفس اً   ،فینتصر عل دعھا ترتكب محرم اً  ، وال ی رف إثم  أو تقت

،وھذا یحتاج من  النفس أمارة بالسوء تجر اإلنسان إلى ارتكاب الحرام فإّن، أو تخالف أمرًا،

ق   ه الّلھ بمعونتھ وسددهفمن أمّدوتحركًا ،وسعة وبسطًا وفضًال من اهللا ،،العبد طلبًا  في طری

ھ  و،الحق انتصر علیھا  ھ   ،لم یسمح لھا بالتعدي على حدود الّل ن   ، أو الخروج عن إرادت وم

ھ   تخذ الحزن شعاراً   إردعھا عن ارتكاب الحرام  و،انتصر على نفسھ  اً -ل ھ  أي مالزم ال  -ل

ث أنّ        یفارقھ حزنًا ھ من حی ب الّل ي جن رط ف اً  على ما ف رب    ، ھ اكتسب جرم ع عن ق أو امتن

ذو، ھ لك تك ن الّل وف م ب الخ ھ ،جلب ن عذاب ا ،وم رب منھ ار ھ اف الن ن خ اره وم ھ  ون ؛ألّن

ي   كون ذلكال یووالممتن على عباده ،،والموسع والباسط ،المعطي  د المتق د   من العب إال بالبع

ھ   وحینئٍذ ی،القیام بالطاعة و،عن المعصیة  ي قلب دى ف ھ     فی زھر مصباح الھ ى الّل ھ عل تح قلب نف

ة الخالق المشرع     و،یتذوق طعم التشریع  و،إللھیة أخذ یعیش الحقائق ایف ؤمن بحكم ل  ،ی فیقب

جد ،وحركة ،ونشاط  ،وھذا كلھ فیھ طلب  ،و ا نھى الّلھ عنھیبتعد عّمو،على امتثال األوامر 
)١(.  

ي المقطع       یتردد صوت الس  م أّنا تقّدیلحظ مّم ًا ف ن الصفیري ،انسجم صوتیًا ،وداللی

  وموحیًا بداللتھ وانسجامھ في النص .،طًا متصًال ،فشكل راب الّصوتالذي ورد فیھ 

 َقْد َأْبَصَر ، َصاَر، ِصَفِة ، َفَأْبَصَر ،  ِمْصَباُحفي األلفاظ " "  صوت الصادبعدھا جاء " 
لیعزز ما ذكر ،ولیشیع " ؛،  َقَصَدَھا ، َیِصُف ، ِمْصَباُح ، َأْصِلِھ ، َتْصِییِر،  َدارِإْص،  َنَصَب ،

واالنسجام  ع تالّص ي المقط ري ف ا   أكث ف بھ ة وص ن دالل ھ م ا یمتلك ى و، ھ،ف،بم دّل عل "ی

ھ  ،تفخیم لحرف السین     ھ"المحدثین بأنّ ووصفھ بعض ، ) ٢(" المعالجة الشدیدة  وصفیريٌّ مثل

كاً  ، ھ أمأل منھ صوتاً إال أّن، تّم         . )٣(" وأشد تماس ي أن ت ن الطبیع ا وصف ،فم ي ضوء م وف

ا   وقد تقدمت األمور ،أو الطرق المھمة التي یسلكالمعالجة لألمور ذات األھمیة ، من خاللھ

ي    المتقي ،والتي تحتاج إلى معالجات شدیدة ،وریاضات نفسیة مستمّرة ة ف ،لذا جاءت النتیج

                                                
  . ٢٥-٢/٢٢:)وسويالم(ینظر:شرح نھج البالغة ، ١)(
  . ٦٤تھذیب المقدمة اللغویة:٢) (
  . ١٤٩: ئص الحروف العربیة ومعانیھاخصا ٣)(



  أصوات الصفري    املبحث الثالث 

 
 ٣١٩  

 

والنصب  ،والصفة ، ،والصیرورة   األلفاظ التي حملھا صوت الصاد ،المصباح ،واإلبصار    

ي     فالمصباح ،واإلصدار ،والقصد ،  دي المتق ھ یھت ور  فی م  بن ان  العل ى  واإلیم ج  إل  السبیل  نھ

وقوة  صورة وذكاءالصاد  صوتصفاء وضوئھ ، من نقاء لیعطي،فیكون التمسك فیھ أكثر ؛

ة، ي ، وفاعلی رللمتلق یرة  فینظ ین البص ون ،بع ى الك ل إل ھ ف،والعق ا فی ھ یوم ة الّل درك حكم

ھ    یسلكو، ذا السبیل    صبح یف، السبیل الذي یجب أن یكون علی ھ صفة  ھ ور   ت،ف ل نكشف األم

ھ  ،وفي  الحقیقة واضحة جلیة فیرىتضح معالمھا عنده تو،أمامھ  ھ لّل ،واإلصدار   نصب نفس

ى الحق    ،كملت نفسھ  ھأّن یلحظ لألحكام، ا عل ع المجالس     فواستطاع أن یحملھ ي أرف س ف جل

اتھم    ،وأعظمھا  اس وحاج ئلة الن ام    ،وھي الفتوى التي یرّد بھا على أس ھ باألحك ان لمعرفت وك

اد   وطرق ل االجتھ و     االجتھاد یرجع الفروع إلى األصول على طریقة أھ ي قصدھا ،فھ ،وف

ا      خیر ،وإحسان وسعادة طالب كّل ھ بم ي من ال یكتف فھو یبحث عن الخیر إلى نھایة الخیر، ف

ر و  ویده بل یب،یقع تحت نظره  ھ  حث عن جذور الخی ى مراتب ا أنّ  ، أعل ا    كم ھ فیم ھ یبحث عن

ھ   یظن أنّ   ون فی و ظن  ،ھ یك اد    أنّ  فل ي مجالس الزھ اد  ،ھ ف اء  ،والعب ان  ،أو العلم ل العرف وأھ

ده  ،واستسلم لحكمھ ،سّلم أمره إلى كتاب الّلھ ،فقد  وكان عندھا،لقصدھا وتوجھ إلیھا  فھو قائ

ث أراد   ى حی ان   ،إل ث ك ھ حی راً ،وإمام ل أم ا حل راً ، فحیثم ھ    أو حرم أم د تحلیل و عن ان ھ ك

ل  ،ھ یحتكم إلى القرآن في كل قضایاه  ،إّن عنھ ینحرف أو،وتحریمھ ال یخرج عن ذلك ، ویقب

وال شّك أّن ھذه األمور  ، وھكذا تكون أوصاف العالم بالّلھ العارف بھ،ء  بحكمھ في كل شي

  تحتاج إلى معالجات شدیدة ،لیصیب بھا الواقع ویرضي بھا ربھ .

ذ إّن إ، طبع النص بطابع خاص قدواضح المنسجم ال الّصوتجرس ھذا  وال ریب أّن

 الّصوتفالصفیر یعني ترجمة ، یعد الزمة مھمة من لوازم الوقع الداللي الّصوتوضوح 

 صوت الصاد على العظمة الناجمة من المعالجة الشدیدة یدّلوبھذا ، إلى الوضوح السمعي

  . فینسجم صوتیًا وداللیًا

زاي  "صوتي السین ،والصاد   ویأتي في المرتبة الثالثة بعد  ا  " ،صوت ال ذكر لیعضد م

 النَّاِزِل ِبِھ، َزَھَر،اْلُحْزَن ي مع أخویھ ،فورد في األلفاظ " الّصوتھم في إبراز االنسجام ،ولیس

ي:  " ،فھو كما َمْنِزُلُھ  ، َیْنِزُل، ِزَماِمھ،  َأْلَزَم ، ى   یقول عنھ العالیل دّل عل وي  ا"ی ع الق  )١("لتقل

ي ور  ا  ،وھذه الصفة الداللیة تنسجم صوتیًا ،مع األلفاظ الت  الحزن  رافاستشع ، الّصوت د فیھ

                                                
  . ٦٣تھذیب المقدمة اللغویة:١) (
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 العمل من فیھ أكثر اَمِل لماضیھ ،وحزنھ للجسد المباشر كاللباس لھ شعارًا الحزن جعلیعني ،

ي  بالتقصیر  نفسھ من یشعر،فھو  تعالى اللَّھ عن الناس غفلة من یرى ولّما، الصالح ب  ف  جن

ع   ،،وھذا یعني إقالعھ عن الماضي ،واالستعداد للحاضر     ویتألم ،فیحزن الّلھ تقبل ،م والمس

تألألت أنوار المعارف اإللھیة في قلب المتقي  ي،یعن وفي زھرشّدة في المواظبة وااللتزام ،

ذوق فیھ   د یت ال جدی ى ح ابق إل ھ الس ن حال اقلع ع ھ   ا،ف ببًا الھتدائ ان ،فصار س حالوة اإلیم

رء     -الذي ُقصد بھ الموت  – في لفظ النازل بھ اووصولھ إلى مقام القرب ،أّم، ع الم و یقل فھ

،نلحظ أّن  َأْلَزَموفي بتذكره عن المعاصي ،ویرجعھ إلى رشده ،أو یقلعھ من دار إلى أخرى ،

أو یتخلى عن ،لھ ال ینفك عنھ  جعل العدل الزمًا ،فقدھذه صفة من صفات ھذا العبد الصالح 

ھ  فھو عا،،ألزم نفسھ العدل  العمل بھ ع اآلخرین    ،دل مع نفس ھ   ،وعادل م ھ وبدایت وأول عدل

ھ      ،إذكان في نفي الھوى عن نفسھ  م یطع شھوات بدن د       ،ل ا یری ى م واه إل م یأخذه ھ ل  ،ول ب

ھ        رافض ل وف ال نفس موق ف من ھوى ال ھ  ،وق ر لحكم د ، والمتنك ا یری ي   ، وم ا ینتف د م وعن

ھ یكون قد قضى ألّن؛لعدالة الھوى عند اإلنسان ویقطع عالقتھ بھ یحصل على أرفع درجات ا

ھُ ،و َیْنِزُل،و ِزَماِمھ،ففیھ تقلع قوي عن الباطل ،وفي " على جذور االنحراف في نفسھ " َمْنِزُل

ى  نفسھ زمام ألفاظ جاءت في عبارات متقاربة ،متالصقة ،أدت إلى معنى أّنھ جعل اب  إل  كت

ع  لھ منقاد ھو،ف منھ ومّكنھ، إلیھ وفّوضھاهللا ، ا  مطی ھ  اشتمل  لم ن  علی ر  م واھي   األوام ،والن

وده ، ،وإمامھ قائده فھو، ى  یق ھ  إل ھ ئوی، الّل ي  ّم ھ  رضوان  سبیل  سلوك  ف ى   إنّ ، الّل ھ یحتكم إل

وھكذا تكون أوصاف العالم بالّلھ العارف ،ء  ویقبل بحكمھ في كل شي،القرآن في كل قضایاه 

 . بھ

متقدمة في وضوحھا فأصوات الصفیر ال، وداللیًا،وینسجم صوتیًا ،الئم توما ذكر ی

منسجمًا في النص فأدت مھمة اإلعالن الصریح عن ھا جعلت لھا وقعًا متمیزًا أصدائ،و

الرغبة في االتصاف بھذه األوصاف اإلیمانیة التي رسم ،و المراد في تأكید حقیقة المتقي

  .  مالمحھا اإلمام

 بشرح السوء صفة علماءاإلمام یركز على  في المقطع الثاني من الخطبة ،فنرىا أّم

َوَأَضاِلیَل ِمْن ،َبَس َجَھاِئَل ِمْن ُجھَّاٍل َفاْقَت،َلْیَس ِبِھ َوآَخُر َقْد َتَسمَّى َعاِلمًا َوبقولھ: "  ھمحال
َل اْلِكَتاَب َعَلى آَراِئِھ َوَقْوِل ُزوٍر َقْد َحَم،َنَصَب ِللنَّاِس َأْشَراكًا ِمْن َحَباِئِل ُغُروٍر َو،ُضلَّاٍل 

َأِقُف  :ُیَھوُِّن َكِبیَر اْلَجَراِئِم َیُقوُلَو،النَّاَس ِمَن اْلَعَظاِئِم  ُیْؤِمُن،ْلَحقَّ َعَلى َأْھَواِئِھ َعَطَف اَو،
الصُّوَرُة ُصوَرُة ِإْنَساٍن َف،َبْیَنَھا اْضَطَجَع َأْعَتِزُل اْلِبَدَع َو :ُقوُلَیَو،ِعْنَد الشُُّبَھاِت َوِفیَھا َوَقَع 
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َذِلَك َمیُِّت َو،َب اْلَعَمى َفَیُصدَّ َعْنُھ َلا َباَو،َباَب اْلُھَدى َفَیتَِّبَعُھ َلا َیْعِرُف ،َیَواٍن اْلَقْلُب َقْلُب َحَو
  " . اْلَأْحَیاِء

َ َتَسمَّى  " في األلفاظ " صوت السین "تردد فیھ جاء   ، ِللنَّاِس ، َبَسَفاْقَت، َلْیَس ،
جمًا صوتیًا مع بعض األلفاظ التي منحھا داللة " ،وھذا التردد جاء منس ِإْنَساٍن ، النَّاَس

 العلمیةالسعي والحركة ،والطلب ،كما في لفظ تسّمى ؛من أجّل الحصول على لقب 

فیكابد من ،،واالغترار بالمنصب العلمي ،ولیس فیھ ،نفي لھذه الحركة التي یسعى إلیھا 

مع  تنسجم صوتیًا وتالّص،فضًال عن ذلك یمكن إضافة داللة ،أو إیحاء جدید لھذا جلھا أ

 ةمن السیاق ،وقد أشار إلیھ بعض علماء اللغ انفیدھ،في النّص  الّصوتاأللفاظ التي حملت 

 اقتبس"،ونلحظ ھذا في لفظ  )١(،وھو الداللة على السھولة ،واللیونة ،والنقص نالمعاصری

ذ من كما أخ،من أصحاب الجھل  الوضیع الناقص علمھ أخذقد  ھأّن لظاھرا،ف"  والناس،

وضال فكیف ،من عّلمھ جاھل  ألّن؛الضالل و،ین الجھل جمع بوانحرافھ و،ل ضاللھ ّالالُض

ناس بھ كالشرك فھو صاحب خدع جعل ما یخدع ال، ؟! إلى أین مآلھو،؟ !یكون حالھ 

یجذبھم إلیھ و، الناسفھو یملك المظھر الذي یغري بھ ، یصطاد بھ قلوبھم ویستمیلھا إلیھ

ففي حین كان ، ناروفي قلبھ حقد و،،یظھر التنسك والوقار  لعلماء ظاھرًاكما یملك كلمات ا،

الفاسق العالم وبیده الزمام فھذا ، یخضع لحكم الكتاب ویتخذه إمامًا المتقي العالم العرفاني

ولو لم ، التمس لھ من الكتاب عذرًا ،إذا أراد أمرًا ع اآلیات لصالحھھ یطّوإّن،یعكس األمر 

بل یحاول وبأي طریق كان أن یحمل الكتاب على مقصوده ،أو یدل علیھ ،فیھ  یكن ظاھرًا

أو یراه حسنا فھو حق عنده ،فكل ما یشتھیھ ،لھواه  جعل الحق تابعًافقد  ، ھ یدل علیھوإّن

ن االّلھ رحم للناس المذنبین المسیئین الذین یرتكبون المعاصي الكبیرة إّن :یقول ، وحسن

من  ھ أجّلوإّن،م عقابھ لرحمتھ كنھ یؤّم،إّن مكم بعد إیمانكبذنوب مكوال یؤاخذ،م كرحیم ال یعذب

إنھا تمحى  :ویصغرھا یقول،وكذلك یھّون كبائر الذنوب ،أن یؤاخذ ھذا اإلنسان الضعیف 

،ویصف  واألئمة،سوف یأتي علیھا عفو الّلھ وتشمل أصحابھا شفاعة الرسول  وال تبقى،

ولكن لجھلھ بمواقع الشبھات ،ال یرتكب ما یشتبھ بھ ولورعھ وتقاه ،ھ الورع التقي ّننفسھ بأ

ولكن ، افما كان بدعة یدعي اجتنابھ،ھ یعتزل البدع ّنإ :یقولو، دون أن یدريمن یرتكبھا 

الفاقد  الفاسق اإلنسانھذا ولذا یتحول ، في سلوكھ اویقوم بھ،بعملھ  اھي الحقیقة یمارسھ

                                                
  . ١٥٠یة في اللغة العربیة:الّصوت،والداللة  ١٠٤ینظر:فقھ اللغة وخصائص العربیة: ١)(



  أصوات الصفري    املبحث الثالث 

 
 ٣٢٢  

 

ال یعرف باب الھدى ، وان في صورة إنسانإلى حی العلم والتقوى ،والحق والحقیقة لمعاني

لم یھتد الطریق السلیم ، لجھلھ وعماه؛وذلك میت األحیاء ،وال باب العمى فیصد عنھ ،فیتبعھ 

ھ ال یعرف باب الضالل والردى لیجتنبھ إّن،فھو یخبط ویضل كما ،الذي شّرعھ الّلھ وسنھ 

ما ھو أعمى عن طریق ك،فھو لجھلھ أعمى عن طریق الحق حتى یسلكھ ،ویبتعد عنھ ،

،ولعّل في تردد صوت السین في لفظ الناس داللة وإیحاء لھذا النقص العلمي  الباطل لیجتنبھ

،وضعتھ وسھولة آرائھ  ھ؛ألّنھ یحاول إرضاء الناس بكل ما أوتي ،مما انعكس على شخص

  ة علمیًا.ط،ونقص أفكاره وتصرفاتھ غیر المنضب

" ،لیرسم  َفَیُصّد،  ُصوَرُة، َفالصُّوَرُة ،َصَب ََن " في "صوت الصاد"جاء تردد ثّم 

انسجامًا صوتیًا مع صوت السین ،ویعزز وضوح مجسات صفات الفاسق ومعاناتھ الشدیدة 

أسناني لثوي رخو "احتكاكي" مھموس  وعدم راحتھ في حقیقة أمره ،فصوت السین

نحو الطبق اللین ینطق كما ینطق صوت السین ،غیر أن مؤخر اللسان یرتفع  ،وھو)١(مفخم

واالستعالء في ، الّصوتالصفیر في فما یحملھ من . )٢(ویتقعر وسطھ مما ینتج عنھ التفخیم 

وانسجامًا ،وضوحًا  اهیزیدلوصفیرًا عند النطق ،في أذن المتلقي جرسًا  ھالنطق جعال ل

 لھبأقوا الخلق یغّر أشراكا للّناس نصب ،یكشف عن صفة الفاسق ،فقدفي التعبیر صوتیًا 

 الصّیاد یغّر كما، وحبالتھ، شركھ في ویوقعھم، إلیھ بھا ویجذبھم، المزخرفة وأفعالھ، الباطلة

 األعضاء تاّم إنسان صورة فالّصورة ، لھ نصبھ اّلذي شركھ في یوقعھ حّتى یخدعھ الّصید

 قئحقا إدراك عن محجوب إذنان لھ حیوان قلب والقلب، اللسان عذب ةأالھی بھّي واألركان،

 جھلھ بسبب؛ عنھ فیصّد العمى باب وال، فیّتبعھ الھدى باب یعرف ال، العرفانلوم والع

  . فیتركھ الباطل في الّدخول واجھ ،وال فیلزمھ الّرشاد إلى الھدایة قانون یعرف ال، المركب

زاي "جاء تردد بعد ذلك  ي اللفظین "    "صوت ال ِزلُ  ، ُزوٍرف ز   " ،لیس  َأْعَت ي تعزی ھم ف

الم فا ؛لما یتمتع بھ من ملمح جھري صفیري ،  كشف صورة الفاسق ل  لع وة  العام ة  ق  ودعام

دین ق لل ا والح ل ،أم افق الجاھ ق المن و، الفاس رب فھ ى ح دین عل انیة، ال ھ واإلنس  بأكاذیب

ھ  روره واحتیال اللھ  ،وغ ور     وض ًا للطی ا فخ وب فیجعلھ ر الحب ذي ینش یاد ال و كالص ،فھ

حومھا ،وھذا ما یفعلھ العالم الفاسق المزیف تجاه ،والحیوانات البلھاء ،فیبیعھا ویتغذى على ل

السذج من الناس فیجني أطماعھ المادیة ،ومنافعھ الشخصیة ،وھو یقول :اعتزل البدع وبینھا 
                                                

  .  ٦٨علم األصوات اللغویة : ینظر :١) (
 .  ١٢٣ات العام : علم األصوینظر :) ٢(
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دع       بث بالب ى التش ائم عل اطھ ق اس نش ب ؛ألّن أس ھ المرك ھ وجھل ره وخداع طجع ؛لمك اض

  واإلحداث في الدین .

 القادة لكونھم؛ الیقین وأعالم، الّدین أئّمة الزمةممشیرًا إلى  وجاء المقطع الثالث :

 ووّبخ، للقربى ومحّصال، الّتقوى على باعثًا لزومھم وكون، الّنجاة طریق على أّدالء الھداة

 علیھم األنام أئمة عن وعدولھم، الباطل إلى ومیلھم الحّق عن بصّدھم أّوال المخاطبین

َواْلآَیاُت َواِضَحٌة ،َواْلَأْعَلاُم َقاِئَمٌة ؟،ُتْؤَفُكوَن َأنَّى َو؟،ُبوَن َفَأْیَن َتْذَھ: "  بقولھ والّسالم الّصالة
َوُھْم َأِزمَُّة اْلَحقِّ ،َنُكْم ِعْتَرُة َنِبیُِّكْم َبْیَو، َكْیَف َتْعَمُھوَنَو،َفَأْیَن ُیَتاُه ِبُكْم ،َبٌة اْلَمَناُر َمْنُصوَو،
ِرُدوُھْم ُوُروَد اْلِھیِم َو،ْحَسِن َمَناِزِل اْلُقْرآِن َفَأْنِزُلوُھْم ِبَأ،ْدِق َأْلِسَنُة الصَِّو،َوَأْعَلاُم الدِّیِن ،

  "اْلِعَطاِش 

على النحو األتي :مرتین لصوتي السین ،والصاد في  األصوات الصفیریة وورد تردّد

 ، َأْنِزُلوُھْمَ، َأِزمَُّة" ،وثالث مرات لصوت الزاي"  الصِّْدِق،  َبةَمْنُصو" ،و" ْحَسِنَِأ، َأْلِسَنُة"
ھذا یرجع إلى ما انماز بھ صوت الزاي فھو صوت مجھور ،وصوت  " ،ولعّل َمَناِزِل

،وألّن األمور التي ذكرت في ھذا المقطع من األھمیة  )١(صفیري ،واحتكاكي فھو قوي لذلك

ا بّین َمِل ﴾﴿،فإّنھ  ،وتردده أكثر من غیره لقوتھ الّصوتبمكان تستدعي المجيء بھذا 

أراد أن یبّین أعالم الحق ،وطریق الفاسقین ومواصفات كل منھما ، المتقین طریق العارفین

ھم أي طریق باطل ا ذھبوا إلیھ بأّنَموِل،ا ھم علیھ َمفاستفھم على سبیل اإلنكار ِل،والھدى 

 واألعالم قائمة، ومتى تصرفون عن باطلكم الذي أنتم فیھ إلى العدل والحق،تذھبون فیھ 

العالمات الدالة على الحق ظاھرة بینة ،و مة الھداة الذین اختارھم الّلھ خلفاء بعد نبیھھم األئو

بھ  یھتديوالمنار منصوبة ما ، وأظھرھا وأوضحھا،فإن النبي قد بّینھا ،أمام أعین الناس 

تأكید لما تقدم واستنكار ، وكیف تعمھون،فأین یتاه بكم ،قائم مرفوع واضح لكل عین بصیرة 

ھذا و،وأن یعموا عن المنھج السدید والطریق الرشید ،الھوى إلى غیر الحق  أن یجرھم

،فھم أزمة  فاحتاج إلى صوت مجھور قوي، یوضحھ من الطریق المستقیمتمھید لما سیبینھ و

وبینكم عترة نبیكم وھم أزمة الحق وأعالم الدین وألسنة ، الحق ،ویجب إنزالھم منازل القران

فھم ،فكیف داروا یدور معھم الحق وكیف اتجھوا أتجھ ،وآلھ  ھم عترة النبيإّن،الصدق 

وتھدي إلیھ ال یتیھ ،ورایاتھ التي تدل علیھ ،ھم أعالم الدین الزمام للدین والحق والعدل كما إّن
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وكنھھ ،ھم المتكلمون بالصدق عنھ المفصحون عن مضمونھ كما إّن،من أمھم وقصد جنابھم 

والصاد معھ زاد ،تعاضد صوتي السین  ،والریب أن المؤدون لھ إلى الناس على حقیقتھ

ي وضوحًا فصوت السین كشف عن السعة والبسط ألعالم الدین ومنار الّصوتاالنسجام 

ھذه اإلعالم ،والمنائر الحقة التي  صالبتھ شدة وقوة وفاعلیةالمسلمین ،والصاد كشف عن 

بوجود اإلعالم علیكم لحجة ،فال حجة لكم في ضاللتكم وحیرتكم في دینكم ،بل ایجب إتباعھا

  . )١(،واآلیات الواضحات

 بشأن عترة النبيأكد فیھ ما جاء في المقطع السابق الذي المقطع الرابع ،وختم خطبتھ ب

 األكرم  َأیَُّھا النَّاُس ُخُذوَھا َعْن َخاَتِم النَِّبیِّیَن : "  ،إذ قال   ،ْن   نَّ ِإ وُت َم ُھ َیُم
رَ  ،َفَلا َتُقوُلوا ِبَما َلا َتْعِرُفوَن ،َلْیَس ِبَباٍل َوَیْبَلى َمْن َبِلَي ِمنَّا َو،َماَت ِمنَّا َوَلْیَس ِبَمیٍِّت  ِإنَّ َأْكَث  َف

ی ُھَو َأَنا َأ َلْم َأْعَو،َلا ُحجََّة َلُكْم َعَلْیِھ  اْعِذُروا َمْنَو،اْلَحقِّ ِفیَما ُتْنِكُروَن  َأْكَبِر   َمْل ِف ِل اْل ُكْم ِبالثََّق
َغَر َو، َل اْلَأْص یُكُم الثََّق ُرْك ِف یُكْم َرا،َأْت ْزُت ِف ْد َرَك اِن َق َة اْلِإیَم ُتُكَو،َی اِل َوَقْف ُدوِد اْلَحَل ى ُح ْم َعَل

َأَرْیُتُكْم َكَراِئَم َو،ْوِلي َوِفْعِلي ُم اْلَمْعُروَف ِمْن َقَفَرْشُتُكَو،ُم اْلَعاِفَیَة ِمْن َعْدِلي َأْلَبْسُتُكَو،َواْلَحَراِم 
  . " َلا َتَتَغْلَغُل ِإَلْیِھ اْلِفَكُرَو،ُیْدِرُك َقْعَرُه اْلَبَصُر  َفَلا َتْسَتْعِمُلوا الرَّْأَي ِفیَما َلا،اْلَأْخَلاقِ ِمْن َنْفِسي 

اظ وجاء تردد أصوات الصفیر في ھذا المقطع ،بتقّد ا  " م صوت السین في األلف  ُسالنَّ
ْیَسَ، ُتُك، َل ي ، ُمَأْلَبْس َتْعِمُلوا ، َنْفِس اظ   " َتْس ي األلف اد ف ى الص َغَر " ،عل ُر ، اْلَأْص  " اْلَبَص
ار          ، " َرَكْزُت" والزاي في، ي اختی ام ف ن اإلم ار م ة االختی ى دق ذا یرجع إل  الّصوت ولعّل ھ

ا ،ویتالئم مع السیاق أللفاظ التي ألفَّ جزءًا منھاألبین من بین أصوات الصفیر ؛لینسجم مع ا

وّ  ھ ،ولیك ذي ورد فی جام ال ھ انس ع أخوی وتی ًان م ح ًاص نص   ھنعكس معالمت ًاواض ى ال عل

ي وضوحھا     ف، دائأصوات الصفیر ف ا ،  ،وأص ي أزیزھ ین     تجعل ھا ف ا ب زًا م ًا متمی ا وقع لھ

ي مخرج   األخرى في النص ، األصوات الصوامت ،واصطكاكھا   الّصوت نتیجة التصاقھا ف

ذا االلتصاق      سمع ،في جھاز ال ین ھ ا ب ك االصطكاك   ،ووقعھا الحاصل م الجرس   ذو ،وذل

د          ،الصارخ  ي تأكی راد ف ة اإلعالن الصریح عن الم ؤدي مھم ا ت یلحظ لدى استعراضھا أنھ

ة  األمروالحقیق ة ب ي  )٢(العنای ا -،وھ ي   -ھن ا النب رد بھ ي ینف ة دون ،الخصوصیة الت واألئم

ن  ،ولیس بمیت ،ھم ھ یموت من مات منإّن :وھي الخلق ي م ال  ، ھمویبلى من بل یس بب  ؛ألّن ول

د  ، ن بھ المالیین من البشر بما جاء عنھم وبما تدّی،أھل البیت أحیاء بآثارھم  م بع ك  ث ر   ذل ذك
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رون    : بذات األھمیة وھي قضیة ا تنك افھم  إل؛فال تقولوا بما ال تعرفون فإن أكثر الحق فیم یق

راً  ھ نھاھم عن القوھي أّن،أمام حقیقة علمیة  ادر   ، ول فیما ال یعرفون فإذا لم تعرف أم ال تب ف

ھ ،لھ وجھ لم تھتد إلیھ  َدِجإذ ربما ُو؛إلى إنكاره وإبطالھ ورده  مّ ، ولم یصل فكرك إلى عمق  ث

ى     بأن  مثّم یذّكرھ، فإن أكثر الحق فیما تنكرون :ذلك بقولھ علّل اس عل ن الن ال حجة ألحد م

ھ   ن لوبّی،ر وحّذ،فإنھ قد أنذر ،اإلمام  ن الّل دھم       ،ھم ما یقربھم م ا یبع م م ّین لھ ھ وب رھم ب وأم

ة   ،وقد قطع حججھم وأسقطھا ،رھم منھ وحّذ،عن الّلھ  ھ حج ة    ،ولم یبق لھم علی ھ الحج ل ل ب

لقد عملت فیكم بالثقلین كما أمر رسول  :استفھم على وجھ التقریر قائال لھمإذ ، وعنده العذر

ترة رسول الّلھ كما جاء ذلك في الحدیث المتواتر عن  وع،وھما كتاب الّلھ ، وكما أحّب،الّلھ 

النبي   ھ      إّني تارك  "لألمة:  قائًال اب الّل دي كت ن تضلوا بع فیكم ما أن تمسكتم بھ ل
ّي الحوض    ردا عل ام    و، )١("وعترتي أھل بیتي وإنھما لن یفترقا حتى ی ل اإلم د عم  ﴾﴿ق

ذّ     ،لكریم بالثقل األكبر وھو القرآن ا ھ وح ھ وحرام م حالل ین لھ م   وبشّ ،رھم فب رھم وشرح لھ

ھ   ھ    ،مجمالت م أحوال ل لھ راً   ،وفّص ھ أم رك من م یت م   ول ھ لھ ھ إال بیّن رآن  ، یحتاجون وسمى الق

ة  ألّن؛الكریم بالثقل األكبر  ي     ،ھ حجة على الناس قاطب ت معجزة النب ھ كان ھ  ،وب ات نبوت  وإثب

ھ الحسن والحسین    ا الثقل األصغر فھم ذریة رسول اوأّم، ام    ،لّل ا اإلم د حفظھم ا  ،فق وتركھم

م ھ وثابتا من حیث علم جعل اإلیمان ظاھرًا،و نھا ویدبران أمرھاؤوبعده في األمة یدیران ش

ة   م األمور المحللة ھل بّین،و ھوأفعال ھبأقوال ور المحرم د أوضحھا ل  ،بّین األم م ھ م وعلمھ وق

م بجمیع وجوه  ھأحسن إلی،و ر في ترك واجبال عذو،م في ارتكاب حرام ھفال حجة ل،إیاھا 

الفراش  ھ وشتى أصنافھ حتى أضحى ل ،اإلحسان  ھ و  یم ك ھ  یستریحون إلی م ھ جعل،و أنسون ب

م ھإلى محسن وإحسانھم ھعن قبائح هوتجاوز،م ھعن مسیئ همن حیث عفو ھرون كریم أخالقی

ھ       ،أن یقولوا بغیر علم  ﴾﴿نھى ،ثّم  ھ فی أمر جاز ل م ب ھ العل ول   فمن حصل ل اء الق  واإلفت

  . )٢(وال یستعمل الرأي،ن یتوقف أفیجب ،وأما إذا لم یحصل لھ ذلك ،

ي خطاب       ا ف ا بینھ ام ویظھر مما سبق أّن أصوات الصفیر قد تعاضدت فیم يّ  اإلم  عل

﴿﴾  جام       إ،إذ ي االنس یة ف ة خصوص ج البالع ي نھ ابي ف نّص الخط ب ال ا اكس ّن ترددھ

وت نالّص ابع ،م ي ،ن اء دالل ع إیح وات   ي ،م ت أص ي حمل اظ الت ح لأللف وي واض ار لغ اختی

  الصفیر . 
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ّكُی  ردّدل ش وت الت ة     الّص اھرة ملحوظ ة ،ظ ج البالغ ب نھ ي خط اي ف  مّم

استدعى ذكرھا ،وإفراد الكالم عنھا ،وبعد إنعام النظر من خالل ما انمازت 

بھ بعض األصوات من خصائص مخرجیة ،أو صفاتیة ،مع مالھا من إیحاء 

ًا ظاھرًا ،أو داللة ،وما یجمع بینھا من روابط ،رأیناھا تشكل انسجامًا صوتی

ي   نصّ في ترددھا ف ام     ال د اإلم ي  الخطابي عن ة     ﴾﴿عل ي إطار العائل ،ف

ا   الّصوت ي لھ ا ،ویشارك      الّصوتیة التي ینتم ا بینھ ،لتتعاضد األصوات فیم

  . وت مع اآلخر لتشكیل ھذا االنسجامكل ص

  

ة  الّصوتي من األشكال القائمة على التفاعل بین الّصوت التردّد عّدویُُُُ   ،ویأخذ   والدالل

ز التردی         ي تمی رز ف یاقي أب ى الس ذا الشكل ؛ألّن المعن  ، )١(دالسیاق دورًا مھمًا في تحدید ھ

من  یمكن فھمھ إّال ومثل ھذا الجانب ال،واالنفعالي ،الموقف النفسي  من وبذلك یعكس جانبًا

تفرضھا وانفعالیة مختلفة ،ي الذي یحمل في ثنایاه دالالت نفسیة الّصوت التردّد خالل دراسة

ي   یعطي األلفاظ مّما، السیاق طبیعة ردد الت ة         یت ادًا تكشف عن حال ك األصوات أبع ا تل فیھ

  . التردّد التي یمثلھا االنسجامیة إضافة إلى الوظیفة اإلیقاعیة،المنشئ النفسیة 

دع یستقي م   ة ،ویوظف      نفاللغة بمكنوناتھا تعّد خزینًا للمب ھ اللغوی ابیره ،وتراكیب ا تع ھ

دع  والمب ي   ااتھأص ھ ف دع طریقت ل مب روق ،فلك وعھ المط ع موض ب م ذي یتناس كل ال بالش

ي استعمال      ﴾﴿علي  واإلمامالتعامل مع اللغة وأصواتھا ، ًا ف ان حاذق وطرق  ، أصواتھ ك

ا ،   ،صیاغة تردیدھا ،بما یناسب الموقف  ان علیھ ي ك اة حال    والحالة الشعوریة الت ع مراع م

ان   ل زم ي ك اطبین ف م یك،المخ ان ؛فل رددهومك ر   ن ت داعي غی ق الت اء بطری ًا ،إذ ج متكلف

جانبًا كبیرًا من حسن   انسجامًا یشغل النفس عن أن لف ،بحیث ینسجم المعنى ،والمبنى المتك

  ما یظھر ذلك عند التأمل .ي ،وإّنالّصوت التردّدالعبارات راجعًا إلى 

دخل           الّصوتوال یحدد  ي ی ا تحدده الظروف الت در م أثیره بق ة ت ھ طریق ذا   ذات ا ھ فیھ

في معظم حاالتھ في اللغة ،ھو مفتاح سریع الدوران لوضوح الرؤیة من  الّصوت،ف الّصوت
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میزتان:األولى سمعیة ،واألخرى فكریة ،األولى  النّصي في الّصوت وراء المسموع ،فللتردّد

  .،وھذا ما حاولنا التركیز علیھ )٢(ترجع إلى انسجام موسیقاه ،واألخرى إلى معناه

ة ،أن     ویمكن لنا ج البالغ داً   قافي ضوء ما اطلعنا علیھ في خطب نھ ًا جدی رح تعریف  ت

  ھ:بأّن يالّصوتللتردد 

یقوم على إعادة تشكیل ،وتوزیع أصوات من عائلة صوتیة في  النّصأثر سمعي في 
ًا ،ف تتساوق مع السیاق الذي تأتي فیھ ،فتسھم  النّص ي   في انسجامھ صوتیًا وداللی ؤثر ف ت

ھ          ًا واضحًا یستشعره ویتذوق ًا موسیقیًا ،وجرس اه نغم المتلقي ،وتجلب انتباھھ ،مانحة إی
  . النّصلتحقیق غرض المنشئ وطموحاتھ األدائیة في ؛،بما یناسب الموقف 

ر     بعد إجراء اإلحصاء العددي لتردّدو ار أكث ة ،واختی األصوات في خطب نھج البالغ

ة   ا ،م ھینالرابط فیما بًا ،مع مالحظھ األصوات تردّد ي ضوء العائل وت  ف ي  یة الّص ا  الت تربطھ

األصوات المائعة ،أن تأتي نتج عن ذلك المخرج ،أو الصفة ،أو الداللة ، روابط مشتركة في

ا   ى ،یتلوھ ة األول ي المرتب ّدف وات الم ك  أص فیر ،لتش وات الص م أص ن  ،ث ل م ذا الفص ل ھ

ددي     الّصوتاالنسجام  ي ضوء اإلحصاء الع لّ   ردّدالت ي ،ف اه لك ذي أجرین ق    ي ال صوت ،وف

  : اآلتيالجدول 
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 اإلحصاء العددي لتردد األصوات يف خطب ج البالغة

 

 

  النسبة المئوّیة  العدد الكلي لتردده في الخطب  الّصوت

  %٥  ٧٩٠٢  الھمزة
  %١٢  ٢٠٥٩٥  ا
  %٤  ٦٩٧٦  ب
  %٣.٩  ٦٦٨٩  ت
  %٠.٥  ٧٧٠  ث
  %١.٤  ٢٣٠٩  ج
  %١.٨  ٣١٣٦  ح
  %٠.٩  ١٥٢٢  خ
  %٢.٨  ٤٩١٤  د
  %٠.٨  ١٤١٨  ذ
  %٤.٤  ٧٤٥١  ر
  %٠.٦  ١٠٧٧  ز
  %٢  ٣٥٠٣  س
  %٠.٨  ١٣٤٧  ش
  %١  ١٦٨٨  ص
  %٠.٧  ١٢٤٢  ض
  %٠.٨  ١٣٨٨  ط
  %٠.٤  ٦٣٥  ظ
  %٣.٨  ٦٥١١  ع
  %٠.٦  ١٠٧٢  غ
  %٣,٢  ٥٤١٤  ف
  %٢.٦  ٤٥٠٧  ق
  %٢.٥  ٤٢٨٧  ك
  %٩.٨  ١٦٦٦٦  ل
  % ٨  ١٣٤٨٠  م
  %٦.٥  ١١١٦٢  ن
  %٥,٧  ٩٦٧٨  ھـ
  %٧,٦  ١٢٩٣٧  و
  %٥,٩  ١٠٠٠٢  ي

  
  صوتًا .١٧٠٢٧٨عدد األصوات الكلي في خطب نھج البالغة /

  



   الرتدد الصوتي الفصل الرابع

 
 ٢٦٠  

 

  
  

  وجاء تردد األصوات املائعة ،واملد ،والصفري على النحو التايل :
  

  

  النسبة المئوّیة  ي الكليالتردّدالعدد   یةالّصوتالمجموعة 

 األصوات المائعة
  %٢٨,٦  ٤٨٧٥٩  ل ،م ،ن ،ر

  أصوات المّد 
  %٢٥,٦  ٤٣٥٣٤  ،ي ا ،و 

  أصوات الصفیر
  %٣,٧  ٦٢٦٨  س ،ص ،ز
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ّ
  أصوات املد
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ي أصوات        دمین بالبحث ف ن المتق ة م دّ ُعني علماء اللغ ا    الم وضبطھا ،كم

م ال حظ  ُعني بھ االصواتیون المحدثون ؛ألّن ي     ھ ذه األصوات ف ة ھ وا أھمی

،فھي أصل الكالم وشیوعھ َوَأْي إنحراف عن أصول النطق  وترددھا اللغة

ذِه ال       ین أھل ھ ة ب ة المألوف ة النطقی ة بھا یبعد المتكلم عن الطریق ذا   )١(لغ . ل

ة    غیر أنّ ، المّدیة ألصوات الّصوتاھتّموا بإظھار الصفات  اء اللغ ا نجد علم

ین "و ،   المّدالمتقدمین قد خلطوا بین أصوات  ا نجد    ،وصوتي الل ي "  كم

  وتعدد المصطلح عند المعاصرین . ،اختالف التسمیة 

د           ا م تكّلفق لعنھ دي  الخلی اء حدیث الفراھی ي أثن ن ھف ة  ع وات اللغوی األص

ا  و،العربیة  ا مصطلح    إذ ،عن طائفة منھا میزھا عن غیرھ ق علیھ ة   الحروف "أطل الھوائی
ذه األصوات ھي:    " أو حروف الجوف  ، اء   " ،وھ واو، والی ف، وال مّ ، " األل لَّ  ث اتین  عل  ھ

 وال، اللَّسان مداِرج من مدرجة في َتَقُع فال"  ھذه األصوات تخرج من الجوف التسمیتین بأّن

 إلیھ ُتنسب َحیز لھا یكن فلم الھواء في ھاویة ھي إنَّما اللھاة مدِرج من وال، الَحْلق مداِرج من

رور     األصواتھ یشیر إلى واحدة من أھم صفات ھذه كأّن"و، )٢( " الَجْوَف إّال ة م وھي حری

ق    اء التحق وت الھواء  في أثن اك      الّص ر حدوث احتك ة من غی ة تام ن  ،ف  )٣("ي حری المخرج م

دم  ، اللغوي الّصوتیة الحدیثة ھو: منطقة االحتكاك التي یصدر عنھا الّصوتة النظر وجھ فع

لالحتكاك في  أثر ھ الأّن -یات الیومالّصوتیعني بعبارة علماء  -وجود مخرج لھذه األصوات 

واء   وأّن، إصدار ھذه األصوات ذه  ، قوتھا التصویتیة كانت بسبب خروج الھ زة   وھ ھي المی

  . العربیة عن غیرھا من الصوامت  المّدبھا أصوات  نمازتااألساسیة التي 

ة       وتات الطویل ذه المص ى ھ یبویھ عل ق س طلح وأطل وات  مص ّد"أص ین ، الم  "والل
   وتلك، الّصوت بھا یمد التي المّد حروف ھي اللین وحروف،إذ قال: "واستعملھ كثیرًا 

                                                
  .٢٩اللغویة : األصواتینظر: ) ١(
  . ٥٨-١/٥٧العین :معجم ٢) (
  . ١٦العربیة: المّدفي األصوات اللغویة دراسة في أصوات ٣) (

  أصوات  
     

ّ
  املد
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ّ
  أصوات املد
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ف  :الحروف واو  األل اء  وال ي تقسیمھ   ، )١("والی ا   لألصوات وف ماً جعلھ ن    قس ًا م رابع

واء         روج الھ تحكم بخ ة ال ًا لطریق نفھا تبع د أن ص ة ،بع وات العربی ام األص م  أقس ن الف  م

  : على أقسام ،فاألصوات عنده

  . أن َیجري فیھا الّصوتأصوات یمتنع وھي ، األصوات الشدیدة: أوًال 

   . الّصوتھا األصوات التي یجري فیھا وعّرفھا بأّن،األصوات الرخوة : ثانیًا

 ."  لن عمر "وھي ة ،أصوات بین الشدة والرخاو :ثالثًا

 خرأحیان ُأ،وفي  )٢( والیاء،والواو ،أصوات األلف  :وھي، األصوات اللینة: رابعًا

  . )٣( ،فیفرق بین المصطلحین " المّد أصواتكان یستعمل مصطلح " 

 إنتاجھافي فقد تحدث عنھا من خالل االعضاء العاملة ، عند ابن جني المّدا أصوات أّم

 حتى متصًال مستطیًال النفس مع یخرج عرض" ھو مااللغوي إّن الّصوتذھب إلى أن  إذ،

 المقطع فیسمى واستطالتھ، امتداده عن تثنیھ مقاطع والشفتین، والفم، الحلق في لھ ضریع

 اتسع فإن...مقاطعھا اختالف بحسب الحروف أجراس وتختلف، حرفًا لھ عرض أینما

 ...ممتدًا الّصوت استمر واستطالتھ امتداده عن الّصوت یقتطع ال حتى الحرف مخرج

 إّال، األلف وألینھا وأوسعھا الواو ثّم، الیاء ثّم، األلف :ثالثة مخارجھا اتسعت التي والحروف

 الّصوتو، والواو الیاء في یجري الذي للصوت مخالف األلف في یجري الذي الّصوت أّن

 تجد كأّن ذلك في ةوالعّل؛ والواو األلف في یجري الذي للصوت مخالف الیاء في یجري الذي

 منفتحین معھا والفم، الحلق فتجد األلف اأّم:األشكال مختلف األحوال ثالث في والحلق، الفم

 سفًال األضراس معھا فتجد الیاء وأما، حصر أو، بضغط الّصوت على معترضین غیر

 فجرى اللسان ظھر عن الحنك -تباعد أي  -وتفاج وضغطتھ اللسان جنبتي اكتنفت قد وعلوًا

 الشفتین معظم لھا فتضم الواو اوأّم، استطال ما الفجوة تلك فألجل، ھناك متصعدًا الّصوت

                                                
  .٤٢٦/ ٣الكتاب : ١) (
  .٤٣٦-٤٣٥/ ٤: المصدر نفسھینظر : ٢) (
  . ٤٤٢، ٤/٣٦٨: المصدر نفسھینظر : ٣) (
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ّ
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 الحلق أشكال اختلفت فلما، الّصوت ویتصل النفس فیھ لیتخرج؛ االنفراج بعض بینھما وتدع،

  . )١("الصدر من المنبعث الصدى اختلف الثالثة األحرف ھذه مع والشفتین، والفم،

ة ،ف المّدویلحظ متابعة ابن جني للخلیل وسیبویھ ،في وصف أصوات   األصوات اللغوی

  :على نوعین -عنده –

ق            ن الحل يء م در ش ن الص ارج م واء الخ رض الھ تم إذا اعت وع ی م ،األول:ن والف

 . الصامت الّصوت،وھو یعني بذلك  والشفتین،

 ، والفم،ارج من الصدر شيء من الحلق یتم إذا لم یعترض الھواء الخنوع الثاني: 

 . والواو،والیاء ،أو ھذا القسم أصوات األلف ،،وأدرج تحت ھذا النوع  والشفتین

 الصوامت  بین القوة التصویتیة في ًاواضح ًاقابن جني قد فرق تفریأن  فضًال عن ذلك

ضرب من  كّل ھ من أجل ذلك استعمل للداللة علىولعّل، المّدالقوة التصویتیة في أصوات و،

ى مصطلح "    إذ، بعینھ ھذه القوة التصویتیة مصطلحًا ى   " جرس یشیر إل ة عل اك دالل  االحتك

ي أصوات    بینما ، دّ یشیر إلى القوة التصویتیة ف ى أنّ  " صدى " بمصطلح  الم ة عل ذه   للدالل ھ

  . )٢(ن جراء حدوث احتكاكمالقوة لم تنتج 

ألنك تضم  قال:"إذ ترابادي ،ولیس بعیدًا عّما ذكر ما ذھب إلیھ رضي الدین االس

ق المخرج ،وترفع لسانك قبل الحنك للیاء ،وأما األلف فال تعمل لھ شیئًا شفتیك للواو فیتضّی

تسع تأّن مخارجھا  إلى، وذھب  )٣(" األلفمخرجًا  فأوسعھنمن ھذا ،بل تفرج المخرج ،

  .)٥(ء ال یتعلق بھا شيء":"إذ ھي من الھواالھوائیةاھا ،وسّم )٤( لخروج الھواء اتساعًا شدیدًا

 األلف قال:" إذ" واللین، المّدحروف اھا "وسّم األصواتھذه  إلىابن یعیش وتعرض 

 عّرف بھا  ثّم، )٦(واللین ،وقیل لھا ذلك ؛ال تساع مخرجھا" المّدوالواو والیاء ،وھي حروف 

                                                
  .٨-٦/ ١سر صناعة اإلعراب :  ١)(
  . ٨٧-٨٦اللغویة:ینظر: في األصوات  ٢)(
  . ٣/٢٦١شرح الشافیة : ٣)(
  . ٣/٢٦١ینظر : المصدر نفسھ:  ٤)(
  . ٢٦١، ٣/٢٥٤المصدر نفسھ :٥) (
  . ١٠/١٣٠شرح المفصل :٦) (
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ّ
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ق ،والجرس     : فـ" ي الحل ھ ف و الھاوي األلف لھ جرس  ؛ألّنھ صوت ال معتمد ل و   تالّص وھ

فتیك      الّصوتحرف اتسع مخرجھ لھواء  ك تضم ش اء ؛ألّن أشد من اتساع مخرج الواو ،والی

ر           ففي الواو ،وتر ق منفتحین غی م والحل ف فتجد الف ا األل اء ،وأم ي الی ك ف ع لسانك إلى الحن

ا    الّصوتمعترضین على  بضغط وال حصر ،وھذه الثالثة أخفى الحروف ؛التساع مخرجھ

   . )١(مخرجًا األلف"وأوسعھن ،وأخفاھن ،

  م :المتقّد ن نلحظ من النّصأویمكن 

دون من جري ت اھـّنأأي  ، المّدأصوات خاصیة حریة مرور  ابن یعیش إلىـ إشارة ١

  . المّدأصوات بحسب النظرة المعاصرة في دراسة ،حداث احتكاك مسموع إ

فال ریب أن  المّدأصوات في  أساسیةـ لّما كان عدم حصول احتكاك مسموع خاصّیًة ٢

ین ص   ّنأ،ولم یفتھ  ذلك من لوازم االتساع في المخرج دّ ھذا االتساع متفاوت ب وآخر   وت م

  في االتساع . متغایرة المّدأصوات وإن ،األلف أوسعھن  مدركًا أّن

ایر ٣ ة تغ ع عّل وات ـ أرج ّدأص ى الم وال  إل ٍة ،أح ق وبخاص كال أعضاء النط أو أش

والشفتان في إحداثھا ،براز أثر الشكل الذي یتخذه اللسان إ ،محاوًال "والشفتان،والفم ،الحلق "

 .  

ذه األصوات من خالل     ء اللغة المتقدمیتقّدم أّن ُجّل علما مّما ویظھر ن قد تعرضوا لھ

وات ال ت  ذه األص ّي أّن ھ ى وع م عل وات ،وھ ذه األص تج لھ ار المن ین نالتی رج مع ي لمخ تم

ات   ھ الدراس ا أثبتت ذا م وت،وھ ع   یة الحدیالّص طلح م تعمال المص ي اس ط ف اء خل ة ،وإن ج ث

  .ي الّصوتأصوات اللین ،لكن ھذا ال ینقص من قدرھم ومجھودھم 

وات    طلح أص ان مص ّدوإذا ك ى "   الم ب عل و الغال اء  ھ واو ،والی ف ،وال د األل " عن

دیھ   ،المتقدمین ،فإّنا نجد علماء اللغة  ددت المصطلحات ل ي   مواألصوات المعاصرین قد تع ف

ّدأصوات   ا  الم میتھا "  ،،فیطالعن یس بتس راھیم أن ین د. إب طلح  " أصوات الّل ق مص د أطل فق

وات   ي أص ة وھ ات الطویل ى الحرك ات القصیرة ،وعل ى الحرك ین عل وات الل ّدأص إذ ، الم

                                                
  . ١٣١-١٠/١٣٠: المصدر نفسھ ١)(
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ّ
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ة           قال ن فتح ات م ھ بالحرك دماء علی ا أصطلح الق ة ھي م ة العربی :" وأصوات اللین في اللغ

ألف  ،ة ،وكسرة ،وضّم دّ اوكذلك ما سموه ب اء   لم دّ ،وی دّ ،وواو  الم ك    ، )١(" الم ي ذل ھ ف وتابع

یبعي   ، د االص د الحمی مّ ، )٢(د.عب ر   اھا ،دوس ال بش وائت .كم وال   ،و الص ات الط الحرك

یعرف في القدیم بحروف  ،قال:"الحركات الطوال مصطلح حدیث نسبیًا ،نطلقھ اآلن على ما

  . )٤(،وتبعتھ،د.روعة ناجي )٣("المّد

د ال  ،د.ا أّم ان عب طلح "  رمض ا مص ق علیھ د أطل ّواب فق ة تَّ وات المتحرك ،إذ " األص

ركات وھي الفتحة :"واألصوات المتحركة في العربیة الفصحى ماّسماه نحاة العرب بالحقال

والیاء في والّلین كاأللف في : قال ،والواو في یدعو ، المّدف وكذلك حرووالضمة والكسرة ،

ا   ات الطلیقةباألصواألنطاكي د محّم ،ووسمھا )٥(القاضي" ي   :"  اھ بأّن،وعّرفھ األصوات الت

اة  ال یجد الھواء معھا عقبة تعترض طری وت قھ في أي نقطة من القن د  ،)٦(یة"الّص ونعتھا،د.عب

 حروف العلةد.تّمام حسان اسم " ،أطلق علیھا و، )٧("األصوات اللینة"بـالقادر مرعي الخلیل 

ك ،د.   ، )٨("  ي ذل ھ ف ق مع ر   ویتف ار عم د مخت وي ،و )٩(أحم اف الموس مھا ، )١٠(د.من ووس

د ب     دوري الحم انم ق ذوائب"ـ،د.غ مّ ،)١١(أي المصوتات -"ال ي   وس ب المطلب أصوات اھا د.غال

  بھ اعتمادًا على : سنأخذوھو ما ، )١٣(وتبعھ،د.بسام بركة، )١٢(المّد

  أّنھ مصطلح عرفتھ المؤلفات العربیة وتداولتھ . -١

                                                
  . ٢٨األصوات اللغویة: ١)(
  . ١٢٩یة عند علماء العربیة:الّصوتینظر:الدراسات ٢) (
  . ٤٢٤ینظر:،و ٤٣٠علم األصوات: ٣)(
  . ٨٣وأصوات اللغة العربیة ،د.روعة ناجي:األصوات ینظر:علم  ٤)(
  . ٤٢:اللغوي البحث ومناھج اللغة علم إلى خلالمّد )٥(
  . ١٧٨، ١٩٣دراسات في فقھ اللغة :) ٦(
     .١٢٦ي عند علماء العربیة القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر: الّصوتالمصطلح ینظر:٧) (
  . ١٠٨، ٩٠ج البحث في اللغة : مناھینظر:) ٨(
  . ١٣٧اللغوي:  الّصوتدراسة  ینظر:) ٩(
  . ٩١ینظر:علم األصوات اللغویة :١٠) (
  . ١٣٩خل إلى علم أصوات العربیة:المّدینظر: ١١)(
  . ١٧ینظر: في األصوات اللغویة:١٢) (
  . ١٣٥-١٣٤ینظر:علم األصوات العام :١٣) (
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وت ذا المجال تعبیرًا عن الطبیعة یكاد یكون أكثر المصطلحات العربیة في ھ -٢ یة الّص

بھا جراء خروج   الّصوتمكان مّد إمن صفاتھا  ّنألھذه الطائفة من األصوات اللغویة ؛ذلك 

  أو تضییق .،حبس  رخارج الفم من غیى إلالھواء حرًا 

اني        -٣ ؤدي مع ات ت ین ،أو الحرك ة ،أو الل وات العل طلحات كأص ض المص ألّن بع

الصرفیة المتعلقة بھذه األصوات ،أو أنھا غامضة بعض الغموض    أخرى  ،كبعض المعاني

  .)١( المّد،أو ألنھا استقرت للداللة على نوع بعینھ من أصوات 

 

ورة          المّدتشترك أصوات  -١ ا مجھ ا: أّنھ ن الصفات منھ ي عدد م ة ف في اللغة العربی

مروره إلى خارج الفم ،بل یندفع في الحلق  ،وأّن مجرى الھواء معھا ال تعترضھ حوائل في

  . ،والفم ّحرًا طلیقًا

ا         انمازت -٢ ا یجعلھ ي نطقھ أي انحراف ف ي السمع ،ف بدقة النطق بھا ،مع وضوح ف

  نابیة في األذن یبعد المتكلم عن النطق الصحیح ؛ولكثرة االستعمال دخل الخطأ فیھا .

داول ،واالستعمال ؛ال  ھا في اللغة العربیة بأّن المّدتتصف أصوات  -٣ تسامھا  كثیرة الت

ا  ، بالوضوح السمعّي ائعة  وقوة التصویت جعلھ ة         ش ي األبجدی ة عددھا ف ن قل رغم م ى ال عل

  .یة بعامٍة قیاسًا بالصوامت الّصوت

د    مّمابكثیر  أعلىحملھا طاقًة  إلىعدم احتكاكھا أّدى  إّن -٤ ي تفق تحمل الصوامت الت

ة على تصییرھا أصواتًا ذات قدرة عالیة ـّفعملت الطاقة القوی،كثیرًا من طاقتھا في االحتكاك 

وة         ،في اإلسماع  ي ق ادة ف اك ،زی ة من عدم االحتك ة المتأتی وقد قام الجھر بدور الساند للطاق

وح السمعي  ،اإلسماع   تطیع أن یمی  ،أو الوض وائت فالسامع یس ام الموسیقي للص ز ّـّواالنتظ

  .تمییز الصوامت ال یستطیع عندھا  الصوائت من مسافٍة
                                                

  . ١٨-١٧ینظر: في األصوات اللغویة: ١)(
 ٣١١-٣٠٧:اللغویة األصواتفي ،و ٤٤٢-٤٣٠،وعلم األصوات : ٤٠ـ  ٢٦األصوات اللغّویة :  ینظر: ٢)(

دراسة  ،و ١٤٦-١٣٠:یة عند علماء العربّیةالّصوتالدراسات ،و ١٠٩-  ١٠٨، ٩٠مناھج البحث في اللغة : ،و
،وأصوات  ١٣٥- ١٣٤،وعلم األصوات العام : ١٠٥- ٩١،وعلم األصوات اللغوي:١٣٩-١٣٥: اللغوي الّصوت

  . ١٤٣-١٣٩خل إلى علم أصوات العربیة:المّد،و ١٠٠- ٩٢اللغة العربیة:
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تكون موسیقیة منتظمة قابلة  ْنألى إ األصوات أّدى هعدم االحتكاك عند النطق بھذ -٥

اس اء   ، للقی ن الضوض ة م تمرار    ،وخالی ى االس درة عل ا الق ن    ،ولھ ف ع ذا تختل ي بھ وھ

  الصوامت التي ھي عبارة عن ضوضاء ناتجة عن احتكاك .

ـو الحال    ـّانحـرافی  ،أو رخوة  ،أوال توصف بأّنھا شدیدة   المّدأصوات إنَّ  -٦ ا ھ ة كم

نفس      ،أوحصول حبس    لعدم ؛الصوامت   إلىبالنسبة  ي مجرى ال واء   ،تضییق ف ّر الھ فیم

   .حّرًا طلیقًا خالل الحلق والفم 

ذي     یف لما ذكر خصیصة جدیدة ھي :أّنویمكن أن نض -٧ ع السیاق ال ھا تتساوق م
فتعمل انسجامًا األلفاظ في خطب نھج البالغة ،من خالل ترددھا ،وتوزیعھا على تأتي فیھ ،

ل منھا في األلفاظ التي تتشّكنصیًا مترابطًا ،صوتیًا  

 

من إشارة إلى الصعوبة التي تواجھ  الّصوتو،اللغة ا كتبھ علماء َمِلیظھر لدى المتتبع 

ح    دالباحث عن د المالم وت تحدی ة ألصوات   الّص دّ یة المخرجی دیمًا      إذ، الم اء ق ا العلم كا منھ ش

ن ال اب د ق دیثًا ،فق كل  وح ّي مش ة عل ذه الثالث ر ھ ینا :"أم رق  )١("س ال المستش اني،وق  األلم

دھا    ر أّن تحدی برجستراسر :"فللحروف الصائتة مخارج مثل مخارج الحروف الصامتة ،غی

كل" ا مش ذا اإل، )٢(وتمییزھ د وھ ي تحدی كال ف وات ش ّدأص ا ن، الم اع وتمییزھ ن اتس ئ ع اش

اً  مخارجھا ،فعند النطق بالصوامت یلتقي عضوان من أعضاء النطق التقاًء ام   ، تام أو شبھ ت

دّ أصوات ا أّم، سھًال وتحدیده أمرًا الّصوتیجعل وصف  مّما،وذلك  م     الم ف الف فیتسع تجوی

ر  زاد األ مّماو،معھ  الّصوتیصعب تحدید موضع  أنبوبیًا حال النطق بھا حتى یتخذ شكًال م

ین ودورھما في إنتاج األصوات بصورة   الّصوتصعوبة عند القدماء عدم معرفتھم بالوترین 

  . )٣(عامة

                                                
  . ٨٥أسباب حدوث الحروف ،ابن سینا: ١)(
  . ٦٢،برجستراسر: التطور النحوي ٢)(
  . ١٤٠-١٣٩خل إلى علم أصوات العربیة:المّدینظر:  ٣)(
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ن من تحدیدھا یالمعاصر الّصوتعلماء و،ن ء اللغة المتقدمیغیر أّن ھذا الیمنع علما

وتمییزھا عن األصوات الصامتة ،ن طبیعة ھذه األصوات وعلماء اللغة المتقدم أدرك،فقد 

أعضاء  -من خالل مالحظتھم اختالف آلة النطق إدراكھمشيء من ذلك ،وتمثل  وقد تقدم

 اإللف:  كثیرًا یقول،فكان الخلیل بن احمد الفراھیدي :"  عند إنتاج ھذه األصوات -  النطق

 غیر الحروف وھذه وقال سیبویھ:"، )١(" الھواء في ھاأّن أي ھوائیة والیاُء، والواو، الّلیَنُة

 من شيء ولیس الّصوت لھواء متسعة ومخارجھا، ومد، لیٍن فحرو وھي مھموسات

 لساٍن وال، بشفٍة تضمھا لم عندھا وقفت فإذا للصوت أمد وال، منھا مخارج أوسع الحروف

 یقتطع ال حتى الحرف مخرج اتسع فإن ،وقال ابن جني:" )٢(" غیرھا كضم حلٍق وال،

 اتسعت التي والحروف...  ینفد تىح ممتدًا الّصوت استمر واستطالتھ امتداده عن الّصوت

 الذي الّصوت أّن إّال، األلف وألینھا وأوسعھا، الواو ثّم، الیاء ثّم، األلف :ثالثة مخارجھا

 في یجري الذي الّصوتو، والواو، الیاء في یجري الذي للصوت مخالف األلف في یجري

  . )٣(...  "والواو، األلف في یجري الذي للصوت مخالف الیاء

فإذا كانت الصفة  المّد"عضلة اللسان ھي الجزء الفعال في عملیة تنوع أصوات وتعّد 

األساسیة لھذه األصوات ھي مرور الھواء في أثناء أدائھا إلى خارج الفم مرورًا حرًا من 

،أو إعاقة ،فإّن اختالفھا فیما بینھا یرجع إلى وضع اللسان في أثناء  ًاحدث احتكاكیغیر أن 

ف ھذا الوضع من وضع إلى آخر یؤدي إلى تغییر حجرة الرنین ،فتختلف اختال إذ إّنذلك ،

،فضًال عن ذلك حركة  )٤(الصادرة عنھا تبعًا لتك التغیرات" المّدجل ذلك أصوات أمن 

  . )٥(أو االستواءمن حیث االستدارة ،أو االنفراج ، المّدالشفتین في أثناء أداء أصوات 

 ِمن أشدُّ مخرُجُھ الّصوت لھواِء اتسَع حرٌف- األلف -: الھاويقال ابن السراج:" 

 قبَل الیاء في ِلَساَنَك وترفع، الواو في شَفتیَك تضمُّ َقْد َألّنَك؛ ووالوا، الیاء مخرِج اتساِع

 وَأوسعھنَّ وَأخفاُھنَّ مخرِجھا إلتساِع؛ الحروف َأخفى الثالثة وھِذه، األلف وھي الَحَنك

 واأللف، والیاء، الواو: " قال الرضي االسترابادي،و  )٦(" اوالو ثّم، الیاء ثّم، األلف مخرجًا

                                                
  . ١/٥٧العین: ١)(
  . ٤/١٧٦الكتاب: ٢)(
  . ٨-١/٧سر صناعة اإلعراب : ٣)(
  . ٢٧:اللغویة األصواتفي  ٤)(
  . ٣٤:المصدر نفسھ ینظر: ٥)(
  . ٣/٤٠٤:النحو في األصول٦)(
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 اتساع من أشد الّصوت لھواء تتسع مخارجھا كانت الّم لكن ،كثیرًا معھا الّصوت یجرى ال

 لھواء األلف مخرج ،واتساعيء ش منھ فیجرى یكثر معھا الّصوت كان المجھورة من غیرھا

 ماوإّن ...الھاوى سمى ،فلذلك صوتھما لھواء والیاء، الواو مخرجي اتساع من أكثر صوتھ

 الحنك قبل لسانك وترفع، المخرج فیتضیق للواو شفتیك تضم ؛ألنك أكثر لأللف االتساع كان

 ثّم،األلف  مخارجًا ،فأوسعھن المخرج تفرج ،بل ھذا من شیئًا لھ تعمل فال األلف ا،وأّم للیاء

 سعة ّنألاأللف ؛ ،وأخفاھن مخارجھا تساعال؛ الحروف أخفى الحروف ،وھذه الواو ثّم، الیاء

  .)١("أكثر مخرجھا

 أو،عدم حصول حبس ف، إنتاج مخارج ھذه األصواتمالمح وھذا الوصف یبین 

فیمّر الھواء حّرًا طلیقًا خالل الحلق ، یةالمّدتضییق في مجرى النفس ،عند نطق األصوات 

 وإْنتضییق ،الة ،إذ لوال وجود ال یعني عدم حصول تغییر في مجرى النفس البتوھذا ،والفم 

ة ـّولكانت صوتًا ینتج عن النغمة الحنجری، في السمع ھاكان محدودًا ،لما اختلفت أجراس

ھا المخرجي على ؤ،إذ یتحدد بنا ال موضعّي لكن التضییق الذي تنشأ عنھ تضییق تجویفّي،

رى صوتیًا یمتد من شكالن مجالحلق في أثناء النطق بھ ،وت،والشكل العام الذي یتخذه الفم 

شدة االتساع بین  ّنأ،وال ریب ) ٢( الّصوتالحنجرة إلى الشفتین ،وھو مایؤدي إلى اختالف 

  الطبیعة فیھا . هھذ األصوات في المخارج إشارة إلى

فیرى ،د.أحمد مختار عمر  ا وصفوه ،ما یراه االصواتیون المحدثون ،ولیس بعیدًا عّم

ار          یحصلي المّدمخرج صوت الیاء  أّن ة الغ اه منطق ي اتج دم اللسان ف ع مق ق رف عن طری

موع ویسمى       اك مس واء دون احتك رور الھ راغ یسمح بم رك ف ع ت ن م وت،ولك ذ  الّص حینئ

ق   إا صوت األلف فیكون غاریًا ،أّم اع        انتاجھ عن طری ع ارتف م ،م اع الف ي ق ة اللسان ف راح

ین ،وأمّ  ،طفیف جدًا لوسطھ في اتجاه منطقتي الغار  واو    اوالطبق الل دّ صوت ال تج  الم ي فین

ین         ق الّل ة الطب اه منطق ي اتج راغ یسمح      ،عن طریق رفع مؤخر اللسان ف رك ف ع ت ن م ولك

وحدد مخارجھا،د.غانم قدوري الحمد ،من خالل ، )٣(دون احتكاك مسموعمن بمرور الھواء 

اء   وت الی ان ،فص لة اللس ة عض ّدحرك ك  الم و الحن ان نح ة اللس عدت مقدم تج إذا تص ي ،ُین

ىلب"الغار" الص ذي ال إل د ال موع ، الح اك مس ھ احتك دث مع ھ  وإذایح اطق فم تح الن ىف  إل

                                                
  . ٣/٢٦١شرح الشافیة : ١)(
  . ١٤٣علم أصوات العربیة :  إلىخل المّدینظر: ٢)(
  . ١٥٤-١٥٠اللغوي:  الّصوتدراسة  ینظر:) ٣(
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ة اللسان ،حدث           أقصى ي مقدم ف ف اع خفی ع ارتف م ،م اع الف حّد ،وكان اللسان مستلقیًا في ق

ق" األعلىارتفعت مؤخرة اللسان نحو الحنك  وإذاي ،المّد األلفصوت  ذي    إلى"الطب الحد ال

  . )١(يالمّدع حدث صوت الواو الیحدث معھ احتكاك مسمو

وت االنسجام  ،وأثرھا في  المّد،بیان تردد أصوات  یأتيول فیما اونح ي خطب   الّص ي ف

ا ي تتمتع بھا ھذه األصوات  ؛نھج البالغة ،في ضوء المعطیات ،والخصائص الت  یعكس   مّم

ة  اردق ي االختی تعمال اال ف ف ،س وتوالتوظی ام   يالّص ن اإلم ّي م جا  ﴾﴿عل و االنس م نح

  . ي في النّصالّصوت

،ومصاحبتھ  أغراضـھ ،وكاشف عن مترجم عن مقاصـدهفي خطبھ  اإلمامصوت ف

،وھو المعول علیھ في  أرادھا الخطیب جید بمثابة بیان المعاني التيالاإللقاء  إذ،لأللفاظ 

 ،األذھان  ھ یحمل شعلة الضیاء إلىألّن؛  إلى قلوبھم ثّم،ومن  إیصال الخطبة إلى السامعین

في  فما یحسن من األداء في صوت قد یقبح، یناسبھ من طرق األداء واإللقاء صوت ما لكّلف

في خطبھ ،إذ  ﴾﴿یستلزم مراعاة أحوال المخاطبین ،وھذا ما جسده اإلمام علّي  مّما،آخر 

  كان بارعًا في اختیار أصوات ألفاظھ ،وطرق أدائھا .

ر    یس﴾ : في خطبة ﴿ قولھ )٢(ذلك علىومن األمثلة  اس حین ورد خب تنھض بھا الن

  : غزو األنبار بجیش معاویة فلم ینھضوا

اُس           "  َو ِلَب ِھ َوُھ ِة َأْوِلَیاِئ ُھ ِلَخاصَّ ُھ اللَّ ِة َفَتَح َواِب اْلَجنَّ ْن َأْب اٌب ِم َأمَّا َبْعُد َفِإنَّ اْلِجَھاَد َب
ُة فَ    ُھ اْلَوِثیَق یَنُة َوُجنَُّت ذُّلِّ         التَّْقَوى َوِدْرُع اللَِّھ اْلَحِص ْوَب ال ُھ َث ُھ اللَّ ُھ َأْلَبَس ًة َعْن ُھ َرْغَب ْن َتَرَك َم

ُھ     قُّ ِمْن َل اْلَح َھاِب َوُأِدی ِھ ِباْلِإْس ى َقْلِب ِرَب َعَل اَءِة َوُض َغاِر َواْلَقَم َث ِبالصَّ اُء َوُدیِّ ِمَلُھ اْلَبَل َوَش
  .ِبَتْضِییِع اْلِجَھاِد َوِسیَم اْلَخْسَف َوُمِنَع النََّصَف 

ا وَ        َأَل ْوِم َلْیًل اِء اْلَق اِل َھُؤَل ى ِقَت ْوُتُكْم ِإَل ْد َدَع ي َق اً   ا َوِإنِّ ّرًا َوِإْعَلان ارًا َوِس ُم   ، َنَھ ُت َلُك َوُقْل
اَذْلتُ اْغُزوُھْم َقْبَل َأْن َیْغُزوُكْم َفَواللَِّھ َما ُغِزَي َقْوٌم َقطُّ ِفي ُعْقِر َداِرِھْم ِإلَّا َذلُّوا َفَتَواَكْلُتْم َو ْم َتَخ

اَر      .َحتَّى ُشنَّْت َعَلْیُكُم اْلَغاَراُت َوُمِلَكْت َعَلْیُكُم اْلَأْوَطاُن  ُھ اْلَأْنَب ْد َوَرَدْت َخْیُل ٍد َق و َغاِم َوَھَذا َأُخ
ي َأنَّ الرَّجُ     ْد َبَلَغِن اِلِحَھا َوَلَق ْنُھْم  َوَقْد َقَتَل َحسَّاَن ْبَن َحسَّاَن اْلَبْكِريَّ َوَأَزاَل َخْیَلُكْم َعْن َمَس َل ِم

                                                
  . ١٤٨-١٤٧علم أصوات العربیة :  إلىخل المّد ینظر: ١)(
ر:  ٢)( د ینظ -١٣٧/٢٤٤،و ٢٢٩-١٢٤/٢٢٧،و ٢٢٥-١٢١/٢٢٣،و ٢٢٢-١١٩/٢٢١،و ١٠٨-٦٩/١٠٧للمزی

،و  ٤٣٩-٢٢٤/٤٣٧،و ٢١٧/٤٢٢،و٣٨٧-١٩٤/٣٨٥،و٣٢٦-١٨٠/٣٢٤،و ٣٠١-١٧٢/٣٠٩،و ٢٤٦
٤٥٤-٢٣٨/٤٥٣  .  



  املبحث الثاني 
ّ
  أصوات املد

 
 ٢٩١   

 

ا  َكاَن َیْدُخُل َعَلى اْلَمْرَأِة اْلُمْسِلَمِة َواْلُأْخَرى اْلُمَعاِھَدِة َفَیْنَتِزُع ِحْجَلَھا َوُقُلَبَھا َوَقَلاِئَدَھا  َوُرُعَثَھ
اَل َرجُ   ثّمَما َتْمَتِنُع ِمْنُھ ِإلَّا ِباِلاْسِتْرَجاِع َواِلاْسِتْرَحاِم  ا َن ا     اْنَصَرُفوا َواِفِریَن َم ٌم َوَل ْنُھْم َكْل ا ِم ًل

ِدي  ُأِریَق َلُھْم َدٌم َفَلْو َأنَّ اْمَرًأ ُمْسِلمًا َماَت ِمْن َبْعِد َھَذا َأَسفًا َما َكاَن ِبِھ َمُلومًا َبْل َكاَن ِبِھ ِع ْن
اْلَقْوِم َعَلى َباِطِلِھْم  َلاِءَفَیا َعَجبًا َعَجبًا َواللَِّھ ُیِمیُت اْلَقْلَب َوَیْجِلُب اْلَھمَّ ِمَن اْجِتَماِع َھُؤ،َجِدیرًا 

ُروَن             َو ا ُتِغی ْیُكْم َوَل اُر َعَل ى ُیَغ ْرُتْم َغَرضًا ُیْرَم یَن ِص ًا ِح ْم َوَتَرح ًا َلُك ْم َفُقْبح َتَفرُِّقُكْم َعْن َحقُِّك
ْیِھْم ِفي َأیَّاِم اْلَحرِّ ُقْلُتْم َھِذِه َوُتْغَزْوَن َوَلا َتْغُزوَن َوُیْعَصى اللَُّھ َوَتْرَضْوَن َفِإَذا َأَمْرُتُكْم ِبالسَّْیِر ِإَل

َبارَُّة   َحَمارَُّة اْلَقْیِظ َأْمِھْلَنا ُیَسبَّْخ َعنَّا اْلَحرُّ َوِإَذا َأَمْرُتُكْم ِبالسَّْیِر ِإَلْیِھْم ِفي الشَِّتاِء ُقْلُتْم ِذِه َص  َھ
رُّوَن  اْلُقرِّ َأْمِھْلَنا َیْنَسِلْخ َعنَّا اْلَبْرُد ُكلُّ َھَذا ِفَر ارًا ِمَن اْلَحرِّ َواْلُقرِّ َفِإَذا ُكْنُتْم ِمَن اْلَحرِّ َواْلُقرِّ َتِف

  .َفَأْنُتْم َواللَِّھ ِمَن السَّْیِف َأَفرُّ 

ْم        ْم َأَرُك ي َل َوِدْدُت َأنِّ اِل َل اِت اْلِحَج َیا َأْشَباَه الرَِّجاِل َوَلا ِرَجاَل ُحُلوُم اْلَأْطَفاِل َوُعُقوُل َربَّ
َوَشَحْنُتْم َأْعِرْفُكْم َمْعِرَفًة َواللَِّھ َجرَّْت َنَدمًا َوَأْعَقَبْت َسَدمًا َقاَتَلُكُم اللَُّھ َلَقْد َمَلْأُتْم َقْلِبي َقْیحًا  َوَلْم

ْدُتْم عَ     ًا َوَأْفَس اِم َأْنَفاس َب التَّْھَم َیاِن وَ   َصْدِري َغْیظًا َوَجرَّْعُتُموِني ُنَغ ي ِباْلِعْص يَّ َرْأِی ْذَلاِن  اْلَل ِخ
َھْل اْلَحْرِب ِللَِّھ َأُبوُھْم َوَحتَّى َلَقْد َقاَلْت ُقَرْیٌش ِإنَّ اْبَن َأِبي َطاِلٍب َرُجٌل ُشَجاٌع َوَلِكْن َلا ِعْلَم َلُھ ِب

ْلِعْشِریَن َوَھا َأَنا َأَحٌد ِمْنُھْم َأَشدُّ َلَھا ِمَراسًا َوَأْقَدُم ِفیَھا َمَقامًا ِمنِّي َلَقْد َنَھْضُت ِفیَھا َوَما َبَلْغُت ا

  . )١(" َذا َقْد َذرَّْفُت َعَلى السِّتِّیَن َوَلِكْن َلا َرْأَي ِلَمْن َلا ُیَطاُع

                                                
ھ         ، ٦٤-٢٧/٦٠نھج البالغة: ١)( ا استترت ب ة: كل م ھ، والُجّن ُھ ـ بالضم ـ: وقایت ھ: زُ  .ُجّنت ًة عن ھ  رغب دًا فی َث ـ   .ھ ُدّی

ل أو  اإلسھاب .الَقماءة: الّصغار والذل، والفعل منھ َقُمَؤ من باب َكُرَم.مبني للمجھول من َدّیَثُھ ـ أي: ذّلَلھُ   : ذھاب العق
دة     ال فائ رة الكالم ب ُھ. سیم         .كثرة الكالم، أي حیل بینھ وبین الخیر بكث ة للحق َبَدل ھ، أي: صارت الدول ل الحّق من ُأِدی

ّقة  الخسف أ دَل:       .أیضاً ي: ُأولي الخسف، وكّلفھ، والخسف: الّذل والمش ِرَم الع ول، أي ُح ع مجھ دل، وُمن النََّصف: الع
نكم     .ُعْقر الدار ـ بالضم ـ: وسطھا وأصلھا   .بأن یسلط اهللا علیھ من یغلبھ على أمره فیظلمھ َل كل م واكلتم: وَك  األمر ت

ا     .اآلخرعلى  إلى صاحبھ، أي لم یتوّلُھ أحد منكم، بل أحالھ كلٌّ ب كم ُشّنت علیكم الغارات: ُمزَِّقت علیكم من كل جان
ة  د دفع ًة بع ًا دفع اء متفرق ن الم ار.یش ى األنب دة عل اطئ: بل ب   ش ى الجان ا عل رقي، ویقابلھ رات الش رالف  اآلخ

ل ـ   .َدة: الذمّیةالمعاَھ .األعداءالمساِلُح: جمع َمْسَلَحة ـ بالفتح ـ: وھي الثغر والَمْرقب حیث ُیخشى طروُق   "ِھیت" الِحْج
َمت        .بكسرین ـ: الخلخالبالكسر و بالفتح و ب ـ بالضم فسكون ـ: السوار الُمْص ع ُقْل الرعاث ـ   .الُقُلب ـ بضمتین ـ: جم

رز            ن الخ رب م و: ض ة ـ وھ ع َرعث د  .جم ترجاع: تردی وتاالس ا     الّص ا هللا وإن ول: إّن ع الق اء م ھبالبك  إلی
ورین    .ةراجعون،واالسترحام: أن تناشده الرحم روى (موف نقص عددھم، وی م ـ    .)وافرین: تامین على كثرتھم لم ی الَكْل

ة    .َتَرحًا ـ بالتحریك ـ أي: ھّمًا وُحْزناً  .بالفتح ـ: الجرح  الغرض: ما ینصب لیرمى بالسھام ونحوھا، فقد صاروا بمنزل
ت في ضرورة الشعر     .الھدف یرمیھم الرامون التسبیخ ـ بالخاء    .ـ: شدة الحر  َحَماّرة القیظ ـ بتشدید الراء وربما خفف

ة ـ: التخفیف والتسكین    رد             .المعجم و ب ل ھ رد، وقی ر ـ بالضم ـ: الب رده، والُق راء ـ: شدة ب َباّرة الشتاء ـ بتشدید ال  َص
ات الحجال: النساء          .الشتاء خاصة زین بالستور، ورب ة، وموضع ی ة وھي القب ع َحَجل ة ـ:     .ِحجال: جم َدم ـ محّرك الّس

اع  .ظ، وفعلھ كفرحالھم مع أسف أوغی وه شحنتم صدري:   .القیح: ما في القرحة من الصدید، وفعلھ كب الُنغب:  .مألتم
ى       َرع لفظًا ومعن ة كجرعة وُج ع ُنْغَب اء              .جم ان والِتلق الفتح إّال الِتبی و ب ال فھ ل َتْفع م، وك الفتح ـ: الھ ام ـ ب ا  الّتْھَم فھم

ر ھ    .بالكس راد أن أنفاس ة، والم د جرع ًة بع ًا: أي جرع ھ أنفاس ًا یتجّرع ت ھم ھ  .أمس در مارس ًا: مص ة مماِمراس رس
   .، وھو بمعناه»َنّیفت«َذّرْفُت على الستین: زدُت علیھا، وروى المبرد .ومراسًا، أي عالجھ وزاولھ وعاناه



  املبحث الثاني 
ّ
  أصوات املد

 
 ٢٩٢   

 

في استنھاض   :في بیان فضل الجھاد ،والثاني :مقاطع :األّول ةالخطبة تتكون من ثالث

  :و األتيعلى النح فیھ"  المّدأصوات "  ّدفي البرم بالناس ،وجاء ترد :الناس ،والثالث

  ة.مّر ١٢٩ة ،فیصبح تردده :مّر ١٢ومع الوقف ، صریحًاة مّر ١١٧صوت األلف :

  . ةمّر ١٣صوت الواو:

  . ةمّر ٢٧صوت الیاء:

ا   ة أ  وم ن الخطب نلحظھ م ّدّن أصوات  س یقى ،و  الم ا الموس ا تطریز،بغناھ وت ھ ي الّص

ـ" أصوات   لیس بمعزل عن الداللة الشعوریة ،وخصوصّی دّ ة الموقف ف ن   ، الم ین ال یمك والل

  . )١(وتعقیده"،وكثافتھ ،ونشاط السیاق ،أن تدرك منفصلة عن حدة المعنى 

د     ، " "أّما بعُد بعبارة ﴾ خطبتھ﴿ اإلمامبدأ  ة كالم جدی ي بدای أتي ف  وھذه العبارة  ت

ب االنسجام         ، ت یتطل ذا اللف ي أّن ھ ن الطبیع اه المخاطب ،وم یستدعي بھا الخطیب لفت انتب

ظ   ﴾﴿ي ،فاختار الّصوتوالوضوح  دّ صوت   األولللف ف   الم وت فجاء المقطع   ،األل ي الّص

  األلف من انطالقیة وامتداد في المّداز بھ صوت نملما ی؛مفتوحًا لیوحي بھذا الشعور 

  ـء ـَـ م / م ـً                    : " أّما " 

د  ذي بع ظ ال ذا اللف ًا لیتناس  هوك ع مفتوح ھ المقط اء فی ع ال ب،إذ ج ع المقط  ھذي قبلم

  في والتأثیر فیھمإلى أسماع المخاطبین  قلالنطال؛،ولیشكال قاعدة ،ودعامة 

    ب ـَـ ع / د ـُـ                   : "بعُد "  

ا  ؛  ھترغیـبھم فی و،تبیان أھمیة الجھاد اإلمام فیھ حاول  وھذا االنطالق كان لغرض لم

وا علیھ من السعي لالنخراط في الجیش ا درجَم،ال في الدنیا خالفًا ِل لھ من ثواب في اآلخرة

اًء وائھم  ابتغ ع أھ ق م ا یتف ة بم ة مادی امع دنیوی د  لمط ول اهللا  أ،بع د رس اد بع ول الجھ ن تح

   ّدر ب اآلخرة           إلى مورد رزق ی اھم عن طل ى أغن دنیا حت ي ال اًال ف ى صاحبھ م  عل

ب   ،ن بإعزاز دین اهللا للجھاد قدسیة عظیمة تنال المجاھدیأّن  ،مبینًا ن جان ل  ، ونصرتھ م ونی

َفَتَحُھ ،َفِإنَّ اْلِجَھاَد َباٌب ِمْن َأْبَواِب اْلَجنَِّة "  والحصول على رضاه من جانب آخر،طاعة اهللا 
ُھ   ،ُة َوُجنَُّتُھ اْلَوِثیقَ ،َوِدْرُع اللَِّھ اْلَحِصیَنُة ،َوُھَو ِلَباُس التَّْقَوى ،اللَُّھ ِلَخاصَِّة َأْوِلَیاِئِھ  ْن َتَرَك َفَم

                                                
  . ( بحث) ٥٠: تامر سلوم ،ي الشعري الّصوتاالنزیاح ١)(
  



  املبحث الثاني 
ّ
  أصوات املد

 
 ٢٩٣   

 

اَءِة    ،َوَشِمَلُھ اْلَبَلاُء ،َأْلَبَسُھ اللَُّھ َثْوَب الذُّلِّ ،َرْغَبًة َعْنُھ  َغاِر َواْلَقَم َث ِبالصَّ ى   ،َوُدیِّ ِرَب َعَل َوُض
  . " نََّصَفَوِسیَم اْلَخْسَف َوُمِنَع ال،ِبَتْضِییِع اْلِجَھاِد ؛َوُأِدیَل اْلَحقُّ ِمْنُھ ،َقْلِبِھ ِباْلِإْسَھاِب 

 المّد" ورد فیھا صوت َفِإنَّ اْلِجَھاَد َباٌب ِمْن َأْبَواِب اْلَجنَِّة فالفقرة األولى من المقطع " 

  : " الجھاد" ففي  تشكل منھاوالمقاطع  التي ،اظ مع األلف منسجمًا األلف

  . ء ـَـ ل / ج ـِـ / ھـ ـًـ / د ـَـ               

داداً   قاطع مفتوحة ،فزادھاالمجاءت  ف امت ون       األل د یك ّد بشيٍء ،فق اد ال یح ؛ألّن الجھ

  .بالنفس ،أو المال ،أو بجھاد األعداء ،ونحوه 

  

  : " باب ،وأبوابفي " اأّم

  ـب ـًـ / ب ـُـ ن ، ء ـَـ ب / و ـًـ / ب ـِ            

ن أومغلقة ،وھذا یتناسب مع طبیعة الباب ،فضًال عن ،مختلفة مفتوحة  ھمقاطع جاءتف

ن الحاكم     تحھ مسوغ ألن یفت  إلىالحتیاج الجھاد ؛في موضعھ  -ھنا– غالقاإل و اإلذن م وھ

ذا             الشرعي  ة ،وھ ى الجن وح إلضافتھ إل ى بمقطع مفت واب انتھ ي أب ي حین أن المقطع ف ،ف

  . وألّن أبوابھا مفتحة للمجاھدین؛ترغیب فیھ 

ة ،ومنسجمة ،ومبینة متناسب المّدجاءت الفقرة التي بعدھا بما تحملھ من أصوات مع  ثّم

تح "   ذا الف ھ لھ ِھ     ،ومخصص ِة َأْوِلَیاِئ ُھ ِلَخاصَّ ُھ اللَّ َوى   ،َفَتَح اُس التَّْق َو ِلَب ِھ ،َوُھ َوِدْرُع اللَّ
  : "اهللا  "،فقد جاء لفظ الجاللة  " َوُجنَُّتُھ اْلَوِثیَقُة،اْلَحِصیَنُة 

  ل ـًـ / ھـ ـُـ / ل ء ـَـ                        

لبیان عظم شأن الفاتح ؛ي مع اللفظ الّصوتاالنسجام  المّدمفتوحین زاد صوت  بمقطعین

دّ  أصوت،ورد  " اْلَوِثیَقُة ،اْلَحِصیَنُة  ، َأْوِلَیاِئِھ، ِلَخاصَِّة  " وأھمیة المفتوح ، وفي ان   الم لبی

  في آذان السامعین  جھوریًا الّصوتون ھذا التخصیص ،ولیك

/ ص  ، ء ـَـ ل / ح ـَـ ـھ  ، ء ـُـ و / ل ـِـ / ي ـًـ / ء ـَـ ـِـ  لـ ـِـ / خ ـًـ ص /ص ـَـ / ت 
  . ھـ، ء ـَـ ل / و ـَـ / ث ـٍـ / ق ـَـ ھـ ـٍـ / ن ـَـ
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 ٢٩٤   

 

ل أنّ  ن الجمی اطع " وم ھ  مق ا   أولیائ ا وآخرھ ي أولھ اء ف ي ن امقطع" ،ج ان ،وف مغلق

اد "    اوالقتصارھ ،لبیان الخصوصیة ؛ن وسطھا مفتوحا یھم ،فالجھ اسُ عل َوى   ِلَب َوِدْرُع ،التَّْق
دّ " ،بعدھا تأتي فقرة تارك الجھاد فیوظف اإلمام أصوات  َوُجنَُّتُھ اْلَوِثیَقُة،اللَِّھ اْلَحِصیَنُة   الم

ذُّلِّ     ،َفَمْن َتَرَكُھ َرْغَبًة َعْنُھ لتنسجم مع النص الذي وردت فیھ "  ْوَب ال ُھ َث ُھ اللَّ ِمَلُھ  ،َأْلَبَس َوَش
ِییِع    ،َوُضِرَب َعَلى َقْلِبِھ ِباْلِإْسَھاِب ،َواْلَقَماَءِة ،َث ِبالصََّغاِر َوُدیِّ،اْلَبَلاُء  ُھ ِبَتْض قُّ ِمْن َوُأِدیَل اْلَح

  : "اهللا " رد في لفظ الجاللةاالو المّد،فصوت  " َوِسیَم اْلَخْسَف َوُمِنَع النََّصَف،اْلِجَھاِد 

  ل ـًـ / ھـ ـُـ /ل  ء ـَـ                        

و     أّن اهللا ھ یة ،ب ھ ،والخصوص ذیر ،والتنبی ن التح د زاد م رط ق واب الش رة ج ي فق ف

مّ ب ،عاقِ ي ،والُمجازِ الفاعل والُم رة التالی    ث ف      ةجاءت الفق ى صوت أل دّ مشتملة عل ي   الم ف

  :"   اْلَبَلاُء"

  .ء  ء ـَـ ل / ب ـَـ / ل ـًـ                     

زاء ،    لت وع الج وحًا ،بن رة وض د الفق ي "     وزی ا ف ة لھ رة التالی ي الفق ذا ف َغاِر ك ِبالصَّ
  " :َواْلَقَماَءِة ،

  ـ ھـ  .ـ ل / ق ـَـ / م ـًـ / ء ـَب ـِـ ص / ص ـَـ ،غ ـًـ ، ر ـِـ ، و ـَ 

ي و َھاِب "ف َل، ِباْلِإْس ِییِع،  َوُأِدی اِد، ِبَتْض یَم، اْلِجَھ وتي  "  َوِس اوب ص ّدتن ف  الم األل

  :والیاء،

ب ـِـ / ت ـَـ ض / ي ـٍـ/ ع  ھـ ـًـ / ب ـِـ ، و ـَـ / ء ـُـ / د ـٍـ / ل ـَـ ، ب ـِـ ل / ء ـِـ س /
   ء ـَـ ل / ج ـِـ / ھـ ـًـ د ، وـَـ / س ـٍـ / م ـَـ .،  ـِـ

ى     المّدم أّن أصوات تقّد مّمافیظھر  ة عل اط بالدالل الواردة في الفقرات السابقة لھا ارتب

ة ،والتعظیم    أسبابًاألّن للمد ؛ يالّصوتمع انسجامھا  وجلي،نحو واضح  معنویة منھا: المبالغ

دّ و، المّدداللیة متوخاة من  مالمَح عّد،واإلشعار باألھمیة، وغیرھا من الغایات التي ُت و   الم ھ

ة       ي بعض أصوات الكلم ادة ف دّ  ،زی ادة الب ذه الزی دة      وھ ة بحسب القاع ة معین ون لغای أن تك

ة    تغییر في  أّي بل إّن؛ "ة المعانيزیادة المباني تدل على زیاد "المعروفة  ن ناحی اظ م األلف

ة ، ق   البنی ان نط ة زم ن ناحی واتھا أو م ة   أص ي الدالل ر ف ھ اث وات ، ف، ل ّدأص از  " الم تمت

بخصائص موسیقیة تجعلھا أقدر على إحداث تأثیرات نفسیة أشبھ بالتأثیر الذي یحدثھ اللحن  
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ؤمنین﴿      دًامقصو  ًانصّ  ،والسیما إذا كان النّص )١(الموسیقي " ر الم ي خطب أمی ا ف  ﴾كم

از بھ من طبیعة نطقیة میزتھا من الصوامت فعدم وجود االحتكاك عند نطقھا جعلھا نما؛لما 

دت  الیة ،أصوات ذات قوة إسماع ع بعكس الصوامت التي تكون قوة إسماعھا واطئة ،فاعتم

ة عنصر أساس    )٢(على الصوائت في إعطائھا قوة اإلسماع ي   ،وھذه الوظیف نظام المقطع   ف

  . )٣(والصوامت قاعدة المقطع،ة المقطع ي؛إذ تمثل الصوائت قّمالّصوت

ي       ام عل د اإلم ة عن ن الخطب ة م ي     ﴾ ﴿فالغای اع المتلق ة األساس ھي :إقن ي الدرج ف

وت  م،فضالًً عن الغایة األدائیة لالنسجا ام    الّص دأ اإلم ذا ب ة النفسیة     ﴾﴿ي ؛ل ھ بالتھیئ خطبت

یة ،إذ مّھد الطریق للمتلقي بإیجاد جو نفسي مالئم ،یھدف إلى استمالتھ  لنجاح العملیة اإلقناع

ي سبیل       اد ف و الجھ ة ،وھ ،وإعداده الستقبال موضوع ذي قیمة في الحیاة االجتماعیة والدینی

والبراھین اإلثباتیة ،فیحدث االنسجام بین ،اهللا ،قصد تفاعلھ إیجابیًا مع الفكرة باعتماد الحجج 

  والھدف المطلوب .،واإلمكانات المتاحة ،الرغبة الذاتیة 

ّم ل  ث ى ﴾﴿انتق ة  إل ن الخطب اني م ع الث ا ،المقط اسوفیھ تنھض الن اد یس ى الجھ  إل

ا صوت    )٤(للمخاطب والتنبیھ،ھا بأداة االستفتاح أ،بد دّ التي تحمل في بنیتھ م    الم ف المالئ األل

ّرًا    َقْد َدَعْوُتُك،َأَلا َوِإنِّي للسیاق الذي جيَء بھ فقال:"  ارًا َوِس ا َوَنَھ ْم ِإَلى ِقَتاِل َھُؤَلاِء اْلَقْوِم َلْیًل
  " :  َأَلا.فـ" "  ... َوِإْعَلانًا

  ء ـَـ / ل ـًـ .                            

  " : َوِإنِّيأردف ذلك بـ: "  ثّم

  ن / ن ـٍـ . ـ/ ء ـِ ـَـو                            

ة    في بدایة ھذا المقطع  نلحظإذ  ن الخطب ى األخص  -م وع      -عل ھ ،تن ى من رة األول الفق

وح     ثّمیة ،فقد بدأ بالمقطع القصیر المفتوح ،الّصوتالمقاطع  وح ،فالقصیر المفت بالطویل المفت

یرید  جعلھ یتفاعل مع ما،فالمقطع الطویل المغلق ،فالطویل المفتوح ؛لیثیر انتباه المتلقي ،ولی

ارقین      ما یحاول إیصالھ إلیھمھو ؛وألّن غرض الخطبة  اإلمام قولھ ال الم ،وھو دعوتھم لقت

                                                
  .  ١١٠،د.شكري عّیاد:موسیقى الشعر العربي  ١)(
 .٤٥األصوات اللغویة:  ینظر : في) ٢(
 .١٣٩اللغوي :  الّصوتدراسة ،١١٤ر : مناھج البحث في اللغة : ینظ ) ٣(
   .  ٣٨١والجنى الداني في حروف المعاني ،المرادي : ، ١١٣اب معاني الحروف ،الرماني: ینظر: كت٤) (
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وات   اءت أص ّد،فج اظ:"   الم ي األلف ى ف اِل ،ِإَل اِء ،ِقَت ارًاَ،َھُؤَل ًا، َنَھ ادرة   ِإْعَلان ة ھ " مدوی

  :مع ألفاظھا ،ومقاصدھا ومنسجمة ،

  

، ء ـِـ ع / ل ـًـ / ر ـًـ ـ / ء ـُـ /ل ـًـ / ء ـِـ ،ن ـَـ /ھـ ھـ ـًء ـِـ / ل ـًـ ،ق ـِـ / ت ـًـ / ل ـِـ ،
 .ـًـ / ن ـًـ 

ا أصوات    دّ فالمقاطع التي جاءت بمعیتھ ال        الم ام الخی واب أم تح األب ة ،تف ا مفتوح كلھ

ة    ھ فسحة زمنی دّ من خالل أصوات     للتأمل لدى المخاطب ،وتمنح ذي     الم ل ال ؛لتصور الفع

ي    وھذا یعني أن " ،وفي نھایتھا ،ترددت في وسط الكلمة فقد  صدر منھ ، ا ف یقتصر تأثیرھ

  . )١("أو الزمان ،تداد علیھا في المكان معانیھا على إضفاء خاصیة االم

لتنسجم صوتیًا مع ؛ المّدأصوات والعتاب ،فتتنوع ،برة الخطاب بالتصعید تبدأ ن ثّم

ا ُغِزَي َقْوٌم َقطُّ َفَواللَِّھ َم،َوُقْلُت َلُكُم اْغُزوُھْم َقْبَل َأْن َیْغُزوُكْم في الخطبة ،" الھ الغرض الُمعّد
َوُمِلَكْت َعَلْیُكُم ،َحتَّى ُشنَّْت َعَلْیُكُم اْلَغاَراُت ،َوَتَخاَذْلُتْم ،َفَتَواَكْلُتْم ،ِفي ُعْقِر َداِرِھْم ِإلَّا َذلُّوا 

 ِإلَّا ، َداِرِھْم ،َما  ، َفَواللَِّھ ،  َیْغُزوُكْم ،  اْغُزوُھْم: "  األلفاظفجاءت مترددة في  "اْلَأْوَطاُن 
  :"  اْلَأْوَطاُن ، اْلَغاَراُت ، َحتَّى ، َوَتَخاَذْلُتْم،َفَتَواَكْلُتْم  ، َذلُّوا،

ء ـِـ غ / ز ُُـُـُ / ھـ ـُـ م ، ي ـَـ غ / ز ـُـُ / ك ـُـ م ، ف ـَـ / و ـَـ ل /ل ًـًـ / ھـ ـِـ ، م ـًـ ، د 
ـ م ، و   ـُـُ ـًـ / ر ـِـ / ھـ ـِـ م ، ء ـِـ ل / ل ـًـ ، ذ ـَـ ل / ل ، ف ـَـ / ت ـَـ / و ـًـ / ك ــَ ل / ت ـُ

ـَـ / ت ـَـ / خ ـًـ / ذ ـَـ ل / ت ـُـ م ، ح ـَـ ت / ت ـًـ ، ء ـَـ ل / غ ـًـ / ر ـًـ ت ، ء ـَـ ل / ء ـُـ و 
  / ط ـًـ ن .

ال  یوحى بتصاعد شّد مّمایتضح غلبة المقاطع المفتوحة على المقاطع المغلقة ، ة االنفع

دمًا نحو     أو،فھو الوالي الشفیق على رعیتھ ، عند اإلمام -الحق– ال شدة وتق كسب ھذا االنفع

صوت الواو الحاصل من تدافع الھواء في الفم یوحي "  إذ إّنالواو ، المّداإلمام تردد صوت 

ال  إذ  )٢("بالبعد إلى األمام داد األفع ام    نرى امت ا اإلم ي ذكرھ ى  الت تقبل  إل د حذرھم    المس وق

المجھور یتسم بحركة مالزمة لھ تقرع األذان ،وتوقظ  الّصوتوت مجھور كلي ،صومنھا ،ب

                                                
  . ٩٧:ومعانیھا خصائص الحروف العربیة١) (
  . ٩٧:المصدر نفسھ ٢)(
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 جعلھ مّما، )١(" االنفعال المؤّثر في الظواھر"بـالموسومة لھ الداللة ،وھذا یناسب  األعصاب

اح ،   ى االنفت ب معن ك      یناس حاب تل ل أص ن قب ي م تور المخف اف المس وس وانكش النف

  .الضعیفة التي استزلھا الشیطان 

ویتقد خیالھ فتعتلج فیھ صور حارة من أحداث  ، تبدأ عاطفة اإلمام الجیاشة تثور عدھاب

اره    صداه ؛ ھ الخطابي ویبلغ أسلوباأللم ،والمأساة التي یتعّرض لھا األبریاء ، من خالل اختی

وات  ّدأص ا، الم ا مكانھ ار ف، وترددھ دفق البح انھ ت ى لس دفق عل ادحًا ،تت ھ ص فیصبح خطاب

ادراً  لوبھ یتمی ،إذ  ھ ف    ز أس ذه المواق ل ھ ي مث أثیر    ف ر والت ة التقری التكرار بغی ار  ،ب ،وباختی

نفس     العالي ، الكلمات الجزلة ذات الرنین افیة لل ة ش ھ قوی ف فی فنسمعھ  . وتكون مواطن الوق

  یقول :

انَ  ،َقْد َوَرَدْت َخْیُلُھ اْلَأْنَباَر ،َوَھَذا َأُخو َغاِمٍد "  َن َحسَّ ِريَّ َوَأَزاَل   َوَقْد َقَتَل َحسَّاَن ْب اْلَبْك

ُأْخَرى  ،َخْیَلُكْم َعْن َمَساِلِحَھا َوَلَقْد َبَلَغِني َأنَّ الرَُّجَل ِمْنُھْم َكاَن َیْدُخُل َعَلى اْلَمْرَأِة اْلُمْسِلَمِة  َواْل
ا    ِزُع ِحْجَلَھ َدِة َفَیْنَت ا ،اْلُمَعاِھ َدَھا ،َوُقُلَبَھ ا ،َوَقَلاِئ ُع مِ ،َوُرُعَثَھ ا َتْمَتِن ُھ َم ِتْرَجاِع  ،ْن ا ِباِلاْس ِإلَّ

ْم َدٌم  ،َما َناَل َرُجًلا ِمْنُھْم َكْلٌم ،اْنَصَرُفوا َواِفِریَن  ثّم،َواِلاْسِتْرَحاِم ، َرًأ   ،َوَلا ُأِریَق َلُھ ْو َأنَّ اْم َفَل
  ."ِدیرًاَبْل َكاَن ِبِھ ِعْنِدي َج،َما َكاَن ِبِھ َمُلومًا ،َماَت ِمْن َبْعِد َھَذا َأَسفًا ،ُمْسِلمًا 

 َوَأَزاَل ،اْلَبْكِريَّ  ، َحسَّاَن ، اْلَأْنَباَر ، َغاِمد،  َھَذاو "في :  المّد أصواتنلحظ تردد  

 َوُرُعَثَھا، َوَقَلاِئَدَھا ،  َوُقُلَبَھا ،  ِحْجَلَھا  ، اْلُمَعاِھَدِة،  َواْلُأْخَرى  ، َكاَن ، َبَلَغِني ، َمَساِلِحَھا ،
 َماَت ، ُأِریَق،  ََلا  ، َناَل، َما ، َواِفِریَن ، اْنَصَرُفوا ، َواِلاْسِتْرَحاِم ،  ِباِلاْسِتْرَجاِع، ِإلَّا  ، َما ،

  " . َجِدیرًا، ِعْنِدي  ،َكاَن  ، َمُلومًا ، َكاَن ، َما،   َأَسفًا، َھَذا  ،

س / س ـًـ / ن ـَـ  ،  ـح ـَو ـَـ /ھـ ـًـ / ذ ـًـ ، غ ـًـ / م ـِـ د ، ء ـَـ ل / ء ـَـ ن / ب ـًـ ر ،
ھـ ـًـ ، ب ـَـ /  ح ـِـ ل ـَـ ، م ـَـ / س ـًـ / ل ـِـ / و ـَـ / ء ـَـ / ز ـًـ /ء ـَـ ل / ب ـَـ ك / ر ـٍـ ي ،

/ ل ـَـ / غ ـَـ / ن ـٍـ ، ك ـًـ / ن ـَـ ، و ـَـ / ء ـَـ ل / ء ـُـ خ / ر ـًـ ، ء ـَـ ل / م ـُـ / ع ـًـ / ھـ ـِـ 
ق ـُـ ل / ب ـَـ / ھـ ـًـ ، و ـَـ / ق ـَـ / ل ـًـ / ء ـِـ / د  /ح ـِـ ج / ل  ـَـ / ھـ ـًـ ، و ـَـ  ـھ ،/ د ـَـ 

ـ   ، ء ـِـ ـَـ / ھـ ـًـ ، و ـَـ / ر ـُـ / ع ـُـ / ث ـَـ / ھـ ـًـ ، م ـًـ ل / ل ـًـ ، ب ـِـ ل / ء ـِـ س / ت ـِ
، ء ـِـ ن / ص ـَـ / ر ـَـ / ف ـُـُ  ، و ـًـ / ف  / ء ـِـ س / ت ـِـ ر / ح ـًـ م ر / ج ـًـ ع ، و ـَـ ل

                                                
  . ٦٤ة اللغویة/تھذیب المقدم ١)(
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ء ـُـ / ر ـٍـ / ق ـَـ ، م ـًـ / ت ـَـ ، ھـ ـًـ / ذ ـًـ ، ء ـَـ /  ل ـًـ ، // ن ـَـ / ل ـَـ   ـِـ / ر ـٍـ ن ، م ـَـ
ـٍـ ، ج ـَـ / د س ـَـ / ف ـًـ ، م ـًـ ، ك ـًـ / ن ـَـ ، م ـَـ / ل ـُـُ / م ـًـ ، ك ـًـ / ن ـَـ ، ع ـِـ ن / د 

  ـٍـ / ر ـًـ .

دّ فقد ترددت في كالمھ السابق أصوات    ي األداء      الم وع ف ذا التن ة ،وھ وت الثالث ي الّص

وة     ا الق یمیز األصوات في ألفاظھا ،فضًال عن تنوع المقاطع بین االنفتاح واإلغالق ،فیمنحھ

د أثیر ،فم وح ،والت فة   ىوالوض وامت ؛ألن ص دى الص ن م د م وات أبع ذه األص دادھا ھ امت

ي           ع ف وب ،فتق ى شغاف القل ى أن تتخطى األسماع إل ادرة عل وتصویتھا مع حّدتھا جعلتھا ق

د أّدت دورًا م   وجدان المتلقي ،وشعوره موقعًا ذكورة ق زًا  فیھ التأثیر البالغ ،وبصفاتھا الم تمی

ي        ھّز" ُتموصالت شعوریةھا "بعد ھ المشاھد الت ة ل ي ناقل ارق  لھا مشاعر المتلق ا الم ون فعلھ

،والخوف ،والحزن ،والعذاب ،وصوًال  ،واأللم  القوةالبطش ون بأنواعھا ،من بالناس اآلمنو

تعزیزًا لتلك الحسرة ،وذلك العذاب النفسي الذي یعیشھ قائلھ ؛إلى أعماق المتلقي وتأثیرًا فیھ 

.  

أو مرتین لعصیانھم أمره ،ن یخرج بھذا األلم مّرة واحدة أ نال یمك ﴾﴿فكالم اإلمام 

بیل اهللا    ي س اد ف ي الجھ دائھم ،  ،ف ة ألع بحوا عرض ى أص ك   حت رار ذل ن تك ف ع ل یكش ب

تمرار   رار واالس بھ التك رار یناس ذا التك بلھم ،وھ ن ق ھ م د ،أعلی وتو التردی ذه الّص ي لھ

  األصوات  .

ھ المنسجمة ، أصواتھااختیار و األلفاظ ھذه في واضحة ﴾﴿ اإلمام مقدرة ونلحظ  فإن

م  وصل  حتى سامعیھ شعور إثارة في تدّرج ى  بھ ا  إل ھ  یصبو  م ى  وسلك ، إلی ك  إل اً  ذل  طریق

وّفر  ھ تت ة  فی وة، األداء بالغ أثیر  وق اظ ، الت د وأصواتھا وانسجام األلف ر  ،فق ھ أخب زو قوم  بغ

م  یلحق عار من فیھ ما ذلك ،وفي األنبار عوف بن سفیان مّ ، بھ رھم  ث أن  أخب ذا  ب دي  ھ  المعت

ي  المؤمنین أمیر عامل قتل إنما ا  ةجمل  ف ل  م م  ھ،وبأنّ  قت ف  ل ذلك  یكت ل ، ب د  ب یفھ  أغم ي  س  ف

   . وأھلیھم، رجالھم من كثیرة نحور

ى  اإلمام توّجھبعدھا ی ان  إل ة  مك ن  الحمّی ى ، السامعین  م ار  إل ة  مث ن  والنخوة  العزیم  م

ن  العرب من أّن یعلم﴾ ﴿ وعلّي، المرأة شرف ،وھو عربي كل نفس ذل  ال م ھ  یب  إّال نفس

 دونمن  القعود على القوم ھؤالء یعّنف ھو ،فإذا فتاة شرف وعلى، ةامرأ سمعة على للحفاظ
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نھم  رجًال نالت ،ما آمنین انصرفوا ثّم، حماھا الغزاة استباح التي المرأة نصرة ة  م  وال، طعن

  . دم لھم أریق

 أصابھم  نإ،ف  كعرضھ  المسلمین أعراض ّدیع ھّنإ، الحمیة وصاحب، الغیور شأن ھذا

رامتھم  یمس  ما اً  یموت  نأ ھل  یحق  بك فاً و، حزن ذلك  أس ا  – ،وك ر  -ھن ؤمنین  أمی  ﴾﴿ الم

ا  یحق  الرزیة ھذه بل ، ألومھ كنت ما الفظیعة الواقعة لھذه حزنًا مات مسلمًا ّنأ لو:یقول  لھ

در ا ویج وت نأ بھ لم یم ا المس ر ألجلھ ذه ،ذك ة ھ فًا الكلم راض أس لمین ألع ًا المس   ،وتھیج

  . والحمیة للغیرة

ورنا وأنعم و تص واتھا   ول اظ وأص ذه األلف ر بھ ا النظ ة المّدن ن   ؛ی یًال م ا س ادر إلین لتب

لمة       رأة المس ال الم ون ح ف یك ل ،فكی ذاب المجل انق ،والع عور الخ ة ،والش ور المؤلم الص

أمام وحش كاسر ،وذئب مشرد جائع ،وظالم    لھا واألخرى المعاھدة الوحیدة من دون حمّي 

األخالق    زم ب ة ،وال یلت ة    ،والمو الیعرف الرحم انیة ،والدینی ق اإلنس ْرَأِة    " اثی ى اْلَم ْدُخُل َعَل َی
ِإلَّا ،َما َتْمَتِنُع ِمْنُھ ،َوُرُعَثَھا ،َوَقَلاِئَدَھا ،َوُقُلَبَھا ،َواْلُأْخَرى اْلُمَعاِھَدِة َفَیْنَتِزُع ِحْجَلَھا ،اْلُمْسِلَمِة 

  ،وكیف یكون ھذا االمتناع ؟ . " فكیف یكون ھذا االنتزاع ؟ َواِلاْسِتْرَحاِم،ِباِلاْسِتْرَجاِع 

ھ الشعوریة الم        ثّم ان حالت ھ ،وبی ال كالم ام بإكم دأ اإلم ة بأصوات تسمع الصم     یب تدفق

الب ؛مبی ائص  ًانالص وم،خص ؤالء الق فات ھ اذلین وص لإذ ، المتخ اتبھم جع ى یع  عل

  :قالإذ ، ذلك من التعجب ،ویظھر ھمئوتباُط، تثاقلھم على ،ویوّبخھم إیاه مخالفتھم

َب  ،َفَیا َعَجبًا َعَجبًا "  مَّ   ،َواللَِّھ ُیِمیُت اْلَقْل ُب اْلَھ ى      ؛َوَیْجِل ْوِم َعَل اِء اْلَق اِع َھُؤَل َن اْجِتَم ِم
ى  ،َفُقْبحًا َلُكْم َوَتَرحًا ،َوَتَفرُِّقُكْم َعْن َحقُِّكْم ،َباِطِلِھْم  ا    ،ِحیَن ِصْرُتْم َغَرضًا ُیْرَم ْیُكْم َوَل اُر َعَل ُیَغ
اِم       ،َوُیْعَصى اللَُّھ َوَتْرَضْوَن ،َوُتْغَزْوَن َوَلا َتْغُزوَن ،ُتِغیُروَن  ي َأیَّ ْیِھْم ِف ْیِر ِإَل ْرُتُكْم ِبالسَّ ِإَذا َأَم َف

ي الشِّ   ،أْمِھْلَنا ُیَسبَّْخ َعنَّا اْلَحرُّ ،اْلَحرِّ ُقْلُتْم َھِذِه َحَمارَُّة اْلَقْیِظ  ْیِھْم ِف َتاِء َوِإَذا َأَمْرُتُكْم ِبالسَّْیِر ِإَل
رِّ    ،َأْمِھْلَنا َیْنَسِلْخ َعنَّا اْلَبْرُد ،ُقْلُتْم َھِذِه َصَبارَُّة اْلُقرِّ ، رِّ َواْلُق َن اْلَح ُتْم   ،ُكلُّ َھَذا ِفَرارًا ِم ِإَذا ُكْن َف

  . " َفَأْنُتْم َواللَِّھ ِمَن السَّْیِف َأَفرُّ،ِمَن اْلَحرِّ َواْلُقرِّ َتِفرُّوَن 

ي ورد فی  ا أصوات   فاأللفاظ الت دّ ھ ة    الم ة :  ،جاءت متنوع ا  " ومكثف ًا  ،َفَی ِھ  ،َعَجب َواللَّ
 ُتِغیُروَن ، َوَلا  ،ُیَغاُر ،ُیْرَمى ، ِحیَن ، َوَتَرحًا  ، َباِطِلِھْم ،  َعَلى ، َھُؤَلاِء ،  اْجِتَماِع  ،ُیِمیُت 

اِم  ،  ِفي  ، ِإَلْیِھْم ، ِر ِبالسَّْی ،َوَتْرَضْوَن ،  اللَُّھ ،  َوُیْعَصى  ، َتْغُزوَن ،  َوَلا ،  ارَُّة   ،َأیَّ  ،َحَم
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 َھَذا  ،َعنَّا  ،َأْمِھْلَنا  ،َصَبارَُّة ،  َھِذِه  ،الشَِّتاِء ، ِفي ،  ِإَلْیِھْم ، ِبالسَّْیِر ، َوِإَذا  ،َعنَّا  ، أْمِھْلَنا 
  " . السَّْیِف ،َواللَِّھ  ،َتِفرُّوَن  ،َفِإَذا ، ِفَرارًا ، 

ـًـ  ، ع ـَـ / ج ـَـ / ب ـًـ ، و ـَـ ل/ ل ـًـ ـھ ، ي ـُـ / م ـٍـ / ت ـُـ ، ء ـِـ ج / ت ف ـَـ / ي   
ـِـ / م ـًـ / ع ـِـ ، ھـ ـًـ / ء ـُـ / ل ـًـ / ء ـِـ ، ع ـَـ / ل ـًـ ، ب ـًـ / ط ـِـ / ل ـِـ / ھـ ـِـ م ، و ـَـ / 

، ي ـُـ / غ ـًـ / ر ـُـ ، و ـَـ / ل ـًـ ، ت ـُـ / غ  ت ـَـ / ر ـَـ / ح ـًـ ، ح ـٍـ / ن ـَـ ، ي ـُـ ر / م ـًـ
ـٍـ / ر ـُـ ن  ،و ـَـ / ل ـًـ ، ت ـَـ غ / ز ـُـُ ن ، و ـَـ / ي ـُـ ع / ص ـًـ ، ء ـَـ ل / ل ـًـ ـھ ، و ـَـ 
ـ ي / ي   / ت ـَـ ر / ض ـُـُ ن ، ب ـِـ ل / س ـٍـ / ر ـِـ ، ء ـِـ / ل ـَـ ي / ھـ ـِـ م ، ف ـٍـ ، ء ـَ

ـًـ / م ـِـ ، ح ـَـ / م ـًـ ر / ر ـَـ / ت ـُـ ، ء ـَـ م / ھـ ـِـ ل / ن ـًـ ، ع ـَـ ن / ن ـًـ ، و ـَـ / ء ـِـ / 
ـ ء ،     ـ / ت ـً ـ ش / ش ـِ ذ ـًـ ، ب ـِـ ل / س ـٍـ / ر ـِـ ، ء ـِـ / ل ـَـ ي / ھـ ـِـ م ، ف ـٍـ ، ء ـَ

ـَـ / ت ـُـ ، ء ـَـ م / ھـ ـِـ ل / ن ـًـ ، ع ـَـ ن / ن ـًـ ،  ھـ ـًـ / ذ ـِـ / ھـ ـِـ ، ص ـَـ / ب ـًـ ر / ر
ھـ ـًـ / ذ ـًـ ، ف ـِـ / ر ـًـ / ر ـَـ ن  ، ف ــَ / ء ـِـ / ذ ـًـ ، ت ـَـ / ف ـِـ ر / ر ـُـُ ن ، و ـَـ ل/ ل 

  . ـًـ ـھ ، ء ـَـ س / س ـٍـ / ف ـِـ

ا الم       ي طغى علیھ اطع الت ي األصوات ،والمق وح ؛لیشعر أّن    وھذا التنوع ف قطع المفت

ا  اإلمام ﴿ ﴾ یختار تلك األصوات ،ومقاطعھا التي تلفت بقوتھا االنتباه ،وتستحوذ بمالمحھ

الممیزة األذھان ،وتناسب مضمون نّصھ ،وتشحن معانیھ ،فارضة سیادتھا على المتلقي ،من 

عھا ال ي النصي المقطعي ، فھي أصوات مجھورة ،ومجرى الھواء مالّصوتخالل انسجامھا 

م    ارج الف ى خ روره إل ي م ل ف ھ حوائ ا؛تعترض مع ،  مّم ي الس وح ف بھا وض وة یكس ي وق ف

  .،وتؤثر فیھ  ھازّـّیستطیع أن یمی ،فالمتلقي التصویت

 ًاجاد ،واألصوات  ھ ؛فقد كان في استعمالھ للمقطعتخطب مقاطع تتابع في صعوبةإذ ال 

مقام مقاًال ؛فكذلك لكل  فكما أّن لكّل،في إخراج نسیج مقطعي منسجم یلبي طموحاتھ األدائیة 

م  ،مقال طریقة في أدائھ تناسب المقام الذي اقتضاه  وھذا یعني أن نغمات الكالم في تغیر دائ

،ومن حالة نفسیة إلى أخرى ،وھذا یمنح  آخر ومن موقف إلى موقف،من أداء إلى أداء آخر 

ن      ویكسبھ معنى فھو" یدل على الحالة النفسیة،الكالم روحًا  ًا م د عامًال مھم للمتكلم ،كما یع

  . )١(مییز أنماط الكالم بعضھا من بعض"عوامل توضیح المعاني وتفسیرھا ،وت

                                                
  . ٥٣٤علم األصوات : ١)(
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ي  ما ﴾﴿اإلمام  أبدىلقد  ھ  ف ن  نفس رة ، ةدھش  م ن  وحی ر  م ب  أم إنّ ، غری  أعداءه  ف

بیلھ  في األنبار فیغزون بالشر ،ویدینون فیناصرونھ بالباطل یتمسكون ا  س د  ،فیم  أنصاره  یقع

ن ، عنھ ویفشلون فیخذلونھ الحق مناصرة عن حتى ام  یغضب  نأ الطبیعي  وم ي  اإلم ل  ف  مث

 مقّطعة شدیدة حاّرة ،فتأتي الغضب ھذا من نفسھ في ما كّل تحمل بعبارتھ ،فإذا الموقف ھذا

معانیھا أصواتھا و  ! حتى لكأّن تجمع روعة في اللفظ إلى روعة المعنى وقوتھ وجاللھ ناقمة

ي  وأحداث زمانھ التي تشتعل في قلبھ كما تشتعل ، خوالج نفسھ بالذات وتعابیرھا ھي النار ف

ًا وشعورًا زاخرًا      یظھرفإذا ھو ، موقدھا تحت نفخ الشمال ًا دافق اظ  حس ا      بألف وى م ھي أق

ث الصدق،     یمكن للكلمة رة المرتجلة أن تكون من حی وي الفراسة سریع     ، وعمق الفك ھ ق إن

وس  ،س اإلدراك یقف على دخائل النا ھ بعواطف      ،وأھواء النف وب، زاخر جنان اق القل وأعم

حتى إذا انطلق لسانھ الساحر بما یجیش بھ قلبھ أدرك القوم بما  والفضیلة، واإلنسانیةالحریة 

  .)١( والعواطف الخامدة، یحرك فیھم الفضائل الراقدة 

ھ  نجد و ي ألفاظ م  ف ارة للھم ًا للنصر ،إث د ا، وإنعاش تفق م  س لوب  عمل معھ ف لاأس تعنی

عالو وانیھم  ، تقری ویر ت د تص زھم وبع ن   ،عج یھم م ـبدو عل ان ی ا ك ى  أوم ة عل ارات دال م

راجعھم  زیمتھمت م ، وھ تنھاض ھممھ اوًال اس ة؛مح ة الجھادی ق الفاعلی ھ ، لخل أمًال بتقریع مت

دو  ،ف ھدایتھم إلى طریق الحق ھ     یضع أمامھم صورة الع واقفھم من ا م ل بھ ذّكرھم  ، ،ویقاب وی

  .عن ھزیمة متوقعة  ھیة التي ال تعبر إّالبأعذارھم الوا

ى اإلسالم      ؛دفاعًا عن حق شخصي  ﴾ ﴿ب اإلمام لم تكن حرو ت حفاظًا عل ل كان ب

ام     ، ان خافیًا تحت شعار الحق المعلنوفضحًا للباطل الذي ك اق سمة أعداء اإلم فقد كان النف

﴿ ﴾ذا  أھلھ ھمأّنسلمین یّدعون الحق ویوھمون الم ھمأّن إّال، الذین كان طریقھم الباطل ، ول

  . السیف وكفى بھ ناصرًا للحق سوى حّد﴾ ﴿لم یجدوا من اإلمام 

ًا   ثّم ر       ،ینتقل اإلمام إلى مشھد آخر یتدفق ألم أتي المقطع األخی قمًا ،فی ھ س ویتجرع من

مشیرًا إلى بلوغ  ،المجلجلة ،وذات الفقرات المنسجمة صوتیًا مع ألفاظھا المّدحامًال أصوات 

  :  في التألم ،الحاصل من شّدة االھتمام بأمرھم مع تقصیرھم ،وعدم طاعتھم ألوامرهالغایة 

                                                
  . ٢٩٩-٢٩٧ینظر:اإلمام علي صوت العدالة اإلنسانیة: ١)(
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اِل  ،ُحُلوُم اْلَأْطَفاِل ،َوَلا ِرَجاَل ،َیا َأْشَباَه الرَِّجاِل "  ْم    ،َوُعُقوُل َربَّاِت اْلِحَج ي َل َوِدْدُت َأنِّ َل
َدمًا  َمْعِرَفًة َواللَِّھ َجرَّْت ،َوَلْم َأْعِرْفُكْم ،َأَرُكْم  َدمًا   ،َن ْت َس ُھ   ،َوَأْعَقَب اَتَلُكُم اللَّ ي    ،َق ْأُتْم َقْلِب ْد َمَل َلَق
ًا  ًا  ،َقْیح ْدِري َغْیظ َحْنُتْم َص ًا  ،َوَش اِم َأْنَفاس َب التَّْھَم وِني ُنَغ ي  ،َوَجرَّْعُتُم يَّ َرْأِی ْدُتْم َعَل َوَأْفَس

َم    ،ِإنَّ اْبَن َأِبي َطاِلٍب َرُجٌل ُشَجاٌع  :ْیٌشَحتَّى َلَقْد َقاَلْت ُقَر،ِباْلِعْصَیاِن َواْلِخْذَلاِن ، ا ِعْل ْن َل َوَلِك
َلَقْد َنَھْضُت ،َوَأْقَدُم ِفیَھا َمَقامًا ِمنِّي ،َوَھْل َأَحٌد ِمْنُھْم َأَشدُّ َلَھا ِمَراسًا ،ِللَِّھ َأُبوُھْم ،َلُھ ِباْلَحْرِب 

  "  َوَلِكْن َلا َرْأَي ِلَمْن َلا ُیَطاُع،َقْد َذرَّْفُت َعَلى السِّتِّیَن َوَھا َأَنا َذا ،َوَما َبَلْغُت اْلِعْشِریَن ،ِفیَھا 

دّ فقد ترددت أصوات   اظ : "    الم ي األلف ا  ف َباَه  ، َی اِل  ، َأْش ا  ،الرَِّج اَل  ،  َوَل وُم  ،ِرَج ُحُل
اَتَلُكُم  ، مًا َسَد، َنَدمًا ، َواللَِّھ  ،َأنِّي  ،اْلِحَجاِل ،   َربَّاِت،  َوُعُقوُل ، اْلَأْطَفاِل  ُھ  ،  َق ي   ،اللَّ  َقْلِب

َواْلِخْذَلاِن ، ِباْلِعْصَیاِن ،َرْأِیي ، َأْنَفاسًا ،  التَّْھَماِم  ،َوَجرَّْعُتُموِني ،َغْیظًا ،  َصْدِري  ،َقْیحًا ، 
،  ِفیَھا  ،ِمَراسًا ،  ا َلَھ ،َأُبوُھْم ،  ِللَِّھ ، َلا ،  َوَلِكْن ، ُشَجاٌع ، َطاِلٍب ، َأِبي  ،َقاَلْت ، َحتَّى ، 

،  َلا  ،َلا ،  َوَلِكْن ،السِّتِّیَن ، َعَلى ، َذا ،  َأَنا ،  َوَھا ،اْلِعْشِریَن ، َوَما ، ِفیَھا  ،ِمنِّي ،  َمَقامًا 
  "  ُیَطاُع

ـ ل   ، ي ـًـ  ، ء ـَـ ش / ب ـًـ / ھـ ـَـ  ،ء ـَـ ر / ر ـِـ / ج ـًـ ل ، و ـَـ / ل ـًـ ، ر ـِـ / ج ـً
ح ـُـ / ل ـُـُ / م ـُـ ، ء ـَـ ل ، ء ـَـ ط / ف ـًـ ل ، و ـَـ / ع ـُـ / ق ـُـُ / ل ـُـ ، ر ـَـ ب / ب ـًـ / ت 
ـِـ ، ء ـَـ ل / ح ـِـ / ج ـًـ ل ، ء ـَـ ن / ن ـٍـ ، و ـَـ ل/ ل ـًـ ـھ ، ن ـَـ / د ـَـ /م ـًـ ، س ـَـ / د ـَـ 

ـ ،        ـُـ م/ ـ / م ـًـ ، ق ـًـ / ت ـَـ / ل ـَـ / ك ـُ ـ / ح ـً ـ ، ق ـٍ ـ ل / ب ـٍ ـ ـھ ، ق ـَ ، ء ـَـ ل / ل ـً
ـ ھـ م ـُـُ / ن ـٍـ ، ء ـَـ ت / ت ـِ ص ـَـ د / ر ـٍـ ، غ ـٍـ / ظ ـًـ ، و ـَـ / ج ـَـ ر / ر ـَـ ع / ت ـُـ /

ـ ن  ، و ـَـ ل ، ب ـِـ ل / ع ـِـ ص / ي ـًي م ، ء ـَـ ن / ف ـُـ / س ـًـ  ، ر ـَـ ء / ي ـٍـ / م ـًـ 
/ خ ـِـ ذ / ل ـًـ ن ، ح ـَـ ت / ت ـًـ ، ق ـًـ / ل ـَـ ت ، ء ـَـ / ب ـٍـ ، ط ـًـ / ل ـِـ ب  ، ش ـُـ / 
ج ـًـ ع ، و ـَـ / ل ـًـ / ك ـِـ ن ، ل ـًـ ، ل ـِـ ل / ل ـًـ ـھ ، ء ـَـ / ب ـُـُ / ھـ ـُـ م ، ل ـَـ / ھـ ـًـ ، 

و ـَـ  / ھـ ـًـ ، م ـَـ / ق ـًـ / م ـَـ ن  ، م ـِـ ن / ن ـٍـ ، ف ـٍـ / ھـ ـًـ ، م ـِـ / ر ـًـ / س ـًـ ، ف ـٍـ
/ م ـًـ  ، ء ـَـ ل ، ع ـِـ ش / ر ـٍـ ن ، و ـَـ / ھـ ـًـ ، ء ـَـ / ن ـًـ ، ذ ـًـ ، ع ـَـ / ل ـًـ ، ء ـَـ س 

  / ط ـًـ ع .  / س ـِـ ت / ت ـٍـ ن  ، و ـَـ / ل ـًـ / ك ـِـ ن ، ل ـًـ ، ل ـًـ ، ي ـُـ

رات   في المقاطع المغلقة بنسبة ثلث المقاط المّدوجاء تردد أصوات  ي فق ع الموجودة ف

ة االنغالق           ھذا المقطع  م حال ذا یالئ ة ،وھ اطع مفتوح اقیین مق ین الب ام ،والثلث ة اإلم من خطب

وم ،       ذي یعیشھ ھؤالء الق ق ،ال ت المطب ا ،والجھل ،والتعن اظ       مّم ي ألف ار ف ام  یخت ل اإلم جع
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دّ كلماتھ أصوات  دما ال یجدي  المناسبة لمخاطبتھم ،   الم رب    عن ودد والتق دّ و،الت ًا  اراة الم نفع

وتخاذلھم عن نصرة اإلسالم  ، وتھاونھم في طاعتھ، م في حق اهللایكون ذمھم على تقصیرھ،

  .  بھ ن یستحثھم﴾ أ﴿خیر أسلوب یحاول بھ اإلمام ،

رات األول ي الفق ة ،و  ىفف فة الرجولی نھم ص ى ع َق  نف ال ،وألَح وم األطف فھم بحل وص

ا"  النداء بأداة،وجاء عقولھم بعقول النساء  ي     "ی ن األدوات الت ا م داء   دون غیرھ تستعمل لن

الھمزة ،أو   ب ك ا" ؛ألنّ القری ـ"أیا ،وھی د ك االبعی د أمّ  ھ داء  تع اب الن ب ًا لب تعمل للقری  ،وتس

ا      ة ،والتعجب وغیرھ ي االستغاثة ،والندب لّ  ،)١( ،والبعید ف اره     ولع ي اختی ذه األداة  السر ف ھ

ذه األداة   یكمن في ھ     أّن،و خصیصة ھ ي كالم ادى ف ال"  المن ون   ، "أشباه الرج ن أن یك یمك

ال  دو   الرج ره ،أو البعی ت منب ودین تح ن ذ  الموج ًال ع ھ ،فض ل  ن عن ك التحلی وتل ي الّص

ي ف یتشكل " فصوت الیاء  المّدوألف ،الیاء  األداة من صوتي " ھمن تتشكلالمخرجي الذي 

ى تحت   مّماجوف الفم مترافقًا مع حركة الفك السفلي باتجاه الصدر  ف    یشیر إل ،وصوت أل

وق    مّما، یتشكل في جوف الفم مع حركة الفك الُعلوي إلى األعلى المّد ى ف وحي ، یشیر إل  فی

ة الصعود      للصوتین  ینالمتناقض نالمعنییھذین لة ومحّص، بالعلوِّ واالمتداد ع حرك ق م تتواف

ام ﴿   )٢(فوق من تحت إلى ا اإلم اء   ،وھذا یتالئم مع الحالة التي وصفھم بھ ة اإللق ﴾ وطریق

ن   المس، لإلنساننفى عنھم الرجولیة التي بھا الصورة المعقولة فقد ، ال م تلزمة لصفات الكم

لنفي الكمال  -ھنا –" ال ،إذ األداة "  لیستلزم نفیھا نفي ھذه الكماالت، الحمّیة والغیرة واألنفة

لمًا ،فكأنّ     ،الجنس ؛ألّن الجنس یشمل الكل مؤمنًا كان ال لنفي  ان ،أو مس افرًا ك ًا ،ك ھ أو منافق

﴿﴾ ٣(الرجال هنتم أشباأما نتم لستم برجال واقعًا ،وإّنأ :قال( .  

ي   لكونھا ؛ كحلوم األطفالھ أثبت أّن حلومھم أّن ثّم ة ف ر واقع ا ،  غی م  مواقعھ ى أنھ  بمعن

م   ؛ فذلك تصّور باطل، محمودًا حلمًاالمارقین  مقاومةالجھاد وتصوروا قعودھم عن  ھ حل ألن

،وھذا یستلزم  فھو مستلزم للجبن المجلب للذّم،فكل حلم في غیر موضعھ ، في غیر موضعھ

ًا ولاثبإ أیض ان عق م ل،ھم ت نقص ھ وأّنھ نّعم والترّف ون الت ون یحّب ى  ، ّین تھم عل رون ھّم قاص

ة       ك، ربیة العائدة إلى اللذات الحسیةاألمور الح ي الحجال المزین القعود ف ردات ب النساء المتف

                                                
  . ٣٥٤،والجنى الداني : ٩٢ینظر: كتاب معاني الحروف:١) (
  .     ٢٨ینظر: حروف المعاني بین األصالة والحداثة :٢) (
   . ٣/١٢٩: النقوي،السید محمد تقي  ینظر:مفتاح السعادة في  شرح نھج البالغة ٣)(
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ھ    غافالت عن تدبیر المعاد و، إال االلتذاذ باألمور المحسوسة الالتي لیس لھن ھّم ق ب ا یتعّل م

  . )١(من لوازم قّلة العقل

وت   ف ص ذا الوص ى ھ ان عل ّدوأع ي"  الم واو ف وُم ال وُل،ُحُل فة  ألّن؛"  َوُعُق ا ص لھ

ن تتخطى األسماع إلى شغاف القلوب فتقع أا جعلتھا قادرة على مع حّدتھ تصویتوال متداداال

  األوصاف ازدراًء. شّدأ،وقد القى  فیھ التأثیر البالغ في وجدان المتلقي وشعوره موقعًا

م  أّني لوددت  ومعرفتھم رؤیتھم عدمب؛ محّبتھ ﴾﴿ عرفھم بعدھا م  ل ة ، أرك داً  رؤی  أب

م، رفكم ول ة أع ًال معرف ھ، أص د والّل ّرت لق رفتكم ج ّى مع دمًا عل ئمًا، ن ت، وس ًا وأعقب  حزن

 إلىأي أبعدكم الّلھ من رحمتھ السابقة  الّلھ قاتلكم،إلى الدعاء علیھم ﴾ ﴿عاد  ثّم ، وسدمًا،

ذه     لءویتساعدم معرفتھم ،بمحمد جواد مغنیة ھذا التودد ،ویعلل الشیخ  غضبھ ق ھ ًا عم مبین

ْأُتْم  "  صالح فیھا ،وللناس رضى فیھا ّلھل غایة أیة بھم یبلغ لم﴾ ﴿ ھألّنالشكوى :"  َلَقْد َمَل
 إلى شكوى ھذه ھل" ، َوَجرَّْعُتُموِني ُنَغَب التَّْھَماِم َأْنَفاسًا،َوَشَحْنُتْم َصْدِري َغْیظًا ،َقْلِبي َقْیحًا 

.  الكدر من یصفو ال واحد نفس حتى أبدًا.؟ مثیل من األلم لھذا وھل، ؟ مصدور نفثة ،أم الّلھ

ع  المخلصین  حیاة ھا.إّن.  عجب الو.  ة  م ع  ،والصادقین  الخون ل  م در  أھ اق  الغ ن . والنف  وم

ا  حیف تشكو قبلي الرعایا كانت" :﴾﴿ أقوالھ ي ،و راعیھ وم  إنن ف  ألشكو  الی ي  حی  رعیت
ادة  وھم المقود ،كأنني ام  أّن والسرّ . " الق ع  اإلم ى  یتطل اق  إل و  ، الحق  إحق ل  وحده  فھ  المث

  . )٢(" والرھبة الرغبة ھمتقود ،والناس األعلى

دّ تنوع أصوات  ونرى أّن ى المقصود          الم ة ،عل ا إیحاء ،أو دالل رات ،لھ ذه الفق ي ھ ف

ى فعلى اإلیحاء باالتجاھات الثالثة تدّل وظائف أصواتھا  ؛ألّن ى    األلف إلى األعل واو إل ،وال

لو باتجاه السماء إلى حّیز العصوت یخرجھ  إلى،فالدعاء یحتاج  )٣(األمام ،والیاء إلى األسفل

ذلك داء ك ذا َمِل ،والن ھ ھ از ب وتا یمت داد  الّص تطالة واالمت ن االس ذا ،م ع ھ واو دف موال  األل

یكشف   مّما،)٤( والحسرة ،نحو األمام ،والیاء بطبیعتھ یدل على االنفعال المؤثر في البواطن،

ح في خطابھ ،مع انكسار واضبالدعوة علیھم ووصفھم بما یلیق بھم  اإلمامعن مكنون صدر 

ن الحق    ورھم م ذا جاءت    ،،فضًال عن ذلك ،بیان ضعف نفوسھم وسوء سریرتھم وشدة نف ل

                                                
  . ٣٤٧:الثامن لشارح محقق من أعالم القرن،البالغة  نھج  شرح ینظر: ١)(
  . ١/١٩٢في ظالل نھج البالغة : ٢)(
  . ٩٨ینظر: خصائص الحروف العربیة:  ٣)(
  . ٦٤-٦٣ینظر:تھذیب المقدمة اللغویة : ٤)(
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ا   صوتیًا الكلمات مناسبة لمعانیھا ومنسجمة ع ألفاظھ ا  :"  م ا   ،َی َباَه   ،ََل َدمًا  ، َأْش َدمًا  ، َن ، َس
  ... َوُعُقوُل ، ُحُلوُم ، َجرَّْعُتُموِني َو ،َصْدِري ، َقْلِبي  ،َرْأِیي ، َأنِّي  ،َغْیظًا ، َقْیحًا ، َأْنَفاسًا 

 عنخرجوا ،وه وخذلو، ھلم یلتفتوا إلى قول فھم، تمام شكایتھ منھم إلىیشیر اإلمام  ثّم

،وأقدموا على أمور خارجة عن نظام الرأي  إلیھم ألقيكل رأي  ھ،وما قبلوا منھ طاعت

من قبل اإلمام فأجابھم  فاسدًا ه رأیًافحسبو ھالقوم أّن ھذا من نتیجة رأیھؤالء فتوّھم ، دیدسال

ِإنَّ اْبَن  :َحتَّى َلَقْد َقاَلْت ُقَرْیٌش،ِباْلِعْصَیاِن َواْلِخْذَلاِن ،َوَأْفَسْدُتْم َعَليَّ َرْأِیي  معلًال وموضحًا :"
َأَحٌد ِمْنُھْم َأَشدُّ َلَھا ِمَراسًا َوَھْل ،ِللَِّھ َأُبوُھْم ،َوَلِكْن َلا ِعْلَم َلُھ ِباْلَحْرِب ،َأِبي َطاِلٍب َرُجٌل ُشَجاٌع 

َوَھا َأَنا َذا َقْد َذرَّْفُت َعَلى ،َوَما َبَلْغُت اْلِعْشِریَن ،َلَقْد َنَھْضُت ِفیَھا ،َوَأْقَدُم ِفیَھا َمَقامًا ِمنِّي ،
  " َوَلِكْن َلا َرْأَي ِلَمْن َلا ُیَطاُع،السِّتِّیَن 

ا الثالث   المّدفقد ترددت أصوات  اح       بأنواعھ ین االنفت ا ب ة لھ اطع الحامل ة ،وجاءت المق

بیل إعالئھ ،إذ اتسمت إلى دین الحق ،والجھاد في س ة﴾ في الدعواإلمام ﴿ تجاهاالذي مثل 

أجلى ھ ب ذي ال  دعوت معي ال وح الس وات ذات الوض اظ وأدق األص ا ، األلف ن إنكارھ  وأیمك

دتھم ،وا    التغاضي عنھا ة ،انغالق أفئ ولھم ،وإصرارھم    ،ومثلت المقاطع المغلق الستھانة بعق

  .وتضعف عزیمتھم ،بھ التي تمأل عقولھم ،وكثرة الشُّ

م   ﴾م ﴿رّد علیھ ثّم الحرب    أنّ زعمھ ھ ب م ل أنكر ھ ال عل یھم   ،ف ق     عل ك ،عن طری ذل

لیس فمنھ،  وأقدم فیھا مقامًا،وسألھم عن رجل ھو أشّد ثباتا للحرب منھ االستفھام اإلنكاري ،

تفھام   ثّم، ھالجة منرجل ھو أشد مع -ھناك– نّبھھم على صدق ھذه الدعوى الالزمة من االس

بعھد  ،وھو عشرین إلى آخر عمرهال،بقیامھ في الحرب من حین بلوغ سنھ اإلنكارعلى سبیل 

، بل إّنما ھ على ما تتوّھمھ قریش في حّق ھمن لیس حاصًالھ ّنأھم ،وفساد رأی فقد بّین ، الستین

اوعتھم  دم مط ن ع أ م ھ ؛ نش رأي ال ل ر ال ر  سألّن أث ا یظھ ارج إّنم ي الخ رب ف ي الح دید ف

ود  حاب والجن ة األص دھم ،  بمطاوع الفتھم لقائ یانھم ،ومخ ان ؛ال عص ُمالِعوإذا ك َظِح ل  ف

ى  الصغر  منذ مرات وخاضھا، الحرب مارس﴾ ﴿ عليفاإلمام ، رسةمماوال التجارب  حت

ا  الناس أعلم ،فھو الكبر ا  بھ ى  وبمواقعھ ى  ؟ نتعل  أن یجب  ،ومت ن  وعل ن ، ؟ م  رأي ال ولك

     .  یطاع ال لمن
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وقبل أن نختم ھذا المبحث ،نوّد أن نشیر إلى ،تردد ،وإحصاء كل صوت من أصوات 

وتي دال   وغ ص اد مس ة إیج ة ،ومحاول ي الخطب ة ف د الثالث ام  الم ن اإلم ار م ذلك االختی ي ل ل

  :ة مقاطعقسیمھا ،إذ تشكلت من ثالثلألصوات ،وتوزیعھا على المقاطع ،بحسب ت

ةِ    :" ﴾﴿ فالمقطع األّول :یبدأ من قولھ َواِب اْلَجنَّ ْن َأْب  ... َأمَّا َبْعُد َفِإنَّ اْلِجَھاَد َباٌب ِم
  : األتي على النحو تجاء ،وتردد أصوات المّد  " َوِسیَم اْلَخْسَف َوُمِنَع النََّصَف

  ة .مّر ١٣/ صوت األلف  -

ت الواو المدي ،ویمكن أن نعزو ذلك إلى وقد خال من صو مرات . ٤/ صوت الیاء  -

و  : ة ،وھ ة الخطب اة مقدم اد مراع ھ الجھ ّدوأھمیت وت الم ّیة ص م  ،وخصوص ف ،المتس األل

ھ ، وق ،أقران ي تف اع ،الت ة واالتس ّي   باالنطالقی ام عل د اإلم ة عن ة الجھادی ن المقدم ة م فالغای

؛لذا مّھد الطریق للمتلقي بإیجاد  يالّصوت مإقناع المخاطب ،فضالًً عن الغایة األدائیة لالنسجا

تمالتھ ،وإعداده    ى اس دف إل م ،یھ ي مالئ رة ؛جو نفس ع الفك ًا م ھ إیجابی د تفاعل دث ،قص فیح

وب     ة ،والھدف المطل ا االنسجام بین الرغبة الذاتیة ،واإلمكانات المتاح د   ن،بمس دة صوت الم

ف  مخرج  واتساع، وألینھا أوسعھااأللف ؛ألّنھ  واء  األل ن  رأكث  صوتھ  لھ  مخرجي  اتساع  م

ر لوصول    مّما، صوتھما لھواء والیاء، الواو ان     الّصوت یعطي مساحة أكب ي أذھ ھ ف وتغلغل

ة اللسان     فضًالالسامعین واجتالبھم نحوه ، ة حرك ھ وانخفاضھ ،فصوت    عن عالق ،وارتفاع

یكون أنتاجھ عن طریق إراحة اللسان في قاع الفم ،مع ارتفاع طفیف جدًا لوسطھ في األلف 

ة عدده      اللین جاه منطقتي الغار والطبقات ن قل رغم م ،ولعّل مجيء صوت الیاء معھ على ال

مخرج صوت في النطق من الواو ،ف خّفأ،ألنھ یتسم بتأثیره في البواطن ،والمشاعر ،وألّنھ 

ي الیاء المّدي یحصل عن طریق رفع مقدم اللسان في اتجاه منطقة الغار ،وصوت الواو المّد

ین ،       ینتج عن طریق ر ق الّل ة الطب اه منطق ي اتج فتین  ألّنوفع مؤخر اللسان ف ع   ضم ُت الش م

ا -یكون ھناك تضییق في اإلرسال  وھو غیر مقصود  ف،لواو فیتضّیق المخرج ا ھ   -ھن ،وعلی

م    أسھل الیاءف ذا ل أتِ مخرجًا ،ل ذا   ی ره أن       الّصوت ھ دم ذك ا تق ذا المقطع ،ولم ي ھ ف   ف األل

  . الواو ثّم، الیاء ثّم، رجًامخ أوسعھن

َأَلا َوِإنِّي َقْد َدَعْوُتُكْم ِإَلى ِقَتاِل َھُؤَلاِء " :  ﴾﴿ المقطع الثاني : فیبدأ من قولھ أّما
  : األتي،وتردد أصوات المّد جاءت على النحو  " َفَأْنُتْم َواللَِّھ ِمَن السَّْیِف َأَفرُّ... اْلَقْوِم 

  ة .مّر ٧٦/ صوت األلف  -
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  .مرات  ١٣/ صوت الیاء  -

  مرات . ٩/ صوت الواو  -

ن  اعویمك ي إرج وع ف ذا التن ّد ھ وات الم ي  أص واردة ف راتال ذا المقطع  فق ى  ھ ،إل

على نحو   التي وردت فیھا وتشكلت منھا األلفاظي ،مع الّصوت،وانسجامھا  بالداللة ھاارتباط

وألّن غرض ة ؛غة ،والتعظیم ،واإلشعار باألھمیألّن للمد أسبابًا معنویة منھا: المبالواضح ، ؛

ة  حارة  الصور  الویتقد خیالھ فتعتلج فیھ ، عاطفة اإلمام تثورف الخطبة بدأ من ھنا ،  الممزوج

اء    جّراء األحداث  األلم ،والمأساة ب ا األبری ّرض لھ ي یتع لمین    الت ن المس ك    ؛م وم ذل ن  ویق م

اره  الل اختی ّد ،خ وات الم ا أص ار  ،فوترددھ دفق البح انھ ت ى لس دفق عل بح خطاتت ھ ،فیص ب

ھ   تأثیروال،وصوًال إلى أعماق المتلقي ، صادحًا ھادرًا ع      فتجيء فی ّد منسجمة م أصوات الم

دھا ا ،ومقاص د ، ألفاظھ تعمافق ام  لاس لوب  اإلم ف والأس عالتعنی ك ، تقری ل ذل ار وتمث باختی

رنین   ة ذات ال ات الجزل الي  الكلم وح السمعي ، ، الع ي  والوض زة  الت ا الممی تحوذ بمالمحھ تس

  . األذھانعلى 

َوَلِكْن َلا ...  َیا َأْشَباَه الرَِّجاِل َوَلا ِرَجاَل" :  ﴾﴿ المقطع الثالث : فیبدأ من قولھ أّما
  ،وتردد أصوات المّد جاءت على النحو التالي : " َرْأَي ِلَمْن َلا ُیَطاُع

  ة .مّر ٤٠صوت األلف / -

  مرات . ٤صوت الیاء /  -

  .  مرات ١٠صوت الواو/  -

ي      أن ینطبویمكن  رارة واضحة ف ع م اني ،م ق على ھذا المقطع ماذكر في المقطع الث

من شّدة اھتمامھ بأمرھم مع تقصیرھم ،وعدم  ة؛ألّن فیھ بلوغ الغایة المؤلمة ،الحاصلاإللقاء 

ره   اعتھم ألوام ز ،ط م   ًاتعزی ذلك األل ام     ول ھ اإلم ذي یعیش ي ال ذاب النفس رة ، والع  الحس

د ،م  دّل عل     ،ونحسب أن في تنوع أصوات الم اء ت ات ،فالی د    ىقاصد ونك  هشدة االنكسار عن

وب     دى القل ذیب ص الق لی و االنط ھ نح دفع ب ف ت ار ،واألل ذا االنكس م ھ ى عظ واو عل  ،وال

   یختلج في صدره . ا،ولیعبر عّم

ر أّن   ذا یظھ وت وبھ امص ي خطب اإلم ـدھ ھ تف ن مقاص رجم ع ن  امت ف ع  ،وكاش

ا  تردد أصوات ف، اأغراضـھ ّد ،وتنوعھ ھ أ ، الم ره ل ي االنسجام    ث وت ف ج    الّص ي خطب نھ ي ف

ھ  َم؛ِلالبالغة  ذه األصوات   ا تنماز ب دم وجود         ھ ن الصوامت فع ا م ة میزتھ ة نطقی من طبیع

ة   دى ، االحتكاك عند نطقھا جعلھا أصوات ذات قوة إسماع عالی ن      فم د م ذه األصوات أبع ھ
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وامت ؛ألّن دى الص ادرة عل  م ا ق ّدتھا جعلتھ ع ح ویتھا م دادھا وتص فة امت ى ص ى أن تتخط

 ،وشعوره بعدھا "موصالت شعوریة خاَطباألسماع إلى شغاف القلوب ،فتقع في وجدان الم

  .تھز لھا مشاعره  "

ود   دم وج ك ع ن ذل ًال ع عوبة فض ي ص ابع ف اطع تت ھ مق ا   خطبت تملت علیھ ي اش الت

اد ا؛فقد كان في استعمالھ للمقأصوات المد  ي إخراج    ُاطع ،واألصوات ج ي  النسیج  الف مقطع

جمال وتیًا وا منس ة  مللص ھ األدائی ي طموحات ا؛، ب س  مّم ارة دّق یعك ي االختی تعمال اال ف س

  . ي في النّصالّصوتالنسجام سعیًا ل﴾ علّي ﴿من اإلمام  يالّصوت،والتوظیف 

د  ذا نج ا   ولھ ا ،وتناغمھ ة بترابطھ ج البالغ ب نھ اظ خط جامھا ،أّن ألف وتوانس ي  الّص

اظ ،    الداللي واإلیحاءلنفسي ،كفیلة بأن تنقل القارئ إلى الجو ا ك األلف ھ تل ى  الذي قیلت فی عل

ي بفجوة متسعة     إذ ،واختالف الظروف واألحوال ، زماناألالرغم من تباعد  ال یشعر المتلق

ماعھا   ا ،أو س ان فیھ ا واإلمع ي مطالعتھ ل ف عر  ،ب العواطف  ّنأیش واء ب ك األج یش تل ھ یع

  .واالنفعاالت التي عاشھا من عاصر الحدث 
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د         ُیعدُّ -١ م أج ج البالغة ؛إذ ل ي مجال خطب نھ  – ھذا البحث األول من نوعھ ف

ب         -بحدود علمي  ي الجان ج البالغة ببحث مستقل ف وت من أفرد خطب نھ ي الّص

ع             مّما، ى تتب ي عل ول مبن ذا الق ة ،وھ ة العربی ي المكتب نقص ف ذا ال ّد ھ استدعى س

ك   ،ت عن ساعدي فشمر،واستقصاء في الجامعات العراقیة ، ي ذل  واستعنت اهللا ف

.  

جام    -٢ وم االنس راءة مفھ ادة لق د إع ان التمھی وتك د  الّص ھ عن الل تتبع ن خ ي ،م

افة    أخرین ،وإض دمین ،والمت ة المتق اء العربی اھیم   علم ن مف افتھ م ن إض ا یمك م

دة  ث ب      جدی رج الباح ھ ،فخ ض متعلقات ل بع یاغة ھیاك ادة لص ھ ،وإع  اقتراحعلی

د لال ف جدی جامتعری وت نس جام   يالّص وم االنس ة مفھ ًا بمطابق راه حری وتی ي الّص

ل لمضمونھ  ر سمعي    : تمث ھ أث دیالت تكییفیّ  بأّن لة    لتع ي السلس ة لألصوات ف

ة  ي    الكالمّی ھ الفن اء نّص ي بن ُئ ف ا المنش ق    یوظفھ ة النط یرًا لعملی ؛تیس

بما ،وإیحائھا ،،واقتصاداً في الجھد العضلي ،وبیانًا لداللِة بعض األصوات 

جمًا   یجعلھا تضفي على النّص نمطًا موسیقیًا ،فتجعل منھ نسیجًا قویًا منس

  .  صوتیًا ،یؤثر في متلقي النّص
ك       ن ذل ًال ع ا  فض ا      م ي أھملھ وتي الت جام الّص اھر االنس بعض مظ ة ل ن دالل ث م ده الباح وج

ن إغفالھ   ان   السیما   االدارسون لالنسجام الّصوتي مّمن بحثوا في ھذا الموضوع ،إذ ال یمك د إمك عن

ى     تعلیل وجودھا ،وتفسیرھا ،فالصوت إْن ى المعن ة عل ة اتجاه     ،لم یكن لھ داللة قاطع دّل دالل ھ ی فإّن

  .في ضوء السیاق الذي یرد فیھ،ویثیر في النفس جوًا یھیئ لقبول المعنى ،ویوجھ إلیھ ،ویوحي بھ 
  

ث -٣ ح الباح ي مب أوض عف ث المقط ة ع  ح ة العربی افظ اللغ ف تح اة   كی الل مراع ن خ ا م ى بنیتھ ل

وتاالنسجام   ا؛ يالّص ة     مّم ا الذوقی ع متطلباتھ ا لتنسجم م كیل مقاطعھ ادة تش ى إع ؤدي إل وتی یة الّص

ك       أتي منسجمة متوازنة خفیفة تطرب أفت ى اإلیجاز،فضُال عن ذل د عل ذوق یعتم ذن السامع ؛ألّنھ مت

ة  ة في الكثیر منھا بقصدّی،مع إخراج نسیج مقطعي منسجم یلبي طموحاتھم األدائیة  عیدة عن الكراھ

ل    العربیة اللغة بما تمتلكھ،والثقل ،والخلل ، من مرونة في احتواء المقاطع الطارئة التي تحدث الخل

  المقطعي .ي الّصوت  مفي االنسجا

  

  اخلامتة
 والنتائج
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یم رأى   اق -٤ ة ف    أنّ :ترح الباحث مصطلحًا للتنغ االت صوتیة أدائی ھ     ھ انتق ل فی ذي تكتم ي الكالم ال

ات  اع ،النغم ین االرتف آزر ب اني ،وتت ة المع اض مؤدی ة،واالنخف د التعبیری رح  والمقاص .واجت

  مصطلحین جدیدین لوظائف التنغیم لم یَر من أشار إلیھما من األصواتیین ،أو اللغویین وھما:

ومجال ،:وھذه الوظیفة قد أغفلھا الدارسون األصواتیون في مؤلفاتھم  یةالّصوتالوظیفة  -أ

،على الرغم من أھمیتھا في التمییز بین األسالیب  ،فلم ینّصوا علیھا بالنّص ثھموأبحا،دراستھم 

ة ناشئة من ة موسیقّی،والمقاصد األخرى التي ذكروھا ،وتتمثل وظیفتھا فیما للتنغیم من سمة صوتّی

التنغیم یقوم على التنویعات الموسیقیة في نسق  یة المتنوعة في المنطوق ؛ألنَّالّصوتاالنتقاالت 

  ة المنشئ .قصدّیمع  یتالءمافر أصواتھ منتجة نسقًا منسجمًا صوتیًا فتتض،الكالم 

ا: أّن السائل     وظیفة كسر التوقع -ب ي فكره مسألة       ،: واقصد بھ دما یختلج ف أو المنشئ عن

تالءم معینة یطرحھا بسؤال یرى أّن الجواب یكون بما یراه  ي        ی ة ،ف ة معین ھ بنغم ع فكره وتطلعات م

ة عمّ  حین یأتیھ ا ة المس     لجواب بنغمة مختلف ًا ألھمی ھ وقصده ؛تبع ن أن   ،لة أا توقع والمسؤول ،ویمك

م بالوضوح           ي تتس ار األصوات الت ام یخت ان اإلم د ك ھ المنشئ .فق ذي یلقی ر ال ي الخب ك ف یجري ذل

نصّ      ،السمعي ،وذات التنظیم   ة ال ھ قیم رز فی ذي تب ب ال ھ   والترتی وت وانسجامھ  ،ومدلول ا ي ،الّص  مّم

  ،والجانب الداللي العمیق .   على الجانب التنغیمي اإلیقاعي المنسجم الالفت في النّصانعكس 

  

ھ        -٥ ر أّن أدخل الباحث عنوانًا طالما ُوِجَد في أبحاث القرآن الكریم ،أال وھو مصطلح الفاصلة ،غی

جْ   -بحدود علمھ  -لم یّطلع ع ،ورأى على من بحثھ في مجال النثر الفني ،وكان المبحوث فیھ ھو السَّ

ج   الباحث في ضوء األدلة الّصوتیة الداللیة المتوافرة لدیھ ،والنصّیة الروائّیة أن یدخلھ في خطب نھ

ھ ا   ًا   قالبالغة ،فیكون أّول من بحث فیھ في نّص نثري فني ھو خطب نھج البالغة ،وعلی رح تعریف ت

ا  للفاصلةجدیدًا  ة ،ویحسن    الّصوت األخیر من الكلمة التي ینتھي بھا تمّثل :بأّنھ معنى الجمل
 یعّد الفاصلة لتحدید الجملة رأس على الوقوف أّنومن فوائده   . السكوت عند الوقف علیھا

  . أماكنھا من الكلمات لتمّكن آخر مظھرًا

ریم     رآن الك اث الق ال أبح ي مج ا ف ر إلیھ م ُیش دة ل یمات جدی ث تقس راح الباح ن اجت ُال ع فض

ا: ،وجدت مصادیقھا في خطب نھج البالغة م دّرجي    نھ ھ مجيء     النسق الفاصلي الت ،ویقصد ب

ى            ن المھموس إل ى المھموس ،أو العكس م ور إل ن المجھ نظم م أصوات الفواصل بنسق م

  المجھور .
  



 
 

 
 

 
 ٣٣١  

 

  البحث ونتائجه خامتة 

ى     -٦ ة ُتعن ج البالغ الجرسكانت خطب نھ وت ب اع ، يالّص ھ ،واإلیق المعنى اعنایتھ  ومحاكات د ، ب فق

ین  تضم  اتي ال ذات الجرس الموسیقي   ألفاظاً  ادفتیھ  ب ذي  زالممیّ  محاك ره    ،ال ي ینسحب أث  نصّ  ف

ا   ا ،أو جملھ ة ،أو فقراتھ ن مكنونھ    ، الخطب ف ع ي الكش ھم ف داللي اویس جامھا  ال وت ،وانس ي الّص

ي   ،ف ام عل د اإلم اظ عن ا   ﴾﴿األلف ى داللتھ ق إل ق الطری ن تش ى  م وافر عل ام یت اة ،فاإلم دون معان

زن ا       الّصوت ة تخت ن روحھ طاق ھ م ة حركیّ      بشكل بارع یسبغ علی نح الطبیع ى م ة عل درة الكافی ة لق

  . یة ،وقیمھا الجمالیةالّصوتحیة ،ویعود ذلك إلى معرفتھ الواسعة بأسرار اللغة 

ات السابقة    ول: إنّ  ووفق المعطی ن أن نق اة   یمك وت المحاك ي ترسمھا      : یةالّص ھي الصورة الت
اء    ین إیح ھ  الّصوت األصوات في ذھن المتلقي ،من خالل الربط ب ي     وداللت ى ف ى المعن عل

  وترتیبھ على نحو معین في اللفظ .،ضوء معطیات السیاق الوارد فیھ ،ووفق تشكیلھ 

  

أتي           ي أثرالّصوتیؤدي االنسجام  -٧ ج البالغة الخطابي ،وی ّص نھ ي ن اظ  ف ي تناسق األلف ًا ف ًا مھم

نصّ          ،االنسجام  ارة ،أو ال رة ،أو العب ي الفق اظ المتجانسة ف دد األلف ن تساوي ع دد   والتناسق م ،أو ع

ا   ،ھا ت األلفاظ المتشاكلة ،أو بعضأصوا ي محتواھ وت وإن اختلفت ف تم    الّص یاقیة ،وی ا الس ي ودالالتھ

ن   ك م ة ،و  ذل كیالتھ المتنوع ھ وتش الیب      ألوان خیر األس ة ،وتس جمة المحكم ة المنس یاغة الفنی الص

اال ة منھ داللي   :مبدع ى ال ار المعن ل إظھ ن أج اس ،م ن الجن ي ،ف ي أذن المتلق أثیره ف ادة ت وزی

ھ اإلمام علي ﴿ جاءت ألفاظ فقد،واستعذابھ لھ ،  ًارت جوّ وفّ ،تحمل عناصر موسیقیة     ﴾ في خطب

  . على تحقیق األثر الذي یسعى إلیھ اإلمـام تساعد خاصًا

  

ة منشئھ     شاع التوازي في خطب نھج البالغة ،و  -٨ د عنای ذا الشیوع یؤك واالنسجام  ،بالموسیقى   ھ

ھ  لغ  ؛ألنَّ علیھافي الرونق الخاص ضي الذي یالّصوت ن طراز خاص     ة خطب ة موسیقیة م  ذات نغم

وت ،فمبدأ التوازي یقوم على المجاورة ،واالنسجام  ر      الّص ي النث أكثر والسیما ف ین ،ف ین بنیت ذا   ي ب ،ل

وازي عمّ    وم الت ة    ا عررأینا توسعة مفھ اء العربی ھ علم د    ،ف ف جدی راح تعری تالءم واجت ة    ی ع القیم م

ھ ﴿    الّصوتو،الفنیة  اظ  خطب ا ألف ع بھ التوازي   ﴾،یة التي تتمت وت ف لّ  ھو  :ي الّص لفظة   أن تكون ك

ة   من ألفاظ  لّ  الفقرات ،أو الجمل األول مساویة ،أو معادل اظ     لك ل   لفظة من ألف رات ،أو الجم الفق
ترتیب ،وغالبًا الفاصلة. أي أن یكون منسجمًا صوتیًا ،ووزنیًا ،وفاصلیًا ،والفي الوزن التالیة لھا 

ى .      ى روح المعن اظ عل ّین ،مع الحف ار ّنأ وتب ام ﴿  اختی اظ  ﴾ اإلم ي، وضوحٍ  ّلك ب ىجلّ تیلأللف  ف

ھ الواسع     ةالمالئم ةاللفظاستاللھ  ن معجم ى والنسق   یل؛م وت تجل نظِّ  الّص ذي ی ات م ي ال لیجعل  ؛ الكلم



 
 

 
 

 
 ٣٣٢  

 

  البحث ونتائجه خامتة 

یجًا ا نس ًا  منھ ًا قوی وتیًا ،متوازی جمًا ص ًا ،و،ومنس ؤثرًاوداللی یًا  م ي نفس ي المتلق ًا ،،ف اء وجمالی فج

  . ي بأنماط متنوعةالّصوتالتوازي 

  

ى ي الّصوتاالنسجام عن والمخالفة ،ثلة مماكشف الباحث في مبحث ال -٩ ع     الداعي إل ي دف ة ف الرغب

ؤدي      المتجاورة  صواتاألتأثر ب السلسلة الكالمیة نحو االنسیاب واالسترسال ُأثرًا ی بعض ت بعضھا ب

ي الصفة    ین   أ، أو المخرج ،إلى التقارب ف ة ب وت و المخالف اثلین الّص رفض     ین المتم ة ت ة العربی ،فاللغ

وع األصوات ل فتن ل الثقی ن أجل؛ التماث ق األأ م ضصوات ن تنس ع بع ھا م جا  بعض ل االنس  مبفع

ي ا   تیسیرًا لعملیة النطق ؛ي الّصوت د العضلي  ،واقتصادًا ف ذي       لجھ ى ال ى روح المعن اظ عل ع الحف م

  . إیصالھ للمتلقي ﴾ ﴿یرید اإلمام 

  

ي النطق    ،ي الّصوتالسعي لتحقیق االنسجام واإلبدال بعیدین عن ،لم یكن اإلعالل  -١٠ ف ف والتخفی

فإّنھا عرضة  ،فأصوات العّلة ملحقة بھا الھمزة إذا وجدت في صیغة صرفیة ضمن منظومة معینة ،

ا              ألن تك ذلك یطرأ علیھ د العضلي ،ل ن الجھ د م ى المزی ا إل اء النطق بھ ي أثن اج ف ون مستثقلة ،تحت

ع بعضھا       ،لیزول الثقل ،تعدیالت  ة منسجمة م عن إغراء المؤدي     ،فضالً وتصبح أصواتًا متناغم

اط          ى الرب اظ عل ع الحف ي النطق ،م ًا للسھولة ف وت بإقامتھ صوتًا مكان صوت آخر ؛طلب ین  الّص ي ،ب

ة  ي ُیالّصوتالمبدل منھ ،ذلك أّن الرباط  الّصوتو،المبدل  الّصوت وت ومئ إلى العالق ة  الّص یة المتأتی

ذه الظواھر       ا یدّلم أو الصفة،المخرج  من ة ھ ى وجود أھمی وت عل یة المقتضیة لسالمة النطق    الّص

  القائمة على قوانین تفرضھا الحاجة إلى النطق .وانسجامھ ،وتیسیره ،

  

یة التعاملیة المھمة على مستوى الصوامت في خطب نھج الّصوتم من المظاھر اإلدغا ُیعدُّ - ١١

برز سمات االنسجام الذي نال حظًا وافرًا من أ منھ ّني ،ألالّصوتالبالغة التي یتجّلى فیھا االنسجام 

ي بین األصوات المتجاورة ،إذ الّصوتتحقیق االنسجام ؛الغرض من اإلدغام ،و اھتمام العرب

إلى تحقیق االنسجام بینھما عن طریق أو متجانسین ،أو متقاربین ،ین متماثلین یسعى كل صوت

،واالنسجام اللغة العربیة تكره توالي األمثال في الكالم ،فنلجأ لإلدغام طلبًا للخفة  اإلدغام ؛ألنَّ

  ي .الّصوتوالتیسیر في عملیة األجراء ،التخفیف  :فالغرض منھ قصدي ھوي ،الّصوت

ج البالغة     الّصوتدد شّكَل التر -١٢ ي خطب نھ ھ بعض     انسجامًا صوتیًا ظاھرًا ،ب   ي ف ازت ب ا انم م

ن         ا م ع بینھ ا یجم ة ،وم ن إیحاء ،أو دالل األصوات من خصائص مخرجیة ،أو صفاتیة ،مع مالھا م

ا ،ویشارك    الّصوتیة التي ینتمي لھا الّصوتروابط ، في إطار العائلة  ،لتتعاضد األصوات فیما بینھ



 
 

 
 

 
 ٣٣٣  

 

  البحث ونتائجه خامتة 

ي استعمال أصواتھ     اآلخر لتشكیل ھذا االنسجام ،فقد كان اإلمام علي ﴿كل صوت مع  ًا ف ﴾ حاذق

ا   ،وطرق صیاغة تردیدھا ،بما یناسب الموقف ،والحالة الشعوریة التي كان ع مراعاة    یعیش فیھ ،م

ان     ل زم ي ك اطبین ف ال المخ ر      ،ح داعي غی ق الت اء بطری ًا ،إذ ج ده متكلف ن تردی م یك ان ؛فل ومك

ي    ف المتالمتكّل اظ الت ي األلف ساوق مع السیاق الذي تأتي فیھ لیعمل انسجامًا صوتیًا نصیًا مترابطًا ،ف

  ھ:بأّن يالّصوتللتردد  تعریف جدید حتراقتشكل منھا ،وخرج الباحث بای

سمعي في النّص یقوم على إعادة تشكیل ،وتوزیع أصوات من عائلة صوتیة في  أثٌر
ًا ،فت  ،فتسھم في انس النّص تتساوق مع السیاق الذي تأتي فیھ ي  جامھ صوتیًا وداللی ؤثر ف

ھ          ًا واضحًا یستشعره ویتذوق ًا موسیقیًا ،وجرس اه نغم المتلقي ،وتجلب انتباھھ ،مانحة إی
ان    ل زم ان  ،،بما یناسب الموقف ،والحالة الشعوریة ،في ك ق غرض المنشئ    ؛ومك لتحقی

  ي في النّص .الّصوتوطموحاتھ األدائیة ،سعیًا لالنسجام ،
  



  
  
  
  
  
  

    

  





 
  
  

  

 
 ٣٣٥  

 

  واملراجع املصادر 

 أ

 
  

  .  

  
 

     /ة (      ١أبحاث في أصوات العربیة ،د. حسام سعید النعیمي ، ط ة العامَّ ،الناشر:دار الشؤون الثقافی
  . ١٩٩٨آفاق عربیة ) ، بغداد ، 

           /د ،ط لیمان العب د س دخل لغوي أسلوبي ،د.محم ي الشعر الجاھلي م ة ف ر ،الناشر: دا  ١إبداع الدالل
  م . ١٩٨٨مصر ، –المعارف 

 دال و، اإلب ب أب وّي الطّی ـ ٣٥١ :ت( اللغ ق ،) ھ ّز : تحقی دین ع وخي ال ر:  ، التن اتالناش  مطبوع
  . ط٠د  م١٩٦٠-ھـ١٣٧٩، بدمشق العربي العلمي المجمع

 دیثي  خدیجة : سیبویھ  كتاب في الصرف أبنیة ة  منشورات الناشر:،١ط ، الح داد  ، النھضة  مكتب  ، بغ
  .م ١٩٦٥

  وم ي عل ان ف رآناإلتق یوطي ( ت  الق دین الس الل ال افظ ج ق :  ٩١١ :، للح ـ ) ، تحقی دھ  يأب محم
  . م١٩٧٤ ـ ھـ١٣٩٤ مصر ،– للكتاب العامة المصریة الھیأة:  الناشر ،١،ط/ إبراھیم الفضل
        ي ة ف ة اللغوی ي البنی وتي ف جام الص ر االنس رآن أث ان ، ط     الق د حسَّ دوى محم ریم ، د. ف  ، ١الك

  م .  ٢٠١١ھـ ـ  ١٤٣٢عالم الكتب الحدیث ، إربد ـ األردن ، الناشر:
  ي حسین الفحام ،ط/     ةـالغــھج البــنفي  يالقرآناألثر اس عل  ١دراسة في الشكل والمضمون ،د.عب

  م .٢٠١٠ -ھـ ١٤٣٠،الناشر:العتبة العلویة المقدسة ،
  د   الناشر: ، ١، ط أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة ، د. فوزي الشایب عالم الكتب الحدیث ، إرب

  م . ٢٠٠٤ھـ ـ ١٤٢٥ـ األردن ، 
 ،  ھـ١٤١٨ –قم  –،الناشر :جماعة المدرسین ٢ط االحتجاج ،الشیخ الطبرسي 
      ي(ت ثم البحران ن می ي ب ن عل ثم ب دین می ال ال یط)، كم الكین (الوس باح الس ار مص ـ)،٦٧٩:اختی  ھ

  .)د.ت(، إیران، مجمع البحوث اإلسالمیة، مشھدالناشر:
  د حسین           القرآناإلدغام الكبیر في د الكریم محم ق د.عب ازني ،تحقی ن العالء الم الكریم ،أبو عمر ب

  الكویت ،(د.ت) .–،الناشر :مركز المخطوطات والتراث والوثائق  ١،ط/
              ینا ( ت ن س د اهللا اب ن عب ي الحسین ب ي عل رئیس أب ـ )   ٤٢٨أسباب حدوث الحروف ، للشیخ ال ھ

ة بدمشق     ١قیق : محمد حسَّان الطیَّان ،یحیى میر علم ،ط/تح ة العربی ،الناشر:مطبوعات مجمع اللغ
  م . ١٩٨٢ -ھـ  ١٤٠٣، 
 ، ة رار البالغ اني ( أس اھر الجرج د الق ھ ٤٧١:تعب ق علی ـ) ،عل ححھ: ھ ا   وص د رض ید  محم رش

  م . ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٩،ة، بیروت لبنان یملدار الكتب الع الناشر:،١،ط/
 را ة رأس و - العربی ات أب اري البرك ق ،) ـھ٥٧٧:ت( االنب ر.د:  تحقی الح فخ دارة ص  ق

  .م١٩٩٥ ، بیروت – الجیل دار:  الناشر، بدمشق العربي العلمي المجمع مطبوعات:،الناشر١ط/
  دین إسماعیل   ،األسس الجمالیة في النقد العربي عرض وتفسیر ومقارنة ،الناشر:دار   ٣ط/،د.عز ال

  م .١٩٨٦العراق ، –ة الشؤون الثقافی
 /ـ  ١٤٢٨غّزة ،  –،الناشر:دار المقداد للطباعة   ٤أسس الدرس الصرفي ،د.كرم محمد زرندح ،ط ھ

  م .٢٠٠٧-
    .ق : د ة وتعلی د ُأسس علم اللغة ، ماریوباي ، ترجم ار عمر ، ط    أحم ب ـ   الناشر:  ، ٨مخت علم الكت

  م . ١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٩القاھرة ، 



 
  
  

  

 
 ٣٣٦  

 

  واملراجع املصادر 

 ب

    ین التح ة ب وات العربی ي ،   أص عید النعیم ام س ات ، د. حس ة ،   الناشر: وُّل والثب ت الحكم لة بی سلس
  م . ١٩٨٩جامعة بغداد ، 

 /م. ١٩٦٨مصر ، –،الناشر:مطبعة الكیالني  ٢أصوات اللغة ،د.عبد الرحمن أیوب ،ط  
 /م .١٩٩٦-ھـ١٤١٦مصر ،–،الناشر:مكتبة وھبة  ٣أصوات اللغة العربیة ،د.عبد الغفار ھالل ،ط  
 د       ، الناشر : ٤. إبراھیم أنیس ، ط دات اللغویة ،واألص د عب ة محم و المصریة ، مطبع ة االنجل مكتب

  م .  ١٩٩٩الكریم حسَّان ، 
 ، ة ، اإلسكندریة ـ مصر ،     الناشر: د. زین كامل الخویسكي ،األصوات اللغویة دار المعرفة الجامعی

  م .  ٢٠٠٧
 تیتیة ، ط  األصوات اللغویة ( رؤیة عضویة ونطقیة وفیزیائی الناشر:   ، ١ /ة ) ، د. سمیر شریف اس

  م .  ٢٠٠٣دار وائل للنشر ، عمان ـ األردن ، 
 د  بكر  أبو:النحو في األصول ن  محم ن  سھل  ب دادي  النحوي  السراج  ب ق )ھـ ٣١٦ت: (البغ . د: ،تحقی

  . م١٩٨٨ ، بیروت – الرسالة مؤسسةالناشر: ،٣ط الفتلي، الحسین عبد
  ات ال ى الدراس واء عل ا ،ط/  أض ایف خرم رة ،د.ن ة المعاص ة  ١لغوی وطني للثقاف ر:المجلس ال ،الناش

  م .١٩٧٨الكویت ،–والفنون 
 و ،الباقالني ، القرآن إعجاز د  بكر  أب ن  محم ب  ب ن  الطی د  ب ن  محم ر  ب ن  جعف م  ب ـ) ٤٠٣(ت:القاس  ، ھ

  م .١٩٥٤ ، القاھرة – المعارف دار: الناشر ، ١،ط/ صقر أحمد السید:  تحقیق
ب الحدیث    ، ١الطیبي ،ط/ أحمدورفونولوجي في التواصل اللساني ،د.االقتصاد الم الم الكت  الناشر :ع

  م .٢٠١٠بیروت ، –
 ( دراسة صوتیة ) د ، الناشر :  آمال ، التقاء الساكنین في اللغة العربیة س  الصید أبو عجیلة محم مجل

  م .  ٢٠٠٨الثقافة العام ـ لیبیا ، طباعة : دار قباء الحدیثة ـالقاھرة ـ مصر ، 
  /دلس   ١اإلمام علي صوت العدالة اإلنسانیة ،جورج جرداق ،ط ان   –،الناشر:دار األن –بیروت/لبن

  م .٢٠١٠النجف ،
    /ي ،ط اظم القزوین د ك ید محم د ،الس ى اللح د إل ن المھ ي م ام عل ور  ٢اإلم ة الن ،الناشر:مؤسس

  م .١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣بیروت ، –للمطبوعات 
   واع الب دني(     أنوار الربیع في أن ن معصوم الم ي ب ادي     ١١٢٠ت:دیع ،السید عل ق شاكر ھ ـ) ،تحقی ھ

  م .١٩٦٩ -ھـ١٣٨٩النجف االشرف ، -،الناشر :مطبعة النعمان  ١شكر ،ط/
    :ن ھشام األنصاري،(ت ق:   ٧٦١أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ،تألیف جمال الدین ب ـ) ،تحقی ھ

 م. ١٩٨٠ـ لبنان، الجدیدة،بیروت الناشر:دار الندوة ،٦محمد محي الدین عبد الحمید،ط
) م. ١٩٩٨، بیروت – العلوم إحیاء دار:  الناشر، ٤، ط/ھـ)٧٣٩ت:اإلیضاح ، للخطیب القزویني  

 

 

 

          ي اقر المجلس د ب یخ محم ة الش ار ، العالم ة األطھ ار األئم درر أخب ة ل وار الجامع ار األن ت (،بح
 م.١٩٨٣ھـ ـ١٤٠٣، الناشر مؤسسة الوفاء ،بیروت ـ لبنان،)ھـ  ١١١١:
     واب ، ط د الت اھرة ،     ٣بحوث ومقاالت في اللغة ، د. رمضان عب ة الخانجي بالق ـ   ١٤١٥، مكتب ھ

  م .   ١٩٩٥ـ
    /لطان ،ط ر س د ،د.منی یل وتجدی دیع تأص كندریة    ١الب ارف باإلس أة المع ر  –،الناشر:منش مص

  م .١٩٨٦،



 
  
  

  

 
 ٣٣٧  

 

  واملراجع املصادر 

 ت

    الیب وء أس ي ض دیع ف رآنالب ین،ط/   الق اح الش د الفت ریم،د. عب ي،   ١الك ر العرب ر: دار الفك ،الناش
  م.٢٠٠٩ -ھـ ١٤١٩القاھرة،

  رآن بدیع ن   الق ي ، ألب ـ)  ٦٥٤ت:( األصبع  أب ق ، تح١ط/ھ د شرف    قی ي محم ة  الناشر:   ،،حفن مطبع
  م . ١٩٥٧،مصر  - القاھرة 

   ة      ١شیخ ،ط/ البدیع والتوازي، د.عبد الواحد حسن ال ة اإلشعاع الفنی مصر  –،الناشر:مكتبة ومطبع
  م .١٩٩٩-ھـ ١٤١٩،
  ي ، محمد  قیقھـ) تح٧٩٤ ت:، بدر الدین محمد بن عبد اهللا الزركشي ( القرآنالبرھان في علوم  أب

  ھـ .١٣٩١ ، بیروت - المعرفة دار:  الناشر، ١،ط/الفضل إبراھیم 
  ان و الحسین إسح   البرھان في وجوه البی راھیم   ، أب ن إب ب ،(ت   اق ب ن وھب الكات ق   ٢٧٢:ب ـ) ،تحقی ھ

  م .١٩٦٧-ھـ١٣٨٧العرق ، –الناشر :جامعة بغداد / ،١،ط مطلوب ،د.خدیجة الحدیثي أحمد:د.
 /م ١٩٥٢مصر،  -، الناشر:مطبعة مخمیر٢بالغة أرسطو بین العرب و الیونان ،إبراھیم سالمة ، ط

.  
 ا  أسسھا  العربیة البالغة ا  وعلومھ د ، وفنونھ رحمن  عب ن  ال ة  حسن  ب داني  َحَبنََّك : الناشر  ، ١،ط/ المی

  . م ١٩٩٦ - ھـ ١٤١٦ ، دمشق – القلم دار
   /ب،ط د المطل ارف   ٢بناء األسلوب في شعر الحداثة، التكوین البدیعي، د. محمد عب ،الناشر:دار المع

  م.١٩٩٥القاھرة،  -
    ان ي البی وتي  ف اء الص ن شرش   يالقرآنالبن د حس دكتور محم ر:، ١، ط/ر ، ال ة  الناش دار الطباع

  م . ١٩٨٨ ،القاھرة  -المحمودیة 
 ب  عالمالناشر: ،١ط ، حسان تمام. د:  القرآن روائع في البیان اھرة  – الكت ـ  ١٤١٣، الق م  ١٩٩٣-ھ

.  
 ، ن  بحر الجاحظ (      أبوالبیان والتبیین ان عمر ب ـ)  ٢٥٥ت:عثم ق ھ وزي  المحامي :  تحقی  عطوي  ف

  .م١٩٦٨ ، بیروت – عبص دار: الناشر ، ١،ط/
  

  
  

 
   یض الس ي الف ألیف أب اموس ، ت واھر الق ن ج روس م اج الع دي  ت یني الزبی ى الحس د مرتض ید محم

  (د.ت). الھدایة دار(د.ط) ، الناشر ، المحققین من مجموعة،تحقیق  )ھـ١٢٠٥ت: ،(
      ، وھري اد الج ن حم ماعیل ب حاح) ، إس روف بالص ة (المع حاح العربی ة وص اج اللغ ت

ق :  ).ھـ ٣٩٣ت( د ،تحقی ا  محم ان ،        ٤، ط/یوسف  زكری روت ـ لبن ین ، بی م للمالی ، الناشر: دار العل
١٩٩٠. 

 ، القاھرة ،(د.ت). –،الناشر:دار نھضة مصر  ٢٤حسن الزیات ،ط/ أحمدتاریخ األدب العربي  
 ، ( قراءة ُأخرى )اد ، ط   تجاور الصوامت في العربیة اظم عن ة تموز ـ دمشق    ، ١/ د. جواد ك  مطبع

  م .  ٢٠١١، 
 /ي     ٣تحلیل الخطاب الشعري ،استراتیجیة التناص ،د.محمد مفتاح ،ط افي العرب ،الناشر:المركز الثق

  م .١٩٩٢المغرب ، –
   د اء،التفاعل")،د. ُمحمَّ ي الشعر:"الكثافة،الفض وتیة ف ة الص عري (البنی اب الش ل الخط تحلی

  م.١٩٩٠،  ١العمري،الناشر: الدار البیضاء ،ط/
  ذكرة ذھبي (ت:  ت دین ال مس ال د اهللا ش و عب اظ ،أب ـ٧٤٨الحف راث  ١) ،ط/ھ اء الت ،الناشر: دار إحی

  ھـ .١٣٧٤بیروت /لبنان ، –العربي 



 
  
  

  

 
 ٣٣٨  

 

  واملراجع املصادر 

  ألدب وي ل ب اللغ دیع ،ط/   التركی د الب تیطقا،د.لطفي عب ة واالس فة اللغ ي فلس ث ف ر:دار  ١بح ،الناش
  م .١٩٨٩-ھـ ١٤٠٩الریاض ، –المریخ 

  ي الل وتي ف كیل الص ة ) ، التش ا العربی ة( فونولوجی ة العربی ر  غ ة : د. یاس اني ، ترجم لمان الع د. س
دَّة ـالسعودیة    الناشر: ، ١ /المالَّح ، ومراجعة : د. محمد محمود غالي ، ط النادي األدبي الثقافي ـ ج

  م .  ١٩٨٣ھـ ـ  ١٤٠٣، 
     :ان (ت ن النعم د ب ن محم د ب د ،محم یخ المفی ة ،الش ادات اإلمامی حیح اعتق ـ) ،ط/٤١٣تص  ٢ھ

  م .١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤بیروت/لبنان ، –،الناشر:دار المفید للطباعة 
       وش ، ط ب البكُّ م األصوات الحدیث ، د. الطیِّ ة    ٢التصریف العربي من خالل عل ،الناشر: المطبع

  م .  ١٩٨٧العربیة  ـ تونس ، 
 /القاھرة - ر الجامعات،الناشر:دا ١التطور الصوتي في األلفاظ أسبابھ وظاھره ،د.محمود عكاشة ،ط

– ٢٠٠٩ .  
  م٢٠٠٢-ھـ ١٤٣٢، دار الشروق القاھر،الناشر:١٦ط/،سید قطب ، القرآنالتصویر الفني في.  
  م٢٠٠٠الناشر:دار وائل ،األردن ، ،١/عمایرة ،ط أحمدتطبیقات في المناھج اللغویة ،د.إسماعیل.  
  ة ة   التطبیق الصرفي ، د. عبده الراجحي ، الناشر:دار المعرف م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠مصر ،  -الجامعی

.  
  ور وي  التط اھره  اللغ ھ  مظ ان ، وعلل د  رمض واب  عب ر:  ، ٣/،ط الت انجي  مكتبةالناش اھرة  الخ  بالق

  . م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧
        د ان عب ھ : د. رمض ق علی حَّحھ وعلَّ ھ وص ر ، أخرج ة ، برجستراس ة العربی وي للغ ور النح التط

 م .١٩٩٤-ھـ  ١٤١٤بالقاھرة ، ، الناشر : مكتبة الخانجي  ٢التواب ، ط/ 
  :اري ، ط    ٨١٦التعریفات ، علي بن محمد الجرجاني ،( ت راھیم األبی ق : إب ـ )،تحقی ، الناشر :  ١ھ

  ھـ . ١٤٠٥بیروت ،  -دار الكتاب العربي 
        اب سیبویھ ) ، د. عادل ي كت راءة ف التعلیل الصوتي عند العرب في ضوء علم الصوت الحدیث ( ق

  م .  ٢٠٠٩ھـ ـ  ١٤٣٠،الناشر: دیوان الوقف السني ـ بغداد ،  ١ /اني ، طنذیر بیري الحسَّ
 /ة    ١التعلیل اللغوي عند الكوفیین ،د.جالل شمس الدین ،ط ة الجامعی مصر   –،الناشر:مؤسسة الثقاف

  م .١٩٩٤،
     ل ي خلی ل : حلم د الخلی وتي عن ر الص ر:، ١،ط/التفكی ة  الناش ة الجامعی كندریة-دار المعرف ،  اإلس

  .م١٩٨٨الفنیة للطباعة والنشر ، لناشر:ا
 /م.١٩٨٦،الناشر:عالم الكتب،بیروت ،  ٢التكریر بین المثیر والتأثیر،د. عز الدین علي السید ،ط  
 ) ي ب القزوین ة ، الخطی وم البالغ ي عل یص ف ـ) ٧٣٩:تالتلخ ق ،ھ داوي تحقی د ھن د الحمی د.عب

  م .٢٠٠٩  -ھـ ١٤٣٠بیروت ،–:دار الكتب العلمیة ،الناشر٢،ط/
  د العزاوي    د.الكریم ، القرآنالتنغیم اللغوي في ان   ،الناشر: سمیر وحی  ،األردن –دار الضیاء ، عم

  م. ٢٠٠٠
      /ي ،ط عد عل ي ،د.أس ة للعالیل ة اللغوی ذیب المقدم ان   ١تھ ر:دار النعم ان ،–،الناش ـ ١٣٨٨لبن  -ھ

  م .١٩٦٨
 د ك ، توضیح المقاص ن مال ة اب رح ألفی الك بش نوالمس ن ب رادي ،(ت :  الحس م الم ـ) ٧٤٩أم  قاس ھ

اھرة،     ١،تحقیق : عبد الرحمن علي سلمان ،ط ي الق ـ ـ   ١٤٢٢، الناشر:دار الفكر العرب  م.،٢٠٠١ھ
  .م  ١٩٨٥دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الناشر:

 راث الشیعة  ،الناشر: ١،ط/ السید محمد الحسیني الشیرازي  ،  توضیح نھج البالغة  ، طھران  -دار ت
  . ھـ١٣٨٥



 
  
  

  

 
 ٣٣٩  

 

  واملراجع املصادر 

 ج

 ح

  

      اوي رؤوف المن د ال د عب اریف)، محم روف بالتع اریف (المع ات التع ى مھم ف عل  (ت:)التوقی
  ھـ. ١٤١٠بیروت ـ دمشق ،  -،الناشر :دار الفكر ١)،تحقیق :محمد رضوان الدایة ،طھـ١٠٣١

 ، لقاھرة ،( د.تالناشر: مكتبة غریب ـ ا تیسیر اإلعالل واإلبدال ، عبد العلیم إبراھیم. (  
 یر بعة ،  التیس راء الس ذاھب الق ي م عید  ف ن  س ان ب رو عثم و عم دانيأب ـ ) ٤٤٤ :( ت ال  ،١،ط/ ھ

  .م  ١٩٨٥دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الناشر:
   

  
 

 ف اهللا   قیق ر الجرجاني ، تحھ،الخطابي ،عبد القا ،الرّماني القرآنثالث رسائل في إعجاز د خل ،محم
  م . ١٩٦٨،دار المعارف بمصر الناشر :، ٣ط/والدكتور محمد زغلول سالم ،

  
 
 

        دي ھالل، الناشر:دار اھر مھ د العرب ،د. م جرس األلفاظ وداللتھا في البحث البالغي والنقدي عن
  م.١٩٨٠العراق ،  -الرشید للنشر

  اب ي الخط یة ف ارة النفس ات اإلش ز ،ط/القرآنجمالی ال عزی الح م ان  ١ي،د.ص ر:دار الزم ،الناش
  ع ،(د.ت) .للطباعة والنشر والتوزی

  ردة ة المف ة ،القرآنجمالی دی وف ،ط/ أحم ر ، ٢یاس ي دار: الناش ق – المكتب ـ ١٤١٩ ، دمش  - ھ
  . م١٩٩٩

      د ، ط ق الحم ي توفی ي النحو ،د. عل ان ، دار         الناشر:  ، ١ /الجمل ف روت ـ لبن مؤسسة الرسالة ـ بی
  م .  ١٩٨٤ھـ ـ  ١٤٠٤األمل ـ إربد ـ األردن ، 

    ي حر داني ف م المرادي ، (ت :      الجنى ال ن أم قاس اني ، الحسن ب ق : فخر    ٧٤٩وف المع ـ )،تحقی ھ
ل ، ط/    دیم فاض د ن اوة ،ومحم دین قب ة    ١ال ب العلمی ر : دار الكت روت ،  -، الناش ـ ـ      ١٤١٣بی ھ

 م . ١٩٩٢
   فدي ( ت ك الص ن أیب ل ب دین خلی الح ال دیع : ص م الب ي عل اس ف ان الجن ق : ٧٦٤ :جن ـ ) ، تحقی ھ

  م .١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧بیروت ، -اشر: دار الكتب العلمیة،الن ١/، طسمیر حسین حلبي 
      ـساجقلي زاده ( ت ب ب ي الملقَّ ر المرعش ي بك ن أب د ب ل ، لمحم د المق ة   ١١٥٠ :جھ ـ ) ، دراس ھ

  م .  ٢٠٠٨ھـ ـ  ١٤٢٩ـ عمان ، دار عمار  الناشر: ، ٢ /وتحقیق : د. سالم قدوري الحمد ، ط
  
 

 
   ي ة الدسوقي ، ت : ط      حاشیة الدسوقي على مغن د عرف ب ، الشیخ مصطفى محم ، الناشر :   ١اللبی

  م . ٢٠٠٨دار مكتبة الھالل ، بیروت ـ لبنان ، 
    ي (قطب حدائق الحقائق في شرح نھج البالغة:الشیخ أبو الحسن محمد بن الحسین بن الحسن البیھق

ھ رغ من دري) (ف دین الكی ـ) ، ط ٥٧٦ :ال ة الناشر:، ١/ھ ج البالغ ة نھ م ،  - ونشر عطاردمؤسس ق
  ھـ. ١٣٧٥

 د الكریم دراسة صرفیة صوتیة ،د.   القرآنتتفعل وتتفاعل في  ءحذف تا دي، ط  أحم اھرة  ١/ھری ، الق
  م .١٩٩٩مصر ، –،الناشر:مكتبة الخانجي 

 ین األص ــ روف المعـــ ح اب العرب     داثةـالة والح ـاني ب اس ،الناشر:اتحاد الكت ن عب ق  –،حس دمش
  م .٢٠٠٠،



 
  
  

  

 
 ٣٤٠  

 

  واملراجع املصادر 

 خ

 د

 

 

 
 دین  تقي ، األرب وغایة األدب نةخزا ي  ال ن  عل د  ب ق  ، الحموي  اهللا عب  /١،ط شعیتو  عصام :  تحقی

  م . ١٩٨٧ ، بیروت – الھالل ومكتبة دار:  الناشر،
 ق  ،)ھـ ٣٩٢ت:( جني بن عثمان الفتح أبو:  الخصائص د : تحقی ي  محم ب  ،دار٢ط ، النجار  عل  الكت

  .١٩٥٢-المصریة
 م ١٩٩٨دمشق ،  –،حسن عباس ،الناشر:اتحاد الكتاب العرب  ھاخصائص الحروف العربیة ومعانی

.  
  
      :ي (ت ھ القم ن بابوی ین ب ن الحس ي ب ن عل د ب ر محم و جعف دوق ،أب یخ الص ـ) ٣٨١الخصال،الش ھ

  ھـ .١٤٠٣قم المقدسة /إیران ، –،الناشر:جماعة المدرسین  ٢،تحقیق :علي اكبر غفاري ،ط/
  
  

    
  

  اء ال د علم وتیة عن ات الص د ، ط الدراس دوري الحم انم ق د ، د. غ ر: ، ٢ /تجوی ار ـ      الناش دار عم
  م .  ٢٠٠٧ھـ ـ  ١٤٢٨عمان ، 

 ة ، الدرا اء العربی د علم راھیم اُألصیبعي ، ط  سات الصوتیة عن ادي إب د الھ د الحمی ر: ، ١عب  الناش
راث اإلسالمي ـ طرابلس ،             ى الت اظ عل ة الحف دعوة اإلسالمیة ولجن ة ال ـ ـ   ١٤٠١منشورات كلی  ھ

  م .  ١٩٩٢
 ا وتی تالدراس اوي ،ط/   ةالص ام البھنس دیث ،د.حس وتي الح درس الص رب وال اء الع د علم  ١عن

  م . ٢٠٠٥مصر ، –،الناشر:مكتبة زھراء الشرق 
  ، ي عید النعیم ام س ي ، د. حس ن جن د اب وتیة عن ة والص ات اللھجی ر: الدراس ورات وزارة  الناش منش

  . م  ١٩٨٠الثقافة ـ الجمھوریة العراقیة ، 
 ة ة بالغی لة   دراس جع والفاص ي الس د ،ط القرآنف واد محم د الج ة ،د.عب م  ١/ی ر:دار األرق  –/ ،الناش

  م .١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣مصر ،
          /د ،ط د المقصود محم ي ضوء اللسانیات الوصفیة ،د.عب ة الصرفیة ف دار    ١دراسة البنی ،الناشر ال

  م . ٢٠٠٦-ھـ ١٤٢٧بیروت ، –العربیة للموسوعات 
 و ة الص وي ، د. دراس دت اللغ اھرة ،        أحم ب ـ الق الم الكت ر: ع ر ، الناش ار عم ـ ـ      ١٤٢٥مخت ھ

  م .  ٢٠٠٤
 /الكویت ،(د.ت). –،الناشر:مؤسسة الصباح ١دراسات في علم أصوات العربیة  ،د.داود عبدة ،ط  
       ش ، ط د اهللا دروی م الصرف ، د. عب ي عل ة        الناشر:  ، ٣ /دراسات ف ب الجامعي ـ مك ة الطال مكتب

  م .  ١٩٨٧ھـ ـ  ١٤٠٨مكرمة ـ السعودیة ، ال
 ان          ١٦ /دراسات في فقھ اللغة ، د. صبحي الصالح ، ط روت ـ لبن ین ـ بی م للمالی ، الناشر: دار العل

  م .  ٢٠٠٤، 
  م ١٩٦٩بیروت ، –،الناشر:دار الشرق العربي  ٤محمد االنطاكي ،ط/،دراسة في فقھ اللغة  
  ة ، ج وات العربی م أص ي عل ادي ،  دروس ف الح القرم ة : ص ى العربی ھ إل انتنیو ، نقل ر: ان ك  الناش

   م. ١٩٦٦والبحوث االقتصادیة واالجتماعیةـ الجامعة التونسیة ،  مركز الدراسات
 م .١٩٨٤ ، المصریة االنجلو مكتبةالناشر: ،٥/،ط أنیس إبراھیم.د ، األلفاظ داللة  



 
  
  

  

 
 ٣٤١  

 

  واملراجع املصادر 

 ر

 س

 ش

 ر  

 ة یاقیة الدالل د الس ویین عن ف. د، اللغ وش عواط طفىا كن ر:،١،ط لمص یاب دارالناش ة الس  للطباع
  .٢٠٠٧ ، لندن ـ والتوزیع شرنوال
 /ة    ١الداللة الصوتیة في اللغة العربیة ،د.صالح سلیم الفاخري ،ط ة الجامعی  –،الناشر:مؤسسة الثقاف

  م . ٢٠٠٧مصر ،
 /م . ١٩٨٥عّمان ، –،الناشر:دار الضیاء ١الداللة اللغویة عند العرب ،د.عبد الكریم مجاھد ،ط  
 ھ  قدمو جمھدور الكلمة في اللغة ، استیفن اولمان ، تر ق  ل ھ ،  وعل د بشر     د. علی ال محم ،الناشر  كم

  م . ١٩٧٥ ،مكتبة الشباب :
 /م. ١٩٨٧بیروت ، -،الناشر:دار الكتب العلمیة ١دیوان الفرزدق ،،شرح علي فاعور،ط  

  
  
 

  ، ور   أحمدرصف المباني في شرح حروف المعاني القي ،( ت:  عبد ن ق  ٧٠٢الم ـ) ، تحقی د : ھ  أحم
 : مجمع اللغة العربیة بدمشق ،(د.ت).) ، الناشرمحمد الخراط ، (د.ط

            :ق ب القیسي، تحقی ي طال ن أب د مكي ب و محم تالوة: أب ظ ال د الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لف  أحم
  .  م ١٩٩٦ ،األردن  -عمان  -دار عمار  الناشر: ، ٣ط/  حسن فرحات ،

 ھـ .١٤٢٠ –قم  –،الناشر :جماعة المدرسین ١ه) ط١١١١ضة المتقین ،الشیخ المجلسي(ترو  
  
 

  ز
  

       )اري م األنب ن القاس د ب و بكر محم ق: د. حاتم    ٣٢٨ت:الزاھر في معاني كلمات الناس، أب ـ)، تحقی ھ
  .١٩٩٢ھـ  ١٤١٢بیروت ،  –مؤسسة الرسالة  الناشر:،١/صالح الضامن، ط

 
  
  
  
  

 
  
 

 ى ال اق عل اق ، الس و الفاری ا ھ اق فیم دس تاني    أحم ا البس ره توم ي بنش ر :عن دیاق ،الناش ارس الش ف
  مصر ،(د.ت). –،مكتبة العرب 

   اع ي اإلیق راءة ف نص ق حر ال وري القرآنس ارة المنص د زی د الواح اء  ي ،د.عب ر:دار الفیح  –،الناش
  م .٢٠١٣ -ھـ ١٤٣٤بیروت ،

  ي ن جن راب ، الب ناعة اإلع رُّ ص ـ)٣٩٥(ت:س قتح ، ھ ن.د:  قی داوي حس ر،  ١،ط/ ھن  دار: الناش
  م .١٩٨٥ ، دمشق – القلم

     اجي (   ال–سر الفصاحة ن سنان الخف ـ)  ٤٦٦ت:ب ة     ١،ط/ھ ب العلمی روت ،   –،الناشر: دار الكت بی
  ھـ .١٤٠٢-١٩٨٢

  
 



 
  
  

  

 
 ٣٤٢  

 

  واملراجع املصادر 

 ص

 
 

   ،رف ن الص ي ف رف ف ذا الع دش الوي ،ط/ أحم دى   ٢الحم وار الھ ارات أن ة انتش  –،الناشر:مؤسس
  م .٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤إیران ،

             د ل ، لمحم ن عقی ق شرح اب ل بتحقی اب منحة الجلی ھ كت ك ، ومع ن مال شرح ابن عقیل على ألفیة اب
  م .  ١٩٨٠ھـ  ـ  ١٤٠٠دار التراث ـ القاھرة ،  :لناشر، ا ٢٠ /محیي الدین عبد الحمید ، ط

  ، افي ول الك رح أص دراني ، (ت ،   ش الح المازن د ص ولى محم ح ١٠٨١الم بط وتص ـ )، ض یح . ھ
ان ،     ١السید علي عاشور ، ط/ روت ـ لبن ـ  ١٤٢١الناشر : دار إحیاء التراث العربي ، بی م ٢٠٠٠ھ

.  
 ، ھـ )،تحقیق : الدكتور صاحب  ٦٦٩أبو الحسن بن عصفور االشبیلي ،( ت : شرح جمل الزجاجي

  م . ١٩٨٠أبو جناح ، الناشر : دار الكتب ، جامعة الموصل ، 
   ن الحاج افیة، اب رح الش ترابادي    ش ن االس ن الحس د ب دین محم ي ال   ب رض

د      ھـ)، تحقیق : محمد نو الحسن الز٦٨٦ :(ت د الحمی دین عب د محي ال زاف ومحم  الناشر:  ،١/، طف
  م.١٩٨٢بیروت،  -ةدار الكتب العلمی

   د ب )،تحقیق ھـ ٦٨٨ن الحسن االسترابادي ،( ت:   شرح الكافیة في النحو ، تألیف رضي الدین محم
 . م ١٩٧٨ - ـھ ١٣٩٨ لیبیا، - یونس قار جامعة، الناشر :  ١، ط: یوسف حسن عمر 

  وي ( ت یش النح ن یع ل ، اب رح المفصَّ ر ،    ٦٤٣ :ش یخة األزھ ھ : مش ق علی حَّحھ وعلَّ ـ ) ، ص ھ
  عنیت بطبعھ ونشره : إدارة الطباعة المنیریة ـ مصر ، ( د . ت ) . 

       د ي الحدی ن أب ج البالغة، اب ي  شرح نھ ـ)،  ٦٥٦: (تالمعتزل ق ھ د :  تحقی د  محم  ،النمري  الكریم  عب
  . م١٩٩٨ - ھـ١٤١٨، لبنان/  بیروت - العلمیة الكتب دار:  شراالن ، ١/ط
 ، ان         ١/السید عباس الموسوي ، طشرح نھج البالغة روت ـ لبن ، الناشر : دار الرسول األكرم ، بی

  م . ١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٨، 
     ج البالغة ، كم ي     شرح نھ ن عل ثم ب دین می ي ، ال ال ـ) ، ط ٦٧٩(ت : البحران ر   ٢/ھ ، الناشر : دفت

  ھـ .١٤٠٤إیران ،  -قم  –نشر الكتاب 
 رح ج  ش ة ل  نھ رن البالغ الم الق ن أع ق م اردي ،ط/  محق ز اهللا العط ق ،عزی امن ،تحقی ر  ١الث ،الناش

  إیران ،  -ھـ ١٤١٧:مؤسسة نھج البالغة ،
 ري ة النمی ي حی عر أب وري ،  ش ى الجب ھ ،د.یحی ھ وحقق اد  ١ط/،جمع ة واإلرش ر:وزارة الثقاف ،الناش

  م .١٩٧٥القومي ،دمشق ،
  
 
  

 
 

 ان       الناشر:، ١ /الصرف وعلم األصوات ، د. دیزیرة سقَّال ، ط روت ـ لبن ة ـ بی دار الصداقة العربی
  م .  ١٩٩٦، 
    ي األعظم املي    ، الصحیح من سیرة النب ر مرتضى الع ادي ،ودار    ٤،ط/ السید جعف ،الناشر:دار الھ

  م .١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥لبنان ، -بیروت–سیرة الم
  ، ة درَّة األلفیَّ رح ال ي ش فیَّة ف فوة الص ن    الص النیلي ، م روف ب ن المع ن الحس راھیم ب دین إب ي ال تق

ري ، ط/   ، تحقیق : علماء القرن السابع الھجري  الم العمی ة  الناشر:  ،١د. محسن بن س مطابع جامع
   ھـ . ١٤٢٠ـ  ١٤١٩ُأم القرى ـ السعودیة ، 



 
  
  

  

 
 ٣٤٣  

 

  واملراجع املصادر 

 ظ

 ع

 ط 

 ي  ا وي ف وت اللغ رآنلص ریم  ، الق غیر    د.الك ى الص ین عل د حس ر:، ١ط/محم ؤرخ  الناش دار الم
  م . ٢٠٠٠،بیروت  - العربي
 /روت ،   ١الصوتیات والفونولوجیا ،مصطفى حركات ،ط ـ  ١٤١٨،الناشر:المكتبة العصریة ، بی  -ھ

  م .١٩٩٨
  

  
  

  وم  البالغة  ألسرار  الطراز ائق  وعل ى، اإلعجاز  حق ن  یحی ن  حمزة  ب ي  ب ن  عل راھیم  ب یني إب  ،الحس
  . ھـ ١٤٢٣ ، بیروت – صریةالع المكتبة: الناشر، ١،ط/ )ھـ٧٤٥: ت( العلوّي

  
 
  

 
 

       .ي ، د ي النحو العرب ف ف د ظاھرة التخفی ي ، ط  أحم ة ـ       ١ /عفیف دار المصریة اللبنانی ، الناشر : ال
  م .  ١٩٩٦ھـ ـ ١٤١٧القاھرة ، 

 مصر   -،الناشر :الدار الجامعیة  ١لغوي ، د. طاھر سلیمان حمود ، ط/ظاھرة الحذف في الدرس ال
  م .١٩٩٨،

  
 

 
 

   /اد ،ط ود العق ي    ١عبقریة اإلمام علي ،عباس محم اب العرب روت ،  -،الناشر:دار الكت ـ  ١٣٨٦بی  -ھ
  م .١٩٦٧

       بور د الص ق : د. عب ب وتحقی یش ، تعری ري فل د ) ، ھن وي جدی اء لغ و بن حى ( نح ة الفص العربی
  م .  ١٩٨٣دار المشرق ش م م ـ بیروت ،  الناشر:، ٢ /اھین ، طش
        ، اھین بور ش د الص ة : د. عب ب ودراس المبرج ، تعری ل م وات ، برتی م األص ر: عل ة   الناش مكتب

  م .  ١٩٨٥الشباب ـ القاھرة ، 
  ، اھرة ،        الناشر:  علم األصوات ، د. كمال بشر ع ـ الق ب للطباعة والنشر والتوزی  ١٤٢٠دار غری

  م .  ٢٠٠٠ھـ ـ 
          ومي ـ اء الق ة ، الناشر:مركز اإلنم ة ) ، د. بسام برك ة العربی ام ( أصوات اللغ م األصوات الع عل

  م .  ١٩٨٨لبنان ، 
   وري ، ط ان ـ       الناشر:  ، ٢ /علم أصوات العربیة ، د. محمد جواد الن دس المفتوحة ـ عمَّ ة الق جامع

  م . ٢٠٠٣
 اني     ١كا) ،د.عصام نور الدین ،ط/علم األصوات اللغویة (الفونیتی ر اللبن روت   –،الناشر:دار الفك بی

،١٩٩٢ .  
      دي الموسوي ، ط اف مھ ة ، د. من داد ،      الناشر:  ، ٣ /علم األصوات اللغوی ة ـ بغ ب العلمی دار الكت

  م .  ٢٠٠٧
    /اجي ،ط ة ن ة ،د.روع ة العربی م األصوات ،وأصوات اللغ اب ١عل ة للكت ة الحدیث  -،الناشر:المؤسس

  . ٢٠١٢لبنان ،



 
  
  

  

 
 ٣٤٤  

 

  واملراجع املصادر 

 غ

 ف

      اني ب مع ي كت م األصوات ف رآنعل ع ـ         الق دي ، دار ُأسامة للنشر والتوزی ال َكاصد الزی ، د. ابتھ
  م .  ٢٠٠٥عمَّان ـ األردن ، 

    ـھر ، ط ادي ن ة ) ، د. ھ ب    الناشر:  ، ١ /علم األصوات النطقي ( دراسات وصفیة تطبیقی الم الكت ع
  م .  ٢٠١١ھـ ـ  ١٤٣٢الحدیث ـ إربد ـ األردن ، 

  روت ،  –،الناشر :دار العلوم العربیة  ١حسن المراغي ،ط/ أحمدعلم البدیع ،د.محمد ـ  ١٤١١بی -ھ
  م .١٩٩١

 ، م . ١٩٩٨، الناشر:دار أزمنة ـ عمَّان ،  ١ /د. عبد القادر عبد الجلیل ، طعلم الصرف الصوتي  
  دین ،ط/ علم وظائف اني     ١األصوات اللغویة ( الفونولوجیا) د.عصام نور ال ر اللبن ،الناشر:دار الفك

  . ١٩٩٢بیروت ، –
   ي ك المطلب ة ،د.مال ز ،مراجع ف عزی ل یوس یر،ترجمة ،د.یوئی ان دي سوس ام ،فردین ة الع م اللغ عل

  . ١٩٨٥بغداد ، -،الناشر:دار أفاق عربیة ،العراق ١،ط/
    ارئ ة للق ة مقدم م اللغ عران ،ط/   عل ود الس ة   ١العربي،د.محم ة العربی ر:دار النھض  -،الناش

  . ،(د.ت)بیروت
  
  
  

  
  

 ،دیث ب الح د غری و محم دینوري   أب ة ال ن قتیب لم ب ن مس د اهللا ب ـ)، تحقیق:د.٢٧٦:(تعب د اهللا ھ عب
  .١٣٩٧بغداد ،  –مطبعة العاني  الناشر:،١/الجبوري، ط

 
 

 
 

  م .٢٠٠٠-ھـ ١٤٢١األردن ، –،الناشر:دار عّمار ٢ط/،محمد الحسناوي ، القرآنالفاصلة في  
         ن سھل العسكري (ت د اهللا ب ن عب و ھالل الحسن ب ـ)   ٣٩٥:الفروق اللغویة ،أب ، تحقیق:مؤسسة  ھ

 ھـ.١٤١٢قم ،  -، الناشر:جامعة المدرسین ١النشر اإلسالمي، ط/
  َم ا ،وب ل ،حول   الفصاحة مفھومھ ي الفی ق عل ة ،د.توفی ا الجمالی ق قیمھ ة اآلدابتتحق ات كلی ة -ی جامع

  م.١٩٨٥-ھـ ١٤٠٥الرسالة السابعة والعشرون ،–الكویت ،الحولیة السادسة 
 ھ ات فق امیة اللغ ارل -الس ان ك ة -بروكلم دكتور ترجم ان: ال د رمض ر:التواب عب  جامعة،الناش

  .م١٩٧٧ -السعودیة -الریاض
  م.١٩٨٧-ـھ١٤٠٧الموصل ، جامعة  ،الناشر: ١ط/د. كاصد یاسر الزیدي ،،فقھ اللغة العربیة  
  م.١٩٦٤ ،بیروت –دار الفكر الناشر:،٢،ط/فقھ اللغة وخصائص العربیة ، محمد مبارك  
 م . ١٩٥٤،مصر  - ،الناشر:دار الفكر العربي١،ط/ فن الجناس ،علي الجندي  
 لقاھرة ا–،الناشر:مكتبة اآلداب  ٢،ط/ ،د.السید خضر یة دراسة بالغیة داللیة فواصل اآلیات القرآن

  . م ٢٠٠٩-
  د رزق شعیر ،ط/   القرآنالفونولوجیا وعالقتھا بالنظم في  –،الناشر:مكتبة اآلداب   ١الكریم ،د.محم

  م. ٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩مصر ،
    ة ة ( دراس وات اللغوی ي األص ة ) ،د.    ف دِّ العربی وات الم ي أص ي ،  ف ل المطَّلب ب فاض ر:غال  الناش

  م .  ١٩٨٤عراق ، منشورات دار الشؤون الثقافیة والنشر ـال



 
  
  

  

 
 ٣٤٥  

 

  واملراجع املصادر 

 ق

 ك

  ة  ،في البحث الصوتي عند العرب داد      الناشر: ، ١،ط/د. خلیل إبراھیم العطیَّ دار الجاحظ للنشر ـ بغ
  م .  ١٩٨٣، 
     ل ل اللغوي ،د. خلی د في التحلی دكتو     أحم تاذ ال دیم األس ایرة ، تق اني ، ط    رعم ،  ١/سلمان حسن الع

  م .١٩٨٧ھـ ـ ١٤٠٧األردن ،  -الناشر : مكتبة المنار 
      : ة ، (ت د جواد مغنی ة ، الشیخ محم ج البالغ الل نھ ي ظ ارات   ١/م) ، ط١٩٨١ف ، الناشر : انتش

  ھـ . ١٤٢٧كلمة الحق ، قم ـ إیران ، 
 
 

 
 

  راءات اھین     القرآنالق بور ش د الص دیث ، د. عب ة الح م اللغ وء عل ي ض ة ف ة  ،١،ط/ی ر : مكتب الناش
  م .  ١٩٦٦الخانجي بالقاھرة ، 

  ورَّاق    ١ /الصرف صوتیة بین القدماء والمحَدثین ، د. سعید محمد شواھنة ، طالقواعد ، مؤسسة ال
  م .  ٢٠٠٧للنشر والتوزیع ـ عمان ـاألردن ، 

 ون ،ط/  قضایا الشعریة،رومان یاكوبسن ،ترجمة محمد الولي ال  ،الناشر:دار ت  ١،ومبارك حن  –وبق
  م .١٩٨٨المغرب ،

 

 
  
 

   د اهللا ب دیع، عب اب الب زكت ـ٢٩٦(ت ن المعت ھ،      )ھ ارس علی ة والفھ ق المقدم ره وتعلی ى بنش ،اعتن
  م .١٩٨٢-ھـ ١٤٠٢بیروت ،–،الناشر:دار المسیرة  ٣اغناطیوس كراتشفوفسكي، ط/

، د السالم   ھـ ) ، ١٨٠ :سیبویھ أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ( تالكتاب تحقیق وشرح : د. عب
ارون ، ط  د ھ ر: ، ٢ /محم ة الخ  الناش اض ،            مكتب اعي ـ الری ر ، دار الرف اھرة ـ مص انجي بالق

  م .  ١٩٨٢ھـ ـ  ١٤٠٢
    : وي ، (ت اني النح ى الرم ن عیس ي ب ن عل و الحس و، أب ي النح دود ف اب الح ـ)،تحقیق : ٣٨٤كت ھ

وب،ط  ف یعق طفى جواد،ویوس دكتور مص ة ١ال حافة والطباع ة للص ة العام -،الناشر:المؤسس
  م.١٩٦٩-ه١٣٨٨العراق،

 د   قیقھـ) تح٣٩٥(ت: الحسن بن عبد اهللا بن سھلھالل العسكري  أبون ،كتاب الصناعتی ،علي محم
  م .١٩٥٢/ ،الناشر:عیسى البابي الحلبي وشركاه١،ط/محمد أبو الفضل إبراھیم و البجاوي

    : وي ، (ت اني النح ى الرم ن عیس ي ب ن عل و الحس روف ،أب اني الح اب مع ق : ٣٨٤كت ـ )،تحقی ھ
دة ـ السعودیة ،       ٣ل شلبي ، ط/ الدكتور عبد الفتاح إسماعی   -ھـ ١٤٠٤، الناشر : دار الشروق ، ج

 م.١٩٨٤
   ا ا وحججھ ب القیسي        الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھ ي طال ن أب د مكي ب ي محم (ت: ، ألب

ـ ٤٣٧ ان ، ط    ) ھ دین رمض ي ال ق : د. محی ر: ، ٣ /، تحقی روت ،         الناش الة ـ بی ة الرس مؤسس
  م .  ١٩٨٤ھـ ـ  ١٤٠٤

 روف      كم ھ المع ن بأبوی ین ، ب ن الحس ي ب ن عل د ب ر محم و جعف یخ أب ة ، الش ام النعم دین وتم ال ال
، الناشر : مؤسسة النشر اإلسالمي ،     ١ھـ)،تحقیق : علي اكبر غفاري ، ط/٣٨١بالصدوق ،( ت: 

 ھـ .١٤٠٥التابعة لجماعة المدرسیین بقم المشرفة ،
  



 
  
  

  

 
 ٣٤٦  

 

  واملراجع املصادر 

 ل

  م

  
  

  
 ري ،( ت :    ، أبو ا باللباب في علل البناء واألعرا ن الحسن العكب ق :   ٦١٦لبقاء عبد اهللا ب ـ) تحقی ھ

 م.١٩٩٥ھـ ـ ١٤١٦دمشق ،  -، الناشر : دار الفكر ١،ط/ طلیمات مختار غازيالدكتور 
 ة  الدارالناشر:  ، ١ط/، مطر العزیز عبد. د،  الحدیثة اللغویة الدراسات ضوء في العامة لحن  القومی

  .    م١٩٦٦ ، القاھرة - والنشر للطباعــــة
 اھرة  - الشرق  زھراء مكتبة،الناشر  ٢/ط ، التواب عبد رمضان.د: اللغوي والتطور العامة لحن  الق

  ٠م٢٠٠٠ ،
      /تیتیة ،ط نھج ،د.سمیر شریف س ة والم دیث   ٢اللسانیات،المجال والوظیف ب الح  –،الناشر:عالم الكت

  م .٢٠٠٨ -ھـ ١٤١٩األردن ،
 ة ة.خ: اللغ د:  فندریس،ترجم دواخلي دالحمی عب د، ال اص ومحم ر:، القص ة الناش و مكتب  االنجل

  م .١٩٥٠ ، المصریة
 ة ین  اللغ ة ب فیة  المعیاری ام،د. والوص ان  تم ر : ٤/ط، حس الم ،الناش ب ع اھرة  الكت ـ  ١٤٢١ الق  -ھ

   ٠م٢٠٠٠
 ، ة للكت      الناشر: اللغة العربیة ( معناھا ومبناھا ) ، د. تمَّام حسَّان أة المصریة العام اب ، مطابع الھی

  م .  ١٩٧٣
 داع ةاللغ اد واإلب ي  مب لوب العرب م األس اد  ئ عل كري عی ر  ١/،ط ،د.ش ر:دار الفك اھرة –،الناش الق

 م .١٩٨٨،
 ائز حسون ،(د.ط)     ٣٩٢(ت : ،أبو الفتح عثمان بن جني ، العربیة في اللمع ق : ف ـ ). تحقی ، ١،ط/ھ

  م .١٩٧٢ ، الكویت -  الثقافیة الكتب دار:  الناشر
  

  
  

 
 ي ادئ مب ة ،اف انیات العام ارتینيأللس ھ م ة ،د. ندری د،ترجم و ،ط أحم اق ،١/الحم  -الناشر:دار األف

  م .١٩٨٥دمشق، 
  داني النیسابوري(ت   أحمدمجمع األمثال، أبو الفضل ى     ٥١٨:بن محمد المی د محی ق: محم ـ)، تحقی ھ

 دار المعرفة، بیروت، د.ت. الناشر:،١،ط/ الدین عبد الحمید
 ي     المحتسب في تب ن جن ا ، الب راءات واإلیضاح عنھ ـ ) ٣٩٢،(ت : یین وجوه شواذ الق ق :   ھ ، تحقی

لبي ، ط  ماعیل ش اح إس د الفت ف ، د. عب دي ناص ي النج ر ، ١ /عل اف وزارة: الناش س-األوق  المجل
  م. ١٩٩٥ -ھـ١٤١٥، اإلسالمیة للشئون األعلى
       /اكي ، ط د األنط رفھا ، محم ا وص ة ونحوھ وات العربی ي أص یط ف رق   ٣المح ر: دار الش ،الناش

  بیروت ، ( د . ت ) . -العربي 
   ، ة ي اللغ یط ف اد،  المح ن عب احب ب ـ٣٨٥ت:(الص ق )ھ یخ،تحقی د الش ن محم  آل حس

  . م ١٩٩٤- ھـ١٤١٤ - لبنان/  بیروت - الكتب عالم ،الناشر:١/،طیاسین
 دخل ى الم م إل وات عل ة أص انم.د، العربی دوري غ د ق ر:١،ط/ الحم ي عالمجم مطبعة،الناش  -العلم

  .م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣العراق 
  .ع ـ    ، الناشر:١محمود فھمي حجازي ،ط/مدخل إلى علم اللغة ، د دار قباء للطباعة والنشر والتوزی

  القاھرة ، ( د . ت ) .  



 
  
  

  

 
 ٣٤٧  

 

  واملراجع املصادر 

          /واب ، ط د الت اج البحث اللغوي ، د. رمضان عب ة ومنھ م اللغ ة    ٣المدخل إلى عل ، الناشر : مكتب
  م . ١٩٩٧ھـ ــــ  ١٤١٧ القاھرة ، -الخانجي 

  /ماني ،ط وان القض انیات ،د.رض ى اللس دخل إل ث ١م ر:جامعة البع ة  -،الناش ة العربی الجمھوری
  م .١٩٨٩-١٩٨٨السوریة ،

 ابي    ٢ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو ،د.مھدي المخزومي ،ط مدرسة الكوفة ،الناشر:مصطفى الب
  م . ١٩٥٨مصر ، -الحلبي
 ـ) ٩١١،جالل الدین السیوطي (ت: لغة وأنواعھاالمزھر في علوم ال ق  ھ ؤاد :  تحقی ي  ف  ،منصور  عل

 م .١٩٩٨ ، بیروت -  العلمیة الكتب دار:  الناشر، /١ط
  ، ومي ،   أحمدالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي ت: (بن محمد بن علي المقري الفی

 ـ لبنان ، (د.ت) .المكتبة العلمیة ، بیروت  الناشر: :) ، (د.ط)،ھـ٧٧٠
   المصطلح الصوتي عند علماء العربیة القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر ، د. عبد القادر مرعي

  م .  ١٩٩٣، جامعة مؤتة ـاألردن ،  ١ /العلي الخلیل ، ط
         ز الصیغ ، ط د العزی ة ، د. عب ي الدراسات العربی دار الفكر ـ     الناشر:  ، ٢ /المصطلح الصوتي ف

  م . ٢٠٠٧ھـ ـ  ١٤٢٧وریا ، دمشق ـ س
  )ان د خراس ي فری د البیھق ن زی ي ب ن عل و الحس دین أب ر ال ة، ظھی ج البالغ ارج نھ ـ) ، ٥٦٥ت:مع ھ

  ھـ.١٤٠٩قم ،  -مكتبة المرعشيالناشر: ، ١/ط
   

    امرائي ، ط الح الس ل ص و ، د.فاض اني النح ر   ٢/ مع ر : دار الفك ـ ـ      ١٤٢٣األردن ، -، الناش ھ
  م .٢٠٠٣

رك األ از معت ي إعج ران ف رآنق یوطي(ت الق دین الس الل ال ق ٩١١،ج ـ) ،تحقی دھ دین  أحم مس ال ش
   ھـ .١٤٠٨-١٩٨٨بیروت / -العلمیة دار الكتب ،الناشر : ١،ط/
 و شوفة ،ط/   قاطعة علمیة حقائق یةالقرآن المعجزة ب  دار: الناشر  ، ١،اخمد عمر أب ة  الكت  – الوطنی

  م .٢٠٠٣ ، الیبی
  ی وتیات ،د.رش م الص دي ،ط/معج ني    ١د العبی ف الس وان الوق ر :دی راق ، –،الناش ـ ١٤٢٨الع -ھ

  م .٢٠٠٧
     /ي الخولي ،ط د عل ة ،    ١معجم علم األصوات ،د.محم رزدق التجاری ـ  ١٤٠٢،الناشر:مطابع الف  -ھ

  م .١٩٨٢
  دكتور   )ھـ١٧٥ت :(الفراھیدي ،  أحمدمعجم العین ، تألیف أبي عبد الرحمن الخلیل بن ،تحقیق  :ال

  (د.ت).الھالل ومكتبة دارالمخزومي ، والدكتور إبراھیم السامرائي  ، الناشر: مھدي 
  طلحا م المص ة ف  تمعج ة ،  العربی دي وھب ة واألدب ، د. مج دس ، ط/ ي اللغ ل المھن ،  ٢و د. كام

  م .١٩٨٤بیروت ، -الناشر : مكتبة لبنان 
  ا ،     أحمدمعجم مقاییس اللغة ، تألیف أبي الحسن ن زكری ارس ب د    )ھـ ٣٩٥ت : (بن ف ق : عب ،تحقی

  ھـ.١٤٠٤(د.ط) ، الناشر : مكتبة اإلعالم اإلسالمیة ، قم ـ إیران ، السالم محمد ھارون 
     ،راھیم مصطفى د المعجم الوسیط ، إب ي النجار،          أحم د عل ادر، محم د الق د عب ات ، حام حسن الزی

  ،(د.ت) . الدعوة دار:  شراالن مصر ،  -العربیة اللغة مجمع: تحقیق
    دین ال ال ب ، جم ب االعاری ن كت ب ع ي اللبی ن مغن ار ب ام األنص ـ٧٦١، (ت :  يھش )،تحقیق : ھ

د اهللا ، ط    ي حم د عل ارك ، ومحم ازن المب ران    ١/م ادق ، طھ ة الص ر : مؤسس ران ،  -، الناش إی
  ھـ .١٣٧٨

 /ائن ،  ، الناشر : انتشار  ١مفتاح السعادة في شرح نھج البالغة ، محمد تقي النقوي القاییني، ط ات ق
 ش .١٣٨٤ھـ ـ ١٤٢٦طھران ـ إیران ، 



 
  
  

  

 
 ٣٤٨  

 

  واملراجع املصادر 

 ن

  اح كاكي (   مفت ي الس ن عل د ب ر محم ي بك وم ،ألب یم   ٦٢٦ت:العل تاذ نع رحھ األس بطھ وش ـ) ، ض ھ
  م . ١٩٨٧،بیروت  -العلمیة دار الكتب ،الناشر:٢/،ط زرزور

 ـ) ٤٧١(ت:الجرجاني محمد بن الرحمن عبد بن المفتاح في الصرف ،عبد القاھر ھ  ، ھ دم  حقق ھ  وق  ل
  . م١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٧ ، بیروت – الرسالة مؤسسة:  الناشر ، ١،ط/ الَحَمد توفیق علي،د.
   ب ي غری ردات ف رآنالمف د الق ن محم ن ب روف با ، الحس فھانيالمع ب األص ) ، ـھ٥٠٢:،(ت لراغ

  طھران،(د.ت) . -الناشر:،المكتبة الرضویة محمد سید كیالني، تحقیق وضبط 
 ن عمر الزمخشري ، (ت :      المفصل في صنعة اإلع ود ب ق :   ٥٣٨راب ، أبو القاسم محم ـ) ،تحقی ھ

 م١٩٩٣، الناشر : مكتبة دار الھالل ، بیروت ـ لبنان ،  ١/الدكتور علي بو ملحم ، ط
 االت ي مق ة ف ام. د، واألدب اللغ ان تم ر : ،١/ط ، حس المالناش ب ع اھرة ـ الكت ـ١٤٢٧ ، الق  ـ ھ

 . م٢٠٠٦
  ، تحقیق : محمد عبد الخالق عضیمة    ) ھـ ٢٨٥ ت:محمد بن یزید المبرِّد ( العباس أبوالمقتضب ،

راث اإلسالمي    ؤوزارة األوقاف المجلس األعلى للشالناشر:  ،١،ط/ اء الت  –ون اإلسالمیة لجنة إحی
  م .  ١٩٩٤ھـ ـ  ١٤١٥، القاھرة
 م١٩٧٨ ، ةالمصری االنجلو مكتبةالناشر:،٦/،ط أنیس إبراھیم ،للدكتور اللغة أسرار من .  

       ان ، ط ام حسَّ ة ، د. تمَّ ي اللغ اھج البحث ف ة ـالدار البیضاء ـ المغرب ،          الناشر: ، ٢ /من دار الثقاف
  م .  ١٩٧٤ھـ ـ  ١٣٩٤

  ، (علیھ السالم) د د.من بالغة اإلمام علي د الحوفي ،ط/   أحم ،الناشر: نھضة مصر للطباعة     ١محم
  م.٢٠٠٠والنشر والتوزیع، 

 ب اهللا الھاشمي الخوئي ،        شرح نھج البالغة  في منھاج البراعة رزا حبی ة المی ألیف العالم ت : (، ت
ي عاشور ، ط   )ھـ١٣٢٤ روت ـ        ١/، ضبط وتحقیق: عل ي ، بی راث العرب اء الت ، الناشر : دار إحی

  م .٢٠٠٨ھـ ـ ١٤٢٩النجف االشرف ،  -لبنان ، ومؤسسة المظفر الثقافیة 
      ،ة ج البالغ رح نھ ي ش ة ف اج البراع ة اهللا      منھ ن ھب عید ب ین س و الحس دین أب ب ال قط

  ھـ.١٤٠٦طھران،  - مكتبة المرعشي الناشر: ،١ط/، ھـ)٥٧٣الراوندي(ت
         اھین بور ش د الص ي ) ، د. عب رف العرب ي الص دة ف ة جدی ة ( رؤی ة العربی وتي للبنی نھج الص الم

  م .  ١٩٨٠ھـ ـ  ١٤٠٠، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ لبنان ، ١،ط/
 ونس   ١، ط/ أحمدنھج الوصفي في كتاب سیبویھ،د. نوزاد حسن الم ار ی ، الناشر:منشورات جامعة ق

  م .١٩٩٦بنغازي ، -
 م١٩٥٢ ، المصریة االنجلو مكتبةالناشر : ،٢/ط ، أنیس إبراھیم. د، الشعر موسیقى.  
  م.١٩٦٨،  بیروت  –دار المعرفة  ،الناشر: ١ط/شكري محمد عّیاد ، ،د.موسیقى الشعر العربي  
          ارابي ت ن طرخان الف د ب ن محم د ب و نصر محم ق   ٣٣٩الموسیقى الكبیر : الفیلسوف أب ـ ،  تحقی ھ

ود    ة / د.محم بة ، مراجع ك خش د المل اس عب رح / غّط دوش ب  أحم ي ، دار الكات الحفن
  العربي_القاھرة .

  
  
  

  
  اني د  د.، نحو المع د الستار الجواري ،ط    أحم ع العلمي    ١/عب ي   ، الناشر : المجم داد ،  -العراق  بغ

  . م ١٩٧٤ -ھـ  1394
 / م ١٩٧٤مصر ،  - المعارف دار:  الناشر ، ١٥النحو الوافي ، عباس حسن ، ط.  



 
  
  

  

 
 ٣٤٩  

 

  واملراجع املصادر 

 ھـ

 و

  ب الجاجي ،ط/  القرآنالنسق ة اإلسالمیة     ١ي ،دراسة أسلوبیة ،د.محمد دی ة للثقاف  –،الناشر:دار القبل
  م . ٢٠١٠-ھـ ١٤٣١السعودیة ،

 و  ،  النشر في القراءات العشر ر   الحافظ أب ن الجزري      الخی د الدمشقي اب ن محم د ب  ٨٣٣ |:( تمحم
ان ، ( د        الناشر:  ھـ ) ، تصحیح ومراجعة : علي محمد الضبَّاع ، روت ـ لبن ة ـ بی ب العلمی دار الكت

  . ت ) . 
     ، دي وزاد حسن     Sanford . Aschaneالنظام الصوتي التولی ة : د. ن د ، ترجم ة :   أحم ، مراجع

  م .  ٢٠١٠ -ھـ  ١٤٣٠،الناشر: الدار العربیة للموسوعات ،  ١وسف ، ط/ محمد نبیل ی
     ن د ب ة ) ، د. حام فیة تطبیقی ة وص ة ( دراس ة العربی وتي للغ ام الص دالنظ نبري   أحم عد الش ن س ب

  م. ٢٠٠٤ھـ ـ  ١٤٢٥مركز اللغة العربیة ـ جامعة القاھرة ،  الناشر: ،١،ط/
     نھج ارم الشیرازي ،     )  -٣، ٢ج-البالغة  نفحات الوالیة (شرح عصري جامع ل ، الشیخ ناصر مك

  ھـ .١٤٢٦، الناشر: مدرسة اإلمام علي بن أبي طالب (ع) ، قم ـ إیران   ١ط/
 ارم الشیرازي ،    -٨ج-نفحات الوالیة (شرح نھج البالغة ،شرح عصري جامع ) ، الشیخ ناصر مك

 م .٢٠١١ -ھـ ١٤٣٢لبنان ، –، الناشر: دار جواد األئمة ، بیروت  ١ط/
 دین  شھاب ، األدب فنون في األرب نھایة د  ال ن  أحم د  ب ویري  الوھاب  عب ـ) ٧٣٣ :(تالن ق :  ھ  تحقی

  .م٢٠٠ - ھـ١٤٢٤، لبنان/  بیروت - العلمیة الكتب دار ،الناشر:١،ط/ وجماعة قمحیة مفید
      د الجزري(ت ن محم ارك ب ـ)،  ٦٠٦:النھایة في غریب الحدیث واألثر، أبو السعادات المب ق:  ھ تحقی

اھر  دط زاوي أحم احي ال د الطن ود محم ر:،١،ط/، محم ة الناش ة العلمی روت،  - المكتب ـ  ١٣٩٩بی ھ
  م.١٩٧٩

            : وي ،( ت ین الموس ن الحس د ب ن محم ي الحس ع أب الم) جم ھ الس ام علي(علی ة لإلم ج البالغ نھ
ـ  ١٤٢٥،الناشر : انتشارات لقاء ، قم ـ إیران  ،   ١/ھـ)شرح الشیخ محمد عبدة، ط٤٠٦ م ٢٠٠٤ -ھ

.  
            : وي ،( ت ین الموس ن الحس د ب ن محم ي الحس ع أب الم) جم ھ الس ام علي(علی ة لإلم ج البالغ نھ

ـ) ٤٠٦ ھ وابتكر فھارسھ ،د.صبحي الصالح      طضب  ھ اب المصري  ،الناشر :   ٤/، طنّص  -دار الكت
  م .٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥، بیروت ، -القاھرة ،ودار الكتاب اللبناني  

   ام علي(ع ة لإلم ج البالغ وي ،( ت :         نھ ین الموس ن الحس د ب ن محم ي الحس ع أب الم) جم ھ الس لی
ـ)٤٠٦ ب ھ الح   طض بحي الص ھ ،د.ص ر فھارس ھ وابتك ر :  ١/، طنّص دى دار ،الناش وار الھ م  -أن ق

  . ھـ ١٤٢٦، ،إیران
    ود اقر المحم د ب یخ محم ة ، الش ج البالغ تدرك نھ ي مس عادة ف ج الس ة ١/، ط ينھ ر: مؤسس ، الناش

  ھـ .١٤١٨سالمي ، طھران ـ إیران ، الطباعة والنشر اإل
  

  
  
      : یوطي ، (ت رحمن الس د ال دین عب الل ال ع ، ج ع الجوام رح جم ي ش ع ف ع الھوام ـ) ، ٩١١ھم ھ

 مصر ، (د.ت). -الناشر : المكتبة التوثیقیة : عبد الحمید ھنداوي ، (د.ط)  ، تحقیق
  
 

  
 

 كتبة دار الشروق ـ بیروت ،(د.تر: م،الناش ٣ /الوجیز في فقھ اللغة ، محمد األنطاكي ، ط . (  
  



 
  
  

  

 
 ٣٥٠  

 

  واملراجع املصادر 

 
 

 
 

       ة تیر) ،كلی الة ماجس یمري (رس رة الص د الزھ ي عب اق عل ة ،میث ج البالغ ي نھ تقات ف ة المش أبنی

 . م ٢٠٠٢- ھـ١٤٢٣جامعة البصرة ، –اآلداب 

          ف موسى الشم د اللطی ة الحدیث ، وجدان عب م اللغ ي ضوء عل ماجستیر) ،  (رسالة  ایلةاإلدغام ف

  م .  ٢٠٠٢كلیة اآلداب ـ جامعة مؤتة ـ األردن ، 

          اظم د ك ة، خال ة والجمالی ائف الداللی ي الوظ ة ف ة دراس ج البالغ ي نھ دیع ف الیب الب أس

 م .٢٠١١-ھـ ١٤٣٢جامعة الكوفة ، –دكتوراه) ،كلیة اآلداب  أطروحةحمیدي(

  ي      یة واللھجات الع رآنالقاإلعالل واإلبدال واإلدغام في ضوء القراءات ي بن ة ، أنجب غالم نب ربی

ة السعودیة ،   –دكتوراه) ،كلیة التربیة للبنات  أطروحة(غالم ، ة العربی ـ  ١٤١٠المملك م ١٩٨٩ -ھ

. 

  رآن االنسجام الصوتي في ة        الق ة مؤت د الفقراء(رسالة ماجستیر) جامع ل محم األردن -الكریم ،ھای

  م .١٩٩٦،

   ة:إ ة       البناء الصوتي في السور المكی ة التربی  –براھیم صبر االزیرجاوي (رسالة ماجستیر) ، كلی

 . ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤جامعة البصرة ،

 دي ،(رسالة ماجستیر)        التعلیل في الدراسات الصوتیة ن سعید الغام ة    ،عزة بنت سعد ب ة اللغ كلی

 م . ٢٠٠٤ھـ ـ  ١٤٢٥العربیة ـ جامعة أم القرى ـ السعودیة ، 

    ب ي التركی وتیة ف رات الص ع التغی ي (المقط وي العرب ة -اللغ عید  –الكلم دین س الح ال الجملة)،ص

ین( انیة   أطروحةحس وم اإلنس ة اآلداب والعل وراه) ،كلی ة    -دكت ة العربی رین/ الجمھوری ة تش جامع

 م . ٢٠٠٩السوریة ، 

      درِس الصوتِّي الحدیث وش    التفسیر الصوتي للظواھر النحویة في ضوِء ال د اهللا كحی ، عائشة عب

 م .٢٠١١جامعة كربالء ، -اجستیر) ،كلیة التربیة(رسالة مالشمري

  ة   أطروحة الكریم،خالد قاسم حسین بني دومي( القرآندالالت الظاھرة الصوتیة في وراه) ،كلی دكت

 م .٢٠٠٤جامعة الیرموك /األردن ،–اآلداب 

  رسائل اإلمام علي﴿﴾           ز شنو ،(رسالة ماجستیر)،كلیة ة الصوتیة ،سعد عزی ي البنی دراسة ف

 م .٢٠١٠جامعة البصرة ، -باآلدا



 
  
  

  

 
 ٣٥١  

 

  واملراجع املصادر 

  ة اآلداب  القرآنالسجع ة   -ي ،دراسة أسلوبیة ،ھدى عطیة عبد الغفار ،(رسالة ماجستیر) ،كلی جامع

 م .٢٠٠١عین شمس ،

   د (ت ي الحدی ن أب ة الب ج البالغ رح نھ ي ش ة ف زة ،  ٦٥٦المباحث النحوی اس حم جاد عب ـ) ، س ھ

 م.٢٠٠٧ھـ ـ١٤٢٨(رسالة ماجستیر )، كلیة اآلداب ، جامعة الكوفة ، 

       ) ل د الجلی د عب وتیة داللیة:دری ة ص ع دراس ة المقط ة اآلداب    أطروح وراه) ، كلی ة   –دكت جامع

  م . ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨القادسیة ،

  ف ال خل ة ،رم ة العربی ي البنی دالمقطع ف ات  أحم ة للبن ة التربی تیر) ، كلی الة ماجس ة  -(رس جامع

  م .٢٠٠٤تكریت ،

 وارة بحري (   نظریة االنسجام الصوتي وأثرھا في ة اآلداب    أطروحة بناء الشعر ،ن وراه) ،كلی دكت

 م  .٢٠١٠ -٢٠٠٩باتنة ، –جامعة لخضر -والعلوم اإلنسانیة

  
  
 
 
      ة المورد رة الشؤون    -أبو علي النحوي والدراسات الصوتیة ،د.علي جابر المنصوري ،مجل دائ

  . م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥، ٣،العدد :١٤:دالثقافیة والنشر/الجمھوریة العراقیة ،المجل
      اني م المع ة لعل راض البالغی ھ األغ ي توجی یم ف ر التنغ ر    –أث زاحم مط ا ،د.م تفھام أنموذج االس

ة    وم التربوی ي اآلداب والعل یة ف ة القادس ین ،مجل د :  –حس یة ،المجل ة القادس دد: ٦جامع  ٤-٣،الع
  م .٢٠٠٧،
   د ال   القرآناألسلوبیة الصوتیة في الفواصل ة ،د.عمر عب ارة     ی ة المن ق ،مجل ادي عتی ة آل   –ھ جامع

  . ٣،العدد : ١٦البیت /األردن ،المجلد :
          ة وم اللغ ة عل ق ،مجل د صالح توفی القاھرة/مصر   –االفراد الصوتي في الفعل المضّعف ،د.محم

 م .٢٠٠٧، ٢،العدد : ١٠،المجلد :
   ا راث ، اإلم دة   االنزیاح الصوتي الشعري ، تامر سلوم ، مجلة آفاق الثقافة والت ة المتح رات العربی

  م . ١٩٩٦،  ١٣ العدد:، 
                ة اآلداب ـ ات كلی وزي حسن الشایب ، حولی ي بعض ظواھر الحذف الصرفي ، د. ف أمالت ف ت

   .م ١٩٨٩ھـ ـ  ١٤٠٩) ، ٦٢الحولیة العاشرة ، الرسالة ( جامعة الكویت ،
 اھرة ،ج التحلیل اللغوي لالنسجام الصوتي ،د.البدراوي زھران ،مجلة مجمع اللغة الع  ٥٢ربیة بالق

  . ١٩٨٣ھـ/١٤٠٤-
   دي ات    –التعلیل الصوتي لظاھرة اإلبدال ،ھدى صالح رشید ،مجلة آداب الفراھی ة للبن ة التربی كلی

  م .٢٠١٠،السنة األولى ، ٢جامعة تكریت ،العدد : –
 ، راث      –البایبي ،مجلة الثقافة والتراث  أحمدالتنغیم عند ابن جني ة والت د للثقاف ي  / مركز الماج دب

  م.٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤، ١١،السنة : ٤١دد:اإلمارات العربیة المتحدة ،الع-
 ، ة     أحمدالتنغیم في إطار النظام النحوي ة المحكم أبو الیزید ،مجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمی

  م .١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧، ١٠،السنة : ١٤،العدد :



 
  
  

  

 
 ٣٥٢  
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 ، وم اإلنسانیة     التنغیم وأثره في اختالف المعنى وداللة السیاق ،سھل  لیلى ة اآلداب والعل ة كلی مجل
  م .    ٢٠١٠، ٧جامعة محمد خیضر /بسكرة  ،العدد: –واالجتماعیة 

    د ة العمی ة   –التوازي في نھج البالغة دراسة في الداللة التركیبیة، د.فاطمة كریم رسن ،مجل العتب
  م . ٢٠١٣ -ھـ١٤٣٤، ٦العباسیة المقدسة ،العدد:

    دال اعي ال ره اإلیق وازي وأث دین    الت ة آداب الراف دراني ،مجل د الب ل   –لي ،د.محم ة الموص جامع
 م .٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠، ٥٣،العدد :

   ة وازي ولغ د ،    الت ر ونق ة فك وني ، مجل د كن عر، محم نة  الش دد:،  ٢:الس   ،  ١٨ الع
  م .١٩٩٩

              ي ة الفكر العرب د ، مجل د الكریم مجاھ ي ،د.عب ن جن د اب ة الصرفیة عن  -الداللة الصوتیة والدالل
  م.١٩٨٢،  ٤، السنة :٢٦، العدد: دمشق

 ظاھرة الجناس في خطب اإلمام علي بن أبي طالب ﴿﴾      ال ،مركز د الع ورسائلھ ،د.حسین عب
  م .٢٠١١، ٢جامعة الكوفة ، المجلد  –دراسات الكوفة 

  ة        القرآنالفاصلة ة التربی ة كلی د ،مجل ر غازي زاھ ا ،د.زھی یة طبیعتھا اإلیقاعیة وأنواعھا ووظیفتھ
  م . ٢٠٠٩، ٣،العدد : ٢٠جامعة بغداد ،المجلد : –للبنات 

  انون  القرآنالفاصلة وم الشریعة والق ة دراسات عل ود ،مجل اح محم د الفت ى عب جع ،المثن ة والس  -ی
  م .٢٠١٠، ١،العدد : ٣٧الجامعة األردنیة ،المجلد :

 م .٢٠٠٨القاھرة ، -في اللسانیات العربیة المعاصرة ،د.خالد إسماعیل حّسان ،مكتبة اآلداب  
   ة اإلسالمیة  -القلب المكاني في صوامت صیغ العربیة ،د.محمد یحیى سالم ، الناشر :مجلة الجامع

  م .٢٠٠٥– ١٦العراق ،العدد:
 ى    ةالمحمول على التغییر اإلتفاقي في كتب اإلبدال اللغوي دراسة تحلیلی ي ،ود.یحی ،د .أمنة الزعب

ریعة والغ    وم الش رى لعل ة أم الق ة جامع ة ،مجل ة عبابن عودیة   –ة العربی ة الس ة العربی المملك
 ھـ .١٤٢٨، ٤٠،العدد : ١٩،الجزء:

  ي از الصوتي ف ن صور اإلعج رآنم وم   الق ة للعل ة العربی لیمان ،المجل ید س د الس ریم ،د.محم الك
  م .١٩٨٩، ٣٦الكویت ، العدد: –اإلنسانیة 

  ة    القرآنمن القیم الداللیة لفواصل ة جامع وم اإلنسانیة    الكریم ، نائل إسماعیل ،مجل  –النجاح للعل
  م .٢٠١٢، ٦،العدد :  ٢٦فلسطین ،المجلد :

    ھ ة الفق ة كلی ل ،مجل ین فاض ج البالغة،د.تحس ي نھ وتیة ف یم الص ن الق دد  –م ة ،الع ة الكوف جامع
  م .٢٠١٢ -ھـ ١٤٣٣، ٨، السنة:١٦:
  ج    القرآنالمنھج الصوتي للنحو العربي في معاني دد:   ١٧،د.محمد البكاء مجلة المورد م  ٤، الع

  .م١٩٨٨،
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Abstract  

  
Praise be to Allah, prayer and peace be upon the most honourable  prophet 
and messenger Mohammed AL- Mustafa and his progeny. 

  
 It is unanimous that the words of Imam Ali ( peace be upon him ) have fascinated  the  

scientists' and writers' hearts .They have admired  his masterpieces , speeches’ methods 
and colours .They depicted it according to its effect on them and their admiration of it .  
What has been mentioned motivated the researcher to dive deeper in the speeches of 
Eloquence approach, choosing a new search in its kind and the aim of this:  

  
Value of Study  
   It includes three points:   

1-It is searching into the treasure of thought, imagination and emotion verses related to 
the high artistic taste of what is left of the human, and what is left of his imagination, 
emotion and thought 
2-There is no general, independent phonetic study for the speeches of Eloquence 
approach as a whole. Thus, this study is new in its kind in the domain of phonetics.  
3-Lack of specialized, applied studies, as well as the importance of phonetic studies in 
modern linguistic research.  

  
ctivesResearch Obje 

  
1- Contributing in highlighting one of the secrets of Arabic Language which is 
assimilation which is based on analysis to uncover the relationships between sounds and 
words.  
2-Trying to link the connection between assimilation and other linguistic phenomena as 
homophone, diphthong and complete assimilation which result in sound agreement to 
facilitate the true utterance. In addition to the connection between the units of the sound 
formation such as syllable, intonation, coma, indicative and meaning.  
3-Relying on sound analysis to highlight the aesthetics of the text and its implications 
and showing the researcher's ability and skills in selecting the vocabularies to be 
harmonized phonetically with the meaning of text. 

  
The study falls into four chapters preceded by an introduction and prologue and 
followed by a conclusion which includes the most important findings the researcher 
arrived at: 

  
 In the introduction, the researcher talks about the research and its details while the 

prologue which is named (assimilation reading in the concept) is like an induction to the 
concept of assimilation for the old and recent Arab scientists,  and getting out a new 
concept of assimilation.  

 
The first chapter, marked by " phonology ", consists of three sections: the first section is 
about syllable showing the importance of assimilation in the formation of the syllabic, 
the second is about intonation which solves a lot of linguistic problems related to sounds, 
systematized contexts and the impact of assimilation on it, and the third section is about 
the rhyme and how to employ it for assimilation. 

  
The second chapter, carrying the title " echoism ", includes three sections : the first 
section is the mimic sound  in which assimilation is clear and the vocalizations by  AL-
Imam Ali (PUH) push their way to  its significance without suffering  to harmonize  with 



 
 c  

 

each other, the second part is about alliteration in which assimilation plays an important 
role in matching the vocalizations through the artistic harmonized conserved wording, 
and the third section is about parallelism in which assimilation is prominent through the 
addition of special splendor on the vocalizations with clear precision in selecting the 
sounds and intended indicative.  

 
The third chapter deals with “the phonetic phenomena”. It includes three sections: The 
first section is concerned with the homophone and dissimilation and the goal they 
attempt to arrive at is to verify assimilation, facilitate the process of pronunciation and 
economize the muscular effort. The second section is about the phenomenon of forming 
a word which changes according to specific sounds and the replacement phenomenon of 
some sounds and some of them die out according to linguistic interest, and the third 
section is about the syneresis which is the most prominent feature of assimilation.  
 
The fourth chapter, "the voice-frequency", consists of three sections: the first section 
studies the fluid sounds, the second one deals with the tide sounds, and the third section 
ends with the whistling sounds. 
 

 
The conclusion summarizes the most important findings the researcher arrives at: 

  
1-This is the first research of its kind in the field of speeches of AL-Imam Ali 's 
Eloquence approach because there is no independent research in this field.  

 
2-The researcher re-read the concept of assimilation while he was examining the old and 
recent Arab scientists’ opinions of assimilation, adding new concepts to it as possible. As 
a result, the researcher has reached a new definition of assimilation which can be 
applied to its content.  

 
3- Assimilation plays an important role in harmonizing the vocalizations in the texts of 
AL-Imam Ali's (PBUH) Eloquence approach via the artistic harmonized conserved 
wording to make the series of speech flow and fluent through the effect of neighbouring 
sounds with each other for the sounds to be consistent with each other by assimilation. 
Thus, the process of pronunciation is simplified and the muscular effort is economized 
keeping the real meaning that AL-Imam Ali (PBUH) wants to convey to the addressee. 
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Thesis Summary   
 
Praise be to Allah, prayer and peace be upon the most honorable  prophets and 
messengers A Mohammed AL- Mustafa and his progny. 
Then.   

 It is unanimous that the words of Imam Ali ( peace be upon him ) has fascinated  the  scientists' 
, and writers' hearts .They have admired  his masterpieces , speeche's methods and colors .They 
described it according to its effect on them.  
What has mentioned , motivated me to  dive  in the midst of the speeches of Rhetoric approach , 
choosing a new search in its kind , and the aim of this:   
The importance of the research ,which including in three points:   
   

 1-It is searching into  the Treasure  of thought , imagination and passion verses related to the 
high artistic taste of what is left of the human , and what is left of his imagination and emotion 
and thought   

 2-There is not a phonetic study for the whole speeches ,like that.   
 3-Lack of specialized , applied studies , as well as the importance of phonetic studies in modern 

linguistic research. .  
  
Research Objectives  
1-To contribute in highlighting one of the secrets of Arabic assimilation ,  which is based on 
analysis to uncover the relationships between sounds and words.  

 2-Try to link the connection between assimilation and other linguistic phenomena as 
homophone  and complete assimilation to facilitate the true utterance  ..  

 3-Rely on sound analysis to highlight the aesthetics of the text and its implications ,and it shows 
the researcher 's competence . 
.  
The study required to be on the four chapters preceded by an introduction and prologue and 
followed by a conclusion  which includes the most important findings of the researcher. 
 :  

 The introduction talks  about the search and its details  , and the prologue is shedding light on 
assimilation ( reading in the concept) "  .it gets out a new concept of this homophone. 
 .  
The first chapter  marked by the " phonology " and it consists of  three sections : the first  
section is about syllable  and the statement of the importance of assimilation in the formation of 
the syllabic , and the second is about intonation , which solves a lot of problems   related to 
significance of language of related sounds and contexts  and the impact of the harmony voice in 
it, and  the third section is about the last meaningful sound  of a phrase and how to employ it for 

the unison of sound . .  
The second chapter came , carrying the title " echoism " including three sections : the first 
section is the mimic sound  in which the assimilation is clear and the vocalizations   by  AL-
Imam Ali (PUH) push their way to  its   significance without suffering  to harmonize  with each 
other, and  the second part is about alliteration(two words of the same sound but different  
meaning ) which assimilation plays an important role in terms  .  , and the third section is about 
the sound  parallelism( the homophones in each sentence or paragraph, are equal with another 
sentence or paragraph)      
 .  
The third chapter deals with  "the acoustic phenomena " , which included three sections :The 
first section deals with the homophone or assimilation and dissimilation  ,  to facilitate the 
process of pronunciation , and the muscular effort . The second section  is about  the 
phenomenon  of forming a word which changes according to specific sounds  and the 
replacement phenomenon  of some sounds and some of them die out according to linguistic 



interest .while the Third section is about the complete assimilation or the syneresis  which is 
very important.  
. 
In the fourth chapter, "the voice-frequency" consisted of three sections, the first section came to 
study the fluid sounds, and the second research came to stud 
  tide votes, sealing the third section  with  whistling sounds. 

  
The conclusion summarized the most important findings  , including:  

 1-This is the first research of its kind in the field of speeches of AL-Imam Ali 's rhetoric 
approach because there is not any independent research in this field. 
 .  

.                                                                           2-The researcher re-read the concept  of  
assimilation while he was following to the old and recent  opinion of  Arab scientists. As a result 
. the researcher has reached a new definition . 

 
 3- assimilation plays an important role in harmonizing the vocalizations in the texts of AL-

Imam Ali's (PUH )rhetoric approach  to facilitate the true utterance without suffering ,with the 
keeping of the significance and the real meaning that AL-Imam Ali (PUH) wanted to convey to 
the recipient .  
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