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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ
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و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ

                                                            التنويه
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َ
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ت
ْ
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ُ
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َ
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وِر الل
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َحش 
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مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
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ْيَمن ف
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ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              لقادرو رفل نزار عبدا مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف      اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  تجتاا علم اال حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

سة درا -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو عليافراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ء أ

1095 - 1111 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1112 - 1142 

دراسة تحليلية  الثقافة املادية الغربية وانعكاساتها على الحرف اليدوية الشرقية

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعيةالغربية  -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف                                                        د لويسلبرنار 
 

د العال  حسين ذنون سليم محم 
1297 – 1314 
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 صوات يف سياق أوصاف املاء يف القرآن الكريمداللة صفات اأَل

  مسعود سليمان مصطفى

15/10/2022 تأريخ القبول:       24/9/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

وسيلة من وسائل التواصل, والصوت  برزاللغة بمختلف مستوياتها أ  ن  أ   ال شك              
م في تغيير المعنى, وقد بّينت من خالل البحث كيف أصغر وحدة من وحدات اللغة يسه

صوات, سواء أكان بتشّكله مع أصوات أن للصوت تناسبًا مع المعاني التي ُتشّكلها ال  
أخرى أم بتفّرده, وبدا ذلك واضحًا من خالل صفات الصوات التي ت شّكلت منها اآليات 

 التي وردت في سياق أوصاف الماء في القرآن الكريم.
وبعد استقراء مواضع ورود أوصاف الماء في القرآن الكريم بدا لي أن ينتظم          

البحث في مبحثين مسبوقين بتوطئة عن الصفات التي استعملت في البحث بوصفها أدواتًا 
اعُتمد عليها في التحليل, ُخص المبحث الول بداللة صفات الصوات في سياق ما وقع 

بداللة صفات الصوات في سياق ما لم يقع من  من أحداث, في حين ُخص الثاني
أحداث, وخلص البحث إلى جملة من النتائج لعّل أهمها التناسق واالنسجام بين صفات 

أصواتًا تتسم بالقوة  –غالبًا  –الصوات والسياق الذي وردت فيه؛ فسياق الترهيب يتطلب 
 .والشدة؛ لنها أشد وقعًا على النفس وأكثر تأثيرًا عليها

 .انسجام, أصوات, الكالم العربي, وضوح, المعانيالكلمات المفتاحية:     
 المقدمة 

ميدان الدراسات الصوتية القرآنية خصبًا؛ لقلة وارديه قياسًا بالدراسات  ال يزال 
اللغوية الخرى, ويبدو أن من أسباب ذلك ما يتطلبه من ربط بين الصوات والمعاني 

ل الصوات, ومما دعانا الختيار داللة صفات الصوات في التي تكتنف ما يتولد من تشكّ 
صف به الماء في اآليات ما وُ  سياق أوصاف الماء في القرآن الكريم ميدانًا للبحث تنوعُ 

 القرآنية.
                                                 

 كلية التربية للعلوم اإِلنسانيَّة/جامعة الموصلقسم اللغة العربية//ُأستاذ مساعد. 
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جدول صوتي خاص بها  ( آية وعمل  26وبعد قراءة متأنية آليات البحث البالغة )  
مسبوقين بتوطئة عن أهم صفات الصوات التي والتأمل فيها ارتأينا أن ينتظم في مبحثين 

, وقد نالت صفات الجهر والهمس والشّدة والرخاوة اتكأنا عليها في تحليل اآليات صوتياً 
قدرًا كبيرًا من العناية في التحليل؛ لنها تمتاز بكونها تعكس داللة القوة والضعف على 

جاء المبحث الول ف ,الصوت المتحلي بها, فضاًل عن اندراج أصوات كثيرة تحتها
ص الول بعنوان: داللة صفات الصوات في سياق ما وقع من أحداث, وضّم مطلبين؛ خُ 

حاجز بين ماءين, وجاء والبسياق إنزال الماء  خرّص اآلْلق اإلنسان, في حين خُ بسياق خ  
المبحث الثاني بعنوان: داللة صفات الصوات في سياق ما لم يقع من أحداث, وضّم 

بسياق أحداث في  ؛ ُخص الول بسياق أحداث في الدنيا, في حين خّص اآلخرمبحثين
اآلخرة, وقد اخترنا آيتين في كل مطلب بوصفهما عينتين للتحليل, وانتهى البحث بخاتمة 

 .توصل إليه النتائج التي ضمت
والجدير بالذكر أن عينة البحث ضمت أوصاف الماء المذكور بلفظه الموصوف  

مهين( و)وماء منهمر(, وما اقُتصر فيه على صفته كالّصيب والوابل, وما بمفرد كـ)ماء 
  كان صفة لمصدره كالعين والبحر. 

 :توطئة
ال بد من ذكر بعض المصطلحات الصوتية التي وردت في البحث بوصفها 

ووضع الجدول الصوتي آليات البحث التي  , في التحليل اتكأ عليها البحث اً أدوات
 ومن بيّنا فيه السياق الذي وردت فيه كل آية من تلك اآليات,أدرجناها في جدول 

 :  المصطلحات
 :الجهر والهمس

حـــرف أشـــبع  االعتمـــاُد فـــي موضـــعه, "ه: المجهـــور بأن ـــ ه(180عـــّرف ســـيبويه )ت
نــــع الــــنف س  أن يجــــري معــــه حتــــى ينقضــــي االعتمــــاد عليــــه ويجــــري الصــــوت  ...  وأمــــا  وم 

 .(1) "ه حتى جرى النف ُس معهالمهموس فحرف أضعف االعتماُد في موضع

                                                 

 . 4/434الكتاب: ( 1)
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ــــ فــــي تعــــريفهم لمصــــوات المجهــــورة  وااعتمــــدا علمــــاء الصــــوت المحــــدثون فقــــد أم 
عنــدهم  المجهــورةالصــوات ؛ فتذبــذبهماوالمهموســة علــى تذبــذب الــوترين الصــوتيين أو عــدم 

ــــل ــــذب الــــوتران الصــــوتيان ب تتمث ــــي يهتــــز أو يتذب تتمثــــل النطــــق بهــــا, و  عنــــدالصــــوات الت
النطــق  عنــدالصــوات التــي ال يهتــز أو ال يتذبــذب الــوتران الصــوتيان بهموســة المالصــوات 

؛ (2)المهموســةالصــوات أكثــر وضــوحًا فــي الســمع مــن تكــون , فالصــوات المجهــورة (1)بهــا
والهمــس مــن  , الجهر مــن صــفات القــوة, فــ(3)بســبب التنغــيم الــذي يحدثــه الــوتران الصــوتيان

األلفف ا البففالا الجففيما الففدالا فــي العربيــة هــي: ) ةر و جهــمصــوات الالو  ,(4)صــفات الضــعف
(, الففذالا الففرالا الففلااا اللففادا اليففالا العففيالا الغففيالا الفف،ما المففيما النففوالا الففواوا اليففال

الهملةا التالا الثفالا الحفالا الخفالا السفيالا ال فيالا الصفادا هي: ) ةسو هممصوات الالو 
 .(5) (الطالا الفالا القا ا الكا ا الهال

 :دة والرخاوة والتوسطال   
الذي يمنع الصوت أن يجري فيه  ...  وذلـك أنـك لـو "الشديد بقوله:  سيبويه عّرف

جّ ا :قلت  :وذلـك إذا قلـت", وقـال عـن الصـوت الرخـو: (6) "ثم مددت صوتك لم يجـر  ذلـك ْلح 

                                                 

, والمصطلح الصوتي 238, وينظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد:  20( الصوات اللغوية: 1)
 . 105عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر: 

 . 76ينظر: مباحث في علم اللغة واللسانيات: ( 2)
 . 125, 124الصوات اللغوية: ( 3)
, ومفهوم القوة والضعف في 1/137ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: ( 4)

, والدقائق المحكمات في المخارج والصفات وما يتعلق بهما من الحكام  51أصوات العربية: 
 . 121المهمات: 

, والدراسات الصوتية عند 44لبحث الصوتي عند العرب: , وفي ا 21ينظر: الصوات اللغوية: ( 5)
 . 240علماء التجويد: 

 . 4/434الكتاب: ( 6)
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لتوســط تعريفــًا ل, ولــم يــذكر (1) "الط ــْس, واْنف ــْض وأشــباه ذلــك أجريــت فيــه الصــوت إن شــئت
 .(2) "وأما العين فبين الرخوة والشديدة": ذكر العين  بقولههذا اللفظ, ولكنه ب

وقد اعتمد المحـدثون فـي تعـريفهم للشـدة والرخـاوة علـى حالـة ممـر القنـاة الصـوتية؛ 
فقــالوا عــن الصــوت الشــديد: الصــوت الــذي يحصــل عنــد النطــق بــه انحبــاس لمجــرى الــنف س 

حــدث روره حتــى ينفصــل العضــوان فجــأة, ويُ عنــد عضــوين مــن أعضــاء النطــق ال يســمح بمــ
الــنف ُس عندئـــذا صـــوتًا انفجاريـــًا, أمـــا الرخـــو: فهــو الصـــوت الـــذي عنـــد النطـــق بـــه ال ينحـــبس 
نمــا يحصــل ضــيق لمجــرى الــنف س, وهــذا الضــيق فــي المجــرى يحــدث  الــنف س انحباســًا تامــًا واح

تســمى الصــوات نوعـًا مــن الصــفير أو الحفيــف تختلــف نســبته تبعــًا لنســبة ضــيق المجــرى, و 
ذا لم ُيحبس النف ُس حبسًا محكمـًا بحيـث يجـد لـه مسـربًا ينفـذ منـه دون  الرخوة باالحتكاكية, واح
أن يحـــدث أي نـــوع مـــن الصـــفير أو الحفيـــف كـــان الصـــوت حينئـــذا متوســـطًا , أي: ال هـــو 

ـــالرخو ـــى هـــذا (3)بالشـــديد وال ب مـــن صـــفات  والرخـــاوةالشـــدة مـــن صـــفات القـــوة,  تكـــون, وعل
 .(4)الضعف
الهمففلةا البففالا التففالا الجففيما الففدالا الطففالا والصـوات الشــديدة فــي العربيــة هــي: )       

ــأ  , (5) (القففا ا الكففا  الثففالا الحففالا الخففالا الففذالا الففلااا هــي: )فالصــوات الرخــوة ا م 
السففيالا ال ففيالا الصففادا اللففادا اليففالا الغففيالا الفففالا الهففالا الففواو واليففال المتوسففطتيال 

 (الفرالا العفيالا الف،ما المفيما النفوالالصوات المتوسطة هـي: )و , (6) (بيال الطول والقصر
(7). 
 

                                                 

 . 435,  4/434المصدر نفسه: ( 1)
 . 4/435المصدر نفسه: ( 2)
 . 257, وينظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد:  24,  23الصوات اللغوية: ( 3)
, ومفهوم  1/202, وينظر: النشر في القراءات العشر:  1/137بع: الكشف عن وجوه القراءات الس( 4)

 . 51القوة والضعف في أصوات العربية: 
 . 281, ودراسات في فقه اللغة: د. صبحي الصالح:  4/434الكتاب:  (5)
 . 261,  260, والدراسات الصوتية عند علماء التجويد:  4/435ينظر: الكتاب: ( 6)
 . 281, ودراسات في فقه اللغة:  216,  260وتية عند علماء التجويد: ينظر: الدراسات الص( 7)
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 الذي وردت فيه اآلية

 

1 
ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڤڤ  چ 

چ  چ    چڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃ

  چچ    

 

1

9 

 

 

 البقرة

 

ص

 يّب

 

 إنزال الماء

 

 

2 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  چ 

  ۆئى      ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

ىئ    ىئۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  

جب  حب  خب    يئی    ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  یی

  چمب  ىب  

 

 

2

64 

 

 

ا

 لبقرة

 

 

و

 ابل

 

 

 

 إنزال الماء

 

 

3 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ 

پ  پ  ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   

ٹ     ٹٹ  ٹٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 چڤ  ڤ  ڤ  

 

 

2

65 

 

 

ا

 لبقرة

 

 

و

 ابل

 

 

 إنزال الماء

 

 

4 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ 

پ  پ  ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   

ٹ     ٹٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

  چڤ  ڤ  ڤ  

 

 

2

65 

 

 

ا

 لبقرة

 

 

ط

 لّ 

 

 

 إنزال الماء

1  چ    ے ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے چ  5

6 

إ

 براهيم

ص

 ديد

 ث في اآلخرةأحدا

 

 

6 

ڇ       چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 

ڎ  ڎ     ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

ک  ک  ک    ڑڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ

  چک 

 

2

9 

 

ا

 لكهف

 

ا

 لمهل

 

 أحداث في اآلخرة

4  چے  ے  ۓ  ۓ    ھھ  ھ  ھ  چ  7

1 

ا

 لكهف

غ

 ور

 أحداث في الدنيا

ک      کڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ  8

  چ    گک  ک  گ  

4

8 

ا

 لفرقان

ط

 هور

 إنزال الماء

 

9 
  ې  ې ۉ   ۅ  ۉۈ   ٴۇ  ۋ      ۋ   ۅ    چ

  چې  ې  ى     ى  ائ

 

5

3 

 

 

ا

 لفرقان

 

ع

 ذب فرات

م

 لح أجاج

 

 الحاجز بين ماءين

1

0 
ا 8  چ    ۇۓ  ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ 

 لسجدة

م

 هين

 َخْلق اإلنسان

 

 

1

 پ  پ  پ     ٻ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 

1

 

 

ف

 

 

ع

 

 

 الحاجز بين ماءين



                                                                                                          مسعود سليمان مصطفى                                                      داللة صفات األصوات يف سياق أوصاف املاء يف القرآن الكريم

 386 

ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ڀڀڀ   1

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ        ڤ  ڤ     ٿٿ  ٿ

  چڤ ڦ

2 

 

 ذب فرات اطر

م

 لح أجاج

 

1

2 

 

 

حب    جب ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ چ 

خب   مب   ىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىت  يت  

مج     جح  مح  جخ  حخ    حججث  مث   ىث    يث

  چمخ     

 

2

1 

 

ا

 لزمر

 

ي

 نابيع

 

 إنزال الماء

 

 

1

3 

گ     ک  کڑ  ڑ  ک  ک    ژڎ  ڎ       ڈ  ڈ  ژچ 

گ  گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   

ھ            ھ    ھڻ  ڻ  ۀ   ۀ           ہ  ہ   ہ  ہ   ڻں  ڻ

  چھ     ے   ے           ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    

 

 

1

5 

 

 

 

م

 حمد

 

 

غ

 ير آسن

 

 

 ةأحداث في اآلخر

 

 

1

4 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ    ژڎ  ڎ       ڈ  ڈ  ژچ 

گ  گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   

ھ            ھ    ھڻ  ڻ  ۀ   ۀ           ہ  ہ   ہ  ہ   ڻں  ڻ

 چڭ  ڭ      ڭھ     ے   ے           ۓ  ۓ  

 

 

1

5 

 

 

 

م

 حمد

 

 

ح

 ميم

 

 

 أحداث في اآلخرة

1

5 
ۀ  ہ   ہ    ۀ  ڻ ں  ڻ  ڻ  ڻ چ 

  چہ    

م ق 9

 بارك

 إنزال الماء

1

6 
1  چ       ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

1 

ا

 لقمر

م

 نهمر

 إنزال الماء

1

7 
3  چ    گ گ چ 

1 

ا

 لواقعة

م

 سكوب

 أحداث في اآلخرة

1

8 
7  چۅ  ۉ       ۅٴۇ   ۋ  ۋ  چ 

0 

ا

 لواقعة

أ

 جاج

 أحداث في الدنيا

1

9 
3  چ   ڌ  ڌ     ڎ  ڎ     ڍ ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    چ 

0 

ا

 لملك

غ

 ور

 أحداث في الدنيا

2

0 
3 چ      ڎڍ  ڌ  ڌ     ڎ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    چ 

0 

ا

 لملك

م

 عين

 أحداث في الدنيا

2

1 
1  چ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  چ 

6 

ا

 لجن

غ

 دق

 أحداث في الدنيا

2

2 
1  چ     ۇڭ  ڭ  ۇ  چ 

8 

ا

 إلنسان

 أحداث في اآلخرة سلسبيل

2

3 
2  چ  ٻٱ     ٻ  ٻ  ٻ  چ 

0 

ا

 لمرسالت

م

 هين

 َخْلق اإلنسان

2

4 
2  چ    ڃ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄچ 

7 

ا

 لمرسالت

ف

 رات

 أحداث في الدنيا

2

5 
1  چ    ڈڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ 

4 

ا

 لنبأ

ث

 جاج

 إنزال الماء

2

6 
ا 6  چ     ڤٹ  ٹ  ڤ   چ 

 لطارق

د

 افق

 َخْلق اإلنسان

 



 
 هـ1444م( /1/11/2022) تشرين الثاني/  وقائع املؤمتر العاشر لكلية اآلداب /(90/1العدد )ملحق                          

 387 

 قع مال أحداثالمبحث األول: داللة صفات األصوات في سياق ما و 
 ق اإلنساالل  المطلب األول: سياق خ  

  8 السجدة: چ ۇۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۓ چ قال تعالى: -1
 .(1)تبّين اآلية الكريمة أن تناسل ذرية البشر من ماء ضعيف حقير ممتهن

ذكر ابن فارس: "الميم والهاء والنون أصل صحيح يدل على احتقار وحقارة في 
 .(3), ويطلق المهين على الضعيف أيضاً (2)م:مهين؛ أي: حقير"الشيء, ومنه قوله

( صوتًا مجهورًا بنسبة 36( صوتًا؛ منها )43تشكلت اآلية الكريمة من )
%, ويالحظ على هذا التشكل ارتفاع 16,27( أصوات مهموسة بنسبة 7%, و)83,72

الصوات  ( من1-5نسبة الصوات المجهورة قياسًا بالمهموسة؛ فقد زادت على نسبة )
المهموسة, " وقد برهن االستقراء على أن نسبة شيوع الصوات المهموسة في الكالم 
 العربي  ال تكاد تزيد على الُخمس أو عشرين في المائة منه, في حين أن أربعة أخماس 

 .(4)الكالم تتكون من أصوات مجهورة"
في هذه اآلية ولدى التأمل في نسبة الصوات المجهورة قياسًا بنسبة المهموسة 

بالنظر إلى عموم الكالم العربي الوارد في االستقراء الذي ذكره الدكتور إبراهيم أنيس 
يمكننا عزو ذلك االرتفاع إلى السياق الذي وردت فيه اآلية الكريمة؛ فقد وردت اآلية في 
الحديث عن دحض افتراء كفار قريش حين اد عوا اختالق النبي صلى اهلل عليه وسلم 

قرار كون القرآن الكريم منّزاًل من رب العالمين بنفي الريب -حاشاه  –ن  الكريم القرآ , واح
فادته بأنه إنذار من عذاب اهلل تعالى الذي نزل بمن قبلهم, فقد  عنه, وبيان سبب إنزاله واح

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ     چ سبق هذه اآلية قوله تعالى:

-2 السجدة: چٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ      ٺٺ
 , وهذه المعاني المذكورة تنسجم مع ارتفاع نسبة الصوات المهجورة؛ وذلك لما تتسم به 3

                                                 

 . 3/7, ومدارك التنزيل وحقائق التأول:  4/220ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ( 1)
 . 5/283مقاييس اللغة مادة )مهن(: ( 2)
 . 2/583, والمصباح المنير مادة )مهن(:  6/2209ينظر: الصحاح مادة )مهن(: ( 3)
 . 21الصوات اللغوية: ( 4)
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هذه الصوات من قوة جرس ونبرة, فهي تمتاز بوضوحها السمعي أكثر من الصوات 
تكون أدعى لتقرير  , وبذلك(1)المهموسة مما سوغ أن يطلق عليها بأنها من صفات القوة

ما سبق من نفي الريب عن القرآن الكريم وكونه إنذارًا للكفار من عذاب اهلل تعالى ورد 
 افتراء الكفار على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

والناظر في سياق اآليات التي وردت فيها هذه اآلية الكريمة يقف على ما 
ة؛ ففي اآليات تقرير كمال قدرته تبارك يتناسب مع االرتفاع في نسبة الصوات المجهور 

ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ يقول تعالى:  ؛ إذ وتعالى في أّن له الخلق والمر

ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ         ڎڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   چ  چ  چ

,    5-4 السجدة: چ ڑ    ک  ک    ک   ک   گ   گ     گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
 ڱ ں ںچهذا فضاًل عن التهديد والوعيد المتمثلين في اآلية التي تليها: 

هـ( في هذه اآلية: "وفي 671  فقد قال القرطبي)ت6 السجدة: چڻڻ ڻ
, فتقريُر (2)الكالم معنى التهديد والوعيد؛ أي: أخلصوا أفعالكم وأقوالكم فإني أجازي عليها"

الوعيد المذكور كل ذلك ناسبه ارتفاع نسبة حقيقة أن هلل تعالى الخلق والمر والتهديد و 
 الصوات المجهورة التي تقرع القلوب قبل السماع؛ لما تتسم به من قوة إسماعها.

ُيضاف إلى ما ذكر أّن في ارتفاع نسبة الصوات المجهورة في اآلية انسجامًا 
بن عاشور مع تقرير حقيقة كون اإلنسان مخلوقًا ضعيفًا ال يعبأ به, وقد أشار الطاهر 

هـ( إلى الغرض من وصف خلق  اإلنسان من ماءا مهين بقوله: " والمهين: 1393)ت
الشيء الممتهن الذي ال ُيعبأ به, والغرض من إجراء هذا الوصف عليه االعتبار بنظام 
التكوين؛ إذ جعل اهلل تكوين هذا الجنس المكتمل التركيب العجيب اآلثار من نوع ماء 

, فكأّن في اآلية ردعًا لم ن تكب ر ولم ينصع لمر اهلل تعالى (3)ال ُيصان"م هراق ال ُيعبأ به و 
 بأّنه مخلوق ضعيف ال ُيعبأ به.

                                                 

, ومفهوم القوة والضعف في  1/137ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: ( 1)
 . 51أصوات العربية: 

 . 14/89الجامع لحكام القرآن: ( 2)
 . 21/215التحرير والتنوير: ( 3)
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( أصوات 5%, و)6,97( أصوات شديدة بنسبة 3وتألفت اآلية الكريمة من )
%, وُيالحظ على هذا التوزيع الصوتي ارتفاع نسبة الصوات الرخوة 11,62رخوة بنسبة 

ف نبرتها وجرسها, وهذا الضعف في صفة هذه الصوات جاء منسجمًا التي تتسم بضع
مع ضعف اإلنسان المخلوق م ن ماء ضعيف ممتهن, ولعّل في إمكانية مّد الصوت عند 
النطق بالياء الصائتة في كلمة )مهين( تصويرًا لذلك الضعف, وكلما مددنا الياء وأطلنا 

 فيها أمكننا استشعار ذلك الضعف.
  6 الطارق: چ     ڤ ٹ  ٹ  ڤ  چ  ى:قال تعال -2

جاءت اآلية الكريمة جوابًا لسؤال في آية سبقتها تدعو اإلنسان إلى النظر في 
 .(1)خلقه نظر  المتفكر مما ُخلق

جاء عن العرب: دفُق الماُء: إذا انصب بمرة, وجاء القوم ُدفقة؛ أي: بدفعة 
تدفق في الباطق تدفعًا؛ أي: يسارع , ويقال: سيٌر أ ْدف ُق؛ أي: سريع, وفالن ي(2)واحدة

 .(3)فيه
( صوتًا مجهورًا بنسبة 14( صوتًا؛ منها )19تشكلت اآلية الكريمة من )

%, وهذا يعني أننا نشهد ارتفاعًا 26,31( أصوات مهموسة بنسبة5%, و)73,68
ملحوظًا في نسبة الصوات المهموسة قياسًا بنسبة الصوات المجهورة بالنظر إلى عموم 

الم العربي الذي جاء في االستقراء المنقول عن الدكتور إبراهيم أنيس الذي ذكر في الك
اآلية السابقة؛ فقد تجاوزت نسبة الصوات المهموسة ُخمس أصوات اآلية؛ إذ بلغت ما 
يزيد على ربع أصوات اآلية, وهذا يعد ارتفاعًا في نسبتها بالنظر إلى عموم الكالم 

ۓ   ڭ  ڭ      ۓچ اآلية واآلية السابقة المتمثلة بقوله تعالى: العربي, ولو تأملنا في هذه

  ُيمكننا بلطف نظر توجيه ارتفاع نسبة الصوات 8 السجدة: چڭ  ڭ  ۇ  ۇ 
المهموسة في هذه اآلية؛ فاآليتان تتحدثان عن خلق  اإلنسان ُمبّينتين الماء الذي ُخل ق 

آلية السابقة ينسجم مع أصوات تتسم منه, ولكن لّما كان سياق اآليات الذي وردت فيه ا

                                                 

 . 8/394ينظر: معالم التنزيل: ( 1)
 .  1/291, وأساس البالغة مادة )دفق(:  5/120ق(: ينظر: العين مادة )دف( 2)
 . 1/883, والقاموس المحيط مادة )دفق(:  9/52تهذيب اللغة مادة )دفق(: ( 3)
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بقوة نبرتها وجرسها ووضوحها السمعي ارتفعت نسبة الصوات المجهورة قياسًا بالمهموسة؛ 
فد ْحض افتراء كفار قريش واإلنذار من عذاب اهلل تعالى, ونفي الريب عن القرآن الكريم, 

ناه, كل ذلك يناسبه ارتفاع وتقرير كون الخلق والمر هلل تعالى, والتهديد والوعيد الذي ذكر 
في نسبة الصوات المجهورة المتسمة بقوة نبرتها وجرسها, أما هذه اآلية فاختلف سياق 
اآليات التي وردت فيها؛ فاآلية وردت في سياق إخبار عن خلق اإلنسان من ماء دافق, 

لتي ويعزز ذلك وصف الماء الذي ُخلق منه اإلنسان في اآليتين, فسياق اآلية الولى ا
انسجمت مع ارتفاع نسبة الصوات المجهورة جاء وصف الماء فيها بالمهين, ومعناه 
ُيناسب سياق التهديد والوعيد الذي ذكر, فهذا يزيد من شدة وقع التهديد والوعيد بالنظر 
إلى ضعف الُمهد د وامتهانه, في حين أّن سياق هذه اآلية التي انخفضت نسبة الصوات 

سًا بالمهموسة جاء وصف الماء فيها بالدافق وال إشارة في هذا الوصف المجهورة فيها قيا
 إلى الضعف كما كان مع المهين.

أما بالنسبة لمصوات الشديدة والرخوة في اآلية فقد شهدت اآلية ارتفاعًا جليًا في 
( أصوات بنسبة 4نسبة الصوات الشديدة قياسًا بالصوات الرخوة؛ إذ بلغت الشديدة )

%, ولعلنا يمكن أن نعزو هذا 10,52في حين بلغت الرخوة صوتين بنسبة %, 21,05
إلى االنسجام  -الذي بلغ الضعف  -االرتفاع في نسبة الصوات الشديدة قياسًا بالرخوة 

مع معنى ما وصف به الماء الذي ُخلق منه اإلنسان في هذه اآلية المتمثل بـ)دافق(؛ فقد 
, وقال (1)ُء دفقًا من باب قتل: انصب بشدة"ذكر الفيومي في معجمه: " دفق الما

, (2)الصابوني: " دافق: مصبوب بقوة وشدة, يقال دفق الماء: إذا انصب بدفع وشدة"
فمعنى الشدة في )دافق( ينسجم مع ارتفاع نسبة الصوات الشديدة في اآلية, في حين أننا 

  8 السجدة: چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۓ       ڭ  ڭ     ۓ چ في اآلية السابقة المتمثلة بقوله تعالى:
شهدنا انخفاضًا في نسبة الصوات الشديدة منسجمًا مع معنى ما وصف به الماء الذي 

 ُخلق منه اإلنسان المتمثل بـ)مهين( الدال على الضعف واالمتهان.
 

                                                 

 . 1/197المصباح المنير مادة )دفق(: ( 1)
 . 3/1484صفوة التفاسير: ( 2)
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 المطلب الثاني: سياق إنلال المال والحاجل بيال ماليال
  11: القمر چ      ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  قال تعالى: -1

تحكي هذه اآلية استجابة المولى تبارك وتعالى دعاء نبيِّه نوح عليه السالم بعد 
 .(1)أن كّذبه قومه ولم يؤمنوا به على الرغم من طول مدة دعوتهم إلى اهلل سبحانه وتعالى

, وانهمر المطر:  (2)هـ(: "اله ْمُر: صّب الدمع والماء والمطر"175قال الخليل)ت
 .(3)سال

( صوتًا مجهورًا بنسبة 28( صوتًا؛ منها )38ة الكريمة من )تشكلت اآلي
%, وهذا يعني أننا أمام آية شهدت 26,31( أصوات مهموسة بنسبة 10%, و)73,68

ارتفاعًا في نسبة الصوات المهموسة قياسًا بالمجهورة بالنظر إلى عموم الكالم العربي, 
اع نسبة الصوات المجهورة فيها؛ والناظر في اآلية وسياقها الذي وردت فيه يتوقع ارتف

لن اآلية جاءت في سياق إهالك لقوم سيدنا نوح عليه السالم وعذاب لهم, ولكن لو تأملنا 
فقد جاء في  -في سياق اآليات وعلمنا أن المخاط ب فيها هو النبّي صلى اهلل عليه وسلم 

  6قمر: ال چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ۆئۇئ  ۆئچ  آية سبقت هذه اآلية قوله تعالى:
لقلنا: إنها تنسجم مع انخفاض الصوات المجهورة وارتفاع المهموسة؛ وذلك أن المؤمن  -

إذا خالطت قلب ه حالوُة اإليمان فال يحتاج عندئذا إلى أصوات مجهورة في إبالغه, فكيف  
بالنبي صلى اهلل عليه وسلم؟ فهو خير مثال في طاعته تبارك وتعالى واالستجابة لوامره 

هاء عن نواهيه, أما العاصي فيحتاج إلى ثني قسوة قلبه بخطاب مشحون بنسبة واالنت
مرتفعة للمجهور حتى يرتدع عن عصيانه ويلين قلبه كي يقبل الحق وينصاع له, فضاًل 
عن ذلك فإّن في سياق اآليات ما يعزز ارتفاع نسبة المهموس؛ فقد جاء ذكر تكذيب قوم 

 چٿ        ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      چ الى:نوح عليه السالم لنبيهم في قوله تع

                                                 

 . 4/433ينظر: الكشاف: ( 1)
 . 4/50العين مادة )همر(: ( 2)
 . 14/441عروس مادة )همر(: ينظر: تاج ال( 3)
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  تسليًة للنبي صلى اهلل عليه وسلم بأاّل يحزن من تكذيب قومه له وعدم إيمانهم 9 القمر:
 .(1)به, فهذا ديدن القوام مع أنبيائهم

أما بالنسبة للتوزيع الصوتي للشدة والرخاوة فقد شهدت اآلية توزيعًا لم تشهده 
% من مجموع أصوات 18,42ا؛ إذ تساوت نسبتها في اآلية فبلغت آيات البحث جميعه

( أصوات رخوة, ولعّل في ذلك انسجامًا 7( أصوات شديدة و)7اآلية باحتواء اآلية على )
مع مآل الحوال بالماء المنهمر؛ فحال م ن لم يؤمن بسيدنا نوح عليه السالم أصبح في 

نسجم مع الصوات الشديدة, وحال سيدنا نوح شدة وكرب ال يعلمه إاّل اهلل سبحانه, وهذا ي
عليه السالم وم ن آمن به أصبح في نعيم ورحمة وال شدة عليهم, فهم الناجون الذين 
خصهم اهلل تعالى بعنايته ورحمته, وهذا ينسجم مع الصوات الرخوة, ففي الوقت الذي 

 ح عليه السالم وللمؤمنين.كان الماء المنهمر عذابًا للكافرين بإغراقهم كان  نجاًة لسيدنا نو 
 
ڀ  ٺ           ڀڀ  ڀپ  پ  پ     ٻ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ قال تعالى:  -2

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ڤ  ڤ   ڤ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ

  12 فاطر:چڦ
تحكي اآلية الكريمة مثاًل ضرب ه اهلل سبحانه وتعالى للمؤمن والكافر في عدم 

ان؛ فأحدهما طيب حلو شديد العذوبة, واآلخر شديد استوائهما بالبحرين اللذين ال يستوي
 .(2)الملوحة ُمرّ 

%, 78,78( صوتًا مجهورًا بنسبة 156( صوتًا؛ منها) 198تكّونت اآلية من )
%, وشبه التوازن هذا بين نسبة الصوات المجهورة 21,21( صوتًا مهموسًا بنسبة 42و)

عربي حسب االستقراء الذي ذكره ونسبة الصوات المهموسة بالنظر إلى عموم الكالم ال
أو لنقل: إن االنخفاض اليسر في نسبة الصوات المجهورة قياسًا  -الدكتور إبراهيم أنيس

يمكن رّده إلى أن حقيقة عدم استواء البحرين  -بالمهموسة بالنظر إلى عموم الكالم العربي
ر هذه الحقيقة وال يقول معلومة لدى المخاط بين إن كانوا كفارًا أو مؤمنين, فالجميع ال ينك

                                                 

 . 27/179ينظر: التحرير والتنوير: ( 1)
 . 3/604, والكشاف:  20/449ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ( 2)
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خالفها, ولعدم وجود منكر لها ناسب االنخفاض اليسير في نسبة الصوات المجهورة التي 
تتسم بقوة جرسها وتنسجم مع سياق المنكر كي تردعه عن إنكاره وترضخه للحق, واهلل 

 أعلم .
 ( صوتاً 28أما بالنسبة لمصوات الشديدة والرخوة في اآلية فقد بلغت الشديدة )

%, وهذا االرتفاع في 20,20( صوتًا بنسبة 40%, في بلغت الرخوة )14,14بنسبة 
نسبة الصوات الرخوة التي تتسم بطول رنينها واستمرار جرسها ينسجم إلى حد بعيد مع 
سياق اآلية الذي يذكر جملة من النعم الدائمة المستمرة التي ال انقطاع لها, أنعمها اهلل 

بحرين بأكل لحمها طريًا واستخراج الزينة من اللؤلؤ والمرجان, تعالى على عباده من ال
وتسيير السفن فيها للتجارة وغيرها, فاستمرار هذه النعم وديمومتها وعدم انقطاعها يتناسب 

التي تتصف بطول رنينها  -التي ارتفعت نسبتها في اآلية  –مع طبيعة الصوات الرخوة 
 واستمراره.

و) أجاج ( يجد تناسبًا بين معانيها وأصواتها؛ فقد  والناظر في لفظي ) فرات (
 چ  ڀپ   ڀ  ڀچ جاء عن الخليل قوله: " والجاج: الماء المر الملح, قال اهلل تعالى: 

, وجاء عن ابن فارس قوله:" وأما الهمزة (1)  وهو الشديد الملوحة والمرارة"53 الفرقان:
ما ملوحة" والشِّد ة إما حراً  الحفيفوالجيم فلها أصالن:  , ومعنى شّدة الملوحة والمرارة (2)واح

في الجاج جاء ُمناسبًا مع أصوات الشدة التي حواها لفظ ) أجاج ( فالهمزة والجيم 
 المتكرر صوتان شديدان, وال وجود لمصوات الرخوة في لفظ ) أجاج (.

وجاء  (3)أما بالنسبة للفظ ) فرات ( فقد جاء في معناه: " الفرات: الماء العذب"
, وقلة أصوات الشّدة في لفظ ) فرات ( قياسًا بلفظ ) (4)أيضًا:" الفرات: أشّد الماء عذوبة"

أجاج ( جاء منسجمًا مع معنى العذوبة في لفظ ) فرات (؛ فالفاء صوت رخو والتاء شديد 

                                                 

 . 6/198العين مادة )أج(:  (1)
 . 1/8مقاييس اللغة مادة )أج(: ( 2)
 . 5/24(: , وينظر: تاج العروس مادة )فرت 1/719مجمل اللغة مادة )فرت(: ( 3)
 . 2/65, وينظر: لسان العرب مادة )فرت(:  9/478المحكم والمحيط العظم مادة )فرت(: ( 4)
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 والتناسب حاصاًل بين لفظيوالراء متوسط بين الشدة والرخاوة, وبهذا يكون التوافق 
 ) أجاج ( والصوات المتكونة منها اللفظان.( و)فرات

 المبحث الثاني: داللة صفات األصوات في سياق ما لم يقع مال أحداث
 المطلب األول: سياق أحداث في الدنيا

  30 الملك: چڌ  ڌ     ڎ  ڎ        ڍ ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    چ  قال تعالى: -1
لى اهلل عليه وسلم بأن ُيبّين تحكي هذه اآلية خطاب المولى تبارك وتعالى نبي ه ص

بظنهم  –للكفار الذين يجعلون مع اهلل آلهة أخرى لتجلب لهم المنافع وتدفع عنهم الشرور 
أنه إذا ُسلب منكم سبب الحياة والنعيم الذي ال يعوض المتمثل بالماء فأصبح   -وبزعمهم

ر جارا تراه عيونكم غائرًا في الرض ذاهبًا ال تناله الدالء فم ن الذي يأتيكم بماء ظاه
فتتنعمون به غير اهلل سبحانه؟ وفي هذا إشارة إلى عجز آلهتهم التي يدعون من دون اهلل 

 .(1)سبحانه
( صوتًا مجهورًا بنسبة 46( صوتًا؛ منها)61تشكلت اآلية الكريمة من )

%, وُيظهر هذا التوزيع الصوتي 24,59( صوتًا مهموسًا بنسبة 15%, و)75,40
سبة الصوات المهموسة قياسًا بنسبة الصوات المجهورة بالنظر إلى عموم ارتفاعًا في ن

الكالم العربي, ويبدو للناظر في اآلية نظرة عجلى أنها تشهد ارتفاعًا في نسبة الصوات 
المجهورة قياسًا بالمهموسة بالنظر إلى عموم الكالم العربي؛ وذلك لما في اآلية من تحدا 

شارة إلى عجز آل هتهم التي يدعون من دون اهلل سبحانه, ولكن لو نظرنا إلى كون للكفار واح
بدليل قوله تعالى  –المخاط ب في اآلية الكريمة هو سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

بًا حبيبه صلى اهلل عليه وسلم:  لقلنا بمناسبة ارتفاع نسبة الصوات  - چڇ  چ مخاط 
به غير منكر له, وم ن مثل رسول المهموسة التي تنسجم مع كون المخاط ب ط ائعًا لمخاط 

 اهلل صلى اهلل عليه وسلم في طاعة ربه والتزام أوامره؟
أما بالنسبة لمصوات الشديدة والرخوة فقد شهدت توزيعًا متوقعًا ببلوغ الشديدة 

%, في حين بلغت الرخوة 22,95( صوتًا بنسبة 14ضعف الرخوة؛ فقد بلغت الشديدة )

                                                 

, وصفوة التفاسير:  5/222, وأنوار التنزيل وأسرار التأويل:  30/597ينظر: التفسير الكبير: ( 1)
3/1370 . 
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%, وسبب توقع هذا االرتفاع في نسبة الصوات الشديدة مرّده 11,47ة ( أصوات بنسب7)
إلى أمور عّدة؛ منها ما في اآلية من إيماء للكفار إلى ما يترقبهم من عذاب الجوع والقحط 

 چڍ   چ فهو بمثابة إنذار لهم بنضوب مائهم وذهابه, ووصف الماء بالمصدر 
دنيا قبل اآلخرة؛ وذلك بحرمانهم من سبب , فضاًل عما" يلمح لهم بعذاب ال(1)للمبالغة

ڌ  ڌ     ڎ  ڎ      چ , ومنها االستفهام اإلنكاري في قوله تعالى: (2)الحياة الول وهو الماء"

؛ أي: ال يأتيكم به أحد غير اهلل, واكتفى عن ذكره لظهوره في سياق الكالم , ومن  چ
, ففي اإليماء (3)  20الملك: چڭہ  ھ  ھ   ھ      ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭچ  قوله تعالى:

بوقوع القحط والجوع واإللماح بعذاب الدنيا قبل اآلخرة واالستفهام اإلنكاري من الشدة ما ال 
ُينك ر, وكل ذلك ناسب  االرتفاع في نسبة الصوات الشديدة, وال ننسى سياق التهديد الذي 

  29 الملك: چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  جاء في اآلية السابقة لهذه اآلية في قوله تعالى:
(4). 
  16 الجن: چ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  چ  قال تعالى: -2

المتمثلة بالماء النافع  -تحكي اآلية الكريمة حرمان الكفار من نعمة اهلل تعالى
الكثير الغزير, أو المتمثلة بالسعة في الرزق على أن تخصيص الماء الغدق بالذكر لنه 

وذلك بسبب عدم استقامتهم على طريق الحق واإليمان  -شسبب سعة الرزق وأصل المعا
, وقيل: المقصود بهذه اآلية الجن, والمعنى:" لو ثبت أبوهم الجاّن على ما كان (5)والهدى

عليه من عبادة اهلل والطاعة ولم يستكبر عن السجود آلدم عليه السالم ولم يكفر وتبعه 
 .(7), وقيل: المقصود اإلنس والجن(6)هم"ولده على اإلسالم لنعمنا عليهم ولوّسعنا رزق

                                                 

 . 29/55, والتحرير والتنوير:  18/222ينظر: الجامع لحكام القرآن: ( 1)
 . 6/3648في ظالل القرآن: ( 2)
 . 29/56ينظر: التحرير والتنوير: ( 3)
 . 3/1370ينظر: صفوة التفاسير: ( 4)
 . 5/161, ومعالم التنزيل:  23/663ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ( 5)
 . 30/672, وينظر: التفسير الكبير:  4/628الكشاف: ( 6)
 . 9/45يم: ينظر: إرشاد العقل السل( 7)
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( صوتًا مجهورًا بنسبة 39( صوتًا؛ منها)53تشكلت اآلية الكريمة من )
%, وهذا يعني ميل السياق الصوتي 26,41( صوتًا مهموسًا بنسبة 14%, و)73,58

نحو الصوات المهموسة دون المجهورة قياسًا بعموم الكالم العربي؛ لنها تجاوزت ربع 
اآلية, ويمكن تعليل هذا الميل للسياق الصوتي نحو الصوات المهموسة بأّن  أصوات

المخاط ب فيها هو النبي صلى اهلل عليه وسلم؛ فاآلية معطوفة على اآلية الولى من سورة 
ٱ  چ  الجن التي يخاطب المولى تبارك وتعالى فيها الحبيب صلى اهلل عليه وسلم بقوله:

ر الدين الرازي قوله في هذه اآلية:" هذا من جملة الموحى , وقد جاء عن فخچٻ  ٻ     
ٿ  چ  ؛ أي: إن هذه اآلية:(1)إليه, والتقدير: قل أوحي إلّي أنه استمع نفٌر وأن لو استقاموا"

ٱ  ٻ  ٻ     چ    معطوفة على قوله تعالى:16 الجن: چٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ    

لى هذا أشار  أبو 1 الجن: چٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ      , واح
بقوله: " والجملة   چٿ  ٿ     چ  هـ( في حديثه عن تفسير قوله تعالى:982السعود)ت

والمعنى: وأوحي  إلّي أن الشأن لو استقام الجن  چ ٻ   ٻ    چمعطوفة قطعًا على 
ذا (2)" چٹ   ٹ  ٹ    چ واإلنس أو كالهما على الطريقة التي هي ملة اإلسالم  كان , واح

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو المخاط ب عندئذا ُيناسب ذلك ارتفاٌع في نسبة 
الصوات المهموسة, فضاًل عن ذلك فالحديث في سياق اآليات التي سبقت هذه اآلية 
يدور حول النفر من الجن الذين استمعوا لقراءة النبي صلى اهلل عليه وسلم القرآن  في 

م عليه الصالة والسالم, وال باستماعهم القرآن  فقد ُأعلم بذلك صالة  الفجر ولم يشعر به
عن طريق  الوحي, وهذا ينسجم مع ارتفاع الصوات المهموسة التي تتسم بضعف نبرتها 
وجرسها, وقول  ذلك النفر لقومهم حين رجعوا إليهم بسماعهم قرآنًا عجبًا ببالغة أسلوبه 

يمانهمالقرآن للرشد  وحسن نظمه, ثم حديثهم مع قومهم عن هداية ...الخ, فكل ذلك واح
الحديث ينسجم مع ارتفاع نسبة الصوات المهموسة؛ لن حديثهم ال يسمعُه اإلنس وهو 

                                                 

 . 30/671التفسير الكبير: ( 1)
 . 9/45إرشاد العقل السليم: ( 2)
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بذلك يكون أقرب إلى مناسبته لمصوات المهموسة التي تتسم بضعف نبرتها وقلة 
 إسماعها.

سبة ( أصوات رخوة بن7%, و)22,64( صوتًا شديدًا بنسبة 12وحوت اآلية )
%, وهذه النسبة المرتفعة لمصوات الشديدة تحاكي الشّدة التي يكون عليها م ْن 13,20

ُيحرم م ن عطاء اهلل سبحانه ورزقه, فعدم استقامتهم على طاعة اهلل تعالى وهديه حرمهم 
مما كانوا سيسقونه لو استقاموا, فأصبحوا بذلك في شدة وشقاء ناسب ارتفاع نسبة 

 اآلية. الصوات الشديدة في
 المطلب الثاني: سياق أحداث في اآلخرة

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ     ڳ    ژڎ  ڎ       ڈ  ڈ  ژچ  قال تعالى: -1

ھ            ھ  ھ     ے     ھڻ  ڻ  ۀ   ۀ           ہ  ہ   ہ  ہ   ڻڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ

  .15 محمد: چڭ  ڭ      ڭے           ۓ  ۓ  
تصف اآلية الكريمة ما أعّده اهلل سبحانه وتعالى لعباده  المتقين الذين أّدوا فرائضُه 
واجتنبوا نواهيه من نعيم الجنة, ثم تنكر مساواة عباده الذين يتنعمون بهذه النعم في الجنة 

 .(1)مع الخالد في النار الذي يسقى ماًء قد تناهى في شدة حّره فتقّطع أمعاءهم
( صوتًا مجهورًا بنسبة 226( صوتًا؛ منها )281لكريمة من )تشكلت اآلية ا

%, وهذا التشكل الصوتي ُيظهر توازنًا 19,57( صوتًا مهموسًا بنسبة 55%, و)80,42
أو شبه توازن بين نسبة الصوات المجهورة قياسًا بالمهموسة بالنظر إلى عموم الكالم 

لصوات المجهورة, وهذا التوازن أو العربي المتمثل بكون الصوات المهموسة تبلغ ُخمس ا
شبهه يتناسب إلى حد كبير مع سياق اآلية الذي يظهر موازنة بين الخالد في الجنة 
والخالد في النار, بين نعيم الجنة وعذاب النار, ولم تقتصر الموازنة على سياق اآلية 

المؤمن فحسب؛ فقد شهد سياق اآليات التي سبقت هذه اآلية جملة من الموازنات بين 
ٻ  ٻ  ٻ  پ     ٱ  ٻ  چ والكافر بدءًا باآلية الولى من السورة المتمثلة بقوله تعالى:

                                                 

 . 168-22/166ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ( 1)
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ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   چ   , وقوله تعالى:1 محمد: چپ       پ  

  .2 محمد: چ ٹ     ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ    ٿ   ٹ
ڦ              ڄ  ڄ  ڄ  ڄ           ڦ  ڦ  ڦ         چ ثم تأتي موازنة أخرى في قوله تعالى:

 , وموازنة أخرى بين م ْن كان 3 محمد:   چ چ          چ   ڇ  ڇ   ڇ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  چ  اهلل موالُه وم ن ال مولى له في قوله تعالى:

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ   , وموازنة أخرى في قوله تعالى:11 محمد: چخت 

 چٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ      ڀپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ

  .12 محمد:
ڃ  ڃ     چ  چ   چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  چ  وتأتي بعد ذلك موازنة في قوله تعالى :

 -إن صّح التعبير – , فكل هذه الموازنات والمقابالت 14 محمد: چڍ  ڍ  ڌ  
 لصوات المهموسة.ناسبها التوازن بين نسبة الصوات المجهورة وا

ذا انتقلنا إلى الصوات الشديدة والرخوة في اآلية نجد ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة  واح
؛ فقد بلغت -(1)التي تتسم بطول رنينها واستمرار جرسها عند النطق بها -الصوات الرخوة

( 47%, في حين بلغت الصوات الرخوة )11,38( صوتًا بنسبة 32الصوات الشديدة )
%, وُيعزى هذا االرتفاع في نسبة الصوات الرخوة إلى تعدد نعيم 16,72بنسبة صوتًا 

الجنة المذكور الذي ينسجم مع طبيعة الصوات الرخوة التي تخلو من القوة والشّدة التي 
ذا قيل: إن اآلية شهدت ذكرًا لعذاب النار فكيف  يوّجه ذلك مع  في الصوات الشديدة, واح

نسبة الصوات الرخوة؟ ُيجاب على ذلك بأّن مقطع اآلية الذي شهود اآلية ارتفاعًا في 
قد شهد   چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    چ  ُذكر فيه ذلك العذاب المتمثل بقوله تعالى:

( 7ارتفاعًا في نسبة الصوات الشديدة قياسًا بالرخوة؛ فقد بلغت الصوات الشديدة فيه )
غت الصوات الرخوة في %من أصوات مقطع اآلية, في حين بل18,91أصوات بنسبة 
%, وال يخفى التناسب بين الصوات الشديدة 13,51( أصوات بنسبة 5المقطع نفسه )

ومشهد العذاب المذكور في اآلية, فضاًل عن ذلك فقد زادت نسبة الصوات الشديدة في 
                                                 

 . 109ينظر: المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر: ( 1)
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؛ فقد بلغت چڭ  ڭ    چ  اللفاظ التي تبّين مآل م ن ُيسقى ماًء حميمًا في قوله تعالى:
 چڭ  ڭ    چ  % من مجموع أصوات قوله تعالى:26,31أصوات شديدة بنسبة  (5)

ْكر ما 10,52( صوتًا, في حين بلغت الصوات الرخوة صوتين بنسبة 19البالغة ) %, وذ 
ينتج عن سقيهم ذلك الحميم من تقطيع أمعائهم يزيد المشهد رهبة وشدة, إذن فارتفاع نسبة 

اسبه مع كون الحديث في ُجّل اآلية عن نعيم الجنة لم الصوات الرخوة في عموم اآلية وتن
يمنع أن ترتفع نسبة الصوات الشديدة في مقطع اآلية الذي يحكي مشهد العذاب, ثم 

 ترتفع نسبة الشديدة أكثر عند تقطيع أمعاء الكافر في النار بعد سقيه ماًء حميمًا.
  18 اإلنسان: چ     ۇڭ  ڭ  ۇ  چ  قال تعالى: -2

ه اآلية نعيمًا في الجنة أعّده اهلل سبحانه وتعالى لهل الطاعة تحكي هذ
 .(1)واإلخالص متمثاًل بعين ماؤها عذٌب طّيب سهل المساغ

%, 76( صوتًا مجهورًا بنسبة 19( صوتًا؛ منها )25تشكلت اآلية الكريمة من )
%, وهذا يعني أن اآلية تشهد ارتفاعًا في نسبة 24( أصوات مهموسة بنسبة 6و)
صوات المهموسة قياسًا بالمجهورة بالنظر إلى عموم الكالم العربي, وهذا متوقع؛ وذلك ال

النسجام الصوات المهموسة التي تتسم بضعف نبرتها وجرسها مع سياق اآلية الذي يشهد 
نعيمًا دائمًا غير منقطع لهل الطاعة في الجنة, فضاًل عن مجيء هذه اآلية في سياق 

چ  التي أعدها اهلل سبحانه لهم؛ إذ يقول المولى تبارك وتعالى:ذكر مجموعة من النعم 

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ    کڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ     ۀ     ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   

لذي ُذكر في  , فالنعيم المقيم ا17-12 اإلنسان: چھ  ے  ے     ۓ         ۓ  ڭ  ڭ  
اآليات تناسب  مع ارتفاع نسبة الصوات المهموسة, فالمقاُم ال يتطّلب ارتفاعًا في 
الصوات المجهورة المتسمة بقوة  جرسها ونبرتها التي تتناسب مع مقام اإلنكار والجحود 

 والعناد والتهديد.

                                                 

 . 10/365ينظر: البحر المحيط: ( 1)
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ًا والناظر في اآلية يتوقع شهود ها ارتفاعًا في نسبة الصوات الرخوة قياس
% من مجموع أصوات 8بالشديدة, وكان ذلك؛ إذ بلغت الصوات الشديدة صوتين بنسبة 

%, وهذا يعني أن 24( أصوات بنسبة 6اآلية, في حين بلغت الصوات الرخوة )
الصوات الرخوة بلغت ثالثة أضعاف الصوات الشديدة, ومرّد ذلك مشهد النعيم الذي 

سم بطول رنينها وامتداده واستمرار جرسها وكأنها شهده سياق اآلية, فالصوات الرخوة تت
تصور امتداد النعيم الدائم غير المنقطع في الجنة المتمثل بالعين التي يشربون منها, 

يجد محاكاة بين معناها وأصواتها؛ فقد ذكر الزجاج  چۇ چ والمتأمل في لفظة 
وذكر الزمخشري  (1)ة"هـ( معنى السلسبيل بقوله: " صفة لما كان  في غاية  السالس311)ت

, وذكر (2)تعلياًل لتسميتها بالسلسبيل بقوله: " لسالسة انحدارها في الحلق وسهولة مساغها"
هـ( السلسبيل بقوله: " وصف قيل: مشتق من الساللة؛ وهي السهولة 1393ابن عاشور)ت

تكرر , وهذه السهولة والسالسة ُمستشع رة من صوت السين المهموس الرخو الذي (3)واللين"
, ومما زاد في ذلك االستشعار حركُة السين المتمثلة بالفتحة التي تعد  چۇ چ  في لفظة

, فضاًل عن صوتي اللين المّدّيين المتمثل ين بالياء واللف في (5)وأوسعها (4)أخف الحركات
فلهما إسهام في تصوير السالسة واللين بامتداد الصوت فيهما, فهما من  چۇ چ 

تاز بسهولة إنتاجها, وُسميت مدّية" المتداد الصوت بها في يسر الصوائت التي تم
, فالقارئ لهذه اآلية قراءة استشعار يجد تصويرًا لتلك السهولة والسالسة لمعنى (6)ولين"

 السلسبيل في أصواتها. 
 
 

                                                 

عرابه: معاني القر ( 1)  . 5/261آن واح
 . 4/672الكشاف: ( 2)
 . 29/394التحرير والتنوير: ( 3)
, والتصريف العربي من خالل علم الصوات الحديث:  410ينظر: شرح الملوكي في التصريف: ( 4)

47 . 
 . 41, والصوات اللغوية:  1/20ينظر: سر صناعة اإلعراب: ( 5)
 . 80ت وما يتعلق بهما من الحكام المهمات: الدقائق المحكمات في المخارج والصفا( 6)
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 الخاتمة
 خلص البحث إلى جملة من النتائج تتمثل باآلتي: 

غالبًا  –اق الذي وردت فيه؛ فسياق الترهيب يتطلب االتساق واالنسجام بين الصوات والسي -
أصواتًا تتسم بالقوة والشّدة؛ لنها أشّد وقعًا على النفس وأكثر تأثيرًا عليها, ولم ينحسر ذلك  -

على مستوى اآلية, بل وجدنا ذلك على مستوى اللفظ الواحد أيضًا كما في لفظي ) فرات ( و) 
 أجاج (.

ب تناسبًا مع ارتفاع نسبة الصوات الرخوة والشديدة التي تنسجم شهود مشهد النعيم والعذا -
معها؛ فارتفاع نسبة الصوات الرخوة التي تتسم بضعف نبرتها وجرسها كان في مشهد النعيم 

, وارتفاع نسبة الصوات الشديدة التي تتسم بقوة چڭ  ڭ  ۇ  ۇ     چ  كما في قوله تعالى:
 .چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      چ اب كما في قوله تعالى:نبرت ها وجرسها كان في مشهد العذ

التوافق بين نسبة الصوات الشديدة والرخوة مع المعاني لم يكن على مستوى اآلية فحسب,  -
بل كان التوافق حاضرًا مع المشاهد التي حوتها اآلية الواحدة؛ فقد الحظنا ارتفاع نسبة 

ڎ  ڎ       چ  لنعيم الجنة في قوله تعالى:الصوات الرخوة في اآلية التي شهد معظمها مشاهد 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں     ژڈ  ڈ  ژ

 چھ            ھ  ھ     ے   ے           ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ھڻ  ڻ  ۀ   ۀ           ہ  ہ   ہ  ہ   ڻں  ڻ
صوات الشديدة في مشهد عذاب فيها متمثاًل , ثم شهدت اآلية نفسها ارتفاعًا في نسبة ال

 .چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    چ بقوله تعالى:
كان لمعنى ما ُوصف به الماء في اآلية انسجام مع كثرة الصوات الواردة فيها, وقد  -

ْلق اإلنسان؛ فقد وصف الماء في اآلية التي  الحظنا ذلك في اآليتين اللتين تتحدثان عن خ 
ٹ  ٹ  چ  في قوله تعالى: چڤ      چ ة الصوات الشديدة المتسمة بالقوة بـشهدت ارتفاعًا في نسب

الُمفسر بانصباب الماء  چڤ      چوارتفاع نسبة هذه الصوات ينسجم مع معنى  چڤ   ڤ     
  چ في نسبة الصوات الشديدة بـ ابدفعا وشّدة, ووصف الماء في اآلية التي شهدت انخفاضً 

, وانخفاض نسبة هذه چۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۓچ في قوله تعالى: چۇ 
 الُمفسر بالضعيف والممتهن. چۇ  چالصوات ينسجم مع معنى 
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كان لصوات المد حضور في تصوير معنى ما وصف به الماء, وبدا ذلك جليًا في لفظ  -
 .چۇ     چ  , و چۇ چ
منين ونجاة لهم, وحصل ذلك مع إّن الماء الذي نزل بأقواما عذابًا ليغرقهم كان رحمة بالمؤ  -

سيدنا نوح عليه السالم وأتباعه الذين آمنوا به؛ إذ نجاهم اهلل تعالى به, وأغرق م ن كفر به ولم 
يؤمن, وألقى ذلك بظالله على نسبة الصوات الشديدة والرخوة في اآلية؛ إذ شهد توزيعًا لم 

 تشهده آيات البحث كلها بتساويهما.
The Signification of the qualities of sound in the Context of 

Describing Water in the Glorious Quran 

Masood Sulaiman Mustafa 

  

Abstract 

No doubt, language with its different levels  is regarded as 

the most important  factor in conveying meanings. Sound is the 

smallest unit in language  which contributes in changing meanings. 

It is explained that how the sound is accordant with the meanings 

created by the sounds whether it is conducted with other sounds or 

by itself. This is clear from the qualities of sounds of which the 

Qur'anic verses are made, which appear in the context of describing 

water in in the Glorious Quran. 

The research is composed of two sections preceded by an 

introduction about the qualities  used as tools for analysis in this 

research.      The first section discusses the signification of qualities 

of sounds in the context of the events happened. The second section 

is concerned with a number of findings. Important among  them are 

the symmetry and harmony between the qualities of sounds and the 

context in which they occur. For example, the context of frightening 

often requires sounds characterized by stress , because they have a 

profound effect on the psyche. 

        Key words: Harmony , sounds , Arab speech , Clarity , 

Meanings. 
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