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 .1أستاذ مشارث ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران ،فردي فارايب ،قم ،إيران
 .2أستاذ حماضر ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران ،فردي فارايب ،قم ،إيران
(تاريخ االستالم2018/11/2 :؛ تاريخ القبول)2019/3/16 :

امللخّص
إن الن ام املوسيقي هو مُمهّد اإلعجاز اللف ي يف القرآن الكره ،ول التـأ ري املباشـر يف داللـة اآليـات كمـا نـرا يف سـورة
الرمحن منوذجاا .الن ام املوسيقي يسلط الضوء على ن ريتني؛ األوىل :التآلف (االنسجام) الصـويت بعـد ذكـر جمموعـة
من األصوات الصائتة والصامتة املؤ رة يف معاين اآليات ،والثانية :احملاكاة الصوتية (تآلف الصوت واملعىن) ،مبـا تشـمل
مــن معــاين األصــوات ودورهــا يف الداللــة ،وهــذ العالقــة بــني الصــوت والداللــة يف القــرآن الكــره ،هــي عالقــة مقصــودة
وليسـ اعتباطيــة .كمــا ويشــمل الن ــام املوســيقي هــذا الن ــام اإليقــاعي والفاصــلة القرآنيــة ودورهــا الصــويت والــدالي.
تبــت هــذ الدراســة بالوصــف والتحليــل للمنــه الفـ بالتأكيــد علــى الن ريــة البنيويــة جبانبيهــا :اخلــروج عــن املــألوف
(االنزيار) ،والتوليدية ،مبا فيها ظاهرة التكرار والتوازن .فتوصل الدراسة اىل أن سورة الرمحن هي خـري مثـال لتجلّـي
ن رية تآلف الصوت واملعىن ،وقد تناسب لارج األصوات وخصائصها مع مضامني اآليات.

الكلمات الرئيسة
سورة الرمحن ،دراسة صوتية ،الن ام املوسيقي ،التآلف الصويت ،الفاصلة.
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مقدمة
بات إعجاز القرآن الكره موضوعاا للدراسات املختلفة عً القرون العديدة .يف هذ الدراسة
اختصّ البح بالن ـام الصـويت لإلعجـاز ،تيـ يتعلـق تاسـة السـمع ،ومـن هـذا املنطلـق،
نصل إىل أمهي ة دور األهذن يف هـذا املضـمار ،وهلـذا هتـت ّم الدراسـة باجلانـب الصـويت للقـرآن
الكره ،حي نزل نزوالا صوتياا ،ومل ي ل مدوّناا يف سطور أو مكتوباا يف كتاب.
ولــذلك فــإنّ اجلمــال الصــويت ،مبــا فيـ التناســق الفنّــي واإليقــاع املوســيقي ،هــو أول شــيء
أح ّســت األهذن حــني نزول ـ  .وقــد اهــت ّم العــامل اللغــوي (دي سوســري) كــثري اا باللغــة املن ومــة
وق ـدّمها علــى اللغــة املكتوبــة" .أمــا الصــوت اللغــوي فهــو العنصــر األســاس يف هــذا اإلعجــاز،
والوحدة األساسية للغة ،والبنية املكوّنة للكلمـات والتراكيـب .والقـرآن الكـره ينتقـي األصـوات
اللغوية تسب الدالالت اللغوية يف أحسن صـورة ،وهبـذا امتـازت لغتـ بإيقاعيتـها وموسـيقاها
(بلقاسم.)1 :2009 ،
ومما جيدر اإلشارة إلي  ،أن الن ـام الصـويت الـذي يشـمل مجيـع األصـوات مـن احلـروف
واحلرك ـات ،هــو عبــارة عــن وعــاء لتجس ـيد معــاين اآلي ـات الكرمي ـة ،مبعــىن آخــر أنّ الن ــام
الدالي هو الذي يقود األصوات يف تنضيدها كيفما يشاء ،والعالقة هذ بني الصـوت والداللـة
يف النصّ القـرآين هـي عالقـة مقصـودة وليسـ اعتباطيـة ،واألصـوات متفاوتـة اجلـرس يقـرع
بعضها بعضاا حني جتتمع يف اللفظ ،فينت عن تقارعها املتنابم ،سلّمٌ موسيقي مجيل.
واإليقاع يف القرآن الكره لي عنصراا صوتياا جمرداا كما هو الشأن عند أصحاب البـديع ،بـل
هو نتاج التفاعل بني الصوت والداللة والتركيب ،فهو يقوم على دعامـة تـوازٍ بـني حمـورين :الصـويت
والدالي .وهذا التوازن هو أساس اإليقاع يف كتاب اهلل الكـره .هـذا اإليقـاع الفـ اجلميـل ،الـذي
تأن ل األهذن وترتار ل النف  ،يتجلّى يف السور املكية القصرية يف أحسن شكل.
أجــل ،إن اإليقــاع الصــويت هــو ظــاهرة فني ـة بــارزة يف التعــبري القــرآين ،وهــذا التناســق
(التآلف) هو الذي جيعل اللفظ سهالا على اللسان ،مجيل الوقع يف اآلذان ،تستسيغ النف ،
وتقبل عليها العاطفة.
وأما الصوت اللغوي فهـو العنصـر األسـاس يف اإلعجـاز اللف ـي ،والوحـدة األساسـية للغـة،
والبنية املكوّنة للكلمات والتراكيب ،فمن الضروري إذن يف هـذ الدراسـة ومـن خـالل التحليـل
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الصّــويت ،اإلشــارة إىل خصــائص جمموعــة األصــوات الصــامتة والصــائتة املــؤ رة يف معــاين
اآلي ـات .ويف احلقــل اإليقــاعي سنش ـري إىل املوس ـيقى اخلارجي ـة والداخلي ـة ،كمــا وتبــت هــذ
الدراسة على منه الن رية البنيوية جبانبيها :اخلروج عـن املـألوف (االنزيـار) ،والتوليديـة،
مبا فيها ظاهرة التكرار والتوازن.
مما تقدّم ،ميكـ ن القـول بـأ ّن املصـادر املسـتفادة قـد سـامه بأحنـاء لتلفـة ومـن زوايـا
متنوّعة يف هذ الدراسة ،فركز البعض على اإليقاع وتـأ ري اجلمـاي والـدالي ،والثـاين ،أكـد
علـى دور الفاصــلة ،واآلخــر اهــتمّ برســم إطــار عــام للبح ـ  .وقــد اســتق الدراســة هــذ مــن
مص ــادر عل ــم األص ــوات احلديث ــة مب ــا فيه ــا جمموع ــة األص ــوات وخصائص ــها ،خاص ــة م ــن
املص ــدرين( :حس ــن عب ــاس ،خص ــائص احل ــروف ومعانيه ــا) و(إب ــراهيم أنـ ـي  ،األص ــوات
اللغوية) .وبالتاي قد فتح املصادر هذ  ،نافذة جديدة للتحليـل األمشـل يف اجملـال الصـويت
واإليقاعي ودور الفاصلة اجلماي والدالي ،لتصّةا بسورة "الرمحن" كنموذج قـوه لإلعجـاز
الص ــويت يف ال ــنص الق ــرآين.يف ه ــذ الدراس ــة ،يضـ ـمّ البحـ ـ الن ــام املوسـ ـيقي يف س ــورة
الــرمحن ،مبــا في ـ الن ــام الصــويت الــذي ي ـؤدي إىل جتلّــي ن ــامني آخــرين مهــا اإليقــاعي
والفاصــلة ،وهــذا مــا يقصعـدُ بـ بالدراســة الشــاملة ،أي األن مــة الثال ــة :الصــويت واإليقــاعي
والفاصــلة ،الــل تــؤدي إىل جتلّــي ظــاهرتني مــن اإلعجــاز الصــويت للقــرآن الكـره ،مهــا :أوالا؛
التآلف الصويت ،والل تع تناسب احلروف واحلركات وجتانسها مع بعضها الـبعض ،انيـاا؛
احملاكاة الصوتية ،وهي تناسب وتآلف وجتان الصوت واملعىن.
يف احلق ــل اإليق ــاعي سنش ــري إىل املوس ــيقى اخلارجي ــة والداخلي ــة ،كم ــا وتب ــت ه ــذ
الدراس ــة عل ــى من ــه الن ري ــة البنيوي ــة جبانبيه ــا :اخل ــروج ع ــن امل ــألوف (االنزيـ ــار)،
والتوليدية ،مبا فيها ظاهرة التكرار والتوازن.وبالتاي ،من الضروري يف هذ الدراسة وهي
املســتوى الصــويت ،اإلشــارة إىل جمموعــة األصــوات الصــامتة والصــائتة املــؤ رة يف معــاين
اآليات ومجاهلا اللف ي.
وأما عن سـوابق البحـ فقـد أجريـ تـو ودراسـات حـول السـورة يف املسـتوى الصـويت
وبصور لتلفة ،ولكن هذا املقال حياول دراسة املوضوع من زاوية أخرى ،وبشكل أكمل يشمل
اجلوانب الصوتية واإليقاعية ودور الفاصلة.
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حتليل ودراسة سورة الرمحن
يتطلب اإلعجاز الصويت دراسـة آيـات السـورة صـوتياا؛ ملشـاهدة مصـاديق وشـواهد للن ـريتني
السابقل الذكر ،تشمل الن ام اإليقاعي وأمهية دور الفاصلة يف الشكل والداللة .بدايةا رأينا
ضرورة احلصول على إحصائية جملموع األصوات املؤ رة يف هذا اإلعجاز.
الر ضح َم ُن (َ )1علَّ َم الض ُق ضرآ َن (َ )2خلَ َق ضِ
الرِح ِ
سئا َن (َ )3علَّ َمئهُ الضبَئيَئا َن ()4
يم؛ َّ
الر ضح َم ِن َّ
﴿بِ ضس ِم اللَّ ِه َّ
اإلنض َ
الشئئجر يسئئج َد ِ
َّ
ضئ َئم ال ِضميئ َئزا َن ()7
ان (َ )6و َّ
السئ َئما َ َرفَئ َع َهئئا َوَو َ
س َوالض َق َمئ ُئر بِ ُح ضسئئبَان (َ )5والئن ض
َّج ُم َو َّ َ ُ َ ض ُ
الشئ ضئم ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ضئ َئع َها لِ ضََنَئ ِئام
ض َو َ
يمئئوا الضئ َئوضز َن بِالضق ضسئ َوَال تُ ضخسئ ُئروا ال ِضميئ َئزا َن (َ )9و ضاأل ضَر َ
أََّال تَطضغَئ ضئوا فئئي الضميئ َئزان (َ )8وأَق ُ
آال ِ
ِ
ِ
صئ ِ
َي َ
ضحئ ُ
الريض َحئئا ُن ( )12فَبِ ئِّ ِّ
ئف َو َّ
ئل ذَ ُ
ئب ذُو ال َضع ض
( )10ف َ
ات ضاألَ ضك َمئ ِئام (َ )11وال َ
يهئئا فَاك َه ئةن َوالنَّ ضخئ ُ
ِ
ربِّ ُكمئئا تُ َكئ ِّئذب ِ
ان (َ )13خلَئ َئق ضِ
ضجئ َّ
ئان ِمئ ضئن َمئئارِج ِمئ ضئن نَئئار
صل َ
سئئا َن مئ ضئن َ
ضصئئال َكالض َف َّخئئا ِر (َ )14و َخلَئ َئق ال َ
َ
َ َ
اإلنض َ
آال ِ ربِّ ُكم ئئا تُ َك ئ ِّئذب ِ
آال ِ َربِّ ُك َم ئئا
ب ال َضم ضشئ ئ ِرقَئ ضي ِن َوَر ُ
ان (َ )16ر ُ
َي َ
ب ال َضمغضئ ئ ِربَئ ضي ِن ( )17فَبِئ ئِّ ِّ
( )15فَبِئ ئِّ ِّ
َ
َي َ َ َ
آال ِ ربِّ ُكمئا تُ َك ِّئذب ِ
خ َال يئ ضب ِغي ِ
ِ ِ
ِ
ان
ان ( )20فَبِئِّ ِّ
تُ َك ِّذبَان (َ )18م َر َج الضبَ ضح َريض ِن يَئلضتَقيَان ( )19بَئ ضيئنَئ ُه َما بَئ ضرَز ن َ َ
َ
َي َ َ َ
َي َ ِ
ِ
ئَت
ج ِم ضنئ ُه َما اللُ ضؤل ُُؤ َوال َضم ضر َجئا ُن ( )22فَبِئِّ ِّ
ضج َئوا ِر ال ُضم ضن َ
ش ُ
آال َربِّ ُك َمئا تُ َك ِّئذبَان (َ )23ولَئهُ ال َ
( )21يَ ضخ ُر ُ
آال ِ ربِّ ُكمئئا تُ َكئ ِّئذب ِ
فِئئي الضبَ ضحئ ِر َكئ ضئاألَ ضع َالِم ( )24فَبِئِّ ِّ
ان (ُ )25كئ ُل َمئ ضئن َعلَضيئ َهئئا فَئئان (َ )26ويَئ ضبئ َقئئى َو ضجئئهُ
َ
َي َ َ َ
َي َ ِ
ِ
السئماو ِ
ِ
ضج َال ِل َو ضِ
ات َو ضاأل ضَر ِ
ض
اإل ضك َر ِام ( )27فَبِِّ ِّ
َربِّ َ
ك ذُو ال َ
آال َربِّ ُك َما تُ َك ِّذبَان ( )28يَ ضسَِّلُهُ َم ضئن فئي َّ َ َ
آال ِ ربِّ ُكمئا تُ َك ِّئذب ِ
َي
ان (َ )30سئنَئ ضف ُرُُ لَ ُك ضئم أَيُئهَ الئثَّئ َق َال ِن ( )31فَبِئِّ ِّ
ُك َّل يَئ ضوم ُه َو فِي َشِّضن ( )29فَبِئِّ ِّ
َ
َي َ َ َ
َِ
ِ
السئئماو ِ
اإلنضئ ِ ِ
ِ
شئئر ال ِ
ضجئ ِّئن َو ضِ
ات
ئس إِن ض
اسئئتَطَ ضعتُ ضم أَ ضن تَئ ضنئ ُف ئ ُذوا مئ ضئن أَقضطَئئا ِر َّ َ َ
آال َربِّ ُك َمئئا تُ َكئ ِّئذبَان ( )32يَئا َم ضع َ َ
َي َ ِ
ِّ ِ
ِ ِ
َو ضاأل ضَر ِ
ئل َعلَضي ُك َم ئئا
سئ ئ ضلطَان ( )33فَبِئ ئِّ ِّ
ض فَانضئ ُفئ ئ ُذوا َال تَئ ضنئ ُفئ ئ ُذو َن إَّال ب ُ
آال َربِّ ُك َم ئئا تُ َك ئئذبَان ( )34يُئ ضر َس ئ ُ
ِ
آال ِ ربِّ ُكمئئا تُ َكئ ِّئذب ِ
صئئر ِ
ِ
شئ َّئق ِ
ت َّ
ان ( )35فَبِئِّ ِّ
ان ( )36فَئِذ َذا انض َ
َ
ُشئ َئوا ن مئ ضئن نَئئار َونُ َحئ ن
َي َ َ َ
السئ َئما ُ
ئاس فَئ َئال تَئ ضنتَ َ
آال ِ ربِّ ُكمئئا تُ َكئ ِّئذب ِ
ِّه ِ
ِِ ِ
ئس َوَال
ان ( )38فَئيَئ ضوَمنِئئذ َال يُ ضسئِّ ُ
ان ( )37فَبِئِّ ِّ
فَ َكانَئ ض
ئت َوضر َدة َكالئئد َ
َ
َي َ َ َ
َل َعئ ضئن ذَنضبئئه إنضئ ن
ِِ
اهم فَئيئ ضؤ َخئ ُذ بِالنئَّو ِ
آال ِ ربِّ ُكما تُ َك ِّذب ِ
َج ٌّ
اصئي َو ضاألَقضئ َد ِام
ان ( )40يُئ ضع َر ُ
ان ( )39فَبَِِّ ِّ
ئيم ُ ض ُ
َ
ف ال ُضم ضج ِرُمئو َن بس َ
ي َ َ َ
َ
آال ِ ربِّ ُكما تُ َك ِّذب ِ
ان (َ )42ه ِذهِ ج َهن ِ
ب بِ َهئا ال ُضم ضج ِرُمئو َن ( )43يَطُوفُئو َن بَئ ضيئنَئ َهئا
( )41فَبِِّ ِّ
َّم الَّتي يُ َك ِّذ ُ
َ
َي َ َ َ
َ ُ
َي َ ِ
ِ
ئاف م َقئئام ربِّئ ِئه جنَّتَئ ِ
ِ
َي
ئان ( )46فَبِ ئِّ ِّ
َوبَئ ضئي َن َح ِمئئيم آن ( )44فَبِئِّ ِّ
آال َربِّ ُك َمئئا تُ َكئ ِّئذبَان (َ )45ول َمئ ضئن َخئ َ َ َ َ َ
ئان تَ ضج ِريئ ِ
ان ( )49فِي ِهمئا َع ضيئنَ ِ
آال ِ ربِّ ُكمئا تُ َك ِّئذب ِ
آال ِ ربِّ ُكما تُ َك ِّذب ِ
ان
ان ( )47ذَ َواتَا أَفضئنَان ( )48فَبِِّ ِّ
َ
َ
َ
َ
َي َ َ َ
َ َ َ
آال ِ ربِّ ُكمئا تُ َك ِّئذب ِ
ان ( )51فِي ِهما ِمن ُك ِّل فَاكِ َهة َزوج ِ
آال ِ ربِّ ُكما تُ َك ِّذب ِ
ان
ان ( )52فَبِِّ ِّ
( )50فَبِِّ ِّ
ضَ
َ ض
َ
َ
َي َ َ َ
َي َ َ َ
ِ ِ
آال ِ ربِّ ُكمئا تُ َك ِّئذب ِ
ِِ
ان
ضجنَّتَئ ضئي ِن َدان ( )54فَبِئِّ ِّ
ين َعلَى فُئ ُرش بَطَائنُئ َها م ضئن إِ ضسئتَضبئ َر َو َجنَئى ال َ
َ
َي َ َ َ
(ُ )53متَّكن َ
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اصئئر ُ َّ ِ
ِ
آال ِ ربِّ ُكمئئا تُ َكئ ِّئذب ِ
ِ
ِ
ِ
ئس قَئ ئ ضبئلَ ُه ضم َوَال َجئ ٌّ
ان
ئان ( )56فَبِئِّ ِّ
َ
َي َ َ َ
( )55فئئي ِه َّن قَ َ
ات الطئ ضئرف لَئ ضئم يَطضم ئثضئ ُه َّن إنضئ ن
َي َ ِ
اإلحسئ ِ
ِ
ئان إَِّال
وت َوال َضم ضر َجئئا ُن ( )58فَبِ ئِّ ِّ
(َ )57ك ئَِّنَّئ ُه َّن الضيَئئاقُ ُ
آال َربِّ ُك َمئئا تُ َكئ ِّئذبَان (َ )59هئ ضئل َج ئ َزا ُ ضِ ض َ
ان ( )61وِم ئئن ُدونِ ِهم ئئا جنَّتَ ئ ِ
آال ِ ربِّ ُكم ئئا تُ َك ئ ِّئذب ِ
ضِ
آال ِ َربِّ ُك َم ئئا
َي َ
ئان ( )62فَبِئ ئِّ ِّ
س ئئا ُن ( )60فَبِئ ئِّ ِّ
َ َ
َ ض
َ
َي َ َ َ
اإل ضح َ
ئاختَ ِ
ان ( )65فِي ِهم ئئا َعيئنَ ئ ِ
آال ِ ربِّ ُكم ئئا تُ َك ئ ِّئذب ِ
ان ( )63مئ ئ ضد َه َّامتَ ِ
تُ َك ئ ِّئذب ِ
ئان نَ َّ
ان ()66
ان ( )64فَبِئ ئِّ ِّ
ضئ َ
َ ض
ُ
َ
َ
َي َ َ َ
َي َ ِ
ِ
ِ
آال ِ ربِّ ُكمئا تُ َك ِّئذب ِ
ِ
ان ()69
ئل َوُرَّمئا نن ( )68فَبِئِّ ِّ
فَبِِّ ِّ
َ
َي َ َ َ
آال َربِّ ُك َما تُ َك ِّئذبَان ( )67في ِه َمئا فَاك َهئةن َونَ ضخ ن
َي َ ِ
فِئئي ِه َّن َخي ئئر ن ِ
ات فِئئي ال ِ
ِ
ضخيَئ ِئام ()72
سئئا نن ( )70فَبِ ئِّ ِّ
ئور ن
ئور َم ضق ُ
آال َربِّ ُك َمئئا تُ َكئ ِّئذبَان (ُ )71حئ ن
صئ َ
ات ح َ
ضَ
آال ِ ربِّ ُكمئا تُ َك ِّئذب ِ
آال ِ ربِّ ُكما تُ َك ِّذب ِ
ان ( )73ل ض ِ ِ
ئس قَ ئ ضبئلَ ُه ضم َوَال َج ٌّ
ان
ئان ( )74فَبِئِّ ِّ
فَبِِّ ِّ
َ
َ
َي َ َ َ
َي َ َ َ
َم يَطضمئثضئ ُه َّن إنض ن
َي َ ِ
ضئئر وعبئ َق ئ ِر ( ِ
ِ
ِِ
ئار ََ
سئئان ( )76فَبِ ئِّ ِّ
ئين َعلَئئى َرفض ئ َئرف ُخ ض َ َ ض
آال َربِّ ُك َمئئا تُ َك ئ ِّذبَان ( )77تَئبَئ َ
(ُ )75متَّكنئ َ
يحَ
اسم ربِّ َ ِ
ضج َال ِل َو ضِ
اإل ضك َر ِام ()78
ك ذ ي ال َ
ضُ َ
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الطابع العام للسورة
الرمحــة؛ هــي الصــبغة العامــة للســورة ،حســب نوعي ـة اخلطــاب اإلهلــي ،وعــدد آي ـات الرمحــة
واإلحصــائية للجــدول ،حـني نبــدأ الســورة بالبســملة ﴿بِ ضسئ ِئم اللَّئ ِئه الئ َّئر ضح َم ِن الئ َّئرِح ِيم  ،نراهــا خـري
دليل على تآلف الصوت واملعىن ،تتألف اآلية من أصوات رخوة ورقيقة تكثر فيهـا أصـوات املـدّ
واللني ،لتهبع املخاطب هدوءاا وسكينة ،ومن أصوات املدّ ،صوت (األلف) يتكـرّر يف املفـردتني:
"اللَّ ِ ،الرلحْمعن" ،وصوت (الياء) يف مفـردة "الـرلحِيم" ،مثّ الصـوتان الرقيقـان (اهلـاء واحلـاء)
يف " اللَّ ِ ،الرلحْمعن ،الرلحِيم" ،إىل جانب أصـوات أشـبا اللـني (م ،ن ،ل ،ر) ،فصـوت (املـيم)
ال مرّات ،و(الراء) مرّتان ،وذلك بصورة مشدّدة ،وكلّ من الصوتني (النـون والـالم) مـرّة
واحدة ،كلّ ذلك دليل على الرأفة واحلنان يبشّر بالطمأنينة والسكون.
َي َآال ِ َربِّ ُك َمئا تُ َك ِّئذبَ ِان الـل تتكـرّر  31مـرّةا ،وباإلضـافة
مثّ إنّ ماعدا اآلية الكرميـة﴿ :فَبِئِّ ِّ
إىل سـ ّ آيـات أُخـرى ،نـرى بقيـة اآليـات تـنصّ علـى الرمحـة والرأفـة والغفـران ،وإذا الح نــا
تلك اآلي ات الس ّ ،نراها جاءت مـن مصـدر رأفـة وحنـان بلسـان جـ ّد وشـداد .وهـيَ ﴿ :سئنَئ ضف ُرُُ
َي َ ِ
اإلنضئ ِ ِ
ِ
شئئر ال ِ
ضجئ ِّئن َو ضِ
اسئئتَطَ ضعتُ ضم أَ ضن
لَ ُكئ ضئم أَيُئئهَ ال ئثَّئ َق َال ِن ( )31فَبِ ئِّ ِّ
ئس إِن ض
آال َربِّ ُك َمئئا تُ َكئ ِّئذبَان ( )32يَئئا َم ضع َ َ
ِ
الس ئئماو ِ
ِ ِ
ات َو ضاأل ضَر ِ
آال ِ َربِّ ُك َم ئئا
َي َ
سئ ئ ضلطَان ( )33فَبِئ ئِّ ِّ
تَئ ضنئ ُفئ ئ ُذوا م ئ ضئن أَقضطَئئا ِر َّ َ َ
ض فَانضئ ُفئ ئ ُذوا َال تَئ ضنئ ُفئ ئ ُذو َن إَّال ب ُ
ِ
آال ِ ربِّ ُكمئا تُ َك ِّئذب ِ
صئر ِ
ِ
ِ
ان
ان ( )35فَبِئِّ ِّ
َ
تُ َك ِّذبَان ( )34يُئ ضر َس ُل َعلَضي ُك َما ُش َوا ن م ضئن نَئار َونُ َح ن
َي َ َ َ
ئاس فَ َئال تَئ ضنتَ َ
آال ِ ربِّ ُكمئئا تُ َكئ ِّئذب ِ
ِّه ِ
شئ َّئق ِ
ان ( )38فَئيَئ ضوَمنِئئذ
ان ( )37فَبِئِّ ِّ
ت َّ
السئ َئما ُ فَ َكانَئ ض
( )36فَئِذذَا انض َ
ئت َوضر َدة َكالئئد َ
َ
َي َ َ َ
ِِ
آال ِ ربِّ ُكما تُ َك ِّئذب ِ
ِِ ِ
س َوَال َج ٌّ
اه ضم
َال يُ ضسِّ ُ
ان ( )40يُئ ضع َئر ُ
ان ( )39فَبِِّ ِّ
ئيم ُ
َ
ف ال ُضم ضج ِرُمئو َن بس َ
َي َ َ َ
َل َع ضن َذنضبه إنض ن
آال ِ ربِّ ُكمئئا تُ َكئ ِّئذب ِ
فَئيئ ضؤ َخ ئ ُذ بِالنئَّو ِ
ان (َ )42هئ ِئذهِ ج َه ئن ِ
ب بِ َهئئا
اصئئي َو ضاألَقض ئ َد ِام ( )41فَبِ ئِّ ِّ
َّم الَّتئئي يُ َكئ ِّئذ ُ
ُ
َ
َي َ َ َ
َ
َ ُ
ِ
ال ُضم ضج ِرُمو َن ( )43يَطُوفُو َن بَئضيئنَئ َها َوبَئضي َن َحميم آن ( ، )44وذلك َـذيراا لإلنسـان اجلهـول كـي ال
آال ِ َربِّ ُك َم ئئا
َي َ
يق ــع يف هتلكـ ـة ،ويهت ــدي إىل الص ــراط املس ــتقيم .وأم ــا اآليـ ـة الكرميـ ـة﴿ :فَبِئ ئِّ ِّ
تُ َك ِّئذبَ ِان  ،فإهنا صبغ طابع السورة بصبغة اجلدّ والشدّة ،وذلك بأصوات انفجارية شديدة،

تدلّ على اجلزم واحلسم باسـتدالل قـويّ ألخـذ االعتـراف مـن الـثقلني ممّـن ينكـرون نعـم اهلل
تعــاىل وآالئ ـ  ،فــنالحظ صــويت (اهلمــزة ،والبــاء) يتك ـرران ــال م ـرّات ،وصــوت (الكــاف)
م ـرّتني ،و(التــاء) م ـرّةا واحــدة .وأمــا صــوت (ال ـذال) ،فهــو ي ـدلّ عل ـى االضــطراب والتزعــزع
الناشئ من حالة قلوب املكذبني .من هذا املنطلق ،نتأكد من َقق ن رية احملاكـاة الصـوتية،
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حي تتناسب وتتوافق األصوات ومعىن اآلية ،فإذن بالربم من ظاهر السورة ،خاصة التكرار
الذي حيصل ل ية املكررّة ،وذلك ألخذ اإلقرار من مُنكر اجلميل ،بُنيـ السـورة علـى أسـاس
الرمحة والرأفة ،ولذلك تعدّد ذكر النعم النازلة خلدمة اإلنـ واجلـنّ ،طالبـاا مـن الفـريقني،
االعتراف هبا ،وعدم إنكار كلّ هذا اجلميل ،كما تنتهي السورة بآيات التبشري والرأفة.
وقــد جــاءت آي ـات الرمحــة يف ذك ـر مواصــفات اجلنــة وجــزاء املــؤمنني ،كمــا نزل ـ آي ـات
اإلنذار رأفةا هبم ومراعاةا ملصلحتهم.
اإلحصــائية تُشــري إىل أنّ جمموعــة األصــوات اجملهــورة هــي بنســبة  %69أي أكثــر مــن ضــعف
األصــوات املهموســة ،وذلــك للتأكيــد علــى معــاين اآليــات .وبــالربم مــن النســبة العاليــة لألصــوات
الشديدة  %63/57بالنسبة لألصوات االحتكاكية ،ميكـن إضـافة األصـوات املتوسـطة (م ،ن ،ل ،ر)
إىل االحتكاكية ،فهي ال شديدة وال رخوة ،وهلذا سُمّي باألصوات املائعة أو شب اللـني (أنـي  ،ال تـا:
 .)26وهبذا يقودنا الن ام الدالي إىل استخدام األصـوات املتوسـطة إىل جانـب األصـوات الرخـوة،
للتأكي ــد عل ــى الرمح ــة واحلن ــان يف ه ــذ الس ــورة ،وال ــل يبل ــغ ع ــددها  829ص ــوتاا ،ح ــىت تُص ــبح
 ،%62/33مقابــل األصــوات الشــديدة بنســبة  .%37/66وبالنســبة إىل الصــوائ القصــرية ،يرينــا
اجلدول إحصائية رائعة عن مجال الن ريتني؛ التآلف الصويت واحملاكاة الصوتية.
جدول صوائ سورة الرمحن
احلركات (الصوائ )
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َ-
ا-
ه-

592
334
157

الفتحة تدلّ على سهولة البيان ورقّة األداء ،فلذلك وهبذ النسبة العالية ،هي خري دليل علـى
سهولة القراءة واألداء؛ أل ّن الضمّة هي أق ّل بكـثري منـها ،والضـمّة هـذ تـد ّل علـى صـعوبة األداء.
مثّ إنّ الفتحــة هــي دليــل اجلمــال واالنفتــار وســعة الصــدر ،الصــفة الــل تناســب معــاين الســورة
القائمــة علــى الرأفــة واحلنــان ،يف الوق ـ نفس ـ تــد ّل الضــمة علــى احلــزن والعســرة والشــدة،
وبانتشار هذ األصوات وهبذ الصورة ،تتجلّى الن ريتان؛ احملاكاة الصوتية والتآلف الصويت.
التكـرار :التكـرار هــو مــن ميـزات الن ريـة البنيويـة القائمــة علـى حمــور "التوليديـة" الــل
تعتمد على صـفة التكـرار؛ لتمـنح املوضـوع صـراحةا وتأكيـداا ومجـاالا مثّ تزيـد الـدالالت تطـوّراا،
وفيما يلي بعض مناذجها:
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تكرار أصوات املدّ واللني
تتــوزّع هــذ األصــوات يف مجيــع أرجــاء الســورة ،ممــا جيعلــها إيقاعيـةا متنابمــة ،ولعـلّ هــذا
األمر هو أحد أسباب تسمية السورة بـ ـ"عروس القرآن" ،وقـد قـال سـيبوي « :كثـر يف القـرآن
خــتم الفواصــل تــروف املـدّ واللــني وإحلــاق النــون ،وحكمتـ  :وجــود الــتمكن مــن التطريــب
بــذلك .كمــا قــال ســيبوي  :إهنــم إذا ترنّمــوا يلحقــون األلــف واليــاء والنــون؛ ألهنــم أرادوا مـدّ
الصوت ،ويتركون ذلك إذا مل يترنّموا ،وجـاء يف القـرآ ن علـى أسـهل موقـف وأعـذب مقطـع»
(السيوطي.)624 :2008 ،
مما جيدر بالذكر ،أنّ نسبة األصوات االنفجارية الشديدة مثـل (الضـاد والطـاء والـدال)
اختــذت النملسع ــب عل ـى الترتي ـب ( )8 ،11 ،8م ـرّات يف ك ـل الس ــورة ،يف الوق ـ ال ــذي تك ـرّرت
أصوات املدّ واللني ،وأشبا اللني بنسب عالية ،فقـد أشـغل صـوت (األلـف) السـورة  204مـرّةا،
وصــوت (النــون)  200مـرّةا ،و(اليـاء)  93مـرّةا ،وهــذا شــاهد آخــر علـى جتلّــي ن ريـة التــآلف
الرِح ِ
يم؛ ال َّئر ضح َم ُن (َ )1علَّ َئم الض ُق ضئرآ َن (َ )2خلَ َئق
الر ضح َم ِن َّ
الصويت ،كما نالحظ يف اآليات﴿ :بِ ضس ِم اللَّ ِه َّ
ضِ
َّج ُم َو َّ
سئئا َن (َ )3علَّ َمئئهُ الضبَئيَئئا َن (َّ )4
الشئ َئج ُر يَ ضسئ ُئج َد ِان (، )6
س َوالض َق َمئ ُئر بِ ُح ضسئئبَان (َ )5وال ئن ض
اإلنض َ
الشئ ضئم ُ
فإنّ صوت (األلف) املنتهي بالنون ،نـرا كيـف يطـرب األنـاع ،وميهّـد األذهـان لفهـم معـاين
اآليات أكثـر ،إضـافةا إىل السـهولة يف األداء واحلـالوة يف النطـق ،وصـوت (الـواو) ،إىل جانـب
ِِ
اهم فَئيئ ضؤ َخ ئ ُذ بِالنئَّو ِ
اصئئي َو ضاألَقض ئ َد ِام ()41
(األلــف) ،يزي ـد اآلي ـات مجــاالا﴿ :يُئ ضعئ َئر ُ
ئيم ُ ض ُ
ف ال ُضم ضج ِرُمئئو َن بسئ َ
َ
آال ِ ربِّ ُكما تُ َك ِّذب ِ
ان (َ )42ه ِذهِ ج َهئن ِ
ب بِ َهئا ال ُضم ضج ِرُمئو َن ( )43يَطُوفُئو َن بَئ ضيئنَئ َهئا َوبَئ ضئي َن
فَبِِّ ِّ
َّم الَّتئي يُ َك ِّئذ ُ
َ
َي َ َ َ
َ ُ
َي َآال ِ َربِّ ُك َم ئئا تُ َك ئ ِّئذبَ ِان ( . )45يف ه ــذ اآليـ ـات ،وال سـ ـيما يف املف ــردتني
َح ِم ئئيم آن ( )44فَبِئ ئِّ ِّ

"الْمُجْرمُــون ،يعطُوفُــون" نــرى األصــوات املتوســطة (م ،ن ،ر) ،و(و ،ي) ،تتــأ ّر باملعــاين ،بعــدما
تأ ّرت باألصوات اجملاورة هلا ،وكأنّها أصباال بيد الرسام يوزّعها كيفما يشاء.

تكرار الصوت يف املفردة
من املفردات الل تكرّرت األصوات فيهـا وهـي علـى وزن (فعلـن فعلـن فعلـن) ،هـي "صعلْصعـالٍ،
لُّؤْلُؤُ ،ورعفْرعفت" ،وهذا التكرار يزيد النطق مجاالا ويهبها إيقاعاا.
ِ
﴿خلَ َئق ضِ
ضصئئال َكالض َفخَّئا ِر (( ، )14الصّـليل) مصــدر صـلّ :هــو صـوت وقــع
َ .1
صل َ
سئا َن م ضئن َ
اإلنض َ
احلديـد أو الشـيء الصـلب بعضـ علـى بعضـ اآلخـر ،وتكـرار مبثابـة تكـرار احلاد ـة .وصـوت
(ص) ،يدلّ على التصوي مثل :الصفري ،صرخ ،وصـارع .وإيقـاع اآليـة هـو علـى هـذا السـياق،
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وكأنّـ يف حالــة شــعرية بــأوزان (فعــولن فــاعلن فعلــن فعلــن فعلــن) ،وهــي أوزان ســريعة نائيـة
النقر ،وكأنّها تدلّ على سهولة خلق اإلنسان بيد اهلل سبحان وتعاىل.
﴿ .2يَ ضخ ُر ُج ِمضنئ ُه َما اللُ ضؤل ُُؤ َوال َضم ضر َجئا ُن ( ، )22اللُّؤْلُؤُ :الـدرّ (اخلـرزة) ،الثمينـة الالمعـة الـل
تسرّ الناظرين ،وتكرار الصوت يزيد املفردة ملعاناا.
ِِ
ئين َعلَئئى َرفضئ ئ َرف ُخ ضضئئر َو َعضبئ َق ئ ِر (ي ِح َسئئان ( ، )76رعفْ ـرعفت :حرك ـة الطــائر وصــدى
ُ .3
﴿متَّكنئ َ
تشابك أجنحت  ،وتكرار يدلّ على رقّت ودقتّ وأناقت .
نســتن مــن كـلّ ذلـك ،أنّ هــذ األصــوات تتناســب مــع معــاين اآليـات متامـاا حســب ن ريـة
احملاكاة الصوتية.
تكرار األصوات املتوسطة (شبه اللني)
يكثر استعمال هذ األصوات لصراحة البيان والتأكيد على املعاين ،ويف الشـدّة وأخـذ اإلقـرار،
ويًز ذلك يف اآليات التالية:
آال ِ ربِّ ُكمئئا تُ َكئ ِّئذب ِ
خ َال يئ ضب ِغيئ ِ
ِ ِ
ان ()21
ئان ( )20فَبِئِّ ِّ
﴿مئ َئر َج الضبَ ضحئ َئريض ِن يَئلضتَقيَئئان ( )19بَئ ضيئنَئ ُه َمئئا بَئ ضئرَز ن َ َ
َ
َ
َي َ َ َ
َي َ ِ
ِ
ئَت فِئئي
ج ِم ضنئ ُه َمئئا اللُ ضؤلُئ ُئؤ َوال َضم ضر َجئئا ُن ( )22فَبِ ئِّ ِّ
ضجئ َئوا ِر ال ُضم ضن َ
شئ ُ
آال َربِّ ُك َمئئا تُ َكئ ِّئذبَان (َ )23ولَئئهُ ال َ
يَ ضخئ ُئر ُ
َي َآال ِ َربِّ ُك َما تُ َك ِّذبَ ِان ( . )25وقد اتّخـذت هـذ األصـوات (م ،ن ،ل،
الضبَ ضح ِر َك ضاألَ ضع َالِم ( )24فَبِِّ ِّ

ر) ،معــاين ومي ـزات األصــوات االنســدادية الشــديدة ح ـني يقــولُ ﴿ :ك ئ ُل َمئ ضئن َعلَضيئ َهئئا فَئئان ()26
ضجئ َئال ِل َو ضِ
َي َآال ِ َربِّ ُك َمئئا تُ َكئ ِّئذبَ ِان ( . )28فمجــاورة هــذ
اإل ضكئ َئر ِام ( )27فَبِئِّ ِّ
َويَئ ضبئ َقئئى َو ضجئئهُ َربِّئ َ
ئك ذُو ال َ

األصوات لألصـوات الشـديدة (الكـاف ،والقـاف ،والبـاء) ،تزيـد املوقـف شـدّةا وصـعوبة ،لتـدلّ
عل ـى ع مــة احلاد ــة .إضــافةا إىل أصــوات (القــاف ،والطــاء ،وال ــاء) ،للتأكي ـد عل ـى ذل ـك:
َي َ ِ
ِ
ش ئئر ال ِ
ضج ئ ِّئن َو ضِ
اإلنضئ ِ
ئس إِ ِن
﴿سئ ئنَئ ضف ُرُُ لَ ُك ئ ضئم أَيُئئهَ الئ ئثَّئ َق َال ِن ( )31فَبِئ ئِّ ِّ
َ
آال َربِّ ُك َم ئئا تُ َك ئ ِّئذبَان ( )32يَئئا َم ضع َ َ
ِ
ِ
الس َم َاوات َو ضاأل ضَر ِ
ض فَانضئ ُف ُذوا َال تَئضنئ ُف ُذو َن إَِّال بِ ُس ضلطَان (. )33
استَطَ ضعتُ ضم أَ ضن تَئ ضنئ ُف ُذوا م ضن أَقضطَا ِر َّ
ض

تكرار املفردة
ل ـي هــذا التك ـرار للتأكي ـد وحســب ،وإمنــا إلبــداع إيقــاع ون ــام متــوازن لتطــوير املعــىن ،كمــا
نالحظ يف اآليات التالية:
اإل ضحس ِ
ان إَِّال ضِ
اإل ضح َسا ُن (" ، )60الْإحْسعانِ" األوىل مبعىن العمل الصاحل للمـؤمن
َ .1
﴿ه ضل َج َزا ُ ضِ َ
يف هذ الدنيا ،و"الْإحْسعانُ" الثانية ،هي املكافأة اإلهلية يف اجلنة( .ابن أسباال)90 :2012 ،
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ض َم ال ِضمي َئزا َن ( )7أََّال تَطضغَ ضئوا
﴿و َّ
الس َما َ َرفَئ َع َها َوَو َ
 .2كذلك احلالة ملفردة "الْمِيزعان" يف اآلياتَ :
ِ
ِ ِ ِ
يموا ال َضوضز َن بِال ِضق ضس ِ َوَال تُ ضخ ِس ُروا ال ِضم َيزا َن (. )۹
في الضم َيزان (َ )8وأَق ُ
ج ِم ضنئ ُه َمئئا اللُ ضؤلُئ ُئؤ َوال َضم ضر َجئئا ُن (، )22
 .3واحلالــة أيضـاا ملفــردة "الْمعرْجعــانُ" يف اآلي ـتني﴿ :يَ ضخئ ُئر ُ
وت َوال َضم ضر َجا ُن ( ، )58ففي األوىل مبعىن استخراج هذا الدرّ مـن أعمـاق البحـر،
﴿ َكَِّنَّئ ُه َّن الضيَاقُ ُ

والثانية وصفٌ للحور العني.
 .4كما واملفردة "جعنلتعـانِ" يف اآليـتنيِ :
ئاف م َق ِ
ِ
﴿وِم ضئن ُدونِ ِه َمئا
﴿ول َم ضئن َخ َ َ َ
ئام َربِّئه َجنَّتَئان (َ ، )46
َ
َجنَّتَ ِان ( . )62لعلّ األوىل ختتصّ "بالسّابقني" ،والثانية بأهل اليمني ،لتزيد الكالم مجاال.

 .5وهذ املفردات؛ "خعلقع الْإنْسعان ،فاكِهعة ،مُتلكِئِنيع ععلى" يف اآليات التالة:
اإلنض ِ
﴿خلَ َق ضِ
ئل فَاكِ َهئة
ضصال َكالض َفخَّئا ِر (﴿ ، )14فِي ِه َمئا ِم ضئن ُك ِّ
سا َن (َ ، )3
َ
صل َ
سا َن م ضن َ
﴿خلَ َق ضِ َ
اإلنض َ
ِ ِ
ِ
ِِ
ضجنَّتَ ئ ضئي ِن َدان (﴿ ، )54فِي ِه َمئئا
ئين َعلَئئى فُ ئ ُئرش بَطَائنُئ َهئئا مئ ضئن إِ ضسئئتَضبئ َر َو َجنَئئى ال َ
َزضو َجئئان (ُ ، )52
﴿متَّكنئ َ
ِ
ِِ
ين َعلَئى َرفضئ َئرف ُخ ضضئر َو َعضبئ َقئ ِر (ي ِح َسئان ( ، )76حيـ تُلـهمنا
فَاك َهةن َونَ ضخ نل َوُرَّما نن (ُ ، )68
﴿متَّكن َ
اإليقاع والتوازن وحسن السمع.
تكرار اجلملة
ِئ ِ
س قَئ ئ بضئلَ ُه ضم َوَال َج ئ ٌّ
ان تك ــررت مـ ـرّتني ،األوىل متعلّق ــة بـ ــ"قاصِرعاتُ
مجل ــة ﴿لَ ئ ضئم يَطضم ثضئ ُه َّن إنضئ ئ ن
ات الطَّر ِ
ِ
ِ
فلض ِ ِ
س
الطَّرْفِ" ،والثانية بـ"حُورٌ معقْصُورعاتٌ ،"..يف اآليتني﴿ :في ِه َّن قَاص َر ُ ض
َم يَطضمثضئ ُه َّن إنض ن
ات فِي ال ِ
ضخيَ ِام (﴿ ، )72ل ض ِ ِ
قَئبضئلَ ُه ضم َوَال َج ٌّ
س قَئ بضئلَ ُه ضم َوَال
ور ن
ور َم ضق ُ
﴿ح ن
ان (ُ ، )56
ص َ
َم يَطضمثضئ ُه َّن إنضئ ن
َج ٌّ
ان (. )74

َي َآال ِ َربِّ ُك َما تُ َك ِّذبَ ِان  ،إحدى و ال ون مرّةا ،قد رن الطابع العـام
واآلية املتكررة﴿ :فَبِِّ ِّ
للسورة باستدالهلا اجلدّي احلاسم ،يريد هبا اهلل سبحان  ،إقرار اجلنّ واإلن بنعم وآالئـ ،
وكأهن ـا ضــربة يقــرع هبــا الفــريقني إليقاض ــهما مــن الغفلــة الــل تك ـاد تقودمهــا إىل العم ـى
وال اللة .وبالطبع يف كلّ مرّة ،يتعلّق املعىن باآلية السابقة هلا ،كما جاء يف "االتقـان"« :فإهنـا
وإن تك ـرّرت نعيف ـاا و ال ـني م ـرّة ،فك ـلّ واحــدة تتعلّــق مبــا قبلــها ،ولــذلك زادت عل ـى ال ـني»..
(السيوطي .)554 :2008 ،وكلّ ذلك للتأكيد وصراحة البيان.
إنّ اهلل سبحان يذكر النعم يف ا ـنل عشـرة آية،ليشـرر السـورة يف ال ـة مواقـف ،األول:
ذك ـر الــنعم وإجي ـاد ن ــام الك ـون ،وبالتــاي فنــاء ك ـل املوجــودات ،ويف املوقــف الثــاين :يصــور
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ش َئر
احلياة بعد املوت والبع  ،فيحاج هبا اجملرمني وينذرهم من سوء العاقبة فيقول﴿ :يَئا َم ضع َ
ِ
السئ ئئماو ِ
اإلنضئ ئ ِ ِ
ال ِ
ضجئ ئ ِّئن َو ضِ
ات َو ضاأل ضَر ِ
ض فَانضئ ُف ئ ئ ُذوا َال تَئ ضنئ ُف ئ ئ ُذو َن إَِّال
ئس إِن ض
اسئ ئئتَطَ ضعتُ ضم أَ ضن تَئ ضنئ ُف ئ ئ ُذوا مئ ئ ضئن أَقضطَئ ئئا ِر َّ َ َ
َي َ ِ
ِ
ِّ ِ
ِ
ئاس فَئ ئ َئال
س ئ ئ ضلطَان ( )33فَبِ ئ ئِّ ِّ
ئل َعلَضي ُك َمئ ئئا ُشئ ئ َئوا ن مئ ئ ضئن نَئ ئئار َونُ َحئ ئ ن
بُ
آال َربِّ ُك َمئ ئئا تُ َكئ ئئذبَان ( )34يُئ ضر َسئ ئ ُ
صر ِ
ِ
َي َآال ِ َربِّ ُك َمئا تُ َك ِّئذبَ ِان ( . )36يف هـذ اآليـات ،نـرى صـوت (الـذال) امللـيء
ان ( )35فَبِِّ ِّ
تَئ ضنتَ َ

باالضــطراب والتزلــزل ،يش ـري إىل حالــة اجملــرمني آنــذاث ،كمــا تك ـرر يف املفــردات "تعنْفُ ـذُوا،
فانْفُذُوا ،لا تعنْفُذُون" .مث يف الصوتني (الشني ،وال اء) ،داللة علـى شـدة العقـاب ال ـاهرة يف
مفردة "شُوعاظٌ" ذات اللهيب احلارق.
ضج َال ِل
﴿ويَئ ضبئ َقى َو ضجهُ َربِّ َ
ك ذُو ال َ
وبالتاي ،تنتهي السورة ببيان بقاء الباري عزّ وجلّ يف اآليةَ :
َو ضِ
اإل ضكئ َئر ِام ( ، )۲۷مثّ برفعــة العلــي القــدير بعــد ذك ـر اآلالء والــنعم ومواصــفات اجلنــة والنــار:
﴿تَئبار ََ اسئم ربِّ َ ِ
ضج َئال ِل َو ضِ
اإل ضك َئر ِام ( . )۷۸ويف اآليـتني أصـوات انفجاريـة قويـة تـدلّ علـى
ئك ذي ال َ
ََ ضَُ
قدرت الع يمة؛ تأكيداا على عزّت وهي :صوت (الكـاف) اـ مـرّات ،وصـوت (البـاء) أربـع
مرّات ،و(اهلمزة) مرّتان ،إضافة إىل صويت (القاف والتاء).

احلذف
امليزة األخرى للن رية البنيوية ،هي حذف الصوت واملفردة واجلملة ،منـها حـذف (اليـاء)
م ــن ك ــل م ــن اآلي ــات التالي ــةُ ﴿ :ك ئ ُل َم ئ ضن عَلَيضئ َه ئ ا فَئ ئان (﴿ ، )26يَطُوفُئ ئو َن بَئيضئنَئ َه ئ ا َوبَئ ئيض َن َح ِم ئ يم
ِ ِئ
ِ ِئ ئ
ضجنَّتَئ ئ ضي ِن َدان ( . )54فف ــي
ين َعلَئ ئى فُئ ئ ُرش بَطَائنُئ َه ئ ا م ضن إِ ضس ئ تَبضئ َر َو َجنَئ ئى ال َ
آن (ُ ، )44
﴿متَّكن َ
املفردات الثال ـة؛ "فـانت ،آنت ،دعانت" ،حـذف اليـاء لثقلـها ،حـىت يسـهل النطـق وحيلـو اإليقـاع
والتوازن ،ويقرّب املعىن فإنّ الفناء وكأن سهل وقريب جداا ،أقرب من أن يكون "فاينٌ" فهـو
"فانت" أسرع كلمح البصر .و"آنت" ،ال "آينٍ" ليكون حارقاا أكثر من التصور ،كمـا و"دانت" أقـرب
من "داينٌ" ليدلّ على سـرعة القصـد قبـل القيـام بالعمـل .وقـد انتقـى القـرآن الكـره أمجـل
األلف ــاظ واس ــتخدم األنس ــب واألفص ــح ،كم ــا تكــرّر الص ــوتان (اجل ــيم ،والن ــون) يف "جعنع ــى
الْجعنلتعـيْن"« .فلـو قـال مكـان( :ومثـ ر اجلنـتني قريــب) مل يقـم مقامـ مـن جهـة اجلنـاس بــني
اجلــىن واجلنــتني ،ومــن جهــة أن الثمــر ال يشــعر مبصــري إىل حــال جيــىن فيهــا ،ومــن جهــة
مؤاخاة الفواصل» (السيوطي.)659 :2008 ،
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النظام اإليقاعي للسورة والطبيعة اإليقاعية للحياة
إنّ كـل مــن تــواي الليـل والنــهار والفصــول ،ودقــات القلــب ،يـدلنا علـى إيقاعيـة احليـاة ،وهــذ
اإليقاعية نراها يف القرآن الكره أيضـاا لتزينـ وتزيـد مجـاالا مبـا فيهـا مـن موسـيقى داخليـة
وخارجيـة ،واإليقــاع ينشــأ مــن أصــوات احلــروف واحلركـات يف الكلمــة ،ومــن اختيـار الكلمــات
وحركاهتا .وسورة الرمحن كباقي السور ،تستقي من هـذا املنـهل اجلميـل ،فيتجلـى اإليقـاع يف
بعض آياهتا أكثـر مـن بريهـا .فـنالحظ هـذا االتـزان يف اآليـة﴿ :أََّال تَطضغَ ضئوا فِئي ال ِضمي َئز ِان (، )۸
وكأهنــا عل ـى أوزان شــعرية مثــل( :فعْلُ ـنْ فعْلُ ـنْ فعْلُ ـنْ فعْ ـلْ) .وك ـذلك احلــال يف اآلي ـة﴿ :فِئئي ِه َّن
ات ِح َسا نن ( )۷۰فهي على وزن (مُسْـتعفعِلُنْ مُسْـتعفعِلُنْ) .وإن كـان اهلل سـبحان ال يقصـد
َخ ضيئ َر ن
إنشـاد الشـعر يف الكـالم ،ولكـن هـذا اإليقـاع ميهّــد األذهـان لفهـم املعــاين أكثـر بعـد أن يتــرث
حالوة طرب يف السمع .واملوسيقى الداخلية تتجلى يف الكثري من اآليات ،كتكرار صـويت الغنـة
ضج َّ
ئان ِم ضئن َمئارِج ِم ضئن
﴿و َخلَ َئق ال َ
(امليم ،والنون) على شكل سجع مجيل ذات جرس رنان يف اآليـةَ :
ِِ
ِ
ئين
نَار ( . )15وكذا احلالة يف اآليات الثال ة﴿ :يَطُوفُو َن بَئ ضيئنَئ َها َوبَئ ضئي َن َحمئيم آن (ُ ، )44
﴿متَّكن َ
َعلَى فُئرش بطَائِنُئ َها ِمن إِستَضبئر وجنَى الضجنَّتَئ ضي ِن َدان (﴿ ، )54فِي ِهما َع ضيئنَ ِ
َّاختَ ِان (. )66
ان نَض َ
َ
ض ض َ ََ
ُ َ
َ
مثّ تك رار األصـوات اجملـاورة يف املفـردة ،هـو سـبب آخـر ل هـور اإليقـاع يف اآليـة ،كمـا هـي
احلالة يف" :صعلْصعالٍ ،لُّؤْلُؤُ ،ورعفْرعفت" ،وكأهنا جاءت على أوزان؛ (فعْلُنْ فعْلُنْ فعْلُنْ) يف اآليات:
اإلنض ِ
ضصال َكالض َفخَّا ِر ()14
َ .1
صل َ
سا َن م ضن َ
﴿خلَ َق ضِ َ
ج ِم ضنئ ُه َما اللُ ضؤل ُُؤ َوال َضم ضر َجا ُن ()22
﴿ .2يَ ضخ ُر ُ
ِِ
ين َعلَى َرفضئ َرف ُخ ضضئر َو َعضبئ َقئ ِر (ي ِح َسئان ( . )76فيسـوق هـذا التكـرار ،اآليـات حنـو
ُ .3
﴿متَّكن َ

ن ام إيقاعيّ ترتار ل األذن وتستأن ل القلوب ،فريتسم املعىن يف الذهن بأحلى صورة.

االنزياح اإليقاعي
ممـا مـرّ يــدلنا علــى أنّ الن ــام اإليقــاعي يــزين اآليــات مجــاالا ويرســم اإلعجــاز الصــويت يف
السورة ،ولكننا يف نف الوق نالحظ بوضور وصراحة ،أنّ اآليات خترج مـن حالـة الشـعر
متاماا ،تي إذا اتفق مفردتان أو أكثر يف آية ،أو اتّحدت مجيع مفردات اآلية يف الوزن،
يتغري الوزن ويتبدّل اإليقاع من قِبعل املفردات اجملاورة أو اآليات اجملاورة فوراا .فحني نقرأ:
ك ، ..وهي على وزن (مُتعفْعِلُنْ مُتعفْعِلُ) ،يتغري الوزن إىل حالة أخرى..﴿ ،
اس ُم َربِّ َ
﴿تَئبَ َار ََ ض
ِ
ضج ئ َئال ِل َو ضِ
اإل ضك ئ َئر ِام علـ ـى وزن؛ (ف ــاعِالتُ فعْلُـ ـنْ فعْـ ـلْ) .وب ــذلك خت ــرج اآليـ ـة م ــن حال ــة
ذ ي ال َ
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الشعر﴿:تَئبار ََ اسم ربِّ َ ِ
ضج َال ِل َو ضِ
اإل ضك َر ِام ( . )۷۸واحلالة نفسها كما مـرّت علينـا جنـدها
ك ذ ي ال َ
ََ ضُ َ
ِ
يف اآليتني ،حي تعمّ األوزان متام اآلية ولكن الوزن يتغري عند اآليات اجملاورة﴿ :أََّال تَطضغَ ضوا في
ال ِضميز ِ
ات ِح َسا نن (. )۷۰
ان (﴿ ، )۸فِي ِه َّن َخ ضيئ َر ن
َ

ويف سور أخرى نالحظ ال اهرة تتكرّر أيضاا ،وخري مثال يف هذا اجملال هـو تغـري األوزان
يف سورة الكو ر﴿ :إِنَّا أَ ضعطَضيئنَ َاَ الض َك ضئوَئ َر ( )۱الل هي على وزن( :فعْلُن فعْلُنْ فعْلُنْ فعْلُنْ) مـن
ئك
ص ِّ
ئل لَِربِّ َ
تر املتـدارث ،ولكـن الـوزن يـتغري فيمـا بعـدها ألنّ اآليـة التاليـة ليسـ شـعرية﴿ :فَ َ
َوانض َح ضر ( ، )۲فهي مثالا على وزن( :فعُولُنْ فععلْ فععالتُنْ).

نظام الفاصلة
الفاصــلة؛ «فاصــلة اآليـة كقرينــة الســجعة يف النثــر وقافيـة البيـ يف الشــعر» (الســيوطي ،ال تــا:
 .)291/3يقول سيد قطب« :يتنوع ن ام الفواصل والقوايف ،كما تتعدد ألوان اإليقاع املوسـيقي،
 ..أمــا ن ــام الفواصــل والقــوايف ،فقــد الح نــا أن ـ يتنــوع يف الســور املختلفــة ،وقــد يتنــوع يف
الســورة الواحــدة ..وتغلــب قافيـة النــون واملـيم وقبلــهما يـاء أو واو علـى مجيـع القــوايف يف ســور
القرآن» (قطب.)107 :2002 ،
وقــد قــال س ـيبوي « :كثــر يف القــرآن خــتم الفواصــل تــروف امل ـدّ والل ـني وإحلــاق النــون،
وحكمت  :وجود التمكن من التطريب بذلك .كما قال سـيبوي  :إهنـم إذا ترنّمـوا يلحقـون األلـف
والياء والنون؛ ألهنم أرادوا مدّ الصـوت ،ويتركـون ذلـك إذا مل يترنّمـوا ،وجـاء يف القـرآن علـى
أسهل موقف وأعذب مقطع» (السيوطي.)624 :2008 ،
والفاصلة حسب صوهتا األخري ،إما متما لة كصوت الدال يف سورة اإلخالص ،أو متقاربة
كصــويت امل ـيم والن ــون يف ســورة احلمــد .والفاص ــلة هلــا الــدور الع ـيم يف اإلعجــاز اللف ــي
والبالبــي .فهــي الــل تنــت اإليقــاع وتُغ ـ اللفــظ توازن ـاا ،إضــافةا إىل إكمــال املعــىن ل ي ـات،
والفاصلة هي أداة من أدوات التعبري اإليقاعية وأ رها يف إيصال املعـىن ،وتـتغري بـتغري املعـىن
واملشهد مما حيد أ راا يف نف السامع الذي يصل املعىن يف أداء منغم مؤ ر.
يف سورة الـرمحن ،تنتـهي الفواصـل بصـوت النـون يسـبقها صـوت املـ ّد (األلـف) :الـرلحْمعنُ 1
الْقُـرْآن  2الْإنْسعــان  3الْبعيعــان  4بحُسْـبعانت  5يعسْـجُدعانِ  6الْمِيـزعان  7الْمِيـزعانِ  8الْمِيـزعان  ،9لتمهّــد
آال ِ َربِّ ُك َمئ ئئا
َي َ
األذه ـ ــان فتس ـ ــتعدّ األذن لت ـ ــدرث مع ـ ــىن أه ـ ــم س ـ ــؤال يف الس ـ ــورة وه ـ ــو﴿ :فَبِ ئ ئِّ ِّ
تُ َك ِّذبَ ِان ( . )13وعند ن رةت خاطفة للفواصـل يف السـورة ،نالحـظ أن الفواصـل املنتهيـة بصـوت
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النــون  67مســبوقة بــاأللف ،مــن جممــوع  78فاصــلة ،وا نتــان منــها تنتــهي أيض ـاا بصــوت النــون
﴿خلَئ َئق ضِ
سئئا َن ِمئ ضئن
ولكنــهما مســبوقتان بــالواو واليــاء .وتبقــى فاصــلتان تنتــهيان بصــوت الــراءَ :
اإلنض َ
ضج َّ
ئان ِمئ ضئن َمئارِج ِمئ ضئن نَئار ( . )15وصــوت الــراء هـذا مــن األصــوات
صل َ
َ
ضصئال َكالض َفخَّئا ِر (َ )14و َخلَئ َئق ال َ
املتوسطة املائعة (امليم ،والنون ،والالم ،والراء) القريبة من أصوات املدّ واللني كما وقـد سُـمّي
بأصوات (شب اللني) .وقد استخدم القرآن الكره هذ األصوات ونشرها يف أحسن صورة.
يف هنايـة املطـاف ،نُنـهي الكـالم بأمهيـة العنصـر املوسـيقي ودور يف الـنصّ القـرآين علـى
النف  ،حي متيز عن سائر النصوص األدبية العربية.

أثر املوسيقى القرآنية يف النفس
اتّســم اآليـات القرآنيـة جبــرس موسـيقيّ متميـز يـرنّ يف املســامع ،وخـري مثــال لــذلك ،ســورة
الرمحن الل يعدي فيها العنصر املوسيقيّ من أهم العناصر اجلمالية ،كما هـي احلالـة يف كـلّ
نصّ قرآينّ .وحنن جند القرآن الكره حريصاا على استخدام العبارات اجلميلـة ذات األوزان
والنهايات الل تدخل يف خلجات النف وتـثري املشـاعر .فقـد الجنـد سـورة أو حـىت آيـة ختلـو
من هذا العنصر املوسيقي .فاملوسـيقى الداخليـة الـل يتمتـع هبـا الـنصّ القـرآينّ مـثالا ،جتعـل
من أسـلوباا فريـ داا .فـنحن هنتـ ّز ونفـرر بأنغامـ تـارةا ،وحنـزن ونرجتـف تـار اة أخـرى ،فحينمـا
تتلو﴿ :أََّال تَطضغَ ضوا فِي ال ِضم َيز ِان ( ، )۸ترى أنّ املوسيقى تصدر من كلّ حرف فيها.

إنّ للعنصــر املوس ـيقي دور إهلــام يف الــنصّ القــرآين بوج ـ خــاص ،وهــو َريــك النفــوس
واإل ــارة يف املش ــاعر .فل ــو اجتم ــع إىل جان ــب اإليق ــاع ،حســنُ ال ــنغم ومج ــالُ دالل ــة األلف ــاظ
وإحياءاهتـا املــؤ رة العميقـة ،فتكـون آ ارهـا يف عمــق الـنف أبلــغ ،وإىل القلـب أســرع .نالحــظ
هــذا اجلمــال يف بدايـة الســورة حينمــا تبــدأ اآليـات مبفــردة واحــدة " :الـرلحْمعنُ" ،وإذا يســتمرّ
﴿علَّ ئ َئم الض ُق ئ ضئرآ َن (َ )۲خلَئ ئ َئق
مبفـ ــردتني وهـ ــو ذو جـ ــرس رن ــني وإيقـ ــاعٍ فري ــدت بضـ ــروبٍ نائي ــةَ :
ضِ
سا َن (َ )۳علَّ َمئهُ الضبَئيَئا َن ( . )4مثّ ينتقـل إىل ـال مفـرداتَّ :
س َوالض َق َم ُئر بِ ُح ضسئبَان ()5
اإلنض َ
﴿الش ضئم ُ
َّج ُم َو َّ
الش َج ُر يَ ضس ُج َد ِان ( ، )6حاوياا نف النغم واإليقـاع الثنـائي ،ليكتمـل يف اآليـة السـابعة
َوالن ض
الس َما َ َرفَئ َع َها َوَو َض َئم ال ِضمي َئزا َن ( . )۷وعنـد التـدبّر للقـرآن يـرى املتـدبّر هـذا
﴿و َّ
بأربع مفرداتَ :
الفيض الغامر لإلحساس يف السورة بأسرها ،حي تفيض منها العذوبة فيضا ،ويشعر بشـدة
التأ ري الذي حيد العنصر املوسيقي يف نفس املنصتة املتبصّرة.
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النتائج
يف ن رة خاطفة ،ميكن استنتاج ما يلي من هذ الدراسة:
 .1القــرآن الك ـره ينتقــي األصــوات اللغوي ـة تســب الــدالالت اللغوي ـة يف أحســن صــورة،
فامتازت لغت بإيقاعيتها وموسيقاها.
 .2الن ام الدالي هو الذي يقود األصـوات يف تنضـيدها كيفمـا يشـاء ،والعالقـة هـذ بـني
الصوت والداللة يف النصّ القرآين هي عالقة مقصودة وليس اعتباطية.
 .3هذا اإليقاع الف اجلميـل ،الـذي تـأن لـ األهذن وترتـار لـ الـنف  ،يتجلّـى يف السـور
املكية القصرية يف أحسن شكل.
 .4إن اإليقاع الصويت هو ظاهرة فنية بارزة يف التعبري القرآين ،وهذا التناسق (التآلف)
هو الـذي جيعـل اللفـظ سـهالا علـى اللسـان ،مجيـل الوقـع يف اآلذان ،تستسـيغ الـنف  ،وتقبـل
عليها العاطفة.
 .5ميك ـن تلخ ـيص عوامــل ن ري ـة التــآلف الصــويت مبــا بلــي؛ تــاليم لــارج األصــوات يف
املفــردات ،تناســق وجتــان حركاهتــا ،تــآلف املفــردات مــع بعضــها الــبعض ،وانتقــاء املفــردات
حسب الدالالت املنشودة يف أحسن صورة.
 .6هناث مصاديق وشواهد عديدة لتحقّق ن رية التآلف الصويت ،منها آية البسملة .كمـا
وقــد مشلـ األصــوات اجملهــورة والــل هــي أكثــر األصــوات العربيـة وضــوحاا ،ضــعف األصــوات
املهموسة يف السورة.
 .7ســورة الــرمحن هــي خـري مثــال لن ريـة تــآلف الصــوت واملعــىن ،وقــد تناســب لــارج
األصوات وخصائصها مع داللة اآليات.
 .8م ــن ميــزات الن ريــة البنيويــة ،التكــرار واحل ــذف ،وق ــد جتلّــ بشــكل ب ــارز يف ه ــذ
الدراسة.
 .9تتّســم اآلي ـات القرآني ـة جبــرس موس ـيقيّ متمي ـز ي ـرنّ يف املســامع ،وخ ـري مثــال لــذلك،
سورة الرمحن الل يعدي فيها العنصر املوسيقيّ من أهم العناصر اجلمالية.
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َقيقات علوم قرآن وحدي

الزهـرا،

