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امللخّص
يعتــرب صــوتُ الــراء صــوتا جهوريــا يف اللغــة العربيــة وهــو بــني الشــدة والرخــوة وميتــاز باالنصــياع واملطاوعــة للظــروف
الصـوتية حسـب األصـوات اجملـاورة ففـي هـذا البحـث ميتــاز بـالقوة والشـدة تبعـ اا إلبـراز نـة التكريـر ليو ّلـد ارتعاشــا
وذلك لإلدراك احلسي والعقلي ،وهلـذا ت ك ّثـف يف مطلـع سـوريت التكـوير واالنفطـار توازيـ اا خلصائصـ ليتنـاول املتلقـي
التركيز والتحكم والسيطرة معاا على موسيقا وعلى التوحيد اإلدراكي لسياق الـنص وذلـك اعتبـاراا مـن التركيـز علـى
املقطع الصويت ،ومن التشكيل الصريف للكلمة ،ومـن تركيـب اجلملـة ذلـك لتلقـي الـدالالت املقصـودة .فانتـهج البحـثُ
املنهجا الوصفي التحليلي اعتماداا على الدراسـة الصـوتية الدالليـة إذ تطـرق إىل تبـيني دور املقطـع عنـد االرتكـاز علـى
ب هـذ اراولـة يف
صوت الراء ،وإىل تتبع أمهية صوت الراء عند التشـكيل الصـريف للكلمـة والتركيـب والسـياق لتصـ ّ
تكري إعجاز القرآن الصويت ربطا بني الصوت والداللة .فتوصّل املقالـة إىل أنّ صـوت الـراء بنـاءس علـى خصائصـ
بشدت وقوت وتكرير وارتعاش البدّ ل من تكثف يف مطلـع السـورتني حـىت يشـعّ انبعـااُ موسـيقا يف نفسـية السـامع
وذلك بتمازج اراور؛ املقطع والكلمة والتركيب تفسرياا على تعاليم ومعـان :أبرزهـا األخالقيـة نظـري هتـذيب الـنف ،
والسلوكية كالتعاطي السلوكي ،والتحذيرية مثل اخلوف والرعب لالستعداد ليوم القيامة مضيفاا إىل معـايري وهندسـة
مجالية لغويـة :منـها الـتالؤم والتـآ لف والتناسـب بـني األصـوات والكلمـات واجلمـل واألسـجاع .فجـدير بالـذكر أ ّن هـذ
الدراسة لصوت الراء للسورتني مل تعا بعد.

الكلمات الرئيسة
التركيب ،التشكيل ،الداللة ،الراء ،املقطع.
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مقدمة
ف جمموع ـ َة عالقــات اجتماعيــة فهــذ العالقــات
اللغــة وظيف ـ ٌة اجتماعي ـ ٌة بكامنــها احلــي تُكي ـ ُ
االجتماعيــة تُنبعهــا العالم ــاتُ واإلشــارات الص ــوتية الــل ترمــز إىل مع ــان ومجاليــات لغوي ــة
اعتباراا من التشكيل والتركيب بشدة وقوة ورخوة ونعومة .فالصوت هـو التشـكيل الـرئي للغـة
العربية يصوّر يف نفسية املخاطب نسقا اجلمال السمعي للكلمات الل تشكّلها األصواتُ تكويناا
للكلمات والتركيب للتعبري عـن الداللـة املتالئمـة وذلـك انطالقـ اا مـن التشـكيل الصـويت للكلمـة
والتركيب النحوي للجملة وانسجام سياق النص «ألنّ هناك عالقة بني تلك السـمات الصـوتية
للتشكيل الصويت للكلمة ومناسبتها لسياقها ،ونسقها الدالي» (ابن اجل  :2008 ،ج.)16/1
فصــوت الــراء خبصائصـ اجلماليــة وناتـ الســمعية عنــد االنــدماج بســائرِ األصــواتِ يف
اجلملــة يهــدف التذبــذبات الصــوتية اخلاصــة بـ تشــكيال بــالنص األديب مجــاالا وداللـةا .وعلــى
ضــوء حــديث "ابــن اجل ـ " تــرتبط اخلصــائص الصــوتية للــراء بالداللــة .وبــتالؤم اهلندســة
الصوتية باملقطع والكلمة والتركيب بالسياق تتأس الـدالالت .هـذا مـن جانـب ولصـوت الـراء
توظي ــف ج ــذري بالتش ــكيل والتركي ــب يف مطل ــع س ــوريت التك ــوير واالنفط ــار تأسيســاا بالكلم ــة
واجلملة والنص استهدافاا لدالالت ما لكي «تقوم األذنُ بـدورها العضـوي يف احليـاة اجلسـدية
والنفســية واالجتماعيــة وحتوهلــا مــن مفــاهيم ماديــة إىل تــرددات عصــبية تنتقــل إىل الــدماال
الــذي يفســرها إىل أفكــار يف ذهــن اإلنســان» (زرقــة .)58 :1993 ،ومــن هــذا املنطلــق يســتوعب
املخاطبُ التموجات الصوتية خارج نطاق التفكري للنطاق املادي للجسد حسـاا وشـعوراا مالئمـةا
للتوظيف املتكا ر لصوت الراء يف أفعال اآليات مبـا فيـ «االضـطرابات واالهتـزازات احلسـية»
(عباس.)199 :1998 ،
توظيف صوت الراء املكثف يتم بالتشكيل الصويت والتركيب متاشـياا مـع مجاليـات القـرآن
وذلــك ضــمن الســياق قصــداا مــن اهلــادف للمهــدوف ،بغيــة بنــاء اهلندســة اجلماليــة الصــوتية
والداللية معاا .وهلذ الظروف بكلمتها وبتركيبها وبسـياقها مـع خصـائص صـوت الـراء عالقـة
متالمح ــة جتع ــل اخلص ــائص الص ــوتية لل ــراء ت ــربز ب ــنف الوقـ ـ وذل ــك م ــن أج ــل ب ــروز
االض ــطرابات واالهت ــزازات احلس ــية والش ــعورية الس ــتكنا ال ــتفكري اإلنس ــاين انطالقـ ـاا م ــن
خصائص صوت الراء منها التكرير واالرتعاش واجلهر .وهلـذا درجـات الصـوت للـراء تلـف
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بقوة تأ ريها وداللتها املسـتهدفة يف السـورتني وذلـك بـدرجات اسـتيعاب السـمع يشـعر املتلقـي
اإلدراكــات الســمعية واحلســية والنفســية معــا وعــن طريــق تكــا ف صــوت الــراء .فأمّــا التركيــز
والنرب والتنغيم لصوت الراء فيتم عن طريق التشكيل للكلمة والتركيب للجملة تراصا بـالنص
بتكا رهن توحيداا باالنسجام الصويت لألفعال واجلمل والفواصل والسياق.
خلفية البحث
يف تــاريخ الدراســات الصــوتية خــاض الب ــاحثون دراســات خمتلفــة يف جمــال وظيفــة األص ــوات
ومجالياهتــا يف القــرآن ألنّ الدراس ـات الصــوتية هلــا صــدى بفهــم الــنص القــرآين انطالق ـاا مــن
وظيفــة ومجاليــات الصــوت يف الســياق .فعثــر البح ـثُ يف إيــران عىل هــذ املقــاالت الــل تناول ـ
إعجاز األصوات يف القرآن وهـي فيمـا تلـي .ويف خـارج إيـران هنـاك دراسـات تـدور حـول البحـث
منــها؛  .1حــرف الــراء ،دراســة صــوتية مقارنــة للــدكتور عمــر الــدقاق  .2ســورة التكــوير ،دراســة
لغوية أسلوبية للدكتورة هدى هشام إناعيل .3 .سورة التكوير ،دراسة داللية هلشام اجلماس.
 .1نـ ــاقش الـ ــدكتور "مهـ ــدي ممـ ــتحن" عضـ ــو اللجنـ ــة التدريسـ ــية جلامعـ ــة آزاد جريف ــ
والــدكتورة "مهــني حــاجي زادة" عضــو اللجنــة التدريســية جلامعــة إعــداد املدرسـني الذربيجــان
مقالةا بعنوان "املوسيقى والنظم الصويت للقرآن" نشرت يف جملة الدراسـات القرآنيـة جلامعـة
آزاد إسالمة جلريف  ،فصلية حمكمة ،العدد  ،4شتاء 2011م.
عــا الباحثــان مالمــح ــتص بترتيــب ونظــم األصــوات كيــث مــا درســا املعــايري اخلاصــة
بصوت حمدد يف القرآن .فهذ الدراسة اهتم جبوانب تارخيية أكثر مما اعتن بعنايـة تطبيقيـة
وتنظريية خمصصة بصوت معني .فرغم هذا أنّ حماولة الباحثني جديرةٌ بالتقدير والشكر.
 .2درس الــدكتور "عيس ـى متق ــي زاد وكــاو خض ــري" مق ــاال بعنــوان "دالل ــة األص ــوات يف
القرآن (سورة الـنجم و القمـر منوذجـا)" نُشـر يف جملـة آفـاق احلضـارة االسـالمية آلكدمييـة
العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية ،فصلية حمكمة ،العدد  ،2خريف وشتاء 2012م.
فالباحثان تناوال اإلعجاز الصويت وإحياء الدالالت الصوتية النامجة عن تواتر األصـوات.
هذا املقال ال يتعلق بصوت الراء لسوريت التكوير واالنفطار.
 .3خاض الدكتور "سيد حسني سيدي وسيدة فرحناز شاهوردي" مقاال بعنوان "دراسـة مجاليـة
تكـرار احلــروف يف الــنظم الــداخلي اإليقــاعي ل يــات القرآنيــة" نُشــر يف جملــة الدراســات القرآنيــة
ملركز الدراسات للعلوم والثقافة اإلسالمية ملشهد ،فصلية حمكمة ،العدد  ،73ربيع 2013م.
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سعى الباحثان بنقد دور التكرار للموسيقى الداخلي واخلارجي حيث عرجا بتناسب تكرار
املوس ــيقى باملوض ــوع والفح ــوى .ه ــذا املق ــال ال يتعل ــق هب ــذ املقال ــة ان ــا والمض ــمونا إلّ ــا أنّ
الباحثني ذكرا دور التكرار لصوت الراء يف سورة النازعات.
 .4تناول الدكتور "هـومن ناظميـان" مقـاال بعنـوان "ارتبـاط الشـكل والبنيـة يف سـورة التكـوير"
نُشر يف جملة اجلمعية العلمية للغة العربية وآداهبا ،فصلية حمكمة ،العدد  ،27صيف 2013م.
ذكــر الباح ــث أنّ البنيــات اللغوي ــة واإليقاعيــة هل ــذ الســورة مرتبط ـةٌ بــالفحوى وبإحي ــاء
الـدالالت القرآنيـة وأ ّن ظهـور التعـادل الصـويت واللغـوي والنحـوي يف القسـم األول مـن الســورة
مهّدا الطريقا بالدخول للموضوعات الثانوية للسورة لكي يبلور املوضوعاتا األخرى للمتلقي.
فالباحث عرّج بأنّ بروز التوازن الصويت واللغوي والنحوي يف اآليات األربعة عشرة لسورة
التكوير بات واضحا منطلقاا لتبيني مواضيع القسم الثاين من السورة.
فهــذا القــول جانــب مــن دراســة ســورة التك ـوير إال أنّ التمهيــد البــدائي إليضــا الــدالالت
للسورتني ميكن أن يالحظ من منطلق صوت الراء ،وكذلك بالتأمل على اراور الـل ذُكـرت.
فال يتعلق هذا املقال بصوت الراء لسوريت التكوير واالنفطار.
 .5مقــال بعنــوان "الدراســة الصــوتية يف لغــة القــرآن وداللتــها يف اآليــات الفقهيــة (آيــات
احلجاب منوذجا)" لدكتورة "كربى روشنفكر وخليل بروي وسعيدة مميـزي وراضـية سـادات
احلسي " نُشِرا يف جملـة اآلفـاق احلضـارة اإلسـالمية ألكادمييـة العلـوم اإلنسـانية والدراسـات
الثقافية ،فصلية حمكمة ،العدد  ،2شتاء وربيع 2015م.
خاض الباحثون تناسب األصوات مع املضمون يف اآليـات الفقهيـة .هـذ الدراسـة ال تتعلـق
بصوت الراء يف مطلع سوريت التكوير واالنفطار.
ال خيفى أ ّن مقالنـا ال يـوازن آيـات السـورتني بـل هـو حتليـل موقـع صـوت الـراء فيمـا يـؤدي
باجلمال اللغوي والدالي فيختلـف عـن سـائر األكـاا الـل طرقـ األصـوات يف القـرآن ألنّـ
خيــتص بصــوت الــراء حتديــداا لتتبــع التماســك املــرتبط بــني التركيــز علــى املقطــع الصــويت
والتشـكيل الصــريف للكلمـة والتركيــب النحـوي للجملــة السـتكنا الــدالالت املرتبطـة خبصــائص
صوت الراء.
فالفارق بني البحوا املذكورة وهذا املقال هو تناول صوت الراء بعين ومعاجلة موقع من
املقطع والكلمة والتركيب وتبيني ارتباط هذ اراور باجلانب اجلماي والدالي.
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أمّا ضرورة البحث فتعود إىل أنّ صوت الراء يف مطلع سوريت االنفطار والتكوير بالتشكيل
والتركيـ ــب والسـ ــياق يتناسـ ــق انسـ ــجاما بفواصـ ــل اآليـ ــات ال ينفـ ــك مجـ ــاال وال داللـ ــة باعث ــاا
باجلماليات الصوتية والداللية معاا.
فنأمــل بنيــل الثمــرات املطلوبــة لالســتفادة هبــا وذلــك بــالفهم الســديد للنصــوص القرآنيــة
اعتباراا من تالحم اخلصائص الصوتية بالداللة.
األسئلة ومنهج البحث
ينتهج املقال املنهج الوصفي التحليلي اعتماداا علـى الدراسـة الصـوتية الدالليـة وأمّـا السـؤاالن
فهما:
 .1ملاذا يؤدي املقطع دورا ملحوظا عند االرتكاز على صوت الراء؟
 .2ما هي األمهية البالغة لصوت الراء عند التشكيل الصريف والتركيب النحوي والسياق؟
جدير بالذكر أنّ املقصود من اآليات املطلعية للسورتني هي:
آيات سورة التكوير برقم14 -12 -10 -6 -5 -3 -2 -1 :
آيات سورة االنفطار برقم5 -4 -3 -2 -1 :
أهداف البحث
واعتمادا على املرتكز الصويت والدالي يرمي البحث إىل حتقيق:
 .1القــراءة يف خصــائص صــوت الــراء وارتباطهــا بالداللــة تطبيقــا وذلــك حبّ ـاا باإلعجــاز
القرآين.
 .2االرتب ــاط امل ــؤ ر ب ــني اللغ ــة وتفك ــري اإلنس ــان مادي ــا وحس ــيا وذل ــك تفس ــرياا للمع ــاين
والدالالت املتلقية.
 .3تالحم اهلندسة اللغوية الصوتية باملعاين اعتباراا من دور اهلندسة الصوتية يف املقطـع
الصويت والتشكيل الصريف والتركيب النحوي.
بيان املسألة
أمّا الفرضيتان وذلك تأسيساا على السؤالني فهما:
 .1لصـوت الــراء يف مطلــع ســوريت التكــوير واالنفطــار مهمــة نعيــة وحســية نفســية وذلــك
عنــد تلقــي املخاطــب إياهــا .فشــطر مــن داللــة الســورتني املســتهدفة يفهــم ويفســر عــن طريــق
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مســتوى التركيــز عنــد تشــكيل الكلمــة وعــن العنايــة بالتركيــب يف اجلملــة وعــن ســياق الــنص
القـرآين حيـث باسـتعمال صـوت الـراء يف هـذ ارــاور يـتم نسـق فواصـل اآليـات فيمـا حيكــم
موسيقى النص بني الفواصل على أساس اجلرس واإليقاع.
 .2تؤدي الوظيفة الصوتية املتبعثـرة لصـوت الـراء يف ذهنيـة السـامع امللتفتـ ِة بفهـم الـنص
القرآين انطالقاا من الصوت عند التركيز على املقطع والتشكيل للكلمة والتركيب للجملة حسا
وعقال .فتدرك من هذ احلقول الثال ة بغية العثور على الدالالت وذلك يف الفضاء للمتلقي.

صوت الراء وخصائصه اجلمالية
«يعدّ صوت الراء بأنّ صام يدرج يف الصوام املكررة نتيجـة لطرقـات سـريعة متتابعـة مـن
عضو مرن .فتكوين صوت الراء يتم عرب تتابع طرقات طرف اللسان على اللثة تتابعا سـريعا.
ومــن هــذا املنطلــق سُــميا بــاملكرر وهــذ الطرقــات ال حتــد ها حركـةٌ عضــليةٌ واعيـةٌ مــن طــرف
اللسان ،فالذي حيدا أنّ طـرف اللسـان يوضـع نحـا يف موضـع املناسـب ،ويذبذبـ العمـود
اهلوائي حيث حيدا الوتران الصوتيان نغمةا عند نطق الراء .فالراء هو صام جمهور لثـوي
مكرر» (سعران ،دون تا.)171-170 :
فصوت الراء هو من األصوات اجلهورية واجلهر هو منبع النف عنـد النطـق بالصـوت لقـوة
االعتمــاد عليـ يف املخــرج فهــو مــن صــفات القــوة حيــث «يعـدّ صــوت الــراء مــن أصــوات التوســط
اخلمسة ،وأصوات التوسط تـدلّ صـفتُها بـني الرخـاوة والشـدة» (معبـد .)76 :1980 ،وتشـتهر هـذ
األصوات باملتوسـطة حيـث « يتسـع الفـراال اتسـاعا كـبري اا يسـمح مبـرور اهلـواء دون أن حيـدا أي
نــوع مــن الصــفري أو حفيــف ويالحــظ هــذا مــع الــالم والنــون واملــيم والــراء فســمي باألصــوات
املتوسطة ال هي بالشديدة وال الرخوة وني باألصوات املائعة» (أني  ،دون تا.)26 :
«التكريــر هــو ارتعــاد رأس اللسـان عنــد النطــق بصــوت الــراء فقــط ،والتكريــر صــفة للــراء
خاصة» (معبد« )81 :1980 ،يف حني أنّ املوضع الرئيسي لنطق صوت الـراء هـو اللثـة» (سـعران،
دون تا .)182 :فمن هذا املوضع ملخرج صـوت الـراء تُولـد صـفة التكريـر إذ تُنشِـر االرتعـاشا يف
الفضاء ويفسر على داللة اهلزة والقوة والشدة تلقياا لذهنية املخاطب.
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صوت الراء عند التركيز
تالؤم األصوات مع صوت الراء
خيتار القرآنُ املوقع املطلوب لألصوات تكيفاا باملقام الذي يستهدف ويف تركيـب األصـوات مـع
صوت الراء ملادة الكلمة يف مطلـع سـوريت التكـوير واالنفطـار جيـب أن يراعـي القـرآنُ خلـوص
الفصاحة يف املفردة «من حيث تنافر احلروف» (القزوي اخلطيـب .)24 :1932 ،ليـنظّم تـرابطَ
سائر األصوات وظيفةا وخمرجاا مع صوت الراء وصوال للتـأليف املتناسـق للكلمـة لكـي ال يشـعر
املتناول للكلمة صعوبةا بأداء األصوات ،وتعقيداا الستخدام الكلمة ،حىت ال تتعقد هندسـة فهـم
األصــوات والكلمــة معـاا يف ذهنيتـ وذلــك عنــد تفســريها للــدالالت؛ ألنّـ «قــد نــرى لكــل حــرف
معــان خمتلفــة وعنــد اســتخدامها مــع احلــروف واملفــردات األخــرى تتك ـوّن املعــاين املختلفــة»
(كرميي فرد ومهديزاد ويارامحدي.)622 :2018 ،
فتأسيساا على هذا جيب أن لو من تنافر احلروف واألصـوات الكلمـاتُ املسـتخدمة فيهـا
صــوتُ الــراء حــىت ال تســتدعي الثقــل يف الســمع ،والعســر يف الفهــم ويتس ـنّي للمتلقــي اإلدراك
الســمعي والشــعوري .فــتالؤم األصــوات مــع صــوت الــراء هبـذ الكلمــات تتناســق وتتــأقلم «عــرب
إبعـ ــاد وانفصـ ــال احلـ ــروف املتقاربـ ــة املخـ ــارج» (اهلـ ــامشي .)20 :1999 ،كيـ ــث إنّ األصـ ــوات
املتصاحبة بصوت الراء يف األفعال بعيدة املخرج ال شديدةٌ يف الثقـل وال خفيفـةٌ يسـتفاد منـها
الفصاحةُ يف الكلمة وهي موحدة من حيث التالؤم لنسق األصوات.
فأبرز دليل لتآلف األصوات مع صوت الراء هو تركيـب أصـوات (ك ،و ،ر) آليـة رقـم ()1
مــن ســورة التكـوير كيــث «إنّ صــوت الكــاف هــو طبقـي شــديد مهمــوس منفــتح وصــوت الــواو
شفوي نصف حركة جمهور منفتح والـراء صـوت لثـوي تكـراري جمهـور منفـتح» (الفـاخري ،دون
تا.)143-142 :
هذا االجتماع لألصوات البعيدة املخارج بكلمة (كوّر) جاء لطبيعة تأليفيـة متناسـقة ألداء
الوظيفــة الصــوتية لصــويت الكـاف والــواو مــع صــوت الــراء لريبــط القــرآنُ التــراصا قــوةا وشــدةا
لصوت الراء يف الفعـل املطلـوب ،لتتبعثـر متوجـات الـراء الصـوتية يف الـدرجات بـدقات ورنـات
وذلك مع هذين الصوتني.
ينتقـل القــرآن مـن موقــع انفجـاري تالؤمـاا لألصـوات بصــوت الـراء وذلــك بإدمـاج أصــوات
(ك ،د ،ر) آلية رقم ( )2من سورة التكوير.
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فصوت الكاف هو شديد مهموس و« الـدال هـو صـوت أسـناين لثـوي شـديد جمهـور مُطبـق»
(الفــاخري ،دون تــا .)143 :يرك ـز القــرآنُ ارــور اجلهــوري مــرة أخــرى باســتعمال صــوت الــدال
االنفجاري ولتقارب مع صوت الراء ليتآلف هـذان الصـوتان اجلهوريـان وتنـدفع الشـدة والقـوة
﴿وإذَا النُّجوم ان َك َد َرت﴾ لكي تربز مرة أخرى القوة والشـدة
هلما معا يف فعل (انكدر) من آية َ
يف نة اجلهر لصوت الراء بوضو وجالء.
النسقُ ملطلع سورة التكوير لتأليف األصوات املتباعدة املخرج مستمر فصوت السني مه
و«اهلمـ صــفة مــن صــفات الضــعف» (معبــد .)76 :1980 ،وصــوت اليــاء الــذي هــو «مــن أشــبا
الصوائ كيث يطلق علي صائ انزالقـي ويتميـز بانتقـال سـريع مـع ضـعف يف قـوة الـنف »
(سعران ،دون تا .)180-179 :يترك بان بصـوت الـراء انـدماج اا مبـادة (سـري) آليـة رقـم ( )3مـن
سورة التكوير.
متّ تأليف هذ األصوات على أن يقوم التنقل خلصائصها ببطء وذلـك مـن ضـعف اهلمـ
لصــوت الســني ولغايـة االرتعــاش عنــد تكريــر صــوت الــراء .فهــذا العــدول واالنتقــال مــن نــة
الضعف إىل نة الشدة ال يقلـل شـأن الترك يـز علـى االرتعـاش لصـوت الـراء أل ّن القـرآن هبـذا
االنتقاء يدفع توازنا بتركيب أصوات الكلمة يف هذا الشاهد.
فعلى هذا النمط التالؤمي هلذ األصوات حيـافظ القـرآن علـى فصـاحة الكلمـة بالطريقـة
الل ذكرت مستهدفاا داللة االرتعاش.
فقوة التوظيف لألصوات املتباعدة املخرج يف القرآن وتالؤمها مع صـوت الـراء تنتقـل إىل
سـورة االنفطــار .فيختــار القــرآنُ نفـ النــهج باختيـار الفــاء الــذي «هــو صــوت شــفوي أســناين
مهموس منفـتح والطـاء الـذي هـو صـوت لثـوي شـديد جمهـور مطبـق» (الفـاخري ،دون تـا.)143 :
ليتم النسق يف آية رقم ( )1من سورة االنفطار يف مادة (فطر) مع صوت الـراء حفاظـاا علـى
فصاحة الكلمة والستهداف نل صوت الفاء والطاء مع صوت الراء معا.
يستمر القرآن بتوسط صفة الرخو واهلمـ لصـوت الثـاء بـني صـوت النـون والـراء يف آيـة
رقــم ( )2يف مــادة (نثــر) مــن ســورة االنفطــار حيــث «النــون هــو صــوت لثــوي جــانيب جمهــور
منفتح والثاء هو صوت أسناين رخو مهموس منفتح» (الفاخوري ،دون تا.)143 :
التناسب بتوسط اخلصائص واضح النتقاء السمات لصـوت الثـاء وذلـك بـني صـوت النـون
والراء إذ جيت القرآن الثاء املهموس بني النون والراء اجلهورين باملقـام املطلـوب اسـتهدافا
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لصــفة اجلهــر باســتعمال النــون والــراء وذلــك مــع توســط صــوت الثــاء بينــهما «رغــم أنّ صــوت
النـون والثـاء متقاربـا املخـرج بـني أول اللسـان» (أنـي  ،دون تـا .)49 :لكـنّ نتـهما تلـف بـني
اهلم واجلهر يف حني أنّ االبتعاد لصفة الصوتني يرمي إىل توازن االنتقاء لسمات األصوات
يف فعل (انتثر) آلية رقم ( )2من سورة االنفطار تالؤماا لألصوات مـع صـوت الـراء ولتناسـب
ابتعاد السمات ليستطيع املتناول ببسط السيطرة على التركيز فهماا بسمات صوت الراء.
والشــاهد اآلخــر لتناســب وتــالؤم االنتقــاء لألصــوات البعيــدة املخــرج معــا يؤكــد التركيــب
والتركيز لألصوات وذلك كسب املقـام املطلـوب لفصـاحة الكلمـة حيـث ر ّكـ اب بـتالؤم القـرآ ُن
الفــاء الشــفوية املهموســة مــع «اجلــيم الــذي هــو صــوت شــديد جمهــور يولّــد صــوتا انفجاريــا»
(أنـي  ،دون تـا )70 :مـع صــوت الـراء لـربوز نــة االنفجـار والتكريـر واالرتعــاش مجلـةا يف هــذ
األصــوات الثال ــة وذلــك لتقــارب صــويت اجلــيم والــراء اجلهــوريني تالؤم ـ اا وتناســب اا صــوتي اا
خلصــائص الصــوتني يف مــادة (فجّــر) مــن آيــة رقــم ( )3لســورة االنفطــار فبــتالؤم هــذين
الصوتني تظهر صفة التكرير واالرتعاش لصوت الراء وبوضو .
انسجام االرتعاش يف املقطع مع التركيز
يعـ صــوت الــراء اجلهــوري عنايـةا صــوتيةا ارتعاشــيةا وعنــد مــا تنتشــر وظيفتـ االرتعاشــية يف
اهلواء والفضاء تستفز قوةُ اإلحساس واإلدراك بذهنية املتلقي قوةا وشدةا فحسب ،فيمـا تـدفع
وضــوحُها أكثــر تــأ رياا «يف حــني أنّ صــوت الــراء يشــتمل علــى نــة التكريــر نتيج ـةا لطرقــات
سريعة متتابعة من عضو مرن» (سعران ،دون تا )170 :وهو اللسان.
صـعود ذلــق اللســان ألعلــى الفـم واتصــال باللثــة خيلــق العالقـة املتماســكة بــني خلــق صــفة
صوت الـراء الـل هـي مكـررة والعضـو املـرن لإلنسـان وهـو اللسـان فهـذ العالقـة أساسـ اا هـي
ارتعاشية استفزازية تؤ ر مبستوى االستماع.
يــتم تــأ ري وضــو ارتعــاش وتكريــر صــوت الــراء بكلمــات الســورتني وبــالتركيز علــى املقطــع
حلــد مــا فعلــى هــذا املنــهاج يقــرأ املتنــاول مســتوعب اا صــو ات الــراء يف مطلــع ســوريت التكــوير
واالنفطار من حيث إنّ التحكم يف النطق لصوت الراء يقوم بالتركيز على املقطع.
هــذا مــن جانــب واالرتكــاز يقــوم علــى بدايــة املقطــع م ـن املقطــع األخــري للفعــل يف أفعــال
السورتني مما ميكن للمتناول للنص أن يبسط التحكم على القـرأءة والفهـم وذلـك مـن خـالل
التركيز على مقطع صوت الراء .فيأيت االنسجامُ البدائي بالسـيطرة علـى االرتعـاش والتكريـر
انطالقا من السيطرة على التركيز على املقطع.
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فالســيطرة علــى التركيــز لصــوت الــراء حيكمهــا طــولُ النطــق مضــيفاا إىل مــدة اســتغراق
النطق لصوت الراء أل ّن صـوت الـراء هلـذ األفعـال رافـ اق وصـاحب الفتحـ َة كيـث «إنّ الفتحـة
تُعدّ مـن أصـوات اللـني املتسـعة» (أنـي  ،دون تـا« )43 :ألنّ الفتحـة أطـول مـن الكسـرة والضـمة»
(أني  ،دون تا )80 :يف مدة استغراق الزمن عند النطق.
فكلما صاحب الفتح ُة صوتا جهوريا فتزيد من مـدة النطـق بـ بينمـا ك ّونـ مـن الـراء هلـذ
احلالة للسورتني صوتا لينا إذ يستغرق طـو ُل الصـوت اللغـوي وذلـك يف حالـة قـراءة صـوت الـراء
مــع الفتحــة تزيــد املــدة الزمنيــة خالفـاا عــن اســتخدام صــوت الــراء بالكســرة أو الضــمة .فطــول
الصوت اللغوي يف حالة اللني لصوت الراء هلذ األفعال هو الذي يدفع بـالتركيز والسـيطرة علـى
االرتعاش والتكرير وذلك أكثر وضوحاا وتأ رياا وبتتابع؛ «ألنّ الراء أشيع األصـوات الـذي ال يُفَخّـم
بعد ساكنات مفخمة فحسب بل يفخم حيثما وجد يف جوار الفتحة» (العاين.)55 :1983 ،
فلمقاطع صوت الراء يف السورتني وبنطق الفتحة وضو وبـروز بتتـابع االرتعـاش والتكريـر
تركيــزاا علــى مقــاطع متحركــة ال ســاكنة فينتــهي طــولُ النطــق هبــذ املقــاطع إىل التركيــز علــى
االرتعاش والتكرير تركيزاا متزايداا.
فالصــوت اللــني للفتحــة يف أفعــال الســورتني هــو الــذي يزيــد مــن اسـتغراق مــدة االرتعــاش
لصــوت الــراء وهــذا االســتغراق لطــول النطــق لالرتعــاش مبقــاطع متحركــة يزيــد مــن انســجام
التركيــز علــى مقطــع صــوت الــراء عامـةا ويزيــد مــن انتشــار وتتــابع االرتعــاش والتكريــر لصــوت
الراء خاصةا ألنّ الفتحة أكثرُ طوال بالقراءة وبالنطق -كما ذكر البحـث -وإن لُحظـ هندسـة
تركيب الفتحة وصوت الـراء اجلهـوري لألفعـال ُيـدرك تصـاحب طـول النطـق لصـوت الـراء يف
املقطع حيث يؤدي إىل اسـتغراق االرتعـاش والتكريـر مبـدة الـزمن ويرفـع مـن مسـتوى التركيـز
على قراءة املقطع «ألنّ ارد ني من علماء األصوات الحظوا أنّ صوت اللني ـ وهي الفتحـة يف
هذ اآليات مع تأليفها بصوت الراء ـ يزداد طوال إذا ولي صوت جمهور» (أني  ،دون تا.)86 :
فهــذا مــا ينطبــق علــى تكــا ر توظيــف صــوت الــراء إذ رافــق الفتح ـةَ يف املقطــع زيــادةا
بالتركيز على االرتعاش والتكرير عند النطق والقراءة باملقطع للربوز والوضو األكثر ليربز
االرتعــاش عنــد نــع الســام ع مــنفعالا بتــأ ري االرتعــاش؛ ألنّ االرتعــاش لغــة هــو مــن الــرعش
« وال ـ ــرعش رع ـ ــدة تعت ـ ــري اإلنس ـ ــان» (الفراهيـ ــدي :2003 ،ج )128/2أي «تغش ـ ــي وتص ـ ــيب »
(الفراهيدي :2003 ،ج.)142/2
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هــذا يُعــىن أنّ الرعشــة والرعــدة مــن خــالل تلقــي اآليــات تُفــزز باإلنســان لالنتبــا جســدا
ونفسـا معــا وذلــك لداللــة معينــة .فاإلنســان مل يــرتعش إال أن يصــاب بشـيء مــا ،فاآليــات هــذ
متهّد لإلنسـان ظروفـا وأجـواءس مرعبـة خميفـة حيـث «كـل هـذ األجـواء اهلائلـة املرعبـة تشـكل
املمهــدات الكونيــة وعلــى فــرض الســبيل أ ّن كلمــة التكــوير فقــد أخــذت مــن قول ـ تعــاىل ﴿إِ َذا
َّ
الش مس ك وَرت﴾ يف مــا متثل ـ مــن احلــدا العظــيم الــذي يتضــمن بــرودة الشــم وانطفــاء
شــعلتها ،ومجــود ألســنة اللــهب املتصــاعدة منــها ،ممــا قــد يــوحي بــاهلول الكــبري» (فضــل اهلل،
 :1998ج .)85/24فاهلول الكبري هو قيام الساعة.
اجتا صوت الراء عند تشكيل الكلمة
املقصود من هذ اخلطوة هو ما يؤدّي اجلانبُ الصريف ومادة الكلمة مـن معـان ودالالت فاجملـال
الصريف إليضا داللة الكلمة هام حيث «إنّ الداللة الصرفية تُستفاد من بنيـة الكلمـة وصـيغتها»
(الفاخري ،دون تا« .)47 :والتشكيل الصـريف للكلمـات يهـتمّ مبعـاين األبنيـة الصـرفية» (السـامرائي،
 .)5 :2016فاجلانب الصريف ومادة الكلمة يلعبان دوراا تعبريياا ومجالياا بصوت الراء.
فاختيار صـوت الـراء جـاء بالفعـل وبـاختالف األبـواب عكسـاا باالسـم قصـداا بداللـة صـوت
الراء وداللة اآليات ،وذلك إلنشاء االرتباط بني داللة صوت الراء واآليات ارتباطاا منسجماا.
اختالف األبواب بتمحور صوت الراء
فاالختيار املكثف لتوظيف صوت الراء ملطلع السـورتني يركـز علـى األفعـال اسـتقطاباا بثمـة
أبواب متنوعة منها باب التفعيل س مرات وباب االنفعال مرتان وباب اإلفعال وباب االفتعـال
كلتامهـا مـرة واحــدة ،واجملـرد الثال ــي مـرة واحــدة واجملـرد الربــاعي مـرة واحــدة فلكـل منــها
معــىن ألنّ البنيــة الصــرفية يف العربي ـة جــديرة مــن حيــث التعــبري عــن مقصــود الكلمــة مــادةا
وتشكيالا صرفياا ألنّها ترمي إىل معان هادفة فحسب.
للمبالغة والتكثري

كوّرت ،سُريت ،سُجرت ،سُعرت ،فُجّرت ،أخّرت
للمطاوعة
انكدرت  -انفطرت
للمطاوعة واملشاركة واملبالغة واال اذ
انتثرت
للتكثري والدخول يف الزمان واملكان والصريورة
احضرت
لقوة املعىن واملطاوعة
بعثرت
ملعىن الزمن واحلدا
حُشرت
(السامرائي)31-29 :2016 ،
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فهذا االختيار هو للشعور هبندسة تنقل صفة صوت الراء وذلك بتعدد األبواب هدفاا ملعـىن الكلمـة
فمن منطلق تنوع معاين األبواب لألفعال يتم التعبري عن خصائص صوت الراء مبعان خمتلفة.
فعلى فرض السبيل أ ّن بـاب التفعيـل لفعـل (كـوّر) مـن آيـة رقـم ( )1لسـورة التكـوير يتوظـف
«لزيـادة املعـىن يف املبالغــة والتكـثري» (الفـاخري ،دون تــا« .)214 :وكـورُ الشـيء إدارتـ وضـمّ بعضـ
إىل بعض ككور العمامة» (راغب األصـفهاين .)445 :2007 ،و«التكـوير تلفيـف علـى جهـة االسـتدارة»
(الطوســي ،دون تــا :ج . )280/10فباإللفــاف واالســتدارة ،وبتكــا ر التكــوير دالل ـ اة يــتم تطبيــع شــدة
صوت الراء ولغاية بروز قوة التكـا ر ليفسـرها املتلقـي إىل معـىن القـوة وذلـك عـن طريـق توحيـد
باب التفعيل هلدف املبالغة والتكثري ولربوز خصائص صوت الراء من تكرار وارتعاش.
توحي ــد ه ــذ ار ــاور م ــع ص ــوت ال ــراء يتجل ــى بوض ــو مب ــا أ ّن مع ــاين الض ــم واإلدارة
واالســتدارة وإلفــاف العمامــة في ـ تكــرار كيــث إنّ التكــرار بالضــم واإلدارة للتكــوير يتناســب
وصـفة التكــرار لصــوت الـراء ألنّ اهلل إن كــان يســتخدم مــادة اإللفـاف والضـمّ بــدل اســتخدام
مادة التكوير وإن كان يستبدل باب اجملرد الثال ـي ببـاب التفعيـل الـذي هـو للمبالغـة والتكـثري
فلم يرمي بباب اجملرد الثال ي معىن املبالغة والتكثري ومل يستهدف تكا ر وتكرار التكوير على
أن ال ينتهي املقصود بإبراز صفة التكرار لصوت الراء.
باجل انب الصريف والدالي للكلمة وخبصـائص صـوت الـراء تظهـر داللـة اآليـة تعـبري اا عـن
«اإلخبار عن وق حضور القيامة وحصول شـدائدها» (الطوسـي ،دون تـا :ج)280/10؛ ألن يوجـد
تناسب بني باب االنفعال الذي هو للمطاوعة أي للتأ ّر وبني استخدام مادة التكوير الـل تـدل
على االسـتدارة وبـ ني نـل التكـرار واالرتعـاش لصـوت الـراء لينطبـق معـىن االرتعـاش وذلـك
للتنب باحلضور يف القيامة.
﴿وإِذَا النُّج وم ان َك َد َرت﴾؛ «فــإنّ الكــدرا يــدلّ علــى خــالف
أمّــا يف مــا ورد عــن قول ـ تعــاىل َ
الصّـفو فــاملعىن اآلخــر هــو يــدل علــى احلركــة حيـث يقــال :انكــدر إذا أســرع» (بــن زكريــا:1979 ،
ج . )164/5فــالتكرار لصــوت الــراء عنــد النطــق حيتــاج لإلســراع واحلركــة يف حــني أ ّن نــة
التكرار لصوت الـراء تتضـمن اإلسـراع واحلركـة حـني بروزهـا ألنّ «صـوت الـراء للحركـة وهـي
أكثر توافقاا مع اجلانب احلسي والضمريي» (عباس .)268 :1998 ،كما جاء عن تناسب املفهوم
الدالي بامل فهوم احلسي شعور اا ونفس اا وحسـ اا فظهـور صـوت الـراء يف هـذ اآليـات كاجـة إىل
اإلسراع واحلركة بنطقها بينما ظهورها باإلسراع واحلركـة يف هـذ احلالـة ينتشـر أكثـر شـدة
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وقــوة النبعــاا التكــرار؛ ألنّـ ال ميكــن ملعــىن احلركــة واإلســراع أن حيـلّ حمــل الكــدر وال ميكــن
لباب اجملرد الثال ي حيلّ حمل باب االنفعال.
فالكدرُ يتضمن احلركة واإلسراع معا وبإيصال معىن التكرار فباب االنفعـال أكثـر موافقـة
ومبالغة مع الكدر وذلـك كالـة تـأ ري املبالغـة والتكـا ر بالكـدر قياسـ اا بالبـاب اجملـرد الثال ـي
كيث إنّ املادة اللغويـة والصـرفية يتوافقـان مـع نـة االرتعـاش والتكـرار اللـتني يفتقـران إىل
املبالغة والتكا ر وذلك إلحياء داللة «التغري والكدورة يف النجـوم واملقصـود هبمـا ذهـاب ضـوء
النجوم» (الطباطبائي :1974 ،ج.)215/2
فمعىن اخلوف واهللع بذهاب ضوء النجوم يعبر عن طريـق االرتعـاش لصـوت الـراء إذ إنّ
التناسب قائم بني االرتعاش والكدورة وبني باب االنفعال قصداا لداللـة اخلـوف وذلـك اعتبـاراا
من كدورة ضوء النجوم.
الس َماِ ان َفطََرت﴾ «فإنّ الفطـر هـو الشـق طـوال» (راغـب اإلصـفهاين،
أمّا يف ما ورد عن ﴿إِ َذا َّ
 .)494 :2007و«تفطــرت اجلبــال واألرض :انصــدع » (الفراهيــدي :2003 ،ج .)328/3هــذا يعـ
أنّ الشق واالنصداع ال بدّ من حدوا االرتعاشُ فيهما وذلك كالة الشق واالنصداع كيث إنّ
يف نطق صوت الراء ارتعاشاا يتناسب مع وقوع االنفطار الذي يدلّ على االنصداع والشق.
توظيف الفطـر يتضـمن ال ـة معـاين؛ الفطـر والشـق واالنصـداع حلـدوا ووقـوع االرتعـاش
الذي هو نة صوت الراء فيهنّ .وبالنسبة إىل استعمال الفطر يف باب اجملرد الثال ي عوض
بــاب االنفعــال ال يبعــث للمخاطــب معــىن مبالغــة وتكــا ر االرتعــاش بينمــا القصــد مــن املبالغــة
والتكا ر لصوت الراء هو تزايد التكرار واالرتعاش لذهنيـة املخاطـب .فـإنّ يف اسـتخدام مـادة
الفطر بباب االنفعال تناسباا يربط قصدمها لغاية نة التكرار واالرتعاش لصوت الراء.
فتناسبا هلذا حيصـل الشـعور بتـآلف اجلانـب اجلمـاي لصـوت الـراء والـدالي يف السـياق
مما جاء «أنّ سورة االنفطار تعمل على مالمسة املنطقة الشعورية لإلنسـان ،بأُسـلوهبا املتنـوع
الذي يهزّ القلب باخلوف املسؤول» (فضل اهلل :1998 ،ج.)103/24
الداللة الل جاء ب اهلل تلوحيـا خبصـائص صـوت الـراء تؤكـد بإلفـات اهلل نظـر اإلنسـان
وذلــك لظــروف حتوط ـ بالتــذكر والتنب ـ الشــعوري ألمــر عظــيم .فــاألمر العظــيم هــو القيامــة
الس َماِ ان َفطَ َرت﴾ «إنّ هــذا خطــاب مــن اهلل
واالســتعداد ل ـ كيــث يقــول الطوســي يف ﴿إِ َذا َّ
للمكلفني من عباد في هتديد ووعيد» (الطوسي ،دون تـا :ج .)290/10فمعـىن التهديـد والوعيـد،
والتنب لألمر العظيم يتم باالرتعاش والتكرار.
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فالرســم البيــاين أعــال إليضــا معــاين األبــواب يشــترك غالبــا مبعــىن املطاوعــة واملبالغــة
والتكثري حيـث املعـىن املسـتويف مـن غالبيـة األبـواب هـو معـىن املبالغـة والتكـا ر بصـفل الـراء
املناسبتني إذ مها التكرار واالرتعاش فـإ ّن التوضـيح ل يـات الثال ـة يتناسـب وهـذا القـول وإن
راجعنا معاين املفردات اللغوية فنجد أكثـر هـذ املفـردات الـل اسـتخدم فيهـا صـوت الـراء
تتالئم مع معىن الكثرة واملبالغة قصداا بتناسب االرتعاش والتكرار بينما يثب أنّ اختيار هذ
األفعال قائم على تناسب األبواب واملفردات وصفة الراء معا.

صوت الراء يف التركيب لسوريت التكوير واالنفطار
تأنيث الفعل واتساق مع املقطع
التركيــز علــى املقطــع الــذي وظــف فيـ صــوتُ الــراء يســتويف التناســب والتــرابط لصــوت الــراء
وذلك بامل قطع األخري وباستعمال تا التأنيـث .هـذا وإ ّن تـا التأنيـث ليسـ جـزءسا للفعـل بـل هـي
تُلحق مناسبةا لتركيب اجلملة حيث يتم إحلاقها بطبيعة اختيار املسند إليـ الـل يـأيت بعـدها
أو قبلـها .فهـذا يـدلّ علـى التـرابط واالتســاق للتركيـز وذلـك باجلانـب النحـوي لقضـية اختيــار
الالحقة املناسبة للمفردة.
فال بدّ لتوظيف صوت الراء يف كثري من آيات السورتني أن يتماشى وطبيعة اللغـة النحويـة
فجاء التالؤم لصوت الراء بنسق املقطع والتركيب وبإحلـاق الالحقـة (التـا) املالئمـة ليتموقـع
صوت الـراء بـاملقطع األخـري مـع التـا ليهـدف صـو ُت الـراء صـفت االرتعاشـية يف بدايـة املقطـع
األخري من الفعل.
فإذا ُفصـل الالحقـ ُة (التـا) عـن هـذ األفعـال مل تـربز السـمة الصـوتية لصـوت الـراء يف
املقطع األخري من الكلمة وبفصل الالحقة التالية تنفقد أداء الوظيفة الصوتية لصوت الراء:
أ) يف حالة إحلاق الالحقة (التا)

ان+ف+ط+رت= انفطرت

ب) يف حال انفصال الالحقة (التا)

ان+ف+ط+ر= انفطر

استناداا بالبيان ويف حالة إحلاق الالحقة تصبح املقاطع أربعة إذ يتمحـور صـوت الـراء يف
أول املقطــع األخــري مــع الالحقــة ويــتم التركيــز علي ـ بقــوة وصــالبة «ممــا جتعل ـ الضــربات
املتتالية صوتا مركبا» (عمر )396 :1997 ،بانتقال لسائر اجلمل من آيات السورتني.

531

صوت الراِ ردوده الجمالية والداللية في سورتي التكوير واالنفطار (دراسة صوتية)

ال بشـأن
أمّا يف حالة عدم إحلاق الالحقة مل ُتـربز صـف ُة صـوت الـراء بوضـو وذلـك تقلـي ا
التركيز على صوت الراء ،مضيفاا إىل فقدان بروز النرب الصويت بوضو الف للمتلقي.
تناســباا الختيــار املســند إليـ يف آيــات ســوريت التكــوير واالنفطــار املطلعيــة جــاءت الالحقــة
لتطف و صفة الراء ببداية املقطع األخري من الكلمة نـرب اا وقـوةا .فـإن كـان يـتم االنتقـاء للمسـند
إلي بشكل آخر كيـث مل حتتـاج األفعـال إىل إحلـاق الالحقـة (التـا) فلـم تتسـنّى نـة الـراء
بأدائهــا الص ــويت بن ــرب وش ــدة يف بدايــة املقط ــع األخ ــري م ــن الفعــل وتُفق ــد الق ــدرةُ الص ــوتية
االرتعاشية اجلهورية.
هذا من جانب وإن كان القرآنُ يلحق الضمري املتصـل املونـث (النـون) املطـابق للمسـند إليـ
بدل إحلاق التا يف اآليات التاليـة مـن مطلـع السـورتني الـل جـاءت بعـد اآليـة األوىل فكـان النـرب
الصويت لصوت الراء ينفقد كالة إحلاق الضمري املونـث اجلمـع (النـون) ألنّ أفعـال آيـات رقـم
( )10-6-5-3-2من سورة التكوير وأفعال آيات رقـم ( )4-3-2مـن سـورة االنفطـار الـل تلـنيا
اآلية األوىل من مطلع السورتني وفيهنّ صوت الراء مسند إليهنّ مجع مكسر.
فتواك ـبا مــع هــذ اآليــات مســند إلي ـ ممــا إحلــاق التــا والضــمري املونــث (النــون) املوافــق
للمسند إلي خمري فيها بني تأنيث الفعل ،أو بني إحلاق ضمري املونث (النون) ألنّ املسندا إلي
يف هــذ اآليــات فاع ـ ٌل لفعــل حمــذوف .لك ـ ّن القــرآ َن مالئــم لطبيعــة اآليــة األوىل مــن مطلــع
السـورتني رجّـحا تأنيـث الفعــل يف اآليـات وذلــك بإحلــاق الالحقـة (التــا) ليتمحـور صــوت الــراء
ببداية املقطع األخري من هذ األفعـال تركيـز اا علـى نـرب القـوة والشـدة بصـوت الـراء .وإل بـات
قوة وشدة النرب يف حالة متوقع صوت الراء ببداية املقطع من املقطع األخري هلذ األفعال ويف
حالة تأنيث املسند بدل إحلاق الضمري املونث املطابق للمسند إلي يُسـتانادُ بالبيـان بثمـة آيـات
من السورتني لكي يتضح كيفية اختيار القرآن العبارات األرجح:
أ) التقطيع يف حالة تأنيث املسند
ب) التقطيع يف حالة إحلاق الضمري املؤنث
ت) التقطيع يف حالة تأنيث املسند
ا) التقطيع يف حالة إحلاق الضمري املؤنث

ان+ك+د+رت
ان+ك+در+ن
ان+ت+ا+رت
ان+ت +ر+ن

يتك ـرّس أنّ اهلندســة الــل قــام هبــا القــرآ ُن يف اآليــات الــل جــاءت بعــد األيــة األوىل مــن
الســورتني هــي هندســة العــدول عــن إحلــاق الضــمري املونــث (النــون) باألفعــال ترجيح ـاا بتأنيــث
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الفعل ،هي هندسةٌ دقيقةٌ سديدةٌ تناسب املقتضى لصوت الـراء لتـربز نوعيـة النـرب بشـدة وقـوة.
فانتقاء أصوات مالئمة للبنية ا لصرفية هي هندسـة القـرآن اللغويـة دالـ اة علـى اإلعجـاز الصـويت
والدالي معاا اعتباراا من بنيات خمتلفة منها صوتية وصرفية وحنوية مضيفاا إىل سياق النص.
هندسة االهتمام القائم باملسند
متّ توظيف اجلمل يف اآليات اهتماماا باملسند على أن تتشـكل اهلندسـةُ النحويـةُ اتسـاقاا باجلملـة هلـذ
اآليات وذلك بتمحور املسند يف بداية الكالم لتُربز الصفةُ الصوتيةُ لصوت الراء نرباا ووضوحاا.
إن حتوّل نسـق اجلملـة حمـل هندسـة العنايـة واالهتمـام باملسـند إليـ فيخلـق خلـ ٌل بإبعـاا
الداللة الصوتية ويبتعد ربطُ إسناد اجلملة املطلوب تعقيداا مبخيلة املتلقي وذلك الستيعاب ما
ترمي إلي العبارةُ هلذ اآليات عامةا ولفهم خصائص صوت الراء خاصةا «ألنّ ترتيب الكلمات
يف اجلملة العربية يتوقـف عليـ وضـو ُ دالالهتـا كيـث لـو اختـل هـذا الترتيـب مل يفهـم املـرا ُد
منــها» (الفــاخري ،دون تــا .)45 :ولإلشــارة باالهتمــام والعنايــة باملســند وذلــك يف حالــة تبــديل
املسند إحالل املسند إلي يف آيات السورتني يؤتى بالترتيب التاي:
أ) وإذا الشم كوّرت
ب) وإذا النجوم انكدرت

إذا كوّرت الشم
وإذا انكدرت النجوم

إن مت تبديل ترتيب اجلمل اهتماماا باملسند إلي فيحصـل عـدم النظـام والترتيـب إليصـال
الداللــة املطلوبــة النح ويــة للمخاطــب ،متنــاو اال التعقيــد بــربط اإلســناد للجملــة ،منــدفع اا هــذا
التعقيــد بامللــل الصــويت لصــوت الــراء «ألنّ الترتيــب ملتــزم يف اجلملــة الفعليــة» (عبــداللطيف،
 .)38 :2003وإن جاء القرآن كالة حتويل اجلملة فيح ّ بالنظام املتبعثر للعبارة.
فعلى هذا اجلانب النسقي لنظام اجلمل الفعلية كذف املسند األول -وهو الفعل -بداللة
وجــود املفســر ،وتــأخري املســند عــن املســند إلي ـ ومتوقــع صــوت الــراء مبــؤخر اجلملــة جــاء
ف النحوي بربط اسـناد اجلملـة وذلـك النتشـار السـمات الصـوتية لصـوت الـراء لتُفسـر
التوظي ُ
الداللةُ الصوتيةُ لصوت الراء بوضو وذلك عن طريق االهتمـام باملسـند «مبـا أنّ املسـند إليـ
يف آية ﴿إِذَا َّ
الشمس كوَرت﴾ يرفع علـى الفاعليـة رافعهـا فعـل مضـمر مفسـر أل ّن (إذا) يطلـب
الفعـل ملـا فيـ مـن معـىن الشــرط» (حممـد الـرازي :1981 ،ج .)67/31و«جـاء يف تفسـري الكشــاف
للزخمشري أنّ املسند إلي يف آية ﴿إِ َذا َّ
الشمس كوَرت﴾ يرفع على الفاعلية رافع فعل مضـمر
يفسّر كوّرت ألنّ (إذا) يطلب الفعل ملا في من معىن الشرط» (الزخمشري :1998 ،ج.)320/6
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جاء قولٌ آخرُ أنّ املسند إلي أي الشـم يف هـذ اآليـة ﴿إِذَا َّ
الش مس ك وَرت﴾ «يرفـع علـى
االبتــداء عنــد األخفــش والكــوفيني ،لعــدم االختصــاص عنــدهم بالشــرط» (األلوســي البغــدادي،
 :1985ج.)50/30
فاملسند إلي بداللة وجود املفسر وبصحبة (إذا) املتضمنة معىن الشرط مرفوع بالفاعلية
ولــي مرفوعــا باالبتدائيــة فتأسيسـاا علــى هــذا التبــيني أنّ هــذ اآليــات القرآنيــة بــاألحرى أن
تفســر فعليـةا ألنّـ إن حتولـ انيـةا فلــم حيصــل التسلسـلُ املتتــابع لصــوت الــراء خبصائصـ
وتنفقـد الفواصــل الــل تولّــد إيقـاع خصــائص صــوت الــراء .وجيـدر باإلشــارة أن يُــذكر حتليــل
فواصل اآليات وتأ ري التسلسل املتتابع لصوت الراء يف القسم التاي.

هندسة فواصل اآليات لصوت الراء يف السورتني
املقصود من اإليقاع هو فواصل اآليات ملطلع سوريت التكوير واالنفطار والفاصلة الل يراعيها
القرآنُ بني اآليات منتهيةا باإليقاع واجلرس وذلك مبوسـيقى متتـابع مكـرر ليتسـق السـجع بـني
اآليات متوازنا للشعور املنتظم للمتلقي وبدقات ورنات لصوت الراء.
فتناسبا ملا جاءت من حماور الفواصل ل يات أنّها مترتبة مبحور مقطـع الكلمـة ،وتركيـب
اجلملة معـا لصـوت الـراء فـإن جتـزّأ حمـورا مقطـع الكلمـة وتركيـب اجلملـة مل يتسـق اجلـرس
الذي يفعّل خصائص صوت الراء الصوتية ومل يُحصل وضو ُ وبروزُ هندسة صوت الراء الـل
ترمي إىل الداللـة جهـر اا وشـد اة وارتعاشـ اا فلهـذا يـتحكم املوسـيقى بـني فواصـل اآليـات بوضـو
النرب «بينما النرب نوعان هو نرب الكلمة ونرب اجلملة» (الشايب.)159 :2004 ،
هندسة إيقاع الكلمة
املقصــود مــن هندســة إيقــاع الكلمــة هلــذ اآليــات هــو زيـادة نــرب الكلمــة بــاملقطع زيــادةا بــالنرب
باملقطع وذلك وضوحاا بالسمع .هذا يُع «أنّ النرب لي إال شدة يف الصوت أو االرتفاع فيـ »
(أني  ،دون تا« .)103 :ويف حالة األصوات اجملهورة يترتب النرب علـى الصـوت أن يصـبح عاليـا
واضحا يف السمع» (أني  ،دون تا .)97 :كيـث يتكيـف صـوتُ الـراء هلـذ اآليـات هبـذا القـانون
النربي؛ ألنّ جمهور اندفاعاا بشدة نرب وذلك أكثر جرسا وإيقاعا بالسمع.
املقطع للراء هو من النوع الطويل وقانون تكوين املقطع الطويل يف الكلمة الل جاءت فيها
صوت الراء يتألف من صـوت سـاكن وصـوت لـني طويـل وصـوت سـاكن فاملقصـود مـن الصـوت
الســاكن هــو أي صــوت يف اللغــة العربيــة دون النطــق ب ـ باحلرك ـة والقصــد مــن صــوت اللــني
الطويل هو الفتحة والضمة .وهذا النسج من األصوات يقوم على الرسم التاي:

534



مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الرابعة عشر ،العدد الثالث ،خريف 1440

الصوت الساكن
الراء

الصوت الني الطويل ﹷ الفتحة الصوت الساكن التاء
مقطع «راتْ» الطويل يف كوّرا ْت
مقطع «راتْ» الطويل يف انكداراتْ
مقطع «راتْ» الطويل يف سُريا ْت
مقطع «راتْ» الطويل يف حُشِراتْ
مقطع «راتْ» الطويل يف سُجِراتْ
مقطع «راتْ» الطويل يف نُشِرا ْت
مقطع «راتْ» الطويل يف سُعِراتْ
مقطع «راتْ» الطويل يف انفَطَراتْ
مقطع «راتْ» الطويل يف انتاثَراتْ
مقطع «راتْ» الطويل يف فُجاراتْ

يذهب "إبراهيم أني " «أنّ النرب يف الكلمة العربية ال يكون علـى املقطـع األخـري إلّـا يف حالـة
الوقوف وحني يكون املقطـع األخـري مـن نسـج النـوع اآلنـف» (أنـي  ،دون تـا .)99 :أي يكـون املقطـع
من النـوع الطويـل فينطبـق هـذا التعريـف علـى النسـج اآلنـف الـذي هـو يكـوّن صـوت الـراء وهلـذا
يُدرك نربُ هذا املقطع من اآليات أكثر وضوحا عن سائر املقاطع جرسـا وإيقاعـا ويـربز وضـوحُ
جرسا وإيقاعا بسـمع املتلقـي حيـث « الوضـو السـمعي عبـارة عـن أ ـر يـدرك موضـوعيا مـن قبـل
الســامع ،ويكــون نتيجــة التــأ ري املركــب للجــرس والطــول والنــرب والتنغــيم» (الشــايب.)157 :2004 ،
« كيث تقع النـربة علـى أول مقطـع طويـل مـن الكلمـة إبتـدا سء مـن آخرهـا» (الشـايب.)159 :2004 ،
حىت يتم إدراك الوضو السمعي جليا عند السامع.
فصوت الراء يف اآليات متحو ار مبقطع طويل حيـث متحـور املقطـع الطويـل بـآخر الكلمـة علـى
أنّ النربة تظهر على صوت الراء جرسا وإيقاعا ،ملموسا وحمسوسـا .فـاجلرس واإليقـاع لصـوت
الــراء يف هــذ اآليــات يــؤ ّران إشــعاعاهما وإنعكاساــهما للهندســة الصــوتية وذلــك لغايــة اإلدراك
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الســمعي ملتلقــي الــنص القــرآين لكــي يلفتــا نظــر إىل داللــة مــا «ذلــك أن املوســيقى هلــا عالقــة
بالشعور وباملعىن» (لنكرودي وكفاي  .)302 :2017 ،وسنشري إىل هذ الصلة يف اجلانب التاي.
هندسة إيقاع اجلملة
القرآن بتالؤم ترتيب فاصلة اآليات اعتباراا من حمور نسق تتابع اجلملة الفعلية حيـافظ علـى
بروز وظهور خصائص صوت الراء أكثر مما كان خيتار اجلملة انيةا أو يصوال الفعل ملحقـاا
جبمــع املونــث فوحّــد هندســة تسلســل تتــابع اجلمــل ليصـبّ االنتظــام واالتســاق جلــرس اجلمــل
داخل التركيب النحوي مستهدفاا اإليقاع الصويت املكرر خلصائص صوت الراء ليتشكل العمل
الفـ لصــوت الــراء قصــداا هبندســة اإليقــاع وذلــك علــى أحســن منــط لغــوي هندســي ،رابطـاا
املعىن املستهدف من خالل هندسة اإليقاع يف اجلمل كذلك.
تكرار صوت الراء يف اجلمل الفعلية مث االرتكاز على املقطع خالَقَا املظهـر الصـويت لصـوت
الراء ـ وهو االرتعاش ـ انتظاما وتكـراراا لغايـة اجلـرس بوضـو وشـفافية «ألنّ اإليقـاع فـال بـدّ
في من التكرار املنتظم والدقيق لعنصر من عناصر أو ألكثر» (عالم.)355 :2009 ،
فعناصــر اإليقــاع للجملــة يف هــذ اآليــات هــي ــتص بتكــرار اجلملــة الفعليــة املهــتم فيهــا
باملســند ،واحلفــاظ علــى تأنيــث الفعــل ،ومتوقــع صــوت الــراء يف املقطــع املطلــوب ،وانســجام
االرتكــاز علــى املقطــع فجــاءت مجلـةُ هــذ العناصــر بانتظــام وترتيــب علــى أن هتــدف هبندســة
اإليقاع الصويت خلصائص صوت الراء كيث أظهرهتا واضحا جليا قياساا بسائر األصوات.
قسم من احلفـاظ علـى هـذ العناصـر جـاء للتنغـيم «والتنغـيم خيـتص باجلملـة كلـها وهـو
الــدال علــى الصــعود واهلبــوط يف درجــة اجلهــر يف الكــالم ،وهــو عبــار ٌة عــن تتــابع النغمــات
املوسيقية أو اإليقاعات يف حـدا كالمـي معـني ،وبعبـارة أخـرى أ ّن التنغـيم تغـيريات موسـيقية
تنتـاب الصــوت مـن صــعود إىل هبــوط ومـن هبــوط إىل صــعود لغايـة» (الفــاخري ،دون تــا.)197 :
ف علـى آخـر اجلملــة مـن آيـات ﴿إِ َذا َّ
الش مس
وإل بـات دور عناصـر اإليقــاع يلفـظ املـتكل ُم الوقــو ا
ك وَرتَ ،وإِذَا النُّج وم ان َك َد َرتَ ،وإِذَا ال ِجبَ ال س ي َرتَ ... ،وإِذَا الوح وش ح ِش َرتَ ،وإِذَا البِ َح ار
الس َماِ ان َفطَ َرتَ ،وإِ َذا
س ج َرتَ ... ،وإِ َذا ُّ
الص حف ن ِش َرتَ ... ،وإِ َذا ال َج ِح يم س ع َرت﴾ و﴿إِ َذا َّ
ال َك َواكِ ب انتَثَ َرتَ ،وإِذَا البِ َح ار فج َرتَ ،وإِذَا القب ور ب عثِ َرت﴾ منت ــهياا ومن ــدفعاا بنغم ــة هابط ــة

وليس صاعدة كيث «يكثر استعمال النغمة اهلابطة يف التقرير إلفادة انتهاء اجلملـة ومتـام
املعىن» (الفاخوري ،دون تا.)198 :
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فــتم إفــادة املعــىن هبــذ اآليــات يف حالــة االبتــداء باجلملــة بالصــعود يف اجلهــر ويف حالــة
االنتهاء باهلبوط يف اجلهر على أنّ القصد من إفادة وانتهاء املعىن ومن إبراز الداللة يف هذ
اآليــات هــو «مــا يريــد اهلل مــن اإلنســان التنب ـ إلي ـ  ،ليع ـدّ نفس ـ ـ ـ وهــو يف الــدنيا ـ ـ للموقــف
احلاسم الذي يستعرض في كل أعمال يف موقف اآلخرة» (فضل اهلل :1998 ،ج.)107/24
فــالوقوف عنــد النطــق هبــذ اآليــات علــى آخــر العبــارة ينتــهي بــاهلبوط يف التنغــيم قصــداا
بإمتام داللة اآليات لذهنية ونفسية املخاطب للنص القرآين.

النتائج
توصّل املقالة إىل هذ النتائج:
 .1إ ّن ملقطع املفردات الل جـاء فيـ صـوت الـراء دورا حموريـا بـارزا وذلـك للتركيـز علـى
صوت الراء ترك يـز اا باعثـ اا باالرتعـاش يف اخلطـوة األوي فـاملقطع هـو الصـلة إلبـراز خصـائص
صوت الراء وهو الرابط بني الكلمة واجلملة ،وإن كان املقطع لصـوت الـراء خيتلـف عمـا يـأيت
هبذا النسج فلم يتم ظهور وبروز خصائص صوت الراء السيما االرتعاش.
 .2رـ ــاور التشـ ــكيل الصـ ــريف والكلمـ ــة والتركيـ ــب دور هـ ــام إليصـ ــال الداللـ ــة املطلوبـ ــة
خلصــائص صــوت الــراء فانطالق ـاا مــن تــرابط ومتاســك وانتظامهــا ينتشــر انبعــاا الســمات
لصــوت الــراء بوضــو وجــالء ممــا ال ميك ـن جتزئــة هــذ ارــاور؛ ألن مل حيصــل االنســجام
الصويت لصوت الراء عند االرتكاز علي وال يتبلور النرب والتنغيم بشفافية واضحة.
 .3القــرآن بعمليــة تــرابط هــذ ارــاور الثال ــة يســتهدف بــروز عمليــة هندســة الترتيــب
واالنتظام العام لسياق النص داخل الـنص ويرمـي إىل وضـو تكـا ف االرتعـاش لصـوت الـراء
خــارج ســياق الــنص فعملي ـة تك ـا ف االرتعــاش خــارج ســياق الــنص هــي هندســة لغويــة تــدفع
بالتأ ري والتفاعل النفسي ملخاطب النص القرآين أكثر تفاعال حسـا وإدراكـاا لتفزيـز مشـاعر
لتقلــي دالالت نظــري تك ـا ر احلــزن واهلــول والتنبي ـ واالهتمــام وااللتفــات فهــذ اهلندســة هــي
أسلوب قرآين خاصة ب  ،هتدف باخلصائص الصوتية لصوت الـراء والـدالالت لتصـور املشـهد
احلسي والشعوري معاا.
 .4كما جاء باألهداف عن ارتباط الصوت بالداللة فترتبط اخلصائص الصـوتية بالداللـة
تطبيقـاا علــى هــذ اآليــات بصــوت الــراء وخصائص ـ بنــاءس علــى حــديث ابــن اجل ـ فاالتســاق
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اللغوي الدالي بـني املقطـع والصـوت والتشـكيل الصـريف ونـوع اجلملـة قـائم لتأسـي الـدالالت
وذلك انطالقاا من تزاوج السمات اللغوية معاا.
 .5وجود امللمح احلسي والسـمعي إيثـار اا بـاملتلقي للـنص القـرآين اعتبـار اا مـن صـوت الـراء
خبصائص ـ الســيما نــة التكريــر واالرتعــاش تناســباا ألهــداف الســورتني مــن معــان ودالالت
فتكري التأ ري احلسـي والسـمعي بـاملتلقي هـو هـدف قـرآين ،بنـاؤ متوقـف علـى موقـع صـوت
الراء من مقطع وتشـكيل صـريف واسـتخدام املـادة اللغويـة املناسـبة والتركيـب النحـوي للجملـة
واإليقاع واجلرس.
 .6صــوت الــراء بســمات وموقع ـ مــن املقط ـع والتشــكيل الصــريف والتركيــب والفواصــل يف
الســورتني يرمــي إىل الــتفكري اإلنســاين تلقي ـاا باملعــاين القرآنيــة فاإلعجــاز القــرآين يف نف ـ
الوق يعمل باتساق صوت الراء واملعىن والتفكري.
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