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 امللخّص

آن الكره، ول  التـأ ري املباشـر يف داللـة اآليـات كمـا نـرا  يف سـورة        إن الن ام املوسيقي هو مُمهّد اإلعجاز اللف ي يف القر

الرمحن منوذجاا. الن ام املوسيقي يسلط الضوء على ن ريتني؛ األوىل: التآلف )االنسجام( الصـويت بعـد ذكـر جمموعـة     

(، مبـا تشـمل   صوت واملعىنمن األصوات الصائتة والصامتة املؤ رة يف معاين اآليات، والثانية: احملاكاة الصوتية )تآلف ال

مــن معــاين األصــوات ودورهــا يف الداللــة، وهــذ  العالقــة بــني الصــوت والداللــة يف القــرآن الكــره، هــي عالقــة مقصــودة     

 وليســ  اعتباطيــة. كمــا ويشــمل الن ــام املوســيقي هــذا الن ــام اإليقــاعي والفاصــلة القرآنيــة ودورهــا الصــويت والــدالي.    

لتحليــل للمنــه  الفــ  بالتأكيــد علــى الن ريــة البنيويــة جبانبيهــا: اخلــروج عــن املــألوف   تبــت  هــذ  الدراســة بالوصــف وا

فتوصل  الدراسة اىل أن سورة الرمحن هي خـري مثـال لتجلّـي     )االنزيار(، والتوليدية، مبا فيها ظاهرة التكرار والتوازن.

 . اآلياتن رية تآلف الصوت واملعىن، وقد تناسب  لارج األصوات وخصائصها مع مضامني
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 مقدمة

دة. يف هذ  الدراسة ي موضوعاا للدراسات املختلفة عً القرون العدهركبات إعجاز القرآن ال

تعلـق تاسـة السـمع، ومـن هـذا املنطلـق،       ي  يـ اختصّ البح  بالن ـام الصـويت لإلعجـاز، ت   

قـرآن  ة دور األهذن يف هـذا املضـمار، وهلـذا هتـتّم الدراسـة باجلانـب الصـويت لل       يأمه نصل إىل

 تاب.كتوباا يف ك ل مدوّناا يف سطور أو مياا، ومل ي  نزل نزوالا صوتي، حهركال

ولــذلك فــإنّ اجلمــال الصــويت، مبــا فيــ  التناســق الفنّــي واإليقــاع املوســيقي، هــو أول شــيء   

أحسّــت  األهذن حــني نزولــ . وقــد اهــتّم العــامل اللغــوي )دي سوســري( كــثرياا باللغــة املن ومــة           

ــى ا  ــدّمها عل ــوي فهــو العنصــر      وق ــة. "أمــا الصــوت اللغ ــة املكتوب األســاس يف هــذا اإلعجــاز،   للغ

والوحدة األساسية للغة، والبنية املكوّنة للكلمـات والتراكيـب. والقـرآن الكـره ينتقـي األصـوات       

اللغوية تسب الدالالت اللغوية يف أحسن صـورة، وهبـذا امتـازت لغتـ  بإيقاعيتـها وموسـيقاها       

 .(1 :2009)بلقاسم، 

ع األصـوات مـن احلـروف    يـ شـمل مج ي ، أن الن ـام الصـويت الـذي    يدر اإلشارة إلجيومما 

ــارة عــن وعــاء لتجســ    كــواحلر ــد معــاين اآليات، هــو عب آخــر أنّ الن ــام   ة، مبعــىنميــركات الي

 الصـوت والداللـة   نيشاء، والعالقة هذ  بيفما كيدها يقود األصوات يف تنضيالدالي هو الذي 

قـرع  ية، واألصـوات متفاوتـة اجلـرس    يـ سـ  اعتباط يعالقـة مقصـودة ول  يف النصّ القـرآين هـي   

 ل.يقي مجينت  عن تقارعها املتنابم، سلّمٌ موسي جتتمع يف اللفظ، فنيبعضها بعضاا ح

واإليقاع يف القرآن الكره لي  عنصراا صوتياا جمرداا كما هو الشأن عند أصحاب البـديع، بـل   

التركيب، فهو يقوم على دعامـة تـوازٍ بـني حمـورين: الصـويت      هو نتاج التفاعل بني الصوت والداللة و

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.

 القــرآين، وهــذا التناســق   ريبــارزة يف التعــب  ةيــ قــاع الصــويت هــو ظــاهرة فن   يأجــل، إن اإل

غ  النف ، يل  الوقع يف اآلذان، تستسياللسان، مجى عل اللفظ سهالا علجي)التآلف( هو الذي 

 ها العاطفة.يوتقبل عل

ة للغـة،  ياألسـاس يف اإلعجـاز اللف ـي، والوحـدة األساسـ     وأما الصوت اللغوي فهـو العنصـر   

ل يـ ، فمن الضروري إذن يف هـذ  الدراسـة ومـن خـالل التحل    بكيلمات والتراكوّنة للكة امليوالبن
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ــويت، اإلشــارة إىل  خصــائص جمموعــة األصــوات الصــامتة والصــائتة املــؤ رة يف معــاين        الصّ

مــا وتبــت  هــذ   كة، يــة والداخليــاخلارجى قياملوســ  إىلريقــاعي سنشــ يات. ويف احلقــل اإليــاآل

ة، يـ ديار(، والتوليـ وج عـن املـألوف )االنز  ها: اخلرية جبانبيوية البنيمنه  الن رى الدراسة عل

 رار والتوازن. كها ظاهرة التيمبا ف

ا يـ ن القـول بـأّن املصـادر املسـتفادة قـد سـامه  بأحنـاء لتلفـة ومـن زوا         كـ ميمما تقدّم، 

د كـ   اجلمـاي والـدالي، والثـاين، أ   ريقاع وتـأ  ياإلى ز البعض علكمتنوّعة يف هذ  الدراسة، فر

خــر اهــتمّ برســم إطــار عــام للبحــ . وقــد اســتق  الدراســة هــذ  مــن     دور الفاصــلة، واآلى علــ

ــم األصـــوات احلد  ــادر علـ ــا ف يمصـ ــة مبـ ــن    يثـ ــة مـ ــها، خاصـ ــوات وخصائصـ ــة األصـ هـــا جمموعـ

ــدر ــروف ومعان  ياملصـ ــائص احلـ ــاس، خصـ ــن عبـ ــا( وين: )حسـ ــراههـ ــي)إبـ ــوات   ،يم أنـ األصـ

ل يف اجملـال الصـويت   ل األمشـ يـ دة للتحليجد ة(. وبالتاي قد فتح  املصادر هذ ، نافذةياللغو

 لإلعجـاز  هنموذج قـو كلتصّةا بسورة "الرمحن" قاعي ودور الفاصلة اجلماي والدالي، يواإل

ــة،    ــام املوســـ  يالصـــويت يف الـــنص القـــرآين.يف هـــذ  الدراسـ ــمّ البحـــ  الن ـ ــورة يضـ قي يف سـ

ــذي   يــالــرمحن، مبــا ف  ــ  الن ــام الصــويت ال قــاعي ين مهــا اإلي آخــرنيجتلّــي ن ــام  ؤدي إىلي

ــدُ بــ  بالدراســة الشــاملة، أي األن مــة الثال ــة: الصــويت واإل  يلفاصــلة، وهــذا مــا  وا قــاعي يقصع

، مهــا: أوالا؛ هركــ مــن اإلعجــاز الصــويت للقــرآن النيجتلّــي ظــاهرت والفاصــلة، الــل تــؤدي إىل

اا؛ يـ ات وجتانسها مع بعضها الـبعض،  ان كالتآلف الصويت، والل تع  تناسب احلروف واحلر

 .ة، وهي تناسب وتآلف وجتان  الصوت واملعىنيصوتاة الكاحملا

ــذ        ــت  هـ ــا وتبـ ــة، كمـ ــة والداخليـ ــيقى اخلارجيـ ــري إىل املوسـ ــاعي سنشـ ــل اإليقـ يف احلقـ

الدراســـة علـــى منـــه  الن ريـــة البنيويـــة جبانبيهـــا: اخلـــروج عـــن املـــألوف )االنزيــــار(،          

يف هذ  الدراسة وهي والتوليدية، مبا فيها ظاهرة التكرار والتوازن.وبالتاي، من الضروري 

املســتوى الصــويت، اإلشــارة إىل جمموعــة األصــوات الصــامتة والصــائتة املــؤ رة يف معــاين        

 اآليات ومجاهلا اللف ي. 

الصـويت  ى   تـو  ودراسـات حـول السـورة يف املسـتو     يـ وأما عن سـوابق البحـ  فقـد أجر   

شمل يمل كل أكوبش ى،خرة أياول دراسة املوضوع من زاوحين هذا املقال كوبصور لتلفة، ول

 ة ودور الفاصلة. يقاعية واإلياجلوانب الصوت
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 ل ودراسة سورة الرمحنيحتل

 نيتيق وشـواهد للن ـر  ياا؛ ملشـاهدة مصـاد  يات السـورة صـوت  يـ تطلب اإلعجاز الصويت دراسـة آ ي

نا يةا رأيل والداللة. بداكة دور الفاصلة يف الشيقاعي وأمهير، تشمل الن ام اإلكالسابقل الذ

 ة جملموع األصوات املؤ رة يف هذا اإلعجاز.يإحصائى احلصول عل ضرورة

َمُن ) َمِن الرَِّحيِم؛ الرَّحض ِم اللَِّه الرَّحض نضَسئاَن )2( َعلََّم الضُقرضآَن )1﴿ِبسض ( 4( َعلََّمئُه الضبَئيَئاَن )3( َخَلَق اإلضِ
ئئَبان  ) ُس َوالضَقَمئئُر ِبُحسض ئئمض ئئُجدَ 5الشَّ ئئَجُر َيسض ُم َوالشَّ ئئَماَ  َرفَئَعَهئئا َوَوَضئئَم الضِميئئَزاَن )6اِن )( َوالئئنَّجض ( 7( َوالسَّ
ا ِفئئي الضِميئئَزاِن ) ِسئئُروا الضِميئئَزاَن )8َأالَّ َتطضغَئئوض ئئِ  َواَل ُتخض َنَئئاِم 9( َوَأِقيُمئئوا الضئئَوزضَن بِالضِقسض َض َرضَض َوَضئئَعَها ِل ( َواألض

َمئئئاِم )10) َكض ئئئُل َذاُت األض ئئئِف َوالرَّيضَحئئئاُن )( َوا11( ِفيَهئئئا فَاِكَهئئئةن َوالنَّخض ( فَبِئئئَِّيِّ آاَلِ  12لضَحئئئُب ُذو الضَعصض
بَاِن ) ئئاِر )13رَبُِّكَمئئا ُتَكئئذِّ نضَسئئاَن ِمئئنض َصلضَصئئال  َكالضَفخَّ ( َوَخلَئئَق الضَجئئانَّ ِمئئنض َمئئارِج  ِمئئنض نَئئار  14( َخلَئئَق اإلضِ

بَاِن )15) ئئئئرِقَئيضنِ 16( فَبِئئئئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئئئئا ُتَكئئئئذِّ ( فَبِئئئئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئئئئا 17َوَرُب الضَمغضئئئئرِبَئيضِن ) ( َرُب الضَمشض
بَاِن ) َريضِن يَئلضَتِقَياِن )18ُتَكذِّ نَئُهَما بَئرضزَخن اَل يَئبضِغَياِن )19( َمَرَج الضَبحض بَاِن 20( بَئيئض ( فَبِئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئا ُتَكئذِّ

ُلُؤ َوالضَمرضَجئاُن )21) ُهَما الُلؤض ُرُج ِمنئض بَاِن )( 22( َيخض ( َولَئُه الضَجئَواِر الضُمنضَشئَُت 23فَبِئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئا ُتَكئذِّ
َعضاَلِم ) ئئِر َكئئاألض بَاِن )24ِفئئي الضَبحض َهئئا فَئئان  )25( فَبِئئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئئا ُتَكئئذِّ ئئُه 26( ُكئئُل َمئئنض َعَليئض َقئئى َوجض ( َويَئبئض

َراِم ) بَاِن ) ( فَِبَِّيِّ 27رَبَِّك ُذو الضَجاَلِل َواإلضِكض َرضِض  28آاَلِ  رَبُِّكَما ُتَكذِّ ئَماَواِت َواألض َِّلُُه َمئنض ِفئي السَّ ( َيسض
م  ُهَو ِفي َشِّضن  ) بَاِن )29ُكلَّ يَئوض ُُ َلُكئمض أَيُئَه الئثئََّقاَلِن )30( فَبِئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئا ُتَكئذِّ ُر ( فَبِئَِّيِّ 31( َسئنَئفض
بَاِن ) ئئَماَواِت ( يَئئ32آاَلِ  رَبُِّكَمئئا ُتَكئئذِّ ُفئئُذوا ِمئئنض َأقضطَئئاِر السَّ ئئَتطَعضُتمض َأنض تَئنئض نضئئِس ِإِن اسض ا َمعضَشئئَر الضِجئئنِّ َواإلضِ

ُفئئئُذوَن ِإالَّ ِبُسئئئلضطَان  ) ُفئئئُذوا اَل تَئنئض َرضِض فَانئض بَاِن )33َواألض ( يُئرضَسئئئُل َعَليضُكَمئئئا 34( فَبِئئئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئئئا ُتَكئئئذِّ
بَاِن )35فَئئاَل تَئنضَتِصئئَراِن ) ُشئئَوا ن ِمئئنض نَئئار  َوُنَحئئاسن  ئئَماُ  36( فَبِئئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئئا ُتَكئئذِّ ( فَئئِذَذا انضَشئئقَِّت السَّ
َهاِن ) بَاِن )37َفَكانَئئتض َورضَدة  َكالئئدِّ ئئَُِّل َعئئنض َذنضبِئئِه ِإنضئئسن َواَل 38( فَبِئئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئئا ُتَكئئذِّ َمنِئئذ  اَل ُيسض ( فَئيَئوض

بَاِن )( فَِبَِّ 39َجانٌّ ) َقضئَداِم 40يِّ آاَلِ  رَبُِّكَما ُتَكذِّ رُِمئوَن ِبِسئيَماُهمض فَئيُئؤضَخئُذ بِالنئََّواِصئي َواألض ( يُئعضَرُف الضُمجض
بَاِن )41) رُِمئوَن )42( فَِبَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَما ُتَكذِّ نَئَهئا 43( َهِذِه َجَهنَُّم الَِّتي ُيَكذُِّب ِبَهئا الضُمجض ( َيُطوفُئوَن بَئيئض

بَاِن )44َن َحِمئئيم  آن  )َوبَئئئيض  ( فَبِئئَِّيِّ 46( َوِلَمئئنض َخئئاَف َمَقئئاَم رَبِّئئِه َجنَّتَئئاِن )45( فَبِئئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئئا ُتَكئئذِّ
بَاِن ) َنان  )47آاَلِ  رَبُِّكَما ُتَكذِّ بَاِن )48( َذَواتَا َأفئض رِيَئ49( فَِبَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئا ُتَكئذِّ نَئاِن َتجض اِن ( ِفيِهَمئا َعيئض

بَاِن )50) بَاِن 52( ِفيِهَما ِمنض ُكلِّ فَاِكَهة  َزوضَجاِن )51( فَِبَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَما ُتَكذِّ ( فَِبَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئا ُتَكئذِّ
َر   َوَجنَئى الضَجنَّتَئئيضِن َدان  )53) ئَتبئض بَاِن ( فَبِئَِّيِّ آاَلِ  رَ 54( ُمتَِّكِنيَن َعَلى فُئُرش  َبطَائِنُئَها ِمئنض ِإسض بُِّكَمئا ُتَكئذِّ
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َلُهمض َواَل َجئئانٌّ )55) بَاِن 56( ِفئئيِهنَّ قَاِصئئَراُت الطَّئئرضِف لَئئمض َيطضِمئئثئضُهنَّ ِإنضئئسن قَئئئبئض ( فَبِئئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئئا ُتَكئئذِّ
بَاِن )58( َكئئَِّنئَُّهنَّ الضيَئئئاُقوُت َوالضَمرضَجئئاُن )57) َسئئئاِن ِإالَّ ( َهئئلض َجئئئ59( فَبِئئئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئئا ُتَكئئئذِّ َزاُ  اإلضِحض

َسئئئاُن ) بَاِن )60اإلضِحض ( فَبِئئئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئئئا 62( َوِمئئئنض ُدونِِهَمئئئا َجنَّتَئئئاِن )61( فَبِئئئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئئئا ُتَكئئئذِّ
بَاِن ) َهامََّتاِن )63ُتَكئئئذِّ بَاِن )64( ُمئئئدض نَئئئاِن 65( فَبِئئئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئئئا ُتَكئئئذِّ ( 66َنضَّئئئاَخَتاِن )( ِفيِهَمئئئا َعيئض

بَاِن ) ئلن َورُمَّئانن )67فَِبَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَما ُتَكئذِّ بَاِن )68( ِفيِهَمئا فَاِكَهئةن َوَنخض ( 69( فَبِئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئا ُتَكئذِّ
ئئَراتن ِحَسئئئانن ) بَاِن )70ِفئئيِهنَّ َخيئض ُصئئئورَاتن ِفئئي 71( فَبِئئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئئئا ُتَكئئذِّ ( 72الضِخيَئئئاِم )( ُحئئورن َمقض

بَاِن ) َلُهمض َواَل َجئانٌّ ) (73فَِبَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَما ُتَكذِّ بَاِن 74َلمض َيطضِمئثئضُهنَّ ِإنضئسن قَئئبئض ( فَبِئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئا ُتَكئذِّ
َقئئِري) ِحَسئئان  )75) ئئر  َوَعبئض ئئَرف  ُخضض بَاِن )( فَبِئئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئئا ُتَكئئ76( ُمتَِّكنِئئيَن َعلَئئى َرفئض ََ 77ذِّ ( تَئبَئئاَر

َراِم ) ُم رَبَِّك ِذي الضَجاَلِل َواإلضِكض  ( 78اسض
 جدول األصوات يف سورة الرمحن
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 الطابع العام للسورة

ات الرمحــة يــة اخلطــاب اإلهلــي، وعــدد آ يــالرمحــة؛ هــي الصــبغة العامــة للســورة، حســب نوع   

َمِن الئئرَِّحيِم  نبــدأ الســورة بالبســملة  نية للجــدول، حــيواإلحصــائ ئئِم اللَّئئِه الئئرَّحض  ري، نراهــا خــ﴿ِبسض

هـا أصـوات املـدّ    يثر فكقة تية من أصوات رخوة ورقيتتألف اآل ،ف الصوت واملعىنتآلى ل عليدل

: نيرّر يف املفـردت كـ تينة، ومن أصوات املدّ، صوت )األلف( كي، لتهبع املخاطب هدوءاا وسنيوالل

قـان )اهلـاء واحلـاء(    ي"، مثّ الصـوتان الرق "الـرلحِيم  اء( يف مفـردة  ي"، وصوت )ال"اللَّ ِ، الرلحْمعن 

م( ي )م، ن، ل، ر(، فصـوت )املـ  نيجانب أصـوات أشـبا  اللـ    "، إىلاللَّ ِ، الرلحْمعن ، الرلحِيم   "يف

 )النـون والـالم( مـرّة    نيلّ من الصوتكبصورة مشدّدة، و ك ال  مرّات، و)الراء( مرّتان، وذل

 ون.كنة والسيبشّر بالطمأنيالرأفة واحلنان ى ل عليدل كلّ ذلكواحدة، 

بَاِن ة: ميـ ركلاة ياآلمثّ إنّ ماعدا  مـرّةا، وباإلضـافة    31رّر كـ الـل تت  ﴿فَبِئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئا ُتَكئذِّ

الرمحـة والرأفـة والغفـران، وإذا الح نــا    ى ات تـنصّ علـ  يـ ة اآليـ بقى نـر  ى،ات أُخـر يـ سـ ّ آ  إىل

ُُ ﴿ات السّ ، نراها جاءت مـن مصـدر رأفـة وحنـان بلسـان جـّد وشـداد. وهـي:         ياآل كتل ُر َسئنَئفض
بَاِن )31ُكئئمض أَيُئئَه الئئثئََّقاَلِن )لَ  ئئَتطَعضُتمض َأنض 32( فَبِئئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئئا ُتَكئئذِّ نضئئِس ِإِن اسض ( يَئئا َمعضَشئئَر الضِجئئنِّ َواإلضِ

ُفئئئُذوَن ِإالَّ ِبُسئئئلضطَان  ) ُفئئئُذوا اَل تَئنئض َرضِض فَانئض ئئئَماَواِت َواألض ُفئئئُذوا ِمئئئنض َأقضطَئئئاِر السَّ رَبُِّكَمئئئا ( فَبِئئئَِّيِّ آاَلِ  33تَئنئض
بَاِن ) بَاِن 35( يُئرضَسُل َعَليضُكَما ُشَوا ن ِمئنض نَئار  َوُنَحئاسن فَئاَل تَئنضَتِصئَراِن )34ُتَكذِّ ( فَبِئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئا ُتَكئذِّ

َهاِن )36) ئئَماُ  َفَكانَئئتض َورضَدة  َكالئئدِّ بَانِ 37( فَئئِذَذا انضَشئئقَِّت السَّ َمنِئئذ  38) ( فَبِئئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئئا ُتَكئئذِّ ( فَئيَئوض
َُِّل َعنض َذنضِبِه ِإنضسن َواَل َجانٌّ ) بَاِن )39اَل ُيسض رُِمئوَن ِبِسئيَماُهمض 40( فَِبَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَما ُتَكئذِّ ( يُئعضئَرُف الضُمجض
َقضئئئَداِم ) بَاِن )41فَئيُئؤضَخئئُذ بِالنئََّواِصئئئي َواألض نَُّم الَّتِئئئي ُيَكئئئذُِّب ِبَهئئئا ( َهئئئِذِه َجَهئئ42( فَبِئئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئئئا ُتَكئئئذِّ

رُِموَن ) نَئَها َوبَئيضَن َحِميم  آن  )43الضُمجض ي ال كـ راا لإلنسـان اجلهـول   يَـذ  ك، وذل (44( َيُطوُفوَن بَئيئض

ــع يف هتلي ــقـ ــدي إىلية، وكـ ــتق  هتـ ــراط املسـ ــا اآليالصـ ــم. وأمـ ــركة اليـ ﴿فَبِئئئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئئئا ة: ميـ
بَاِن  دة، ية شديبأصوات انفجار كالسورة بصبغة اجلدّ والشدّة، وذل، فإهنا صبغ  طابع ُتَكئذِّ

رون نعـم اهلل  كـ ني ممّـن  نياجلزم واحلسم باسـتدالل قـويّ ألخـذ االعتـراف مـن الـثقل      ى تدلّ عل

  مــرّات، وصــوت )الكــاف(  رران  ــالكــتيوآالئــ ، فــنالحظ صــويت )اهلمــزة، والبــاء(    تعــاىل

االضــطراب والتزعــزع  ى دلّ علــيــذال(، فهــو )التــاء( مــرّةا واحــدة. وأمــا صــوت )الــ   مــرّتني، و

ة، ياة الصـوت كـ ة احملايد من َقق ن رك. من هذا املنطلق، نتأنيذبكالناشئ من حالة قلوب امل
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رار كة، فإذن بالربم من ظاهر السورة، خاصة التياآل   تتناسب وتتوافق األصوات ومعىنيح

أسـاس  ى   السـورة علـ  يـ ل، بُن يجلمر اكألخذ اإلقرار من مُن كررّة، وذلكة امليصل ل حيالذي 

، نيقير النعم النازلة خلدمة اإلنـ  واجلـنّ، طالبـاا مـن الفـر     كتعدّد ذ كالرمحة والرأفة، ولذل

  والرأفة.ريات التبشيما تنتهي السورة بآكل، يلّ هذا اجلمكار كاالعتراف هبا، وعدم إن

ــوقــد جــاءت آ  ــمــا نزلــ  آ ك، نير مواصــفات اجلنــة وجــزاء املــؤمن  كــات الرمحــة يف ذي ات ي

 اإلنذار رأفةا هبم ومراعاةا ملصلحتهم.

ــر مــن ضــعف    %69اإلحصــائية تُشــري إىل أنّ جمموعــة األصــوات اجملهــورة هــي بنســبة       أي أكث

األصــوات املهموســة، وذلــك للتأكيــد علــى معــاين اآليــات. وبــالربم مــن النســبة العاليــة لألصــوات        

إضـافة األصـوات املتوسـطة )م، ن، ل، ر(     % بالنسبة لألصوات االحتكاكية، ميكـن 57/63الشديدة 

 :، ال تـا )أنـي  باألصوات املائعة أو شب  اللـني  إىل االحتكاكية، فهي ال شديدة وال رخوة، وهلذا سُمّي  

وهبذا يقودنا الن ام الدالي إىل استخدام األصـوات املتوسـطة إىل جانـب األصـوات الرخـوة،       .(26

صـــوتاا، حـــىت تُصـــبح  829ســـورة، والـــل يبلـــغ عـــددها للتأكيـــد علـــى الرمحـــة واحلنـــان يف هـــذ  ال

. وبالنســبة إىل الصــوائ  القصــرية، يرينــا    %66/37مقابــل األصــوات الشــديدة بنســبة     %،33/62

 اجلدول إحصائية رائعة عن مجال الن ريتني؛ التآلف الصويت واحملاكاة الصوتية.

 رمحنجدول صوائ  سورة ال

 النسبة احلركات )الصوائ (
-َ 592 
 334 ا-

 157 ه-
الفتحة تدلّ على سهولة البيان ورقّة األداء، فلذلك وهبذ  النسبة العالية، هي خري دليل علـى  

سهولة القراءة واألداء؛ ألّن الضمّة هي أقّل بكـثري منـها، والضـمّة هـذ  تـدلّ علـى صـعوبة األداء.        

اســب معــاين الســورة  مثّ إنّ الفتحــة هــي دليــل اجلمــال واالنفتــار وســعة الصــدر، الصــفة الــل تن   

القائمــة علــى الرأفــة واحلنــان، يف الوقــ  نفســ  تــدلّ الضــمة علــى احلــزن والعســرة والشــدة،            

 وبانتشار هذ  األصوات وهبذ  الصورة، تتجلّى الن ريتان؛ احملاكاة الصوتية والتآلف الصويت.

الــل  ة"يــديحمــور "التولى ة القائمــة علــيــوية البنيــزات الن ريــرار هــو مــن مكــالت رار:كــالت

د الـدالالت تطـوّراا،   يـ داا ومجـاالا مثّ تز كيـ رار؛ لتمـنح املوضـوع صـراحةا وتأ   كـ صـفة الت ى تعتمد عل

 لي بعض مناذجها:يما يوف
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 نيرار أصوات املدّ واللكت

تتــوزّع هــذ  األصــوات يف مجيــع أرجــاء الســورة، ممــا جيعلــها إيقاعيــةا متنابمــة، ولعــلّ هــذا   

كثـر يف القـرآن   »ـ"عروس القرآن"، وقـد قـال سـيبوي :    األمر هو أحد أسباب تسمية السورة بـ

خــتم الفواصــل تــروف املــدّ واللــني وإحلــاق النــون، وحكمتــ : وجــود الــتمكن مــن التطريــب     

بــذلك. كمــا قــال ســيبوي : إهنــم إذا ترنّمــوا يلحقــون األلــف واليــاء والنــون؛ ألهنــم أرادوا مــدّ  

 «ن علـى أسـهل موقـف وأعـذب مقطـع     الصوت، ويتركون ذلك إذا مل يترنّموا، وجـاء يف القـرآ  

 .(624 :2008 )السيوطي،

دة مثـل )الضـاد والطـاء والـدال(     ية الشدير، أنّ نسبة األصوات االنفجاركدر بالذجيمما 

ــب علــ   رّرت كـــل الســـورة، يف الوقــ  الـــذي ت كــ يف ( مـــرّات 8، 11، 8ب )يـــالترتى اختــذت النملسـع

مـرّةا،   204أشـغل صـوت )األلـف( السـورة      ة، فقـد ي بنسب عالني، وأشبا  اللنيأصوات املدّ والل

ة التــآلف يــجتلّــي ن رى مــرّةا، وهــذا شــاهد آخــر علــ  93اء( يــ)الومــرّةا،  200وصــوت )النــون( 

َمُن )ات: يما نالحظ يف اآلكالصويت،  َمِن الرَِّحيِم؛ الئرَّحض ِم اللَِّه الرَّحض ( َخلَئَق 2( َعلَّئَم الضُقئرضآَن )1﴿ِبسض
نضَسئئاَن ) ئئَبان  )4الضبَئيَئئاَن ) ( َعلََّمئئهُ 3اإلضِ ُس َوالضَقَمئئُر ِبُحسض ئئمض ئئُجَداِن )( َوالئئنَّجض 5( الشَّ ئئَجُر َيسض  ، (6ُم َوالشَّ

هّـد األذهـان لفهـم معـاين     ميطـرب األنـاع، و  يف كيـ ، نـرا   بالنون املنتهي( األلف) صوت فإنّ

جانـب   السـهولة يف األداء واحلـالوة يف النطـق، وصـوت )الـواو(، إىل      ثـر، إضـافةا إىل  كات أياآل

َقضئئَداِم ) ات مجــاالا:يــد اآليــزي)األلــف(،  رُِمئئوَن ِبِسئئيَماُهمض فَئيُئؤضَخئئُذ بِالنئََّواِصئئي َواألض ( 41﴿يُئعضئئَرُف الضُمجض
بَاِن ) رُِمئوَن )42فَِبَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَما ُتَكذِّ نَئَهئا َوبَئئيضَن 43( َهِذِه َجَهئنَُّم الَّتِئي ُيَكئذُِّب ِبَهئا الضُمجض ( َيُطوفُئوَن بَئيئض

بَاِن )44َحِمئئئيم  آن  ) ــذ  اآل .( 45( فَبِئئئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئئئا ُتَكئئئذِّ ــيـــيف هـ ــردتيات، وال سـ  نيما يف املفـ

)و، ي(، تتــأ ّر باملعــاين، بعــدما ، ر(، واألصــوات املتوســطة )م، نى " نــرالْمُجْر مُــون ، يعطُوفُــون "

 شاء.يفما كيا وزّعهيد الرسام يأنّها أصباال بكتأ ّرت باألصوات اجملاورة هلا، و

 رار الصوت يف املفردةكت

الٍ وزن )فعلـن فعلـن فعلـن(، هـي "    ى هـا وهـي علـ   يرّرت األصوات فكمن املفردات الل ت ، صعلْصـع

 قاعاا.يهبها إيد النطق مجاالا ويزيرار ك"، وهذا الترعفْرعفت، ولُّؤْلُؤُ

ئا .1 نضَسئاَن ِمئنض َصلضَصئئال  َكالضَفخَّ ل( مصــدر صـلّ: هــو صـوت وقــع   ي، )الصّـل  (14ِر )﴿َخلَئَق اإلضِ

رار احلاد ـة. وصـوت   كـ رار  مبثابـة ت كـ بعضـ  اآلخـر، وت  ى د أو الشـيء الصـلب بعضـ  علـ    يـ احلد

اق، يهـذا السـ  ى ة هـو علـ  يـ قـاع اآل ي، صرخ، وصـارع. وإ ري  مثل: الصفيالتصوى دلّ علي)ص(، 
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ة يــنائعة  ية بــأوزان )فعــولن فــاعلن فعلــن فعلــن فعلــن(، وهــي أوزان ســريأنّــ  يف حالــة شــعركو

 .د اهلل سبحان  وتعاىليسهولة خلق اإلنسان بى أنّها تدلّ علكالنقر، و

ُهَما . 2 ُرُج ِمنئض ُلُؤ َوالضَمرضَجئاُن )﴿َيخض نـة الالمعـة الـل    ي: الـدرّ )اخلـرزة(، الثم  اللُّؤْلُؤُ،  (22الُلؤض

 د املفردة ملعاناا.يزيرار الصوت كن، وتيتسرّ الناظر

ئئ. 3 َقئئِري) ِحَسئئان  )َرف  خُ ﴿ُمتَِّكنِئئيَن َعلَئئى َرفئض ئئر  َوَعبئض ى ة الطــائر وصــد  كــ : حررعفْــرعفت ،  (76ضض

 رقّت  ودقتّ  وأناقت .ى دلّ عليرار  كأجنحت ، وت كتشاب

ة يــات متامــاا حســب ن ريــ، أنّ هــذ  األصــوات تتناســب مــع معــاين اآل كلّ ذلــكــنســتن  مــن 

 ة.ياة الصوتكاحملا

 (نيرار األصوات املتوسطة )شبه اللكت

املعاين، ويف الشـدّة وأخـذ اإلقـرار،    ى د علكيان والتأيعمال هذ  األصوات لصراحة البثر استيك

 ة:يات التالييف اآل كًز ذليو

ئئَريضِن يَئلضَتِقيَئئاِن ) نَئُهَمئئا بَئئئرضزَخن اَل يَئبضِغيَئئاِن )19﴿َمئئَرَج الضَبحض بَاِن )20( بَئيئض ( 21( فَبِئئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئئا ُتَكئئذِّ
ُهَمئئا ا ئئُرُج ِمنئض لُئئُؤ َوالضَمرضَجئئاُن )َيخض بَاِن )22لُلؤض ( َولَئئُه الضَجئئَواِر الضُمنضَشئئَُت ِفئئي 23( فَبِئئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئئا ُتَكئئذِّ
َعضاَلِم ) ِر َكاألض بَاِن )24الضَبحض . وقد اتّخـذت هـذ  األصـوات )م، ن، ل،    ( 25( فَِبَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَما ُتَكذِّ

ــر(، معــاين وم َهئئا فَئئان  )قــول: ي نيدة حــية الشــديزات األصــوات االنســداد ي ( 26﴿ُكئئُل َمئئنض َعَليئض
ئئَراِم ) ئئُه رَبِّئئَك ُذو الضَجئئاَلِل َواإلضِكض َقئئى َوجض بَاِن )( فَبِئئَِّيِّ آاَل 27َويَئبئض . فمجــاورة هــذ    (28ِ  رَبُِّكَمئئا ُتَكئئذِّ

د املوقـف شـدّةا وصـعوبة، لتـدلّ     يـ اف، والقـاف، والبـاء(، تز  كـ دة )الياألصوات لألصـوات الشـد  

ــة. إضــافةا إىل  ى لــع ــأصــوات )القــاف، والطــاء، وال ــاء(، للتأ   ع مــة احلاد  ــكي ــى د عل : كذل

ُُ َلُكئئئمض أَيُئئئَه الئئئثئََّقاَلِن ) ُر بَاِن )31﴿َسئئئنَئفض نضئئئِس ِإِن 32( فَبِئئئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئئئا ُتَكئئئذِّ ( يَئئئا َمعضَشئئئَر الضِجئئئنِّ َواإلضِ
ُفُذوا ِمنض َأقضطَاِر السَّ  َتطَعضُتمض َأنض تَئنئض ُفُذوَن ِإالَّ ِبُسلضطَان  )اسض َرضِض فَانئضُفُذوا اَل تَئنئض  .( 33َماَواِت َواألض

 رار املفردةكت

مــا ك ،ر املعــىنيقــاع ون ــام متــوازن لتطــو يد وحســب، وإمنــا إلبــداع إ كيــرار للتأكــ  هــذا التيلــ

 ة:يات التالينالحظ يف اآل

َسانُ .1 َساِن ِإالَّ اإلضِحض " األوىل مبعىن العمل الصاحل للمـؤمن  حْسعانِالْإ ، "( 60) ﴿َهلض َجَزاُ  اإلضِحض

 (90 :2012ابن أسباال، )" الثانية، هي املكافأة اإلهلية يف اجلنة. الْإ حْسعانُيف هذ  الدنيا، و"
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ا َأالَّ  (7) ﴿َوالسََّماَ  َرفَئَعَها َوَوَضَم الضِميئَزانَ ات: ياحلالة ملفردة "الْمِيزعان" يف اآل كذلك. 2  َتطضغَئوض
ِسُروا الضِميَزانَ َوَأقِ  (8) يَزانِ الضمِ  ِفي ِ  َواَل ُتخض  . (۹) يُموا الضَوزضَن بِالضِقسض

لُئئُؤ َوالضَمرضَجئئانُ  :نيتيــ" يف اآلالْمعرْجعــانُضــاا ملفــردة "ي. واحلالــة أ3 ُهَمئئا الُلؤض ئئُرُج ِمنئض   ،(22) ﴿َيخض
ج هذا الدرّ مـن أعمـاق البحـر،    استخرا مبعىن ، ففي األوىل (58) َوالضَمرضَجانُ  الضَياُقوتُ  ﴿َكَِّنئَُّهنَّ 

 .نية وصفٌ للحور العيوالثان

انِ" يف اآل كما و. 4  ُدونِِهَمئا ﴿َوِمئنض   ،(46) ﴿َوِلَمئنض َخئاَف َمَقئاَم رَبِّئِه َجنَّتَئانِ : نيتيـ املفردة "جعنلتـع
 الم مجاال.كد الي، لتزنيمية بأهل الي"، والثاننيختتصّ "بالسّابق وىلاأل لعلّ.  (62) َجنََّتانِ 

 ات التالة:ي. وهذ  املفردات؛ "خعل قع الْإ نْسعان ، ف اكِهعة، مُتلكِئِنيع ععل ى" يف اآل5

نضَسانَ  ئارِ ،  (3) ﴿َخَلَق اإلضِ نضَساَن ِمنض َصلضَصال  َكالضَفخَّ ﴿ِفيِهَمئا ِمئنض ُكئلِّ فَاِكَهئة  ،  (14) ﴿َخَلَق اإلضِ
َر   َوَجنَئئى الضَجنَّتَئئئيضِن َدان  ﴿ُمتَِّكنِئئيَن َعلَئئى فُئئئُرش  َبطَائِنئُ ،  (52) َزوضَجئئانِ  ئئَتبئض ﴿ِفيِهَمئئا ،  (54) َهئئا ِمئئنض ِإسض

لن َورُمَّانن  َقئِري) ِحَسئان  ،  (68) فَاِكَهةن َوَنخض ئر  َوَعبئض ئَرف  ُخضض   تُلـهمنا  يـ ، ح (76) ﴿ُمتَِّكِنيَن َعلَئى َرفئض

 قاع والتوازن وحسن السمع.ياإل

  رار اجلملةكت

ــة  ُهنَّ ِإنضئئئسن مجلـ ثئض انٌّ  ﴿لَئئئمض َيطضِمئئئ َلُهمض َواَل َجئئئ بئض ـــ"ق اصِرعاتُ     قَئئئئ ــة بـ ــرّتني، األوىل متعلّقـ ــررت مـ تكـ

ُهنَّ ِإنضسن الطَّرْفِ"، والثانية بـ"حُورٌ معقْصُورعاتٌ.."، يف اآليتني:  ﴿ِفيِهنَّ قَاِصَراُت الطَّرضِف َلمض َيطضِمثئض
َلُهمض َواَل َجانٌّ  ُصوَراتن ِفي الضِخَيامِ ، ( 56) قَئبئض َلُهمض َواَل ﴿ ، (72) ﴿ُحورن َمقض بئض ُهنَّ ِإنضئسن قَئئ َلمض َيطضِمثئض

 .( 74) َجانٌّ 
بَاِن ررة: كة املتيواآل و ال ون مرّةا، قد رن  الطابع العـام  ى ، إحد﴿فَِبَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَما ُتَكذِّ

د هبا اهلل سبحان ، إقرار اجلنّ واإلن  بنعم  وآالئـ ،  يريللسورة باستدالهلا اجلدّي احلاسم، 

ى العمـــ اد تقودمهــا إىل كــ قاضـــهما مــن الغفلــة الــل ت   ي إلنيقيقــرع هبــا الفــر   يا ضــربة  أهنــ كو

فإهنـا  » ما جاء يف "االتقـان": كة السابقة هلا، يباآل تعلّق املعىنيلّ مرّة، كوال اللة. وبالطبع يف 

ــها، ولــذل   كــ مــرّة، فنيفــاا و ال ــ يرّرت نعكــوإن ت ــق مبــا قبل ــ كلّ واحــدة تتعلّ  «..ني ال ــى زادت عل

 ان.يد وصراحة البكيللتأ كلّ ذلك. و(554 :2008سيوطي، )ال

شـرر السـورة يف  ال ـة مواقـف، األول:     ية،لير النعم يف ا ـنل عشـرة آ  كذيإنّ اهلل سبحان  

صــور يل املوجــودات، ويف املوقــف الثــاين:  كــون، وبالتــاي فنــاء  كــاد ن ــام الجيــر الــنعم وإكــذ
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﴿يَئا َمعضَشئَر قول: ينذرهم من سوء العاقبة في ونيحاج  هبا اجملرمياة بعد املوت والبع ، فياحل
ُفئئئئُذوَن  ُفئئئئُذوا اَل تَئنئض َرضِض فَانئض ئئئئَماَواِت َواألض ُفئئئئُذوا ِمئئئئنض َأقضطَئئئئاِر السَّ ئئئئَتطَعضُتمض َأنض تَئنئض نضئئئئِس ِإِن اسض ِإالَّ الضِجئئئئنِّ َواإلضِ

بَانِ  رَبُِّكَمئئئئا آاَل ِ  فَبِئئئئَِّيِّ  (33) ِبُسئئئئلضطَان   نَئئئئار  َوُنَحئئئئاسن فَئئئئاَل  ِمئئئئنض  ُشئئئئَوا ن  ُكَمئئئئاَعَليض  يُئرضَسئئئئلُ  (34) ُتَكئئئئذِّ
بَانِ  رَبُِّكَمئا آاَل ِ  فَِبَِّيِّ  (35) تَئنضَتِصَرانِ  صـوت )الـذال( امللـيء    ى ات، نـر يـ . يف هـذ  اآل  (36) ُتَكئذِّ

ــذُوا،  كــمــا تك، ث آنــذانيحالــة اجملــرم   إىلريشــيباالضــطراب والتزلــزل،   رر يف املفــردات "تعنْفُ

شـدة العقـاب ال ـاهرة يف    ى ، وال اء(، داللة علـ ني )الشنين ". مث يف الصوتف انْفُذُوا، ل ا تعنْفُذُو

 ب احلارق. يمفردة "شُوعاظٌ" ذات الله

ُه رَبَِّك ُذو الضَجاَلِل ة: يان بقاء الباري عزّ وجلّ يف اآليوبالتاي، تنتهي السورة بب َقى َوجض ﴿َويَئبئض
ئئَرامِ  ر اآلالء والــنعم ومواصــفات اجلنــة والنــار:   كــر بعــد ذي، مثّ برفعــة العلــي القــد  (۲۷) َواإلضِكض

ئَرامِ  ئُم رَبِّئَك ِذي الضَجئاَلِل َواإلضِكض ََ اسض ى ة تـدلّ علـ  يـ ة قويـ  أصـوات انفجار نيتيـ . ويف اآل (۷۸) ﴿تَئَباَر

اف( اـ  مـرّات، وصـوت )البـاء( أربـع      كـ عزّت  وهي: صوت )الى داا علكيمة؛ تأيقدرت  الع 

 صويت )القاف والتاء(. مرّات، و)اهلمزة( مرّتان، إضافة إىل

 احلذف

امليزة األخرى للن رية البنيوية، هي حذف الصوت واملفردة واجلملة، منـها حـذف )اليـاء(    

ا فَئئئان  مـــن كـــل مـــن اآليـــات التاليـــة:  َهئئئ ُل َمئئئنض َعَليئض ا ﴿َيُطوفُئئئونَ  ،( 26) ﴿ُكئئ نَئَهئئئ يم   َوبَئئئئيضنَ  بَئيئض  َحِمئئئ
ا فُئئئئُرش   َعلَئئئى ﴿ُمتَِّكنِئئئينَ  ،( 44) آن   نض  َبطَائِنُئَهئئئ َر    ِمئئئ َتبئض ئئئ يضِن َدان  َوَجنَئئئ  ِإسض ــي ( 54) ى الضَجنَّتَئئئئ . ففـ

انت، آنت، دعانت"، حـذف  اليـاء لثقلـها، حـىت يسـهل النطـق وحيلـو اإليقـاع            املفردات الثال ـة؛ "فـ 

والتوازن، ويقرّب املعىن فإنّ الفناء وكأن  سهل وقريب جداا، أقرب من أن يكون "فاينٌ" فهـو  

و"آنت"، ال "آينٍ" ليكون حارقاا أكثر من التصور، كمـا و"دانت" أقـرب   "فانت" أسرع كلمح البصر. 

من "داينٌ" ليدلّ على سـرعة القصـد قبـل القيـام بالعمـل. وقـد انتقـى القـرآن الكـره أمجـل           

ــى   األلفـــاظ واســـتخدم األنســـب واألفصـــح، كمـــا تكـــرّر الصـــوتان )اجلـــيم، والنـــون( يف "جعنـع

يْن ".   ر اجلنـتني قريــب( مل يقـم مقامـ  مـن جهـة اجلنـاس بــني       )ومثـ  فلـو قـال مكـان:   »الْجعنلتـع

اجلــىن واجلنــتني، ومــن جهــة أن الثمــر ال يشــعر مبصــري  إىل حــال جيــىن فيهــا، ومــن جهــة   

 .(659 :2008 )السيوطي، «مؤاخاة الفواصل
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 اةية للحيقاعيعة اإليقاعي للسورة والطبيالنظام اإل

اة، وهــذ  يــة احليــقاعيإى دلنا علــيــقلــب، ل والنــهار والفصــول، ودقــات اليــل مــن تــواي اللكــإنّ 

ة يـ داخلى قيهـا مـن موسـ   يد  مجـاالا مبـا ف  يـ نـ  وتز يضـاا لتز ي أهركة نراها يف القرآن اليقاعياإل

لمــات كار اليــلمــة، ومــن اختكات يف الكــنشــأ مــن أصــوات احلــروف واحلر يقــاع ية، واإليــوخارج

قـاع يف  ياإلى تجلـ يل، فيـ اجلمباقي السور، تستقي من هـذا املنـهل   كاهتا. وسورة الرمحن كوحر

ا ِفئي الضِميئَزانِ ة: يـ هـا. فـنالحظ هـذا االتـزان يف اآل    ريثـر مـن ب  كاهتا أيبعض آ  ، (۸) ﴿َأالَّ َتطضغَئوض
ــلْ(. و   يأوزان شــعرى أهنــا علــ كو ــنْ ف عْ ــنْ ف عْلُ ــنْ ف عْلُ ﴿ِفئئيِهنَّ ة: يــاحلــال يف اآل كذلكــة مثــل: )ف عْلُ

َراتن ِحَسانن  قصـد  يان اهلل سـبحان  ال  كـ سْـتعفعِلُنْ مُسْـتعفعِلُنْ(. وإن   وزن )مُى فهي عل  (۷۰) َخيئض

 ثتــريثـر بعـد أن   كهّــد األذهـان لفهـم املعــاين أ  ميقـاع  ين هـذا اإل كــالم، ولكـ إنشـاد الشـعر يف ال  

رار صـويت الغنـة   كتكات، ي من اآلريثكيف الى ة تتجليالداخلى قيحالوة طرب يف السمع. واملوس

﴿َوَخلَئَق الضَجئانَّ ِمئنض َمئارِج  ِمئنض ة: يـ ل ذات جرس رنان يف اآليل سجع مجكشى م، والنون( علي)امل
نَئَها َوبَئئيضَن َحِمئيم  آن  ات الثال ة: يذا احلالة يف اآلك. و (15) نَار    ﴿ُمتَِّكنِئينَ  ، (44) ﴿َيُطوُفوَن بَئيئض
َر   َوَجَنى الضَجنَّتَئيضِن َدان  َبطَائِ  فُئُرش   َعَلى َتبئض َنانِ  َما﴿ِفيهِ  ، (54) نُئَها ِمنض ِإسض  .  (66) َنضَّاَخَتانِ  َعيئض

مـا هـي   كة، يـ قـاع يف اآل يرار األصـوات اجملـاورة يف املفـردة، هـو سـبب آخـر ل هـور اإل       كمثّ ت

 ات:يأوزان؛ )ف عْلُنْ ف عْلُنْ ف عْلُنْ( يف اآلى أهنا جاءت علكاحلالة يف: "صعلْصعالٍ، لُّؤْلُؤُ، ورعفْرعفت"، و

نضَساَن ِمنض  .1   (14) َصلضَصال  َكالضَفخَّارِ ﴿َخَلَق اإلضِ
ُلُؤ َوالضَمرضَجانُ . 2 ُهَما الُلؤض ُرُج ِمنئض     (22) ﴿َيخض
َقئِري) ِحَسئان  . 3 ئر  َوَعبئض ات حنـو  يـ رار، اآلكـ سـوق هـذا الت  ي. ف (76) ﴿ُمتَِّكِنيَن َعَلى َرفئضَرف  ُخضض

 صورة.ى أحليف الذهن ب تسم املعىنريقاعيّ ترتار ل  األذن وتستأن  ل  القلوب، فين ام إ

 قاعيياح اإلياالنز

ممـا مــرّ 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    

اآلية يف الوزن،  متاماا، تي  إذا اتفق  مفردتان أو أكثر يف آية، أو اتّحدت مجيع مفردات

 يتغري الوزن ويتبدّل اإليقاع من قِبعل املفردات اجملاورة أو اآليات اجملاورة فوراا. فحني نقرأ:

ُم رَبَِّك..  ََ اسض ﴿..  ى،حالة أخر  الوزن إىلريتغيوزن )مُتعفْعِلُنْ مُتعفْعِلُ(، ى ، وهي عل﴿تَئَباَر
ئئئرَ  ــ  امِ ِذي الضَجئئئاَلِل َواإلضِكض ــاعِالتُى علـ ــذل   وزن؛ )فـ ــلْ(. وبـ ــنْ ف عْـ ــرج اآل كف عْلُـ ــختـ ــة  يـ ــن حالـ ة مـ
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َرامِ الشعر: ُم رَبَِّك ِذي الضَجاَلِل َواإلضِكض ََ اسض نـا جنـدها   يما مـرّت عل ك. واحلالة نفسها  (۷۸) ﴿تَئَباَر

ا ِفي ات اجملاورة: ي عند اآلريتغين الوزن كة ولي  تعمّ األوزان متام اآلي، حنيتييف اآل ﴿َأالَّ َتطضَغوض
َراتن  ﴿ِفيِهنَّ  ، (۸) انِ الضِميزَ   . (۷۰) انن ِحسَ  َخيئض

ويف سور أخرى نالحظ ال اهرة تتكرّر أيضاا، وخري مثال يف هذا اجملال هـو تغـري األوزان   

ََ الضَكئوض َئرَ ﴿ يف سورة الكو ر: َنا ( مـن  ف عْلُن ف عْلُنْ ف عْلُنْ ف عْلُنْوزن: )ى الل هي عل  (۱) ِإنَّا َأعضطَيئض

﴿َفَصئلِّ ِلَربِّئَك ة: يسـ  شـعر  ية ليـ ة التاليـ مـا بعـدها ألنّ اآل  ي فريتغيـ الـوزن   نكـ ، ولثتر املتـدار 
 ف ععالتُنْ(. لْف ععوزن: )ف عُولُنْ ى فهي مثالا عل ، (۲) َوانضَحرض 

 نظام الفاصلة 

 :ال تــا )الســيوطي، «  يف الشــعريــة البيــنــة الســجعة يف النثــر وقافيقركة يــفاصــلة اآل»الفاصــلة؛ 

 قي،يقاع املوسـ يما تتعدد ألوان اإلكتنوع ن ام الفواصل والقوايف، ي»قطب: د يقول سي. (3/291

تنــوع يف يتنــوع يف الســور املختلفــة، وقــد   يأمــا ن ــام الفواصــل والقــوايف، فقــد الح نــا أنــ       ..

ع القــوايف يف ســور يــمجى اء أو واو علــيــم وقبلــهما ية النــون واملــيــوتغلــب قاف الســورة الواحــدة..

 .(107 :2002)قطب،  «القرآن

ــر يف القــرآن خــتم الفواصــل تــروف املــدّ واللــ    ك» : يبويوقــد قــال ســ    وإحلــاق النــون،  نيث

لحقـون األلـف   ي : إهنـم إذا ترنّمـوا   يبويما قال سـ ك. كب بذلين من التطركمت : وجود التمكوح

ى ترنّمـوا، وجـاء يف القـرآن علـ    يإذا مل  كون ذلـ كـ ترياء والنون؛ ألهنم أرادوا مدّ الصـوت، و يوال

 .(624 :2008 )السيوطي، «ل موقف وأعذب مقطعأسه

صوت الدال يف سورة اإلخالص، أو متقاربة ك، إما متما لة ريوالفاصلة حسب صوهتا األخ

م يف اإلعجــاز اللف ـــي  يم والنـــون يف ســورة احلمــد. والفاصـــلة هلــا الــدور الع ـــ    يصــويت املــ  ك

ات، يــل  مــال املعــىنكإ إىل قــاع وتُغــ  اللفــظ توازنــاا، إضــافةا  يوالبالبــي. فهــي الــل تنــت  اإل 

  املعـىن ري بـتغ ريوتـتغ  ،صال املعـىن ية وأ رها يف إيقاعي اإلريوالفاصلة هي أداة من أدوات التعب

 يف أداء منغم مؤ ر. صل  املعىنيد  أ راا يف نف  السامع الذي حيواملشهد مما 

 1 لـرلحْمعنُ ايف سورة الـرمحن، تنتـهي الفواصـل بصـوت النـون يسـبقها صـوت املـدّ )األلـف(:          

ــان  3الْإ نْسعــان   2 الْقُــرْآن  ــبعانت 4 الْبعيع ــجُدعانِ 5 ب حُسْ ــد ، لتم9 الْمِيــزعان  8 الْمِيــزعانِ 7 الْمِيــزعان  6 يعسْ هّ

﴿فَبِئئئئئَِّيِّ آاَلِ  رَبُِّكَمئئئئئا األذهـــــان فتســـــتعدّ األذن لتـــــدرث معـــــىن أهـــــم ســـــؤال يف الســـــورة وهـــــو:  
لفواصـل يف السـورة، نالحـظ أن الفواصـل املنتهيـة بصـوت       . وعند ن رةت خاطفة ل( 13) ُتَكذِّبَانِ 
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فاصــلة، وا نتــان منــها تنتــهي أيضــاا بصــوت النــون      78مســبوقة بــاأللف، مــن جممــوع    67النــون 

نضَسئئاَن ِمئئنض ولكنــهما مســبوقتان بــالواو واليــاء. وتبقــى فاصــلتان تنتــهيان بصــوت الــراء:       ﴿َخلَئئَق اإلضِ
ئارِ   األصــوات مــن هـذا  الــراء وصــوت. ( 15) نَئار   ِمئئنض  َمئارِج   ِمئئنض  الضَجئانَّ  َوَخلَئئقَ  (14) َصلضَصئال  َكالضَفخَّ

)امليم، والنون، والالم، والراء( القريبة من أصوات املدّ واللني كما وقـد سُـمّي     املائعة املتوسطة

 بأصوات )شب  اللني(. وقد استخدم القرآن الكره هذ  األصوات ونشرها يف أحسن صورة.

ى قي ودور  يف الـنصّ القـرآين علــ  ية العنصـر املوســ يـ الم بأمهكــ، نُنـهي ال ة املطـاف يـ يف هنا

 ة.ية العربيز عن سائر النصوص األدبي  متيالنف ، ح

 ة يف النفسيالقرآنى قيأثر املوس

، ســورة ك مثــال لــذلريرنّ يف املســامع، وخــيــز يــقيّ متمية جبــرس موســيــات القرآنيــاتّســم  اآل

لّ كـ ما هـي احلالـة يف   كة، يقيّ من أهم العناصر اجلماليوسها العنصر امليعدي فيالرمحن الل 

لـة ذات األوزان  ياستخدام العبارات اجلمى صاا علي حرهركنصّ قرآينّ. وحنن جند القرآن ال

ة ختلـو  يـ آ  املشـاعر. فقـد الجنـد سـورة أو حـىت     ريات الل تدخل يف خلجات النف  وتـث يوالنها

تمتـع هبـا الـنصّ القـرآينّ مـثالا، جتعـل       ية الـل  يـ خلالداى قيقي. فاملوسـ يمن هذا العنصر املوس

نمـا  يفح ى،داا. فـنحن هنتـّز ونفـرر بأنغامـ  تـارةا، وحنـزن ونرجتـف تـارةا أخـر         يـ من  أسـلوباا فر 

ا ِفي الضِميَزانِ تتلو:   ها.يلّ حرف فكتصدر من ى قيأنّ املوسى ، تر (۸) ﴿َأالَّ َتطضَغوض

النفــوس  يــكلقــرآين بوجــ  خــاص، وهــو َر  قي دور إهلــام يف الــنصّ ا يإنّ للعنصــر املوســ 

قـــاع، حســـنُ الـــنغم ومجـــالُ داللـــة األلفـــاظ   يجانـــب اإل واإل ـــارة يف املشـــاعر. فلـــو اجتمـــع إىل 

القلـب أســرع. نالحــظ   ون آ ارهـا يف عمــق الـنف  أبلــغ، وإىل  كــقـة، فت ياءاهتـا املــؤ رة العم حيوإ

ســتمرّ ي، وإذا الــرلحْمعنُ" " ات مبفــردة واحــدة:يــنمــا تبــدأ اآلية الســورة حيــهــذا اجلمــال يف بدا

 َخلَئئئئقَ  (۲) ﴿َعلَّئئئئَم الضُقئئئئرضآنَ  ة:يــــدت بضــــروبٍ  نائيــــقــــاعٍ فري وإني وهــــو ذو جــــرس رنــــنيمبفــــردت
نضَسانَ  ئَبان   ـال  مفـردات:    نتقـل إىل ي. مثّ  (4) الضبَئيَئانَ  َعلََّمئهُ  (۳) اإلضِ ُس َوالضَقَمئُر ِبُحسض  (5) ﴿الشَّئمض
مُ  ُجدَ  َوالشََّجرُ  َوالنَّجض ة السـابعة  يـ تمـل يف اآل يكقـاع الثنـائي، ل  ياا نف  النغم واإلي، حاو (6) انِ َيسض

املتـدبّر هـذا   ى ريـ . وعنـد التـدبّر للقـرآن     (۷) الضِميئَزانَ  َوَوَضئمَ  َرفَئَعَها ﴿َوالسََّما َ  بأربع مفردات:

شعر بشـدة  يضا، ويض منها العذوبة في  تفيض الغامر لإلحساس يف السورة بأسرها، حيالف

 قي يف نفس  املنصتة املتبصّرة.يد   العنصر املوسحيالذي  ريالتأ 



  311 سورة الرحمن، دراسة صوتية شاملة

 

 النتائج

 لي من هذ  الدراسة:ي ن استنتاج ماكمييف ن رة خاطفة، 

ــ. القــرآن ال1 ــنتقــي األصــوات اللغو ي هرك ــدالالت اللغو ي ــة تســب ال ة يف أحســن صــورة،  ي

 قاها.يتها وموسيقاعيفامتازت لغت  بإ

 نيشـاء، والعالقـة هـذ  بـ    يفمـا  كيدها يألصـوات يف تنضـ  قود ايالن ام الدالي هو الذي . 2

 ة.يس  اعتباطيالصوت والداللة يف النصّ القرآين هي عالقة مقصودة ول

يف السـور  ى تجلـّ يل، الـذي تـأن  لـ  األهذن وترتـار لـ  الـنف ،       يـ قاع الف  اجلمي. هذا اإل3

 ل.كة يف أحسن شرية القصكيامل

 القرآين، وهذا التناسق )التآلف( ريبارزة يف التعبة يقاع الصويت هو ظاهرة فني. إن اإل4

غ  الـنف ، وتقبـل   يل  الوقـع يف اآلذان، تستسـ  يـ اللسـان، مج ى عـل اللفـظ سـهالا علـ    جيهو الـذي  

 ها العاطفة.يعل

ة التــآلف الصــويت مبــا بلــي؛ تــاليم لــارج األصــوات يف     يــص عوامــل ن رين تلخــكــمي. 5

فــردات مــع بعضــها الــبعض، وانتقــاء املفــردات  اهتــا، تــآلف املكاملفــردات، تناســق وجتــان  حر

 حسب الدالالت املنشودة يف أحسن صورة.

مـا  كة البسملة. ية التآلف الصويت، منها آيدة لتحقّق ن ريق وشواهد عديمصاد ث. هنا6

ة وضــوحاا، ضــعف األصــوات يــثــر األصــوات العربكوقــد مشلــ  األصــوات اجملهــورة والــل هــي أ 

 املهموسة يف السورة. 

وقــد تناســب  لــارج   ،ة تــآلف الصــوت واملعــىن يــ مثــال لن ررية الــرمحن هــي خــ . ســور7

 ات. ياألصوات وخصائصها مع داللة اآل

ل بـــارز يف هـــذ  كرار واحلـــذف، وقـــد جتلّـــ  بشـــكـــة، التيـــوية البنيـــزات الن ريـــ. مـــن م8

 الدراسة.

، ك مثــال لــذلريرنّ يف املســامع، وخــيــز يــقيّ متمية جبــرس موســيــات القرآنيــتتّســم اآل .9

 ة.يقيّ من أهم العناصر اجلماليها العنصر املوسيعدي فيسورة الرمحن الل 
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