بقلم د  .عادل أبو شعر

التأثري الصويت للقرآن الكري

يرللقرآ رنرالكري رم ر
التأث ريرالصوت ر
بقلم د .عادل أبو شعر

(أَفَالَ ي ت َدبَّرو َن الْ ُقرآ َن ولَو َكا َن ِمن ِع ْن ِد غَ ِْْي َِّ
ِ
ِِ ِ
ْيا)
ْ
ْ َْ
اَّلل لََو َج ُدوا فيه ا ْختالَفًا َكث ً
ََ ُ
[النساء]٨٢ :
بسم هللا الرمحن الرحيم
مق ّدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمتّ التسليم ,على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
املتذوقني
وبعد :فهذا موضوعٌ
خمتصر أتناول فيه األثر الصويتّ للقرآن الكري على املستمعني لهّ ،
ٌ
للطائفه ،الغائصني يف حبوره ,وال أبتدع فيه ابتداعا من خارجه ،أو أُحدث فيه ما ليس منه ،فما كان
فتأمل هذه
لطيف مستنب ٌ
ط من الكيفية املنقولة إلينا ابلتواترَّ ( ،
وقي ٌ
يل أن أفعل ذلك ،بل هو موضوعٌ َذ ٌّ
اشتغال
نبو أكثر طباع الناس عنها ،و ُ
األسرار بقلبك ،واحلظها بعناية فكرك ،وال ّ
يزهدنّك فيها ّ
املعلّمني بظاهر من احلياة الدنيا عن الفكر فيها ،والتنبيه عليها ،فإين مل أفحص عن هذه األسرار...
إال قصدا للتفكر واالعتبار ،يف حكمته من خلق اإلنسان ،وتعليمه البيان ،فإنه اخلالق للعبارات،
سر،
واملق ّدر لإلشارات ،أال له اخللق واألمر وهو اللطيف اخلبري ،فمىت الح لك من هذه األسرار ّ
فكر  ..فاشكر الواهب للنعمى ،وقل رب زدين علما)(.)1
وُكشف لك عن مكنوهنا ٌ
وقبل البدء ال بد من مق ّدمة أساسية للموضوع عناصرها كالتايل:

ورمسي مكتوب .
• القرآن الكري وصلنا من طري َقني  :صويتّ منطوقّ ،

النيب  ، اليت ل ّقنها صحابته ، 
• التجويد  :هو تالوة القرآن ابلكيفية املتلقاة من ّ
فل ّقنوها من بعدهم ,وهكذا إىل عصران هذا ,وتفخر األمة اإلسالمية على مجيع أمم األرض
هبذا النقل الصويتّ للقرآن اجمليد.
السهيلي ( ت  581هـ ) .
( )1اقتباس من نتائج الفكر أليب القاسم
ّ
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الرتســل والتبيــني ،قــال تعــاىل َ ( :وَرتِّ ْل الْ ُق ْرآ َن تَ ْرتِيالً)[ املزم ل ]4؛أي :بيّنــه تبيينــا،
الرتتيــل  :هــو ّ
ونسب هللا تعاىل الرتتيل إليه يف موضع آخر(،وقَ َ ِ
ين َك َف ُروا ل َْوالَ نُ ِّز َل َعلَْي ِه الْ ُق ْرآ ُن َُْلَ ةً َوا ِ َد ً
ال الَّذ َ
َ
َ
ِ
اد َك َوَرتَّلْنَاهُ تَ ْرتيالً) [ الفرقان .]32
َك َذلِ َ
ك لِنُ ثَبِّ َ
ت بِ ِه فُ َؤ َ
• َ
شرح النيب  معىن الرتتيل املذكور يف اآليتَني ،ذ َكر اإلمام احلافظ أبو العالء اهلمذاينّ
( ت  569هـ) بسنده إىل ابن عباس رضي هللا عنهما ،قال :قال رسول هللا ( :اي ابن
فقلت :اي رسول هللا  ،وما الرتتيل ؟ قال  (:بيّنه تبيينا،
عباس؛ إذا قر َ
أت القرآن فرتّله ترتيال)ُ ،
الدقَل( ،)2وال ََتُ ُّذه َّ
ال تَـْنـثُـ ْره نـَثْر َّ
يكونن
وحركوا به القلوب ،وال
عجائبه،
عند
ا
و
ف
ق
الشعر،
هذ
َّ
ُ
ّ
آخر السورة) ( .)3والتبيني املذكور يف احلديث يقتضي وضوح احلروف ,وإخراجها
ُّ
هم أحدكم َ
من خمارجها الصحيحة ,ومراعاة أحكام التجويد فيها على الكيفية املتلقاة من احلضرة
األفصحية النبوية . 
لكن العباد إّّنا
• ظواهر علم التجويد الصوتية مأخوذة من كالم العرب ،قال سيبويه( :و ّ
ُكلّموا بكالمهم ،وجاء القرآن على لغتهم وعلى ما يـَ ْعنون) ( ، )4وحت ّدث سيبويه عن خمارج
اجملودون ،بل
احلروف وصفاَتا وظواهر جتاور احلروف كاإلدغام واإلظهار مبثل ما يتحدث عنه ّ
عول عليه؛ كالداينّ يف كتابه "التحديد يف اإلتقان والتجويد" ،وعبد
إن من أهل التجويد من ّ
الوهاب القرطيب يف كتابه "املوضح يف التجويد".
• عدد أصوات احلروف يف العربية تسعة وعشرون صوت هي املادة اخلام للغة ،وهذه
غوي شعرا ونثرا وختاطبا عاداي،
الوحدات الصوتية التسعة والعشرون ّ
كل أنواع النشاط اللُّ ّ
تؤدي ّ
جن .
لتكون اللغة ،إذ هي أصو ٌ
ات ّ
وتتشكل ّ
يعب هبا ّ
كل قوم عن أغراضهم؛ كما يقول ابن ّ

• اآلية هي الوحدة الرتتيلية اليت يتألّف منها النظم القرآينّ ،صر ُح املعجزة البيانية
اإلهلية(.)5

( )2ال ّدقَل  :التمر الرديء

( )3انظر  :التمهيد يف معرفة التجويد أليب العالء اهلمذاين ص  ، 140والدر املنثور  314 /8للسيوطي .
( )4الكتاب . 148 /3
( )5حممد املبارك  :دراسة أدبية لنصوص من القرآن ص  153وما بعدها .
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ُّ
بكل طاقتها التأثريية والتعبريية واخلطية من أجل
• اآلايت القرآنية تستعمل اللغة ّ
الوصول إىل املعىن؛ مبعىن أن القرآن خيتار عبارته لسبك تركيبها ووضوح معناها ،واجتاهها إىل
الصراحة أو التلميح ،وملناسبتها للغرض إجيازا وإطنااب ،وحقيقة وجمازا ،وحلسن جرسها ث
النسجامها مع أخواَتا وبيئتها من السياق ،وتفضيلها بعض املفردات على بعض حبسب
أمهيتها ،وهذا ما خيص النظم ،ويتعلّق حباسة اإلدراك ،وحبثنا يتناول اجلانب الصويتّ بشكل
الكتايب للقرآن الكري يف موطن آخر إن شاء هللا تعاىل ،وهكذا
أساسي ،وسيتناول اجلانب
ّ
ّ
تتضافر كل هذه الطاقات لتصل رسالة هللا إىل فؤاد املتلقي ومسعه وبصره .
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التأثري الصويتّ للقرآن الكري
فسحرهم جبرسه وفصاحته وبالغته ،وقال قائلهم( :إ ّن له حلالوة ،وإ ّن
استمع املشركون هلذا القرآن َ
عليه لطالوة ،وإ ّن أعاله ملثمر ،وإ ّن أسفله ملغدق ،وإنه ليعلو وال يعلى).
أتثريي على الوجدان ،تدركها املعرفة وال حتيط هبا الصفة،
هناك مؤثرات مسعية انطباعية ذات وقع
ّ
أي ال يعرف مصدر أتثريها ،وهذه املؤثّرات هي اليت استعملها القرآن ،وهي أحد أسباب رشاقة
اخلاص ،وفواصل
األسلوب وارتياح النفس،
ّ
ّ
وتتلخص يف :حكاية الصوت  ،واالنسجام الصويتّ
اآلايت ،واملناسبة الصوتية ،واالنسجام الصويتّ العام .

أوالً  :كاية الصوت ،واملناسبة الصوتية:
كاية الصوت  :هي اختيار جرس احلرف املناسب للمعىن املطلوب ،ومصطلح "احلكاية" قدي
التوجع ...فأخرج
املتأوه يف صوته ،وقد يفعله اإلنسان من ّ
استعمله اخلليل يف العني ،قال" :آه :حكاية ّ

ن َفسه هبذا الصوت لينفرج عنه ما به" .واملناسبة الصوتية  :هي جتاور احلروف ابنسجام صويتّ متالئم
وعدم تنافرها .

لر ْْحَ ِ
َه ًسا) [طه .]108
ت لِ َّ
• ( َو َخ َش َع ْ
ان فَالَ تَ ْس َم ُع إِالَّ َ ْ
َص َوا ُ
ت األ ْ
اجلو املهيب يوم القيامة الذي ختشع فيه
إننا لو نظران إىل هذه اآلية لوجدانها حتكي ذلك ّ
األصوات ،وألجل تصوير هذا املشهد استُعملت حروف اهلمس (فحثه شخص سكت ) بكثرة يف
السمع ،وهللا أعلم .
اآلية  ،وهي حروف خفية ال وضوح هلا يف ّ
يل َِّ
• (َي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا ما لَ ُكم إِ َذا قِيل لَ ُكم ِ
انف ُروا ِِف َسبِ ِ
اَّلل َّاَّثقَلْتُ ْم إِ ََل
َ َ
َ ْ
َ َ َ ْ
األ َْر ِ
ض) [التوبة.]٣٨ :

ِ
متحرك
كلمتا( :انف ُروا) و ( َّاَّثقَ لْتُ ْم) نالحظ أن الكلمة األوىل تتألّف من ثالثة مقاطع :األول ّ
متحركان ،وهي يف جمموعها تعن السرعة يف االنطالق خاصة مع
فساكن خمفى بغنة ،والثاين والثالث ّ
تصور
متحرك فساكن ،فهي ّ
الفاء والراء ،أما الكلمة الثانية فتتألف من أربعة مقاطع صوتية كلٌّ منها ّ
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معىن التباطؤ وشدة االجنذاب إىل الدنيا ومتاعها ،وكان ميكن أن تستعمل كلمة( :تثاقلتم) ،لكن هذا
التشديد الذي استعمل يف اآلية قد أعطى ظالال أوىف للمعىن املقصود ،وهللا أعلم.
•
(يس .)60

آد َم أَ ْن الَ تَ ْعبُ ُدوا َّ
ي)
الش ْيطَا َن إِنَّهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُمبِ ن
(أَََلْ أَ ْع َه ْد إِل َْي ُك ْم ََي بَِِن َ

كلمة )أَ ْع َه ْد ) اجتمعت يف هذه الكلمة حروف ظاهرها التنافر وعدم االئتالف يف كلمة واحدة،
وهي اهلمزة والعني واهلاء ،إال أن اجتماعها هنا مقصود لذاته ،فهذا العهد ابالبتعاد عن تزيني الشيطان
وفتنته فيه ثقل على النفس  ،فاجتمعت هذه احلروف على ثقلها لتصور املعىن املقصود  .كما أن هناك
لطيفة أخرى ،وهو أن هذا العهد قدي يذ ّكران ابلسبب الذي أخرج أبوينا من اجلنة ،فجاءت هذه
لتصور ذلك العهد ،وهللا أعلم .
احلروف وهي أعمق احلروف خمرجا وأبعدها عن الفم ّ
• (قُل هل ِمن ُشرَكائِ ُكم من ي ْه ِدي إِ ََل ا ْْل ِّق قُل َّ ِ ِ
ْح ِّق أَفَ َم ْن
اَّللُ يَ ْهدي لل َ
ْ َ ْ ْ َ ْ َْ َ
َ ْ
ف ََتْ ُك ُمو َن)
يَ ْه ِدي إِ ََل ا ْْلَِّق أَ َ ُّق أَ ْن يُتَّبَ َع أ ََّم ْن الَ يَ ِه ِّدي إِالَّ أَ ْن يُ ْه َدى فَ َما لَ ُك ْم َك ْي َ
[يونس .]35

كلمة (يهدي) التشديد يف الدال جاء ليبلّغ رسالة خاصة حول ملحظ استعمال الفعل هبذه
الصورة هو أن هذا الشخص ال يهتدي بنفسه ،وأنه حيتاج إىل من يقوده إىل اهلدى .وكان ميكن أن
تؤدي هذا الغرض كما ّأدته الكلمة هبذه
يستعمل كلمة( :يهتدي) من غري تشديد ،إال أهنا لن ّ
الصورة ،وهللا أعلم .
• (فَ ُك ْب ِكبُوا فِ َيها ُه ْم َوالْغَ ُاوو َن) [الشعراء .]94
كلمة ( :فكبكبوا) تعن  :وقع بعضهم فيها فوق بعض ،كبّا عنيفا فظيعا ،فاستعمل هلذا املعىن
الكاف والباء مضاعفني ،ومها من حروف الشدة اليت ينحبس فيها الصوت احنباسا كامال مع مراوحة
ُ
وتوازن بني احلركة والسكون ،وهللا أعلم .
اخلالصة :
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حكاية الصوت واملناسبة الصوتية تستعمالن للوصول إىل أغراض إحيائية تضيف إىل معاين
األلفاظ أبعادا إضافية ما كان هلا أن تتح ّقق لوال ما حتمالنه من طاقة إحيائية تؤثر على وجدان
السامعني ،وهذه الطاقة اإلحيائية تُعاد ُل األخذ ابلوجوه( )6الذي يستعمله اخلطيب إلفهام احلاضرين.
وما يستعمله اخلطيب على املنب من مؤثرات صوتية وحركية ال جيوز استعماهلا يف القرآن الكري؛
أيت بعض الناس يستعمل حركة اليد أثناء التالوة ،ويرفع صوته يف
ألهنا من شأن لغة اخلطاب ،وقد ر ُ
مكان وخيفضه يف مكان آخر ،ويدعي أن هذه احلركات تزيد املعىن وضوحا ،وهي قراءة تفسريية
للنص ،فإذا كان ما ّادعاه صحيحا فلماذا مل يُنقل عنه  وال عن واحد من صحابته أنه استعمله يف
ّ

التالوة؛ ذلك ألن هذا االستعمال هو من شأن لغة اخلطاب واألساليب اليت اعتادها الناس يف
غوي .
كالمهم ,وهذه يصيبها عوامل التغري والتطور اللّ ّ

اليومي  كحديث" :أان وكافل اليتيم كهاتني" وأشار
النيب
وقد نقل الصحابة 
َ
ّ
حديث ّ
إبصبعيه السبابة والوسطى ،وحديث" :التقوى ههنا" وأشار إىل صدره ثالث مرات ،لكنهم حني
يدل على هذا
لعل يف اآلية الكرمية التالية ما ّ
وصفوا تالوته  ذكروا أبنه كان ّ
يتخشع ّ
ويتحزن هبا ،و ّ
اشعا متص ِّد ًعا ِمن َخ ْشي ِة َِّ
ِ
ال
ْك األ َْمثَ ُ
اَّلل َوتِل َ
املعىن( ،ل َْو أَنْ َزلْنَا َه َذا الْ ُق ْرآ َن َعلَى َجبَ ٍل ل ََرأَيْتَهُ َخ ً ُ َ َ
َ
ْ
ض ِرُُبَا لِلن ِ
َّاس ل ََعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن) [اْلشر .]21
نَ ْ
َّثنياً  :االنسجام الصوتّ اخلاص:
وينقسم إىل :
.1

خاص متوازن بني احلركات والسواكن غري موزون أبوزان الشعر.
انسجام صويتّ ّ

خاص انشئ من مراعاة أحكام التجويد؛ كاملدود والغنة واإلدغام ،غري
تيلي ّ
 .2انسجام تر ّ
جار على صنعة الغناء.

( )6األخذ ابلوجوه  :هو مصطلح استعمله الفارايب يف املوسيقى الكبري وابن رشد يف كتابه تلخيص اخلطابة ،ويعنيان به ما يستعمله اخلطيب من
مؤثرات صوتية وحركية إلفهام السامعني كرفع الصوت وخفضه ،واإلشارة ابليد .
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أمثلة من االنسجام الصوتّ املتوازن بي اْلركات والسكون:
اك َما ا ْْلَاقَّةُ) [اْلاقة.]٣ – ١ :
• (ا ْْلَاقَّةُ َما ا ْْلَاقَّةُ َوَما أَ ْد َر َ
ِ َّ
ِ
ْبى) [النازعات .]34
• (فَإذَا َجاءَت الط َّامةُ الْ ُك ْ َ
• (فَِإذَا جاء ِ
الص َّ
اخةُ) [عبس .]33
ت َّ
ََ

اك َما الْ َقا ِر َعةُ ) [القارعة.]٣ – ١ :
• (الْ َقا ِر َعةُ َما الْ َقا ِر َعةُ َوَما أَ ْد َر َ
لو أتملنا اآلايت السابقة لوجدانها تشرتك يف موضوع واحد هو هول يوم القيامة ،فكان من
املناسب جدا استعمال حروف التفخيم ( القاف والطاء والصاد واخلاء ) ،خبالف ما لو استعمل
غريها ،أضف إىل هذا َّ
املد الطويل الالزم الذي مي ّد مبقدار ست حركات عند أهل التجويد؛ ليُعمل
لكن الروعة تكمن يف التوازن بني احلركة الطويلة ( امل ّد) والسكون املش ّدد
اإلنسان فكره يف هذا اليومّ ،
املفاجئ ،ث التنفيس حبرف اهلاء يف أواخر الكلمات ،وهللا أعلم .
صطَ ِر ُخو َن فِيها ربَّنَا أَ ْخ ِرجنَا نَ ْعمل ِ
ْي الَّ ِذي ُكنَّا نَ ْع َم ُل) [فاطر.]٣٧ :
• ( َو ُه ْم يَ ْ
ْ َْ َ
َ َ
صاْلًا غَ ْ َ
تدل على شدة الصراخ والصياح ،وكان من
صطَ ِر ُخو َن) استعمال صيغة االفتعال ّ
كلمة ( :يَ ْ
املناسب هلذا املعىن استعمال حروف التفخيم الصاد والطاء واخلاء ،وكذا التوازن املنسجم بني احلركة
والسكون يف اآلية؛ فهذه الكلمة تتألف من مخسة مقاطع صوتية :متحرك فساكن ،ث أربعة متحركات
الطبيعي يف هذه اآلية على الصراخ املمت ّد املتصل من هؤالء،
ليدل امل ّد
متحرك حبركة طويلةّ ،
بينهما ّ
ّ
وهللا أعلم .
• ( ُُثَّ إِنَّ ُكم أَيُّها الضَّالُّو َن الْم َك ِّذبو َن ََلكِلُو َن ِمن شج ٍر ِمن زقُّ ٍ
وم) [الواقعة:
ْ ََ ْ َ
ْ َ
ُ ُ
.]٥٢ – ٥١

أتمل كلمة ( :زقُّ ٍ
رخو ،والقاف
صوت
اي
ز
ال
بني،
ذ
املك
ني
ل
الضا
طعام
ر
لتصو
جاءت
كيف
)
وم
ّ
ّ
َ
ّ
ٌ
ّ
صوت شدي ٌد ينحبس فيه الصوت احنباسا كامال وخمرجه قريب من البلعوم ،وامليم صوت شديد يف
املتحرك
أصله ٌّ
أنفي خيرج إبطباق الشفتني ،ويكمن التأثري ابإلضافة إىل جرس احلرف يف االنسجام بني ّ
الرخو واملش ّدد الشديد ث امل ّد ،وهي توحي أبن مثرة هذه الشجرة تستعصي على البلع ويطول
استعصاؤها إبحياء تشديد القاف وطول الواو وإطباق الشفتني يف امليم.
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وهذا الطعام املستعصي ذُكرت ماهيّته يف آية كرمية أخرى ،قال تعاىل { :إِ َّن لَ َديْ نَا أَن َكاالً
ِ
وج ِحيما وطَعاما ذَا غُ َّ ٍ
يما } املزمل ، ١٣ - ١٢ :وهللا أعلم .
ََ ً َ ًَ
صة َو َع َذ ًاًب أَل ً
اخلَن ِ َّ ِ
ص ُدوِر الن ِ
• ( ِم ْن َش ِّر ال َْو ْس َو ِ
َّاس ) [الناس٤ :
اس ْ
س ِِف ُ
َّاس الذي يُ َو ْس ِو ُ
– .]٥

كلمتا ( :ال َْو ْس َو ِ
يتكرر فيها حرف السني ،وهو من حروف
اس) و (يُ َو ْس ِو ُ
س) ّ
الصفري اليت جتري يف جمرى ضيّق بني طرف اللسان واألسنان األمامية ،وهو أيضا من
احلروف اخلفية املهموسة ،وهي توحي أبساليب الشيطان اخلفية وخداعه لبن آدم ,كما
املستمر بني اإلنسان
أن التوازن بني املتحرك والساكن يف اآلايت يوحي ابلصراع
ّ
والشيطان ،ال تنقضي معركة حىت تبدأ معركة أخرى ،وهللا أعلم .
اخلاص الناشئ من مراعا أ كام التجويد ِف التالو :
تيلي
ّ
أمثلة من االنسجام الرت ّ
وهي دراسة ذَوقية لطيفة تبحث يف أثر مراعاة أحكام التجويد على وضوح معاين اآلايت:
ب لِلن ِ
ضو َن) [األنبياء.]١ :
َّاس ِ َس ُاُبُ ْم َو ُه ْم ِِف غَ ْفلَ ٍة ُم ْع ِر ُ
ْرت َ
• (اق َ َ
ب) يوحي بعنصر املفاجأة مع هوهلا وسرعة االقرتاب,
ْرت َ
مراعاة قلقة القاف يف كلمة ( :اق ََ
ضو َن)
ومراعاة اإلدغام بغنة بني التاء املنونة وامليم بعدها مع تطويل زمنها يف قوله ( :غَ ْفلَ ٍة ُم ْع ِر ُ

يوحي أبن البشر غافلون مل َدد وآجال طويلة وليس ملدد قصرية ،وهللا أعلم.
ُ
ِ
ب فُر ن ِ
ِ
اج )
ُج ن
ات َسائ نغ َش َرابُهُ َو َه َذا مل ن
ْح أ َ
• ( َوَما يَ ْستَ ِوي الْبَ ْح َران َه َذا َع ْذ ن َ
[فاطر.] ١٢ :

إن استعمال الغنن املخفاة املتكررة مع تطويل زمنها يف املاء العذب الفرات السائغ الشراب يوحي
ابالستطعام هلذا املاء وتذوق عذوبته ،خبالف املاء املاحل الشديد امللوحة اليت جاءت فيه الكلمة مظهرة
سريعة استعمل فيها حرف اجليم وهو من احلروف الشديدة ليدل على شدة امللوحة وعدم االستطعام،
وهللا أعلم .
وج ُم َشيَّ َد ٍ) [النساء.[٧٨ :
ت َول َْو ُكنتُ ْم ِِف بُ ُر ٍ
• (أَيْ نَ َما تَ ُكونُوا يُ ْد ِرُّك ْم ال َْم ْو ُ
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استعمال اإلدغام املتماثل يف كلمة ( :يُ ْد ِرُّك ْم) بعد املدَّين الطبيعيَّني يف كلمة( :تَ ُكونُوا) توحي أبن
يب منه ال ينتظره ،فال جيده إال أمامه ،فجاء
اإلنسان يكون سائرا يف دنياه منشغال أبعماله ،واملوت قر ٌ
إدغام الكافَني موحيا بعنصر املفاجأة ،وهللا أعلم .
ِ
ض ِ
ي) [الفاَتة.]٧ :
• ( غَ ِْْي ال َْمغْ ُ
وب َعلَْي ِه ْم َوالَ الضَّالّ َ
املغضوب عليهم يف القرآن هم اليهود ،وهم شرذمة قليلة العدد خبالف الضالّني فهم كثريون من
ض ِ
طبيعي
وب) مب ّد
ضل من املسلمني ،ولذلك جاءت كلمة (:ال َْمغْ ُ
النصارى واجملوس والكفار ومن َّ
ّ
ِ
ي) فجاءت مب ّد الزم مقداره ست حركات ليوحي بكثرة هؤالء
يوحي بقلة عددهم ،أما كلمة( :الضَّالّ َ
الضالّني ووفرة عددهم ،وهللا أعلم .
ت موا ِزينُهُ فَ ُهو ِِف ِعي َش ٍة ر ِ
اضيَ ٍة َوأ ََّما َم ْن َخ َّف ْ
ت َم َوا ِزينُهُ فَأ ُُّمهُ
َ
َ
• َ(أ ََّما َم ْن ثَ ُقلَ ْ َ َ
َها ِويَةن) [ القارعة.]٩ – ٦ :

ت) توحي بثقل األعمال الصاحلة اليت ّأدت إىل العيشة
اإلخفاء مع تطويل الغنة يف َ ( :م ْن ثَ ُقلَ ْ
الراضية ,واإلدغام احملض الكامل يف ِ ( :عي َش ٍة ر ِ
اضيَة ( يوحي ابلتصاق الرضا ابلعيشة اليت سوف
َ
ت) يوحي
حيياها املتقون ،وأبن الرضا لن ينفصل عنهم ولن ينفصلوا عنه ,واإلظهار يف َ ( :م ْن َخ َّف ْ
بسرعة حماسبته وإلقائه يف اهلاوية ,وامليم املشددة مع الغنة يف (فَأ ُُّمهُ) يوحي بطول العذاب وهوله.

َّثلثاً  :الفاصلة القرآنية:
النص إىل وحدات أدائية منفردة ،وهي تتفق غالبا مع
تقسم سياق ّ
الفواصل القرآنية  :هي اليت ّ
كمية الن َفس لدى الفرد ،ونعن هبا هناية اآلايت.
مهام
لعل من ّ
ومن فوائدها التأثريية أن هلا قيمة صوتية ّ
مهمة تراعى يف كثري من آايت القرآن ،و ّ
التقدي والتأخري يف اآلية االنتفاع جبرس اللفظ:
• (فَ َقلِيالً َما يُ ْؤِمنُو َن) [البقر ( ,]٨٨ :فَالَ يُ ْؤِمنُو َن إِالَّ قَلِيالً) [النساء:
.]٤٦
ي
ب ال َْعال َِم َ
آمنَّا بَِر ِّ
آمنَّا بَِر ِّ
وسى) [طه( ,]٧٠ :قَالُوا َ
ارو َن َوُم َ
• (قَالُوا َ
ب َه ُ
ارو َن) [الشعراء.]٤٨ – ٤٧ :
َر ِّ
ب ُم َ
وسى َو َه ُ
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كل آية تتناسب مع ما جياورها من
لو أتملنا اجملموعة السابقة من اآلايت لوجدان الفواصل يف ّ
اآلايت يف سورَتا ،فآايت سورة البقرة تنتهي غالبا ابلواو والنون أو ابلياء والنون (يُ ِنف ُقو َن ,
ِ
ِ
ِ
ْيا) ,فكان من املناسب تغيري الفاصلة
ال ُْم ْفل ُحو َن) ,وآية سورة النساء تنتهي غالبا ابأللف ( َرقيبًا َ ,كب ً
لتتناسب مع أخواَتا  ،وهكذا احلال بني آييت طه والشعراء.

ومما يدلّك على العناية ابلفاصلة القرآنية ،وأهنا جتتلب اجتالاب قوله تعاىل ( :فَ َف ِري ًقا َك َّذبْ تُ ْم
َوفَ ِري ًقا تَ ْقتُ لُون) [البقرة ,]٨٧ :فسياق اآلية يدل على أنه ملا تق ّدم قوله(َ :فَ ِري ًقا َك َّذبْتُ ْم) كان السياق

يقتضي أن يقول  ( :وفريقا قتلتم ) ،إال أنه استعمل كلمة  { :تَ ْقتُ لُون} تقدميا وأتخريا لينتفع جبرس
اللَّفظ وليكون متناسبا مع ما جياوره.
وهناك سؤ ٌال أخري يف هذا املقام  :هل تعطي الفواصل القرآنية قيمة معنوية إضافة إىل قيمتها
الصوتية ؟
ك َوَما قَ لَى) [الضحى.] ٣ :
ك َربُّ َ
َّع َ
نعم؛ رأينا ذلك يف قوله تعاىل َ ( :ما َود َ
ك} ،أما يف الفعل الثاين
ك َربُّ َ
َّع َ
{ما َود َ
الحظ أنه جاء ابلفعل والفاعل واملفعول به يف قولهَ :
فنالحظ أنه حذف الفاعل واملفعول به ،واكتفى ابلفعلَ ( :وَما قَ لَى) ،وكان السياق يقتضي أن يقول:
ودع ) أييت
(وما قالك ربك) ،فهل مراعاة الفاصلة فقط هو السبب ؟ ال ,إن استعمال الفعل ّ ( :
للمحبوب ،فمن ذلك قول األعشى:

ودع هريرة إن الركب مرحتل
ّ

وهل تُطيق وداعا أيها الرجل

احلب  .أما الفعل (قلى ) فهو للهجر
الرعاية و ّ
فال أبس من ذكر الفاعل واملفعول به دليال على ّ
والبغض ،وما واجه هللا نبيّه بذلك ،يعن  :مل يقل له ( :وما أبغضك) ،ملا يف هذه الكلمة من جرح

املشاعر.

كالسحر ,وهكذا تعطي الفاصلة
وابب احلذف يف العربية ابب عظيم ,جعله عبد القاهر اجلرجاين ّ
قيمة معنوية إضافة إىل قيمتها الصوتية.
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رابعاً :االنسجام الصوتّ العام :
كل ما تق ّدم من حكاية الصوت واالنسجام
نعن به االنسجام الصويتّ العام يف آايت السورة ،بني ّ
الصويت اخلاص بني احلركة والسكون ومراعاة أحكام التجويد ،ورعاية الفاصلة ,وكذلك كيفية
االنتقاالت من موضوع إىل موضوع ،وله خصائص نذكرها فيما يلي :
خصائص االنسجام الصوت العام(:)7
 .1أدا للتنبيه واملفاجأ واإلَّثر :
اك َما ا ْْلَاقَّةُ ) [احلاقة.[ ٣ - ١ :
(ا ْْلَاقَّةُ َما ا ْْلَاقَّةُ َوَما أَ ْد َر َ
كل واحدة منها
ثالث موجات متعاقبة تكب وتتسع متصاعدة يف طوهلا ومدودها ,وتتصف ّ
ابلتشديد وامل ّد يف وسطها مع هذه االستفهامات املتوالية املشوقة ملعرفة اجلواب.
التعبْيي :
 .2التصوير الصوتّ املوازي واملقارن للتصوير
ّ

ِِ
ت قَ ْد ا فَالْم ِغ ِ
ض ْبحا فَالْموِرَي ِ
ِ ِ
ْن بِ ِه
ْيات ُ
( َوال َْعاد ََيت َ ً ُ َ
ص ْب ًحا فَأَثَ ْر َن به نَ ْق ًعا فَ َو َسط َ
ً ُ َ

ََْ ًعا) [العادايت]٥ - ١ :

كل واحدة منها
اآلايت الثالث األوىل قصرية سريعة متساوية يف الطول ويف الوزن والنغمة ،وتتألّف ّ
كل منها تصوير الرتفاع اخليل
من الكلمة األوىل املشتملة على مدَّين والثانية ال م ّد إال يف آخرها ،ويف ّ
لتصور ابنعدام امل ّد فيها وتوايل احلركات سرعة
ثّ هبوطها واصطدامها ابألرض ،وأتيت اآليتان األخريتن ّ
ْن بِ ِه ََْ ًعا) [العادايت.]٥ :
جري اخليل وتتابع حركاَتا حىت تصل إىل هدفها (فَ َو َسط َ
 .3التناسب مع املوضوع والفكر شد وليناً وسرعة ومكثاً :
قاعد  :اجلرس القوي والنغمة الشديدة تناسب شدة الصورة والفكرة ,واجلرس
اهلادئ والنغمة الناعمة تناسب املشهد احللو اجلميل والصورة احملبّبة.
( )7انظر  :دراسة أدبية لنصوص من القرآن للشيخ حممد املبارك ص .153
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• إذا كان احلديث عن يوم القيامة وهوهلا وتعاقب أحداثها  ..تقصر اآلايت يف
ض ْغط ق ْظ ) ,واحلروف اليت تت ّد معها
الغالب وتكثر فيها حروف التفخيم ( ُخ َّ
ص َ
النغمة ( ُرم نـَ َوايل) ،وأتمل اآلايت التالية:
ف الْ َقمر و ُِ
َ َع َّ
نسا ُن يَ ْوَمئِ ٍذ أَيْ َن ال َْم َف ُّر )
س َوالْ َق َم ُر يَ ُق ُ
(فَِإذَا بَ ِر َق الْبَ َ
ص ُر َو َخ َس َ َ ُ َ
ول ا ِإل َ
الش ْم ُ
الصوِر فَ تَأْتُو َن أَفْ واجا وفُتِح ِ
ص ِل َكا َن ِمي َق ًات يَ ْو َم يُن َف ُخ ِِف ُّ
ت َّ
القيامة( ١٠ – ٧ :إِ َّن يَ ْوَم الْ َف ْ
َ ً َ َ
الس َماءُ
ت أَبْ واًب وسِّْي ِ
ت َس َر ًاًب ) [النبأ.]٢٠ - ١٧ :
ت ا ْْلِبَ ُ
ال فَ َكانَ ْ
فَ َكانَ ْ َ ً َ ُ َ
• إذا كان الكالم دعاء جاءت املدود يف الغالب اليت تكسب النغمة هدوءا
لتأمل العميق والنداء املستغيث ،وأتمل اآلايت التالية ،اليت تتحدث
صور ا ّ
وطوال وتُ ّ
أتثريي
عن زكراي عليه السالم جتد فيها أعلى درجات الذل واالنكسار أبسلوب صويت ّ
ابلغ.

ب إِِّّن َو َه َن ال َْعظ ُْم ِم ِِّن
ك َع ْب َدهُ َزَك ِرََّي إِ ْذ ََن َدى َربَّهُ نِ َداءً َخ ِفيًّا قَ َ
(كهيعص ِذ ْك ُر َر ْْحَ ِة َربِّ َ
ال َر ِّ
ت ْام َرأَِت َعاقِ ًرا
َوا ْشتَ َع َل َّ
ايل ِم ْن َوَرائِي َوَكانَ ْ
س َش ْي بًا َوََلْ أَ ُك ْن بِ ُد َعائِ َ
ب َش ِقيًّا َوإِِّّن ِخ ْف ُ
ك َر ِّ
الرأْ ُ
ت ال َْم َو ِ َ
برِ
ث ِم ْن ِ
ضيًّا ) [مرمي.]٦ - ١ :
ك َولِيًّا يَ ِرثُِِن َويَ ِر ُ
ب ِيل ِم ْن لَ ُدنْ َ
وب َو ْ
آل يَ ْع ُق َ
فَ َه ْ
اج َعلْهُ َر ِّ َ
 .4تنوع نغمات اَلَيت طوالً وإيقاعاً وفاصلة:
• فقد تتماثل اآليتان وتتساواين:
(إِ َّن إِل َْي نَا إِ ََي َُبُ ْم ُُثَّ إِ َّن َعلَْي نَا ِ َس َاُبُ ْم ) [الغاشية.]٢٦ - ٢٥ :

• وقد يكون توازن اآليتني مع اختالف الفاصلة:
ِ
(وآتَي نَ ُ ِ
يم) [الصافات.]١١٨ - ١١٧ :
ي َو َه َديْ نَ ُ
الص َرا َ
اب ال ُْم ْستَبِ َ
َ ْ
اَهَا ِّ
اَهَا الْكتَ َ
ط ال ُْم ْستَق َ
• وقد تتواىل اآلايت كموجات متساوية متتابعة :
ود و ِظ ٍل َمَْ ُد ٍ
ْح م ْن ُ ٍ
(ِِف ِس ْد ٍر ََمْ ُ ٍ
ود) [الواقعة.]٣٠ - ٢٨ :
ضود َوطَل ٍ َ
ض َ ّ

• وقد تتسع اآلايت وتطول يف تتابعها:
ِ
ُوَل) [الضحى:
َك ِم َن األ َ
ْي ل َ
ك َربُّ َ
َّع َ
ُّحى َواللَّْي ِل إِ َذا َس َجى َما َود َ
( َوالض َ
ك َوَما قَ لَى َولَآلخ َرُ َخ ْن
.]٤ - ١
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بقلم د  .عادل أبو شعر

• وقد تتنوع اآلايت طوال وتتفق فاصلة وختتلف ,فيتألف من جمموعها قطعة
رابعة:
شوٍر والْب ْي ِ
ٍ
الس ْق ِ
( َوالطُّوِر وكِتَ ٍ
وع َوالْبَ ْح ِر ال َْم ْس ُجوِر
ف ال َْم ْرفُ ِ
ت ال َْم ْع ُموِر َو َّ
اب َم ْسطُوٍر ِِف َر ّق َم ْن ُ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
إِ َّن َع َذاب ربِ َ ِ
ْيا فَ َويْ نل يَ ْوَمئِ ٍذ
ْي ا ْْلِبَ ُ
ور َّ
َ َّ
ك ل ََواق نع َما لَهُ م ْن َداف ٍع يَ ْو َم ََتُ ُ
ال َس ْ ً
الس َماءُ َم ْوًرا َوتَس ُ
لِل ِ
ي) [الطور.]١١ - ١ :
ْم َك ّذبِ َ
ُ
اخلالصة:
الداخلي له مع مراعاة التناسب بني نوع النغمة
الرتتيلي
االنسجام الصويتّ يف القرآن واجلمال
ّ
ّ
تعب عنه اآلايت هو أحد األسباب يف العدول يف كثري
وصفاَتا ،والفكرة أو املوضوع أو املشهد الذي ّ
من اآلايت عن طرائق الرتكيب والتأليف املعتادة يف الكالم ،وعن االستعانة مبؤثرات خارجة عن نظامه
حسية كانت أو حركيّة أو صوتيّة.
الصويتّ ّ
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