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 امللخص

يتناول هذا البحث أرسار التناسق الصويت يف النظم القرآين يف سورة مريم   

حماوالً الكشف عن طبيعة اإلعجاز الصويت وتعزيز العالقة بني الصوت وما يدل 

مفهوم  يف التمهيد عليه من املعنى سواًء أكان بواسطة املحاكاة أو اإلحياء، متناوالً 

ثم تناول البحث  ورة مريم،س التناسق الصويت يف سسوأ التناسق الصويت، وأمهيته

التناسق الصويت يف مطلع السورة وصلته باملقصد والتناسق الصويت يف صفات 

ث عنهم التناسقو املتحدث عنهم هذا البحث  ثم ختم، الصويت يف جزاء امُلتحدَّ

 باحلديث عن التناسق الصويت يف ختام السورة وصلته باملطلع واملقصد.
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 دقمـــ امل

ني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا احلمد هلل رب العامل

 : حممد وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد

فإن للتناسق الصويت وضعًا خاصًا يف النّص القرآين الكريم، فالصوت هو البنية 

كيب القرآنية، إضافة إىل أّنه عنرص أساس اللغوية الصغرى املكونة للكلامت والرتا

يف اإلعجاز القرآين فالقرآن الكريم ينتقي األصوات اللغوية بحسب داللتها؛ قصدا 

لتجسيد املعاين وجتسيم هيئاهتا يف أحسن صورة. وتتسم احلروف والكلامت 

والرتاكيب يف النّص القرآين بقوة التأثري الصويت الناتج عن سهولتها وانتقائها 

مواءمتها للمعاين املعّّب عنها، وإحساس األذن بعذوبتها حني الرتتيل والتجويد، و

  إضافة إىل حماكاهتا هليئة الصوت واالنسجام معه لتعزيز املعنى، وتأكيده يف النفس.

التناسق الصويت النص القرآين خصوصية دون سائر  اوقد أكسب هذ   

متلوًا ال ُيَملُّ عىل طول »ل، للرتتي ميّّسا ة األخرى، فأصبحالنصوص األدبي

َلُق من كثرة الرتداد ه اآلذان، وغّضًا ال ََيْ «التالوة، ومسموعًا ال متجُّ
 (1)

. 

وهذا التأثري الصويت الفريد يف استخدام أصوات اللغة وتوظيفها عىل نحو بليغ 

هو مانعنيه بالتناسق الصويت يف سياقات النّص القرآين وما يؤديه من تأثريات 

 ة عىل الدالالت البالغية. ملموس

وال شك أنَّ البحث الذي يروم الكشف عن رسِّ التناسب والتالؤم الصويت من 

خالل كشف العالقة بني الصوت واملعنى املعّب عنه، أو الربط الصويت بني مطلع 

السورة وختامها وصلة ذلك باملقصد بحث حمفوف باخلفاء والغموض وقد أدرك 

هو َيفى تارة »يف النّص القرآين، فقال الزركيش التالؤم العلامء خفاء التناسب و

                                       
 .89-98ص ، الرماينالنكت يف إعجاز القرآن، ( 1)
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«ويظهر أخرى
(1)

. وخلفائه ودقته وصفه السيوطي بالرشف
(2)

. وقد يكشف اهلل 

لن يستطيع تعاىل للمتدبر واملتفكر يف تأويل القرآن ومعانيه ما ال يفتح عىل غريه، و

فه، وقد قيل: أرسار القرآن ولطائأن حييط بعقلية و ملكات علميةأحٌد مهام أويت من 

لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم مل يبلغ هناية ما أودع اهلل يف كتابه، »

وكالمه صفته، وكام أنه ليس هلل هناية فكذلك ال هناية لفهم كالمه... وإنام يفهم كلٌّ 

«بمقدار ما يفتح اهلل عىل قلبه
 (3)

. 

 ناسق الصوتي في القرآنالت) ومن هنا أحببت أن أقدم هذا البحث املعنون بــ 
 .(الكريم، سورة مريم أنموذجا  

يف سورة مريم حماوالً الصويت وقد تناول البحث أوجه التناسق والتالؤم 

الكشف عن اإلعجاز الصويت وبيان طبيعة العالقة بني الصوت وما يدل عليه من 

 املعنى سواًء أكان بواسطة املحاكاة أم اإلحياء.

 خطة البحث:
وع وتشعب جوانبه فقد أوجزته يف مقدمة ومتهيد وأربعة نظرًا المتداد املوض

 مباحث وخامتة عىل النحو التايل: 

 :  وفيها أرشت إىل أمهية املوضوع وخطته، ومنهجه.املقدمة  

 وفيه :  التمهيد

 مفهوم التناسق الصويت، وأمهيته.  -

 أسس التناسق الصويت يف سورة )مريم(.  -

 يف مطلع السورة وصلته باملقصد.التناسق الصويت  : املبحث األول

                                       
 .2/89 الزركيش، الّبهان يف علوم القرآن،( 1)

 .2/199 السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن،( 2)

 .1/83الواحدي،تفسري البسيط، ( 8)
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ث عنهم. : املبحث الثاين  التناسق الصويت يف صفات امُلتحدَّ

ث عنهم. : املبحث الثالث  التناسق الصويت يف جزاء امُلتحدَّ

 التناسق الصويت يف ختام السورة وصلته باملطلع واملقصد. : بـعالرا املبحث

 وفيها أبرز النتائج والتوصيات. : ةامتـاخل

 ج البحث:منه
حرصت يف هذا البحث أن أسلك املنهج التطبيقي التحلييل القائم عىل التذوق  

اجلاميل لإليقاع الصويت للنص القرآين الكريم يف سورة مريم حماوال الكشف عن أثر 

ذلك يف مجاليات النظم وإبراز مظاهر اإلعجاز الصويت من خالل مالحظة 

عّب عنه، والتامس أوجه التالؤم الصويت العالقات الوثيقة بني الصوت واملعنى امل

وصوالً إىل بيان حقيقة أنَّ اإليقاع القرآين بناٌء حمكم، وتركيب قائم عىل أساس 

 عالقات رابطة، وقواعد راسخة تؤكد بنائية النَّص القرآين صوتيًا.

واهلل أسأل العون والسداد، وأن يلهمنا احلّق والصواب، وصىل اهلل وسلم عىل 

 د وعىل آله وصحبه أمجعني. نبينا حمم
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 مالتمهيـ
 مفهوم النسق الصوتي:
ما كان عىل طريقة منتظمة، والتنسيق النظام، والنسق من  النسق من كل يشء

الكالم ما جاء عىل نظام واحد، يقال: نسق الدر ونّسقه، ودر منسق، وتنسقت 

، وقد تناسق كالمه، أي: جاء عىل نسق ونظام. األشياء، وتناسقت، وكالم متناسق

ونسق األسنان: انتظامها، وحسن تركيبها وغرست النخل نسقاً 
(1)

. 
من خالل القراءة املعجمية ملادة )نسق( يمكن القول: إنَّ التناسق هو االنسجام 

 األشياء بعضها إىل بعض يف نسق واحد وصورة منتظمة.  وضم والتالؤم،نتظام واال

بعد ذلك ألوان متعددة، منها التناسق بني العبارات بتخري األلفاظ ثم  والتناسق

نظاًم يف نسق خاص، ومنها التناسق املعنوي بني األغراض،  والتناسق النفيس بني 

ومنها التناسق بني اخلطوات املتدرجة يف التعبري واخلطوات النفسية التي تصاحبها، 

ومن هذه »يتناوله هذا املوضوع،  صويت الذيومنها التناسق ال أجزاء الصورة،

األلوان ما تنبه إليه بعض الباحثني يف بالغة القرآن، ومنها ما مل يمسسه أحد منهم 

«حتى اآلن
(2)

. 

: التالؤم الصويت بني سامت احلروف يف الكلمة هالصويت يقصد ب والتناسق

 وتوايل الكلامت يف النظم ومعانيها وغرضها الذي جاءت له.

لظاهرة واضحة كل الوضوح يف القرآن الكريم، وذات عمق كبري هذه ا أنّ ومع 

يف بنائه الفني؛ فإن معظم الدراسات البالغية للنص القرآين تقف عند اإليقاع 

الظاهر، وال تتجاوز ذلك إىل إدراك التناسق الصويت الداخيل للنص القرآين، يف 

ى، وتالؤم ذلك كله تنوعه وتشكيالته، ويف كمياته ودرجاته، حسب ما يقتضيه املعن

                                       
 ة )نسق(.، ماد19/852 ر،ابن منظو مادة ) نسق(. ولسان العرب، الزخمرشي، ،ينظر: أساس البالغة( 1)

 .98ص سيد قطب،ينظر: التصوير الفني يف القرآن، ( 2)
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ا يف كل ـي يؤدهيـه التـويت ووظيفتـع الصيقاذا اإلـه هـلق فيـذي يطـام الـّو العـمع اجل

 سياق.

وقد عنى العلامء ببحث التناسق والتناسب يف النَّص القرآين بشكل عام 

وتذوق  القرآن الكريم معاين وأفاضوا يف أمهيته ملا له من األثر الكبري يف تدبر

جعل أجزاء الكالم بعضها آخذًا بأعناق بعض، فيقوى بذلك »ففائدته:  ؛دالالته

«االرتباط، ويصري التأليف حاله حال البناء املحكم، املتالئم األجزاء
(1)

. 

وهو يفيد يف حتقيق مطابقة املعاين ملا تقتضيه من احلال، وتتوقف اإلجادة فيه عىل 

معرفة املقصود من مجيع  معرفة مقصد السورة وتصاعد معانيها، ويفيد ذلك يف

 مجلها
(2)

. 

:وق أكثر لطائف القرآن مودعة يف الرتتيبات »د أشار اإلمام الرازي إىل أنَّ

«والروابط
(3)

وبناء عىل ذلك فالرؤية التي يسعى إليها بحث التناسق هي التامس 

كم أوجه التالؤم الصويت يف النَّص القرآين وصوالً إىل  بيان أنَّ النص القرآين بناٌء حم

وتركيب قائم عىل أساس عالقات رابطة وقواعد راسخة تؤكد هذا الفهم وتدفع 

 إىل إثبات حقيقة بنائية النَّص القرآين صوتيًا.

والصوت لغة: اجلرس، واجلمع أصوات، ورجل صّيت: أي شديد الصوت، 

ورجل صائت: أي حسن الصوت
(4)

. 

                                       
، وقد انّبى عدد من العلامء هلذا املوضوع وأفردوه 1/181 الزركيش، ن،الّبهان يف علوم القرآ( 1)

هـ( يف كتابه: )نظم الدرر يف تناسب 995م أبو احلسن البقاعي )ت بمصنفات مستقلة، من أشهره

هـ( يف كتابيه: )تناسق الدرر يف تناسب السور( 811اآليات والسور(، وجالل الدين السيوطي )ت

 و)مراصد املطالع يف تناسب املقاطع واملطالع( .

 .6ـــ  5/ 1 البقاعي، ينظر: نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور،( 2)

 .19/139 الرازي،مفاتيح الغيب، ( 8)

 ، مادة صوت.2/58ينظر: لسان العرب،( 3)



 (ه4153 جمادى اآلخرة)العدد السابع عشر              ة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  مجل

545 

به التقطيع، وبه يوجد آلة النطق، واجلوهر الذي يقوم »وهو كام يقول اجلاحظ: 

التأليف. ولن تكون حركات اللسان لفظا وال كالما موزونا وال منثورا إال بظهور 

«الصوت، وال تكون احلروف كالمًا إال بالتقطيع والتأليف
(1)

. 

أثر سمعي حتدثه موجات ناشئة من اهتزاز جسم ما يف الدرس احلديث:و
(2)

. 

سق بني أصواهتا واملعاين املعّب عنها وقد سجلت ألفاظ القرآن الكريم قمة التنا

 من خالل توظيف الصوت داخل الكلمة خلدمة املعنى املقصود.

 أهمية التناسق الصوتي وأثره في اإلعجاز:
يعد التالؤم واالنسجام املنبعث من تآلف احلروف يف الكلامت وتناسق الكلامت 

فاللغة يف جوهرها:  بهر الباحثنييف اجلمل، من أبرز خصائص اللغة العربية التي ت

«أصوات ُيعّبِّ هبا كل قوم عن أغراضهم»
(3)

. وهذ املفهوم يشري إىل أمرين أساسيني 

مها: طبيعة اللغة فهي؛ عبارة عن أثر سمعي هو: الصوت اللغوي. واألمر الثاين 

يف النفس، يف إطار يتم داخل  اـّاح عمـر واإلفصـي التعبيـة فـفة اللغـق بوظيـعلـيت

 عي.   اجتام نسق

وتعد ظاهرة املناسبة بني الصوت واملعنى يف اللغة العربية من األمور التي شغلت  

لفيفا من علامء  » إىل أنّ  السيوطي أشارلعرب القدامى، وقد عددًا من اللغويني ا

«العربية وأهلها كانوا يطبقون مجيعا عىل إثبات املناسبة بني اللفظ واملعنى
(4)

.  

ر علامء اللغة حتمسا للقضية حيث عقد هلا فصوال تتبع ولعّل ابن جنّي من أكث

فيها االقرتان الطبيعي بني األسامء ومسمياهتا وركز عىل إثبات نوع من الصلة 

الطبيعية بني أجراس احلروف ودالالهتا عىل املعنى وأكد أنَّ بني األصوات ومعانيها 

                                       
 .1/88 اجلاحظ،  البيان والتبيني،( 1)

 .1/528خرون،آإبراهيم أنيس واملعجم الوسيط،  ينظر:( 2)

 .88/ 1اخلصائص،  ( 8)

 .39-38املزهر يف علوم اللغة، ص  ( 3)
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ا مقابلة األلفاظ بام يشاكل أ»ؤما فقال: تناسبًا وتال صواهتا من األحداث فباب فأمَّ

م كثريًا ما جيعلون أصوات احلروف عىل سمت األحداث  عظيم واسع... وذلك أهنَّ

«امُلعّبَّ هبا عنها
(1)

. 

وإعجاز القرآن الكريم املتمثل يف نظمه وتركيبه يبدأ من هذه الوحدة الصغرى 

 كيب.)الصوت( التي تشكل بناء املفردات، التي بدورها تشكل بناء اجلمل والرتا

إليقاع املؤثر، فاختيار احلروف يسهم يف تشكيل األنغام احلسنة، ويزيد من ا

متحدرًا كتحدر املاء املنسجم، ويكاد لسهولة تركيبه، وعذوبة »حتى يصبح الكالم 

«ألفاظه أن يسيل رقة، والقرآن كله كذلك
(2)

. 

من خالل  إيقاعًا موسيقيًا مميزًا، وذلكوالبناء الصويت يف النص القرآين يضفي 

تناسقات صوتية تتكرر وتتوازى عّب التوزيع واالنسجام آليات السورة، وهذا 

 التناسق يسهم يف كشف أرسار التشكيل اإليقاعي، وإبراز الطاقة الداللية املختلفة.

ويف النص القرآين نلحظ الرتابط الوشيج بني اجلرس الصويت، وداللة املعنى، 

وم عىل أساس من حتقيق اإليقاع املوسيقي امُلتَّسق من خالل ََتريُّ األلفاظ الذي يق

 مع جوِّ اآلية، وجوِّ السياق، بل جوِّ السورة كاملة كام يف سورة مريم.

وهذا التناسق الصويت الناتج عن االنسجام والتالؤم بني األصوات والكلامت، 

ليهم فلام قرئ ع»النبهار. ويف ذلك يقول الرافعي: رسعان ما يؤدي إىل التأثري وا

ا الئتالفها  القرآن، رأوا حروفه يف كلامته، وكلامته يف مجله، أحلانًا لغوية رائعة، كأهنَّ

«وتناسقها قطعة واحدة، قراءهتا هي توقيعها
(3)

. 

جتّليه  كام نلحظ مَتيُّز النصِّ القرآين يف تعميق العالقة بني املعنى يف النفس وبني

َيفى أنَّ مادة الصوت  ليس»ذلك بقوله: أشار الرافعي إىل قدو الصويت.يف التشكيل 

                                       
 .158/ 2اخلصائص، ( 1)

 .2/161القرآن، االتقان يف علوم ( 2)

 .213ص الرافعي،النبوية،  إعجاز القرآن والبالغة( 8)
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هي مظهر االنفعال النفيس، وأّن هذا االنفعال بطبيعته إنَّام هو سبب يف تنويع 

الصوت بام َيرجه فيه مّدا أو غنَّة أو لينا أو شدة، وبام هييئ له من احلركات املختلفة 

«يف اضطرابه، وتتابعه عىل مقادير تناسب ما يف النفس من أصوهلا
(1)

. 

 أسس التناسق الصوتي في سورة مريم:
ة من التشكل سواٌء أكان  التناسق الصويت يف النّص القرآين يأيت عىل هيئة خاصَّ

 ذلك يف كلامته أو مجله أو آياته، أو كان عىل مستوى إيقاع السورة ذاهتا.

فيأيت الصوت متالزمًا ومتسقًا ومنسجاًم مع املعاين التي هيدف إليها القرآن 

، وهي مواءمة ومطابقة عجيبة، ال يمكن أن حتدث يف كالم برش هبذه الدقة الكريم

 من التطابق والتناسب ملعاين الكالم.

وقد بلغت هذه »اصة متالمحة يف وحدة فنية رائعة حتى أصبح وحدة تركيبية مرت

ة املوسيقية ذروهتا يف الرتكيب القرآين الرائع حيث تتناسق املعاين والنغامت  اخلاصَّ

«كرة واجلرس أحسن تناسقوالف
(2)

. 

 ويمكن إجمال أبرز أسس التناسب الصوتي فيما يأتي:
التالؤم بني املعاين الغريبة أو الشديدة وعكسها، مع األصوات الغريبة  -

ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ   ﴿ وعكسها، كام هو واضح يف قوله تعاىل:

حيث ترى كيف أتى سبحانه  [95:]يوسف ﴾ ېئ   ۈئ   ۈئ  ۆئ       ۇئۆئ

( التي هي أكثر استعامالً فاظ القسم )تاهلل( وعدل عن )واهلل( وبـ)اهللبأغرب أل

 (تفتأ)ذلك ألّن الفعل الذي جاور القسم عند املخاطبني من )تاهلل(؛ و شهروأ

استعامالً منها وأعرف عند  صيغ األفعال الناسخة، وبقية أخواهتا أكثر أغرب

.«احلرض»الك وهي لفظة ها بأغرب ألفاظ اهلبعد ناسب أن يأيت، ثم خاطبنيامل
(3)  

                                       
 .215، ص( املصدر السابق1)
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 .81ص ،عيل عبداحلميد عيسى ،ينظر: أسس التحليل البالغي بني النظرية والتطبيق( 8)
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وهكذا اقتىض حسن النسق قي النظم أن جتاور كل لفظة بالتي من جنسها يف الغرابة 

 وتقرن هبا حلسن التالؤم ورعاية الئتالف املعاين باأللفاظ.

سخيف األلفاظ مشاكل لسخيف »وقد أشار اجلاحظ إىل ذلك التالؤم بقوله: 

ض املواضع، وربام أمتع بأكثر من إمتاع اجلزل املعاين، وقد حيتاج إىل السخيف يف بع

«الفخم من األلفاظ، والرشيف الكريم من املعاين
(1)

. 

وهكذا جتد التناسق الصويت بني األلفاظ بيِّنًا يف سورة )مريم( كام يف شيوع 

نايا البحث، ألفاظ الرمحة تناسبا مع مقصود السورة وغرضها، وسيتضح ذلك يف ث

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ   ﴿يف قوله تعاىل:  (ّداإ)وكام يف اختيار لفظ 

للداللة عىل شدة فظاعة هذا القول وغرابته، ولذا مل يقل  [99،98]مريم:  ﴾ڭ  ۇ

مثال قوال عظياًم، أو كبريًا، مما ال يليق بجالل اهلل وعظمته، وإنام اختار اللفظ 

عىل غاية الغريب الذي يناسب غرابة قوهلم ولذا عقب عىل قوهلم هذا بام يدل 

، ﴾ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ﴿غرابته بقوله تعاىل:

األمر الشنيع الصعب، وهي الدواهي، والشنع العظيمة (اإلدّ )فــ 
(2)

، وقد جاء يف 

بعض اآلثار أّن هذه املقالة أّول ما قيلت يف العامل، شاك الشجر، وحدثت مرائره، 

واستعرت جهنم، وغضبت املالئكة
(3)

 . 

وهو أشد أنواع اهلّز، عند إرسال الشياطني عىل  (األزّ )تيار لفظ وكام يف اخ

وأما مع  ﴾  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ﴿الكافرين يف قوله تعاىل 

 .حلاهلا كام سيأيت الحقاءمته مريم وقد جاءها املخاض فقد عّب باهلّز ملال

ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ   ٿ  ﴿يف قوله تعاىل:  (ٿ)وكذا يف اختيار كلمة 

مثال ملا يف اشتعل من التناسب بني  (ابيّض )دون  [3]مريم: ﴾ ٹٿ  ٹ  

                                       
 1/135البيان والتبيني،  ينظر:( 1)

 .8/81ان العرب، لس( 2)

 3/88ابن عطية،  ينظر: املحرر الوجيز،( 8)
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 . شيوعه الّسيعلة عىل مفاجأة الشيب وجرسها وحروفها وما توحي به من الدال

الرتقي، سواء يف املعنى وصلته بالسورة كام يف الرتقي يف وصف سيدنا  -

لرتقي وكام يف ا [51]مريم: ﴾  جث مث ىث  يث حج مج﴿موسى، عليه السالم، بقوله: 

 فالرتقي يف [56]مريم:  ﴾  چ    ڇ      ڇ  ڇ ﴿يف وصف سيدنا إدريس، عليه السالم: 

يف املوضعني، هذا فضال عن التناسق الصويت  (ڇ)الترشيف والرفعة، يناسبه تأخري 

 يف بناء الفاصلة عىل حرف اللني مما يتناسب مع فواصل سورة مريم.

 شدة اجلزاء والعقاب يف قوله تعاىل: أو كان الرتقي يف الشدة كام يف الرتقي يف

    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڃڄ  ڄ  ڄ ڃ ڃ  ﴿

[ 89-69]مريم:  ﴾  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ     ک

 وانظر إىل ذلك الرتقي يف الشدة من احلرش إىل النزع ثم الصيل.

عىل سبيل التوافق، كام  التناظر بني األلفاظ بعضها مع بعض، سواء أكان ذلك -

وما يف التناسب والتوافق بني ذكر الرب [ 2]مريم:  ﴾  ٻ  ٻ﴿يف قوله تعاىل: 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ﴿وذكر الرمحة، أم عىل سبيل التضاد كام يف قوله تعاىل: 

وما يف التقابل بني ذكر الرب والشقاء، فظاهر لفظ الرب ينايف  [3]مريم:  ﴾ڤ

معنى الرمحة والرأفة والشفقة وكل هذا ينايف الشقاء، حدوث الشقاء؛ إذ الرب فيه 

ولكن سيدنا زكريا عليه السالم أراد بذكر الرب إظهار مدى حاجته إىل شفقة الرب 

 ورمحته يف نفي الشقاء عن نفسه.
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 املبحث األول
 التناسق الصوتي يف ـطلع السورة وصلته باملدقصم

انا يف مستهل هذه السورة تلك الفاحتة االستهاللية باحلروف وأول ما يلق

 املقطعة التي تفتح السبيل ملا يلقى بعدها فهي بمثابة اإلثارة الذهنية للمتلقي 

 أبعاد من َيلو ال(  صاد – عني – يا – ها –وافتتاح السورة هبذه احلروف )كاف 

اعة استهالل تتهيأ معها ، وبرباملد إشباع من احلروف هذه يف ملا وصوتية؛ نفسية

نفسية القارئ ملا يلقى عليه، إضافة ملا حتمل من دالالت إحيائية يف كوهنا خروجا 

عن املألوف، واملجيء بام ليس مألوفا من استعامالت أساليب العرب يثري الدهشة 

وحيقق عنرص املفاجأة التي حتفز املتلقي لالنتباه والتأهب ملا يتضمنه اخلطاب من 

إضافة إىل كون هذا برهانًا ساطعًا عىل أن القرآن الكريم منتظم من   توجيه،

احلروف التي ينظم هبا العرب كالمهم، ممثلة كل الظواهر الصوتية املوجودة يف 

اللغة العربية
(1)

. 

وإنام مل يستعمل القرآن الكريم الكلامت املشهورة يف التنبيه كأال، وأّما؛ ألهّنا من  

ليها الناس يف كالمهم، والقرآن كالم ال يشبهه كالم، األلفاظ التي يتعارف ع

فناسب أن يؤتى فيه بألفاظ تنبيه مل تعهد؛ لتكون أبلغ يف قرع سمعه
(2)

واإليثار  .

الصويت هلذه احلروف نلحظه من خالل ما يف هذه احلروف من مد ومدى تالؤمه 

 مع أمرين:

ذكر الرمحة وصنوفها  معاين املقصد، وما يف مقصد السورة؛ إذ شاع يف السورة -

وصورها شيوعا بيِّنًا أكثر مما هو موجود يف غريها من سور القرآن الكريم، فاجلو 

اخلاص الذي يظلل السورة ويشيع فيها ويتخلل موضوعاهتا هو جو الرمحة 

                                       
 .33ص الباقالين، إعجاز القرآن، ينظر:( 1)

 .8/28ينظر: اإلتقان يف علوم القرآن، ( 2)
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والرىض والرعاية، ومن هنا كان التناسب والتالؤم بني احلروف املقطعة يف مطلع 

الصوت، واطراد فاصلة السورة عىل حروف املد أو السورة، وما فيها من مد 

 الرتنيم؛ مما يظهر التناسق الصويت بني مطلع السورة ومقصدها وبناء فواصلها.

صفات احلروف التي وردت يف املطلع؛ إذ هذه احلروف تتصف بصفات  -

الرخاوة واللني واهلمس؛ مما يناسب االنفعاالت واملشاعر التي صاحبت  القّص 

ءم مع ظاهرة الرمحة وشيوعها يف هذه السورة خاصة، وهي أصوات والتي تتال

انفعالية تعّب عن التوجع والدهشة وما إىل ذلك من التعبريات الوجدانية
(1)

، التي 

جتلت مظاهرها الصوتية يف أجواء اإلشفاق واحلنو واحلدب، الذي مّيز أجواء 

ل حتريك املشاعر، السورة؛ مما جعلها تأخذ طريقها إىل العمق النفيس من خال

واسنثارة العواطف. وهكذا نلحظ تناسق صفات هذه احلروف مع سياق هذه 

معرض لالنفعاالت واملشاعر القوية، »ة وجوها العام فسياق هذه السورة السور

الكون من حوهلا. فهذا الكون الذي  نفعاالت يف النفس البرشية، ويف نفساال

ذات نفس وحس ومشاعر وانفعاالت،  نتصوره مجادًا ال حس له يعرض يف السياق

تشارك يف رسم اجلو العام للسورة. حيث نرى الساموات واألرض واجلبال تغضب 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ﴿ استنكاراً  وتنفعل حتى لتكاد تنفطر وتنشق وتنهدّ 

أما االنفعاالت يف النفس البرشية فتبدأ مع مفتتح السورة  ﴾ ائ ائ ەئ ەئ

الرئييس فيها حافل هبذه االنفعاالت يف مواقفه  وتنتهي مع ختامها. والقصص

«العنيفة العميقة. وبخاصة يف قصة مريم وميالد عيسى عليهام السالم
(2)

. 

ٻ   ٻ  ٻ  پ   ﴿كام نجد التناسب بني املطلع واملقصد بيِّنًا يف قوله تعاىل: 

؛ إذ إن السورة بنيت عىل الذكر والرمحة، فالذكر بمعنى الترشيف [2]مريم:﴾پ

                                       
 .88ص  حسن ظاظا، ينظر: اللسان واإلنسان،( 1)

 .3/2899 سيد قطب، يف ظالل القرآن الكريم،( 2)
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التكريم وعلو الدرجة، كل ذلك ظاهر يف السورة كام يف ترشيف وتكريم السيدة: و

)مريم(، وكام يف ترشيف وتكريم عباد اهلل تعاىل املخلصني له، ويف مقدمتهم رسله 

 تعاىل الذين ذكرهم يف هذه السورة عىل سبيل الترشيف والتكريم هلم.

روف املقطعة التي تناسب ومن هنا جاء التناسق الصويت بني مطلع السورة باحل

ٻ  ٻ  ﴿الرمحة والترشيف، وبني ذكر ذلك رصاحة يف املطلع أيضا يف قوله:

والرمحة  (ٻٻ  )وأضيف الذكر إىل الرمحة:  (ذكر)؛ إذ بدأت بالذكر  ﴾ٻ

وكل هذه اإلضافات فيها تناسق صويت يناسب  (ٻٻ )أضيفت إىل الرب: 

 املطلع واملقصد للسورة.

ورد يف كل يف هذا املطلع ثالث مرات حيث  (اءالر)حرف: كام تلحظ تكرار 

؛ وذلك أن الراء حرف مكرر يف ذاهتا مما ( ٻ   ٻ  ٻ)كلمة من كلامت املطلع 

يؤدي إىل زيادة تردد األمواج الصوتية
(1)

. 

فناسب تكرارها يف ذاهتا تكرارها يف كلامت املطلع، مما أحدث تناسقًا صوتيًا  

د من تكرار الرمحة وشيوعها وانتشارها يف السورة يتالقى مع الغرض املقصو

 بصورة بينة.

يف انتشار الرمحة فيها رسم ومما يتالءم ويتناسق مع مطلع السورة ومقصدها 

بالتاء املفتوحة مما يدل عىل كثرة الرمحة، وعدم ربطها أو تقييدها  (رمحت)كلمة 

تناسب صوتيًا مع بل هي رمحة عامة وشاملة، مما يتناسق وي طائفة دون أخرى،ب

 مقصد السورة.

كلفظ  (رمحة)كثر من صورة، كام يف تكرار مادة ومن هنا جتد الرمحة ظاهرة يف أ

تكرر  (الرب)ولذلك جتدا لفظ:  محن، أو ما يدل عليها كلفظ الرب.الرمحة، أو الر

تكرر يف السورة ست عرشة  (الرمحن)ثالثًا وعرشين مرة، كام أن لفظ: يف السورة 

                                       
 .92ص ابن سينا، ،ينظر: رسالة أسباب حدوث احلروف( 1)
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 (الرب)لفظ  أنّ  وهكذا نلحظثامن مرات،  إال (اهلل)ام مل يرد لفظ اجلاللة: رة، بينم

( الرمحن)وكذا ورد لفظ:  (اهلل)يقرب من ضعفي ورود لفظ اجلاللة: ورد ما 

ق الصويت يف السورة وهذا يظهر التناس (اهلل)ضعف عدد مرات ورود لفظ اجلاللة: 

ويتالقى ويتناغم مع مقصدها ورة وأن هذا التناسق يظهر من مطلع السظهورًا بينا،

 وبنائها.

كام أنك جتد مادة الرمحة قد تكررت حتى يف مواقف الشدة والعقاب واجلزاء مما 

ک  ک  ک﴿يف قوله تعاىل:  (الرمحن)يف سورة أخرى كام يف تكرار لفظ  ال جتده

     ڻ ڻں ں ڱ  ڱڱ ڳ  ڳ  ڱ   ڳ گ  ڳگ   گگ

ڃ   ڄ ڄ  ڄ﴿وقوله:  [35، 33]مريم:  ﴾ۀڻ  ڻ

 ﴾  ڌ ڌ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڃ    

وقوله:  [85]مريم:  ﴾ ى  ېۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې ې  ﴿وقوله:  [68، 69]مريم: 

    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ﴿

ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ﴿وقوله :  [89، 88]مريم:  ﴾ ٺ

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ    ۓھ  ھ  ے  ے        ھہ  ھ   ہ ہ  ہ

ۇۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ        ائې   ې  ى  ى      ې

 .[88 - 96]مريم:  ﴾  ېئ   ېئېئ  

ٌ يف قوله تعاىل:  ومن صور الرمحة يف السورة علو رتبة اجلزاء ورفعته كام هو َبنيِّ

دون  (نحرش)وما يف اختيار كلمة:  [95]مريم:  ﴾ ڱڳ ڳ  ڱ  ڱ  ڳ ﴿

وما يقابلها يف جزاء املجرمني:  (نحرش)يؤدي معناها، وانظر إىل كلمة: غريها مما 

وما فيها من  (وفدا)قني وجزائهم، وكذا اختيار كلمة: لتتبني علو رتبة املت (نسوق)

عن داللة الكلمة، مما  مد الصوت، مما يتناسق مع فواصل السورة، هذا فضال
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 يتالقى ويتالءم مع الرمحة والتكريم والترشيف يف السورة.

ٱ ٻٻ ٻ  ﴿ونرى علو رتبة اجلزاء أيضا يف قوله تعاىل:

حيث أسند اجلعل إىل الرمحن، فهو الذي توىل  ﴾  ٻ  پ  پ   پ  پ

ذلك، واختيار كلمة وّدا وما توحي به من شيوع املحبة واملودة بني املؤمنني 

 امتدادها بامتداد الصوت بحرف املد فيها . و

كذلك جتد من صور الرمحة؛ رسعة االستجابة واإلنجاد كام يف االستجابة 

]مريم:  ﴾ ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ﴿: )مريم( حني قالت:  للسيدة

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ﴿فجاءها اجلواب رسيعا:  [28

پ  پ  پ  پ  ڀ   ٻٻ  ٻ  ٻ ٱ ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   

فتلحظ هنا توايل  [26، 23]مريم:  ﴾  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

الفاءات التي تدل عىل رسعة االستجابة للسيدة )مريم( وَتفيف ما هبا من شدة أو 

 أمل كل ذلك يف تناسق صويت عجيب يتالقى مع بناء السورة ومقصدها.

سورة ومقصدها؛ ما جتده يف قوله تعاىل ومن صور التناسق الصويت بني مطلع ال

حيث جتد دقة االختيار يف كلمة:  [2]مريم:  ﴾ پ  پ﴿يف مطلع السورة: 

مع الترضع  (عبد)ا يؤدي معناها، حيث تتناسق كلمة دون غريها مم (عبده)

 ،اىلواخلشوع من جانب زكريا، عليه السالم، وما جاء يف دعائه ورضاعته هلل تع

يتالقى ويتناسق صوتيا مع ما جاء  (رمحة ربك عبده)مري الرب: وإضافة العبد لض

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٺ  ٺ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ﴿بعده يف قوله: 

فانظر إىل التناسق بني العبودية  [3، 8]مريم:  ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

، ربه، قال رب نادى)من دعائه لربه: املضافة للرب يف مطلع السورة، وبني ما ورد 

فضالً عن ظهور أثر العبودية يف خفوت الصوت وخفائه،  (.ومل أكن بدعائك رب

وإظهار الوهن والضعف، وظهور الشيب وانتشاره كل ذلك يتناسق صوتيا تناسقا 

 عجيبا ويظهر إعجاز القرآن ويقويه ويدل عليه داللة ظاهرة.
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 املبحث الثاني
 التناسق الصوتي يف صفات املتحمث عنهم

 العام غرضها كان وإن -النظر يف سورة مريم ومقاطعها جيد أهناالذي يمعن 

، األشخاص بعض صفات عن احلديث حول تدور-مقاطعها كافة يف الرمحة إظهار

 ، هبؤالء الرسلسواء منهم من كان يسري عىل منهج اهلل كأنبياء اهلل ورسله أو ممن آمن 

منهج اهلل تعاىل، كام أنه يتحدث عن صفات الذين خرجوا عن وصدق دعوهتم، و

ومن َثّم كان جزاء كل صنف منهم عىل ما قدم من أعامل سواء يتبعوا الرسل، ومل 

كانت أعامل خري وبر، أو كانت أعامل رش وكفر متالئاًم متام املالءمة مع هذا العمل 

 من جهة، ومتالئاًم ومتناسقًا مع سياق السورة من جهة أخرى. 

رة واضحة يف احلديث عن صفات املتحدث ومما ورد فيه التناسق الصويت بصو

تعاىل يف بيان صفات سيدنا زكريا،  أمر اهلل تعاىل ما جتده يف قوله عنهم ممن امتثل

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ﴿عليه السالم: 

ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ٹ ٹ 

 ﴾  ڍ  ڍ  ڌ  ڇڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ

حيث جتد التناسب الصويت البني يف بيان صفات سيدنا زكريا، عليه [ 6، 8]مريم: 

عاىل حتى يرفع السالم، من إظهار شدة الضعف والوهن، ومدى حاجته إىل اهلل ت

الوهن، ويعطيه القوة يف نفسه حتى يتحمل مشاق وأعباء عنه هذا الضعف و

الذي يكون وارثا له يف الرسالة، حتى يبلغها  الرسالة، كام يتمنى أن هيبه اهلل الولد

 بني إرسائيل متام البالغ، فيحصل عىل رضا ربه تبارك وتعاىل.

ومعاين الكلامت،  كام نلحظ ذلك التناسق العجيب بني أصوات احلروف

تدل عىل تفخيم األلفاظ وزيادة  الواو( حني التالوة -الياء  -األلففأصوات املد: )

تثري دالالت صوتية تتناسق مع املعاين املعّب عنها ففي قوله  معناها من جهة، كام
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پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ    ﴿تعاىل عن زكريا، عليه السالم: 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

نلحظ أن  [5 - 8]مريم:  ﴾  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

لدعاء اخلارج من أعامق زكريا، عليه يشعر بعمق ا (ڀ) االمتداد الصويت يف:

السالم، واملمتد يف أفق السامء، كام نستشف منه نفسية الداعي، ونستظهر بعد 

( يلقي بظالله عىل مدى ڦ  ڄ، كام نلحظ أن املد يف: )حاجته وعمقها يف نفسه

خوفه عىل الدين، وأنه مل يطلب الولد حلبه للولد يف ذاته، وإنام لكي حيمل أمانة 

 الرسالة من بعده، حتى يظل رشع اهلل ودينه قائام بني الناس، ال ينقطع بموته. تبليغ

كام ييش باستبطان حاله؛ فهو يف مقام املستنجد املستغيث بخالقه، ومن يملك 

 (نداء)ها لنا املد الذي حلق الكلمتني: أمر حاجته، وهذه الدالالت جمتمعة أظهر

 . (من ورائي)

ا تتواءم مع حاالت التشكي وبث احلزن فزكريا، ومن يتأمل أصوات املد جيده

، )، والفتحة الطويلة، يف الكلامت: عليه السالم، وجد يف صويت الكّسة الطويلة إينِّ

متكأ ليبث من خالل هذه  (انت، امرأيت، عاقرًا، يل، وليَّامنّي، املوايل، ورائي، وك

له صلة بالنفس، يف راحة  املمدود يف الكالم»آهاته ومشاعره. مما يؤكد  أنَّ  الكلامت

«القلب، بمد النفس، وراحة السمع، بحسن النَّغم
 (1)

. 

ل أن يلمس الدقة يف وضع كلمة: )منِّي( حيث جاءت يف  وال يفوت املتأمِّ

موضعها الدقيق الذي أضفى عىل نسق اآلية نغاًم إيقاعّيًا متميِّزًا، فلو قدمنا كلمة 

لشعرنا بام يشبه الكّس يف نغم  ،(العظموهن مني لمة العظم نحو: ))منّي( عىل ك

اآلية وجرسها؛ ذلك أّن صوت هذه الكلمة يف هذا املوضع الدقيق تتوازن إيقاعّيًا 

، وهكذا  ﴾ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ   ﴿ مع صوت كلمة: )إيّن( يف صدر اآلية هكذا:

                                       
 .62ص  عّز الدين عيل السيد، ،التكرير بني املثري والتأثري( 1)
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أي  نلمس أن كلمة: )منّي( حتقق انسجامًا وتناسقًا وإيقاعًا داخلّيًا موزونًا، وإنّ 

تغيري ملوقعها حيدث خلال يف إيقاعها الداخيل
(1)

. 

ويتناغــم صوت املد مع حاالت التعجب، ويؤدي دورًا إيقاعيًا جيسد اسـتبعاد 

حـصـول شـيء ما، وعـدم إمكـانـية حدوثه، كـام يف قــول: )مريـم(. عليـها 

 .[29]مــريم: ﴾  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ﴿ الــسـالم

ا مل ف هي، عليها السالم، تتعجب من إمكانية إنجاهبا الولد، ألهنا مل تتزوج، كام أهنَّ

 ، فكيف يأتيها الولد؟!جرماترتكب 

دته أصوات املد وكأننا يف صوت املد نستشف  وهذا املعنى املتعجب منه جسَّ

وإيثار  (أنَّى)ذلك. كام نلحظ التالؤم يف كلمة: مزيدًا من التعجب من حدوث 

التي بمعناها، حيث جاء التعبري بأّنى جمسدا ذلك املعنى  (كيف)ا دون ري هبالتعب

بطول النطق وامتداده، ومثله جاءت بقية أصوات املد معّبة عن ذلك التعجب 

 (. بغيا ـغالم ـ ـيل ـ ـيكون ـ)

كام أننا نجد لصوت اهلمزة أثرا كبريا يف جتسيد املعنى وترسيخه ، ومن ذلك 

  ھہہ ہ ہ ھ   ھ﴿ان والد إبراهيم، عليه السالم:قوله تعاىل عىل لس

 .[36]مريم:  ﴾  ڭ  ڭ  ۓھ  ے  ے  ۓ

فقد ساهم تردد صوت اهلمزة ـ ست مرات ـ من والد إبراهيم، عليه السالم، يف 

 زيادة حدة التهديد والوعيد املوجه إىل إبراهيم عليه السالم.

( ألرمجنك ــ لئن ــهلتي آ ـأنت ـ ـأراغب ـوبدا والده من خالل هذه الكلامت: )

وكأنه يتعثر يف كالمه من شدة حنقه وانفعاله، فمحتوى اآلية، هتديد، ووعيد، 

 وهني، وزجر، ولذا جاءت اهلمزة منسجمة ومتناسقة مع هذه املعاين.

ۉ ې ې ې  ې  ى ى ائ ائ ەئ  ﴿:  وتأمل قوله تعاىل

                                       
 .196ينظر: التصوير الفنّي يف القرآن، ص ( 1)
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 .[28]مريم:  ﴾  ەئ  وئ  وئ

ي باهلمزة ( بمعنى: أجلأهۉحيث نلحظ أن كلمة: ) ا، وأصله: جاء، ُعدِّ

أجاءها، أي: جعله جائيا، ثم ُأطِلق جمازًا عىل إجلاء يشء، إىل يشء كأنه جيئ » فقيل: 

« به إىل ذلك اليشء، ويضطره إىل املجئ إليه
(1)

. 

جيسد بثقله ومشقته يف النطق ثقل ومشقة حال  (ۉ)وصوت اهلمزة يف: 

( اآليت من ۉى صعوبة نطق: )خاض وال َيفمريم، عليها السالم، وقت امل

فاهلمزة يف اللغة العربية من » من تكرار صوت اهلمزة مرتني فيها كثرة حروفها و

أشق احلروف وأعّسها حني النطق؛ ألن خمرجها فتحة املزمار، وحيسُّ املرء حني 

« ينطق هبا كأنه َيتنق
(2)

. 

صوت، مما كام نلحظ أن صوت املّد حيمل طاقة عاطفية قوية من خالل مّد ال

يعّب عن حالة نفسية جتسد شيئًا من اهلم النفيس الثقيل الذي ترزخ حتت وطأته 

مريم، عليها السالم، ويصور صعوبة حاهلا، حتى كأن أمل املخاض هو الذي هجم 

  عليها، وأملّ هبا رسيعًا، دون أن يمهلها مدة احلمل املعهودة.

الشدة التي كانت فيها السيدة كام أننا نجد أن أثر الصوت يظهر جليا يف إبراز 

وما  ﴾ۉ﴿مريم يف هذا املوقف العصيب، يتجىل ذلك يف اختيار الفاء يف قوله: 

يء، مما يف الفاء من معنى الّسعة يف املجيء وكأهنا غري مرتقبة أو متوقعة هلذا املج

وعدم معرفتها لكيفية الترصف يف هذا املوقف،  يزيد من حريهتا ودهشتها،

مل يظهر هلا ترصف من تلقاء نفسها يف هذا املوقف مقارنة بام  العصيب؛ ولذلك

ڃ  چ      ڃڃ  ڃ ڄ   ڄڄ  ﴿حدث هلا يف املوقف السابق يف قوله تعاىل: 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ

                                       
 .8/95، والتحرير والتنوير، 8/12ينظر: الكشاف، ( 1)

 .85ص إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر،( 2)



 (ه4153 جمادى اآلخرة)العدد السابع عشر              ة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  مجل

533 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  گ  ڳ   گ  ک  گ  گ ک  کڑ  ڑ  ک ژ  ژ  

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

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ٴۇ ۋ    ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۓے  ے

ففي هذا املوقف يظهر أهنا ترصفت من نفسها  [22-16]مريم: ﴾ۋ ۅ ۅ

ڇ  ڇ  ﴿...﴾چچچ ڃ  ڃ  ڃ ﴿وبإرادهتا كام هو بنّي من قوله:

ا فعلته بنفسها، هذا فكل هذ ﴾ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ﴿...    ﴾ ڇ  ڇ

بخالف موقف املخاض والوالدة فمن دهشتها وحريهتا مل يظهر هلا ترصف يف هذا 

ى ائ ائ ەئ  ەئ  ﴿املوقف، وإنام ظهر الرتدد واحلرية والندم فقط يف قوهلا: 

فهي يف هذا املوقف متنت لو أهنا ماتت قبل، ونسيت، فلم يبق هلا  ﴾وئ  وئ

ان، وهذا املوقف فيه حرية منها وثقة واطمئن ذكر أصاًل، فاملوقف األول فيه ثبات

 مواقفها، عليها السالم.والصوت كان له أثر بني يف إبراز كل موقف من ودهشة،

ولذلك جتد السيدة: )مريم( يف سياق املخاض والوالدة ال إرادة هلا وال ترصف، 

ۉ ﴿وإنام الصوت يّبز أن املوقف هو املتحكم فيها، ولذلك جاء قوله 

وكأّن املخاض هو الذي أجلأها واضطرها إىل جذع النخلة   ﴾ې ې ې  ې

دون إرادة منها لذلك؛ ومما يدل عىل عدم اختيارها للمكان الذي تلد فيه ما ورد من 

أن اجلذع كان يابسا ال خرضة فيه وال ثمر
(1)

وإال لو كان هلا اختيار يف املكان  

 عىل الوالدة.الختارت مكانا مناسبا يوجد فيه ماء وطعام وما يقوهيا 

صفات املتحدث عنهم نلحظ تناسقًا عجيبًا بني الكلمة وجرسها الصويت،  ويف

فجرس الكلمة جيسد املعنى، الذهني واحلالة النفسية، يف تناسق بديع. تأمل قوله 

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   ﴿تعاىل: 

 .[59]مريم:  ﴾  ڻ        ڻ   ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ

                                       
 .5/261أيب السعود  ، وتفسري8/11، والكشاف 3/11ينظر: املحرر الوجيز ( 1)
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ومنه: خرير املاء، وهو صوت  فاخلرور؛ النـزول واهلوى إىل األرض بّسعة،

حيدثه املاء عند جريانه بتدفق
(1)

. ومن يتأمل لفظ: )خروا( بجرسه الصويت، جيده 

ص الصورة بّسعة متناهية، وُيعّبِّ عنها بإيقاع قوي ورسيع، وكان من املمكن  ُيشخِّ

ى عن هذه اللفظة فيقال مثاًل: إذا ُتتىل عليهم سجدوا، لكنّه جيء هبا ألّن أن ُيستغن

وطًا رسيعًا يسمع منه بيان مسارعتهم إىل ذلك حتى كأهّنم يسقطون سق املقصود

فاستعامل )اخلّر( تنبيه عىل اجتامع أمرين: السقوط وحصول »صوت خرير،

«الصوت منهم
(2)

. 

أم بالتسبيح، له أثر يف إظهار رسعة فالصوت سواء أكان بالوقوغ والسقوط، 

االستجابة لألمر دون تردد أو تفكري، أو تأخر؛ مما يتناسب مع صفات العباد الذين 

يار مادة اللفظ، كام يف أنعم اهلل عليهم من النبيني، ولذلك كان الصوت له أثر يف اخت

عنى الدقيق دون سجدوا أو نزلوا، مما يعطي معناها العام من دون امل (خروا)اختيار:

مما يدل عىل رسعة النزول، وعدم التحكم يف النفس، وكأهنا ُتقاد إىل  (خروا)للفظ: 

م يف نفسها وذاهتاهذا الفعل بشدة، وقوة ال تستطيع معها التَّح وكذا يف اختيار  ،كُّ

دا)لفظ:  دا( من رسعة يف النطق وعدم اجديندون س (ُسجَّ ، ملا يف لفظ )ُسجَّ

الصوت يف  ، وبذا حتاكي الّسعة يف الفعل، كام نلحظ دقةاإلطالة أو مد الصوت

مما يدل عىل رسعة البكاء أيضا وقوته، فضاًل عن أنه  (بكيا)هناية الفاصلة بقوله: 

يتالقى مع فواصل اآليات قبله وبعده، ولذا مل يقل: باكني، مثاًل، ألنه ال يتناسب 

تفادة من والشدة املسصوتيًا مع الفواصل قبله وبعده فضاًل عن ذهاب الّسعة 

 .(بكيا)لفظ: 

جتد أن فعل األمر: اصطّب،  [65]مريم: ﴾پپپ﴿وتأمل قوله تعاىل:

                                       
 مادة خرر. 3/283ينظر: لسان العرب، ( 1)

 ، مادة خّر.299/ 1املفردات يف غريب القرآن، ( 2)
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أصله: اصتّب، عىل وزن: افتعل، قلبت تاء االفتعال طاء الستثقال اجتامع التاء مع 

احلرف املطبق؛ ملا بينهام من اتفاق املخرج وتباين الصفة، إذ التاء من حروف 

حروف االستعالء ، فأبدلت من التاء حرف استعالء من خمرج  اهلمس، واملطبق من

املطبق، واختريت الطاء لكوهنا من خمرج التاء
(1)

وصيغة: االفتعال، ترد إلفادة قّوة  

اس، يستعمل جمازا يف شدة الصّب عىل ـحبـ: االن ارـى االصطبـل، ومعنــالفع

تكاليف العبادة
(2)

. 

حدة يدل عىل تفخيمها واملبالغة يف إيقاع وجرس الصاد مع الطاء يف اللفظة الوا

وجرس الكلمة يوحي بيشء يزيد عىل معنى الصّب عىل العبادة، فهي تيش  الفعل.

بحشد الطاقة، وتعبئة النفس، وَتكلُّف الّصّب، وحبسها عىل العبادة، وكأن روح 

ا العبادة ولذهتا ال تنال إال بتلك املصابرة، وال تفتح منافذها إال ملن يتجرد هل

فيه ما يدل عىل املشقة يف  (اصطّب)بكل جوارحه، فاختيار اللفظ هنا: ويتحفز هلا 

 هذا الفعل، ولذا جاء عىل صيغة: )افتعل( التي توحي باملشقة يف العمل.

ومن أهم ظواهر التناسق الصويت يف سورة )مريم( يف بيان صفات املتحدث 

ًا، وذلك نلمسه يف أصغر وحدة عنهم ما نجده يف ظاهرة التكرار، وهي األكثر إيقاع

 وهي احلرف، مرورًا بالكلمة، ثم اجلملة.

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ﴿ومن ذلك تكرار حرف الفاء يف قوله: 

ې  ې    ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۉ  ې  ې  

عة يف فتكرار الفاء أربع مرات بام يدل عليه من رس [ 23-22]مريم:  ﴾ۇئ  ۆئ  ۆئ  

مريم، يتالقى ويتناغى مع سياق الرمحة املبثوثة يف  األحداث التي حدثت للسيدة

ثنايا السورة، وكأن ما حدث هلا كانت أحداثه رسيعة حتى ال تطول معاناهتا، 

                                       
 .8/281 خالد األزهري،رشح الترصيح عىل التوضيح،  ينظر:( 1)

 .132/ 8ينظر: التحرير والتنوير، ( 2)
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كام أن جميء الفاء األخرية يف قوله: ..ويكثر تعبها نظرًا المتداد وقت الشدة.

اهلل تعاىل هلا، وأنه بمجرد مهها وحزهنا يدل عىل رسعة استجابة  ﴾ۇئ  ۆئ  ۆئ  ﴿

هتدية وشدة حتّسها جاءها الفرج رسيعا بمناداة امللك هلا، وتطمينه لقلبها، و

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ﴿، فهي ذات مكانة ومنزلة عند رهبا: روعها

ٱ  ٻ  ٻ  يئ   ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  ىئ 

بل أمرها باألكل  فقط عدم احلزن فهو مل يطلب منها [26-23]مريم:  ﴾ٻ

لقومها إذا سألوها عن هذا  بني هلا ما تقول، ووراحة البال وقرار العني والرشب

 ﴾  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ﴿الولد: 

عنها  وهذا هناية الطمأنينة هلا؛ حيث إن هناك من يتوىل اجلواب والدفاع [26]مريم: 

 بمفردها. قومها  حتى ال تواجه هي

فحملته، فانتبذت، ) ،غيبة يف احلديث عن السيدة مريموكام يف تكرار ضمري ال

وتكرار ضامئر الغيبة هنا يدل  ،(ا املخاض، قالت، وكنت، فناداهافاَتذت، فأجاءه

 عىل أهنا مسخرة للحدث ال طواعية هلا فيه وال اختيار.

[ 38]مريم:  ﴾ۈ  ۈۆ    ۆڭ   ۇ  ۇ﴿وكام يف تكرار السني يف قوله: 

ثالث مرات، مع ما لصوت السني من اهلمس الذي يوحي برقة اللفظ ونعومته مما 

ع أبيه من اللني والشفقة والعطف م - السالم عليه-يتالءم مع حال سيدنا إبراهيم 

 وشدة اخلوف عليه من الكفر وجزاء الكفر من الطرد والبعد عن رمحة اهلل تعاىل.

الشتقاقية ليضفي إيقاعًا موسيقيًا من خالل تناسقات ويأيت تكرار الكلامت ا

إنسيا( مع  ــ منسيا ـصوتية تتوازى عّب تكرار ألفاظ متجانسة صوتيا مثل: ) نسيا ـ

ما يدل عليه الصوت من أثر يف حتمل الشدائد واملكروه الذي حدث للسيدة مريم، 

پ   پ   پ   ٻ   ٻ  ٻ  پ ﴿عليها السالم. ومن ذلك التكرار يف قوله تعاىل 

 فعلهبعد  (ڀ )حيث نلحظ أّن جميء املصدر [ 8، 2]مريم:  ﴾  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ
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قد أضفى صوتًا عذبًا نشأ من تكرار هذين اللفظني املتقاربني واملتصلني  (ڀ )

 بجذر اشتقاقي واحد.

وخطرات جتول يف وقد يلجأ للتكرار للتعبري عن حالة نفسية يعيشها املرسل 

( عىل لسان إبراهيم، عليه السالم، يوحي بمدى خوفه أبت عقله فتكرار: )يا

وشفقته ورأفته بأبيه ، كام يوحي بإظهار بنوته له، وأنه بمقتىض تلك البنوة يرجو له 

 اخلري والسالمة والنجاة بنفسه من املهالك ومن كل ما يؤذيه.

)مريم( مل يرد بطريقة اعتباطية، أو بمعزل عن  وهذا التكرار الظاهر يف سورة

ملعنى، بل ينبغي أن ينظر إليه عىل أنه وثيق الصلة بالتشكيل الصويت الذي هيدف ا

 لتحقيق الغرض املسوق له الكالم، كام سبق بيان ذلك.
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 املبحث الثالث
 الصوتي يف جزاء املتحمث عنهمالتناسق 

لصويت يف سورة )مريم( جيد أن أثر الصوت يظهر بصورة يتأمل التناغم ا الذي

بينة يف حتقيق الغرض املسوق له الكالم، سواء أكان يف بيان صفات املتحدث عنهم 

كام سبق بيانه، أم يف جزاء املتحدث عنهم كام سيتضح يف هذا املبحث؛ إذ التعبري عن 

دث عنه، ومن هنا يظهر اجلزاء يرتبط ارتباطا قويا بالتعبري عن صفات وأعامل املتح

 أثر التناسق الصويت جليا يف تقرير جزاء املتحدث عنهم  سواء يف اخلري أو الرش.

فمن يتأمل النص القرآين يلحظ أن احلرف حيمل قيمة تعبريية موحية ذات 

جرس خاص له ظل وإحياء ويشيع منه نغم صويت له صدى وإيقاع  يتناسب 

 عنه.ويتناغى مع اجلزاء املراد التعبري 

فمثال جتد أنه يف بعض املواضع يتناغم صوت حركة الياء مع حركة النفس يف 

اهلل  اهلدوء والسكينة وإشاعة جو من الطمأنينة واالستقرار النفيس كام يف خطاب

من يسمع تالوة هذه اآلية يعيش و [26]مريم:  ﴾ٻٻ ٻ ٱ  ﴿تعاىل ملريم،

 -الكّسة الطويلة يف: )كيلت حركة السكينة واهلدوء املنبعث من أصوا جو

قري( وعند التأمل يف إيقاع هذه الكلامت نجدها ذات إيقاع هادئ ورخي  -ارشيب

 مما يؤكد أن تتابع أفعال األمر هنا جاء ليبث الطمأنينة والسكينة.

ًا يف أكثر اآليات التي يشيع فيها  وتلحظ وضوحًا صوتيًا شديدًا ورنينًا مدويِّ

ن قوة إسامع الكلامت، وجيعل لآلية إيقاعًا يتواءم صوت النون، وذلك يضاعف م

 [18]مريم:  ﴾   ٺ  ٺ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ ﴿مع جالء معناها، تأمل قوله تعاىل: 

حيث نجد لصوت الغنة املصاحب للنون إيقاعًا حانيًا ينسجم مع احلنّو من لدن اهلل 

 اللطيف املمنوح ليحيى، عليه السالم.

يدل عىل شدة الصوت وقوته، مما يتناسب مع  كام أنك جتد يف بعض املواضع ما
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 ژ ڈ ڈڎ ڎڌڌ ﴿اجلزاء املراد التعبري عنه، كام يف قوله تعاىل: 

: االستفزاز والتهييج وشدة اإلزعاجفاألزّ  ﴾ژ ڑ
(1)

. ومنه: أّز املرجل أّزا 

وأزيزا إذا غال واشتدَّ غليانه حتى يسمع له صوت، وأّز اليشء حركه شديداً 
(2)

 ،

«كان يصيّل وجلوفه أزيز كأزيز املرجل»ما يروى أّنه عليه الصالة والسالم: ومنه 
(3)

 

ومجيع ذلك يدل عىل احلركة واهليجان. ونلحظ أن جمئ اهلمزة يتناسق مع دقة املعنى 

املراد التعبري عنه، فتؤزهم: بمعنى تقلقهم وتزعجهم، وتكرار حرف الزاء حيدث 

اهنا، وهو يتناسب مع أزيز الشياطني وما صوتًا يشبه أزيز القدر إذا اشتد غلي

توسوس به يف صدور أوليائهم، وما حتدثه من اضطراب وتناقض. ومن يتأمل 

الداللة اللغوية السابقة هلذه الكلمة جيد أّن: تؤّزهم أّزا؛ بمعنى: هتّزهم هّزا ولكن 

هذا ألهنا أقوى من اهلاء و»حرف اهلمزة التي هي أخت اهلاء،  النص القرآين اختار

املعنى أعظم يف النفوس من اهلز، ألنك قد هتز ما ال بال له كاجلذع وساق الشجرة 

« ونحو ذلك
(4) 

وعىل ذلك فتأزهم أقوى من هتزهم، وأزه أبلغ من هزه
(5)

، فالتعبري 

هنا حيكي ويرسم مشهدًا يمتلئ باالضطرابات والوساوس التي جتلب هبا  باألزّ 

فوسهم تغيل هبا وتطفح، وهذا اللفظ يصور الشياطني عىل أوليائهم حتى جتعل ن

وجيسم العالقة بني الشياطني وأوليائهم، فإرصارهم وسعيهم إلضالل بني آدم 

يشبه املاء يف املرجل الذي يغيل فيسمع له أزيز من شدة الغليان، وهذه الصورة 

السمعية والبرصية يصورها هذا اللفظ للمتلقي كي يفهم حقيقة الشياطني وما 

 لبني آدم. يضمرون 

                                       
 .، مادة )أزز(18/299هتذيب اللغة، ينظر: ( 1)

 مادة )أزز(. 5/898عرب، ينظر: لسان ال( 2)

، وإسناده قوي وصححه ابن خزيمة وابن 255( والرتمذي يف الشامئل ص 893رواه أبو داود برقم )( 8)

 .296/ 2، وقال: صحيح عىل رشط مسلم، ينظر: فتح الباري 263/ 1حبان واحلاكم 

 .136/ 2 ،اخلصائص ( 3)

 .(أزز)مادة  19ينظر: املفردات يف غريب القرآن، ( 5)
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يتناسب مع جزاء من استسلم للشيطان وتركه  (ژ ) يفكام أن اختيار اهلمزة 

ال يستطيع أن و ،لك من أمر نفسه شيئايتحكم فيه ويف عقله وفكره، فهو ال يم

يفرق بني عبادة ما ال  مما جعله ال حق ظاهر، وما هو باطل جيل يفرق بني ما هو

 ادة اهلل الذي بيده كل يشء؛ إذ سياق اآلية:فسه نفعًا وال رضًا، وبني عبيملك لن

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ    چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃچ چ  چ﴿

بينام  ،هذا. [98 - 91]مريم:  ﴾  ڍ ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ

ی  ی  ی  ی  جئ   ﴿:أنه جاء التعبري بقوله مريم السيدة جتد يف خطاب

 . [25]مريم: ﴾ىئحئ  مئ  

فتحرك، وكل من خّف  ء فاهتز، أي حركته: حتريك اليشء وهززت اليشفاهلزّ 

ألمر وارتاح له فقد اهتز له. وأخذته لذلك األمر هزة: أي أرحيية وحركة، واهتّز 

النبات أي حترك لنضارته، واهتزت األرض: أي حتركت وأنبتت. واهلز واهلزيز: 

هو حتريك اإلبل يف خفتها وقد هزها السري وهزها احلادي: أي حتركت يف سريها 

ئهبحدا
(1)

. 

تتدفق الدالالت واملعاين، فاهلز حركة  (اهلزّ )وعند الـتأمل يف استخدام كلمة 

تتميز باخلفة والّسعة، وتتسلل إىل نطاق الشعور لتتسم باألرحيية واحليوية، بل 

وحتمل دالالت عاطفية يفّسها اهتزاز اإلبل للحداء، واهتزاز القلب لسامع 

 مريم عليها السالم حتمل السيدة اباألصوات احلسنة، وهي هنا يف سياق خط

الذي وقع عليه اهلز حييا وينبت فيسقط  فاجلذع والتكريم،معاين احلياة والبرشى 

 التمر والرطب.

والتعبري باهلّز يتناسب مع حال السيدة مريم وما هي فيه من ضعف خاصة يف 

، ةلطلوب هزه وهو اجلذع، أي أصل النخحالة املخاض، كام أنه يتناسب مع امل

                                       
 ، مادة هزز.5/328، ولسان العرب، 898ينظر: املفردات يف غريب القرآن، ص( 1)
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وهذا ال يتأتى هزه بقوة أو شدة، وإنام يقع هزه ضعيفًا لقوته ومتاسكه وثباته يف 

مما يدل عىل  ز واقعًا عىل اجلذع وكأنه صار أداة للهزّ ــاء اهلــاألرض؛ ولذا ج

 صعوبته وقوته.

[ 25]مريم:  ﴾ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ ﴿وتأمل قوله تعاىل: 

ى التاءين( بتخفيف السني وحذف إحدجئ)جتد الفعل
(1)

واألصل تتساقط  

واإليقاع الصويت للفعل بعد حذف إحدى تائيه يشري إىل قرص املدة ورسعة الزمن 

الذي يتطلبه سقوط الثمر وهكذا نلحظ أن النّص القرآين )حيذف من الفعل 

للداللة عىل أّن احلدث أقل مما مل حيذف منه وأن زمنه أقرص ونحو ذلك فهو يقتطع 

عىل االقتطاع من احلدث( من الفعل للداللة
(2)

. 

ڳ    ﴿وتأمل التناسق الصويت بني جزاء املؤمنني وجزاء الكافرين يف قوله تعاىل : 

فكلمة [ 96، 95]مريم:  ﴾  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ  ں ں  ڻ     ڻ  ڻ

بجرسها ومعناها حتكي صورة اإلكرام والتبجيل، وفيها تشبيه حالة املتقني  (ڱ)

ں ں   ﴿دون لإلكرام والتبجيل، وترسم اآلية بحالة وفود امللوك الذين يغ

صورة مهينة حلرش املجرمني، فالسوق من: )ساق النعم،  [96]مريم:  ﴾  ڻ     ڻ  ڻ

فانساقت(
(3)

، فاملجرمون يساقون كالدواب واألنعام التي ُتساق إىل املاء عطاشًا، 

الم من فانظر إىل التضاد وما حيدثه من تناسق صويت حيقق الغرض املسوق له الك

الداللة عىل غاية اإلكرام والتبجيل واإلنعام للمؤمنني، وغاية اإلهانة والتحقري 

 للكافرين.

التناسب والتالؤم والتناسق الصويت بني )مريم(  ومما جتده واضحًا بينًا يف سورة

                                       
البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة،  ، و819/ 2ابن اجلزري،  النرش يف القراءات العرش، ينظر:( 1)

 .2/68، النشار

 .11ص  فاضل السامرائي، بالغة الكلمة يف التعبري القرآين، (2)

 الغة، مادة سوق.أساس الب( 8)
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 مما يعد مظهرا من مظاهر اإلعجاز الصويت يف القرآن الكريم.الصفات واجلزاء 

وطلع  [89]مريم:  ﴾ ڀ  ڀ﴿اهلمزة يف قوله تعاىل:  تأمل ما يضفيه صوت

اليشء بمعنى: ظهر عليه واعتاله
(3)

، فصوت اهلمزة يناسب بمشقته مشقة من 

حياول صعود اجلبل الشامخ يف ذراه وهذا املعنى ال يتصور لو قيل ادعى الغيب 

 وقد اعتمد [89]مريم:  ﴾  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ    ٺ ﴿ونحوه ؛ ولذا جاء بعده قوله: 

حتى يتحقق التناسق الصويت بني جزئي الكالم،  ،أيضا عىل مهزة أم يف االستفهام

كام جاء اإلنكار عليهم يف عدم علمهم بالغيب أو وجود وعد وعهد بعدم عذاهبم 

ٿ  ٿ  ٹ     ٿٿ ﴿مما يتناسب ويتالقى مع اجلزاء املرتتب عىل ذلك بقوله: 

قوة  فانظر إىل [99، 88]مريم:  ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

مزة يف االستفهام مما يتناسب مع قوة اهل ،(ٿ) الصوت وشدة الردع يف قوله

فزيادة السني مع ما فيه  (ٿ)الصوت يف قوله: كام جتد القوة يف  ،وقوة اإلنكار

من صفات يدل عىل قوة الكتابة وتأكيدها، وأن هذا االدعاء الذي قالوه سيجزون 

ء، بل إن العذاب سيزداد ويمتد إىل ما ال هناية كام يفهم عليه دون أن ينقص منه يش

، (نمد)ه الالم التي عّدت الفعل وانظر إىل هذ ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ﴿من قوله: 

، حيث حولت هذه (نمد له)و (نمده)يتعدى بنفسه، ولكن هناك فرق بني وهو مما 

فضاًل عام فيه من الالم املّد من التكريم والعون إىل اإلهانة والعذاب، ومد العذاب 

)مريم(، فضاًل عن ذلك يتالقى مع الشدة  تناغم صويت يتالقى مع فواصل سورة

 ؛ناغم والتناسب الصويت يف السورةوالقوة املوجودة يف الصفات، مما يدل عىل الت

   ٿٿ ﴿نظرًا ألن اجلزاء من جنس العمل عاملهم اهلل بجنس عملهم فقال تعاىل و

ومن يتأمل يف التدفق  ،  [88]مريم:  ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ 

ا ـنمدُّ ـ)الصويت يف  يستشعر امتداد العذاب وتدفقه بحيث ال ينقطع، فكام كان  (مدَّ

                                       
 .(طلع)، مادة 286/ 9ينظر: لسان العرب ( 1)
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 عملهم التامدي يف الطغيان يف الدنيا جاء عذاهبم ممتدًا يف تواصل وامتداد ال ينقطع.

ژ ﴿وقوله:  [25]مريم:  ﴾ی ی ﴿وتأمل ما يوحيه حرف الزاي يف قوله:

فحرف الزاي من احلروف األسلية ألنَّ مبدأها أسلة اللسان [98]مريم:  ﴾ڑ
(1)

 

وهو يقوم عىل االهتزاز الصويت وارتباطه باألصوات الشديدة كاهلمزة، يميزه بحدة 

، يتالقى مع تضعيف عني الكلمةخاّصة جتعله يوحي بالشدة واحلركة املضطربة، مما 

ٱ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    ﴿قوله:  وهذا يتالقى مع اجلزاء املنصوص عليه يف

من امتداد الصوت مما  (تساقط)وما يف املد يف:  [26، 25]مريم:  ﴾ ٻ  ٻ  ٻ

 –يتناسب ويتناسق مع امتداد اجلزاء وكثرة الرطب التي نزلت عىل السيدة مريم 

ولذا مل يأت التعبري مثال بكلمة: تسقط أو تقع أو تنزل. مما ال حيقق  – السالم عليها

الصويت املراد والذي به يتحقق كثرة الرطب وامتداد نزوله وتتابعه وعدم  التناسق

 (تساقط)يتالقى مع القراءة األخرى يف:  (يهزّ ) قطاعه. فضاًل عن أن التشديد يفان

اَقطْ ﴿ مة قراء املدينة والبرصة والكوفةحيث قرأ عا بالتاء من تساقط وتشديد  ﴾َتسَّ

إحدى التاءين يف  تدغمأطبًا جنيًا، ثم قط عليك النخلة رالسني، بمعنى: تتسا

ي إليك كذلك وجهوا معنى الكالم إىل: وهزّ  الذين قرؤوا ، وكأنّ تشدداألخرى ف

اقط النخلة عليك رطباً بجذع النخلة تّس 
(2)

. 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ﴿وتأمل التناسب الصويت بني الصفات واجلزاء يف قوله تعاىل:   

ڄ     ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  ڤ  

                                       
 .63ص  إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية،( 1)

)َتَساَقط( بفتح التاء  قرأها حفص )ُتساقِط( بضم التاء وَتفيف السني وكّس القاف، وقرأها محزة:( 2)

اَقط( بياء مفتوحة وتشدي د السني وفتح القاف، ووافقه والقاف وَتفيف السني، وقرأها يعقوب: )َيسَّ

اَقط( بتاء مفتوحة وتشديد السني وفتح القاف ، ومعهم شعبة يف أحد الوجهني، وقرأها الباقون: )َتسَّ

 .شعبة يف الوجه الثاين له

 .2/68البدور الزاهرة،  ، و2/819ينظر: النرش يف القراءات العرش، 
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چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

يف  ﴾ٺ ﴿حيث جتد أن التعبري جاء أوالً بـ  .[68، 66]مريم:  ﴾  ڌڍ   ڍ  ڌ   

حيث إن اختيار مادة حروف ﴾ٹٹڤ﴿وقوله:  ﴾ٺ ٺ ﴿قوله: 

مما يظن أنه األنس مما يدل عىل أن اإلنسان قد آنس واطمأن بغريه من بني جنسه، 

دون أن يقال مثاًل: ويقول الكافر، أو ويقول ، وى هبم، ويغرت هبم، ويلهو معهميتق

ن والثقة املوجود يف العبد أو نحو ذلك مما ال يعطي داللة األنس بالغري، واالطمئنا

ولذلك جتد التناغم والتناسق الصويت بينا يف جزاء ذلك اإلنسان املغرت  ،مادة األنس

 ،فضاًل عن أن يغرت أو يأنس بغريهأنه خلق وحيدًا، ومل يك شيئا يذكر،  بتذكريه أوال

عىل حرشه وإحضاره حول جهنم جاثيا  (فوربك)يأيت اجلزاء املؤكد بالقسم:  ثمّ 

عىل ركبتيه، ثم التأكيد عىل عدم النارص أو املعني ممن كان يأنس هبم، أو يغرت هبم، 

أي أمل يف  قواهم وأشدهم حتى ال يبقىوأن اهلل تعاىل سينزع من كل شيعة وفرقة أ

 ممن اغرت هبم. نرصة أو معونة 

مكام أنك جتد أن األفعال: ) م -لنحرشهنَّ ( ترسم بجرسها لننـزعنَّ  - لنحرضهنَّ

مالمح املشهد وتزيده حّدة وشدة وقد جاءت عىل هذا النسق البديع وهي عىل 

ور جاءت اآلية ببيان صال هذه من صورة وكل النـزع،-اإلحضار -الرتتيب: احلرش

 ما يصاحبها.

 فعملية احلرش تصاحبها صورة مجع املكذبني والشياطني يف صعيد واحد. -  

كب حول جهنَّم. -    وعملية اإلحضار تصاحبها صورة اجلثو عىل الرُّ

عملية النّزع تصاحبها صورة أخذ العتاة الشداد من بني املحرضين لتميزهم بشدة و -  

 العتو والفجور.

ذه الصور؛ احلرش، ثم اإلحضار، ثم النـزع، تلقي يف سطر واحد بينام اخليال وه

نفسه يكاد يستغرق مدى أطول يف تصور ذلك مرحلة بعد أخرى، وكل هذا يتالقى 
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، كّب واملغرت بمن معه من بني جنسهمع الصفات املذكورة هلذا اإلنسان املكذب املت

م وعند تأمل صيغ هذه األلفاظ ملن -)لنحرشهنَّ ( نجد الفعل لننـزعنَّ  -حرضهنَّ

املضارع الذي يدل عىل التجدد واحلدوث، واملؤكد بالالم والنون املشددة، حيدث 

جرسا وضغطا عند النطق هبا، وهذا اجلرس الغليظ  يشري إىل القوة والعنف اللذين 

 يسودان جو اآلية، ويمدنا بإيقاع صويت يتناسق فيه اجلزاء مع الصفات.

اإ)وتأمل كلمة  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ﴿يف قوله تعاىل:  (دَّ

جتدها مصورة بجرسها وبمعناها األمر الفظيع املنكر، الذي  [98، 99]مريم:  ﴾ۇ

تقشعر منه القلوب؛ فاألّد واإلّدة، األمر الفظيع العظيم والداهية الكّبى
(1)

. وهذا 

يم الذي ادعاه اللفظ تصاحبه جلبة وقّوة وهي حتاكي بجرسها فظاعة املنكر العظ

 املرشكون من نسبة الولد إىل اهلل تعاىل.

ۆ  ۆ ﴿وتأمل األلفاظ التي حتاكي شدة جرمهم يف قوله تعاىل 

[ 81، 89]مريم:  ﴾   ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې

كلها ألفاظ جمسدة بجرسها، هلذه املخلوقات  (ُ وَترّ  ـوتنشق ـ ـيتفطرنَّ ـ)فاأللفاظ: 

( حتى ليخّيل للقارئ أّن احلياة تدّب فيها واجلبال واألرض، السامء،) :اجلامدة

فتتفاعل ومتوج باحلركة فهي تتفطر وتتصدع وَتّر من هول ما يدعيه املرشكون من 

جرس األلفاظ، وإيقاع العبارات »وهكذا نلحظ أنَّ  نسبة الولد إىل اهلل تعاىل.

«غرية واالنتفاضيشارك ظالل املشهد يف رسم اجلو، جو الغضب وال
(2)

 تأملو.

التناسق الصويت احلادث من التضاد والتقابل بني صفات السامء وصفات األرض، 

وصفات اجلبال حيث ذكر لكل واحد من الصفات ما يناسبه من جهة، ويقابل 

الصفة األخرى فيام يقابله من جهة أخرى.. فالسموات يتفطرن، واألرض تتشقق، 

                                       
 .   8/81،  ينظر: لسان العرب( 1)

 .3/2829 سيد قطب، ،يف ظالل القرآن( 2)
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هلول والفزع الذي حدث ألقوى املخلوقات يتناسب واجلبال َتر هدا.. كل ذلك ا

تعاىل اهلل عن ذلك  -مع فظاعة وشدة وعظم ما قاله الكفار حينام نسبوا هلل الولد 

 ع يتناسب مع ما حدث هلذه األجرام.الشني العظيم القول فهذا –علوًا كبريًا 

رة وأشري هنا إىل أّن فواصل اآليات يف صفات املتحدث عنهم وجزائهم يف سو

مريم تتنوع باختالف مضمون اآليات املتتابعة، مراعى فيها املعنى والسياق وجو 

بتنوع اجلو  القرآنية،والفاصلة  ،القّص ورسد األحداث، فتنوع اإليقاع املوسيقي

واملوضوع يبدو جليًا يف هذه السورة حيث تأتلق صوتيا مع ما يدل عليه 

الكالم.
(1)

ٻ   )هكذا:  السالم، فتسري الفاصلةهام، فهي تبدأ بقصة زكريا وحييى علي

 .(...   چ .. ڤ.. ڀ ..  ٻ  ٻ  پ  پ

 عىل النظام نفسه. السالم، فتسري الفاصلة وتليها قصة مريم وعيسى عليهام

 .(...  ک ...  ڈ ...  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ)

 لفصلاب، لتقرير حقيقة عيسى بن مريم، وإىل أن ينتهي القّص، وجييء التعقي

بحرف امليم  يف قضية بنوته فيختلف نظام الفواصل حيث تطول الفاصلة، وتنتهي 

: عىل النحو التايل ،الوقف ال بالياء املمدودة الرخيةأو النون املستقر الساكن عند 

   ېۉ  ۉۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ڭ  ڭ  ڭے  ۓ  ۓ  ڭ﴿

 .﴾...   ې      ې  ې  ى  ى  ائ    ائ        ەئ

فاصلة د السياق إىل القصص عادت الحتى إذا انتهى التقرير والفصل وعا

ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڤٹ   ٹ  ٹ  ڤ ﴿ الرخية املمدودة عىل هذا النحو:

 اآليات. ... ﴾  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ

ري قام، يتغحتى إذا جاء سياق احلديث عن املكذبني وما ينتظرهم من عذاب وانت

ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې  ې  ې    ﴿عىل هذا النحو:  فاصلةاإليقاع املوسيقي وجرس ال

                                       
 .119ينظر فصل: التناسق الفني يف القرآن، يف كتاب: التصوير الفني يف القرآن، سيد قطب، ص ( 1)
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ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ     ىې  ى

 .... اآليات﴾  ېئ  ىئ

ے ے ﴿ ويف موضع االستنكار الفظيع يشتد اجلرس والنغم بتشديد الدال:  

ٴۇ   ۋ  ۓ ۓ ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   

 .اآليات...  ﴾ۋ   ۅ  ۅ

وهكذا يسري اإليقاع املوسيقي يف السورة وفق املعنى واجلو؛ ويشارك يف إبقاء »

الظل الذي يتناسق مع املعنى يف ثنايا السورة، وفق انتقاالت السياق من جو إىل جو 

«ومن معنى إىل معنى
(1)

 . 

 

 

                            

                                       
 .3/2891يف ظالل القرآن، ( 1)
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 املبحث الرابع
 سق الصوتي يف ختام السورة وصلته باملطلع واملدقصمالتنا

الذي يديم النظر يف ختام سورة مريم جيد أنه يتناسق مع مطلعها ومقصدها 

 تناسقا بينا ، وهذا ما يظهر جليا يف اآليت:

 أوال : التناسق بين ختام السورة ومطلعها:
أكان  يظهر التناسق الصويت بوضوح بني ختام سورة: )مريم( ومطلعها سواء

 تناسقًا معنويًا أم لفظيًا، وذلك عىل النحو التايل:

 التناسق المعنوي: - 4
الذي يدقق النظر يف ختام سورة مريم جيد أن التناسب املعنوي بينه وبني املطلع 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ  پ  پ   پ  ﴿: يظهر بدءا من قوله تعاىل

فهذا يتناسب [ 88، 86]مريم:  ﴾  پڀ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   ٺ

وقوله:  [2]مريم:  ﴾   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ ﴿: له تعاىل يف مطلع السورةمع قو

 . [8]مريم:  ﴾   ڎ   ڎ   ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک ﴿

ٱ  ٻ  ٻ   ﴿ فاإليامن والعمل الصالح الوارد يف ختام السورة يف قوله:

؛ إذ ﴾ٻ   ٻ  ٻ  ﴿مما يتناسب مع ذكر الرمحة يف قوله:  ﴾ٻ  ٻ

عمل الصالح من مسببات الرمحة ودواعيها، وكأن ختام السورة بيان اإليامن وال

يامن والعمل عن أن اإل وتعليل لسبب الرمحة املنثورة يف ثنايا السورة، هذا فضالً 

سبب القرب إىل اهلل تعاىل مما يتحقق معه إجابة دعاء سيدنا زكريا عليه  االصالح مه

 ها السالم.السالم ، وإزاحة اهلم عن السيدة: )مريم( علي

مما يتوافق مع دوران  ﴾پ پ پ پ﴿كام أن ذكر الرمحن والود يف قوله: 

السورة عىل الرمحة من أوهلا إىل آخرها كام سبق بيان ذلك يف أكثر من موضع، كام 

يتالقي مع الود الذي حققه اهلل لسيدنا زكريا بإجابة دعوته وإعطائه الولد رغم كّب 
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لتي يتحقق معها الولد يف املعتاد، وإعطائه آية عىل سنه وانقطاع األسباب العادية ا

صدق تبشري املالئكة له بالولد، كام أن الود يظهر أيضًا يف جانب مريم عليها السالم 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ﴿يف أكثر من موضع كام هو بني يف قوله تعاىل:

ٱ  ٻ  ٻ  يئ   ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  ىئ 

 .[26-23]مريم:  ﴾ ٻ

يظهر التناسب  ﴾  ڀ ڀ ڀ ٺ   ٺ   ٺ﴿ويف قوله تعاىل: 

والتناسق بني التيسري والبرشى وما هو ظاهر يف مطلع السورة من البرشى بالولد 

دة: حييى، لسيدنا: زكريا، عليه السالم، والسيدة: )مريم( عليها السالم، وتيسري وال

املتحدث عنهم يف كام أن التقوى تتناسب مع صفات  ،وعيسى، عليهام السالم

النصف األول من السورة، وما تدور عليه صفات املتحدث عنهم من إيامن وتقوى 

وعمل صالح، كام هو بني يف صفات سيدنا زكريا وحييى، عليهام السالم، والسيدة: 

مريم، عليها السالم، وصفات سيدنا عيسى وإبراهيم عليهام السالم، فكل هؤالء 

 فاهتم.متثل التقوى صفة رئيسة من ص

 التناسق اللفظي: - 3
جاء التناسق اللفظي بني ختام السورة ومطلعها متمثال يف اإلمجال والتفصيل يف 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ﴿قوله تعاىل: 

ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  

 ٱ  ﴿قوله: في ف[ 89-86]مريم:  ﴾ڦ  ڄ  ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

بام يستلزمه  (الذين)اسم املوصول  نلحظ أنَّ  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

من علم املخاطب بالصلة هو؛ إمجال ملا فصل من قصص األنبياء يف السورة بدءاً 

عليهم  سى وإسامعيل وإدريس،من زكريا وحييى ومريم وعيسى وإبراهيم ومو

 ية.( يف اآلالذين)كل هؤالء ممن يشملهم اسم املوصول الصالة والسالم، وعىل نبينا
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من إهبام مما  هوما في ( ً ، ركزا، من أحد  ، قرن  ، قوماً وداً )كام أن التنكري يف قوله: 

 يف السورة سواء يف الرمحة أو يف العذاب.يقابل التفصيل املذكور قبل ذلك 

 ثانيا : التناسق بين ختام السورة ومقصدها:
مقصدها؛ إذ  معناسقا أنه يتناسق تالذي يدقق النظر يف ختام سورة مريم جيد 

املقصد الرئيس يف السورة قائم عىل الرمحة يف األول، وهي رمحة مطلقة بدءًا من 

ڎ  ڎ   ﴿إىل قوله تعاىل:  [2]مريم: ﴾   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ ﴿قوله تعاىل: 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

فكل ما ذكر يف هذا [ 59]مريم:  ﴾  ڻں   ں  ڻ    ڻ     ڻ         ڱ   ڱ  ڱڱ

اجلزء إنام هو قائم عىل الرمحة املطلقة يف كل مراحل املتحدث عنهم من صفات 

وعمل وجزاء، فمثاًل يف قصة موسى عليه السالم جتد أن اهلل تعاىل جتنب ذكر كل ما 

أمه  فيه شدة مما ذكر يف غريها من السور، فلم يذكر هنا اإللقاء له يف اليم، أو خوف

عليه، أو رصاعه مع فرعون وقومه، أو خروجه من بلده خائفا يرتقب، أو غري ذلك 

مما فيه شدة وقسوة عىل سيدنا: موسى، عليه السالم، مما ال يناسب الرمحة املمتدة 

 واملبثوثة يف سورة مريم عليها السالم.

وله تعاىل: واملقطع الثاين من السورة قائم عىل اإلنذار والعذاب ، وهذا يبدأ من ق

إىل [ 58]مريم:  ﴾   ۓ  ۓ  ڭ  ےہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ے﴿

ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ﴿قبيل اخلامتة عند قوله تعاىل: 

 .[85، 83]مريم:  ﴾  ىئ

وما ذكر من مقصد السورة يف املقطعني يتناسب مع خامتتها؛ إذ اخلامتة أيضا 

ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ  ﴿قائمة عىل مقطعني، األول رمحة يف قوله:

والثاين  ﴾ٺ ٺ  ٺ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ﴿عذاب يف قوله: 
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وهذا مما يدل عىل مدى التناسق والتناسب بني ختام سورة:  ﴾  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ

 )مريم( ومقصدها مما ال جتد له نظريا يف غري القرآن الكريم.
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 ـ اخلامتـ
هذه الدراسة تفتح الباب للنظر إىل األسلوب القرآين من زاوية مهمة يف     

الدرس البالغي وهو تنوع الصوت القرآين وأثر التناسق الصويت يف اإلعجاز؛ مما 

رب ، ومن َثم يوجد له نظائر يف كالم الع جيعل التعبري القرآين نسيجا وحده ال

 .وصل إىل حد اإلعجاز

لك عىل وبعد االنتهاء من دراسة التناسق الصويت يف القرآن الكريم وتطبيق ذ 

، يتضح الكثري من النتائج التي يمكن رصدها وتسجيلها ، ومن سورة: )مريم(

 ذلك: 

الكريم فهو اللبنة أن للصوت اللغوي أمهية كّبى يف دراسة النّص القرآين  -

 األساس املكونة للكلامت واجلمل.

دقة اختيار القرآن الكريم لألصوات من حيث سهولتها وحسن ائتالفها  -

 وإحساس الذوق بجامهلا وعذوبة جرسها.

جتسيد األصوات للمعاين املعّّب عنها يف القرآن الكريم جاء يف دقة متناهية  -

 وتفصيل معجز.

لصوت من أنواع التصوير الفنّي يف القرآن الكريم وهي تعد املحاكاة هبيئة ا -

  رّس من أرسار اإلعجاز الصويت له.

تكرار الرمحة يف سورة: )مريم(، أكثر من غريها من سور القرآن الكريم مما  -

 يتناسب مع مقصد السورة وغرضها. 

بني معاين الرمحة والتكريم وصفات وهيئات احلروف يف  الصويت التالؤم -

 ة.السور

ظهور أصوات املد كصوت رئيس يف سورة )مريم( مما يتناسق مع الرمحة  -

 املبثوثة يف ثناياها.
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حيتاج إىل أكثر من دراسة،  (التناسق الصويت يف القرآن الكريم)ومع ذلك فإن: 

 متخصصة تتناول عىل سبيل املثال:

 .الكريم القرآن إعجاز يف معني صوت أثر بيان –

 .الكريم القرآن إعجاز يف النّب أو التنغيم أثر بيان –

 .املراد املعنى أداء عىل القراءات يف الصوت اختالف أثر بيان –

رقيق أو مهس أو جهر يف أداء املعنى ت أو تفخم من احلروف صفات أثر بيان –

 املراد وصلة ذلك باإلعجاز.

آين إىل غري ذلك من الدراسات التطبيقية املتنوعة التي هتتم بالصوت القر      

 وربط ذلك باإلعجاز.
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