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 فصلية، العربية وآدابهامجلة الجمعية اإليرانية للغة 
ش/ . ىـ 1396 صيف، 43لـالعدد ا، محكمة ةيعلم

 23-40 م؛ صص 2017

 سورة آل عمران االنسجام الصوتي في خواتمجمالية 
 3مهريزي زاده محسن زارع ،2حسن ساقي آلني ،1خليل باستانسيد 

 العالمة الطباطبائي ـــ طهرانامعة يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبك مشار أستاذ . ٔ
 العالمة الطباطبائي ـــ طهرانجبامعة يف اللغة العربية وآداهبا  توراهكطالب د . ٕ
 توراه يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة العالمة الطباطبائي ـــ طهرانكطالب د . ٖ

 03/08/1395: البحث خ قبوليتار     80/12/1394: البحث خ استالميتار 

 صالملخ  
 ةيـبأشم وحيیـوقّوتـ؛و و  یبشـّدة اعع ـ وحيیـاالنسـاام اماـا و و  یعل ساعدیراره كإّن ورود حرف وصوت خاص وت

إّن  .یقـّوة ودـّدة يف أداا اعع ـ دمّـا زادت األلهتـاظ ا ـروف وصـهتا ا دیـاألمـر وخاامتـ؛و وتت اسـب  ـحله ا الـة مـ   و 
تتــألا ااــواا مــف ا ــروف خ اتیــخــواا اآ اايوال ســ میر كــرئيســاً يف عبــارات ال ــرآن ال  ــاً كر  ثّــلظماالنســاام اليتــو  
 یر یــو  دیــم طعــي تفــاخر العبــارات مــف خــالل علــم التاو  جي ســكب ــّوة األمــرو خهــي   ااضمــاإل یوالعبــارات الباعثــة علــ

 یواعع   اعیيف اإل ّوةال  و حله ویقّویة امرس ت اسب اعوقا واعع  األذن یالوق  عل دةیقّویة دد مجالً  اعتأمل خيها،
بعضــها مــ  بعــو علــ  وخــ   بيــكلة م هــا وصــهتا ا وتر كاعتشــ ا ــروف یلاــات اععتاــدة علــكنابعــة مــف أصــوات ال

االنساام اليتو  يف خواا  ةيضماول دراسة مجال لي،ي حلا البحث مف خالل اع هج الوصهتي ـ التحل .دیقاعدة التاو 
االنسـاام  یائج تـدل علـاالنسـاام اليتـو و وال تـ ةيـمجال يـنلتب وصـهتا اسورة آل عاران بإحيتـاا األصـوات  اتیآ
 .دیقواعد التاو  ةیلرعا هايمجالّية خ وجود مواق  یأّّنا تدل عل ااكاألصوات وامال م  دالال اا يف ااواا   نب
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 المقدمة
. ی بــ  ا  ــول اللســانية الةا يــة واععاصــرة بتســايات خمتلهتــة يف بــل ورد مســتحد اً  مهتهومــاً  االنســاام لــي 

صـــرخياً أو رمویـــاً و ور ـــا یـــجز الـــ   اع ســـام  ليكاالنســـاام مـــف التشـــاب؛ الـــدال  أو مـــف الت اســـب الشـــ
ونــات اليتــوتية للــ   الهتــ ، كامــل والــةاب  بــن اعكونــات اللغــة اليتــوتية أي التكاماــا  مــف خــالل م

 لي واليتو .كل فام يف ال   وتزید انساام؛ الشُتسّبب نوعاً مف ا

مــف  انــة عاليــة يف دراســات علــم اللغــة وتعــدّ كم دراســة االنســاام اليتــو  مــف الدراســات الــ   تــلّ 
 مجاليــــةشــــا كت. أساســــاً يف  ليــــل ال يتــــوصوِّنــــا كلاع ــــا ج الــــ  اعتاــــدت علــــی الدراســــات اللغویــــة 

لااتـ؛ ومجالتـ؛ إ ـر كيف الـرواب  والعالقـات بـن  رمی كالعف درجة التأ ری اماا  لل رآن  يتو االنساام ال
ت تهـــي داللتـــ؛  اـــرد  جامـــداً  خطابـــاً  فكـــ تمل اعســـتویات اليتـــرخية وال حویـــة واليتـــوتية. خاآیـــات ال رآنيـــة

مجاليـة الـ    ،االم عف ظا ر اعع ی وصـراحت؛ بـل ظميـل ال ـارئ إلـی معـان إوـاخية وادـاریة تتبلـور م هـكال
 ال رآين وإعاازیتة الهت ية.

 هـــا ليل ألنّ  الهت يــة ال رآنيـــة دراســـاتال ون مـــف أ ــمّ كـــتاـــواا اآیــات ال دــأ أن الدراســـة اليتــوتية 
باإلوـاخة إلـی  اوشـا عـف اموانـب امااليـة خيهـكويف ال ة جّو اآیـاتيف خهم طبيع جّداً اليتو  یساعد 

نـ  بـن  تشـا اعتل ـيكرمی حيـث یكـال ـرآن الون ع ـد كـالـ  ت شا اإلنهتعاالت ال هتسـيةكمف   اما خيه
ی ااـواا خيـ؛،  موسـيتكتاـل  خ ّـاً صـوتيّاً، ونكـرمی یكـو و ـا أّن ال ـرآن الصـلة و ي ـة خوامتهـاوبـن  اآیـات

 تـــحلوق اعتل ـــي، حـــالوة يف ختثـــری اعالئـــم للاع ـــی امـــو إصمـــاد علـــ  تعـــن الـــ  األصـــوات بســـبب تـــ لا
 .اعت اس ة أو اعت ّوعة أم با روف اعكررة أكان االنساام، سواا

 سئلة البحثأ
لاــــات تــــتالئم مــــ  كســــورة آل عاــــران ب ال رآنيــــة يف ي ــــل ت تهــــی اآإن األســــالة الــــ  نطرحهــــا،  ــــي  

ــاً  ان امــوابكــمضــاون اآیــات وإن    يــا تووــه  ــحله األدوات، رمــوزكدوا ــا ودور ــا   أخاــا  ــي  إصمابّي
 يا یؤ ر علم التاوید علی مجالية االنساام يف خواا اآیات ك ومجاليتها انساام ااواا 
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 السابقة الدراسات
 عدیــدة، بدراســات العربيــة وحفيــ  ســورة آل عاــران اعكتبــة مــف واســعاً  حيــزاً  االنســاام دراســة احتلــ 
اليتــهتات اإلّّيــة ورّ ــا تتوقّــا كالتهتســریي   الداللــة وامانــب جانــب علــ  قتيتــرتا  ــحله الدراســات لكــف

الدراســــات اليتــــوتية ع ــــد ا ــــرف الواحــــد أو اللهتفــــة الواحــــدة دون توســــي  البحــــث إلــــی امَُاــــل ااــــواا 
ومل ی ـــم أحـــد بدراســـة االنســـاام وال فـــام اليتـــو  وداللتـــ؛ ومجاليتـــ؛ بيتـــورة مســـت لة يف واالنســـاام بي هـــا 
ماــ  الوحــدات زاً كــمر واا اآیــات بوصــهتها علــی أســاس علــم التاویــد وعلــی أســاس خــ ســورة آل عاــران
 مّو اآیات. ودالليّاً  صوتيّاً  وت فيااً  اليتغری لآلیات

 رســالة :م هــا دراســات أســلوبية وصــوتية، خه ــاك اعووــوع اعرتبطــة هبــحلا إلــی الدراســات بال ســبة اوأّمــ
لل يــل إلــی  عثاــان إبــرا يماعالــأ  عبــد ألســامة ال حــل" ســورة يف وخ يــة أســلوبيةو  "ظــوا ر بع ــوان  جامعيــة

 دـــعر يف وداللتهـــا اليتـــوتية م. ورســـالة بع ـــوان  "الب يـــةٖٕٓٓدرجـــة اعاجســـتری جبامعـــة ال اـــاح الوط يـــة، 
 جامعــة يف اآداب كليــة اعاجســتری يف درجــة رجــب ل يــل إبــرا يم ميتــطهت  إلبــرا يم صــا " عبدال اصــر

)ســـورة ال ـــور أسموذجـــا(" ل ـــوال  رمیكـــرآن النســـاام يف ال ـــ"اال رســـالة بع ـــوان  م.ٖٕٓٓ اإلســـالمية بغـــزة،
ــــد  ــــر كالــــا، ل يــــل ال ــــوان  "مجلــــة ااامتــــة يف اآیــــات ال م.ٕٚٓٓتوراه، جامعــــة امزائ ونيــــة كرســــالة بع 

 . و... مٜٕٓٓواإلنسانية دراسة أسلوبية" جبامعة ال ااح الوط ية، ل ور  اين حماد مسحان، 

 علم التجويد
دة. خال   ال رآين  و أو أدكال جيّ   و الحلي ضمسف اختيار اععىن وضمسف تيتویره بألهتاظ رمیكال ال رآن إنّ 

عليـ؛ ، اليتورة أي مفهر مف مفـا ر اععـاين أو اللغـة األدبيـة ولكـي یيتـل اعتل ـي إلـی مجالـ؛ الهتـ  واعوسـي يّ 
 حلا العلم یبحث . سبعةات الا راالة  ّلی علم التاوید ومف خالل تدویف ابسبب علم ال راو التاوید. بعلم 

 دعدة علم التاوید، بدراس رمی. ا تمّ كعف خمارج ا روف وصهتا ا وسائر ال واعد يف موووع تالوة ال رآن ال
ن يف ميــدان دراســة ن وال حــویّ جهــود اللغــویّ إّن . و ال ــرااال حویــون واللغویــون و  ممــف علاــاا الســلا، أدــهر 

للاليــل بــف أ ــد « العــن»يف م دمــة كتــاب  تيتــر ارمقــة و بيتــورة متهتر  يف بدایــة األمــر،انــ  كاألصــوات،  
ف موسـی كـ( ولهٕ٘ٛتللاـجد )« اع تضـب»( يف مواو  متهترقة وهٓٛٔتلسيبوی؛ )« الكتاب»( وهٓٚٔت)

يف موووع علم التاوید ولو  مست الً  تاباً ك ( أّول مف اّلا ـٕٖ٘تبغدادی )البف عبيدا بف ضميی بف خاقان 
 .(ٙ٘ )بيگلرى، بالتا ف ادتهرت قيتيدت؛ اااقانية يف قواعد علم التاوید كول موجزاً  تاب؛كان  ك
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علــی موســي ی عحلبــة تــؤ ر يف ، اعتاــاداً دائاــاً رعایــة علــم التاویــد مــف خــاللیعتاــد الــ   ال ــرآين 
حيـــث ی ـــول المبـــورن يف  ومـــدی خـــدمتها للاعـــايناعتالئاـــة ميتـــدر ا انت ـــاا األلهتـــاظ  ،أعاـــاق ال لـــوب

ان شمــــا  اختيــــار اعوســــي ی الداخليــــة یشايتــــها جانبــــان مهّاــــ نّ إ» ليــــل اعوســــي ی الداخليــــة العحلبــــة  
لاــات واععــاين الــ  تــدل عليهــا مــف جهــة كلة بــن أصــوات  ـحله الكلاـات وترتيبهــا مــف جهــة   اعشــا كال

قضـــية ترتيـــل ال ـــرآن یراعـــي علـــم يف  (ٓٛ :)الضـــيا، بالتـــا «.ةیبـــأخـــری حتـــی  ـــدث  ـــحله اليتـــ اعة الغر 
 وصهتری وجهر وقل لة. مدّ  دقائ  داخلية ظمتاز هبا الّ س  ال رآين مف ،التاوید

 ستعالءاال
؛ كــارتهتــاع مـؤّخر اللســان إلــی األعلـی قلــيالً يف ا ــاه الطبـ  اللــن و ر »؛ یُعـَرف االســتعالا أو التهتاـيم بأنـّـ

وحروخــ؛ )خــ  وــغ  قــ (  (ٖٕٛم ٜٙٚٔ)عاــر،  «.يف ا ــاه ا ــائ  االهتــي للحلــ  إلــی االــا قلــيالً 
ــــد ال طــــ  هبــــا» ــــأ األعلــــ  ع   «وتســــا   ــــحله ا ــــروف مســــتعلية الســــتعالا اللســــان وارتهتاعــــ؛ إ  ا  

 .(ٓٛـ  ٚٛم  ٕٓٓٓ)انفر الشاخعي، 

عهتّااة واعسـتعلية وال يتد م ؛  و توا  األصوات ا ویعتج ال س  التهتاياي مف أنواع ال س  اليتو 
أصـوات اليتـاد والـراا والطـاا وال ـاف الـ  تسـهم يف  سـيد إلی  أنفر وت لهتها يف جماوعة صوتية واحدة.

 .(ٔ٘)آل عاران/ ﴿ِإنَّ اللََّ؛ َرِّبي َورَبُُّكْم خَاْعُبُدوُه  حلا ِصراٌط ُمْسَت يٌم﴾ خاامة الطری  يف قول؛ تعالی 
ا ووقعها يف اآذان حيث تعتج أصوات ال اف والطاا واليتـاد ترج  داللة  حله األصوات إلی صهتا 

مـــف أنســـب األصـــوات للتعبـــری عـــف معـــاين ال ـــدرة وال ـــوة، خيتـــوت اليتـــاد صـــوت دـــدید جمهـــور مطبـــ  
ل تلـــأ كـــوال ـــاف صـــوت دـــدید یتاتـــ  بال ل لـــة ولـــ؛ اســـتعالا،   ،وصـــوت الطـــاا دـــدید وخيـــ؛ اســـتعالا

  ـا ال ــول إن كخيا  ســيم االعتيتـام  بــل ا تعـالی بشــدةاألصـوات  اــل يف طيا ـا، ال ــدرة وال ـوة يف 
تها أ  صـهتتـمـف "سـبيل" اضمـاااً باسـت امة سـبيل ا ـّ  وعـدم تشـعب؛ قبـل أن  لهتفة "صـراط" جـاات بـدالً 

لاــة "مســت يم" إلــی االســت رار واّدایــة يف اليتــراط كي  ــحلا التيتــویر مــ   دّ أي لهتفــة "مســت يم" حيــث یــؤ 
 عـف ّج ا تعـی ت ـي العبـارة "صـراط مسـت يم" إذ إّّنـ؛ تعـالی خ ـری أنّـ ودون الشعور بال ل  والتحـری ،اعست يم

 لاا ا االستبدالية األخری. كمف   توسعية اعع ی بدالً 
صـــطهتاا و ســـيد رخعـــة م ــــام اال تيتــــویر يفبـــری كأ ـــر   ،ان ليتـــوت ال ـــاف واليتـــاد والــــراا والطـــااكـــو 
﴿َوِإْذ قاَلِ  اْلَاالئَِكـُة یـا َمـْرمَیُ ِإنَّ اللَّـَ؛  ساا العاعن يف قول؛ تعالی وتطهری ا واصطهتاا ا علی ن )س(مرمی
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 (ٕٗ)آل عاران/ ﴾ نِساِا اْلعاَلانَ   اْصطهتاِك َوطَهََّرِك َواْصطهتاِك َعل 
ّـــتتا الضـــاد،  األول  األصـــوات اعطب ـــة وتشـــال أصـــوات، ل اجملاوعـــة اليتـــوتية اعهتااـــة يف نـــوعنث

والثــاين  األصــوات  املــة التهتاــيم خيهــا مــ  اســتعالئها إطبــاق،كو ــي أصــوات   والفــاا، و الطــااو اليتــاد، و 
الغـــن، و ذات التهتاـــيم امزئـــي و ـــي أصـــوات ال إطبـــاق خيهـــا مـــ  اســـتعالئها وتشـــال أصـــوات  ااـــاا، 

 (ٛٙ  ٔ)أنفر  ابف ج ، ج ال اف.و 
امـل كوقا   ا موقـا اإلنسـان الاع نّ ی اسب اع ام إذ إ ،إّن انت اا ا روف التهتاياية يف  حله اآیة

يــة واإلنهتااریــة مراعــاة ع تضــی كا كا اختــار يف  ــحلا اع ــام مــف األصــوات اإلحت ف ال ــول إنّ كــحيــث ظم
 ون يف ا د األعلی.كتال   انة مرمی )س( ورخعتهاكالم إذ ی ب؛ اإلنسان  كال

تــــتالئم مــــ   الـــ  يموبـــال فر إلــــی  ـــحلا الغــــرض یســـتطي  الــــدارس أن یلاـــ  انتشــــار أصـــوات التهتاــــ
 (ٓ٘ٔ)آل عاران/ مضاون ذلأ الغرض يف خامتة قول؛ تعالی  ﴿بَِل اللَُّ؛ َمْوالُكْم َوُ َو َخيـُْر ال َّاِصریَف﴾

ـــراا اعهتااـــة الت لـــا اعّدیـــة يف أریریـــة واليتـــاد اعســـتعلية بيتـــحبة كلـــحللأ جـــاات ااـــاا اعســـتعلية وال
عـف أجـواا ال ـدرة الهت   لتعبریخ اد أّن  حله األصوات اُستادم  يف اآیة ل  سيم جّو نيترة ا عباده

تتاـاوز مـا  الـ؛ اللغـة الطبيعيّـة ألّن األدیـب  ومجاليّـة إداریٌّة  ال داللة رمزیّـةلغٌة اللغة األدبّية خوال يترة 
 يلّية. كیتعامل م  اللغة بيتورة خ ّية وتش

 اإلخفاء
  نط  ا رف بيتهتة بـن اإلظهـار واإلدمـام عـار عـف الّتشـدید مـ  ب ـاا اً واصطالح اإلخهتاا لغة  الّسة»

ـــة الباقيـــة  ـــویف حـــرف مـــف ا ـــروف اّاائّي ـــون الّســـاك ة أو التّ  ـــة يف ا ـــرف األّول. خـــإذا جـــاا بعـــد الّ  الغّ 
 إاّل  لـي  اإلخهتـاا (ٓٔم ٕٙٓٓ)الغو ـاين،  .«خياب إخهتاا الّ ون الّساك ة أو التّ ویف، م  ب اا الغّ ة خيهاـا

  ت، ث، ج، د، اً ا أصوات اإلخهتاا خهي مخسة عشـر صـوتمّ إطالة صوت ال ون يف اايشوم واألنا وأ
 ة أو كبعــد ال ــون الســا  ا ــروف ــحله  حــدأ ــ  تذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ف، ق، ك خحي اــا 

ياا لاـات وصمعـل اآیـة والسـكة إمسـاع الوّ و ـحلا األسـلوب یضـاعا مـف قـ والت ویف  دث ظا رة اإلخهتاا
يف نهتـ  جـالا مع ا ـاو ویضـاعا مـف وقعهـا التع ـل يف ر و كـیتـواام مـ  التهت اً جلي اً حامس اً خامتتها، إی اع

  ول؛ تعالی  كاعتل ي  
 (ٜٗ)آل عاران/ ذِلَأ َآیًَة َلُكْم ِإْن ُكْ ُتْم ُمْؤِم َن﴾  ِإنَّ يف…﴿
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 (ٛٔٔعاران/ )آل َقْد بـَيـَّ َّا َلُكُم اْآیاِت ِإْن ُكْ ُتْم تـَْعِ ُلوَن﴾…﴿
 (ٗٙٔ)آل عاران/ َوالٍل ُمبٍن﴾  َوِإْن كانُوا ِمْف قـَْبُل لهتي…﴿

اف وبن ال ون والتاا وبن ال ون وال اف ومتثل  حله كوقع  ظا رة اإلخهتاا خی خواا اآیات بن ال ون وال
ف مل ت حيتـر يف  ـحلا التـ لا كـول، ل؛ وق  خاصٌّ يف ال هت  طویالً  اً زم ي اً تردد حامالً  اً مدوی اً رني  ،اعيزة للاتل ي

عتـــاب ا للاتل ـــن  یتـــواام مـــ  اً حانيـــ اً اليتـــو  الســـطحي خحســـب بـــل ذمـــد ليتـــوت؛ يف خـــواا اآیـــات، ای اعـــ
 يف ّنایة اآیة.  اً رر كلاة "تع لون" م سااة م  اإلخهتاا مكال  جاات ب ٛٔٔ یة كر  كوی اسب التهت

يـة الـ هت  حيـث كر ا یشری إلی الةبيـة اليتـحيحة أو تز  ، حلا اإلخهتاا يف خامتة اآیة نّ   ا ال ول إكظم
ونـــات الب يـــة اليتـــوتية يف ك  ـــا أن ن ـــرر بـــأّن مكوبـــحللأ ظماً ضمـــّرض اإلنســـان علـــی اإلظمـــان والتع ـــل دائاـــ
   داللة ا زن وا  ن.كاملة تعكأن ترسم لوحة خ ية   ،اآیات الساب ة قد استطاع  عج تال ها

خةتســم صــورة التبطاــة يف جــرس العبــارة  » (ٕٚ)نســاا/ ُكْم َلَاــْف لَيَُبطـيـَافَّ...﴾﴿َوِإنَّ ِمــ ْ  وقولــ؛ تعــالی 
خاصـة. وإّن اللسـان ليكــاد یتعثـر، و ــو یتاـب  خيهـا، حــإ یضـل بــب ا إ  « ليبطــافّ »كلهـا ويف جـرس 

 (ٕٜم ٜٜ٘ٔ)قطب، « .ّنایتها
اآیـة السـاب ة إذ ال یيتـه كيف البحـث عـف االنسـاام   اً  امـ دوراً  ،للسياق الحلي تـرد األلهتـاظ خيـ؛ إنّ 

اللهتفـة يف حـد ذا ـا ال  نّ لاـة دون معرخـة مواقعهـا يف اآیـة ألكل  كـاإلعتااد علی جمـرد ال فـرة الهتردیـة يف  
حـرِف ال ـون اعشـددة ذات صـوت الغ ـة يف   ذ تـرّددُ إقياة ّا وتستاد قياتها مـف السـياق الـحلي تـرد خيـ؛. 

 ـــالث مـــرات إ ـــر  "الـــالم"يفالغ ّـــة  راركـــخهتـــاا والغ ـــةو وتم" مـــ  اإلكلاـــة "مـــ كرار ـــا يف  كلاــة "إن" وتك
يف  "التبطاـــة"لاـــة "لَيَُبطيـــَافَّ" ســـاعد يف  ســـيد كرار ال ـــون اعشـــددة ذات صـــوت الغ ـــة يف  كـــوت واالدمـــام
 ب خيها. د موسي ی حمبّ  إطالة صوت ال ون م  تردّ الغ ة ليس  إاّل  نّ العبارة أل

اختالخـات  مـف صـدی اليتـوت، وت شـأ ف اليتـوت صـدیً كـمدار اال تاام لي  اليتوت يف ذاتـ؛ ول
يف ووا ا عف سوا ا ویعتـج أن تلـأ االختالخـات  ـي ا املـة للداللـة علـی سـبيل  لاةُ كصوتّية تتاّيز ال

قعـ  و  (٘ٚ)آل عاـران/ ﴿َوِمْف أَْ ِل اْلِكتاِب َمْف ِإْن تَْأَمْ ُ؛ بِِ ْ طاٍر یـُـَؤديِه إِلَْيـَأ ...﴾ اعثال يف اآیة التالية 
يف إضمـاا الث ــل يف داللــة   ســبّبتو  لاـة ق طــار بــن ال ـاف اعســتعلية والطـاا اعســتعليةكظـا رة اإلخهتــاا يف  

 ثری. كلاة "ال  طار" تدل علی مال  ك نّ لاةو ألك حله ال
ــ وعــدم وجــود اإلخهتــاا يف خامتــة قولــ؛ تعــالی  ــَر دیــِف اللَّــِ؛ یـَبـُْغــوَن َولَــُ؛ أَْســَلَم َمــْف يف السَّ ااواِت ﴿أَخـَغَيـْ
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لی ا تعـالی إی سام م  سرعة االنبعاث والرجوع  (ٖٛ)آل عاران/ َواأْلَْرِض طَْوعاً وََكْر اً َوإِلَْيِ؛ یـُْرَجُعوَن﴾
اــا تــأ  ال يامــة خاــأة كبإضمــاا أداا الســری  بــالرجوع الســری  إلــی ا   ،إذ ی ــوم عــدم اإلخهتــاا والغّ ــة خيهــا

بســرعة الرجــوع اإلی ــاع الســری  وعــدم االنــدماج إلــی اإلحســاس ویشــری  ــحلا  ووت ــ  أحــدا ها بســرعة ودقّــة
 إلی اآخرة وقيتر اإلقامة يف الدنيا. الدنيامف 

 الجهر
 ا وارمباس ال هت  معها ع د ال ط  هبا وّ حروف امهر تسعة عشر ومسي   حله ا روف جهریة للاهر هبا وق

اـ  وحروخـ؛ جماوعـة يف وّ ل  قولـ؛  "خحثّـ؛ دـا  سـك " ومـا سـوا ا ة االعتااد عل  اعارج و و ود ّا
و ــي حــروف ت  ــبو بأدائهــا ختحــة الزمــار »صــهتة امهــر يف ا ــروف اجملهــورة  ون حــروف امهــر. تتالــیكــی

 هــا تســاه  ــرور الــ هت  الــحلي ی ــدخ  خيهــا حيــث یيتــاب الــوتران اليتــوتيان كوی ــةب الــوتران اليتــوتيان ول
ل كـور  و الحلي یهتّز مع؛ الوتران اليتوتيان ویضـاف إليهـا  خاليتوت اجمله» (ٔ٘ــٓ٘م ٕٜٚٔطحان، ).« باال تزاز

 .(ٕٛوٕٕؤٕ)أني ، بالتا « أصوات اللن  ا خيها الواو والياا و ي أووه مف األصوات اعهاوسة
 سام يف السـياق یلوح باألصوات اجملهورة حيث ی اً  إی اعاً انهتااریّ ننالح  يف خواا اآیتن التاليت

ُـْم َعـحلاٌب َدـدیٌد َواللَّـُ؛ َعزیـٌز ُذو انِْت ـاٍم﴾ اع ام و حلا أمر ی تضي؛  َّ )آل  ﴿...ِإنَّ الَـّحلیَف َكهَتـُروا بِ یـاِت اللَّـِ؛ 
ـــْبِلِهْم َكـــحلَّبُوا بِ یاتِ ـــا خََأَخـــحَلُ ُم اللَّـــُ؛ بِـــحُلنُوهِبِْم َواللَّـــُ؛ َدـــدیُد و، (ٗعاـــران/ ﴿َكـــَدْأِب آِل ِخْرَعـــْوَن َوالَّـــحلیَف ِمـــْف قـَ

مـف معـان  امشـّية   اومـا تـوحي هبـ اتلاـكستشعر وجود تراب  بن صوت الون (ٔٔآل عاران/) اْلِع اِب﴾
باســـتادام  ،يف یـــوم ال يامـــة مـــف مشـــا د موحشـــة توحيهـــا ااـــواا ملُ  ـــا ظمـــؤل العـــا ،الهتزع واالوـــطرابكـــ

یــة العن والــواو حيــث تــوحي بعاقبــة یواجههــا اإلنســان يف ذلــأ اليــوم مــف رؤ كــاأللهتــاظ اجملهــورة الشــدیدة  
 .بشّدةب حيث یضطرب ال اس اواّدم واار  األرض بالضوواا واعااوف

 ّـحله اآیـةاعـتهتح   نّ إ (ٖٕ)آل عاـران/ ويف قول؛ تعالی  ﴿...ُ َّ یـَتَــَو َّ خَرِیـٌ  ِمـ ـُْهْم َوُ ـْم ُمْعرُِوـوَن﴾
سـبب  ویرجـ  و، حيـث سـيطرت علـی ااامتـةلل فـر ل الخ كیالح  انتشار األصوات اجملهورة خيها بش

اخریف وعــف عــحلاب ألــيم وعفــيمو كــذلــأ إلــی أن خــواا اآیــات تتحــدث عــف تبعــات أعاــال ال ــاس وال
ومــف  ة العــحلاب وحــّد ا.دّ األصــوات اجملهــورة الســهلة اليســریة الــ  تتضــه هبــا دــ ،لــحللأ اختــار ا تعــالی

اليتـــوت إذ  (ٜٛم ٕٓٓٓ)الجســـيم،  امهـــر ذو دور خاعـــل يف ووـــوح اليتـــوت م ـــررات علـــم اليتـــوت أنّ 
األصوات اعهاوسة ت تج  و وإذشهت  الدراسات اليتوتية اعاتجیةكاا  كاجملهور أووه مف اليتوت اعهاوس  
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 (ٜٗ  هتس؛ن يتدراع) ثر مف األصوات اجملهورة ال  ت تج جبهد ووق  أقّل.كجبهد مضاعا و تاج إلی وق  أ
ُـْم ِمـْف ناِصـریَف﴾و ﴿...خـََبشيْرُ ْم بَِعحلاٍب أَليٍم﴾ يف اآیات التالية  َّ ، (ٕٕو ٕٔ)آل عاـران/ ﴿...َومـا 

ـُــــْم َعـــــحلاٌب َعفـــــيٌم﴾، و(ٜٚ)آل عاـــــران/ ﴿...َوَمـــــْف َكهَتـــــَر خَـــــِإنَّ اللَّـــــَ؛ َمـــــِ ٌّ َعـــــِف اْلعـــــاَلاَن﴾و ، ﴿... َوَّ
ـُـْم َعــحلاٌب أَلــيٌم﴾و أ تــرى ه  ــحله اآیــات الكرظمــة، و ــ  إنــحلار  ــا نّــإ، (ٚٚٔو ٙٚٔ)آل عاــران/ ﴿...َوَّ

هتروا وأكثروا خيهـا الهتسـاد، مـف عـحلاب دـدید یةقّـبهم، تـرى كوا، و كن یوم ال يامة، وما یست بل الحلیف أدر یكو 
 ة دــدیدة قارعــة ألمســاع الــحلیف یشــركون، ویكهتــرون باللّــ؛ تعــا ، ویهتســدون، ویعتــدون، ویفلاــونوّ ه الــ غم قــ

 بشدة جرسها، وقرع األمساع هبا. شةك ه نغاة الة يب، األلهتاظ  روخها، وامال بكلاا ا، وااوااتو 
تهتضي هبـا إلـی  سـيد العـحلاب العفـيم و  هر بيتهتة امهر  ،ثر ا روف يف خواا اآیات الساب ةكأ نّ إ
حلا ی ـول جا  ،وتشری إلی جرس عال صمسد يف ذ ف ال ارئ،  ياة العحلاب وواعؤمل یسـتحيل أن »بسـون  كّو

 (ٓٔ)بوذماة، بالتا   «.ل أو ب خركال یهتّم بالرمزیة اليتوتية وال یطب ها يف إبداع؛ بش اً واحد اً ذمد مؤلهت
إذا »الغالبة خعلي ا أن نعلـم  هورةجانب ا روف اجمل هاوسةورة بعو األصوات اعكذمد يف ااواا اعحل 

اـ  وام واجتا  صوت جمهور، وآخر مهاـوس، خ ـد اجتاـ  صـوتان خمتلهتـان لكـل م هاـا طبيعـة خاصـة
 وبن  حلیف اليتـوتن ی تضـي عضـو ال طـ  أن یعطـي كـل صـوت م هاـا ح ـ؛، ويف ذلـأ عسـر ال طمهتـ 

خاـا یــزال أحـدشما یــؤ ر يف  وخـإذا تألهتـ  كلاــة وقـد  ــاور خيهـا صـوتان، أحــدشما جمهـور، واآخــر مهاـوس
 ّ یعــّم ذلــأ العبــ  جــّو  (ٜٔٔم ٕٓٓٓ)اليتــغری، « اً.، أو مهاوســن معــاً اآخــر حــإ یيتــریا جمهــوریف معــ

 آ اره خيها حتی ختتم بإی اع ددید ور يب. كّل؛ ویة كااامتة  

 القلقلة
ون ال ل لـــة و ـــي تعـــ  االوـــطراب وعـــدم االســـت رار ألّن كـــا هـــا تخ انـــ    ـــاك داللـــة لؤلصـــوات،كاذا  

)ا اــزاوي،    تشــوب؛ دــائبة مــف شمــ مبالغــة يف امهــر يف اليتــوت لــااّل ال ل لــة ليســ  يف ح ي ــة األمــر إاّل 
مسيـــ  قل لـــة الوـــطراب اللســـان ع ـــد ال طـــ  بـــا رف حـــإ »وحروخهـــا )قطـــب جـــد( و .(ٔٙٔم ٜٚٛٔ

 .(ٓٛـ  ٚٛم  ٕٓٓٓ)انفر  الشاخعي، « اً إذا كان ساك  اً یسا  ل؛ نجة قویة خيتوص
ــْبِلِهْم َكــحلَّبُوا بِ یاتِ  يف قولــ؛ تبــارك وتعــا    ــا خََأَخــحَلُ ُم اللَّــُ؛ بِــحُلنُوهِبِْم ﴿َكــَدْأِب آِل ِخْرَعــْوَن َوالَّــحِلیَف ِمــْف قـَ

اآیــة  ضمــّدد علــم التاویــد، ال ل لــة يف صــوت البــاا الــحلي تــردد يف (ٔٔ)آل عاــران/ َواللَّــُ؛ َدــِدیُد اْلِع ــاِب﴾
و ـحلا یسـاعد علـ  تبيـان أشميـة اععـىن مـف حيـث تيتـویره  وات حيث ختاـ  اآیـة بـحللأ الهتـونيمرّ سب  م
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ة تهتيـد يف  سـيم اعوقـا ولـو أنعا ـا ال فـر يف حـرف وّ صوت الباا قـ باليّتوت، خهو یعطي للوقوف عل 
مـ  الداللـة الـ  اتسـا  الئاـ  ت ة انهتااریـةوّ قد انت ی الباا عـا لـ؛ مـف قـرمی أن؛ كال ذمد ال رآن، الهتاصلة

 ـحلا ال ـوع ـ حـرف »اجمليـد.   عـف ا الـة الشـعوریة لـدی ال ـرآنّج أن  ـحلا اليتـوت یعـكـبالغضب واعؤاخحلة  
البــاا ـ مــف األصــوات االنهتااریــة  ــو مــا اصــطله ال ــدماا علــی تســايت؛ باليتــوت الشــدید ومــا یســّاي؛ 

وضم ــ   ــحلا اليتــوت مــ  نفرییــ؛ أي الــدال وال ــاف يف ااامتــة  (ٕٗم  ٜٗٛٔ)أنــي ، « .اــد ون انهتااریّــاً 
 اً يف اعالمه اليتوتية وآلية ال ط .نس اً ای اعياً ذا طاقة تأ رییة علی اعتل ي واستا اس

ــُروَن يف  ﴿الَّــحلیَف یَــحْلُكُروَن اللَّــَ؛ قِيامــاً َوقـُُعــوداً َوَعلــ  ويف قولــ؛ تعــا   َخْلــِ  السَّــااواِت   ُج ُــوهِبِْم َویـَتَـهَتكَّ
ّل حـــروف كـــدد  تــر  (ٜٔٔ)آل عاـــران/ َواأْلَْرِض رَبَّ ــا مـــا َخَلْ ــَ   ـــحلا بــاِطالً ُســـْبحاَنَأ خَِ  ــا َعـــحلاَب ال َّــاِر﴾

ال اف مخ  مـرات والبـاا سـ  مـرات والـدال مـرة واحـدة وامـيم مـرة واحـدة والطـاا مـرة واحـدة كال ل لة  
ر يف اآخــاق وطمــاف مــف عــحلاب ال ــارو كــاآیــة لونــاً مــف اعوســي ی یضــطرب م هــا اعســتا  اعتهت  ســبتكا و 
خيهــا أدــّد التــأ ریو وتأ ری ــا ی ــوم  ركــؤ ر  ــحله األنغــام مــ  االرتباطــات والفــروف واعواقــا وا يــاة والتهتتــو 

 اً تعتــج رمــوز مت ــاظرة أصــوات  و ــي، مــتالئم مت اســبخهــي ب ــاا معــاًو  علــی مــا خيهــا مــف صــوت ومع ــی
یؤّكـــد علـــم اللغـــة ا ـــدیث أّن اللغـــات مجيعهـــا، قّلاـــا تشـــتال علـــ  أصـــوات مت ـــاخرة، ی ـــول إذ  للاعـــاين

تكــاد ختلــو مــف اجملاوعــات اليتــوتية اعت ــاخرة الــ   إن اللغــات يف أحــدث صــَور ا»الــدكتور إبــرا يم أنــي   
تتعثّـــر يف نط هـــا األلســـ ة، مثـــل الكلاـــات الـــ  یيتـــهتها علاـــاا البالمـــة بت ـــاخر ا ـــروف جمتاعـــة كـــاّا  

یســــتهتاد مــــف  ــــحلا الكــــالم أنــــ؛ یرجــــ  الســــبب ه علــــّو االنســــاام  (ٕٖم  ٜٗٛٔ)أنــــي ، «.ومستشــــزرات
 خلي  خيها تباعد ددید ه اعاـارجوصهتا ا بن ا روف  الت اسبالئم و رمی إ  التكاليتو  ه ال رآن ال

  ه بعو. اً وال ت ارب ددید  يث صمعل بعو ا روف ُمدما

 االستفال 
یعتــج االنســاام اليتــو  بــن ا ــروف اعســتهتلة مــف أنــواع ال ســ  اليتــو  وال يتــد م ــ؛  ــو تــوا  ا ــروف 

مسيــ  مســتهتلة الزمهتــاض »و ا )خــ  وــغ  قــ (اعســتهتلة وت لهتهــا. حروخــ؛ مــا ســوى حــروف االســتعال
 .(ٓٛـ  ٚٛم  ٕٓٓٓ)انفر  الشاخعي،  «اللسان يف الهتم وعدم ارتهتاع؛ إ  أعاله ع د ال ط  هبا

 ِلُحـوَن﴾يف قول؛ تعالی  ﴿یا أَیُـَّهـا الَـّحلیَف آَم ُـوا ال تَـْأُكُلوا الريبَـوا َأْوـعاخاً ُمضـاَعهَتًة َواتَـُّ ـوا اللَّـَ؛ لََعلَُّكـْم تـُهتْ 
 مبتعـداً  اّادئـة، الضـعيهتة اعسـتهتلة األصـوات إ  قـدمأاجمليـد  ال ـرآن أن الباحث یالح  (ٖٓٔ)آل عاران/
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 مســتوى خــوق  ــم أنــاس عـف یتحــدث أنــ؛ إ  ذلــأ ســبب ویرجـ  ال ویــة، ذات اليتــهتات األصــوات عـف
الی ربون مف  أناس عف ،ورقي ة مر هتةالة   البشر، أناس ی عاون   زلة أعلی مف عامة اعؤم ن، یتحدث

ــم ع ــد وت ــدیر احــةام ّــم الربــا،  ةبرقّــ عــ هم ا ــدیث مــف البــد خكــان ا ع ــد العفــيم الثــواب ال ــاس ّو
 . ةالرقي  الطا رة أرواحهم م  وت سام الت دی  ّم، م  حالة تتالام ةودهتاخيّ 

ــْيِهْم َوال ويف خامتــة قولــ؛ تعــالی  ﴿...َویَْستَْبِشــُروَن بِالَّــحلیَف مَلْ یـَْلَحُ ــوا  هِبِــْم ِمــْف َخْلهِتِهــْم أالَّ َخــْوٌف َعَل
رار ا ـــروف "ااـــاا، الهتـــاا، اّـــاا كـــحيتـــل االنســـاام اليتـــو  بســـبب ت (ٓٚٔ)آل عاـــران/ ُ ـــْم ضَمْزَنُـــوَن﴾

وســـيطر ا علـــی ب يـــة ا ـــروف  ﴿...مـــف  (ٕ٘ بالتـــا)ی فـــر  أنـــي ،  كاكـــوـــعيهتة االحتوا ـــاا" اعهاوســـة 
 (ٗٚ  ٖٜٛٔابـف سـي ا، ) حله ا روف م  متيُّـِز ااـاا بالرطوبـة والـرواا  َعلَْيِهْم َوال ُ ْم ضَمْزَنُوَن﴾ َخْلهِتِهْم أالَّ َخْوفٌ 

اعستشــهدیف  عــف یتحــدث أنــ؛ إ  ذلــأ ســبب ویرجــ امــل وتواخــ  مــ  الرخــاقو كیــوحي بوجــود عالقــة ت
ــمأنــاس ی عاــون   زلــة أعلــی مــف عامــة اعــؤم نو عــف البشــر،  مســتوى خــوق  ــم الــحلیف  وت ــدیر احــةام ّو
م ع د  ا. ع د العفيم الثواب ال اس ّو

﴿یـا أَیُـَّهـا الَـّحلیَف آَم ُـوا اْصـِجُوا َوصـابُِروا َوراِبطُـوا َواتَـُّ ـوا اللَّـَ؛ لََعلَُّكـْم   التاليـة مشوليـة لآلیـة ب فـرةلو نفرنا 
اعســـتعلية خ امـــ  بتوظيـــا علـــی األصـــوات  ا تشـــتال يف ال ســـم األولّّنـــخإ (ٕٓٓ)آل عاـــران/ تـُهْتِلُحـــوَن﴾

لاـــات ك ـــا بربطهـــا مـــ  صـــوت الـــراا يف الوّ أصــوات التهتاـــيم واالســـتعالا مـــرات عدیـــدة ووـــاعا مـــف ق
أقوی أصوات اللغة العربية و ي اليتاد  ،لااتكاآتية  "اْصِجُوا، صابُِروا، راِبطُوا" حيث  ّل  يف  حله ال

صـــوت الـــراا يف رســـم تلـــأ اللوحـــة يف أمـــر االســـت امة  وةُ  ـــا، قـــوّ ب  مَ دعَ لتُـــ والطـــاا وال ـــاف، أبرز ـــا اآیـــةُ 
 (ٖٕم  ٜٕٓٓ)بل اسم، « راري انهتااري جمهور خهو یؤلا صوراً مشحونة بالع ا والشدة.كالراا ت»والت وی 

ده إبـرا يم أنـي  حـن قسـم كـا يف ااامتة مل ترد األصوات اعستعلية بل  ـي رقي ـة ودـهتاخةو و ـحلا مـا أمّ أ
 «أحـــدشما ی ســـام مـــ  اعع ـــی الع يـــا واآخـــر ی اســـب اعع ـــی الرقيـــ  اّـــادئ»ا ـــروف إلـــی قســـان  

وعــجت يف ااامتــة  وعــجت اآیــة عــف اععــانی الع يهتــة يف  ــحله الــدنيا وميتــائبها تــارة. (ٖٗم ٕٜ٘ٔ)أنــي ،
عا متتع  ب؛ تلـأ األصـوات مـف رقـة يف  وعف الهتالح وال ااة بسبب الوصول إلی رووان ا تارة أخری

خبالف اليتاد والضاد والطاا وال اف والراا اعهتااة والالم اعستعلية ال  ت تسـبان إلـی األصـوات  صهتا ا
اـــا یيتـــور ا ـــروف كاعســـتعلية. یـــؤدي اليتـــج واعيتـــابرة واعرابطـــة والت ـــوی يف ّنایـــة األمـــر إلـــی الهتـــالح  

 رار ا،  حلا الهتالح اعست ر يف خامتة اآیة.كاعستهتلة عج ت
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عجََّ سبحان؛ عف دعوة اعؤم ن إلی اليتج واعيتابرة واعرابطة با روف اعسـتعلية مف جهة أخری خ د 
اف، كــاف ومــف   ــا انتشــر صــوت اليتــاد والطــاا وال ــاف والكــیعــ  اليتــاد والطــاا وال ــاف والــراا مــ  ال

األصــوات .  ــحلا اليتــوت و قویــةیة علــی اآیــة، موســي ی صــاخبة و اليتــهتری بطبيعتــ؛ صــوت اليتــاد ویضــهتي 
ة الـــ  ختاــ  هبـــا ســورة آل عاـــران باليّتــج علـــ  تكـــاليا دّ ة والشـــوّ ختـــت  جمتاعــة بداللـــة ال ــاألخــری 

 الغزو.  الدیف واعيتابرة ألعداا الّل؛ يف امهاد ومعاقبتهم واليتج عل  ددائد ا رب واعرابطة يف

 الغن ة
يف جسـم ال ـون    صوت لحلیحل مركـباً والغ ة لغة  الةّّن وقيل  صوت رخيم طمرج مف اايشوم واصطالح

بال ون واعـيم اعشـددتن، وم ـدار ا حركتـان... والغ ـة مـف اليتـهتات و ـي كاـا ت ـدم  ةٌ والغ ة خاصّ  ،واعيم
واعــيم اعــدماتان واعاهتهتتــانو وأحــرف الغ ــة علــ  العاــوم  ــي  ال ــون واعــيم  اً ت وی ــ انكــ صــهتة ال ــون ولــو

لــدى البــاا  رف )ی اــو(، وحــال إقالهباــا مياــاً ال ــون الســاك ة والت ــویف حــال إدمامهاــا بــأحو  ،اعشــددتان
وحــال إخهتائهاــا لــدى حــروف اإلخهتــاا واعــيم الســاكف لــدى إدمامهــا بــاعيم ولــدى إخهتائهــا ع ــد البــاا 

ام يف الــــ   ال ــــرآين و ــــي اإلدمــــام واإلخهتــــاا كــــل الغ ــــة مــــف أربعــــة أحكتتشــــ (ٜٚم  ٕٓٓٓ)الشــــاخعي، 
 ثریة مف  حله األربعة. كواإلظهار واإلقالب ویوجد يف ال رآن سماذج  

َُّْم ِمْف نا  ِصـریَف﴾ل تأمل  حلا اعشهد  ﴿خَأَمَّا الَّحلیَف َكهَتُروا خَأَُعحليبـُُهْم َعحلاباً َددیداً يف الدُّنْيا َواْآِخرَِة َوما 
 ــو انت ــاا حــروف مت اربــة اعاــرج  ٜٔالســاب ة واآیــة  اآیــة خامتــة األســلوب اعاتــار يف نّ إ (ٙ٘)آل عاــران/

یولـد يف »إلی دالالت جدیـدة أو اسـت باطات خردیـة و خيؤدي  حلا اإلنت اا ل مف اعيم وال ونكبيّتها تتشوأمل
اإلحســاس الشــدید بالضــم وااللتيتــاق  اــرد أن یلــت   مسعــ؛  ــحله اعياــات اعتضــام ة  ،نهتــ  كــل مســتا 

 ـحله اليتـوام  علـی نـوع أّناا مف حروف الغ ّة ور ـا تـدّل اعتل ي ری یو  (ٜٕٙم  ٕٙٓٓ)عطية،  «.اعلتيت ة
ف ال ول إّن  حلا ااهت ان بعد أداا كيا، خااهت ان وقط  ال هت  بانتهاا الت هّت  يف أداا امالةاالن باض و مف 

اخریف وتضي  صدور م وقط  أنهتاسهم مف مشهد كا روف بسبب خروجها مف اايشوم یوحي باخت اق ال
 .العفيم اعؤمل إلی أسلوب یت اس  م  اع اماخریف ب؛ إذن ضمتاج اعشهد كعحلاب خميا  ّول ا ال

تيتـاحب؛ م ـة دـاية، تطـرب ّـا األذن، ومتيـل »رار صـوت ال ـون كـال  مجالية  ـحلا االنسـاام بتكاست
خأتب  الياا اليتائتة  (ٕٔم ٜٛٚٔ)علي السيد، « يب تطریبا وتشاية.كثر دخول؛ يف الةا كإليها ال هت  ولحللأ ی

لاـــة "ناصـــریف" وبـــحللأ نســـا  صـــوت األنـــن كبيتـــوت ال ـــون يف اآیتـــن الســـاب تن يف خامتتهـــا وذلـــأ يف  
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عـحلاب "، "خلـف ت بـل تـوبتهم"، "هبملاات "أعـحلّ كإواخة إلی اآ ات اعتتالية يف   واع بعث مف ال هت  ا زی ة
حيـث یعت ـد بعـو البـاحثن  ا يف نهت  اعتل ية صدا ك  بحللأ داللة ا زن واوحة جلية، تار كأليم" ليع

« .الطهتــل يف مضــب؛ یيتــدر أصــواتاً أنهتيــًة، كــال ون واعــيم» أنّ علــ  دراســة مراحــل سمــو الطهتــل، ومــ هم لــوی  
 (ٕٖم  ٖٜٜٔ)عبد الدامی، ام ة خيها. كوأدار بعضهم إلی طاقة الت غيم والغ اا ال (ٜٕ-ٕٛم  ٜٗٛٔاني ، )

 ول إدمـام اعـيم يف اعـيمكبشـ« ّـم مـف ناصـریف»لاـات كاإلدمـام بالغ ّـة بـن   ،رظمـةكظهر يف اآیـة ال
خي سـام مـ  سـياق رار صـوتن كـأي توتضعيهتهاا وأما استادام  ـحلا األسـلوب  ووإدمام ال ون يف ال ون

رار صوتن درط أساسي لييتـبه إی ـاع األصـوات خـاعالً ومـؤ راً كألن بعو الدارسن یعت د أن ت اعوقا
إلـــی ا يف تلـــأ تـــ؛ حاجتـــأ ر االنســـان وانهتعالـــ؛ و ي اآیـــة عـــف كـــ  .(ٜٚٔم  ٜٜٙٔيـــد الـــراوي، )مزعـــل  

ثــریة إلــی ا يف دخــ  كاعواقــا العيتــبية واليتــعبة خيــوحي  ــحلا التعبــری بضــعا اإلنســان وعاــزه وحاجتــ؛ ال
 .واعيمرار ال ون كبسبب ت السا  والعحلاب إذن ی ت ي ا يف أسلوب اآیة مف اإلدمام بالغ ة

﴿َمتـــاٌع قَليـــٌل ُ َّ ، و (ٓٙ)آل عاـــران/ ويف قولـــ؛ تعـــالی  ﴿اْ َـــ ُّ ِمـــْف رَبيـــَأ َخـــال َتُكـــْف ِمـــَف اْلُاْاـــَةیَف﴾
ـــْاَ  اْلِاهـــاُد﴾ ـــ َُّم َوِب ـــْأواُ ْم َجَه ـــات طملـــ  إضمـــاا (ٜٚٔ)آل عاـــران/ َم ـــي أّن اآیـــة بتـــوا  الغّ   اً یالحـــ  اعتلّ 

م هـا رار اعيم سب  مرات یتبـادر كحضور الت ویف والواو وتيف ووا ری یاا كبواسطة  حلا الت ارب   اً خاص
 ة ااهت ان وت طّ  الـ هت  وتضـي  اليتـدر.دّ ، مع ی  امشّي وتتاسم يف تيتویره عف جه م، د؛إلی ذ  

ع ـد  اً خاصـ اً اا یثری إضماااً نهتسـيكاع بهات اعثریة لالنهتعاالت اااصة،   مّ لحلا یعّد االی اع الداخلي مف أ 
 (ٔٗم ٜٗٛٔ)ناجي، . لم علی السوااكاعتل ي واعت

 ﴿یا أَیُـَّها الَّحلیَف آَمُ وا اتَـُّ وا اللََّ؛ َح َّ تُ اتِِ؛ َوال مَتُوُتفَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُاوَن﴾ يف خامتة قول؛ تعالی 
ل ــون يف خامتــة رار صــوت ال ــون خــأتب  الــواو اليتــائتة بيتــوت اكــال  مجاليتهــا بتكاســت (ٕٓٔ)آل عاــران/
إوــاخة  ولاــة "مســلاون" وبــحللأ نســا  صــوت األنــن اع بعــث مــف الــ هت  ا زی ــةكيف  وقــ  اآیــة وذلــأ 

  بــحللأ داللــة ا ــزن كرار اعــيم وم ّتــ؛، لــيعكــلاــة "المتــوتفَّ" وتكإلــی اآ ــات اعتتاليــة يف مّ ــة ال ــون يف  
 وعية يف تأمل ا مف خالل ذكر الغّ ة.موو ة صدا ا يف نهت  اعتل ي ختتبّدى مفا رُ كواوحة جلية، تار 

رمی مـف خـالل حـرف ال ـون الـحلي ظمثّـل كـل ووـوح يف خواصـل ال ـرآن الكـتجز ميزة الت غيم والتغّ  ب»
)ميســـ؛، « ثـــر اســـتعااالً يف الهتواصـــلكثـــر مـــف نيتـــا خواصـــل ال ـــرآن ویـــأ  حـــرف اعـــيم بعـــد ال ـــون أكأ

خيزیـد مـف حـد اا ویضـاعا  والت حلیر ويف سياق التهدیديف م ام أیضاً یجز صوت الغّ ة و  (ٛٚم  ٕٕٔٓ
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اـا يف كعف اإلنحلار الشدید امـرس  الهت   تعبریالمف وقعهاا علی ال هتوس ویسا م م  أصوات أخری يف 
ُــْم َعــحلاٌب َدــدیٌد َواللَّــُ؛ َعزیــٌز ُذو انِْت ــاٍم﴾ َّ ــُروا بِ یــاِت اللَّــِ؛   (ٗن/)آل عاــرا قولــ؛ تعــالی  ﴿...ِإنَّ الَّــحلیَف َكهَت

وما  حله الهتواصل ال  ت تهي هبـا آیـات ال ـرآن إاّل صـور »ی ول ميتطهتی صادق الراخعي يف  حلا الشأن  
ثـر مـا ت تهـي بـال ون واعـيم وشمـا ا رخـان الطبيعيـان كتامة لؤلبعاد ال  ت تهي هبا مجـل اعوسـي ی... وترا ـا أ

ان ليتـــوت كـــخ ـــد   (ٓ٘ٔم  ٕ٘ٓٓخعـــي، )الرا« حللأ طبيعـــي يف ال ـــرآن.كـــيف اعوســـي ی نهتســـها أو باعـــّد، و 
رنـــن ووقـــ  یيتـــّاان اآذان مـــف دـــد اا ویزلـــزالن ال هتـــوس، حيـــث ی ـــول  ،ال ـــون وم تهـــا يف خامتـــة اآیـــة

أّن ال ــون واعــيم شمــا أطــول اليتــوام  العربيــة مــف »اــا كاً ومدیــداً  دــدید اً اخریف عــحلابكــااـال  إنـّـ؛ یعــحّلُب ال
 (ٛٚم  ٜٜٜٔ)الشاایلة،  «هاا يف ال ط .ل م كحيث اعدة الزم ية ال  یستغرقها  

جــاا يف  ـحله العبــارة  (ٗٙٔ)آل عاـران/ َوـالٍل ُمبـٍن﴾  ﴿... َوِإْن كــانُوا ِمـْف قـَْبـُل لهتــي يف قولـ؛ تعـالی 
ل "َوــاللِاُّبٍن" كل ادمــام الت ــویف يف اعــيم حتــی یلهتــ  بشــكاإلدمــام بالغ ــة يف عبــارة "َوــالٍل ُمبــٍن" بشــ

ب يتــ؛ الفا ریــة خيعــ  وــّم الشــيا بشــيا وإلتيتــاقهاا الو يــ . و ــو عــارض یهــدف إ  ا االدمــام يف ّمــوأ
   ي  االنساام اليتو  ووووح اععىن.

انت ــاا  وحيــاة ســياة خياــد اعتعّاــ  يف اآیــة أنانوا يف وــالل دــدید كــإّن ال ــاس يف العيتــر امــا لي  
مـف اإلدمـام الفـا ري علـی صـوتياً  اً  ری تـأخيهـا ری اـا یـك، ـحلا اعهتهومی سـام مـ   أسـلوب اإلدمـام بالغ ـة

ومـف حيـث اعـدة الزم يـة املـة علـيهم كانوا يف والل بعيد بشـاوليت؛ وإحاطتـ؛ الكاا  كااللتيتاق ا  ي ي  
 ية والتعليم واّدایة. كثری عف التز كمف ااامتة، واللتهم اضة وبُعد م الاعتل ي ست تج یف أن كوظم

ا سُمْلي﴿َوال  يف قول؛ تعالی  ـا سُمْلـي  ضَمَْسََبَّ الَّحلیَف َكهَتُروا أسمَّ ُْم َخيـٌْر أِلَنـْهُتِسِهْم ِإسمَّ ُـْم   َّ ُـْم لِيَــْزداُدوا ِإْاـاً َوَّ َّ
رار اعيم والت ویف وانتاج االلتيتـاق يف ب يـة كظا رة الغ ة بسبب تتبلورت  (ٛٚٔ)آل عاران/ َعحلاٌب ُمهٌن﴾

اخریف ومهــانتهم كــزي و ــي التيتــاق العــحلاب بالكــعــف اعع ــی اعر  ضــالً وحي  عــان وــا ية خو ــو یــالم كــال
خالغ ـة مثلاـا » )عـحلا ّهن( االدمام يف ب يت؛ الفا ریة یع  وـم الشـيا بشـيا وإلتيتـاقهاا الو يـ . وقوعل

)ص( خهــي عالقــة دالــة عليــ؛ خهــي ـ  ســورة حماــدكحللأ للغضــبو  كــتســتادم للتطریــب، قــد تســتادم  
 .(ٕٗم  ٜٕٓٓ)بل اسم، « اخریف وميتری م.كعف حال ال )ص( ـ تتحدث سورة حماد

 القلب بالميم
رار األدوات وا ـروف باسـتادام كـخل  االنسـاام اليتـو  يف آیاتـ؛ علـی ترمی علی كالل د اعتاد ال رآن 
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  بتيتـویر اععـاين تـقلب الت ویف باعيم حتی یسبغ اماال علی اآیات و و الیع ام ه، ال واعد التاویدیة
آذان  مجـيالً  اً یـوخر انسـاام اً ی اعيـإ اً رار، ویـجز نسـياكـا رف مرة واحـدة بـل یسـتحث؛ علـی الت ركذ عف 

ذمـد خيـ؛  (٘ٔٔ)آل عاـران/ ﴿َوما یـَهْتَعُلوا ِمْف َخرْیٍ خـََلْف یُْكهَتُروُه َواللَُّ؛ َعلـيٌم بِـاْلُاتَّ َن﴾  ول؛ تعالی كاعتل ن  
 ــالث مـــرات بســبب قلــب الت ـــویف بــاعيم يف ن طــة الت ـــاا "علــيم" و"بـــاعت ن"  ددصــوت اعــيم قـــد تــر  نّ أ

إلـی الطاقـات ال غايـة العاليـة  اً ون ذلأ راجعكان  يف خامتة اآیة ویكا  ّنّ لل فر إذ أ اً ان ملهتتكومووعها  
 خضــالً  (ٖٛ٘م  ٕٓٓٓ)بشــر،  عــد اعــيم مــف أووــه اليتــوام  مــ  "الــالم، والــراا وال ــون"ّــحلا اليتــوت إذ تُ 

 اا صوتان ال تهتارقان الغ ة  ال مف األحوال. ّنّ ؛ م  ال ون يف أكعف ادةا 
رار ا ـرف بسـبب قلـب الت ـویف كـت تالّـیی (ٖ٘ٔ)آل عاـران/ ﴿...وَاللَّ؛ُ َخبرٌی ِ ا تـَْعَالُـوَن﴾ قول؛ تعالی يف و 

لاة أم يف وسطها أم كأول الباعيم يف ن طة الت اا "خبری" و" ا" حن تشةك األلهتاظ يف حرف واحد سواا يف 
 ثر ارتباطا باعع ی والداللة.كأو االنساام اليتو  يف ال   األدِّب وصمعل؛ أ ييف ّنایتها دما یثري اعستوی اعوسي 

؛ قـد نّـأكدون تيتـ   و  اً اعيم يف ااامتة  الث مرات  ا ی سـام مـ  الـحلوق العـا  خاـاا رائعـردد صوت ت
 نّ وأل ات يف خاصية مسعية تتاثل بالووـوح السـاعيكشب؛ ا ر یاعيم وت ص نّ قيل علی ساية اإلنسان، أل

یولـد يف نهتـ  كـل مسـتا  اإلحسـاس الشـدید »و سـب؛ عحلوبـة.كصهتتها ـ الغ ة ـ ت وي مـف رنـن اليتـوت وت
 (ٜٕٙم ٕٙٓٓ)عطية، « .بالضم وااللتيتاق  ارد أن یلت   مسع؛  حله اعياات اعتضام ة اعلتيت ة

حلا یتبّن ل ا أّن أسـاس االنسـاام  ـو يف صـهتات ا ـروف، إذ ت  سـم إ  صـهتات كثـریة خاأللهتـاظ  ّو
والتعــابری ال رآنيـــة اعرتبــة ترتيبـــاً رمویـــاً خاصــاً وذات نفـــام صـــو   ــي دائاـــاً مســـات اللغــة األدبيـــة، مـــری أن 

عــف أخكــار ومعــان، ايــل اماألكثــر أشميــة مــف كــل ذلــأ  ــو قــدرة األلهتــاظ اعســتعالة يف األدب للتعبــری 
 ا تع ي؛ مثل تلأ األلهتاظ بدالال ا اعاتلهتة يف اللغة العامية خارج ال  .أكثر دمّ 

 اإلشباع
 ،ظـا رة اإلدـباع تسـاعد علــی انهتتـاح اع ـاط  اليتــوتية وانشـراحها وامتـداد اليتــوت، و ـب الـ   ال ــرآين

الثـاين  كن واعتحـر كسـورة بـن متحـر كموقوع  ـاا الضـاری اعهتـرد الغائـب مضـاومة أو »ة و ي قياة مجاليّ 
 (ٖٙم ٕٜٜٔ)الع رباوي،  «.لي  شمزة

آل ) ٍا خَــِإنَّ اللَّـَ؛ بِــِ؛ َعلــيٌم﴾ يف قولـ؛ تعــالی  ﴿لَـْف تَ ــالُوا الْـِجَّ َحــإَّ تـُْ هِتُ ـوا دمَّــا  ُِبُّـوَن َومــا تـُْ هِتُ ـوا ِمــْف َدـيْ 

ن و ــدر اإلدــارة أن ظهــور اعــّد هبــحلا كتحــر ســورة بــن مكلاــة "بــ؛" مكجــاات  ــاا الضــاری يف   (ٕٜعاــران/
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صـوت  نّ ظـا رة اإلدـباع أل وسـّبب وشـری إلـی إعاازیـة اآیـةیصـوتی  المجـ واع ـام لـي  اعتبـاطی بـل  ـ
 و ــو صــوت أقــوی مــف حيــث الووــوح الســاعي اًوصــوتي اً انســاام رارهكــت خيولــد ود مــرتن خيهــاةدّ یــاليــاا 

 ت وزم ؛ أشمية يف ترتيل ال رآن.لطول اليتو  الدراسات اليتوتية أنّ  ر يفومف اع رّ  ويف الهتاصلة تدّ ظمطول و يخ
 خـونيمَ رمی، كـالرار اليتـوت يف خامتـة  ـحله اآیـة علـی صـوت واحـد بـل اسـتادم ال ـرآن ك ی تيتر تمل

إذ لغایــة مجاليــة يف اإلی ــاع الــداخلي  اً دا   ي ــخــةدَّ  ورار صــوتن معــاً كــال ــون مخــ  مــرات واعتاــد علــی ت
و خيسّبب صوت ال ـون خيهـا طربـاً وعحلوبـة رار صوت واحدكمف ت اً رار صوتن أم ی إی اعكتبدو ظا رة ت

ال ــون بأّنــا  الــحلي نعــ َ  اــا خعــل اععــريّ ك یغهتــل ال  ــاد عــف ال ياــة ال غايــة ليتــوت ال ــون  مسعيــة حيــث مل
 (ٜٖ٘ ٕم، جٜٜ٘ٔ)اععري، « .قي ة ا روف»

هتـي ااامتـة جـاا اعـد خ (ٜ٘ٔ)آل عاـران/ َدُه ُحْسـُف الثَـّواِب﴾﴿... َواللَُّ؛ ِعْ ـ قول؛ تعالی  اً ومف أمثلت؛ أیض
اا  مدّ ذمد يف ااامتة أن . "اإلدباع"ظا رة واف ن و حلا یعتج كلاة "ع دُه" مضاومة بن اعتحر ك بسبب ّا

ست ب  مف  حله تُ و  و ی تفم يف جماوعة صوتية واحدة  اختتام اآیة باأللا اعدي كووقوع؛ قبل حرف متحر 
. مف جهة رتهتاع وعلو م ام اعؤم ن ع ده تعالیاال، مع ی  حلا اعد ّثاكی معاين إضمائية جدیدة إذ ،االهتيات

أخری  ا  ااامتة نس اً آخر یعزز العالقة خياا بي ها و و تردُّد الضاة أرب  مرات م  حضور الواو خلحلا جاا 
 ذات طاقة تأ رییة علی اعتل ي. اإلدباع لتعزیز  حلا السياق اليتو  وع ح؛ خاصية مجاليّة

 النتيجة
 ـ إّن الدراسة اليتوتية لسورة آل عاران دلّت ا علی وجود انساام م يتود يف خواا اآیات.

 لاات وا ـروف اعتالئاـة وذات اليتـهتات اععي ـة، تأخـد ااـواا، أبعـاداً صـوتية كبسبب اندماج ال
 اعتل ي.داللية ت اسب م  جّو اآیات وتؤ ر يف نهتسية 

 وی ــات اليتــوتية وخــ  خيتائيتــها اعارجيــة كبــرزت رمــوز االنســاام اليتــو  يف ااــواا خــالل الت
 امهر واالستهتال...وقد أسهم تواتر تلأ األصوات يف مجالية االنساام اليتو  والدال .كوصهتا ا  
    و...  واإلدـــباع اإلخهتــااكت وعــ  اســتعااالت ااـــواا لهتــف التاویـــد يف االنســاام اليتـــو

 خاستوخ  صوره.
    ثـر مــف مری ـا الــ  اإلی ـاع اعــوحي بــاعع ی كيتـهتة الغ ــة، أكاسـتادم  ااــواا بعـو اايتــائ
   ا زن وتضيي  اليتدر واالخت اق.كاااص  
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 صادرالم

 الف( العربية
 تبكال

 ال رآن الكرمی

 تبة التوخي ية. كأ د، ال ا رة  اعح  ؛  أ د خرید  سر صناعة اإلعراب،ابف جّ ، أبو الهتته عثاان،)د. ت(، 

 ر. كته  ضمي مری علم وحماد حسان الطيان، الطبعة األولی، دمش ، دار الهت أسباب حدوث الحروف،م(، ٖٜٛٔابف سي ا، )

 .تبة ال هضةك، د.ط، ال ا رة  ماألصوات اللغوية بالتا(، أني ، ابرا يم

 .تبة األذملو اعيتریةكال ا رة  م ،الطبعة ااامسة داللة األلفاظ، م(،ٜٗٛٔ) --------

 .تبة األذملو اعيتریة، مطبعة م ة البيان العرِّبك، مالطبعة الثانية، موسيقی الشعر م(،ٕٜ٘ٔ) ---------

 .األدبية ، دارالك وزالطبعة األولی، منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري م(،ٕٓٓٓ) الجسيم، قاسم

 ، د.ط، ال ا رة  دار مریب للطباعة وال شر والتوزی .األصواتعلم م(، ٕٓٓٓاال )كبشر،  

 .رامةك، د.ط، مطبعة الالرمزية الصوتية في شعر أدونيس )بالتا(، بوذماة، حماد

 .تبة س ائ كمالطبعة ااامسة،  ، سر البيان فى علم القرآن ، بيگلرى، حسف )بالتا(

، د.ط، تون   الدار التونسية لل شر، وامزائر  حديثة في اللغة العربيةالمصطلحات اللغوية ال م(،ٜٚٛٔا ازاوي، حماد رداد )
 .تابكاعؤسسة الوط ية لل

 تاب العرِّب.ك، د.ط، بریوت  دار الإعجاز القرآن والبالغة النبويةم(، ٕ٘ٓٓه/ٕ٘ٗٔالراخعي، ميتطهتی صادق، )

، بریوت  الطبعة األولی، كيفية ترتيل القرآن الكريمالوافي في  م(، ٕٓٓٓق/ٕٔٗٔالشاخعي ا هتيان، أ د حماود عبد الساي  )
 .تب العلايةكدار ال

 .، ال ا رة  دار اععارفالطبعة العادرة، مذاىبو في الشعر العربيو الفن  ، دوقي )بالتا(،ويا 

 .اللب انی تابك،د.ط، بریوت  دارالاأللسنية العربية م(،ٕٜٚٔ) طحان، رظمون

 تبة اااذمي ك،الطبعة الثالثة، ال ا رة، مموسيقی الشعر العربي بين الثبات والتطورم(، ٖٜٜٔعبد الدامی، صابر )

 .ال ا رة  دار اآخاق العربية ،الطبعة األولی،اإلعجاز القصصي في القرآن م(،ٕٙٓٓعطية علي مطاوع، سعيد )

 .دار الهترقان، عاان  الطبعة األولی، المرشد في علم التجويد م(،ٕٜٜٔالع رباوي، زیدان حماود )
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 ، الطبعة األولی، ميتر  دار الطباعة اادیة.رير بين المثير والتأثيركالتم(، ٜٛٚٔعلي السيد، عز الدیف )

 .تبك، د.ط، ال ا رة  عامل الدراسة الصوت اللغوي م(،ٜٙٚٔعار، أ د خمتار )

 .، دمش   دار الغو اينابعةالطبعة الر ، تيسير أحكام التجويد م(،ٕٙٓٓق/ٕٚٗٔالغو اين، ضميی عبد الرزاق )

 .،د.ط، بریوت  دار الشروقالتصوير الفني في القرآن م(،ٜٜ٘ٔه/٘ٔٗٔقطب، سّيد )

 .م شورات اللا ة األردنية للةمجة رمی خليهت؛، د.ط، عاان ك،   ي   عبدالرسائل أبي العالء م(،ٜٜٚٔ) اععري، أبو العالا

، بریوت  اعؤسسة الطبعة األولی ،النفسية ألساليب البالغة العربيةاألسس  م(،ٜٗٛٔق/ٗٓٗٔناجي، جميد عبد ا ايد )
 .امامعية للدراسات وال شر والتوزی 

 الرسائلب( 
 رسالة ماجستری، امامعة األردنية. ية،كريم، السور المكاإليقاع في القرآن الم(، ٜٜٜٔالشاایلة، عبدا حماد یاسن )

لية كتوراه م دمة إلی  ك، رسالة د نونات الصوتية لإليقاع وأنماطو في الشعر والنثركالمم(، ٜٜٙٔمزعل  يد الراوي، حامد )
 اآداب، جامعة بغداد.

لية اآداب واللغات، ك، رسالة اعاجستری م دمة إلی  ريمكجماليات اإليقاع الصوتي في القرآن الم(، ٕٕٔٓميس؛، حماد اليتغری )
 رة ـ ، امزائر.كجامعة حماد خيضر ـ بس

 الدورياتج( 
لية اآلداب والعلوم اإلنسانية ك"مجلة   رمی ـ دراسة داللية ـكم(، "سماذج مف اإلعااز اليتو  يف ال رآن الٜٕٓٓبل اسم، دخة )
 ٖ٘ـ  ٔرة )امزائر(، ص  كجامعة حماد خيضر ـ بس واالجتماعية،
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 آل عوشاى ٓآٗبت سَس اًسجبم آٍاٖٗ دس خبتؤضٌبسٖ  صٗببٖٗ
3مهریسی زاده محسن زارع، 2يحسن ساقي آلن، 1خلیل باستانسید 

 

 ٖٗعالهِ طببطببداًطگبُ  ٖصببى ٍ ادب٘بت عشبگشٍُ  بس٘داًط. 3

 ٖٗعالهِ طببطببداًطگبُ  ٖصببى ٍ ادب٘بت عشب تشٕكداًطجَٕ د. 3

 ٖٗعالهِ طببطببداًطگبُ  ٖصببى ٍ ادب٘بت عشب تشٕكداًطجَٕ د. 2

 دهیكچ
ٍ  ٖهعٌ تٗاست ٍ بِ تقَ ل٘دخ ٔ سخيضٌبسبًببٗاًسجبم صشاس آى دس كخبظ ٍ ت ٖحضَس حشف

حرشٍ  ٍ فرتبت    ذٗتجَ تٗسعب ذ.ٗافضا ٍٖ اسصش آى ه تٍ٘ بش اّو دضَٖ هٌجش ه آى گبُٗجب

التبظ ٍ  ش٘تأثدس ًت٘جٔ حضَس اٗي عَاهل،  اص دٗگش عَاهل اثشگزاس بش صٗببٖٗ سخي است. ً٘ض آى

 .ببذٖٗ ه صٗافضا ٖآى، قذست هعٌ ٖدس پ

 يٗر ا شاٗر ص ؛آى است بًٍٖٗ بِ خصَظ جوالت پب بتٗبى آكاس يٗتش اص هْن ٖكٗ ٖفَت ماًسجب

داسد ٍ ببفرت   ٖٗسرضا ًقرص ب  ،ٖهعٌر  ِٔ دس القربٕ قذستوٌذاًر  ك ضذُ ل٘كقسوت اص حشٍفٖ تط

ٍ  ٕحبل بب هحتَ يٍ٘ دس ع است شگزاستش٘ثأٍ ت تشٗقَ تش، بىًٗوب ذٗهقطعٖ آى اص خالل علن تجَ

ِ برِ  كر لوربتٖ اسرت   كستِ اص افرَات  ببشخ ،ٖداسد. قذست آٌّگ ٍ هعٌ بهلك ّٖوبٌّگ ٖهعٌ

داسد ٍ دس  ِ٘كٍ ت ٍٖابستگ گش،ٗذكٗآًْب بب  ب٘كتش ٓبِ ًحَ ض٘آى ٍ ً ٕذٗحشٍ  ٍ فتبت تجَ

اص اًسرجبم   ًٖرَع  ب،٘ر تشت يٍٗ بذ ضَدٖ حبفل ه َكً٘ ٖاضبسات ببت،ٍ٘ تشت ببت٘كتش يٗا ٔجً٘ت

فذد اسرت ترب برِ    پژٍّص، دس يٗهٌظَس ا يٗ. بذدگشدٖ ه ذاسٗپذ ّٕشٍ بشتش اص بالغت ظب ببٗص

اًسجبم فرَتٖ دس   ٔضٌبسبًببٗكطف صبِ  ٖ اص آٗبت،ّٗب ش ًوًَِكبب ر ٍ ٖل٘تحل ر تٖ٘سٍش تَف

 .بپشداصد بتٗآ بىٗپب

 .ّبِ ٗآ بىٗپب ؛ٖهعٌ ؛ذٗتجَ ؛اًسجبم ؛آل عوشاى ٓسَس: ها لیدواشهك
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