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الملخص

وقوتـ؛و ویـوحي بأشميـة
إ ّن ورود حرف وصوت خاص وتكراره یساعد علی االنسـاام اماـا و ویـوحي بشـ ّدة اعع ـی ّ
األمـر وخاامتـ؛و وتت اسـب ـحله ا الـة مـ ویـد ا ـروف وصـهتا ا دمّـا زادت األلهتـاظ ق ّـوة ودـ ّدة يف أداا اعع ـی .إ ّن
االنســاام اليتــو ظمثّــل رك ـاً رئيس ـاً يف عبــارات ال ــرآن الك ـرمی وال س ـياا خـواا اآی ـات ختتــألا ااـواا مــف ا ــروف
والعبــارات الباعثــة عل ـی اإلضم ـاا ب ـ ّـوة األمــرو خهــي ك س ـيج م طعــي تفــاخر العبــارات مــف خــالل علــم التاوی ـد وی ـری
اعتأمل خيها ،مجالً ّقویة ددیدة الوق علی األذن ّقویة امرس ت اسب اعوقا واعع یو و حله ال ّوة يف اإلی اع واعع ی
نابعــة مــف أصـوات الكلاــات اععتاــدة عل ـی ا ــروف اعتش ـكلة م هــا وصــهتا ا وتركيـب بعضــها مـ بعــو علـ وخ ـ
قاعدة التاوید .حلا البحث مف خالل اع هج الوصهتي ـ التحليلي ،ضماول دراسة مجالية االنساام اليتو يف خواا
آیات سورة آل عاران بإحيتـاا األصـوات وصـهتا ا لتبيـن مجاليـة االنسـاام اليتـو و وال تـائج تـدل علـی االنسـاام
بن األصوات وامال م دالال اا يف ااواا كاا ّأّنا تدل علی وجود مواق مجاليّة خيها لرعایة قواعد التاوید.

الكلمات الرئيسة :سورة آل عارانو االنساامو التاویدو الداللةو ااواا (ااامتة).

 الکاتب اعسؤول

zarezadeh.mohsen@yahoo.com
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المقدمة
لــي االنســاام مهتهومـاً مســتحد اً بــل ورد يف ا ــول اللســانية الةا يــة واععاصــرة بتســايات خمتلهتــة .ی بـ
االنســاام مــف التشــاب؛ الــدال أو مــف الت اســب الش ـكلي ص ـرخياً أو رموی ـاً و ور ــا یــجز ال ـ اع ســام
اماــا مــف خــالل مكونــات اللغــة اليتــوتية أي التكامــل وال ـةاب بــن اعكونــات اليتــوتية لل ـ الهت ـ ،
تُسبّب نوعاً مف ال فام يف ال وتزید انساام؛ الشكلي واليتو .
دراســة االنســاام اليتــو مــف الدراســات ال ـ تـ ّـل مكانــة عاليــة يف دراســات علــم اللغــة وتع ـ ّد مــف
اع ــا ج الـ ـ اعتا ــدت عل ــی الدراس ــات اللغوی ــة لك ِ
وّن ــا أساسـ ـاً يف لي ــل ال يت ــوص .تكش ــا مجالي ــة
االنساام اليتو عف درجة التأ ری اماا لل رآن الكرمی يف الـرواب والعالقـات بـن كلااتـ؛ ومجالتـ؛ إ ـر
اعســتویات اليت ـرخية وال حویــة واليتــوتية .خاآیــات ال رآنيــة مل تك ـف خطاب ـاً جامــداً ت تهــي داللتــ؛ ا ــرد
الكالم عف ظا ر اعع ی وصـراحت؛ بـل ظميـل ال ـارئ إلـی معـان إوـاخية وادـاریة تتبلـور م هـا ،مجاليـة الـ
ال رآين وإعاازیتة الهت ية.
ال دــأ أن الدراســة اليتــوتية ا ـواا اآیــات تك ـون مــف أ ـ ّـم الدراســات الهت يــة ال رآنيــة أل ّن ليلهــا
جو اآیـات ويف الكشـا عـف اموانـب امااليـة خيهـاو باإلوـاخة إلـی
اليتو یساعد ج ّداً يف خهم طبيعة ّ
ما خيها مف كشا اإلنهتعاالت ال هتسـية الـ تكـون ع ـد ال ـرآن الكـرمی حيـث یكتشـا اعتل ـي بـن نـ
اآیـات وبـن خوامتهـا صـلة و ي ـةو و ـا أ ّن ال ـرآن الكـرمی یكـون خّـاً صـوتيّاً ،تكتاـل موسـي ی ااـواا خيـ؛،
بس ــبب تـ ـ لا األص ـوات الـ ـ تع ــن علـ ـ إصم ــاد ام ــو اعالئ ــم للاع ــی ختث ــری يف اعتل ــي ،ح ــالوة ت ــحلوق
االنساام ،سواا أكان با روف اعكررة أم اعت ّوعة أو اعت اس ة.
أسئلة البحث
إن األس ــالة الـ ـ نطرحه ــا ،ــي ــل ت ته ــی اآي ال رآني ــة يف س ــورة آل عاـ ـران بكلا ــات ت ــتالئم مـ ـ
مضــاون اآیــات وإن ك ـان ام ـواب إصمابيّـاً خاــا ــي أدوا ــا ودور ــا كيــا تووــه ــحله األدوات ،رمــوز
انساام ااواا ومجاليتها كيا یؤ ر علم التاوید علی مجالية االنساام يف خواا اآیات
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الدراسات السابقة
احتل ـ دراســة االنســاام حي ـزاً واســعاً مــف اعكتبــة العربيــة وحفي ـ ســورة آل عا ـران بدراســات عدیــدة،
لكــف ــحله الدراســات اقتيتــرت علـ جانــب الداللــة وامانــب التهتســریي كاليتــهتات اإلّيّــة ورّ ــا تتوقّــا
الدراس ــات اليت ــوتية ع ــد ا ــرف الواح ــد أو اللهتف ــة الواح ــدة دون توس ــي البح ــث إل ــی امُ َا ــل ااـ ـواا
واالنســاام بي هــا ومل ی ــم أحــد بدراســة االنســاام وال فــام اليتــو وداللتــ؛ ومجاليتــ؛ بيتــورة مســت لة يف
ســورة آل عاـران علــی أســاس علــم التاویــد وعلــی أســاس خـواا اآیــات بوصــهتها مركـزاً ماـ الوحــدات
مو اآیات.
اليتغری لآلیات وت فيااً صوتيّاً ودالليّاً ّ
و ّأم ـا بال ســبة إلــی الدراســات اعرتبطــة هبــحلا اعووــوع خه ــاك دراســات أســلوبية وصــوتية ،م هــا :رســالة
جامعيــة بع ـوان "ظـوا ر وأســلوبية وخ يــة يف ســورة ال حــل" ألســامة عبــد اعالــأ إبـرا يم عثاــان لل يــل إلــی
درجــة اعاجســتری جبامعــة ال اــاح الوط يــةٕٖٓٓ ،م .ورســالة بع ـوان "الب يــة اليتــوتية وداللتهــا يف دــعر
عبدال اصــر صــا " إلب ـرا يم ميتــطهت إب ـرا يم رجــب ل يــل درجــة اعاجســتری يف كليــة اآداب يف جامعــة
اإلســالمية بغــزةٕٖٓٓ ،م .رســالة بع ـوان "االنســاام يف ال ـرآن الك ـرمی (ســورة ال ــور أسموذجــا)" ل ـوال
ال ــا ،ل يـ ــل ال ــدكتوراه ،جامعـ ــة امزائ ــر ٕٓٓٚم .رسـ ــالة بع ـ ـوان "مجلـ ــة ااامت ــة يف اآیـ ــات الكونيـ ــة
واإلنسانية دراسة أسلوبية" جبامعة ال ااح الوط ية ،ل ور اين حماد مسحانٕٜٓٓ ،م و. ...
علم التجويد
إ ّن ال رآن الكرمی و الحلي ضمسف اختيار اععىن وضمسف تيتویره بألهتاظ أو أدكال جيّدة .خال ال رآين و
اليتورة أي مفهر مف مفـا ر اععـاين أو اللغـة األدبيـة ولكـي یيتـل اعتل ـي إلـی مجالـ؛ الهتـ واعوسـي ّي ،عليـ؛
بعلم التاوید .وبسبب علم ال رااة لّی علم التاوید ومف خالل تدویف ال رااات السبعة .حلا العلم یبحث
تم بدراسة علم التاوید ،عدد
عف خمارج ا روف وصهتا ا وسائر ال واعد يف موووع تالوة ال رآن الكرمی .ا ّ
مــف علاــاا الســلا ،أدــهر م ال حویــون واللغویــون وال ـراا .وإ ّن جهــود اللغـویّن وال حـویّن يف ميــدان دراســة
األص ـوات ،كان ـ يف بدایــة األمــر ،بيتــورة متهترقــة وارميتــرت يف م دمــة كتــاب «العــن» للاليــل بــف أ ــد
(تٓٔٚه) و«الكتاب» لسيبوی؛ (تٓٔٛه) يف مواو متهترقة و«اع تضـب» للاـجد (تٕ٘ٛه) ولكـف موسـی
بف عبيدا﵁ بف ضميی بف خاقان البغدادی (تٕٖ٘ ـ) ّأول مف الّا كتاباً مست الً يف موووع علم التاوید ولو
كان كتاب؛ موجزاً ولكف ادتهرت قيتيدت؛ اااقانية يف قواعد علم التاوید (بيگلرى ،بالتا .)٘ٙ
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یعتاــد ال ـ ال ـرآين مــف خــالل رعایــة علــم التاویــد ،اعتاــاداً دائا ـاً علــی موســي ی عحلبــة تــؤ ر يف
أعاــاق ال لــوب ،ميتــدر ا انت ــاا األلهتــاظ اعتالئاــة ومــدی خــدمتها للاعــاين حيــث ی ــول المبــورن يف
مها ـ ـان شمـ ــا اختيـ ــار
ليـ ــل اعوسـ ــي ی الداخليـ ــة العحلبـ ــة «إ ّن اعوسـ ــي ی الداخليـ ــة یشايتـ ــها جانبـ ــان ّ
الكلاـات وترتيبهــا مــف جهــة اعشــاكلة بــن أصـوات ـحله الكلاــات واععــاين الـ تــدل عليهــا مــف جهــة
أخــری حتــی ــدث ــحله اليت ـ اعة الغریب ـة( ».الضــيا ،بالتــا  )ٛٓ:يف قضــية ترتيــل ال ـرآن یراعــي علــم
التاوید ،دقائ داخلية ظمتاز هبا الّس ال رآين مف م ّد وصهتری وجهر وقل لة.
االستعالء
ـؤخر اللســان إلــی األعلـی قلــيالً يف ا ــاه الطبـ اللــن و ركـ؛
یُع َـرف االســتعالا أو التهتاـيم بأنـّ؛ «ارتهتــاع م ّ
إلــی االــا قلــيالً يف ا ــاه ا ــائ االهتــي للحل ـ ( ».عاــرٜٔٚٙ ،م ٖ )ٕٛوحروخــ؛ (خ ـ وــغ ق ـ )
«وتس ــا ــحله ا ــروف مس ــتعلية الس ــتعالا اللس ــان وارتهتاع ــ؛ إ ا ــأ األعل ـ ـ ع ــد ال ط ـ ـ هب ــا»
(انفر الشاخعيٕٓٓٓ ،م  ٛٚـ ٓ.)ٛ
عهتااة واعسـتعلية
یعتج ال س التهتاياي مف أنواع ال س اليتو و وال يتد م ؛ و توا األصوات ا ّ
وت لهتها يف جماوعة صوتية واحدة .أنفر إلی أصـوات اليتـاد والـراا والطـاا وال ـاف الـ تسـهم يف سـيد
ِ
يم﴾ (آل عاران.)٘ٔ/
خاامة الطری يف قول؛ تعالی ﴿إِ َّن اللَّ؛َ َريِّب َوَربُّ ُك ْم خَ ْ
اعبُ ُدوهُ حلا صرا ٌط ُم ْستَ ٌ
ترج داللة حله األصوات إلی صهتا ا ووقعها يف اآذان حيث تعتج أصوات ال اف والطاا واليتـاد
مــف أنس ــب األص ـوات للتعب ــری ع ــف مع ــاين ال ــدرة وال ــوة ،خيت ــوت اليت ــاد ص ــوت د ــدید جمه ــور مطب ـ
وصــوت الط ــاا دــدید وخي ــ؛ اســتعالا ،وال ــاف صــوت د ــدید یتات ـ بال ل ل ــة ولــ؛ اس ــتعالا ،ك ـل تل ــأ
األصـوات اــل يف طيا ـا ،ال ــدرة وال ـوة يف ســيم االعتيتـام بــل ا﵁ تعـالی بشــدة خياك ـا ال ــول إن
لهتفة "صـراط" جـاات بـدالً مـف "سـبيل" اضمـاااً باسـت امة سـبيل ا ـ ّ وعـدم تشـعب؛ قبـل أن تـأ صـهتتها
أي لهتفــة "مســت يم" حيــث یــؤّدي ــحلا التيتــویر مـ كلاــة "مســت يم" إلــی االســت رار واّدایــة يف اليتـراط
اعست يم ،دون الشعور بال ل والتحـریو خ ـری أنـّ؛ تعـالی ی ت ـي العبـارة "صـراط مسـت يم" إذ ّإّنـا تعـّج عـف
توسعية اعع ی بدالً مف كلاا ا االستبدالية األخری.
وكـ ـان ليت ــوت ال ــاف واليت ــاد والـ ـراا والط ــاا ،أ ــر كب ــری يف تيت ــویر االص ــطهتاا و س ــيد رخع ــة م ــام
ِ
ِ
﴿وإِ ْذ قالَ الْ َاالئ َكـةُ یـا َم ْـرَمیُ إِ َّن اللَّـ؛َ
مرمی(س) وتطهری ا واصطهتاا ا علی نساا العاعن يف قول؛ تعالی َ
32

جمالية االنسجام الصوتي في خواتم سورة آل عمران

سيد خليل باستان  ،حسن ساقي آلني ،محسن زارعزاده مهريزي

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ان ﴾ (آل عاران)ٕٗ/
اصطَهتاك َعل نساا الْعالَ َ
اصطَهتاك َوطَ َّهَرك َو ْ
ْ

تتاثّ ـل اجملاوع ــة اليت ــوتية اعهتاا ــة يف ن ــوعن ،األول األصـ ـوات اعطب ــة وتش ــال أصـ ـوات الض ــاد،
واليتــاد ،والطــاا ،والفــااو و ــي أص ـوات كاملــة التهتاــيم خيهــا م ـ اســتعالئها إطبــاق ،والثــاين األص ـوات
ذات التهتا ــيم امزئ ــي و ــي أص ـوات ال إطب ــاق خيه ــا م ـ اس ــتعالئها وتش ــال أص ـوات اا ــاا ،والغ ــن،
وال اف( .أنفر ابف ج  ،جٔ )ٙٛ
إ ّن انت اا ا روف التهتاياية يف حله اآیة ،ی اسب اع ام إذ إ ّن اعوقا ا موقـا اإلنسـان الكامـل
حيــث ظمكـف ال ــول إ ّن ا﵁ اختــار يف ــحلا اع ــام مــف األص ـوات اإلحتكاكيــة واإلنهتااریــة مراعــاة ع تضــی
الكالم إذ ی ب؛ اإلنسان كانة مرمی (س) ورخعتها ال تكون يف ا د األعلی.
وب ــال فر إل ــی ــحلا الغ ــرض یس ــتطي ال ــدارس أن یلاـ ـ انتش ــار أصـ ـوات التهتاـ ـيم الـ ـ ت ــتالئم مـ ـ
ِ
یف﴾ (آل عاران)ٔ٘ٓ/
مضاون ذلأ الغرض يف خامتة قول؛ تعالی ﴿بَِل اللَّ؛ُ َم ْوال ُك ْم َوُ َو َخْيـُر الَّاصر َ
ل ــحللأ ج ــاات اا ــاا اعس ــتعلية وال ـراا اعهتاا ــة التكریری ــة واليت ــاد اعس ــتعلية بيت ــحبة أل ــا اع ّدی ــة يف
جو نيترة ا﵁ عباده خ اد أ ّن حله األصوات اُستادم يف اآیة للتعبری الهت عـف أجـواا ال ـدرة
سيم ّ
وال يترة خاللغة األدبيّة لغةٌ إداریّةٌ ال داللة رمزیّـة ومجاليّـة تتاـاوز مـا الـ؛ اللغـة الطبيعيّـة أل ّن األدیـب
یتعامل م اللغة بيتورة خ يّة وتشكيليّة.
اإلخفاء

السة واصطالحاً نط ا رف بيتهتة بـن اإلظهـار واإلدمـام عـار عـف التّشـدید مـ ب ـاا
«اإلخهتاا لغة ّ
الس ــاك ة أو التّ ــویف ح ــرف م ــف ا ــروف اّاائيّــة الباقي ــة
الغّــة يف ا ــرف ّ
األول .خ ــإذا ج ــاا بع ــد الّــون ّ
الساك ة أو التّ ویف ،م ب اا الغّة خيهاـا( ».الغو ـاينٕٓٓٙ ،م ٓٔ) لـي اإلخهتـاا ّإال
خياب إخهتاا الّون ّ
إطالة صوت ال ون يف اايشوم واألنا وأ ّما أصوات اإلخهتاا خهي مخسة عشـر صـوتاً ت ،ث ،ج ،د،
ذ ،ز ،س ،ش ،ص ،ض ،ط ،ظ ،ف ،ق ،ك خحي اــا ت ـ أحــد ــحله ا ــروف بعــد ال ــون الســاك ة أو
الت ویف دث ظا رة اإلخهتااو و ـحلا األسـلوب یضـاعا مـف قـ ّوة إمسـاع الكلاـات وصمعـل اآیـة والسـياا
خامتتها ،إی اعاً حامساً جلياً یتـواام مـ التهتكـر والتع ـل يف جـالا مع ا ـاو ویضـاعا مـف وقعهـا يف نهتـ
اعتل ي ك ول؛ تعالی
ِ
ِ
ن﴾ (آل عاران)ٜٗ/
﴿…إِ َّن يف ذل َ
أ َآیَةً لَ ُك ْم إِ ْن ُكْتُ ْم ُم ْؤم َ
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﴿…قَ ْد بـيَّـَّا لَ ُكم ْاآ ِ
یات إِ ْن ُكْتُ ْم تَـ ْع ِلُو َن﴾ (آل عاران)ٔٔٛ/
َ
ُ
ِ
و ٍ
الل ُمب ٍ
ن﴾ (آل عاران)ٔٙٗ/
﴿… َوإِ ْن كانُوا م ْف قَـْب ُل لَهتي َ

وقع ظا رة اإلخهتاا خی خواا اآیات بن ال ون والكاف وبن ال ون والتاا وبن ال ون وال اف ومتثل حله
خاص يف ال هت ولكـف مل ت حيتـر يف ـحلا التـ لا
اعيزة للاتل ي ،رني اً مدویاً حامالً تردداً زم ياً طویالً ،ل؛ وق
ٌّ
اليتــو الســطحي خحســب بــل ذمــد ليت ـوت؛ يف خ ـواا اآیــات ،ای اع ـاً حاني ـاً یت ـواام م ـ عتــاب ا﵁ للاتل ــن
ررً يف ّنایة اآیة.
وی اسب التهتكر ك یة  ٔٔٛال جاات بكلاة "تع لون" م سااة م اإلخهتاا مك ا
ظمك ا ال ول إ ّن حلا اإلخهتاا يف خامتة اآیة ،ر ا یشری إلی الةبيـة اليتـحيحة أو تزكيـة الـ هت حيـث
ضم ـ ّـرض اإلنس ــان عل ــی اإلظم ــان والتع ــل دائا ـاً وب ــحللأ ظمك ــا أن ن ــرر ب ــأ ّن مكون ــات الب ي ــة اليت ــوتية يف
اآیات الساب ة قد استطاع عج تال ها ،أن ترسم لوحة خ ية كاملة تعك داللة ا زن وا ن.
﴿وإِ َّن ِم ـْ ُك ْم لَ َاـ ْـف لَيُبَطيــاَ َّف( ﴾...نســاا« )ٕٚ/خةتســم صــورة التبطاــة يف جــرس العبــارة
وقولــ؛ تعــالی َ
ـاف» خاصـة .وإ ّن اللسـان ليكــاد یتعثـر ،و ــو یتاـب خيهـا ،حــإ یضـل بــب ا إ
كلهـا ويف جـرس «ليبطـ ّ
ّنایتها( ».قطبٜٜٔ٘ ،م ٕ)ٜ
إ ّن للسياق الحلي تـرد األلهتـاظ خيـ؛ ،دوراً امـاً يف البحـث عـف االنسـاام كاآیـة السـاب ة إذ ال یيتـه
اإلعتااد علی جمـرد ال فـرة الهتردیـة يف كـل كلاـة دون معرخـة مواقعهـا يف اآیـة أل ّن اللهتفـة يف حـد ذا ـا ال
قياة ّا وتستاد قياتها مـف السـياق الـحلي تـرد خيـ؛ .إذ تـردد ح ِ
ـرف ال ـون اعشـددة ذات صـوت الغ ـة يف
ُّ
كلاــة "إن" وتكرار ــا يف كلاــة "م ـ كم" م ـ اإلخهتــاا والغ ــةو وتك ـرار الغّــة يف"الــالم" ــالث م ـرات إ ــر
االدمــامو وتك ـرار ال ــون اعش ــددة ذات صــوت الغ ــة يف كلاــة "لَيُبَطيــاَ َّف" ســاعد يف ســيد "التبطا ــة" يف
تردد موسي ی حمبّب خيها.
العبارة أل ّن الغ ة ليس ّإال إطالة صوت ال ون م ّ
ـدی وت شـأ مـف صـدی اليتـوت ،اختالخـات
مدار اال تاام لي اليتوت يف ذاتـ؛ ولكـف اليتـوت ص ً
صوتيّة تتايّز الكلاةُ يف ووا ا عف سوا ا ویعتـج أن تلـأ االختالخـات ـي ا املـة للداللـة علـی سـبيل
ِ
ِ
اعثال يف اآیة التالية ﴿وِمف أَ ْ ِل الْ ِك ِ
ـأ ( ﴾...آل عاـران )ٚ٘/وقعـ
تاب َم ْف إِ ْن تَأْ َمْ؛ُ بِ ْطا ٍر یـُ َـؤيده إِلَْي َ
َ ْ
ظـا رة اإلخهتــاا يف كلاـة ق طــار بــن ال ـاف اعســتعلية والطـاا اعســتعلية وتســبّب يف إضمـاا الث ــل يف داللــة
حله الكلاةو أل ّن كلاة "ال طار" تدل علی مال كثری.
الس ـااو ِ
ِ
ات
َسـلَ َم َمـ ْـف ِيف َّ
وعــدم وجــود اإلخهتــاا يف خامتــة قولــ؛ تعــالی ﴿أَخَـغَْي ـ َـر دیـ ِف اللَّــ؛ یـَْبـغُــو َن َولَــ؛ُ أ ْ
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َو ْاأل َْر ِ
ض طَْوعاً َوَكْر اً َوإِلَْي ِ؛ یـُْر َج ُعو َن﴾ (آل عاران )ٖٛ/ی سام م سرعة االنبعاث والرجوع إلی ا﵁ تعـالی
إذ ی ــوم عــدم اإلخهتــاا والغّــة خيهــا ،بإضمــاا أداا الس ـری بــالرجوع الس ـری إلــی ا﵁ كاــا تــأ ال يامــة خاــأة
وت ـ أحــدا ها بســرعة ودقّــةو ویشــری ــحلا اإلی ــاع السـری وعــدم االنــدماج إلــی اإلحســاس بســرعة الرجــوع
مف الدنيا إلی اآخرة وقيتر اإلقامة يف الدنيا.
الجهر

حروف امهر تسعة عشر ومسي حله ا روف جهریة للاهر هبا وق ّو ا وارمباس ال هت معها ع د ال ط هبا
ل ّوة االعتااد عل اعارج و و ود اّاـ وحروخـ؛ جماوعـة يف قولـ؛ "خحثّـ؛ دـا سـك " ومـا سـوا ا
یكـون حــروف امهــر .تتالــی صــهتة امهــر يف ا ــروف اجملهــورة «و ــي حــروف ت ــبو بأدائهــا ختحــة الزمــار
وی ــةب ال ـوتران اليت ـوتيان ولك هــا تســاه ــرور ال ـ هت الــحلي ی ــدخ خيهــا حيــث یيتــاب ال ـوتران اليت ـوتيان
یهتز مع؛ الوتران اليتوتيان ویضـاف إليهـا كـل
باال تزاز( ».طحانٜٕٔٚ ،م ٓ٘ـٔ٘) «خاليتوت اجملهور و الحلي ّ
أصوات اللن ا خيها الواو والياا و ي أووه مف األصوات اعهاوسة» (أني  ،بالتا ٕٔوٕٕو.)ٕٛ
نالح يف خواا اآیتن التاليتن إی اعاً انهتااریّاً یلوح باألصوات اجملهورة حيث ی سام يف السـياق
ِ ِ
ِ َّ
دـدی ٌد َواللَّـ؛ُ َعزی ٌـز ذُو انْتِ ٍـام﴾ (آل
ـحلاب َ
ـحلیف َك َهت ُـروا بِ یـات اللَّـ؛ َُّ ْـم َع ٌ
و حلا أمر ی تضي؛ اع ام ﴿...إ َّن ال َ
ْب ِآل خِرعــو َن والَّـ ِ ِ
ِ
عا ـران ،)ٗ/و﴿ َك ـ َـدأ ِ
ـدید
َخ ـ َحل ُ ُم اللَّــ؛ُ بِ ـ ُحلنُوهبِِ ْم َواللَّــ؛ُ َد ـ ُ
ـحلیف مـ ْـف قَ ـ ْـبل ِه ْم َكـ َّـحلبُوا بِ یات ــا خَأ َ
َْ ْ َ َ
الْعِ ِ
اب﴾ (آل عاران )ٔٔ/ونستشعر وجود تراب بن صوت الكلاـات ومـا تـوحي هبـا مـف معـان امشـيّة
ك ـالهتزع واالو ــطراب ،ــا ظم ــؤل الع ــاملُ يف ی ــوم ال يام ــة م ــف مش ــا د موحش ــة توحيه ــا اا ـواا ،باس ــتادام
األلهتــاظ اجملهــورة الشــدیدة كـالعن والـواو حيــث تــوحي بعاقبــة یواجههــا اإلنســان يف ذلــأ اليــوم مــف رؤیــة
األرض بالضوواا واعااوف واّدم وااراب حيث یضطرب ال اس بش ّدة.
ِ
وـو َن﴾ (آل عاـران )ٕٖ/إ ّن اعـتهتح ّـحله اآیـة
ويف قول؛ تعالی ﴿ َُّ ...یـَتَـ َـوَّ خَ ِریـ ٌ مـْـ ُه ْم َوُ ْـم ُم ْع ِر ُ
یالح انتشار األصوات اجملهورة خيها بشكل الخ لل فـر ،حيـث سـيطرت علـی ااامتـةو ویرجـ سـبب
ذلــأ إلــی أن خ ـواا اآیــات تتحــدث عــف تبعــات أعاــال ال ــاس والك ـاخریف وعــف عــحلاب ألــيم وعفــيمو
لــحللأ اختــار ا﵁ تعــالی ،األصـوات اجملهــورة الســهلة اليســریة الـ تتضــه هبــا دـ ّدة العــحلاب وحـ ّد ا .ومــف
م ــررات عل ــم اليت ــوت أ ّن امه ــر ذو دور خاع ــل يف وو ــوح اليت ــوت (الجس ــيمٕٓٓٓ ،م  )ٜٛإذ اليت ــوت
اجملهور أووه مف اليتوت اعهاوسكاا كشهت الدراسات اليتوتية اعاتجیةو وإذ األصوات اعهاوسة ت تج
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أقل( .اعيتدر نهتس؛ )ٜٗ
ّ

جبهد مضاعا و تاج إلی وق أكثر مف األصوات اجملهورة ال ت تج جبهد ووق
ِ ِ
ِ ٍ ٍ
یف﴾ (آل عاـران ٕٔ/وٕٕ)،
﴿...ومـا َُّ ْـم م ْـف ناصـر َ
يف اآیات التالية ﴿...خَـبَشْيرُ ْم ب َعحلاب أَليم﴾ و َ
ـيم﴾،
﴿...وَمـ ـ ْـف َك َهتـ ـ َـر خَ ـ ـِإ َّن اللَّـ ــ؛َ َم ـ ـِ ٌّ َع ـ ـ ِف الْعـ ــالَ َ
ان﴾ (آل عا ـ ـران ،)ٜٚ/و﴿َ ...وَّـُـ ْـم َعـ ـ ٌ
ـحلاب َعف ـ ـ ٌ
و َ
ـيم﴾ (آل عاـران ٔٚٙ/و ،)ٔٚٚإنّـأ تــرى ه ــحله اآیــات الكرظمــة ،و ـ إنــحلار ــا
﴿...وَّـُ ْـم َعـ ٌ
ـحلاب أَلـ ٌ
و َ
یكون یوم ال يامة ،وما یست بل الحلیف أدركوا ،وكهتروا وأكثروا خيهـا الهتسـاد ،مـف عـحلاب دـدید یةقّـبهم ،تـرى
ه الـ غم قـ ّوة دــدیدة قارعــة ألمســاع الــحلیف یشــركون ،ویكهتــرون باللّــ؛ تعــا  ،ویهتســدون ،ویعتــدون ،ویفلاــون
وتشةك ه نغاة الة يب ،األلهتاظ روخها ،وامال بكلاا ا ،وااواا بشدة جرسها ،وقرع األمساع هبا.
إ ّن أكثر ا روف يف خواا اآیات الساب ة ،هر بيتهتة امهر وتهتضي هبـا إلـی سـيد العـحلاب العفـيم
واعؤملو وتشری إلی جرس عال صمسد يف ذ ف ال ارئ ،ياة العحلاب ،وّحلا ی ـول جاكبسـون «یسـتحيل أن
یهتم بالرمزیة اليتوتية وال یطب ها يف إبداع؛ بشكل أو ب خر( ».بوذماة ،بالتا ٓٔ)
ذمد مؤلهتاً واحداً ال ّ
ذمد يف ااواا اعحلكورة بعو األصوات اعهاوسة جانب ا روف اجملهورة الغالبة خعلي ا أن نعلـم «إذا
اجتا صوت جمهور ،وآخر مهاـوس ،خ ـد اجتاـ صـوتان خمتلهتـان لكـل م هاـا طبيعـة خاصـةو واماـ
بن حلیف اليتـوتن ی تضـي عضـو ال طـ أن یعطـي كـل صـوت م هاـا ح ـ؛ ،ويف ذلـأ عسـر ال طمهتـ و
خـإذا تألهتـ كلاــة وقـد ــاور خيهـا صـوتان ،أحــدشما جمهـور ،واآخــر مهاـوسو خاـا یـزال أحـدشما یــؤ ر يف
اآخــر حــإ یيت ـریا جمهــوریف مع ـاً ،أو مهاوســن مع ـاً( ».اليتــغریٕٓٓٓ ،م ٔ ّ )ٜٔیعـ ّـم ذلــأ العب ـ جـ ّـو
ااامتة كلّ؛ ویةك آ اره خيها حتی ختتم بإی اع ددید ور يب.
القلقلة

اذا كان ـ ــاك دالل ــة لؤلص ـوات ،خا ه ــا تك ـون ال ل لــة و ــي تع ـ االو ــطراب وع ــدم االس ــت رار أل ّن
ـاال تشــوب؛ دــائبة مــف شمـ (ا اـزاوي،
ال ل لــة ليسـ يف ح ي ــة األمــر ّإال مبالغــة يف امهــر يف اليتــوت لـ ّ
ٜٔٛٚم ٔ .)ٔٙوحروخهــا (قطــب ج ــد) و«مسي ـ قل لــة الو ــطراب اللســان ع ــد ال ط ـ بــا رف ح ــإ
یسا ل؛ نجة قویة خيتوصاً إذا كان ساك اً» (انفر الشاخعيٕٓٓٓ ،م  ٛٚـ ٓ.)ٛ
ْب ِآل خِرعــو َن والَّـ ِـحل ِ ِ
ِ
يف قولــ؛ تبــارك وتعــا ﴿ َكـ َـدأ ِ
َخ ـ َحل ُ ُم اللَّــ؛ُ بِـ ُحلنُوهبِِ ْم
یف مـ ْـف قَـْـبل ِه ْم َكـ َّـحلبُوا بِ یات ــا خَأ َ
َْْ َ َ
واللَّــ؛ُ َدـ ِـد ُید الْعِ ـ ِ
ـاب﴾ (آل عاـران )ٔٔ/ضمـ ّدد علــم التاویــد ،ال ل لــة يف صــوت البــاا الــحلي تــردد يف اآیــة
َ
سب مّرات حيث ختاـ اآیـة بـحللأ الهتـونيمو و ـحلا یسـاعد علـ تبيـان أشميـة اععـىن مـف حيـث تيتـویره
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باليتوت ،خهو یعطي للوقوف عل صوت الباا قـ ّوة تهتيـد يف سـيم اعوقـا ولـو أنعا ـا ال فـر يف حـرف
ّ
الهتاصلة ،ذمد ال رآن الكرمی أن؛ قد انت ی الباا عـا لـ؛ مـف قـ ّوة انهتااریـة تالئاـ مـ الداللـة الـ اتسـا
بالغضب واعؤاخحلة كـأن ـحلا اليتـوت یعـّج عـف ا الـة الشـعوریة لـدی ال ـرآن اجمليـد « .ـحلا ال ـوع ـ حـرف
البــاا ـ مــف األص ـوات االنهتااریــة ــو مــا اصــطله ال ــدماا علــی تســايت؛ باليتــوت الشــدید ومــا یسـ ّـاي؛
ا﵀ــد ون انهتااریّـاً( ».أنــي ٜٔٛٗ ،م ٕٗ) وضم ـ ــحلا اليتــوت مـ نفرییــ؛ أي الــدال وال ــاف يف ااامتــة
نس اً ای اعياً ذا طاقة تأ رییة علی اعتل ي واستا اساً يف اعالمه اليتوتية وآلية ال ط .
الســااو ِ
َّ
ات
ـحلیف یَـ ْحل ُكُرو َن اللَّــ؛َ قِيام ـاً َوقُـ ُعــوداً َو َعل ـ ُجُــوهبِِ ْم َویـََتـ َهت َّكـ ُـرو َن يف َخْل ـ ِ َّ
ويف قولــ؛ تعــا ﴿الـ َ
ـاطالً ســبحانَ ِ
َو ْاأل َْر ِ
ـحلاب الَّــا ِر﴾ (آل عا ـران )ٜٔٔ/تــردد ك ـ ّل حــروف
ض َربَّ ــا مــا َخلَ ْ ـ َ ــحلا بـ ِ ُ ْ َ
أ خَ ــا َعـ َ
ال ل لة كال اف مخ مـرات والبـاا سـ مـرات والـدال مـرة واحـدة وامـيم مـرة واحـدة والطـاا مـرة واحـدة
واكتســب اآیــة لونـاً مــف اعوســي ی یضــطرب م هــا اعســتا اعتهتكـر يف اآخــاق وطمــاف مــف عــحلاب ال ــارو
وتـؤ ر ــحله األنغــام مـ االرتباطــات والفــروف واعواقــا وا يــاة والتهتكـر خيهــا أدـ ّد التــأ ریو وتأ ری ــا ی ــوم
علــی مــا خيهــا مــف صــوت ومع ــی مع ـاًو خهــي ب ــاا مــتالئم مت اســب ،و ــي أص ـوات مت ــاظرة تعتــج رمــوزاً
للاع ــاين إذ یؤّك ــد عل ــم اللغ ــة ا ــدیث أ ّن اللغ ــات مجيعه ــا ،قلّا ــا تش ــتال عل ـ أص ـوات مت ــاخرة ،ی ــول
الــدكتور إبـرا يم أنــي «إن اللغــات يف أحــدث صـ َـور ا تكــاد ختلــو مــف اجملاوعــات اليتــوتية اعت ــاخرة الـ
تتعثّــر يف نط هــا األلس ـ ة ،مثــل الكلا ــات ال ـ یيت ــهتها علاــاا البالم ــة بت ــاخر ا ــروف جمتاعــة ك ــاّا
ومستش ــزرات( ».أن ــي ٜٔٛٗ،م ٕٖ) یس ــتهتاد م ــف ــحلا الك ــالم أن ــ؛ یرجـ ـ الس ــبب ه عل ـ ّـو االنس ــاام
اليتو ه ال رآن الكرمی إ التالئم والت اسب بن ا روف وصهتا ا خلي خيها تباعد ددید ه اعاـارج
وال ت ارب ددید يث صمعل بعو ا روف ُمدمااً ه بعو.
االستفال

یعتــج االنســاام اليتــو بــن ا ــروف اعســتهتلة مــف أنـواع ال سـ اليتــو وال يتــد م ــ؛ ــو تـوا ا ــروف
اعســتهتلة وت لهتهــا .حروخــ؛ مــا ســوى حــروف االســتعالا (خـ وــغ قـ ) و«مسيـ مســتهتلة الزمهتــاض
اللسان يف الهتم وعدم ارتهتاع؛ إ أعاله ع د ال ط هبا» (انفر الشاخعيٕٓٓٓ ،م  ٛٚـ ٓ.)ٛ
َّ
ـاع َهتةً َواتـَّ ُـوا اللَّـ؛َ لَ َعلَّ ُك ْـم تُـ ْهتلِ ُحـو َن﴾
ـحلیف َآمُـوا ال تَـأْ ُكلُوا اليربـَوا أ ْ
َوـعاخاً ُمض َ
يف قول؛ تعالی ﴿یا أَیـُّ َهـا ال َ
(آل عاران )ٖٔٓ/یالح الباحث أن ال ـرآن اجمليـد قـدمأ إ األصـوات اعسـتهتلة الضـعيهتة اّادئـة ،مبتعـداً
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عـف األصـوات ذات اليتــهتات ال ویــة ،ویرجـ ســبب ذلــأ إ أنــ؛ یتحــدث عـف أنــاس ــم خــوق مســتوى
البشر ،أناس ی عاون زلة أعلی مف عامة اعؤم ن ،یتحدث الة مر هتة ورقي ة ،عف أناس الی ربون مف
الربــاّ ،ــم اح ـةام وت ــدیر ع ــد ال ــاس وّــم الث ـواب العفــيم ع ــد ا﵁ خكــان البــد مــف ا ــدیث ع ـ هم برقّـة
ودهتاخيّة تتالام م حالة الت دی ّم ،وت سام م أرواحهم الطا رة الرقي ة.
ِ ِ َّ
ف َعلَـ ْـي ِه ْم َوال
ويف خامتــة قولــ؛ تعــالی
ـحلیف َملْ یـَْل َح ُ ـوا هبِِـ ْـم ِمـ ْـف َخْل ِهت ِهـ ْـم أَالَّ َخـ ْـو ٌ
﴿...ویَ ْستَْبشـ ُـرو َن بالـ َ
َ
ُ ـ ْـم َْضمَزنُــو َن﴾ (آل عا ـران )ٔٚٓ/حيتــل االنس ــاام اليتــو بســبب تك ـرار ا ــروف "ااــاا ،الهتــاا ،اّ ــاا
وا ــاا" اعهاوس ــة و ــعيهتة االحتك ـاك (ی فــر أنــي  ،بالتــا ٕ٘) وس ــيطر ا عل ــی ب ي ــة ا ــروف ﴿...م ــف
ضمَزنُو َن﴾ حله ا روف م متيُّـ ِز ااـاا بالرطوبـة والـرواا (ابـف سـي ا)ٚٗ ٜٖٔٛ ،
َخْل ِهت ِه ْم أَالَّ َخ ْو ٌ
ف َعلَْي ِه ْم َوال ُ ْم َْ
یــوحي بوجــود عالقــة تكامــل وتواخـ مـ الرخــاقو ویرجـ ســبب ذلــأ إ أنــ؛ یتحــدث عــف اعستشــهدیف
الــحلیف ــم خــوق مســتوى البشــر ،عــف أنــاس ی عاــون زلــة أعلــی مــف عامــة اعــؤم نو وّــم احـةام وت ــدیر
ع د ال اس وّم الثواب العفيم ع د ا﵁.
َّ
اصِ ُـجوا َوصـابُِروا َورابِطُـوا َواتـَّ ُـوا اللَّـ؛َ لَ َعلَّ ُك ْـم
ـحلیف َآمُـوا ْ
لو نفرنا ب فـرة مشوليـة لآلیـة التاليـة ﴿یـا أَیـُّ َهـا ال َ
تـُ ْهتلِ ُحــو َن﴾ (آل عا ـران )ٕٓٓ/خإ ّّن ـا تشــتال يف ال ســم األول علــی األص ـوات اعســتعلية خ ام ـ بتوظيــا
أص ـوات التهتاــيم واالســتعالا م ـرات عدیــدة ووــاعا مــف ق ّو ــا بربطهــا م ـ صــوت ال ـراا يف الكلاــات
"اصِ ُجوا ،صابُِروا ،رابِطُوا" حيث لّ يف حله الكلاات ،أقوی أصوات اللغة العربية و ي اليتاد
اآتية ْ
دع َم ب ّو ــا ،ق ـوةُ صــوت ال ـراا يف رســم تلــأ اللوحــة يف أمــر االســت امة
والطــاا وال ــاف ،أبرز ــا اآی ـةُ لتُ ـ َ
والت وی «الراا تكراري انهتااري جمهور خهو یؤلا صوراً مشحونة بالع ا والشدة( ».بل اسمٕٜٓٓ ،م ٖٕ)
أ ّما يف ااامتة مل ترد األصوات اعستعلية بل ـي رقي ـة ودـهتاخةو و ـحلا مـا أكـده إبـرا يم أنـي حـن قسـم
ا ــروف إل ــی قس ــان «أح ــدشما ی س ــام م ـ اعع ــی الع ي ــا واآخ ــر ی اس ــب اعع ــی الرقيـ ـ اّ ــادئ»
(أنــي ٜٕٔ٘،م ٖٗ) .عــجت اآیــة عــف اععــانی الع يهتــة يف ــحله الــدنيا وميتــائبها تــارةو وعــجت يف ااامتــة
عف الهتالح وال ااة بسبب الوصول إلی رووان ا﵁ تارة أخریو عا متتع ب؛ تلـأ األصـوات مـف رقـة يف
صهتا ا خبالف اليتاد والضاد والطاا وال اف والراا اعهتااة والالم اعستعلية ال ت تسـبان إلـی األصـوات
اعس ــتعلية .ی ــؤدي اليت ــج واعيت ــابرة واعرابط ــة والت ــوی يف ّنای ــة األم ــر إل ــی الهت ــالح كا ــا یيت ــور ا ــروف
اعستهتلة عج تكرار ا ،حلا الهتالح اعست ر يف خامتة اآیة.
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عج سبحان؛ عف دعوة اعؤم ن إلی اليتج واعيتابرة واعرابطة با روف اعسـتعلية
مف جهة أخری خ د ََّ
یعـ اليتــاد والطــاا وال ــاف والـراا مـ الكـاف ومــف ــا انتشــر صــوت اليتــاد والطــاا وال ــاف والكـاف،
ویضــهتي صــوت اليتــاد بطبيعتــ؛ اليتــهترییة علــی اآیــة ،موســي ی صــاخبة وقویــة .ــحلا اليتــوت واألصـوات
باليتــج عل ـ تكــاليا
األخــری ختــت جمتاعــة بداللــة ال ـ ّوة والش ـ ّدة ال ـ ختا ـ هبــا ســورة آل عا ـران ّ
الدیف واعيتابرة ألعداا اللّ؛ يف امهاد ومعاقبتهم واليتج عل ددائد ا رب واعرابطة يف الغزو.
الغنة

الةّن وقيل صوت رخيم طمرج مف اايشوم واصطالحاً صوت لحلیحل مركـب يف جسـم ال ـون
والغ ة لغة ّ
خاصةٌ بال ون واعـيم اعشـددتن ،وم ـدار ا حركتـان ...والغ ـة مـف اليتـهتات و ـي كاـا ت ـدم
واعيم ،والغ ة ّ
صــهتة ال ــون ولــو كـان ت وی ـاً واعــيم اعــدماتان واعاهتهتتــانو وأحــرف الغ ــة علـ العاــوم ــي ال ــون واعــيم
اعشــددتان ،وال ــون الســاك ة والت ــویف حــال إدمامهاــا بــأحرف (ی اــو) ،وحــال إقالهباــا مياـاً لــدى البــاا
وحــال إخهتائهاــا لــدى حــروف اإلخهتــاا واعــيم الســاكف لــدى إدمامهــا بــاعيم ولــدى إخهتائهــا ع ــد البــاا
(الش ــاخعيٕٓٓٓ ،م  )ٜٚتتش ـ ـكل الغ ـ ــة مـ ــف أربعـ ــة أحك ـ ـام يف ال ـ ـ ال ـ ـرآين و ـ ــي اإلدمـ ــام واإلخهتـ ــاا
واإلظهار واإلقالب ویوجد يف ال رآن سماذج كثریة مف حله األربعة.
ِ ِ
ِِ
َّ
حلیف َك َهتُروا خَأ َُع يحلبـُ ُه ْم َعحلاباً َددیداً ِيف ُّ
یف﴾
الدنْيا َوْاآخَرة َوما َُّْم م ْف ناصـر َ
ل تأمل حلا اعشهد ﴿خَأ ََّما ال َ
(آل عاـران )٘ٙ/إ ّن األســلوب اعاتــار يف خامتــة اآیــة الســاب ة واآیــة ٔ ٜــو انت ــاا حــروف مت اربــة اعاــرج
وأملبيّتها تتشكل مف اعيم وال ون خيؤدي حلا اإلنت اا إلی دالالت جدیـدة أو اسـت باطات خردیـة و«یولـد يف
نهت ـ كــل مســتا  ،اإلحســاس الشــدید بالضــم وااللتيتــاق اــرد أن یلــت مسعــ؛ ــحله اعياــات اعتضــام ة
ـدل ـحله اليتـوام علـی نـوع
اعلتيت ة( ».عطيةٕٓٓٙ ،م  )ٕٜٙویری اعتل ي أّناا مف حروف الغّة ور ـا ت ّ
مف االن باض وااهت ان وقط ال هت بانتهاا الت ّهت يف أداا امالة ،خياكف ال ول إ ّن حلا ااهت ان بعد أداا
ا روف بسبب خروجها مف اايشوم یوحي باخت اق الكاخریف وتضي صدور م وقط أنهتاسهم مف مشهد
عحلاب خميا ّول ا﵁ الكاخریف ب؛ إذن ضمتاج اعشهد العفيم اعؤمل إلی أسلوب یت اس م اع ام.
استكال مجالية ـحلا االنسـاام بتكـرار صـوت ال ـون «تيتـاحب؛ م ـة دـاية ،تطـرب ّـا األذن ،ومتيـل
إليها ال هت ولحللأ یكثر دخول؛ يف الةاكيب تطریبا وتشاية( ».علي السيدٜٔٚٛ ،م ٕٔ) خأتب الياا اليتائتة
بيتــوت ال ــون يف اآیتــن الســاب تن يف خامتتهــا وذلــأ يف كلاــة "ناص ـریف" وبــحللأ نســا صــوت األنــن
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اع بعث مف ال هت ا زی ةو إواخة إلی اآ ات اعتتالية يف كلاات "أعـ ّحلهبم"" ،خلـف ت بـل تـوبتهم"" ،عـحلاب
أليم" ليعك بحللأ داللة ا زن واوحة جلية ،تاركة صدا ا يف نهت اعتل ي حيـث یعت ـد بعـو البـاحثن
ومـ هم لـوی علـ دراســة مراحــل سمــو الطهتــل ،أ ّن «الطهتــل يف مضــب؛ یيتــدر أصـواتاً أنهتيـةً ،كــال ون واعــيم».
(اني ٜٔٛٗ ،م  )ٕٜ-ٕٛوأدار بعضهم إلی طاقة الت غيم والغ اا الكام ة خيها( .عبد الدامیٜٜٖٔ ،م ٕٖ)
ظهر يف اآیـة الكرظمـة ،اإلدمـام بالغّـة بـن كلاـات «ّـم مـف ناصـریف» بشـكل إدمـام اعـيم يف اعـيمو
وإدمام ال ون يف ال ونو وتضعيهتهاا وأما استادام ـحلا األسـلوب أي تكـرار صـوتن خي سـام مـ سـياق
اعوقا ألن بعو الدارسن یعت د أن تكرار صوتن درط أساسي لييتـبه إی ـاع األصـوات خـاعالً ومـؤ راً
(مزعــل يــد ال ـراوئٜٜٙ ،م  .)ٜٔٚك ـي اآیــة ع ــف تــأ ر االنســان وانهتعال ــ؛ وحاجتــ؛ إلــی ا﵁ يف تل ــأ
اعواقــا العيتــبية واليتــعبة خيــوحي ــحلا التعبــری بضــعا اإلنســان وعاــزه وحاجتــ؛ الكثــریة إلــی ا﵁ يف دخـ
السا والعحلاب إذن ی ت ي ا﵁ يف أسلوب اآیة مف اإلدمام بالغ ة بسبب تكرار ال ون واعيم.
ِ
ـاع قَلي ـ ٌـل َُّ
ويف قولــ؛ تع ــالی ﴿ا َْ ـ ُّ ِم ـ ْـف َربيـ َ
﴿مت ـ ٌ
یف﴾ (آل عا ـران ،)ٙٓ/و َ
ـأ خَــال تَ ُك ـ ْـف م ـ َـف الْ ُا ْا ـ َـة َ
ِ
ـاد﴾ (آل عا ـران )ٜٔٚ/یالحـ ـ اعتل ّ ــي أ ّن اآی ــة بت ـوا الغّــات طمل ـ إضم ــاااً
َّم َوبِـ ْـا َ الْاه ـ ُ
َم ـأْوا ُ ْم َج َه ـ ُ
خاصاً بواسطة حلا الت ارب كاا یری يف ووا حضور الت ویف والواو وتكرار اعيم سب مرات یتبـادر م هـا
امشي وتتاسم يف تيتویره عف جه م ،د ّدة ااهت ان وت طّ الـ هت وتضـي اليتـدر.
إلی ذ ؛ ،مع ی
ّ
لحلا یع ّد االی اع الداخلي مف أ ّم اع بهات اعثریة لالنهتعاالت اااصة ،كاا یثری إضماااً نهتسـياً خاصـاً ع ـد
اعتل ي واعتكلم علی السواا( .ناجئٜٛٗ ،م ٔٗ)
َّ
حلیف َآمُوا اتـَّ ُوا اللَّ؛َ َح َّ تُ اتِِ؛ َوال متَُوتُ َّف إِالَّ َوأَنْـتُ ْم ُم ْسلِ ُاو َن﴾
يف خامتة قول؛ تعالی ﴿یا أَیـُّ َها ال َ
(آل عاـران )ٕٔٓ/اســتكال مجاليتهــا بتكـرار صــوت ال ــون خــأتب الـواو اليتــائتة بيتــوت ال ــون يف خامتــة
اآیــة وذلــأ وقـ يف كلاــة "مســلاون" وبــحللأ نســا صــوت األنــن اع بعــث مــف الـ هت ا زی ــةو إوــاخة
ـوتف" وتكـرار اعــيم ومّتــ؛ ،لــيعك بــحللأ داللــة ا ــزن
إلــی اآ ــات اعتتاليــة يف مّــة ال ــون يف كلاــة "المتـ َّ
واوحة جلية ،تاركة صدا ا يف نهت اعتل ي ختتب ّدى مفا ُر موووعية يف تأمل ا مف خالل ذكر الغّة.
«تجز ميزة الت غيم والتغ ّ بكـل ووـوح يف خواصـل ال ـرآن الكـرمی مـف خـالل حـرف ال ـون الـحلي ظمثّـل
أكث ــر م ــف نيت ــا خواص ــل ال ـرآن وی ــأ ح ــرف اع ــيم بع ــد ال ــون أكث ــر اس ــتعااالً يف الهتواص ــل» (ميس ــ؛،
ٕٕٔٓم  )ٚٛویجز صوت الغّة أیضاً يف م ام الت حلیر ويف سياق التهدیدو خيزیـد مـف حـد اا ویضـاعا
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مف وقعهاا علی ال هتوس ویسا م م أصوات أخری يف التعبری الهت عف اإلنحلار الشدید امـرس كاـا يف
ِ ِ
ِ َّ
دــدی ٌد َواللَّــ؛ُ َعزیـ ٌـز ذُو انْتِ ـ ٍـام﴾ (آل عا ـران)ٗ/
ـحلاب َ
ـحلیف َك َهتـ ُـروا بِ یــات اللَّــ؛ َّـُ ْـم َعـ ٌ
قولــ؛ تعــالی ﴿...إ َّن الـ َ
ی ول ميتطهتی صادق الراخعي يف حلا الشأن «وما حله الهتواصل ال ت تهي هبـا آیـات ال ـرآن ّإال صـور
تامة لؤلبعاد ال ت تهي هبا مجـل اعوسـي ی ...وترا ـا أكثـر مـا ت تهـي بـال ون واعـيم وشمـا ا رخـان الطبيعيـان
يف اعوســي ی نهتســها أو باع ـ ّد ،وك ـحللأ طبيع ــي يف ال ـرآن( ».الراخعــيٕٓٓ٘ ،م ٓ٘ٔ) خ ــد ك ـان ليت ــوت
ال ــون وم تهــا يف خامتــة اآیــة ،رنــن ووق ـ یيتـ ّـاان اآذان مــف دــد اا ویزل ـزالن ال هتــوس ،حيــث ی ــول
ب الكـاخریف عــحلاباً دــدیداً ومدیــداًكاــا «أ ّن ال ــون واعــيم شمــا أطــول اليتـوام العربيــة مــف
ااـال إنـّـ؛ یعـ ّحل ُ
حيث اعدة الزم ية ال یستغرقها كل م هاا يف ال ط ( ».الشاایلةٜٜٜٔ ،م )ٚٛ
ِ
و ٍ
ـالل ُمبـ ٍ
ن﴾ (آل عاـران )ٔٙٗ/جــاا يف ـحله العبــارة
يف قولـ؛ تعـالی ﴿َ ...وإِ ْن كــانُوا م ْـف قَـْب ُـل لَهتــي َ
"وـ ٍ
"وــاللِ ُّاب ٍ
ـالل ُمبـ ٍ
ن"
ن" بشـكل ادمــام الت ــویف يف اعــيم حتــی یلهتـ بشـكل َ
اإلدمــام بالغ ــة يف عبــارة َ
وأ ّم ـا االدمــام يف ب يتــ؛ الفا ریــة خيع ـ وـ ّـم الشــيا بشــيا وإلتيتــاقهاا الو ي ـ  .و ــو عــارض یهــدف إ
ي االنساام اليتو ووووح اععىن.
اعتعاـ يف اآیــة أن انت ــاا
إ ّن ال ــاس يف العيتــر امــا لي ك ـانوا يف وــالل دــدید وحيــاة ســياة خياــد ّ
أسـلوب اإلدمـام بالغ ـة ی سـام مـ ـحلا اعهتهوم،كاـا یـری خيهـا تـأ ریاً صـوتياً مـف اإلدمـام الفـا ري علـی
االلتيتاق ا ي ي كاا كانوا يف والل بعيد بشـاوليت؛ وإحاطتـ؛ الكاملـة علـيهم ومـف حيـث اعـدة الزم يـة
وظمكف أن یست تج اعتل ي مف ااامتة ،واللتهم ا﵀ضة وبُعد م الكثری عف التزكية والتعليم واّدایة.
ِ
ِ ِ
يف قول؛ تعالی ﴿وال َْضمس َ َّ َّ
دادوا إِْاـاً َوَُّ ْـم
حلیف َك َهتُروا أََّسما سمُْلي َُّْم َخْيـٌر ألَنْـ ُهتس ِه ْم إَِّسمـا سمُْلـي َُّ ْـم لَيـ ْـز ُ
َب ال َ
َ َ
هن﴾ (آل عاران )ٔٚٛ/تبلورت ظا رة الغ ة بسبب تكرار اعيم والت ویف وانتاج االلتيتـاق يف ب يـة
حلاب ُم ٌ
َع ٌ
الكـالم و ــو یـوحي عــان وــا ية خضـالً عــف اعع ــی اعركـزي و ــي التيتــاق العــحلاب بالكـاخریف ومهــانتهم
لوقوع االدمام يف ب يت؛ الفا ریة یع وـم الشـيا بشـيا وإلتيتـاقهاا الو يـ ( .عـحلا ّهن) «خالغ ـة مثلاـا
تســتادم للتطریــب ،قــد تســتادم كـحللأ للغضــبو كســورة حماــد (ص) خهــي عالقــة دالــة عليــ؛ خهــي ـ
سورة حماد (ص) ـ تتحدث عف حال الكاخریف وميتری م( ».بل اسمٕٜٓٓ ،م ٕٗ).
القلب بالميم

ل د اعتاد ال رآن الكرمی علی خل االنسـاام اليتـو يف آیاتـ؛ علـی تكـرار األدوات وا ـروف باسـتادام
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ال واعد التاویدیة ،م ها قلب الت ویف باعيم حتی یسبغ اماال علی اآیات و و الیعتـ بتيتـویر اععـاين
عف ذكر ا رف مرة واحـدة بـل یسـتحث؛ علـی التكـرار ،ویـجز نسـيااً إی اعيـاً یـوخر انسـااماً مجـيالً آذان
ِ ٍ
ن﴾ (آل عاـران )ٔٔ٘/ذمـد خيـ؛
ـيم بِـالْ ُاتَّ َ
﴿وما یـَ ْهت َعلُوا م ْف َخ ْری خَـلَ ْف یُ ْك َهتُروهُ َواللَّ؛ُ َعل ٌ
اعتل ن ك ول؛ تعالی َ
أ ّن صــوت اعــيم قــد تــردد ــالث م ـرات بســبب قلــب الت ــویف بــاعيم يف ن طــة الت ــاا "علــيم" و"بــاعت ن"
ومووعها كان ملهتتاً لل فر إذ أ ّّنا كان يف خامتة اآیة ویكون ذلأ راجعاً إلـی الطاقـات ال غايـة العاليـة
ّــحلا اليتــوت إذ تُعــد اعــيم مــف أووــه اليتـوام مـ "الــالم ،والـراا وال ــون" (بشــرٕٓٓٓ ،م  )ٖ٘ٛخضـالً
عف ادةاك؛ م ال ون يف أ ّّناا صوتان ال تهتارقان الغ ة ال مف األحوال.
بری ِ ا تَـ ْع َالُـو َن﴾ (آل عاـران )ٖٔ٘/یتالّـی تكـرار ا ـرف بسـبب قلـب الت ـویف
ويف قول؛ تعالی
﴿...واللَّ؛ُ َخ ٌ
َ
باعيم يف ن طة الت اا "خبری" و" ا" حن تشةك األلهتاظ يف حرف واحد سواا يف أول الكلاة أم يف وسطها أم
يف ّنایتها دما یثري اعستوی اعوسي ي أو االنساام اليتو يف ال األدِّب وصمعل؛ أكثر ارتباطا باعع ی والداللة.
تردد صوت اعيم يف ااامتة الث مرات ا ی سـام مـ الـحلوق العـا خاـاا رائعـاً دون تيتـ وكأنـّ؛ قـد
قيل علی ساية اإلنسان ،أل ّن صوت اعيم یشب؛ ا ركات يف خاصية مسعية تتاثل بالووـوح السـاعي وأل ّن
صهتتها ـ الغ ة ـ ت وي مـف رنـن اليتـوت وتكسـب؛ عحلوبـة .و«یولـد يف نهتـ كـل مسـتا اإلحسـاس الشـدید
بالضم وااللتيتاق ارد أن یلت مسع؛ حله اعياات اعتضام ة اعلتيت ة( ».عطيةٕٓٓٙ ،م )ٕٜٙ
یتبن ل ا أ ّن أسـاس االنسـاام ـو يف صـهتات ا ـروف ،إذ ت سـم إ صـهتات كثـریة خاأللهتـاظ
وّحلا ّ
والتعــابری ال رآنيــة اعرتبــة ترتيب ـاً رموی ـاً خاص ـاً وذات نفــام صــو ــي دائا ـاً مســات اللغــة األدبيــة ،مــری أن
األكثــر أشميــة مــف كــل ذلــأ ــو قــدرة األلهتــاظ اعســتعالة يف األدب للتعبــری امايــل عــف أخكــار ومعــان،
أكثر دمّا تع ي؛ مثل تلأ األلهتاظ بدالال ا اعاتلهتة يف اللغة العامية خارج ال .
اإلشباع

ظـا رة اإلدـباع تسـاعد علــی انهتتـاح اع ـاط اليتــوتية وانشـراحها وامتـداد اليتــوت ،و ـب الـ ال ـرآين،
قياة مجاليّة و ي «وقوع ـاا الضـاری اعهتـرد الغائـب مضـاومة أو مكسـورة بـن متحـركن واعتحـرك الثـاين
لي شمزة( ».الع رباوئٜٜٕ ،م ٖ)ٙ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ٍ ِ
علــيم﴾ (آل
يف قولـ؛ تعــالی ﴿لَ ْـف تَ ــالُوا الْ َّـج َحـ َّـإ تُـْهت ُـوا دمـَّـا ُ بُّـو َن َومــا تُـْهت ُـوا مـ ْـف َد ْـيا خَـإ َّن اللَّـ؛َ بــ؛ َ ٌ
عاـران )ٜٕ/جــاات ــاا الضــاری يف كلاــة "بــ؛" مكســورة بــن متحــركن و ــدر اإلدــارة أن ظهــور اعـ ّد هبــحلا
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اع ـام لـي اعتبـاطی بـل ـو مجـال صـوتی یشـری إلـی إعاازیـة اآیـةو وسـبّب ظـا رة اإلدـباع أل ّن صـوت
ةدد مـرتن خيهــاو خيولــد تكـراره انســااماً صــوتياًو و ــو صــوت أقــوی مــف حيــث الووــوح الســاعي
اليــاا یـ ّ
خيطول وظمت ّد يف الهتاصلةو ومف اع ّرر يف الدراسات اليتوتية أ ّن لطول اليتوت وزم ؛ أشمية يف ترتيل ال رآن.
ـونيم
مل ی تيتر تكرار اليتـوت يف خامتـة ـحله اآیـة علـی صـوت واحـد بـل اسـتادم ال ـرآن الكـرمی ،خ َ
ـةددا ي ـاً لغایــة مجاليــة يف اإلی ــاع الــداخلي إذ
ال ــون مخـ مـرات واعتاــد علــی تكـرار صــوتن معـاًو خـ َّ
تبدو ظا رة تكرار صوتن أم ی إی اعاً مف تكرار صوت واحدو خيسبّب صوت ال ـون خيهـا طربـاً وعحلوبـة
ـري الــحلي نعـ َ ال ــون بأّنــا
مسعيــة حيــث مل یغهتــل ال ــاد عــف ال ياــة ال غايــة ليتــوت ال ــون كاــا خعــل اععـ ّ
«قي ة ا روف( ».اععرئٜٜ٘ ،م ،ج٘)ٕ ٖٜ
ومف أمثلت؛ أیضاً قول؛ تعالی ﴿ ...واللَّ؛ُ ِعْـ َده حسـف الثـَّو ِ
اب﴾ (آل عاـران )ٜٔ٘/خهتـي ااامتـة جـاا اعـد
ُ ُُْ
َ
بسبب كلاة "ع دهُ" مضاومة بن اعتحركن و حلا یعتج واف ظا رة "اإلدباع" .ذمد يف ااامتة أن م ّد اّاا
ووقوع؛ قبل حرف متحرك اختتام اآیة باأللا اعديو ی تفم يف جماوعة صوتية واحدة وتُست ب مف حله
االهتيات ،معاين إضمائية جدیدة إذ یكثّا حلا اعد ،مع ی االرتهتاع وعلو م ام اعؤم ن ع ده تعالی .مف جهة
تردد الضاة أرب مرات م حضور الواو خلحلا جاا
أخری ا ااامتة نس اً آخر یعزز العالقة خياا بي ها و و ُّ
اإلدباع لتعزیز حلا السياق اليتو وع ح؛ خاصية مجاليّة ذات طاقة تأ رییة علی اعتل ي.
النتيجة
ـ إ ّن الدراسة اليتوتية لسورة آل عاران دلّت ا علی وجود انساام م يتود يف خواا اآیات.
 بسبب اندماج الكلاات وا ـروف اعتالئاـة وذات اليتـهتات اععي ـة ،تأخـد ااـواا ،أبعـاداً صـوتية
جو اآیات وتؤ ر يف نهتسية اعتل ي.
داللية ت اسب م ّ
 بــرزت رمــوز االنســاام اليتــو يف اا ـواا خــالل التكوی ــات اليتــوتية وخ ـ خيتائيتــها اعارجيــة
وصهتا ا كامهر واالستهتال...وقد أسهم تواتر تلأ األصوات يف مجالية االنساام اليتو والدال .
 ت وع ـ اســتعااالت اا ـواا لهتــف التاویــد يف االنســاام اليتــو كاإلخهتــاا واإلدــباع و...
خاستوخ صوره.
 اسـتادم ااـواا بعـو اايتــائ كيتـهتة الغ ــة ،أكثـر مــف مری ـا الـ اإلی ـاع اعــوحي بــاعع ی
اااص كا زن وتضيي اليتدر واالخت اق.
22

مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية علمية محكمة

العدد الـ  ،43صيف 1396

المصادر
الف) العربية
الكتب
ال رآن الكرمی

ابف ج ّ  ،أبو الهتته عثاان(،د .ت) ،سر صناعة اإلعراب ،ح ؛ أ د خرید أ د ،ال ا رة اعكتبة التوخي ية.
ابف سي أٜٖٛ( ،م) ،أسباب حدوث الحروف ،ته ضمي مری علم وحماد حسان الطيان ،الطبعة األولی ،دمش  ،دار الهتكر.
أني  ،ابرا يم بالتا) ،األصوات اللغوية ،د.ط ،ال ا رة مكتبة ال هضة.
ٜٔٛٗ( -------م) ،داللة األلفاظ ،الطبعة ااامسة ،ال ا رة مكتبة األذملو اعيتریة.ٜٕٔ٘( --------م) ،موسيقی الشعر ،الطبعة الثانية ،مكتبة األذملو اعيتریة ،مطبعة م ة البيان العرِّب.الجسيم ،قاسم (ٕٓٓٓم) ،منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري ،الطبعة األولی ،دارالك وز األدبية.
بشر ،كاال (ٕٓٓٓم) ،علم األصوات ،د.ط ،ال ا رة دار مریب للطباعة وال شر والتوزی .
بوذماة ،حماد (بالتا) ،الرمزية الصوتية في شعر أدونيس ،د.ط ،مطبعة الكرامة.
بيگلرى ،حسف (بالتا) ،سر البيان فى علم القرآن ،الطبعة ااامسة ،مكتبة س ائ .
ا ازاوي ،حماد رداد (ٜٔٛٚم) ،المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية ،د.ط ،تون

الدار التونسية لل شر ،وامزائر

اعؤسسة الوط ية للكتاب.

الراخعي ،ميتطهتی صادقٕٔٗ٘( ،هٕٓٓ٘/م) ،إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،د.ط ،بریوت دار الكتاب العرِّب.
الشاخعي ا هتيان ،أ د حماود عبد الساي (ٕٔٗٔقٕٓٓٓ/م) ،الوافي في كيفية ترتيل القرآن الكريم ،الطبعة األولی ،بریوت
دار الكتب العلاية.
ويا ،دوقي (بالتا) ،الفن ومذاىبو في الشعر العربي ،الطبعة العادرة ،ال ا رة دار اععارف.
طحان ،رظمون (ٕٜٔٚم) ،األلسنية العربية،د.ط ،بریوت دارالكتاب اللب انی.
عبد الدامی ،صابر (ٖٜٜٔم) ،موسيقی الشعر العربي بين الثبات والتطور،الطبعة الثالثة ،ال ا رة ،مكتبة اااذمي
عطية علي مطاوع ،سعيد (ٕٓٓٙم) ،اإلعجاز القصصي في القرآن،الطبعة األولی ،ال ا رة دار اآخاق العربية.
الع رباوي ،زیدان حماود (ٕٜٜٔم) ،المرشد في علم التجويد ،الطبعة األولی ،عاان دار الهترقان.
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علي السيد ،عز الدیف (ٜٔٚٛم) ،التكرير بين المثير والتأثير ،الطبعة األولی ،ميتر دار الطباعة ا﵀ادیة.
عار ،أ د خمتار (ٜٔٚٙم) ،دراسة الصوت اللغوي ،د.ط ،ال ا رة عامل الكتب.
الغو اين ،ضميی عبد الرزاق (ٕٔٗٚقٕٓٓٙ/م) ،تيسير أحكام التجويد ،الطبعة الرابعة ،دمش دار الغو اين.
قطب ،سيّد (٘ٔٗٔهٜٜٔ٘/م) ،التصوير الفني في القرآن،د.ط ،بریوت دار الشروق.
اععري ،أبو العالا (ٜٜٔٚم) ،رسائل أبي العالء ،ي عبدالكرمی خليهت؛ ،د.ط ،عاان م شورات اللا ة األردنية للةمجة.
ناجي ،جميد عبد ا ايد (ٗٓٗٔقٜٔٛٗ/م) ،األسس النفسية ألساليب البالغة العربية ،الطبعة األولی ،بریوت اعؤسسة
امامعية للدراسات وال شر والتوزی .

ب) الرسائل

الشاایلة ،عبدا﵁ حماد یاسن (ٜٜٜٔم) ،اإليقاع في القرآن الكريم ،السور المكية ،رسالة ماجستری ،امامعة األردنية.

مزعل يد الراوي ،حامد (ٜٜٔٙم) ،المكنونات الصوتية لإليقاع وأنماطو في الشعر والنثر ،رسالة دكتوراه م دمة إلی كلية
اآداب ،جامعة بغداد.
ميس؛ ،حماد اليتغری (ٕٕٔٓم) ،جماليات اإليقاع الصوتي في القرآن الكريم ،رسالة اعاجستری م دمة إلی كلية اآداب واللغات،
جامعة حماد خيضر ـ بسكرة ـ  ،امزائر.

ج) الدوريات
بل اسم ،دخة (ٕٜٓٓم)" ،سماذج مف اإلعااز اليتو يف ال رآن الكرمی ـ دراسة داللية ـ "مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

واالجتماعية ،جامعة حماد خيضر ـ بسكرة (امزائر) ،ص

ٔ ـ ٖ٘
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صٗببٖٗضٌبسٖ اًسجبم آٍاٖٗ دس خبتؤ آٗبت سَسٓ آل عوشاى
سید خلیل باستان ،1حسن ساقي آلني ،2محسن زارعزاده مهریسی

3

 .3داًط٘بس گشٍُ صببى ٍ ادب٘بت عشبٖ داًطگبُ عالهِ طببطببٖٗ
 .3داًطجَٕ دكتشٕ صببى ٍ ادب٘بت عشبٖ داًطگبُ عالهِ طببطببٖٗ
 .2داًطجَٕ دكتشٕ صببى ٍ ادب٘بت عشبٖ داًطگبُ عالهِ طببطببٖٗ

چكیده
حضَس حشفٖ خبظ ٍ تكشاس آى دس اًسجبم صٗببضٌبسبًٔ سخي دخ٘ل است ٍ بِ تقَٗت هعٌٖ ٍ
جبٗگبُ آى هٌجش هٖضَد ٍ بش اّو٘ت ٍ اسصش آى هٖ افضاٗذ .سعبٗت تجَٗذ حرشٍ

ٍ فرتبت

آى ً٘ض اص دٗگش عَاهل اثشگزاس بش صٗببٖٗ سخي است .دس ًت٘جٔ حضَس اٗي عَاهل ،تأث٘ش التبظ ٍ
دس پٖ آى ،قذست هعٌٖ افضاٗص هٖٗببذ.
اًسجبم فَتٖ ٗكٖ اص هْنتشٗي اسكبى آٗبت ٍ بِ خصَظ جوالت پبٗبًٖ آى است؛ صٗرشا اٗري
قسوت اص حشٍفٖ تطك٘ل ضذُ كِ دس القربٕ قذستوٌذاًرٔ هعٌرًٖ ،قرص بسرضاٖٗ داسد ٍ ببفرت
هقطعٖ آى اص خالل علن تجَٗذ ًوبٗبىتش ،قَٗتش ٍ تأث٘شگزاستش است ٍ دس ع٘ي حبل بب هحتَٕ ٍ
هعٌٖ ّوبٌّگٖ كبهل داسد .قذست آٌّگ ٍ هعٌٖ ،بشخبستِ اص افرَات كلوربتٖ اسرت كرِ برِ
حشٍ

ٍ فتبت تجَٗذٕ آى ٍ ً٘ض بِ ًحَٓ تشك٘ب آًْب بب ٗكذٗگشٍ ،ابستگٖ ٍ تكِ٘ داسد ٍ دس

ًت٘جٔ اٗي تشك٘ببت ٍ تشت٘ببت ،اضبساتٖ ً٘كَ حبفل هٖضَد ٍ بذٗي تشت٘ربً ،رَعٖ اص اًسرجبم
صٗبب ٍ بشتش اص بالغت ظبّشٕ پذٗذاس هٖگشدد .بذٗي هٌظَس اٗي پژٍّص ،دسفذد اسرت ترب برِ
سٍش تَف٘تٖ ر تحل٘لٖ ٍ بب ركش ًوًَِّبٖٗ اص آٗبت ،بِ كطف صٗببضٌبسبًٔ اًسجبم فرَتٖ دس
پبٗبى آٗبت بپشداصد.
كلیدواشهها :سَسٓ آل عوشاى؛ اًسجبم؛ تجَٗذ؛ هعٌٖ؛ پبٗبى آِّٗب.

ًَٗسٌذٓ هسئَل:

zarezadeh.mohsen@yahoo.com
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