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 نوع املقالة: أصيلة
 4، علی بيانلو3، وصال ميمندي2شاد، علی اصغر روان1يعلریضا روستاي

 فرع اللغة العربیة وآداهبا جبامعة یزد توراه يفكطالب د .1
 قسم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة یزد استاذ مساعد يف.2
 للغة العربیة وآداهبا جبامعة یزدقسم ا يف كاستاذ مشار .3
 قسم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة یزد استاذ مساعد يف.4

 21/10/1399البحث:  اتريخ قبول 31/04/1399 البحث: اتريخ استالم
 

 صامللخ  
مون الذي مع املض تناسقةمون كیث تحب ؛لماتكبنی مسات احلروف يف ال التناسقل النسق الصويت من خالل یتمث  

 حمط  اهتمام تالرمي وماز كن الالقرآ ت دراسة األنساق الصوتیة يفانكلقد   ،انطالقًا من هذا یستفاد من السیاق.
یط اللغویة املتجل یة يف طی اته مم اشف عن مجالی ات األسالیب كالباحثنی بغیة ال جاز ن جوانب من اإلععاللثام  ُيم

للولوج  احملور األو له ونكرمي بكآن الاملستوایت اللغویة يف القر  ون املستوی الصويت من أهم  كیو  ؛امن فیهك الالفن  
دة املضمون إلی إفا ةاملعنوی هتاودالال األصوات بنی التناسقیؤد ي  إذ؛ وسیاق اآلایت وفضاءاهتاالنص  إلی عامل 

 -وصفيال هنهجم مبهیرارة إب، یهدف هذا املقال إلی دراسة سو كللمتلق ي علی حنو یثري مشاعره. بناًء علی ذل
 أن   تلق ياملأیدي  بنی لبحثاتجل ی من خالل یعلی املستوی الصويت )اإلیقاعي(.  معتمداً  حصائياإلو  تحلیليال

 عندماقو ة شد ة والات مسة الذاألسلوب یستخدم األصوات  ألن   ؛يف سورة إبراهیم )ع( متناسقان واملعنی الص وت
ة عن ممضامنی  ناولیتوعندما  ،والقو ة الشد ة إلی التعبري عنها تاجحي معان   حول اآلیة یدور سیاق الرتیاح اعّب 

 الشد ة بنی طةتوس  امل صواتواأل حتكاكیةاالاملهموسة و  األصوات نتشارا جند من خالهلا ،واهلدوء والطمأنینة
 الشد ةو  واهلمس اجلهر جهة من احلروف صفات عن النامجة املوسیقیف .األخری األصوات یغلب علی والر خاوة
 مع هل  ك  كلذ سقتناحیث ی ؛رميكال القرآن يف ةاإلعجازی   سماتال من ،اآلیة سیاق يف مهااظتنة ایفی  كو  والرخاوة

 املوسیقی. هذه هفی تطلق الذي اجلو  
 

 .الداللة األصوات،، التناسق الصويت، )ع( سورة إبراهیم :رئيسةلمات الكال
                                                                                                                                        

ravanshada@yazd.ac.ir الكاتب املسؤول 
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  ةمقد  امل
علی  یبقیز عجاإه فیو  ،لنورلی اإمن الظلمات  الن اسنزل لیخرج أم  الذي الل  تاب كرمي  كال القرآن

رحب  اً بدأیبقی  ث   بعد جیل، العلماء جیالً مشغلة الدارسنی و »عجازه إ العصور؛ فسیظل   مر  
 الیاً عمطمح  ل  كراء  و  عیداً فق بامتدَّ األ یةاه بلغ منه الغن  أجیل  ب  س  ما ح  ل  كاملورد،   ي  املدی سخ

 احملور عد  تم  اليت یقاعی ةة اإلالبنی، عجازاإل هذامن وجوه و  .(6 :2007ار، )جن   «یفوق طاقة الدارسنی
ة یبدایة األساسلاهي  ،يت للغةنظام الصو ال؛ ألن  السیطرة علی األديبالنص  لی عامل إل للولوج و  األ

  ها.لفهم اللغة وطریق للتوص ل إلی مغزا
 علماء اللغة ن  بعضد؛ أللیس جبدی األدب العريب ة لأللفاظ يفالوظیفة الداللی   يفإن  البحث 

 لباحثنیا ن  أضر احلاان عصر  يفما جند كابملعنی. وعالقته الصويت التناسقأسرار  تشافكابقاموا 
اض األغر  لتعبري عنا يفأثر املستوی الصويت  جهةمن  القرآينالنص  جودة  شفكإلی  یتوج هون 

ه  وداللتلص ويتالنظام بنی ا العالقة تبینیإلی  ديبیسعی الناقد األ حیث ؛ات اآلایتطی   امنة يفكال
ة مهم  » علی اثر انتباهاً أ القرآن ن  ألی إالنص   ووصل دارس ،من هذا املنطلقو األديب. النص   يف

ال ستعما وحن هیقاظ الضمائر للتوج  إحساسات عند العرب و حتریض اإل يف ياللغو  الص وت
الداللة و  رآينالقاء دألیم اق يفو  ةالقرآنی  فواصل السرار أ يفور و فواتح الس   يف ةاحلروف اهلجائی

ص و النص يف م  اه دور   ياللغو  الص وتللموسیقی و  ونكیو  .(76: 2000 ،صغريال) «لأللفاظ ةیالص وت
عوم  لقرآنا يفصوت  ل  ك  ن  أل ؛علی وجه اخلصوص القرآينالنص  ل عام و كة بشی  األدب انه كم يف ض 

. هافیة السائدة لداللی  ء اجوااألو  تایسیاق اآلابملضمون و  وثیقاً  ارتباطاً  صواتهذه األ تارتبطو 
 ،علی هذاو . یةاآل يف هارتیبتو  لفاظاأل ختیارا عن ،املضمونبنی املوسیقی و  تمث لامل تناسقالنتج ی

 سیاق سائدة يفابألجواء ال االنفعاللی إ أيخذه اً ابرع اً مه تناسقأما األديب باحثالو  ئجید القار 
  موضوعها.مجاهلا و  ل  كب یةاآل

 الص وت حياءإ بنیالتناسق  يهو  ؛املوسیقی انحیةمن  )ع( مهیإبراسورة لقد عاجل الباحثون 
اثرة مشاعر إ يفدورها و  والرخاوة الشد ةاجلهر واهلمس و  جهةصفات احلروف من و لمة كال ومعنی
 التناسق الصويت يفر أن  كابلذ  جدیر  ف الذي یطلق فیه هذا اإلیقاع الصويت. يها املعنو مع جو   املتلق ي
رار كالتو ة املقاطع الصوتی  و حنو موسیقی الفواصل  عدیدة ظواهرمن خالل  رمي یتجل یكال القرآن

علی البحث احلايل  ، سیقتصرنظرًا ألن ه ال ی س عنا املقام يف هذه العجالةن كول ؛والسجع وغريها
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ملضامنی املتوخ اة من وعالقتها اب دیدةصوات اجملهورة واملهموسة والرخوة والشاألنسبة شیوع دراسة 
 .النص  
 

 منهج البحث
 يف لتحلیللیب اساأسلوب من أه فإن   ؛التحلیلي -املنهج الوصفي ز هذه الدراسة علیكترت

املنهج  ن  هذاإة. زًا علی معلومات شاملة عن موضوع للحصول علی نتائج علمی  كالنصوص متمر 
ها یاانت وحتلیلق والبقائیقوم علی وصف الظاهرة أو املوضوع املراد حبثه اعتمادًا علی مجیع احل

 وهذا التحلیل .(30: 1992ك، مبار )الظواهر  يیمها علی ابقن تعمكللوصول إلی نتائج ُي حتلیاًل دقیقاً 
 قتطر   ،ملنطلقهذا ا . فمنوخاصة نص القرآن الکرمي النصوص املقد سةيف فهم  املتلق ي یساعد امم  

إلثبات  ارف  كلسل مع االر  جدال  )ع( مبا فیها من موضوعات حنو إبراهیمحتلیل سورة إلی البحث 
عنوي وبنی ها امل جو  بنی التناسق عن مستوی ك كشفاً ؛ وذللهاكشا ی مسائل التوحید واملعاد وما

 .تخدمة فیها وأتثريها علی املتلق يطبیعة األصوات املس
ؤم ة تالیفی  كة و خمتلف واضعم ا يفبتحلیل مضمون السورة وآایهت لقد قام الباحثون يف هذه املقالة

 زكاليت ارت ةصوتی  لاواهر ظالتعریف شامل عن ك من خالل لذو  ؛ةالبنیة املوسیقی  هذه املضامنی مع 
قة عاللك ذكو  ة والرخاوةاجلهر واهلمس والشد   جهة، حنو صفات احلروف من علیها البحث

 فظ أبصوات حروفه.مدلول الل  
ة جداول إحصائی   عّب )ع( هتا يف سورة إبراهیماألصوات ودالال فتم ت فیها دراسة ظواهر
 لإلجابة عن السؤالنی التالینی:

 من خالل األصوات؟ )ع( كیف جتل ی التناسق بنی املوسیقی واملضمون يف سورة إبراهیم  -
 املتلق ي؟ ون إلیفادة املضمإكیف یشارك يف فيف سیاق اآلیة،  متمث الً التناسق إذا كان هذا  -

 
 ة البحث خلفي  

عدیدة نشري  اً تبكو  االتمقيف القرآن الكرمي،  وبالغتها سج ل الباحثون يف جمال دراسة األصوات
 :ثون علی صلة مبوضوع البحكتما ی لإمنها 
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لقد  ؛«رميكة يف القرآن الالبالغة الصوتی  »بـ ( املعنونم1988)شادي  إبراهیمحممد تاب ك
ة، موضوع البالغة الصوتی   إلیشاملة إلشارات علماء الرتاث واحملدثنی تاب بعد نظرة كتناول هذا ال

قام إبیثار  ،وضوعاتلیف وأسباب االنسجام. ويف خالل هذه املأاجلرس واإلحياء وانسجام الت
هتا لمات ودالالكالاحلروف يف بنی  تاصو أرار كسیاق بعض اآلایت وحتلیل تلمات يف كال

اإلیقاع »املعنونة بـ (م2010) حمم د مهديجنان مقالة  .هج انسجامها يف السیاقاا ومناهتوإحياء
لقد تناولت هذه املقالة دراسة وظیفة األصوات يف  ؛«الص ويت واإلحيائي يف سیاق النص  القرآين

یب كلت الباحثة يف هذه املقالة إلی أن  هندسة الرت وص  ت. ة وأتثريها يف سیاق النص  البنیة اللغوی  
اإلحياء ابملعنی من خالل التناسق املة وتسعی يف جانب اإلیقاع الص ويت منها إلی كالقرآين مت

اإلیقاعي بنی أصوات األلفاظ فیما بینها موحیة مبوسیقی ة متناغمة ابلدالالت اخلفی ة للمعاين 
 ( بعنوانم2011) میسة الصغري حممدرسالة ماجستري  .النص  وحدات امنة وراء أستار كال
یل اجلوانب اجلمالیة يف الفواصل حتلحاول الباحث  ؛«الكرمي القرآن يف الصويت اإلیقاع مجالیات»

قاطع املاله وأمهیة كظاهرة العدول الصويت وأش ما عاجلكعلی السور القصار   زاً كة مرتی  القرآن
الفاصلة يف  أن   لت إلیها الدراسة هياليت توص  نتائج ال من أهم  فاألصوات. تناسق ة يف الصوتی  
املقاطع  ذلككلألسلوب.   ة اتبع  ی  الفواصل القرآنسیاق السورة واإلیقاع يف تراعي املعنی و  القرآن
ّبی روشنفكر وزمالئها كمقالة  من مصادر اإلیقاع القرآين.  مصدر هام   ة والعدول الصويتالصوتی  

آایت  -ةة يف لغة القرآن وداللتها يف اآلایت الفقهی  الدراسة الص وتی  »حتت عنوان  (ق1436)
 -حصائيآایت احلجاب ابملنهج اإليف ة دراسة صوتی   دف هذه املقالة إلیهت ؛«احلجاب منوذجاً 

بنی األصوات واملعاين املقصودة عالقة وثیقة ك التحلیلي، قد توص لت نتائج البحث إلی أن ه هنا
ه قي زاده وزمالئمقالة عیسی مت   فاألصوات بصفاهتا اخلاصة تتناسب مع املضمون واملقام.

ة يف سورة الواقعة، احلاق ة دراسة صوتی   ؛الكرميمشاهد القیامة يف القرآن »بعنوان  (ق1437)
ة يف ة واخلارجی  املوسیقی الداخلی  مالمح ة، من خالل جداول إحصائی   درستحیث  ؛«نشقاقواال

فمن النتائج املعثور علیها يف هذه  عالقتها مبدلول اآلایت.لتبینی ورة كآایت القیامة يف الس ور املذ 
املقالة هي انسجام اإلیقاع الصويت واملوقف الذي سیق من أجله. وإطاران يف دراسة صفات 

لمات مع كبنی معنی الالتناسق  إلی دراسة ق هذه املقالةتطر  تن مل كاحلروف یشبه هذه املقالة ول
التحلیل الص ويت وارتباطه »وان بعن (م2016)مقالة عز ة عدانن أمحد عز ت  أصوات حروفه. 
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ة تناولت دراسة صفات األصوات وخمارجها واملقاطع الص وتی   ؛«ابلسیاق القرآين يف سورة مرمي
أن ه  إلی نتائجالأشارت و التحلیلي.  -حصائيوإظهار أثر ذلك يف السیاق من خالل املنهج اإل

 ي  ول الداللیة فیها، وال یتناقض أاملالمح الصوتیة واحلق انحیةبنی اآلایت من  اتم   انسجامك هنا
 مستوی من مستوایت التحلیل مع املستوی الص ويت.

 متث لفة من تلب خموانجت لنا تبی ن من خالل مراجعة الدراسات اآلنفة الذكر والعشرات مثلها
أو  م  ل عاكشب قرآينال لنص  مالمح املوسیقی يف امعظمها عاجلت  ن  كل رمي؛كال املوسیقی يف القرآن

حسب ما  ،لصويتاك التناسق وال تتجاوز إلی إدراحلجاب والقیامة اكعلی موضوعات   زتكتر 
اآلیة يف   خطابیتغري   عندما امنة يف اآلایتكملضامنی الااملوسیقی مع  وتناسقیقتضیه املعنی 
 حتلیل علیزوا كر قال ذا امل يف هإال  أن  الباحثنی ؛يأتثريها علی املتلق  شفاً عن مدی كمواضع خمتلفة  

 لتناسقا جهة من اتجانب دراسة املفرد إلی ،موسیقی صفات احلروف من حیث الشد ة والرخاوة
 .هاهتا وأصوات حروفبنی دالال

 
 )ع( مهيسورة إبرا عنحملة 

 ةسور لهذه اتناول ت آیة. نیومخس اثنتنی وتشتمل علیة ور املكی  من الس   )ع( مهیعد  سورة إبراتم 
مواجهة و  جلزاءحلساب وااو  البعثو  التوحیدو  الرسالةو  يالوح متعددة، ومن أمهها مسئلةموضوعات 

 نینطوي عدد مو  خرة.ش يف مشهد الدنیا واآلاوما جری بینهم من جدل ونق ف اركالرسل وال
قطعنی مورة إىل سال تنقسم هم.ئغواإخطبة الشیطان أمام الكافرین بعد علی  آایت السورة
ة بنی أم   ملعركةار یصو  و ل الرسو و ن بیان حقیقة الرسالة ل یتضم  املقطع األو   احللقات:متماسكي 

اين املقطع الث. و اآلخرةو یا يف الدن ذ بةكمواجهة اجلاهلیة امل ووقوفهم يف بنیالرسل وفرقة املكذ  
وذجهم ا ومنا وشكرو منوا هبن آیالذو  ،ن كفروا هبذه النعم وبطرواالذی، و الل  تعالیم ع  عن ن   ثیتحد  
ة من لل  يف سلسلنعمة اافرین بر مصري الظاملنی الكیصو   ،يف هنایة املطاف. و )ع( إبراهیم ل هواألو  

 .أعنف مشاهد القیامة وأمجلها ابحلركة واحلیاة
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 يف اإلطار النظري ابملعنی الص وت عالقة .1
تلق ي من إلی امل ادهتاإف ةو  رجامل رمي طریقة تساهم يف نقل املعاينكالتناسق الصويت يف القرآن ال إن  

ه صوت، حرف ل ل  ك» ن  أل ؛ةهتا املعنوی  ودالال ت احلروفاصو أاالنسجام واالنتظام بنی  خالل
هاز وببیان ذا اجلهشریح وقد قام العلماء بت لی خمرجه من جهاز النطقإترجع طبقته من التنغیم 

اكو ة العربی   ءتنسب إلیها حروف اهلجا اليتاملخارج   ل  كخرج من  فی للسان.لیها ایعزف ع أواتر أهن 
 ...ةً ر شد  خن اآلمو  ةً حدها رخاو أمن و  ،ومن هذا جهارةً  ذن من هذا مهساً فتسمع األ ،وتر صوت

 .(13 :1986، ینعزالد) «اعهیقق إبالئالتفسري ال ،وجدانالره العقل و ذن ویفس  ه األحتس    تعبرياً یعّب   ل  كو 
روف من فات احلص عن ةالنصوص إیقاعاً من خالل املوسیقی الناجتة يف ل األنساق الصوتی  كوتش

النسق یتمث ل  حیثة؛ لسور امستوی املفردة واآلیة يف  اجلهر واهلمس والشد ة والرخاوة علی انحیة
غرضها انیها و ومع النص  لمة وورودها يف كاالنتظام بنی مسات احلروف يف ال من خاللالصويت 

 لوبیة املوائمةسقیمه األحياءاته و إصوت  ل  كل» أن  ما ك  .(311: 1435، )السلميالذي جاءت له 
« لوعیداوعد و ذا الكسیاق احلزن و  يفسیاق الفرح یغایر نظريه  يف صواتیقاع األإللسیاق. ف

  .(17 :2016، بدالعزیزع)
 تذبذهبا خاللو  ةی  وتالص   رواتاأل ةكبنسبة حر  الص ويتوین كتالل مراحل و  أمن  اجلهراهلمس و  إن  

 رواتاألتتذبذب  الذي لص وتاب ةاللغة العربی   يف " voicin " اجلهریعرف . ناً لی   وأ النطق هبما قوای ً 
ان یالص وت لوترانقرتب ایقد » هن  أب اجملهورة صواتتعریف األ يفجاء و ه. حال النطق ب ةی  الص وت

مح مبرور یس یثینهما حببضیق الفراق فیء النطق، أثنا يفرور اهلواء و ء مأثنا يف بعضهما من بعض
 .(175 :2000بشر، ) «واتراأل ذهذبذابت سریعة منتظمة هلو هتزازات احداث إمع ن كول اهلواء

 العنی والغنیو الظاء الضاد و و  يوالزاوالذال والراء الباء واجلیم والدال » :هيصوات اجملهورة األو 
 رواتهتزاز األا عدم نجلهر یعاس كع وهف اللغة يفاهلمس  اأم   .«الیاءوالالم واملیم والنون والواو و 

ان یوتالص  ه الوتران مع تز  ال یه يالذ وه» تعریفه: يفجاء ء النطق و أثناعند مرور اهلواء هبا  ةی  الص وت
ء التاء والثا» :هيصوات املهموسة األو  .(20 :1975، أنیس) «حنی النطق ،ال یسمع هلما رننیو 

 .«هلاءااف و كالوالقاف و والفاء واحلاء واخلاء والسنی والشنی والصاد والطاء 
حيبس جمری اهلواء اخلارج من »عندما ن و  كتت يفه "plosives" نفجاراال وأ ةالشدصفة 

 ث   ،الوقف أن یضغط اهلواء وأینتج عن هذا احلبس و موضع من املواضع  يف اً م  ات الرئتنی حبساً 
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 .(128 :1997سعران، ال) «انفجارایً  صواتً  ندفع اهلواء حمداثً فی ،فجأة ئيسراح اجملری اهلوا یطلق
 افكالو  القافو  الطاءو  الضادو  الدالو  التاءو  الباء» :هياللغة العربیة  يفنفجاریة اال صواتاألو 
 "fricalives" ةی  كا كحتاال صواتیها احملدثون ابألیسم   اليت صفة الرخاوة اأم   .«مهزة القطعو 
 الص وتء مروره مبخرج أثنا يفس النف   ن  إبل  ؛ماً كحم حنباساً اعند النطق هبا ال ینحبس اهلواء »فـ

 ؛24-22 :1975، أنیس) «لنسبة ضیق اجملری ف خمتلف نسبته تبعاً فیاحل وأ فريمن الص حيدث نوعاً 

 ذالوال اءواخل اءاء واحلثال» :هياللغة  يف الرخوة وأة ی  كا كحتاال صواتاألو  .(200 :2000بشر، 
 الشد ةط بنی تتوس   أصوات كهناو  .«اءاهلو  الفاءو  غنیالو  عنیوال صادالو  شنیالو  سنیالو  ياز الو 
 وأحتباس ا ،یاجملر  يفذ لیس إ، فاً فیح وأ اً فري دث صحتن أمعها اهلواء دون  ُير   يتالالرخاوة و 
 .(185 :2007ار، )جن   «اء یوال اوو الو  النونو یم م واملالاء والر وال لفاأل» :هيو  كاكحتا

 
 عدها الداليللمة وب  كال بنیالصويت  تناسقلا .1.1

 شفكیوهذا التناسق الصويت  ملعىناب الص وت عالقةو  للكلمة الص ويت   لتناسقابرمي كال القرآن یهتم  
 اً سر   هذه الظاهرة تشك ل ورودها يف سیاق اآلیة. انحیةلمة من كة للالقیمة الذاتی  عن للمتلق ي 

 ومشاعر مواقف يف دوماً  فهوتاب كهذا ال یقرأ عندما نساناإلحبیث  الكرمي، القرآن يف عجیباً 
 تفیض األحیان بعض ويف ،أخری اترةً  قلبه ویرتعد مرةً  صدره فینشرح علیه، متر   أو هبا ُير   متباینة
 ویراه بیده املعىن یلمس یكاد حت   رالص و  أمامه وتتوالی الرعب، من فرائصه وترتعد ابلدموع عیناه

  بنی جیدبل  ،تنافر ي  أ القرآينالنص   لماتك  بنیة يف ديباأل القارئ ال جید كلولذ .(5 :2017 برُية،)
 الص وت ن  أ حیث ،تاً ملف   اً تناسق ل  منهاكمن   ةاملتوخ ا واملعاين هتااصو أو  تابكهذا ال لماتك

 هو مفرداً  لفظاً  نَّ إ»قائاًل:  قطب سی د هذا إلی شارأ ماك.  املراد املعنی خدمة يف لمةكال داخل
 واترةً  اخلیال يف یلقیه الذي بظل ه واترةً  ذناأل يف یلقیه الذي جبرسه اترةً  الصورة، یرسم الذي

ینزل علی قلب  القرآن الکرميان كعندما   ،علی هذاف .(91 :2004 قطب، سید) «مجیعاً  والظل   ابجلرس
هلذه  انك  ،یتلو اآلایت أمام مجهور العرب وهم یصغون إلیه ان حضرتهك)ص( تدرجییاً وبینما   النب  

 يف ابملدلول وعالقته الصوتأثر  داللة علی وهذه افرین.كانوا  كاملوسیقی ابلغ األثر فیهم وإن  
 املقصد، إىل أقرب اأی ه األصوات من خيتار» هأن   القرآين األسلوب خصائص منو  .رميكال القرآن

 مواطن ويف اإلقناع، إىل متیل فاألصوات الشبهة ودحض ةاحلج   ألفاظ خيتار جنده اجلدال يفف
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 هاأی   واأللفاظ األصوات خيتار اللنی مواطن ويف الواقع، إىل متیل األلفاظ أصوات جند الوصف
 اليت الشدیدة ةالقوی   واأللفاظ األصوات إىل أیلج الشد ة ومواقع ابلطباع، وأرفق األمساع على أخف  
لمات ضمن صفاهتا كيف ال صويتالتناسق الیّبز أثر  .(5 :2017 برُية،) «والوعید ابلزجر تبعث

بعدًا داللیًا موحیاً ب س  كتم  من خالل اجلرس واملؤشرات األخری، وهذه الظاهرةك ذلكخمارجها  و 
 لمتلق ي.ل

 دون منعزاًل  یطلق مل لماتهك  يف الص وت أن   أیدینا بنی جند )ع(، مهیإبرا سورة يف ننظر حینماو 
 ةیالص وت دالالتال تبارك وتعالیالل   یستخدمف. فیه ورد الذي السیاق مع یتناسق بل فائدة؛

 اإلنذارو  الوعید مقام يف خاصةً  ،)ع( مهیسورة إبرا يف السیاق ضمن معناها یدكأت يف لماتكلل
 َماء   ِمنْ  َوي ْسَقى﴿ اآلیة يف «صدید» كلمة  -علی سبیل املثال- هذا علی یدل   ماو  .افرینكلل

 افرین وشد ة عذاهبم يفكإلی عاقبة ال هلا ةهذه اآلیة واآلیة التالی سیاقیشري  (15 :مهیإبرا) ﴾َصِديد  
 مالد  »مبعنی  "الصدید" ة.املعنوی   اصوهتا مع داللته یتناسقلمات ك  القرآينالنص  یستخدم فاآلخرة. 
 «النار أهل جلود من یسیل ما أو غ لمظ يأ خ ثر   یحت   أغلی احلمیم أو ابلقیح املختلط

اين كشو الیقول . الشرب حنی واخلشونة الشد ةو  الكراهة اآلیة هذه يف نجدف .(286 :2010،يزبیدال)
 هذا بلع یتكل ف يأ. رؤیته عن الناظرین یصد   ن هأل من الصدَّ  اشتقاق الصدید» :لمةكعن هذه ال

 لمةك  يف الشد ةعنی م علی "والص اد الد ال" صوت إحياء نری .(946 :2007 ،شوكاينال) «الصدید
 الصالبة على یدل   ما وخباص ة ةاللمسی   ابألحاسیس إال   یوحي ال الد ال صوت» ألن   ؛"صدید"

تلف ظ صوت  وحنی .(67 :1998 اس،عب  ) «الشد ة معاين عن للتعبري احلروف أصلح وبذلك. والقساوة
 طرف لتقاءا النطق به عند من خالل حالةة یدرك املتلق ي هذه الشد   ،هاز النطقياجليف  "الدال"

 "والص اد الد ال" تلف ظ .اهلواء بتسر ب یسمح ال حائالً  یعد   حمكماً  لتقاءً ا العلیا الثناای أبصول سانالل  
 لدی البلع وتكل ف ةهی  الكرامن  الةحب املتلق يإلی  یوحیان ،احلرفنی يف امنكواإلحياء ال

 من املتلق ي لیإ الصدید املاء هذا شرب حنی كراهتهم  وشد ة ف اركال حالة ،نینقال كذلك.ارالكف  
 حنو یرتفع اللسان مؤخر» ن  أ دائهأ وحنی وقو ة شد ة فیه الذي يالصفري  «الصاد» صوت خالل
ینك) «النطق أثناء للحلق اخللفي اجلدار من یقربه رتفاعاً ا الطبق  اآلیةتبدأ  .(29 :1999 ،مال الد 

 َوَما َمَكان   ك لِ    ِمنْ  اْلَمْوت   َوَيَْتِيهِ  ي ِسيغ ه   َيَكاد   َواَل  يـََتَجرَّع ه  ﴿ يف "یـ ت ج رَّعم " بلفظة الالحقة
اليت  صعوبةة الشد   لیإ تشري یضاً أ اللفظة هوهذ (16 :مهیإبرا) ﴾َغِليظ   َعَذاب   َورَائِهِ  َوِمنْ  ه وِبَيِ ت  
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 صعوبةب یوحي الذي "الراء" تشدید إضافًة إلی .الصدیداملاء بلع هذا  یتحملها الشارب عند
 "العنی" وصوت اجملهور لثويال "اجلیم" صوتأداء  طریقةم  هذا املعنی نتقالايف  شاركوت البلع،
صفات  يف یتکررهذا املعنی و  الغلظةاخلشونة و  تدل  علی "غلیظ" لمةكما أن   ك  .اجملهور ياحللق
 النطق. وطریقة أدائها عند هاحروف
 َطْرفـ ه مْ  ِإلَْيِهمْ  د  يـَْرتَ  اَل  وِسِهمْ ر ء   ِنِعيم قْ  م ْهِطِعنیَ ﴿ اآلیة يف "وممْقن ع نی ممْهط ع نی  " لميتك  إن  و 

 لعصیبا الیوم من افرینكال وتعالی كبار ت الل   دوع  تی مشهد يف اتورد (43:مهیإبرا) ﴾َهَواء   َوَأْفِئَدهت  مْ 
 رافعنی ء،يش لیإ یلتفتون ال الذي اهلول زمحة يف مشهداً  ویرسم فیه بصاراأل تشخص الذي

 هااتن توحيو  .(2111 :4ج ،2003 قطب، سید) خاویة الفزع من وقلوهبم واحلزن الرعب من رؤوسهم
 ،املنظر هذا يف نریحیث  ؛القیامة حداثأ مشاهدة حنی وسیماهم ف اركال ئةیهب اللفظتان
 يف "النون" حرف قتناس خمذ مثالً . موسیقاها خالل من املعنی نقل يف ساهمت اليت األصوات

 للتعبري مالصمی من نبعثی هیجاين صوت»ألن ه  ؛ف اركال وجه يف العمیق األمل مع لمتنیكال هاتنی
 :1998 س،اعب  ) «خلشوعوا األمل مشاعر عن للتعبري قاطبة األصوات أصلح وهو العمیق، األمل عن

 يف ةالعمیق ابهتزازاته» هألن   ؛افرینكال يف امنكال والقلق لتشویشاب "اهلاء" صوت يیوح ماك  .(160
 داللة «املیم» وتص ويف .(192 ،السابق) «النفسیة ابالضطراابت یوحي ما أو ل یوحي احللق ابطن
 افةً ضإ اخلیشومي "ماملی" صوت ن  أل ؛هافی وردوا اليت وضاعهمأو  اهلمو حأ من رضاهم عدم علی
 تمسا ومن .(49: 1383 ،يقوُي) ستیاءواال الرضا عدم إلی یشري ،احلظ   وسوء العجز لقاءإ علی

 أو ةالذاتی   ئصهاخصا حتقیق إلی معها ومصاحبته األخری، احلروف مع تعامله ،"العنی" صوت
مصاحبة هذه  إن  و  .(212: 1998، اسعب  ) ةواللغوی   احلس یة خصائصها عن للتعبري معها یساق

ي. إلی املتلق   لقائهإو عنی ، عنصر إجیايب يف فهم امللمتنیكالنی األصوات بعضًا لبعض يف بنیة هات
يف ًا هامًا دور  ييت تؤد  املوجود بنی األصوات ال ّبز من خالل االنسجام والتناسقل ها تكوهذه  

 وین املعنی.كت
ویتكل م  اخلطاب نوعیتغري   (13 :مهیإبرا) ﴾الظَّاِلِمنیَ  لَنـ ْهِلَكنَّ  َرهب  مْ  ِإلَْيِهمْ  فََأْوَحى﴿ یةاآل يفو 

 موج هًا إلیهم ،رصلناب ویبش رهم فقةوالش   احلب  بصوت منبعث عن  رسله مع ابلوحي سبحانه
 فعل من ةمشتق  لمة كهذه ال جند ،معاجم اللغةيف  "أ ْوح ى" لمةكحینما نبحث عن  و . الطمأنینة

 و ح ى». اخللق من كذل یری أن دون من خيفی وجه علی ،النفس علی املعنی لقاءإ مبعنی "و ح ی  "
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م   كلَّمه:  وأ ْوح ى إ لیه ف یه ب ك ال   اليت الفونیمات وأ احلروف .(379: 15ج ،1414 منظور، ابن) «غ رْي ه   م نْ  خيم
یقع  .ةاملعنوی   داللتها مع تناسقت اليت الرخوة ةی  الص وت الصفات من ةمشتق   ،فظةالل   هذه منها تتأل ف

 أثناء النفس حبفیف» اليت الرخوة املهموسة "احلاء" وبعدها یةاملد   "الواو"حرف  لمةكال هذه یةابد يف
 مبشاعر وحاهاأو  قاطبة الدنیا أصوات أبعذب العريب اللسان یرفد ،احللق عماقأ من اصوهت خروج
 یشري مرحياً  ئً مهد صواتً  الذهن علی يلقتم  اليت یةاملد   "الیاء" ث   .(182 :1998 اس،عب  ) «واحلننی احلب  

 حنی فيتواملخ املنخفض ابهلمس توحي الصفات هذه ل  كو  (.27-22 :1383 ،يقوُي) املنخفض ابهلمس
 عّب "وحي" لمةك  يف املوجودة ینةكوالس احلب   لقاءإحیث تمفید  رسله إلی حد ث املولی العزیزتی

 َوَخابَ  َواْستَـْفَتح وا﴿ يف "اْستـ ْفت حموا" فعل اآلیة هذه نالحظ ما یتلو كذلكو . املتلق يإلی  احلروف
 ابن) «َرهب  مْ  ِإلَْيِهمْ  فََأْوَحى» مجلة علی معطوفاً  ونكی أن جیوز الذي (15 :مهیإبرا) ﴾َعِنيد   َجبَّار   ك ل  

م إلیالرسل أن ه یلجأ  ،اآلیة حیث من املشاهد يف( 209: 13ج ،1984 عاشور،  علی رالنص هنسألو یو  رهب 
 ي حالة من الرعبمشهد یفید إلی املتلق   يف دثحت الرسل جانب من السؤال هذا ومطالبة. األعداء
 من علی نوع ،لی تعاالل   من الرسل ُيث ل طلب الذي "اْستـ ْفت حموا" يف حنی یدل  فعل والتهویل
 املثال_ سبیل یوحي _علی إذ ؛واملهموسة الرخوة األصوات توظیف خالل واهلدوء من السكینة

م من رالنص لطلب الرسل وحركة حبیوی ة واملهموسة الرخوة "السنی" فونیم  والطلب ركةحلا»وهي . رهب 
 یوحي ،سابقاً  مر   ماك  "احلاء" وصوت .(114 :1998 اس،عب  ) «األلفاظ أوائل يف یقع عندما والبسط،
یوحي  الرقیق صوته حبفیف "الفاء"يف سیاق متواصل أیضًا صوت   فنجد. واحلننی احلب   مبشاعر

ملي دافئ  تها الرُّسل إلی املولی القدیر عن املشاعر الود یة اليت وج همما  یعّب   (132 :السابق)مبلمس خم 
 .طالبنی منه الفتح والنصر علی أعدائهم اجلبابرة ،عند مناجاهتم له

 اأصواهت وحتلیل ()ع مهیإبرا سورة يف لماتكال من عدد دراسة وبعد البحث هذا خالل منو 
ق التناس وأن   ملقصود،ا املعنی مع فظالل   داخل األصوات تتناسق هأن   النتیجة تحصل ومعانیها،

 علی دل  مم ا ی ،اللفظ يف نامكال ملعنیاب وحيی ،لماتكال من ثريك  يف واالنسجام واالنتظام الصويت
 .عجازهاإو  ونظمها القرآن لغة ةحیوی  

 
 عدها الداليلوب  واملهموسة  ةاألصوات اجملهور الصويت بنی  النسق .1.2

 :لتايلاحسب اجلدول  ابراهیم )ع( سورة يفاملهموسة و اجملهورة  صواتتتوز ع األ
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 )ع( براهيمإ سورة يفعة : اإلحصاء الوصفي عن األصوات اجملهورة واملهموسة املتوز  لاجلدول األو  
ئویةاملنسبة ال تواتر األصوات صفات احلروف  

اجملهورة صواتاأل  2086 %75  
املهموسة صواتاأل  682 %25  

100% 2768 اجملموع  
 

ة كنسبة حر ب ص ويتالوین كتلال مراحل و  أمن  عد  تم  املهموسةو ورة هاجمل صواتاأل أن   مر  آنفاً ما ك
ة ی  الص وتراسات ثبتت الدأقد  .اللیونةو ة تذبذهبا خالل النطق هبما من حیث القو  و ة ی  الص وت واتراأل

 ثريك  خریاأل ویةاللغ صواتألا بنسبة أديب صن ي  أ يف هاوتوارد ةور هاجمل صواتاألتواتر  ن  أاحلدیثة 
 كذلكون  كین أ يبیعمن الطحیث یقول البعض إن ه  ؛أعاله اجلدول يفوهو علی غرار ما نشاهد 

 اجلهر منو ت ن الصممالم كلز به امنی   الذي رنینها اخلاص  و  ي  فقدت اللغة عنصرها املوسیق» ال  إو 

ع يف االرتفا  :نهامابرزة  مسات لألصوات اجملهورةف ،ذلك فضاًل علی .(21 :1975، أنیس) «اهلمس
 .(8 :2006 ،مروان) تن األصوامال یكون لغريه ما ثري أتوالة والوضوح القو   إذ فیها منة الص وت شد  

العدید  يفة جملهور ا صواتألانتشار ا جند ،یهاعل ةالسائد اءجو واأل سورةال آایتالتأم ل يف  عندو 
لرسل ا جدال علی ریدو ور موضوع هذه الس   ن  أل ؛یةك  امل ورالس   من غريها غرار علی ،منها

ستلزم ی ضامنیاملو مور األ هثبات هذإو اجلزاء. و احلساب و البعث و الرسالة و  يالوح ثباتإلنی كاملشر و 
التهدید. و ید الوع وه ،المكال يف ةاجملهور  صواتاأل هدفیتا مم  و  .داءهاأحنی الوضوح و ة القو  و  الشد ة

وعید الهنا مضمو  ليتا ایتاآل ن  أ ،إحصاء اآلایت جهرًا ومهساً  خالل جید املتأمل علی هذا،
 من خالل ياملتلق   لیإة لقو  او ه الشد   قلنت يكل ة؛اجملهور  صواتاألتغلب فیها  ،نذاراإلو التهدید و 

. یةحتمله اآل الذيی املعن مع صواتنسجم األتو الوضوح. و ة القو   ،من مساهتا البارزة اليت صواتاأل
ة لداللیة بصور اعاين ن املبیا یمسفر عنبنی املعاين وبنی األصوات يف بنیة اآلایت  تناسقوهذا ال

  رة يف السمع.واضحة ومؤث  

 ﴾َشِديد   َعَذاب   ِمنْ  لِْلَكاِفرِينَ  َوَوْيل  ﴿ :قوله تعالی يفالتهدید ما جاء و الوعید  مثلةأ منر كنذ 
يف مظاهر قدرته  سبحان هبنی   بعدما من عذاب الل   ف اركالهتدید ة قضی   یةاآل نص تناولی (2 :مهیإبرا)

الوضوح م ستلز ی امم  تهدید الو . له رضاأل يفما و السماوات  يفا م ل  ك  وهو اختصاص ،بدایة اآلیة
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 ذالوال باءوال عنیوال نونوال راءوال الموال یاءوال واوال» هورةاجمل صواتغلبة األو  .بیان معناه يف ةالقو  و 
نسجام الیتم  هبا  یةاآل يف املوجودالوضوح و ة القو  و  الشد ةمالمح  لنا تظهر ،یةاآل يف« دالوال

ع ذ اب  " لميتك  يف "الدالو الباء " يففمن خالل استخدام حر  ،لی هذاإ ضافةً إمع املعنی.  الص وت
نسجام قًا من االانطال ،یةالص وتمن الناحیة  املتلق يیدي أة العذاب بنی مت  تصویر شد   "ش د ید  

هذان احلرفان و ن السامعنی. ذاآلمتان مع املعنی لیؤث ر علی كنطوي علیه الت الذياإلیقاعي 
علی  ن، یدال  يالنطق اجلهاز يفا مهنطقة شد   جهةمن  "ع ذ اب  ش د ید  " لميتك  یةاهن يفاجملهوران 

يف بنیة  ةمع میزهتا الصوتی   واستخدام هذه الصفات افرین.كهي إلیها مغب ة التنت اليتة العذاب شد  
وإظهار املعنی الداليل وأتثريها العمیق يف نفس  التناسق الصويتتساعد علی حدوث  ،اآلیة

 املتلق ي. 
  إذاو ؛ ملعاينامن  الالً هلا ظ ریوف  » ةی  األدب وصالنص يفهموسة املو اجملهورة  صواتاألانتشار  إن  

 :2013هار، )ز  «السامع انتباه هبا قوی ة یشتد   ةكصف حبر ت  ت االهن   ؛زداد املقام تفخیماً ا ،انت جمهورةً ك

صو ر ی ،ذیبكتال يفهم افرین وجهر كالار كنإن یصف حالة أراد الل  تبارك وتعالی أحینما و  .(6
 :یقولو  یةآلاب نتضم  املنی مع املع صواتاأل جهر عنه املوسیقی املنتجة فی ناسقتت رائعاً  تصویراً 

 ِإلَْيهِ  َتْدع ونـََنا ِمَّا َشك    َلِفي َوِإَنَّ  هِ بِ  ْرِسْلت مْ أ   اِبَِ  َفْرَنَ كَ   ِإَنَّ  َوقَال وا َأفْـَواِهِهمْ  يف  أَْيِديـَه مْ  فـََرد وا﴿
 رفض نایة عنك،  فواههمأ يفیدیهم أ واجعل وهم ف اركالئة هیمت  تصویر  حیث (9 :مهیإبرا) ﴾م رِيب  

مع  ةجملهور ا صواتألا نتشارا دجن ،املدهش هذا التصویروعندما منعن النظر يف دعوة الرسل. 
ی وخ  یت ذيلاع السیاق م یتناسقيف حنی د  انتباه السامع یشمم ا  اآلیة مضمونخدمة  يفهتا شد  

 ك  الشو ذیب كلتهرهم ابج علی تدل   اليت ة  كهذه احلر  یرسم السیاقم » هن  ؛ ألإلیه املتلق يلفت أنظار 
 يفمنهم  انً معاإوق ال ذو ها فیدب أال  اليتة الغلیظة كتیاهنم هبذه احلر إو هذا اجلهر  يففحاشهم إو 

 ربعأ اً جمهور  "راءلا" حرفر ر كلقد ت ،هذا إلی ضافةً إ .(2090 :4ج، 2003)سید قطب،  «فركاجلهر ابل
یمسم ع  ال يكل الص وتویج لتم أفواههمم أما رینكید املنة كحر اهتزاز  راركتهذا ال یصو ر؛ اتمر  

نی وهتم حصة د  شر لنا یصو   ،ثالث مرات "الباء" رار حرفكما أن  تك؛نبیاءصوت دعوة األ
 .رارهكت

 ذلك ؛يالعذاب املتلظ  و الرعب  ُيوج فیه مشهد وه )ع( مهیإبراسورة  يف يئشهد النهااملو 
 الشد ة والوضوح صفةذات  اجملهورة صواتاألوسیقی مب مستعیناً  عذابهة قل شد  ین الذي املشهد
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نسجام ابواسطة  مهأما جل  وعال الل  صو ره  الذيم هذا املنظر أما ینصت املخاطبو لی املخاطب إ
 ِمنْ  َسَرابِيل ه مْ ﴿ (49 :مهیإبرا) ﴾اأْلَْصَفادِ  يف  م َقرَِّننیَ  يـَْوَمِئذ   اْلم ْجرِِمنیَ  َوتـََرى﴿ .لماتكالو  احلروف
 واوال» ةاحلروف اجملهور  يف الوضوحو ة القو  و  الشد ة ن  إف (50 :مهیإبرا) ﴾النَّار   و ج وَهه م   َوتـَْغَشى َقِطَران  

علی إقامة  املتلق يد  متل ها ك  ،«غنیوال باءوال دالوال ذالوال نونوال یمواجل یموامل یاءء والراوال تاءوال
 يفب وتشدید العذاب هیسیاق الرت  يأن ه یقتضنری إذ  السابقتنی؛ مدلول اآلیتنیبنی تواصل بینه و 
روف اجملهورة علی احل فتغل بت؛ توظیف  صفات القو ة والش دة يف أصوات احلروف ،هذه اآلایت
علی میزة الصفات اجملهورة وداللتها  بنی املوسیقي   ساقاالت  هذا یساعد و . ل  وضوحكاملهموسة ب

 قلب السامع. يفاآلیتنی  املعاين املوجودة يف وقع
 سیاق يفتعالی و  كتبار  الل  ن  أب ،سورةال يفاملهموسة  صواتحصاء األإ عندیمكن أن نستدل  ف

ن  ة؛ ألملهموسا صواتمن األ استفاد ،م مع عباده الصاحلنیل  كن یتأراد عندما أو متغري   خطاب
یهمس و  مع منهب السان یقر أم یرید ل  كأن  املتكو » ل عنصر الراحةك  املهموس تش وتالصطبیعة 

 الرسل جمادلة حنیو  .(10 :2006ن، مروا) «هذا الوصف يف الل  لی إقرب اخللق أمنون من ؤ املو ذنه. أم  يف
 (13 :إبراهیم) ﴾ِتَناِملَّ  يف  نَّ تَـع ود  لَ  وأ َناَأْرضِ  ِمنْ  لَن ْخرَِجنَّك مْ ﴿ :رسلهمافرون لكیقول ال ،ف اركالمع 

، يشعراو ال) نیمنؤ املو رسله  ینة علی قلوبكالسو الطمأنینة و جنود  التثبیت  املولی العزیز یمنز لف

 (13 :مهیإبرا) ﴾مْ هب   رَ  لَْيِهمْ إِ  فََأْوَحى﴿ :يفسبحانه  عنه قول احلق   هذا ما یعّب  و  ؛(7459: 12ج،1977
یع مج يفنری  حیث (15 :مهیإبرا) ﴾َخابَ وَ  َواْستَـْفَتح وا﴿و (14: مهیإبرا) ﴾اأْلَْرضَ  َولَن ْسِكنَـنَّك م  ﴿و

« اءخلاو  التاءو  افكالو  نیسالو  ءااهلو  اءاحلو  فاءال» املهموسة صواتنتشار األاة القرآنی  هذه املقاطع 
 ن خاللمملعنی ا يفدة الطمأنینة املوجو و ینة كالس حس   فادةتعالی إلو استخدمها سبحانه  اليت

وجب فی فاً مره احلسو  خافتاً  الص وتان ك  ،انت مهموسةً ك  إذا» صواتن  األ؛ ألت احلروفاصو أ
  .(4 :2013زهار، ) «قالشتیااو مقام احلزن  يفون كما ی ن ه غالباً أل ؛ة الوجدانكتوقظ حر و  الً أتم  

والبعث واملعاد   التوحیدو سالة ثبات الر  إ جاء اليتة ی  كور املس  المن  )ع( مهیإبراعد  سورة تم و 
سل بنی الر  عنیف جدال تتجل ی للقارئ مالمح  ،ورةحنی قراءة الس  ساسیة. و موضوعاهتا األك
 .ةالقو  و الوضوح لی إبیاهنا  يفتاج حت -الحظناما ك- اليتوضوعات هذه املثبات إافرین حول كالو 

 يف ما ات ضحك  ،األديبالنص   يف املهموسة األصوات علی اجملهورة األصوات تغلب ،هذا علی بناءً 
 توارد ن  أ ،واهلمس اجلهر حیث من اآایهت ضمن املستخدمة احلروف إحصاء عندهذه السورة 
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حول  یدور احلدیث نری عندما كلذل املهموسة. نظريهتا علی غالب اجملهورة األصوات
اجملهورة  صواتاأل اریختیتم  ا ،والوضوح ةوالقو   الشد ةلی إبیان معناها  يفتاج حت اليت وضوعاتامل

 .اجملهورة األصوات يف توجد مسات وهذه ذهن املخاطب. يف عمیقاً  اً أثر  ترتكو اآلذان  يفتؤث ر  اليت
من  قلنت يكلصوات املهموسة األ ینتقي ،حاسیس املرهفةاأل وحن القرآينالنص  ن حینما راح كلو 

 خرة.آلاو مشهد الدنیا  يف ف اركالحنی جداهلم مع إلی الرسل واملؤمننی  الطمأنینةم و  ینةم كالسخالهلا 
 

 عدها الداليلوب  والرخوة  يدةالشد روفاحلالصويت بنی  النسق .1.3
 .تايلحسب اجلدول ال)ع(  مهیإبراسورة  يف الرخوةو الشدیدة  صواتتتوز ع األ

 يم )ع(براه: اإلحصاء الوصفي عن احلروف الشديدة والرخوة يف سورة إاجلدول الث اين
ئویةاملنسبة ال تواتر األصوات صفات احلروف  

الشدیدة صواتاأل  699 56%  
الرخوة صواتاأل  557 44%  

%100 1256 اجملموع  
 

هلواء خروج ا ةفییكلی  عتعریفها  یبنیم ، رهاكذ  مما تقد  كالرخاوة  و  ةالشد  األصوات ذات مسة 
 ؛يملعنو اها و  جمع  تناسقم، )ع( مهیإبراسورة  يف الرخوةو  یدةالشد صواتاأل انتشارو  .عند النطق

لسیاق اان ك  ذاإلذلك . خراآلتلف بعضها عن ت خيایاآلسیاق  يفاملختارة  املعاينو  مهیاملفان  أل
 انك  إذاو ی املعن كلذب حملیطةجواء ااأل تناسق ،ة شدیدةصوتی  بمنی النص  ر ختافی الشد ةحيمل داللة 

 . ملضمونااسبة مع من ،ة رخوةصوتی  بنی النص  نتخب فیالرأفة و حيمل داللة الراحة  السیاق
 حنباساً انها م كل    د خمرجحنباس اهلواء معها عناهي  ،ةالشدید صواتجتمع بنی األ اليت ةالصفو 
من و  .(23 :1975نیس، أ) ایً انفجار  س صواتً حيدث النف  و  فجأةً ینفصل العضوان  یمح مبروره حت  ال یس

 . يف القول احلد ة ،دةالشدی صواتتوحي هبا األ اليتت احلاال هم  أ
 َوبـََرز وا﴿ خرةاآل مشهد يف ف اركالالضعفاء و  جدل مسرح حيدثأن ه  ،ةسور اليف من املالحظ ف

يع ا لِِلَِّ  ، عجباً  املسرح شیئاً  یعل ینر  ،ریسكت احلواو اجلدل  احینما ینتهي هذو  (22 :براهیمإ) ﴾َجَِ
 الِل   ِإنَّ  اأْلَْمر   ق ِضيَ  َلمَّا الشَّْيطَان   َوقَالَ ﴿ :یقولو یصرخ  عندما الن اسم أمامقال الشیطان وهو 

 َدَعْوت ك مْ  َأنْ  ِإالَّ  س ْلطَان   ِمنْ  َعَلْيك مْ  يلَ  َكانَ   َوَما فََأْخَلْفت ك مْ  َوَوَعْدت ك مْ  احْلَقِ   َوْعدَ  َوَعدَك مْ 
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ت مْ   ِبَا َكَفْرت    ِإين   ِب ْصرِِخيَّ  أَنـْت مْ  َوَما ِب ْصرِِخك مْ  َأَنَ  َما أَنـْف َسك مْ  َول وم وا تـَل وم وين  َفاَل  يل  فَاْسَتَجبـْ
 يف الن اس یغر أ الذيلشیطان فا (22 :براهیمإ) ﴾أَلِيم   َعَذاب   ََل مْ  الظَّاِلِمنیَ  ِإنَّ  قـَْبل   ِمنْ  ْشرَْكت م ونِ أَ 

انم بعد هدوء األ مةيف مسرح القیایقف ، هلم زی ن الكفرو ور وسوس يف الصدو الدنیا،  مشهد
 نةً یطعنهم طع وهو » د قطبسی    عنهیعّب  . كما احلد ةو  لشد ةم معهم ابیتكل  و مهم أماسكوهتم و 
 صواتتوارد األ .(2097 :4، ج2003)سید قطب،  «...وا علیهن یرد  أ، حیث ال ُيلكون ذةً انف مةً لیأ

متناسق مع  ،یةاآل يف «مزةواهل افكوال باءوال اءتوال دالوال دضاء والطاوال قافال» الشدیدة
م املوسیقی ؤ الداللة عّب تال هذهنتقل تو السیاق  يف تمث لةامل لشد ةاب يحو ی إذ ؛داليلسیاقها ال

حتمله  الذيمع املعنی  متواز  و  منسجم   ن س ق   يفهذه احلروف  ل  ك  ویقع .املتلق يإلی املضمون و 
علی نقل املعاين إلی  من خالل صوت اهلمزة يف بنیة اآلیة و نكامل یساعد االنسجامیث حب ؛یةاآل

 مع الفضاء اململوء ینسجمالفقرة النهائیة،  يف خاصةً  ،اهلمزة ستخداما ،علی سبیل املثال ؛املتلق ي
لی إالنطق به عملیة حتتاج و صوت شدید » هن  ؛ ألالتوبیخ من انحیة الشیطانو الوحشة و ابلرعب 

من الشیطان  إن  ف ،هذا إلی ضافةً إ .(90 :1975، أنیس) «صواتاأل شد  أا جیعل اهلمزة مم   يجهد عضل
 علی منّب الن اسم أماشخص وقف ك،  ةً عالنی  حضورهم  يف الن اسخ یوب  و یلوم  ،هذا املشهد خالل

 یةابد يفن  صوت اهلمزة ؛ ألیشري هبذا املنظرو  اآلیة سیاق معصوت اهلمزة  فیتناسق .م معهمل  كیتو 
صورة الو هاء التنبیه، ك  ،نتباهلفت االفیان مرتفع كممن یقف فوق كخذ صورة الّبوز  أي» اللفظ

املخاطب و م ل  كر للمتئما بدأت الضماكالعیانیة.  و وضوح الو صف ابحلضور زة تت  مالبصریة لله
 ،إ ين    ،أ نـْتممْ  ،أ ان   ،أ نـْفمس كممْ » ولفاظ حنأ يفقد ظهر  البیان هذاو  .(95 :1998اس، )عب   «ابهلمزة

ساعد  "دعو"و "وعد" يف شدیدةالو هورة اجمل "دالال" رار صوتكتأن   ماك .«أ ل یم   ،إ نَّ  ،أ ْشر ْكتمممون  
اقتضاء  إال   القرآينالسیاق  يف راركهلذا التلیس و  .هذا املشهد يف احلد ةو  الشد ةانة كعلی تدعیم م

  .املتلق يلی إ إفادتهو مه هیتفیتم   يالذاملقام 
رسلهم مع و ن و منؤ ه املفیجیادل  خاصاً  هنجاً  )ع( مهیإبراسورة  يف الداليلالفضاء  یسلكو 

ل ال حيصو فئدة. األو ن ذا، لتأثريه علی اآلالبیان يف الشد ةو ة لی القو  إحيتاج  السیاقهذا و ار، ف  كال
هي  بارزةلمیزهتا ا اليتدة الشدیو اجملهورة  صواتستخدام األاب إال   یالبمعد املوسیق يفثري أهذا الت

نی بم  وحنالنص   حو ري ف ،الرأفةو حيمل السیاق داللة الراحة  عندمان كلو . تشدید علی املضمونال
 ،ضامنیاملهذه  علی یدور یةاآل نص  أن   نریحینما  كللذ مع املضمون. ناسبةً تة رخوة مصوتی  
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عند  حمكماً  ال ینحبس اهلواء احنباساً  اليتة ی  كا كحتاال وأ الرخوةذات صفة  صواتاأل فیه تنتشر
املوسیقی مع و  الص وت ناسقلیت ؛وةاالرخو  الشد ةط بنی توس  ی مالی إ صواتاألیل مت وأ، النطق هبا

 َربِ  ﴿:ثالثنیالو  السادسة یةآلل یةائالفقرة النه يف رائع   تصویر   هلذا لقد مت  . یةاآل يف يالفضاء املعنو 
 (36 :مهیإبرا) ﴾رَِحيم   َغف ور   فَِإنَّكَ  َعَصاين  َوَمنْ  ِمنِ   فَِإنَّه   تَِبَعِن  َفَمنْ  الن اس ِمنَ  َكِثری ا  َأْضَلْلنَ  ِإَّنَّ نَّ 

ملن یعصیه من  كال یطلب اهلالو  هدوءو  ه هبمسل م رب  كی )ع( مهیإبراأن   نشاهد یةهذه اآل يفو 
اال یستعجل هلم العذاب، و ه ذر یت ظالل الرمحة  ،علی اجلو   يیلقو  رمحتهو  الل  لی غفران إلهم كی إمن 

 نتشاراو توارد  خاللمن  یضاً أ انفهمتم  املغفرةو الرمحة  ههذو  .(2109 :4ج ،2003قطب، سید )املغفرة و 
یوحي علی سبیل املثال  .یةاآل يفطة املتوس  و  «اءواهل غنیوال فاءوال صادالو  اءاحل» الرخوة صواتاأل
یم   ،ع ص اين   ،م ن    ،ت ب ع ن  » :لفاظاألهذه  يف وةاالرخو  الشد ةبنی  طاملتوس   "یاءال"رار حرف كت  «ر ح 

 ئً مهد صواتً  املسامععلی  يیلق احلرفرب ه؛ ألن  هذا و  )ع( مهیإبراالناعم املنخفض بنی  ابحلوار
 .(27-22 :1383)قوُيی،  الوجود عماقأ من یبث   فريز ب يوحیما ك  یشري ابهلمس املنخفض مرحياً 

التناسق الصويت  من من خالل املوسیقی املنبعث یشاهد املتلق ي تصویر هذا احلوار املنخفض
  ة واملتوسطة بنی الشد ة والرخاوة. ی  كا كانسجام احلروف االحتو 

 و ع م لموا نمواآم   ن  الذی ل  أمْدخ  و  ﴿ ؛ُيت ع القلبو ة مبا یسر  النفس اجلن   تف  ص  وم  أما يف هذه اآلیة فقد
 (23 :مهیإبرا) ﴾م  س ال   ف یه ا حت  یـَّتـمهممْ  ر هب   مْ  ْذن  إب    اف یه   ین  خ ال د   اأْل هْن ارم  حت ْت ه ا م نْ  جت ْر ي ج نَّات   الصَّاحل  ات  

 نینةأالطمو حة د الران ه جینسان؛ أللیه اإلإیتوق  ،وحمبوب املتلق يان ظاهر علی نفسیة كامل وهذا
له تخی  ی أن نكان ُيكل ممجأنسان ذ صو ر لإلإ ؛یةاآل هذه يف القرآينالنص  هذا ما قصده و ه عند

 ،یةنی اآلنها معیتضم   ليتاة اجلن   يفالطمأنینة املوجودة و الراحة و  .(235 :2016، ي)السالم هفییرغب و 
 العنیو  الفاءو  ادالصو  السنیو  اخلاءو  احلاء» حنو هافیة ی  كا كحتاال صواتنتشار األاتنسجم مع 

 "احلاء" وتصار ر كت ثالعلی سبیل املفة. نفجاری  اال صواتغالبة علی األ حضورها اليت« اهلاءو 
 ،لقماق احلعأمن  ء خروج صوتهأثناف النفس فیحب وهو  ...ئفانعم دا يوحی لنا مبلمس حریر أ

 :1998س، اعب  ) احلننیو  وحاها مبشاعر احلب  أو الدنیا قاطبة  أصواتعذب أب اللسان العريبیرفد 

ذ إة، الرق  و  العطف لةدالو النص  حياءات إ یناسبة ی  كا كحتاال "اهلاء" ار صوتر كما أن  تك .(182
 القرآينلسیاق اان كو  .(4 :2010جنان، ؛ 26 :1975، أنیس) الرخوة صواتونه من األكب "اهلاء"وصف 

  .ص  الناءات حيیقاعاته إلإو ه صواتأب  مناسباً التنیاحل التك  يف
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ی املعنو  الص وت أن   )ع( مهیإبراسورة  يف الرخوةو صوات الشدیدة بنی  حنی دراسة األت
  صفاهتا؛صوات يفذه األالذي حيصل بنی هالتناسق من يف االنسجام و كل ه یكسر  هذا  و  انمتناسق

نشاهد  ،ةقو  الو  د ةالشإلی  هاالتعبري عنحيتاج  معانو مواضیع  عنم ل  كأن یتالنص  راد أعندما  هألن  
 ،ي ابلراحةتوح ليتامور ألاالنص   یقصد عندما و ،اآلیة يفة غالبة نفجاری  تواتر األصوات االأن  

صوات ألاظهر من أالرخاوة و  الشد ةبنی  املتوسطةصوات األو ة ی  كا كحتانتشار األصوات االأن  نری 
  تبطر یرمي كلا القرآن يف املعنیو  الص وت ألن  ؛ الداليل سیاقها مع املوسیقی تتناسق يكل األخری

 .التفرقة یقبل ال رتباطاً ا ابآلخرل  منهما ك
 

 نتائج البحث
القته ع حتلیل وبعد ؛الص ويت التناسقمن منظار  )ع( مهیإبراسورة  هذا املقال يفنا لقد عاجل
 داللتهاو  عاينملامع  ةاسقمتن ایتاآل يف ت احلروفاصو أعن  ناجتةالاملوسیقی  ت ضح أن  ا ،ابلسیاق

علی  لص ويتاه عجاز إمومًا و ع القرآنإعجاز ال  داللة علی إاملضامنی و  املعاين هذهوما  .ةاآلی يف
 وجه اخلصوص.

لتناسق وابراهیم )ع(، إسورة  سیاقمن  املتوخ ی املعنی خدمة يفیقع  لمةكال داخل وتالص إن   •
 إبراهیم سورة يفأن  ما ك  ة.ی  دالالهتا املعنو  جهةالقیمة الذاتیة لأللفاظ من  عن شف لناكالصويت ی

یستدعي  حیث ب،الرتهیو  الوعیدكضمون علی ما یفید معاين الشد ة والقو ة  املعندما یدور  ،)ع(
القاً انط ،ةملوسیقی  ام مع البنیة لمات تنسجكعنده  النص  یختار فثر كاملتلق ي أجلب انتباه 

ل كشبلسیاق ذا اة يف هصوات اجملهورة واالنفجاری  األفتظهر  ؛لمضمون الذي ینطوي علیهل
ثر فیها كلمات تكخدام  یتم  است ،النص  ون والراحة واهلدوء يف كوعند إفادة معاين الس ت.ملف  

سیاق الداليل ال وأ ةیقی  يف ضوء ما تقتضیه البنیة املوس كة وذلی  كا كاملهموسة واالحتألصوات ا
 ل ملموس. كالذي یفهمها املتلق ي بش

حول اجلدل بنی الرسل  دورتلسورة ا أجواء السورة؛ ألن   يف سائد اجملهورة األصوات توارد إن   •
مع مضمون  متناسقةة میزهتا الصوتی  ون كت اً حروفالنص  یستخدم  ،ومن هذا املنطلق افرین.كالو 

 الوضوح إلی معناها بیان يف تاجحت اليت وضوعاتاملعند احلدیث عن  نالحظ كولذل السیاق.
؛ ألن  اجلهر صفة قوی ة متنح الصوت املتلق نیأذهان  يف لتأثريل اجملهورة صواتاأل اریختیتم  ا ،ةوالقو  
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 خيتار ،اللی نة املرهفة األحاسیسإاثرة النص   یهدف ولكن عندما املوصوف هبا وضوحاً يف السمع.
ل  كو  املوجودة فیه إلی املخاطب إضافة إلی الرسل. والطمأنینة السكینة إلفادة املهموسة األصوات
 . یهدف إلی داللة یقصدها النص  نظام معنی   صوات جمهورة أو مهموسة تتناسق معهذه األ

 هیم )ع(إبرارة يف سو ريي التعب سلوباألف يف سورة إبراهیم )ع(. متناسقان واملعنی الص وت إن   •
 إلیها عبري عنالت تاجحي معان حولمضموهنا یدور يف املواضع اليت ة نفجاری  یستخدم األصوات اال

 ةی  كا كحتاال اتصو األ نتشاراأن   جند ،سلوب الراحةاألیقصد  حنین كلو  والقو ة الشد ة
 من ل  ك  ونكث یحی یخر األ صواتاأل یغلب علی خاوةوالر   الشد ة بنی املتوسطة صواتواأل

 .التفرقة یقبل ال ارتباطاً  ابآلخر اً مرتبط واملعاين األصوت
 األلفاظ تیارخا عن لناجتةا املوسیقیو  التناسق الصويت علی أن   دل ت البیاانت اإلحصائیة أخرياً و 

 سماتال من ،یةاآل سیاق يف ونظمها والرخاوة الشد ةو  واهلمس اجلهر جهة من احلروف وصفات
 تتالیةر يف حروف معینها وإم ا تظهإم ا تتمثل يف مفردة ب وهذا التناسق ؛سورة إبراهیم )ع( يف ةاإلعجازی  

 مع املعنی. بدیعة صورةیتناسب الصوت ب يكسم بصفات متشاهبة مهساً وجهراً أو شدًة ورخاًة لتت  
 

  املراجعو املصادر 
 العربية تبكال

 الكرميالقرآن 
 ، تونس، الدار التونسیة للنشر. التحرير والتنوير :(م1984عاشور، حمم د طاهر ) ابن
 .، دار صادربريوت ،3ط ،لسان العرب :(ق1414) رم بن عليكبن م حمم دمنظور،  ابن

 .جنلو املصریةاأل تبةكم ،القاهرة، 5 ط،  ةاللغوي   صواتاأل :(م1975) مهیإبرا، أنیس
 والنشر. للطباعة غریب دار، القاهرة، صواتعلم األ :(م2000) مالكبشر،  

 .یةادار اهلد ،موساتج العروس من جواهر القا :(م2010)حممد بن حممد بن عبد الرزاق املرتضى  ،الزبیدي
 .ر العريبكالف القاهرة، دار ، 2ط ،العريب ئعلم اللغة مقدمة للقار : (م1997) عران، حممودس  ال

  الشروق. دار رة،، القاه17 ط ، القرآن يف التصوير الفن   :(م2004) إبراهیم حسنی الشاذيل ،د قطبسی  
 الشروق. دار، القاهرة، القرآنظالل  يف :(م2003) ..............................

 .خبار الیومأ، مطابع اخلواطر يشعراو التفسری  :(م1977) متويل حمم د ،شعراويال
  لعلمیة.ا تبكال ، دارلم التفسریعمن  يةاالدر و  يةافتح القدير اجلامع بنی فن الرو  :(م2007) يبن عل حمم د، اينكشو ال

 .دابتبة اآلمك القاهرة،، دراسة يف علم األصوات :(م1999) يعل، حازم كمال الدین
 الكتب. عامل، 2 ط، التكرير بنی املثری والتأثری :(م1986) دسی  ال يعل، الدینعز  
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  .خ العريبر  ؤ امل بريوت، دار ،1 ط، يف القرآن يالص وت اللغو  :(م2000) يلع حمم د حسنیغري، ص  ال
  .ربحتاد الكتاب العإ، منشورات هاية ومعانخصائص احلروف العربي   :(م1998)اس، حسن عب  

 .ادُيیةكتبة األكملا، القاهرة، تابتهكطريقة  البحث العلمي أسسه و  :(م1992د )د الصاوي حمم  ، حمم  كمبار 
 ف.تابنامه جنك،صفهانإ، ة يف القرآن الكرميالداللة الص وتي   :(ش1395) ، ماجداینار جن  
 تب الفارسيةكال
 ن، هرمس.چاپ اول،هترا، افتی به شعر اخوان اثلثهير  القاهاو آواها  :(ش1383) قوُيی، مهوش 

 الرسائل اجلامعية
 ،املاجستري درجة لیإ لنیل األطروحة ،«الكهف سورة يف أسلوبية دراسة» :(م2006) سعید حمم د مروان الرمحن، عبد

 جامعة الن جاح الوطنی ة. انبلس.
 املقاالت

 لومللع الرتبية كلية  لةجم ،«القرآين اللفظ يف یواملعن واحلرف الص وت تناغم» :(م2017) مرجب یوسف خالد برُية،
 .1-12 صص ،1 العدد ،داباآلو 

د العد ،10 نةسال ،للبنات الرتبية ةكلي  جملة ،«والنار ةاجلن   صورة يف املكان داللة» :(م2016) مرياأل عبد عمار ،السالمي
 .217-242 صص ،19

ام عهد اإلمجملة م ،«رمي أمنوذجاً مرمي، سورة كالتناسق الصويت يف القرآن ال» :(ق1435) الل   ، عبدالرمحن بن رجاءيالسلم
 .307-350صص ، 17 ، العددالشاطيب للدراسات القرآنية

 اجمللد ،اتللبن الرتبية كلية  جملة ،«القرآينالنص   سیاق يف ياإلحيائ الص ويت اإلیقاع» :(م2010) مهدي حمم دجنان، 
 .830-841 صص ،21/4

صیدة مناذج من ق ياجلزایر  يشعر الالنص   يف اإلیقاع ومجالیة الص وت وظایف من» :(م2013) قسیس صاحلالو  حمم د، زهار،
 .44-21 صص ،20 العدد ،ةاللغوي   املمارسات جملة ،«لسعد مردف" الطهرفتاة "

  جملة ،جاً ذأمنو  القرآينالنص   ،«ويتالص   یقاعلإل حيائيواإل التصویري البعد» :(م2016) ، عازةالسند عبد حمم د العزیز عبد
 .1355-1433صص  ،2د العد ،35 اجمللد ،ةالعربي   اللغة ليةك
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 صوتی و داللت آن در قرآن كریم  هایهماهنگی

 «مطالعه موردی سوره إبراهیم )ع(»
 نوع مقاله: پژوهشی

 4، علی بيانلو3، وصال ميمندی2شاد، علی اصغر روان1علریضا روستايی
 زابن و ادبیات عربی دانشگاه یزد . دانشجوی دكرتی1
 زابن و ادبیات عربی دانشگاه یزد . استادایر گروه2     

 ادبیات عربی دانشگاه یزد. دانشیار گروه زابن و 3
 . استادایر گروه زابن و ادبیات عربی دانشگاه یزد4

 چكیده
که با مفهوم ایگونهگردد، بهانسجام آوايی از گذر نظم موجود در صفات حروف کلمات نمايان می

 با هدف ميکر قرآن درهای صوتی برداشت شده از متن سازگاری دارد. از اين رو، بررسی هماهنگی

چرا  ت؛وده اسه پژوهشگران بهای ساختاری و زبانی اين کتاب آسمانی همواره کانون توج  يیکشف زيبا

اعجاز  يكی از وجوه دارد.های اعجاز هنری قرآن پرده برمیها، از جنبهواکاوی و تبیین اين زيبايیکه 

حور مشناسی و نخستین کر بررسی سبترين سطح دکريم، ساختار موسیقايی آن است که مهم قرآن

فهوم، ن موسیقی و مکه پیوند میاچرا  ؛رودبه شمار میدنیای متن آيات، سبک و فضای آن برای ورود به 

 ژوهشبر اين اساس، پ گردد.می ویبه مخاطب و برانگیختن احساسات  رساندن بهتر مضمونمنجر به 

مورد  ریتحلیلی و آما - توصیفیروش  اساسبراهیم )ع( بر اسوره سعی دارد سطح آوايی ، حاضر

پیش ر وره دساين  بیانگر پیوند میان معنی و موسیقی حروف ،نتیجه پژوهش .تحلیل و بررسی قرار دهد

 ازمند بهنها نیآمفاهیمی باشد که بیان  آيه در صدد القای زبانی که بافتزمانیزيرا  روی مخاطب است؛

 تد ت و قو شبا همراه  ،در آنبكار رفته که موسیقی حروف  هانتخاب شد واژگانی شد ت و قو ت است،

شد، به مخاطب با اطمینانرامش و آ مفاهیمی همچون حس  بیانکه سیاق آيه در پی  ا هنگامیام  .است

واک و سايشی و حروف ما بین وف بیکاربست حرکه صورتی است بهواژگان يابیم که گزينش در می

هر، جهای حروف از نظر بنابراين، موسیقی حاصل از ويژگی بیشتری دارد.شد ت و رخاوت در آن نمود 

آسای قرآن های معجزههمس، شد ت، رخاوت و چگونگی ترازبندی آنها در متن آيه از جمله ويژگی

 ها با فضايی که اين موسیقی در آن جريان دارد، هماهنگ است.که همه اين ويژگیطوریکريم است، به

 .معنا اصوات، ، انسجام صوتی،)ع( وره إبراهیمس :هاكلید واژه
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Abstract 
Phonetic consistency is manifested by the order in the character of letters in  

words; To the extent that this arrangement is consistent with the concept 

derived from the text. Relying on this approach and in order to discover the 

structural and linguistic beauties hidden in the Holy Quran, this divine book 

has always been the focus of scholars; Analyzing and explaining these 

beauties to the audience is one of the things that reveal the aspects of the 

artistic miracle of the Qur'an. One of the miraculous aspects of the Holy 

Quran is its musical structure, which is the most important level in the study 

of stylistics and the first axis for entering the study of literary texts. In a way, 

the fit and connection between music and the concept leads to a better 

transmission of meaning to the audience and arouses their feelings. The 

purpose of this study is to analyze Surah Ibrahim  based on descriptive-

analytical and statistical methods, and focusing on its phonetic level. The 

result of the analysis of the surah in this research shows the connection 

between the meaning and the music of the letters in front of the audience; 

Because the thematic atmosphere of Surah Ibrahim is drawn in line with the 
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controversy between the divine messengers and the infidels. For this reason, 

when the context of the verse seeks to instill fear and warning of the 

disbelievers, it chooses words in which the music of the letters corresponds 

to their meaning in the verse. Also, in the context of such verses with the 

subject of fear and warning, in order to have a greater impact on the ears and 

minds of the audience, the choice of unknown and explosive letters prevails 

over other sounds. But when the context of the verse seeks to instill concepts 

such as a sense of calm and serenity in the audience, such as the atmosphere 

of prayers and conversations of the prophets with God Almighty, the context 

of the verse chooses words whose music also inspires peace; In addition, the 

frequency of emission of tangible sounds and occurrences and moderate 

sounds between intensity and occurrence in these verses have a more 

significant application. 

 

key words: Surah Ibrahim, Audio consistency, Sounds, meaning 

 


