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لمحة موجزة عن سورة الشعراء

مدخ ــل

 -1أسباب التسمية لهذه السورة:
اشتهرت عند السلف بسورة الشعراء ألهنا تفردت من بني سور القرآن بذكر كلمة
الشعراء(.)1
الشعراء :مجع شاعر ،مثال جاىل و جهالء.
قال" :ابن عباس" :ىم الكفار ينبههم ضالل اجلن واإلنس ومن الشعر ما جيوز إنشاده
ويكره وحيرم.
وروي عن"مسلم" من حديث عمرو بن الشريد عن أبيو قال :ردفت رسول ا﵁ صلى ا﵁
لت شيء؟
الص ْ
عليو وسلم يوما فقال :ىل معك من شعر أمية بن أيب َ

قلت :نعم ،قال :ىيو،

فأنشدتو بيتا ،فقال :ىيو ،مث أنشدتو بيتا فقال :ىيو حىت أنشدتو مئة بيت.
وىذا دليل على حفظ األشعار واإلعتناء هبا إذا تضمنت احلكم وادلعاين ادلستحسنة شرعا
وطبعا .وإمنا استكثر النيب صلى ا﵁ عليو وسلم من شعر أمية ألنو كان حكيما.
وروى "أبو ىريرة" قال :مسعت رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم على ادلنرب يقول « :أصدق
كلمة أو أشعر كلمة قالتها العرب ىي قول لبيد:
أال كل شيء ما خال ا﵁ باطل *** و كل نعيم ال زلال زائل»(.)2
وقالت :عائشة رضي ا﵁ عنها «الشعر كالم ،فمنو حسن ومنو قبيح».)3(.
وكذلك جاءت تسميتها يف كتب السنة ،وتسمى أيضا سورة "طسم"(.)4
 -)1تفسري التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،مطبعة الدينية،د ط،د ت،ج ،4ص .92
 -)2جامع ألحكام القرآن وادلبني دلا تضمنو من السنة أي الفرقان ،القرطيب ،مؤسسة الرسالة ،ط1428 ،1ىـ2006/م ،لبنان
 ،ص .90

 -)3تفسري البغوي (معامل التنزيل) ،ابن البغوي ،دار طيبة للنشر ،د ط1411،ىـ ،الرياض ،مج ،6ص .183
 -)4تفسري التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،مرجع سابق ،ص .91
- -

لمحة موجزة عن سورة الشعراء

مدخ ــل

طسم  :إشارة إىل إعجاز القرآن الكرمي ،وأنو مركب من أمثال ىذه احلروف اذلجائية(.)1
وعن "ابن عباس" قال :طسم :قسم ،وىو اسم من أمساء ا﵁ تعاىل ،وادلقسم عليو ،بقولو﴿:إن
نشاء ننزل عليهم من السماء آية﴾.
وقال " :قتادة" :اسم من أمساء القرآن أقسم ا﵁ بو.
أما "رلاىد" فقال :ىو اسم السورة –احلسن -افتتاح السورة ،الربيع ،حساب مدة قوم ،وقيل
قارعة حتل بقوم و"طسم" و"طس" واحد.
وقال "القرضي" :أقسم ا﵁ بطولو وسنائو وملكو ،وقيل :الطاء :طور سيناء  ،والسني :إلسكندرية
وادليم :مكة(.)2
ويف أحكام "ابن عريب" أهنا تسمى أيضا "اجلامعة" ،ونسبة

"ابن كثري " و "السيوطي" يف

اإلتقان إىل تفسري مالك ادلروي عنو ولعلها أول سورة مجعت ذكر أصحاب الشرائع ادلعلومة إىل
الرسالة ا﵀مدية

()3

 -2موضع النزول:
 سورة الشعراء ىي مكية ،فقيل مجيعها مكي وىو ادلروي عن ابن الزبري(.)4وىي مكية يف قول اجلمهور إال أربعة آيات من أخر السورة من قولو تعاىل:

﴿ والشعراء يتبعهم

الغاوون ".﴾"224

 -)1صفوة التفاسري ،علي الصابوين ،دار الصابوين ،جامعة ادللك ،د ط ،د ت ،مكة ادلكرمة  ،مج ،1ص .320
 -)2جامع البيان عن التأويل أي الفرقان ،الطربي ،مؤسسة الرسالة ،ط1413 ،1ىـ1994/م ،مج ،1ص .08
 -)5تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري ،تح :سامي بن زلمد السالمة ،دار طيبة للنشر ،ط1428 ،2ىـ1999/م ،السعودية،
ج ،6ص .322

 -(4تفسري التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،مرجع سابق ،ص .90
- -

لمحة موجزة عن سورة الشعراء

مدخ ــل

وروي عن ابن عباس أن النيب صلى ا﵁ عليو وسلم قال:

« أعطيت طو والطواسني من

اللوح ا﵀فوظ»(.)1
وىي مكية يف قول اجلمهور ،وقال مقاتل :منها مدين كاآلية اليت يذكر فيها الشعراء وقولو:
"أو مل يكن ذلم آية أن يعلمو علماء بين إسرائيل"
وقال ابن عباس وقتادة :مكية إال أربع آيات نزلت بادلدينة وىي مائتان وسبع وعشرون أية
ويف رواية ستة وعشرون.
وعن "الربآء ابن عازب" أن النيب صلى ا﵁ عليو وسلم قال « :إن ا﵁ تعاىل أعطاين السبع
الطوال مكان التوراة وأعطاين ادلئني مكان اإلجنيل،

وأعطاين الطوآسني مكان الزابور وفضلين

باحلواسيم وادلفصل ما قرأىن نيب قبلي» (.)2
وىناك من يقول أن سورة الشعراء مكية وآياهتا سبع وعشرون ومائتان آية وقد عاجلت
أصول الدنيا من التوحيد والرسالة والبعث شأهنا شأن سائر السور ادلكية اليت هتتم جبانب العقيدة
وأصول اإلميان ،حيث ابتدأت السورة الكرمية مبوضوع القرآن العظيم الذي أنزلو ا﵁ ىداية للخلق،
وبلسما شافيا إلمراض اإلنسانية(.)3
وىي السورة السابعة واألربعون يف عداد نزول السور نزلت بعد سورة الواقعة وقبل سورة
النمل ،وسيأيت يف تفسري قولو تعاىل﴿ :وأنذر عشريتك األقربني( ﴾)214ما يقتضي أن تلك اآلية
نزلت قبل نزول "سورة أيب ذلب" وتعرضن إلمكان اجلمع بني األقوال.

 -)1تفسري البغوي (معامل التنزيل) ،ابن البغوي ،مرجع سابق ،ص .105

 -)3جامع ألحكام القرآن وادلبني دلا تضمنو من السنة أي الفرقان ،القرطيب ،مرجع سابق ،ص.01
 -)3صفوة التفاسري ،الصابوين ،مرجع سابق ص .321
- -

لمحة موجزة عن سورة الشعراء

مدخ ــل

وقد جعل أىل ادلدينة وأىل مكة ،وأىل البصرة عدد آياهتا مائتني وستا وعشرين ،وجعلو
أىل الشام وأىل الكوفة مائتني وسبعا وعشرين(.)1
 -3أسباب نزول السورة
نزلت ىذه السورة للرد على ادلشركني الذين كانوا يزعمون أن زلمدا صلى ا﵁ عليو وسلم
شاعر ،وأن ما جاء بو من قبل الشعر(.)2
وكذلك على شعراء الكفار الذين كانوا يهجون رسول ا﵁ حيث تكلموا بالكذب والباطل،
وقالوا :حنن نقول مثل ما يقول زلمد ،وقالوا الشعر واجتمع إليهم غواة من قومهم يستمعون
أشعارىم حني يهجون النيب صلى ا﵁ عليو وسلم وأصحابو(.)3
وإخبارىم أن القرآن الكرمي منزه عن أن يكون شعرا ومن أقوال الشياطني ،وأمر الرسول
صلى ا﵁ عليو وسلم بإنذار عشريتو وأن الرسول ما عليو إال البالغة وما ختلل ذلك من دالئل(.)4
وجند يف قول "ابن عباس" واجلميع :إن ىذه اآليات اليت أنزلت على زلمد صلى ا﵁ عليو
وسلم يف ىذه السور آليات الكتاب الذي أنزلتو إليو من قبلها الذي يبني دلن تدبره بفهم وفكر
وعقل ،أنو من عند ا﵁ جل جاللو ،مل يتحرصو زلمد صلى ا﵁ عليو وسلم ،وم ن يتقولو من عنده
بل أوحاه إليو ربو(.)5
وكذلك نزلت إلجناء ادلؤمنني ادلصدقني من أوليائو ادلعًتفني برسالة رسلو وأنبيائو وإىالك
الكافرين ادلكذبني ذلم من أعدائو(.)6
 -)1تفسري التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،مرجع سابق ،ص .90
 -)2صفوة التفاسري ،علي الصابوين ،مرجع سابق ،ص .321
 - )3تفسري البغوي ،ابن البغوي ،مرجع سابق ،ص .135
 -)4تفسري التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ص .92
 -)5جامع البيان عن التأويل أي القرآن ،الطربي ،مرجع سابق ،ص .91
 -)6جامع البيان عن التأويل أي القرآن ،الطربي ،مرجع نفسو ،ص .61
- -

لمحة موجزة عن سورة الشعراء

مدخ ــل

وكذلك نزلت للمناظرة اليت جرت بني موسى الكليم وفرعون لطبقة يف تدرج موسى
بادلناظرة بطريق احلكمة ومعجزة صاحل يف خروج الناقة من صخر أصم ،وىذا ليبني للمشركني إن
ىذا كالم ا﵁ سبحانو وتعاىل ،وليس شعرا(.)1
وكذلك نزلت ىذه السورة لتدل على التعظيم آليات الكتاب ادلبني البني الواضح الدال
على مجيع ادلطالب اإلذلية أو ادلقاصد الشرعية،حبيث ال يبقى عند الناظر فيو شك ،وال شبهة فيما
أخربه بو أو حكم بو ،لوضوحو وداللتو على أشرف ادلعاين وارتباط األحكام حبكمها وتعليقها
مبناسبها ،فكان رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ينذر بو الناس ويهدي بو الصراط ادلستقيم.
فيهدي بذلك عباد ا﵁ ادلتقون ويعرض عنو من كتب عليو إمياهنم حرص منهم على اخلري
ونصحا ذلم(.)2
 -4المضامين الكبرى للسورة :
أوذلا التنويو بالقرآن ،والتعريض بعجزىم عن معارضتو وتسلية النيب صلى ا﵁ عليو وسلم
على ما يالقيو من إعراض قومو عن التوحيد ،الذي دعاىم إليو القرآن ،ويف ضمنو هتديد ذلم على
تعرضهم لغضب ا﵁ تعاىل ،وضرب ادلثل ذلم مبا حل باألمم ادلكذبة رسلها وادلعرضة عن آيات
ا﵁(.)3
وذكرت موقف ادلشركني منو ،فقد كذبوا بو مع وضوح آياتو،

وسطوع براىينو ،وطالبوا

معجزة أخرى غري القرآن الكرمي عناء واستكبارا.
كما حتدثت السورة عن طائفة من الرسل الكرام الذين بعثهم ا﵁ ذلداية البشرية ،فبدأت
بقصة الكليم "موسى" مع فرعون الطاغية اجلبار ،وما جرى من ا﵀اورة وادلداورة بينها يف شأن اإللو
 -)1صفوة التفاسري ،علي الصابوين ،مرجع سابق ،ص .322
 -)2تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم ادلنان ،السعدي ،دار السالم ،ط1422 ،2ـه 2002/م ،ص .689
 -)3تفسري التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،مرجع سابق ،ص .93
- -

لمحة موجزة عن سورة الشعراء

مدخ ــل

جل وعال ،وما أيد ا﵁ بو موسى من احلجة الدامغة اليت قضم قهر الباطل ،وقد ذكرت يف القصة
حلقات جديدة انتهت ببيان العظمة والعربة من الفارق اذلائل بني اإلميان والطغيان .
وتناولت قصة اخلليل "إبراىيم" عليو السالم وموقفو من قومو وأبيو يف عبادهتم لألوثان
واألصنام ،وقد أظهر ذلم بقوة حجتو ونصاحة بيانو ،بطالن ما ىم عليو من عبادة ما ال يسمح
وال ينفع وأقام ذلم األدلة القاطعة على وحدانية رب العادلني،

الذي بيده النفع والضر واإلحياء

واألمانة(.)1
 مث تناولت الغاوين والسعداء واألشقياء ومصري كل من الفرقني يوم الدين.وبعد أن تابعت السورة يف ذكر قصص األنبياء (نوح ،صاحل ،لوط ،شعيب) عليهم الصالة
والسالم وبينت سنة ا﵁ يف معاملة ادلكذبني لرسلو ،عادت للتنويو بشأن الكتاب العزيز تفخيما
لشأنو وبيانا ودلصدره.
 مث ختمت السورة بالرد على افًتاء ادلشركني ،يف زعمهم أن القرآن من تنزيل الشياطني ،يتناسقالبدء مع اخلتام يف أروع تناسق والتئام(.)2
وجند يف "الكشاف" أن كل قصة من القصص ادلذكورة يف ىذه السورة كتنزيل برأسو ،وفيها
من االعتبار ما يف غريىا فكانت كل واحدة منها تديل حبق أن ختتم مبا اختتمت بو صاحبتها،
وألن يف التكوير تقريرا للمعاين يف األنفس وكلما زاد ترديده كان أمكن لو يف القلب وأرسخ يف
الفهم وأبعد من النسيان ،وألن ىذه القصص طرقت هبا وقرت من اإلنصات للحق فكورت
بالوعظ والتذكري ورجعت بالًتديد والتكرير لعل ذلك يفتح أذنا ،أو يفتح ذىنًا(.)3
 -)1صفوة التفاسري ،علي الصابوين ،مرجع سابق ،ص .93
 -)2مرجع نفسو ،ص .323
 -)3الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،الزسلشري ،دار ادلعرفة ،ط1430 ، ،3ىـ2009/م ،بريوت
لبنان ،ص .533
-

-

لمحة موجزة عن سورة الشعراء

مدخ ــل

-

-

مقدمـة:
احلمد هلل احملمود بكل لسان والصالة والسالم على سيّدنا زلمد ادلأمور برتتيل القرآن وعلى
آلو وأصحابو التابعني ذلم بإحسان ،احلائزين قصبات السبق يف العلم بإحكام القرآن ،وبعد:
تكاثفت جهود علماء اللّغة وعلماء القراءات لدراسة الظواىر الصوتية ،وتنوعت حبوثهم يف
وتعد ادلماثلة وادلخالفة من ابرز ادلباحث الصوتية،
ىذا اجملال القرآين اليت غلبت فكرىم اللغويّ ،
فرصدوا أوجهها يف اللهجات والقراءات ادلختلفة ووضعوا ذلا الكثري من القواعد الضابطة ذلا.
الدراسة
هتدف ىذه الدراسة إذا للتّعرف على ظاىرة ادلماثلة وادلخالفة ،ومن خالل ىذه ّ
حاولت الوقوف على مفهوم ادلماثلة وادلخالفة وأنواعها وأقسامها.
ومن ىنا فإ ّن إشكالية ىذا البحث تتمحور يف:
 بيان طبيعة ادلماثلة وادلخالفة وجتلياهتا يف النص القرآين ؟وقد انتهجت يف البحث ادلنهج الوصفي لتناسبو مع طبيعة ادلوضوع ،دون االستغناء عن
ادلناىج األخرى ومن ذلك اإلحصائي .
البحث هبذه الصورة  :مقدمة ومدخل
الدراسة أن يكون ىيكل
وقد اقتضت ضرورة ّ
ُ
وفصلني وخامتة.
الدراسة ،وأشرنا إىل دوافع اختيارنا ذلذا
ففي ادلقدمة قُمت بتحديد موضوع البحث ومنهج ّ
الدراسة.
ادلوضوع وأمهيتو ،كما تطرقنا إىل ذكر أىم ادلراجع ،باإلضافة إىل أىداف ىذه ّ
وأماالمدخل :فقدمت حملة وجيزة عن الصورة ،كأسباب التسمية وأسباب النزول ،وأىم احملاور اليت
ّ
عاجلتها.

-أ-

ّأماالفصلاألول  :فهو دراسة نظرية عنونتو بـ "ادلماثلة وادلخالفة يف ال ّدراسات الصوتية" ،وفيو مت
اصطالحا وأنواع كل منهما.فادلماثلة تتجلى يف اإلدغام
احلديث عن تعريف ادلماثلة وادلخالفة لغةً و
ً
واإلبدال والقلب ادلكاين.
أما ادلخالفة فتتجلى يف اإلبدال.
وقدجاءالفصلالثاني  :دراسة تطبيقية بـ "أمناط ادلماثلة وادلخالفة يف سورة الشعراء"،
حيث استخرجت من السورة ادلماثلة والتقدمية والرتاجعية وادلخالفة ادلتصلة وادلنفصلة ،يف حني
تضمنت اخلامتة أىم النتائج ادلتوصل إليها.
إ ّن األسباب اليت دفعتين الختيار ىذا ادلوضوع منها ما ىو ذايت ومنها ما ىو موضوعي،
أما األول وىو:
فخرا أهنا لغة القرآن.
 الرغبة الشديدة يف البحث يف لغتنا العربية ،ويكفينا ًّأما الثاين فهو.
الدراسة القرآنية.
 -1خلو ادلكتبة اجلامعية من ىذا النوع من ّ
 -2زلاولة التّعرف على ظاىرة صوتية يف اللّغة العربية عامة ويف القراءات القرآنية خاصة ،ومعرفة
أسباب حدوثها.
 -3إ ّن ادلماثلة وادلخالفة صلة وثيقة بعلم األصوات ،وإ ّن دافعها األساس ىو خدمة القرآن الكرمي.
واستعنت يف ىذا البحث على رلموعة من ادلصادر وادلراجع تصب يف رلال القراءات
واألصوات ،وأمهها:
الدرس الصويت العريب ،ادلماثلة وادلخالفة ،جياليل بنو يشو.
 حبوث يف اللسانيات ّ دراسة الصوت اللّغوي ،ألمحد سلتار عمر. األصوات اللّغوية إلبراىيم أنيس.-ب-

الدرس الصويت احلديث ،حلسام البهنساوي.
الدراسات الصوتية عند العلماء العرب و ّ
 ّ القواعد الصرف الصوتية بني القدماء واحملدثني لسعيد زلمد شواىنة. علم األصوات اللّغوية دلناف مهدي زلمد. االنسجام الصويت يف النّص القرآين لتحسني فاضل عباس. أما ذكر الصعوبات اليت واجهتين أثناء عملية البحث فيمكن حصرىا فيما يلي: قلة ادلصادر وادلراجع اليت حتتوي على ادلماثلة وادلخالفة وقد عملت على جتاوز ىذه الصعوبات وأنا مدينة لألستاذ ادلشرف بفضل نصائحو وتوجيهاتوالطيبة اليت ذللت العقبات وأوصلت البحث إىل هنايتو ،فلو جزيل الشكر واالمتنان ،وإين أدعو اهلل
يف األخري التوفيق والشكر.

-ج-

المماثلة والمخالفة -دراسة

الفصل األول
نظرية-

 - 1تعريف الصوت
أ  -لغػة:
كصوت بو :كلو نادل.
اجلرس ،كقد صات بصوت
ُ
كيصات صوتنا ،كأصاتّ ،

ت بصوت تصويتا ،فهو مصوت كذلك إذا ص ِوت بإنساف فدعاه.
كيقاؿَّ :
صو َ

كيقاؿ :صات بصوت صوتنا ،فهو صائت ،معناه صائح.
يقوؿ ابن السكيت :الصوت صوت اإلنساف كغَته ،كالصائت :الصائح.
بالر ُج ِل ،إذا شهره بأمر ال يشتهيو ،كانصات الزما ُف ِبو انصياتا إذا
الر ُج ُل َ
ابن بزرج يقوؿ :أصات َ

اشتهر(.)1

ب  -اصطالحا:
فقد حدده اجلاحظ بقولو « :الصوت آلة اللفظ كاجلوىر الذم يقوـ بو التقطيع ك بو يوجد
كالما موزكنا إال بظهوره»(.)2
التأليف ،كلن تكوف حركات اللساف لفظا كال ن
يشَت اجلاحظ يف تعريفو ادلذكور إىل مسألة يكاد جيمع عليها اللغويوف ا﵀دثوف يف تعريفهم
أثرا مسعيا تتلقفو األذف ناتج عن حركات اللساف الذ م لواله
للصوت اللغوم ،أال كىي أف للصوت ن
دلا كاف لفظ أساسا ،كدلا أمكن تقطيع احلركؼ كتأليفها.
كالصوت اللغوم ىو الصوت الصادر عن جهاز النطق اإلنساين ،فادلنطوؽ منو أصغر
الوحدات اللغوية يف النص األدبية فضالن عن أنو يعد ادلادة اخلاـ للكالـ اإلنساين من ناحية
كلًتاكيب النص اللغوية كالسياقية كالداللية من ناحية ثانية(.)3
 -)1لساف العرب ،ابن منظور ،تح :عبد ا﵁ علي الكبَت ،دار ادلعارؼ ،ط ،1مج ،4مادة صوت ،ص . 2521
 -)2البياف كالتبيُت اجلاحظ ،تح :عبد السالـ ىاركف ،مكتبة اخلاصلي ،ط1985 ،5ـ ،القاىرة ،ج ،1ص .79
 -)3من الصوت إىل النص ضلو نسق منهجي ،مراد عبد الرزتاف ،دار الوفاء ،ط،1دت،مصر،ص .21
-

-

الفصل األول
نظرية-

المماثلة والمخالفة -دراسة

كالصوت يف حقيقتو العلمية عبارة عن ىواء ينتقل عرب اجلهاز الصويت كيتفشى خارجو

زلدثا حركة يف اذلواء اخلارجي كقد أشار "ابن جٍت" إىل ىذا ادلفهوـ حيث قاؿ « :أنو عرض خيرج
مع النفس مستطيال متصال حىت يعرض لو يف احللق كالشفتُت مقاطع تثنية عن امتداده كاستطالتو
فيسمى ادلقطع أينما عرض لو حرفا ،كختتلف أجراس احلركؼ حبسب اختالؼ مقاطعها»(.)1
كقد نلمس األثر الصويت للغة كأسبقيتو حيث أهنا :«ظاىرة صوتية ندرؾ أثرىا قبل أف ندرؾ كننها»(.)2
( كقد نتساءؿ عن نشأة الصوت كمصدره فنجده ،ينشأ من ذبذبات مصدرىا يف الغالب احلنجرة
لدل اإلنساف ،فعند اندفاع النفس من الرئتُت دير باحلنجرة شكل موجات حىت تصل إىل
األذاف)(.)3
كمنو فإف علم األصوات ىو الذم يدرس األصوات اللغوية من ناحية كصف سلارجها
ككيفية حدكثها كصفاهتا ادلختلفة اليت يتميز هبا صوت عن صوت آخر.
 -2أقسام علم األصوات:
ينقسم علم األصوات إىل قسمُت:
 -1علم كظائف األصوات "."phonologie
 -2علم األصوات اللغوم "."phonétiques

 -)1سر صناعة اإلعراب ،ابن جٍت ،تح :زلمد حسن إمساعيل كأزتد رشدم ،دار الكتب العلمية ،ط 1428 ،2ىػ2007/ـ،
بَتكت ،لبناف،ج ،1ص .6
 -)2األصوات اللغوية ،إبراىيم أنيس ،مكتبة النهضة ،ط ،3د ت،مصر ،ص.7
 -)3ادلرجع نفسو ،ص .29
-

-

المماثلة والمخالفة -دراسة

الفصل األول
نظرية-

 -)1.2علم وظائف األصوات:
كىو العلم الذم يدرس الصوت اللغوم كىو داخل البنية اللغوية من حيث كظيفتو كتوزيعو
كعالقة ذلك بادلعٌت كالقوانُت العامة اليت حتكم ذلك(.)1
 -)2.2علم األصوات اللغوي:
استخدـ "دم سوسَت" ىذا ادلصطلح للداللة على فرع من علم اللغة التارخيي الذم حيلل
األحداث كالتغَتات كالتطورات اليت تلحق الصوت عرب السنُت كاستخدـ "دم سوسَت" مصطلح
" "phonologiesلدراسة العلمية ادليكانيكية للنطق كعده علما مساعدا لعلم اللغة.
(أما مدرسة براغ اللغوية فتستعمل مصطلح "  "phonologiesيف عكس ما استعملو فيو "دم
سوسَت" إذ تريد بو ذلك الفرع من علم اللغة الذم يعاجل الظواىر الصوتية ـ ناحية كظيفتها
اللغوية)(.)2
كينقسم علم األصوات اللغوية إىل ثالثة أقساـ كىي:
أ -علم األصوات النطقي :ظهر ىذا العلم منذ القدـ كقد ناؿ حظا كافرا من الدراسة ،كىو العلم
الذم يدرس حركات أعضاء النطق من أجل إنتاج األصوات اللغوية ،أك ىو الذم يعاجل عملية
ت
إنتاج األصوات الكالمية ،كطبقة ىذا اإلنتاج كتصنيف األصوات اللغوية كفق معايَت ثاب

()3

.

ب -علم األصوات الفيزيائي  :كىو فرع من علم األصوات خيتم بدراسة اخلصائص ادلادية أك
الفيزيائية ألصوات الكالـ أثناء انتقاذلا من ادلتكلم إىل السامع ،كبعضهم كظيفتو دراسة الًتكيب
الطبيعي لألصوات اللغوية من حيث الذبذبات كادلوجات الصوتية كأنواعها(.)1
 -)1مقدمة لدراسة اللغة ،حلمي خليل ،دار ادلعرفة اجلامعية ،د ط1996 ،ـ ،اإلسكندرية ،ص .25
 -)2شذرات من فقو اللغة كاألصوات ،عبد احلليم زلمد ،مطبعة احلسُت اإلسالمية ،د ط1989 ،ـ ،ص .158
 -)3مقدمة لدراسة اللغة ،حلمي خليل ،مرجع سابق ،ص .173
-

-

المماثلة والمخالفة -دراسة

الفصل األول
نظرية-

ج -علم األصوات السمعي« :كىو العلم الذم يدرس ما حيدث يف األذف عندما يصل الصوت
اللغوم إليها ك يستقبلو حيث يبدأ السامع يف فك شفرة الكالـ»(.)2
كمن ىذا نستنتج أف علم كظائف األصوات "  "phonologieمن إحدل علوـ اللغة كىو
علم يبحث أصوات لغة معينة كذلا كظيفة لتحديد ادلعاين كتصنيف الكلمات ادلعينة ،أما علم
األصوات اللغوية "  "phonétiqueفهو علم يبحث فيو أصوات لغوية ليس مقصورا باىتمامو
باللغات ادلعينة.
 - 2المماثلة:
إ ّف اللّغة العربية يف تطورىا التارخيي عرفت الكثَت من الظواىر كلعل أكثر ىذه الظواىر
استخداما يف اللغة العربية ظاىرة ادلماثلة بأنواعها كأشكاذلا ادلختلفة ،إذ كثَتا ما نستنجد هبا لغة
للتخلص من تنافر أك تباعد يصيب أصواهتا لتحقيق التوازف بُت عناصرىا.

فادلماثلة تطور صويت

يرمي إىل تيسَت النطق عن طريق تقريب األصوات بعضها من بعض أك إدغامها بعضها يف بعض
لتحقيق االنسجاـ الصويت كاقتصادا يف اجلهد الذم يبذلو ادلتكلم.
أ -المماثلة لغة :مثل كلمة تسوية،يقاؿ :ىذا مثلو ك مثلو كما يقاؿ شبهو كشبهو،
ادلماثلة تكوف إال يف ادلتفقُت نقوؿ :ضلوه كنحوه كفقهو كفقهو ،لونو كلونو مبعٌت كاحد.
 -ادلماثلة مصدر ماثل أم شابو ك تأيت فاعل دلعٌت ادلشاركة أم أهنا تأيت من اثنُت(.)3

 -)1ينظر :دراسة الصوت اللغوم ،أزتد سلتار عمر ،دار العلوـ ،د ط1418 ،ىػ1997/ـ ،القاىرة ،ص .49
 -)2مقدمة لدراسة اللغة ،حلمي خليل ،مرجع سابق ،ص .174
 -)1لساف العرب ،ابن منظور ،مرجع سابق ،مادة "مثل " ،مج  ،6ص .411
-

-

مبعٌت أف

الفصل األول
نظرية-

المماثلة والمخالفة -دراسة

كيقاؿ الرجل بُت يدم فالف.مثوال قاـ بُت يديو منتصبا ك زاؿ عن موضعو ك فالف فالنا،

صار مثلو يسد مسده كيقاؿ :مثل فالف فالنا ،كبو شبهو كسواه.
الشيء بالشيء دتثيال كدتثاال :شبهو بو كقدره على قدره(.)1
ب -المماثلة اصطالحا:
عرفها "إبراىيم أنيس" بقولو «تتأثر األصوات اللغوية بعضها ببعض يف ادلتصل من الكالـ
على أف نسبة التأثر ختتلف من صوت آلخر ...كاألصوات يف تأثرىا هتدؼ إىل نوع من ادلماثلة أك
ادلشاهبة بينها ليزداد مع رلاكرهتا ،قرهبا يف الصفات أك ادلخارج ،كديكن أف يسمى ىذا التأثر
باالنسجاـ الصويت بُت أصوات اللغة»(.)2
يفهم من قوؿ "إبراىيم أنيس" «أف تأثَت األصوات ادلتجاكرة بعضها ببعض حيدث نوعا من
االنسجاـ بُت األصوات ادلتنافرة يف ادلخارج أك يف الصفات».
أما "أزتد سلتار" فيعرفها بقولو « :التعديالت التكيفية للصوت بسبب رلاكرتو ،كال نقوؿ
مالصقتو ألصوات أخرل»(.)3
يذىب "أزتد سلتار" بأف ادلماثلة ىي تغَتات الصوت بسبب رلاكرتو ألصوات أخرل.
ّأما "دانياؿ جونز" "  "Daniell Djeunezفقد عرفها بقولو « :بأهنا عملية إحالؿ صوت
زلل صوت آخر حتت تأثَت صوت ثالث قريب يف الكلمة أك يف اجلملة ،كديكنها أف تتبع لتشمل
تفاعل صوتُت متتاليُت ينتج عنهما صوت كاحد سلتلف عنهما»(.)1
 -)2الوسيط ،منشورات رتع اللغة العربية ،مكتبة الثركة الدكلية ،ط1425 ،4ىػ2004/ـ ،مصر ،ص .853
 -)3القواعد الصرؼ الصوتية بُت القدماء كا﵀دثُت ،سعيد زلمد شواىنة ،مؤسسة الوراؽ ،ط ،2007 ،1عماف ،ص.166
 -)4دراسة الصوت اللغوم ،أزتد سلتار عمر ،مرجع سابق ،ص .318
-

-

الفصل األول
نظرية-

المماثلة والمخالفة -دراسة

كىناؾ اصطالحات لعلماء األصوات يف أنواع التأثر الناتج من قانوف ادلماثلة ،فإف أثر

الصوت األكؿ يف الثاين فالتأثَت مقبل "أم تقدمي" كإف حدث العكس فالتأثَت مدبر "أم تراجعي"
كإف حدثت شلاثلة تامة بُت الصوتُت "فالتأثَت كلي" كإف كانت ادلماثلة يف بعض خصائص الصوت
"فالتأثَت جزئي"(.)2
كديكننا اختصار أنواع التأثَت بُت الصوتُت ادلتماثلُت على الشكل اآليت:
أ -التأثير مقبل كلي متصل :تتجلى ىذه الظاىرة يف شلاثلة التاء دلا قبلها كالتاء إما أف تكوف تاء
الفاعل كإما أف تكوف غَت ذلك:
 -1تأثر تاء االفتعاؿ دائما بالداؿ أك الطاء قبلها ضلو:
أحطت مبا مل ُِحتط بو"( ﴾"22النمل).
أحطت :أحط ،مثل قولو تعاىلُ ﴿ :
فأحط ىنا تنطق أحط أم خترج التاء يف اللفظ تاء(.)3
 -2تتأثر الواك الساكنة بالكسرة القصَتة قبلها فتتحوؿ إىل كسرة شلاثلة ك تتحد مع احلركة ادلؤثرة
يف كسرة طويلة مثل :ميعاد :موعاد كميزاف :موزاف حيث تتحوؿ الياء إىل كاك.
 -3تتأثر تاء االفتعاؿ غالبا بالذاؿ أك الصاد أك الضاد قبلها فتقلب ذاال أك صادا أك ضادا مثل:
اذتكر :اذدكر :اذكر حيث تتحوؿ التاء إىل ذاؿ.
ب -التأثير المقبل الكلي المنفصل :حتريك ىاء الغائب بالكسر بدؿ الضمة يف مثلِ :
برجلو:
برجلوُ فأصل حركة ىاء الغائب ىي الضمة كذلك لتماثل كسرة الالـ قبلها(.)1
 -)1حبوث يف اللسانيات الدرس الصويت العريب ادلماثلة كادلخالفة ،جياليل بن يشو ،دار الكتاب احلديث ،ط
القاىرة ،ص .103
 -)2التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو ،رمضاف عبد التواب ،دار الرفاعي،د ط1998 ،ـ ،القاىرة ،ص .31
 -)3ينظر :أثر القوانُت الصوتية يف بناء الكلمة ،فوزم حسن الشايب ،عامل الكتب احلديث ،دط،
.192
-

-

2007 ،1ـ،

2004ـ ،األردف ،ص

الفصل األول
نظرية-

المماثلة والمخالفة -دراسة

كىناؾ التقت حركتاف األكىل مكسورة بتأثَت حرؼ اجلر كالثانية مضمومة من حيث البناء

فأثرت الكسرة لتجالسها كليتحقق االنسجاـ الصويت كتتخلص من الصعوبة يف االنتقاؿ من الكسر
إىل الضم.
ج -التأثير المدبر الكلي المتصل:

«كيكوف ذلك بأف يتأثر الصوت مبا يليو مباشرة من

األصوات فيتحوؿ إىل نفس الصوت مث يدغم مثل كلمة :إصحمطر كأصلها اصحب مطرا حيث
صلد أف الباء تأثرت بادليم بعدىا فأبدلت ميما كأدغمت يف ادليم»(.)2
د -التأثير المدبر الكلي المنفصل« :يتأثر الصوت ادلعُت بالصوت الذم يليو كلكن مع كجود
فاصل بينهما .كىذا النوع ال يتضح يف اللغة العربية الفصحى كإمنا يتضح يف اللهجات ،إذ ىناؾ
قاعدة تتمثل يف حتويل صوت اجليم اليت تسبق الزام زايا فمثال :عجوز :عزكز ،جزار :ززار»(.)3
ػه -التأثر الجزئي المقبل المنفصل « :يكوف ذلك بأف تتأثر األصوات الالحقة مبا قبلها من
األصوات غَت ادلتصلة هبا مباشرة.
 -1تأثر الذاؿ بالقاؼ قبلها فتقلب إىل نظَتىا ادلفحم كىو الضاد مثل :كقيذ ككقيظ.
 -2تأثر السُت بالزام قبلها فتقلب إىل إحدل صفاهتا كىي الزام مثل :مهراس :مهراز»(.)4
من ىذا ادلثاؿ صلد تأثر السُت ادلهموسة بالراء اجملهورة فتقلب إىل نضَتىا اجملهور.
و -التأثير الجزئي المقبل المنفصل« :كمنها تأثَت صوت الراء مع األصوات اجملاكرة فيؤثر فيها
بالتفخيم ضلو قولو تعاىل" :الصراط" تقرأ بالضاد كالسُت كاألصل ىو السراط ألنو من سرطت
 -)1ينظر :أثر القوانُت الصوتية يف بناء الكلمة ،فوزم حسن الشايب ،مرجع سابق ،ص .241
 -)2دراسة يف علم األصوات ،حازـ علي كماؿ الدين ،مكتبة األدب ،ط1999 ،1ـ ،القاىرة ،ص .115
 -)3أثر القوانُت الصوتية يف بناء الكلمة ،فوزم حسن الشايب ،مرجع سابق ،ص .219
 -)1حبوث يف اللسانيات الدرس الصويت العريب ادلماثلة كادلخالفة ،جياليل بن يشو ،مرجع سابق ،ص .123
-

-

الفصل األول
نظرية-

الشيء إذا ابتلعتو كالطريق يبتلع ادلارة،

المماثلة والمخالفة -دراسة

فالسُت يف (السراط) من أصوات الصفَت ،كالصاد من

األصوات ادلطابقة ادلفخمة»(.)1
ي -التأثير الجزئي المدبر المتصل« :كيتم ذلك بأف يتأثر الصوت بالصوت الذم يليو مباشرة
فيتحوؿ الصوت السابق إىل صوت قريب من الصوت الالحق منها:
 -1تتأثر الصاد الساكنة قبل الداؿ فتتحوؿ إىل زام مثل :مصدر :مزدر.
 -2تتأثر السُت الساكنة بالداؿ بعده فتجهر أم تصبح زام ضلو :أسدؿ :أزدؿ.
 -3تتأثر السُت بالصوت ادلفخم بعدىا ك ذلك ضلو :اصطبل.
 -4تتأثر النوف الساكنة بالباء التالية فتقلب إىل صوت من سلرج الباء كىو ادليم،مثل :من بعد:
شلبعد ،عبَت :عمَت»(.)2
ن -التأثير الجزئي المدبر المنفصل « :كيكوف ذلك بأف يتأثر الصوت بصوت بعده بشرط أف
يفصل بينهما صوت آخر.
 -1تتأثر السُت باألصوات ادلفخمة فتنطق صادا ضلو :سخر :صخر.
 -2تتأثر السُت بالقاؼ ادلوالية ذلا ضلو :سقر :زقر»(.)3
كشلا تقدـ صلد أف مصطلح ادلماثلة حديث كعوجل معاجلة خاصة على كفق ضوابط معينة يف
حيث أف القدماء عرفوه لكن كانت مظاىره موزعة على أبواب شىت يف اإلدغاـ كاإلبداؿ كالقلب
ادلكاين ،كغَتىا من ادلسائل الصوتية اليت حيدث فيها التأثَت كالتأثر (.)4

 -)2االنسجاـ الصويت يف النص القرآين ،حتسُت فاضل عباس ،دار الرضواف ،ط2012 ،1ـ ،ص .40
 -)3حبوث يف اللسانيات الدرس الصويت العريب ادلماثلة كادلخالفة ،جياليل بن يشو ،مرجع سابق ،ص .135
 -)4أثر القوانُت الصوتية يف بناء الكلمة ،فوزم حسن الشايب ،مرجع سابق ،ص .219
 -)1ينظر :االنسجاـ الصويت يف النص القرآين ،حتسُت فاضل عباس ،مرجع سابق ،ص .35
-

-

المماثلة والمخالفة -دراسة

الفصل األول
نظرية-

 -)1.2اإلدغػام:
تعد ظاىرة اإلدغاـ يف اللغة العربية من أبرز الظواىر الصوتية اليت اىتم هبا العلماء قدديا
كحديثا ،حيث كضعوا لو الكثَت من الضوابط كالقواعد كحددكا مفهومو.
أ_ اإلدغام لغة:
« -دغم  :دغم الغيث يدغمها كأدغمها إذا قهرىا
كالدغم :كسر األنف إىل باطنو ىثما ،كدغمهم احلر كالربد يدغمهم دغمانا غثيهم.
زاد "اجلوىرم " كأدغمهم أم غثيهم ،كأدغمو الشيء ساده كأدغمو»(.)1
«أدغم فالف :بادر القوـ سلافة أف يسبقوه فأكل بغَت مضغ كالطعاـ ابتلعو.
كيقاؿ :أدغمو ا﵁:سود كجهو كأذلو.
يقاؿ :أدغم اللجاـ يف فم الدابة ،كأدغم احلرؼ يف احلرؼ ،إدغاـ الفرس :صار أدغم» (.)2
ب -اإلدغام اصطالحا:
لقد عرؼ اللغويوف ظاىرة اإلدغاـ كأدركوا أهنا ناجتة عن تأثر األصوات اللغوية بعضها ببعض
حاؿ جتاكرىا كيف ىذا الشأف يقوؿ "ادلربد أبو العباس " (ت 285ػق) اعلم أف احلرفُت إذا كاف
لفظهما كاحدا فسكن األكؿ منهما فهو مدغم يف الثاين ،كتأكيل قولنا –مدغم– أنو ال حركة
تفصل بينهما ،فإهنما تعتمد ذلما باللساف اعتمادة كاحدة ألف ادلخرج كاحد كال فصل ،ك ذلك
قولك قطع ككسر ككذلك معبد كزلمد كمل يذىب بكر كمل يقم معك فهذا معٌت اإلدغاـ(.)3

 -)2لساف العرب ،ابن منظور ،مرجع سابق ،مادة "دغم" ،ص .391
-)3الوسيط ،منشورات رتع اللغة العربية ،مادة "دغم" ،ص.287
 -)1اجلهود اللغوية ألبن السراج ،رلدم إبراىيم يوسف ،دار الكتاب اللبناين،د ط2000 ،ـ ،بَتكت ،ص .190
-

-

الفصل األول
نظرية-

المماثلة والمخالفة -دراسة

يفهم من قوؿ ادلربد أنو عرؼ اإلدغاـ على أنو الفصل حبركة بُت احلرفُت كظاىر يف قولو

"مدغم " أنو ال حركة تفصل بينهما.
كزاد "الزجاجي" ذلك كضوحا فقاؿ« :ىو أف يلتقي حرفاف من جنس كاحد فتسكن األكؿ
منهما كتدغمو يف الثاين ،أم تدخلو فيو فيصَت حرفا كاحدا مشددا ينبو اللساف عنو نبوة كاحدة أك
يلتقي حرفاف متقارباف يف ادلخرج فيتبدؿ األكؿ من جنس الثاين كتدغمو فيو كإمنا تعمل ذلك
ختفيفا»(.)1
كيعٍت ىذا اختصار اجلهد العضلي كجتنب احلركات النطقية اليت ديكن االستغناء عنها
فيحصل اإلدغاـ.
كإذا ما انتقلنا من كتب اللغويُت القدماء كالنحويُت إىل كتب ا﵀دثُت صلدىم يف األغلب
جيعلوف اإلدغاـ نوعا من ادلماثلة الصوتية.
يقوؿ "عبد القادر عبد اجلليل " « :فاإلدغاـ صنف من صنوؼ التماثل الصويت
" "Assimilationsكيف حتقيقو يتحوؿ احلرفاف ادلتجانساف إىل حرفُت ديتلكاف صفة التماثل»(.)2
أما "جوف كونتينيو

Cantinions

 "Djaïneقاؿ « :ىو ظاىرة تتمثل يف نزعة صوتُت إىل

التماثل أك االتصاؼ بصفات مشًتكة ضلو "نب" تصبح " مب »( ،)3كيتضح من ىذا القوؿ أف
اإلدغاـ اجلزئي ىو التقريب أما اإلدغاـ الكلي يسمى التماثل.

 -)2علم األصوات اللغوية ،مناؼ مهدم زلمد ،عامل الكتب ،ط1998 ،2ـ ،بَتكت ،ج ،2ص .138
 -)3األصوات اللغوية ،عبد القادر عبد اجلليل ،دار الصفاء ،ط 2010 ،1ـ ،عماف ،ص .299
 -)4علم األصوات اللغوية ،مناؼ مهدم زلمد ،مرجع سابق ،ص .138
-

-

الفصل األول
نظرية-

المماثلة والمخالفة -دراسة

كخالصة ما مضى أف ادلفهوـ االصطالحي لإلدغاـ مأخوذ من ادلفهوـ اللغوم الذم يعٍت

اإلدخاؿ عند اللغويُت القدماء يف حيث ا﵀دثُت أطلقوا عليو تسمية جديدة ادلماثلة إال أهنم مل
يكونوا دقيقُت يف استعماؿ ادلصطلح.
ج -أقسام اإلدغام:
مشددا
«األدغاـ بصفة عامة ىو إلتقاء ساكن حبرؼ متحرؾ حبيث يصَتاف حرفا ك ن
احدا َ
يرتفع اللساف هبما إرتفاعة كاحدة كىو بوزف حرفُت .كحركفو ستة كىي " :الباء ،الراء ،ادليم ،االـ،
الواك ،النوف".
فإذا كقع أحد ىذه احلركؼ الستة بعد النوف الساكنة بشرط أف تكوف آخر الكلمة كأحد
ىذه احلركؼ أكؿ الثانية ،أك بعد التنوين كال يكوف إال من كلمتُت كجب إدغامها كتسمى النوف
الساكنة كالتنوين مدغما بفتح الغُت كيسمى أحد حركؼ يرملوف مدغما فيو»(.)1
«كيقسم علماء القراءات اإلدغاـ اىل نوعُت صغَت ككبَت حبسب حركة احلرؼ األكؿ من
احلرفُت ادلتماثلُت أك ادلتجانسُت أك ادلتقاربُت ىذين النوعُت مها الإلدغاـ الكبَت كالصغَت»(.)2
 )1اإلدغام الكبير :ىو ما كاف األكؿ متحركا سواء يف مثلُت أك جنسُت أك متقاربُت كيفصل فيو
بُت الصوتُت حركة(.)3
 )2اإلدغام الصغير  :ىو الذم يكوف األكؿ منهما ساكن فيتجاكز الصوتاف دكف فاصل،

كىو

الذم شاع يف معظم اللغات ،كيسمى صغَتا لقلة أعماؿ ادلدغم حاؿ اإلدغاـ بالنسبة للكبَت،
كقيل لكونو ساكن يف متحرؾ كىو ينقسم اىل ثالثة أقساـ (كاجب ،جائز ،شلتنع)(.)1
 -)1ىداية القارئ يف جتويد البارئ ،عبد الفتاح ادلرصفي ،مكتبة طيبة ،ط ،2د ت ،ادلدينة ادلنورة ،ص .162
 -)2النشر يف القراءات العشر ،ابن اجلزرم ،مطبعة التوفيق ،ط1345 ،1ىػ ،دمشق ،ج ،1ص .213
 -)3االنسجاـ الصويت يف النص القرآين ،حتسُت فاضل عباس ،مرجع سابق ،ص .66
-

-

الفصل األول
نظرية-

المماثلة والمخالفة -دراسة

كشلا سبق نستخلص أف اإلدغاـ الكبَت إدغاـ إختيارم ال كجوب لو يف حُت الوجوب

موجود يف اإلدغاـ الصغَت.
 -)2.2اإلبدال:
أ -تعريف اإلبدال:
لغة( :بدؿ -بدالن  -أبدؿ  -بدؿ) الشئ غَته أم إختذ عوضا منو (بدؿ – أبدؿ ) الشئ منو
ػ
"إختذه منو بدالن" أم عوضا أك خلفا.
كبدؿ الشئ شيئا آخر :جعلو بدلو ،يقاؿ" :بدؿ ا﵁ اخلوؼ آمنا".
الدار بأنسها كحشا".
تبدلت َ
تبدلو كاستبدلو بكذا ،أخذه مكانو ضلوَ " :
َ
البدؿ كالبديل :العوض كاخللف(.)2
كبدؿ } الشيئ غَته كأختذ عوضا منو»(.)3
 «كجاء يف الصحاح للجوىرم{ :بدؿ -أبدؿ – َبدؿ الشيئ :اخللف منو ،كبدلو منو إختذه منو
 « كجاء يف قاموس ا﵀يط "للفَتكز آبادم" { َبديالَ.
كاإلبداؿ :قوـ هبم يقيم ا﵁ عز كجل األرض»(.)4
 كجاء يف "لساف العرب" :البديل :البدؿ ،كبدؿ الشيئ غَته .قاؿ "ابن سيدة" « :بدؿ الشيئكبدلو كبديلو :اخللف منو .كقاؿ "سيبويو" :أف بدلك زيد أم أف بديلك زيد قاؿ :كيقوؿ الرجل
للرجل :إذىب معك بفالف فيقوؿ :معي رجل بدلو ،أم رجل يغٍت عناءه ،كيكوف يف مكانو»(.)5
 -)1ىداية القارئ يف جتويد البارئ ،عبد الفتاح ادلرصفي ،مرجع سابق ،ص .234
 -)2منجد الطالب ،فؤاد افراـ البستاين ،دار ادلشرؽ ،ط ،35دت ،بَتكت ،ص .25
 -)3الصحاح ،اجلوىرم ،تح :زلمد نبيل طريفي ،دار الكتب العلمية ،د ط ،د ت ،بَتكت ،ص .243
 -)4القاموس ا﵀يط ،الفَتكز آبادم مكتبة نداء اإلدياف ،ص .34
 -)1لساف العرب ،ابن منظور ،مرجع سابق ،مادة "بدؿ" ،مج ،1ص .21
-

-

المماثلة والمخالفة -دراسة

الفصل األول
نظرية-

ب -اإلبدال إصطالحا:
«اإلبداؿ إزالة حرؼ ككضع آخر مكانو،

كيكوف يف احلركؼ الصحيحة جبعل أحدمها

مكاف األخر»(.)1
كاإلبداؿ أيضا ىو "جعل مطلق حرؼ مكاف آخر فخرج باإلطالؽ اإلعالؿ بالقلب
الختصاصو حبركؼ العلة فكل إعالؿ يقاؿ لو إبداؿ كالعكس ،إذ جيتمعا يف ضلو" :رمى" كينفرد
اإلبداؿ يف ضلو :اصطرب ،اذَكر كخرج بادلكاف العوض فقد يكوف يف غَت مكاف ادلعوض منو".
كقاؿ األمشوين « :قد يطلق اإلبداؿ على ما يعم القلب إال أف اإلبداؿ ال إزالة ك القلب
إحالة ،كاإلحالة ال تكوف إال بُت األشياء ادلتماثلة ،كمن ذتة اختص حبركؼ العلة كاذلمزة ،أل هنا
تقارهبا بكثرة التغَت»(.)2
ككذلك اإلبداؿ ىو « :كضع حرؼ مكاف حرؼ دكف إشًتاط أف يكوف حرؼ علة أك
غَته ،فال خيضع اإلبداؿ يف أغلبو للقياس إمنا حيكمو السماع»(.)3
كمن ىذا نستنتج أ ّف اإلبداؿ ىو حذؼ حرؼ ككضع آخر يف مكانو حبيث خيتفي األكؿ،
كحيل يف موضعو غَته ،سواء كاف احلرفاف من أحرؼ العلة أـ كاف صحيحُت ،أـ سلتلفُت فهو أعم
من القلب ،ألنو يشمل القلب كغَته.
ج -حروؼ اإلبدال:

 -)2جامع الدركس العربية ،مصطفي الغاليٍت ،دار الغد اجلديد ،ط2009 ،1ـ ،القاىرة ،ص .246-245
 -)3شذا العرؼ يف فن الصرؼ ،أزتد احلمالكم ،مؤسسة الرسالة ،ط ،147د ت ،بَتكت ،ص ،160
الراجحي ،دار النهضة العربية ،ط2004 ،1ـ ،بَتكت ،ص .138
 -)4التطبيق الصريف ،عبده َ
-

-

الفصل األول
نظرية-

المماثلة والمخالفة -دراسة

لقد إختلف العلماء القدامى كا﵀دثوف حوؿ احلركؼ اليت تقع يف رلاؿ اإلبداؿ،

"سيبويو"« :كىي ذتانية أحرؼ من احلركؼ األكىل أم الزكائد،

قاؿ

كىي اذلمزة كاأللف كاذلاء كالياء

كالتاء كادليم كالنوف كالواك كثالثة من غَتىا ،كىي الداؿ كالطاء كاجليم».
ككذلك صنع ادلربد يف قولو « :كىي أحد عشر حرؼ من غَتىا كىي األلف كالواك كالياء
كالتاء كاذلاء كادليم كالنوف ،كالثالثة األخرل ىي الطاء الداؿ كاجليم»(.)1
كنالحظ من القولُت اختالؼ بُت سيبويو كادلربد يف ترتيب سلارجها فقط،

إذ ترتيب

احلركؼ عند سيبويو يغلب عليها ترتيب سلارجها من أقصى احللق حىت الشفتُت كاألنف ،بينما
يبدك على ادلربد أنو رتبها حسب كثرة دكراهنا يف رلاؿ اإلبداؿ يف اللغة العربية.
بينما النحاة ادلتأخركف مل يكتفوا هبذا العدد من حركؼ اإلبداؿ فقد أضافوا إليها حركؼ
أخرل كثَتة تكاد تعم رتيع حركؼ البناء.
كيقوؿ آخر « :فمن ذلك حركؼ اإلبداؿ لغَت البدؿ إدغاـ كىي احلركؼ اليت جيمعها
قولك " ِ
طويت منهالن " فهذه احلركؼ تبدؿ من غَت إدغاـ»...
أج ُد
َ

(.)2

«فاألحرؼ اليت تبدؿ من غَتىا إبداال شائعا لغَت اإلدغاـ جيمعها قولو "ىدأت موطيا "
كىو يدؿ على أنو ال يشًتط أف يكوف احلرؼ يف اإلبداؿ حرؼ علة كالواك أك حرؼ صحيحا
كالتاء كالطاء»(.)3
 -)3.2القلب المكاني:
أ -تعريفه لغة:
 -)1ينظر :الكتاب ،سيبويو ،تح :عبد السالـ زلمد ىاركف ،دار الرفاعي ،ط1986 ،4ـ ،القاىرة ،ص .310
 -)2ينظر :ظاىرة اإلبداؿ عند اللغويُت كالنحاة ،عبد ا﵁ بوخلخاؿ ،دار اذلدل ،ط2002 ،1ـ ،عُت مليلة ،ص .24-23
 -)1دليل ادلسالك إىل ألفية ابن مالك ،عبد ا﵁ صاحل الفوزاف ،دار السالـ ،د ط ،د ت ،ج ،3ص .90
-

-

الفصل األول
نظرية-

المماثلة والمخالفة -دراسة

«ضلو قلب الشيء عن كجهو ،قلبو يقلبو قلبا كأقلبو كىي ضعيفة ،كقلب الشيء ،كقلبو

حولو ظهرا لبطن»(.)1
«قلب فالف :شكا قلبو :فهو مقلوب .الدابة أصاهبا القلوب فماتت»(.)2
ب -اصطالحا:
«القلب ادلكاين ىو ظاىرة صوتية تعٍت تبادؿ صوتُت دلكانيهما ب أ ف حيل أحدمها حل
األخر مثل "يئس كائيس"»(.)3
حيث قلبت العُت إىل موضع الفاء فصارت أعفل مث خفف اذلمزة كأبدذلا ألف.
«كالقلب ادلكاين ىو تقدمي أك تأخَت حرؼ أك أخر يف الكلمة كعلتها عند "براجسًتاسر "
" « :"Bergstrasserأف تغَت ترتيب احلركات أسهل من تغَتىا ادلوجب للتخالف كما أف اللغة
العربية كثَتا ما احتفظت بالصورة األصلية للكلمة مع الصورة اجلديدة أم اليت طرأ عليها التقدمي
كالتأخَت فأحيانا ديكن معرفة األصلية بالرجوع إىل اللغة العربية كحدىا كما ىو احلاؿ يف كلمة
مزراب  -مرزاب كالواضح أف الفعل منهما ىو زرب ،ال رزب »(.)4
كيفهم من ىذا أف القلب يكوف يف كلمتُت متناسبتُت يف ادلعٌت كمتفقة يف األحرؼ األصلية
دكف ترتيبها.

 -)2لساف العرب ،ابن منظور ،مرجع سابق ،مادة "قلب " ،مج  ،5ص .371
 -)3الوسيط ،منشورات رتع اللغة العربية ،مرجع سابق ،ص .753
 -)4علم اللغة بُت القدمي كاحلديث ،عاطف مذكور ،مديرية الكتب للطباعة كالنشر ،د ط ،د ت ،القاىرة ،ص .149
 -)1التطور النحوم للغة العربية ،برجشًتاسر ،تح :رمضاف عبد التواب ،مكتبة اخلاصلي ،ط1982 ،3ـ ،القاىرة ،ص .35
-

-

المماثلة والمخالفة -دراسة

الفصل األول
نظرية-

كمن ىذا نستنتج أف ظاىرة ادلماثلة تتمثل يف تأثَت االصوات اللغوية بعضها ببعض كذلك للتخلص

من التنافر كالتباعد احلاصل بينها ،ألهنا ترمي إىل التيسَت كالتسهيل عن طريق تقريب األصوات
بعضها من بعض أك إدغامها لتحقيق التوافق كاالنسجاـ الصويت.
 -3المخالفة:
تعد ادلخالفة قانونا صوتيا اعتمده ا﵀دثوف يف تفسَت بعض السلوكات الصرفية كالنطقية ؛ كىي
تسَت يف اجتاه معاكس لالجتاه الذم يسَت فيو قانوف ادلاثلة.
أ  -المخالفة لغة:
«خلف :اخللف ضد قداـ ،قاؿ ابن سيدة :خلف نقيض قداـ مؤنثة ،كجلست خلف فالف أم
بعده.
كيقرأ خلف رسوؿ ا﵁ أم سلالفة رسوؿ ا﵁،

كنقوؿ :خلفت فالنا كرائي فتخلف عٍت أم

(.)1

تأخر»

«كادلخالفة :ىي اجلردية اليت يعاقب عليها القانوف أساس باحلبس الذم ال يزيد على أسبوع
أك الغرامة اليت ال تزيد على جنية مصرم مج»(.)2
ب  -اصطالحا:
كصلد "إبراىيم أنيس" يعرفها بقولو« :كىي أف الكلمة قد تشتمل على صوتُت متماثلُت كل
ادلماثلة فيقلب أحدمها إىل صوت أخر لتتم ادلخالفة بُت الصوتُت ادلتماثلُت»(.)3

 -)2لساف العرب ،ابن منظور ،مرجع سابق ،مادة "خلف " ،مج ،2ص .123
 -)3الوسيط ،منشورات رتع اللغة العربية ،مرجع سابق ،ص .251
 -)4القواعد الصرؼ الصوتية بُت القدماء كا﵀دثُت ،سعيد زلمد شواىنة ،مرجع سابق ،ص .166
-

-

الفصل األول
نظرية-

المماثلة والمخالفة -دراسة

كيفهم من ىذا أف ادلخالفة معناىا حدكث اختالؼ بُت الصوتُت ادلتماثلُت يف الكلمة،

فيتغَت أحد الصوتُت إىل صوت أخر.
أما تعريف "زلمد خَت احللواين" فهو مقصور على نوع كاحد من ادلخالفة كىي ادلتصلة ،كمل
يشر إىل النوع األخر من ادلخالفة إذ قاؿ" « :فكثَتا ما يكوف الثقل يف الكلمة نارتا عن دتاثل
حرفُت متجاكرين كحينئذ يكوف ختفيفو باستبداؿ أحدمها حبرؼ سلالف يف ادلخرج كالطبيعة
الصوتية»(.)1
كنستخلص من ىذا القوؿ ىو تغيَت أحد صوتُت متماثلُت دتاما يف كلمة من الكلمات إىل
صوت أخر قريب منو يف الصفات كادلخرج.
أما "برجشًتاسر" يفسر حدكث ادلخالفة يف ضوء العلة النفسية الناجتة عن اخلطاء بسبب
تتابع األصوات ادلتشاهبة يقوؿ« :فأما التخالف ،فالعلة فيو نفسية زلضة ،نضَته اخلطاء يف النطق
فإنا نرل الناس كثَتا ما خيطئوف يف النطق ،كيلفظوف بشيء غَت الذم أرادكه ،كأكثر ما يكوف ىذا
إذا تتابعت حركؼ شبيهة بعضها ببعض.)2("»...
كمن ىذا نفهم أف ادلخالفة تطلق عادة على أم تغيَت صويت يهدؼ إىل تأكيد االختالؼ
بُت كحدتُت صوتيتُت إذا كانت ىذه الوحدات الصوتية متباعدة ،أك تؤدم إىل زيادة مدل اخلالؼ
بُت الصوتُت.
ج -أنواع المخالفة:
تبعا لتجاكر الصوتُت اللذين تقع فيهما ادلخالفة أك تباعدمها قسم علما الصوت ا﵀دثوف
ادلخالفة إىل قسمُت :سلالفة متصلة كسلالفة منفصلة:
 -)1ادلخالفة دراسة صرفية صوتية يف ضوء الدراسات اللغوية ،ىياـ فهمي إبراىيم ،دار األفاؽ العربية ،ط2011 ،1ـ ،ص.23
 -)2التطور النحوم للغة العربية ،برجسًتاسر ،مرجع سابق ،ص .85
-

-

المماثلة والمخالفة -دراسة

الفصل األول
نظرية-

«-1ادلخالفة ادلتصلة  :كىي تغيَت أحد الصوتُت ادلتماثلُت ادلتجاكرين يف السلسلة الكالمية إىل
صوت مغاير أخر يغلب أف يكوف بعيدا عنو يف ادلخرج»(.)1
كيقع ىذا النوع من التخالف يف احلركؼ ادلشددة بقلب أكؿ حرؼ منها ادلشدد "راء" أك

"الما" مثل :فرقع أصلها ف ّقع بتشديد القاؼ.
 كادلخالفة ادلتصلة على ضربُت:أ -المخالفة المتصلة المدبرة :كحتدث إذا أثر الصوت الثاين يف الصوت األكؿ ،فيتغَت الصوت
األكؿ كمثاؿ ذلك قوؿ العرب "إصلاص يف إجاص كدنبوس يف دبوس،

فأبدلت اجليم ادلضعفة

األكىل يف ادلثاؿ األكؿ نونا ،كالياء ادلضعفة األكىل يف ادلثاؿ الثاين نونا كىو أخف كأظهر على
اللساف.
«ب -المخالفة المتصلة المقبلة  :كفيها يؤثر الصوت األكؿ يف الثاين ادلتصل ،فيكوف الثاين ىو
ادلخالف ،كيف العربية كلمات كثَتة تشتمل على صوتُت متماثلُت كل ادلماثلة ،فيتحوؿ الثاين إىل
صوت لُت طويل ،أك إىل أحد األصوات الشبيهة بأصوات اللُت مثل:
كرسانة –رر-رف
-كرسانة – ْ

طرح -طرمح –رر –رـ» (.)2
ّ -

-2المخالفة المنفصلة  :كمساه رلمع اللغة العربية مبصر تغاير ادلباعدة كتكوف بأف يفصل بُت
احدا كقوذلم :إخضوضر يف إخضرضر من
صوتيها ادلتماثلُت فاصل ،كالفاصل قد يكوف حرفا ك ن
أخضر فأبدلت الراء األكىل كاكا ،كالفاصل ىو الضاد ،كادلخالفة ادلنفصلة على ضربُت:

 -)1القواعد الصرؼ الصوتية بُت القدماء كا﵀دثُت ،سعيد زلمد شواىنة ،مرجع سابق ،ص .25
 -)2ينظر :حبوث يف اللسانيات الدرس الصويت العريب ،جياليل بن يشو ،مرجع سابق ،ص .173
-

-

المماثلة والمخالفة -دراسة

الفصل األول
نظرية-

«أ -مخالفة منفصلة مقبلة  :كىي أف يؤثر الصوت األكؿ يف الثاين فيتغَت الصوت الثاين مثاؿ

ذلك :بغداف يف بغداد فأبدلت الداؿ الثانية نونا كىي مفصولة عن الداؿ األكىل حبرؼ كاحد كىو
األلف ،كمثاؿ ذلك قوذلم :أصيالف يف أصيالؿ.
كقد كردت يف شعر النابغة الذبياين يف قولو:
أح ٍد
بالربْع من َ
كقفت فيها أصيالنا أسائلها *** عبَّت جوابا كما ّ
ففي كلمة أصيالؿ أبدلت العرب الالـ الثانية نونا كىي مفصولة عن الالـ األكىل حبرؼ
كاحد كىو األلف»(.)1
«ب-المخالفة المنفصلة المدبرة  :كىي أف يؤثر الصوت الثاين يف األكؿ فيتغَت الصوت األكؿ
ضلو قوؿ العرب :تالثة يف ثالثة فأبدلت الثاء األكىل تاء كىي مفصولة عن الثاء الثانية حبريف الالـ
الما كىي
كاأللف ،ككذلك قوذلم" :علوف الكتاب" يف "عنواف الكتاب" ،فأبدلت النوف األكىل ن
مفصولة عن النوف الثانية حبريف الواك كاأللف»(.)2
كمن ىذا صلد أف العربية حترص على ادلخالفة ،دلا تؤمنو من تنوع موسيقي زلبب تظهر معو
األصوات على حقيقتها نطقا كمسعا.
قاؿ "دتاـ حساف" « :من الواضح أف النظاـ اللغوم كاالستعماؿ السياقي رتيعا حيرصاف يف
اللغة العربية الفصحى على التقاء ادلتخالفُت ،أك بعبارة أخرل حيرصاف على التخالف كيكرىاف
التنافر كالتماثل»(.)3

 -)1القواعد الصرؼ الصوتية بُت القدماء كا﵀دثُت ،سعيد زلمد شواىنة ،ص .30
 -)2القواعد الصرؼ الصوتية بُت القدماء كا﵀دثُت ،سعيد زلمد شواىنة ،مرجع سابق ،ص .29-28
 -)3أثر القوانُت الصوتية يف بناء الكلمة ،فوزم الشايب ،مرجع سابق ،ص .298
-

-

المماثلة والمخالفة -دراسة

الفصل األول
نظرية-

كشلا تقدـ صلد أ ّف مصطلح ادلخالفة من التطورات اليت تُعرض أحيا نا لألصوات اللغوية ،كقد
دلت البحوث اليت قاـ هبا علماء األصوات أ ّف ظاىرة ادلخالفة قد شاعت يف الكثَت من اللغات،
تطورا تارخيينا يف األصواتّ ،أما القدامى من النحاة كاللغويُت فقد كانت
كليست ىذه الظاىرة إال ن
معاجلتهم دلسائل ادلخالفة موزعة على أبواب شىت ضلو اإلبداؿ كاإلدغاـ كغَتىا من الظواىر
األخرل(.)1
كما كانت أمثلتها متناثرة ضمن ىذه األبواب من منهج معُت ينتظمها أك مصطلح يغطي
حدكدىا ،غَت أ ّف ال يعٍت أ ّف النحاة كاللغويُت القدمى مل يعوا دكر ىذه الظاىرة ،أك مل ينتبهوا إىل
أمهيتها يف معاجلة بعض سللفات ادلماثلة ،بل لقد أدركوا خطورهتا ككذا ادلوطن الذم يستوجب
حضورىا يف العربية.
المخالفة باإلبدال:
كيف ىذا النوع تُستعفنا كتب اللغة كالنحو ،فتمدنا بطائفة كاسعة من الكلمات اليت تتابع
فيها مثالف كرىت العربية اجلمع بينهما فعملت على إبداؿ أحدمها صوتنا آخر من غَت جنس
الصامت ادلضاعف ،ىو يف الغالب ّإما صوت من الصوائت الطواؿ أك كاحد من أشباهبا ،كىو
حتوؿ يتجو ضلو األيسر كاألسهل(.)2
شبيها بالصائت نذكر ما أكرده ادلتقدموف من
فمن أمثلة إبداؿ أحد ادلثلُت صوتنا صائتنا أك ن
مساعا عن العرب أك نقالن عن شيوخهم ،مثل "داكية" -دكية .ككذلك إبداؿ
النحاة كاللغويُتّ ،إما ن

 -)1ينظر :الكتاب ،سيبويو ،مصدر سابق ،ص .237
 -)2ينظر :األصوات اللغوية ،إبراىيم أنيس ،مرجع سابق ،ص .212
-

-

المماثلة والمخالفة -دراسة

الفصل األول
نظرية-

الفراء" أصوات خترج من طرؼ الفم
أحدمها أل نفا ألنّو أخف األصوات كأيسرىا ،فهي يف تصور " ّ
بال ُكلفة(.)1

كمن ىنا مالت العربية إىل إبداذلا من بعض ما تستعصي عليها نطقها من األصوات كلما
سنح السياؽ اللغوم بذلك.
ّأما أمثلة ادلخالفة اليت زتلتها بعض مصادر اللغة كالنحت ،كقد أثرت العربية صوت الياء
دماس ،دينار – يف
بديالن ألحد ادلتماثلُت ،فنذكر األلفاظ اآلتية :ديباج – يف دبّاج ،ددياس – يف ّ
دنّار ،قَتاط – يف ّقراط(.)2
كعلى الرغم من شيوع ىذا اإلبداؿ يف العربية ككثرة الشواىد عليو يف باب ادلخالفة بُت
مثلي ،إالّ أ ّف ضلاة العربية ملكوه ضمن اإلبداؿ الشاذ الغَت ُمقاس ،كما يدؿ على ذلك قوؿ
"سيويو"« :ىذا باب ما ش ّذ فأُبدؿ مكاف الالـ ياء لكراىية التضعيف ،كليس مبطرد كذلك قولك:
تسويت كتقصيت يف القصة»(.)3

 -)1معاين القرآف ،الفراء ،تح :زلمد علي النجار كأزتد يوسف صلاين ،عامل الكتب ،ط1995 ،2ـ ،بَتكت ،لبناف ،ص
.13
 -)2ينظر :الكتاب ،سيبويو ،مصدر سابق ،ص .369
 -)3ادلرجع نفسو.224 ،
-

-

الفصل األول
نظرية-

المماثلة والمخالفة -دراسة

كيف األخَت نستخلص أف ادلخالفة ىي ضد ادلماثلة،

فإذا كانت ادلماثلة من الظواىر

الصوتية اليت يستنجد هبا النظاـ الصويت إلعادة التوافق كاالنسجاـ إىل عناصره ادلتنافرة كادلتناقضة
كالتخلص من التباعد احلاصل بُت األصوات ألهنا ترمي إىل تيسَت كتسهيل النطق ،فإ ّف ادلخالفة
ىي الوجو ادلقابل للمماثلة اليت جتنح إليها العربية ،حيث ينتاب صيغها بعض الثقل الناجم من
تالقي األمثاؿ للتفريق بينها ،كالغاية من ىذه كتلك ىي تيسَت النطق كتقليل اجلهد بالنسبة
ألعضائو.

-

-

من أنماط المماثلة والمخالفة في سورة

الفصل الثاني
الشعراء

تمهيد:
ادلماثلة وادلخالفة من الظواىر الصوتية الضاربة جذورىا يف أعماق العربية اىتم هبا العلماء،
النحاة والصرفيون وأىل القراءات ادلختلفة ،فرصد مظاىرىا وأوجهها ادلختلفة ووضعوا ذلا الكثري من
الضوابط والقواعد( .)1حيث صلد أ ّن العربية ال تركن إىل التماثل بوصفو ادلالذ األوحد ذلا يف معاجلة ما
يشوب أبنيتها من اضطراب صويت ،بل قد تتخذ من التخالف بني األصوات مسربًا بديالً للتماثل،
قصد ربقيق ىدفها ادلنشود ادلتمثل يف درء الثقل ورأب كل تصدع ؽلس أبنيتها من جراء التماثل،
وذلك سعيًا منها إىل إحداث تكييف يعيد للوحدة اللغوية توازهنا أثناء مسريهتا يف التيار الكالمي(.)2
مظهرا آخر من مظاىر االقتصاد اللساين ومن التطورات اليت
« ّأما ادلخالفة الصوتية فهي ً
تعرفها األصوات اللغوية يف ذباوزىا بعضها مع بعض ،حيث استعانت هبا معظم اللغات يف التقليل
من ثقل النطق بادلتماثلني ،ولكن نفوذىا تشغل مساحة لغوية أقل من تلك اليت سبلؤىا ظاىرة ادلماثلة،
احلد من فاعلية ادلماثلة»(.)3
إالّ أ ّن وجودىا ضروري لتحقيق التوازن و ِّ
ويرى بعض ال ّدارسني ا﵀دثني أ ّن اىتمام ادلماثلة ينصب على تيسري جانب اللفظ عن طريق
الداليل الذي قد يتأثر نتيجة تقارب أو تطابق الصوتني.
النطق ،وال تلقي باالً إىل اجلانب ّ

 -)1ينظر :حبوث يف لسانيات التدرس الصويت العريب ،ادلماثلة وادلخالفة ،جياليل بن يشو ،مرجع سابق ،ص .57
 -)2ينظر :علم الصرف الصويت ،عبد القادر عبد اجلليل ،شركة الشرق األوسط ،ط1998 ،1م ،األردن ،ص .150
 -)3دراسة الصوت اللغوي ،أمحد سلتار عمر ،مرجع سابق ،ص .330
-

-

من أنماط المماثلة والمخالفة في سورة

الفصل الثاني
الشعراء

الداللة عن طريق ادلخالفة بني األصوات وال تُلقي إىل
« ّأما ادلخالفة فتهدف إىل تيسري جانب ّ
العامل النطقي الذي قد يتأثر نتيجة تباعد أو زبالف الصوتني»(.)1
 -1عرض البيانات وتحليل السورة:
سأتناول يف ىذا التحليل أنواع ادلماثلة وادلخالفة يف سورة الشعراء ،وأول ما أتطرق إليو ىو ما
جاء يف بداية السورة ،حيث صلد السورة تبدأ بكلمة ﴿طسم﴾.
«و(طسم) :اسم من أمساء ا﵁ تعاىل.
وىي عبارة عن حروف مقطعة يف ّأول السورة ،ومعناىا التعريض بإذلاب نفوس ادلذكرين
دلعارضة بعض سور القرآن ،وىي حروف للتهجي واستقصاء يف التحدي»(.)2
«أل ّن طسم :بالطاء إثارة إىل طرب قلوب العارضني ،والسني :ىي سرور ا﵀سنني ،وادليم:
منجاة ادلريدين»(.)3
وصلد يف ىذه الكلمة ادلماثلة ،وىي يف كلمة "طسم" ،حيث أدغمت النون يف ادليم أل ّن
أصلها ىو "ط سني ميم".

 -)1دراسة الصوت اللغوي ،أمحد سلتار عمر ،مرجع سابق ،ص .331
 -)2تفسري التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،مرجع سابق ،ص .93
 -)3تفسري الرازي،زلمد الرازي ،دار الفكر للطباعة ،ط1401 ،1ىـ1981/م ،ج ،24ص .118
-

-

من أنماط المماثلة والمخالفة في سورة

الفصل الثاني
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اآليات التي تتضمن المماثلة والمخالفة في سورة الشعراء:
 -1المماثلة:
وىي تقارب بني أصوات بينها بعض ادلخالفات ،نتيجة للتفاعل الذي ػلدث بني أصوات
اللغة عندما تتجاور ،فتعدد فروعها يف تناول البحث الصويت احلديث ،حيث غلزئ الصوتيون ا﵀دثون
ادلماثلة إىل تقدمية "مقبلة" وتراجعية "مدبرة".
أ) المماثلة التقدمية:
«وىي تلك اليت يكون فيها اذباه التأثري يبث من الصوت األول إىل الصوت الثاين»

( ،)1وىي

على حد تعبري " برجشرتاسر" تلك اليت يكون معها حركة التضمري من الصوت السابق إىل الصوت
التايل أو الالحق بو( .)2وىذا ما صلده يف اآليات اآلتية:
 ﴿قَـ ْوَم فِْر َعو َن أالَ يَـتـ ُقو َن﴾ [.]10ت ْ ِ ِ
 ﴿وأ ُْزلَِف ِني﴾ [.]90
اجلَنةُ للْ ُمتق َ
َ
وح أََال تَـتـ ُقو َن﴾ [.]106
 ﴿إِ ْذ قَ ََخ ُ
ال َذلُ ْم أ ُ
وى ْم نُ ٌ
ِ
َطيع ِ
ون﴾ [.]110
 ﴿فَاتـ ُقوا اللوَ َوأ ُ ﴿ َواتـ ُقوا ال ِذي أ ََمد ُك ْم ِدبَا تَـ ْعلَ ُمو َن﴾[.]132صالِ ٌح أََال تَـتـ ُقو َن﴾ [.]142
 ﴿إِ ْذ قَ ََخ ُ
ال َذلُ ْم أ ُ
وى ْم َ
 -)1علم الصرف الصويت ،عبد القادر عبد اجلليل ،مرجع سابق ،ص .146
 -)2ينظر :التطور النحوي للغة العربية ،برجشرتاسر ،مرجع سابق ،ص .29
-

-

من أنماط المماثلة والمخالفة في سورة
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وى ْم لُو ٌط أََال تَـتـ ُقو َن﴾ [.]161
 ﴿إِ ْذ قَ ََخ ُ
ال َذلُ ْم أ ُ
ب أََال تَـتـ ُقو َن﴾ [.]177
 ﴿إِ ْذ قَ َال َذلُ ْم ُش َعْي ٌ
ِ
 ﴿واتـ ُقوا ال ِذي خلَ َق ُكم و ِْني﴾ [.]184
اجلبِلةَ ْاألَول َ
َ
َ َْ
حيث صلد يف ىذه اآليات السابقة ادلماثلة ،وىي كلمة ﴿يَـتـ ُقون﴾ ،وىذه الكلمة من نوع
ادلماثلة التقدمية ،أل ّن كلمة ﴿يَـتـ ُقون﴾ أصلها "اوتقى" من "وقى" على وزن افتعل ،حيث قلبت الواو
تاء وذلك لعسر النطق باحلرف اللني الساكن ،دلا بينو من مقاربة ادلخارج ومنافات الوصف .أل ّن
حرف اللني "الواو" ىو صوت صامت شفوي رلهور مرقق ويتم نُطقو بانضمام الشفتني إىل األمام،
ويرتفع الطبق ضلو التجويف اخللفي للحلق(.)1
والتاء صوت صامت أسناين لثوي انفجاري مهموس مرقق ويتم نُطقو بأن يلتصق اللسان
تاما ؽلنع مرور اذلواء ( ،)2فصارت "اتـ َقى" ،وىذا يُراد بو سهولة
بأصول األسنان العليا واللثة التصاقًا ً
النطق وربقيق االنسجام الصويت.
ِ
ال لَئِ ِن ازب ْذت إِ َذلا َغ ِريي َألَجعلَن َ ِ
ني﴾ (.)28
﴿ -2قَ َ
َ َ ً ْ
ك م َن الْ َم ْس ُجون َ
َْ
ِ
صانِ َع لَ َعل ُك ْم َزبْلُ ُدو َن﴾ (.)129
 ﴿ َوتَـتخ ُذو َن َم ٍَ
اب يَـ ْوٍم َع ِظي ٍم﴾ (.)156
 ﴿ َوَال َسبَ ُّس َوىا بِ ُسوء فَـيَأْ ُخ َذ ُك ْم َع َذ ُ
ِ ِ
اب يَـ ْوٍم َع ِظي ٍم﴾ [.]189
 ﴿فَ َكذبُوهُ فَأ َاب يَـ ْوم الظُّلة إِنوُ َكا َن َع َذ َ
َخ َذ ُى ْم َع َذ ُ
 -)1ينظر :الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصويت احلديث ،حسام البهنساوي ،دار العلوم ،ط
2005م ،ص .74
 -)2ادلرجع نفسو ،ص .76
-

-

 ،1القاىرة،

من أنماط المماثلة والمخالفة في سورة
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وصلد يف ىذه اآليات السابقة ادلماثلة وىي يف كلمة "ازبذ" وىذه الكلمة من نوع ادلماثلة
التقدمية ،أل ّن يف كلمة "اِزبَ َذ" أصلها "اِأزبذ" إلتقى علزتان يف أول الكلمة فأبدلت الثانية حرف
رلانس حلركة األوىل أو ىي علزة الوصل إىل كسرة ،فصارت "ازبذ" مث أبدلت الياء تاء وأدغمت يف تاء
االفتعال فصارت "ازبذ" ،وىذا يُراد بو سهولة النطق ،وربقيق االنسجام الصويت من خالل تناغم
األصوات يف تيسري النطق هبذه الكلمة.
ِ
ني﴾ [.]39
﴿ -3لَ َعلنَا َنتبِ ُع الس َحَرةَ إِ ْن َكانُوا ُى ُم الْغَالبِ َ
ِ
َس ِر بِعِبَ ِادي إِن ُك ْم ُمتبَـ ُعو َن ﴾ [.]52
وسى أَ ْن أ ْ
 ﴿ َوأ َْو َحْيـنَا إ َىل ُم َِ
ني ﴾ [.]60
وى ْم ُم ْش ِرق َ
 ﴿ فَأَتْـبَـ ُع ُك ْاأل َْرَذلُو َن ﴾ [.]111
ك َواتـبَـ َع َ
 ﴿ قَالُوا أَنـُ ْؤِم ُن لَ َ﴿و ِِِ
ك لِم ِن اتـبـع َ ِ
ني ﴾ [.]214
َ ْ
اخف ْ
ك م َن الْ ُم ْؤمن َ
اح َ َ َ َ
ض َجنَ َ
ُّعَراءُ يَـتبِ ُع ُه ُم الْغَ ُاوو َن ﴾ [.]224
 ﴿ َوالش َإننا صلد يف ىذه اآليات السابقة ادلماثلة وىي يف كلمة "اتّبعك" وىذه الكلمة من نوع ادلماثلة
التقدمية ،والتحليل الصويت ذلذه الظاىرة ،أل ّن كلمة "اتبع" أصلها "ا تتبع" حيث قلبت التاء وىي
صوت غاري رلهور مرقق يتم نُطقو بأن يُوضع مقدمة اللسان يف وسط ادلسافة بني اللسان مع
الصوامت بوجو عام ( ،)1إىل تاء وىي صوت أسناين لثوي انفجاري مهموس مرقق ،وذلك لعسر

الدرس الصويت احلديث ،حسام البهنساوي ،مرجع سابق ،ص .81
 .)1الدراسات الصوتية عند العلماء العرب و ّ
-

-

من أنماط المماثلة والمخالفة في سورة
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النطق حبرف اللني الساكنة من وسط اللسان وأصول الثنايا العليا ( ،)1وهبذا صارت "اتبع" فأدغمت
التاء األوىل يف التاء الثانية للمجانسة فصارت "اتّبع" وىذا يُراد بو سهولة النطق وربقيق االنسجام
اقتصادا يف اجلهد الذي يبذلو القارئ يف قراءة الكلمة.
الصويت ،و ً
سنوضح ادلماثلة التقدمية يف اجلدول اآليت:
 )1الجدول األول :ؽلثل ادلماثلة التقدمية يف سورة الشعراء:
الرقم

الكلمة

كيفية النطق

األصل

اآلية

01

يتّقون

يْتتَقون

اوتقى

02

ّازبذ

189-156-129-28

03

اتّـبَع

اتْـتَخذ
اتْتبع

اِأزبذ

-131-126-124-110-106-90-10
-177-163-161-150-144-142-136
184-179

ايتبع

224-214-111-60-52-39

 )2المخطط البياني:
يتقون

20

اتبع
ّازبذ

15
10

الكلمات

5
0

تخ

تب

يتقو

سلطط بياين يُوضح ادلماثلة التقدمية يف سورة الشعراء.

 -)1ادلرجع نفسو ،ص .76
-

-

التكرار

من أنماط المماثلة والمخالفة في سورة

الفصل الثاني
الشعراء

نالحظ من خالل األعمدة البيانية اختالف وتفاوت يف عدد الكلمات ادلتكررة يف اآليات
اليت ربتوي على ادلماثلة التقدمية ،حيث صلد كلمة "يتقون" تكررت أكثر من الكلمات األخرى ،أي
تكررت ستة عشرة مرةّ ،أما كلمة "اتبع" وىي أقل عدد من الكلمة األوىل ،حيث تكررت ستة مرات،
مث صلد كلمة" ،ازبذ" وقد تكررت أربع مرات.
ب -المماثلة الرجعية:
«وفيها يتأثر الصوت األول بالثاين ،أي يكون التأثري من الالحق على السابق ،وىذا النوع
كثري الشيوع يف اللغة العربية»( ،)1وىذا ما سنالحظو يف اآليات التالية:
ِ
ِ
ِِ
ني ﴾ [.]03
 ﴿ إِ ْن نَ َشأْ نـُنَـِّزْل َعلَْي ِه ْم م َن الس َماء آَيَةً فَظَل ْت أ َْعنَاقُـ ُه ْم َذلَا َخاضع َ
ِِ
 ﴿ فَأَس ِق ْط علَيـنَا كِس ًفا ِمن السم ِاء إِ ْن ُكْن ِني ﴾ [.]187
ت م َن الصادق َ
َ
ْ َْ َ َ َ
ب السمو ِ
ِِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ني ﴾ [.]23
 ﴿ قَ َض َوَما بَـيْـنَـ ُه َما إِ ْن ُكْنتُ ْم ُموقن َ
ال َر ُّ َ َ
السماء" وىذه الكلمة من نوع ادلماثلة
وصلد يف ىذه اآليات السابقة ادلماثلة ،وىي يف كلمة " ّ
الرجعية ،والتعليل الصويت ذلذه الظاىرة ىو تأثر الصوت األول بالصوت الثاين ،أي أ ّن صوت الالم
وىو حرف صامت ذلقي لثوي أسناين رلهور مرقق ( ،)2تأثر بصوت الثاين وىو حرف السني ألنّو
صوت صامت أسناين لثوي احتكاكي مهموس مرقق( ،)3حيث ذباوز فيو احلرفان ادلشددة شلا أدى إىل
حدوث انتقال الصوت من عموده إىل عمود الصوت ادلؤثر ،وىي ربويل أل الشمسية إىل السني،
 -)1األصوات اللغوية ،إبراىيم أنيس ،مرجع سابق ،ص .109
 -)2ينظر :الدراسات الصوتية عند العلماء العرب وال ّدرس الصويت احلديث ،حسام البهنساوي ،مرجع سابق ،ص .77
 -)3ادلرجع نفسو ،ص .78
-

-

من أنماط المماثلة والمخالفة في سورة

الفصل الثاني
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وىذا يُراد بو سهولة النطق والتخلص من الثقل يف نطق احلروف وربقيق االنسجام الصويت من خالل
تناغم األصوات فيما بينها.
ٍ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ني ﴾ [.]4
 ﴿ َوَما يَأْتي ِه ْم م ْن ذ ْك ٍر م َن الر ْمحَ ِن ُْزل َدث إِال َكانُوا َعْنوُ ُم ْع ِرض َِ ِ
يم ﴾ [.]8
 ﴿ َوإِن َرب َك َذلَُو الْ َعز ُيز الرح ُ
 ﴿ َوتَـ َوك ْل َعلَى الْ َع ِزي ِز الرِحي ِم ﴾ [.]216الرحيم" وىي من نوع ادلماثلة الرتاجعية،
صلد يف ىذه اآليات السابقة ادلماثلة ،وىي يف كلمة " ّ
وصلد من ناحية علم األصوات أ ّن حرف الالم وىو صوت صامت رلهور جانيب ذلقي أسناين لثوي،
متأثر حبرف الراء« ،وىو صوت صامت ذلقي ،لثوي ،تكراري رلهور وىو من حافة اللسان إىل منتهى
طرف اللسان» ( .)1حيث ذباوز فيو احلرفان ادلش ّددة شلا أدى إىل انتقال الصوت من عموده إىل عمود
الصوت ادلؤثر ،وىي ربويل أل الشمسية إىل الراء ،وىذا يُراد بو سهولة النطق واقتصاد اجلهد العضلي.
ِِ
ال فَأْ ِ
ت بِِو إِ ْن ُكْن ِ
ني ﴾ [.]30
 ﴿ قَ َت م َن الصادق َ
َ
ِِ
ِ
ت بَِآي ٍة إِ ْن ُكْن ِ
ِ
ني ﴾ [.]154
ت م َن الصادق َ
َ
 ﴿ َما أَنْ َت إِال بَ َشٌر مثْـلُنَا فَأْ َ
ِِ
 ﴿ فَأَس ِق ْط علَيـنَا كِس ًفا ِمن السم ِاء إِ ْن ُكْن ِني ﴾ [.]187
ت م َن الصادق َ
َ
ْ َْ َ َ َ
الصادقني" وىي نوع ادلماثلة الرتاجعية،
صلد يف ىذه اآليات السابقة ادلماثلة ،وىي يف كلمة " ّ
حيث تأثر حرف الالم «وىو صوت صامت رلهور جانيب ذلقي أسناين ،بصوت الصاد وىو صوت

الدراسات اللّغوية احلديثة ،ىيام فهمي إبراىيم ،مرجع سابق ،ص .322
 -)1ادلخالفة ،دراسة صرفية صوتية يف ضوء ّ
-

-
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الفصل الثاني
الشعراء

()1
ادلشددة شلا أدى إىل نقل
أسناين لثوي احتكاكي مهموس مفخم»  .حيث ذباوز فيو احلرفان ّ

الصوت من عموده إىل عمود الصوت ادلؤثر ،وىي ربويل أل الشمسية إىل صاد ،ومنو صلد كلمة
أص صادقني" وىذا يُراد بو سهولة النطق وربقيق االنسجام الصويت.
الصادقني" يف ادلماثلة تنطق " ْ
" ّ
 ﴿ فَج ِمع السحرةُ لِ ِمي َق ِات يَـ ْوٍم َم ْعلُ ٍوم ﴾ [.]37
ُ َ ََ
ِ
ني ﴾ [.]39
 ﴿ لَ َعلنَا نَـتبِ ُع الس َحَرةَ إِ ْن َكانُوا ُى ُم الْغَالبِ َِ
ِِ
ين ﴾ [.]45
 ﴿ فَأُلْق َي الس َحَرةُ َساجد َالسحرة" وىي من نوع ادلماثلة
وصلد يف ىذه اآليات السابقة ادلماثلة ،وىي يف كلمة " ّ
الرتاجعية ،حيث صلد يف ىذه الكلمة تأثر صوت الالم بصوت السني «وىو صوت صامت أسناين
ادلشددة شلا أدى إىل حدوث انتقال الصوت
لثوي احتكاكي مهموس مرقق» ،حيث ذباوز فيو احلرفان ّ
السحرة" يف
من عموده إىل عمود الصوت ادلؤثر ،وىي ربويل أل الشمسية على السني ،ومنو كلمة " ّ
أس سحرة" وىذا يُراد بو سهولة النطق وربقيق االنسجام الصويت.
ادلماثلة تُنطق " ْ
ب ىب ِيل ح ْكما وأ ِْ
ِِ
ني ﴾ [.]83
َحل ْق ِِن بِالصاحل َ
 ﴿ َر ِّ َ ْ ُ ً َِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين
ين آَ َمنُوا َو َعملُوا الصاحلَات َوذَ َك ُروا اللوَ َكث ًريا َوانْـتَ َ
 ﴿ إال الذ َص ُروا م ْن بَـ ْعد َما ظُل ُموا َو َسيَـ ْعلَ ُم الذ َ
ظَلَموا أَي ُمْنـ َقلَ ٍ
ب يَـْنـ َقلِبُو َن ﴾ [.]227
ُ
الصاحلني" وىي من نوع ادلماثلة الرتاجعية،
وصلد يف ىذه اآليات ادلماثلة ،وىي يف كلمة " ّ
ادلشددة شلا أدى إىل انتقال الصوت من عموده
فتنطق يف ادلماثلة "اص صاحلني" ،ذباوز فيو احلرفان ّ
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الصاحلني" ،وىذا يُراد بو
إىل عمود الصوت ادلؤثر ،وىي ربويل أل الشمسية إىل الصاد ،فأصبحت " ّ
سهولة النطق وربقيق االنسجام الصويت.
 ﴿ أَتَأْتُو َن ُّ ِِ
ني ﴾ [.]165
الذ ْكَرا َن م َن الْ َعالَم َ
وصلد يف ىذه اآلية السابقة ادلماثلة يف كلمة "

ُّ
الذ ْكَرا َن" وتُنطق "أذ ذكران" وىي من نوع ادلماثلة

الرتاجعية ،أل ّن صوت الالم صوت صامت سِن جانيب أي من جانب اللسان رلهور متأثر بصوت
الذال «وىو صوت صامت رلهور بني طرف اللسان وأطراف الثنايا ،رخو منفتح» ( ،)1أل ّن الصوت
األول وىو "الالم" تأثر بصوت الثاين ىو "الذال" ،وذباوز فيو احلرفان ادلش ّددة أدت إىل نقل الصوت
من عموده إىل عمود الصوت ادلؤثر ،وىي ربويل أل الشمسية إىل ضاد فصارت "ال ّذكران" ،وىذا يُراد
بو سهولة النطق واقتصاد يف اجلهد العضلي.
 ﴿ َوقِيل لِلن ِاس َى ْل أَنْـتُ ْم ُْرلتَ ِم ُعو َن ﴾ [.]38
َ
 ﴿ وَال تَـبخسوا الناس أَ ْشياءىم وَال تَـعثـوا ِيف ْاألَر ِ ِ ِين ﴾ [.]183
ْ
َ َ َ ُ ْ َ َْ ْ
ض ُم ْفسد َ
َ َُْ
اس" وىي
وصلد كذلك يف ىذه اآليات السابقة ادلماثلة وىي كلمة "النّاس" وىي تُنطق "ا ْن نَ ْ
من نوع ادلماثلة الرتاجعية ،أل ّن صوت الالم «صوت صامت سِن جانيب أي من جانب اللسان
رلهور ،متأثر بصوت النون وىو صوت صامت لثوي رلهور مرقق»

( ،)2حيث ذباوز فيو احلرفان

ادلشددة أدت إىل نقل الصوت من عموده إىل عمود الصوت ادلؤثر ،وىي ربويل أل الشمسية إىل
ّ
"نون" ،فصارت "النّاس" وىذا يُراد بو سهولة النطق وربقيق االنسجام الصويت.
 -)1ادلخالفة ،دراسة صرفية صوتية يف ضوء ال ّدراسات اللّغوية احلديثة ،ىيام فهمي إبراىيم ،مرجع سابق ،ص .405
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ِ
 ﴿ وما تَـنَـزلَ ِني َوَما يَـْنبَغِي َذلُ ْم َوَما يَ ْستَ ِط ُيعو َن ﴾ [.]210
ْ
ت بِو الشيَاط ُ
ََ
ِ
ني ﴾ [.]220
 ﴿ َى ْل أُنَـبِّئُ ُك ْم َعلَى َم ْن تَـنَـزُل الشيَاط ُاش
وصلد يف اآليتني السابقتني ادلماثلة ،وىي يف كلمة "الشيَاطني" واليت تُنطق يف ادلماثلة " ْ
شياطني" ،وىي من نوع ادلماثلة الرتاجعية ،حيث صلد الصوت األول «وىو الالم وىو صوت صامت
سِن جانيب رلهور وسلرجو من حافة اللسان من أدناه إىل منتهى طرف اللسان» ( ،)1متأثر بالصوت
الثاين وىو صوت "الشني" وىو «صوت صامت غاري احتكاكي مهموس مرقق ويتم نُطقو بأن يرتفع
تفاعا يسمح دبرور اذلواء زلدثًا احتكا ًكا مسموع»
مقدمة اللسان ضلو الغار ار ً

( ،)2وذباوز احلرفان

ادلش ّددة أدت إىل نقل الصوت من عموده إىل عمود الصوت ادلؤثر ،وىي ربويل أل الشمسية إىل
التحول يُراد بو سهولة النطق للكلمة ،مع ربقيق االنسجام
"الشني" ،فأصبحت "الشياطني" وىذا ّ
الصويت لألصوات.
 ﴿ إِنـ ُه ْم َع ِن الس ْم ِع لَ َم ْع ُزولُو َن ﴾ [.]211 ﴿ إِنو ىو الس ِم ِيم ﴾ [.]219
ُ
ُ َُ
يع الْ َعل ُ
 ﴿ يـُْل ُقو َن الس ْم َع َوأَ ْكثَـ ُرُى ْم َك ِاذبُو َن ﴾ [.]222السمع" وىذه الكلمة من نوع ادلماثلة
صلد يف اآليات السابقة ادلماثلة ،وىي يف كلمة " ّ
اس َمسع" ،حيث تأثر الصوت األول وىو الالم وىو صوت
الرتاجعية ،واليت تُنطق يف ادلماثلة بـ " ْ
الدراسات الصوتية بني القدمي واحلديث ،رياض عبود غوار الدليمي ،دار غيداء للنشر ،ط 1436 ،1ىـ2015/م ،عمان،
ّ -)1
ص .93
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صامت سِن رلهور مرقق ،يتم نُطقو بأ ْن يتصل طرف اللسان باللثة ( ،)1بالصوت الثاين السني ،وىو
صوت صامت أسناين لثوي احتكاكي مهموس مرقق ،يتم نُطقو بأ ْن يوضع طرف اللسان يف اذباه
()2
ادلشددة أدى إىل نقل الصوت من عموده إىل عمود الصوت ادلؤثر ،وىي
األسنان  ،وذباوز احلرفان ّ

التحول يُراد بو تسهيل والتقليل من الثقل يف احلروف ،وربقيق
ربويل أل الشمسية إىل "السني" ،وىذا ّ
االنسجام الصويت لألصوات واقتصاد يف اجلهد العضلي.
 ﴿ ونَـزع ي َده فَِإذَا ِىي بـي ِ ِين ﴾ [.]32
َ َْ َ
َ ََ َ ُ
ضاءُ للناظ ِر َ
وصلد يف ىذه اآلية ادلماثلة ،وىي يف كلمة "النّاظرين" ،وىذه الكلمة ىي من نوع ادلماثلة
ألهنا تُنطق يف ادلماثلة بـ "ا ْن نَاظرين" ،ألننا صلد تأثر الصوت األول الالم وىو صوت
الرتاجعيةّ ،
صامت سِن جانيب انفجاري رلهور ،وسلرجو من حافة اللسان من أدناه إىل منتهى طرف اللسان (،)3
بالصوت الثاين "النون" وىو صوت لثوي أنفي رلهور مرقق ،سلرجو من طرف اللسان بينو وبني فريق
()4
مشددة أدى إىل نقل الصوت من عموده إىل
الثنايا سلرج النون  ،وسبب ىذا التأثر ىو ذباوز حرفان ّ

التحول تسهيل النطق وربقيق
عمود الصوت ادلؤثر ،وربويل أل الشمسية إىل "نون" ،ويُراد هبذا ّ
االنسجام الصويت.
ِِ
 ﴿ َوتَـ َقلُّبَ َ ِين ﴾ [.]218
ك يف الساجد َ
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اس
الساجدين" وىي تُنطق يف ادلماثلة " ْ
وصلد يف ىذه اآلية السابقة ادلماثلة ،وىي يف كلمة " ّ
ساجدين" وىي من نوع ادلماثلة الرتاجعية ،ألننا صلد يف ىذه الكلمة تأثر الصوت األول الالم وىو
صوت صامت سِن جانيب انفجاري رلهور بالصوت الثاين "السني" وىو صوت أسناين لثوي
احتكاكي مهموس مرقق ،ويتم نُطقو بأ ْن يُوضع طرف اللسان يف اذباه اللسان ( ،)1حيث صلد ذباوز
ادلشددة شلا أدى إىل نقل الصوت من عموده إىل عمود الصوت ادلؤثر ،وىي ربويل أل
احلرفان ّ
الشمسية إىل "سني" ،وىذا التحويل الذي طرأ على الكلمة ىو من أجل تسهيل النطق والتخلّص من
الثقل عند نطق الكلمة ،وربقيق االنسجام والتناغم بني األصوات.
اج َعلْ ِِن ِم ْن َوَرثَِة َجن ِة النعِي ِم ﴾ [.]85
 ﴿ َو ْوصلد يف ىذه اآلية ادلماثلة ،وىي يف كلمة "النّعيم" ،حيث تُنطق يف ادلماثلة "ا ْن نَعيم" وىي
من نوع ادلماثلة الرتاجعية ،والتعليل الصويت ذلذه الكلمة ىو تأثر الصوت األول بالصوت الثاين ،فنجد
الالم وىو صوت صامت جانيب رلهور متأثر بصوت النون وىو صوت صامت لثوي أنفي رلهور
مرقق ،وذباوز احلرفان ادلش ّددة أدى إىل نقل الصوت من عموده إىل عمود الصوت ادلؤثر وربويل أل
الشمسية إىل "نون" ،وىذا لتسهيل النطق وربقيق االنسجام الصويت.
ُّعَراءُ يَـتبِ ُع ُه ُم الْغَ ُاوو َن ﴾ [.]224
 ﴿ َوالش َاش
وصلد يف ىذه اآلية السابقة ادلماثلة ،وىي يف كلمة " ّ
الشعراء" وىي تُنطق يف ادلماثلة بـ " ْ
شعراء" ،وىي من نوع ادلماثلة الرتاجعية ،حيث تأثر حرف الالم وىو صوت صامت سِن جانيب
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رلهور ،بصوت الشني وىو صوت صامت غاري احتكاكي مهموس مرقق

( ،)1اجتمع صوتان

متجاوزان األول منهما رلهور أي صوت الالم والثاين مهموس أي الشني ،شلا أدى إىل نقل الصوت
من عموده إىل عمود الصوت ادلؤثر وربويل أل الشمسية إىل "الشني" ،وىذا يُراد بو ربقيق االنسجام
الصويت.
 ﴿ َوال ِذي أَطْ َم ُع أَ ْن يَـغْ ِفَر ِيل َخ ِطيئَِيت يَـ ْوَم الدِّي ِن ﴾ [.]82الدين" واليت تُنطق يف ادلماثلة " ْاد دين"
وصلد يف ىذه اآلية السابقة ادلماثلة ،وىي يف كلمة " ّ
وىي من نوع ادلماثلة الرتاجعية ،حيث تأثر صوت الالم وىو صوت صامت سِن جانيب رلهور
الدال وىو صوت صامت أسناين لثوي انفجاري رلهور مرقق ،حيث ذباوز فيو احلرفان
بصوت ّ
ادلشددة شلا أدى إىل نقل الصوت من عموده إىل عمود الصوت ادلؤثر ،وىي ربويل أل الشمسية إىل
ّ
دال ،وىذا يُراد بو تسهيل النطق ،وربقيق االنسجام الصويت.
 ﴿ فَـ َق ْد َكذبُوا فَ َسيَأْتِي ِه ْم أَنْـبَاءُ َما َكانُوا بِِو يَ ْستَـ ْه ِزءُو َن ﴾ [.]05ِ
ني ﴾ [.]220
 ﴿ َى ْل أُنَـبِّئُ ُك ْم َعلَى َم ْن تَـنَـزُل الشيَاط ُصلد يف اآليات السابقة ادلماثلة ،وىي يف كلمة "انباؤوا" ،حيث تقلب يف ادلماثلة "امباؤا" وىي
من نوع ادلماثلة الرتاجعية ،حيث صلد النون وىي صوت لثوي رلهور مرقق تأثر بصوت الباء وىي
صوت شفوي انفجاري رلهور مرقق ،فالنون بوصفها خيشومية تقتضي اطلفاض احلنك اللني ،و ّأما
الباء بوصفها شديدة فتقتضي ارتفاع احلنك اللني ،والصعوبة تتابع ىذين الصوتني ،كان احلل ىو
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التسوية ،وىو اجمليء بصوت غلمع بينهما فكان صوت ادليم ،فهو يلتقي مع النون يف اخليشومية ومع
الباء يف الشفوية( ،)1وىذا يُراد بو تسهيل النطق وربقيق االنسجام الصويت.
 ﴿ أ ََوََلْ يَـَرْوا إِ َىل ْاأل َْر ِض َك ْم أَنْـبَتْـنَا فِ َيها ِم ْن ُك ِّل َزْو ٍج َك ِرٍمي ﴾ [.]06
صلد يف اآلية السابقة ادلماثلة ،وىي يف كلمة "انبتنا" حيث تُقلب يف ادلماثلة "امبتنا" وىي من
نوع ادلماثلة الرتاجعية ،حيث صلد حرف النون وىي صوت لثوي رلهور بصوت الباء «وىي صوت
لثفوي رلهور» ( ،)2فالنون خيشومية والباء شديدة ،فنجد ىناك صعوبة يف نطق ىذين احلرفني كان
احلل ىو اجمليء بصوت غلمع بينهما فكان صوت ادليم ،وىذا يُراد بو تسهيل النطق ،وربقيق
االنسجام الصويت.
اف أَ ْن يـ ْقتُـلُ ِ
ون ﴾ [.]13
ب فَأ َ
َخ ُ َ
 ﴿ َوَذلُ ْم َعلَي َذنْ ٌذنب" وتُقلب يف ادلماثلة إىل "ذمب" وىي من
صلد يف اآلية السابقة ادلماثلة ،وىي يف كلمة " ٌ
نوع ادلماثلة الرتاجعية ،حيث صلد صوت النون وىو صوت لثوي رلهور متأثر بصور الباء وىو صوت
شفوي رلهور ،فالنون خيشومية والباء شديدة ،فنجد ىناك صعوبة يف نطق ىذين الصوتني ،فكان
احلل ىو اجمليء بصوت غلمع بينهما فكان صوت ادليم ،وىذا يُراد بو ربقيق االنسجام الصويت
واقتصاد اجلهد العضلي.
ِ
 ﴿ وما تَـنَـزلَ ِني َوَما يَـنْبَغِي َذلُ ْم َوَما يَ ْستَ ِط ُيعو َن ﴾ [.]210
ْ
ت بِو الشيَاط ُ
ََ
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الفصل الثاني
الشعراء

وصلد يف ىذه اآلية ادلماثلة ،وىي يف كلمة "ينبغي" حيث تُلب يف ادلماثلة "ؽلبغي" وىي من
نوع ادلماثلة الرتاجعية ،حيث صلد صوت النون وىو صوت لثوي رلهور متأثر بصوت الباء وىو صوت
شفوي رلهور ،فالنون خيشومية تقتضي اطلفاض احلنك اللني ،و ّأما الباء شديدة فتقتضي ارتفاع
احلنك اللني ،فنجد ىناك صعوبة يف نطق ىذين الصوتني ،فكان احلل ىو اجمليء بصوت غلمع بينهما
فكان صوت ادليم( ،)1وىذا يُراد بو ربقيق االنسجام الصويت.
ِ ِ
يم ﴾ [.]08
 ﴿ َوإِن َرب َك َذلَُو الْ َعز ُيز الرح ُ
ِ
ال ربُّ ُكم ور ُّ ِ
ني ﴾ [.]25
ب آَبَاا ُك ُم ْاألَول َ
 ﴿ قَ َ َ ْ َ َِ
ِ
ادو َن ﴾ [.]166
 ﴿ َوتَ َذ ُرو َن َما َخلَ َق لَ ُك ْم َربُّ ُك ْم م ْن أ َْزَواج ُك ْم بَ ْل أَنْـتُ ْم قَـ ْوٌم َع ُإننا صلد يف ىذه اآليات السابقة ظاىرة ادلماثلة ،وىي تتجسد يف كلمة "ربّك" وتُنطق يف
ادلماثلة "ربْـبَك" ،وىي من نوع ادلماثلة الرتاجعية ،حيث صلد فيها ذباوز احلرفان ادلتجانسان وىذا
يُسمى بادلماثلة التّامة ،فأُدغمت الباء األوىل «وىي صوت صامت شفوي انفجاري رلهور مرقق
التحول يُراد
فموي ،يتم نُطقو بأ ْن تنطبق الشفتان انطباقًا ً
تاما» ،يف الباء الثانية فصارت "ربّك" ،وىذا ّ
بو التخلص من الثقل عند النطق باحلرفني ألهنما حرفان متجانسني ،وكذلك من أجل ربقيق
التحول ال يُؤثر على تغيري ادلعىن بل إنّو يُسهل عملية النطق.
االنسجام الصويت ،وىذا ّ
وك بِ ُك ِّل َسحا ٍر َعلِي ٍم ﴾ [.]36
 ﴿ يَأْتُ َ ﴿ قَالُوا إِظلَا أَنْ ِين ﴾ [.]153
َ
ت م َن الْ ُم َسح ِر َ
 -)1ينظر :أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة ،فوزي الشايب ،مرجع سابق ،ص .227
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الفصل الثاني
الشعراء

سح َحار" وىذه
وصلد يف ىذه اآليات ادلماثلة وىي تتجسد يف كلمة "سحار" ،وىي تُنطق بـ " ْ
الكلمة من نوع ادلماثلة الرتاجعية ،وصلد يف ىذه الكلمة ذباوز احلرفان ادلتجانسان ،وىذا ما يُسمى
بادلماثلة التّامة ،وىي تكون بني حرفني متجانسني ذلما نفس ادلخرج ونفس الصفة ،فأدغمت احلاء
األوىل وىي مثل ما قال "سيبويو" «ىي من وسط احللق» ،يف احلاء الثانية ،فتأثر الصوت األول
سحار" ،وىذا يُراد بو تسهيل النطق وربقيق االنسجام والتناغم الصويت بني
بالصوت الثاين فصارت " ّ
األصوات.
ِ
ني ﴾ [.]41
 ﴿ قَ َال نَـ َع ْم َوإِن ُك ْم إِذًا لَم َن الْ ُم َقربِ َ
ادلقرَربني" ،وىي من
ادلقربني" حيث تُنطق " ْ
وصلد يف ىذه اآلية السابقة ادلماثلة ،وىي كلمة " ّ
نوع ادلماثلة الرتاجعية ،حيث صلد فيها ذباوز احلرفان ادلتجانسان ،وىذا ما يُسمى بادلماثلة التّامة ،فقد
أُدغمت الراء األوىل وىي صوت «صامت ذلقي لثوي مكرر رلهور مرقق ،يتم نطقو بأ ْن يرتك طرف
()1
ادلقربني" أل ّن الصوت األول
"
فصارت
الثانية،
اء
ر
ال
يف
.
اللسان مسرتخي يف طريق اذلواء عند اللثة»
ّ

تأثر بالصوت الثاين فانتقل الصوت من عموده إىل عمود الصوت ادلؤثر ،وىذا التحول يُراد بو
التخلص من العسر عند النطق باحلرفني ادلتجانسني ،وكذلك من أجل ربقيق االنسجام الصويت ،وىذا
التحول ال يؤثر على تغيري ادلعىن بل إنّو يسهل عملية النطق.
ّ
ِ
ال ربُّ ُكم ور ُّ ِ
ني ﴾ [.]25
ب آَبَاا ُك ُم ْاألَول َ
 ﴿ قَ َ َ ْ َ َِ
ني ﴾ [.]137
 ﴿ إِ ْن َى َذا إِال ُخلُ ُق ْاألَول َالدرس الصويت احلديث ،حسام البهنساوي ،مرجع سابق ،ص .78
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الفصل الثاني
الشعراء

ِ
 ﴿ واتـ ُقوا ال ِذي خلَ َق ُكم و ِْني ﴾ []184
اجلبِلةَ ْاألَول َ
َ َْ
َ
ِ
ِ
ني ﴾ [.]196
 ﴿ َوإِنوُ لَفي ُزبُِر ْاألَول َاألولني" وىذه الكلمة تُنطق يف
وصلد يف ىذه اآليات السابقة ادلماثلة ،وىي تتجسد يف كلمة " ّ
األوَولني" ،وىي من نوع ادلماثلة الرتاجعية ،حيث صلد فيها ذباوز احلرفني ادلتجانسني وىذا ما
ادلماثلة " ْ
يسمى بادلماثلة التامة ،وىي تكون بني حرفني متجانسني ذلما نفس ادلخرج ونفس الصفة ،فأُدغمت
الواو األوىل وىي من أقصى احلنك ،أل ّن اللسان يقرتب من ىذا ادلوضع عند النطق بو ( ،)1يف الواو
الثانية فأصبحت "األولني" أل ّن الصوت األول تأثر بالصوت الثاين فانتقل الصوت من عموده إىل
التحول يُراد بو التخليص من الثقل عند النطق باحلرفني ادلتجانسني ،ومن
عمود الصوت ادلؤثر ،وىذا ّ
التحول ال يُؤثر على تفسري ادلعىن بل إنّو
أجل ربقيق االنسجام والتناغم الصويت بني األصوات ،وىذا ّ
يُسهل عملية النطق.
ٍ
 ﴿ فَأَخرجنَ ِات وعي ٍ
ون ﴾ [.]57
َْ ْ ُ
اى ْم م ْن َجن َ ُُ
اج َع ْل ِِن ِم ْن َوَرثَِة َجن ِة النعِي ِم ﴾ [.]85
 ﴿ َو ِْ ِ
ِ ِ
ني ﴾ [.]90
 ﴿ َوأ ُْزل َفت ا ْجلَنةُ ل ْل ُمتق ٍَ
ات وعي ٍ
ون ﴾ [.]134
 ﴿ َو َجن َ ٍُُ
ات وعي ٍ
ون ﴾ [.]147
ِ ﴿ -يف َجن َ ُُ

الدراسات الصوتية بني القدمي واحلديث ،حسام البهنساوي ،رياض عبود غوار ،ص .98
 -)1ينظرّ :
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الفصل الثاني
الشعراء

وصلد يف ىذه اآليات السابقة ادلماثلة ،وىي تتجسد يف كلمة "جنات" وىي تُنطق يف ادلماثلة
"جْنـنَات" وىي من نوع ادلماثلة الرتاجعية ،حيث صلد فيها ذباوز احلرفان ادلتجانسان ،وىذا ما يُسمى
بادلماثلة التّامة بني األصوات أي من سلرج واحد ،حيث أُدغمت اجليم األوىل وىي «ىو صوت غاري
تاما ؽلنع
انفجاري احتكاكي مركب رلهور مرقق ،يتم نُطقو بأ ْن يلتصق مقدمة اللسان بالغار التصاقًا ً
مرور اذلواء» ( .)1فنجد تأثر الصوت األول والصوت الثاين ،فانتقل الصوت من عموده إىل عمود
الصوت ادلؤثر ،فأصبحت "جنات" ،وىذا يُراد بو تسهيل النطق وربقيق االنسجام الصويت بني
األصوات.
ِ
ك بِ َشي ٍء ُمبِ ٍ
ني ﴾ [.]29
 ﴿ قَ َال أ ََولَ ْو جْئتُ َ ْ
وصلد يف ىذه اآلية السابقة ادلماثلة ،وىي يف كلمة "بشيء مبني" وىي من نوع ادلماثلة
الرتاجعية ،أل ّن يف كلمة "شيء مبني" أُدغمت الياء وىي صوت غاري متوسط رلهور مرقق ،ويتم
نُطقو بأ ْن يُوضع مقدمة اللسان يف وسط ادلسافة بني وضع اللسان مع الصوامت يف ادليم ،وىو كما
قال "سيبويو"« :من بني الشفتني» ( ،)2فنجد تأثر الصوت األول بالصوت الثاين ،فيُقال "بشيئم
التحول يُراد بو تسهيل النطق وربقيق تناغم وانسجام صويت بني احلروف ،وىذا التغيري ال
مبني" وىذا ّ
يؤدي إىل تغيري ادلعىن وإظلا إىل التخلص من الثقل.
ِِ ٍ
ان َعرِيب ُمبِ ٍ
ني ﴾ [.]195
 ﴿ -بل َس َ
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الفصل الثاني
الشعراء

وصلد يف ىذه اآلية السابقة ادلماثلة ،وىي يف كلمة "عريب مبني" وىذه الكلمة ىي من نوع
ادلماثلة الرتاجعية ،حيث تأثر الصوت األول بالثاين ( ،)1أل ّن يف كلمة "عريب مبني" أُدغمت الياء وىي
صوت غاري متوسط رلهور مرقق ،ويتم نُطقو بأ ْن يوضع مقدمة اللسان يف وسط ادلسافة بني وضع
اللسان مع الصوامت ،يف ادليم وىو صوت شفوي أنفي رلهور مرقق ،يتم نُطقو بأ ْن تنطبق الشفتان
تاما ،فتأثر الصوت األول بالثاين شلا أدى إىل انتقال الصوت من عموده إىل عمود الصوت
انطباقًا ً
التحول يُراد بو السهولة عند النطق بالكلمة وربقيق التناغم
ادلؤثر ،فيُقال "عربيم مبني" وىذا ّ
واالنسجام الصويت بني األصوات.
ِ
ِ
ض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ني ﴾ [.]97
 ﴿ تَاللو إِ ْن ُكنا لَفي َوصلد يف ىذه اآلية السابقة ادلماثلة ،وىي يف كلمة "ضالل مبني" وىذه الكلمة من نوع
ادلماثلة الرتاجعية ،أل ّن يف كلمة "ضالل" تأثر الصوت األول بالصوت الثاين ،فأُدغمت الالم «وىو
صوت لثوي جانيب رلهور مرقق يتم نطقو بأن يتصل اللسان باللثة ،ويف وضع معكوف ،يف ادليم وىو
تاما» ( .)2وىذا ما أدى إىل
صوت شفوي أنفي رلهور مرقق ،يتم نُطقو بأ ْن تنطبق الشفتان انطباقًا ً
التحول يُراد بو
انتقال الصوت من عموده إىل عمود الصوت ادلؤثر ،فيُقال "ضالَل مبني" ،وىذا ّ
تسهيل عند النطق باحلرفني والتخلص من الثقل وكذلك ربقيق االنسجام الصويت بني األصوات..
 ﴿ أَفَـرأَيت إِ ْن متـعنَ ِ ِني ﴾ [.]205
اى ْم سن َ
َْ َ َ ْ ُ
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الفصل الثاني
الشعراء

وصلد يف ىذه اآلية السابقة ادلماثلة ،وىي تتجسد يف كلمة "إ ْن متّعناىم" وىي من نوع ادلماثلة
الرتاجعية ،أل ّن يف كلمة "إن متعناىم" تأثر الصوت األول بالصوت الثاين ،فأُدغمت النون وىي
صوت لثوي رلهور مرقق ،كما قال "سيبويو" «من طرف اللسان بينو وبني فريق الثنايا سلرج
النون»( ،)1ويف حرف ادليم وىو صوت شفوي أنفي رلهور مرقق ،شلا أدى إىل نقل الصوت من
عموده إىل عمود الصوت ادلؤثر ،فيُقال "إم متعناىم" وىذا التحول الذي طرأ على الكلمة يُراد بو
تسهيل يف نطق الكلم ة والتخلص من التقاء حرفني ذلما نفس ادلخرج ،وىذا لتحقيق االنسجام
والتناغم الصويت بني األصوات اللغوية.
ٍ ِ
ِ
يمو َن ﴾ [.]225
 ﴿ أَ ََلْ تَـَر أَنـ ُه ْم يف ُك ِّل َواد يَه ُوصلد يف ىذه اآلية السابقة ادلماثلة ،وىي تتجسد يف كلمة "و ٍاد يهيمون" وىي من نوع ادلماثلة
الرتاجعية ،أل ّن يف ىذه الكلمة أُدغمت الدال وىي صوت صامت أسناين لثوي انفجاري رلهور
تاما ؽلنع مرور اذلواء،
مرقق ،يتم نطقو بأ ْن يلتصق طرف اللسان بأصول األسنان العليا واللثة التصاقًا ً
يف «النون صوت غاري متوسط رلهور مرقق يتم نطقو بأ ْن يوضع مقدمة اللسان يف وسط ادلسافة بني
وضع اللسان مع الصوامت» ( ،)2وذلذا تأثر الصوت األول بالصوت الثاين ،شلا أدى إىل نقل الصوت
من عموده إىل عمود الصوت ادلؤثر ،فيُقال "وادي يهيمون" وىذا يُراد بو تسهيل النطق وربقيق
االنسجام الصويت.
 ﴿ فَج ِمع السحرةُ لِ ِمي َق ِات يَـ ْوٍم َم ْعلُ ٍوم ﴾ [.]37
ُ َ ََ
 -)1ينظر :الكتاب ،سيبويو ،مصدر سابق ،ص .433
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الشعراء

 ﴿ قَ َ ِ ِِ
ِ
ب يَـ ْوٍم َم ْعلُ ٍوم ﴾ [.]155
ال َىذه نَاقَةٌ َذلَا ش ْر ٌ
ب َولَ ُك ْم ش ْر ُ
فنجد يف ىذه اآليات السابقة ادلماثلة ،وىي يف كلمة "يوم معلوم" وىي من نوع ادلماثلة

الرتاجعية ،أل ّن يف ىذه الكلمة أُدغمت «ادليم وىو صوت شفوي أنفي رلهور مرقق ،يتم نطقو بأ ْن
تاما» ( ،)1فهي صوت ادليم وعلا من نفس اجلنس فتأثرت ادليم األوىل بادليم
تنطبق الشفتان انطباقًا ً
الثانية ،شلا أدى إىل نقل الصوت من عموده إىل عمود الصوت ادلؤثر ،فيُقال "يومم معلوم" ،وىذا
التحول يُراد بو تسهيل عند نطق الكلمة ،والتخلص من الثقل وكذلك ربقيق االنسجام الصويت بني
سهل عملية النطق.
األصوات ،وىذا التغيري ال يؤثر على ادلعىن بل يُ ِّ
اج َعلْ ِِن ِم ْن َوَرثَِة َجن ِة النعِي ِم ﴾ [.]85
 ﴿ َو ْمن ورثة" وىي من نوع ادلماثلة الرتاجعية ،أل ّن
فنجد يف اآلية السابقة ادلماثلة ،وىي يف كلمة " ْ
يف كلمة "من ورثة" أُدغمت النون وىي صوت لثوي رلهور مرقق يف حرف الواو وىو صوت شفوي
رلهور مرقق ،فتأثر الصوت األول وىو النون يف "من" بالصوت الثاين وىو الواو يف "ورثة" اليت تليها
موَورثة" فانتقل الصوت من عموده إىل عمود الصوت ادلؤثر ،وىذا يُراد بو
فتقلب النون واو فيُقال " ْ
تسهيل النطق وربقيق االنسجام الصويت.
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين
ين آَ َمنُوا َو َعملُوا الصاحلَات َوذَ َك ُروا اللوَ َكث ًريا َوانْـتَ َ
ص ُروا م ْن بَـ ْعد َما ظُل ُموا َو َسيَـ ْعلَ ُم الذ َ
 ﴿ إال الذ َظَلَموا أَي ُمْنـ َقلَ ٍ
ب يَـْنـ َقلِبُو َن ﴾ [.]227
ُ

 -)1ادلرجع نفسو ،ص .74
-

-
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الفصل الثاني
الشعراء

وصلد يف ىذه اآلية السابقة ادلماثلة ،يف كلمة "من بعد" وىي من نوع ادلماثلة الرتاجعية ،أل ّن
يف كلمة "من بعد" حيث صلد صوت النون وىي صوت لثوي رلهور مرقق متأثر بصوت الباء وىو
صوت شفوي رلهور شديد ،ومنو فالنون خيشومية والباء شديدة ،فنجد ىناك صعوبة يف نطق ىذين
احلرفني ادلتجاورين ،فكان احلل ىو اجمليء بصوت غلمع بينهما فكان صوت ادليم الذي يلتقي مع
النون يف اخليشومية ومع الباء يف الشفوية ( ،)1وىذا يُراد بو ربقيق االنسجام الصويت واقتصاد يف اجلهد
العضلي ،فأصبحت "ِشلْبَـ ْع ِد" وىذا َل يؤثر يف تغيري ادلعىن.
الجدول الثاني :يمثل المماثلة التراجعية للكلمة في سورة الشعراء
الرقم

الكلمة

كيفية النطق

األصل

اآليــة

01

السماء
ّ

اس مساء
ْ

ال  +السماء

187-23-03

ال  +رمحان

04

ال  +رحيم

216-191-175-140-122-104-68-08

ال  +الصادقني

187-154-30

ال  +ذكران

165

ال  +ناس

183-38

ال  +شياطني

220-210

ال  +مسع

222-219-211

ال  +ساجدين

218

ال  +سحرة

48-45-40-39-37

ال  +شعراء

224

ال  +ناظرين

32

ال  +نعيم

85

ال  +دين

82

انباؤا

220-05

انبتنا

06

02
03

الرمحان
ّ
الرحيم
ّ

ْار َرمحان
ْار َرحيم
اص صادقني
ْ

04

الصادقني
ّ
ُّ
الذكران

06

النّاس
الشياطني

08

السمع

09

الساجدين
ّ

اس ساجدين
ْ
اش شعراء
ْ

05
07

10
11

السحرة
ّ
الشعراء

12

النّاظرين

13
14

النّعيم
ال ّدين

15

أنباؤا

16

انبتنا

ا ْذ ذكران
ا ْن ناس

اش شياطني
ْ
اس مسع
ْ

اس سحرة
ْ
ا ْن ناظرين
ا ْن نعيم
ْاد دين
امباؤا
امبتنا

 -)1ينظر :أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة ،فوزي الشايب ،مرجع سابق ،ص .227
-

-
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الفصل الثاني
الشعراء
17

ذنب

ذمب

18

ينبغي

ؽلبغي

نُب
َذ ُ ْ
ينبغي

210

19

ربّك

ربْـبُك

الرب
ّ

-127-122-117-113-104-68-25-08

20

سحار
ّ

سح َحار
ْ

ساحر

153-36

ادلقرَربني
ْ
األول

41

13

-180-175-169-174-159-145-140
196-188

21

ادلقربني
ّ
األولني
ّ
جنّات
بشيء مبني

ادلقرَربني
ْ
األوَولني
ْ
جْنـنَات
بشيئم مبني

جنة
بشيئ ٍن  +مبني

29

25

عريب مبني

عربيم مبني

عربني  +مبني

195

26

ضالل مبني

ضالَل مبني

ضاللن  +مبني

97

27

إن متعناىم
و ٍاد يهيمون

ام متعناىم

إن  +متعناىم

205

29

يوم معلوم

30

يومن  +معلوم
ْ

155-37

من وَرثة
من بعد

َوداي يهيمون
ِ
يوم ْم معلوم
موورثة
ْ
ِم ْم بَعد

ودان  +يهيمون

225

22
23
24

28

31

196-184-137-51-25
147-134-90-85-57

من َ +وَرثة
ْ
من  +بعد

85
227

اف أَ ْن ي َك ِّذب ِ
ون ﴾ [.]12
 ﴿ قَ َال َر ِّ
ب إِ ِّين أ َ
َخ ُ ُ ُ
صلد يف ىذه اآلية السابقة ادلماثلة ،وىي يف كلمة "أ ْن يكذبون" وىذه الكلمة من نوع ادلماثلة
الرتاجعية حيث تُنطق "أي يكذبون" حيث تأثر الصوت األول بالصوت الثاين ،حيث تأثرت النون
تاما ،ؽلنع
وىي «صوت لثوي أنفي رلهور مرق ،يتم نطقو بأن يلتصق طرف اللسان باللثة التصاقًا ً
مرور اذلواء عرب الفم» ( ،)1بالياء اليت تليها ،فقلبت النون ياء فانتقل الصوت من عموده إىل عمود
الدرس الصويت احلديث ،حسام البهنساوي ،مرجع سابق ،ص .78
الدراسات الصوتية عند العلماء العرب و ّ
ّ -)1
-

-

من أنماط المماثلة والمخالفة في سورة

الفصل الثاني
الشعراء

الصوت ادلؤثر ،فأصبحت "أي يكذبون" أي أُدغمت النون يف الياء ،وىذا التحول يُراد بو تسهيل
النطق بالكلمة ،وربقيق االنسجام والتناغم الصويت بني األصوات.
اف أَ ْن يـ ْقتُـلُ ِ
ون ﴾ [.]14
ب فَأ َ
َخ ُ َ
 ﴿ َوَذلُ ْم َعلَي َذنْ ٌيف ىذه اآلية ادلماثلة ،وىي تتجسد يف كلمة "أ ْن يقتلون" وىذه الكلمة من نوع ادلماثلة
الرتاجعية ،حيث صلد تأثر الصوت األول بالصوت الثاين ،أي تأثرت النون وىي صوت «لثوي أنفي
تاما ،بالياء وىي صوت غاري متوسط
رلهور مرقق ،يتم نطقو بأ ْن يلتصق طرف اللسان باللثة التصاقًا ً
رلهور مرقق يتم نُطقو بأ ْن يُوضع مقدمة اللسان يف وسط ادلسافة بني وضع اللسان مع الصوامت»(،)1
فقلبت النون ياء ،فانتقل الصوت من عموده إىل عمود الصوت ادلؤثر ،فيُقال "أي يقتلون" ،وىذا
التغيري يُراد بو تسهيل النطق واالقتصاد يف اجلهد العضلي ،وكذلك ربقيق االنسجام الصويت لألصوات
وىو ال يؤدي إىل تغيري ادلعىن.
يد أَ ْن ُؼلْ ِر َج ُك ْم ِم ْن أ َْر ِض ُك ْم بِ ِس ْح ِرهِ فَ َما َذا تَأْ ُم ُرو َن ﴾ []35
 ﴿ يُِر ُوصلد يف ىذه اآلية السابقة ادلماثلة ،وىي يف كلمة "أ ْن ُؼل ِر َجكم" وىذه الكلمة من نوع ادلماثلة
الرتاجعية ،حيث صلد تأثر الصوت األول بالصوت الثاين ،أي أ ّن النون «وىي صوت لثوي أنفي
تاما ،تأثرت بالياء وىي صوت غاري
رلهور مرقق ،يتم نُطقو بأ ْن يلتصق طرف اللسان باللثة التصاقًا ً
متوسط رلهور مرقق» ( ،)2فقلبت النون ياء ،فانتقل الصوت من عموده إىل عمود الصوت ادلؤثر،

 -)1ادلرجع نفسو ،ص .81
الدرس الصويت احلديث ،حسام البهنساوي ،مرجع سابق ،ص .81
الدراسات الصوتية عند العلماء العرب و ّ
ّ -)2
-

-

من أنماط المماثلة والمخالفة في سورة

الفصل الثاني
الشعراء

التحول الذي طرأ على الكلمة ىو من أجل التسهيل يف عملية النطق
فيُقال "أي ؼلرجكم" وىذا ّ
وربقيق االنسجام والتناغم الصويت بني األصوات اللغوية ،وىو ال يؤثر على ادلعىن.
ِ
ِِ
ني ﴾ [.]51
 ﴿ إِنا نَطْ َم ُع أَ ْن يَـ ْغفَر لَنَا َربُّـنَا َخطَايَانَا أَ ْن ُكنا أَو َل الْ ُم ْؤمن َ ﴿ َوال ِذي أَطْ َم ُع أَ ْن يَـغْ ِفَر ِيل َخ ِطيئَِيت يَـ ْوَم الدِّي ِن ﴾ [.]82وصلد يف ىذه اآليات السابقة ادلماثلة ،واليت تتجسد يف كلمة "أ ْن يَـغْ ِفر" وىذه الكلمة من نوع
ادلماثلة الرتاجعية ،أل ّن النون يف "أن" وىي صوت صامت لثوي رلهور مرقق ،تأثرت بالياء وىي
صوت غاري متوسط رلهور مرقق ،فقلبت النون ياء ،فانتقل الصوت من عموده إىل عمود الصوت
التحول يُراد بو تسهيل يف النطق ،وربقيق االنسجام والتناغم الصويت
ادلؤثر ،فيُقال "أي يغفر" وىذا ّ
وضوحا.
بني األصوات ،وىو ال يؤثر على ادلعىن بل يزيدىا
ً
الجدول الثالث :يمثل المماثلة التراجعية بين كلمتين في سورة الشعراء
الرقم

الكلمة

كيفية النطق

األصل

اآليــة

01

أن يكذبون

02

أن يقتلون

أن  +يقتلون

14

03

أن ؼلرجكم

أن  +ؼلرجكم

35

04

أن يغفر

أيْـيَكذبون
أيْـيَقتلون
أيْيخرجكم

أن  +يكذبون

12

أن  +يغفر

82-51

التمثيل البياني:

أيْـيَغفر

-

-
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الفصل الثاني
الشعراء

3

2

1

0

تمثل بياني يُوضح المماثلة التراجعية بين كلمتين في سورة الشعراء
نالحظ من األعمدة البيانية أ ّن ادلماثلة الرتاجعية يف سورة الشعراء بني كلمتني ىي أربع
كلمات ،ثالث منها متساوية وواحدة سلتلفة عنهما ،حيث صلد كلمة "أن يكذبون" تكررت مرة
واحدة ،وكذلك كلمة "أن يقتلون" مرة واحدة ،و"أن ؼلرجكم" مرة واحدةّ ،أما كلمة "أن يغفر لكم"
قد تكررت مرتني.
 ﴿ قَالُوا إِظلَا أَنْ ِين ﴾ [.]153
َ
ت م َن الْ ُم َسح ِر َ
 ﴿ قَالُوا إِظلَا أَنْ ِين ﴾ [.]185
َ
ت م َن الْ ُم َسح ِر َ
وصلد يف ىذه اآليات السابقة ادلماثلة ،وىي يف كلمة "إّظلا" وىي من نوع ادلماثلة الرتاجعية،
أل ّن كلمة " ّإظلا" أصلها "إ ْن َظلا" حيث صلد النون يف "ظلا" وىي صوت «صامت لثوي رلهور
مرقق»( ،)1تأثرت بادليم اليت تليها وىي صوت شفوي أنفي رلهور مرقق ،فأُدغمت النون بادليم

الدرس الصويت احلديث ،حسام البهنساوي ،مرجع سابق ،ص .78
الدراسات الصوتية عند العلماء العرب و ّ
ّ -)1
-

-

من أنماط المماثلة والمخالفة في سورة

الفصل الثاني
الشعراء

فأصبحت " ّإظلا" فانتقل الصوت من عموده إىل عمود الصوت ادلؤثر ،وىذا التغيري يُراد بو تسهيل
عملية النطق ،واالقتصاد يف اجلهد العضلي ،وكذلك ربقيق االنسجام الصويت بني األصوات.
ب َصلِِِّن َوأ َْىلِي ِم ام يَـ ْع َملُو َن ﴾ [.]169
 ﴿ َر ِّص ْو َك فَـ ُق ْل إِ ِّين بَِريءٌ ِشلا تَـ ْع َملُو َن﴾ [.]216
 ﴿ فَِإ ْن َع َوصلد يف اآليات السابقة ادلماثلة ،وىي يف كلمة "شلّا" وىي من نوع ادلماثلة الرتاجعية ،أل ّن يف
من ما" ،حيث تأثرت النون يف "من" وىي «صوت صامت لثوي رلهور مرقق،
كلمة "شلّا" أصلها " ْ
بادليم اليت تليها وىي صوت شفوي أنفي رلهور مرقق» ( ،)1فأُدغمت النون يف ادليم ،فقلبت " ِمْي َما"،
التحول يُراد بو تسهيل
فانتقل الصوت من عموده إىل عمود الصوت ادلؤثر ،وأصبحت "شلّا" ،وىذا ّ
عملية النطق للمتكلم ،والتخلص من الثقل احلاصل يف احلروف ،وكذلك ربقيق االنسجام والتناغم
التحول ال يؤثر على ادلعىن.
الصويت بني األصوات ،وىذا ّ
الجدول الراب  :يمثل المماثلة التراجعية من الحرف في سورة الشعراء
الرقم

الكلمة

كيفية النطق

األصل

اآليــة

01

إّظلا

إنْـنَما
ْميما

إ ْن  +ظلا

185-153

02

شلّا

216-169

من  +ما

من ىذا اجلدول نستنتج أ ّن ادلماثلة الرتاجعية من احلرف يف سورة الشعراء ،قد احتوت على
كلمتني ،فاحلرف " ّإظلا" قد تكرر مرتني ،وكذلك احلرف "شلّا" تكرر مرتني ،وهبذا فالكلمتني يف ادلماثلة
الرتاجعية من احلرف جاءت متساوية.
الدرس الصويت احلديث ،حسام البهنساوي ،مرجع سابق ،ص .74
الدراسات الصوتية عند العلماء العرب و ّ
ّ -)1
-

-
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خالصة:
شلا سبق نستنتج أ ّن ادلماثلة الرتاجعية يف السورة وردت أكثر من ادلماثلة التقدمية ،حيث صلد
ادلماثلة التقدمية ثالثة مرات ّأما ادلماثلة الرتاجعية فجاءت  38كلمة.
ب -المخالفة:
وىي تنقسم إىل قسمني:
 المخالفة المتصلة:وفيها يؤثر الصوت األول يف الثاين ادلتصل ،فيكون الثاين ىو ادلخالف ويف العربية كلمات كثرية
تشتمل على صوتني متماثلني كل ادلماثلة ،فيتحول الثاين إىل صوت ّلني طويل ،أو إىل أحد األصوات
الشبيهة بأصوات اللني(.)1
وىذا ما سنالحظو يف اآليات التالية:
ِِ
كب ِ
ني ﴾ [.]03
اخ ٌع نَـ ْف َس َ
يُكونُوا ُم ْؤمن َ
 ﴿ لَ َعل َ َك أَال َ
ٍ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ني ﴾ [.]5
 ﴿ َوَما يَأْتي ِه ْم م ْن ذ ْك ٍر م َن الر ْمحَ ِن ُْزل َدث إِال َكانُوا َعْنوُ ُم ْع ِرض َِ
ني ﴾ [.]77
 ﴿ فَِإنـ ُه ْم َع ُد ٌّو ِيل إِال َرب الْ َعالَم َ ﴿ إِال َم ْن أَتَى اللوَ بَِق ْل ٍب َسلِي ٍم ﴾ [.]89
َضلنَا إِال الْ ُم ْج ِرُمو َن ﴾ [.]99
 ﴿ َوَما أ َالدرس الصويت العريب ،ادلماثلة وادلخالفة ،جياليل بن يشو ،مرجع سابق ،ص .173
 -)1ينظر :حبوث يف اللسانيات ّ
-

-
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 ﴿ إِ ْن ِح َسابـُ ُه ْم إِال َعلَى َرِّيب لَ ْو تَ ْش ُع ُرو َن ﴾ [.]113ِ
ني ﴾ [.]115
 ﴿ إِ ْن أَنَا إِال نَذ ٌير ُمبِ ٌ ﴿ وما أَسأَلُ ُكم علَي ِو ِمن أَج ٍر إِ ْن أَج ِري إِال علَى ر ِّ ِني ﴾ [.]127
ب الْ َعالَم َ
ََ ْ ْ َ ْ ْ ْ
ْ َ َ َ
ِ
ني ﴾ [.]137
 ﴿ إِ ْن َى َذا إِال ُخلُ ُق ْاألَول َِِ
ِ
ت بِآَي ٍة إِ ْن ُكْن ِ
ِ
ني ﴾ [.]154
ت م َن الصادق َ
َ
 ﴿ َما أَنْ َت إِال بَ َشٌر مثْـلُنَا فَأْ َ
 ﴿ إِال َعج ً ِ ِين ﴾ [.]171
ُ
وزا يف الْغَاب ِر َ
 ﴿ َوَما أ َْىلَ ْكنَا ِم ْن قَـ ْريٍَة إِال َذلَا ُمْن ِذ ُرو َن ﴾ [.]208وصلد يف ىذه اآليات السابقة ادلخالفة ،وىي يف كلمة "إالّ" وىي من نوع ادلخالفة ادلتصلة،
أل ّن كلمة "إال" أصلها "إلْ ّال" حيث اجتمعت الكلمة ثالثة أصوات متجانسة صامتة وىي الالم
ادلشددة والالم األخرية ،حيث أ ّن صوت الالم صوت صامت سِن جانيب أي من جانب اللسان
ّ
رلهور ،وأُدغم احلرفني يف حرف واحد ،فقلبت الالم األخرية إىل صوت ّلني طويل ،فصار "االّ" وىذا
أل ّن الصوتني ادلتماثلني ػلتجان إىل رلهود عضلي للنطق هبما يف كلمة واحدة ،ولتسهيل النطق يقلب
أحد الصوتني إىل صوت ّلني طويل(.)1
 ﴿ قَالُوا آَمنا بِر ِّ ِني ﴾ [.]47
ب الْ َعالَم َ
َ َ
وصلد يف ىذه اآلية ادلخالفة ،وىي يف كلمة "آمنّا" ،وىي من نوع ادلخالفة ادلتصلة أل ّن يف كلمة
"آمنّا" أصلها "امنْنا" حيث اجتمعت يف ىذه الكلمة ثالث أصوات من جنس واحد وىي حرف
 -)1ينظر :األصوات اللغوية ،إبراىيم أنيس ،مرجع سابق ،ص .140
-

-
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ادلشددة والنون األخرية ،حيث أ ّن صوت النون صوت لثوي رلهور مرقق ،فقلبت النون األخرية
النون ّ
إىل صوت لني طويل ،فصارت "امنّا" ،وىذا يُراد بو تسهيل النطق واقتصاد يف اجلهد العضلي.
 ﴿ إِ ْذ نُس ِّوي ُكم بِر ِّ ِني ﴾ [.]98
ب الْ َعالَم َ
َ ْ َ
نسويكم" وىي من نوع ادلخالفة ادلتصلة ،أل ّن
وصلد يف اآلية السابقة ادلخالفة ،وىي يف كلمة " ّ
سوو" ،حيث اجتمع فيها ثالث أصوات صامتة من جنس واحد ،وىي
نسويكم " أصلها " ّ
يف كلمة " ّ
ادلشددة والواو األخرية ،حيث أ ّن حرف الواو صوت شفوي متوسط رلهور مرقق ،فقلبت الواو
الواو ّ
سوى" ،وىذا يُراد بو تسهيل النطق ،وتوفري اجلهد العضلي.
األخري إىل حرف لني طويل فصارت " ّ
 ﴿ وَال َ ُّس ِ ٍاب يَـ ْوٍم َع ِظي ٍم ﴾ [.]156
َ َ َ
وىا ب ُسوء فَـيَأْ ُخ َذ ُك ْم َع َذ ُ
سبسوىا" وىي من نوع ادلخالفة ادلتصلة ،أل ّن يف
وصلد يف ىذه اآلية ادلخالفة ،وىي يف كلمة " ُّ
مسوو" ،حيث اجتمعت فيها ثالث أصوات صامتة وىي من جنس واحد،
كلمة " ُّ
سبوسوىا" أصلها " ّ
ادلشددة والواو األخرية حيث أ ّن حرف الواو صوت شفوي متوسط رلهور مرقق ،فقلبت
وىي الواو ّ
مسو" ،وىذا يُراد بو تسهيل النطق وتوفري اجلهد العضلي،
الواو األخرية إىل حرف لني طويل فصارت " ّ
وىو ال يغري ادلعىن.
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ْ
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تمثيل بياني يُوضح المخالفة المتصلة في سورة الشعراء
نالحظ من خالل األعمدة البيانية أ ّن ادلخالفة ادلتصلة يف سورة الشعراء جاءت متجسدة يف
أربع كلمات سلتلفة عن بعضها البعض ،حيث صلد كلمة "إالّ" جاءت متكررة يف اآلية أربعة عشرة
سبسوىا" جاءت متكررة مرة واحدة يف السورة.
نسويكم" و" ُّ
مرةّ ،أما يف الكلمات "آمنّا" و" ّ
 -المخالفة المنفصلة:

-

-
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وفيها يؤثر الصوت األول يف الثاين ادلنفصل ،فيكون الثاين ىو ادلغاير

( ،)1وىذا ما صلده يف

اآليات اآلتية:
 ﴿ إِال َم ْن أَتَى اللوَ بَِق ْل ٍب َسلِي ٍم ﴾ [.]89
ِ
ِ
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني ﴾ [.]97
 ﴿ تَاللو إِ ْن ُكنا لَفي َِ
َطيع ِ
ون ﴾ [.]108
 ﴿ فَاتـ ُقوا اللوَ َوأ ُِ
ِ
ني ﴾ [.]213
 ﴿ فَ َال تَ ْدعُ َم َع اللو إِ َذلًا آَ َخَر فَـتَ ُكو َن م َن الْ ُم َعذبِ َِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين
ين آَ َمنُوا َو َعملُوا الصاحلَات َوذَ َك ُروا اللوَ َكث ًريا َوانْـتَ َ
 ﴿ إال الذ َص ُروا م ْن بَـ ْعد َما ظُل ُموا َو َسيَـ ْعلَ ُم الذ َ
ظَلَموا أَي ُمْنـ َقلَ ٍ
ب يَـْنـ َقلِبُو َن ﴾ [.]227
ُ
وصلد يف ىذه اآليات السابقة ادلخالفة ،أل ّن يف كلمة "ا﵁" أصلها "ال إلو" ،فنجد أ ّن احلرف
ادلشدد وىو الالم وىو صوت صامت شفوي أنفي رلهور مرقق ،تكون من حرفان متفارقان متتاليان
ّ
ومدغمان يف حرف واحد ،فصار "ا﵁" ،وىذا يُراد بو سهولة النطق وتوفري اجلهد العضلي.
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الكلمة

كيفية النطق

األصل

01

ا﵁

ا﵁

ال إلو

اآليــة
-131-126-110-108-97-89
227-213-189-173-150-144

ومن ىذين اجلدولني نالحظ أ ّن السورة قد اشتملت على ادلخالفة ادلتصلة بنسبة أكثر من
ادلخالفة ادلنفصلة ،حيث وجدنا  4كلمات من ادلخالفة ادلتصلة ،وكلمة واحدة من ادلخالفة ادلنفصلة.
الدرس الصويت العريب ،ادلماثلة وادلخالفة ،جياليل بن يشو ،مرجع سابق ،ص .173
 -)1ينظر :حبوث يف اللسانيات ّ
-

-
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نالحظ من خالل ىذه األعمدة البيانية أ ّن سورة الشعراء قد اشتملت على ادلماثلة وادلخالفة،
إالّ ّأهنا احتوت على ادلماثلة أكثر من ادلخالفة ،أل ّن ادلماثلة تأثر األصوات بعضها ببعض فيحدث
-

-
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نوع من االنسجام الصويتّ ،أما ادلخالفة فهي نادرة وتأيت للتخلص من ثقل النطق بادلتماثلني ،فنجد
يف السورة ادلماثلة الرتاجعية قد جاءت متجسدة يف

 37كلمة ،وىي أكثر من ادلماثلة ادلقبلة اليت

جاءت متجسدة يف ثالث كلماتّ ،أما ادلخالفة ادلتصلة فجاءت أربع مرات على عكس ادلخالفة
ادلنفصلة اليت وردت مرة واحدة ،ومنو فادلماثلة تكررت أكثر من ادلخالفة.
ويف األخري نستنتج من ىذه اجلداول والتحليل اليت ربتوي على ادلماثلة وادلخالفة يف سورة
الشعراء ّأهنا تضمنت  141آية يوجد منها  3كلمات من نوع ادلماثلة التقدمية وىم( :يتّقونّ ،ازبذ،
اتّبع) وىي توجد يف اآليات التالية:

[-129-126-124-111-110-106-90-60-52-39-18-10

.]224-214-189-184-179-177-163-161-156-150-144-142-136-131
ويوجد منها

الصادقني،
السماء ،الرمحن ،الرحيمّ ،
 37كلمة من نوع ادلماثلة الرتاجعية ،وىيّ ( :

الدين ،اباؤا،
السحرة ،الشعراء ،النّاظرين ،النّعيمّ ،
ال ّذكران ،النّاسّ ،
الساجدينّ ،
السمعّ ،
الشياطنيّ ،
األولني ،جنّات ،بشيء مبني ،عريب مبني ،إ ّن متعناىم،
انبتنا ،ذنب ،ينبغي ،ربّكّ ،
ادلقربنيّ ،
سحارّ ،
واد يهيمون ،يوم معلوم ،من ّورثة ،من بعد ،أن يكذبون ،أن يقتلون ،أن ؼلرجكم ،أن يغفرّ ،إظلا،
شلّا).
وتوجد ىذه الكلمات يف اآليات التالية[ :

-30-29-25-23-13-11-08-06-05-04-03

-117-113-104-97-90-85-83-82-68-57-51-48-45-41-40-39-38-37-36-34
-175-174-169-165-159-155-154-153-145-140-137-133-132-127-125-122
-222-220-219-218-216-211-210-196-195-191-188-187-185-184-183-180

.]227-224
-

-
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ّأما ادلخالفة فهي متجسدة يف سورة الشعراء خبمسة كلمات منها أربعة من نوع ادلخالفة
سبسوىا) وىي موجودة يف اآليات التالية[ :
نسويكمُّ ،
ادلتصلة ،وىي( :إالّ ،آمنّاِّ ،

-89-77-46-5-3

 ،]208-180-171-164-156-154-137-127-115-113-99-98وكلمة واحد من نوع
ادلخالفة ادلنفصلة ،وىي "ا﵁" وىي موجودة يف اآليات اآلتية[ :
.]227-212-189-173-150-144

-

-

-131-126-110-107-97-79

خـاتمـة:
خنلص يف ختام ىذا البحث إىل أن الدراسة الصوتية من أىم جوانب الدرس اللغوي اليت
ميكن أن نستفيد من تطبيقاهتا يف النص القرآين ملا للصالت الشديدة فيها :
ومن خالل دراسيت التطبيقية لسورة الشعراء،توصلت إىل جمموعة من النتائج أمهها:
 -1إ ّن القرآن مصدر من مصادر العلوم العربية واملماثلة واملخالفة درس من دروسها الصوتية.
 -2إ ّن أنواع املماثلة واملخالفة املوجودة يف سورة الشعراء تتماشى مع ما وصل إليها علماء
القراءات.
 -3املماثلة واملخالفة من أىم جوانب الدرس الصويت اليت تثري دراستها االجتاه اللغوي.
ولكل منهما فاعليتو وتأثريه ،كما أ ّن
 -4املماثلة واملخالفة مبثابة القطبني اللذين يتجاذبان اللّغةّ ،
لكليهما ىدفو وغايتو .فاملماثلة تتجلى يف اإلدغام واإلبدال والقلب املكاين أما املخالفة فتتجلى يف
اإلبدال.
املعدل آلثار املماثلة السلبية ،وىي ناقصة تفتقر إىل اإلحاطة
 -5املخالفة ىي الوجو املقابل و ّ
والشمولية.
 -6لقد تواترت املماثلة يف سورة الشعراء أكثر من املخالفة أل ّن التماثل شائع أكثر من التخالف.
 -7أغلب املماثلة كانت حدوثها يف قدر كبري من احلروف مقارنة مع املخالفة اليت حدثت يف
حروف قليلة.
 -8انسجام الصويت واالقتصاد يف اجلهد العضلي ميزة من ميزات املماثلة واملخالفة ،حيث
يتمثالن يف التخفيف وتسهيل النطق.

-

-

قائمة المصادر والمراجع
* القرآن الكريم
 -مصحف الريادة ،رواية ورش عن نافع ،دار الريادة ، ،ط1431 ،1ىـ2010/م ،دمشق.

* المصادر والمراجع:
 )1إبراىيم أنيس
 األصوات اللغوية  ،مكتبة هنضة مصر ،جامعة لندن( ،د ط) ،مصر( ،د ت). )2أمحد احلمالوي
 شذى العرف يف فن الصرف ،مؤسسة الرسالة ،ط ،147بريوت( ،د ت). )3أمحد خمتار عمر
 دراسة الصوت اللغوي ،دار العلوم ،عامل الكتب( ،د ط) ،القاىرة1418 ،ىـ1997/م. )4ابن البغوي
 تفسري البغوي (معامل التنزيل) ،دار طيبة للنشر ،الرياض( ،د ط) ،مج1411 ،6ىـ. )5اجلاحظ
 البيان والتبيني ، ،تح :عبد السالم ىارون ،مكتبة اخلاجني ،ج ،1ط ،5القاىرة1985 ،م. )6ابن اجلزري
 -نشر يف القراءات العشر ،مطبعة التوفيق ،ج ،1ط،1

دمشق1345 ،ىـ.

 )7اجلوىري
 الصحيح ،تح :حممد نبيل طريفي ،دار الكتب العلمية( ،د ط) ،بريوت( ،د ت). )8الزخمشري
 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،دار ادلعرفة ،ط  ،3بريوت ،لبنان،1430ىـ2009/م.
 )9السعدي
-

-

 تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم ادلنان ،دار السالم للنشر والتوزيع ،ط1422 ،2ىـ2002/م. )10الصابوين
 -صفوة التفاسري ،دار الصابوين ،جامعة ادللك ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،مج

( ، 1د

ط) ،مكة ادلكرمة( ،د ت).
 )11الطربي
 جامع البيان عن التأويل أي القرآن  ،مؤسسة الرسالة ،مج ،1ط( ،1د ب)1413 ،ىـ1994/م. )12الفراء
 معان القرآن ،تح :حممد علي النجار ،وأمحد يوسف جناين ،عامل الكتب ،ط  ،2بريوت ،لبنان،1995م.
 )13الفريوز آبادي
 قاموس احمليط ،مكتبة نداء اإميان( ،د ط)( ،د ت). )14القرطيب
 -جامع ألحكام القرآن وادلبني دلا تضمنو من السنة أي الفرقان ،مؤسسة الرسالة ،ط

 ،1بريوت

لبنان1428 ،ىـ2006/م.
 )15برحشرتاسر
 التطور النحوي للغة العربية ،تح :رمضان عبد التواب ،مكتبة اخلاجني ،ط1402ىـ1982/م.
 )16جياليل بن يشو
 حبوث يف اللسانيات الدرس الصويت العريب ادلماثلة وادلخالفة ،دار الكتاب احلديث ،القاىرة،1428ىـ2007/م.
-)17ابن جين

-

-

 ،3القاىرة،

 سر صناعة اإلعراب ،تح :حممد حسن إمساعيل ،وأمحد رشدي ،دار الكتب العلمية،ج  ،1ط،2بريوت ،لبنان1428 ،ىـ2007/م

 )18حازم علي كمال الدين
 -دراسة علم األصوات ،مكتبة اآلداب ،ط ،1القاىرة،

1420ىـ1999/م

 )19حسام البهنساوي
 -الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصويت احلديث  ،دار العلوم ،ط

 ،1القاىرة،

2005م.
 )20حلمي خليل
 مقدمة لدراسة اللغة ،دار ادلعرفة اجلامعية( ،د ط) ،اإلسكندرية1996 ،م. )21رمضان عبد التواب
 -التطور اللغوي مظاىره وعللو وقوانينو ، ،دار الرفاعي،

(د ط) ،القاىرة1998 ،م

 )22رياض عبود غوار
 الدراسات الصوتية بني القدمي واحلديث ،دار بغداد للنشر ،ط ،1عمان1436 ،ىـ2015/م. )23سعيد حممد شواىنة
 القواعد الصرف الصوتية بني القدماء واحملدثني ،مؤسسة الوراق ،ط ،1عمان2007 ،م. )24سيبويو
 الكتاب  ،تح :عبد السالم حممد ىارون ،دار الرفاعي بالرياض ،مكتبة اخلاجني ،ط  ،4القاىرة،1406ىـ1986/م.
 )25ابن عاشور
 تفسري التحرير والتنوير ،مطبعية دينية( ،د ط) ،ج( ،19د ت). )26عاطف مذكور
 علم اللغة بني القدمي واحلديث ،مديرية الكتب للطباعة والنشر( ،د ط) ،القاىرة( ،دت).-

-

 )27عبد احلليم حممد عبد احلليم
 شذرات من فقو اللغة واألصوات ،مطبعة احلسني اإلسالمية( ،د ط)1989 ،م. )28عبد الفتاح السيد عجمي ادلرصفي
 ىداية القارئ يف جتويد الباري ،مكتبة طيبة ،ط ،2ادلدينة ادلنورة( ،د ت). )29عبد القادر عبد اجلليل
 علم الصرف الصويت ،شركة الشرق األوسط ،ط ،1األردن1998 ،م. )30عبد اهلل بوخلخال
اإلبدال عند اللغويني والنحاة العرب  ،دار اذلدى ،ط ،1عني مليلة2002 ،م. )31عبد اهلل صاحل الفوزان
 دليل ادلسالك إىل ألفية ابن مالك ،دار السالم ،ج( ،3د ط)( ،د ت). )32عبده الراجحي
التطبيق الصريف ، ،دار النهضة العربية ،ط ،1بريوت1426 ،ىـ2014/م. )33فؤاد إفرام البستاين
منجد الطالب ،دار ادلشرق ،ط ،35بريوت( ،د ت). )34بن كثري
 تفسري القرآن العظيم  ،تح :سامي بن حممد السالمة ،دار الطيبة للنشر ،ج  ،6ط ،2السعودية،1428ىـ1999/م.

 )35فوزي حسن الشايب
 أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة  ،عامل الكتب احلديث( ،د ط) ،األردن1425 ،ىـ2004/م. )36حمسن فاضل عباس
 االنسجام الصويت يف النص القرآين ، ،دار الرضوان للنشر والتوزيع ،ط1433 ،1ىـ2012/م. )37حممد الرازي
-

-

 تفسري الرازي ،دار الفكر للطباعة ،ط1401 ،1ىـ1981/م. )38مراد عبد الرمحن مربوك
 من الصوت إىل النص حنو نسق منهجي ،دار الوفاء ،ط( ،1د ت). )39مصطفى الغاليب
 -جامع الدروس العربية،

دار الغد اجلديد ،ط ،1القاىرة2009 ،م

 )40مناف مهدي حممد
 علم األصوات اللغوية ،عامل الكتب ،ط ،2ج ،2بريوت1998 ،م. )41منشورات مجع اللغة العريب
 الوسيط ،مكتبة الثروة الدولية ،مصر ،ط1425 ،4ىـ2004/م. )42ابن منظور
 لسان العرب ،تح :عبد اهلل علي الكبري ،دار ادلعارف ،مج ،4ط( ،1د ت) ،القاىرة. )43ىيام فهمي إبراىيم
 ادلخالفة لدراسة صرفية صوتية يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة ،دار اآلفاق العربية ،ط2011م.
 )44عبد القادر عبد اجلليل
 -علم الصرف الصويت ،شركة الشرق األوسط ،ط ،1األردن1998 ،م.

-

-
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