هـ2110 - م2028  في كانوى األول لسنة222العذد

هجلة األستار

هعوارية الصوت في القراى الكرين
 أسواء عبذ الباقي هحوذ. د.م
 كلية اآلداب/الجاهعة الوستنصرية
asmaa1977i@gmail.com
4139/;/8  في486 :تاريخ التقديم

4139/31/51  في781 :تاريخ القبول

0الولخص
َّ
،إف العممية التواصمية في ك ّؿ لغة إنسانية عمادىا الكبلـ القائـ عمى مجموعة مف المعاني الكبرى
الذىني أو العقمّي
 و المعنى،  وىو ما تعارؼ عميو األفراد في مجتمع ما،والمعاني بحكـ انقساميا عمى معنى عرفّي
ّ

اإلتطباعي الذي ىو ثمرة
 والثالث المعنى، فيصؿ بذلؾ إلى اإلفياـ واألحكاـ،الذي يرتب النتائج عمى المقدمات
ّ
 لذا،  ومف ىنا يتأتى الفرؽ المائز بيف السمع واالستماع،أساسا لو
 متخ ًذا مف عممية االنتباه،المؤثرات الحسية
ً
 يتمثؿ األوؿ بالدرجة:  قسمتيا إياىا عمى ثبلثة محاور،استوقفتني دالالت صوتية قرآنية مرتبطة بقوة الصوت

، والمحور الثالث خصصتو لمدرجة العالية،  أما الثاني؛ فالدرجة المتوسطة، المنخفضة (ألفاظ الخفاء) كاليمس

سجؿ بناء العربية المحكـ الذي أثبتو
ّ وبذلؾ،  كالصآخة التي قد تؤدي إلى الموت، والفائقة لمسمع،مثؿ الصيحة
،  وتمبية متطمباتو ذات األلواف،القرآف الكريـ قدرتيا عمى مواكبة احتياجات الفكر في شتى ميادينو المختمفة
.واألغراض المتعددة
،) الجانب األكوستيكي ( الفيزيائي، االستماع،  السمع، عمم الصوت المعماري، األصوات:الكمـمات المفـتاحية

.درجة الصوت

Sonic Architecture in Holy Quran
Ph. D. Asmaa Abul Baqi Mohammed
Mustansiriyah University - College of arts
asmaa1977i@gmail.com
Abstract:
Communication process for human being languages is based on a repository of words that
represent a set of meanings, while meanings are either originated from traditions which is the
society heritage of practices and experiences or it might be mental meanings resulting from the
logic of outcome and cause to convey the message or it might be perceptional meaning which is
the fruit of sensation impact and utilizing awareness as the baseline; considering these different
meanings a clear distinction between merely Listening process & Listening with awareness and
because of this obvious difference I revisited some of the sonic linguistic indications in Holy
Quran related to sound intense; where I classified these indications into three levels, first is low
degree sounds ( low vocals such as whispered) while the second is the medium degree and third
was given to the strong intensive sounds that exceed the human being ability to bear it such as
"Sayha" and "Sakhah" – Judgment day Shout- and might cause death; Arabic language
successfully proved its consistent structure verified through Holy Quran ability to use it to
effectively with the various intellectual requirement for all mental areas and purposes.
Key words: Sonic Architecture, Linguistic Sounds , Acoustic sound, Sound intense,
Listening.
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المقدمة:
السر
السميع اسـ مف أسماء اهلل الحسنى ،وصؼ اهلل سبحانو وتعالى بو نفسو ،فيو يسمع ّ
والنجوى عند الجير والخفوت ،وعند النطؽ والسكوت ،مف أبنية المبالغة عمى وزف فَ ِعْيؿ  ،والسمع

ورد اسمو تعالى السميع في القرآف الكريـ
في ّ
حؽ المخموقيف ما وقّر في األذف مف شيء تسمعوَ ،
ٍ
معاف متعددة وقُدـ السمع في أغمب آيات القرآف الكريـ  ،سواء
خمسا وأربعيف مرةً في سياقات ذات
ً
حد ما عميو
أكاف عمى البصر أـ عمى العمـ أـ القرب  ،لمداللة عمى أف أمره في اإلدراؾ خارج عف ّ

إدراؾ السامعيف  ،فضبلً عف ذلؾ ما يحصؿ مف ضروب المعرفة عف طريؽ السمع ال يحصؿ عف
طريؽ البصر  ،والبصر يتوقؼ في تحصيمو العمـ عمى وسائط ال يتوقؼ عمييا السمع فيي الحاسة

التي ال تناـ بنوـ صاحبيا.

ي مف سائر المخموقات األخرى  ،فيي
والمغة ظاىرة معقدة فريدة ،يتميز بيا الكائف البشر ّ
وسيمة لمداللة والتعبير والتواصؿ ،وتضـ مجموعة مف األدوات والوسائؿ المنطوقة التي تشكؿ
اإلطار العاـ لمغة ،تسود في مجتمع ما ،إذ يستعمميا أفراد ىذا المجتمع في عمميات التفاعؿ

خطير مف أسس الكبلـ ،فيو
ًا
أساسا
والتواصؿ ،واألداء
الصوتيُ ،يمثّؿ ً
ميما مف جوانبيا  ،و ً
جانبا ً
ّ
توضح ألفاظو ،وتكشؼ القناع عف معانيو ،وىو ُّ
ُّ
فف التأثير في
فف النطؽ بالكبلـ عمى صورة،
ّ
لينجذب إلى المؤدي بك ّؿ حواسو السمعية ،والبصرية ،والشعورية ،والشؾ في َّ
أف األداء
المستمع
َ

السميـ يحفظ لمغة رونقيا في األسماع ،ووقعيا الساحر في الطباع ،ويفتح ليا القموب فتعي ما
تتأممو في أناة وارتياح .
تسمع ،ثـ َّ

الطبيعي  ،ويتكوف مف :
وعمماء العربية دأبوا عمى دراسة الصوت بشقيو  :األوؿ الجانب
ّ
الم ْخ َرج
جانب فيز ّ
يولوجي يتعمؽ بالنطؽ أي ( أعضاء النطؽ )  ،والسمع ( أعضاء السمع ) أي َ
يائي ،أي تتحوؿ الذبذبات
يائي الذي يتعمؽ باألصوات في مظيرىا الفيز ّ
والصفات  ،ثـ الجانب الفيز ّ

المتَ َعمّ ِ
ؽ باألصوات المغوية بوصفيا الحامؿ
الصوتية إلى أمواج َع ْب َر األثير ،والثاني الجانب
ّ
المغوي ُ
بدءا مف الخميؿ بف
المادي لؤلفكار والدالالت في أثناء اإلنتاج الفعمّي لمكبلـ في الواقع
َّ
ّ
المغوي ً ،

دي( تٗٔٚىػ)  ،وسيبويو (ت ٓٔٛىػ) إلى عصرنا الحالي ،إذ أسيمت األبحاث
أحمد الفراىي ّ
العممية المتطورة بوساطة اآلالت الحديثة في كشؼ النقاب عف كثير مف خفايا الصوت عند
اإلنساف .

ُّ
يائي الموسوـ بػ (معمارية الصوت في
و ىذه الدراسة
تنصب عمى توضيح الجانب الفيز ّ
األميركي
القرآف الكريـ) ،وىو أحد فروع عمـ اليندسة الصوتية ،ابتكرىا لممرة األولى عالـ الفيزياء
ّ
واألس سابيف ) (Wallace Sabine 1868-1919في قاعة محاضرات متحؼ فوغ في نياية
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القرف التاسع عشر القائـ عمى أسس ىندسية مساعدة عمى نقؿ الصوت ،وعزؿ األصوات المؤثرة
عي ،لكونيا فوؽ عتبة السمع عند اإلنساف.
ً
سمبا في المخ والجياز السم ّ

استوقفتني ألفاظٌ في القرآف الكريـ حممت دالالت صوتية متعددة ،تتعمؽ بدرجة الصوت

وضمت مجموعة مف
وشدتو  ،قسمتيا عمى ثبلثة محاور  :األوؿ عف درجة الصوت المنخفضة،
ّ
األلفاظ  ،دلت عمى درجات مختمفة لخفاء الصوت ،منيا ما ىو مبيـ ؛ ألنو دوف عتبة السمع عند

فاعتمدت فيو تقسيـ المادة الصوتية
اإلنساف  ،ومنيا ما ىو غير واضح لمسمع ،أما المحور الثاني،
ُ
عمى أصوات موسيقية  ،وأصوات ضوضائية  ،ضمف الدرجة المتوسطة لمسمع ،مطبقةً إياىا عمى

جدا التي ال
آني ،
َّ
وضـ المحور الثالث الدرجة العالية والعالية ً
ألفاظ صوتية جاءت في السياؽ القر ّ
احدا مف صور العذاب
يستطيع اإلنساف ُّ
تحمميا؛ ألنيا تفوؽ عتبة السمع عنده  ،فكاف الصوت و ً
مشيدا مف مشاىد يوـ القيامة ،تؤدي إلى الموت
ألقواـ كفرت برسالة األنبياء ،فضبلً عف كونيا
ً
اختتمت البحث بأىـ النتائج ،وقائمة لميوامش والموارد.
بسبب تمزؽ أعضاء اإلنساف الداخمية  ،ثـ
ُ

وكرمو عمى سائر
بسـ اهلل الذي خمؽ اإلنساف ،عمّمو البياف  ،ووىبو التّمييز والحكمةّ ،
مخموقاتو ،فأحسف تصويره  ،فقرئ عميو كبلـ اهلل ،ليرشده ،وليدرؾ منزلتو ،ويحمده عمى ما أثار مف

عمـ وحكمة  ،كما وىبو المغة التي يتواصؿ بيا ،ويتفاىـ ويؤثر ويتأثر في المجتمع مف حولو ٔ،
والمغة االنسانية " أصوات منطوقة تنتجيا آلة النطؽ لدى االنساف ،وتستقبميا أُذف السامع ،فيفسرىا

عقمو في ضوء ما تعارؼ عميو أفراد جماعتو المغوية مف داللتيا عمى المعاني "

ٕ

 ،ويتضمف ىذا

النظاـ مجموعة مف األدوات  ،والوسائؿ المنطوقة التي تشكؿ في تضافرىا اإلطار العاـ لمغة ،
والمغة والكبلـ وجياف لعممة واحدة ،قواميما األصوات أداة التواصؿ بيف المتخاطبيف  ،وىما مظيراف

قوية تترجـ ثقافتيـ
مف مظاىر استقبلؿ الشخصية اإلنسانية التي تربط شتات المجتمعات برابطة ِّ
وعقمياتيـ عمى اختبلؼ طبائعيـ ،وعاداتيـ ،وتقاليدىـ ٖ ،إذ تؤدي اإلحساسات واإلدراكات التي

تصدر عنا أث اًر
الميم ِة
العمميات
ِّ

ميما في ربطنا بالعالـ الخارجي  ،وىذه العممية قواميا االنتباه الذي ُي ُّ
عد مف
ً
ّ
في اتصاؿ الفرد بالبيئة المحيطة بو  ،ومع أىمية ىذه العممية ال يستطيع اإلنساف

ٗ
ميمة
اإلحساس بجميع التغيرات التي تحدث حولو؛ الختبلفيا في الشدة  ،ما يجعؿ االنتباه عممية ّ

معا ال يستطيع الفرد أف يدرؾ ما حولو مف مثيرات اد ار ًكا
وأساسية ،فمف دوف اإلحساس واالنتباه ً
٘
اضحا
و ً
ُّ
وتعد األصوات المبنات األساسية لك ّؿ لغة إنسانية ،بؿ مادتيا الخاـ ،تُبنى منيا الكممات
والمفردات ،فما المغة إال " سمسمة مف األصوات المتتابعة أو المجتمعة في وحدات أكبر ترتقي حتى

تصؿ إلى المجموعة النفسية "  ،ٙوبذلؾ تعتمد المغة (الكبلـ المنطوؽ) عمى أساسيف " أحدىما
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النطقي التي تتحد بموجبيا مخارج األصوات،
حركي مدرؾ بحاسة النظر ،ويمثؿ حركات الجياز
ّ
ّ
سمعي مدرؾ بحاسة السمع ،ويتمثؿ باآلثار السمعية التي تصاحب تمؾ الحركات ،والتي
والثاني:
ّ
تتحد بموجبيا صفات األصوات " .ٚ

اإلنساني ضمف دائرة مترابطة ال تنفؾ أجزاؤىا  ،قائمة عمى
وبيذا ،تقع عممية التواصؿ
ّ
ٛ
ادي عند
متكمـ وسامع مرتبطيف بموقؼ لغوي  ،وقد يبدو ىذا اإلجراء ً
ناتجا مف فعؿ غير إر ّ
يمر بمراحؿ عدة  ،ومحوط بجيد كبير عند النطؽ  ،تبدأ ىذه العممية باألحداث
اإلنساف ،إال أنو ُّ

النفسي لدى اإلنساف يقوـ عمى أساس نزعات نفسية مختمفة مف فرد إلى
النفسية ؛ ألف التعبير
ّ
آخر ،فضبلً عف اختبلؼ السموؾ المفظي الذي يتغي َُّر بتغير نظرة األفراد لؤلشياء والمفاىيـ ،
واستجابة الفرد بالنسبة لممعاني التي يراىا ىو مناسبة  ،ومف ىنا ينشأ االختبلؼ في السموؾ

المفظي ،ٜفينتج عف ذلؾ إصدار الكبلـ المتمثؿ بأصوات ينتجيا جياز النطؽ  ،وىو ما اصطمح

العضوي ) ، (Physiologyثـ مرحمة النقؿ المتمثمة بالذبذبات
الفسيولوجي أو
عميو العمماء الجانب
ّ
ّ
النطقي،
 ،والموجات الصوتية الواقعة بيف فـ المتكمـ وأُذف السامع ،بوصفيا حركات أعضاء الجياز
ّ
وىو ما يسمى الجانب األكوستيكي أو الفيزيائي  ،بعد ذلؾ يظير ُّ
رد فعؿ مباشر مف السامع اللتقاط
ّ
ّ
أيضا
الموجات الصوتية المنتشرة في اليواء مف طريؽ جياز السمع لديو  ،وآخر عممية تتمثؿ ً
بمجموعة األحداث النفسية التي تُجرى في ذىف السامع عند استقبالو الموجات الصوتية ،وىو عمـ
ٓٔ

)،(Auditory Phoneticsالذي وصفو عمماء النفس بعممية التذكر  ،إذ

السمعي
األصوات
ّ
اإلنساني  ،عف طريؽ تسجيؿ التفاصيؿ
ميماً في مختمؼ مجاالت السموؾ
تؤدي الذاكرة فيو أث اًر ً
ّ
الدقيقة لمصور الحسية لمدة طويمة  ،وبذلؾ تمكف اإلنساف مف تحديد األصوات وتصنيفيا ،
والمرئيات  ،واإلحساسات المختمفة.

ٔٔ

المغوي المراد بو " اإلنجاز
ومف ىنا انصب اىتماـ العمماء عمى دراسة مستويات الحدث
ّ
الذي يؤديو المتكمـ بمجرد نطقو بمنطوقات معينة  ،ومف خبلؿ منظومة مف األفعاؿ كالنطقية و

االنجازية والتأثرية "ٕٔ ،مف مرحمة ميبلده إلى مرحمة بموغو  ،ما قادىـ إلى البحث في مظاىر
ٖٔ

 ،إذ تغيرت النظرة

اصمي
األدائي  ،والمظير
المغة الثبلثة ،المتمثمة بالمظير
اإلببلغي  ،ثـ التو ّ
ّ
ّ
نظاما مف األدلة المستودعة في أذىاف المتكمميف إلى نظاـ تندرج فيو ىذه
إلى المغة مف كونيا
ً
األدلة ضمف عبلقات معينة بكؿ لساف ،بؿ ىي نشاط يتحقؽ في وضعية خطابية تبادلية ومفيدة
ٗٔ
سميما ،ومؤلفًا توليفًا دقيقًا تنقؿ فيو
يانا
بقيود خاصة  ،وال يكوف ذلؾ إال إذا جرى الكبلـ جر ً
ً
اجتماعيا ُيفضي
الرسالة الداللية ليحصؿ اإلببلغ  ،ضمف جماعة لغوية واحدة ،مرتبطيف ارتباطًا
ً

إلى التعاوف وتيسير أمور الحياة .

٘ٔ

 ،أوجزه ابف جني (تٖٜٕ/ىػ) في تعريفو المعروؼ بأنيا "

أصوات يعبر بيا كؿ قوـ عف أغراضيـ " .

ٔٙ
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و الصوت اإلنساني عبلمة دالة عميو ،تختمؼ مف شخص إلى آخر ،فيو بمنزلة بصمة
األصابع ال يتكرر  ،والمغة البشرية جميعيا مبنية مف األصوات  ،فيي طاقة طبيعية أو نشاط
خارجي تقوـ بو أجساـ مادية  ،وىي مف الناحية الفيزيائية سمسمة سريعة مف التضاغطات

ناتجا مف دخوؿ التتابعات السريعة مف
والتخمخبلت المتتالية في اليواء  ،يؤثر في األُذف ًا
تأثير ً
التضاغطات والتخمخبلت المتتالية الحادثة في اليواء  ،فيحدث عنو السمع ،بمعنى استقباؿ الصوت

آني األمر لمنبي محمد (عميو الصبلة والسبلـ ) بضرورة ترؾ
ووصولو إلى األُذف،وجو الخطاب القر ّ
مجالسة َم ْف يكفر بآيات اهلل ،حتى يخوضوا في حديث غيره  ،باسموب االلتفات ،المراد بو في

الكبلمي مف اتجاه إلى آخر ،أي نقؿ الكبلـ مف أسموب
اصطبلح الببلغييف " التحويؿ في التعبير
ّ
إلى آخر مف التكمـ إلى الخطاب ،أو مف الخطاب إلى الغيبة " ، ٔٚإذ ُيعد االنتقاؿ العددي أحد
أقسامو المعروفة  ،جاءت األلفاظ (عميكـ ،سمعتـ ،تقعدوا ،يخوضوا) بصيغة الجمع ،والخطاب

موجَّو إلى النبي محمد (عميو الصبلة والسبلـ) ففيو داللة عمى َّ
الم ْن َز َؿ عمى النبي واف خوطب بو
أف ُ
خاصة ُم ْن َزٌؿ عمى األمة عامة  ،بيدؼ توبيخ فعؿ المنافقيف ُعب ََّر عنو بطريقتيف ،األولى

(يستيزأ) ،ولطالما قُرف السمع والبصر في أغمب آيات
بالسماع(سمعتـ) ،والثانية بالرؤية البصرية ُ
يكي لمصحة
التعبير القرآني ،ٔٛوىذا ما أثبتو البحث
العممي الحديث ،فقد قاـ المعيد األمر ّ
ّ
النفسية(ٜٜٔٙـ) بدراسة كشفت َّ
أف أكثر مف ٓ٘%مف المحاء المخي لئلنساف يكوف مكرساً لمنشاط
المتصؿ بالوظائؼ البصرية  ،وأكثر ما يتبقى متصؿ بالوظائؼ السمعية .ٜٔ

في حيف َّ
أف االستماع يتمثؿ باستقباؿ الصوت مضافًا إليو اإلصغاء ،واالنتباه،
ٕٓ
ِ
َِّ
وف اْلقَ ْو َؿ " (الزمر ،)ٔٛ:قاؿ أبو حياف(٘ٗٚىػ)"ىو لفظ عاـ
يف َي ْستَم ُع َ
والقصدية  ،قاؿ تعالى " الذ َ

في جميع األقواؿ"ٕٔ ،والمراد بالعاـ " لفظ وضع لمداللة عمى أفراد غير محصورة عمى سبيؿ الشموؿ
و األستغراؽ"ٕٕ ،أي االتفاؽ حاصؿ عند جميع العمماء عمى آلية السمع  ،وذلؾ بالتقاط أذف السامع

مجموعة مف األصوات ضمف الرسالة الموجية مف المتكمـ  ،لكف الفرؽ المائز الذي َّ
حد َده النص
القرآني ىو اتباع أحسف ما يؤمروف فيعمموف بو ،ويتركوف ما سوى ذلؾ مف القوؿ الذي ال يدؿ عمى

رشاد وال ييدي إلى سداد ،وأحسف القوؿ طاعة اهلل سبحانو وتعالى ،وقيؿ القوؿ القرآف الكريـ ٖٕ،

اختيار عف تمؾ األعضاء
وىذا ىو المراد باإلصغاء والقصدية  ،فالصوت المغوي يصدر طواعية و ًا
المسماة أعضاء النطؽ ٕٗ.
ومما تقدـ ندرؾ أف السمع أفضؿ الحواس اإلنسانية ،ال تناـ بنوـ صاحبيا ،وبذلؾ يحمؿ
ّ
سمعي يصدر عف أعضاء مختصة بالكبلـ تُ َس َّمى
المغوي مدرؾ
مكانة ومسؤولية مميزة  ،والصوت
ّ
ّ

جياز النطؽ ،إذ ال توجد أعضاء مختصة بالكبلـ فقط  ،و إنما ىي وظيفة تضاؼ إلى عمميا
إف َّ
معينا منيا ،يمتد عمى
كؿ لغة تختار ً
عددا ً
الرئيس  ،وال يمكف حصر األصوات التي تُنتج ،بؿ ّ
3:9

العذد 222في كانوى األول لسنة 2028م 2110 -هـ

هجلة األستار

طوؿ مناطؽ متباعدة حتى يسيؿ عمى األذف العادية التعرؼ عمييإ٘ ،أما آلية إنتاجيا ،فتقوـ عمى

وجود عوامؿ تمنحيا الجرس المميز ،أىميا َّ :
النفَ ُس ويتأتى مف ىواء الزفير  ،والعارض ،فيمكف أف
يحدث في أية نقطة مف آلة النطؽ ،فضبلً عف مقدار ىذا االعتراض ونوعو  ،وحالة الوتريف

الصوتييف مف إنتاج الصوت

ٕٙ

 ،واليواء ىو الوسط الذي تنتقؿ فيو الموجات الصوتية المكونة مف

ذبذبات صادرة عف جسـ ميتز حتى تصؿ إلى األذف  ،وتختمؼ الموجات الصوتية باختبلؼ

مجموعة مف العوامؿ أىميا  :مصدر الصوت المغوي  ،ونوعية الحركة االىت اززية  ،وعدد ُّ
ترددات

كؿ موجة ،ومقدار طاقتيا ،وتوزيعيا بيف ُّ
تردداتيا  ،أي َّ
السمعي الناتج
أف نوع الصوت ىو األثر
ّ
مف عدد الموجات البسيطة التي تُ َك ّو ُف الموجة المركبة ػ قطار الموجةػ التي تحمؿ الصوت إلى

األُذف .ٕٚ

نتج منو
ارتبطت درجة الصوت وشدتيا بالموجة الصوتية ومكوناتيا ،وىذا األمر ىو الذي َ
جانب كبير مف الفروؽ الفردية لؤلصوات مف حيث النطؽ والصفات ،والتموينات ،والتنويعات ، ٕٛ
والعممية اإلرسالية بحد ذاتيا قائمة عمى القدرة في مراعاة الحالة النفسية واالجتماعية لممستقبِ ِؿ ؛

الداخمي ،أي الطاقة الكامنة في التعبير واإلتياف بعدد ال نيائي مف الجمؿ ،
ألف القدرة ىي التمكيف
ّ
إذ البد مف أف يتمتع الشخص بمعطيات لغوية ثَّرة ،ومجاالت اجتماعية واسعة ،تمكنو مف إدراؾ
المغوي ما يجعمو في حالة تكافؤ مع المرسؿ ،ٕٜأما سرعة الصوت ،فيي" السرعة التي
الصوت
ّ
تنتقؿ بيا الموجات الصوتية وتختمؼ بحسب الوسط الذي تنتقؿ فيو باالعتماد عمى الكثافة ومعامؿ

متر في الثانية" ٖٓ،
ائي عادي بػ ( ٖٓٗ) ًا
الحجـ  ،تُقدر سرعة الصوت عند العمماء في وسط ىو ّ
أف عممية انتقاؿ الصوت كبيرة ِّ
مما يعني َّ
جدا ،حتى أنيا تفوؽ التصور ،إذ ُيخيؿ لممتكمـ سماع
المتمقي فور نطقو الكبلـ ،أَما حقيقة األمر ،فيوجد وقت بيف المتكمـ والسامع لفيـ الرسالة اإلببلغية،
ٍ
العقمي في
معتمدا عمى عوامؿ عدة  :أىميا النضج
بقصد وانتباه
وىو ما اصطمح عميو االستماع
ً
ّ
تمييز المقاطع الصوتية المتماثمة أو المتشابية أو المتقابمة  ،فضبلً عف ذلؾ قدرة المستقبِ ِؿ لمصوت

عمى الفيـ والتركيز في نوعية الرسالة.

وفي القرآف الكريـ نجد َّ
أف المفردات الصوتية واضحة الداللة عند ورودىا في سياؽ اآليات

مقصودا في مكانيا المناسب ،وا َّف الحذؼ مقصود كما َّ
إف
فنيا
الكريمة  ،بؿ إنيا وضعت "
ً
وضعا ً
ً
إف األصؿ مقصودُّ ،
الذكر مقصود ،وا َّف اإلبداؿ مقصود كما َّ
وكؿ تغيير في المفردة أو إقرار عمى
ٖٔ
الج ْر ِ
س الموسيقي،
األصؿ مقصود لو غرضو "  ،فالنفس البشرية تميؿ ميبلً غريزيِّا لمكبلـ ذي َ
مؤثر ،وىذا ىواألمر الذي ركز عميو القرآف الكريـ َّ
فإف "
صوتيا ًا
انسجاما
الذي يحم ُؿ في طياتو
ً
ً
اليندسة اإليقاعية تأتي متوافقة مع اليندسة الشكمية ،ألف ىذا التوازي والتقابؿ المتعدد األبعاد

الشفوي "ٕٖ.
الزماني في األداء
آليا توازًيا وتقاببلً آخريف عمى مستوى التحقؽ
فضائيا يوازياف ً
ً
ّ
ّ
3::
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األكوستيكي –
صوتي ىو ما ُي َس َّمى بعمـ األصوات
والبحث يسمط الضوء عمى جانب
ّ
ّ
الطبيعي لؤلصوات ،فيو يحمؿ
يائي (Acoustics Science) -المراد بو " دراسة التركيب
الفيز ّ
ّ
الذبذبات والموجات الصوتية المنتشرة في اليواء ،بوصفيا ناتجة عف ذبذبات ذرات اليواء في

النطقي المصاحبة لحركة أعضاء ىذا الجياز"ٖٖ ،ونعني بذلؾ المدة الفاصمة بيف فـ المتكمـ
الجياز
ّ
السمعي عند
وأذف السامع حاممةً معيا االختبلفات الصوتية المدركة المعنية بميكانيكية الجياز
ّ
اإلنساف  ،وقد َّ
المتكوف في الحنجرة
رد العمماء ىذه االختبلفات إلى أمريف  :أحدىما درجة الصوت
َ
تبعا الختبلؼ مكاف النطؽ،
بالنسبة لؤلصوات المجيورة  ،واآلخر اختبلفات الموجات الصوتية ً
الكمي لتجويؼ ما فوؽ الحنجرة في أثناء نطؽ األصوات ٖٗ ،وىذا ما قرره عمماء
والختبلؼ الشكؿ
ّ
األصوات المحدثيف مف َّ
أف األصوات المغوية تتأثر بعضيا ببعض حيف النطؽ ،ويمكف أف تؤثر

يضا ،وعممية التأثّر والتأثير تكوف متفاوتة بيف األصوات،
أصوات كممة في أصوات كممة أخرى أ ً
مما سواه ،ومرد ذلؾ كمو إلى المجاورة بيف األصوات
فمنيا ما ىو سريع التأثر يندمج في غيره أكثر ّ

في الكبلـ المتصؿ

ٖ٘

.

ويظير مف ذلؾ َّ
أف لمصوت المغوي أث اًر في السياؽ العاـ لمنص ،فتحدد الداللة لممفردة

النص ،
المغوي في بنية
الواحدة بترتيب أصواتيا ،فضبلً عف انتظاميا ،وتشكيميا داخؿ السياؽ
ّ
ّ
منفردا  ،واآلخر
وعممية تحديد فاعمية الصوت في البنية ترجعُ إلى أمريف  :األوؿ طبيعة الصوت
ً
الم َش ّكمة لمسمسمة الكبلمية  ،ىذه العممية التفاعمية التواصمية
تفاعمو مع بقية المجموعة الصوتية ُ
بناء عمى تنوعات صوتية في
تُظير معيا الصور الذىنية في السياقات المغوية وسياقات الحاؿً ،
مستوى تناغـ األداء ما يفضي ألو ًانا مف الدالالت المتعددة ،واإليحاءات تبرز قيمة الجماؿ في
العضمي حيف النطؽ
المغوي ،فكمما امتازت البنية برشاقة الحركات واالقتصاد في الجيد
التركيب
ّ
ّ

الصوتي ،لذلؾ تدؿ الكممات السمسة عمى البساطة والنعومة عمى عكس الكممات غير
برز جماليا
ّ
ٖٙ
جيدا عضميِّا ،وبذلؾ ُّ
تدؿ عمى الصعوبة والتعقيد.
السمسة التي تتطمب ً
وىو ما اصطمح العمماء عميو بالتنغيـ في الكبلـ ،الذي يراد بو " ارتفاع الصوت وانخفاضو

ف ي أثناء الكبلـ ،وىو تتابع النغمات الموسيقية أو اإليقاعات في حدث كبلمي " ،ٖٚإذ تنماز العربية
بتنغيـ أصواتيا ،بؿ ُّ
يعد الفيصؿ في فيـ الجممة الواحدة لِ َما لو مف أبعاد داللية ونحوية مؤثرة في
السياؽ نستطيع عف طريقو معرفة نوع االسموب الذي ينتمي إليو الحدث الكبلمي كالخبر أو
االستفياـ أو التقرير أو التعجب  ،وتنضوي تحتو مجموعة مف المصطمحات مثؿ النغمة والمحف

ويفرؽ الصوتيوف بيف النغمة والمحف  ،فالنغمة " تجميؿ الصوت أو تحسينو في القراءة
واإليقاع ُ ،
والغناء عمى لحوف مختمفة في رفع الصوت وخفضو " ، ٖٛوىي عمى أنواع  :النغمة الصاعدة
عموا منيا تمييا النغمة اليابطة
وتعني وجود درجة منخفضة في مقطع أو أكثر تمييا درجة أكثر ً
;3:
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انخفاضا  ،ثـ النغمة المستوية وتعني
وتعني وجود درجة عالية في مقطع أو أكثر تمييا درجة أكثر
ً
وجود عدد مف المقاطع تكوف درجاتيا متحدة ،وقد تكوف ىذه الدرجات قميمة أو متوسطة أو كثيرة.ٖٜ
التنغيمي في الكبلـ إلى عوامؿ عدة ثبتيا الباحثوف بػ " تغيُّر تردد
ويرجع تنوع النمط
ّ
النغمة األساس ،كالحالة الشعورية لممتكمـ  ،والطوؿ ،وزمنو المستغرؽ ،والوقت ،ونوعية الصوت،

صّنفت لغات نغمية أو
والنبر "ٓٗ ،لذلؾ حمؿ التنغيـ
ً
مممحا تمييزيِّا في جميع المغات ،وعمى أساسو ُ
تونية ،بؿ َّ
إف درجة الصوت في ىذه المغات يساعد مف تمييز كممة عف األخرى .أما المحف في

الدراسات الصوتية ،فيو" مجموع النغمات في المجموعة الكبلمية ،أي الترتيب األفقي لمنغمات "ٔٗ.

وقد خمؽ الباري سبحانو وتعالى المنظومة السمعية عند اإلنساف بيذه القدرة العظيمة التي

تتجمى فييا أسمى آيات اإلبداع ،إذ ثبت عمميِّا َّ
أف حاسة السمع تستطيع أف تميز مجموعة كبيرة

جدا مف األصوات ،تقع ضمف دائرة المجاؿ السمعي بمعدالت معينة ُّ
ِّ
لمتردد  ،فيي حاسة ميمة
ّ
ألف اإلنساف يسمع أكثر مما
لتطوير المدركات العقمية والفكرية ،ونموىا ،وتحصيؿ المعمومات؛ ّ
جدا ،وحدة قياسيا الديسيبؿٕٗ ) (Decibelتقع وسط مجاؿ ُّ
أف الفروؽ بينيا قميمة ِّ
يتكمـ ،إال َّ
التردد

مف ( ٓٓ٘ )ٗٓٓٓ -دورة في الثانية وبشدة قدرىا(ٓ٘ ديسيبؿ) ،وبذلؾ تتفاوت أصوات الكبلـ في
قابميتيا عمى اإلدراؾ عند اإلنساف التي يكوف عدد ذبذباتيا مف(ٕٕٓٓ0ٓٓٓ-ذبذبة في الثانية )ٖٗ.

فالرسالة الصوتية تخضع لعوامؿ متعددة ألجؿ اإلفياـ ،وىذه العوامؿ غير إرادية ،وربما ال

يستطيع اإلنساف إدراؾ نمطية حركتيا؛ ألنيا مف أصؿ الخمقة اإلليية ،فمنيا عوامؿ داخمية ذاتية
خاصة بيف طرفي عممية التواصؿ ( المرسؿ ػ المتمقي ) متمثمةً في انشغاؿ المتمقي  ،أو عدـ فيمو
الرسالة ،وربما عدـ اقتناعو بمضموف الرسالة الموجية إليو ،ما يجعؿ عممية التواصؿ ناقصة غير
مكتممة ،وعوامؿ خارجية متعمقة بطبيعة الوسط الناقؿ الذي يعمؿ عمى تغيير الكميات الصوتية

ي )(Architectural acoustics
،فضبلً عف اتجاه الموجات ،وعميو ظير عمـ الصوتيات المعمار ّ
سمبا في المخ
القائـ عمى " أُسس ىندسية عممية مساعدة عمى نقؿ الصوت ،وعزؿ األصوات المؤثرة ً
السمعي ،والسيما التي تتجاوز (ٕٓٓٓٓ0ذبذبة في الثانية) لكونيا تقع فوؽ عتبة السمع"ٗٗ.
والجياز
ّ

مصطمحا ليذه العممية ُع ِرؼ بػ ( درجة الصوت ) ُيراد بو " قوة وتمكيف
ووضع الصوتيوف
ً
وتكوف درجة الصوت عالية إذا كانت الذبذبات سريعة العدد في الثانية الواحدة ،وحينيا يكوف

طرديا مع سرعة الذبذبات وقوتيا أو
وبّيًنا ،فدرجة الصوت تتناسب
ً
اضحا َ
الصوت دقيقًا وو ً
المغوي يت بايف بيف قوة وضعؼ  ،وارتفاع وانخفاض؛ لكونو يخرج مف بيف
ضعفيا"٘ٗ ،والصوت
ّ
الوتريف الصوتييف  ،وىذه الحاالت تقاس عمى عدد الذبذبات ،فكمما زاد عدد االىتزازت في الثانية
زادت َّ
تفاعا  ،فضبلً عف االختبلفات النطقية الناتجة بحسب الفئات
حدة الصوت ،وكاف أكثر ار ً
3;1
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العمرية وباختبلؼ الجنسيف  ،فاإلنساف في مرحمة الطفولة يقترب صوتو مف صوت المرأة في َّ
الحدة
وىما يختمفاف عف الرجؿ ؛ ويعود ذلؾ إلى ِقصر الوتريف الصوتييف ما يؤدي إلى سرعة االىت اززات
في الثانية ،ومع نمو الطفؿ ينتقؿ الصوت إلى القوة والعمؽ و طوؿ الوتريف الصوتييف وقمة عدد

الذبذبات .

ٗٙ

َّ
وحدد العمماء مستويات أربعة لدرجة الصوت في النظاـ الصوتي عند اإلنساف وىي :

الدرجة المنخفضة ،والمتوسطة والعالية  ،والعالية ِّ
جدا. ٗٚ
المحور األول /الدرجة المنخفضة ( ألفاظ الخفاء):
وردت في القرآف الكريـ الفاظٌ

ﱚﱛﱜﱝﱣ "
ّّﱟَُّّّْ
كقولو تعالى" ﭐﱖﱗ ﱘ ﱙ
في وسط مجاؿ السمع ،لكنيا تحتاج

مناسبا لمسياؽ،
دالة عمى انخفاض الصوت  ،موظَّفة توظيفًا
ً
(سورة مريـ  ، )ٜٛ:فاألذف ذات مقدرة عالية عمى االستقباؿ
إلى ٍ
جيد مضاعؼ لتحقؽ عمميا بنحو صحيح عند وجود

نغمات واطئة ِّ
أيضا ،وسبب ذلؾ عدـ قدرة بعض أعضاء العممية السمعية
جدا  ،وربما العالية منيا ً
إنخفاضا .ٗٛ
تفاعا أو
ً
عمى التذبذب عند الترددات المتطرفة ار ً
الرْك ُز) إرادة
ووضح ابف منظور (ت ٔٔٚىػ) في معجمو داللة الركز ،ففي فتح الراء ( َّ
الركز) بكسرىا ،فيي بمعنى الصوت الخفي ،وقيؿ ىو
غرز الشيء بانتصاب كالرمح مثبلً  ،أما ( ّْ

الصوت ليس بالشديد ،أي صوت اإلنساف تسمعو مف بعيد نحو ركز الصائد إذا ناجى كبلبو ،ٜٗ

تحس) معناه
والركز بالفتح في سياؽ اآلية وقوع العذاب عمى أقواـ ظمموا أنفسيـ ،فاالستفياـ ( ىؿ ُّ

يبؽ منيـ شخص يرى  ،وال صوت يسمع؛ ألنيـ أُبيدوا،
النفي ،أي ( ال تحس) لما آتاىـ عذابنا لـ َ
ونسي ذكرىـ ،فبل يخبر عنيـ مخبرٓ٘ ،فدرجة الصوت ىي المقياس الموسيقي  ،تتوقؼ
وأُىمكواُ ،

شدتو أو ارتفاعو عمى بعد األذف مف مصدر الصوت ،فعمى قدر قرب األذف مف ذلؾ المصدر

يكوف وضوح الصوت  ،فضبلً عف سعة االىت اززة ،وىي المسافة بيف الوضع األصمي لمجسـ الميتز
في حالة سكوف وأقصى نقطة يصؿ إلييا الجسـ في ىذه االىت اززة  ،وكمما اتسعت ىذه المسافة كاف

عمو الصوت ووضوحو ٔ٘.

ِ
ات لِ َّمر ْح ََٰم ِف فَ َبل تَ ْس َمعُ ِإ َّال َى ْم ًسا "
َص َو ُ
وجاءت لفظة اليمس في قولو تعالى" َو َخ َش َعت ْاأل ْ
لغوي بمعنى الخفي مف الصوت والوطء واألكؿ ،وقد ىمسوا الكبلـ
(سورة طو )ٔٓٛ:اليمس مفيوـ
ّ
ٕ٘
ىمسا)" نقؿ األقداـ إلى
ىمسا أي الكبلـ الخفي ال يكاد يفيـ  ،قاؿ الفراء( ت ٕٓٚىػ) في (إال ً
ً
ٖ٘
المحشر ،ويقاؿ إنو الصوت الخفي  ،أو صوت أخفاؼ اإلبؿ في سيرىا "  ،ومنو صفة اليمس

لؤلصوات العربية التي تشترؾ بيا مجموعة معينة مف األصوات مقابؿ صفة الجير أي األصوات
المجيورة ،فمع اليمس يجري النفس بسيولة ،بسبب ضعؼ االعتماد عميو ،أي ال يؤدي إلى تذبذب
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الوتريف الصوتييف حيف النطؽ بيا  ،واذا منع الحرؼ النفس أف يجري معو حتى ينقضي االعتماد،
وذلؾ بتذبذب الوتريف الصوتييف حيف النطؽ بو كاف مجيو اًر ٗ٘.

ورأى المفسروف َّ
أف داللة اليمس في اآلية الكريمة تحمؿ أكثر مف وجو ،فقد يكوف المراد

المسموع تخافت الناس فيما بينيـ بكبلـ سري ،ويحتمؿ أف يراد بو صوت األقداـ ،و َّ
أف أصوات

النطؽ ساكنة فبل تسمع لناطؽ منيـ منطقاً إال مف أذف لو الرحمف

٘٘

الناس ثَ َبلثَةَ أَي ٍ
َّ ّْ
َّاـ إِ َّال َرْم ًاز
داال
ووظفت كممة الرمز ً
صوتيا في قولو تعالى" قَ َ
ً
اؿ َآيتُ َؾ أَال تُ َكم َـ َّ َ
" (اؿ عمراف  ،)ٗٔ:فالمفيوـ المغوي لمرمز " تصويت خفي بالمساف كاليمس ،ويكوف بتحريؾ
الشفتيف بكبلـ غير مفيوـ بالمفظ مف غير إبانة بصوت ،إنما ىو إشارة بالشفتيف  ،وقيؿ  :الرمز

إشارة وايماء بالعيف والحاجبيف والفـ".٘ٙ

وبذلؾ اتحدت األلفاظ ( الركز ،واليمس ،والرمز) في خفاء الصوت ،إال أف االختبلؼ وقع

بعيدا أي صوت نطقو  ،فضبلً
في نوعية األداء ،فالركز جاء لممفيوـ مف كبلـ اإلنساف واف كاف ً
عف ذلؾ الموقؼ الذي ذكر فيو وىو مشيد دنيوي تُؤخ ُذ منو الدروس والعبر ،فكـ مف أقواـ كاف ليـ
ونسي ذكرىـ بعد وقوع العذاب ،كأنيـ لـ يخمقوا أصبلً،
ٌ
نصيب في الحياة الدنيا ،ثـ ذىبت أخبارىـُ ،
أما اليمس ،فأُطمؽ عمى الكبلـ غير المفيوـ ،فضبلً عف الموقؼ ،وىو يوـ المحشر إذ األصوات
ساكنة جميعيا ،خاشعة هلل تعالى مف ىوؿ المشيد ،وبذلؾ يصبح الكبلـ العادي غير ٍ
مجد أو عديـ
الفائدة  ،فداللة اليمس لوطء األقداـ مف شدة الخوؼ أقرب مف تخافت الناس فيما بينيـ بكبلـ

خفي ،أما الرمز فاتحد فيو الخفاء مف الصوت غير المفيوـ مع اإلشارة بمغة الجسد بالمفيوـ
الحديث ،وىي لغة تُمثميا ُك ّؿ اإلشا ارت والحركات الجسدية التي يستعمميا الفرد في تواص ِ
مو مع
ُ
إما في ارتباط مع الكبلـ ( المغة)  ،وا ّما مستقمة عنوُ  ،٘ٚوىو حاص ٌؿ أيضاً بيف الناس
اآلخريف ّ ،
واف كاف المتحدث ػ زكريا ( عميو السبلـ) ػ يحمؿ صفة النبوة .

الس ُّر و َّ
َس ُّروا َّ
جو السر بيف
الن ْج َوى " (االنبياء ،)ٖ:النجوى في المغة " ّ
وقولو تعالى" َوأ َ
الن ُ
نجوا أي ساررتو ...معنى النجوى في الكبلـ ما ينفرد بو الجماعة واالثناف ِس ِّار
اثنيف ،يقاؿ :نجوتو ً

ظاىرا"  ،٘ٛتأتي داللة النجوى لمكبلـ الخفي الذي تُناجي بو صاحبؾ كأنؾ ترفعو عف غيره
كاف أو
ً
 ،وأصؿ النجوى في كبلـ العرب الرفعة  ،ومنو النجوة مف األرض ،وسمى اهلل تعالى تكميـ النبي
موسى(عميو السبلـ) مناجاة ،فاخفى الكبلـ عف غيره لتفرده بيذه السمة  ،قاؿ تعالى " ﭐﱁﱂﱃﱄ

ٜ٘
فالسر ما يخفيو المرء مف
السر والنجوى عمى الخفاء ّ ،
ﱅﱆﱇ "(مريـ ، )ٕ٘:وتتحد داللة ّ
كبلـ في نفسو ،فبل ُيطمع عميو الناس ،أما النجوى ،فيي ما تكمموا بو بعضيـ البعض مف طريؽ

السر عمى النجوى مع أنو أعـ لينبئيـ
التناجي ،فالعبلقة بينيما عبلقة عموـ وخصوص  ،تقدـ ّ
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باطّبلعو عمى ما يتناجوف بو مف الكيد والطعف ،أي قائميف بعضيـ لبعض خفية ػ ىؿ ىذا إال بشر
متكمـ ػ يعنوف رسوؿ اهلل (عميو الصبلة والسبلـ )ٓ. ٙ

اإلسبلمي وحدة المجتمع وتماسكو  ،والتناجي آفة مف اآلفات التي تنخر
أكدت تعاليـ الديف
ّ
في جسد األمة ؛ألنو يؤدي إلى سوء الظف باآلخريف ،وىو مف الشيطاف  ،فبل يتناجى اثناف مف

دوف ثالثيما قاؿ النبي محمد (عميو الصبلة والسبلـ )":اذا كنتـ ثبلثة فبل يتناجى اثناف دوف

صاحبيما فإف ذلؾ يحزنو"

ٔٙ

وقد يصؿ األمر إلى التحريـ ،والنيي عاـ عند المالكية والشافعية ،فبل

السر مف دوف إشاعتو ٕ ،ٙوىذا ما أكدتو
يجوز االستماع إلى كبلـ قوـ يتشاوروف  ،كما يجب حفظ ّ
اغمب اآليات القر آنيةٖ.ٙ
المحور الثاني /الدرجة المتوسطة (األلفاظ الضوضائية):
اإلنساني ،أوليا
امؿ تؤثر في درجات الصوت
خمص عمماء الصوت إلى أف ىنالؾ عو َ
ّ
السيطرة عمى اليواء المندفع مف الرئتيف ،وذلؾ مف طريؽ تحديد نسبة ما يندفع منو مع التنفس،

وتنظيمو بحسب اإلرادة  ،ومرونة عضبلت الحنجرة ،فكمما ازدادت مرونتيا كثرت الذبذبات ،وازداد
تأثير عكسيِّا في
الشد فييما ًا
الصوت ِح ّدة  ،فضبلً عف تأثير طوؿ الوتريف الصوتييف ،ونسبة ّ
الصوت ،فكمما طاؿ الوتراف َقمّت الذبذبات ،وترتب عمى ذلؾ عمؽ الصوت ٗ.ٙ
لقد أكدت التجارب الحديثة َّ
أف اإلنساف حينما ينطؽ بمغة ما ضمف جماعة لغوية واحدة ال

يتبع ذلؾ نطؽ األصوات بدرجة صوتية واحدة  ،بؿ َّ
إف بعض المغات ومنيا العربية تيتـ بدرجة

كبيرا؛ بسبب اختبلؼ المعاني ،وتبايف المقاصد ،ناىيؾ عف عدـ وضوح المعنى
الصوت
اىتماما ً
ً
تبعا الختبلؼ درجة الصوت ،وىو ما اصطمح عميو العمماء بالنغمة الموسيقية )،(Musical Tone
ً

٘ٙ
وي َع ُّد د .إبراىيـ أنيس أوؿ مف
وحسف الصوت في القراءة وغيرىا" ُ ،
فالنغمة " َج ْر ُس الكممة ُ
أدخؿ مصطمح النغمة في الدراسات المغوية المعاصرة وسَّماىا ( موسيقى الكبلـ ) فقاؿَّ " :
إف

اإلنساف حيف ينطؽ بمغة ال َيتَّبعُ درجة صوتية واحدة في النطؽ لجميع األصوات ،فاألصوات التي
يتكوف منيا المقطع الواحد تختمؼ في درجة الصوت ،وكذلؾ الكممات قد تختمؼ فييا  ...ويمكف أف
نسمي نظاـ توالي درجات الصوت بالنغمة "  ،ٙٙوبيذا تُقسـ المادة الصوتية لمغة بيف أصوات
موسيقية وىي تمؾ التي تحتوي عمى ذبذبات منتظمة  ،وأصوات ضوضائية أو غير موسيقية وىي

التي ال تممؾ ذبذبة منتظمة.ٙٚ

وورد في القرآف الكريـ ما َّ
دؿ عمى الصوت
الضوضائي غير المنتظـ الذي يسبب إزعاجاً
ّ
ِ
اغض ْ ِ
ِ ِ
ت اْل َح ِم ِ
ير "
ص ْو ُ
لمسامع بقولو تعالى" َوا ْقص ْد في َم ْشيِ َؾ َو ْ ُ
ص ْوتِ َؾ إِ َّف أ َْن َك َر ْاأل ْ
َص َوات لَ َ
ض م ْف َ
منيجا وضعو لقماف الحكيـ عمى شكؿ وصايا البنو  ،منيا
(لقماف ، )ٜٔ:حممت السورة في آياتيا
ً
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ما لو صمة بالعقيدة ،وذلؾ عف طريؽ توحيد اهلل سبحانو وتعالى وعدـ اإلشراؾ بو  ،ومنيا ما
يتصؿ بالعبادات كإقامة الصبلة واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر  ،فضبلً عف التحمي بالخمؽ
القويـ عف طريؽ ترؾ التفاخر و ِ
مجتمعا متماس ًكا
الكبر والرياء ،ومعاممة الناس بالحسنى بما يحقؽ
ً
ومنسجما .
ً
ٙٛ

ضمف وصايا الخمؽ

المغوي ،أي خفض الصوت
وجاء األمر بغض الصوت بمفيومو
ّ
القويـ  ،إذ كانت العرب تفتخر بجيارة الصوت وتمدح بو في الجاىمية ،فأمره باالقتصاد في صوتو
أو خفضو؛ ألنو أوفر لممتكمـ  ،وأبسط لَِن ِ
فس السامع وفيمو  ،ٜٙثـ جاءت الجممة الخبرية بقولو

تعالى " إف أنكر األصوات لصوت الحمير" حاممةً في تركيبيا توكيديف ىماَّ ( :
إف ػ البلـ المزحمقة)،
خبر ابتدائيِّا أي مطمقًا ،وحينما ِّ
إذ ُي ُّ
ألف
عد الخبر المجرد مف التأكيد ًا
يؤكد بتأكيد واحد ُي َّ
سمى طمبيِّا؛ ّ
إنكار لحقيقة الخبر ُع ّزز
السامع كأنو طمب ىذا التأكيد بإنكاره وش ّكو ،فإذا إزداد ىذا الشؾ ،وأصبح ًا
خبر إنكارًيآ ٚوتأتي( َّ
إف) في الجمؿ بمواقع متعددة أىميا التعميؿ ،أي
بمؤكد آخر ،فصار الكبلـ ًا
عمة لما قبميا  ،وكأنيا جواب عف سؤاؿ تضمنتو الجممة التي قبميا ،فإف قيؿ :لماذا ُذكر المانع مف

رفع الصوت ،ولـ ُيذكر المانع مف سرعة المشي في اآلية نفسيا ؟ ألف رفع الصوت يؤذي السامع ،
ويقرع الصماخ ٔ ٚبقوتو وربما يخرؽ الغشاء الذي في داخؿ األذف؛ النتشاره السريع عف اليميف

وعف اليسار ،في حيف َّ
أحدا  ،فالصوت يؤذي آلة السمع  ،وآلة السمع عمى
أف المشي ال يؤذي ً
باب القمب ،والكبلـ ينقؿ مف السمع إلى القمب  ،وال يحدث ذلؾ مع المشي ٕ.ٚ
وأنكر األصوات أقبحيا و أوحشيا ،وىو ما تنكره النفوس و تستوحشو ،ما يؤدي إلى النفور

واشمئزاز النفس ،فأشنع األصوات برفعيا فوؽ الحاجة صوت الحمير  ،والمراد بالحمير ىنا الجنس
لما لو مف العمو المفرط مف غير حاجة ،فينيؽ بصوت أولو زفير و آخره شييؽ  ،فتشبيو الرافعيف

أصواتيـ بالحمير  ،وتمثيؿ أصواتيـ بالنياؽ عمى الرغـ مف إخبلء الكبلـ مف أداة التشبيو وخروجو

مخرج اإلستعارة بنوعيا التصريحي  ،إذ يتفؽ معظـ الببلغييف عمى َّ
أف التشبيو ىو البنية األساس
ّ
المشبو دوف المشبو بو،
لبلستعارة ،وأنيا متحولة عنو ضرورة ،والتشيبو المحذوؼ  :أف ُيذكر ُ
ويسمى استعارة  ،و ىذا االسـ وضع لمفرؽ بينو وبيف التشيبو التاـ  ،واال فكبلىما يجوز أف يطمؽ
عميو اسـ ( التشيبو)ٖ ،ٚمبالغة شديدة في الذـ والتيجيف والشتيمة  ،و إفراط النيي عف ترؾ

الصوتٗ ،ٚفضبلً عف ذلؾ أضيفت كممة ( صوت ) وىي مفرد إلى كممة ( الحمير ) وىي جمع،
مجردا مف الزمف  ،وتجرده عف
فالصوت مصدر والمصدر عند عمماء المغة " ما دؿ عمى الحدث
ً
ٍ
ومرد ذلؾ لوجييف :أحدىما
مقترف بالزمف"٘، ٚ
يميزه عف الفعؿ الذي يدؿ عمى حدث
ّ
الزمف ّ
المصدر يدؿ عمى الكثرة فجاء بمعنى الجمع كما في قولو تعالى " ﱾﱿﲀﲁﲂ ﲃ

"(البقرة ،)ٕٓ:واآلخر معنى الحمير بمعنى الواحد؛ َّ
عما
ألف الواحد في مثؿ ىذا الموضع يؤدي ّ
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المغوي ال يكوف المعنى الذىني نتيجة قياس منطقي صوري،
يؤدي عنو الجمع  ،ٚٙففي االتصاؿ
ّ
معا عف طريؽ التداعي الذىني.ٚٚ
بؿ ىو نتيجة عبلقات ذىنية متنوعة تربط المدركات والمفاىيـ ً

المحور الثالث  :الدرجة العالية والعالية ِّ
جدا ( االلفاظ المؤلمة) :

أثبت البحث العممي الحديث َّ
أف حاسة السمع قادرة عمى إدراؾ معدالت معينة لمتردد

ٚٛ

 ،ليا

حد أدنى وحد أعمى يتبايف بيف ( ٕٓ دورة في الثانية ) إلى ( ٓٓٓ ٕٓ0دورة في الثانية)  ،وكمما

مؤلما ،وربما يؤدي إلى الموت  ،ويحدث ذلؾ
زادت شدة الصوت عمى مقدار معيف أصبح الصوت ً
ألما ِّ
حادا إذا بمغت ( ٓٗٔ ديسيبؿ).ٜٚ
إذا بمغت شدتو ( ٓٔٔ ديسبيؿ)  ،ويسبب ً

ِفي آ َذانِ ِي ْـ
َّب و
وصي ٌ
َ

اء ِف ِ
ّْب ِمف السَّم ِ
َصابِ َعيُ ْـ
ات َوَرْع ٌد َوَب ْر ٌ
يو ظُمُ َم ٌ
ؽ َي ْج َعمُ َ
صي ٍ َ
وف أ َ
قاؿ تعالى " أ َْو َك َ
َ
ِ
ِمف الصَّو ِ
اع ِ
ب
ص ْو ٌ
َ
ؽ َح َذ َر اْل َم ْوت" (البقرة ،)ٜٔ:والصيب في المغة نزوؿ المطر ،فيو َ
َ
ٓٛ
ُّوب  ،وتُ ُّ
عد ىذه اآلية الكريمة المثاؿ الثاني الذي ضربو اهلل سبحانو وتعالى لممنافقيف بعد قولو
صي ٌ
َ
ورِىـ وتَرَكيـ ِفي ظُمُم ٍ
َِّ
ت ما َحولَوُ َذ َى َ َّ ِ
ات َّال
استَ ْوقَ َد َن ًا
ار َفمَ َّما أ َ
تعالى " َمثَمُيُ ْـ َك َمثَ ِؿ الذي ْ
َض َ
ب الموُ بُن ِ ْ َ َ ُ ْ
َ
اء ْ َ ْ
ِ
وف " (سورة البقرة ، )ٔٚ:وجاء حرؼ العطؼ ( أو) لمتخيير ،فالناظر في حاليـ يشبييـ إما
ُي ْبص ُر َ
الم َّ
قدر بػ ( أصحاب ) مف
بحاؿ المستوقد لمنار ّ ،
إما بحاؿ أصحاب الصيب ،وقد ُحذؼ المضاؼ ُ
آني ،ودليؿ ذلؾ قولو تعالى ( يجعموف أصابعيـ) لعمـ أصحاب اإلعراب بأف القرآف كمو
السياؽ القر ّ
كممة واحدة متكاممة االجزاء ومتآلفةٔ،ٛو شبو اهلل سبحانو وتعالى المنافؽ في التمثيؿ األوؿ"

نارا ،واظياره اإليماف باإلضاءة ،وانقطاع انتفاعو بانطفاء النار ...أما التمثيؿ الثاني فقد
بالمستوقد ً
شبو ديف اإلسبلـ بالصيب ألف القموب تحيا بو حياة األرض بالمطر ،وما يتعمؽ بو مف شبو الكفار
بالظممات وما فيو مف الوعد والوعيد بالبرؽ والرعد ،وما يصيب الكفرة مف اإلفزاع والببليا والفتف مف

جية أىؿ اإلسبلـ بالصواعؽ"ٕ.ٛ

ٍ
نارا)
جاء تنكير كممة ( صيب) إرادة نوٍع
معيف مف المطر الشديد اليائؿ مصاحبةً تنكير ( ً
في المثاؿ األوؿ  ،فضبلً عف ذلؾ جاء بمفظة ( السماء ) ُم َع َّرفَةً ،فنفى أف يتصوب مف سماء ،أي
أف َّ
ألف َّ
كؿ أف ٍ
ؽ مف آفاقيا سماء ،كما َّ
مف أفؽ واحد مف بيف سائر اآلفاؽ؛ َّ
كؿ طبقة مف الطباؽ

سماء ٖ.ٛ

التأليفي لآليات
الصوتي واإلنسجاـ
ومف وسائؿ القرآف الكريـ في اختياره ما يحقؽ التناسب
ّ
ّ
القرآنية اعتماده توظيؼ بعض الكممات في صورتيا المفردة في سياقات ،ثـ توظيفيا مرة أخرى في

صورة الجمع في سياقات أخرى  ،وما ذلؾ إال مراعاة لمتمويف الصوتيٗ ٛليذه الكممات  ،فضبلً عف

ذلؾ ما ُيراد مف وراء ىذا التمويف مف توابع داللية وجمالية موظفة في السياؽ  ،فقد وظفت صيغة
الجمع في كممة ( ظممات) لمداللة عمى شدة الظممة ،إذ اجتمع في تكوينيا ظممة الميؿ  ،وظممة
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السحاب  ،وظممة المطر بمعنى أنو غماـ مطبؽ آخذ بآفاؽ السماء ،وفي السياؽ نفسو تُركت لفظتا
(رعد ،وبرؽ) عمى اإلفراد ،والكبلـ يستوجب الجمع ،وذلؾ ألنيما لما كانا في األصؿ مصدريف ،
والمصادر التجمع ُروعي حكـ األصؿ باف ترؾ جمعيما ٘.ٛ

أما قولو تعالى "ويجعموف أصابعيـ في آذانيـ مف الصواعؽ" ،فقد اختمفت داللة الفعؿ (
ٍ
ٍ
صي ََّر
فإما أف يكوف بمعنى خمؽ أو ألقى وعندىا يتعدى لمفعوؿ واحد ،وا ّما أف يكوف بمعنى َ
جعؿ)ّ ،
أو َس َّمى وعند ذلؾ يتعدى إلى مفعوليف ،إذ ُي ُّ
عد مف أفعاؿ المقاربة التي تدخؿ عمى المبتدأ والخبر

ضرب مف المجاز الذي ُيراد بو " المفظ المستعمؿ
لمداللة عمى الشروع بالخبر  ، ٛٙواآلية الكريمة
ٌ
ٍ
ٍ
مانعة مف إرادة المعنى الوضعي "،ٛٚ
لعبلقة مع قرينة
في غير ما وضع لو في اصطبلح التخاطب
وذلؾ مف المثؿ نظير تمثيؿ اهلل تعالى ما أنزؿ بالمنافقيف مف الوعيد في آي كتابو بالصواعؽ ،وىي

جمع صاعقة المراد بيا الصيحة التي يموت َم ْف يسمعيا أو يغشى عميو ،أو ىي الوقعة الشديدة مف
إما الموت مف
الرعد معيا قطعة مف النار ال تمر عمى شيء إال أتت عميو ُييمؾ بيا اهلل ما يشاء ّ

إما باإلحراؽ  ،فالسامع ليذا الصوت يضع األصابع في أُذنو ،والمراد بو األنامؿ رأس
شدة الصوت ّ
مجازا؛ لوجود عبلقة ،وىي السببية ،أي بسبب الصوت
األصبع ،فذكر االسـ العاـ دوف الخاص
ً
المؤلـ وضع أصبعو في أذنو حمايةً ليا  ،فضبلً عف ذلؾ لـ تُ َس ّـ األصابع باسميا كالسبابة مثبلً؛
ألنيا مف السب فكاف اجتنابيا أولى بآداب القرآف الكريـ .ٛٛ

القوي يؤدي إلى الموت ،وىو نوع مف أنواع العذاب هلل سبحانو وتعالى أرسمو
والصوت
ُّ
إلبادة أقو ٍاـ كفرت برسالة األنبياء ،والعمو في الصوت " فعؿ سيكولوجي يتعمؽ بالذاتية ،وعمو

الصوت ىو درجة االرتفاع الصوتي الناتج عف ِّ
الشد والضغط والطاقة النازلة عمى مصدر الصوت،

فكمما زاد اتساع الموجة التي يحمميا الصوت إلى األذف زاد عمو الصوت ،وكمما قؿ االتساع ق ّؿ
عمو الصوت ،فازدياد اتساع الموجة يؤدي إلى ازدياد عمو درجة الصوت ،وبضعؼ الصوت يقؿ
معا ،وكمما كبرت الطاقة وزاد حجميا أدت إلى سعة الذبذبات وعمو الصوت
االتساع والعمو ً
وارتفاعو " ،ٜٛويرتبط عمو الصوت أو انخفاضو بعوامؿ عدة أبرزىا الشدة الناتجة مف سعة الذبذبات
المرتبطة بمقدار الضغط المسمط عمى الرئتيف  ،ومقدار توتر أعضاء النطؽ المشاركة في نطؽ

األصوات  ،وترجع عممية التنوع باألساس إلى الحالة االنفعالية لمشخص ،ومقدار حاجتو إلى رفع

الصوت وخفضو ،وقد تستعمؿ ىذه التنوعات ألغراض لغوية لمتفريؽ بيف الكممات واألحداث

الكبلمية

ٜٓ

 ،أما في القرآف الكريـ ،فقد انصب االىتماـ عمى إذكاء ح اررة الكممة عند العرب ،

وتوىج العبارة في منظار حياتيـ عف طريؽ تحقيؽ موسيقى المفظ في جممو  ،وتناغـ الحروؼ في
تركيبو  ،وتعادؿ الوحدات الصوتية في مقاطعو  ،فاختار لكؿ حالة ألفاظيا الخاصة التي ال يمكف

أف تستبدؿ غيرىا بيا  ،فجاءت األلفاظ متناسبةً مع صورتيا الذىنية ،فضبلً عف داللتيا السمعية
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بما يستمذه السمع وتتقبمو النفس ،إذ َّ
إف لبلستعماؿ المغوي جانبيف :يتصؿ األوؿ بجانب الصحة
المرتبط بالمعنى العرفي القائـ عمى تحقيؽ شروط التركيب الصحيحة ،أما الثاني ،فيو الجماؿ الذي

يتأتى مف المعنى االنطباعي مرتبطًا بحساسية الذات المعبرة والمتمقية ٔ.ٜ

وتبلزمت األلفاظ (الصيحة ،والرجفة ،والصاعقة) في مدلوالتيا عمى الصوت القوي الذي

يؤدي إلى الموت نتيجة تمزؽ أعضاء جسـ اإلنساف عند ورودىا في سياؽ آيات العذاب الشديد،
قاؿ تعالى " إَِّنا أَرسْم َنا عمَ ْي ِيـ ص ْيحةً و ِ
اح َدةً فَ َك ُانوا َكيَ ِش ِيـ اْل ُم ْحتَ ِظ ِر "( القمر ،)ٖٔ :فالصياح بمعنى
َْ َ ْ َ َ َ
ٕٜ
الصوت  ،وقيؿ صوت كؿ شيء إذا اشتد  ،والصيحة العذاب  ،وىذا الصوت القوي يؤدي إلى
َخ َذتْيُ ُـ
الرجفاف في جسـ اإلنساف أو الرجفة التي وردت في سياؽ القرآف الكريـ ،قاؿ تعالى" فَ َك َّذُبوهُ فَأ َ
ِِ
ِ
يف "( العنكبوت، )ٖٚ:أي بمعنى االضطراب الشديد أو الزلزلة ٖ،ٜ
َّ
َص َب ُحوا في َد ِارِى ْـ َجاثم َ
الر ْجفَةُ فَأ ْ

ألف الصوت ىو " أمواج اىت اززية وعندما يتعرض اإلنساف لصوت قوي َّ
جدا بشدة أكثر مف
وذلؾ؛ ّ
(ٕٓٓ ديسيبؿ) يبدأ الجسـ باالىتزاز والرجفاف بسبب األمواج االىت اززية العنيفة"ٗ ،ٜىذه الموجات
تسمى ( الموجات تحت الصوتية) قادرة عمى اختراؽ الجباؿ والجدراف مف دوف التأثير فييا ،ولكنيا

تسبب الموت لئلنساف  ،وىي قادرة عمى االنتقاؿ لمسافات طويمة مف دوف أف تفقد قوتيا  ،وما زاد
مف تأثيرىا وجود أولئؾ األقواـ ػ قوـ ثمود ،وقوـ مديف ،وأصحاب القرية ػ في فجوات الجباؿ لما

تسببو ىذه األماكف مف رنيف وصدى ليذا الصوت القوي٘.ٜ

ونتيجة ذلؾ أصبحوا كاليشيـ المحتظر وىو " الشجر البالي الذي تيشـ حتى ذرتو الرياح

ىشيما "،ٜٙ
رطبا فيبس
والمعنى أَنيـ صاروا كيبس الشجر إذا تحطـ ،والعرب تُ َس ّمي كؿ شيء كاف ً
ً
فضبلً عف ذلؾ يسبب الصوت القوي الصعؽ والحرائؽ ما َعب ََّر عنو القرآف الكريـ بالصاعقة وىي"
نار تسقط مف السماء في رعد شديد والصاعقة صيحة العذاب"  ،ٜٚوقاؿ تعالى "

ﭐﲳﲴﲵﲶ ﲷﲸ ﲹ "( فصمت ،)ٔٚ:فعندما يتعرض جسـ اإلنساف لترددات صوتية
عالية فوؽ سمعية ترتفع ح اررة الجسد ثـ يبدأ باالحتراؽ بسبب موجات الضغط العالية التي تسخف

اليواء مف حولو ما يؤدي إلى ظيور فقاعات  ،وجروح دقيقة ،ويبدأ النسيج العضمي بالتمزؽ.ٜٛ

وحينما يتصاعد الحدث يحتاج إلى طاقة تعبيرية أكبر  ،وداللة أعمؽ لكي يكوف قر ًيبا لمفيـ
ظا ،ثـ اختار أصواتيا بما يتناسب مع أصدائيا  ،واستوحى
واإلفياـ  ،فقد استعمؿ القرآف الكريـ ألفا ً

داللتيا مف جنس صياغتيا ،فضبلً عف اإلغراؽ في مد الصوت وتشديده  ،فتدرؾ مف داللتيا
الصوتية أىميتيا وأحقيتيا بالتأمؿ والتفكير

ٜٜ

.

اء ِت الص َّ
َّاخةُ "(عبس ،)ٖٖ:فيي تستدعي
ووردت لفظة (الصاخة) في قولو تعالى " فَِإ َذا َج َ
نسبة عالية مف الضغط الصوتي ،واألداء الجيوري لسماع رنتيا  ،والصاخة ىي" الصيحة التي
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ص ُّميا فبل تسمع"ٓٓٔ ،فنرى تبلزـ الشدة الصوتية مع الشدة
تصخ األسماع أي تَ ُ
تكوف فييا القيامة ُ
الداللية ،أي الصوت مع المعنى الحقيقي إشارة إلى يوـ القيامة ،ما استمزـ النظر في حيثيات

مما يكتنفو مف الغموض ،ما
الموقؼ ،ومراجعة اإلنساف أعمالو
ً
تحسبا ليوؿ ىذا اليوـ عمى الرغـ ّ
جعؿ الوجداف يتفاعؿ متر ًقبا األحداث ،والمفاجآت  ،والنتائج غير المدركة .

ُي ُّ
مؤلـ لئلنساف إذ يتدرج األلـ مع تدرج الصوت  ،فعندما يصؿ إلى
الصوت
عد
ُّ
ُ
القوي ٌ
(ٕٓٔ ديسيبؿ) تتعرض األذف آلالـ واضحة  ،وعند (ٓٗٔديسيبؿ) تنفجر طبمة األذف  ،وفي
(ٓ٘ٔ ديسيبؿ) يبدأ القفص الصدري باالىتزاز ،فيتعرض اإلنساف لمغثياف والسعاؿ الحاد وضيؽ في
التنفس  ،أما إذا وصؿ إلى (ٕٓٓ ديسيبؿ) فتنفجر الرئتيف مسببةً الوفاة

الخاتمة:

ٔٓٔ

.

النفسي عند اإلنساف يقوـ عمى أساس نزعات نفسية مختمفة ،فضبلً عف اختبلؼ
 التعبير
ّ
المفظي الذي يتغير بتغير نظرة األفراد لؤلشياء والمفاىيـ ،ومدى استجابتيـ لممعاني
السموؾ
ّ
المفظي.
بذلؾ ينشأ االختبلؼ
ّ

 نظاـ الذاكرة لدى اإلنساف ينماز بقدر كبير مف تنوع العمميات التي يتضمنيا إذ تتولى بعض
ىذه العمميات تسجيؿ التفاصيؿ الدقيقة لمصور الحسية لمدة طويمة تمكف اإلنساف مف تحديد

األصوات والمرئيات واإلحساسات األخرى المختمفة وتصنيفيا.

 إف عممية التخزيف المعموماتي الذي تمارسو الذاكرة البشرية لمفونيمات المغوية يخضع لحالة مف

بناء عمى الندرة والقمة والكثرة ،والمغة اإلنسانية قائمة عمى مجموعة مف
التدرج النسبي ً
ار مف
تعرضا لمتغيير مف تمؾ األقؿ تكرًا
ار في االستعماؿ تكوف أكثر
األصوات ،فاألكثر تكرًا
ً

لدف مستعممي المغة.

 لمصوت المغوي أثر في السياؽ العاـ لمنص فتتحدد الداللة لممفردة الواحدة بترتيب أصواتيا،
فضبلً عف انتظاميا وتشكيميا داخؿ السياؽ المغوي في بنية النص.
ُ ي َّ
عد الصوت عند اإلنساف عبلمة دالة عميو تختمؼ مف شخص إلى آخر ،تحكمو ضوابط
أساسية منيا :العمر ،إذ تتصاعد درجة الصوت كمما تقدـ اإلنساف بالعمر ،فصوت الصغير
يختمؼ عف كبير ،وكذلؾ الجنس ،فصوت المرأة يختمؼ عف صوت الرجؿ ،إذ ىو بمثابة

بصمة األصابع ،فضبلً عف ذلؾ تتناسب درجة الصوت طردياً مع سرعة الذبذبات وقوتيا

وضعفيا.

 تختمؼ الموجات الصوتية بعوامؿ عدة :مصدر الصوت المغوي ،ونوعية الحركة االىت اززية،
وعدد ُّ
ترددات كؿ موجة ومقدار طاقتيا وتوزيعيا ،فترتبط درجة الصوت وشدتيا بالموجة

الصوتية ومكوناتيا.
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 تتأثر درجة الصوت البشري بمجموعة مف العوامؿ ،أىميا التحكـ في اليواء المندفع مف
عكسيا
تأثير
الرئتيف ،ومرونة عضبلت الحنجرة ،فضبلً عف طوؿ الوتريف الصوتييف وتأثيرىما ًا
ً
في الصوت ،وىي تتناسب طرديِّا مع سرعة الذبذبات ،وقوتيا أو ضعفيا.
إف العممية اإلرسالية المعتمدة بيف المتكمـ والمتمقي بحد ذاتيا قائمة عمى القدرة في مراعاة
ّ 
الحالة النفسية واالجتماعية لممستقبؿ ،مثمما يقاؿ لكؿ مقاـ مقاؿ.
 التوافؽ التاـ بيف اليندسة اإليقاعية واليندسة الشكمية آلي القرآف الكريـ .

 حاسة السمع ميمة لتطوير المدركات العقمية والفكرية ونموىا وتحصيؿ المعمومات عمى أساس
أف اإلنساف يسمع أكثر مما يتكمـ .

 اتحاد مجموعة مف األلفاظ في الداللة عمى درجة صوتية واحدة إال أف االختبلؼ يكمف في
طريقة األداء وذلؾ الختبلؼ الحدث الذي جاءت مف أجمو.

 مف وسائؿ القرآف الكريـ في اختياره ما يحقؽ التناسب الصوتي واإلنسجاـ التأليفي لآليات
القرآنية اعتماد توظيؼ بعض الكممات في صورتيا المفردة في سياقات ثـ توظيفيا مرة أخرى

في صورتيا الجمعية في سياقات أخرى مراعاة لمتمويف الصوتي.
الهوامش والمصادر:

ٔ ٕ٠ظه :اٌٍّؼ١اخ اٌؼهت١ح ف ٟاٛٔ٤اخ اٌٍغ٠ٛح ٌ،ؼاق تٍٕاٌ ،ٟػاٌُ اٌىرة اٌؽك٠س ،ا٤نقْ 31ْ ، َ3102 ،
ٕ اٌّكـً إٌ ٝػٍُ اٛٔ٤اخ اٌؼهت١ح ،غأُ لكٚن ٞاٌؽّكِّٕٛ ،ناخ اٌّعّغ اٌؼٍّ32ْ ، َ3113 ،ٟ
ٖ ٕ٠ظه :اٌرؽٛالخ إٌٛذ١ح ٚاٌكالٌ١ح ف ٟاٌّثأ ٟاإلفهاق٠ح ٌ ،ؼاق تٍٕاٌ ،ٟػاٌُ اٌىرة اٌؽك٠س ،ا٤نقْ ، 0ْ، َ3103 ،
ٚػٍُ اٌٍغح إٌفٍ ٟت ٓ١ا٤قت١اخ اٌٍٍأ١ح ٚاٌكناٌاخ إٌفٍ١ح ،ػى٠ى وؼٛاي ِ،عٍح وٍ١ح ا٢قاب ٚاٌؼٍ َٛاإلٍٔأ١ح ٚاالظرّاػ١ح ،
ظاِؼح ِؽّك ـٕ١ه  ،اٌعىائه  ،اٌؼكق اٌٍاتغ َ3101 ،
ٗ االٔرثاٖ ػٍّ١ح ٚظ١ف١ح ف ٟاٌؽ١اج اٌؼمٍ١ح ذم َٛترٛظِ ٗ١ؼٛن اٌفهق ٔؽ ٛاٌّٛلف اٌٍٍٛو ٟوىً  ،ػٍُ إٌفً اٌّؼهف ٟاٌّؼأه ،
أٔٛن ِؽّك اٌّهلاِ ، ٞٚىرثح أ٤عٍ ٛإٌّه٠ح  ،اٌما٘هج 28 ْ، َ 3،3112ٚ ،ـ22
٘ إٌّكن ٔفٍٗ
 ٙقناٌح إٌٛخ اٌٍغ ،ٞٛأؼّك ِفران ػّه ،ػاٌُ اٌىرة ،اٌما٘هج 410ْ ،4ٚ ،
 ٚاٌّكـً إٌ ٝاٛٔ٤اخ اٌؼهت١ح042ْ ،
ٕ٠ ٛظه :ػٍُ اٛٔ٤اخ 585ْ ،
ٕ٠ ٜظه :ػٍُ اٌٍغح إٌفٍ ٟت ٓ١ا٤قت١اخ اٌٍٍأ١ح ٚاٌكناٌاخ إٌفٍ١ح
ٓٔ ٕ٠ظه :ػٍُ اٛٔ٤اخ ،وّاي تّه ،قان غه٠ة ،اٌما٘هج 28ْ ، َ3111،ـ43
ٔٔ ٕ٠ظه :ػٍُ إٌفً اٌّؼهف ٟاٌّؼأه 060 ْ ،
ٕٔ ا٤فؼاي اإلٔعاو٠ح ف ٟاٌؼهت١ح اٌّؼأهج قناٌح قالٌ١ح ِٚؼعُ ٌ١ال، ٟػٍِ ٟؽّٛق ؼعِ ،ٟىرثح ا٢قاب
،اٌما٘هج33ْ،َ3101،
ٖٔ ٕ٠ظه :ػٍُ اٌكالٌح أِٚ ٌٗٛثاؼصٗ ف ٟاٌرهاز اٌؼهتِٕ ،ٟمٛن ػثك اٌعٍِّٕٛ ،ً١ناخ إذؽاق اٌىراب اٌؼهب ،قِّك،َ3110 ،
ْ330
ٗٔ ٕ٠ظ ه :ذعٍ١اخ ٔظه٠ح اٌؽكز اٌٍغ ٞٛت ٓ١اٌرأٌٚ ً١اٌٙث ٛإٌّٙع،ًٌٙ ٍٝ١ٌ، ٟتؽس ِّٕٛن ف ٟوٍ١ح ا٢قاب ٚاٌٍغاخ
،ظاِؼح ِؽّك ـٙ١ه،تٍىهج ،اٌعىائه3ْ ،
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٘ٔ ٕ٠ظه :ػٍُ اٌكالٌح أِٚ ٌٗٛثاؼصٗ ْٚ ، 306ػٍُ اٛٔ٤اخ 585ْ ،
 ٔٙاٌفٕائٓ ،اتٓ ظٕ ،ٟذؽكِ :ؽّك ػٍ ٟإٌعان ،قان اٌٙكٌٍ ٜطثاػح ،ت١هٚخ22 /0 ،
 ٔٚتالغح إٌٍٛب االٌرفاخ ف ٟاٌمهآْ اٌىهٚ ُ٠أٌهانٖ ِ،ه٘ ُ٠ثاي،نٌاٌح ِاظٍر١ه ،وٍ١ح ا٢قاب ٚاٌٍغاخ ،ظاِؼح لأكٞ
ِهتاغ ،اٌعىائه 8ْ،َ3105
 ٔٛوم ٌٗٛذؼاٌ ٝفٌٛ ٟنج ٛ٘ٚ،20:ًٔٛ٠قٚ،31:إٌؽًٚ،82:اإلٌهاء26:
ٕ٠ ٜٔظه :ذفٍ١ه أت ٟاٌٍؼٛق اٌٍّّ ٝإنِاق اٌؼمً اٌٍٍ ُ١إٌِ ٝىا٠ا اٌمهآْ اٌىه، ُ٠أت ٛاٌٍؼٛق ِؽّك تٓ ِؽّك اٌؼّاق،ٞقان
إؼ١اء اٌرهاز اٌؼهت ، ٟت١هٚخ ،ضٚ ، 345ْ/3ػٍُ إٌفً اٌّؼهف ٟاٌّؼأه004ْ ،
ٕٓ ٕ٠ظهٌٍ :اْ اٌؼهب ِ ،اقج (ٌّغ) ،ض063ْ، 2
ٕٔ ذفٍ١ه اٌثؽه اٌّؽ ، ٛ١اتٓ ؼ١اْ اإلٔكٌٍ(ٟخ٘845/ـ)،ذؽك:ػاقي أؼّك ػثك اٌّٛظٛق ٚآـه،ْٚقان اٌىرة
اٌؼٍّ١حٌ،ثٕاْ414 /8،َ0992،
ٕٕ اٌرٕٛن اٌٍغ ٞٛػٕك ا ، ٓ١١ٌٛٔ٤اٌٍ١ك أؼّك ػثك اٌغفانِ ،ىرثاخ ػىاظ ٌٍّٕه ٚاٌرٛو٠غ20ْ،َ0920،
ٖٕ ٕ٠ظه :ذفٍ١ه اٌطثه( ٞظاِغ اٌث١اْ ػٓ ذأ ً٠ٚاٌمهآْ ) ٤ت ٟظؼفه تٓ ظه٠ه اٌطثه(ٞذٗ٘201ـ) ،ذؽك :ػثك هللا تٓ ػثك
اٌّؽٍٓ اٌرهوِ ،ٟهوى اٌثؽٛز ٚاٌكناٌاخ اٌؼهت١ح ٚاالٌالِ١ح ،قان ٘عهٚ ،024 /31 ،ذفٍ١ه اٌثغِ( ٞٛؼاٌُ اٌرٕى )ً٠أتٛ
ِؽّك تٓ ٌؼٛق اٌثغ( ٞٛخ٘506ـ) ،ذؽكِ :ؽّك ػثك هللا إٌّه ٚآـه، ْٚقان ١ٚثح ٌٍّٕه ٚاٌرٛو٠غ ،اٌه٠اٖ٘0402 ،ـ /8 ،
414 /8
ٚ ،002ذفٍ١ه اٌثؽه اٌّؽ،ٛ١
ٕٗ ٕ٠ظه :اٌّكـً إٌ ٝػٍُ اٛٔ٤اخ اٌؼهت١حٚ ، 02ْ ،اٌرهذ١ة ٚاٌّراتؼح ( تؽس ف ٟاٛٔ٤ي اٌثالغ١ح ٚا٤تؼاق اٌكالٌ١ح فٟ
اٌمهآْ اٌىه )ُ٠أِ١ه فاً٘ ٌؼك ،ػاٌُ اٌىرة اٌؽك٠س ،ا٤نقْٚ ،62 ْ ،َ3100 ،اٌٍّؼ١اخ اٌؼهت١ح30ْ ،
ٕ٘ ٕ٠ظه :اٌٍّؼ١اخ اٌؼهت١حٚ ،3ْ ،قناٌح إٌٛخ اٌٍغ002ْ ،ٞٛ
ٕ٠ ٕٙظه :اٌّكـً إٌ ٝػٍُ اٛٔ٤اخ اٌٍغ٠ٛح59ْ ،ـ61
ٕ٠ ٕٚظه :اٌٍّؼ١اخ اٌؼهت١حٚ ،58ْ ،قناٌح إٌٛخ اٌٍغ20ْ ،ٞٛ
ٕ٠ ٕٛظه :اٛٔ٤اخ اٌٍغ٠ٛح ،9ْ ،اٌّكـً إٌ ٝػٍُ اٛٔ٤اخ348ْ ،
ٕ٠ ٕٜظه :اٌٍّؼ١اخ اٌؼهت١ح62ْ ،ـ85
ٖٓ ٌِٛٛػح ٚوث١١ك٠ا
ٖٔ تالغح اٌىٍّح ف ٟاٌرؼث١ه اٌمهآٔ ،ٟفاً٘ اٌٍاِهائِ ، ٟهوح اٌؼاذه ٌٕٕاػح اٌىراب  ،اٌما٘هج 4ْ ،َ3116 ،3ٚ ،
ٕٖ ظّاٌ١اخ إٌٙكٌح إٌٛذ١ح اإل٠ماػ١ح ف ٟإٌٓ اٌّؼه ٞت ٓ١اٌصثاخ ٚاٌرغ١هِ ،هذك ػثك اٌهؼّٓ ِثهٚن  ،قان إٌّه
ٌٍعاِؼاخ  ،اٌما٘هج 04ْ ،َ3101
ٖٖ ػٍُ اٛٔ٤اخ49ْ،
ٖٗ ٕ٠ظه :قناٌح إٌٛخ اٌٍغ26ْ ،ٞٛـ28
ٖ٘ ٕ٠ظه  :اٌّكـً إٌ ٝاٛٔ٤اخ اٌؼهت١ح094ْ ،ـ095
ٕ٠ ٖٙظه  :اٌرهذ١ة ٚاٌّراتؼح62ْ ،ـ64
 ٖٚاٌّكـً إٌ ٝاٛٔ٤اخ اٌؼهت١حْ ْ356ـ358
ِ ٖٛؼعُ إٌٛذ١اخ  ،نِ١ك ػثك اٌهؼّٓ اٌؼث١كِ ، ٞهوى اٌثؽٛز ٚاٌكناٌاخ االٌالِ١ح  ،قٛ٠اْ اٌٛلف إٌٍ،َ3118 ، ٟ
ْ310
ٕ٠ ٖٜظه :اٌّكـً إٌ ٝاٛٔ٤اخ اٌؼهت١ح352ْ ،
ٓٗ ِؼعُ إٌٛذ١اخ313 ْ ،
ٔٗ اٌّكـً إٌ ٝاٛٔ٤اخ اٌؼهت١ح358ْ ،
ٕٗ ٚؼكج ٌٛغانذ١ّ١ح ذؼط ٟإٌٍثح ت ٓ١وّ١ر ٓ١ف١ى٠ائ١رِ ٓ١صً اٌمكنج أ ٚاٌّكجٚ ،لٌه تإٌٍثح اٌ ٝلّ١ح ػ١ان٠ح ذٍرؼًّ فٟ
إٌٛخ ٚاالٌىره١ٔٚاخ،ػُهفد تٙما االٌُ ٍٔثح اٌ ٝاٌّفرهع االٌىرٍٕك ٞاٌىٍٕكنظها٘اَ تً (  0246ـ ٌِٛٛ .)0933ػح
ٚوث١ك٠ا
ٖٗ ٕ٠ظه :قناٌح إٌٛخ اٌٍغ51 ْ ،ٞٛـ50
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ٗٗ اٌٍّؼ١اخ اٌؼهت١ح82ْ ،
٘ٗ إٌّكن ٔفٍٗ55ْ ،ـ56
ٕ٠ ٗٙظه ِ :ؼعُ إٌٛذ١اخ93ْ ،ـ92
ٕ٠ ٗٚظه  :اٌرّى ً١إٌٛذ ٟف ٟاٌٍغح اٌؼهت١ح فٌٛٛٔٛظ١ا اٌؼهت١ح ٌٍّ ،اْ ؼٍٓ اٌؼأ ،ٟذهظّح٠ :اٌه اٌّالغ  ،إٌاق ٞا٤قتٟ
اٌصماف ،ٟاٌٍؼٛق٠ح 040 ْ،َ0922 ،ـ 043
ٕ٠ ٗٛظه  :قناٌح إٌٛخ اٌٍغ 49 ْ ،ٞٛـ 51
ٕ٠ ٜٗظه:اٌّفٕٓ  ،اتٓ ٌ١كٖ (خ ٘452ـ)،ذؽك:ػثك اٌؽّ١ك أؼّك ٕ٘كا،ٞٚقان اٌىرة اٌؼٍّ١ح ،ت١هٚخ،َ3115،اٌٍفه اٌصأٟ
 ،تاب اٌفٕاؼح ٌٍ ،511ْ،اْ اٌؼهبِ ،اقج( نوى) ،ض . 255 ْ ، 5
ٓ٘ ٕ٠ظه  :ذفٍ١ه اٌطثه648 /05 ،ٞـ  ، 649ذفٍ١ه اٌثغ ،352 /5 ،ٞٛذفٍ١ه اٌثؽه اٌّؽ319 /6 ،ٛ١
ٔ٘ ٕ٠ظه  :اٛٔ٤اخ اٌٍغ٠ٛح9ْ ،
ٕ٘ ٕ٠ظه ٌٍ :اْ اٌؼهبِ ،اقج (ًّ٘)351 /6 ،
ٖ٘ ِؼأ ٟاٌمهآٌٍْ :فهاء(خ ٘318ـ)  ،اػرٕ ٝتٗ فاذٓ ِؽّك ـٍ ، ً١قان إؼ١اء اٌرهاز اٌؼهت ، ٟت١هٚخ 062 /3 ،َ3112 ،
ٗ٘ ٕ٠ظه  :اٌّكـً إٌ ٝػٍُ أٔٛاخ اٌؼهت١حِ ،013ْ ،ثاؼس ف ٟػٍُ اٌٍغح ِٕٚا٘ط اٌثؽس اٌٍغ006 ْ ،ٞٛ
٘٘ ٕ٠ظه :ذفٍ١ه اٌطثه068 /06 ،ٞـ  ، 069ذفٍ١ه اٌثؽه اٌّؽ361 /6، ٛ١
ٌٍ ٘ٙاْ اٌؼهبِ ،اقج (نِى)256 /5 ،
 ٘ٚاٌرٛأً اإلٍٔأ ٟقناٌح ٌٍأ١ح  ،قِ .ؽّك إٌّاػ ٍٟ١ػٍ ، ٞٛقان اٌىٕٛو اٌّؼهفح  ،االنقْ 64 ْ، َ3102 ،
ٌٍ ٘ٛاْ اٌؼهبِ ،اقج( ٔعا)212 /05 ،ـ219
 ٜ٘اٌّؼعُ اٌِ، ٛ١ٌٛاقج ( ٔع940/3،)ٛ
ٕٓ٠ ٙظه :نٚغ اٌّؼأ ٟف ٟذفٍ١ه اٌمهآْ اٌؼظٚ ُ١اٌٍثغ اٌّصأ( ٌٌٟٛ٣ٌ، ٟخ٘0381ـ) ،قان إؼ١اء اٌرهاز اٌؼهت، ٟت١هٚخ ض
ٚ،014/35ذفٍ١ه اٌرؽه٠ه ٚاٌرٕ٠ٛه ِ،ؽّك اٌطا٘ه اتٓ ػاِٛن (خ، )َ0982اٌكان اٌر١ٍٔٛح ٌٍّٕه ،َ0924،ض384/01
ٔٔ ٙؽ١ػ ٍٍُِ  ٍٍُِ ،تٓ اٌؽعاض إٌٍ١اتٛن( ٞخ٘360ـ) قان اٌىرة اٌؼٍّ١ح  ،ت١هٚخ، َ3112 ،2ٚ ،وراب اٌٍالَ،تاب
ذؽهِٕ ُ٠اظاج االشٕ ٓ١ق ْٚاٌصاٌس تغ١ه ن٘اٖ  ،نلُ اٌؽك٠س262ْ،3024
ٕ ٙذ١ٍ١ه اٌؼٍ ٟاٌمك٠ه الـرٕان اتٓ وص١ه ،اـرٕهٖ ٚػٍك ػٍِ :ٗ١ؽّك ٍٔ١ة اٌهفاػِ ،ٟىرثح اٌّؼانف ،
اٌه٠اٖٚ232 /4ْ،َ0929،ا٤قاب اٌّهػ١ح :ػثك هللا تٓ ِفٍػ اٌّمكٌ(ٟخ٘862/ـ) ،ذؽك ِؼ١ة االنٔؤ ، ٚٚػّه اٌم١اَ
ِ،ؤٌٍح اٌهٌاٌح ،ت١هٚخ356 /3 ْ ،َ0999 ،2ٚ ،
ٖٕ٠ ٙظهٌفظح إٌع ٜٛفٌٛ( ٟنجاٌثمهج 325:ـ ،348إٌٍاء ،004:اٌرٛتحٌٛ٠ ،82:ف  ،21:اٌ٤هاء،63 :ٗٚ ،48 :
أ٤ث١اء،2:اٌىـهف،21:اٌّعاقٌح 8:ـ03 ،01ـ.02
ٕٗ٠ ٙظه  :اٛٔ٤اخ اٌٍغ٠ٛح  ،اتها٘ ُ١أِٔ ، ً١ىرثح أ٤عٍ ٛإٌّه٠ح 03 ْ،َ0999 ،
ٌٍ٘ ٙاْ اٌؼهبِ :اقج( ٔغُ)591 /03 ،
١ٌِٛ ٙٙم ٝاٌىالَ ٕ٠ظه  :إٌغّح ف ٟاٌٍغح اٌؼهت١ح ِٙ ،هواق واًِ ٌؼ١ك ِ ،عٍح ظاِؼح قِّك  ،اٌّعٍك ٍِ ، 38ؽك ،
465 ْ،َ3100
 ٙٚقناٌح إٌٛخ اٌٍغ22 ،ٞٛ
ٕ٠ ٙٛظه ٌٍ :اْ اٌؼهب ِاقج( غ098 /8، )ٗٙ
ٕ٠ ٜٙظه  :ذفٍ١ه اٌطثه ، 564 /02 ،ٞاٌثؽه اٌّؽ024 /8، ٛ١
ٕٓ٠ٚظه  :أٌٍٛب اٌرٛو١ك ف ٟاٌمهآْ اٌىهِ ، ُ٠ؽّك ؼٍ ٓ١أت ٛاٌفرٛغ ِ ،ىرثح ٌثٕاْ 023ْ ،َ0995 ،
ٔ ٚإٌّاؾ ِّ :غ ا٤لْ ٌ ٛ٘ٚائً قٕ٘ٚ ٟظ١فرٗ ؼّا٠ح ا٤لْ ِٓ اٌثىره٠ا ٚاٌفطه٠اخ ذفهوٖ اٌغكق اٌّّؼ١ح اٌر ٟذمغ ف ٟاٌصٍس
اٌفانظ ِٓ ٟا٤لْ اٌفانظ١ح ٌِٛٛ .ػح ٠ٚىث١١ك٠ا
ٕٕ٠ ٚظه :إػهاب اٌمهآْ اٌىهٚ ُ٠ت١أٗ ِ ،ؽ ٟ١اٌك ٓ٠قن ، ُ٠ٚقان اإلنِاق ٌٍّؤ ْٚاٌعاِؼ١ح ٌٛ ،ن٠ا /6 ،َ3100 ،00ٚ ،
 ،94أٌٍٛب اٌرٛو١ك ف ٟاٌمهآْ اٌىه022، ُ٠
ٖٕ٠ ٚظه:اٌثالغح اٌؼهت١ح لِهاءج اـهِ ، ٜؽّك ػثك اٌّطٍة ِ،ىرثح ٌثٕاْ ٔاِه025ْ ،َ0998 ، ْٚـ 026
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ٕٗ٠ ٚظه  :ذفٍ١ه اٌىّاف ػٓ ؼمائك غٛاِٗ اٌرٕى ، ً٠اٌىِفّه( ٞخ٘522ـ)  ،قان اٌىراب اٌؼهت ، ٟت١هٚخ،2ٚ ،
٘0418ـ 492 /2 ،
٘ ٚاٌّٙمب ف ٟػٍُ اٌرٕه٠ف ٘ ،اُِ ِ ٗٚالَ ٔ ٚالغ ِٙك ٞاٌفهٚ، ٌٟٛٚوانج اٌرؼٍ ُ١اٌؼاٌ ،ٟوٍ١ح اٌرهت١ح اتٓ نِك  ،قٚ
 ،قخ 315 ْ ،
ٕ٠ ٚٙظه :ذفٍ١ه اٌطثه ، 565/02 ،ٞإػهاب اٌمهآْ اٌىهٚ ُ٠ت١أٗ95 /6 ،ـ96
ٕ٠ ٚٚظه :اظرٙاقاخ ٌغ٠ٛح  ،ق.ذّاَ ؼٍاْ ،ػاٌُ اٌىرة ،اٌما٘هج062ْ ، َ3118 ،
ُ٠ ٚٛهاق تاٌرهقق " اٌرهق٠ك تّف ِٗٛٙاٌٍغ ٛ٘ ٞٛإػاقج ٚذىهان ٚف ٟاٌّعاي إٌٛذ ٛ٘ ٟػثانج ػٓ ػكق اٌمتمتاخ اٌرٕ٠ ٟرعٙا
ِٕكن إٌٛخ ف ٟاٌصأ١ح ٘ٚما اٌؼكق ِٓ اٌمتمتاخ ٠هذث ٛتمٛج اٌمتمتح أ٘ ٚؼفٙا " اٌٍّؼ١اخ اٌؼهت١ح55 ْ ،ـ56
ٕ٠ ٜٚظه :قناٌح إٌٛخ اٌٍغ49 ْ ،ٞٛ
ٕٓ٠ ٛظه ٌٍ :اْ اٌؼهبِ ،اقج (ٔٛب)524 /0 ،
ٕٔ٠ ٛظه  :إػهاب اٌمهآْ اٌىهٚ ُ٠ت١أٗ ،59 /0 ،اٌفطاب اٌمهآٔ ٟقناٌح ف ٟاٌؼاللح ت ٓ١إٌٓ ٚاٌٍ١اق  ،ـٍٛق اٌؼّٛي ،ػاٌُ
اٌىرة اٌؽك٠س ا٤نقْ 255 ْ ،َ3112 ،
ٕ ٛاٌىّاف29 /0 ،
ٖ ٛإٌّكن ٔفٍٗ
ٗ ٛاٌرٍ ٓ٠ٛإٌٛذ " :(Coloration of sound) ٟظا٘هج ذؤشه ػٍٛ٘ٚ ٝغ اٌىالَ ـأح فٌّ ٟاع تؼٗ اٌرهققاخ اٌٍّؼ١ح
ٚذرٌٛك تٍثة اٌفهق اٌىِٕ ٟتٌّ ٓ١اع اِٛ٤اض اٌّثاٌهج ِٓ ِٕكن إٌٛخ ٚاِٛ٤اض إٌّؼىٍح اٌّثىهج ِٓ ظكناْ اٌماػح أٚ
ٌمفٙا " ٕ٠ظه :اـر١ان ا٤تؼاق اٌّفٍٙح ٌٍماػاخ اٌىالِ١ح ِٓ اٌ٤اٌ١ة اٌّؼّان٠ح ٌٍٛٔٛي إٌ ٝاٌرّٕ ُ١إٌٛذ ٟاٌّصأٌ ، ٟكاء
ٔؼّاْ ِع١ك ،تؽس ِّٕٛن  ،اٌّؼٙك اٌرمٕ ، ٟاالٔثان  ِٓ ،َ3103 ،اٌّمكِح
ٕ٘٠ ٛظه :اٌىّاف ٚ ، 40 /0،إػهاب اٌمهآْ اٌىهٚ ُ٠ت١أٗ63 /0 ،
ٕ٠ ٛٙظه :اٌثؽه اٌّؽ331 /0 ،ٛ١
 ٛٚظٛا٘ه اٌثالغح ف ٟاٌّؼأٚ ٟاٌث١اْ ٚاٌثك٠غ  ،أؼّك اٌٙاِّ ،ٟاٌّىرثح اٌرعان٠ح اٌىثهِٕ ، ٜه391 ْ،َ0962 ،ـ 390
ٕ٠ ٛٛظه :ذفٍ١ه اٌطثه ،286 /0 ،ٞذفٍ١ه اٌثغ ، 81 /0 ،ٞٛاٌىّاف  ،40 /0،اٌثؽهاٌّؽ ،330 /0 ،ٛ١ظٛا٘ه
اٌثالغح393ْ،
 ٜٛاٌٍّؼ١اخ إٌٛذ١ح55 ْ ،
ٕٓ٠ ٜظه :اٌّكـً إٌ ٝاٛٔ٤اخ اٌؼهت١ح ،349 ْ ،قناٌح إٌٛخ اٌٍغ322 ْ ،ٞٛ
ٕٔ٠ ٜظه  :إٌٛخ اٌٍغ ٞٛف ٟاٌمهآْ ،062 ْ ،اظرٙاقاخ ٌغ٠ٛح361ْ ،
ٕٕ٠ ٜظه :اٌّفٕٓ،اٌٍفه اٌصأ ،ٟتاب اٌفٕاؼح ٌٍ ،492ْ،اْ اٌؼهبِ ،اقج (ٔ١ػ). 530 /3 ،
ٖٕ٠ ٜظهٌٍ :اْ اٌؼهبِ ،اقج (نظف )003 /9،
ٌِٗٛٛ ٜػح اإلػعاو اٌؼٍّ ٟف ٟاٌمهآْ ٚإٌٍح ،أ٤رهٔ١د ،تران٠ؿ َ3108/8/21
ٕ٘٠ ٜظه  :إٌّكن ٔفٍٗ
 ٜٙذفٍثهاٌثغ420 /8 ،ٞٛـ423
ٌٍ ٜٚاْ اٌؼهب ِ،اقج (ٔؼك)092 /01 ،
ٕ٠ ٜٛظهٌِٛٛ :ػح اإلػعاو اٌؼٍّ ٟف ٟاٌمهآْ ٚإٌٍح
ٕ٠ ٜٜظه :إٌٛخ اٌٍغ ٞٛف ٟاٌمهآِْ ،ؽّك ؼٍ ٓ١ػٍ ٟإٌغ١ه ،قان اٌّؤنؾ اٌؼهت ،ٟت١هٚخ.062ْ ،َ3111 ،
ٓٓٔ ٌٍاْ اٌؼهبِ ،اقج( ٔفؿ)22 /2 ،
ٔٓٔ ٌِٛٛػح اإلػعاو اٌؼٍّ ٟف ٟاٌمهآْ ٚإٌٍح
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