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 البـقة ادلؼطعقة وأثرها الداللي يف الؼراءات الؼرآنقة

 حمؿد إمساعقل حمؿد. د.م

 30/12/2008: تاروخ الؼبول 26/10/2008: تاروخ التؼدوم

 ادلؼدمــــة

لمبنية المقطعية أىمية كبيرة في الدراسات الصوتية الحديثة، وجل ىذه 
الدراسات قد انصبت في دراستيا المقاطع الصوتية العربية عمى كالم األدباء 

والفصحاء من نثر وشعر، وطفق بعضيم يحصي كممات المعجم العربي ليكتشف 
من خالل ىذه اإلحصائيات عدد المقاطع التي يمكن تحققيا في لغة العرب، 

مكانية الجمع بين عدة مقاطع في الكممة  والمواضع التي يرد فييا كل مقطع، وا 
الواحدة وصاًل أو وقفًا، ولم يمتفتوا في دراساتيم ىذه إلى القراءات القرآنية إال في 
بعض المواضع، مما جعل دراساتيم ينقصيا الشيء الكثير، ذلك ألن القراءات 

القرآنية ىي األساس في أية دراسة صوتية لمحافظتيا عمى النطق العربي 
األصيل، وتمثيميا لجميع ليجات العرب، ونحن في دراستنا ىذه وجينا األضواء 

إلييا في دراسة البنية المقطعية لنتعرف في أثنائيا أنواع المقاطع التي يمكن 
تحققيا في لغة العرب وعددىا والمواضع التي ترد فييا، ونتعرف تأثير القراءات 
القرآنية في تغيير البنية المقطعية لمكممة، ومن ثمة نتعرف األثر الداللي لمبنية 

 .  المقطعية في القراءات القرآنية

 

                                                 
 جامعة الموصل/ كمية التربية لمبنات/ قسم التربية اإلسالمية .
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 ادلبحث األول

 أنواع ادلؼاطع يف الؼراءات الؼرآنقة
 

تشتمل القراءات القرآنية عمى عدة أنواع من المقاطع الصوتية، وىذه 
فييا، ولما كان  (الصوائت)المقاطع تتوزع عمى حسب توزيع الصوامت والحركات 

أول  (الصائت)، ولما كانت الحركة (ص)الصامت أول حروفو الصاد رمزنا لو بـ 
، ىذا إذا كانت الحركة قصيرة، أما إذا كانت طويمة (ح)حروفيا الحاء رمزنا ليا بـ 

لمداللة عمى حركتين متتاليتين، ورتبنا ىذه األنواع المقطعية  (ح ح)فنرمز ليا بـ 
ص ح، ص ح ح، ص ح ص، ص ح ح ص، : بحسب تسمسميا الطولي وىي

ص ح ص ص، ص ح ح ص ص، ولما اختمفت تسميات عمماء الصوت ليذه 
المقاطع أعدنا تسميتيا بحسب عدد األصوات في كل مقطع، فما تكون من 

، وما تكون من ثالثة أصوات فيو متوسط ويشتمل (ص ح)صوتين فيو قصير 
، والثاني ينتيي (ص ح ح)عمى مقطعين، األول ينتيي بحركة وىو متوسط مفتوح 

، وما تكون من أربعة أصوات فيو طويل (ص ح ص)بصامت وىو متوسط مقفل 
ص )ويشتمل عمى مقطعين، األول ينتيي بصامت واحد وىو طويل مقفل بصامت 

ص ح ص )، والثاني ينتيي بصامتين وىو طويل مقفل بصامتين (ح ح ص
 (. ص ح ح ص ص)، وما تكون من خمسة أصوات فيو المديد (ص

  (ص ح)مؼطع قصري . 1

يتكون ىذا المقطع من صامت يتبعو صائت قصير، وىو أكثر المقاطع 
انتشارًا في القراءات القرآنية، إذ يسيطر عمى الفعل الماضي المجرد غير المعتل 

  ەئ   ەئچ: في حالة الوصل من قولو تعالى (َخَمقَ )وغير المضعف، مثل الفعل 

 إذ يتكون من ثالثة مقاطع ىي عمى [ٜٕ :البقرة] چۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ
وجميعيا مشتمل عمى صامت يتبعو صائت قصير، فيو موجود  (ـقَ /ـمَـ/َخـ)التوالي 

بحرية في أول الكممة أو منتصفيا أو آخرىا، فضاًل عن عدم وجود أية قيود عمى 
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نوعية الصوامت والصوائت التي يتألف منيا، فأي صامت من الصوامت يمكن أن 
 . يحتل أولو، وأي صائت من الصوائت يمكن أن يحتل آخره

  (ص ح ح)مؼطع متوسط مػتوح . 2

يتكون ىذا المقطع من صامت يتبعو صائت طويل، وىو من المقاطع 
الواسعة االنتشار في القراءات القرآنية، ويطرد في أول الفعل الماضي المعتل 

 چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ: في حالة الوصل من قولو تعالى (قالَ )األجوف، مثل الفعل 
، ويطرد في نياية الفعل المعتل الناقص (قا) فالمقطع األول منو ىو [ٕٔ:الكيف]

 فالمقطع األخير [ٕ٘:البقرة ]چپ  ڀ  ڀ  ڀچ: من قولو تعالى (َتْجري)مثل الفعل 
من  (شاِعر)، ويطرد أيضا في أول اسم الفاعل من الثالثي مثل (ري)منو ىو 

، وال توجد أية (شا) فالمقطع األول ىو [ٔٗ:الحاقة] چڦ  ڦ    چ  چ چ:قولو تعالى
قيود تذكر عمى توزيعو في القراءات القرآنية، إذ يأتي في أول الكممة وآخرىا كما 

 [ٕٚ:القمم ]چک  ک  کچ: من قولو تعالى (َمْحرومون)مثمنا، وفي وسطيا كمفظة 
وىو مقطع يتكون من صامت يتبعو صائت طويل،  (رو)فالمقطع الثاني منيا ىو 

وال توجد أية قيود عمى نوع الصامت أو الصائت الذي يتألف منو، والفرق بينو 
وبين المقطع السابق ينحصر في طول الصائت، فالصائت في المقطع األول 

قصير، وفي ىذا المقطع طويل، لكنيما يشتركان في سمة تميزىما من المقاطع 
األخرى، وىي أن ىذين المقطعين مفتوحان، أي أن الصائت فييما ال يتبعو أي 

 . صامت، في حين تنتيي بقية المقاطع بصامت أو صامتين

 (ص ح ص)مؼطع متوسط مؼػل . 3

 يتكون ىذا المقطع من صامت يتبعو صائت قصير يتبعو صامت، 
 وىو من المقاطع الواسعة االنتشار أيضا في القراءات القرآنية كسالفيو، 

: في حالة الوصل من قولو تعالى (َبثَّث )ويطرد في الفعل الماضي المضعف كـ 
 هْن  ُك ِّل  َو اَّث ٍة ٍَو   ِف اَو َّث  ِف  ، ويطرد في (َبثْ ) فالمقطع األول منو ىو [ٓٔ:لقمان] ََو

، ويطرد في أول (َتْعـ)فالمقطع األول ىو  (َتْعُرجُ )الفعل المضارع الساكن الفاء كـ 
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 فالمقطع األول ىو [٘:الفيل] ہہ ۀ: من قولو تعالى (َمْأكول)اسم المفعول مثل 
، وال توجد أية قيود عمى توزيعو في القراءات القرآنية، إذ يقع في أول الكممة (َمأْ )

 [ٕٔ:يوسف] ې ې ى: من قولو تعالى (َأْرِسْموُ )كما مثمنا، أو في وسطيا مثل 
 چڃ چ چ: من قولو تعالى (َقاَلتْ )، أو في آخرىا مثل (ِسْمـ)فالمقطع الثاني ىو 

 . (َلتْ ) فالمقطع األخير ىو [ٕٖ:يوسف] ڃ
ىذه المقاطع الثالثة ىي أكثر المقاطع شيوعًا في القراءات القرآنية، ومثميا في 
العربية عامة، إذ ال توجد أية قيود عمى توزيعيا، فيي تقع في أول الكممة أو 

وسطيا أو آخرىا كما مثمنا، وفضاًل عن ذلك فيي توجد بحرية في جميع الكممات 
بصرف النظر عن أحجاميا، وليذا تعد المقاطع األساسية في القراءات القرآنية 

  .(1)خاصة والمغة العربية عامة

  (ص ح ح ص)مؼطع طوول مؼػل بصامت . 4

يتكون ىذا المقطع من صامت يتبعو صائت طويل يتبعو صامت، وىو 
من المقاطع المحدودة المواقع القميمة االنتشار، وغالبًا ما يأتي في الوقف عمى 

، وثانييما قصير (ص ح ح)الكممات التي تنتيي بمقطعين؛ أوليما متوسط مفتوح 
 ڤ ڤ  ڤ: في قولو تعالى (قالْ )كما ىي الحال في الفعل األجوف  (ص ح)
اندمج المقطعان ليكونا مقطعًا واحدًا ىو ( قالْ )فإذا وقفنا عمى لفظة  [ٖٚ:الكيف]
، ويأتي ىذا المقطع أيضًا في درج الكالم، لكن يشترط فيو أن (ص ح ح ص)

، مثل (2)يتموه مقطع آخر صامتو األول مماثل لمصامت الذي يقفل بو ىذا المقطع
 فالمقطع الثاني من ىذه [ٚ:الفاتحة] چ چ ڦڦ ڦ: من قولو تعالى (الضاّلين)

 فالمقطع الثاني من ىذه [ٔ:الحاقة] ے: ، ومثمو قولو تعالى(ضالْـ )المفظة ىو 
، وبدون ىذا الشرط ال يتأتى ىذا المقطع إال في حالة الوقف، (حاقْـ )المفظة ىو 

وفضاًل عن ذلك فإن ىذا المقطع ال وجود لو في أول الكممات المكونة من سبعة 
                                                 

مجمة مجمع المغة  (بحث) 49/عصام أبو سميم. البنية المقطعية في المغة العربية، د: ينظر( 1)
، مكتبة 166-164/إبراىيم أنيس. م، واألصوات المغوية، د1987، 3العربية األردني، ع

 . م1979، 5األنجمو المصرية، القاىرة، ط
مجمة  (بحث)، 160/محمد رباع. النظام المقطعي وىمزة الوصل في العربية، د: ينظر( 2)

 . م2000، 13العموم اإلنسانية، ع
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مقاطع أو أكثر، وال في وسط الكممات المكونة من ثمانية مقاطع أو أكثر، وال 
وجود لو مطمقًا في الكممات المكونة من أكثر من ثمانية مقاطع، إال في نياية 

 . ، مما جعمو قميل االنتشار(1)الكممة عند الوقف

  (ص ح ص ص)مؼطع طوول مؼػل بصامتني . 5

 يتكون ىذا المقطع من صامت يتبعو صائت قصير يتبعو صامتان، وىو 
من المقاطع المحدودة المواقع القميمة االنتشار أيضًا، وغالبًا ما يقع في الوقف عمى 

في قولو تعالى عند  (ُخْسر)الكممات، سواء كانت أحادية عند الوقف مثل لفظة 
فإذا وقفنا عمى ىذه اآلية اندمج المقطعان  [ٕ:العصر]  پ ٻٻ ٻ: الوقف عمييا
، أو كانت الكممة (ص ح ص ص)ليكونا مقطعًا واحدًا ىو  (ُخْسْر )في لفظة 

مكونة من أكثر من مقطعين ويشكل المقطعان األخيران منيا عند الوقف مقطعًا 
 ۆئ ۆئ ۇئ: في قولو تعالى عند الوقف عمييا (ُتِطْعوُ )من ىذا النوع مثل لفظة 

+ ص ح )فيذه الكممة تتكون من ثالثة مقاطع في حالة الوصل ىي  [ٜٔ:العمق]
ذا وقفنا عمييا اندمج المقطعان األخيران ليكونا مقطعًا (ص ح+ ص ح ص  ، وا 
 . (ص ح ص ص)واحدًا ىو 

 وقد عدَّث عدد من عمماء الصوت ىذا المقطع مشروطًا وقوعو بالوقف أو 
، لكن اإلحصاءات الدقيقة لمبنية المقطعية لجميع الكممات (2)عدم اإلعراب

الموجودة في معجم المغة العربية تنفي االعتقاد السائد من أن ىذا المقطع يقع في 
، أو في حالة الوقف كما يزعمون، إذ يقع متوسطًا في تصغير (3)نياية الكممة فقط

، (داّبة)و (شاّبة)الكممات المشتممة عمى المقطع الطويل المقفل بصامت من مثل 
ص )، فالمقطع الثاني من ىاتين الكممتين ىو (ُدَوْيبَّثة)و (ُشَوْيبَّثة)فتصبح بالتصغير 

، أو (4)، ولعل الذي دفع عددًا من الصوتيين إلى إغفال ىذه الصيغة(ح ص ص
                                                 

 . 50/البنية المقطعية في المغة العربية: ينظر( 1)
، مطابع سجل العرب، القاىرة، 261/أحمد مختار عمر. دراسة الصوت المغوي، د: ينظر( 2)

 . م2000، 1، دار غريب، القاىرة، ط511/كمال بشر. م، وعمم األصوات، د1976، 1ط
 . 51-50/البنية المقطعية في المغة العربية: ينظر( 3)
 . 511/، وعمم األصوات261/دراسة الصوت المغوي: ينظر( 4)
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، الياء (ُدَوْيبَّثة): (دابَّثة)، ما نص عميو الخميل واألزىري من أن تصغير (1)نفييا
ساكنة وفييا إشمام من الكسر، وكذلك كل ياء التصغير إذا جاء بعدىا حرف 

 . (2)مثقل في كل شيء
 واستنادًا إلى ىذا القول اختمف الباحثون في ىذه الصيغة، إذ يرى حميمي 

أن اإلشمام وسط الكممة وىو حركة بين بين تجعل ىذا المقطع مجّزًأ إلى مقطعين 
، فيو يعامل اإلشمام معاممة الحركة، وفيو نظر؛ ألن (3)(ص ح ص+ ص ح )

قد  (ـُتنْ /ـبَـ /ِيبْـ /ـوَ /شُـ ) عمى ىذا النحو – كما يرى رباع –تقسيم الكممة مقطعيًا 
يصمح عمى المستوى النظري، أما في النطق فعمينا أن نمحظ أن المقطعين 

، وال يجوز ىذا التقسيم؛ ألنو يصبح لدينا مقطع جديد (ِيبْـ /ـوَ )يخرجان دفعة واحدة 
، وال سبيل إلى حمو إلى مقطعين، فأعضاء النطق تأبى (ـَوِيبْـ )ينطوي عمى حركتين 

 . (4)الفصل بين الياء والفتحة التي تسبقيا
 ثم ُيعرِّف رباع اإلشمام بأنو تييئة العضو لمحركة، وليس حركة مجال من 

 :األحوال، ويستدل عمى ذلك بقول سيبويو في قول الشاعر
ْقني الَكـري  متـى أنـاُم ال ُيَؤرِّ

 
ليـاًل وال أسمـع أجراس المطي  

، (5)"العرب ُتِشُم القاف شيئًا من الضمة، ولو اعتدت بحركة اإلشمام النكسر البيت 
إنما ىو لمعين ال لألذن، وليست : "فاإلشمام في ىذا البيت كما يقول ابن جني

                                                 

، المجمة العربية لمدراسات المغوية، 50/عبد العزيز حميمي. البنية المقطعية العربية، د: ينظر( 1)
 . م1985، 1ع

. ود المخزومي ميدي. د: تحقيق، (دب) 8/13: الفراىيدي أحمد بن الخميلالعين، : ينظر( 2)
: وتيذيب المغة، أبو منصور األزىري، 1، بيروت، طاليالل ومكتبة دار، السامرائي إبراىيم
 . م2001، 1رياض زكي قاسم، دار المعرفة، بيروت، ط. د: ، تحقيق(دبّ ) 2/1140

 . 50/البنية المقطعية العربية: ينظر( 3)
 . 162/النظام المقطعي: ينظر( 4)
، 1إميل بديع يعقوب، دار الكتب العممية، بيروت، ط. د: ، تحقيق3/110: الكتاب، سيبويو( 5)

 . م1999
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، ألن وزن البيت من (1)"ىناك حركة البتة، ولو كانت فيو حركة لكسرت الوزن
 . الرجز، ولو اعتدَّثت القاف متحركة لصار من الكامل

ې  ې  ۉ  ۉ  ې   ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ: ومثمو في القراءات القرآنية قول اهلل تعالى

، فُينطق (2) بعد اإلدغامچې   ېچإذ ُتضم الشفتان في  [ٔٔ:يوسف ]چۅ    ۅ
 . (ال َتْأَمُننا)بالنون كمن يريد النطق بضمة إشارة إلى أصميا 

ألن ، (ُدَوْيبَّثة)و (ُشَوْيبَّثة)ولكن اإلشمام الذي عناه رباع ال ينطبق عمى 
، (3)اإلشمام المراد بو تييئة العضو لمحركة من دون حركة إنما ىو خاص بالضم
واإلشمام الذي نص عميو الخميل واألزىري إشمام من الكسر، أي بعض من 

الكسرة، ولعميم عنوا بذلك الروم، وىو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذىب بذلك 
معظم صوتيا فتسمع ليا صوتًا خفيفًا يدركو القريب دون البعيد، ويأتي في 

، والمصطمحات في عيد الخميل واألزىري لم تثبت بعد، وقد (4)المكسور والمضموم
 . (5)ُنقل عن الكوفيين أنيم يطمقون اإلشمام عمى الروم، والروم عمى اإلشمام

وبعد أن عممنا ضعف ىذا القول نرى أن العربي حين ثَُقَل عميو النطق 
بالياء الساكنة وبعدىا حرف ساكن زحزح المخرج عن موضعو لمنطق بيا فظيرت 
كسرة مختمسة، وىو ما نص عميو الخميل واألزىري، وىذه الحركة الخفيفة ال تفك 

كما ذكر  (ص ح ص+ ص ح )إلى مقطعين  (ص ح ص ص)المقطع 
ن لنا مقطعًا جديدًا ينطوي عمى حركتين كما ذكر رباع؛ ألن ىذه  الحميمي، وال ُتَكوِّ

                                                 

 . 1عبد الحكيم محمد، المكتبة التوفيقية، القاىرة، ط: ، تحقيق1/77: الخصائص، ابن جني( 1)
: ، تحقيق329/إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، البناء الدمياطي: ينظر( 2)

 . م2001، 1أنس ميرة، دار الكتب العممية، بيروت، ط

، دار الكتب 177/أشير المصطمحات في فن األداء وعمم القراءات، أحمد الحفيان: ينظر( 3)
 . م2001، 1العممية، بيروت، ط

 . المصدر نفسو: ينظر( 4)

عمر . د: ، تحقيق1/216: الموضح في وجوه القراءات وعمميا، ابن أبي مريم: ينظر( 5)
 . م2005، 3حمدان الكبيسي، مكتبة التوعية اإلسالمية، مصر، ط
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الكسرة المختمسة ليست بحركة بل ىي جزء صغير من حركة تساعد عمى النطق 
 . بالساكنين

ونحوىما، بل وجد  (داّبة)و (شاّبة)وىذا المقطع ليس خاصًا في تصغير 
 قُكلْنىَو : في مواضع كثيرة من القراءات القرآنية، إذ قرأ نافع برواية قالون قولو تعالى

ٍُك ْن  َ ْن   َو   َو وقولو بإسكان العين وتشديد الدال،  [ٗ٘ٔ:النساء]   لَّث ْن ِف   ِفي  َو ْن ُّد
ٍْن ِّلي: تعالى : بإسكان الياء وتشديد الدال، وقولو تعالى [35:يونس] أ َّثهْن   يَو
مُن صِّل ٌُك ْن يَوخْن  . (1)بإسكان الخاء وتشديد الصاد [49:يس] ََو

وقسم من تاءات البزي ينطوي عمى ىذا المقطع، وىذا القسم يتمثل في 
تاءات قبميا ساكن صحيح، فيو يقرأ التاء التي تكون في أول األفعال المستقبمة 

 چ ۋ  ۋچ: ، وقولو[ٕ٘:التوبة] چڳ  ڳچ: بالتشديد حالة الوصل مثل قولو تعالى

ہ  چ: ، وقولو[٘ٔ:النور] چں  ڻچ : ، وقولو[ٚ٘:ىود] چڇ  ڎچ : ، وقولو[ٖ:ىود]

 . (2)، وغيرىا[ٕ٘:األحزاب] چ ڇ  ڇ  ڎ  ڎچ:  وقولو،[ٕٕٔ:الشعراء] چہ  ہ  ٌ 
ومنو ما وقع في إدغام أبي عمرو الحرفين المتماثمين أو المتقاربين إذا 

بإدغام  [ٕٙ:النور] چڤ  ڦچ: كانا متحركين ووقع قبميما حرف ساكن كقولو تعالى
: ، بإدغام الالم في مثميا، وقولو[ٜ:يوسف] چڱ  ڱچ: الضاد في الشين، وقولو

 چڳ   ڳچ: ، بإدغام الشين في السين، وقولو[ٕٗ:اإلسراء] چڈ  ڈ  ڍ   ڍچ

، بإدغام [ٔ:اإلنسان] چۅ  ى  ى  ېچ: ، بإدغام الراء في مثميا، وقولو[٘ٛٔ:البقرة]
وشبيو بإدغام النون في مثميا،  [ٖ:يوسف] چۓ  ۓچ: الراء في الالم، وقولو

ڇ  ڇ  چ:  النون في الالم، وقولووحيث وقع بإدغام [ٜٖٔ:البقرة] چڭ  ڭچ: وقولو

بإدغام الدال  [ٜٕ:مريم] چڌ   ڈ  ڈچ: بإدغام الدال في الذال، وقولو [ٕ٘:البقرة] چڎ
: بإدغام الدال في الضاد، وقولو [ٓ٘:فصمت] چک  ک  کچ: في الصاد، وقولو

آل ] چےۓ  ۓچ: بإدغام السين في مثميا، وقولو [ٙٔ:نوح] چڃ  ڃ     چچ

                                                 

شوقي ضيف، دار . د: ، تحقيق541، 326، 240/السبعة في القراءات، ابن مجاىد( 1)
ىـ، والتيذيب لما تفرد بو كل واحد من القراء السبعة، أبو 1400، 2المعارف، القاىرة، ط

 . م2005، 1حاتم الضامن، دار نينوى، دمشق، ط. د: ، تحقيق37/عمرو الداني

 . 63-62/التيذيب: ينظر( 2)
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بإدغام الثاء في  [ٖ٘:البقرة] چۋ  ۋچ: بإدغام الثاء في الذال، وقولو [ٗٔ:عمران
 . (1 )بإدغام الفاء في مثميا [ٔ:الفيل] چک کچ: الشين، وقولو

طّ عُ : وقرأ حمزة فما استطاعوا، : بتشديد الطاء، يريد [97:الكيف]  َوم   سْن
 . (2)فأدغم

طِّلف: وذكر الفراء أن بعض قراء المدينة قرأ بإسكان  [20:البقرة] يَوخْن
 . (3)الخاء وتشديد الطاء

وبعد أن عممنا أن ىذا المقطع شائع في الوصل عند البزي وأبي عمرو 
وقرأ بو نافع وحمزة وأبو عمرو وابن كثير وبعض من قراء المدينة، يمكن القول إن 

.  (دابَّثة)و (شابَّثة)ىذا المقطع غير مختص بالوقف، وليس خاصًا في مثل 
 
 

  (ص ح ح ص ص)مؼطع مدود . 6

يتكون ىذا المقطع من صامت يتبعو صائت طويل يتبعو صامتان، وىو 
أقل المقاطع شيوعًا وأكثرىا تقييدًا، إذ يختص بالوقف عمى الكممات التي تشتمل 

 (ص ح)يتموه مقطع قصير  (ص ح ح ص)مقطع طويل مقفل بصامت عمى 
تنتيي بو الكممة، الصامت فيو مماثل لمصامت الذي ُقِفَل بو المقطع الطويل 

  جئی  ي       چ: عند الوقف عمييا في قولو تعالى (جانّ )ومدغم فيو، مثل لفظة 

عند الوقف عمييا في قولو ( تتبعانّ )، ولفظة [ٜٖ:الرحمن] چيئ  ىئ  مئ    حئ
 [. ٜٛ:يونس] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀچ: تعالى

                                                 

 . 88-80/التيذيب( 1)

 . 135/المصدر نفسو( 2)

أحمد يوسف نجاتي ومحمد عمي النجار، دار : ، تحقيق1/18: معاني القرآن، الفراء( 3)
 . 1السرور، ط
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وقد نفت طائفة من الباحثين وجود ىذا المقطع في العربية بحجة عدم 
الفرق بين الوقوف عمى الحرف المخفف والمشدد، إذ ال فرق ـ في رأييم ـ بين 

البنيان زيد )، و(الحبل زيد شادَّث ): إذا قمنا (شادَ )ووقوفنا عمى  (شادَّث )وقوفنا عمى 
، ىذا إذا وقفنا عمييما وقوفًا طبيعيًا، وال نممس أي تفاوت إال إذا تكمفنا (شادَ 

التشديد، والتكمف حالة طارئة، ولذا فال قيمة ليذا المقطع، وال وجود لو في 
 . (1)العربية، ولقد أحسن صنعًا من أىممو ولم يحتسبو من بنية العربية المقطعية

لكن ىذا القول ليس مطمقًا بل ىو في كالم الناس وتخاطبيم، إذ يميمون 
عادة إلى الخفة ومثمو الشعر، فإذا كانت القافية مقيدة وانتيت بحرف مشدد خفَِّف، 

 : (2)كقول امرئ القيس
َعْيُدىـا بـي ناِشـئًا ذا ِغـرَّثٍة 

 
فاِضَل الِمئَزِر ذا َبْطـٍن أقَـبّْ  

.  مشددة الباء، وقافية القصيدة مقيدة، فمو ُنِطَقْت مشددة الختل الوزن (أَقبّ )فمفظة  
 

 :(3)وكقولو
َوِمْعَصُميـا َحســٌَن َجْدلُــُو 

 
ُأتِـمَّث َفناِظـُرُه مــا يمــّل  

َتميُل إذا ما اْنثََنْت ِلمضَّثجيع  
 

َكَمْيـِل الَكثيِب إذا مـا اْسَتيَـّل  
أما في قراءة القرآن فالحال مغايرة، إذ من شروط القراءة إعطاء الحرف حّقو  

ومستحّقو، وال يتم ذلك إال بتشديد الحرف المشدد وصاًل أو وقفًا، ويتميز الوقوف 
عمى الحرف المشدد من الوقوف عمى الحرف المخفف بالطول النسبي في الضغط 

، فمفظة [ٗ:الحشر] چپ  پچ: عمى مخرج الحرف المشدد كما في قولو تعالى
عند الوقوف عمييا يزاد الضغط عمى حرف القاف إلى حد الضعف عن  (ُيشاقّ )

 . الحرف المخفف، وكأننا ننطق بحرفين ال حرف واحد
 

                                                 

 . 163/النظام المقطعي: ينظر( 1)

 . م2005، 1حّنا الفاخوري، دار الجيل، بيروت، ط: ، تحقيق112/ديوان امرئ القيس( 2)

 . 129/المصدر نفسو( 3)
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 ادلبحث الثاني

 أثر الؼراءات الؼرآنقة يف البـقة ادلؼطعقة
 

التنوع في القراءات القرآنية ذو أثر في تشكيل البنية المقطعية، وىذا التنوع 
منو ما ىو ظاىرة مطردة، أو شائعة في كثير من المواضع، ومنو ما يرد في 

موضع أو مواضع قميمة، ونحن في ىذا البحث نمقي الضوء عمى ما ىو مطرد أو 
 :شائع لكونو ظاىرة عامة، ومن ىذه المواضع

 ضم مقم اجلؿع ووصؾفا بواو. 1

تضم ميم الجمع وتوصل بواو إذا كان بعدىا ىمزة قطع في قراءة نافع 
، وقالون عن نافع يضميا [ٛٚ:البقرة] چڀ  ڀچ: ، كقولو تعالى(1)برواية ورش

 (2)ويصميا بواو سواء كان ما بعدىا ىمزة أم غيرىا بشرط أن يكون حرفا متحركا
، فميم الجمع في [ٙ:البقرة] چٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀچ :كقولو تعالى

المواضع الثالثة من ىذه اآلية  ُيجيز فييا الوصل، وابن كثير وأبو جعفر يوجبان 
 . (3)الوصل فييا في جميع المواضع

إن العربية الفصيحة المشتركة تبقي ميم الجمع ساكنة، وقد ذىبت بعض 
فالميم لمجاوزة الواحد، "القبائل العربية الفصيحة إلى وصميا بواو عمى األصل، 

عمييما، والواو لمجمع نظير األلف، وكما أن عالمة : واأللف دليل التثنية نحو
عميين، فكذلك يجب أن يكون عالمة : الجماعة في المؤنث نون مشددة نحو

                                                 

البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة، عبد الفتاح : ينظر( 1)
 . م2005، 2، دار السالم، القاىرة، ط12/القاضي

 .10/المصدر نفسو : ينظر( 2)
 . 38، 15/المصدر نفسو: ينظر( 3)
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الجمع لممذكر حرفين، إال أنيم حذفوا الواو تخفيفا، وال لبس في ذلك ألن الواحد ال 
 . (1)"ميم فيو

ىذا التنوع في قراءة ميم الجمع يؤدي إلى تغيير البنية المقطعية لمكممة، 
عمى قراءة التسكين تتكون من مقطعين    چڀ  ڀچ: في قولو (منيم)فكممة 

 . ثالثة مقاطع (ـمو/ـيُـ/ِمنْـ )، وعمى قراءة اإللحاق بالواو تصبح (ـُيمْ /ِمنْـ )

 فتح واءات اإلضافة وإسؽانفا. 2

تنوعت القراءات في ياء اإلضافة بين الفتح والتسكين، وفي ذلك تأثير 
واضح عمى البنية المقطعية في حالة الوصل، وسنأخذ مثااًل عمى ذلك قراءة نافع 
إذ يفتح الياء في مواضع متعددة موازنة بغيره من القراء ممن أسكنيا، فيو يفتح 

، أو [ٖٓ:البقرة] ق ل إويَو أعل : ياء اإلضافة إذا كان بعدىا ىمزة مفتوحة نحو
 إويَو أري : ، أو مضمومة نحو[35:آل عمران]  تق    ىيَو إوك: مكسورة نحو

 . (2)، وىذه ليست قاعدة مطردة بل ىي غالبة[29:المائدة]
والتغير الصوتي الذي يطرأ عمى فتح ياء اإلضافة في مثل ىذه المواضع 

يتمثل في جعل المقطع األخير من الكممة التي تنتيي بياء اإلضافة مقطعين 
ص ح )بداًل من أن يكون مقطعًا متوسطًا مفتوحًا  (ص ح+ ص ح )قصيرين 

 . (ح
  يى ل : ويفتح نافع ياء اإلضافة أيضًا إذا أتت بعدىا أداة التعريف نحو

إن قُ يَو : ، أو كان بعدىا ىمزة وصل نحو[124:البقرة] عٍ يَو   ظ  م ه

 . (3)، وىذه أيضًا ليست قاعدة مطردة بل غالبة[30:الفرقان]   خذَ 
والتغيير الصوتي الذي يطرأ عمى فتح الياء في ىذه المواضع يتمثل في 
جعل المقطع الرابط بين الكممة التي فييا الياء والكممة التالية ليا مقطعين، فبعد 

ـِد /َعيْـ ): التعريف تقطيعيا عمى الشكل اآلتي (ال)أن كانت اآلية التي فييا 
                                                 

، دار 1/9: إمالء ما من بو الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآن، العكبري( 1)
 . م1985، 1الكتب العممية، بيروت، ط

 . 11/البدور الزاىرة: ينظر( 2)

 . المصدر نفسو: ينظر( 3)
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، وكذلك اآلية (ـمين/لِـ /ظا/َي ظْ /ـدِ /َعيْـ : )أصبحت بالصورة اآلتية (ـمين/لِـ /ظا/ظْ 
ِم /َقوْ ): التي فييا ىمزة الوصل، فبعد أن كان تقطيعيا عمى النحو اآلتي

 (. ـذو/ـَخـ/تَـ /َي تْـ / مِـ /َقوْ )أصبحت  (ـذو/ـخَـ /تَـ /تْـ 

 إثبات بعض القاءات الزائدة. 3

  الياء الزائدة ىي كل ياء متطرفة زائدة في التالوة عمى رسم المصاحف 
، منيا (1)العثمانية، وقد أثبتيا نافع في مواضع كثيرة من القرآن في حالة الوصل

فبعد أن كانت  [ٕٙ:اإلسراء] چ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱچ: في قولو تعالى (أخرتن)لفظة 
أصبحت عمى  (ـنِ /تَـ /َخْر /َأخْـ )ىذه المفظة منتيية بمقطع قصير في حالة الوصل 

في  (اتبعنِ )، ومثميا لفظة (ـني/تَـ /َخْر /َأخْـ )قراءة نافع منتيية بمقطع متوسط مفتوح 
( يأتِ )، ولفظة [ٕٓ:آل عمران] چگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱچ :قولو تعالى

في قولو ( الميتدِ )، ولفظة [٘ٓٔ:ىود] چڭ  ڭ  ڭ  ې  ې    ۉ  ۉېچ :في قولو تعالى
 . وغيرىا [ٚٔ:الكيف] چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎچ :تعالى

  إن النطق بالياء في ىذه المواضع ومثميا ىو األصل في لغة عامة 
ومن : العرب، وقد جاءت قراءة نافع ممثمة ليذا األصل فييا، فاألصل أن يقال

اتبعني، ويأتي، وأخرتني، والميتدي، وحذف ىذه الياء منيا جاء ممثاًل لما كان 
 . جاريًا عمى ألسنة بعض العرب

 وصل هاء الضؿري. 4

  يصل ابن كثير ىاء الضمير بواو إن كانت مضمومة وقبميا حرف ساكن 
ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  چ: في قولو تعالى (منو)، مثل لفظة (2)وبعدىا حرف متحرك

، ويصميا بياء إن كانت مكسورة وقبميا ساكن وبعدىا [ٚ:آل عمران] چڱ  ڱ  ں

                                                 

 . المصدر نفسو: ينظر( 1)

 . 15/البدور الزاىرة: ينظر( 2)
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 چٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀچ: في قولو تعالى (فيو)، مثل لفظة (1)متحرك

 [. ٕ:البقرة]
أصبحتا  (ص ح)فبعد أن كانت ىاتان المفظتان مختتمتين بمقطع قصير 

 . (ص ح ح)مختتمتين بمقطع متوسط مفتوح 

 تسؽني هاء ضؿري الغائب ادلػرد. 5

، وكسرة الياء (ُىو) يحذف الكسائي ضمة الياء في ضمير الغائب المفرد 
، إذا كان أي منيما مسبوقًا بالواو أو الفاء أو الالم (ِىي)في الغائبة المفردة 

 چی     ی  ي    چ : في قولو تعالى (َوْىو)، نحو (2)الداخمة عمى جواب القسم

في  (َفْيو)، و[ٕٗ:ىود] چڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ : في قولو( َوْىي)، و[ٜٕ:البقرة]
 چڱ  ں ں  ڻ  ڻچ: في قولو (َفْيي)، و[ٗٛٔ:البقرة] چ ڍ  ڍ  ڇ  ڇ     ڑ   ڑچ: قولو

في  (ليي)، و[ٕٙ:آل عمران] چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ : في قولو (َلْيو)، و[ٗٚ:البقرة]
، فبعد أن كانت الكممة مكونة من ثالثة [ٗٙ:العنكبوت] چپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀچ: قولو

+ ص ح ص )أصبحت من مقطعين  (ص ح+ ص ح + ص ح )مقاطع قصيرة 
 . ، إذ اندمج المقطعان األول والثاني وأصبحا مقطعًا متوسطًا مقفالً (ص ح

  (هي)و (هو)الوقف عؾى . 6

يْن : بالياء، فيقول (ىي)و (ىو)يقف يعقوب عمى  َُو ، [29:البقرة] ٌُك
ًْن و ٍِف َو يْن ، و[64:العنكبوت]  َو َُو ٌُك     [61:القصص]و ، يْن َُو ٌُك   كوً 
يْن ، و[42:النمل] َُو ٍُك وغيرىا، ووقف باقي القراء عمى ىذا كمو  [58:الحج]  َو

، فعمى قراءة الجميور تتكون ىاتان المفظتان عند الوقف من مقطع (3)بغيرىا

                                                 

 . المصدر نفسو: ينظر( 1)

خميل العطية . د: ، تحقيق8/العنوان في القراءات السبع، أبو طاىر األندلسي: ينظر( 2)
 . م1986، 1زىير غازي، عالم الكتب، بيروت، ط.ود

أيمن : ، رسالة ماجستير، تحقيق1/245: التذكرة في القراءات الثمان، ابن غمبون: ينظر( 3)
 . م1990رشدي سويد، جامعة أم القرى، 
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، وعمى قراءة يعقوب تتكون من مقطعين قصير ومتوسط مقفل (ىو)متوسط مفتوح 
 . (ـَوه/ُىـ)

 الوقف عؾى احلرف ادلشدد. 7

  ائچ: وقف يعقوب عمى الحرف المشدد إذا كان غير معرب بالياء، كقولو

ې   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ: ، وكقولو(َحْمَمُينَّثوْ )فيقول  [ٗ:الطالق] چوئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ

، (َعمَّثوْ : )فيقول [ٔ:النبأ] چٱچ : ، وكقولو(ِبَيَديَّثوْ : )فيقول [٘ٚ:ص] چۅ  ى  ى  ېې
، فيكون وقوفيم عميو بمقطع طويل مقفل (1)ووقف باقي القراء عميو بغيرىا

، وأما عمى قراءة يعقوب فيكون الوقف بمقطع متوسط (ص ح ص ص)بصامتين 
 . (ص ح ص+ ص ح ص )مقفل قبمو مقطع مماثل لو 

 

                                                 

 . المصدر نفسو: ينظر( 1)
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 ادلبحث الثالث

 األثر الداللي لؾبـقة ادلؼطعقة يف الؼراءات الؼرآنقة
 

التغيرات الحاصمة في القراءات القرآنية ليا أثر واضح في البنية المقطعية 
كما رأينا في المبحث الثاني، فتتنوع المقاطع وتختمف، ومن ثمة تنعكس داللتيا 
عمى القراءة والنص الذي يكتنفيا، فالمقطع القصير تختمف داللتو عن المقطع 

المتوسط أو الطويل أو المديد وىمم جرا، وليس المقطع المفتوح كالمقطع المقفل، 
 :وىو ما سنعرفو في ىذا المبحث

الدمج بني مؼطعني قصريون وجعؾفؿا مؼطعًا متوسطًا مؼػاًل ودل عؾى . 1

 التأكقد واالهتؿام

 [. ٜ:اإلنسان] چٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ڦ  چ چ: قال اهلل تعالى
بالرفع إال أبا عمرو بن العالء فقد روي عنو أنو  (نطعُمكم)قرأ عامة القراء 

، ومثميا كممات كثيرة وردت الرواية عنو بسكون الم الفعل (1)قرأىا بسكون الميم
ے  چ: ، وقولو(2)(يجمْعكم)إذ قرأىا بالسكون  [ٜ:التغابن] چۇئ   ۇئچ :فييا كقولو

، وروى السوسي عنو إسكان الراء (3)(ويدخْميم)إذ قرأىا بالسكون  [ٙ:محمد] چۓ
، (4)ذلك وقع حيث( يشعركم)و (ينصركم)و (يأمرىم)و (تأمرىم)و (يأمركم)من 
( أنذركم)و (يحشرىم )نحومن مثل ىذا الوزن  راء كل في القياس أطمق بعضيمو
، فما السر في ىذه الظاىرة التي تكاد تكون مطردة عند قارئ من (5)(تظيرىم)و

 القراء السبعة؟

                                                 

 . 663/السبعة في القراءات( 1)
 . 638/المصدر نفسو( 2)
صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، : ، تحقيق9/463: البحر المحيط، أبو حيان( 3)

 . م1992، 1ط

 . 2/242: النشر في القراءات العشر( 4)

 . 2/243: المصدر نفسو( 5)



                  (   54) العدد –آداب الرافدون 

 م2009/هـ1430

 183 

لم تكن ىناك عمة نحوية تدعو إلى التسكين، بل التسكين مخالف لمقاعدة 
النحوية لخمو الفعل من عوامل الجزم، ولذلك ذىب أىل المغة إلى أن الغاية من 

 :(1)التسكين ىو التخفيف، كقول امرئ القيس
فاليـوَم أْشَرْب غـير مستحقـب 

 
إثمـًا من اهلل وال واغـِل  

 . (2)بسكون الفاء (أراك ُمْنَتْفخاً ): وقول العرب 
لكننا عند تحميل قراءة أبي عمرو ليذه المواضع تحمياًل مقطعيًا نجد أن 

ىناك دمجًا بين مقطعين قصيرين وجعميما مقطعًا متوسطًا مقفاًل، فمفظة 
، وفي قراءة (ـُكمْ /ـمُـ /ـعِـ /ُنطْ )عمى قراءة الجميور تتكون من أربعة مقاطع  (نطعُمكم)

أبي عمرو يندمج المقطعان الوسطيان القصيران في مقطع متوسط مقفل 
لتدل عمى التأكيد واالىتمام فالمقاطع القصيرة المفتوحة في وسط  (ـُكمْ /ـِعمْـ /ُنطْ )

الكممة تعطييا انسيابية في النطق، أما المقطع المتوسط المقفل في وسط الكممة 
 . فيعطييا نبرًا وقوًة تشد األسماع وتثير األذىان

 حتوول ادلؼطع الؼصري إىل مؼطع متوسط مػتوح ودل عؾى اتساع ادلعـى. 2

 [. ٔ٘:البقرة] چڦ  ڦ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ:قال اهلل تعالى
 . (3)باأللف (واَعْدنا)بدون ألف، وقرأىا الباقون  (َوَعْدنا)قرأ أبو عمرو 

، فيو ()قراءة أبي عمرو تدل عمى أن الوعد كان من اهلل عز وجل لموسى 
من جية واحدة، أما قراءة الجميور فتدل عمى المشاركة، إذ المواعدة تكون بين 

                                                 

 . 258/ديوان امرئ القيس( 1)
كامل مصطفى الينداوي، : ، تحقيق4/88: الحجة لمقراء السبعة، أبو عمي النحوي: ينظر( 2)

م، والكشف عن وجوه القراءات السبع وعمميا 2001، 1دار الكتب العممية، بيروت، ط
محيي الدين رمضان، مجمع المغة . د: ، تحقيق1/241: وحججيا، مكي بن أبي طالب

 . 277-1/276: م، والموضح1974، 1العربية، دمشق، ط

أوتويرتزل، دار الكتب العممية، : ، تحقيق63/التيسير في القراءات السبع، أبو عمرو الداني( 3)
 . م1996، 1بيروت، ط
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 بإعطائو التوراة، ووعد من ()اثنين، فيناك وعد من اهلل تبارك وتعالى لموسى 
 . (1)موسى بالتنفيذ وااللتزام والحضور؛ ألن الطاعة في القبول بمنزلة المواعدة

وفي االنتقال من قراءة أبي عمرو إلى قراءة الجميور انتقال بالمقطع 
األول لمكممة من مقطع قصير إلى مقطع متوسط مفتوح، فالتقسيم المقطعي لقراءة 

، وفي (نا/َعدْ /وا)، والتقسيم المقطعي لقراءة الجميور ىو (نا/َعدْ /وَ )أبي عمرو ىو 
ىذا االنتقال اتساع في الداللة، فإذا كان الوعد في قراءة أبي عمرو يدل عمى إكرام 

 وتكميفو بالرسالة، فإنو في قراءة الجميور اتسع باتساع مقطعو ()اهلل لموسى 
األول ليدل عمى ما كان يطمح إليو كميم اهلل تبارك وتعالى من فرحة المقاء ونور 

  ەئ     ائچالمؤانسة التي ذاق حالوتيا من قبل وىو عائد من مدين حينما خوطب 

 چڃ  چ   چ  چچ : ، وحين سئل[ٕٔ:طو] چۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ

 [. ٛٔ:طو] چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇچ: ، فأطال القول[ٚٔ:طو]

 فتح ادلؼطع ادلتوسط ودل عؾى اإلبعاد. 3

 [. ٖٙ:البقرة] چوئ    ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى چ : قال اهلل تعالى
 . (2)من غير ألف مشدداً  (فأزلَّثيما)بألف مخففًا، والباقون  (فأزاليما)قرأ حمزة 

والَزلَّثُة الخطأ؛ ألن المخطئ "َزلَّث فالٌن وأْزَلْمتو، : يقال، (الزَّثَلل)مأخوذة من  (َأَزلَّثُيما)
، عن (4)أكسبيما الزلة والخطيئة: چى  ىچ  :، فمعنى(3)"َزلَّث عن نيج الصواب

 . طريق التزيين ليم
، فمعنى (5)زال فالن وَأزاَلو فالن: يقال( زال)فمأخوذة من الفعل  (لُيمااَأز)أما 
 . نّحاىما وأبعدىما: (أزاليما)

                                                 

عرابو، الزجاج( 1) عبد الجميل عبده شمبي، دار الحديث، القاىرة، . د: ، تحقيق1/121: معاني القرآن وا 
 . م2004، 1ط

 . 63/التيسير( 2)

محمد عوض مرعب وفاطمة محمد أصالن، :  تحقيق،(زلّ ) 431/، ابن فارسمقاييس المغة (3)
 . م2001، 1دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

عرابو: ينظر (4) أحمد فريد : ، تحقيق48/، األزىري، ومعاني القراءات1/107: معاني القرآن وا 
 . م1999، 1المزيدي، دار الكتب   العممية، بيروت، ط

إبراىيم شمس الدين، دار الكتب العممية، بيروت، : تحقيق، 58/ األوسطمعاني القرآن، األخفش: ينظر (5)
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ومن خالل الموازنة بين القراءتين مقطعيًا نرى أّن قراءة حمزة قمبت المقطع 
الثالث من مقطع متوسط مقفل إلى مقطع متوسط مفتوح، فبعد أن كانت البنية 

أصبحت عمى قراءة حمزة  (ما/ـيُـ/لَـ/َزْلـ/ـأَ /فَـ)المقطعية لمكممة عمى قراءة الجميور 
 . وفي ىذا االنفتاح واإلطالق داللة عمى اإلبعاد والتنحية (ما/ـيُـ/لَـ/زا/ـأَ /فَـ)

تؼؾقل ادلؼاطع ودل عؾى سرعة احلدث وتؽثريها ودل عؾى تؽثريه . 4

 وتؽراره

آل ] چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ  چ  چ  ڃ      ڃچ: قال اهلل تعالى
 [. ٕٗٔ:عمران

 . (1)بالتخفيف (ُمْنَزلين)بالتشديد، وقرأ الباقون  (ُمَنزَّثلين)قرأ ابن عامر 
، وذىب (َنزَّثلَ )بالتشديد من الفعل  (ُمَنزَّثل)، و(أْنَزل)بالتخفيف من الفعل  (ُمْنَزل)

، ويرى ابن خالويو أن في التشديد معنى (2)األزىري إلى أنيما لغتان بمعنى واحد
ذا قطَّثعنا القراءتين مقطعيًا نجد قراءة الجميور (3)التكرير والمداومة عمى الشيء ، وا 

، وقراءة ابن عامر تتكون من خمسة مقاطع (ـنَ /ليـ/ـزَ /ُمْنـ)تتكون من أربعة مقاطع 
، وىذا التباين في عدد المقاطع بين القراءتين يتناسب في داللتو (ـنَ /ليـ/زَ /ـَنْز /ُمـ)

مع الداللة الصرفية لمصيغتين، فقمة المقاطع تدل عمى السرعة في اإلنزال وىو ما 
دلت عميو قراءة التخفيف، وكثرة المقاطع تدل عمى التكرار والكثرة وىذا ما دلت 

 . عميو قراءة التشديد

                                                                                                                       

عراب القرآن، ابن النحاسم، 2002، 1ط عبد المنعم خميل إبراىيم، دار الكتب : ، تحقيق1/46: وا 
.  م2004العممية، بيروت، 

 . 75/التيسير( 1)
 . 109/معاني القراءات: ينظر( 2)
أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العممية، : ، تحقيق55/الحجة في القراءات السبع، ابن خالويو: ينظر( 3)

 . م1999، 1بيروت، ط
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 فتح ادلؼطع ودل عؾى ادلسارعة وإقػاله ودل عؾى التثبقط. 5

 [.ٔ٘:الحج] چڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈچ: قال اهلل تعالى
 [.٘:سبأ] چہ  ہ  ہ  ٌ  ً  ٌ   ٍ  ے  ے  ۓ   ۓچ: وقال تعالى
 [.ٖٛ:سبأ] چوئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ىې  ې  چ: وقال تعالى

زينَ )قرأ ابن كثير وأبو عمرو  في المواضع الثالثة بتشديد الجيم من غير  (ُمَعجِّ
 . (1)باأللف وتخفيف الجيم (ُمعاِجزين)ألف، وقرأ الباقون 

زينَ ) مثبطين عن اإليمان بيا، من العجز، وىو نقيض الَحْزم، أما : (ُمَعجِّ
 مسابقين :معاجزين: "، قال القرطبي(2)معاندين مسابقين: فمعناىا (ُمعاِجزين)

نيمميم،  أنا اآلخرة، وظنوا في بعثيم عمى يقدر ال اهلل ننا، وأنتويفو أنيم يحسبون
، وقال (3)"وسبقو غالبو إذا وأعجزه عاجزه: يقال چٍ  ے  ے  ۓ   ۓچ فيؤالء

 ليم مشاقتيم بمسابقتيم والمراد، لممؤمنين مسابقين أي :معاجزين: "اآللوسي
 عاجزه من إبطالو، وأصمو ىؤالء طمب الحق إظيار طمبوا فكمما ومعارضتيم

 عن اآلخر إعجاز يريد المتسابقين من كال فإن، فسبقو سابقو إذا وعجزه عجزهأف
 إياىم اهلل تعذيب من واالنفالت النجاة نيمظ ، فصيغة المفاعمة تدل عمى(4)"المحاق
 عن هتجزاعم يحاول أي، ويعاجزه غيره يسابق من بحال والرسالة البعث بإنكارىم
.  لحاقو

زينَ )واختالف المقاطع بين القراءتين جاء مؤيدًا ليذا المعنى، فقراءة  أقفمت  (ُمَعجِّ
فتحت مقطعيا الثاني  (ُمعاِجزين)، وقراءة (ـزين/ـِجـ/ـَعجْـ /ُمـ)مقطعيا الثاني 

قفال المقطع يدل عمى التثبيط، وفتحو يدل عمى المسابقة (ـزين/ِجـ/ـعا/ُمـ) ، وا 
 . والمسارعة

                                                 

 . 128/التيسير( 1)
 . (عجز)3/2337: تيذيب المغة( 2)
أحمد عبد العميم البردوني، دار : ، تحقيق24/261: الجامع ألحكام القرآن، القرطبي( 3)

 . م1952، 2الشعب، القاىرة، ط

، دار إحياء 17/172: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، اآللوسي( 4)
 . 1التراث العربي، بيروت، ط
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 اخلامتـــة

تبين لنا في المبحث األول أن القراءات القرآنية تشتمل عمى ستة مقاطع، 
 أكثرىا شيوعًا في القراءات القرآنية، إذ ال توجد أية قيود عمى الثالثة األول

توزيعيا، فيي تقع في أول الكممة أو وسطيا أو آخرىا كما مثمنا، وفضاًل عن ذلك 
فيي توجد بحرية في جميع الكممات بصرف النظر عن أحجاميا، وليذا تعد 
المقاطع األساسية في القراءات القرآنية، أما المقطع الرابع فغالبًا ما يأتي في 

، (ص ح ح)الوقف عمى الكممات التي تنتيي بمقطعين؛ أوليما متوسط مفتوح 
، ويأتي قمياًل في درج الكالم، لكن يشترط فيو أن يتموه (ص ح)وثانييما قصير 

مقطع آخر صامتو األول مماثل لمصامت الذي يقفل بو ىذا المقطع، أما المقطع 
شائع في الوصل عند البزي الخامس فغالبًا ما يقع في الوقف عمى الكممات، وىو 

وأبي عمرو وقرأ بو نافع وحمزة وأبو عمرو وابن كثير وبعض من قراء المدينة، 
يختص بالوقف عمى وأما المقطع السادس فقد اختصت بو القراءات القرآنية إذ 

يتموه  (ص ح ح ص)مقطع طويل مقفل بصامت الكممات التي تشتمل عمى 
تنتيي بو الكممة، الصامت فيو مماثل لمصامت الذي ُقِفَل  (ص ح)مقطع قصير 

أما في كالم الناس وتخاطبيم وشعرىم فال وجود بو المقطع الطويل ومدغم فيو، 
ليذا المقطع ألنيم يميمون إلى الخفة، إذ ال فرق بين وقوفيم عمى الحرف المشدد 

 . أو المخفف
تبين لنا أن التغاير في القراءات القرآنية ذو أثر واضح وفي المبحث الثاني 

 البنية المقطعية، وىذا إن دل عمى شيء فإنما يدل عمى غنى في تشكيل
اإلمكانات في بناء الكممة العربية، تمك اإلمكانات التي قد ال نجد ليا نظائر في 
لغات أخرى، فضاًل عن أن مثل ىذا التغيير يؤدي إلى إحداث صور شتى من 
 . االرتقاء الصوتي، فإيقاع الكممة مع الياء مثاًل مختمف عنو عند حذفيا وىمم جرا
وفي المبحث الثالث تبين لنا أن الدمج بين مقطعين قصيرين وجعميما 

مقطعًا متوسطًا مقفاًل يدل عمى التأكيد واالىتمام، وأن تحويل المقطع القصير إلى 
مقطع متوسط مفتوح يدل عمى اتساع المعنى، وأن فتح المقطع المتوسط يدل عمى 



  حمؿد إمساعقل حمؿد. د. البـقة ادلؼطعقة وأثرها الداللي يف الؼراءات الؼرآنقة                       م

 188 

اإلبعاد، وأن تقميل المقاطع يدل عمى سرعة الحدث، وتكثير المقاطع يدل عمى 
قفالو يدل عمى  تكثير الحدث وتكراره، وأن فتح المقطع يدل عمى المسارعة وا 

 . التثبيط
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Segmental Order and Its Semantic Effect in the 

Qur’anic Recitation 

Dr. Muhammed Ismaeel Muhammed

 

Abstract 

This study aims at describing the segmental order in the 

Quranic recitations especially it is considered as the original 

phonetic source that protect on the phonetic performance as 

received from the Prophet (peace and blessing be upon him). 

The study falls into three sections. In the first section, the 

study examined the segmental shapes which can be happened 

in the Quranic recitation and clarified what is predominant 

and rare. It also studies the segmental order of the Quranic 

recitation and have no existence in Arab's talk (prose and 

poetry). It renamed these segmental to match with the number 

of sounds in each segmental. In the second section, the study 

studies the impression of the Quranic recitations in the 

segmental order because of its trace in forming it. In the third 

section, the study delves into the indication impression of the 

segmental order in the Quranic recitation throughout the 

emphasis, centers and so on.   
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