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*

**

امللخص
تعترب األسلوبية من املناهج النقدية اهلامّة اليت قام الكثري من الدراسات اللغوية للقرآن الكريم على أساسها .فاألسلوبيّة ال تركز فقط على
شكل اللفظة وإنّما على عمق دالالتها متجاوزة مرحلة التبسيط إىل مرحلة أعمق عندما تتعامل مع لغة النصّ تعامال فنّيّا ،من خالل إبراز
الظواهر اللغويّة املميّزة وحماولة إجياد صلة بينها وبني الدالالت اليت عن طريقها ميكن الوصول إىل املعنى الغائب يف النصّ.
فهذه الدراسة بتمثّلها منهج األسلوبيّة اإلحصائيّة ،حتاول إبراز الدالالت من خالل دراسة املستويات اللغوية يف سورة "نوح" .وقد وقفت
الدراسة على مستوى الصوت و الصرف من املنهج األسلوبي يف هذه السورة؛ فدرست يف املستوى الصوتي داللةَ صفات األصوات من اجلهر
واهلمس والشدّة والرخاوة ،وداللة تكرير األصوات وداللة املقاطع ،ويف املستوى الصريف داللةَ التعريف والتنكري وداللة األمساء يف بعض
الصيغ الصرفية وداللة األفعال يف صيغ املاضي واملضارع واألمر.
وقد خرجت الدراسة بنتيجة موادّها أنّ معظم األصوات يف السورة من األصوات اجملهورة من حيث اجلهر واهلمس ،ومن األصوات
الشديدة واملتوسطة من حيث الشدّة والرخاوة لتدلّ على سياق السورة الذي يقتضي اجلهر والشدة للدعوة .وكان لتكرير بعض األصوات
دالالت مالئمة لسياق السورة .وقد جاءت املقاطع مالئمة هلذا السياق أيضا؛ فدلّت املقاطع املقفلة على سرعة األحداث واملقاطع الطويلة
على اإلنذار والتهديد .أمّا يف املستوى الصرفى فوظّفت الضمائر توظيفا دالليا حيث دلّت يف بداية السورة على تقريب نوح  قومَه من
نفسه إثارةً لعواطفهم واستمالة هلم ويف نهاية السورة على تبعيد نوح  إياهم عن نفسه لرفضهم الدعوة.
املفردات الرئيسية :سورة "نوح" ،األسلوبية ،الداللة ،املستوى الصوتي ،األصوات اللغوية ،املستوى الصريف.

1ــ تاريخ التسلم1392/8/13 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1393/1/27 :هـ .ش.
* طالب الدكتوراه يف اللغة العربية وآدابها جبامعة تربيت مدرس.
** أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة طهران؛ "

Email: d.mohammadi64@gmail.com

" قم.
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1ـ املقدمة
األسلوبية من املناهج اللغوية اهلامّة اليت قام الكثري من الدراسات اللغوية للقرآن الكريم على أساسها .فلغة القرآن ليست لغة
أدبية حبتة كما أنّها ليست لغة فلسفية أو منطقية أو علمية حبتة فهي جتمع بني مجيع األساليب اللغوية ,فلهذا ميكن القول بأنّ املنهج
األسلوبي من بني املناهج اللغوية األخرى أفضل منهج لتحليل هذا النصّ ,ألنّ هذا املنهج منهج لغوي يستفيد من الدراسات اللسانية
كما يفيد من البالغة القدمية ويقرتب من النقد األدبي (عودة2006 ،م ,ص  27ـ.)24

ولألسلوب يف االصطالح دالالت خمتلفة يصعب حتديد داللة واضحة أو حمدّدة له؛ ألنّ داللته ختتلف من دارس إىل آخر ،فمن
الدارسني من خيصّ به أسلوب كاتب بعينه ،ومنهم من خيصّ به طريقة التعبري أو منط الكتابة ،إىل غري ذلك من التعريفات اليت جتعل
حصر هذا املصطلح يف تعريف واحد أمرا صعبا ،فاملعنى «احملسوس لكلمة أسلوب متشعّب ،فمنه ما يفيد يف اللغة والكتابة ،وقد يعين
طريقة التعبري عن الفكر باللغة إىل جانب داللته على الطريقة اخلاصّة يف الكتابة لكاتب من الكتّاب ،وقد يعين طريقة للتعبري عند جمموعة من
األدباء ،وقد يعين االختيار اجليد ،وقد يدلّ على أسلوب حمادثة اآلخرين وخطابهم ،ولذلك من الصعوبة حتديد مفهوم األسلوب وخصوصا عند

الغرب ،والسبب مساحة الدرس األسلوبي واتساعه ،فضال عن تعريفات األسلوب اليت قد تصل يف مقدّمات بعض الكتب إىل ثالثني تعريفا أو أكثر»
(قضاة1998 ،م ,ص .)247
فإذا ك ان علم النفس يدرس "ما" يقال يف اللغة فعلم األسلوب يدرس "كيف" يقال يف اللغة (الراجحي2011 ،م ,ص .)117
فاألسلوبيّة ال تركز ـ فقط ـ على شكل اللفظة وإنّما على عمق دالالتها متجاوزة مرحلة التبسيط «إىل مرحلة أعمق عندما تتعامل مع لغة
ص تعامال ف ّنيّا ،من خالل إبراز الظواهر اللغويّة املميّزة وحماولة إجياد صلة بينها وبني الدالالت اليت عن طريقها ميكن الوصول إىل املعنى الغائب يف
الن ّ
النصّ ،و بذلك تتشكل القيمة للغة اليت تشكل منها النصّ ،ثم انتظام هذه الكلمات يف مجل وانتظام اجلمل يف فقرات وتضافر هذه األنساق مع

املعنى» (عودة2003 ،م ,ص  52ـ ,)51وهلذا ميكن القول بأنّ من وظائف األسلوبية كشف الدالالت ملستويات اللغة عن طريق فك
الرموز والعالمات اللغويّة.
فهذه الدراسة تنهض باستجالء األسلوبية و إبراز الدالالت من خالل دراسة املستويات اللغوية يف سورة "نوح" .وهذه السورة
من السور املكية وهلا  28آية وتصوَّر فيها قصّة بعض حاالت نوح  اليت تتعلّق مبسألة دعوته قومَه (مكارم شريازى ،1374 ،ج,25
ص .)57

وهناك دراسات عدة حول األسلوبية يف القرآن الكريم منها:
دراسة جمدي عايش عودة أبوحلية ( )2009املعنونة بـ«النظم القرآني يف سورة هود دراسة أسلوبية»؛
دراسة نادية رمضان النجار (2007م) حتت عنوان« :الداللة الصوتية والصرفية يف سورة "يوسف" يف ضوء الدراسات اللغوية
احلديثة ومناهجها»؛
دراسة عمر عبد اهلادي عتيق ( 2009م) حتت عنوان« :األسلوبية الصوتية يف الفواصل القرآنية»؛
دراسة نصر اهلل شاملي ومسية حسينعليان ( )1432املعنونة ﺑ«دراسة أسلوبية يف سورة"ص"»؛
دراسة فيصل حسني طحيمري املعنونة ﺑ«التكرار يف الفاصلة القرآنية :اجلزء األخري من القرآن الكريم منوذجا دراسة أسلوبية»؛
فكل هذه الدراسات حاولت الكشف عن السمات األسلوبية لبعض سور القرآن الكريم ويبدو أنّ هناك دراسة واحدة فقط
درست بعض اجلوانب من سورة "نوح" وهي دراسة يوسف عمر العساكر (2004م) املعنونة ﺑ«اجلدل يف القرآن خصائصه
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ودالالته» ,فدرس الكاتب آيات كلّ السور اليت جاءت يف سياق اجلدل وكان لبعض آيات سورة "نوح" سياقٌ جدلي وقد درسها
الكاتب أسلوبيا بيد أنّ هذه الدراسة مل تتسع إال لبضعة آيات من هذه السورة وذلك بصورة موجزة جدّا.
أما هذه الدراسة فتحاول حتليل مجيع آيات هذه السورة يف مستوى الصوت والصرف فتسعى من خالل دراسة املستويات
اللغوية لنصّ السورة ،الكشفَ عن بعض الدالالت الكامنة وراء الظواهر اللغوية .تتمثّل الدراسة منهج األسلوبية اإلحصائية اليت
ترجّح الكمّ والقيم العددية على احلدس ،فاألسلوبيّة اإلحصائية «تعمل على ختليص ظاهرة األسلوب من احلدس اخلالص لتوكل أمرها إىل
حدس منهجي موجه» (بليش1999،م ,ص .)59
واملستويات اللغوية اليت تدرس يف املنهج األسلوبي أربعة ( الداية 1996 ،م ,ص ,)402أو ستّة (عوش حيدر1419 ،هـ ,ص  ,30وخمتار

عمر 1997،م ,ص  ،)221وهي املستوى الصوتي واملستوى الصريف واملستوى النحوي واملستوى املعجمي واملستوى الرتكييبّ
واملستوى السياقي ،وقد جاء تركيز هذه الدراسة يف هذا املنهج على املستويني:
 .1املستوى الصوتي أو الداللة الصوتية :دُرست يف هذا املستوى داللة صفات األصوات (اجلهر واهلمس والشدّة والرخاوة)،
وداللة تكرار األصوات وداللة املقاطع الصوتيّة.
 .2املستوى الصريف أو الداللة الصرفية :دُرست يف هذا املستوى ،دالالت املعارف والنكرات وبنية بعض األمساء واألفعال
املاضية واملضارعة وأفعال األمر.
وال شك أنّ الدراسة األسلوبية تتسع للمستويات واألقسام األخرى بيد أنّ الرتكيز على هذين املستويني وعلى بعض اجلوانب
اخلاصّة فيهما ،ال يعين إغفال املستويات واجلوانب األخرى بل يعين أنّ كلّ نصّ لغوي تتقوّى فيه بعض اجلوانب وتضعف فيه
جوانب أخرى وهذا راجع إىل طبيعة النصّ اللغوي وما يتوخّاه املبدع ،أكثر منه إىل قوّة النصّ وضعفه .هذا وأنّ دراسة مجيع
املستويات األسلوبية هلذه السورة تقتضي رسالة أو حبثا طويال.
2ـ األدب النظريّ للبحث
2ـ1ـ املستوى الصوتي
املستوى الصوتي أو ما يسمّى بالصور الفونولوجيّة ( أو امليتا أصوات) تضمّ صورا صوتية وصورا نغميّة ،وذلك حسب توزيع
الفونيمات إىل وحدات تقطيعيّة (مصوّتات وصوامت) ،وفوق تقطيعيّة أو نغميّة (مثل النرب والوقف والتنغيم) (بليت1999 ،م ,ص
.)66

فالداللة الصوتيّة اليت تُدرس يف املستوى الصوتي ،هي الداللة اليت تستنبط من األصوات اليت تألّفت منها الكلمة وختتلف
داللة الكلمات حبسب طبيعة هذه األصوات ،فتدلّ شدّة الصوت وجهره على معنى قوي ،كما تدلّ رخاوة الصوت وهمسه على
معنى فيه لني ويسر .والداللة الصوتية تشتمل على داللة الصوت ،داللة النرب ،داللة املقاطع وداللة التنغيم (عوض حيدر1999 ،م,
ص.)30

فاألصوات من حيث صفات النطق تنقسم إىل أنواع عديدة أشهرها :اجلهر واهلمس ،والشدّة والرخاوة.
2ـ  1ـ 1ـ جهر األصوت وهمسها
يعرف العرب القدامى الصوت اجملهور ﺑ«أنّه حرف أشبع االعتماد من وضعه ،ومنع النفس أن جيري معه حتّى ينقضي االعتماد ،وجيري
الصوت» (أنيس،د.ت ,ص  ,)23ويفسّر اللغويون احملدثون معنى إشباع االعتماد على احلرف «بانقباض فتحة املزمار الذي يؤدّي إىل اقرتاب
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الوتري ن الصوتيني أحدهما من اآلخر ،فتضيق فتحة املزمار ،غري أنّها تسمح مبرور النفس خالهلا ،فإذا اندفع اهلواء خالل الوترين يف هذا الوضع
يهتزّان اهتزازا منتظما ،وحيدثان صوتا موسيقيّا ختتلف درجته حسب عدد هذه اهلزّات أو الذبذبات يف الثانية ،كما ختتلف شدّته وغلوّه حسب سعة
االهتزازة الواحدة ،وعلماء األصوات اللغويّة يسمّون هذه العمليّة جبهر الصوت ،و األصوات اجملهورة هي :ب ج د ذ ر ز ض ظ ع غ ل م ن يضاف
إليها ك ّل أصوات اللني مبا فيها الواو والياء» (املصدر نفسه).

ومن خصائص األصوات اجملهورة أنّها هي الغالبية يف األصوات اللغويّة ،و يف كلّ كالم ،كي ال تفقد اللغة عنصرها املوسيقيّ
ورنينها اخلاصّ ،والدليل على ذلك أنّ نسبة شيوع األصوات اجملهورة يف كلّ كالم مخسة وسبعني مقابل مخسة وعشرين باملئة نسبة
شيوع األصوات املهموسة (املصدر نفسه ،ص .)23

أمّا صفة اهلمس فعبّر اللغويّون القدامى عنها ﺑ«الصوت الذي خيرج معه نفس وليس من صوت الصدر ،وإنّما خيرج منسال» ،ومعنى
قوهلم ليس من صوت الصدر عدم ذبذبة األوتار الصوتيّة عند النطق بالصوت املهموس ،أمّا معنى كونه خيرج منسال فيعين أنّ
اهلواء الذي يندفع إىل احلنجرة يكون حرّا طليقا دون أن يعرتض طريقه اقرتاب الوترين الصوتيني عن بعضيهما البعض بل يكونان
منفرجني حالة النطق بالصوت املهموس ( بشر1973،م ,ص .)109
واألصوات املهموسة كما حدّدها اللغوييون القدامى هي:ت ث ح خ س ش ص ط ف ق ك ه ( املصدر نفسه ،ص .)68

2ـ 1ـ 2ـ شدّة األصوات ورخاوتها
من الصفات األخرى لألصوات الشدّةُ والرخاوة وما يتوسّط بينهما والذي يسمّى بالصفة املتوسطة .واألصوات الشديدة تقابل
األصوات االنفجاريّة أو الوقفات عند الغربيني ،وتكون هذه األصوات «بأن حيبس جمرى اهلواء اخلارج من الرئتني حبسا تاما يف موضع
من املواضع ،و ينتج عن هذا احلبس أو الوقف أن يضغط اهلواء ،ثمّ يلق سراح اجملري اهلوائي فجأة فيندفع اهلواء حمدثا صوتا انفجاريّا» (السعران،
د.ت ,ص  .)153واألصوات الشديدة هي :همزه ب ت د ط ض ك ق واجليم القاهرية (املصدر نفسه).

أمّا األصوات الرخوة فهي اليت:
ال ينحبس اهلواء عند النطق بها احنباسا تامّا حمكما وإنّما يكتفي بأن يكون جمراه عند اخلروج ضيّقا جدّا ،يرتتّب على ضيق
اجملرى أنّ النفس أثناء مروره مبخرج الصوت حيدث نوعا من الصفري أو احلفيف ختتلف نسبته تبعا لنسبة ضيق اجملري  ...وهذه
األصوات يسمّيها احملدثون باألصوات االحتكاكيّة وعلى قدر نسبة الصفري يف الصوت تتكوّن رخاوته ،وهلذا فأكثر األصوات
رخاوة تلك اليت مسّاها القدامى بأصوات الصفري وهي املرتبة حسب نسبة رخاوتها :س ز ث ص ش ذ ث ظ ف ه ح خ غ (أنيس،
د.ت ,ص .)24

2ـ 1ـ 3ـ املقاطع الصوتية
عرف اللغويون املقطع ) (syllableتعريفات متعدّدة نأخذ منها قوهلم بأنّه «صوت مدّ مكتنف بصامت أو أكثر» ( .)47و نستطيع أن
نقدّم تعريفا أدقّ للمقطع بأنّه« :مدّة األداء احملصورة بني عمليتني من عمليات إغالق جهاز النطق إغالقا كامال أو جزئيا ،وبهذا يكون املقطع

أصغر وحدة نطقية» (املطليب1984 ،م ,ص  ,)47فللمقاطع تقسيمات خمتلفة ,فمن حيث الصوت األخري تنقسم إىل:
 .1املقطع املغلق ) (closedأو املقفل :هو املقطع الذي ينتهي بصامت ,مثل :لن ،ال ،دد؛
 .2املقطع املفتوح ( :(opendهو املقطع الذي ينتهي دائما بصوت مد طويل أو قصري (املطليب1984 ،م ,ص  47ـ  ,)48مثل :ال،
را ،ما ،نا ،دُ ،رُ ،فُ.
وختتلف املقاطع أيضا بدرجة الطول فهناك:
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 .1مقطع قصري :مكوّن من صامت وصوت مد قصري من حنو «لَ»؛
 .2مقطع طويل :مكوّن من صامت وصوت مدّ طويل من حنو «ال» أو من صامت وصوت مدّ قصري وصامت من حنو «لن».
و ّمثة نوع ثالث من املقاطع ،قليل االستعمال ،هو املقطع املديد ،ويتألّف من صامت وصوت مدّ طويل وصامت من حنو «الن»
أو من صامت وصوت مد ثم صامتني من حنو «حبر» (املصدر نفسه ,ص .)48

وملّا كانت الكلمات تتكوّن من مقاطع متتابعة ،ولكلّ مقطع مساته الصوتيّة املميّزة فإنّ ترتيب هذه املقاطع يف الكلمات وتواليها
على نسق معيّن ،ذو أثر كبري يف إحداث أنواع املوسيقى الداخلية املنبعثة من إيقاع املقاطع ونغمها ويزداد التعبري قدرة على التأثري
عندما تتناسب نغمات املقاطع وإيقاعاتها مع األفكار اليت تعرب عنها و تصوّرها (أمحد خنلة1981 ،م ,ص  .)357فريجع تعدّد هذه

املقاطع واختالفها إىل تعدّد السياقات واملقامات املختلفة ,ويرى الدكتور أمحد أبو زيد يف دراسته التناسب البياني يف القرآن

«أن

استخدام القرآن للمقاطع املقفلة اليت تنتهي بالسكون احلي اجلازم يف مقامات اجلدّ والصرامة واحلسم ،ويف تصوير االنفعاالت احلادّة واحلركات العنيفة
وسرعة األحداث .أما املقاطع املمدودة فإنّها تعبّر عن معاني كثرية وتصوير مشاهد خمتلفة كالتذكري والتقريع والتهديد ،وكمواقف الندم واحلسرة
ومواقف الدعوة إىل اخلري وكوصف النعمة السابقة وكاالبتهاالت» (أبوزيد1992 ،م ,ص .)321

2ـ 2ـ املستوى الصريف أو الداللة الصرفية
معنى الداللة الصرفيّة هو ما ميكن أن نستخرج من الصيغة الصرفيّة من معان ودالالت زيادةً على ما تدلّ عليه حروف األصول
من داللة معجميّة ,فمثال ال يكفي لبيان معنى «استغفر» املعنى املعجمي املرتبط مبادّتها اللغويّة (غ فر) ,بل ال بدّ أن يضمّ إىل ذلك
معنى الصيغة ،وهي هنا وزن «استفعل» ،واأللف والسني والتاء اليت تدلّ على الطلب .والصيغ الصرفية هلا دالالت خاصّة
استعملها العرب يف كالمهم لتدلّ على وظائف معيّنة ،فجعلوا للفاعليّة واملفعوليّة واملكان والزمان والسببيّة واحلرفة واألصوات
واآللة والتفضيل واحلدث وملعان أخرى كثريةٍ ،صيغا خاصة وقوالب حبيث إذا بنيت أي مادّة من مواد األلفاظ على تلك اهليئة
وصيغت يف ذلك القالب أدّت ذلك املعنى متّصال بتلك املادة (حسان1998،م ,ص .)278

ويُعنى باملستوى الصريف تلك الدراسة اليت تعرض لدراسة الكلمات وصورها ال لذاتها ،وإنّما لغرض معنوي ،أو للحصول
على قيم صرفيّة تفيد يف خدمة اجلمل والعبارات،ومن أهمّ أبواب الصرف هنا املشتقّات وتقسيم الفعل إىل أزمنته املختلفة والتعريف
والتنكري وأقسامها (بشر1969 ،م ,ص  111ـ. )110

3ـ حتليل مواد الدراسة
3ـ 1ـ املستوى الصوتي وداللته يف السورة
مبا أنّ داللة النرب والتنغيم حتتاج إىل دراسة مستقلّة فاكتفينا بدراسة الصوت من حيث صفات اجلهر واهلمس والشدّة والرخاوة
واملقاطع يف هذه السورة من بني الدالالت اليت تتعلّق باألصوات.
3ـ 1ـ 1ـ داللة األصوات اجملهورة واألصوات املهموسة
لقد متّ إحصاء األصوات اجملهورة واملهموسة يف السورة .واجلدول التالي يثبت نسبة تواتر األصوات يف صفيت اهلمس واجلهر:
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اجلدول ( :)1عدد تواتر األصوات اجملهورة و املهموسة و النسبة املئويّة لتواترهما

عدد التواتر

النسبة املئوية

975

86/21

األصوات املهموسة 156

13/79

األصوات اجملهورة
جمموع األصوات

1131

جاء جمموع األصوات ( )1131صوتا حيث تواترت األصوات اجملهورة أكثر من األصوات املهموسة ،فعدد األصوات اجملهورة
( )975صوتا أمّا األصوات املهموسة فعددها ( )156صوتا فالنسبة املئوية لألصوات اجملهورة ( )86/21والنسبة املئوية لألصوات
املهموسة ( .)13/79فنسبة األصوات املهموسة يف الكالم العادي ( )0/20مقابل ( )0/80من األصوات اجملهورة (أنيس ،د.ت ,ص

 ,)21يف حني أنّ نسبة األصوات املهموسة يف هذه السورة أقلّ من نسبتها يف الكالم العادي وهذا راجع إىل سياق سورة "نوح" حيث
يقتضي استعمال األصوات اجملهورة بكثرة ألنّ نوح  من جانب أُمر لدعوة قومه إىل اهلداية فيحتاج يف دعوته هذه إىل اجلهر مبا
يدّعيه وهذا يقتضي استعمال األصوات اجملهورة ومن جانب آخر كان نوح  مصرّا يف دعوته فسياق اآليات يف كلّ اجلوانب يدلّ
على هذا اإلصرار ممّا أدّى إىل هذا التوظيف الكثري لألصوات اجملهورة أيضا.
3ـ 1ـ 2ـ داللة األصوات الشديدة و األصوات الرخوة
جمموع األصوات هنا ( )822صوتا دون حروف اللني (األلف والواو والياء) ,ألنّ هذه احلروف ال تدخل يف تقسيمات األصوات
الشديدة والرخوة .فعدد تواتر األصوات الشديدة يف السورة ( )359ونسبتها املئوية ( )43/67وعدد تواتر األصوات الرخوة ()150
ونسبتها املئوية ( )18/24وعدد تواتر األصوات املتوسطة ( )313ونسبتها املئوية ( .)38/09فكثرة األصوات الشديدة تدلّ أيضا
على ما دلّت عليه كثرة األصوات اجملهورة من اجلهر بالدعوة وإصرار نوح  على هذه الدعوة .فدعوة نوح  كما كانت
حتتاج إىل نوع من اجلهر حتتاج أيضا إىل نوع من احلدّة والشدّة يف الكالم هلداية قومه.
اجلدول( :)2عدد تواتر األصوات الشديدة والرخوة واملتوسطة يف السورة
عدد التواتر

النسبة املئوية

األصوات الشديدة

359

43/67

األصوات الرخوة

150

18/24

األصوات املتوسطة

313

38/09

جمموع األصوات

822

3ـ 2ـ 3ـ تكرير األصوات وداللتها
يُدرس هنا تكرير األصوات اليت جاءت أكثرَ تواترا يف السورة وكذلك بعض األصوات اليت وإن مل تكرّرت بكثرة يف كلّ
السورة لكنّها تواترت يف بعض اآليات واجلمالت تواترا ملحوظا.
تكرير الصوائت
لقد قسّم احملدثون األصوات إىل األصوات الساكنة ( )consonantsوأصوات اللني ( .)vowelsوأساس هذا التقسيم عندهم هو
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الطبيعة الصوتيّة لكلّ من القسمني .وأصوات اللني يف اللغة العربيّة هي ما اصطلح القدماء على تسميته باحلركات من فتحة وكسرة
وضمّة ،وكذلك ما مسّوه باأللف اللينة والياء اللينة والواو اللينة وما عدا هذا فأصوات ساكنة (أنيس،د.ت ,ص .)27
واألصوات الساكنة على العموم أقلّ وضوحا يف السمع من أصوات اللني (املصدر نفسه ,و املطليب1984 ،م ,ص .)45

لقد تك ّررت ألف املدّ ( )83وياء املدّ وغري املد ( )39وواو املد وغري املد ( )83مرّة يف السورة .فتواتر جمموعها ( )205مرة
وبنسبة ( )18/12من جمموع أصوات السورة ( .)1131فهذا التكرار يف عموميته يالئم وجوّ السورة العامّ حيث كانت السورة
تدور حول دعوة نوح  قومه إىل اهلل  واليت كما أسلفنا يف األصوات اجملهورة حتتاج إىل الوضوح والربوز.
أما غري هذا التكرار العام هلذه احلروف ،فقد تُوجد داللةٌ خاصّة لتواتر بعض احلروف يف بعض اآليات مثلما نرى يف تواتر
«الواو» يف آية  23حيث يقول سبحانه تعاىل على لسان نوح :وَ قَالُواْ لَا تَ َذرُنَّ ءَالِهَتَكمُ وَ لَا تَ َذرُنَّ وَدًّا وَ لَا سُوَاعًا وَ لَا يَغُوثَ وَ
يَعُوقَ وَ نَسْرًا( نوح .)23 :71

فالضمة و«الواو» أثقل الصوائت ،حيث حيتاج اإلنسان لتلفظهما وال سيّما «الواو» إىل مجع شفتيه إىل األمام ممّا يودّي إىل
صعوبة يف التلفّظ بالنسبة إىل بقية احلروف .فتكررت «الواو» يف هذه اآلية ( )11مرّة وذلك حينما ذكرت أمساء آهلة قوم نوح
 الذين رفضوا دعوته فلعلّ ثقل تلفّظ «الواو» يف اآلية والسيّما يف أمساء اآلهلة (ودّ و سُواع ويغُوث ويعوق) يريد أن يصوّر
تصوير هذه اآلهلة تصويرا ثقيال وقبيحا يف ذهن القارئ.
وكذلك تكررت «الواو» (  )9مرّات يف آية  7حيث يقول سبحانه تعاىل على لسان نوح  أيضا:وَإِنِّي كُلَّمَا َدعَوْتُهُمْ
لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَ َعلُواْ أَصَابِعَهُمْ فىِ ءَاذَانهِمْ وَاسْتَغْشَوْاْ ثِيَابهَمْ وَأَصَرُّواْ وَاسْتَكْربَواْ اسْتِكْبَارًا( نوح .)7 :71

فلعلّ تكرير «الواو» يف هذه اآلية أيضا يريد أن جيعل بثقل تلفّظها ،تصويرا ثقيال وقبيحا من حالة قوم نوح  يف رفضهم
الدعوة وجعل أصابعهم يف اآلذان وإصرارهم على استكبارهم.
تكرير الالم والنون وامليم
لقد تواترت «الالم» ( )110مرّة بنسبة ( )9/75و«امليم» ( )80مرّة بنسبة ( )7/07و«النون» ( )61مرّة بنسبة ( )5/3يف السورة.
فتواترت هذه احلروف يف اجملموع ( )251مرّة وبنسبة ( )22/19من جمموع أصوات السورة ( .)1131و«الالم» و«امليم» و«النون»
أكثر األصوات الساكنة وضوحا وأقربها إىل طبيعة أصوات اللني .ولذا مييل بعضهم إىل تسميتها «أشباه أصوات اللني» (أنيس ،د.ت,

 ,)28فكثرة تواتر هذه احلروف أيضا تناسب وجوَّ السورة العام الذي يقتضي الوضوح واإلعالن.
هذا وأنّ تكرار «الالم» يف بعض اآليات له داللة خاصّة تناسب جوّ اآليات.
فالالم نوعان مرقّقة ومغلّظة .على أنّ األصل يف «الالم» العربيّة الرتقيقُ وال جيوز الرجوع عن هذا األصل عند مجهور القرّاء إال
بشرطني:
 .1أن جياور «الالم» أحد أصوات االستعالء «اخلاء ـ الصاد ـ الضاد ـ الطاء ـ الظاء ـ الغني ـ القاف وال سيّما الصاد والطاء والظاء»
ساكنا أو مفتوحا.
 .2أن تكون «الالم» نفسها مفتوحة (املصدر نفسه ,ص  ,)55مثل «الالم» يف كلمة «اهلل».
أكثر الالمات يف سورة "نوح" من النوع املغلّظ حيث املقام مقام التفخيم والوعد .فإنذار نوح  قومَه ثمّ شكايته عند اهلل 
من قومه بأنّهم رفضوا دعوته واستكربوا استكبارا ،ثم دعائه  إلنزال العذاب عليهم كلّه حيتاج إىل التغليظ وهلذا استعملت
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«الالم» الغليظة ،يف حني أنّ اآلية ( )28اليت يطلب فيها النوح  غفران اهلل تعاىل له ولوالديه وللمؤمنيني واملؤمنات ،تُرقّق
«الالم» فيها فنرى أنّ أكثر الالمات يف هذه اآلية من النوع املرقّق :رَّبّ اغْفِرْ ىلِ وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِمَن دَخَلَ بَيْتىِ مُؤْ ِمنًا وَ ِللْمُؤْ ِمنِنيَ وَ
الْمُؤْ ِمنَاتِ وَ لَا تَ ِزدِ الظَّالِمِنيَ إِلَّا تَبَارَا( نوح  :71ص .)28

تكرير «الراء»
و«الراء» كـ«الالم» يف أنّها من األصوات املتوسطة بني الشدّة والرخاوة وأنّ كال منهما جمهور ( عباس1998 ،م ,ص  .)86يسمّى هذا
الصوت بالصوت املكرّر لتكرر طرق اللسان للحنك عن النطق بها (أنيس ،د.ت ,ص .)57

تكرار «الراء» وتعدّد ورودها يف األمساء واألفعال يدلّ على شدّة متسّك نوح بدعوته وإحلاحه يف دعوته لقومه وإحماض النصح
هلم واإلشفاق عليهم ،فتعدّد تكرار «الراء» يف آيات ( 9ـ  )12يدلّ داللة واضحة على إصرار النوح  على دعوة قومه إىل سبيل
اهلداية (عمر العساكر2004 ،م ,ص )167؛ ثُمَّ إِنىّ َأ ْعلَنتُ هلَمْ وَ أَسْ َر ْرتُ هلَمْ إِسْرَارًا ف ُقلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كاَنَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ
َعلَيْكمُ مِّ ْدرَارًا و يُمْ ِددْكمُ بِأَمْوَالٍ وَ َبنِنيَ وَ جيَعَل لَّكمُ جَنَّاتٍ وَ جيَعَل لَّكمُ أَنهْارًا( نوح .)12 :71

فتكرار «الراء» يف «أسررت هلم إسرارا» يدلّ على تأكيد هذا اإلسرار ،وتواتر «الراء» يف «يرسل السماء عليكم مدرارا» يدلّ على
استمرار نزول الغيث عليهم.
كما أنّ تكرار «الراء» يف آية وَ مَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا( نوح  ,)23 :71يدلّ على إصرار قوم نوح  على مكرهم واستمرارهم يف
هذا املكر حتّى أدّى إىل أن يرتكهم نوح  يف طغيانهم ويدعو سبحانه تعاىل بأن ينزل بعذابه عليهم وقد أصرّ نوح  على
دعوتهم إىل اهلل  وإذا مل ير قبوال لدعوته أصرّ على إنزال العقوبة هلم بقوله الذي تكرّرت فيه «الراء» ،والذي يدلّ على هذا
اإلصرار (املصدر نفسه ،ص ,)167وَ قَالَ نُوحٌ رَّبّ لَا تَ َذرْ عَلىَ الْأَ ْرضِ مِنَ الْكَا ِفرِينَ دَيَّارًا ،إنَّكَ إِن تَذَ ْرهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَ لَا َيلِدُواْ إِلَّا
فَاجِرًا كَفَّارًا( نوح .)27 :71

ستِكْبَارًا ،جِهَارًا ،إِ ْسرَارًا ،غَفَّارًا،
هذا وأنّ «الراء» تواترت يف فواصل ( )19آية من ( )27آية يف السورة« :نَهَارًا ،فِرَارًا ،ا ْ
خرَاجًا ،خَسَارًا ،كبَّارًا ،نَسْرًا ،أَنصَارًا ،دَيَّارًا ،كفَّارًا ،تَبَارَا» فهذه األلفاظ بتكرار
مِّدْرَارًا ،أَنهْارًا ،وَقَارًا ،أَطْوَارًا ،سِرَاجًا ،إِ ْ
«الراء» فيها ،تدلّ على استمرارية عدّة حماور يف السورة:
حمور استمرارية دعوة نوح  قومَه يف ألفاظ« :نهارا ،جهارا ،إسرارا».
حمور استمرارية غفران اهلل تعاىل واستمرارية نعمه وفضله يف ألفاظ« :غفّارا ،مدرارا ،أنهارا ،وقارا ،أطوارا ،سراجا،إخراجا».
حمور استمرارية العذاب النازل بقوم نوح  بعد رفضهم الدعوة يف ألفاظ« :خَسارا ،كبّارا ،نَسرا ،أنصارا ،دَيّارا ،كفّارا،
تَبارا».
3ـ  2ـ 4ـ املقاطع و داللتها
متّ إحصاء عدد املقاطع وأنواعها يف سورة "نوح" فكان جمموع املقاطع ( )541مقطعا ,منها ( )218مقطعا مفتوحا قصريا و()190
مقطعا مقفال و( )133مقاطع مفتوحة طويلة.
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اجلدول( :)3عدد تواتر املقاطع يف السورة
عدد التواتر
املقاطع املفتوحة القصرية

النسبة املئوية

218

42/30

املقاطع املفتوحة الطويلة 133

24/58

(املمدودة)
املقاطع املقفلة

190

جمموع املقاطع

541

35/12

وقد أُسلِف يف األدب النظري للبحث بأنّ «استخدام القرآن للمقاطع املقفلة اليت تنتهي بالسكون احلي اجلازم يف مقامات اجلدّ والصرامة
واحلسم ،ويف تصوير االنفعاالت احلادّة واحلركات العنيفة و سرعة األحداث .أما املقاطع املمدودة فإنّها تعبّر عن معاني كثرية وتصوير مشاهد خمتلفة
كالتذكري والتقريع والتهديد ،وكمواقف الندم واحلسرة ومواقف الدعوة إىل اخلري وكوصف النعمة السابقة وكاالبتهاالت» (أبوزيد1992،م ,ص
.)321

فنرى أنّ املقاطع املفتوحة القصرية أكثر من املقاطع املقفلة بيد أنّ املقاطع املقفلة يف بعض اآليات تساوي عدد جمموع املقاطع
املفتوحة (طويلة و قصرية) داللة على سرعة األحداث وكذلك نالحظ أنّ املقاطع الطويلة يف اجملموع أقلّ من املقاطع املقفلة بيد أنّها
تزيد على املقاطع املقفلة يف بعض اآليات داللة على التهديد والتقريع واإلنذار.
داللة املقاطع على سرعة األحداث
املقاطع املقفلة يف السورة أقلّ من املقاطع املقاطع املفتوحة بيد أنّها تساوي املقاطع املفتوحة تقريبا يف اآليات (11ـ  )12حيث
يقول اهلل تعاىل على لسان نوح  خماطبا قومه:يُرْسِلِ السَّمَاءَ َعلَيْكمُ مِّ ْدرَارًا  وَ يُمْ ِددْكمُ بِأَمْوَالٍ وَ َبنِنيَ وَ جيَعَل لَّكمُ جَنَّاتٍ وَ

جيَعَل لَّكمُ أَنهْارًا( نوح  11 :71ـ .)12
فهذه اآليات تتكوّن من ( )40مقطعا منها ( )19مقطعا مقفال و( )21مقطعا مفتوحا .فهاتان اآلياتان جاءتا جوابني لفعل األمر
يف اآلية السابقة حيث يقول اهلل  على لسان نوح  :اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كاَنَ غَفَّارًا» .فنوح  خياطب قومه ويدعوهم
لالستغفار حتى يعطيهم اهلل تعاىل بنعمه من الغيث واألموال والبنني واجلنّات واألنهار .فالنسبة العالية للمقاطع املقفلة يف هاتني
اآليتني واليت ال تُشاهد يف اآليات األخرى قد تدلّ على سرعة استجابة اهلل  الستغفارهم وإلرسال شتّى النعم هلم نتيجة هلذا
االستغفار.
وقد ال تساوي أو ال تزيد املقاطع املقفلة على املقاطع املفتوحة يف جمموعها (القصرية والطويلة) بيد أنّ املقاطع املقفلة غلبت يف
جمموع اآليات على املقاطع املفتوحة الطويلة وذلك أيضا للداللة على سرعة األحداث.
يف اآلية ( )1تغلب املقاطع املقفلة ( )13على املقاطع الطويلة (:)4
س ْلنَا نُوحًا إِىلَ قَوْمِهِ أَنْ أَن ِذ ْر قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( نوح .)1 :71
إِنَّا َأرْ َ

فاملقاطع املقفلة تدلّ هنا على تعجيل اهلل  يف إرسال نوح  إىل قومه وطلبه منه لكي يدعوهم إىل اهلداية بسرعة قبل أن
ينزل بهم العذاب ألنّ قوم نوح  كانوا مشركني باهلل تعاىل وكانوا على عرضة نزول العذاب بهم كما قال بعض املفسّرين
(طباطبائي ،1374،ج ,20ص  ,)39و هلذا كان على نوح  أن يأتيهم على عجل لكي ينذرهم من العذاب الذي كان على وشك
النزول بهم.
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وكذلك يف اآلية ( )5اليت جاءت جوابا لفعل األمر (اعبُدوا) يف اآلية ( ،)4نرى أنّ املقاطع املقفلة تزيد املقاطع الطويلة :يَغْفِرْ
لَكمُ مِّن ذُنُوبِكمُ وَ يُؤَخِّرْكُمْ إِىلَ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ ِإذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَ ْعلَمُونَ( نوح .)5 :71

يف اآلية ( )16مقطعا مقفال و( )6مقاطع مفتوحة طويلة وهذه الزيادة قد تدلّ على سرعة استجابة اهلل تعاىل لعبادة قوم نوح
وملغفرته هلم من ذنوبهم.
وكذلك يف اآليات ( )5- 10تغلب املقاطع املقفلة على املقاطع الطويلة:
َ قالَ رَبّ إنّي دَعَ ْوتُ قَوْمِى لَ ْيلًا وَ نَهَارًا َ فلَمْ يَ ِز ْدهُمْ ُدعَاءِى إِلَّا فِرَارًا  وَ إِنىّ كُلَّمَا َدعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَ َعلُواْ أَصَابِعَهُمْ فىِ
ءَاذَانهِ ْم وَ اسْتَغْشَوْاْ ثِيَابهَمْ وَ أَصَرُّواْ وَ اسْتَكْربَواْ اسْتِكْبَارًا  ثمَّ إِنىّ َدعَوْتهُمْ جِهَارًا  ثُمَّ إِنىّ َأ ْعلَنتُ هلَمْ وَ أَسْ َر ْرتُ هلَمْ إِسْرَارًا  فَ ُقلْتُ
اسْتَغْفِرُو ْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كاَنَ غَفَّارًا( نوح  5 :71ـ .)10

ففي هذه اآليات ( )47مقطعا مقفال و( )26مقطعا مفتوحا طويال وذلك ألنّ املقام هنا مقام تقرير نوح  عن قيامه بهداية
قومه فاستعمال املقاطع املقفلة تدلّ على سرعة امتثال نوح  ألمر اهلل  يف دعوة قومه وذلك جبانب تأكيده وإصراره على هذه
الدعوة اليت كما أسلفنا تربز من خالل تكرار «الراء» يف هذه اآليات وكذلك تكرار أسلوب «ثمّ إنّين» الذي يدلّ على عكوف نوح
 على هذه الدعوة وقيامه بها لعدة مرّات وبشتّى األساليب.
وكذلك يف آيات ( 13ـ  )20نرى زيادة املقاطع املقفلة على املقاطع املفتوحة الطويلة حيث خياطب نوح  قومه :مَّا لَكمُ لَا
خلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا  وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَ جَعَلَ الشَّمْسَ
خلَقَكمُ أَطْوَارًا  أَ لَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ َ
تَرْجُونَ لِلَّهِ َوقَارًا  وَ قَدْ َ
سلُكُواْ مِنهْا
سِرَاجًا  وَ اللَّهُ أَنبَتَكمُ مِّنَ الْأَ ْرضِ نَبَاتًا  ثمُ يُعِيدُكمُ فِيهَا وَ خيُرِجُكُمْ إِخْرَاجًا  وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكمُ الْ َأ ْرضَ بِسَاطًا  لِّتَ ْ
سُ ُبلًا فِجَاجًا( نوح  13 :71ـ .)20

فتغلب املقاطع املقفلة ( )31مقطعا على املقاطع املفتوحة الطويلة ( )19مقطعا .وقد يرجع السبب إىل أنّ املقاطع املقفلة هنا تدلّ
على سرعة اهلل تعاىل يف خلق هذه النعم وكأنّها متثّل هذه اآلية الكرمية :بديع السماوات و األرض و إذا قضى أمرا فإنّما يقول له
كن فَيَكونُ( البقرة .)117 :2

داللة املقاطع على التقريع والتهديد واإلنذار
قد أسلفنا بأنّ نسبة تواتر املقاطع املقفلة ( )190تزيد على املقاطع الطويلة ( )133إال أنّ املقاطع الطويلة يف بعض اآليات تساوي
املقاطع املقفلة أو تزيد عليها داللة على التذكري والتقريع واإلنذار والتهديد.
ففي اآليتني(3و )4نرى أنّ املقاطع املفتوحة الطويلة اليت قلّ عددها من املقاطع املقفلة يف جمموع السورة ،تزيد املقاطع املقفلة يف
هاتني اآليتني حيث يقول اهلل تعاىل على لسان نوح  خماطبا قومه:قَالَ يَاقَ ْومِ إِنىّ لَكمُ نَذِيرٌ مُّبِنيٌ  أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ وَ
أَطِيعُونِ( نوح  3 :71ـ )4

فهناك  8مقاطع مقفلة يف اآليتني (قَو ـ إن ـ كم ـ رُن ـ نُن ـ نِع ـ دُل ـ وَت) مقابل ( )9مقاطع مفتوحة طويلة (قا ـ يا ـ ني ـ ذي ـ بي ـ
ال ـ قُو ـ طي ـ عو) ،وذلك ألنّ املقام هنا مقام إنذار نوح  قومَه وختويفه إيّاهم .فالسياق هذا حباجة إىل املقاطع الطويلة اليت
تستعمل غالبا لإلنذار والتقريع أكثر من املقاطع املقفلة.
ويف اآلية ( )23تزيد املقاطع الطويلة على املقاطع املقفلة أيضا حيث يقول اهلل تعاىل على لسان قوم نوح  الكافرين يف خماطبة
بعضهم:وَ قَالُواْ لَا تَ َذرُنَّ ءَالِهَتَكمُ وَ لَا تَ َذرُنَّ وَدًّا وَ لَا سُوَاعًا وَ لَا يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْرًا .فاملقاطع املفتوحة الطويلة يف هذه اآلية ()10
مقاطع( :قا ـ لُو ـ ال ـ آ ـ ال ـ وا ـ ال ـ غُو ـ عُو ـ را) مقابل ( )6مقاطع مقفلة (رُن ـ كم ـ رُن ـ وَد ـ دَن ـ عَن) .واملقام هنا مقام خماطبة
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بعض قوم نوح  البعض اآلخر لكي ال يستجيبوا لدعوة نوح  وال يدعوا آهلتهم .فاستعمال فعل نهي «ال تذرنّ» مع تأكيده
بنون «الثقيلة» وتأكيده مرّة أخرى بتكرار هذا الفعل بنفس السياق ،يدلّ داللة واضحة على تهديد وتقريع بعض قوم نوح 

لبعض اآلخر حتى ال يستجيبوا لدعوة نوح  ،وقد جاءت زيادة املقاطع الطويلة على املقاطع املقفلة يف هذه اآلية لتدلّ على هذا
التهديد واإلنذار.
وأخريا يف اآليات ( 28ـ  )24نرى أنّ املقاطع الطويلة تغلب أيضا على املقاطع املقفلة:
خلُواْ نَارًا َفلَمْ جيَدُواْ هلَم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا َ و
خطِيَتهِمْ ُأغْ ِرقُواْ فَ ُأدْ ِ
ضلَالًا ِّ ممَّا َ
وَ قَدْ أَضَلُّواْ كَثِريًا وَ لَا تَ ِزدِ الظَّالِمِنيَ إِلَّا َ
قَالَ نُو ٌح رَّبّ لَا تَ َذرْ عَلىَ الْ َأ ْرضِ مِنَ الْكَافِرِي َن دَيَّارًا  إِنَّكَ إِن تَ َذرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَ لَا َيلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا( نوح  24 :71ـ .)27
فاملقاطع الطويلة هنا (( )34لُو ـ ثي ـ ال ـ ظا ـ مي ـ ال ـ ال ـ ال ـ ما ـ طِي ـ آ ـ قُو ـ لُو ـ نَا ـ دُو ـ دُو ـ ال ـ صا ـ رَا ـ قا ـ نُو ـ ال ـ كا ـ
رِي ـ يا ـ را ـ لُو ـ با ـ ال ـ دُو ـ ال ـ فا ـ فا ـ را ) ,واملقاطع املقفلة ( 28ضَل ،رَن ،دِظ ـ إل ـ مِم ـ أغ ـ أُد ـ رَن ـ لَم ـ هُم ـ مِن ـ نِل ـ أن ـ
حُن ـ رَب ـ ذَر ـ لَل ـ أَر ـ نَل ـ دَي ـ إن ـ إن ـ ذَر ـ هُم ـ ضِل ـ إل ـ رَن ـ كف) فاملقام هنا مقام التهديد واإلنذار وإنزال العقوبة حيث
يدعو نوح  اهلل تعاىل لكي ال يزيد قومه الظامل إلّا الضالل وال يذرَ هلم ديّارا .فهذا املقام يقتضي املقاطع الطويلة تقريعا للكفّار
وتهديدا هلم.
ممّا سبق نستنتج أنّ املقاطع املقفلة جاءت مالئمة لسياق تعجيل نوح  يف إبالغ الدعوة ومتنّي سرعة القوم يف االستجابة
وسرعة وفاء اهلل  بوعده كما أنّ املقاطع املفتوحة الطويلة الئمت سياق إنذار نوح  قومه عن نزول العذاب بهم وكذلك
تهديد قوم نوح  بعضهم بعضا لكي ال يدعوا آهلتم القدمية وأخريا دعاء نوح  إىل اهلل تعاىل إلنزال العذاب لقومه الكافر
نتيجة لرفضهم دعوة اهلل تعاىل.
3ـ 2ـ املستوى الصريف
يتناول املستوى الصريف جوانب خمتلفة من الدالالت حسب علم الصرف بيد أنّنا نكتفي من هذه اجلوانب ،بدراسة داللة
التعريف والتنكري وداللة أبنية بعض األمساء وداللة األفعال لصيغها املاضية واملضارعة واألمر.
3ـ 2ـ 1ـ التعريف والتنكري وداللتهما يف السورة
مبا أنّ الصرف يدرس بنية الكلمة ،واالسم هو كلمة ،ومبا أنّ النكرة واملعرفة تتعلّق باالسم ،فهي من صميم الصرف باملعنى
الذي نفهمه.
لقد تبني من خالل إحصائنا لعدد األمساء الواردة (الضمائر البارزة ،الضمائر املسترتة ،األمساء الظاهرة) أنّ عدد األمساء يف
سورة تبلغ ( )190امسا منها ( )151امسا من األمساء املعرفة و( )49امسا من النكرات .من جمموع ( )151امسا من املعارف،
( )40من األمساء الظاهرة والباقي من الضمائر البارزة واملسترتة.
اجلدول( :)4عدد تواتر املعارف و النكرات يف السورة
عدد تواتر املعارف و النكرات190:
املعارف151:
األمساء الظاهرة40:

النكرات49:
الضمائر111:
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املعارف ودالالتها
لقد جاءت أكثر املعارف مرتبطة بنوح  من خالل عالقته مع قومه (قوْمِهِ ،قَوْمَكَ ،قَ ْومِ ،قَوْمِى ،يزِدْهُمْ،
خ ِطيَتهِمْ،
َدعَوُْتهُمْ،أصَابِعَهُمْ ،ءَاذَانهِمِْ ،ثيَابهَمْ ،أصَرُّواْ ،ا ْستَ ْكربَواْ ،دَعَوْتهُمْ ،هلَمْ ،إِنهَّمَّْ ،اتبَعُواْ ،مَ َكرُواْ ،قالُواْ ،أضَلُّواَْ ،
الْكَا ِفرِينَ ،الظَّالِمِنيَ ).
والنقطة اهلامّة يف سري هذه املعارف هي أنّ السورة تبدأ بإرسال النوح  إىل قومه .فيُخاطب بأن يُنذِر قومه ،فيضافُ قومُه إليه
يف بداية السورة (قومه وقومَك) :إِنَّا أَرْ َس ْلنَا نُوحًا إِىلَ قَوْمِهِ أَنْ أَن ِذرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( نوح  ،)1 :71ثم
يُخاطِب النوح قومَه فيضيف نفسَه إىل قومه إثارة لبعض العواطف ،وأبرزها عاطفة القرابة وذلك جللب اهتمامهم لعلّهم يهتدون:
قال يا قومِ( نوح  .)2 :71وحينما يريد أن يشكو إىل اهلل  رفض قومه دعوته ،يستعمل كلمة «قومي» مرّة ثانية ليشري إىل أنّ
هذا القوم الذي اعتُرب قومي وأُرسلتُ لدعوتهم رفضوا دعوتي :قَالَ رَبّ إِنىّ َدعَ ْوتُ قَوْمِى لَ ْيلًا وَ نَهَارًا( نوح  .)5 :71فكما أسلفنا
استعمال أساليب التكرار والتأكيد يف السورة مثل تكرار صوت «الراء» وتكرار أسلوب «ثمّ إنّين» والتأكيد بـ«إ ّن» وتوظيف املقاطع
املقفلة الدالة على سرعة امتثال نوح  ألمراهلل  ،كلّها يدلّ على إصرار نوح  على دعوة قومه بشتّى األساليب؛ بيد أنّ
هذه الدعوة بكلّ ما فيها من اإلصرار والتأكيد والرتهيب والرتغيب مل تتكلّل بالنجاح ممّا أدّى إىل تبعيد نوح  قومَه عن نفسه
الذي برز على الصعيد اللغوي فلم يَعُد يذكر قومه إال بالضمائر الغائبة اليت تدلّ على هذا البعد «أصَابِ َعهُمْ ،ءَاذَانهِمِْ ،ثيَابهَمْ،
خ ِطيَتهِمْ» ,وقد يشتدّ أمرُ االبتعاد أكثر من هذا ،فنالحظ
أصَرُّواْ ،اسْتَ ْكربَواَْ ،دعَوْتهُمْ ،هلَمْ ،إِنهَّمْ ،اتَّبَعُواْ ،مَكَرُواْ ،قالُواْ ،أضَلُّواَْ ،
تغييب الضمائر املضافة إىل القوم اليت تدلّ على ابتعاد نوح  من قومه ،وكذلك تغييبَ الضمائر الغائبة املشرية إىل القوم يف نهاية
السورة كامال عن الساحة حيث يدعو نوح  اهلل تعاىل إلهالكهم وذلك بتسميتهم بالكافرين وبالظاملني.
َ و قَالَ نُو ٌح رَّبّ لَا تَ َذرْ عَلىَ الْ َأرْضِ مِنَ الْكَافِرِي َن دَيَّارًا( نوح .)26 :71
رَّبّ اغْفِرْ ىلِ وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِمَن دَخَلَ بَيْتىِ مُؤْ ِمنًا وَ ِللْمُؤْ ِمنِنيَ وَ الْمُؤْ ِمنَاتِ وَ لَا تَ ِزدِ الظَّالِمِنيَ إِلَّا تَبَارَا( نوح .)28 :71

النكرات وداللتها
إذا استثينا الضمائر من املعارف وبقيت األمساء الظاهرة فقط ،نالحظ أنّ عدد النكرات ( )49يفوق عدد املعارف ( .)40وقد
يرجع السبب إىل أنّ سياق السورة يقتضي النكرات أكثر من املعارف .فسياق السورة من حيث اقتضاءه للنكرات ينقسم إىل مخسة
حماور:
احملور األوّل :إنذار اهلل تعاىل الكافرين على لسان نوح  لدعوتهم إىل اهلداية .فاستعمال هذه األلفاظ «عَذَابٌ أَلِيمٌ ،نَذِيرٌ»
نكرةً يدلّ على تفخيم العذاب الذي ينذر نوح  قومه منه.
احملور الثاني :األلفاظ اليت تدلّ على حماولة نوح  املكثّفة وبذل كلّ جهده لدعوة قومه «ليال و نهارا ،جِهَارًا ،إِ ْسرَارًا» .فهو
يدعوهم ليال ونهارا ،وجهارا وإسرارا .فاستعمال هذه األلفاظ ،بصورة النكرة يدلّ على اجلهد املكثّف الذي بذله نوح  هلداية
قومه وهذا ما دلّت عليه اجلوانب اللغوية األخرى ,مثل تكرار «الراء» وتكرار أسلوب «ثمّ إنّين» وقد أُسلف ذكرُه.
احملور الثالث :حمور األلفاظ النكرة اليت استعملت ترغيبا للقوم إىل اهلداية وهي اليت جيئت بها نكرةً لتدلّ على عظم نعم اهلل
خرَاجًا،بِسَاطًاُ ،سبُلًا،
سرَاجًاَ ،نبَاتًا ،إِ ْ
تعاىل يف األرض «مدْرَارًا ،أَمْوَالٍ ،بنِنيَ ،جَنَّاتٍ ،أَنهْارًا ،وَقَارًا ،أَطْوَارًا ،طِبَاقًا ،نورًاِ ،
فِجَاجًا».
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احملور الرابع :األلفاظ النكرة الدالّة على شدّة وفخامة رفض قوم نوح  لدعوته «فرارا ،استكبارا ،خسارا ،مكرا كبّارا،
فاجرا كفّارا».
احملور اخلامس :األلفاظ النكرة اليت تدلّ على عظمة وشدّة العذاب الذي ينزل بقوم نوح  بعد أن رفضوا دعوته:
«ضالال ،أنصارا ،ديّارا ،تبارا».
عالوة على هذه الدالالت اليت توحي بها النكرات يف السورة واليت تشرتك كلّها يف أنّها تدلّ على نوع من الشدّة والعظمة
والفخامة إمّا يف متسّك نوح  بدعوة قومه وإمّا يف تذكري القوم بالنعم اليت جعلها اهلل تعاىل يف األرض هلم ،وإمّا يف العذاب
العظيم الذي يقع بقوم نوح  بسبب رفضهم للدعوة ،إضافة إىل هذه األمور هناك عامالن يقوّيان من هذه الشدّة والعظمة
والفخامة اليت استهدف إليها استعمال األلفاظ النكرة:
العامل األول كما جاء ذكره ،يف داللة صوت «الراء» ،فتكرار هذا احلرف يف النسبة العالية من هذه النكرات ،يدلّ جبانب الشدة
والفخامة على االستمراية يف هذه األلفاظ.
والعامل الثاني توظيف أكثر النكرات يف فواصل اآليات ممّا أدّى إىل االزدياد من الوقع والشدة الذين يشعر بهما عند قراءة
النكرات وإيقاع صوت «الراء» فيها.
3ـ 2ـ 2ـ األمساء واألفعال ودالالتها
تواترت األمساء الظاهرة يف سورة "نوح" ( )89مرّة واألفعال ( )60مرّة .وألبنية بعض األمساء ولألفعال املاضية واملضارعة
وأفعال األمر دالالت تالئم سياق السورة.
داللة أبنية بعض األمساء
فألبنية بعض األمساء دالالت بارزة مثلما نرى يف استعمال أوزان «فَعّال وفُعّال ومِفعال» .فقد ورد وزن «فعّال» يف آية ()9
حيث يقول اهلل تعاىل على لسان نوح  خماطبا قومَه« :اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كاَنَ غَفَّارا» .فقد تدلّ لفظة «غفّار» على كمال غفران
اهلل ( ابن عاشور ،ج ،29ص  ,)183ويزيل استعمال هذه الصيغة كلّ ذريعة أمام قوم نوح  بأنّهم يتخوّفون من أن ال يغفر اهلل
هلم.
وقد جاءت صيغة «فُعّال» يف آية ( )22داللة على مبالغة كفر قوم نوح  حيث يقول اهلل تعاىل على لسان نوح :وَ
مَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا .فلظفة «كبّار» أبلغ من «كبار» بالتخفيف ملا فيه من التضعيف و مثله حُسّان ووُضّاء (صاحل السامرائي2000 ،م ,ص

،)25كما أنّ استعمال هذه اللفظة بصورة نكرة تقوّى من داللة بنية االسم وتربز عظمة املشاريع العظيمة اليت خطّطها الكفّار
إلخفاق دعوة نوح ( مكارم شريازى ،1374 ،ج ,25ص .)82
أمّا صيغة «مِفعال» فجاءت يف اآلية ( )11حيث يقول اهلل تعاىل على لسان نوح  خماطبا قومه« :يُرْسِلِ السَّمَاءَ َعلَيْكمُ

مِّ ْدرَارًا» ,فكما أسلفنا يف داللة املقاطع بأنّ املقاطع الطويلة يف هذه اآلية واآلية اآلتية تزيد على املقاطع املقفلة ،داللةً على سرعة
استجابة اهلل تعاىل لدعوة قوم نوح  إن استغفروا من ذنوبهم .وقد جاءت صيغة «مدرار» لتزيد على سرعة استجابة اهلل تعاىل،
سعةَ رمحته لعباده وعمومَ خرياته الستمالة القوم إىل االستغفار.
األفعال و دالالتها
حتتوي سورة "نوح" على ( )60فعال منه ( )40فعال ماضيا و( )14فعال مضارعا و( )6أفعال أمرٍ.
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اجلدول( :)5عدد تواتر األفعال يف سورة "نوح"
عدد تواتر األفعال
60
املاضي

املضارع

األمر

40

14

6

وقد يرجع سبب كثرة األفعال املاضية يف هذه السورة بالنسبة إىل األفعال املضارعة إىل أنّ األفعال املاضية قامت بدور حكاية
األدوار اليت قام بها نوح  يف سبيل دعوته لقومه.
وقد جاءت األفعال املاضية متوالية لتدلّ على أربعة حماور:
احملور األول :للتأكيد على أنّ نوح  مل يدّخر جهدا يف سبيل دعوة قومه ويف استعماله لشتّى األساليب يف هذه الدعوة :قال
(مرّتني) ،دعوت ( ثالث مرّات) ،أعلنت ،أسررت.
احملور الثاني :للتأكيد على رفض قوم نوح  لدعوته :جعلوا ،استغشوا ،أصرّوا ،استكربوا ،عصوني ،اتّبعوا ،مل يرده،
مكروا ،قالوا ،قد أضلّوا.
احملور الثالث :للتأكيد على تعدد نعم اهلل تعاىل وفضله عليهم :خَلَقَ وجعلَ (ثالث مرّات) وأنبت.
احملور الرابع :للتأكيد على تتابع العذاب الذي وقع بهم نتيجة أعماهلم ورفضهم لدعوة نوح  :أغرقوا ،أدخلوا ،مل
جيدوا.
أمّا األفعال املضارعة فدخل أكثرها يف سياق ترغيب القوم فيدعوهم نوح  للتقوى واإلطاعة حتى «يغفرَ» هلم من ذنوبهم
و»يؤخّرهم» إىل أجل مسمّى ،كما يدعوهم إىل االستغفار لكي «يرسل» السماء عليهم مدرارا و«ميددهم» بأموال وبنني و»جيعل»
هلم جنّات و»جيعل» هلم أنهارا.
أما أفعال األمر فأقلّ األفعال ورودا وقد يعود السبب يف أنّ طبيعة اجلدل وهي سعي كلّ طرف إىل إقناع اآلخر ال يتناسب مع
األمر بل حيتاج إىل التعليل واإلتيان باحلجج (عمر العساكر2005،م ,ص .)227

4ـ النتائج
النتائج اليت توصّل إليها هذا البحث من خالل دراسة سورة "نوح" األسلوبية الداللية ،هي:
يف املستوى الصوتي:
1ـ دلّت كثرةُ األصوات اجملهورة والشديدة على اإلعالن واجلهر للدعوة والذي اقتضاه سياق السورة.
2ـ تواترت أصوات اللني (األلف والواو والياء) بنسبة ( )18/12يف السورة؛ هذه األصوات من أشدّ األصوات ظهورا،
فالئمت سياق السورة والذي دلّت عليه األصوات اجملهورة والشديدة أيضا.
3ـ كان تكرار «الالم» مالئما لسياق السورة حيث جاءت تقريبا يف كلّ السورة مفخّخة وذلك لتالئم مقام تفخيم الدعوة وتفخيم
العذاب الذي نزل بالكفّار لكنّها جاءت يف اآلية األخرية مرقّقة لتالئم سياق ابتهال نوح  ودعاءه إىل اهلل لكي يغفر له وألهله
وللمؤمنني واملؤمنات ألنّ االسرتحام حيتاج إىل الرتقيق واالستمالة حتى يقضي املراد.
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4ـ تواتر صوت «الراء» يف السورة كثريا وذلك ليدلّ على إصرار نوح  وتأكيده على دعوة قومه وقيامه بهذه الدعوة لعدّة
مرّات وبشتّى األساليب ,كما أنّ تكرارها يف فواصل اآليات دلّ على حمور استمرارية دعوة نوح  قومَه وحمور استمرارية العذاب
النازل بقوم نوح  بعد رفضهم الدعوة ،وحمور استمرارية غفران اهلل تعاىل واستمرارية نعمه وفضله.
5ـ جاءت املقاطع املقفلة مالئمة لسياق تعجيل نوح  يف إبالغ الدعوة ومتنّي سرعة القوم يف االستجابة وسرعة وفاء اهلل
بوعده كما أنّ املقاطع املفتوحة الطويلة الئمت سياق إنذار نوح  قومه عن نزول العذاب بهم وكذلك تهديد قوم نوح 

بعضهم بعضا لكي ال يدعوا آهلتم القدمية وأخريا دعاء نوح  إىل اهلل تعاىل إلنزال العذاب على قومه الكافر نتيجة لرفضهم دعوة
اهلل تعاىل.
يف املستوى الصريف:
1ـ تواترت أمساء املعارف ( )151مرة منها ( )40امسا ظاهرا و( )111ضمريا .وتواترت النكرات ( )49مرّة يف السورة .فجاءت
أكثر الضمائر مرتبطة بعالقة نوح  مع قومه .فو ّظفت الضمائر املتعلّقة بنوح  وقومه توظيفا دلّ يف بداية السورة على تقريب
نوح  نفسَه إىل قومه إثارة لعواطف القرابة واستمالة هلم لكي يستجيبوا للدعوة ،ودلّ يف وسط السورة على تبعيد نوح 

إيّاهم عن نفسه باستعمال الضمائر الغائبة بعد رفضهم للدعوة ،كما دلّ يف نهاية السورة على تغييب نوح  إيّاهم كامال عن
ساحته حبذف الضمائر الغائبة وتسميتهم بالقوم الكافرين والقوم الظاملني.
2ـ دلّت النكرات على مخسة حماور؛ حمور تفخيم العذاب الذي ينذر نوح  قومه منه يف بداية الدعوة ،وحمور حماولة نوح
 املكثّفة ،وبذل كلّ جهده لدعوة قومه ،وحمور كثرة النعم اليت يرغّب بها نوح  قومَه لقبول الدعوة ،وحمور شدّة رفض
قوم نوح  لدعوته ،وأخريا حمور شدّة العذاب الذي ينزل بالقوم نتيجة لرفضهم الدعوة .وقد زاد على وقع النكرات وشدّتها،
توظيفُ أكثر هذه النكرات يف نهاية اآليات الذي سبّب إيقاعا واحدا وتكرارُ صوت «الراء» يف أكثرها الذي أضاف داللة الدوام
والتتابع واالستمرارية على هذه النكرات.
3ـ دلّ استعمال لفظة «غَفّار» على كمال مغفرة اهلل تعاىل لكي تُرفع للكفّار أيةُ ذريعة للتخويف من عدم مغفرة اهلل هلم ،ودلّ
استعمال لفظة «كبّار» على شدّة مكر الكفّار كما دلّ استعمال لفظة «مِدرار» على سعة نعم اهلل  بعد أنّ دلّت املقاطع املقفلة يف
اآليات السابقة على سرعة استجابته الستغفار قوم نوح .
4ـ فاقت األفعال املاضيةُ األفعالَ املضارعة وأفعال األمر ،وذلك ألنّ األفعال املاضية قامت بدور حكاية األدوار اليت قام بها
نوح  يف سبيل دعوة قومه .فدلّت األفعال املاضية على تتابع دعوة نوح  قومه ،وتعدد نعم اهلل تعاىل لعباده ،وشدّة رفض
قوم نوح  الدعوة ،وتتابع العذاب النازل بالكافرين نتيجة لرفضهم الدعوة .واألفعال املضارعة دخل أكثرها يف سياق ترغيب
القوم أما أفعال األمر فأقلّ األفعال ورودا وقد يعود السبب يف أنّ طبيعة اجلدل ال يتناسب وهذه األفعال الدالّة على اإلجبار وال
اإلقناع.

66

حبوث يف اللغة العربية وآدابها :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء  1434ـ  1435هـ .ق1392 /هـ .ش) ـ العدد 9

املصادر واملراجع
 القرآن الكريم
 .1أبوزيد ،أمحد1992( .م) .التناسب البياني يف القرآن؛ دراسة من النظر املعنوي و الصوتي .الرباط :منشورات كلية اآلداب و
العلوم اإلنسانية ،مطبعة النجاح اجلديدة.
.2

ابن عاشور ،حممد بن طاهر1420( .هـ) .التحرير والتنوير( .ط( .)1ج .)29بريوت :مؤسسة التاريخ العربي.

.3

أمحد خنلة ،حممود1981( .م) .لغة القرآن الكريم يف جزء عم .مصر :دار النهضة العربية.

.4

أنيس ،إبراهيم( .د.ت) .األصوات اللغوية .مصر :مكتبة نهضة مصر.

.5

بشر ،كمال1971( .م) .دراسات يف علم اللغة( ،ط .)2مصر :دار املعارف.

.6

ـــــــــــــــــــــ1973( .م) .علم اللغة العام (القسم الثاني :األصوات) .مصر :دار املعارف.

.7

بليت ،هنريش1999( .م) .البالغة واألسلوبية؛ حنو منوذج سيميائي لتحليل النص( .ترمجة و تقديم و تعليق :حممد العمري).

املغرب :أفريقيا الشرق.
.8

حسان ،متام1998( .م) .اللغة العربية معناها ومبناها( .ط .)3القاهرة :عامل الكتب.

.9

حسن ،عباس1998( .م) .خصائص احلروف العربية ومعانيها .د.م :منشورات اتّحاد الكتاب العرب.

 .10الداية ،فايز1996( .م) .علم الداللة العربي ،النظرية و التطبيق .دمشق :دار الفكر املعاصر.
 .11الراجحي ،عبده2011( .م) .علم اللغة والنقد األدبي .جملة فصول ,اجمللد األول ،العدد الثاني.
 .12رمضان النجار ،نادية2007( .م) .الداللة الصوتية والصرفية يف سورة "يوسف" يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة ومناهجها،
كتاب املؤمتر العلمي التاسع لكلية دار العلوم ،ص  63ـ.96
 .13السعران ،حممود( .د.ت) .علم اللغة مقدمة للقارئ العربي .بريوت :دار النهضة للطباعة و النشر.
 .14شاملي ،نصراهلل و حسنعليان مسيه1432( .هـ) .دراسة أسلوبية يف سورة "ص" .جملة آفاق احلضارة اإلسالمية ،ص .84- 61
 .15صاحل السامرائي ،فاضل2000( .م) .اجلملة العربية واملعنى( .ط .)1بريوت :دار ابن حزم.
 .16طباطبائي ،حممد حسني .)1374( .تفسري امليزان( .مرتجم حممد باقر موسوى همدانى)( .چ  ،)5قم :دفرت انتشارات اسالمى
جامعه مدرسني حوزه علميه قم.
 .17طحيمري غوادرة ،فيصل حسني2007( .م) .التكرار يف الفاصلة القرآنية :اجلزء األخري من القرآن الكريم منوذجا دراسة أسلوبية.
جامعة القدس املفتوحة ،مركز جنني الدراسي.
 .18عبد الصبور ،شاهني1980( .م) .املنهج الصوتي للبنية العربية؛ رؤية جديدة يف الصرف العربي .بريوت :مؤسسة الرسالة.
 .19عبد اهلادي عتيق ،عمر2009( .م) .األسلوبية الصوتية يف الفواصل القرآنية .جملة املنارة ،ص .139- 115

 .20علي حممد ،أمحد2010( .م) .التكرار وعالمات األسلوب يف قصيدة "نشيد احلياة" للشابي :دراسة أسلوبية إحصائيّة ،جملّة جامعة
دمشق ،اجمللّد ،26العدد األول والثاني.
 .21عمر العساكر ،يوسف2004( .م) .اجلدل يف القرآن خصائصه ودالالته .رسالة املاجستري ،جامعة اجلزائر ،كلية اآلداب و اللغات.

 .22عودة ،خليل2003( .م) .املصطلح النقدي يف الدراسات العربية املعاصرة بني األصالة والتجديد :األسلوبية منوذجا ،جملة جامعة
اخلليل للبحوث ،العدد .27

سورة "نوح"؛ دراسة أسلوبية داللية يف مستوى الصوت والصرف

67

 .23عودة أبوحلية ،جمدي عايش2009( .م) .النظم القرآني يف سورة هود دراسة أسلوبية .رسالة املاجستري .اجلامعة اإلسالمية ،غزة،
كلية اآلداب.
 .24عوض حيدر ،فريد1419( .هـ) .علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية .ط .2القاهرة :مكتبة النهضة املصرية القاهرة.
 .25فاضل املطليب ،غالب1984( .م) .يف األصوات اللغوية دراسة يف أصوات املدّ العربية .العراق :منشورات وزارة الثقافة واإلعالم.
 .26حممد عودة ،ميس خليل2006( .م) .تأصيل األسلوبيّة يف املوروث النقدي والبالغي "كتاب مفتاح العلوم للسكاكي منوذجا".
رسالة املاجستري .جامعة النجاح الوطنيّة.
 .27خمتار عمر ،أمحد1997( .م) .دراسة الصوت اللغويّ .القاهرة :عامل الكتب.
 .28مكارم شريازي ،ناصر .)1374( .تفسري منونه( .چ .)1ج  .25تهران :دار الكتب اإلسالمية.

68

حبوث يف اللغة العربية وآدابها :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء  1434ـ  1435هـ .ق1392 /هـ .ش) ـ العدد 9

