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 طبقات الصوت في القرآن الكريم

 

 

 

 
 

 

 الملخص
منطلقاً لدراسة القدرة على سماع الصوت، وتأثيره  تعد دراسة )الطبقة الصوتية( أو )درجة الصوت( 

ّ للبحث من وقفة يُعّرف من خاللها مصطلح )الطبقة الصوتية( وتبين  في اآلخرين، فكان البُد

خصائصها، ونظرة علماء العربية إليها، وعالقتها بالموسيقى، ومعرفة الطبقات الصوتية أللفاظ 

 الحكيم. الصوت الواردة في الذكر

 

 

 

 

 

 

The Intonation Pitches in the 

Holly Quran 
 

 

 

ABSTRACT 
The study of the phonological variations pitch or (frequency) is considered a 

basis of perceiving the sounds well. Thus, we have to examine the 

suprasegmental features of the phonological system of the speech. In 

addition, this study investigates of the Arabian phonlogists of the pitch and 

intonation with reference the rhythm that are included in the Holly Qura’an.   
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 المقدمة
، وانماز البحث الحديث، والقديميعد البحث الصوتي من المستويات اللغوية المهمة في الدرس اللساني 

الصوتي بتعدد محاوره، وكثرة مقوالته، ومن اهم تلك المقوالت الطبقة الصوتية فقد تناولتها االقالم 

الصوتية من هناك وهناك، في القديم والحديث، ففكرت أن أدرسها ببحث مستقل يتخذ من القران 

صوت في القران الكريم، بهدف بيان تلك الطبقات الكريم ميدانا تطبيقيا له، فجاء العنوان : طبقات ال

ثم بيان مفهومها عند العلماء الصوتية، بعد بيان تعريف طبقة الصوت في اللغة واالصطالح، 

اللغويين، القدماء والمحدثين، وبيان رؤية الفيزياء لها، والموسيقى، وتجويد القران، وصوال الى 

 متفاوتة، ومتوسطة، ومنخفضة. انواعها في القران الكريم: مرتفعة بدرجات

 تعريف )الطبقة الصوتية(: -أوالً: 
إن المتتبع مصطلح )الطبقة الصوتية( في المعجمات العربية يالحظ أنها وردت ضمن مادة )طبق(     

وجميع أحرفها أصول صحيحة عند ابن فارس حين قال: ))الطّاء ، الباُء ، القاُف أصوُل صحيحة، 

أو الشيء الذي عَال شيئاً آخر((وهي تعني غطاء الشيء 
(i)

 . 

ً يقال يد فالن طبقة     أّما االزهري فقد ذهب إلى أّن الطبقة ))عَْظمٌ رقيق يفصل بين الِفقارين، وأيضا

ً الطبقة جماعة  واحدة، إذا لم تكن منبسطة، و ذات مفاصل، والطبقة ساعة من النهار أو الليل، وأيضا

(من الناس يعدلون جماعة مثلهم(
 (ii)

 . 

وطباق األرض غطاؤها وما عَاَلها
(iii)

 

ً آخر، وقد ورد هذا المعنى في     أي إن الطبقة عند علماء اللغة غطاء الشيء أو كل شيء عَال شيئا

((الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَمأواٍت ِطبَاًقاالقرآن الكريم في قوله تعالى: ))
 (iv )

أي بعضها فوق بعض
(v  )

. 

((نَّ َطبَقًا َعن َطبَقٍ لَتَْرَكب  وقوله تعالى ))
 (vi  )

أي يترقّى َمنْزال بعد منزٍل، وذلك إشارة إلى أحوال 

ّيِه في أحوال شتّى في الدنيا وكذلك في اآلخرة اإلنسان من تَرقِ
(vii)

 

ً )أغطية الشيء(، أو ما عَاله من طبقات األرض أو  وبهذا يكون معنى الطبقة عند العرب عموما

 السّماء.

ً بأنّها سرعة اهتزاز الحبال الصوتية ومرونتها      تُعرف الطبقة الصوتية اصطالحا
(viii)

وهي أيضاً 

درجة علو أو هبوط الصوت كما يَتَلَقّاهُ الُمستمع
(ix )

. 

 ً  تعريف )الطبقة الصوتية( فيزيائيا
علماء الفيزياء زيادة في سرعة الصوت وكثافته في الوسط، وكلما زادت تلك السرعة،  الطبقة عند    

والكثافة زادت الطبقة، 
(x)

. 

ً إلى أنّها تَداخل موجتين من موجات الصوت لهما التردد نفسه، والذبذبات نفسها   ويذهبون أيضا

الل وحدة مساحة عمودية على وبهذا تكون )الشدة الصوتية( عندهم هي الطاقة المتدفقة في الثانية خ

اتجاه انتشار الموجة
(xi )

.
 

 

وبهذا نظَر علماء االصطالح إلى أّن طبقة الصوت ما هي إالّ زيادة في سرعة الصوت، وكثافته معاً، 

وبذلك تتوقف درجة ارتفاع الصوت وانخفاضه على زيادة تردده واهتزازاته في الثانية
(xii)

.
 

 

 -ة( عند علماء األصوات:نبذة عن )الطبقة الصوتي-ثانياً: 
 علماء اللغة  - أ

 القدماء .1

لقد كان للقدماء من علماء العربية بحوث في األصوات اللغوية، وشهد المحدثون من علماء األصوات 

العرب والغرب إنها جليلة القدر بالنسبة إلى عصورهم وقد أرادوا بها خدمة اللغة العربية و النطق 

القرآني، ولقرب هؤالء العلماء من عصور النهضة العربية، واتصالهم العربي، والسيّما في الترتيل 

بفصحاء العرب كانوا مرهفي الحّس، دقيقي المالحظة، فوصفوا لنا الصوت العربي وصفاً أثار دهشة 

المستشرقين وإعجابهم
 (xiii )

. 

ما وصل إلينا هـ( من أقدم 571فمثالً إّن مقدمة كتاب )العين( لمؤلفه الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت 

في علم األصوات ، والذي يالحظه يجد أّن الخليل لم يبتدئ التأليف بنظام: أ، ب، ت، بل بدأ التأليف 
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ً وهذا يدلُّ على اهتمامه بالطبقة الصوتية بأبعد الحروف مخرجا
(xiv  )

،قال  ابن كيسان )ت 

دأ بالهمزة ،ألنّها يلحقها هـ(فيّما حكى عن السيوطي: ))سمعُت من يذكر عن الخليل أنّه قال لم أب922

النقص والتغيير والحذف، وال باأللف ألنها ال تكون في إبتداء كلمة ال في اسم وال فعل إال زائدة أو 

مبدلة، وال بالهاء ألنها مهموسة خفية ال صوت لها، فنزلت إلى الحيز الثاني وفيه العين والحاء، 

في التأليف(( فوجدت العين أنصع الحرفين فابتدأت به ليكون أحسن
 (xv )

. 

ا )سيبويه(  فكان يُلِْمح إلى )الطبقة الصوتية( في كتابه وذلك عند حديثه عن التنغيم والنبر وكذلك  أمَّ

التفخيم، والترخيم، إذ ربط التنغيم باإليقاع، أّما النبر فقد نظَر إليه من باب الضغط على الحرف 

ترخيم الذي نظر فيه إلى ترخيم العربي لألسماء والسيّما عند الحديث عن لهجات بعض القبائل، و ال

يا عَمُر( –للتخفيف مثل ) يا عمرو 
(xvi)

.
 

  

ويمكن أن يالحظ ذلك أيضاً عند حديثه في )باب اإلدغام( عن مخارج الحروف إذ أدرك مخارج  

الحروف، وصفاتها من ناحية الهمس، والجهر واإلطباق في الضاد
(xvii)

.
  

 911وقد أدرك الجاحظ )ت 

مصطلح )الطبقات الصوتية(، ودرجة الصوت لكنّه لم يُشر إليها باسمها وإنما أشار إليها بفكرتها  هـ (

ً منه  وكذلك الطاووس إاّل أنّهم  –يقصد الكلب  –في قوله: ))وأّما سََماجة الصوت فالبغل أسمج صوتا

يتشاءمون به وليس الصوت الَحسَن إاّل ألصناف الحمام من القمارّي والدباسي((
 (xviii )

. 

وهو بقوله هذا يتحدث عن طبقات الصوت عند بعض الحيوانات، ونجده قد تحدث أيضاً عّما كان  

 صوتها قبيحاً وما كان صوتها حسناً. 

هـ ( أّن الصوت طبقات، ودرجات، وذلك في عدّة مواضع 992وذكر ابو منصور الثعالبي )ت 

من كتابه
(xix)

ً إلى ، ومن ذلك حديثه عن مراتب )الضحك( عند اإلن سان وقد بدأ بها من األدنى صوتا

ً فقال: ))التبسم أول مراتب الضحك، ثم اإلهالس وهو إخفاؤه ثم االفترار، واالنكالل  األعلى صوتا

ثم الكحكتة أشدّ منهما، ثم القهقهة ثم القرقرة ثم الكركرة..... الخ(( –وهما. الضحك الَحسَن 
 (xx )

. 

 بقات الصوتية في موضعين.أّما ابن جني فقد اشار إلى مصطلح الط

الموضع األول: في عباراته )التطويح(، و )التطريح(، و )التفخيم( وذلك في قوله: ))وتشير ألفاظ 

)التطويح(، و )التطريح(، و )التفخيم( من خالل معانيها اللغوية إلى رفع الصوت ، وانخفاضه، و 

نبر غير عملية عضوية يقصد فيها الذهاب به كل مذهب، وهي على هذا إشارة إلى النبر، وليس ال

ارتفاع الصوت المنبور و انخفاضه((
 (xxi )

. 

وكان في كتابه )سر صناعة االعراب( وذلك عندما شبّه جهاز النطق باآلالت -الموضع الثاني: 

الموسيقية مثل النّاي، ووتر العود. وكان يرى أّن اختالف المقاطع سببها اختالف أصداء الحروف 

ثر عارض في الفم شأنها في ذلك شأن العازف على النّاي، ووتر العود فعند وضع التي يكون لها أ

إصبعه على خرق الناي بين أنامله، اختلفت أصداؤه
(xxii  )

وكذلك َوتَر العود فإن الضارب إذا ضربه 

ً غير األول  ً ، أّما إذا وضع إصبعَهُ في موضع آخر سمع له صوتا ِمَع له صوتا وهو ُمْرسَل سَ

وهكذا
(xxiii)

 

 فهو بهذا يُشير إلى االرتفاع واالنخفاض في درجة الصوت ومدى تأثيرها في السمع.

هـ( إلى شكل المخرج، واشتراك حرفين أو أكثر، وكذلك إلى سعة المخرج 994ونظر ابن سينا )ت 

وضيقِه فهو السبب في اختالف درجات الصوت و شدته
(xxiv )

, 

ً مثل كتاب )السالح( وكل باب يتناول هـ( في كتابه الذي قسمه أب 914وهذا ابن سيده )ت  وابا

موضوعاً، فكان يذكر أصوات السالح المختلفة
(xxv)

 وكذلك األمر مع بقية الكتب 

مثل كتاب اإلبل
(xxvi  )

وكتاب الطيور، والممتع في األمر أنه رتَّب هذه األصوات بحسب شدتها فبدأ 

باألعلى صوتاً إلى األدنى صوتا
(xxvii )

. 

 المحدثون - ب

ً يسير عليه علماء         ً أو منطلقا تعّد نظرة علماء اللغة القدماء والسيّما ابن جني، وابن سينا منهجا

األصوات المحدثون  في تفسيرهم لطبقة الصوتية ، ودرجتها إذ كانوا أكثر دقة في تفسيرهم تفاوت 

لثانيةدرجات الصوت، حين نظروا إلى أن شدة الصوت تتوقف على عدد االهتزازات في ا
(xxviii )

 ،

فإذا زادت هذه االهتزازات زادت حدّة الصوت، وبالعكس إذا نقصت االهتزازات نقصت حدّة الصوت 
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وسّمي ذلك في االصالح الصوتي بـ)التردُّد(
 

، وهذه الحركة االهتزازية المسؤولة عن حدّة الصوت 

على قسمين
(xxix )

. 

 

 

 منتظمة: كحركة وتر العود. - أ

 .غير منتظمة: كحركة صوت الرعد - ب

وقد مثل علماء الفيزياء هذه السعة االهتزازية بالمخطط اآلتي
(xxx)

:- 

 

 

 ( ويمثل )السعة االهتزازية لألصوات(1مخطط رقم )

 
 

 شدة

 قوية

 خافتة

 سعة االهتزاز

 كبير

 صغير

 صوت خافت صوت قوي
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 وهذه السعة، والحركة االهتزازية ارتبطت بشكل مباشر باألُذن. 

دورة  92إلى  51ومن الجدير بالذكر أّن األذن البشرية قادرة على سماع األصوات التي يبلغ ترددها من  

/ هرتز92/ هرتز إلى 51في الثانية وهو ما يعّبر عنه علماء الفيزياء من 
(31 )

. 

ويالحظ أّن قدرة األُذن البشرية على سماع األصوات محدودة وذلك يعود إلى أن طبلة األُذن ، وسلسلة 

العُظيمات المتصلة بها ال يمكنها أن تتذبذب أسرع من ذلك
(32)

، في حين يُالحظ على الحيوانات كالكالب، 

يمكن مالحظة مظاهر الخوف هرتز لذا  5222.222والخفافيش أنّها يمكنها سماع الترددات التي تصل إلى 

والقلق عليها عند حدوث ظاهرة طبيعية خارج الكرة االرضية
(33  )

، ولهذا فاألذن البشرية عند تعرضها إلى 

هرتز يؤدي إلى الشعور باأللم، بل إلى تدميرها كما يحدث لإلنسان عند سماع  92.222أصوات تصل إلى 

 صوت االنفجار.

لسمعي لتوضيح ذلكوقد رسم علماء الطب هذا الجدول ا
(34 )

:- 

 

 ( يمثل قدرة السمع عند اإلنسان2المخطط رقم )

 
 

وهذه الحدود ليست ثابتة فاإلنسان يستطيع تدريب قدراته على سماع األصوات الخفيفة أو سماع األصوات 

 ديسيبل تقريباً. 591القوية التي تصل إلى 

 علماء الفيزياء - أ

الصوت كاللّون في الضوء، وعدّوا الحركة، والموجة الصوتية هما السبب نظَر علماُء الفيزياء إلى الطبقة في 

الرئيس في حدوث كثير من الظواهر الطبيعية، وهذه الحركة تنشأ من مصدر اضطراب ُصلب، أو سائل، أو 

غازي، فكلما زادت حركة الموجة في مصدر االضطراب زادت الكثافة الصوتية وبذلك تزداد درجته
(35 )

 

المرتفعة التي نسمعها تنشأ من تداخل موجتين لهما التردد ، والذبذبات نفسها فيظهر نتيجة فاألصوات  

ذلك تغُّير، دوري في شدة الصوت
(36  )

. ولهذا فإن إحساس األُذن بالنغمة يتوقف على النسبة بين تردُّد النغمات 

ذن يتوقف على النسبة بين وليس على ترددُّها الطبيعي وعليه فاإلحساس المقارن للشدة الصوتية في األُ 

شدتيهما وليس على الفرق المطلق بينهما
(37 )

. 
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% تقريباً، 92فأقل تقدير يمكن لألُذن ان تحسُّه هو ديسيبل واحد ، ويقابل ذلك زيادة في الشدة المطلقة بمقدار 

وبذلك يكون إحساسنا بدرجة ارتفاع الصوت على وفق تردد النغمة
(38  )

ذلك فاألُذن ال أما إذا تجاوز التردُّد 

تستطيع سماعه وبهذا تصبح الموجات )فوق السمعية(
 (39)

. 

ومما تقدم يالحظ أّن علماء الفيزياء نظروا إلى الشدة الصوتية من ناحيتي التضاغظ، والتخلخل في  

جزيئات الهواء، اللتين تحدثهما العمليات الصوتية، فالطبقة ناتجة من السعة االهتزازية التي تحدث )تضاغط 

الصوت وتخلخله(
 (40  )

. 

 علماء الموسيقى - ب

أّما علماء الموسيقى فقد نظروا إلى العالقة بين )الموسيقى، والصوت( على أنّها عالقة محاكاة وذلك لكون 

الموسيقى تمثل ايحاًء لعناصر الطبيعة، فهي تسعى لمحاكاة أصوات الطبيعة كصوت العواصف، والرياح، 

السيما أصوات الطيوروالمطر، وأصوات بعض الحيوانات و
(41  )

. 

والموسيقى تشترك مع الصوت في أمور متعددة هي 
(42)

 :- 

فاإليقاع عندهم يمثل تنظيما زمنيا لحركة الصوت، فالصلة الوثيقة بين النظام الموسيقى  -اإليقاع: - أ

من  واألصوات التي تصدرها الطبيعة وحركات الجسم، جعل الحركات االيقاعية السريعة، كالتنفس بما فيه

شهيق، وزفير تكون حاسة صوتية إيقاعية، تستطيع ان تميز األصوات وأوضاعها، ولذلك يشعر اإلنسان 

بنشاط وحيوية وطاقة عالية، فينحو إلى اإليقاعات المرتفعة، وتالحظ العكس في حالة الحزن فهو يشعر 

سار واألسى، فيعبّر عن ذلك باالكتئاب واأللم وتراجع في قواه البدنية والنفسية وكذلك عند شعوره باالنك

 باإليقاعات الهادئة أو المنخفضة.

ً لعنصر اإليقاع، فهو مسؤول عن ارتفاع األصوات وانخفاضها إذ  -:اللحن - ب ً تنظيميا ويشكل اللحن عنصرا

 تالحظهُ ينتج صوتاً رفيعاً، وصوتا غليظاً في وقت واحد، وهو مسؤول عن الطبقة الصوتية في الموسيقى. 

 يمثل هذا العنصر االنسجام الصوتي بين نغمتين أو أكثر. -:وتيالص التوافق - ت

 وتكون مسؤولة عن الشكل النهائي للموسيقى أو النغمة الموسيقية.  -:القالب أو الصورة - ث

وهذه األمور األربعة تساعد على توافق العالقة بين الصوت، والموسيقى وتقديم صورة متوازنة للنغمة 

 الموسيقية.

يعتمد علماء الموسيقى في تقسيمهم )الطبقة الصوتية( على العالقة بين الموسيقى، والصوت وكذلك على  وبهذا

عدد تذبذبات األوتار الصوتية فهي مقسمة عندهم كاآلتي
(43)

 . 

  -وتكون حادّة وتضم:-طبقات أصوات النساء: -أوالً: 

 وتشمل )السوبرانو الخفيف، والعاطفي(.-: السوبرانو ( أ

 : وهي طبقة نسائية متوسطة.الميتروسوبرانو ( ب

 : وهي طبقة نسائية غليظة.الكونترالتو ( ت

 -طبقة أصوات الرجال وتضم:-ثانياً: 

 وتشمل )التينور الخفيف، والعاطفي، والدرامي(-: التينور . أ

 وهي طبقة متوسطة.-: البرايتون . ب

 وهي طبقة رجالية غليظة.-: الباص . ت

وهذه الطبقات عند علماء الموسيقى المعاصرين تقابل )الطبقات( أو )المقامات( الغنائية التي اعتمد عليها 

 العرب.

 علماء القراءة والتجويد  - ج

ً لدراسة )الصوت وخصائصِه( عند قراءة القرآن الكريم،  لقد كان اعتناء المسلمين بالقرآن الكريم، منطلقا

ساليبها وأصواتها، وقد مثّلَها ))نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وكانت هذه القراءات متنوعة في أ

وعاصم، وحمزة، والكساني، وأبي جعفر، ويعقوب، وخلف((
 (44 )

. 

وقد جاء اهتمام القّراء وعلماء التجويد بالصوت وطبقته نتيجة الهتمامهم بتحسين اللّفظ عند القراءة، ومراعاة 

عندها وبهذا تكون القراءة عندهم موزعة على مراتب ثالث هي التالوة، والتجويد، قواعد تقطيعها والوقوف 

والتحقيق
(45 )

. 
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هذه المراتب تكون موزعة على ألحان العرب التي كانت تقوم على إخراج الحروف من مخارجها والمدّ من 

ه وآله ( في قوله: ))أقرأوا موضعه من دون مبالغة في اللّحن، واألداء وهذا ما دعا إليه الّرسول)صلى هللا علي

القرآن بلحون العرب وأصواتهم، وإياكم ولحون أهل الفسق، وأهل الكبائر، فإنّه سيجيء أقوام من بعدي 

يرَجعون بالقرآن ترجيع الغناء، والّرهبانيّة، والنوح، ال يجوز حناجرهم، قلوبهم مقلوبة وقلوب الذين يَمَجبُهْم 

شأنهم((
 (46)

 

ً قوله )صلى   هللا عليه وآله( : ))زينّوا القرآن بأصواتكم، فإّن الّصوت الَحسَن يَزيدُ القرآن ُحْسناً((وأيضا
 

(47 )
. 

وأيضاً قول الرسول)صلى هللا عليه وآله (: ))إّن ُحْسَن الّصوت زينةُ القرآن((
(48  )

. 

وأيضاً قوله)صلى هللا عليه وآله(: ))ما بعث هللا نبياً إال َحسَن الّصوت((
 (49)

. 

 األلحان تكون موزعة على المقامات المعروفة لدى العرب. وهذه

وقد استفاد القّراء من هذه المقامات في ارتفاع الصوت وانخفاضِه إذ إّن الطبقات الصوتية القرآنية لديهم على 

أربع مراتب هي
(50)

. 

ألّن وهي تمثل الصوت )الطبيعي( الذي نستعمله للتحدث ويسمى صوت )الّصدر(:  -:طبقة القرار - أ

 اهتزازه من منطقة الصدر.

وهو وسط بين القرار وجواب الجواب ويكون متوسط الحدة، والكثافة ويسمى صوت  طبقة الجواب: - ب

 )الَحلْق(. 

ً ويسّمى  -:طبقة جواب الجواب - ت ً وناعما وهي أعلى مستوى من طبقة الجواب، والصوت فيها يكون حادّا

 صوت )الرأس(.

أو الصوت المستعار غير الحقيقي و طبقته عالية ولكن يغلب عليه الطابع  -:طبقة الصوت الكاذب - ث

 الهوائي، ويستعمل في العديد من الفنون كاإلنشاد وغيره، إلنه يحاكي الطبقة العالية.

 ثانياً: طبقات الصوت الواردة في القرآن الكريم
ً يتوقف على ما يشعر به إن تصريف القول في الكتاب العطر أمر يستدعي العجب، ألنه يجسد إح  ساسا

اإلنسان وعلى قوة التأثير في نفسيته
(51  )

. 

فالجمال في الخطاب القرآني يكون في كل شيء في المحسوسات التي نراها، ونلمسها، وندركها بحواسنا،  

ً العقل البشري، وهذا األمر ليس عجيباً، أن يكون القرآن ً في غير المحسوسات، لذا جاء مخاطبا  وهو أيضا

معجزة إلهية حظيت فيها مراعاة المقام في سياق آياته المختلفة بسماته الكالمية، وعالماته اإلعجازية، إذ إنه 

ً أمة امتازت بـ ))الحياة الفكرية في اسمى مكان وصلت إليه تتمثل لنا في انتاجه الفني على وجه  جاء مخاطبا

ح فيه((التحديد، ونظرته إلى الكون وتذوقه لمظاهر الجمال والقب
(52  )

. 

ولذا فالصورة الحسية التي رسمها العزيز في الكتاب المبارك استطاعت أن تفرض نفسها على ُجّل المنتج 

ً أكبر من ناحية  ً تشكل ميدانا الشعري العربي في هذا العصر، فكانت صورته الحسية في خطابه للناس عموما

النظر إلى احاسيس وانفعاالت المخاطب
(53)

. 

مظاهر االستحسان التي جاء بها القرآن الكريم فهو ))بسبب االستحسان ... كمال في األعضاء، وهذا يعد أحد 

(وتناسب في األجزاء، مقبول عند النفس(
 (54)

. 

ً خطابه لهم على طبقاته فمالت له  ً أحوالهم مقسما ً الناس بحسب مقاماتهم ومراعيا ولهذا كان القرآن مخاطبا

 األنفس وهذا سمة اعجازية له
(55)

. إذ ياُلحظ في البحث أّن خطاب اإلنسان الوارد في القرآن جاء مالئماً تماماً 

لنفسيته مراعيه ، الطبقة الصوتية في خطابِِة معهم  وقد قسم علماء الفيزياء طبقات الصوت. وبحسب سعتها 

االهتزازية على النحو اآلتي
(56)

. 

 الصوت قياس الطبقة الصوتية

 صوت ال يسمع )كالنمل( 52 – 2

 يشارف على السمع مثل )الّركز( 92 – 52

 الهمس الخفيف كـ )هَْمسا( 92 – 92

 الكالم الخفيف أو الصوت الخفيف مثل )النجوى( 12 – 92
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 الكالم العادي مثل )القول( 72 – 12

 الصوت المزعج مثل )صوت الحمار، الجهر( 42 – 72

42 – 592 
مثل الصوت المؤلم الذي يؤدي إلى تمزيق اآلذان 

 )الصواعق، والنفخ بالصور(

 يمزق الرئة كـ )الصيحة، الصاعقة( 922 – 512

 يقضي على اإلنسان كـ )الرجفة( 922 – 922

 

 

 أّما الطبقات الصوتية الواردة في القرآن الكريم فقد تضمنت ثالث درجات هي. 

 المرتفعة أو العالية-أوالً : 
الصوت الذي يقضي على اإلنسان لذا يمكن حصر درجتها بين وهذه الطبقة تبدأ من الصوت المؤلم إلى  

 -( اي تنتهي بالقضاء على اإلنسان وقد قسمها الذكر الحكيم ثالثة أقسام هي: 922 – 42)

 مرتفعة جداً تؤدي إلى الموت:  - أ

وا فِي دَاِرِهْم َجاثِِمينَ نحو قوله تعالى: )) ْجفَة  فَأَْصبَح  م  الرَّ ((فَأََخذَتْه 
 (57  )

فالرجفة من األصوات ذات الطبقة 

(922 – 922الصوتية المرتفعة إذ تبدأ هذه األصوات من )
 (58)

والتي تقضي على اإلنسان حال سماِعها وقد  

وردت في التعبير القرآني خاصة بعقاب قوم شعيب
(59)

، فالرجفة أراد بها الزلزلة، وهي حركة تزلزل األقدام 

وتوجب الهالك لشدتها
(60)

ة صوت مميت لإلنسان فطبقتها الصوتية العالية جعلت منها صوتاً ، فهنا الرجف

يمزق اإلنسان فال يقدر معه على التحرك بدليل قوله في )دارهم( أي في أماكن سكناهم، ألن حركتهم حال 

سماِعهم صوت الرجفة أصبحت معدومة
(61 )

. 

ً نجد )الصيحة( يوردها السياق القرآني   ً –وأيضا المميت وذلك في قوله تعالى:  في مقام الصوت -احيانا

وا فِي ِديَاِرِهْم َجاثِِمينَ )) ْيَحة  فَأَْصبَح  وا الصَّ (( َوأََخذَ الَِّذيَن َظلَم 
(62)

فالصيحة هنا يراد بها الصوت القوي  

المميت الذي يقضي على اإلنسان، ولكن مداها يكون أوسع من الرجفة بدليل قوله في )ديارهم( أي المنطقة 

ل صوت )الصيحة( بعض ثواٍن أّما الرجفة فال يوجد  التي يسكنون فيها وليس في دارهم. فهناك احتمالية لتحمُّ

وقت لتحملها
(63 )

الصيحة هنا )صوت العظيم من الحيوان(، والمراد من 
(64)

ً قال الجبائي )ت  ، وأيضا

هـ(: ))ال تكون الصيحة إال حدوث صوت في فم وحلق حيوان(()121
 (65 )

، وقيل إن جبرائيل )عليه السالم( 

ً هي الصوت القوي  صاح بهم، ويجوز أن هللا سبحانه وتعالى أحدث الصيحة في حلق حيوان، فالصيحة إذا

على اإلنسان وقد أراد بها هنا عقاب قوم صالح لعقرهم الناقةالذي يقضي 
(66 )

. 

 مرتفعة بدرجة كبيرة تؤدي إلى تمزيق الرئة واألذن.  - ب

وِر فََصِعَق َمن فِي السََّمأواتِ وذلك يكون في فعل )النّفخ( نحو قوله تعالى: )) َوَمن فِي اأْلَْرِض  َون ِفَخ فِي الصُّ

ونَ  ه  ۖ ث مَّ ن ِفَخ فِيِه أ ْخَرٰى فَِإذَا ه ْم قِيَاٌم يَنظ ر  ((إِالَّ َمن َشاَء اللَـّ
(67 )

. فالنفخ هنا يقصد به )النفخة األولى( ثم 

اقتران هذا الفعل )بصعق( وهذا الفعل يأتي في السياق القرآني للعقاب والموت باآلجال
(68 )

وذلك لتعذيبهم  أي  

يسقط الجميع أمواتاً، أو مغشيُّ عليهم إثر هذا النفخ ثم يعودوا مرة أخرى وهكذا 
(69 )

ُل النّفخ هنا أدّى إلى  عْ ، فَفِ

تمزيق األُذن والرئة مّما سبب الموت أو الوقوع مغشياً عليهم من أثر الخوف والهالع
(70 )

 

 الطبقة الصوتية المرتفعة التي تؤدي إلى االزعاج : - ت

َحِميِر(( قوله تعالى: )) َْصَواِت لََصْوت  الْ َر اأْل كَ ْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ أَنْ ِصدْ فِي َمْشيَِك َواْغض  َواقْ
(71 )

فهذه الطبقة  

تكون أعلى من طبقة الكالم العادي لذلك أمر الخطاب القرآني بالغّضِ من الصوت وَخفض طبقته، وقد قدم لنا 

إذ شبّه الصوت المرتفع لإلنسان بصوت )الحمير( التعبير القرآني هذه الطبقة وصورها بأقبح صورة
 (72 )

وذلك 

بسبب االرتفاع في صوته بالحمار
(73)

 ويزداد اإلزعاج من صوته إذا انضمت إليه مجموعة من الحمير . 

وباستقراء ما تقدَّم نجد التعبير القرآني يراعي المقام في استعماله اللفظة ذات الطبقة الصوتية فقد جعل الطبقة 

ً لعقاب األقوام الكافرة وصوتها كفيل بالقضاء على اإلنسان وقد تمثلت )بالرجفة(، و )الصيحة( المرتف عة جدا

في بعض مواقف العذاب، والطبقة المرتفعة الثانية فصوتها المرتفع يؤدي إلى تمزيق أعضاء اإلنسان )كالرئة 
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ة المرتفعة الثالثة فكانت أعلى من الكالم واألُذن(، وقد تمثلت بـ )الصاعقة( و )النفخ في الّصور(، أّما الطبق

 العادي وهي تسبب اإلزعاج عند اإلنسان وقد ُمثل لها بـ )صوت الحمير(.

 طبقة الصوت المتوسطة-ثانياً: 
 -وقد تمثلت هذه الطبقة في الحاالت اآلتية : 

 -الصالة:  - أ

ِلَك َسبِياًل نحو قوله تعالى ))
((َواَل تَْجَهْر بَِصاَلتَِك َواَل ت َخافِْت بَِها َواْبتَغِ بَْيَن ذَٰ

(74 )
 

ً فيسمعك المشركون  ً في صالتك فال تجهر بها ويكون صوتك مرتفعا ً متوسطا ً أو صوتا أي أقصد طريقاً وسطا

وابتغ بين ذلك سبيالً متوسطاً فيسبوك ويسبوا القرآن وال تخافت بها ؛ لينتفع اصحابك ويتعلموا الصالة منك 

أي يكون صوتك متوسطاً فيها
(75 )

 

 إبالغ األمر - ب

س ول  وذلك نحو قوله تعالى: )) بَِّك َوإِن لَّْم تَْفعَْل فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَه يَا أَيَُّها الرَّ ((بَِلّْغ َما أ نِزَل إِلَْيَك ِمن رَّ
(76 )

هنا 

األمر اإللهي جاء إلى الرسول )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( بتبليغ المؤمنين باألمر اإللهي وهذه اآلية نصت على واقعة )غدير خم( ، 

ّ أن يكون صوته )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( متوسطاً حتى يلين قلوب المؤمنين ويتقبلون هذا األمر فهو أعلى  واألمر بالتبليغ هنا البُد

ً كي ال يسبب لهم النفور والنفاق في من الك ً غير مرتفع جدا الم العادي لكن الصوت فيه يكون متوسطا

قلوبهم
(77 )

 

 قراءة القرآن الكريم  - ت

تِيالً نحو قوله تعالى )) ِّْل الق رآَن تَْر ((َوَرت
 (78 )

 

ً بحيث  يتمكن السامع من أي اقرأه بصوت هادئ أو متوسط وعلى تودُّد وتبيين لحروفه فيكون الترتيل بليغا

عددها والمقصود بالترتيل قراءة القرآن على مهل ،والتدّبر في معانيه، والتفكر في أسراره حتى يكون هذا 

الترتيل أشد تأثيراً في القلب
(79 )

 

َرةً وكذلك قوله تعالى: )) َطهَّ فًا مُّ ح  ِه يَتْل و ص  َن اللَـّ ((َرس وٌل ِمّ
(80 )

 

ً مطهرة والصُّحف يقصد بها  فاهلل تعالى قد أرسل رسوله إلى المشركين ومن صفات هذا الرسول يتلو صحفا

القراطيس المكتوبة، والمطهرة من الباطل. والتالوة هنا تكون بتدَبُّر، وتَفَكُّر وأيضاً تكون بصوت متوسط غير 

وة مرتفعاً لم يتمكن من التأثير فيهم، مرتفع حتى تتوغل في داخل قلوب الناس وتؤثر فيهم فلو كان صوت التال

ألنهم ال يستطيعون التدبر في معانيه
(81 )

لذا كانت طبقة الصوت في تالوة القرآن، وترتيله متوسطة حتى يكون 

 الصوت هادئاً تستقبله األسماع وتعيه القلوب، والعقول.

 مخاطبة الرسول )صلى هللا عليه وآله( - ث

ِّ يَا أَيَُّها نحو قوله تعالى: )) ((الَِّذيَن آَمن وا اَل تَْرفَع وا أصواتك ْم فَْوَق َصْوِت النَّبِي
(82 )

 

ً وذلك عندما جاءت طائفة من العرب ونادوا  ً مؤدبا هنا األمر اإللهي أراد أن يكون الخطاب مع النبي خطابا

ج إلينا، فأزعجت  هذه الصرخات غير بأعلى أصواتهم من وراء الحجرات التي كانت للنبي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(، يا دمحم أخر

المؤدبة النبي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(
 (83 )

فنزلت هذه اآلية تُبيّن أن الخطاب مع النبي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( يجب أن يكون ذا صوت هادئ 

ً  –احتراما له )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وذلك  ريم وأيضا من باب التربية والتهذيب من باب التشريف، والتكريم لمقامه الك –أيضا

للمؤمنين في كيفه خطابهم مع نبيهم )صلى هللا عليه وعلى آله(
(84)

لكونه نبي اآلمة فال يجوز التكلم معه  

 بصوت مرتفع بل يكون الصوت في حضرته متوسطاً، مسموعاً ،ومفهوما.

 في األدعية واألذكار  - ج

((ْْ ي أَْستَِجْب لَك مَوقَاَل َربُّك م  اْدع ونِ نحو قوله تعالى ))
(85 )

ً قوله تعالى: )) ْخِلِصيَن لَه  وأيضا َواْدع وه  م 

((الِدّينَ 
(86 )

 

ً مع  ً تأدبا ً هادئا الدعاء الوراد في اآليتين المباركتين بمعنى العبادة والبد أن يكون صوت الداعي متوسطا

واقتران الدعاء باإلخالص هو دليل المدعّو وهو ربُّ هذا الكون فال يليق في الدعاء أن يكون ذا صوٍت عاٍل 

ً غير ُمراعٍ مقام المدعوّ  على هدوء الصوت فيه فال يوجد إخالص في الدعاء إذا كاَن الصوت مرتفعا
(87 )

 ،

ْبَكارِ وفي قوله تعالى: )) ((َواْستَْغِفْر ِلذَنبَِك َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك بِاْلعَِشيِّ َواإْلِ
(88 )

تعالى أي االستغفار والتسبيح هلل 
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وال يكون لغيره ،وفي العشي واإلبكار، وتستلزم طبقة الصوت في التسبيح واالستغفار التوسط والهدوء حتى 

يرّق القلب ويخشع لبارئ هذا الكون العظيم
(89 )

. 

 في مخاطبة الناس:  - ح

((َوأْغض ض ِمن َصوتِكَ نحو قوله تعالى: ))
 (90 )

 

ً حتى يُفهم المراد منه، فال يجوز ارتفاع الصوت في أي ان الكالم مع الناس البُدّ أّن يكون صوته  متوسطا

الحديث العادي، لذا جاء األمر اإللهي بغّض الصوت في التكلم مع اآلخرين حتى ال تعّم الضوضاء هنا وهناك، 

فقد كانت العرب تفتخر بالمجاهرة بالصوت، فجاء النهي اإللهي عن ُخلُق الجاهلية، ألن رفع الصوت في غاية 

اعةالبش
(91 ) 

ً فهو لم  ً جميالً معجزا وباستقراء ما تقدّم نالحظ الذكر الحكيم يعرض لنا الطبقة الصوتية المتوسطة عرضا

ً جاءت هذه الطبقة في القرآن الكريم  يراع فيها أحوال المخاطب فحسب بل ينظر إلى مقام المتكلم معه. ،إذا

ضمت قراءة القرآن من )تالوته وترتيله(، وهي تتضمن أصوات الصالة وإبالغ األمر تارة وتارة أخرى 

وتارة ثالثة يأتي األمر اإللهي يتوسط في الصوت وال سيما عند الكالم مع رسولنا الكريم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ، وتارة رابعة 

تأتي لتشمل أصوات االدعية واالذكار الصادرة من العباد إلى المعبود، وتارة خامسة نالحظها اختصت بأحد 

 دساتير الحياة فشملت التوسط في الكالم في حالة التخاطب العادي مع الناس.

 ثالثاً: الطبقة المنخفضة
( وتبدأ بالصوت غير ديسيبل 2وهذه الطبقة يبدأ قياسها أو سعة صوتها عند علماء الفيزياء من )  

ً في السمع مثل )الهمس( أي تنتهي عند قياس أوسعة ) ديسبل(  92المسموع وتنتهي بالصوت الذي يكون خفيفا

 -وجاءت في القرآن الكريم على ثالثة أقسام هي: 

ً  - أ لكنه مسموع مثل )الهمس، والنجوى، والتخافت بالقول(. وذلك نحو قوله تعالى  الصوت المنخفض جدا

ِن فاََل تَْسَمع  إِالَّ َهْمًساَوَخشَ )) ـٰ ْحَم ((عَِت اأْلصوات ِللرَّ
(92 )

فالمراد من الهمس هنا ))الصوت الخفي((
 (93 )

وقيل 

المراد هنا من )الهمس( هو ما يُْسَمع من وقع األقدام حين نقلها إلى المحشر فلم تبَق أصوات سوى أصوات 

الماشين )المهموسة( التي تصدر من أقدامهم
(94 )

ً من األفواه فال ، وال  ً صادرا يمنع ان يكون الهمس صوتا

يمكن االستبعاد أن الداللة هنا تكون محتوية على )همس األقدام( )وهمس الكالم( ، أو تَردّد األنفاس في 

ً ألهل المحشر عامة،  د، ولّما كانت همسا ً وتّرقُباً، أو هو صوت الزفير بحشرجة وتردد وتنهُّ الصدور خوفا

أصوات )التسبيح( من أفواه العارفين، فإن لصوته في حشرهم هيمنة وحضور، والسّيما إذا  فربما تشير إلى

كان لها طابع السرعة ، والتكرار ؛ مما يؤدي صوتاً ذائباً خفيفاً، فتعبير اآلية بالهمس لم يكن همس األقدام فقط 

بل حتى همس األفواه
(95 )

 

س وِل يَا أَيَُّها الَِّذيوالنجوى نحو قوله تعالى: )) ثِْم َواْلع ْدَواِن َوَمْعِصيَِت الرَّ َن آَمن وا إِذَا تَنَاَجْيت ْم فاََل تَتَنَاَجْوا بِاإْلِ

ونَ  هَ الَِّذي إِلَْيِه ت ْحَشر  ((َوتَنَاَجْوا بِاْلبِِرّ َوالتَّْقَوٰى  َواتَّق وا اللَـّ
(96 )

 

والنجوى: ما يُسّر بين اثنين أو أكثر، فقد ناجيته ساررته
(97)

ً قوله تعالى: ))، وأ ْم إِن لَّبِثْت ْم يضا يَتََخافَت وَن بَْينَه 

((إِالَّ َعْشًرا
(98 )

. 

فالتخافت في الكالم: إسرارهِ 
(99 )

، وهنا أشار الذكر الحكيم إلى ما يدور بين الكافرين من كالم وكيف يكون؟ 

 وعالم يتكلمون؟ وما غايتهم منه؟

وحسرة على ما أضاعوا في حياتهم الدنيافكالمهم في موضعهم هذا كالم نشيج وآهات ما 
(100 )

، وكالمهم هنا 

 يكون ضعيفاً وخفيفاً يتخافتون فيه نظراً لموقفهم ومقامهم.

 الصوت الضعيف جداً على االسماع مثل )الّركز(. - ب

ً نحو قوله تعالى: )) ْم ِركزا ((أو تَْسَمَع لَه 
 (101 )

فالركز هو الصوت الخفي 
(102 )

صوت ضعيف جداً على  . وهو

 األسماع حتى ال تكاد تسمعه.

 الصوت المحبوس في داخل النفس مثل )كتم(.  - ت

ونَ نحو قوله تعالى: )) ((إِنَّه  يَْعلَم  اْلَجْهَر ِمَن اْلقَْوِل َويَْعلَم  َما تَْكت م 
(103 )

أي يعلم طعنكم العلني ويقصد بالعلني 

 أنفسكمباإلسالم و يعلم ما تكتمون في  –الجهر  –هنا 
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ً لما   فالكتم هنا صوت خفي )غير مسموع( يكون في داخل النفس بدليل اقترانه بفعل القول فلو لم يكن صوتا

ث به نفسك كان صوتاً غير مسموع جاء فعل )القول( معه، فكل شيء تكتمه وتحدِّ
(104 )

 

 الصوت غير المسموع كصوت النمل - ث

ديسبل( وهذا الصوت ال يمكن  52 – 2وهذه الطبقة هي غير مسموعة ويكون متوسط السمع فيها من )

َحتَّٰى إِذَا أَتَْوا َعلَٰى َواِد النَّْمِل قَالَْت لألسماع التقاطه، وأّن تعي ما المقصود منه ويتّضح ذلك فقوله تعالى: ))

ل وا َمَساِكنَ  ونَ نَْملَةٌ يَا أَيَُّها النَّْمل  اْدخ  ن ود ه  َوه ْم اَل يَْشع ر  ((ك ْم اَل يَْحِطَمنَّك ْم س لَْيَمان  َوج 
(105 )

. 

لقد اثبت القرآن الكريم من خالل هذه اآلية اللغة ، والكالم للنمل، وهذا المعنى في هذه اآلية نقلته ملكة النمل 

ً كيميائية في البطن إلى َرِعيَّتها، فهل كشف العلماء لغة النمل؟ الجواب: نعم قال العلماء: )) إّن في النمل غّددا

والرأس، تقوم بإرسال المادة الكيميائية التي هي اللغة التي تتخاطب بها جماعة النمل((
(106 )

في لغة النمل . و

ولغةٌ مسموعة، ولغة ُمشاهدة، ولغة الحركات ولغة  –حركات  –هناك لغةٌ صوتيةٌ، وهناك لغةٌ إشارية 

غة التي تجري بين النمل هي )اللغة الكيميائية(. فالنمل تستقبل بأعضاء حاسة الشم األصوات، ولغة الشّم، والل

الموّزعة على قرني االستشعار هذه اإلشارات الكيميائية، فإذا أراد النمل االنتقال الجماعي إلى مكان الغذاء 

غات النملخرجت نملة تبحُث عن الغذاء، وافرزت مادّة كيميائية على طريق سيرها وهذه لغة من ل
(107 )

 

ولغة النمل التي سمعها سليمان )عليه السالم( هي )لغة الصوت(، قال الطبرسي:  )) ))قالت نملة(( أي 

صاحت بصوت خلقه هللا لها ولما كان الصوت مفهوماً لسليمان عبّر عنه بالقول كانت رئيسة النمل((
 (108 )

. 

ه  سليمان )ع( كالمها كانت من الطير ذات جناحين، ولوال ذلك ويرى علماء التفسير اآلخرون أن النملة التي فَقِ

لم يعرف سليمان ما تقول.
(109) 

 

واألصح أن النملة أصدرت )صوتاً( فسمعها سليمان )ع( ألن هللا سخر لسليمان )عليه السالم( الطير ، والربح 

 ً  اقترانها بفعل )القول(  التي تجري بأمره فال عجب أن يسمع صوت النمل وأيضاً الدليل على أّن للنملة صوتا

ويالحظ البحث ان الطبقة الثالثة لألصوات في الذكر العطر تشمل طبقات األصوات الضعيفة المسموعة 

 واألصوات، غير المسموعة.

 

 الهوامش
                                                           

(i) :مادة طبق( 191/ 1مقاييس اللغة( 

(ii) :مادة طبق(  55 – 1/ 2تهذيب اللغة( 

(iii)( 121ظ: المجمل في اللغة ) مادة طبق( / 

(iv) / 1تبارك : من اآلية. 

(v) )5/22ظ: معاني القرآن:) الفراء. 

(vi) 52 –االنشقاق. 

(vii) :151ظ: مفردات الفاظ القرآن. 

(viii) :مصر(. –/ مكتبة النهضة 5)ابراهيم أنيس/ ط 7 – 1ظ: األصوات اللغوية 

(ix) :542/  51ظ: الموسوعة العربية العالمية. 

(x) :الدار الدولية لالستثمارات والثقافة ـــ 5.)فريدريك يونس ادافيد/تر:سعد الجزائري/دمحم سلمان /احمد الباشا /ط942/  1ظ: أساسيات الفيزياء/

 مصر/د.ت(

(xi) :م(9221شر للجامعات ــ القاهرة /مصر/ /دار الن1)رافت واصف/ط124ظ: اساسيات الفيزياء الكالسيكية والمعاصرة 

(xii) / )م(5229/دار الفكر ـــ بيروت /5)عصام نور الدين /ط521ظ: علم األصوات اللغوية )الفونيتيكا 

(xiii) :1األصوات اللغوية. 

(xiv) :52/ 5ظ: العين: مقدمة التحقيق. 

(xv) :22/ 5المزهر في اللغة. 

(xvi)م(.5242القاهرة/  –)تح عبد السالم هارون، مكتبة خانجي  512/ 9: الكتاب: ظ 

(xvii) :942،  9ظ: الكتاب. 

(xviii) :القاهرة /  ( -، مكتبة خانجي9)تح: احمد مشكور/ ط 44/ 5ظ: الحيوان 
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(xix):دار المنار ـــ بيروت (9)ط5/5222ظ: فقه اللغة وسر العربية / 

(xx) : 95/ 9ظ: فقه اللغة وسر العربية. 

(xxi) :172/  9الخصائص. 

(xxii) :م(5219/دار مصطفى البابي  الحلبي ـــ مصر/5) تح :مصطفى السقا /ودمحم الزفزاف/ط19/ 9ظ: سر صناعة االعراب 

(xxiii) :11المصدر نفسه. 

(xxiv) :مجمع اللغة العربية /دمشق/د.ت(5)تح دمحم حسان/يحيى ميرعلي/ ط11 – 19ظ: أسباب حدوث الحرف/ 

(xxv) :529/ 9ظ: المخصص. 

(xxvi) 512/ 9م. ن. 

(xxvii) 912/ 5م. ن. 

(xxviii) :7 – 1ظ: األصوات اللغوية. 

(xxix) :عالم الكتب ــ القاهرة(9)أحمد مختار عمر/ط992 – 92ظ: دراسة الصوت اللغوي/ 

(xxx) )52 – 1ظ: علم األصوات )الفونتيكا. 

 م(5247الوطنية ـــ بغداد//مطبعة المكتبة 5)أمجد عبد الرزاق /ط24ظ: الصوت والحركة الموجية : (31)

 .152ظ: اساسيات الفيزياء الكالسيكية والمعاصرة: (32)

 بيروت(. –/ دار الكتب 5)جان كانتينو، ط 14ظ: دروس في علم األصوات. (33)

صر العلوجي )صباح نا22/مطبعة أربد ـــ األردن( /و علم وظائف األعضاء :5)مجموعة من علماء الفيزياء /ط191ظ: اساسيات الفيزياء : (34)

 م(5229/دار الفكر ــ لبنان /

 .942/ 1ظ: اساسيات الفيزياء: (35)

 /مطبعة اربد ـــ األردن(5.)مجموعة من علماء الفيزياء /ط152ظ: الفيزياء التخصصية: (36)

 .14ظ: فيزياء الصوت والحركة الموجية: (37)

 .1/942ظ:اساسيات الفيزياء :(38)

 .41-ظ: الصوت: (39)

 بيروت(. –/ دار المنار 5)مجموعة من علماء الفيزياء/ ط 515السمعية: ظ: الفيزياء (40)

 / دار مصر للطباعة مصدر د. ت(.5)فؤاد زكريا/ ط 59ظ: التعبير الموسيقي: (41)

 .99 – 95 القاهرة( / و: التعبير الموسيقي: –)ابو نصر الفارابي/ تح دمحم احمد الحلفي/ دار الكاتب  522 – 92/ 9ظ: الموسيقى الكبير: (42)

 .9255/ الهيئة العامة للكتاب/ 12وزارة الثقافة السورية/ العدد  11ظ: مجلة الحياة السورية: (43)

 دمشق( –)علي حسين البواب/ دار الكتب  51-القراءات القرآنية: (44)

 مصر / د. ت(. –/ القاهرة 5)فائزة عبد القادر/ ط 25دروس في ترتيل القرآن: (45)

 .159/ 9. وظ/ الكافي: 414/  9وسائل الشيعة: (46)

 .417/ 9/ ظ: وسائل الشيعة:  9171/ ح  52/ باب  971/  9مستدرك الوسائل: (47)

 .9172/ ح  92/ باب  971/ 9مستدرك الوسائل: (48)

 .911/ 9الوافي: (49)

 /المطبعة الثقافية ـــ دمشق (.9)نعيم اليافي /ط 19ظ: عودا إلى موسيقى القرآن: (50)

م/ و ظ/ فلسفة الفن في الفكر 5241/ بيروت/ 5/ دار الكتاب اللبناني/ ط5)د. سعد علوش/ ط 19صطلحات االدبية المعاصر: ظ: معجم الم(51)

 /دار المنار(.9/ زكريا إبراهيم/ط 199المعاصر: 

 م.(5241/ دار اآلفاق. بيروت / 1)صالح فضل /ط 12ظ: نظرية البنائية: (52)

 م(.5229القاهرة/  –)عز الدين اسماعيل /دار الفكر العربي  522بي: ظ: األسس الجمالية في النقد العر(53)

 )ابو حيان التوحيدي/ نشر أحمد امين/ احمد صفر/ د. ط/ الهيئة العامة لقصور الثقافة/ القاهرة/ د. ت(. 592الهوامل والشوامل: (54)

 / بيروت/ د. ت(.9)ابن سينا/ ط 579ظ: فن الشعر (55)

 )واألمثلة هي استنتاج البحث(. 124/ 1ظ: اساسيات الفيزياء: (56)

 .74اآلية  -سورة االعراف: (57)

 .54ظ: علم األصوات )الفونتيكا(: (58)

 .917/ 9ظ: الكشاف: (59)

 .979/  9ظ: التبيان في تفسير القرآن:   (60)

 .1/19ظ: التبيان في تفسير القران:   (61)

 .17 –هود   (62)

 إيران، د. ت(. –، المكتبة العلمية 9النظر السمرقندي، تح: هاشم الرسولي، ط ) أبو 111/ 9ظ: تفسير العياشي:   (63)
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  41/  9ظ: تفسير جوامع الجامع:    (64)

 إيران(. –قم  51)الرازي/ ط 119/ 1التفسير الكبير:    (65)

 .52/ 1ظ: التبيان في تفسير القرآن:    (66)

 .17 –(  الزمر  67)

 942القرآن( : ظ: قاموس القرآن )اصالح وجوه(   68)

 / دار النهضة(.5)أبو حيان االندلسي/ ط 14/ 1ظ: البحر المحيط: (   69)

 .199/  1ظ: البحر المديد: (   70)

 .52 –لقمان (   71)

 .55/ 2ظ: تفسير مجمع البيان: (   72)

  5/ 1ظ: في ظالل القرآن: (   73)

 .552اإلسراء/ (   74)

 .541/ 1ظ: تفسير الميزان: (  75)

 .17من اآلية –المائدة (  76)

 .127/ 5ظ: تفسير القمي: (  77)

 .19 –/ ظ: الفرقان  9 –المزمل (  78)

 .574/ 1ظ: تفسير الصافي: (  79)

 .9 –/ والجمعة  12/ والقصص /  519/ آل عمران  919،  515،  592،  599 –/ وظ سورة البقرة  9 –البينة (  80)

   2/ 55ظ: تفسير البحر المحيط: (  81)

 9 -الحجرات (  82)

 بيروت(. –، دار الفكر 9)ابن االثير، ط 992/ 5ظ: أُسد الغابة: (  83)

 هـ (. 5921طهران/ إيران/  –/ المكتبة العلمية 5)مكارم الشيرازي/ ط 152/ 51ظ: األمثل في تفسير كتاب هللا المنزل: (  84)

  12األعراف (  85)

 .92 –األعراف (  86)

 .914/ 1/ ط و التحرير والتنوير: 599/ 1أويل بالمأثور : ظ: الدر المنثور في الت(  87)

 .11 –غافر (  88)

 .52/ 2ظ: الدر المنثور في التأويل بالمأثور: (  89)

 .52 –لقمان من اآلية (  90)

 م(.5241/مؤسسة الوفاء ــــ بيروت/ 5)دمحم باقر المجلسي/ط171/  1ظ: بحار االنوار: (  91)

 .524 –سورة طه (  92)

 )همس(. 517/  9المخصص: (  93)

 بيروت، د. ت(. –، دار افكر 5)السيد قطب، ط 521 – 521ظ: مشاهد يوم القيامة: (  94)

)دمحم جعفر العارضي، مجلس كلية اآلداب/ جامعة القادسية/ بإشراف: حاكم  592ظ: الداللة النفسية أللفاظ القرآن الكريم )أطروحة دكتوراه( (  95)

 م(.9229مالك الزيادي، 

 .11 –/ مريم 4 –/ وظ: يوسف  59، 4 –/ وظ المجادلة 2المجادلة: (  96)

 مادة )نجو(. 129/  1ظ: لسان العرب: (  97)

 .552 –/ اإلسراء 91 –/ وظ القلم  521 –طه ( سورة  98)

 مادة )خفت(. 511ظ: مفردات الفاظ القرآن: (  99)

 .111/  9ظ: الكشاف: (  100)

 .24 –مريم (  101)

 مادة )ركز(. 517/  9: ظ: المخصص(  102)

 .552 –األنبياء (  103)

 ايران، د. ت(. –، قم 5)أبو بكر الجزائري، ط 925/  9ظ: ايسر التفاسير: (  104)

 .54 –النمل (  105)

 /اللجنة الوطنية / الرياض(9.)دمحم على رضا/ط922اإلعجاز العلمي في القرآن: (  106)

 .925ظ: االعجاز العلمي في القرآن: (  107)

 .524/  52/ و: الميزان: 972/ 4/ وظ: التبيان في تفسير القرآن:  191/ 7مجمع البيان: (  108)

 .44/ 2/ و: الوسيط: 92/ 4/9/ و: التحرير والتنوير: 911/ 7ظ: الدر المنثور: (  109)
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم       

 م9221النشر للجامعات ــ القاهرة /مصر/ /دار 1اساسيات الفيزياء الكالسيكية والمعاصرة: رافت واصف/ط .5

/مجمع اللغة العربية 5هـ( / تح دمحم حسان/يحيى ميرعلي/ ط997أسباب حدوث الحرف: ابن سينا ت) .9

 /دمشق/د.ت.

 .م 5255لبنان/ /بيروت العلمية الكتب دار/ 5 ط هـ(/ 112االثير ت )  ابن أُسد الغابة: .1

 م.5229القاهرة/  –اسماعيل /دار الفكر العربي  األسس الجمالية في النقد العربي: عز الدين .9

 م.5275/ مكتبة انجلو المصرية/ القاهرة/ 9األصوات اللغوية: إبراهيم انيس/ ط .1

 م.9221/ اللجنة الوطنية / الرياض/9اإلعجاز العلمي في القرآن: دمحم على رضا /ط .1

/ دار احياء التراث/ بيروت/ لبنان/ 5الشيرازي/ طاألمثل في تفسير كتاب هللا المنزل: العالمة الشيخ ناصر مكارم  .7

 م.9229

 م.5222ايران/  –/ قم 1ايسر التفاسير: أبو بكر الجزائري/ ط .4

/ مؤسسة الوفاء ــ  بيروت ـــ  لبنان/ 5هـ(/ ، ط  5552بحار االنوار:  بحار االنوار: دمحم باقر المجلسي:) ت .2

5211 . 

هـ( مكتبة ومطابع النصر الحديثة/ الرياض/ المملكة 791دلسي )ت البحر المحيط: انير الدين أبو حيان االن .52

 .العربية السعودية/ د. ت

/المطبعة العلمية ـــ 9هـ(/تح: أحمد حبيب القصير /ط912التبيان في تفسير القرآن : دمحم بن حسن الطوسي ) .55

 م.5215النجف /

 م.5951المقدسة / قم  -ا مؤسسة الهادى  5951/ ة 9تفسير الصافي: الفيض الكاشاني /ط .59

 هـ( طهران، المكتبة العلمية اإلسالمية ـــ قم/ إيران/ د. ت.192تفسير العياشي: أبو النظر دمحم السمرقندي )ت  .51

 م5225/دار السرورــ بيروت /5تفسير القمي : أبو الحسن القمي/تح: طيب الموسوي/ط .59

 تفسير القمي: ابي الحسن علي بن ابراهيم القمي/ موقع التفاسير. .51

 م5214/ المطبعة البهية المصرية/ 5هـ(/ ط 121التفسير الكبير: فخر الدين الرازي )ت  .51

 هـ5954/ إيران/ 5تفسير جوامع الجامع: أبو علي الطبرسي/ تح: مؤسسة النشر اإلسالمي، ط .57

 / مطبعة خانجي )القاهرة/5هـ(. تح دمحم أبو الفضل إبراهيم/ ط172تهذيب اللغة: أبو المنصور االزهري )ت  .54

 م(.5211مصر/ 

/ دار احياء التراث 1هـ(/ تح. عبد السالم دمحم هارون/ ط 911الحيوان: أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ )ت  .52

 م.5212العربي/ المجمع العربي/ بيروت/ لبنان/ 

 م.5219هـ(. تح. دمحم علي النجار /دار الكتب المصرية )د. ط(، 129الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني )ت  .92

 : عبد الرحمن السيوطي / موقع التفاسير.المنثور الدر .95

 م.5271القاهرة/  –/ مطابع سجل العرب 5دراسة الصوت اللغوي: احمد مختار عمر: ط .99

 مصر / د. ت –/ القاهرة 5دروس في ترتيل القرآن: فائزة عبد القادر/ ط .91

جعفر العارضي /بإشراف حاكم  الداللة النفسية لأللفاظ  الصوت في القرآن الكريم )أطروحة دكتوراه( :)دمحم .99

 م(.9229الكريطي/ مجاس كلية اآلداب ــ جامعة القادسية /

/دار مصطفى 5هـ( /تح :مصطفى السقا /ودمحم الزفزاف/ط129سر صناعة االعراب: أبو الفتح ابن جني )ت:  .91

 م(5219البابي  الحلبي ـــ مصر/

 م5247تبة الوطنية ـــ بغداد//مطبعة المك5الصوت والحركة الموجية : أمجد عبد الرزاق /ط .91
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 م.5247/مطبعة المكتبة الوطنية ــ بغداد /5الصوت والحركة الموجية: أمجد عبد الرزاق /ط .97

 م.5249/دار الراتب الجامعية ـــ بيروت /5الصوت: أحمد شوقي عمار/ط .94

 م5229/دار الفكر ـــ بيروت /5علم األصوات اللغوية )الفونيتيكا( / عصام نور الدين /ط .92

 م.5241م األصوات: برشيل مالمبرج، تعريب. عبد الصبور شاهين، مكتبة الشباب، عل .12

 /المطبعة الثقافية ـــ دمشق9عودا إلى موسيقى القرآن: نعيم اليافي /ط .15

/ مؤسسة 9هـ(/ تح. د. مهدي المخزومي/ ود. إبراهيم السامرائي/ ط571العين: أبو عبد الرحمن الفراهيدي )ت .19

 م.5272األعلى/ بيروت/ 

/ مطبعة 5هـ( تح. مصطفى السقا/ إبراهيم االيباري/ ط992فقه اللغة وسر العربية: أبو منصور الثعالبي )ت  .11

 م.5214البابي/ مصر/ 

 / بيروت/ د. ت.:9هـ( / ط997فن الشعر:  ابن سينا ت) .19

 /دار الشروق ــ مصر     9في ظالل القرآن الكريم: سيد قطب الراوندي /ط .11

 /مطبعة اربد ـــ األردن5وعة من علماء الفيزياء /طالفيزياء التخصصية: مجم .11

 بيروت. –/ دار المنار 5الفيزياء السمعية: مجموعة من علماء الفيزياء/ ط .17

قاموس القرآن )إصالح الوجوه والنظائر في التعبير القرآني ( : حسين بن دمحم الدامغاني /تح : عبد العزيز سيدا  .14

 م.5241وت // دار العلم للماليين  ــ بير9ألهل /ط

 دمشق/د.ت –علي حسين البواب/ دار الكتب  -القراءات القرآنية:  .12

/ عالم الكتب 1هـ(. تح. عبد السالم هارون/ إبراهيم دمحم هارون/ ط542أبو بشر عمرو سيبويه )ت-الكتاب:  .92

 م.5241بيروت/ 

 م.9-1/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان/ 1هـ(/ ط114الكشاف: جار هللا الزمخشري )ت .95

 بيروت/ د. ت. –هـ( دار صادر 755لسان العرب: أبو الفضل ابن منظور المصري )ت  .99

 م.9255/ الهيئة العامة للكتاب /12مجلة الحياة السورية : وزارة الثقافة السورية /العدد  .91

 –ي هـ(/ تح لجنة من العلماء/ مؤسسة االعلم194مجمع البيان في تفسير القرآن: أبو علي الفضل الطبرسي )ت .99

 م.5221بيروت/ 

 –هـ(/ تح لجنة من العلماء/ مؤسسة االعلمي 194مجمع البيان في تفسير القرآن: أبو علي الفضل الطبرسي )ت .91

 م.5221بيروت/ 

/ تح : خليل إبراهيم جفال /دار احياء التراث ــ 1(هـ/ ط 914: علي بن إسماعيل ابن سيدة ت) الُمخصص  .91

 م. .5221بيروت / 

 هـ.5917/طهران ـــ إيران / 9ميرزا حسين النوري /طمستدرك الوسائل:  .97

 م.5221/ 59مشاهد القيامة في القرآن: سيد قطب الراوندي/ دار الشروق/ القاهرة/ ط .94

هـ(/ تح علي الصابوني/ مركز احياء التراث العربي/ مكة 114معاني القرآن الكريم: أبو جعفر النحاس )ت  .92

 م.5244المكرمة 

/ عالم الكتب/ بيروت/ 5هـ( شرح عبد الجليل الشلبي/ ط155أبو إسحاق الزجاج )ت معاني القرآن وإعرابه:  .12

 م.5244

هـ(: تح احمد يوسف نجاتي/و دمحم النجار/  دار الكتب ــ القاهرة 927معاني القرآن: أبو زكريا الفراء )ت  .15

 م.5211/

 م 5241/ بيروت/ 5ط/ دار الكتاب اللبناني/ 5معجم المصطلحات االدبية المعاصر: د. سعد علوش/ ط .19

 هــ.5991/مطبعة كيميا ـــ قم /إيران /9تح :صفوان عدنان داوودي/طالراغب االصفهاني / مفردات ألفاظ القرآن: .11
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/ احياء الكتب/ مطبعة الحليب/ 5(/ تح. عبد السالم هارون/ ط121مقاييس اللغة: أبو الحسن بن فارس )ت  .19

 هـ5111القاهرة/ 

 م5222/.الرياض/9مؤسسة أعمال الموسوعات  /ط الموسوعة العربية العالمية : .11

 القاهرة  –الموسيقى الكبير:  ابو نصر الفارابي/ تح دمحم احمد الحلفي/ دار الكاتب  .11

 هـ.5991/قم ــ إيران /9هـ(/ط5929الميزان في تفسير القرآن :حسين  الطباطبائي )ت  .17

 م5241/ دار اآلفاق. بيروت / 1نظرية البنائية: صالح فضل /ط .14

الهوامل والشوامل: ابو حيان التوحيدي/ نشر أحمد امين/ احمد صفر/ د. ط/ الهيئة العامة لقصور الثقافة/ القاهرة/  .12

 د. ت(.

 هـ.5922/ قم ــ إيران /9هـ( / ط 5225الفيض الكاشاني )ت الوافي :  .12

 /  دار الهالل  بيروت./د.ت.9الوافي في النحو والصرف: حبيب مغنية /ط .15

هـ(/تح : مؤّسسة آل البيِت عليهم السالم إلحياء التُّراِث  5529حّمدْ بن الحسن الُحر العاملي )توسائل الشيعة: مُ  .19

 هـ.5911/قم/ 9:ط

 


