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 2014جوان  -جانفي                              233                        - بسكرة-جامعة محمد خيرض

ا�رس الصوّيت  يف لكيات رسـائل النور لبديع الزمان سعيد ا�رس الصوّيت  يف لكيات رسـائل النور لبديع الزمان سعيد ا�رس الصوّيت  يف لكيات رسـائل النور لبديع الزمان سعيد ا�رس الصوّيت  يف لكيات رسـائل النور لبديع الزمان سعيد 
        النوريسّ النوريسّ النوريسّ النوريسّ 

                                                                                                                                                                        

        غنية تومــــيغنية تومــــيغنية تومــــيغنية تومــــي: : : : أالسـتاذةأالسـتاذةأالسـتاذةأالسـتاذة                                                                
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حتاول هذه ا�راسة  تسليط الضوء عىل 
تناوالت ا�اعية املفّرس الرتّيك بديع الزمان 

خالل تفسريه النوريس للقضا_ الصوتية من 
املعروف بلكيات رسائل النور يف ٕاطار مقاربة 
لغوية تؤّصل مجلk مفاهمي تعكس التفكري 
 oالصوّيت منه؛ وذ sاللغوّي للرجل السـ
yلتعّرض لنظرته للصوت، و ربطه ٕاّ_ه 
yٕالجعاز القرآّين، و التأكيد عىل وقوفه عىل 

  كثري من املقوالت الصوتية احلديثة

  
 
 
 

:Abstract 
 

    This study attempts to shed 

light on the issues of sound in 

the interpretation of the 

Turkish preacher Bediuzzaman 

Nursi known by Couliat rassael 

nour in part of an linguistic 

study to emphasizes the inter 

concepts reflect his linguistic 

thinking, particularly sound 

issue; by presenting his vision 

of the voice, and linking it to 

the sound miraculous of the 

holly Qur'an, and the emphasis 

on his big knowledge of many 

of the principles sound modern 
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للنورّيس و يقلّب و ينظر و يمتّعن سـيجد، ال حما�، زًمخا " رسائل النور"مْن يتصفّح    
و دعوة، و موسوعة فكرية و  علوم الرشيعة إالسالمية من تفسري وحديث وفقه كبًريا يف

بة، تّمن ع االت، و لعّل ٔابرزها علوم اللغة العربّية  ا�ن عمل غزير يف شـّىت بؤرة معارف متشّعِ
ِّنًة محوَ� ما بني دفَّيتْ لكياته، و ما تبتغيه هذه اّ�راسة ٕانّام تتبّع اليت نلف ي مباحهثا منثورًة مزي

) هـ1379-1293"(بديع الزمان سعيد النوريسّ "و رصد الفكر اللغوّي الصوّيت لـلرتّيك 
؛ ٕاذ ثبت ملتصفِّح لكّياته من ٔاحصاب ®ختصاص ٕاماكنية ٕاقامة دراسات )م1873-1960(

متنّوعة عهنا، ٕاْن اكنت صوتّيًة ٔاو رصفيًّة ٔاو حنويًّة تركيبيًّة ٔاو داللّيًة ٔاو بالغّيًة، و لغويّة 
مجموع ت« ا�راسات يشّلكِ دراسة لسانّيًة،  نرنو يف هذا املقال ٕاىل تسليط الّضوء عىل 

  .اجلانب الصوّيت مهنا
ِمُع ٔاغلب اللغويّني و اللسانّيني عىل فكرة جوهريّة        يه ٔاّن اللغَة ظاهرٌة ٕانسانّيٌة .. ".ُجيْ

عاّمة يشرتك فهيا ّلك البرش، و تتألف اللغة من ٔاصوات تصدر من ٔاعضاء النطق و يه 
ن اللكامت،  مشرتكة ٔايضا بني ّلك البرش، مث تتآلف هذه أالصوات يف ٔانساق خمتلفة لتكّوِ

ن امجلل ر النظريّة و هدف عمل اللغة ا. ّمث تتألّف اللكامت يف عّدة ٔانساق لتكّوِ لعام ٔان يطّوِ
  )1("العاّمة للّغة والوسائل ا�قيقة لتحليل أالصوات واللكامت و امجلل و ا�ال�

ب اجلوانب، فٕانه ليس يف الُوْسع دراسـهتا         و مبّا ٔانÓ اللغَة نظاٌم متشابُك أالطر متشّعِ
ّددة بواسطة عىل هذه اجلوانب عىل مراحل متع"...دفعة واحدة، وال مفّر من الرتكزي

، و اليت ميثّل )2("مسـتو_ت التحليل اللغويّ : اسـتخدام مداخل خمتلفة يطلق علهيا امس 
  . املسـتوى الصوّيت ٔاّولها

و ٔالّن الصوت ٔاجىل مظاهر اللغة، فٕاّن املسـتوى الصوّيت ٔاّولها ولوجا يف ا�راسة؛ ٔالنه 
oعتبارها البنية" ميثّل ذy راسة ٔالصوات اللغة�أالساسـية للغة واملظهر املادّي  المنط من ا

لها، و قد ٔاوَجد الفكر إالنساّين احلديث واملعارص منوالني لتناول الظاهرة الصوتية؛ و هام 
 . Phonologyوعمل أالصوات الوظيفيّ  phonetics عمل أالصوات اللغويّ 

ز� عن منع  دةجمرّ  ل أالصوات اللّغويّة كوحدات صوتيةاو العمل اëي يتن"ٔاّما أالّول فهو
ياق الّص  ٔاي  ؛ٔالصوات اللّغة البرشية يّ اëي ترد فيه، فيكون ®هìم yلوجه املاد ويتّ السـِّ
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ة املعتربة يف حتقيقها امللموس ومبعزل عن وظيفهتا ة للسلسk الíميّ بدراسة العنارص الصوتيّ 
ترص ميدان هذا العمل وال يق   مبادة أالصوات ال بقوانيهنا،َىن عْ وهو بذo يُ  التواصليّة، اللّغويّة

ٔاي yملسائل  ،وت اللغوّي يف معومه yلّص َىن عْ عىل البحث يف ٔاصوات لغة بعيهنا بقدر ما يُ 
  .ة واخلصائص املشرتكة يف مجيع اللغاتالعامّ 

فيدرس وظائف  ؛هو العمل اëي يضع الوظيفة قبل املادة "مل أالصوات الوظيفيّ ع" واالٓخر
نة لنظاõا اللّغوّي، وطرق تناسقها يف العنارص املكوّ د حيدّ  و أالصوات يف لغة معينة،

والنرب والتنغمي والوقف والقوانني اليت ختضع لها  ل املقاطع الصوتية،او بعيهنا، كام يتن ٔاشاكلٍ 
وت يف سـياقه فيكون الّص  مهنا بة عن لكٍّ غويّة املرتتّ لوكذا العوامل والنتاجئ ال ،واحدة لكّ 

 ّ�ّ ال توجد يف اللّ " فـ  ؛)3("راسة و®هìمحمور ا بنوع من  ٕاالÓ ة منعز� غات ٔاصوات لغوي
ا ال تسـتعمل ٔاهنّ  يًضاولكن معىن ذo أ ا، ا مرتابطً ن نظامً تكوِّ  لغةٍ  التجريد، ٕاذ ٕاهنا يف لكّ 

تفرتض  لكمةٍ  لü قَ واû  مجkٍ  لü قَ اû بات من أالصوات اللغويّة، فَ مبركّ  الÓ إ  مُ َلكÓ تَ نفراد، فال يُ اعىل 
 ًkاملعقّ  النطقية من احلراكت سلس Óبيهنمدة وقد ترك sومِ ، )4("بت ف Óة  ٔامهيّ ن هنا تتجىل

 ّ�  .وتللّص  رس الوظيفيّ ا
        ::::اّ�رس الصوّيت يف الرسائلاّ�رس الصوّيت يف الرسائلاّ�رس الصوّيت يف الرسائلاّ�رس الصوّيت يف الرسائل

ٕاّن ا�راسة الصوتية الفونيتيكية  تتأّسس عىل ٔانواع ثالثة من العلوم؛ ٔاّولها عمل      
 فيه yلبحث يف أالصوات مفردة معزو� عن أالصوات النطقّي ٔاو الفزييولوþّ اëي يُعَىن 

حميطها الصوّيت الواردة فيه؛ من �حية �ازها النطقّي وخمار�ا و صفاهتا، ّمث عمل أالصوات 
الفزي_ّيئ ٔاو االٔكوستيّيك وفيه تُْدَرس كيفية حتّول أالصوات ٕاىل ذبذyت و موجات صوتية، 

م وصوال ٕاىل ٔاذن الّسامع، مع قياس شّدهتا منترشة يف الهواء؛ ٔاي منذ خرو�ا من مف املتلكِّ 
ٕاخل، ٔاّما النوع الثالث؛ فيسّمى عمل أالصوات السمعّي ، وõّمته ..و سعة اهزتازها و ترّددها

  .)5(دراسة تأثري ت« اëبذyت الصوتية عىل ٔاذن وعقل الّسامع 
ا أالّ و مبا ٔاّن صاحَب الرسائل yٔالساس مفّرسٌ و داعيٌة و جماهٌد و مفكِّ      ٌر؛ مفنطقي جد�

جند فهيا ذكرا لشدة الّصوت ٔاو مدى اهزتاز ذبذyته، ٔاو كيفية حتّولها لسـّيا� عصبّية يرتمجها 
ص يف  عقل الّسامع، ٕاىل غري ذo من الّطروحات الّصوتية اليت حتتاج لعاٍمل متخّصِ
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ي يف املدّونة ٕاال الّصوتّيات � yعه يف ا�تربات وحتاليل املعامل الصوتية، وعليه لن نلف
ٕاشارات يسرية للجانب املتعلِّق مبخارج أالصوات، ٔاّما صفات أالصوات فنجدها بقدر ليس  

  .yلقليل، وهذا ما سـيتبّني فs يأيت
        ::::ـ  تعريف احلرفـ  تعريف احلرفـ  تعريف احلرفـ  تعريف احلرف    1111        

بدهيـي ٔان نسـهتل جتليات املباحث الصوتية يف فكر أالسـتاذ النورّيس yٕيراد نظرته      
ٕاّن احلرف جسم لطيف هواّيئ، ال :" ...ت و يسميه احلرف بقو� للصوت؛ ٕاذ يعّرِف الصو 

، و لو حلّلنا �مه هذا لوجد� ٔانه يشري ٔاّوال ٕاىل مسة احلرف )6("يقدر ٔان يأخذ معناه 
املنطوق ٔاال و يه الهوائية؛ مبعىن ٔاّن احلرف يُْنَطق فينترش يف الهواء، oë فهو جسم 

ة الفزي_ئية للصوت، و لو اكنت للنورّيس فرصة لطيف هواّيئ، ويه ٕاشارة ٕاىل الطبيع
ال يقدر " دخول ا�تربات الصوتية لاكن يف وصفه ذاك تدقيق و تفصيل ٔاكرث،ٔاّما يف قو� 

ٔانه ال حيمل يف ذاته معىن ٔاو دال�، اكلباء ٔاو _ عىل ما نظن _ ، فيقصد"ٔان يأخذ معناه
يف ذواهتا، ٕانّام يه عنارص ٔاو وحدات  وغريها، فهذه احلروف ال معىن لها....السني ٔاو املمي

صوتية لها وظيفة ٕاْن يه سـيقت بطريقة معّينة يف لكامت ٔاو وحدات لغوية معّينة ماحنة 
) صيقل إالسالم(ٕا_ها دال�، و يؤكِّد �مه هذا ما ذكره يف موضع آخر من اجلزء نفسه 

ف: "... قائال Óي يَُعرëٔاو ال يدّل عىل معىن يف دّل عىل معىن يف نفس غريه، : اكحلرف ا
  .  )7(..." نفسه

الع عىل ٔاجبد_ت اللسانيات ال حما� يلمس عالقة قامئة بني حّدِ  ِلَع ٔابسط اّطِ Óاملط Óٕان
فوه حتت مسّمى  Óالنورّيس للحرف، و جتّسد ماهيته عند ٔاغلب اللسانيني املُْحَدثني ملّا عر

دة مت: " الفونمي بقوهلم هو Óو )8(..."ايزية ال حتمل حبّدِ ذاهتا ٔاّي معىنٔاصغر وحدة صوتية جمر ،
، فز_دة عىل ٕاشارته للطبيعة الهوائية � )9(" ٔاصغر وحدة صوتية حتدث متيزيا يف املعىن" هو

  :وهو تأكيد لفزي_ئية الصوت يف الهواء، نرصد تطابقا بني
  ) يزيا يف املعىنحتدث مت (و) وحدة صوتّية جمّردة متايزية(مع ) دّل عىل معىن يف نفس غريه( -

ٕاذن؛ اسـتقام ) ال حتمل حبّد ذاهتا ٔاّي معىن(مع ) ال يدّل عىل معىن يف نفسه(_ 
  . تعريف النورّيس للحرف و املنظور احلديث للفونمي
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و يف املقابل نراه مينح ®مس مفهوما قريبا ّمما يصطلح عليه اللسانّيون بـ املورفمي؛ فرياه      
، ويقاب! yحلرف، يف حني ميثّل يف ا�رس اللساين )10(..."فسهدّل عىل معىن يف ن "...ما 

، )11(.."ٔاصغر وحدة يف بنية اللكمة حتمل معىن ٔاو تؤدي وظيفة حنوية"... احلديث 
، وهذا هو الفرق بني )12(..."ٔاصغر وحدة رصفية ذات معىن عىل مسـتوى الرتكيب"...و

نفسه لكن � دوره يف منح اللفظة داللهتا الفونمي و املورفمي؛ ٕاذ ٕان أالّول ال حيمل دال� يف 
  .الهنائية، ٔاّما االٓخر فيدل عىل معىن يف نفسه

        ::::ـ احلرف القرآّين و إالجعازـ احلرف القرآّين و إالجعازـ احلرف القرآّين و إالجعازـ احلرف القرآّين و إالجعاز     2222
كثريا ما تكّررت الصفة الهوائية للحروف يف متون الرسائل؛ ٕاذ جنده يقول يف       

ٕاذا هبا  كام ٔاننا نزرع احلروف و اللكامت yلهواء اëي يف ٔافواهنا، و" اللمعات 
تتسنبل و تمثر، ٔاي ٕاّن اللكمة تصبح حبة يف آن واحد ٔ#نه بالزمان و تتسنبل يف 

، )13(.."الهواء اخلارþّ، هواًء حاو_ عىل ماال حيّد من اللكمة نفسها، صغريها وكبريها
ٕاّن احلروف اليت يه موجودات هوائية، و ال سـs احلروف املقّدسة و :" ... ويضيف

وخباصة حروف الشفرات إاللهية و يه املقّطعات اليت يف ٔاوائل احلروف القرآنية 
الّسور، تسمع أالوامر و متتثلها امتثاال يف غاية ®نتظام والشعور التّام  و احلساسـية 

  . )14(..." الاكمk و بال حاجة ٕاىل زمان
مث . :"..حييل النورّيس ٕاىل خمرج احلروف من الفم دون ٔان يتعّرض للجهاز النطقّي فيقول  

فبناء عىل خاصية الهواء ...خيرج الهواء من الفم ويكون مبعث نطق احلروف و انطالقها
هذه، فٕاّن احلروف اليت يه موجودات هوائية لكّام اكتسبت قداسة، ٔاي اختذت ٔاوضاع 

  . )15(.."البث و ®لتقاط يصبح لها حظ وافر من ت« اخلاصية
نورّيس ٔاشار ٕاىل نقاط فونيتيكية عّدة و حوصk ملا فات ميكن القول ٕان أالسـتاذ ال   

  :  ٕاشارات المعة من مثل 
  .         تعريفه ا�قيق للحرف اëي ياكد يطابق تعريف الفونمي*   

  .  تقارب كبري بني حّدي ®مس عنده و املورفمي عند اللسانيني احملدثني*     
عمل أالصوات النطقي من ٔان : لامنالتأكيد عىل الّصفة الهوائّية للحرف يقارع ما ٔاثبته الع*    
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احلروف ما يه ٕاال هواء الزفري معرتض يف مواضع معينة من الفم، و عمل أالصوات الفزي_ّيئ 
ٔاو االٔكوستيّيك من ٔاّن الّصوت مبجّرد  خروجه من الفم يتحّول ٕاىل ذبذyت هوائية منترشة 

  .  يف الهواء
من خالل اختاذ ٔاوضاع ) احلروف( ٕاشارته ٕاىل تلقي السامع للموجودات الهوائية*   

®لتقاط واليت رمبا يعين هبا رس_ن البذبذyت عرب الالقط اëي هو اجلهاز الّسمعّي، ّمث 
  . اّ�ماغ اëي يرتمجها ٕاىل مقابالهتا ا�اللية

ٕاّن ا�راسة الفونيتيكيّة للحروف عند النورّيس جتلّت يف معظمها، كام سـبق ذكره، يف  
وþّ النطقّي اëي سأتلكم عنه االٓن، ٔاّما اجلانبان الفزي_ّيئ و السمعّي فال اجلانب الفزييول

يُلَْمس هلام حضور كبري يف اللكّيات، وربّام يعود ذo، كام قلت قبال، ٕاىل التّوجه ا�يّين 
ا�عوّي اجلهادّي النورّي للرجل؛ فهو و ٕان اكن موسوعي�ا مطلّعا عىل ّلك ما وقع بني يديه 

 اختالف ٔانواعها وتعّدد مشارهبا وختّصصاهتا، ٕاّال ٔاّن ٔاهدافه وتوّ�اته ا�ينية من كتب عىل
  .  الطليعية غالبٌة ممتكّنة من عاّمة ٔافاكره

يتّجه التّناول النطقّي الفونيتيّيك َصْوَب صفات احلروف ٔاكرث بكثري من خمار�ا ٔاو �از  
اجلانب إالجعازّي للقرآن الكرمي؛ ٕاذ نطقها، وياكد ينحرص ذكره للّصفات يف ٔاثناء حديثه عن 

ا ٕاجعاز_� ال يدركه ٕاال ٔاحصاب  يرى النورّيس ٔان هللا عّز وجّل ٔاودع يف احلرف القرآّين رس�
  . ) 16(التخّصص و ا�راية

مل يا1ُل النورّيس �دا يف التّأكيد عىل اعتبار احلروف القرآنية من ٔاوجه إالجعاز يف بالغة     
مثال، يقّدم لنا مادة لغوية ) البداعة اخلارقة يف ٔاسلوبه(خالل �مه عن  القرآن الكرمي؛ مفن

الشفرات (الفتة و دقيقة عن احلروف املقّطعة ٔاوائل بعض الّسور القرآنية، و أسامها 
ٔامل، ٔالر، طه، يس، مح، : اليت حتتاج َمْن يفكّها لُيْعَملَ اليقُني من خاللها، و مهنا) إاللهية
ا yسًطا للفكرة ، وقال م)17...(عسق ٕاّن احلروف املذكورة يف بدا_ت الّسور :" وّحضً

... تنصف ّلك ٔازواج طبائع احلروف الهجائية من املهموسة و ا�هورة و الشديدة و الرخوة 
مفن الثقيل النّصف _ اليت ال تقبل التنصيف _ ٔاّما أالو5ر. و غريها من ٔاقساõا الكثرية

فهذه احلروف املقّطعة اليت يف (...) النّصف الكثري اكëالقةالقليل اكلقلقk، و من اخلفيف 
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ٔاوائل الّسور و اليت يه شفرات ورموز ٕالهّية تبّني مخسا ٔاو سـت�ا من ٔارسار ملعات ٕاجعاز 
    .) 18(..."ٔاخرى

        ::::ـ تصنيف احلروفـ تصنيف احلروفـ تصنيف احلروفـ تصنيف احلروف    3333                    
      þّأالصوات وفق معيارين؛ أالول عضويّ ) النطقيّ (يصنّف عمل أالصوات الفزييولو 

صوت شفوّي، ٔاو ٔاسـناّين، ٔاو غارّي، ٔاو : يمتثّل يف ماكن ٔاو خمرج الّصوت، ٔ#ن نقول
ٕاخل، و االٓخر صوّيت؛ يمتثّل يف طبيعة ٔاو صفة الّصوت اليت يظهر هبا يف ...لهوّي، ٔاو حلقّي 

طريقة نطقه مثل أالصوات الّصامتة    والّصائتة، و ا�هورة واملهموسة، و الشديدة و 
  .)19(ملطبقة و املنفتحة، و املفّخمة و املرقّقة، وغريها من الّصفات الصوتّيةالرخوة، و ا

        ::::أـ خمارأـ خمارأـ خمارأـ خمارجججج احلروف احلروف احلروف احلروف
، و " ٔامل"ٔاشار بديع الزمان ٕاىل لطائف كثرية دقيقة للحروف املقّطعة ٔاّول سورة البقرة      

ء ذo رٔاى ٔاّهنا ّمقة إالجياز اëي هو 6ين ٔاساس من ٔاساَيسْ إالجعاز القرآّين، و يف ٔاثنا
، و الالم )خمرجه احللْق(تعّرض ٕاىل ا�ارج الثالثة لت« احلروف املقّطعة؛ فأالِلف حلقّي 

ويرى ٔاّن أاللف حلقّي شأنه شأن القداىم من .  )20(من وسط الفم ، واملمي  شفوّي 
، و  اللغويني و علامء التجويد والقراءات، يف حني ٔاّن أالصواتيني احملدثني يعّدونه حنجر_�

  .)21(بأقىص احللق احلنجرة فال كبري اختالف يُلَْمس بّام عىن القدماء لر 
" ّمث الالم يف نظره حرف من وسط الفم ، و من منظور الفونتيك احلديث صوت لثوّي 

؛ مبعىن ٔاّن �مه حصيح و ٕاْن مل يدقق يف )22("يكون نطقه yلتقاء طرف اللّسان yلّلثة 
قل لنا صورة تتايل خمارج أاللف والالم واملمي عرب الفم من تبيان ا�رج، و ربّام اكن ذo لين

ا املمي فشفوّي yلنسـبة �، و لٔالصواتيني احملدثني خمرجه  ّمما بني  Óٔاقصاه فوسطه مث ٔاد�ه، ٔام
  .)23(الشفتني 

        ::::ب ـ صفـات احلــروفب ـ صفـات احلــروفب ـ صفـات احلــروفب ـ صفـات احلــروف
ٔاوائل ٔاومأ النورّيس ٕاىل صفات احلروف و هو بصدد دراسـته للحرف الهجاّيئ العرّيب      

، و ذهب ٕاىل أّن املوىل عّز وجّل افتتح بعض )الشفرات إاللهية(بعض الّسور القرآنية 
عة اليت تتشلكÓ مهنا اللكمة العربية، ؤانه قد بثÓ فهيا ٕاجعاًزا لغوً_ و  Óحلروف املقطy ور üالس
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ة Óمعنوً_ وعددً_ ٔاجعز الفصحاء البلغاء اخلاّصة قبل العام.  
، اليت ٔالّفها yللغة العربية، جيده )ٕاشارات إالجعاز يف مظاّنِ إالجياز(لته ومتصفِّح رسا     

عة  Óصا احلروف املقط ٕان :" يف ِخِضّمِ تفسريه الفريد لسورة البقرة؛ ٕاذ يقول) ٔامل(فاحًصا ممّحِ
ٔالن إالجعاز نور يتجّىل من امزتاج ملعات لطائف )* الـم*(إالجعاز قد تنفّس من ٔافق 

ٔاّن : مهنا. ا املبحث لطائف ّلك مهنا و ٕاْن دْق لاكن اللك جفر صادقويف هذ. البالغة
مع سائر ٔاخواهتا يف أوائل الّسور تنّصف ّلك احلروف الهجائية اليت يه عنارص )* الـم*(

ٔان القرآن : ٔان النصف املأخوذ ٔاكرث اسـتعامال من املرتوك، ومهنا: ومهنا!. فتأمل. ّلك اللكامت
ٔانّه ذكر املقّطعات يف : رس عىل أاللسـنة اكٔاللف و الالم، ومهناكّرر من املأخوذ ماهو ٔاي 

ف ّلك : رٔاس تسع و عرشين سورة عّدة احلروف الهجائّية، ومهنا ٔاّن النّصف املأخوذ يُنَّصِ
ٔازواج ٔاجناس طبائع احلروف من املهموسة و ا�هورة والشديدة و الرخوة و املسـتعلية و 

أالو5ر مفن الثقيل القليل اكلقلقk ؛ ومن اخلفيف الكثري  املنخفضة واملنفتحة وغريها، و ٔاّما
                                                                                      )24(..." ٔان النّصف املأخوذ من طبائعها ٔالطف جسية: ومهنا   اكëالقة،

  :   مبا يقّره عمل أالصوات اللغوّي احلديث و يف وسعنا اسـتخالص االٓيت مزاوجة و مقارنة  
متثّل احلروف املقّطعة ٔاوائل بعض الّسور نصف عدد احلروف الهجائية اليت تبىن مهنا ـ -1

حرفا، 78اللكامت يف اللغة العربية، و عدد احلروف املقّطعة مع تكرارها مثانية و سـبعون 
، ل، م، ص، ر، ك، هـ، ي،  أ : يه 14وحبذف املكّرر مهنا تؤول ٕاىل ٔاربعة عرش حرفا 

ميثّل نصف عدد احلروف الهجائية العربية اليت يبلغ  14ط، س، ح، ق، ن، ع ،  و الرمق 
  . 28عددها مثانية و عرشون حرفا 

عة أالربعة عرش 2 Óلك احلروف املقط النِّصف االٔكرث اسـتعامال يف العربّية مقارنة  14ـ تّشِ
  .yلنّصف البايق

  .الالم: املقّطعة ما اكن أالسهل نطقًا عىل اللّسان مثل ـ املكّرر من احلروف3
عدد حروف هجاء ) سورة 29و هو ( ـ يطابق عدد الّسور املبدوءة yحلروف املقطعة 4

مهزة القطع، ب، ت، : اللغة العربية بعد ٕاضافة أاللف الساكنة �، و حروف الهجاء يه
، ق، ك، ل، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف
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سورة : املقصودة وفقا لرتتيب املصحف الّرشيف يه  29م، ن، هـ، و، ي ، و الّسور ال
البقرة، و آل معران، و أالعراف، و يونس، و هود، و يوسف، و الّرعد، و ٕابراهمي، و 
اِحلْجر، و مرمي، وطه، و الشعراء، و المنل، و القصص، و العنكبوت، و الروم، و لقامن، 

لت، و الشورى، و الزخرف، و ا�خان، و و السجدة،  و يـس، و ص، و غافر، وفّصِ
  .اجلاثية، وأالحقاف، و  ق، و القمل

، )ٔازواج(متثّل نصف عدد احلروف اليت لها ضّد، واليت ٔاسامها  14ـ احلروف املقّطعة الـ 5
) ّصفةال(وتُْعَرف يف عمل أالصوات اللغوّي yلّصفات الزوجية، ٔاّما اليت ليس لها ضّد يف 

أالو5ر، وتقابل الّصفات أالحادية ٔاو اليت ال ضّد لها يف ُعرف : فاصطلح عىل تسميهتا بـ
ل يف احلديث عن ّلك صفة، و ٕانّام اكتفى  الفونيتيك، ونالحظ هنا ٔاّن النورّيس مل يَُفّصِ

 اليت" yٕيرادها دومنا رشح يُذكر، ربّام مراعاًة منه ملقتىض احلال، و الّصفات الزوجية يه
وردت يف شلك ٔازواج متعاكسة عىل حنو اجلهر و اهلمس، والشدة والرخاوة، و إالطباق 

) .                                    25"(و®نفتاح، و®سـتعالء و®سـتفال، و التفخمي و الرتقيق، و اëلق و إالصامت 
 6kصكه (، و نصفها )حثه خشص فسكت: (ـ احلروف املهموسة عرشة تلّخص يف مج

) .                      لن يقطع ٔامر( ، وا�هورة ما تبقى من حروف الهجاء، و نصفها املأخوذ )حس
، و نصفها ٔاربعة )ٔاجدت طبقك:( فتجمعها عبارة) ٔاو ®نفجارية( ـ احلروف الشديدة 7

 سـنعلمه(ى ذo، ونصفهااملأخوذمفاسو )ٔاو®حتاككية(،والرخوة)ٔاقطك( :حروف مقّطعة يه
  ).     حرص

خص ضغط قظ، و املوجود مهنا يف احلروف املقّطعة نصفها : ـ احلروف املسـتعلية يه8  
ع (ما بقي من احلروف، ونصفها املأخوذ) ٔاو املسـتفk(، واملنخفضة )قصط(أالقل ويه

  ).ٔالكمين حرسه
، )ص ط(وذ نصفها ص ض ط ظ، و املأخ: يه)ٔاو املطبقة(ـ احلروف املنطبقة 9

ٔالكمين حرسه (واملنفتحة ماعدا أالربعة السابقة اëكر، و املأخوذ نصفها اëي جتمعه عبارة 
  ).عق
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لقد اقترص النورّيس عىل ذكر صفتني اثنتني من الّصفات املفردة؛ أالوىل قليk يف      
ٕاشارة ٕاىل بقية  احلروف املقّطعة ويه القلقk ، و أالخرى خفيفة كثرية يه اëالقة، دومنا

الّصفري والتكرار والتفيش واللّني و®سـتطا� : الّصفات أالحادية اليت تشمل ٔايضا
نصفها املوجود ) قطب جد(، وذهب ٕاىل ٔان حروف القلقk امخلسة )26(و®حنراف والغنة

بسبب شّدة الّضغط "... وهو النصف أالقل؛ فهـي ثقيk ) قط:(يف احلروف املقطعة هو
  .   )27("اذهْب، اخرْج، احرْق : قها كام يف قوoواحلرص يف نط 

عّد النورّيس  إالذالق من الّصفات أالو5ر ٔاي اليت ال ضّد لها، يف حني ٔاّهنا يف عمل    
ثقل نسـّيب ".. أالصوات احلديث صفة مزدوجة ٔاي لها ضّدها وهو إالصامت اëي ّحيد بأنه 

فر (، و تّضمها عبارة )28(" ف اëالقة يف النطق حلروف العربية املتبقية بعد استبعاد ٔاحر 
  .   وهذا لكرثهتا يف الíم) نرمل(، ونصفها االٔكرث املوجود يف احلروف املقطعة هو )من لب

ياق ذاته يبسط  النورّيس بني ٔايدينا آية كرمية مسـتظهرا عربها ملعة ٕاجعازية للحرف    يف السـّ
ا يف آية واحدة فقط، مجعت ّلك القرآّين، من خالل متوضع احلروف الهجائية و كيفياهت

حروف العربية ؤاجناس الثقيk مهنا، ورمغ ذo حافظت عىل السالسة و الهباء وامجلال، 
ُمثÓ اûنَْزَل  ﴿من سورة آل معران اليت يقول فهيا هللا عّز و جّل  154واكن هذا يف االٓية 

ِ عَلَْيُمكْ ِمْن بَْعِد الَْغّمِ اûَمنًَة نُعاسًا يَْغىش طائِفَ  ÓTyِ وَنüنُْفُسهُْم يَُظنûْهتُْم اÓَمهûُمكْ َو طائَِفٌة قَْد ا ًة ِمنْ
 ûِة يَُقولُوَن َهْل لَنا ِمَن اْالÓالْجاِهِلي Óُفوَن ِيف  ْمِر ِمْن َيشْ غَْريَ الَْحّقِ َظن ِ ُخيْ ÓTِ ُهÓأالْمَر ُلك Óن V

ٍء قُْل ا
ٌء ما قُِتلْنا هاُهنا قُْل لَْو ُكْنُمتْ ِيف  ْمِر َيشْ لَْو اكَن لَنا ِمَن االû  اûنُْفِسهِْم ما ال يُْبُدوَن oََ يَُقولُونَ 

ُ ما ِيف ُصُدوِرُمكْ َو لِ  ÓTىل َمضاِجِعهِْم َو ِلَيبْتَِيلَ ا
V
ُم الْقَْتُل ا يَن ُكِتَب عَلَْهيِ ِ Óëَز ا َص بُُيوِتُمكْ لََربَ ُيَمّحِ

ُ عَِلٌمي بِ  ÓTُدورِ ما ِيف قُلُوِبُمكْ َو ا üر ٕاىل )29(﴾  ذاِت الص ِّنا حتلي! العميق املتجّذِ ، وخيول
  :                                            اسـتخالص االٓيت

ٔاخفّا حروف الهجاء، تنقلب ٕاحداهام yٔالخرى ٔ#هنام ٔاختان فتكّرر ) الياء(و) أاللف(حرفا  
  .ّلك مهنام ٕاحدى وعرشين مرة

نوين ذكر ّلك مهنام ثال6 و ثالثني مرة؛ ٔالهنام ٔاختان، أي و منه الت ) النون(و) املمي(
  .جمهوران، متوسطان بني الشّدة و الرخاوة، مذلقان و ميكن حلول الواحد حمل االٓخر
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ٔاصوات متآخية متقاربة يف ا�رج؛ ٔالهنا ثالثهتا تسـتعمل ) الشني(و ) السني(و) الصاد(
لسان yللثة، و الثالث غارّي، ينشأ yلتقاء اللسان؛ فأالول والثاين يصدران yلتقاء طرف ال 

وسط اللسان بغار الفم، و ّلك ت« احلروف متآخية يف الصفة و الصوت؛ ٔالهنا õموسة 
  .رخوة، و من ٔاجل ذاك التآ\ و التقارب ذكر ّلك مهنا ثالث مرات

خلفهتا، ٔالهنام متآخيان �ر�ام لكهيام من احللق، ذكرت العني ست مرات ) الغني(و) العني(
  .و أالخرى ثال6 لثقلها

يف االٓية الكرمية مرتني؛ و ) الزاي(و) اëال(و) الظاء(و) الطاء(وردت لك من احلروف
  :  هذا لتقارهبا

أسـنانية لهوية، وهو تقارب )الزاي(و) الطاء(ٔاسـنانية، و)الظاء(و) اëال(خمرجا؛ ٕاذ *       
                                                .                          كام ذكر وليس تطابقا

) الزاي(و) الظاء(شديدان õموسان مفّخامن، و) الطاء(و) اëال(صفة صو5 ٔالّن *      
  .رخوان جمهوران مرقّقان

، ëا تكّررت )ال(نصف يف تركيب ) أاللف(و حصة ) ال(يف صورة ) أاللف(و) الالم(
  .                   فنصف ذo العدد، ٔاي ٕاحدى و عرشين مّرة) أاللف(ااثنتني ؤاربعني مّرة، ٔامّ ) الالم(
؛ فقد جاءت أالوىل ثالث عرشة )احلنجرة(مبا ٔاّهنام متآخيان يف ا�رج ) الهاء(و) اهلمزة(

فأربع عرشة مّرة؛ ٔالّهنا ٔاخف من اهلمزة بدرجة، و مل يرش ٕاىل التآ\ يف ) الهاء(مّرة، ٔاّما 
  .رخو) الهاء(صوت شديد يف حني ٔاّن ) مزةاهل(الّصفة، ذo ٔاّن 

، ومن ٔاصوات )بني الشدة و الرخاوة(؛ ٔالّهنام جمهوران متوسطان)الالم(ٔاخت) الراء(
فأورد قبال ٔاّهنا ) الالم(سّت مّرات فقط لثقٍل يف تكرارها، ٔاّما ) الراء(اëالقة، ذكرت

  .تكّررت اثنتني و ٔاربعني مّرة
حروف ثقيk وبيهنا مناسـبات، ëا ذكر ّلك مهنا مّرة ) لضادا(و) الثاء(و) احلاء(و) اخلاء(

 .                                                                                            واحدة
يف االٓية نفسها ظهر سّت مرات صامتا، و ٕاحدى عرشة مّرة صوت لني ٔاو مّد، ) الواو(

) الهاء(ث عنه النورّيس ٔاي سـبع عرشة مرة؛ ٔالهنا ٔاخّف من ومجموعها هو الرمق اëي حتد
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  ) .أاللف(و ) الياء(، و ٔاثقل من )اهلمزة(و
بعد هذه إالطافة املتواضعة يف رحاب اللكّيات، و ٕاثر حماو� تقّيص وتقفّي مالمح      

صوتّية البحث الصوّيت يف متون رسائل النورّيس النوريّة، ميكن القول بأّهنا قد حفلت مباّدة 
متنّوعة تلتقي يف كثري من مسائلها مبا يف ُجْعَبِة أالصواتّيني احملَدثني ، ولعّل النتاجئ و 

oاملالحظات االٓتية تعّضد ذ  :  
ى عمل أالصوات النطقّي ٔاو الفزييولوþ املتعلّق yجلهاز النطقّي وخمارج أالصوات *  Óيتبد

يسرية �ارج أالصوات، ٔاّما صفات  بشلك ٕاشارات) رسائل النور(وصفاهتا يف املدّونة 
  .أالصوات فنجدها متجلّية بوضوح يف عّدة مواضع من املدّونة

اسـتقام تعريف النورّيس للحرف و النظرة احلديثة للفونمي، و بصورة ُجتَاِري ٔاحصاب * 
  .التخّصص

وف كثريا ما تكّررت الصفة الهوائية للحروف يف متون الرسائل، كام ٔاملح ٕاىل خمرج احلر * 
  .من الفم دون ٔان يتعّرض للجهاز النطقيّ 

عمل أالصوات النطقي ِمْن أّن : التأكيد عىل الصفة الهوائية للحرف يقارع ما ٔاثبته العلامن* 
احلروف ما يه ٕاّال هواء الزفري معرتض يف مواضع معّينة من الفم، و عمل أالصوات الفزي_ّيئ 

جه من الفم يتحّول ٕاىل ذبذyت هوائّية منترشة ٔاو االٔكوستيّيك ِمْن ٔاّن الّصوت مبجّرد  خرو
  .  يف الهواء

يتّجه التّناول النطقّي الفونيتيّيك َصْوَب صفات احلروف ٔاكرث بكثري من خمار�ا ٔاو �از *   
  .نطقها، وياكد ينحرص ذكره للّصفات يف ٔاثناء حديثه عن اجلانب إالجعازّي للقرآن الكرمي

و دقيقة عن احلروف املقّطعة ٔاوائل بعض الّسور القرآنية، و  يقّدم لنا مادة لغوية الفتة*  
  .اليت حتتاج َمْن يفكّها لُيْعَملَ اليقُني من خاللها) الشفرات إاللهية(يسّمهيا 

ٔاومأ النورّيس ٕاىل صفات احلروف و هو بصدد دراسـته للحرف الهجاّيئ العرّيب ٔاوائل * 
  .بعض الّسور القرآنية 
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�رس ِلَما *ّy لّصفات الزوجية، )ٔازواج(ٔاسامها تعّرضy وتُْعَرف يف عمل أالصوات اللغوّي ،
أالو5ر، و تقابل : فاصطلح منفردا عىل تسميهتا بـ) الّصفة(ٔاّما اليت ليس لها ضّد يف 

  .الّصفات أالحادية ٔاو اليت ال ضّد لها يف ُعرف الفونيتيك
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