مفهوم القوة والضعف يف صفات األصوات العربية
عند ابن اجلزري ( 833هـ) إمنوذجا
عمر كزار حسني الفتالوي
دّ .
وزارة الرتبية  /املديرية العامة لرتبية محافظة النجف األرشف
امللخص :

آلــة الســمع ثــم تفســر معانيهــا عنــد

مفهــوم القــوة والضعــف يف صفــات

املتلقــي ،أثـ ٌـر يف حتليــل املنجــز الكالمــي

الصوتيــة النــادرة مــن جهــة التبويــب

يف وضوحــه الســمعي ودرجــة طولــه،

صوتيــا وإبالغيا،لكــون قــوة الصــوت

األصــوات العربيــة مــن املوضوعــات

والدراســة  ،لذلــك حاولنــا ْ
أن نســلط
الضــوء عليــه ع ّلنــا نســهم يف إيضاحــه

األصــوات يف القــوة والضعــف يف

يف كتابيــه النــر يف القــراءات العــر

وخارجــه ،لــه مــن األمهيــة بمــكان يف

وشــدة قوتــه وتفاوتــه مــع غــره مــن
التعامــل الصــويت داخــل الســياق

وبيانــه متخذيــن مــن آراء ابــن اجلــزري

والتمهيــد يف علــم التجويــد  ،أرضيــ ًة

تفســر الظواهــر الصوتيــة واحلــدث
الكالمــي .

لتطبيــق مفهــوم القــوة والضعــف يف
األصــوات ،وال شــك يف َّ
أن معرفــة

املقـــدمة :

رب العاملــن والصــاة
احلمــدُ هلل ِّ
والســام عــى ســيد اخللــق أمجعــن

اجلوانــب العلميــة الكالميــة النطقيــة
والســمعية والوظيفيــة وإعــــــــطاء

حممــد وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن
ّ

األصــوات حقهــا ابتــداء مــن لفظهــا

مــن آلــة الصــوت ثــم اســتقباهلا يف
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وأصحابــه امليامــن إىل يــوم الديــن .

مهتــي لتقويمــه مــن
ورصفــت فيــه ّ

فقــد حظيــت اللغــة العربيــة بدراســات

ووجــدت يف املنهــج الوصفــي مــا يلبــي

ســيام الصوتيــن منهــم مــن أجــل

البحــث فجــاءت الدراســة عــى

أ ّما بعدُ ...

كثــرة مــن العلــاء اللغويــن وال
املحافظــة عــى خمــارج نطقهــا وصفــات

أصواهتــا ،فتمخضــت تلــك الدراســات

عــن مؤلفــات ازدهــرت هبــا املكتبــات
العربيــة ،وأصبحــت كالقناديــل تــيء

ســبيل الباحثــن .مــن هنــا ينبثــق
البحــث مــن عــرض ملفهــوم القــوة

والضعــف يف صفــات األصــوات

العربيــة عنــد ابــن اجلــزري(( )1ت
833هـــ) يف كتابيــه النــر يف القــراءات

العــر والتمهيــد يف علــم التجويــد
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فعملــت عــى إعــداده وإنجــازه،
 - 1هــو حممــد بــن حممــد بــن حممــد
بــن عــي بــن يوســف اجلــزري رمحــه
اهلل تعــاىل ولــد بدمشــق ليلــة اخلامــس
والعرشيــن مــن شــهر رمضــان يف ســنة
(751هـــ) حفــظ القــرآن الكريــم يف
ثــم تع ّلــم
الرابعــة عــرة مــن عمــره ّ
القــراءات يف مــدة قصرية ،ولــه مؤلفات
عديــدة منهــا  :أرجــوزة املقدمــة اجلزرية
،وحتبــر التيســر  ،وغايــة النهايــة يف
القــراء ،غريهــا  ،تفــي ابــن
طبقــات
ّ
اجلــزري يف شــراز يف شــهر ربيــع األول
يف ســنة (833هـــ)  .ينظــر  :األعــام :
الــزركيل . 45 /7 :

الزلــل واخللــل .

طمــوح الدراســة وحتقيــق منهجيــة
مبحثــن تتبعهــا خامتــة ألهــم النتائــج

 ،عرضــت يف املبحــث األول القــوة

والضعــف يف الصفات العربية،وقســمته

عــى مطلبــن :األول :صفــات
األصــوات العربيــة وأقســامها،واآلخر:

معيــار القــوة والضعــف يف الصفــات ،
وعرضــت يف املبحــث الثــاين  :صفــات

األصــوات بــن القــوة والضعــف
عنــد ابــن اجلزري،وعرضتــه بمطلبــن

أيضــ ًا ،األول  :الصفــات التــي هلــا
نظــر ،واآلخــر  :الصفــات التــي

ليــس هلــا نظــر ،ومــن اجلديــر بالذكــر
ّ
أن دراســتنا اقتــرت عــى تتبــع
األصــوات الصامتــه فقــط .

القــوة والضعــف يف صفــات األصــوات
العربيــة

املطلب األول

صفات األصوات العربية وأقسامها :
ً
أول  /صفات األصوات :

الصــــفة لــــغ ًة  :تعنــي الصفــة :
يص ُفــه وصفــ ًا ِ
((وص َفــه ِ
وص َفــ ًة :
ْ
َ ُ

دّ .
عمار كزار حسني الفتالوي

كالع ْل ـ ِم والسـ ِ
َنع َتــه ...والصف ـ ُة ِ :
ـواد))
َ
َ

 ،وحــروف القلقلــة ،واحلــروف

كالبيــاض والســواد( ،)2فهــي إذ ًا عالمـ ٌة
ِ
ملعرفــة الــيء.

وقــد اختلــف العلــاء ممّــن جــاء بعــد
ِ
وعددهــا،
ســيبويه يف مبحــث الصفــات

(،)1أو مــا قــام بالــيء مــن املعــاين

الصفــة اصطالح ـ ًا :يــراد هبــا ((كيفيــة

عارضــة للحــرف عنــد حصولــه يف
املخــرج  ،وتتميــز بذلــك احلــروف
املتحــدة بعضهــا عــن بعــض))(،)3

ُ
يكــون عليهــا
وقيــل (( :احلالــ ُة التــي
ِ
ِ
َ
النطــق بــه مــن
حــال
اهلجــاء
حــرف
ُ
ٍ
ٍ
وترقيــق وتفخيــ ٍم
عــف ،
وض
قــو ٍة َ
ّ
ِ
يبــن ماهيــة احلــرف ،
فاملخــرج
،
ُّ
ُ
والصفـ ُة ُتبـ َّـن هيأ َتــه))(، )4وهبــذا تكون

الصفــة يف اللغــة واالصطــاح بمعنــى

العالمــة أو امليــزة التــي يتميــز هبــا
الصــوت مــن غــره .
ثانيا  /أقسامها :

املســتعلية  ،واالســتطالة والتفــي(. )6

فاملــرد ذكــر ســبع صفــات  :الرخــوة ،
والشــديدة  ،واملهموســة  ،واملجهــورة ،
والقلقلــة  ،واملطبقــة  ،واملنفتحــة(.)7

أ ّمــا ابــن جنــي ف ّعدهــا اثنتــن وعرشيــن
صفــة ،فحــذف مــن الصفــات التــي

ذكرهــا ســيبويه ( ال ّغنــة  ،والل ّينــة ،
واهلــاوي ،واالســتطالة ،والتفــي،
ٍ
صفــات قــد
والصفــر)  ،وزاد عليهــا

ُ
تكــون رصفيــ ًة أكثــر منهــا صوتيــ ًة
الصحيــح واملعت ُ
ّــل  ،والســاك ُن
نحــو :
ُ
ُ
واألصيــل والزائــدُ ،
واملتحــر ُك ،
ِّ
وحــروف البدل،واملــرب  ،وكذلــك
ٍ
صفــات أخــرى صوتيــ ًة نحــو :
زاد

مــن الصفــات  :املجهــورة واملهموســة

ابــن جنــي لكــن خالفــ ُه يف القلقلــة ،

األصــوات يف العربيــة بعــد اخلليــل

كانــت عــى يــد ســيبويه  ،الــذي ذكــر
والشــديدة والرخــوة  ،واملنحــرف ،

وحــروف الغنــة ،واملكــرر ،واللينــة

 ،واهلــاوي  ،واملطبقــة واملنفتحــة

الصفــات عــى نحــو مــا وردت عنــد
والصفــر  ،واللينــة  ،واهلــاوي(. )9

أمــا علــاء التجويــد فقــد اختلفــوا أيض ًا

()5

يف عــدد صفــات احلــروف  ،نذكــر منهم

مــن الكتــاب  ،منهــا  :حــروف الصفــر

عنــده أربع ـ ًا وأربعــن صفــة ،إذ قــال :

،وأشــار إىل صفــات أخــرى يف مواضــع
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ّ
إن أقــدم دراســة وافيــة لصفــات

ِ
ِ
ِ
والذالقــة
واملهتــوت ،
املنخفــض ،
ِ
واالصــات( .)8وذكــر ابــن يعيــش

مكــي بــن أيب طالــب الــذي بلغــت
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((مل أزل أتتبــع ألقــاب احلــروف التســعة
ِ
وعللهــا حتــى
والعرشيــن وصفاهتــا

وجــدت مــن ذلــك أربعــة وأربعــن
ُ
لقبــ ًا  ،صفــات هلــا ُو ِصفــت بذلــك
ٍ
معــان وعلــل ظاهــرة))(،)10
عــى
وليســت تلــك الصفــات واأللقــاب

ـون
متثــل كيفيــات نطقيــة تصاحــب تكـ ّ
األصــوات يف خمارجهــا فقــد جــا َءت

مقســمة منها:مــا يشــر إىل خمــرج
احلــرف كــا أشــار اخلليــل كاحللقيــة
واللهوية،ومنهــا مــا تعــر عــن معنــى
رصيف يتعلــق باحلــرف نحــو  :احلــروف
الزوائــد واألصليــة(.)11

وبقــي االعتــا ُد عــى ماجــاء بــه
ســيبويه مــن الصفـ ِ
ـات فأخــذ بــه ابــن

واهلمــس) ،و(الشــدة والرخــاوة)

(املتوســطة) ،و(اإلطبــاق واالنفتــاح)،
و (االســتعالء

واالنخفــاض) ،

و(التفخيــم والرتقيــق) ،و(الذالقــة
والصــات) ،وعــى اآلخــر الصفــات

املحســنة وهــي (القلقلــة ،والــص
ِّ
فري  ،و ا لغنة  ،و ا ال نحر ا ف  ،و ا لتفــي

 ،والتكرار،واجلــرس ،واالســتطالة

،واملهتوت،واخلفاء،واللني) (،)15و ممّــا
حيســب البــن اجلــزري أ ّنــه أطلــق عليها
صفــات هلــا ضــد وأخــرى ليــس هلــا
ضــد( ،)16وهــذا التقســيم للصفــات

شــاع عنــد أغلــب علــاء الصــوت .

واملــرادي ( ، )13وصــوالً
الطحــان(،)12
ّ

املطلب الثاين

وثالثــن صفــة (،)14ومــا هــي إالّ

تباينــت آراء العلــاء القدمــاء يف حتديــد
ٍ
معيــار ملفهومــي القــوة والضعــف يف

والذلقيــة واملهتــوت . ...
ٍ
عــرض ألبــرز الصفــات
وبعــد

ُقســم عــى
اطلعنــا عليــه وجدناهــا ت َّ

ثالثــة أقســام :

األصــوات عــى قســمني أصــوات

أكــر يف أثنــاء عمليــة النطق،وعليــه

إىل ابــن
اجلــزري الــذي عدّ هــا أربعــا
ّ
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ّــز
اختالفــات تــكا ُد ال
تذكــر وترتك ُ
ُ
ٍ
ٍ
حمــدودة كاملصمتــة
صفــات
يف زيــادة

يتضــح لنــا أن العلــاء قســموا صفــات

هلــا مــا يقابلهــا ،وأخــرى مــن دون
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األول :الصفــات املم ّيزة،وهي(اجلهــر

مقابل،واصطلــح املــرادي عــى

معيار القوة والضعف يف الصفات .

صفــات األصــوات ،ويف ضــوء مــا

األول  :إعطــاء الصــوت جهــد ًا عضليـ ًا

ابــن الرساج،وابــن جنــي ،إذ قــال
ابــن الــراج حمــاوالً تطبيــق الصــوت

دّ .
عمار كزار حسني الفتالوي

األقــوى عــى احلــروف املتقاربــة

نجــد أن ســيبويه ذكــر كلمــة (أنــدى)

الكلمــة (( :بــدؤوا باألقــوى وأخــروا

الكثــرة والتوســع واالنتشــار مصاحبــا

املخــارج يف أثنــاء اجتامعهــا يف تأليــف

األلــن كــا فعلــوا بالــورل والوتــد
فبــدؤوا بالتــاء قبــل الــدال والــراء

قبــل الــام فــإن أردت أن تعلــم قــوة
التــاء عــى الــدال والــراء عــى الــام

فــذق التــاء والــدال فإنّــك جتــد التــاء
ينقطــع بجــرس قــوي وجتــد الــدال

ينقطــع بجــرس لــن  ،)17())...أمــا
ابــن جنــي فأشــار إىل ذلــك قائــ ً
ا

((حــروف احللــق هــي مــن األئتــاف

أبعــد ؛ لتقــارب خمرجهــا عــن معظــم
ْ
احلروف…فــإن مجــع بــن اثنــن منهــا

قــدّ م األقــوى عــى األضعــف نحــو

و(أفشــى) وكالمهــا يعطيــان معنــى
إيامهــا بلفظــة الســمع التــي جعــل منهــا
أدا ًة لتحديــد قــوة الصــوت وضعفــه

،وهبــذا أصبــح املتلقــي (الســامع)

اجلــزء األســاس يف حتديــد قــوة

الصــوت وضعفــه .

األخــر  :يعنــي توافــر عــدد الصفــات

القويــة يف الصوت،فكلــا كان الصــوت
ٍ
صفــات قويــة يوســم بالقــوة
يمتلــك
والضعــف خــاف ذلك،وعليــه مكــي

بــن أيب طالب،وابــن اجلــزري اللــذان
خصصــا القــوة والضعــف بحســب مــا

يملكــه احلــرف مــن صفــات قــوة أو

ضعــف  ،فالتــاء مثـ ً
ا صــوت ضعيــف

،أهــل ،وأحــد …))( ، )18وهــذه إشــارة
أن العا َملـ ِ
واضحــة إىل ّ
ـن أعتنيــا باجلانــب

للهمــس الــذي فيــه  ،والطــاء صــوت

والضعــف يف األصــوات .

 ،والشــدة  ،اللــوايت فيــه  ،فهــو أقــوى

النطقــي يف تفســر مفهومــي القــوة

قــوي لإلطبــاق  ،واجلهــر  ،واالســتعالء

يف وصــف صفــر الصــاد والســن

لإلدغــام فقــال (( :إذا كان احلرفــان

يف الســمع ،وعليــه ســيبويه ،إذ قــال
ألنــن حــروف الصفــر
والــزايَّ (( :
وهــ َّن أنــدى يف الســمع))( ، )19وقــال

أيضــ ًا ((واملطبــق أفشــى يف الســمع

))( ،)20مــن النصــن اآلنفــي الذكــر

بــن أيب طالــب مــن صفــات القوة ســبب ًا
متقاربــن يف املخــرج  ،واحلــرف األول

العدد  50 /آذار 2022م

الثــاين  :يعنــي شــدّ ة وقــع الصــوت

مــن التــاء كثــر ًا ( . )21وجعــل مكــي

أضعــف مــن الثــاين فيصــر باإلدغــام
إىل زيــادة قــوة ؛ ألنَّــك تبــدل مــن
األول حرف ـ ًا مــن جنــس الثــاين  ،فــإذا
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فصلــت ذلــك نقــل لفــظ الضعيــف إىل

لفــظ القــوة فذلــك حســن جيــد))

()22

عنــارص أخــرى تزيــد قــوة الصــوت

القــوي يف الصــوت الضعيــف نحــو

فيــا جيــاوره مــن أصــوات(، )24وقــد

لكــن هــذا ال يمنــع إدغــام الصــوت

املؤثــر يف الظواهــر الصوتيــة التعامليــة

إدغــام الــراء يف الــام  ،ويــرى مكــي

اتفــق املحدثــون عــى ّ
أن املصوتــات

أنَّــه إدغــام قبيــح لقــوة الــراء باجلهــر
والتكــرار  ،وضعــف الــام لعــدم

(األصــوات املائعــة) تعــد أقــوى
األصــوات مــن جهــة الوضــوح

التكــرار فيــه  ،وضعــف اجلهــر فيــه(. )23

الســمعي ( . )25

يف مفهومــي القــوة والضعــف

وقــف عــى حتديــد معيــار ملفهومــي

أ ّمــا املحدثــون فلهــم احلــظ األوفــر
يف صفــات األصــوات ؛لكوهنــم
وجــدوا قاعــد ًة يســتندون إليهــا يف

دراســاهتم الصوتيــة،وال ســيام هذيــن
املصطلحني،فجــاءت

دراســاهتم

املتعلقــة هبــا مقســمة عــى جوانــب
عــدة  :منهــا درجــة قــوة الوضــوح

الســمعي التــي تتاميــز هبــا أصــوات

العربيــة بعضهــا مــن بعــض ،وقــد
العدد  50 /آذار 2022م

اعتنــوا كثــر ًا هبــذا اجلانــب ،ثــم اجلهــد

العضــي التــي تبذلــه أعضــاء آلــة
الصــوت يف أثنــاء نطــق كل صــوت مــن
األصــوات وهــذا اجلانــب أوضحــه

بدقــة علــاء العربيــة القدماء،ووافقهــم

املحدثــون يف بيــان خمــارج احلــروف
وصفاهتــا وتعامالهتــا يف الســياق،
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التعامــات الصوتيــة غــر ّأنــم زادوا

ويف بيــان غلبــة الصــوت األقــوى يف

و ممّــا تقــدم نخلــص إىل أن َّ
كل دارس
القــوة والضعــف انطلــق مــن زاويــة

يــرى نفســه فيهــا فلــم نجــد أحــدا

منهــم خ ّطــا رأي اآلخــر أو نقــده ،وإنـ ّـا
يكتفــي بعــرض مفهومــه ملوضــوع

ربــا يعــود إىل
القــوة والضعف،وهــذا ّ
قلــة األدلــة املتوافــرة ،لكننــا نــرى لــو
أخذنــا اآلراء الثالثــة التــي تقدّ مــت
ونطبــق مــدى حتققهــا يف الصــوت
الواحــد تلــو اآلخــر ع ّلنــا نصــل إىل
معيـ ٍ
ـار نســتند إليــه يف معرفــة الصــوت
القــوي مــن الضعيــف أي أننــا نســتند
ـم قــوة الصــوت يف
إىل اجلهــد العضــي ثـ ّ

الســمع بعــد ذلــك نأخــذ بعــدد توافــر

الصفــات يف الصــوت الواحــد .

دّ .
عمار كزار حسني الفتالوي

خروجــه فهــو أضعــف مــن املجهــور

صفــات األصــوات بــن القــوة

وبعــض احلــروف املهموســة أضعــف

عــرض ابــن اجلــزري شــأنه شــأن علامء

مــن غريمهــا؛ألن يف الصــاد إطباقــا

عــى قســمني  :صفــات هلــا نظــر ،

القــوة واخلــاء فيــه اســتعالء(،)29

والضعــف عنــد ابــن اجلــزري

العربيــة صفــات األصــوات وقســمها
وصفــات ليــس هلــا نظــر،ويف ضــوء

ـم حتديــد
كالمــه عــن هــذه الصفــات يتـ ُّ

الصفــات القويــة والضعيفــة منهــا .
املطلب األول

مــن بعــض فالصــاد ،واخلــاء أقــوى
وصفــرا واســتعالء وهــن مــن صفــات
ويتضــح مــن النــص أن ابــن اجلــزري

يميــز بــن األصــوات مــن جهــة القــوة
والضعــف حتــى وإن كانــت تنتمــي
إىل صفــة واحــدة ؛وذلــك بحســب مــا

الصفات التي هلا نظري :

توافــر للصــوت مــن صفــات ،وذكــر

مهــا صفتــان متقابلتــان ،فاهلمــس يمثــل

بقولــه  :إنــا ســميت هــذه احلــروف

قــوة الصــوت وارتفاعــه( ،)26وحــذا ابن

الضعيــف فلــا كانــت ضعيفــة ســميت

أوالً  :املهموسة و املجهورة :

خفــاء الصــوت وضعفه،واجلهــر يمثــل
اجلــزري حــذو مــن ســبقه يف معنــى

اجلهــر واهلمــس بعــد أن نعت املهموســة

بالضعــف  ،واملجهــورة بالقــوة(، )27
وبعضهــا أقــوى مــن بعــض عــى قــدر

مــا فيهــا مــن الصفــات القويــة وهــي
مــا عــدا املهموســة(،)28وجاء تعريفــه
مشــاهبا ملــا جــاء بــه ســيبويه إذ قــال يف
اهلمــس  :احلــرف املهمــوس أنــه حــرف

جــرى معــه النفــس عنــد النطــق بــه

لضعفــه وضعــف االعتــاد عليــه عنــد

باملهموســة؛ألن اهلمــس احلــس اخلفــي
بذلــك واستشــهد بقــول اهلل تعــاىل (( :
فــا تســمع إال مهســا)) [طــه ،]108 /

وقيــل هــو حــس األقدام()30وكذلــك
احلــال مــع األصــوات املجهــورة فقــد

بأنــا :احلــرف إذا قــوي منــع
عرفهــا ّ

النفــس أن جيــري معــه عنــد النطــق بــه

لقوتــه وقــوة االعتــاد عليــه يف موضــع
خروجــه ،وســمي بذلــك؛ألن اجلهــر

العدد  50 /آذار 2022م

فقــال  :املجهــورة أقــوى مــن املهموســة

علــة تســمية األصــوات املهموســة

الصــوت الشــديد القــوي فلــا كانــت
يف خروجهــا كذلــك ســميت بــه ألن

الصــوت جيهــر هبــا( ،)31واألصــوات
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املهموســة هــي  ( :الفــاء  ،واحلــاء ،
والثــاء  ،واهلــاء  ،والشــن  ،واخلــاء
 ،والصــاد  ،والســن  ،والــكاف ،
والتاء)،ومجعهــا ابــن اجلــزري بعبــارة

(ســكت فحثــه شــخص)(، )32ومل يعــدد
ابــن اجلــزري األصــوات املجهــورة
معتمــد ًا مــا ذكــره عــن املهموســة وباقي
األحــرف جمهــورة وهــي  ( :الظــاء ،

والــام  ،والقــاف  ،واليــاء  ،والــدال
 ،والبــاء  ،والطــاء  ،والعــن  ،وامليــم

،والــراء  ،والــزاي  ،والضــاد  ،واأللــف

 ،والــواو  ،واهلمــزة  ،والــذال  ،والنــون

 ،والغــن  ،واجليــم )(. )33ويتضــح ممّــا
تقــدم ّ
أن ابــن اجلــزري تابــع ســيبويه
يف تعريفــه للجهــر واهلمــس ،ونعــت
اجلهــر بالقــوة  ،واهلمــس بالضعــف،
ورأى َّ
أن ســبب اهلمــس ضعــف
الصــوت  ،وســبب اجلهــر قوتــه ،

العدد  50 /آذار 2022م

وجعــل مــا حيملــه الصــوت مــن قــوة

أساسـ ًا لتقديمــه عــى ســائر األصــوات
بــا حيملــه الصــوت مــن صفــات كــا
فعــل بالصــاد واخلــاء  ،إذ قدمهــا
عــى ســائر املهموســات ؛ الســتعالئهام
واالســتعالء مــن صفــات القــوة .
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ثاني ًا  :الشدة والرخاوة وما بينهام :

يعتمــد هــذا التصنيــف كيفيــة مــرور
ـس
اهلــواء يف خمــرج الصــوت  ،فــإذا ُحبِـ َ
النفــس يف خمــرج الصــوت حبس ـ ًا تام ـ ًا
طلــق بعــد ضغطـ ِ
ُأ ِ
ـه حلظــة كان الصوت

شــديد ًا  ،وإذا حصــل تضييــق ملجــرى
النفــس يف خمــرج الصــوت مــن دون أن
حيتبــس كان الصــوت رخــو ًا  ،وبعــض
األصــوات حيصــل يف أثنــاء النطــق هبــا

اعــراض ملجــرى النفــس يف خمرجــه
 ،ولكــن مــن غــر أن حيصــل حبــس

تــام ؛ألن النَ َفــس جيــدُ لــ ُه منفــذ ًا
يتــرب منــه  ،ويســمى الصــوت
ٍ
()34
عــرف
حينئــذ متوســط ًا ،وبذلك ُي ّ
الصــوت الشــديد االنفجــاري بأنّــه

((الــذي ينحبــس معــه جمــرى النفــس
املندفــع مــن الرئتــن حلظــة مــن الزمــن

يف خمرجــه عنــد التقــاء عضويــن مــن

ـم ينفصــل العضــوان
أعضــاء النطــق ثـ ّ

برسعــة يندفــع اهلــواء املحبــوس فجــأة
حيــدث صوت ـ ًا انفجاري ـ ًا كالبــاء والتــاء
والــدال  ،أ ّمــا الرخــو (االحتكاكــي)

فهــو الــذي ال يتعــرض معــه املجــرى

لغلــق حمكــم يليــه انفجــار ،وإ ّنــا يكون
جمــراه ضيق ـ ًا بحيــث حيــدث نوع ـ ًا مــن
احلفيــف أو االحتــكاك ختتلــف قوتــه

دّ .
عمار كزار حسني الفتالوي

تبعــ ًا لنســبة ضيــق املخــرج كالفــاء

اشــتد لزومــه ملوضعــه وقــوي فيــه

فهــي األصــوات اخلارجــة عــن

عنــد اللفــظ بــه والشــدة مــن عالمــات

والســن والثــاء ))(،)35أ ّمــا املتوســطة

معيــاري الشــدة والرخــاوة(.)36

حتــى منــع الصــوت أن جيــري معــه

قــوة احلــرف فــإن كان مــع الشــدة

وقــد تابــع أغلــب العلــاء القدمــاء هنــج

جهــر وإطبــاق واســتعالء فذلــك

وكأنــم وجــدوا فيــا توصــل إليــه
ّ

هــذه الصفــات أو أكثــر فهــي غايــة

ســيبويه يف حتديــد الشــدة والرخــاوة،
اإلصابــة التامــة فاكتفــوا بعــده بــرح

كالمــه فحســب

()37

 ،ووصفــت

األصــوات الشــديدة االنفجاريــة

بالقــوة لشــدة خــروج الصــوت معهــا
مدوي ـ ًا بعــد انحباســه يف خمرجــه حلظــة

مــن الزمن،أ ّمــا الرخــوة االحتكاكيــة
فتعتمــد قوهتــا مــدى التقــارب بــن

غايــة القــوة فــإذا اجتمــع اثنتــان مــن

القــوة كالطــاء الــذي اجتمــع فيــه
اجلهــر والشــدة واإلطبــاق واالســتعالء

فاجلهــر والشــدة واإلطبــاق والصفــر

واالســتعالء مــن عالمــات القــوة
واهلمــس والرخــاوة واخلفــاء مــن

عالمــات الضعف،وســميت بالشــدة
الشــتداد احلــرف يف خمرجــه حتــى ال

طــريف خمرجهــا  ،وأ ّمــا األصــوات
فإنــا متتلــك صفــة اجلهــر
املتوســطة ّ

تقــول يف احلــرف الشــديد ( :أج أت)

غــر موضعهــا احلقيقــي كالغنــة يف

وكــذا أخواهتــا(.)39

وهــي صفــة قويــة واهلــواء ينفــذ مــن

وتابــع ابــن اجلــزري ســيبويه وعلــاء

العربيــة يف ذلــك ،ونعــت هــذه
الصفــات بالقــوة وقــال تــزداد قــوة

الصــوت كلــا زاد عــدد الصفــات

القويــة يف الصــوت الواحــد ،وذكــر
معنــى األصــوات الشــديدة فقــال :
معنــى احلــرف الشــديد أنــه حــرف

فــا جيــري النفــس مــع اجليــم والتــاء

وعــرف األصــوات الرخــوة بأهنــا
ّ
حــروف ضعــف االعتــاد عليهــا عنــد
النطــق هبــا فجــرى معــه الصــوت

فهــو أضعــف مــن الشــديد أال تــرى

أنــك تقــول  :أس أش فجــرى النفــس
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النــون وامليــم(. )38

خيــرج معــه صــوت أال تــرى أنــك

والصــوت معهــا وكذلــك أخواهتــا،

وســميت بالرخــوة؛ ألن الرخــاوة اللني
واللــن ضــد الشــدة فــإذا كان أحــد
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الصفــات الضعيفــة يف حــرف كان فيــه

وهكــذا تب ّينــت متابعــة ابــن اجلــزري
لِــن ســبقه يف حتديــد قــوة الصــوت

مهموســة رخــوة خفيــة وكل واحــد

الضيــق يف خمرجــه وعــدم جريــان

ضعــف وإذا اجتمعــت فيــه كان ذلــك

أضعــف لــه نحــو اهلــاء التــي هــي

مــن هــذه الصفــات مــن صفــات
الضعــف(.)40

النَفــس معــه ســبب ًا يف شــدة الصــوت

 ،أ ّمــا الرخــاوة فتكــون بســبب لــن

واألصــوات الشــديدة عنــد القدمــاء

الصــوت يف خمرجــه ممّــا يــؤدي إىل

 ،واجليــم  ،والطــاء  ،والــدال ،

الشــدة والرخــاوة جريــان النفــس مــن

 ،هــي  (( :اهلمــزة والقــاف ،والــكاف
والتــاء والبــاء ))(،)41ومجعهــا ابــن
اجلــزري موافق ـ ًا هلــم بعبــارة (أجــدت

كقطب)،وكذلــك

احلــال

مــع

األصــوات الرخــوة إذ قــال  :وهــي

مــا عــدا الشــديدة ومــا عــدا قولــك :

جريــان النفــس معــه  ،والفــارق بــن

غــر ترديــد لألصــوات الرخــوة ،وإذا مل
ِ
جيــر النَفــس فهــو صــوت شــديد .
ثالث ًا  :املطبقة واملنفتحة :

اإلطبــاق يعني:انطبــاق مــا حيــاذي
اللســان مــن احلنــك عــى اللســان
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)،واألصــوات التــي بــن
( مل يروعنــا
ُ
ِ
ِ
خــوة عنــد القدمــاء
والر
الشــديدة ّ
االنحصــار
يتــم فيهــا
هــي التــي ال
ُ
ّ
ِ
اجلــري كالرخــوة(،)42
كالشــديدة وال
ُ
ثامنيـ ُة أحــرف جتم ُعهــا ُجلــة (مل يروعنا)

اســتعالئها يف الفــم،ورأى ّ
أن بعضهــا

القــول عنهــا  ،أ ّمــا عنــد املحدَ ثــن فهــي

اإلطبــاق وأمكنهــا جلهرهــا وشــدهتا

كــا قــال ابــن اجلــزري إال أنــه مل يفصــل

عنــد خروجهــا( ،)45وعلــل ســبب

تســمية األصــوات املطبقــة هبــذا
ّ
؛ألن طائفــة مــن اللســان تنطبــق مــع

الريــح إىل احلنــك عنــد النطــق هبــا مــع
أقــوى مــن بعــض فالطــاء أقواهــا يف

أربعـ ُة أحــرف (ل ن م ر)( ،)43فأخرجــوا
حــروف املــدّ وال ّل ِ
والعــن منهــا،
ــن
َ
َ

وانحرافهــا إىل طــرف اللســان مــع

الرخــوة
ّ
خاص ـ ًة ال هــي بالشــديدة وال َّ

والضــاد متوســطتان يف اإلطبــاق ،أ ّمــا

تكــو ُن جمموعــ ًة
وهــذه األربعــ ُة ((
ّ
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بعــدم قبولــه للتليــن ممّــا يــؤدي إىل

االصــوات املائعــ ُة))(.)44
وســموها
ُ
ّ

والظــاء أضعفهــا يف اإلطبــاق لرخاوهتــا
أصــول الثنايــا العليــا والصــاد
األصــوات املنفتحــة فذكــر ســبب

دّ .
عمار كزار حسني الفتالوي

تســميتها هبــذا فقــال  :النفتــاح مــا بــن
اللســان،واحلنك وخــروج الريــح مــن

بينهــا عنــد النطــق هبــا( ،)46واألصوات
املطبقــة هــي (:الصــاد  ،والضــاد ،
والطــاء  ،والظــاء ) وباقــي األصــوات

منفتحــة ،وهبــذا يكــون اإلطبــاق عنــد
ابــن اجلــزري صفــة للقــوة  ،فضـ ً
ا عن

أ ّنــه فـ ّـرق بينــه وبــن االســتعالء وذكــر
أن اإلطبــاق أبلــغ مــن االســتعالء ؛ ّ
َّ
ألن
َّ
كل أطبــاق اســتعالء وليــس العكــس

حتديــد اإلطبــاق إال ّ
أن اإلطبــاق اختلط

مفهومــه بالتفخيــم عندهــم .
رابع ًا  /االستعالء واالستفال :

أشــار ابــن اجلــزري إىل هاتــن
الصفتني،وذكــر َّ
أن ســبب تســمية
األصــوات املســتعلية هــو  :أن الصــوت

يعلــو عنــد النطــق هبــا إىل احلنــك
فينطبــق الصــوت مســتعليا بالريــح

مــع طائفــة مــن اللســان مــع احلنــك

كــا هــو احلــال يف صــويت (اخلــاء –

هــذا مــع حــروف اإلطبــاق وال ينطبــق

واإلطبــاق واالنفتــاح يشــتمالن عــى

وإنــا يســتعيل الصــوت غــر منطبــق

التفخيــم عنــد املحدثني(((،)48فــكل

اللســان يســتفل هبــا إىل قــاع الفــم عنــد

الغــن )(. )47

جــزء مــن مفهــوم التفخيــم وانعــدام

مطبــق مفخــم  ،وكل منفتــح مرقــق
 ،والفــرق بــن اإلطبــاق والتفخيــم

َّ
أن اإلطبــاق وصــف عضــوي للســان
احلنــك َّ ،
وإن التفخيــم هــو األثــر

الســمعي الناشــئ عــن هــذا اإلطبــاق،
فــإذا ســمع الصــوت مرققـ ًا فـ َّ
ـإن معنــى

ذلــك َّ
أن اللســان يف وضــع منفتــح
يتصــل فيــه باحلنــك األعــى مــن نقطــة
واحــدة أماميــة ))(. )49وبذلــك يتضــح

أن املحدثــن مل خيالفــوا القدمــاء يف

()50

،أ َّمــا ســبب تســمية املســتفلة هبــذا  :أن
النطــق هبــا عــى هيئــة خمارجهــا

()51

.واألصــوات املســتعلية هــي  ( :اخلــاء

 ،والصــاد  ،والضــاد  ،والعــن  ،والطــاء

 ،والقــاف  ،والظــاء )  ،واألصــوات
املســتفلة هــي  ( :اهلمــزة  ،واهلــاء ،

وااللــف  ،والعــن  ،واحلــاء  ،والــكاف
 ،واجليــم  ،والشــن  ،واليــاء  ،والــام ،

والنــون  ،والــراء  ،والفــاء  ،والــذال ،
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يف شــكله املقعــر املطبــق عــى ســقف

الصــوت مــع الغــن واخلــاء والقــاف

والــدال  ،والســن  ،والــزاي  ،والثــاء،
والبــاء  ،وامليــم  ،والــواو )(. )52

وذكــر ابــن اجلــزري َّ
أن املســتعلية
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تتكــون مــن األصــوات املطبقــة فض ـ ً
ا

يتضــح ممّــا تقــدّ م أن ابــن اجلــزري

صفــة االســتعالء مــن صفــات القــوة

هلــا نظــر كغــره مــن العلــاء فضــا

صفــات الضعــف قائــ ً
ا  (( :ومنهــا

دقيقــا وهــذا ُينبــئ عــن إدراكــه ووعيــه

عــن اخلــاء  ،والغــن ،والقــاف ،وعــدَّ

 ،يف حــن عــدَّ صفــة االســتفال مــن
احلــروف املســتفلة وضدهــا املســتعلية

،واالســتعالء مــن صفــات القــوة))
( .)53وهبــذا يكــون االســتعالء صفــة
للطــاء  ،والظــاء  ،والصــاد  ،والضــاد
 ،واخلــاء  ،والغــن  ،والقــاف  ،ويــرى

بعــض املحدثــن َّ
أن االســتعالء صفــة :

(( لبعــض األصــوات اخللفيــة  ،وهــي
القــاف  ،والغــن  ،واخلــاء  .وفيهــا
يرتفــع اللســان بجزئــه اخللفــي نحــو
اللهــاة ليخــرج الصــوت غليظـ ًا مفخـ ًا

 ،ولكــن دون مبالغــة يف تغليــظ النطــق
 ،فاملهــم هــو ْ
أن يتوفــر للصــوت القيمــة

التــي متيــزه عــن غــره  ،باعتبــاره وحده
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أصواتيــة مســتفله  ..واالســتعالء نظــر
اإلســتفال وهــو وضــع للســان يكــون
فيــه أســفل يف قــاع الفــم  ،وذلــك يف

بقيــة األصــوات املرققــة))( .)54ومــا
يتعلــق بصفتــي التفخيــم والرتقيــق فقــد

وضــع صفــة االســتعالء واإلطبــاق

ضمــن صفــة التفخيــم وقــال ّ :
إن صفــة
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اإلطبــاق أقــوى تفخيــ ًا(. )55

وقــف عــى صفــات األصــوات التــي

فصــل القــول فيهــا تفصيــا
عــن أنّــه ّ
للــادة .

املطلب الثاين

الصفات التي ليس هلا نظري

أوالً  /الصفري :

الصفــر صفــة ألصــوات  ( :الصــاد

 ،والســن  ،والــزاي )  ،ووصفهــا
بأنــا أصــوات أســلية(،)56
اخلليــل َّ

وذكرهــا ســيبويه يف كتابــه  ،إذ قــال :

((وأ َّمــا الصــاد  ،والســن  ،والــزاي ،
فــا تدغمــن يف هــذه احلــروف التــي

ألنــن حــروف
أدغمــت فيهــن ؛ َّ

الصفــر وهــن أنــدى يف الســمع))

(، )57وعرفهــا املــرد بقولــه (( :ومــن

طــرف اللســان وملتقــى حــروف
الثنايــا حــروف الصفــر  ،وهــي
حــروف تنســل انســاالً وهــي :
الســن  ،الصــاد  ،الــزاي))(، )58ولذلــك

عــدّ الصفــر صفــة قويــة يف إنتــاج
األصــوات ال تنفــك عنهــا كالغنــة يف

النــون وامليــم(، )59وذكــر ابــن اجلــزري

ســبب تســمية أصــوات الصفــر

دّ .
عمار كزار حسني الفتالوي

قائــ ً
ا (( :ألن الصــوت خيــرج معهــا

أشــار ابــن اجلــزري إليهــا بقولــه

عنــد النطــق هبــا يشــبه الصفــر))

(نربة)،،بيــد ّ
ـص ســيبويه
أن ســيبويه خـ ّ

 :فيهــن قــوة ألجــل هــذه الزيــادة التــي

بذكــر كلمــة ( ُســكنت ) أي َّ
أن القلقلــة

(،)60وعدهــا مــن صفــات القــوة فقــال
فيهــن فالصفــر مــن عالمــات قــوة
احلــرف( ،والصــاد ) أقواهــا لإلطبــاق

واالســتعالء اللذيــن فيهــا  ( ،والــزاي

) تليهــا يف القــوة للجهــر الــذي فيهــا ،
( والســن ) أضعفهــا للهمــس الــذي
فيهــا(.)61

القلقلــة بالوقــف واكتفــى ابــن اجلــزري

يمكــن ْ
أن تكــون يف الصــوت الســاكن

ســواء أكان هــذا الصــوت آخــر الكلمــة

( الوقــف ) أ ّم وســطها فهــذه األصوات
إذا ســكنت ضعفــت وعنــد ضعفهــا

تكــون شــبيهة بغريهــا مــن األصــوات
فيؤتــى بشــبه النــرة كــي متيزهــا  ،وكــي

وحيــدث الصفــر عنــد املحدثــن حــن

يكمــل النطــق هبــا فكأنَّــا نطقهــا فيــه

بحيــث يكــون بينهــا فراغــا صغــرا
جــد ًا ولكنــه ٍ
كاف ملــرور اهلــواء حمدث ـ ًا

شــبه النــرة  ،إذ قيــل  :إظهــار صــوت
شــبه النــرة حــال ســكوهنا  ،وإىل زيــادة

ويــرى أحــد املحدثــن َّ
أن الصفــر :

أبــن يف الســكون منــه يف حركتهــا .

يتصــل أول اللســان بأصــول الثنايــا

ذلــك الصفــر الــذي نســمعه(، )62
هــو كــون الصــوت شــديد الوضــوح
يف الســمع نتيجــة االحتــكاك الشــديد

ثالثــة صوامــت هــي الســن  ،والــزاي
 ،والصــاد(. )63
ثاني ًا  /القلقة :

إمتــام النطــق هبــا ،وهــذا الصويــت
َّ
وإن إظهــار القلقلــة يف هــذه األصــوات

الســاكنة يشــبه حتريكهــا( ،)64واشــرط

علــاء التجويــد حلصــول القلقلــة
اجتــاع الشــدة واجلهــر يف الصــوت ؛

وذلــك إلمتنــاع جــري النفــس معهــا يف

حالــة اجلهــر  ،وامتنــاع جــري الصــوت

اتفــق ابــن اجلــزري مــع ســيبويه يف

يف حالــة الشــدة فينغلــق املخــرج

واختلفــا يف اللفــظ  ،إذ أشــار ســيبويه

أو الصويــت اندفــاع الصــوت عنــد

اإلشــارة إىل القلقــة مــن جهــة املعنــى
إليهــا بكلمــة (صويــت) عــى حــن
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يف املخــرج  ،وهــو وصــف صــادق عــى

نــوع مــن النقــص يتممــه الصويــت  ،أو

انغالقــ ًا تامــ ًا فيقــوى هــذا الصــوت

انفتــاح املخــرج( ،)65ويتضــح ممــا تقــدّ م
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ّ
أن ((هــذه األصــوات اتســمت بقوهتــا

الصــوت ومل يعــرض عــى الصــوت

(االنفجــار) ،واجلهــر ،فالشــدة  :حبــس

الــام))( ، )70وقــال أيضــ ًا يف الــراء :

يف النطــق ؛المتالكهــا صفتــي الشــدة
النفــس يف خمــرج املقلقــل واجلهــر

منــع النفــس مــن اجلريــان معــه لقــوة

االعتــاد يف موضعــه))( ،)66وعــدّ بعض
املحدثــن صــوت القــاف والطــاء مــن

األصــوات املهموســة يف نطــق العربيــة
املعــارصة ممّــا أدى إىل اإلخــال بأحــد

رشطــي القلقلــة  ،وهــو اجلهــر غــر
َّ
أن قــراء القــرآن الكريــم حيرصــون

عــى إتبــاع هذيــن الصوتــن عنــد

الوقــف بصويــت القلقلــة  ،والســبب
هــو لكوهنــا شــديدين مســتعليني(.)67

((حــرف شــديد جيــري فيــه الصــوت

لتكريــره  ،وانحرافــه إىل الــام))
( ،)71غــر َّ
أن بعــض العلــاء بعــد

ســيبويه جعلــوا الــام وحــده خيتــص
باالنحراف(،)72وتابــع مكــي ســيبويه

القــول يف االنحــراف ليشــمل صــوت
الــراء إىل جانــب الــام  ،ورأى َّ
أن الــراء

قــد انحــرف عــن أقــرب املخــارج إليــه
 ،وهــو النــون إىل خمــرج أبعــد مــن

خمــرج النــون  ،وهــو الــام فســمي

الــراء منحرف ًا(،)73وقــد تبعهــا عــدد

واهلمــزة مــن األصــوات التــي ينطبــق
وصــف القلقلــة عليهــا  ،إالّ َّأنــم قــد

جعــل االنحــراف صفــة الــام والــراء

ذلــك قائــ ً
ا (( :وإنَّــا مل يذكرهــا

هــذه التســمية إىل أهنــا انحرفــا عــن

أخرجوهــا منهــا وعلــل ابــن اجلــزري

مــن العلــاء مــن بينهــم ابــن اجلــزري يف

مع ـ ًا(، )74وأرجــع ابــن اجلــزري ســبب
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اجلمهــور ملــا يدخلهــا مــن التخفيــف
حالــة الســكون ففارقــت أخواهتــا  ،ولِا

وعــن صفتهــا إىل صفــة غريمهــا(،)75ومل

اهلمــزة يعــود إىل َّأنــا كالتهــوع(. )69

االنحــراف عــن موضعهــا فقــال:

يعرتهيــا مــن اإلعالل))(،)68وإخــراج
ثالث ًا  /االنحراف :

خمرجهــا حتــى اتصــا بمخــرج غريمها

يكتــف بذلــك بــل أوضــح كيــف تــم

((أمــا الــام فهــو حــرف مــن احلــروف

خصصــه ســيبويه بصــوت الــام

الرخــوة لكنــه انحــرف بــه اللســان مــع

فيــه الصــوت ؛ النحــراف اللســان مــع

خــروج الصوت اعــراض الشــديد وال

والــراء بقولــه (( :حــرف شــديد جــرى
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كاعــراض احلــروف الشــديدة  ،وهــو

الصــوت إىل الشــدة ومل يعــرض يف منــع

دّ .
عمار كزار حسني الفتالوي

خــرج معــه الصــوت كلــه كخروجــه

يقصــد بــه إعــادة الصــوت بعــد قطعــه

الــراء فهــو حــرف انحــرف عــن خمــرج

 ،والربــو هــو التكــرار( ، )80والــراء

مــع الرخــو فهــو بــن صفتــن وأمــا

النــون الــذي هــو أقــرب املخــارج
إليــه إىل خمــرج الــام وهــو أبعــد مــن

خمــرج النــون مــن خمرجــه فســمي
منحرفــا لذلك))(،)76وهبــذا االنحــراف

اكتســب الصوتــان صفــة القــوة ؛ألهنــا

توســطا بــن الشــدة والرخوة،فضــ ً
ا
عــن أهنــا يفخــان يف مواضــع ســياقية

بعينهــا وتفخيمهــا قيمــة صوتيــة ال
وضيفــة معنويــة هلــا( .)77وقــد أطلــق
املحدثــون مصطلــح اجلانبيــة إىل جانــب
مصطلــح املنحرفــة وخصــوا الــام

هبــذا املصطلــح(.)78
رابع ًا  /التكرار :

 ،وإنَّــا هــو الربــو يف لفــظ الصــوت
صــوت مكــرر عنــد املحدثــن َّ :
ألن
التقــاء طــرف اللســان بحافــة احلنــك

ممّــا يــي الثنايــا العليــا يتكــرر يف النطــق

هبــا  ،كأ َّنــا يطــرق طــرف اللســان حافة
احلنــك طرقــ ًا لينــ ًا يســر ًا مرتــن أو

ثالث ـ ًا لتتكــون الــراء العربية(،)81والــراء

صــوت مرقــق يصيبهــا التفخيــم يف
الســياق الصــويت كالــام والتفخيــم

مــن صفــات القــوة كــا ب َّينــاه يف صفــة
االنحــراف (. )82

خامس ًا  /التفيش :

ذكــر ســيبويه هــذه الصفــة ويبــدو

أ َّنــه قــد وصــف هبــا بعــض األصــوات

التكــرار عنــد ابــن اجلــزري  :صفــة

 ،منهــا الــراء فقــال (( :والــراء ال

ربوهــا يف اللفــظ إلعادهتــا بعــد قطعهــا

ألنــا مكــررة وهــي تفــي إذا كان
َّ

ذاتيــة يف الــراء ،ومعنــى تكرارهــا

إظهــار تكرارهــا  ،وال ســيام إذا شــددت
 ،فجمــع بــن االنحــراف والتكــرار(.)79
والتكــرار صفــة خاصــة بصوت الــراء ،

وســميت الــراء هبــذه الصفــة عنــد ابــن
اجلــزري لالرتعــاد احلاصــل بطــرف

اللســان عنــد النطــق هبا،والتكــرار ال

معهــا غريهــا فكرهــوا ْ
أن ُيحفــوا
هبــا فتدغــم مــع مــا ليــس يتفشــى يف
الفــم مثلهــا وال يكرر))(،)83غــر أنَّــه

ذكــر صــوت الشــن بالتفــي  ،فقــال:

العدد  50 /آذار 2022م

هنــا  ،ولذلــك جيــب ْ
أن حيتفــظ مــن

تدغــم يف الــام  ،وال يف النــون ؛

((والشــن ال تدغــم يف اجليــم ؛ َّ
ألن
الشــن اســتطال خمرجهــا لرخاوهتــا
حتــى أتصــل بمخــرج الطــاء فصــارت
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منـــزلتها منهــا نحــو … منـــزلة الفــاء

الــذي حيــدث عنــد النطــق بالشــن ،

فكرهــوا ْ
أن يدغموهــا يف اجليــم))(،)84

أي مقدمــة بمؤخــر اللثــة ومقــدم

مــن البــاء فاجتمــع هــذا فيهــا والتفــي
وجعــل املــرد التفــي صفــة للشــن
والضاد(،)85وقــال مكــي َّ
أن الصــوت

املتفــي هــو الشــن( ،)86وزاد الــداين

الفــاء إىل جانــب الشــن(.)87

ووافــق ابــن اجلــزري مكي ـ ًا وجعــل

صفــة التفــي للشــن فقــط إذ قــال :
احلــرف املتفــي هــو الشــن ســميت

بذلك؛ألهنــا تفشــت يف خمرجهــا عنــد
النطــق هبــا حتــى اتصلــت بمخــرج
الظاء(،)88ووضــح ابــن اجلــزري معنــى

التفــي قائــ ً
ا  :ومعنــى التفــي هــو

كثــرة خــروج الريــح بــن اللســان
واحلنــك وانبســاطه يف اخلــروج عنــد

النطــق هبــا حتــى يتصــل احلــرف

بمخــرج غــره

()89

،واحلقيقــة َّ
أن

العدد  50 /آذار 2022م

اســتعامل كلمــة ريــح داللــة عــى
انتشــار الشــن أكثــر توفيقــ ًا مــن

اســتعامل كلمــة صــوت ؛ َّ
ألن الصــوت

يــراد بــه احلــرف عنــد خروجــه أ َّمــا
النفــس فهــو مــا يصاحــب الصــوت

االحتكاكــي مــن صفــر  ،أو حفيــف ،
ٍ
تفــش والريــح هنــا هــي النفــس .
أو

148

ويســاعد التفــي عــى توســيع املنفــذ

وذلــك عندمــا يلتقــي طــرف اللســان
احلنــك األعــى ،وهنــا حيــدث منفــذ

ضيــق ملــرور اهلــواء  ،وهــذا املمــر

يكــون أوســع يف الشــن ممــا هــو عليــه

يف الســن بســبب التفيش(،)90وبــا ّ
أن

الشــن مــن األصــوات املهموســة

لذلــك تنطبــق عليــه صفــة الضعــف .
اخلامتة :

 -1يعــد مفهــوم القــوة والضعــف يف
األصــوات العربيــة مــن املوضوعــات

البكــر التــي مل يتعــرض هلــا العلــاء

بمؤلفــات مســتقلة مــا عــدا كتابــ ًا
للدكتــور حممــد حييــى ســامل اجلبــوري
عــى حــد اطالعي،وعليــه فاملوضــوع

حيتــاج إىل دراســة أكثــر ممّــا قدمنــاه
بحســب مــا توافــر لدينــا مــن أدلــة

عــى وصــف األصــوات بأهنــا قويــة أو
ضعيفــة.

 -2أشــار العلــاء القدمــاء إىل القــوة

والضعــف يف األصوات،كاخلليــل
وســيبويه واملــرد وصــوالً إىل ابــن
جنــي الــذي أشــار إىل تطبيقاهتــا يف

مواضــع شــتى .

 -3جــاءت أغلــب مباحــث ابــن

دّ .
عمار كزار حسني الفتالوي

اجلــزري الصوتيــة موافقــة ملــن قبله،فقد

وفصلها،وبــن
عــرض املــادة وبوهبــا
ّ
عللهــا وتعاريفها وســبب تســمياهتا،ومل

خيالفهــم إال يف قضايــا طفيفة،وهــذا ال
يعــد مثلبــ ًا عليه؛ذلــك بأنّــه حــاول أن

يقــدم بــا توافــر عنــده مــن معطيــات
،فضــ ً
ا عــن أنّــه مل يوافــق مــن دون

أن يبــن ســبب ذلك،وهــذا يــدل عــى

اهلوامش :

 - 1القاموس املحيط . 860 – 859 :

 - 2ظ:قواعد التالوة وعلم التجويد .34 :

 3 -ظ  :الدراســات الصوتيــة عنــد علــاء

التجويــد . 195 :

 - 4فن الرتتيل وعلومه . 575 /2 :

 - 5كتاب سيبويه . 436 – 433 /4 :

 - 6املصــدر نفســه 464 ، 448 ، 446 / 4 :
 ، 474 ،وظ  :املدخــل إىل علــم أصــوات

مــدى ثقافتــه اللغويــة .
إن َّ
ّ -4
كل دارس وقــف عــى حتديــد

 - 7ظ  :املقتضب . 194 / 1 :

انطلــق مــن زاويــة يــرى نفســه فيهــا فلم

.7 4

معيــار ملفهومــي القــوة والضعــف
نجــد أحــدا منهــم خ ّطــا رأي اآلخــر أو
،وإنــا يكتفــي بعــرض مفهومــه
نقــده
ّ

ربــا
ملوضــوع القــوة والضعف،وهــذا ّ
يعــود إىل قلــة األدلــة املتوافــرة ،لكننــا
نــرى لــو أخذنــا اآلراء ك ّلهــا ونطبــق

العربيــة 98 – 96 :

 - 8ظ  :رس صناعــة اإلعــراب – 68 /1 :
 - 9ظ  :رشح املفصل . 128 / 10 :

 - 10الرعايــة لتجويــد القــراءة وحتقيــق لفــظ
التــاوة بعلــم مراتــب احلــروف وخمارجهــا
وصفاهتــا وألقاهبــا وتفســر معانيهــا وتعليلهــا

وبيــان احلــركات التــي تلزمهــا .138 – 116 :

 - 11ظ  :التحديــد يف اإلتقــان والتجويــد

مــدى حتققهــا يف الصــوت الواحــد
ٍ
معيــار
تلــو اآلخــر ع ّلنــا نصــل إىل

التجويــد . 196 :

مــن الضعيــف أي أننــا نســتند إىل

بعدهــا

، 105 :والدراســات الصوتيــة عنــد علــاء

ثــم قــوة الصــوت يف
اجلهــد العضــي ّ

 - 13ظ  :املفيــد يف رشح عمــدة املجيــد يف

الســمع بعــد ذلــك نأخــذ بعــدد توافــر
الصفــات يف الصــوت الواحــد ليتــم
حتديــد القــوي مــن الضعيــف .

النظــم والتجويــد  47 :ومــا بعدهــا .

العدد  50 /آذار 2022م

نســتند إليــه يف معرفــة الصــوت القــوي

 - 12خمــارج احلــروف وصفاهتــا  . 85 :ومــا

 - 14النــر يف القــراءات العــر 160 /1 :
– . 163

 - 15ظ  :املفيد يف رشح عمدة املجيد . 52 :
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 - 16ظ  :النــر يف القــرآت العــر /1 :

احلــرف الشــديد هــو الــذي يمنــع الصــوت

 - 17االشتقاق . 47 – 46 :

ثــم مــددت صوتــك مل جيــر ذلــك  ،واحلــرف

 160والــرف الواضــح . 314 :
 - 18اخلصائص . 54 /1 :

 - 19كتاب سيبويه . 464 / 4 :

الرخــو هــو الــذي جيــري معــه الصــوت  ،فلــو
ِ
وأشــباهها أجريــت
قلــت الطــس وانقــض

 -21ظ  :الرعايــة ، 94 ، 93 :والتمهيــد يف

.435 – 434 /4

 -22الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع

 - 39ظ  :التمهيــد يف علــم التجويــد /1 :

 -23ظ  :املصدر نفسه . 136 ، 135 /1 :

 - 40ظ  :املصدر نفسه . 97 /1:

 - 20املصدر نفسه . 460 /4 :
علــم التجويــد . 97 / 1:

وعللهــا وحججهــا . 135 / 1:

منــه الصــوت إن شــئت  ،ظ  :كتــاب ســيبويه :
 - 38األصوات اللغوية . 74 :
.9 7

 - 24ظ  :مفهــوم القــوة والضعــف يف

 - 41املدخــل إىل علــم أصــوات العربيــة :

 - 25ظ  :األصوات اللغوية . 27 – 26 :

 - 42رشح املفصل . 128 / 10 :

 - 27النرش يف القراءت العرش . 160 / 1 :

. 98

 - 29املصدر نفسه . 97 /1 :

 - 45التمهيد قي علم التجويد . 97/1 :

أصــوات العربيــة . 57 :
 - 26الرعاية . 93 :

 - 28التمهيد يف علم التجويد 97 / 1:

. 111 – 110

 - 43ظ  :علــم اللغــة العــام (كــال بــر ) :
 - 44األصوات اللغوية . 24 :

 - 30التمهيد يف علم التجويد 97 / 1:

 - 46ظ  :املصدر نفسه . 97 / 1:

 - 32النرش يف القراءات العرش . 160 / 2 :

 - 48ظ  :علم األصوات . 116 – 115 :

 - 34ظ  :الدراســات الصوتيــة عنــد علــاء

 - 50التمهيد يف علم التجويد . 97 / 1:

 - 35علم اللغة العام (األصوات) . 98 :

 - 52التمهيد يف علم التجويد . 97 / 1:

 - 31املصدر نفسه. 97 /1 :
العدد  50 /آذار 2022م

 - 33التمهيد يف علم التجويد . 97 /1 :
التجويــد . 257 :

 - 47ظ  :املصدر نفسه . 97 / 1:
 - 49املصدر نفسه . 117 :

 - 51املصدر نفسه . 97 / 1 :

 - 36ظ  :مفهــوم القــوة والضعــف يف

 - 53النــر يف القــراءات العــر 160 / 1 :

 - 37عــرف ســيبويه الشــدة إذ قــال :

 - 54علم األصوات . 118 – 117 :

األصــوات العربيــة . 75 :
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أن جيــري معــه  ،وذلــك أ ّنــك لــو ُقلــت احلَــج

– . 161

دّ .
عمار كزار حسني الفتالوي

 - 55ظ  :النــر يف القــراءات العــر / 1 :

والتمهيــد  ، 106والنــر . 204 /1

 - 56ظ  :العني . 58 / 1 :

 - 76املصدر نفسه. 106 :

. 162

 - 75ظ  :التمهيد يف علم التجويد . 106:

 - 57كتاب سيبويه . 420 / 2 :

 - 77ظ  :األصوات اللغوية . 65 – 64 :

 - 59مفهــوم القــوة والضعــف يف األصــوات

. 130 – 129

 - 60التمهيد يف علم التجويد . 97 / 1 :

. 162

 - 58املقتضب . 193 / 1 :
العربيــة . 85 :

 - 78ظ :علــم اللغــة العــام (األصــوات) :
 - 79ظ  :النــر يف القــراءات العــر / 1 :

 - 61ظ  :التمهيــد يف علــم التجويــد /1 :

 - 80النرش يف القراءات العرش .162 / 1 :

 - 62ظ  :األصوات اللغوية . 24 :

اللغــة العــام (األصــوات) . 129 :

 - 64ظ  :رشح شــافية ابــن احلاجــب / 1 :

األصــوات العربيــة . 87 :

 - 65اإليضاح يف رشح املفصل . 448 / 2 :

 - 84كتاب سيبويه . 448 / 4 :

.9 7

 - 63ظ  :علم األصوات . 120 :
. 343

 - 81ظ  :األصــوات اللغويــة  ، 66 :وعلــم
 - 82ظ  :مفهــوم القــوة والضعــف يف
 - 83كتاب سيبويه . 448 / 4 :

 - 66مفهــوم القــوة والضعــف يف األصــوات

 - 85ظ  :املقتضب . 214 / 1 :

 - 67ظ  :الدراســات الصوتيــة عنــد علــاء

 - 87ظ  :التحديد يف اإلتقان . 110 :

 - 68النرش يف القراءات العرش . 162 / 1 :

 - 89ظ  :املصدر نفسه . 108 :

العربيــة . 84 :

التجويــد . 305 :

والرعايــة . 120 ، 119 :

 - 70كتاب سيبويه . 406 / 2 :
 - 71املصدر نفسه . 406 / 2 :

 - 72ظ  :رس صناعــة اإلعــراب ، 72 /1

 - 88ظ  :التمهيد يف علم التجويد . 108 :
 - 90ظ  :علــم اللغــة العــام – األصــوات : -
. 120

العدد  50 /آذار 2022م

 - 69ظ  :كتــاب ســيبويه ، 167 / 2 :

 - 86ظ  :الرعاية . 109 :

ورشح املفصــل . 130 / 10

 - 73ظ  :الرعاية . 108 – 107 :

 - 74ظ  :خمــارج احلــروف وصفاهتــا ، 95
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ثبت املصادر:

اإليضــاح يف رشح املفصــل /أبــو عمــرو

– مــر /ط1374- 1هـ 1954 -م .

موســى بنــاي العلييل/النارش:مطبعــة العــاين

عــي /النــارش :عــامل الكتــب – بــروت /د.ط

عثــان بــن عــان بــن احلاجب/حتقيــق د .
– بغــداد/د.ط  1983/م .

رشح املفصــل  /موفــق الديــن يعيــش بــن

/د.ت

التحديــد يف اإلتقــان والتجويــد  /أبــو

رشح شــافية ابــن احلاجــب  /ريض الديــن

حتقيــق :د .غانــم قــدوري محــد  /النــارش:

رشح شــواهده  ،البغــدادي  :العــامل اجلليــل

عمــرو عثــان بــن ســعيد الــداين األندلــي
مطبعــة اخللــدون /ط 1988 – 1م.

حممــد بــن احلســن االســرباذي النحــوي مــع

عبــد القــادر صاحــب خزانــة األدب حققهــا

التمهي��د يف علمــ التجويــد /شــمس الديــن

وضبــط غريبهــا ورشح مبهمهــا /حممــد نــور

غانــم قــدوري محد/النارش:مؤسســة الرســالة

احلميــد /النــارش :دار الكتــب العلميــة –

أبــو اخلــر حممــد بــن اجلزري/حتقيــق:د.
– بــروت/د.ط/د .ت ) .

احلســن ،حممــد الزفــزاف ،حمــي الديــن عبــد

بــروت/د.ط/د.ت .

اخلصائــص  /أبــو الفتــح عثــان ابــن

الــرف الواضــح  / /عبــد اجلبــار النايلــة

عــامل الكتــب – بــروت  /د .ط  /د  .ت .

ط 1988 /م .

جنــي /حتقيــق :حممــد عــي النجــار /النــارش:

 /النــارش  :مكتبــة اللغــة العربية – بغــداد  /د.

الدراســات الصوتيــة عنــد علــاء التجويــد

علــم اللغــة العــام (األصــوات)  :/ /د.

عــان  /ط2007 / 2م .
– ّ

مــر .

 /غانــم قــدوري احلمــد  /النــارش  :دار عــار

كــال حممــد برش/النــارش:دار املعــارف -
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الرعايــة لتجويــد القــراءة وحتقيــق لفــظ

العيـن  /اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي

وصفاهتــا وألقاهبــا وتفســر معانيهــا وتعليلهــا

الســامرائي  /النــارش :دار مكتبــة اهلــال/

التــاوة بعلــم مراتــب احلــروف وخمارجهــا
وبيــان احلــركات التــي تلزمهــا  :أبــو حممــد

مكــي بــن أبــى طالــب القييس/حتقيــق :

أمحــد حســن فرحــات  -توزيــع دار الكتــب

العلميــة.

رس صناعــة اإلعــراب  /أبــو الفتــح عثــان

ابــن جني/حتقيــق :مصطفــى الســقاوآخرون/
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النارش:مطبعــة مصطفــى البايب احللبــي وأوالده

 /حتقيــق :د مهــدي املخزومــي ود إبراهيــم
د.ط  /د.ت . 58 /1 :

فــن الرتتيــل وعلومــه  / /الشــيخ امحــد

بــن امحــد بــن حممــد عبــداهلل الطويــل /
النارش:جممــع فهــد لطباعــة املصحــف

الرشيــف –املدينــة املنــورة  /د.ط 1999 /م .
القام��وس املحي�طـ  / /جمــد الديــم حممــد

دّ .
عمار كزار حسني الفتالوي

بــن يعقــوب الفــروز آبــادي /حتقيق:مكتــب

العربيةــ  /د.حممــد حييــى ســامل اجلبــوري/

:مؤسســة الرســالة/ط2005 – 8م

– 2006م .

حتقيــق الــراث يف مؤسســة الرســالة  /النــارش

قواعــد التــاوة وعلــم التجويــد  /د.

النــارش  :دار الكتــب العلميــة –بــروت/ط1
املفيــد يف رشح عمــدة املجيــد  /احلســن

فــرج توفيــق  /النــارش  :دار الرســالة /ط1

ابــن قاســم املرادي/حتقيــق:د .عــي حســن

كتــاب ســيبويه  /أبــو البــر عمــرو بــن

1987/م .

الســام حممــد هــارون /النــارش :دار اجليــل –

املــرد /حتقيــق :حممــد عبــد اخلالــق عظيمــة /

الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع

ت.

أيب طالــب القييس/حتقيــق  :حميــي الديــن

حممــد بــن حممــد بــن اجلــزري الدمشــقي/

395-هـــ .

عثــان بــن قنــر ســيبويه /حتقيــق :عبــد
بــروت /ط  / 1د .ت .

وعللهــا وحججهــا /أبــو حممــد مكــي بــن

البواب/النارش:مكتبــو املنــار  -االردن /د.ط

املقتضــب  /أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد

النــارش :عــامل الكتــب – بــروت  /د.ط /د.
النــر يف القــراءات العــر  /أبــو اخلــر

رمضان/النــارش :مؤسســة الرســالة –

ارشف عــى تصحيحــه ومراجعتــه للمــرة

املفيــد يف رشح عمــدة املجيــد يف النظــم

باألوفســت مكتبــة املثنــى ببغــداد لصاحبهــا

بــروت /ط1998- 2م

والتجويــد  /احلســن ابــن قاســم املــرادي/

حتقيــق:د .عــي حســن البواب/النارش:مكتبــو
املنــار  -االردن /د.ط 1987/م.

األخــرة عــي حممــد الضبــاع  -أعــادت طبعــة

قاســم حممــد الرجب/النــارش :مطبعــة
مصطفــى حممــد  -مــر /د.ط /د .ت .

خمــارج احلــروف وصفاهتــا / /أبــو
د .حممــد يعقــوب تركســتاين  /د.نــارش  /د.ط

1984/م .

املدخــل إىل علــم أصــوات العربيــة  /د.

غانــم قــدوري احلمــد /مالنــارش :طبعــة

العدد  50 /آذار 2022م

األصبــع بن الطحــان الســايت األشــبييل:حتقيق

املجمــع العلمــي العراقــي /د.ط 1423 /

هـــ – 2002م .

مفهــوم القــوة والضعــف يف أصــوات
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هـ) إمنوذجا833( مفهوم القوة والضعف يف صفات األصوات العربية عند ابن اجلزري

sound instrument، then receiving them in
the hearing instrument and then interpreting
their meanings to the recipient، has an impact
on the analysis of the speech achievement
both acoustically and informatively، because
the strength of the sound is in its audio clarity
and the degree of its length. The intensity
of its strength and its disparity with other
sounds in terms of strength and weakness in
the phonemic interaction inside and outside
the context، is of great importance in the
interpretation of vocal phenomena and the
verbal event.

م2022  آذار50 / العدد

Abstract:
The concept of strength and weakness in the
characteristics of Arabic sounds is one of the
rare phonetic topics in terms of tabulation
and study، so we tried to shed light on it
publicly and contribute to its clarification
and statement، taking from the opinions of
Ibn Al-Jazari in his two books: Publishing
in the Ten Readings and Introduction to the
Science of Tajweed، as a ground for applying
the concept of strength and weakness. In
sounds، and there is no doubt that knowing
the verbal، auditory and functional aspects
of speech and giving the sounds their due،
starting with their pronunciation from the
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