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ملخ�ص البحث
باللغة العربية
ُي َعدّ مفهوم القوة والضعف يف أصوات العربية من املفاهيم التي شغلت علامء األصوات ؛ ملا

حتمله تلك األصوات من قوة أو ضعف بني أدائها العضيل (اجلهد الذي تقوم به أعضاء النطق)
والوضوح أو درجة اإلسامع هلذه األصوات ،أي هي عالقة قائمة بني الداخل واخلارج.

وبنا ًء عىل ذلك جاء بحثنا هذا للوقوف عىل اجلهود املبذولة يف هذا الصدد عند ابن كامل باشا

يف كتابه (فالح رشح املراح) ،فعىل الرغم من عدم استيعابه إشارات القوة والضعف بكل مضامينها

مل يغفل هذين املفهومني عن حقيقة التعريف هبام ،فهام مفهومان متضادان عنده ،كام تبني ذلك
من خالل تعريفه بصفتي اجلهر واهلمس وإرجاعهام إىل مفهوم القوة والضعف ،فضال عىل بيان

إشاراته ،ومع يشء من التفصيل فيام حيقق املواءمة بام يناسب مفهوم القوة والضعف يف أصوات
العربية أو ينسب إليهام.
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Abstract
The concept of strength and weakness of the Arabic sounds is
considered one of the concepts that are studied by the phoneticians
due to the fact that these sounds have strength and weakness in
the efforts exerted by the articulators and the clarity or the degree
of hearing of these sounds , that is the relationship between the
inside and outside.
Accordingly , this research is to investigate the efforts exerted
in this respect by Ibn Kamal Basha in his book (Falah Sharh AlMarah). Although he didn’t comprehend the features of strength
and weakness in all their implications , he didn’t neglect these two
concepts since he studied them. they are two opposite concepts
as shown through his definition of voiced and voiceless features
and how he related them to the concept of strength and weakness
besides mentioning its characteristics in details to realize the
appropriateness to suit the concept of strength and weakness in
Arabic sounds or what is attributed to them.
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املقدمة
الزال البحث الصويت يتحفنا بموضوعات ملؤها التقييم العلمي لألداء الصويت ،حتى إنه

ال حيتمل فضفاضة التعبري إال باملراقبة العلمية املرتابطة ،فالفم الذي يمثل بقياسه املادي بضع

(سنتمرتات) ال يقوى درس مرسع عىل استيعاب ما ينتجه من أصوات يف توظيفه للهواء اخلارج

من الرئتني.

ومفهوم القوة والضعف من املفاهيم التي شغلت علامء األصوات ؛ ملا حتمله األصوات من قوة

أو ضعف بني أدائها العضيل (اجلهد الذي تقوم به أعضاء النطق) والوضوح أو درجة اإلسامع هلذه
األصوات ،أي هي عالقة قائمة بني الداخل واخلارج .وقد تناول الدكتور حممد حييى سامل بحث

هذا املفهوم يف كتابه مفهوم القوة والضعف يف أصوات العربية كام تعرض إليه الدكتور غانم قدوري

احلمد يف كتابه الدراسات الصوتية عند علامء التجويد.

وجاء اختيارنا لكتاب (فالح رشح املراح)()1؛ للوقوف عىل إشارات صاحبه عىل مفهوم القوة

والضعف بكل مضامينها ؛ إذ إنه مل يغفل هذين املفهومني عن حقيقة التعريف هبا ،فهام مفهومان
متضادان عنده ،ويف تعريفه لصفتي اجلهر واهلمس وإرجاعهام إىل مفهوم القوة والضعف ما يدلل

االلتفات إىل هذين املفهومني ،ويعتني البحث يف بيان إشاراته ،ومع يشء من التفصيل فيام حيقق

املواءمة بام يناسب مفهوم القوة والضعف يف أصوات العربية.

وينقسم البحث عىل مبحث متهيدي يف التعريف بالقوة والضعف ،والصفة ومفهومها عند غري

علامء األصوات ،والقسم اآلخر من البحث يقع عىل ثالثة مباحث ،وخامتة:

((( هبذا االسم طبع الكتاب وهو من مؤلفات شمس الدين أمحد بن سليامن احلنفي املعروف بابن كامل باشا شيخ
اإلسالم الرومي احلنفي تويف سنة 940هـ كان جده من أمراء الدولة العثامنية واشتغل بالعلم وهو شاب وله مصنفات

عديدة منها هذا الكتاب الذي ذكره إسامعيل باشا بعنوان (الفالح يف رشح املراح) .هدية العارفني 142 , 141/1

وتنظر ترمجته يف شذرات الذهب .239-238/8
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املبحث األول:

يف مفاهيم القوة والضعف ومصطلحاهتا يف صفات األصوات ؛ ألهنا يف داللتها املعجمية تدل

عىل هذين املفهومني ،وكذا وصفهام يف عملية النطق املحدثة للصوت.
املبحث الثاين:

مفهوم القوة والضعف يف األصوات بني الوضوح السمعي وعملية النطق
املبحث الثالث:

يف تطبيق مفهوم القوة والضعف يف الظواهر الصوتية واإلدغام نموذجا ملعرفة مدى مراعاة

مفهوم القوة والضعف فيه.

اخلامتةّ :بينت فيها أهم نتائج البحث.

*
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املبحث التمهيدي

حري بنا أن نعرج عىل بيان
ما دام البحث يف مفهوم صفات القوة والضعف يف األصوات كان
ّ

يكون مدار البحث يف حتديد
هذين املفهومني يف املنظور اللغوي والثقايف ،والتعريف بالصفة التي ّ

مفهوم القوة والضعف.

القوة لغة:

القوة :نقيض الضعف ،وتطلق عىل الطاقة الواحدة أو اخلصلة الواحدة من احلبل وهي مفهوم

يوافق الشدة والصالبة ،فيقال يف الرجال الشديد القوي ،ويشء شديد مشتد قوي واشتداده قوته

وصالبته (.)1

ومل يكن لالصطالح موضع قدم يف حتديد تعريف خاص حيدد مفهوم القوة الختالف النظر

فيها ،من حيث العلوم التي تستعملها يف مفاهيمها وبتفاوت جماهلا املعريف.

�أما ال�ضعف:

فإنه يدل عىل خالف القوةَّ ،
والض ْعف يف العقل والرأي ،وقيلُّ :
والض ْع ُف ُّ
الض ْع ُف يف اجلسد ؛
ألن ِّ
ّ
شعر ضعيف أي عليل (.)2
الض ْعف بالكرس الزيادة أو املثِل ،وقيلٌ :

ال�صفة لغة:

((وصفك اليشء بح ْل َي ِ
السرية :قد ِ
وصف))(،)3
ته ونعته ،ويقال للمهر إذا ّ
توجه ليشء من ُحسن ّ

قال ابن منظور( :وصف اليشء له وعليه وصف ًا وصف ًةَ :حلاّ ه) (.)4
وورد يف الصفة:

((وص ْف ُت اليش َء وص ًفا وصف ًة ...وات َ
متواضعا ...وأ ّما النحويون فال
صار
َ
ً
َّصف اليش َء أي َ

يريدون بالصفة هذا ؛ ّ
ألن الصف َة عندهم هي النعت)) (.)5

((( ينظر خمترص العني ،445/3 :ومعجم مقاييس اللغة ،36/5 :ولسان العرب.363/11 :
((( ينظر خمترص العني ،17/3 :والتهذيب ،482/1 :ومعجم مقاييس اللغة.362/3 :
((( خمترص العني.376/4 :

((( لسان العرب.272/11 :
((( الصحاح.275/2 :
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ال�صفة ا�صطالحا:

((كيفية عارضة للحرف عند حصوله يف املخرج ،وتتميز بذلك احلروف املتحدة بعضها عن

بعض))(.)1

وتواردت مفاهيم متعددة يف مفهوم القوة والضعف يف العلوم املختلفة ،فهام عند أهل الفلسفة

واملنطق مفاهيم تدل عىل ماهية اليشء أو ما يمثله ،فهام من املقوالت ؛ ّ
ألن األشياء عندهم إ ّما متثل

بالفعل أو القوة.

والقوة والضعف عند األصوليني يندرجان يف جمال ترجيح الدليل ،وعند أهل احلديث ما يرتبط

بالسند الذي يقوم به احلديث النبوي.

وأ ّما النحويون فقد عاجلوا القوة والضعف يف مفهوم املوقع للكلمة يف الرتكيب من التقديم

والتأخري أو احلذف وغريها من هذه املسائل املرتبطة بالرتكيب.

أ ّما عند األصواتيني فإن تعلق القوة والضعف مرتبط بصفات األصوات ،ملا يعرتض اهلواء

اخلارج من الرئتني من تضييق وحبس وضغط ،وكذا ما يرتبط به من وضوح أو ارتفاع أو انخفاض

يف السمع ،فتارة نجد القوة والضعف يف عملية أعضاء النطق ،وأخرى يف الوضوح أو االرتفاع
واالنخفاض السمعي .وهذا ما يتضح يف ثنايا البحث.

*

((( الدراسات الصوتية عند علامء التجويد.319 :
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املبحث الأول
مفاهيم القوة وال�ضعف وم�صطلحاتها يف �صفات الأ�صوات
ّ
حتدث علامء األصوات عن نوعني من الصفات :صفات مميزة ،وصفات حمسنة ،فاملميزة :هي

متيز صوتا عن آخر ،واملحسنة :هي التي حتسن الصوت من دون متييزه عن غريه.

وذهب الرأي يف املميزة :أنهّ ا متثل ما يسمى حاليا بالفونيم ،أ ّما املحسنة :هي ما جتعل من

الصوت ألفو ًنا من دون أن خترجه من إطاره الفونيمي (.)1

وظاهر العبارة األخرية أن إحالة األصوات املميزة إىل الفونيم ،واملحسنة إىل األلفون ال حييلها

إىل مفهوم القوة والضعف ؛ ألن املميزة هي ما جيتمع فيها صفات دالة عىل القوة وأخرى دالة عىل

الضعف.

* فالصفات املميزة هي :اجلهر واهلمس واألطباق والرخاوة والتكرار واللينة وبني الشدة

والرخاوة واهلاوي.

* أما الصفات املحسنة هي :القلقلة والصفري والتفيش واالستطالة.

وللتعرف عىل مفاهيم القوة والضعف يف جممل األصوات املميزة واملحسنة ،وما هي أسباب

إنشاء القوة أو الضعف نعرض هذه الصفات عند ابن كامل باشا ،وكيفية معرفة اإلجراءات النطقية

التي نسب إليها الصوت بالقوة أو الضعف:
 -1اجلهر:

عرف ابن كامل باشا األصوات املجهورة ِ
معللاً مع التعريف التسمية بقوله(( :هي احلروف التي
ّ

سميت جمهورة الرتفاع
ال جيري النفس معها وحيتبس عند النطق هبا عىل خالف املهموسة ،وإنّام ّ

الصوت هبا وسبب ارتفاع الصوت هبا كوهنا حروف ًا اتسعت وقوي االعتامد عليها يف موضعها حتى

بلغ الصوت أن جتهر معها ّ
ألن اجلهر :الصوت املرتفع)) (. )2
((( ينظر الصوتيات العربية.90 :
((( فالح رشح املراح.109 :
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ونص ابن كامل باشا جامع ًا بني التعليل لسبب التسمية والتعريف باألصوات املجهورة ،ولك ّنه
ّ

بنصيته فيه اقتباس ومشاهبة لتعريف سيبويه
يرصح بدل إشباع االعتامد بقوة االعتامد ،والتعريف
ّ

ٌ
النفس أن جيري
ومنع
عرف املجهور بأنّه:
((حرف أشبع االعتامد يف موضعهَ ،
َ
(ت 180هـ) الذي ّ

معه حتى ينقيض االعتامد عليه وجيري الصوت))(.)1

وقابل ابن كامل باشا يف تعريف سيبويه (منع النفس) بـ (االحتباس) ،فاجتمع ما يسوغ القول

ّ
بأن األصوات املجهورة أنهّ ا قوية (االحتباس عند النطق) ،و (قوة االعتامد عليها يف موضعها) .

وهذه العنوانات التي قابل هبا عنوانات سيبويه ،وإن كانت متشاهبة لكنها تتسم بالوضوح

والترصيح بجانب القوة يف األصوات املجهورة ،فجعل منها تفسريا ملا ورد عند سيبويه.

وأقرب ما يكون تعريف ابن كامل باشا من تعريف مكي بن أيب طالب القييس (ت 437هـ) إذ

ٌ
قوي يمنع النفس أن جيري معه عند النطق لقوته ،وقوة االعتامد عليه
عرف املجهور بأنه:
((حرف ٌ
ّ
يف موضع خروجه .وإنّام ُلقب هذا املعنى باجلهر؛ ّ
ألن اجلهر :الصوت الشديد القوي ،فلام كانت يف

خروجها كذلكُ ،لقبت به؛ ّ
ألن الصوت جيهر هبا لقوهتا))(.)2

وظاهر ما يمكن مالحظته عند ابن كامل باشا أنّه فسرّ عبارة (اشبع االعتامد) بـ (قوة االعتامد) ،بينام
فسرّ ابن يعيش (ت 643هـ) اإلشباع :باالشتداد ،فالصوت املجهور يشتد االعتامد يف موضعه(.)3
ونجد من املحدثني من فسرّ اإلشباع :بـ (الضغط) ،وهو ما ذهب إليه الدكتور ّمتام حسان (.)4
فالقول بـ (اإلشباع) أو (االشتداد) أو (الضغط) فهو قول بقوة الصوت فض ً
ال عىل الترصيح

رصح به ابن كامل باشا وغريه مثل مكي ،وابن اجلزري (ت 833هـ).
بقوته ،وهو ما ّ
 -2اهلمس:

عرف ابن كامل باشا األصوات املهموسة بأنهّ ا(( :احلروف التي جيري النفس معها وال حيتبس
ّ

سميت مهموسة ّ
ألن الصوت هبا ضعيف ...وهذه احلروف
عند النطق هبا ،واملجهورة بخالفه وإنّام ّ
((( الكتاب.434/4 :

((( الرعاية ،117 :وينظر التمهيد يف علم التجويد 97 :و .98
((( ينظر رشح املفصل .522/5

((( ينظر اللغة العربية معناها ومبناها 61 :و .62
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ضعيف االعتامد عليها يف موضعها حتى جرى معها النفس))(.)1

وهذا التعريف جاء عىل شاكلة تعريف اجلهر ،ويفارقه باملخالفة التي جتعل بني اجلهر واهلمس

صفتني ضديتني ففيهام (ال جيري النفس) و (جيري) ،و (حيتبس) و (ال حيتبس) ،و (قوي االعتامد يف

موضعه) و (ضعيف االعتامد يف موضعه) ،و (اجلهر الصوت املرتفع) و (اهلمس الصوت اخلفي)

فكل ما يف اهلمس خمالف للجهر فهام صفتان ضديتان.

وتعريف ابن كامل باشا هذا ينحو نحو تعريف سيبويه إال يف يشء من التوضيح أو العبارة

يعرف سيبويه اهلمس بأنّه
املستبدلة الدالة عىل رشح عبارة سيبويه أو التي تكون عوضا عنها ،إذ ّ

ٌ
((حرف أضعف االعتامد يف موضعه حتى جرى النفس معه))(.)2

فابن كامل باشا أبدل صيغة (أضعف) وهي عند سيبويه بصيغة (ضعيف) أي (أ ْف َعل) بـ (فعيل)،

وما يمكن رؤيته ّ
أن ابن كامل باشا جعل من الصوت املهموس هبذه الصيغة ضعيف بذاته ال أنّه
يرجع إىل عملية النطق التي يتقصد هبا الناطق يف عدم اإلشباع ألنه ال حيتاج إىل قوة االعتامد ؛ ألن
ضعف االعتامد وقوة االعتامد يدلاّ ن كضابط يؤول إليه مفهوم القوة والضعف يف الضغط واالرتكاز

بالكامل عىل أعضاء النطق لينتج الصوت.
والذي يبدو أن القول ُ(أضعف) أتم من (ضعيف) ليدل أن الصوت خيضع لعملية نطقية ال أنّه
ينتج بذاته ضعيفا أو قو ّيا ،وعىل نص سيبويه يف تعريف اهلمس ذهب غريه من أن اهلمس :صوت

أضعف االعتامد يف موضعه (.)3

ونجد تعريف ابن كامل باشا يقرتب من تعريف مكي بن أيب طالب القييس يف اهلمس من الترصيح

بضعف الصوت املهموس وما أوضحه وفرسه عن األصوات املهموسة ،وكذا حال التعريف عند
ابن اجلزري فإنّه اقتبسه من مكي ،لكن ابن اجلزري أشار إىل جانبني من ضعف الصوت املهموس

بقوله(( :إنّه حرف جرى معه النفس عند النطق به لضعفه وضعف االعتامد عليه عند خروجه))(.)4
((( فالح رشح املراح.108 :
((( الكتاب.434/4 :

((( ينظر املقتضب .332-331/1 :واألصول يف النحو ،402/3 :و رس صناعة اإلعراب.75/1 :
((( التمهيد يف علم التجويد.97 :
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فقوله( :لضعفه وضعف االعتامد عليه) ّ
إن يف الصوت جانبان من الضعف :الضعف الذايت

للصوت يف قوله( :لضعفه) إن مل يكن التأويل هو الضعف يف الوضوح السمعي ،والضعف الثاين:

يشء آخر غري ضعفه األول ،وهذا ما نستطيع اإلشارة إليه ّ
ّ
أن
ضعف االعتامد،
وكأن ضعف االعتامد ٌ
عب عن ضعف االعتامد يف الصوت املهموس بـ (ضعيف االعتامد) ومل يقل (أضعف)
ابن كامل باشا رّ

وكأنّه ضعيف ذاتي ًا .وكذا احلال يف الصوت املجهور عندما يقال فيه ((إنّه قوي ...لقوته وقوة

االعتامد عليه))(.)1

وقد أرجع الدكتور خليل العطية مقياس القوة والضعف يف األصوات املجهورة واملهموسة

إىل توتر األوتار الصوتية وعدمها وأشار إىل ذلك يف معرض حديثه عن علامء العربية ،ومعرفتهم
باألوتار الصوتية من أهنم(( :يف حتديد صفتي اجلهر واهلمس مل يكونوا عىل جهل بأهم ظاهرة يف
الصوت املجهور وهي صفة التمكن والقوة التي تتأتى من توترمها عند التقائهام واستشعارهم هذا

دليل واضح عىل معرفتهم بالظاهرة))(.)2

واملالحظ ّ
أن هذا التوصيف يف متيز القوة والضعف يف املجهور واملهموس غريب ،ومن قال به

فهو متيز لذات املجهور أو املهموس وليس متيز للقوة والضعف.
 -3املنخفضة:

مل يرصح ابن كامل باشا بقوة أو ضعف يف صفات هذه األصوات واكتفى بتعريفها ،وذكر عددها

وهي عنده ما عدا (الصاد ،الضاد ،الطاء ،الظاء ،اخلاء ،الغني ،والقاف) ،واملنخفضة ((فهي ما ال

يرتفع اللسان هبا إىل احلنك فال حيصل االنطباق ،ولذلك سميت هبا ؛ ّ
هبن))(.)3
ألن اللسان ال يعلو ّ

وهذا التعريف هو إشارة سيبويه ( ،)4وفسرّ مكي بن أيب طالب القييس عدم اإلطباق ّ
أن النفس
عب عنه بالريح ال ينحرص بني اللسان واحلنك (.)5
الذي رّ
((( املصدر نفسه.98 :

((( يف البحث الصويت عند العرب.31 :
((( فالح رشح املراح.112 :
((( ينظر الكتاب.436/4 :
((( الرعاية.123 :
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ويفسرّ القرطبي (ت  461هـ) أن املنفتحة تقابل املفخمة من األصوات ويعدّ االنفتاح من
صفات الضعف إذ وصفها بالرقيقة فباالنفتاح ((ينخفض اللسان حينئذ ،فال ينحرص الصوت بينه
الرقة))(.)1
وبني احلنك فتجيء ّ

فاالنفتاح صفة يف الضعف ومرجع ذلك إىل أعضاء النطق ،فاالنطباق داللة عىل الضغط

واالنحصار يف النفس ،وهذه داللة القوة وبعكسها الضعف يدل عليه االنفتاح وهو عدم االنحصار(.)2
َّ
إن عدم االنحصار هو الذي جيعل للصوت صفة الضعف ،وابن كامل باشا مل يأت بيشء من

ذلك إال إعادة الصياغة التي كانت عند قبله من العلامء.
 -4املستعلية:

عرف املنفتحة ،فوصف عملية نطقها من دون الترصيح بقوهتا
عرفها ابن كامل باشا عىل نحو ما ّ
ّ

سميت بذلك ؛ ألن اللسان يعلو
وهي عنده ((ما يرتفع اللسان إىل احلنك أطبقت أو مل تطبق ...وإنّام ّ

هبا إىل احلنك))(.)3

الكالم نفسه يف املنفتحة الذي حدّ دها بالضعف نلحظه يف املستعلية لك ّنها من صفات القوة

قوهتا.
فانحصار النفس هو الذي حيدّ د ّ

واالنحصار نجد مفهومه والترصيح به عند ابن كامل باشا يف األصوات املطبقة.

 -5املطبقة:

وعدّ ها ابن كامل باشا أربعة أصوات وهي( :الصاد والضاد والطاء والظاء) وهي املستعلية

نفسها من غري(القاف واخلاء والغني) ،وأشار إىل ذلك ابن كامل باشا بقوله(( :فيكون املستعلية أعم
من املطبقة فكل مطبقة مستعلية بدون العكس))(.)4

وأشار إىل تعريف املطبقة بقوله(( :هي التي ينطبق عىل خمرجه احلنك أي متى اعتمد اللسان

عىل خمارج هذه احلروف انطبق عليه ما حياذيه من احلنك األعىل والتصق ظهر اللسان وانحرص بينهام
((( املوضح 61 :وينظر علم االصوات.49 :
((( ينظر الكتاب.136/4 :

((( فالح رشح املراح.112 :
((( املصدر نفسه.
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والتعريف بسمته التفصيلية مل يرصح بقوة األصوات املطبقة لكنها قوية بعملية االنحصار

للصوت بني ظهر اللسان واحلنك األعىل واالنحصار صفة لقوة الصوت ؛ ألنّه مصاحب لكمية
اهلواء اخلارج فاجتمع االعتامد مع اإلطباق.
 -6الصفري:

سميت
عرض ابن كامل باشا التعريف بصفة الصفري عن طريق سبب تسميتها بقوله(( :وإنّام ّ

حروف الصفري ؛ ألن املتكلم يصفر عند اعتامده عىل موضعها)) (.)2

وأصوات الصفري هي (السني والزاي والصاد) وأشار ابن كامل باشا إىل إحلاق (الشني) معها،

وأشار إىل عدم إدغام هذه األصوات يف غريها بقوله(( :ومن قاعدهتم أنهّ م مل يدغموا الصفري يف

غريه لفوات الصفر منها))(.)3

سميت بحروف
والصفري من صفات القوة عند مكي بن أيب طالب القييس إذ قال(( :وإنّام ّ

فيهن
الصفري لصوت خيرج معها عند النطق هبا يشبه الصفري ،ففيهن قوة ألجل هذه الزيادة التي ّ

فالصفري من عالمات قوة احلرف))(.)4

ويف مقابل نسبة القوة إىل الصفريّ ،
فإن هناك من الرأي من يقيس نسبة رخاوة الصوت عىل قدر

نسبة الصفري فيه ،إذ تكون أكثر األصوات رخاوة (السني والصاد والزاي) والرخاوة من صفات

الضعف (.)5

يرصح غري مكي بن أيب طالب ممن سبقه بقوة صفة الصفري ،وقد اكتفى غريه يف تعريفها ولكن
ومل ّ

ربد (ت 285هـ) إىل ّ
أن ((من طرف اللسان
توحي مجيع التعريفات إىل قوة صفة الصفري ،فأشار امل ّ

((( املصدر نفسه 111 :و .112
((( املصدر نفسه.110 :

((( فالح رشح املراح .110

((( الرعاية .124 :وينظر التمهيد 100 :و .101
((( ينظر دالالت أصوات اللني يف العربية.43 :
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وملتقى حروف الثنايا حروف الصفري ،وهي حروف تنسل انسالال ،وهي السني والصاد والزاي)(. )1
واالنسالل هو ((امليض واخلروج من بني مضيق أو زحام))( ،)2وتوحي داللة االنسالل

املعجمية إىل مفهوم القوة ،إذ خترج هذه األصوات من مكان ضيق بقوة وهي ما يستدعي اندفاعها

مع الضغط.

ولذا نجد اقرتاب التعريف للصفري إىل إحالة إىل الضغط عند ابن الطحان (ت حوايل  560هـ)

إذ قال(( :والصفري حدّ ة الصوت ،كالصوت اخلارج عن ضغط ثقب))(.)3

واحلدّ ة تدل عىل القوة ،وكذا الضغط فصفة الصفري يف الصوت خترج بقوة ،ويف تعريفها

بالصويت يدلل عىل قوهتا فالقول بأنهّ ا ((صويت يصحب هذه األحرف يشبه صفري الطائر))(.)4

ويف وصف الصفري بالصوت جيعله يشابه للقلقلة بوصفها بالصويت ،والقلقلة من صفات

القوة ؛ ألهنا مفاد الضغط والكلفة واجلهد العضيل .

ويف ضوء هذا فإن عدم الترصيح بقوة صفة الصفري ال ينفي عنها القوة ؛ ّ
ألن أوصاف (االنسالل،

واحلدّ ة ،والصويت) دالئل عىل قوة الصفري إذ القوة يف غالبها ناجتة من الضغط عىل أعضاء النطق

بارتفاع أو انطباق طرف اللسان ووسطه ومؤخرته.

وابن كامل باشا مل يرصح بصفة القوة للصفري وأشار إىل أنهّ ا فضيلة يف الصوت( .)5إذن :الصفري

صفة حمسنة ال مميزة.

وهذه جلة الصفات التي عرضها ابن كامل باشا مع تعريفاهتا أو سبب تسميتها ،وأعرض عن

بيان الصفات األخرى تقيدً ا منه بامدة الكتاب الذي رشحه وهو (رشح املراح) ولكنه مل يرتك عرضها
بأسامئها فقط سواء أكانت مميزة أم حمسنة ،ومن الصفات التي عرضها :الرخوة ،والشدة ،واخلفة،

((( املقتضب.193/1 :

((( خمترص معجم العني.267/2 :
((( مرشد القارئ.47 :

((( رشح الواضحة.36 :

((( فالح رشح املراح.110 :
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واللني ،والنفش ،والغنة (.)1

يرصح بقوة املجهورة وضعف
فمفهوم القوة والضعف عند ابن كامل باشا يف عرضه للصفات ّ

إسامعا ونط ًقا لكنه مل يرصح بالصفات األخرى.
املهموسة
ً

*

*

*

املبحث الثاين
مفهوم القوة وال�ضعف يف الأ�صوات
بني الو�ضوح ال�سمعي وعملية النطق
ال بدّ من أن مفهوم القوة والضعف يف األصوات ترافقه مفاهيم من قبيله حتى يصح الوصف

بأهنا قوية أو ضعيفة.

فهناك صفات ذكرت غري الصفات املميزة واملحسنة مثل( :الكزازة ،االعتياص ،العريكة ،اهلتة،

البحة ،النصاعة ،اخلفيف ،الثقيل ،التهوع) كام سماّ ه ابن كامل باشا مع ّ
أن األصوات مل توصف هبا
ووصفت بغريها من املحسنة أو املميزة ومن ثم يطلق عليها إما قوية أو ضعيفة .
وقبل اخلوض يف تفاصيل املبحث نضع أنفسنا أمام بعض األسئلة:

 -1هل الصوت القوي هو قوي سمع ًيا ،أو كام عرب بعضهم أنه الصوت العايل نسب ًيا؟( )2وكذا

احلال يف الصوت الضعيف.

 -2هل الصوت القوي أو الضعيف ترجع صفته إىل الكلفة أو اجلهد العضيل النطقي ؟

 -3هل ّ
أن الصوت القوي أو الضعيف بمجموع الصفات املنسوبة إليه ،فكلام كانت الصفات

القوية أكثر كان الصوت قو ًيا أو بالعكس ،أو أن هناك صفة فاصلة هي التي حيكم هبا عىل قوة
((( ينظر املصدر نفسه 106 :و .110
((( ينظر فالح رشح املراح.107
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الصوت أو ضعفه؟

 -4هل هناك مالزمة بني الوضع أو االرتفاع السمعي واجلهد والكلفة النطقية فكلام كان

الصوت قويا سمعيا كان قويا يف اجلهد والكلفة النطقية ؟

 -5هل أن قوة األصوات وضعفها ترجع ملعيار ذايت فيها فهي قوية أو ضعيفة مطلقا يف األحوال

كلها ،أو أهنا حتول من الضعيفة إىل القوية كتحول املهموس إىل املجهور ؟

 -6هل ّ
أن التغيري لألصوات يف املظاهر مثل اإلدغام واإلعالل يرجع إىل قوة اإلسامع أو ضعفه،

أو أنه يرجع إىل اجلهد والكلفة النطقية ؟

تكون مضامني البحث.
وجمموع هذه األسئلة هي ما ّ

فلو تتبعنا تعريفات اجلهر واهلمس عند ابن كامل باشا نجد مضامني القوة والضعف السمعيان

وكذا النطقيان :ففي تعريف اجلهر قال ...(( :كوهنا حروفا اتسعت وقوي االعتامد عليها يف موضعها

حتى بلغ الصوت أن جتهر معها ؛ ألن اجلهر الصوت املرتفع))(.)1

ويف ضوء هذا فإن الصوت املجهور صوت قوي والقوة املراد هبا الصوت العايل املرتفع ،وهذا

ترصيح مكي بن أيب طالب القييس بقوله(( :وإنام لقب هذا املعنى باجلهر ؛ ألن اجلهر الصوت

الشديد القوي فلام كانت يف خروجها كذلك لقبت به ؛ ألن الصوت جيهر هبا لقوهتا))(.)2

وهذا يكشف أن الصوت كلام كان قويا يف اعتامده كان قويا يف سمعه فالقوة النطقية تنتج صوتا

مرتفعا.

ولعل مكي بن أيب طالب القييس خيرج بسرب متفرد عندما جيعل صفات األصوات ذاتية فيها

بقوله(( :وهذه الصفات واأللقاب إنام هي طبائع يف احلروف خلقها اهلل عز وجل عىل ذلك)) (.)3

جمهورا ال نجد يف بعضها إطالق القوة فبعض
لكن عندما نتتبع الصوت الذي يطلق عليه قويا
ً

األصوات مع قوهتا جتتمع معها صفات الضعف ،وكذلك يف بعض األصوات فإهنا توصف بالقوة

السمعية ،لكنها من جهة النطق أخف وأضعف من غريها ،ففي أصوات العلة بوصفها حروف
((( فالح رشح املراح .109
((( الرعاية.117 :

((( املصدر نفسه.115 :
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زيادة نجد الوصف هلا لقلة الكلفة ،قال ابن كامل باشا(( :وإنام اختصت احلروف العرشة بالزيادة

دون غريها ؛ ّ
ألن أوىل احلروف بالزيادة حروف املد واللني ؛ ألهنا أخف ،وأقلها كلفة لكثرة دورها
يف الكالم واعتياد األلسنة هلا ،وأما قول النحاة الواو والياء ثقيلتان فبالنسبة إىل األلف ،وأما السبعة
الباقية فشبهت هبا ،أو مشبهة باملشبهة هبا ،فاهلمزة تشبه األلف يف املخرج وتنقلب إىل حرف اللني

عند التخفيف))(.)1

ففي هذا النص تتضح لنا األمور اآلتية:

 .1تعليل اخلفة لقلة الكلفة ،والكلفة غاية نطقية حتدثها أعضاء النطق من كمية اهلواء اخلارج

من الرئتني ،أو كام عرب عنها من الصدر( )2وعملية املشاركة ألعضاء النطق إلنتاج هذا اهلواء اخلارج
صوتا ،وهذا املفهوم يمنع املالزمة بني القوة النطقية (اجلهد والكلفة) مع القوة السمعية ،ولذا

نجد ابن جني (ت 392هـ) ينعت أصوات العلة بأقوى حاالهتا بالضعف ((ولو مل يعلم متكن

هذه احلروف يف الضعف إال بتسميتهم إ ّياها حروف العلة لكان كافيا ،وذلك أهنا يف أقوى أحواهلا
ضعيفة))(.)3

نجد ابن كامل باشا يصفها يف موضع آخر (أي حروف اللني) بأنهّ ا ال تنامز بالكلفة وضغط

اللسان إذ يقول عن الواو والياء ((تسمى كل واحد منهام حرف لني أيضا ملا فيهام من اللني التساع

خمرجهام ؛ ألهنام خترجان يف لني من غري خشونة عىل اللسان))(.)4

وعدم وجود اخلشونة عىل اللسان إيامء إىل عدم الكلفة ؛ ّ
ألن اللسان إن مل يكن له نصيب مع

كمية اهلواء اخلارج مع الصدر ق ّلت الكلفة والقوة يف اجلهد العضيل.

اتساعا من غريها وهي
وهذه األصوات (األلف ،الواو ،والياء) هي كام وصفها سيبويه أكثر
ً

حيز هلا
أصوات هوائية متسعة خمارجها هلواء الصوت ؛ ولذا عدّ ها اخلليل (ت 170هـ) أن ال ّ

()5

((( فالح رشح املراح.61-60 :

((( رشح شافية ابن احلاجب.259/3 :
((( اخلصائص.129/3 :

((( فالح رشح املراح.124 :
((( ينظر العني.57/1 :
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فيصفها سيبويه بقوله(( :وهذه الثالثة أخفى احلروف التساع خمرجها))(.)1

واخلفاء من صفات الضعف ال القوة ،ومع ذلك نجدها أكثر األصوات استعام ً
ال للتنبيه وال

يكاد أسلوب النداء ال يقترص إال عليها ملا هلا من ((قوة إسامع عالية تفوق غريها من أصوات

اللغة))(.)2

أن نكتة قوة اإلسامع تعود إىل مفهوم االتساع يف األصوات ؛ ّ
والذي يبدو ّ
ألن األصوات مجيعها

تتفاوت يف االتساع ،ولو تأملنا قليلاً لوجدنا يف عبارات سيبويه ّ
أن هذا املفهوم مرتسخ عنده ،إذ

اللينة(( :وهي الواو والياء؛ ّ
ألن مخُ ْ َرجهام َي ّتسع هلواء
قاس مجيع األصوات به يقول يف األصوات ّ
الصوت أشدّ من اتّساع غريمها))( ،)3فاتساع الواو والياء يف خمرجهام أشدّ من باقي احلروف فهو
حرف اتسع ِ
ِ
ٌ
هلواء
ُيتبع كالمه عن احلرف اهلاوي وهو األلف ،فيقول فيه ((وهو
الصوت مخُ ْ َر ُجه أشدّ
من اتساع مخُ ْ َرج الياء والواو))(.)4

فاالتساع يف املخرج صفة تتفاوت فيها األصوات مجيعا ؛ ولذا نجد ابن كامل باشا قد أضاف

مفهوم االتساع إىل األصوات املجهورة فقال(( :وسبب ارتفاع الصوت هبا كوهنا حرو ًفا اتسعت
()5
ينم عن التفاته ملفهوم قوة اإلسامع املتأتية من
وقوي االعتامد يف موضعها)) ولعل قوله (اتسعت) ّ

ينم ،لكن مفهوم سيبويه يف االتساع جيرنا إىل التفاته أن وضوح وقوة اإلسامع
مفهوم االتساع ،أو ال ّ
متأتية من مفهوم االتساع.

ّ .2
إن وجود التفاوت يف صفات األصوات بني وجود صفات قوة وصفات ضعف يف الصوت

ذاته ،وكذا عدم وجود كلفة يف بعضها ال يدل عىل أن الصفة ذاتية يف الصوت عىل نحو ما أشار إليه

مكي بن أيب طالب ((أنهّ ا طبائع يف احلروف خلقها اهلل)) (.)6
((( الكتاب.436/4 :

((( مفهوم القوة والضعف يف أصوات العربية.96 :
((( الكتاب.435/4 :

((( املصدر نفسه 435/4 :و .436
((( فالح رشح املراح.109 :
((( الرعاية.115 :
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فعب عنها اخلليل أنهّ ا ((من أقىص
ولكن قد يفهم من اهلمزة الصفة الذاتية لقوهتا التي تتميز هبا ،رّ

()1
وعرفها سيبويه ((نربة يف الصدر خترج باجتهاد ،وهي أبعد احلروف
احللق مهتوته مضغوطة)) ّ ،

كالتهوع))(.)2
خمرجا فثقل عليهم ذلك ؛ ألنه
ّ

ولذا ع ّلل ابن كامل باشا قوة اهلمزة (لقوة عريكتها)(( ،أي لقوة طبيعة اهلمزة))( ،)3ومع ذلك

يمكن ختفيف اهلمزة وال تبقى حمافظة عىل هذه الطبيعة ،ألنهّ ا تكون بني بني ؛ ولذا كان تعليل قوهتا

ّ
((أن اهلمزة مل تكن متحركة بحركة غريها فيها منطوقة مفردة وبذاهتا ألهنا بني بني فيقسم نطقها بني
األلف أو الواو أو الياء))(.)4

مر ّ
فإن األصوات املجهورة تكتسب قوهتا من كمية اهلواء اخلارج ال من قوة اإلسامع
ويف ضوء ما ّ

أو الوضوح السمعي ،بل إن الوضوح السمعي صفة مالزمة ال حمدثة لقوة الصوت ،لذا نجد أنفسنا

ميز بني األصوات املجهورة ّ
ّ
أن أصواهتا خترج من
أمام رأي
الريض (ت  686هـ) آخذين به حني ّ
الصدر واملهموسة خترج أصواهتا من الفم وهو ما ُع ّلل بقوة االندفاع (.)5

فمفهوم خروج األصوات املجهورة من الصدر ووصفها بقوة االندفاع هو ما يفرس تفاوت
االتساع فيام بني األصوات ،ألن يف بعضها (وهو الغالب) يكون للسان ٌ
حظ يف حتديد صفاهتا

فتنسب إليها الصفات األخر غري اجلهرّ ،
ألن اللسان ال يرجع إليه حتديد صفة اجلهر واهلمس بل
صفات القوة والضعف من الشدة والرخاوة والصفري وغريها ولذا نجد انتفاء الكلفة عن اللسان يف

أصوات اللني ((إذ ال يعتمد اللسان عند النطق هبا عىل موضع من الفم))(.)6

ويف ضوء الوضوح السمعي ذهب بعض املحدثني إىل ّ
أن األصوات املجهورة ال يتم نطقها
الصحيح إ ّ
ال بارتفاع الصوت فـ ((الدال والزاي مثال ال يمكن نطقها الواضح املتميز بصوت

((( العني.52/1 :

((( الكتاب.548/3 :

((( فالح رشح املراح.120 :
((( املصدر نفسه.

((( رشح الريض 258/2 :و  ،259وينظر األصوات اللغوية.55 :
((( الرعاية.127 :
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خفيض فإذا حاول اإلنسان نطق الدال بصوت خفيض فإنه ال يستطيع نطقها دالاً بل هي تاء))(،)1
ذلك كله يعود إىل كمية اهلواء اخلارجة من الصدر ؛ ّ
ألن الدال جمهورة خمرجها من الصدر ،والتاء
مهموسة خمرجها من الفم.

ويمكن توجيه القول يف تدخل الوترين الصوتيني يف قوة األصوات من جهة السمع عىل ما

ذهب إليه الدكتور خليل العطية ،بأنّه قوة وضوح سمعي ((فاألصوات املجهورة أكثر وضوحا يف

السمع بسبب ذلك التفخيم الذي حيدثه الوتران الصوتيان))(.)2

فاجلهر صفة للقوة متأتية من كمية اهلواء اخلارجة من الصدر فمن األصوات ما ختلص قوهتا هبا

ومنها ما تقوى هبا وباعرتاضات أعضاء النطق وبخاصة اللسان فتتعدد الصفات وتتفاوت عىل ذلك
فتظل املجهورة قوية حتى لو مل يبق إال هذه الصفة وهذا ظاهر يف ترجيح قوة صوت عىل آخر فمث ً
ال:
رخو – مستعلٍ – ّ
مفخم.
العني:
ٌ
جمهور – ٌ

رخو – مستعلٍ – ّ
مفخم.
اخلاء :مهموس – ٌ

فالعني أقوى من اخلاء جلهريتها.

مر فاجلهر صفة للقوة والوضوح السمعي مالزم له ؛ ألنه مصدر القوة فمصدرها
ويف ضوء ما ّ

خروجها من الصدر ال الفم  .أ ّما اهلمس فأوضح ابن كامل باشا صفته بقوله ...(( :وإنّام سميت

تسمع إال
مهموسة ؛ ألن الصوت هبا ضعيف إذ اهلمس هو الصوت اخلفي قال اهلل تعاىل «فال
ُ

مهسا»))(.)3

وما الحظناه يف تفصيل اجلهر نلحظه يف اهلمس من الوضوح السمعي والعملية النطقية من

كمية اهلواء ،واشرتاك أعضاء النطق لكن اهلمس ضعيف يف مقابل اجلهر ،ولو مل يبق إال اهلمس يف
الصوت ّ
لدل عىل ضعفه كالذي الحظناه يف صويت (العني واخلاء) .
وظاهر القول ّ
أن داللة اجلهر عىل الصوت املرتفع ،واهلمس عىل الصوت اخلفي أو املنخفض

((( مدخل إىل علم اللغة.52 :

((( دالالت أصوات اللني يف العربية.41 :

((( فالح رشح املراح ،108 :والنص القرآين من اآلية  108سورة طه.
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أخذت من املعنى املعجمي ،فالصوت املجهور ،أي العايل ( ،)1أ ّما املهموس ((يدل عىل خفاء صوت
ِ
اخلفي))(.)2
س ،منه ا َهل ْمس :الصوت
وح ّ
ّ
ورد يف معجم العني ما يفرس اهلمس صوتيا كعملية نطقية توضح الدّ قة يف معناه فاهلمس ِ
س
((ح ُ
الصوت يف الفم مما ال ارشاب له من صوت الصدر ،وال جهارة يف النطق لكنه كالم مهموس يف

الفم كالسرّ ))(.)3
أن الريض االسرتاباذي قد أفاد منه يف تعريف األصوات املجهورة ّ
وظاهر هذا التعريف ّ
أن
علو
أصواهتا من الصدر واملهموسة من الفم ،وتكشف هذه النصوص عن ماهية اجلهر هو ّ
وأن اهلمس الصوت املنخفض أو اخلفي ،وهل ّ
وارتفاع يف الصوتّ ،
أن هذا اخلفاء واالنخفاض
يف الصوت مالزم خلفة أعضاء النطق ،فكلام كانت األصوات مهموسة فال كلفة وال جهد يوازي

خفض الصوت ،وهل خفض الصوت هو عدم االستطاعة يف رفع الصوت ،أو أن ارتفاع الصوت

أو خفضه يراد به درجة الوضوح السمعي ،وهذا ما دفع بعض الباحثني املحدثني يرتكز فهمه يف
منحيني:

 -1الصوت املجهور ال يمكن خفضه ولو أخفض لظهر صو ًتا آخر.

ّ -2
أن االرتفاع واالنخفاض يراد به الوضوح السمعي فيكون مفهوم القوة والضعف يف

منحنيني:

عب بعضهم ،وسيتضح بالبحث.
القوة هي الوضوح السمعي والضعف هو املشوش كام رّ
القوة االرتفاع والضعف االنخفاض يف الصوت.

فام جاء يف النقطة األوىل من عدم إمكان خفض الصوت املجهور ،ولو خفض لظهر صو ًتا
آخر مثل الطاء إذا خفض هبا الصوت ،ومل تظهر بصوت ٍ
عال نسب ًيا لظهرت تاء ،وهذا ما أوضحه
الدكتور حممود فهمي حجازي (.)4

((( ينظر خمترص معجم العني ،269/1 :ومعجم مقاييس اللغة.487/1 :
((( معجم مقاييس اللغة.66/6 :

((( خمترص معجم العني.322/4 :
((( مدخل إىل علم اللغة.52 :
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ولكن ذلك مردود ؛ ألن إرادة عدم إمكان خفض الصوت فيه مع تكراره وهذا ما أوضحه

وفصل فيه القول الدكتور حسام النعيمي (.)1
سيبويهّ ،
وأوضح القول وأكثره قبولاً عندما نقول ّ
إن املراد بقوة الصوت مع جهره هو إرادة الوضوح
السمعي إذ أن ملفهوم االتساع ما حيقق هذا الوضوح وكل ذلك يعود إىل إتساع ما يسمى بحجرة

الفم أو حجرة الرنني فتضيق هذه احلجرة أو توسع فإن ((هناك جمموعة من العوامل التي تعمل عىل

إنقاص طاقة اهلواء وتؤثر يف مدى قوة الوضوح السمعي))(.)2

وهذه العوامل هي عوامل إلرشاك أعضاء النطق يف إنتاج الصوت ومنها االحتكاك للسان يف

طرفه ،وإطباقه مع احلنك وانحرافه ،فهي عوامل تؤثر يف قوة الصوت.

ويف ضوء هذا فقد يكون الصوت شديدا ولكن ال يكون واضحا سمعيا مثل التاء مع شدهتا،

فهي أقل وضوحا من الزاي مع كوهنا غري شديدة ،وهذا راجع إىل االتساع يف حجرة الفم أو حجرة

الرنني (.)3

وكل ذلك يرجع إىل إنقاص الطاقة من اهلواء أو الكمية اخلارجة مع اتساع حجرة الفم فالتاء
مع شدهتا التِساع فيها حلجرة الفم ،فهي أقل طاقة الستيعاب كمية اهلواء ومع ذلك تعرتضه عوامل
تعمل عىل إنقاص طاقة اهلواء فيقل معه الوضوح السمعي وهذا املعيار له أثره يف متييز األصوات

املتوسطة.

*

*

*

((( ينظر الكتاب ،434/4 :وأصوات العربية بني التحول والثبات 27 :و .28
((( األصوات اللغوية.169 :

((( ينظر املصدر نفسه.179-170 :
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املبحث الثالث
تطبيق مفهوم القوة وال�ضعف
يف الظواهر ال�صوتية
من الظواهر الصوتية اإلدغام واإلعالل واإلبدال ،وهذه الظواهر وإن كان يراعى فيها مفاهيم

الرجوع إىل األصل وغرض اخلفة ،وحتقيق التجانس أو االنسجام الصويت ،لكن مفهوم القوة
والضعف ال يغيب عنها فهو السبب الذي يسوغ إحداث اإلدغام واإلعالل واإلبدال.

ما نعرضه يف هذا املبحث هو ظاهرة اإلدغام وما مدى مراعاة مفهوم القوة والضعف فيها.

وقبل اإلشارة إىل بعض مواضع التطبيق يف مظاهر اإلدغام نشري إىل بعض األمور التي يرتكز

عليها أساس البحث:

 .1اإلدغام إبدال حرف مكان حرف آخر وإدخال املبدل يف املبدل منه ،فام هو الصوت الذي

ُيبدل ويدخل يف اآلخر هل هو األقوى أو األضعف ؟

 .2هل اإلدغام حاصل لقوة األصوات فيكون طلب اخلفة يف حتويلها إىل أصوات خفيفة يف

نطقها؟

 .3إذا كان الغرض من اإلدغام هو االنسجام الصويت فهل طلب اخلفة لذات احلرف أو للسلسلة

الكالمية.

ال بدّ من أن اإلدغام حاصل حني يكون هناك صوت ضعيف واآلخر قوي فـ ((يؤثر صوت يف

آخرّ ،
فإن األضعف بموقعه وبصفاته أو بامتداده النطقي هو الذي يكون عرضه للتأثري باآلخر))(.)1
وعىل مبدأ القوة والضعف يف األصوات قامت ظاهرة اإلدغام وهي يف غالبها قائمة عىل التغليب

لألقوى مع موقعه وهو املتأخر فيجتمع يف اإلدغام مبدءان للتغليب األقوى لصفته وموقعه ،وهذا ما
نلحظه مثال يف تاء االفتعال ((لضعف استدعاء املقدم الذي هو التاء (املؤخر) الذي هو عني الفعل

((( دراسة الصوت اللغوي.319 :
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ومعنى اقتضائه املؤخر أن يقتيض جعله مثل نفسه بقلبه إليه ،وإنّام ضعف استدعاء التاء املتقدمة

العني املتأخرة ؛ ّ
ألن العني التاء زائدة والعني أصلية واألصيل قوي والزائد ضعيف فلو جعل العني
املتأخرة تاء يصري القوي ضعيف ًا وهو ضعيف ولو جعل التاء عين ًا يصري الضعيف قوي ًا وهو قوي

وليس جعل الضعيف قوي ًا جعل اخلفيف ثقي ً
ال))(.)1

وهذا يوضح ضعف الصوت من جهة موقعه ،وكذا من جهة األصالة والزيادة ومع ذلك يضم

إليها اجلانب النطقي من حيث القوة والضعف وهو جانب صويت إذ يكون الغرض ((بقلب تاء
االفتعال إىل ما بعدها للتجانس))(.)2

واجلانب الصويت اآلخر يف قول ابن كامل باشا ((وليس جعل الضعيف قوي ًا جعل اخلفيف

ثقيال))( ،)3واخلفة والثقل يعودان إىل التجانس الصويت يف الكلمة ال للحروف ذاهتا ؛ ألن الثقل ال
يولد التجانس بني أصوات الكلمة .وهذا الثقل وعدم التجانس قد ال يعود لقوة األصوات بل يعود
للتنقالت الصوتية بني االستعالء والتسفل وهذا ما حيدث به الثقل فـ ((إذا وقعت تاء االفتعال بعد

ثالثة أحرف وهي الدال والذال والزاي تقلب داال مهملة ؛ ألن هذه احلروف الثالثة جمهورة والتاء
حرف مهموس وبني املهموس واملجهور تضاد واجلمع بني املتضادين ثقيل فأراد التجانس بينهام
وأبدلوا من خمرج التاء حرفا جمهورا وهو الدال املهملة))(.)4

فإبدال املهموس باملجهور هو إبدال األقوى وإدغامه فيه ،كام أن التاء يف موقعها متقدمة والقوة

للموقع املتأخر ((فاملوقع القوي هو الرشط األسايس للتأثري ،ونعني بقوة املوقع :أن يكون الصوت
متلوا بحركة غري قابلة للسقوط ،أما لكوهنا طويلة ،وإما ألن حركة سابقة عليها سقطت فامتنع

اسقاط األخرى ،ألنهّ ا تزداد تشبثا بموقعها ،ومتنح الصوت قبلها قوة موقعية ،يفرض هبا تأثريه عىل
الصوت السابق عليه غري ذي احلركة))(.)5

((( فالح رشح املراح.116 :
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.

((( املصدر نفسه.108 :

((( املنهج الصويت للبنية العربية.208 :
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فتعاور عىل إدغام املتقدم يف املتأخر قوة الصوت وموقعها وقد خترم هذه القاعدة فال يعني املوقع

عىل إدغام املتقدم يف املتأخر بل بالعكس مع أن املتقدم مهموس واملتأخر جمهور ((فإنك تدغم الغني

يف اخلاء الشرتاكهام يف الرخاوة وأنّه ليس بينهام إال اهلمس واجلهر ،فتقول «اصبخلف ًا» يف قولك:

«اصبغ خلف ًا» ...وتدغم اخلاء يف الغني فتقول :اسلغّ ن ََمك تُريد :اسلخ غنمك))(. )1

فادغم عىل غري قاعدته من املوقع والقوة فادغم املجهور يف املهموس فإذا جاز اإلدغام يف

األصوات املميزة القوية والضعيفة مل جيز ذلك يف األصوات املحسنة لذهاب فضيلة هذه الصفات،

كام أشار ابن كامل باشا إال أن يكون من صنف صفته ((كالغ ّنة واملدة واخلفة وغري ذلك فيجب
حمافظتها فلو أدغم حرف ذو فضيلة يف حرف ليس فيه تلك الفضيلة فاتت فضيلة احلرف األول

بسبب اإلدغام وكانت ردية وأما إذا أدغم يف مثله جاز لعدم فوات الفضيلة))(.)2

وقد ال تكون املحافظة عىل فضيلة الصوت بل عىل اجلهر يف الصوت وهي صفة مميزة ،ففي
إدغام التاء يف الدال بد ً
ال من إدغام الدال يف التاء وذلك ؛ ألهنم كرهوا أن يذهب منه اجلهر فجعلوا

يف موضع التاء حرفا من موضعها جمهورا وهو الدال ؛ ألن احلرف الذي قبلها جمهور ومل جيعلوا

الطاء؛ ألن الطاء مع اجلهر مطبقة (.)3

واملحافظة عىل اجلهرية مع مراعاة صوت اجلهر الذي قبله هو لتحقيق االنسجام الصويت ؛ ألنه

أرادة املحافظة عىل القوة يف الصوت كون اجلهر صفة للقوة ،وقد يعود تقديم الصوتني املجهورين
لقوة املتكلم نفسه فـ ((إهنم إنام يقدمون األثقل ويؤخرون األخف من ِق َبل ّ
أن املتكلم يف أول نطقه

أقوى نفسا وأظهر نشاطا فقدم أثقل احلرفني))(.)4

وإن كان ظاهر الكالم بعيدا عن مفهوم الغرض من اإلدغام لكنه إرجاع إىل مفهوم القوة

وارتباطها باألصوات إذ أن الغرض من اإلدغام ((اقتصار اجلهد العضيل وجتنب العمليات النطقية
التي يمكن االستغناء عنها وكذلك جتنب النطق بحرف واحد مرتني وهذا فيه ثقل اللسان فلجأت

((( املقتضب ،344/1 :وينظر فالح رشح املراح.107 :
((( فالح رشح املراح.110 :

((( معاين القرآن للفراء ،107/3 :ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج ،71/5 :ومشكل إعراب القرآن.648 :
((( اخلصائص.55/1 :
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العربية إىل اإلدغام من أجل اخلفة التي هي جزء من االنسجام الصويت))(.)1

ويرجع ابن كامل باشا اإلدغام إىل هذا االنسجام ملا يتعلق بخفة النطق إذا ((الع ّلة يف وجوبه أنك

إذا قلت مدّ ونطقت باحلرفني دفعة واحدة كان أخف من قولك مدد بإظهار احلرفني ...وألن زمان

احلركة باحلرف املدغم أقل من زمان احلركة باحلرفني املظهرين))(.)2

وبالنظر إىل أن اإلدغام قائم عىل مفهوم االنسجام الصويت فإن مفهوم تغليب القوة حيدث

سهولة نطقية يف السلسلة الكالمية ال أنّه حيدث سهولة أو تغيريا يف نطق احلروف لذاهتا فهو ال
يغري من صفات األصوات من يشء ألن اإلدغام يفقد أحد الصوتني املتجاورين ((ملمح ًا أو كثر
من مالحمه ليتالءم مع ملمح أو أكثر من مالمح الصوت اآلخر))( ،)3فاإلدغام يف ضوء هذا ((ينقل

األضعف إىل األقوى))(.)4

ويف ضوء هذه القاعدة (نقل األضعف إىل األقوى) فإن اإلدغام يكون بإدغام املهموس باملجهور

وليس العكس ((إذ حقيقة اإلدغام ينايف إبقاء األول عىل حال خيالف الثاين يف احلقيقة))(.)5

فال يدغم جمهور يف مهموس إال مواضع من املفردات ،ويف مقابل هذا يدغم املجهور يف املجهور

ويف هذه احلالة من اإلدغام يقوم اإلدغام عىل مفهوم تغليب التفاوت بني عدد الصفات التي يتصف

هبا الصوت.

ويف إدغام املجهور يف املجهور ّ
فإن يف بعضه قد ينعدم مفهوم القوة ويكون قرب املخرج له

األثر يف حصول اإلدغام بني الالم والراء يكون ((لقرب املخرجني؛ وألن فيهام انحرافا نحو الالم
سواء ،وليس بني مخُ ْ َرجيهام مخُ ْ َر ٌج
وج ْري الصوت
وقار َب ْتها يف َط َرف اللسان ،ومها يف الشدة َ
ٌ
قليالَ ،

()6
ّ
تقو عليها الالم
واإلدغام أحسن))
ولعل يف صفة التكرار للراء ما يغ ّلبها لقوهتا عىل الالم فلم َ

((( أثر االنسجام الصويت يف البنية العربية.210 :
((( فالح رشح املراح.99 :

((( القراءات القرآنية بني العربية واألصوات اللغوية.151 :
((( مفهوم القوة والضعف يف أصوات العربية.135 :
((( فالح رشح املراح.107 :
((( الكتاب.452/4 :
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فتدغم هبا وال حيدث العكس.

وإذا انعدم قرب املخرج وكان احلرفان من خمرج واحد فال إدغام ؛ ّ
ألن اإلدغام حتول الصوت

املدغم إىل صفة الصوت املدغم فيه ؛ ألهنام يف األصل من رفعة واحدة وغرض اإلدغام النطق برفعة

يقو الصوت املجهور اآلخر
بدل الرفعتني وقد ال حيصل اإلدغام بني جمهورين لفضيلة الصوت فلم َ

مع تفاوت قوة الصفة له وفسرّ سيبويه فضيلة الصوت بأهنا مانعة من اإلدغام ،بينام نجد ابن كامل
باشا فسرّ ذلك للمحافظة عىل فضيلة الصوت من دون أن يرجع ّ
أن عدم اإلدغام سببه قوة فضيلة
الصوت قال سيبويه(( :وال تدغم الياء وإن كان قبلها فتحة ،وال الواو وإن كان قبلها فتحة مع يشء
تقو عليهام اجليم والباء))(.)1
من املقاربة ؛ ألن فيها لينا ومدا فلم َ

وإن كان الظاهر مما يمكن قوله ّ
إن اجليم والياء متحدي املخرج ،وكذا الواو والباء .ولكن

سيبويه علل عدم اإلدغام للمد واللني يف الواو والياء.

*

((( املصدر نفسه.446/4 :
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اخلامتة
يمكن اخلروج إىل بعض النتائج التي تناسب مفهوم القوة والضعف من دون حرصها بإشارات

ابن كامل باشا .فيمكن اإلشارة إىل ما يأيت:

 .1إن مفهوم القوة والضعف يف اجلهر واهلمس كان يف مطابقته هلام أن حمُ ل اجلهر واهلمس عىل

الداللة املعجمة عىل أن اجلهر الصوت القوي واهلمس الصوت اخلفي أو الضعيف .فضال عن

الصفات األخرى مثل الرخوة .ومن جهة أخرى فإن مطابقة القوة والضعف لألصوات العربية
مأخوذة من عملية النطق املصاحبة للضغط يف أعضاء النطق من اللسان واحلنك وال خيفى أثر

الوترين الصوتيني واإلشارة املعجمية هي إشارة ابن كامل باشا.

 .2عىل أساس القوة والضعف فإن أي صوت مهموس ال يطلق عليه صوت قوي مهام

اجتمعت فيه صفات قوة ؛ ألنه ال مالزمة يف اجتامع صفات القوة مع الصوت املجهور أو الذي له

درجة وضوح أعىل ،وكذا يف األصوات الضعيفة ويف ضوء هذا يمكن أن تقسم األصوات إىل قوية
حمضة وغري حمضة واألصوات غري املحضة ما اجتمعت فيها صفات قوة وصفات ضعف والصفات

املحضة ما اجتمعت فيها صفات قوة فقط أو ضعف فقط.

 .3التغليب هو العنرص األساس يف حتديد نوع الصفة من القوة أو الضعف فتجتمع يف الصوت

القوي صفة ضعف ،وجتتمع يف الصوت الضعيف صفة قوة.

 .4مبدأ الوضوح السمعي يرجع إىل ميزة رئيسة ،وهي االتساع حلجرة الفم أو ما يسمى احلجرة

الرنينية فتكون املعادلة :كلام اتسع للصوت حجرة الفم كان الصوت أوضحها ؛ ولذا كانت أصوات
العلة أوضح األصوات .

.5ال مالزمة بني القوة النطقية والقوة السمعية ؛ ّ
ألن مفهوم الوضوح السمعي أو القوة السمعية

لتكون بكاملها الصوت ؛ ولذا تعود قوة األصوات
يعود إىل توظيف كمية اهلواء اخلارجة من الرئتني ّ

املجهورة أن أصواهتا من الصدر وضعف املهموسة ّ
أن أصواهتا من الفم.
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م�صادر البحث ومراجعه
بعد القر�آن الكرمي
 .1أثر االنسجام الصويت يف البنية اللغوية يف القرآن الكريم ،د .فدوى حممد حسان ،ط/األوىل ،عامل
الكتب احلديث1432 ،هـ 2011 -م.

 .2األصوات اللغوية ،د .سمري إستيتية ،ط /األوىل ،دار وائل للنرش ،عامن ،األردن 2003 ،م.

 .3أصوات العربية بني التحول والثبات ،د .حسام سعيد النعيمي ،سلسلة بيت احلكمة ،جامعة
بغداد.

البغدادي ت  316هـ ،حتقيق د.
النحوي
الرساج
ّ
ّ
 .4األصول يف النحو ،أليب بكر حممد بن سهل بن ّ
عبد احلسني الفتيل ،ط ،2مؤسسة الرسالة  1987م.

 .5اخلصائص ،أليب الفتح عثامن بن ج ّني ت  ،392حتقيق عيل ذو الفقار ،ط ،1/دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت ،لبنان1408 ،هـ  1988 -م.

اجلزري املتوىف ت  833هـ ،حتقيق غانم
 .6التمهيد يف علم التجويد لشمس الدين أيب اخلري حممد بن
ّ
قدوري احلمد ،ط /األوىل ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان  1421هـ  2001 -م.

األزهري ،ت  370هـ ،حتقيق عبد السالم هارون ،الدار
 .7هتذيب اللغة أليب منصور حممد بن أمحد
ّ
املرصية للتأليف والرتمجة ،مطابع سجل العرب( ،د ،ت).

 .8الدراسات الصوتية عند علامء التجويد ،د .غانم قدوري احلمد ،دار عامر ،ط /الثانية 1428 /
هـ  2007 -م.

 .9دراسة الصوت اللغوي ،د .أمحد خمتار عمر ،عامل الكتب 1418 ،هـ  1997 -م.

 .10دالالت أصوات اللني يف العربية ،د .كوليزار كاكل عزيز ،ط /األوىل 2009 ،م.

 .11الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة ،أليب حممد مكي بن أيب طالب القييس (ت 437
هـ) ،حتقيق د .امحد حسن فرحات ،دار عامر ،ط/الثالثة ،األردن 1417 ،هـ  1996 -م.

جني ،ت  392هـ ،حتقيق د .حسن هنداوي ،ط/
 .12رس صناعة اإلعراب أليب الفتح عثامن بن ّ
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الثانية ،دار القلم ،دمشق1413 ،هـ 1993 -م.

 .13شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،أليب الفالح عبد احلسني ابن العامد احلنبيل ت  1089هـ،
دار إحياء الرتاث العريب بريوت.

 .14رشح شافية ابن احلاجب لريض الدين االسرتاباذي ت  686هـ ،حتقيق حممد الزفزاف ،دار
الكتب العلمية بريوت.

املفصل للزخمرشي ،ملوفق الدين بن يعيش (ت  643هـ) ،دار الكتب العلمية – بريوت
 .15رشح ّ
لبنان ،ط /األوىل 1422هـ 2001 /م.

للمرادي ت  479هـ ،حتقيق د .عبد اهلادي الفض ّ
يل،
 .16رشح الواضحة يف جتويد سورة الفاحتة،
ّ
دار القلم ،بريوت.

 .17الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،أليب إسامعيل بن محاد اجلوهري ت  393هـ ،حتقيق أمحد
عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني ،بريوت – لبنان ،ط 1990 ،4م.

الغامدي ،مكتبة التوبة ،ط األوىل  2000م.
 .18الصوتيات العربية ،د .منصور حممد
ّ

 .19علم األصوات اللغوية ،د .مناف مهدي املوسوي ،ط /الثالثة ،دار الكتب العلمية ،بغداد،
 1419هـ  2007 -م.

السامرائي،
املخزومي ،وإبراهيم
الفراهيدي ت  170هـ ،حتقيق مهدي
 .20العني للخليل بن أمحد
ّ
ّ
ّ

دار الرشيد للنرش ،طبع بمطابع الرسالة ،الكويت 1400 ،هـ  1918 -م.

 .21فالح رشح املراح ،البن كامل شمس الدين أمحد بن سليامن بن كامل باشا ،ت  940هـ( ،د.ت).
 .22يف البحث الصويت عند العرب ،د .خليل إبراهيم عطية ،منشورات دار اجلاحظ ،بغداد  1983م.
 .23القراءات القرآنية بني العربية واألصول اللغوية ،د .سمري رشيف إستيتية ،ط /األوىل ،عامل
الكتب احلديث 2007 ،م.

 .24الكتاب ،أليب برش عمرو بن عثامن بن قنرب ،ت  180هـ ،حتقيق عبد السالم هارون ،ط،5/
اخلانجي ،القاهرة 1408 ،هـ  1988 -م.

مكرم املعروف بابن منظور ،ت  711هـ ،ط /الثالثة ،دار صادر،
 .25لسان العرب ،ملحمد بن ّ
بريوت1994 ،م.
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 .26اللغة العربية معناها ومبناها ،د .متام حسان ،ط /الرابعة ،عامل الكتب ،القاهرة 1425 ،هـ -
 2004م.

هنداوي ،ط  /األوىل،
للزبيدي ،حتقيق عبد احلميد
 .27خمترص العني مرتب عىل حروف املعجم،
ّ
ّ
دار الكتب العلمية ،بريوت 1424 ،هـ  2003 -م.

 .28مدخل إىل علم اللغة ،د .حممود فهمي حجازي ،دار قباء للطباعة والنرش ،القاهرة.

 .29مرشد القارئ إىل حتقيق معامل املقارئ ،أليب األصبغ عبد العزيز بن عيل بن حممد األشبي ّ
يل (ابن

الطحان) ت بعد  561هـ حتقيق د .حاتم صالح الضامن ،مكتبة التابعني ،القاهرة ط 2007 .1م.

السواس ،دار الياممة،
 .30مشكل إعراب القرآن ،مكي بن أيب طالب
القييس ،حتقيق ياسني حممد ّ
ّ
دمشق – بريوت ،ط 2000 , 2م.

 .31املقتضب ،أليب العباس حممد بن يزيد املربد ،ت  285هـ ،حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمه،

عامل الكتب.

 .32معجم مقاييس اللغة ،أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،ت  395هـ ،حتقيق عبد السالم
حممد هارون ،دار اجلبل بريوت1420 ،هـ  1990 -م.

الفراء ،ت  207هـ ،ط /الثالثة ،عامل الكتب ،بريوت1403 ،
 .33معاين القرآن ،أليب زكريا بن زياد ّ
هـ  1983 -م.

الزجاج ت  311هـ ،حتقيق الدكتور عبد
الرسي ّ
 .34معاين القرآن وإعرابه ،أبو إسحاق إبراهيم بن ّ
شلبي ،دار احلديث ،القاهرة  2004م.
اجلليل عبده ّ

اجلبوري ،دار الكتب العلمية،
 .35مفهوم القوة والضعف يف أصوات العربية ،د .حممد حييى سامل
ّ
ط /األوىل ،بريوت ،لبنان2006 ،م –  1427هـ.

 .36املنهج الصويت للبنية العربية ،مؤسسة الرسالة 1400 ،هـ 1980 -م.

 .37املوضح يف التجويد ،عبد الوهاب بن حممد القرطبي (ت461هـ) حتقيق د .غانم قدوري
احلمد ،دار عماّ ر – عامن االردن .ط 2000 .1م.

 .38هدية العارفني يف أسامء املؤلفني وآثار املصنفني ،إلسامعيل باشا البغدادي ت  1339هـ ،دار
إحياء الرتاث العريب بريوت – لبنان د ت.
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