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الملخص:
يتضمن هذا البحث ،مناقشة أحكام فونيمات اللغة العربية الخاصة بأصوات القلقلة في القرآن الكريم ،وهي ظاهرة
خاصة عند ترتيل كالم اهلل عز وجل ،فقام البحث بتعريف هذه الظاهرة ،وأسباب حدوثها ،وكيف ناقشها علماؤنا
القدماء ،ثم قام البحث ،بتعليل هذه الظاهرة ،من منظور علم األصوات الحديث ،متخذاً سورة البقرة ،بوصفها أكبر
سورة في القرآن الكريم ،نموذجاً تطبيقياً.
لقد اقتضت أسس البحث العلمي ،في مثل هذا النوع من األبحاث ،اتباع أسس المنهج الوصفي ،واستخدام طرقه
العلمية ،حتى تكون النتائج أكثر شمولية ،وأفضل تعليالً .وختم البحث بملحق الجداول اإلحصائية.
كلمات مفتاحية :الفونيم ،القلقلة ،التجويد.

The Phenomenon of Anxiety in the Lesson of Heritage in the Light of the Modern Voice
Lesson Applied Study on Surat Al Baqarah
Abstract

This research includes a discussion of terms of Al-Qalqalah in the Holy Quran, which is a
special phenomenon while reading the words of God Almighty, and the reasons of arising
this phonetic phenomenon considering Al-Baqarah chapter as an example. The
foundations in such scientific research have been to follow the descriptive approach and
its scientific principles so the results will be more comprehensive and more reasonable.
The research was ended with the appendix of statistical tables.
Keywords: Phoneme, Qalqalah and Tajwid.
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المقدمة:

عد ىذا البحث ،دراسة صكتية لظاىرة لغكية ،تعرؼ بظاىرة القمقمة ،التي تي َّ
يي ُّ
ؤدل عند قراءة أبمغ نص عرفتو البشرية ،إنو
القرآف الكريـ ،كىك يعالج ،فكنيمات تمؾ الظاىرة المتمثمة بالفكنيمات التي جمعيا بعض العمماء ،في عبارة مشيكرة ،ىي" :قطب

جد".
كسيقكـ الباحث ،بتفسير ىذه الظاىرة الصكتية ،كيبيف سبب التزاـ قراء القرآف الكريـ بيا ،متكئان عمى الدرس الصكتي القديـ،

كمستفيدان مف نتائج الدرس الصكتي الحديث.

جاءت ىذه الدراسة مرتكزة عمى جانبيف ،ىما :الجانب النظرم ،كالجانب التطبيقي؛ كذلؾ بيدؼ معرفة تجميات فكنيمات

القمقمة ،مف حيث تشكالتيا ،كصكرىا ،كمالمحيا ،مشفكعة بالجداكؿ اإلحصائية ،كالرسـ البياني.

َّ
إف اختيار الباحث ألكبر سكرة في القرآف الكريـ ،كىي سكرة البقرة ،في ىذا البحث ،يعكد إلى الرغبة في الخركج بممحكظات،

ىي أشبو بالنتائج التي يمكف تعميميا عمى القرآف الكريـ كمٌو ،كتقعيدىا ،كيؼ ال؟ كىذه السكرة تحتكم ،كغيرىا مف السكر القرآنية،
عمى فكنيمات العربية كافة ،كتجمياتيا المختمفة.

لقد اقتضت أسس البحث العممي ،في مثؿ ىذا النكع مف األبحاث ،اتباع أسس المنيج الكصفي ،كاستخداـ طرقو العممية،
حتى تككف النتائج أكثر شمكلية ،كأفضؿ تعميالن.
أىميا:

ضـ البحث في نيايتو ،قائمة المصادر كالمراجع ،التي استخدمت في ىذا البحث ،كقبميا تـ إضافة مجمكعة مف الجداكؿ،
َّ

 .1جدكؿ رقـ ( ،)1كفيو الرمكز الكتابية المستخدمة داخؿ البحث.
 .2جدكؿ رقـ ( ،)2كفيو رمكز الكتابة الصكتية المستخدمة داخؿ البحث.
 .3إضافة إلى جداكؿ فكنيمات القمقمة المستخرجة مف سكرة البقرة.

كاهلل تعالى نسأؿ أف يككف ىذا العمؿ ،خالصان لكجيو الكريـ ،راجيف الصكاب فيما ناقشنا ،كعرضنا.
كاهلل كلي التكفيؽ.

أكالن -الفكنيـ:
سجؿ العمماء تعريفات كثيرة جدان لمفكنيـ ،كتختمؼ تمؾ التعريفات بحسب المدرسة المغكية التي تناكؿ دراستو ،كالبحث فيو( ،)1كمف

أبرز تمؾ التعريفات ،ما ذىب إليو ماريك بام ،عندما قاؿ عنو إنو":العمـ الذم يعالج الخصائص الصكتية الكثيقة الصمة بمغة معينة

( )1مف أبرز تمؾ المدارس:

أ) المدرسة النفسيةُّ :
تعد ىذه المدرسة " الفكنيـ صكتان نمكذجي نا ،ييدؼ المتكمـ إلى نطقو ،كلكنو ينحرؼ عف ىذا النمكذج ".
ب) المدرسة الفيزيائية :ييعرؼ ،دانيؿ جكنز ،الذم يي ُّ
عد أبرز منظرم ىذه المدرسة ،الفكنيـ ،بأنو ":أسرة مف األصكات في لغة معينة –
متشابية الخصائص ،كمستعممة بطريقة ال تسمح ألحد أعضائيا أف يقع في كممة في السياؽ الصكتي نفسو الذم يقع فيو اآلخر".

ت) المدرسة الكظيفية :يي ُّ
عد العالـ تركبتسككم ،رائد المدرسة المغكية ،في "براغ" منظر ىذه المدرسة؛ "فيك يرل أف الفكنيمات ىي أصغر
كحدات المغة التي تستطيع – بطريؽ التبادؿ -أف تميز كممة مف كممة أخرل ".لممزيد يينظر:
(أ) عمر ،دراسة الصكت المغكم ( .ص.)175 :

((b)Lyons, New Horizons in Languistics ) p:79.
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مف كجية إحساس المتكمميف ...كاذا كاف مف الممكف أف يشتمؿ الفكنيـ عمى صكت كاحد :فكف ) ( )Phoneأك صكت مكضكعي)
فيك في الكثير األعـ يشتمؿ عمى مجمكعة مف األلفكنات المتشابية ،أك التنكعات الصكتية ( ،)Phonetic Variantsالتي يتكقؼ

استعماؿ كؿ منيا أساسان عمى مكقعو في الكممة ( أكال – كسطا -آخ انر) كعمى األصكات المجاكرة لو"( .)2كىذا التعريؼ ،يضع لنا
أسسان رئيسة لمفكنيـ ،فيك يتحدث عف خصائص الصكت البشرم ،كتنكعاتو المختمفة ،كما يط أر عمى ىذا الصكت مف تغيرات،

كينقسـ الفكنيـ ،إلى قسميف ىما:

 .1الفكنيـ القطعي ) ،)Segmental phonemeكيمكف لنا ،اعطاء تعريؼ جامع لو ،بأنو الكحدة الصكتية التي بكسعيا
السياؽ
كـ ليس بقميؿ مف الصكر الصكتية التي ييحدد مالمحيا،
تغيير المعنى داخؿ التركيب المغكم ،كيندرج في مجالو ٌّ
ي
الصكتي الذم ترد فيو.
 .2الفكنيـ فكؽ ِ
القطعي ) ،(Suprasegmental phonemeيي ُّ
عد ىذا الفكنيـ ،القسـ اآلخر لمفكنكلكجيا ،كىك "مممح صكتي
()3
تتأثر بو كحدات صكتية قد تشتمؿ عمى أكثر مف صامت ،أك حركة في المنطكؽ الكالمي".
ثانيان -القمقمة:

يكحي مصطمح أصكات كممة القمقمة ،بعدـ الثبات ،فاألصؿ المغكم ،ليذه الكممة يرتد إلى الجذر الثالثي (ؽ ؿ ؿ) ،كمف
ً
اب َّ
اض ًطر ً
الش ٍي ًء ىكتى ىحُّرًك ًو"( ،)4ككجد عمماء المغة ،كالتجكيد ،ضالتيـ في ىذا المصطمح ،فكظفكه لمداللة عمى
معاني ى
الق ٍم ىقمىة" ،ش َّدةي ٍ ى
)(5
ً
َّكت ي ٍشتىد ًع ٍند ا ٍل ىكٍقؼ ىعمىٍييىا" كحتى تحافظ ىذه األصكات
أصكات خاصة ،يحدث ،عند النطؽ بيا ساكنةن ،ضغطه كبير؛ "ألىف الص ٍ
"صكيت"( ،)6كأصكات ىذه الظاىرة ،جمعيا بعض العمماء في عبارة مشيكرة ىي:
عمى مالمحيا ،ييسمع عند النطؽ بيا ساكنة،
ه

ب ىج ٍّد"
"قي ٍ
طي
 .1أسباب اىتماـ العمماء القدامى بيذه األصكات:
عد ً
يي ُّ
الحفاظ عمى أكبر قدر ممكف مف مالمح ىذه األصكات كسماتيا ،عند النطؽ بيا كىي ساكنة  -السبب األكؿ الذم دعا
ص ٍك وت يي ٍشبًوي َّ
اج إًلىى ظييي ً
اؿ يس يككنً ًي َّف ًفي
الن ٍب ىرةى ىح ى
ت فىا ٍشتىىب ىي ٍ
ض يعفى ٍ
العمماء القدامى إلى االىتماـ بيا"ً ،ألَّىنيىا إً ىذا ىس ىكىن ٍ
ت بً ىغ ٍي ًرىىا فىىي ٍحتى ي
ت ى
كر ى
()9
طً
اد ًة إًتٍ ىم ًاـ ُّ
الن ٍ
فس ىي ٍن ىحبًس بنطقو انحباسان
ا ٍل ىكٍقؼ ىك ىغ ٍي ًرًه ىكًالىى ًزىي ى
ألف ٌ
ؽ بً ًي َّف ".فالصكت االنفجارم "يككف عرضة لمخفاء ،كذلؾ ٌ
الن ى
كمميزاتو"( .)10أما السبب اآلخر ،فيك
تامان يترتٌب عميو الخفاء .ثـ تعقبو صفة القمقمة ،لتيكسب الصكت إظيا انر يي ٌ
كيبيف مالمحو ٌ
حدده ٌ
()7

}){q(o), ṭ(o), b(o), g(o), d(o

()8

((c)Jones, The Phoneme, ) P:10
(ت)شاىيف ،في عمـ المغة العاـ( .ص)132:
(ث)بشر ،عمـ األصكات( .ص.)488 :
( )2ماريك بام ،أسس عمـ المغة( .ص.)88:

( )3النكرم ،كحمد ،فصكؿ في عمـ األصكات ( .ص)160 :
( )4ابف منظكر ،لساف العرب .مادة (ؽ ؿ ؿ)

( )5السيكطي ،ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع( .ج.)298 /3
( )6سيبكيو ،الكتاب( ،ج )174 /4

( )7ابف الجزرم ،منظكمة المقدمة فيما يجب عمى القارئ أف يعممو( .ص).3:

( )8يشير الرمز ( )oالكاقع بيف أقكاس ،إلى السككف المالبس لمفكنيـ ،يينظر الجدكؿ الممحؽ رقـ(.)1
( )9ابف الجزرم ،النشر في القراءات العشر( .ج  .)203 /1كردت كممة "الكقت" في النص ،كلعؿ الصحيح ىك "الكقؼ".

( )10عمايرة ،نظرات في التطكر الصكتي لمعربية .مث هؿ مف ظاىرة "القمقمة" كاألصكات االنفجارية( .ص).138 :
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الحفاظ عمى جير ىذه األصكات؛ كذلؾ " لما شاع في نطؽ بعض الميجات العربية القديمة مف ميؿ الناطقيف بيا إلى ىمس كؿ
()11

صكت شديد".

ككاف سيبكيو ،قد شرح ما يحدث عند نطؽ ىذه األصكات ،كىي ساكنة ،فقاؿ" :اعمـ أف مف الحركؼ ،حركفان يم ٍش ىربة

المساف عف مكضعو ،كىي حركؼ القػمقمة (12)".كليس كؿ
كنبا
ت مف مكاضعيا ،فإذا
ص ىكٍي ه
ض ًغطى ٍ
ت ،ى
ى
ي
ي
كقفت خرج معيا مف الفـ ي
صكت يمكف أف يدخؿ في نطاؽ ىذه المجمكعة؛ ذلؾ أف الصكت المقمقؿ ،كما يرل األعـ األغمب مف العمماء ،يجب أف يحتكل

عمى مممحي "الشدة [أم االنفجار] كالجير"( )13كيعكد سبب ذلؾ ،إلى "أف الشدة تحصر صكت الحرؼ لشدة ضغطو في المخرج،

كالجير يمنع ىج ٍرم َّ
النفىس عند انفتاح المخرج فيمتصؽ المخرج التصاقان محكمان ،فيقكل الصكت الحادث عند انفتاح المخرج دفعة
()14
كاحدة".

لقد رفض القدماء إدخاؿ أصكات أخرل مثؿ اليمزة ،أك التاء ،أك الكاؼ ،في نطاؽ مجمكعة القمقمة ،فالقرطبي ،مثال ،رفض
()15

إدخاؿ صكت الكاؼ؛ ألف " الكاؼ دكف القاؼ في الحصر"
 .2رأم الدرس الصكتي الحديث ،في ظاىرة القمقمة.

كقؼ الدرس الصكتي الحديث ،أماـ ىذه الظاىرة الصكتية ،متفقان مع عمماء المغة كالتجكيد ،في تحديد صفة الشدة؛ أم

االنفجار ،في الصكت المقمقؿ ،كظيرت آراء لبعض عمماء األصكات ترفض كجكد مممح الجير كحده في الصكت ،ليصبح صكتان

يمقمقالن ،كيمكف تمخيص كجية نظر الدرس الصكتي الحديث ،حكؿ ىذه الظاىرة ،فيما يأتي:

أ -كجكد مممح الشدة -االنفجار -في الصكت :كافؽ الدرس الصكتي الحديث ،آراء العمماء القدامى ،في ضركرة كجكد مممح

الشدة ،في الصكت المقمقؿ ،كفسر تمؾ الشدة ،التي "تعني الكقفة في دقيؽ معناىا ،أم كقكؼ اليكاء الذم يحتاج إلى النفاذ إلتماـ
النطؽ بالصكت ،كتمامو باالنفجار الذم عبركا عنو بالقمقمة أك النبرة أك الحفز كالضغط"( .)16فميس ُّ
كؿ صكت شديد يدخؿ في

نطاؽ ظاىرة القمقمة ،لذلؾَّ ،
فإف األصكات ذات "الشدة األنفية"( ،)17ال تدخؿ مجمكعة األصكات المقمقمة؛ كيرل د .إسماعيؿ عمايرة،
َّ
أف الصكت حتى يدخؿ في نطاؽ مجمكعة القمقمة ،يجب أف يتمتع بمممحيف ،ىما:


صفة ِّ
التنفس ،نتيجة التقاء العضكيف المذيف يمثٌالف مخرج
الش َّدة (االنفجارٌية) ،الناجمة عف انحباس اليكاء في مجرل
ُّ



الكيفية التي يندفع بيا اليكاء بعد انحباسو ،كتحريؾ الصكت االنفجارم ،بحركة ما ،أك قمقمتو بما يشبو الحركة ،أك إكسابو قد انر مف اليمس ،إذ
ك ٌ

الصكت.

)(18

بدكف ذلؾ يتعرض الصكت لمخفاء.

( )11أنيس ،األصكات المغكية( ،ص.)156:
( )12سيبكيو ،الكتاب( .ج.)174 /4

( )13ساجقمي زاده ،يجيد المقؿ ( .ص.)148 :
( )14المرجع نفسو .ص.148 :

( )15القرطبي ،المكضح في التجكيد ( ،ص.)93 :
( )16بشر ،عمـ األصكات( ،ص.)390 :

( )17حساف ،مناىج البحث في المغة ( ،ص.)149:

( )18عمايرة ،نظرات في التطكر الصكتي لمعربية .مث هؿ مف ظاىرة "القمقمة" كاألصكات االنفجارية( .ص)132:
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كينتج عف تطبيؽ ما سبؽ ،إزالة صفة القمقمة عف أصكات شديدة -انفجارية -مثؿ التاء ،أك الكاؼ ،ألف في ىذيف
الصكتيف ،ضعفان ناتجان عف تسرب بسيط ،نسبيان ،لتيار اليكاء عند إنياء النطؽ بيما ،كىذا التسرب ،سيؿ ظيكر صكتي التاء

جرم ىن ىفس"
كالكاؼ ،أك كما قاؿ ساجقمي زاده ،مف قبؿ" :ألف ذلؾ الصكت فييما يالبس ٍ
القمقمة(.)20

()19

كذلؾ الصكت غير مكجكد في أصكات

ب -كجكد مممح الجير :اختمؼ عمماء األصكات فيما بينيـ ،حكؿ كجكد مممح الجير في الصكت المقمقؿ ،فمف قاؿ بجير الصكت،
سار عمى نيج العمماء القدامى ،الذيف قالكا بكجكب مممح الجير ،الكتساب الصكت صفة القمقمة ،فيا ىك ذا ،د .إبراىيـ أنيس،
يقكؿ " :فالصكت الشديد المجيكر ماؿ دائمان إلى أف ييصبح ميمكسان ،كال سيما إذا كاف مشكال بالسككف – متطرفا أك في كسط
الكممة -كقد جاكره صكت ميمكس .كليذا أطالكا األصكات الشديدة المجيكرة ليظيركا جيرىا ،كيحكلكا بينيا كبيف أف تصبح
()21

ميمكسة ،كال سيما إذا كانت مشكمة بالسككف".

كيعمؿ د .أبراىيـ أنيس حرص القدماء عمى قمقمة بعض األصكات ،ليأمنكا

ىمسيا؛ "فالقمقمة ليست في الحقيقة إال مبالغة في الجير بالصكت ،لئال تشكبو شائبة مف ىمس كما شاع في ليجات الكالـ ،كلكف
رغـ ىذا الحرص الشديد قد تطكرت بعض أصكات القمقمة ،فأصبحت ال تسمع في قراءتنا اآلف إال ميمكسة ،كمثؿ ىذه (القاؼ)
()22

ك(الطاء)"

كىناؾ رأم آخر ال يعد مممح الجير أساسان لقمقمة الصكت؛ فالدكتكر ،كماؿ بشر ،يرل أف "صفة الجير لألصكات الشديدة

التي تقمقؿ ليست ضركرية ،كال ينبغي اشتراطيا بحاؿ لقمقمة الصكت الشديد"( ،)23كمما سبؽ ،نجد أف الدكتكر بشر ،يتكسع في

إعطاء مممح القمقمة لجميع "األصكات الشديدة مجيكرىا كميمكسيا عمى سكاء ،ألف الميمكسة الشديدة في حاجة إلى نبرة أك تحريؾ
خفيؼ (القمقمة) إلكماؿ نطقيا ،شأنيا في ذلؾ شأف الشديدة المجيكرة بال أدنى فرؽ .كىكذا انسحب مبدأ القمقمة بشركطو عمى كؿ

األصكات مجيكرىا كميمكسيا ،كىذا يؤيد ما ذىبنا إليو مف عدـ حسباف الجير شرطا لمقمقمة ،إذف فالقمقمة ال تعدك أف تككف خاصة
صكتية ييؤتى بيا إلتماـ النطؽ بالصكت الشديد (الكقفة) ،كال عالقة ليذا اإلتماـ بالجير بحاؿ ،كالقمقمة بيذا المعنى تقابؿ مصطمح
()24
كيرجع د .بشر،
(االنفجار) في التعبير الحديث ،فاألصكات الشديدة كقفات ،كقمقمتيا تعني انفجارىا فيي إذف كقفات انفجارية".
ي

بد لو مف نفاذ ليتـ نطؽ الصكت كامالن،
ذلؾ إلى أف "ىذه األصكات جميعان يبدأ نطقيا بكقكؼ اليكاء كقكفان تامان عند مخارجيا ،كال ٌ
ىذا النفاذ يأتي عف طريؽ االنفجار السريع أك ما عبر عنو عمماء العربية القمقمة التي تعد بيذا الكصؼ جزءا ال يتج أز مف عممية
النطؽ باألصكات الشديدة"

()25

( )19جيد المقؿ( .ص.)150 :

( )20يينظر :عمايرة ،نظرات في التطكر الصكتي لمعربية .مث هؿ مف ظاىرة "القمقمة" كاألصكات االنفجارية( .ص.)132 :
( )21أنيس ،األصكات المغكية( .ص.)156:
( )22المصدر السابؽ .ص.179 :

( )23بشر ،عمـ األصكات( .ص.)390 :

( )24بشر ،عمـ األصكات ( ،ص.)391-390:
( )25المرجع السابؽ .ص.393 :
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كقد رفض د .سمير استيتة ،اعتبار مممح االنفجار في الصكت ،السبب الرئيس في حدكث ظاىرة القمقمة ،فقاؿ ":كلما كانت القمقمة ممي انز

لمصكت الكقفي المقمقؿ فميس صحيحان َّ
أف نطؽ الصكت المقمقؿ ساكنان دكف قمقمة يفقده عنصر االنفجار؛ ألف االنفجار كائف عمى كؿ حاؿ في
()26

نطؽ األصكات الكقفية كميا ،سكاء أكانت مقمقمة أـ غير مقمقمة".

كانت ىذه أبرز اآلراء الصكتية حكؿ سبب قمقمة بعض األصكات في العربية ،كسنعرض رأينا حكؿ ىذه الظاىرة ،عند
البحث في كؿ فكنيـ ،مف تمؾ الفكنيمات الخمسة.
 .3درجات القمقمة:

()27
القاؼَّ ،
كيعمؿ ابف الجزرم ذلؾ ،قائال" :
بعض العمماء
تختمؼ قكة القمقمة مف فكنيـ آلخر ،فقد جعؿ
ى
أشد أصكات القمقمة  ،ي
ي
و ًو ً ً ً
ً ً َّ
استً ٍع ىالئً ًوَّ )28(".
كلكف الذم نراه ،ىك أف إظيار قمقمة صكت الطاء ،يجب أف
ًألَّىنوي ىال ىي ٍق ًد ير أ ٍ
ص ٍكت ىزائد لش َّدة ٍ
ىف يي ٍؤتىى بًو ىساكننا إًال ىم ىع ى
تككف أكبر مف غيره.

كمف ناحية أخرل ،فإننا نرل أف درجة قمقمة الفكنيـ الكاحد ليست متساكية؛ فالفكنيـ الذم يأتي في نياية كممة ،تككف قمقمتو

عما إذا جاء في كسطيا ،كذلؾَّ ،
فإف تمؾ الدرجة تختمؼ أيضان ،حسب طبيعة سككف الفكنيـ ،أىك ساكف في األصؿ ،أـ أف
أػقكل َّ
سككنو عارض ،ألجؿ ذلؾ ،فقد قسـ عمماء التجكيد ،القمقمة إلى ثالثة أقساـ ،ىي ،صغيرة ،ككبيرة ،كأكبر(:)29
فالصغيرة :ما كاف كجكدىا في الساكف المكصكؿ؛ كقاؼ ﭽ ﯘ ﭼ.القصص82:
كالكبيرة :ما كانت في الساكف المكقكؼ عميو المخفؼ؛ كداؿ ﭽ ﯳ ﭼ .البقرة125:
كاألكبر :ما كانت حاصمة في الساكف المكقكؼ عميو المشدد كقاؼ ﭽ ﰔ ﭼ  .الرعد34:
ثالثان  -فكنيمات القمقمة في سكرة البقرة:
 .1فكنيـ الباء (:b(o

يتمتع فكنيـ الباء بمالمح تمييزية ،ىي أنو صكت" :رئكم ،مستخرج ،فمكم ،شفكم ثنائي ،انفجارم ،مجيكر".

()30

كقد جاء تكرار صكت الباء الساكف ،في سكرة البقرة ،األعمى بيف فكنيمات القمقمة ،فقد بمغ إحدل كستيف مرة،b(o)=61 ،

كالجدكؿ الممحؽ رقـ( )3يبيف تمؾ المكاضع.

لقد شدد عمماء التجكيد ،عمى ضركرة قمقمة فكنيـ الباء إذا جاء ساكنان ،يفينطؽ متمتعان بأكبر قدر مف مالمحو ،كسماتو ،فال يتأثر

بما ييجاك هر مف األصكات ،كاف كانت أقكل منو ،في بعض مالمحيا ،لذلؾ شدد العمماء عمى إظيا هر مرققان ،سكاء أكاف ساكنان ،أـ متحركان ،حتى كاف
جاك هر صكت مفخـ تفخيمان كميان ،كقكلو تعالى :ﭽﭥﭼ البقرة .7:كقكلو:ﭽ ﮕ ﭼالبقرة 42:كقكلو:ﭽﭰﭼ البقرة ،136:أك جزئيان،

( )26استيتة ،حركؼ القمقمة دراسة فيزيائية ىمخبرية( .ع.)203 /10 :
( )27يينظر ،المبرد ،المقتضب( .ج .)332 /1
( )28النشر في القراءات العشر.203 /1 .

( )29المرصفي ،ىداية القارم إلى تجكيد كالـ البارم( ،ج.)86/1
( )30النكرم ،فصكؿ في عمـ األصكات( ،ص)231 :
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()31
غير جائز في القرآف الكريـ.
كقكلو:ﭽ ﮜ ﭼ البقرة ،173:فكثير مف القراء يتعمدكف النطؽ بو شديدان ،فيخرجكنو عف حده ،كيفخمكف لفظو كىذا ي

بؿ ىك مما اجتمعت عميو القراءات القرآنية(.)32

كحذركا ،كذلؾ ،مف عدـ قمقمتو إذا جاء متمكان بفكنيـ الكاك ،كذلؾ ،مثؿ قكلو تعالى :ﭽﭪ ﭫﭼ البقرة .282:كقد عممكا ذلؾ،

َّف لقمة حركؼ الشفتيف ،كألف الكاك أدخؿ منو في الفـ ،كلممد
بسبب اشتراؾ ىذيف الصكتيف في المخرج ،فقالكا" :كاف التقى بالكاك يبي ى
الذم فييا"( .)33كقد أظير الدرس الصكتي الحديثَّ ،
أف مخرج الكاك ،مف الطبؽ )34(،فال ضركرة لمثؿ ىذا التحذير.
و
حينئذ ،قاعدة اإلدغاـ ،يفيدغـ
كيتجمى فكنيـ الباء ،في أكمؿ صكره ،إذا جاء ساكنان ،ككاف متمكان بمثمو متحركان ،فتنطبؽ عميو
إدغامان تامان ،مع تشديد بالغ( ،)35كال حاجة عندىا لقمقمتو؛ بسبب اندفاع تيار اليكاء إلصدار صكت الحركة ،التي تعمؿ عمى راحة جياز النطؽ
في إكماؿ عممية نطؽ ىذا الصكت ،دكنما مشقة ،كقد جاء ذلؾ في مكضعيف اثنيف في سك ةر البقرة ،ىما ،قكلو تعالى :ﭽﮀﮁﭼ
البقرة 60:كقكلو تعالى:ﭽﭜﭝﭼالبقرة.282:
فعند نطؽ قكلو تعالى :ﭽ ﮀ ﮁ ﭼ ← iḍ+rib/ bi+ca+Ṣaa+ka

Ͻ

يتأثر فكنيـ الباء الساكف ،الكاقع في نياية مقطع ،كىك مكقع ضعؼ ،بفكنيـ الباء المتحرؾ ،الكاقع في بداية مقطع ،كىك مكقع قكة ،فييدغـ

المتحرؾ ،كيصبح نطقيما يمشددان ،أما إذا التقى صكتا الباء ،ككانا يمتحركيف ،كجب إظيار كؿ كاحد منيما،
صكت الباء الساكف ،بصكت الباء ي

ب المفظي مف اإلدغاـ"( ،)36كقد جاء ذلؾ ،في أربعة مكاضع في سكرة البقرة ،ىي قكلو تعالى :ﭽ ﮑ
كتمكينو" ،خكفان مف أف ىي ٍقير ى

ﮒﭼ البقرة ،20:كقكلو :ﭽ ﭪ ﭫ ﭼ البقرة ،79:كقكلو :ﭽ ﯩ ﯪ ﭼ البقرة ،175:كقكلو :ﭽ ﯭ ﯮ ﭼ البقرة 176:كقكلو :ﭽﯹ ﯺﭼ
البقرة ، 213:كلعؿ شركط اإلدغاـ ىنا ،غير متكافرة؛ بسبب كجكد فاصؿ حركي بيف الفكنيميف،
ففي قكلو تعالى:ﭽ ﮑ ﮒ ﭼ ← la+ða+ha+ba/ bi+sam+ci+him

( )31ابف الجزرم ،التمييد في عمـ التجكيد ( ،ص ،)116 :بتصرؼ.

( )32القيسي ،الرعاية لتجكيد القراءة كتحقيؽ لفظ التالكة( .ص.)230 :
( )33الداني ،التحديد في اإلتقاف كالتجكيد( ،ص.)161 :

( )34لقد كاف لمتطكر اليائؿ الذم حدث في الدراسات الصكتية ،في العصر الحديث ،أثر كبير في التحديد الدقيؽ لمخارج األصكات بعامة،
كمخرج صكت الكاك ،بخاصة؛ فالدرس الصكتي الحديث يؤكد أف مخرج ىذا الصكت= =،يككف مف الطبؽ ،فعند إصدار صكت ىذا

الفكنيـ "يرتفع في نطقو مؤخر المساف في اتجاه الحنؾ الميف إلى حدكد القكس الكىمي لمنطقة الحركات عند النطؽ بالصائت [الحركة]

-

35

( ،")uكلعؿ الذم جعؿ أجدادنا العمماء ييحددكف ،مخرج ىذا الصكت مف الشفتيف ،ىك مالحظتيـ القائمة عمى الكصؼ الظاىر ،الستدارة
الشفتيف ،عند نطقو ،كمع أىمية الشفتيف إلكماؿ عممية إصدار ىذا الصكت ،إال أنيما ليستا األساس في إصداره" ،كالجمع بيف النطقيف
الطبقي كالشفكم ،ال تحتمو الضركرة عمى اإلطالؽ ،بؿ إف ىناؾ في الكاقع حركات طىىب ًقية غير مضمكمة في العديد مف المغات
(كالركسية كالركمانية كالتركية كالمغات اليندية األمريكية) ".يينظر:
مصمكح ،دراسة السمع كالكالـ ( .ص.)211:

مالمبرج :،الصكتيات( .ص)77:

( ) الداني ،التحديد في اإلتقاف كالتجكيد( .ص ،)161 :يينظر ،أيضان :القيسي ،الرعاية لتجكيد القراءة كتحقيؽ لفظ التالكة( .ص)230 :
( )36القيسي ،الرعاية لتجكيد القراءة كتحقيؽ لفظ التالكة( .ص.)230 :
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جاء صكت الباء ،في مكقعيف مختمفيف ،متحركان ،كىذاف المكضعاف ىما :نياية مقطع ،كبدايتو ،ككانت الحركة تفصؿ
بينيما ،فمـ يحدث أم تأثير ليما ،عمى اعتبار الحركة حاج انز قكيان ،كمعنى ذلؾ ،أف شرط اإلدغاـ غير متكافر ،كىك سككف الصكت
األكؿ كحركة الثاني.
 .2فونيم الدال (: d )o
يتمتع فكنيـ الداؿ بالمالمح التمييزية اآلتية ،فيك صكت" :رئكم ،مستخرج ،فمكم ،أسناني لثكم ،انفجارم ،مجيكر".

()37

كقد تكرر صكت الداؿ الساكف ،في سكرة البقرة ،ثالثيف مرة ،d (o( =30،كالجدكؿ الممحؽ رقـ ( )4ييبيف تمؾ المكاضع.
لقد اىتـ العمماء بقمقمة ىذا الفكنيـ إذا جاء ساكنان ،حتى ال يتأثر بما يجاكره مف أصكات ،فعمة قمقمتو ،تكمف في المحافظة

عمى أكبر قدر مف مالمحو ،كسماتو ،كمف أجؿ ذلؾ ،يبقى صكت ىذا الفكنيـ مرققان(،)38ال يتأثر بما يجاكره مف أصكات مفخمة،

حتى كاف كاف ساكنان ،أك متحركان؛ ألف مممح التفخيـ ،في حالة كقكعو ،مف شأنو أف يقمب ىذا الصكت ،إلى نظيره المفخـ ،كىك
صكت الضاد .كذلؾ مثؿ قكلو تعالى :ﭽ ﮉ ﮊ ﭼ البقرة.108:

و
عندئذ يجب أف ييؤتى بو يمحافظان عمى
صكت الداؿ الساكف ،عمى األصكات المائعة – الالـ ،كالراء ،كالنكف-
كاذا ما تقدـ
ي
أكبر قدر مف مالمحو ،كسماتو ،ألف في ىذه األصكات مالمح قكة ،تتمثؿ بالغنة ،بحيث تمكنيا مف المحافظة عمى مالمحيا كافة،

في األعـ األغمب ،كىي مالمح ال تتكافر في صكت الداؿ ،كبالتالي بقيت ىذه األصكات بمنأل عف التأثر بصكت الداؿ؛ نظ انر
لككنيا َّ
الغَّنة ،كالكقكع في سياؽ ترد فيو متحركة ،فصكت النكف،
أشد منو في الكضكح السمعي ( ،)Sonorant featureكالجير ،ك ي
كما ىك معمكـ ،صكت يتمتع بمممحي قكة يتمثالف بالغنة ،كالكضكح السمعي ،كىك يشبو الداؿ في مممح الجير ،إضافة إلى ما

بينيما مف تقارب في المخارج ،كلكف صكت الداؿ ،جاء ضعيفان؛ لكقكعو ساكنان ،كفي نياية مقطع ،كذلؾ مثؿ قكلو تعالى:
ﭽ ﭱ ﭼ ← cvv+cvc+cvv ← waa+cad+naa
كقكلو :ﭽﯗﭼ ← cvc+cvv ← Ͻad+naa
كقكلو :ﭽ ﯕ ﭼ ← wa+Ͻay+yad+naa+hu
كقكلو :ﭽ ﯩ ﭼ

←

wa+ca+hid+naa

كقكلو :ﭽ ﮜ ﮝ ﭼ ← ← qad / na+raa

←

← cv+cvc+cvc+cvv+cv
cv+cv+cvc+cvv

cvc / cv+cvv

كليذا فقد جاءت القمقمة في صكت الداؿ الضعيؼ بالسككف كالمكقعية المقطعية ،حتى ال يحدث أم تأثير فيو ،كلئال "تخفى

ند ُّ
النكف )39(".كالمقصكد باإلخفاء ،ىنا ،ضياع مممح االنفجار مف ىذا الصكت ،كال ييحفظ الداؿ مف مثؿ ذلؾ ،إال في قمقمتو،
ًع ى
كعندما حدثت القمقمة لصكت الداؿ ،لـ يكف الغرض منيا ،المحافظة عمى مممح الجير فيو -حيث َّ
إف صكت النكف المجاكر،

مجيكر أيضان -كاَّنما حدث ذلؾ ،حسب رأم عمماء التجكيد ،خكفان مف حدكث إخفاء لصكت الداؿ عندما يتقدـ عميو صكت النكف،
كيقكـ بالتأثير فيو تأثي انر رجعيان (.)Regressive
()37

النكرم ،فصكؿ في عمـ األصكات( ،ص.)235 :

( )38يينظر :ساجيقمي زاده ،جيد المقؿ( ،ص.)302:
( )39القيسي ،الرعاية لتجكيد القراءة كتحقيؽ لفظ التالكة( .ص.)201 :
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أما صكت الراء ،فيك صكت مكرر( ،)Rolled Consonantفي حيف يتسـ فكنيـ الالـ ،بمممح الجانبية (،) Lateral

صكت جانبي ،كىذاف المممحاف ،مف مالمح القكة في الصكت ،كاضافة إلى ذلؾ ،يكجد تقارب في المخارج بيف ىذه األصكات
المثكية ،كصكت الداؿ األسناني المثكم ،كذلؾ مثؿ قكلو تعالى:ﭽ ﯞ ﭼ النساء78:
cvc+cvc+cv+cv

← ← yud+rik+ku+mu

كقكلو:ﭽ ﭹ ﭺ ﭼ يكسؼwa+la+qad/raa+wa+dat+tu+hu ← 32:
→ cv+cv+cvc/cvv+cv+cvc+cv+cv
كقكلو :ﭽ ﯿ ﭼ البقرة48:

← ad+lun

كقكلو:ﭽ ﮠ ﭼ البقرة188:

← cv+cvc+cvv ← wa+tud+luu

c

←

cvc+cvc

يظير لنا ،مما سبؽ ،أف صكت الداؿ جاء ساكنان ،كفي نياية مقطع ،كىذه صفات تسـ الصكت بالضعؼ ،كما حدث عند

اجتماعو مع صكت النكف السابؽ ،كحتى ال ينجذب إلى صكت آخر يجاكره ،أك يتأثر تأثي انر رجعيان جزئيان ،فيحدث إدغاـ بينو ،كبيف

ىذيف الصكتيف؛ أم الالـ ،كالراء ،القكييف بالممحييف الجانبي كالتكرار ،كمف ضعؼ صكت الداؿ بسبب السككف ،كالمكقع المقطعي،
()40

ص بيانو".
كاف مف الكاجب إظيار صكت الداؿ مقمقالن .كقد لمح الداني ذلؾ ،عندما قاؿ :إف "التقى بالالـ كالراء لي ِّخ ى
الداني ،ىذا ،ييشير إلى ضركرة نطؽ صكت الداؿ عند اجتماعو ،مع ىذيف الصكتيف ،نطقان صحيحان ،يككف فيو صكت الداؿ

كرأم

يمحافظان عمى مالمحو ،كسماتو كافة .كلعؿ ذلؾ ال يتحقؽ إال بكساطة "صكيت" يمحؽ آخره ممحقان بو قمقمة تخفؼ مف ضعفو الذم
لحقو بالسككف كالنياية المقطعية.

نخمص مما سبؽ ،أف سبب قمقمة صكت الداؿ ،مع األصكات المائعة السابقة ،لـ يكف خكفان مف فقدانيا مممح الجير ،ذلؾ

أف فكنيـ الداؿ مجيكر ،مثميا ،كلذلؾ ،فإف القمقمة جاءت خكفان مف حدكث إخفاء لصكت الداؿ ،أك فقد بعض مالمحو التمييزية

األساسية ،كبخاصة مممح االنفجار ،عند اجتماعو مع صكت النكف ،في حيف ،تككف قمقمة صكت الداؿ عامال ميمان لمنع حدكث
إدغاـ ،عند اجتماعو مع صكتي الالـ ،كالراء .أما الصكت المائع األخير ،كىك الميـ ،فمـ يتأثر صكت الداؿ فيو؛ لما بيف

مخرجييما مف تباعد .كعندما يتـ قمقمة صكت الداؿ ،عند اجتماعو مع صكت الميـ ،فإف القمقمة تظير كاضحة ،دكنما زيادة ،أك

نقصاف .كذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ،قكلو تعالى :ﭽ ﯙ ﯚﭼ آؿ عمراف.140:
ىذا مف ناحية ،كمف ناحية أخرل ،فعندما يجتمع فكنيـ الداؿ مع غيره مف األصكات ،قد يحدث تأثير لألصكات فيما بينيا،

كحتى ييحافظ صكت الداؿ عمى مالمحو ،بعامة ،فقد حذر عمماء التجكيد ،مف عدـ قمقمتو ،عند اجتماعو مع مجمكعة مف األصكات
الميمكسة ،مثؿ ،الحاء كالخاء كالفاء كالقاؼ ،كذلؾ خكفان مف قمب صكت الداؿ إلى مقابمو الميمكس ،كىك صكت التاء( ،)41كذلؾ

مثؿ قكلو تعالى:

ﭽ ﮚ ﭼ األعراؼmad+ḥuu+ran ← 18:
كقكلو :ﭽ ﯗ ﭼ البقرة← 214:

←

← tad+xu+luu

كقكلو:ﭽ ﰅ ﰆ ﭼالبقرةya+gid/ fa+Ṣi+yaa+mu ← 196:

cvc+cvc+cvc
cvc+cv+cvv
← cv+cvc/cv+cv+cvv+cv

40
(خميص).
( ) التحديد في اإلتقاف كالتجكيد( ،ص ،)136:كفي ركاية أخرل ى

( )41يينظر ،الداني ،التحديد في اإلتقاف كالتجكيد( .ص.)136 :
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كقكلو :ﭽ ﰁ ﭼ البقرة← Ͻal+wad+qa ← 43:

cvc+cvc+cv

فيذه األصكات تشترؾ ،فيما بينيا بصفة اليمس ،كمع أف الصكت الميمكس صكت ضعيؼ ،بالقياس إلى الصكت
المجيكر ،إال أف حركة الميمكس ،كمكقعو ،جعمتو قكيان أماـ الصكت المجيكر الساكف ،ذم المكقع الضعيؼ ،في نياية المقطع،

كقد أدل ذلؾ كمو ،إلى حدكث اقتصاد في الجيد العضمي أثناء النطؽ ،كاحداث مماثمة جزئية ،نتج عنيا ،إبداؿ صكت الداؿ

الساكف المجيكر ،إلى نظيره الميمكس ،كىك التاء ،ذلؾ أنو إذا "التقى صكتاف أحدىما ميمكس كاآلخر مجيكر ،تغير أحدىما
ليصبح الصكتاف إما ميمكسيف أك مجيكريف".

()42

كحتى ال يحدث مثؿ ذلؾ في تالكة القرآف الكريـ ،كاف مف الكاجب أف يمجأ القارئ

إلى إحداث قمقمة صكت الداؿ ،ليحافظ عمى أكبر قدر ممكف مف مالمحو ،كسماتو ،كأكليا ،كأىميا الجير.

كمما يدخؿ في ىذا الباب ،قكلو تعالى :ﭽ ﮆ ﭼ ىكد ،31:كقكلو :ﭽ ﯨﭼ القمر ،4:فالداؿ ،ىنا ،ليست أصالن؛ إنما ىي تاء
()43

حدث ليا إبداؿ ،فإف " كانت الداؿ بدالن مف تاء كجب عمى القارئ بيانيا ،لئال يميؿ بيا المساف إلى أصميا".

كىك التاء.

كقد يأتي فكنيـ الداؿ في الكممة مكر انر ،األكؿ متحركان كالثاني ساكنان ،كذلؾ ،مثؿ قكلو تعالى :ﭽﮙ ﭼ البقرة← 217:

 . yar+ta+didففي مثؿ ىذا االجتماع ،تككف القمقمة كاجبة.

كقد يأتي كال الصكتيف متحركان ،كقكلو تعالى :ﭽ ﯡ ﭼ يكنس.ca+da+da ← 5:

ففي مثؿ ذلؾ ،يجب بياف كؿ منيما؛ ألف شرط اإلدغاـ غير متحقؽ ،إضافة إلى أف الحركة القصيرة ،عممت عمى الفصؿ

يعد لإلدغاـ ضركرة ،في مثؿ ىذا االجتماع بيف الصكتيف المتحركيف.
بيف الداليف ،فمـ ٍ

كقد يمتقى فكنيـ الداؿ الساكف ،مع فكنيـ التاء المتحرؾ ،في كممة ،أك كممتيف ،كذلؾ ،مثؿ قكلو تعالى:ﭽ ﯾ ﭼ البقرة233:

← cv+cvc+cvc ← Ͻa+rad+tum
كقكلو :ﭽ ﰄ ﰅ ﭼ البقرةcvc/cv+cvc+cv+cv ← qad/ta+bay+ya+na ← 256:
ففي مثؿ ىذا االجتماع ،فإف صكت التاء المتأخر ،ييؤثر تأثي انر رجعيان كميان ،في صكت الداؿ المتقدـ ،الذم يفقد قمقمتو؛ ذلؾ،
أف صكت الداؿ ،جاء ساكنان كفي نياية مقطع ،أما صكت التاء الميمكس ،فقد أصبح قكيان ،في حركتو ،كمكقعو ،فأثر ىذا الصكت،

في صكت الداؿ المجيكر الساكف تأثي انر رجعيان ،كلما كاف فكنيـ التاء ،النظير الميمكس لفكنيـ الداؿَّ ،
فإف صكت الداؿ ييقمب ،إلى
ثـ يتـ إدغاـ التاء في التاء:
تاءٌ ،
ﭽ ﯾ ﭼ ← a+rat+tum ← Ͻa+rad+tum
cv+cvc+cvc ← cv+cvc+cvc
مما أدل إلى حدكث مماثمة صكتية ،نشأ عنيا ألكفكف

Ͻ

()44

ذم األصؿ الدالي إذا جاز لنا التعبير d(o)+t(v)،كيتسـ ىذا

األلكفكف بأنو ،صكت ،رئكم ،مستخرج ،أسناني لثكم ،انفجارمُ ،مشدد ،ميمس ،مرقؽ.

( )42أنيس ،األصكات المغكية( ،ص.)252 :

( )43ابف الجزرم ،التمييد في عمـ التجكيد( .ص.)131 :

( )44ييقصد بمصطمح األلكفكف ( )Allophoneكما ىك معمكـ في الدراسات الصكتية ،الصكرة الكاقعية لمفكنيـ ،يحكميا السياؽ الصكتي الذم
يرد فيو الفكنيـ.
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قضية لمنقاش:

عمػػا كصػػفو لنػػا يعممػػاء المغػػة
ييعػ ُّػد صػػكت الضػػاد ،فػػي نطقػػو المعاصػػر ،النظيػػر المفخػػـ لصػػكت الػػداؿ ،كىػػك بػػذلؾ ،يختمػػؼ َّ
كالتجكيد القدامى ،فمماذا ال ييقمق يؿ ىذا الصكت ،كما ييقمقؿ نظيره المرقؽ الحالي ،كىك صكت الداؿ؟
لقد ناقش ىذه القضية ،د .إسماعيؿ عمايرة ،كخمص بنتيجة ،مؤداىا" :أف صكت الضاد (بحسػب نطقنػا المعاصػر) تتػكفٌر لػو
عرضػػو لمخفػػاء .كقػػد اعتػػرل
م كالػػداؿ ،كعػػدـ قمقمتػػو يي ِّ
األسػػباب التػػي تػػدعك إلػػى ىسػ ٍمكو فػػي بػػاب أصػكات القمقمػػة ،إذ ىػػك صػػكت انفجػػار ٌ

التطكر ىذا الصكت ،إذ ىك بحسب المكاصفات القديمة لنطقو ال تتػكافر لػو الصػفة االنفجاريػة التػي تػدعك إلػى قمقمتػو .كىػذا مػا جعػؿ

القيػػدماء ال ييخمكنػػو فػػي أص ػكات القمقمػػة .فػػإذا أراد القػراء المعاصػػركف ٌأال يقمقمػكا ىػػذا الصػػكت كػػاف عمػػييـ أف ييحققػكا مكاصػػفات نطقػػو
()45

القديمة".

 .3فكنيـ الطاء (: ṭ)o

يتٌس ػػـ ى ػػذا الف ػػكنيـ ،بػ ػالمالمح التمييزي ػػة اآلتي ػػة ،في ػػك ص ػػكت" :رئ ػػكم ،مس ػػتخرج ،فم ػػكم ،أس ػػناني لث ػػكم ،انفج ػػارم ،ميم ػػكس،

مفخـ.)46(".

تكرر فكنيـ الطاء الساكف ،في سكرة البقرة ،ثماني مرات ، ṭ(o)=8 ،كالجدكؿ رقـ( )5ييبيف تمؾ المكاضع.
إف قمقمة صكت ىذا الفكنيـ ،ىدفيا ،إكماؿ عممية نطقو ،دكف أدنى نقػص؛ فصػكت الطػاء ،ييع ُّػد مػف األصػكات الصػعبة عمػى

النػػاطؽ ،إذ عميػػو أف يبػػذؿ مجيػػكدان إلخػراج صػػكت ىػػذا الفػػكنيـ ،متمتعػان بػػأكبر قػػدر ممكػػف مػػف مالمحػػو ،كسػػماتو ،كقػػد قػػرر عمماؤنػػا

القدماء ،أف قمقمة ىذا الصكت ،تتـ خكفان مف ذىاب جيره-كما كصفكه لنا ،)47(-فيصبح صكتان ميمكسان يكازم ،صكت التاء ،فيا ىػك
ذا ،ساجقمي زاده ،يقكؿ" :كليحذر مف إعطائيا ىىمسانَّ ،
لئال يككف بعد إًزالة إًطباقيا كتفخيميا تػاء )48(".لػذلؾ ،كجػدنا عمماءنػا القػدماء،
ٍ

يحذركف مف عدـ قمقمة صكت الطاء ،إف جاء بعده صكت ميمكس ،كصكت الفاء ،ممػا يػؤدم إلػى حػدكث تػأثير رجعػي كمػي ،ييقمػب
ً َّ ً
ػيف التػاء
ػع تػاء ،لمػا ب ى
فيو صكت الطاء بتأثير الفاء الميمكسة ،إلى تاء ،كيقكؿ القرطبي" :فينبغي أف يي ٍن ىع ىـ ي
بياف إطباؽ الطاء لئال تىٍرج ى
ػاركة التػػاء لمطػ ً
ػس ،مػػع مشػ ً
ػاء ًمػػف االشػػتر ً
كالفػ ً
اؾ فػػي اليمػ ً
ػاء فػػي المخػػرج )49(".كذلػػؾ مثػػؿ قكلػػو تعػػالى :ﭽ ﯓﭼ النحػػؿ← 4:

 ،nuṭ+fa+tinكقد حذركا أيضان ،مف تأثير صكت السػيف السػابؽ لصػكت الطػاء السػاكف ،فيحػدث تػأثير تقػدمي كمػي يػؤدم إلػى قمػب
َّ
ػاء
صكت الطاء إلى صكت التاء ،كقكلػو تعػالى :ﭽﮢ ﭼ العاديػات fa+wa+saṭ+na ← 5:؛
ػس السػيف يج ي
ػذب الط ى
"ألف ىم ى
إلى ً
التاء"( .)50لذا ،فقد أكجبكا قمقمة الطاء خشية تأثير السيف الميمكس فيو ،عمى حد قكؿ عممائنا القدامى.
َّ
لكف ىذا الصكت ،في الدرس الصكتي الحديث ،صكت ميمكس ،فمماذا يحتفظ بخاصية القمقمة حتى اآلف؟

45
(يخمكنو) كلعؿ المقصكد يدخمكنو.
( ) نظرات في التطكر الصكتي لمعربية( .ص .)139 :كرد في النص ي

( )46النكرم ،فصكؿ في عمـ األصكات( .ص.)238 :

( )47سجؿ عمماء األصكات المحدثكف فركقات بيف كصؼ صكت ىذا الفكنيـ ،لدل أجدادنا العمماء ،كبيف الكصؼ= =الحديث لو ،كمنيـ:
أ -أنيس ،األصكات المغكية( .ص.)63 -61 :

ب-النكرم ،دراسات صكتية ،كصكتية صرفية في المغة العربية( .ص.)103 :

( )48جيد المقؿ( .ص.)302 :

( )49المكضح في التجكيد( .ص.)189 :

( )50القرطبي ،المكضح في التجكيد( .ص.)189 :
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لعؿ السبب الرئيس ،في قمقمة صكت ىذا الفكنيـ ،يعكد إلى المحافظة عمى أبرز مممحيف فيو ،كىما؛ مممح االنفجػار ،كمممػح
التفخيـ .كليس مممح الجير ،كما ذىب إلى ذلؾ القدماء ،كقد أشار إلى شيء مف ذلؾ ابف الجزرم ،عندما قاؿ ":كاذا سكنت[ ،يعني
()51

الطاء] سكاء كاف سككنيا الزمان [أـ] عارضان ،فال بد مف بياف إطباقيا كقمقمتيا".

فمف أمثمة السككف الالزـ ،قكلو تعالى :ﭽ ﮩ ﭼ البقرةŠaṭ+ra ←144:
ٔيزال انضكٌٕ انعاسض ،قٕنّ حعانى :ﭽ ﯞ ﭼ البقرةwal+Ͻas+baaṭ ← 140:
تيظيػػر لنػػا األمثمػػة السػػابقة ،حالػػة الضػػعؼ التػػي أصػػابت صػػكت الطػػاء ،بسػػبب سػػككنو ،كمكقعػػو ،ممػػا يجعمػػو يعرضػػة لتػػأثير
األصكات المجاكرة فيو ،مما يؤدم إلى إزالة مممحي التفخيـ ،كاالنفجار ،لذا ،فحتى ييحافظ صكت الطاء عمى ىػذيف المممحػيف ،يمجػأ

إلى ظاىرة القمقمة ،التي تعمؿ عمى إظيار أكبر قػدر ممكػف مػف مالمحػو ،كسػماتو ،كيؤكػد ذلػؾ ،تشػديد عممػاء التجكيػد عمػى ضػركرة
ً
إطباقيػػا كاسػػتعالئيا كقيَّكتًيػػا فػػي
المحافظػػة عمػػى مالمػػح صػػكت الطػػاء ،عنػػد مجاكرتػػو لألص ػكات ،كىػػك متحػػرؾ؛ "فػػال يبػ َّػد ًمػػف إظيػػار
المَّ ً
فظ"( ،)52خاصة إذا جاء بعده ،صكتا الصاد ،كالضاد؛ َّ
تككف "إال يم ٍب ىدلىةن
ألف الطاء عندما يتقدـ عمييا كاحد مف ىذيف الصكتيف ،ال ي
ىصؿ فخاؼ عمييا أف يميؿ بيا المِّساف ًإلى أ ً
تاء ز و
ًمف و
ائدة ،كليست بأ و
ىصميا ،كىك التَّاء )53(".كذلؾ مثؿ قكلو تعالى:
ي
ﭽ ﮮ ﭼ البقرة← 132:

ϽiṢ+ta+faa

←

ϽiṢ+ṭa+faa

كقكلو :ﭽ ﮚ ﭼ البقرةiḍ+ṭur+ra ← Ͻiḍ+tur+ra ←173:

Ͻ

م فػي مكضػعو ،إال َّ
أف العممػاء شػددكا
م فػي حركتػو ،كقػك ه
لقد كاف صػكت الطػاء ،فػي المثػاليف السػابقيف ،يتمتػع بعػامميف مػف عكامػؿ القػكة؛ فيػك قػك ه

عمى ضرك ةر نطقو ،دكف أدنى نقص في مالمحو ،كخاصة مممحي االنفجار ،كالتفخيـ ،مما يؤكد ضرك ةر نطقو حامالن أكبر قدر ممكف مف مالمحو ،كىك
فػػي حالػػة ضػػعؼ ،عنػػدما يكػػكف سػػاكنان ،كفػػي نيايػػة مقطػػع ،كال يكػػكف ذلػػؾ ،إال مػػف خػػالؿ قمقمتػػو ،التػػي تحػػافظ عمػػى أبػػرز مممحػػيف لػػو ،كىمػػا :االنفجػار،
كالتفخيـ.

()54

كػذلؾ ،شػدد عممػػاء التجكيػد ،عمػػى ضػركرة إعطػاء صػػكت الطػاء حقػػو ،فػي التمكػيف ،كالنطػػؽ ،إذا جػاء يمشػػددان

 ،مثػؿ قكلػػو

تعالى :ﭽ ﮕ ﭼ البقرةَّ ،158:
ألف الطاء األكلى في الكممة ليست أصمية ،إنما ىي طاء منقمبة عف تاء ،فػأدل اجتمػاع الصػكتيف،
التاء كالطاء ،إلى حدكث مماثمة بػيف األصػكات المتجػاكرة عممػت عمػى قمػب التػاء إلػى طػاء ،ث َّػـ أيدغػـ الصػكتاف معػان ،فأصػبحا صػكتان

كاحدان؛ ىك ألكفكف الطاء المشددyaṭ+ṭaw+waf ← yat+ṭaw+waf :

ممػػا سػػبؽ ،نسػػتطيع أف نفيػػـ حػػرص القػػدماء عمػػى إعطػػاء صػػكت الطػػاء ،أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف مالمحػػو ،كال سػػيما مممػػح

ػكت تػػاء ،كىػػك الػػذم قمبتػػو العربيػػة ،فػػي مثػػؿ ىػػذا المثػػاؿ ،إلػػى طػػاء ،طمبػان لمخفػػة ،كاحػػداثان
التفخػػيـ ،فػػإف في ػ ى
ػقد ىػػذا المممػػح ،أصػػبح صػ ى
لممماثمة الصكتية.
كعندما يتكرر فكنيـ الطاء داخؿ الكممة ،فإنو يككف متمتعان بأجمى مالمحو ،كذلؾ مثؿ قكلو تعالى :ﭽ ﯲ ﭼ الكيؼ← 14:
 ،Ša+ṭa+ṭanكقكلو:ﭽ ﮑ ﭼ صtuŠ+ṭiṭ ← 22:

( )51التمييد في عمـ التجكيد( .ص.)143:

( )52القيسي ،الرعاية لتجكيد القراءة كتحقيؽ لفظ التالكة( .ص.)198 :
( )53المصدر نفسو ،ص.199 -198 :

( )54القرطبي ،المكضح في التجكيد( :ص.)189
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و
طىب و
َّ
ػكم ( ،)55ييضػاؼ إلػى ذلػؾ ،أف صػكت الطػاء جػاء
تكرًر
تع وؿ ق ٍّ
كاف ذلؾ في بيانو آكد لً ُّ
ألف الطاء ،إذا َّ
حرؼ يم ٍ
ؽ يم ٍس ٍ
تكرر ى
متحركػػا ،كفػػي بدايػػة مقطػػع ،كىػػك مكقػػع قػػكة ،كال يفصػػؿ بػػيف صػػكتي الطػػاء المتتػػالييف سػػكل حركػػة قصػػيرة ،ممػػا جعػػؿ صػػكت الطػػاء
متمكنان في نفسو ،دكف أف ،تؤثر األصكات المجاكرة فيو.

لقد سمحت العربية حدكث تأثير بيف صكتي الطاء الساكف ،كالتػاء المتحػرؾ ،إذا كػاف صػكت الطػاء متقػدما؛ كذلػؾ مثػؿ قكلػو

تعالى:
ﭽ ﮠ ﭼ المائدةba+saṭ+ta ← 28:
كقكلو :ﭽ ﭴ ﭼ يكسؼfar+raṭ+tum ← 80:
ٔقٕنّ:ﭽ ﯷ ﭼ النمؿ← 22:

Ͻa+ḥaṭ+tu

كمػف أشػكاؿ ذلػؾ التػأثير؛ أف صػػكت الطػاء يحػدث فيػو ،تػػأثير رجعػي كمػي ،فصػكت الطػاء فػػي األمثمػة السػابقة ،جػاء ضػػعيفان

بسبب سككنو ،كمكقعو المقطعي ،في حيف ،جاء صكت التاء المالصؽ لو ،قكيان في حركتو ،كمكقعو ،األمػر الػذم يػؤدم إلػى إقػالب
طتييي ٍـ"( ،)56فيذىب بذلؾ مممح التفخيـ ،كيككف اإلدغاـ تامان.
"حتُّييـ ،يريدكف :يح ٍ
الطاء ،تاء ،كبعدىا ،يدغـ صكتا التاء معان ،مثؿ ي
اء ،مذىبا آخر ،كىك أف صكت الطػاء ،ىػك الػذم يػؤثر تػأثي انر تقػدميان ،فػي صػكت التػاء ،ممػا يػؤدم إلػى قمػب
كقد نقؿ لنا الفر ي
َّ
ىحػطُّ"( .)57كقػد رفػض عممػاء التجكيػد حػدكث
صكت التاء إلػى طػاء ،فمػف "العػرب مػف يي ىح ِّػك يؿ التػاء إً ىذا كانػت بعػد الطػاء طػاء فيقػكؿ :أ ى
مثؿ ذلؾ في تالكة القرآف الكريـ؛ فقد نقؿ ابف الجزرم رأيان ألحد عمماء التجكيد ،قاؿ فيو ":مف العػرب مػف يبػدؿ التػاء طػاء ،ثػـ يػدغـ
الطاء األكلى فييا ،فيقكؿ( :أحطُّ) ك (فػرطُّ) كىػذا ممػا يجػكز فػي كػالـ الخمػؽ ال فػي كػالـ الخػالؽ )58(".كيشػرح الػداني ،مػذىب قيػراء
القرآف الكريـ ،عند التقاء صكت الطاء الساكف ،بصػكت التػاء المتحػرؾ ،فيقػكؿ ":إذا التقػت الطػاء ،كىػي سػاكنةه ،بت و
ػت [يعنػي
ػاء أيدغم ٍ
()59
الطاء] فييا بًيي و
تاء خالصة".
سر ي
ِّف إطباقييىا مع اإلدغاـ ،كاذا يبي ى
كبي ى
ِّف امتنعت مف أف تنقمب ن
"لما اتحد مخرج الطاء كالتاء أمكف
كلمعالـ ،ساجقمي زاده رأم آخر ،يرفض فيو ،فكرة اإلدغاـ في مثؿ ىذا االجتماع ،فيقكؿَّ :

يطمؽ
النطؽ بالتاء مف غير رفع المسػاف عػف الطػاء نطػؽ كػذلؾ ،فأشػبو النطػؽ بالمثػؿ بعػد المثػؿ مػف غيػر رفػع المسػاف عػف َّ
األكؿ ،فػأ ى
عميػو اإلدغػػاـ مجػػا انز ،كال إدغػػاـ فػػي الحقيقػػة )60(".كيقصػػد فػػي ذلػػؾَّ ،
أف شػركط اإلدغػػاـ ،فػػي مثػػؿ ىػػذا االجتمػػاع غيػػر متػكافرة ،فمػػف

غير المعقكؿ ،أف ييطمؽ عميو ،إدغاـ؛ فعضك النطؽ ،كىك المساف ،لـ ينتقؿ مف مخرج الطاء ،إلػى مخػرج صػكت آخػر ،فالصػكتاف-
أم مف الصكتيف ،في قػراءة القػرآف الكػريـ ،إلػى
الطاء ،كالتاء -يصدراف مف مخرج كاحد ىك المخرج األسناني المثكم ،كذلؾ لـ ييقمب ٌّ

جنس اآلخر.

كحتػػى نزيػػد األمػػر كضػػكحان ،نقػػكؿ :يصػػدر الصػػكتاف ،الطػػاء ،كالتػػاء ،مػػف المخػػرج ذاتػػو ،كىػػك المخػػرج األسػػناني المثػػكم ،ممػػا

يػػؤدم إلػػى صػػعكبة نطقيمػػا مجتمعػػيف ،إضػػافة ،إلػػى اخػػتالؼ مممحييمػػا؛ فصػػكت الطػػاء يتمتػػع بمممػػح التفخػػيـ ،كىػػك مممػػح قػػكة فػػي

( )55يينظر ،القيسي :الرعاية لتجكيد القراءة كتحقيؽ لفظ التالكة( .ص.)198 :
( )56سيبكيو ،الكتاب( .ج.)460 /4
( )57الفراء ،معاني القرآف( .ج .)289 /2

( )58التمييد في عمـ التجكيد( .ص ،)144 :كالعالـ الذم نقؿ منو ابف الجزرم ىذا الرأم ،ىك شريح بف محمد الرعيني.
( )59التحديد في اإلتقاف كالتجكيد( .ص.)135:
( )60جيد المقؿ( .ص.)190 :
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الصكت ،كال يمكف التفريط فيو ،في حيف ،يتسـ صكت التاء بمممح الترقيػؽ ،كعنػدما يبػدأ جيػاز النطػؽ عممػو إلصػدار صػكت الطػاء

الساكف ،ييحبس اليكاء في مخرج الطاء ،مدة مف الزمف ،دكف إحداث قمقمة لو" ،إذ ىي ال تحصؿ إال برفػع المسػاف عػف المخػرج"(،)61
كتكػكف مػػؤخرة المسػػاف مرتفعػة تجػػاه الطبػػؽ ،التػي تػػنخفض بسػػرعة ،ليأخػذ المسػػاف كضػػع إصػدار صػػكت التػػاء ،ثػـ ينطمػػؽ تيػػار اليػكاء
المحتجز ،فنسمع ما بقي مف صكت التاء المرقؽ ،فمـ يحدث إدغاـ كما قاؿ بذلؾ العمماء القدامى ،كلك َّػف الػذم حػدث ،ىػك أف نطػؽ

كال الصكتيف ،الطاء ،كالتاء ،لـ يكتمؿ ،حيث فقد كؿ صكت جزءان مف مالمحو ،كقد ذىػب د .غػانـ الحمػد ،إلػى "أف الصػكت النػاتج
()62

مف إدغاـ الطاء في التاء يتألؼ مف نصؼ طاء ،كنصؼ تاء ،مع مككث أطكؿ بيف حبس النفس كاطالقو".

أما قمقمة صكت الطاء ،فال تحدث ،في مثؿ ىذا االجتماعَّ ،
ألف ىػدؼ القمقمػة ،ىػك إكمػاؿ النطػؽ بالصػكت المقمقػؿ ،كصػكت

الطاء ،لـ ييكمؿ إخراجو ،في مثؿ ىذا االجتماع؛ فعضك النطؽ ،كىك المساف ،بقي في مكانو ،إلصدار ما بقي مف صكت التاء.
كنستطيع أف نع َّد ذلؾ الصكت الناشئ عػف اجتمػاع صػكت الطػاء السػاكف مػع صػكت التػاء ،مػف األصػكات المركبػة؛ فكػال
الصكتيف -الطاء ،كالتاء -لـ ينطؽ بمالمحو كافة ،كلػـ ييقمػب أم منيمػا إلػى جػنس اآلخػر ،كبػذلؾ نشػأ عنػدنا ،ألكفػكف طػائي تػائي،
إذا جاز لنا ىذا التعبير ،كىك صكت :رئكم ،مستخرج ،فمكم ،أسناني لثكم ،انفجارم ،مركب ،ميمكس ،غير مشدد.
 .4:4:3:3فكنيـ الجيـ (:g)o

(أم انفجػػارم
يتمتػػع صػػكت ىػػذا الفػػكنيـ بمجمكعػػة مػػف المالمػػح ،فيػػك صػػكت "رئػػكم ،مسػػتخرج ،فمػػكم ،لثػػكم ،غػػارم ،مركػػب ٍ
()63
احتكاكي) مجيكر".
لقد تكرر صكت ىذا الفكنيـ ساكنان ،في سكرة البقرة ،ثالثان كعشريف مرة ،g)o(=23 .كالجدكؿ رقـ ( )6ييبيف تمؾ المكاضع.
كال شؾ في أف غايػة إحػداث قمقمػة فػي ىػذا الصػكت ،ىػي المحافظػة عمػى أكبػر قػدر ممكػف مػف مالمحػو ،كالػى ذلػؾ نبػو اب يػف
ً
ً
َّ ًً ً ً
ِّ
ً
ً
ػت ًمػ ٍػف يد ً
ػير
َّمػػا ىخ ىر ىجػ ٍ
ػب أ ٍ
ػيـ ىي ًجػ ي
كف ىم ٍخ ىرًجيىػػا فىىي ٍنتىشػ يػر بًيىػػا الم ىسػ ي
ػاف فىتىصػ ي
ىف ييػػتى ىحفظى بإ ٍخ ىراجيىػػا مػ ٍػف ىم ٍخ ىرجيىػػا فى يرب ى
الجػػزرم ،عنػػدما قػػاؿ :ى"كا ٍلجػ ي
()64
ً
ِّ
ىى ًؿ َّ ً
كجةن بً ِّ
الن ً
ض َّ
الش ً
اس".
اف فىأ ٍ
يف ىك ىما ىي ٍف ىعميوي ىكثً هير ًم ٍف أ ٍ
كجةن بًا ٍل ىكاؼ ىك ىما ىي ٍف ىعميوي ىب ٍع ي
ىخ ىرىجيىا ىم ٍم يز ى
ىم ٍم يز ى
َّما ىنىبا بًيىا الم ىس ي
الشاـ ىك ًم ٍ
ص ىر ،ىكيرب ى
فيذا الصكت ،يشترؾ مع مجمكعة مف األصكات في المخرج ،منيا صػكت الشػيف الميمػكس ،فػإذا جػاء صػكت الجػيـ سػاكنان،
ككاف سككنو الزمػان ،أك عارضػان ،عندئ وػذ يجػب عمػى القػارئ أف ينطػؽ صػكت الجػيـ حػامال مالمحػو كافػة ،فمػف أمثمػة السػككف الػالزـ،
قكلو تعالى:

ﭽ ﯮ ﭼ ← .wa+li+nag+Ca+la+ka
كمف أمثمة السككف العارض ،قكلو تعالى :ﭽ ﯔ ﭼ ← fa+Ͻax+ra+ga
لقد جاء فكنيـ الجيـ ضعيفان؛ في سككنو ،كمكقعو ،كمػف شػأف ىػذا الضػعؼ ،أف يػؤدم إلػى ضػياع بعػض مالمحػو األساسػية،
كمممح الجير ،إضافة إلى َّ
أف ىػذا الصػكت ،كمػا ذكرنػا ،مػف األصػكات المركبػة ،كألجػؿ َّأال يفقػد ىػذا الصػكت ،أحػد ىػذيف المممحػيف
الرئيسيف – الجير ،كالتركيب -نمجأ إلى قمقمتو؛ فإذا فقد مممح الجير ،أك فقد جزءان مف صكتو المركب ،كىػك االنفجػار؛ فسػيقمب إلػى

( )61ساجقمي زادة ،جيد المقؿ( ،ص.)190 :

( )62الدراسات الصكتية لدل عمماء التجكيد ( .ص.)359 :
( )63النكرم ،فصكؿ في عمـ األصكات( .ص.)233:
( )64النشر في القراءات العشر( .ج.)217/1
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أقػػرب األص ػكات لػػو فػػي المخػػرج ،كىػػك صػػكت الشػػيف ،الميمػػكس ،ذك المممػػح االحتكػػاكي ،ممػػا يػػؤدم إلػػى فقػػد صػػكت الجػػيـ ،مممػػح
الجير ،كمممح التركيب ،فينشأ عف ذلؾ ديافكف أك فاريفكف ،فيصبح نطؽ الجيـ كما يأتي:
ﭽ ﯮ ﭼ ← wa+li+naŠ+ca+la+ka ← wa+li+nag+ca+la+ka
()66

كمثؿ ذلؾ في قراءة القرآف الكريـ ممنكع ،كقد يسمع في بعض الميجات( ،)65مثؿ ىذا الديافكف
فسيصبح صكتان انفجاريان شديدان ،قريبان مف صكت الداؿ ،مثؿ:
أما إذا فقد صكت ىذا الفكنيـ ،مممح االحتكاؾ ،ي

ﭽ ﯮ ﭼ ← wa+li+nag+ca+la+ka

أك الفاريفكف(.)67

← wa+li+nad+ca+la+ka

كسمع مثؿ ذلؾ في صعيد مصر .أك قريبان مف صكت الكاؼ المجيكرة ،مثؿ:
ي

ﭽ ﯮ ﭼ ←  ،wa+li+nak+ca+la+kaكذلؾ نطؽ أىؿ القاىرة .ككؿ ذلؾ ،ممنكع في قراءة القرآف الكريـ.
أمػػا إذا اجتمػػع صػػكت الجػػيـ مػػع بعػػض األصػكات الميمكسػػة داخػػؿ كممػػة كاحػػدة ،ككػػاف سػػاكنان ،فإنػػو قػػد يتعػػرض إلػػى ضػػياع

بعض مالمحو األساسية ،أك يحدث نكع مف المماثمة الصكتية ،تؤدم إلى قمبو شينان ،أك زايان )68(.كتفصيؿ ذلؾ كما يأتي:
أ -قمب الجيـ إلى شيفŠ ← g :

إذا اجتمع فكنيـ الجيـ الساكف ،مع فكنيـ التاء ،داخؿ كممػة كاحػدة ،فقػد ييقمػب صػكت الجػيـ إلػى شػيف .g(o)+t(v)=Š :كىػذا

الصكت الناشئ ،صكت غير مستحسف ،في المغة العربيػة( ،)69كقػد قػاؿ اب يػف يعػيش ،فػي ذلػؾ" :كالجػيـ التػي كالشػيف فيػي تكثػر فػي
الجيـ الساكنة إذا كاف بعدىا ،داؿ ،أك تاء ،نحك قكليـ في اجتمعكا كاألجدر ،اشتمعكا ،كاألشدر ،فتقرب الجػيـ مػف الشػيف ألنيمػا مػف
()70

مخرج كاحد إال أف الشيف أبيف كأفشى".
ﭽ ﮃ ﭼ البقرة←149:

كمثاؿ ذلؾ قكلو تعالى:

xa+raŠ+ta ← xa+rag+ta

فمف الممكػف أف ييػؤثر صػكت التػاء الميمػكس ،بمػا يتمتػع بػو مػف مممػح قػكة فػي المكقػع ،كالحركػة ،فػي صػكت الجػيـ السػاكف،
فيعمػؿ صػػكت التػاء عمػػى قمػػب صػكت الجػػيـ ،إلػى صػػكت يشػػترؾ مػع الجػػيـ فػػي المخػرج ،كيشػػترؾ مػع التػػاء فػػي مممػح اليمػػس ،كىػػك

( )65يينظر :النكرم ،دراسات صكتية ،كصكتية صرفية في المغة العربية( .ص.)135:
( )66ييقصد بمصطمح الديافكف ( )Diaphoneكما يقكؿ دانيؿ جكنز " :اسـ لعائمة مف األصكات تتككف مف الصكت الذم ينطؽ بو المتكمـ

في مجمكعة معينة مف الكممات مع األصكات األخرل المختمفة التي يستعمميا متكممكف آخركف في المغة نفسيا" .كيمكننا أف نمثؿ لذلؾ
في المغة العربية ،بأشكاؿ "نطؽ الجيـ الفصحى بيف التركيب كاالحتكاكية كاالنفجارية" .يُُظش:

-

عمر ،دراسة الصكت المغكم (.ص)260 :

(Jones , The Phoneme .)P: 196.

-

( ) ييقصد بمصطمح الفاريفكف ( :)Variphoneاألداء النطقي لمفكنيـ ،حسب نكعية البيئة االجتماعية ،كالنفسية ،كاإلقميمية التي يتفاعؿ معيا
67

-

المتكمـ في لحظة ممارستو لالتصاؿ المغكم .يينظر:

النكرم ،فصكؿ في عمـ األصكات (.ص.)122 :

( )68يينظر ،ابف الجزرم :التمييد في عمـ التجكيد) .ص.(123:
( )69يينظر ،سيبكيو :الكتاب( .ج.)432 /4

)Jones, The Phoneme. (p:205

-

( )70ابف يعيش ،شرح المفصؿ( .ج .)127 /10
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صػػكت الشػػيف ،فيجػػب " يح ٍسػ يػف التػػأني فػػي تىخمػ ً
ػيص الجػػيـ مػػف شػػائًىب ًة الشػػيف".
الساكف ،إلى شيف إذا اجتمع مع صكت الحاء الميمكس ،كذلؾ مثؿ قكلو تعالى:

()71

كػػذلؾ ،فقػػد حػػذر عممػػاء التجكيػػد مػػف قمػػب الجػػيـ

ﭽ ﯠ ﭼ األنعػ ػػاـyaŠ+ḥa+duun ← yag+ḥa+duun ← 33:؛ فصػ ػػكت الحػ ػػاء ،يشػ ػػترؾ مػ ػػع صػ ػػكت الشػ ػػيف ،فػ ػػي
مممحػػيف ميمػػيف؛ ىمػػا ،اليمػػس ،كاالحتكػػاؾ ،ألجػػؿ ذلػػؾ ،تحػػدث مماثمػػة صػػكتية ،تيخفػػؼ عمػػى المػػتكمـ ،عنػػاء النطػػؽ ،بصػػكت الجػػيـ
المركب ،المجيكر ،متمكان بصكت الحاء االحتكاكي الميمكس ،كلميركب مف مثؿ ذلؾ النطؽ العسير ،فػإف المػتكمـ يمجػأ إلػى اسػتبداؿ

مممػػح االحتكػػاؾ كاليمػػس ،فػػي صػػكت الجػػيـ المركػػب ،بمممػػح االنفجػػار ،كالجيػػر ،كتمػػؾ المالمػػح ،مكجػػكدة ،فػػي صػػكت يشػػترؾ مػػع

صػػكت الجػػيـ فػػي المخػػرج ،كيشػػترؾ مػػع صػػكت الحػػاء فػػي مممػػح اليمػػس ،كىػػك صػػكت الشػػيف االحتكػػاكي الميمػػكس ،فيصػػبح النطػػؽ
سيالن .ككما ذكرنا ،فذلؾ مسمكح في كالـ الخمؽ ،ال في كالـ الخالؽ.

كعنػػد اجتمػػاع صػػكت الجػػيـ السػػاكف ،مػػع صػػكت الػػداؿ المتحػػرؾ ،يجػػب ينطػػؽ الجػػيـ المركػػب بمالمحػػو كافػػة ،حتػػى ال يحػػدث

يخت التَّ ً
"ألف َّ
إقالب لصكت الجيـ ،كما قد يحدث عند اجتماعو مع التاءَّ ،
اء في المخرج".
الد ى
اؿ أ ي

()72

كذلؾ مثؿ قكلو تعالى :ﭽ ﮜ ﭼ التكبةwa+ϽaŠ+dar ← wa+Ͻag+dar ← 97:
ينالحظ ىنا ،أف غاية قمقمة صكت الجيـ إذا اجتمع مع صكت الداؿ ،ليس المحافظة عمى الجيػر ،المتسػـ بػو ،فصػكت الػداؿ
مجيكر أيضانَّ ،
كلكف سبب القمقمة تكمف ىنا ،في الحفاظ عمى مالمح صكت الجيـ المركب ،كافة.
ب -قمب الجيـ إلى زامz ← g :
قد يتأثر صكت الجيـ الساكف ،بصكت الزام المتحػرؾ ،إف تجػاكرا ،كذلػؾ مثػؿ قكلػو تعػالى :ﭽﯳﭼ البقػرةtag+zii ← 48:
← taz+zii
كقكلو :ﭽ ﭳ ﭼ البقرةriz+zan ←rig+zan ← 59:
كقكلو :ﭽ ﯱ ﭼ ← yuz+zii ← yuz+gii
يتمتع صكت الزام بمجمكعة مف مالمح القكة التي تمكنو مف التأثير في األصكات التي تجاكره ،فيك يمتمؾ مالمػح الصػفير،

كيصػػنؼ فػػي مرتبػػة كسػػطى مػػف سػػمـ الكضػػكح السػػمعي( ،)73لػػذلؾ إذا اجتمػػع صػػكت الجػػيـ مػػع صػػكت ال ػزام،
كالجيػػر ،كاالحتكػػاؾ ،ي
َّ
ِّ
ػاف إلػػى ىبػ ىػد ًؿ
داخػػؿ كممػػة ،فقػػد ينشػػأ عنػػدنا نػػكع مػػف المماثمػػة الصػػكتية ،يمجػػأ إلييػػا النػػاطؽ ،ىركبػان مػػف شػػدة الجػػيـ ،فيميػػؿ "الم ٍفػظي كالمسػ ي
و
و
و
ػكي ًف ،فكػاف ذلػؾ أىسػي ىؿ مػف ً
ِّ
ً
ػع
الجيـ بز و
ساف عمالن كاحدان في حػرفىٍيف ىر ٍخ ٍ
ٍ
ى
ام ،ليعم ىؿ الم ي
عممػو فػي حػرؼ شػديد كحػرؼ ىر ٍخ وػك فيػو ص ه
ػفير م ى
ى
ػظ الجػػيـ َّ ً ً
تقػػار ًب المخػػارًج ،فػػال بػ َّػد ًمػػف ال ػتَّحفيظِّ بمفػ ً
ىجػ ًػؿ ِّ
ػفير المَّػ ً
ػذيف فػػي
ػالؼ َّ
الشػ َّػد ًة التػػي تخػ ي
ام ،أل ٍ
ى
ي
السػػاكىنة التَّػػي بعػػدىا ز ه
الرخػػاكةى كالصػ ى
ي
َّ
الزام".

()74

ك َّ
ألف الزام أكضح منو في السمع ،كيشترؾ معو في الجير ،كبعد قمبو إلى زام ،ييدغـ الزام بالزام .كقد يحػدث أف تيقمػب

الزام سينان ،كقكلو :ﭽ ﭳ ﭼ ← rig+san ← rig+zan

( )71القرطبي ،المكضح في التجكيد( .ص.)183 :

( )72القيسي :الرعاية لتجكيد القراءة كتحقيؽ لفظ التالكة( .ص.)178:

( )73يينظر :أنيس ،المغة بيف القكمية كالعالمية ( .ص.)28 :
( )74القيسي ،الرعاية لتجكيد القراءة كتحقيؽ لفظ التالكة( .ص.)176 :
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أما عند اجتماع صكت السيف ،مع صكت الجيـ ،فقد يحدث أف ييبدؿ صػكت السػيف ازيػان ،كذلػؾ مثػؿ قكلػو تعػالى :ﭽ ﮪ

ﭼ البقرةal+maz+gid ← Ͻal+mas+gid ←144:

Ͻ

كقكلو :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ البقرةrig+san ← 125:

← riz+zan ← rig+zan

فسبب حدكث مثؿ تمؾ المماثمة الصكتية ،أف صكت السيف ،إذا اجتمع مع صكت الجيـ ،ييصبح ضعيفان ،لتفكقو عمى صػكت
السيف ،االحتكاكي الميمكس ،فيأتي صكت الزام الػذم يشػترؾ مػع صػكت السػيف فػي مجمكعػة مػف المالمػح؛ فكػال الصػكتيف يصػدر

مف المخرج ذاتو ،ككالىما صفيرم ،كاحتكاكيَّ ،
كلكف صكت الزام يتمتػع بمممػح يتفػكؽ فيػو عمػى صػكت السػيف ،كىػك مممػح الجيػر،
كصكت الجيـ ،صكت مجيكر ،مما يؤدم إلى حدكث عممية انسجاـ بيف تمؾ األصكات التي تجتمع معان ،ذلػؾ االنسػجاـ ،كمػا ذكرنػا

غير مرة  ،مسمكح في كالـ الخمؽ ال فػي كػالـ الخػالؽ ،كيكػكف فػي نطػاؽ الػديافكف ،أك الفػاريفكف ،فيجػب عمػى القػارئ أف ينطػؽ كػال
ً
بالجيـ ل َّ
الصكتيف ،الجيـ ،كالزام ،أك الجيـ كالسيف ،نطقان سميمان يحمؿ فيو ُّ
ػئال
اجير
كؿ صكت مالمحو كافة ،أك كما قاؿ القرطبي":
ٍ
تصير سينان ،ك ٍ ً
ام كالسيف أى ٍشىبوي ًمف ً
الجيـَّ ،
تنماز مف الزامَّ ،
ام فييمػا ىرىخػ ىاكةه،
ألف
ام بالز ً
صيا لً ى
الجيـ فييا ِّش َّدةه ،ك ي
ى
أخم ٍ
السيف كالز ي
فإف الز ى
ى
ى
()75
ً
ً
ليككف العم يؿ في حرفيف ًر ٍخ ىكيف".
فربما ىما ىؿ
المساف إلى مفارقة الشدة بصيركرة الجيـ زايان
ى
ي
كقد يجتمع صكت الجيـ ،مع صكت الياء ،مثؿ قكلو تعالى:
ﭽ ﯿ ﭼ ←  .wag+ha+huuأك قكلو :ﭽ ﭫ ﭼ ← .wig+ha+tun
ففػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػة ،ينبغػػي أف يينطػػؽ الصػػكتاف حػػامميف أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف مالمحيمػػا ،لػػئال ييػػؤثر صػػكت الجػػيـ القػػكم
المجيكر ،في صكت الياء االحتكاكي الميمكس ،يفيؤدم ذلؾ إلى خفاء صػكت اليػاء ،الػذم ييع ُّػد ،فػي بعػض المغػات ،مػف األصػكات

التقاربيػػة( ،)76ممػػا يجعػػؿ خفػػاء صػػكتو ،سػػيالن ،كربمػػا ييقمػػب صػػكت الجػػيـ الػػذم جػػاء سػػاكنان ،كفػػي نيايػػة مقطػػع ،إلػػى صػػكت الشػػيف،
الشتراؾ الياء كالشيف في مممحي االحتكاؾ كاليمس ،كقد فطف لذلؾ القرطبي ،عندما كقؼ أماـ قكلو تعالى :ﭽ ﮧ ﭼ األنعاـ79:

← ،waŠ+hi+ya ← wag+hi+yaفقاؿ " :فربما صار المفظي بيا مثؿ المفظ :بًك ٍش ًي ىي ،كذلؾ قبيح ال يجكز".
مػػف كػػؿ مػػا سػػبؽ ،يظيػػر لنػػاَّ ،
أف قمقمػػة صػػكت الجػػيـ السػػاكف ،كاجبػػة ،حتػػى نحػػافظ عمػػى مالمػػح ىػػذا الصػػكت ،كال سػػيما،
()77

الجير ،كالمخرج ،إذ بدكف ذلؾُ ،يصاب الصكت بالضعؼ ،الذم ينتج عنو ،نشكء ديافكنات ،غير مرغكب فييػا عنػد قػراءة القػر ف
الكريـ.
كأخي انرَّ ،
فإف فكنيـ الجيـ ،يتمتع بمالمحو كافة ،إذا جاء يمشددان ،في مثؿ قكلو تعالى:

Ͻ
ﭽﮨﭼ البقرة ، a+tu+ḥaag+guu+na+naa← 139:ففي مثؿ ىذه الحالة ،كغيرىا ،يجب أف يينطؽ صكت الجيـ ،مشػددان

مكر انر ،لقكة المفظ بو كتكرير الجير كالشدة فيو(.)78

( )75المكضح في التجكيد (.ص.)185 :
يينظر ،أيضان:
( )77المكضح في التجكيد( .ص.)184 :

(-Ladefoged, A course in Phonetics, ) PP:54-55
(Abercrombie, Elements of General Phonetics,) P: 50

76

-

( )78بتصرؼ :ابف الجزرم ،التمييد في عمـ التجكيد( .ص.)124:
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 .2فونيم القاف (.q)o
تكرر فكنيـ القاؼ الساكف ،في سكرة البقرة ،ثمانيان كثالثيف مرة ،q(o)=38 ،كالجدكؿ رقـ ( )7ييبيف تمؾ المكاضع.
ينفرد ىذا الفكنيـ ،بمالمح تكاد ال تكجد في غيره مف فكنيمات المغة العربية؛ فال يكجد لو نظير احتكاكي ،كال نظيػر مجيػكر،
)(79

في الفصحى ،إضافة إلى تمتعو بتفخيـ جزئي ،كىك صكت" :رئكم ،مستخرج ،فمكم ،ليكم ،انفجارم ،ميمكس".

كعند نطؽ صكت ىذا الفكنيـ ،يجب إظيار مالمحو كافة؛ حتى ال ينتقؿ المساف إلى مخػرج صػكت قريػب منػو ،كىػك الكػاؼ،

األمػػر الػػذم يػػؤدم إلػػى تغيػػر فػػي المفػػظ ،كانقػػالب لممعنػػى( ،)80كاحػػداث لػػبس داللػػي ،فالكممػػات التػػي تتشػػابو أص ػكاتيا ،كتختمػػؼ فػػي
صكت كاحد ،كثيرة ،كمف أمثمة ذلؾ ،قكلو تعالى :ﭽ ﮙ ﭼ العاديات ← 2:ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ االنشقاؽ، 6:
كقكلو :ﭽ ﭠ ﭼ الحجر← 73 :ﭽ ﯕ ﭼ األنعاـ23:
كقكلو :ﭽ ﭝ ﭞ ﭼ المطففيف ← 9:ﭽ ﯟ ﯠ ﭼ الطكر44:
تيظير األمثمة السابقة ،مكاضع كاف صكت القاؼ يتمتع فييا بمالمح قكة ،مثؿ الحركة كالمكقع ،كمع ذلؾ يجب أف ييؤتى بػو
حامالن أكبر قدر ممكف مف مالمحو ،فكيؼ إذا جاء ضعيفا بالسككف ،كفي المكقع؟ في مثؿ ذلؾ ،تيصبح قمقمتو كاجبة ،كالحفاظ عمى

مالمحو ضركرة.

ىػ ػ ػػذا مػ ػ ػػف ناحيػ ػ ػػة ،كمػ ػ ػػف ناحيػ ػ ػػة أخػ ػ ػػرل ،فقػ ػ ػػد يختمػ ػ ػػؼ شػ ػ ػػكؿ ىػ ػ ػػذا السػ ػ ػػككف ،فقػ ػ ػػد يكػ ػ ػػكف الزم ػ ػ ػان ،كقكلػ ػ ػػو تعػ ػ ػػالى:ﭽ ﯮ
ﭼ← ،ra+zaq+naa+kumأك عارضان ،كقكلو تعالى :ﭽﯛ ﭼ ← al+ḥaq

Ͻ

ييظير لنا المثاالف السابقاف ،ضعؼ صكت القاؼ ،في سػككنو ،كمكقعػو ،كمػف شػأف ذلػؾ أف يجعمػو عرضػة لتغيػر ،أك لنقػؿ،
ثـ ،إلى قمقمة صكت ىذا الفكنيـ.
الضعاؼ مالمحو ،كحتى نحافظ عمى تمؾ المالمح ،نمجأ ،مف َّ
تتعدد تجميػات فػكنيـ القػاؼ؛ فقػد يتكػرر داخػؿ كممػة كاحػدة ،فيكػكف أحػد الصػكتيف يمشػددان ،مثػؿ قكلػو تعػالى :ﭽﮮﭼ البقػرة:

 . yaŠ+Šaq+qa+qu ←74أك مخففػان ،بػيف كممتػيف ،كقكلػو تعػالى :ﭽ ﯴ ﯵ ﭼ األعػراؼ ،Ͻa+faa+qa/ qaa+la← 143:ففػي
المشػػدد ،عمػػى الصػػكت المخفػػؼ ،بػػؿ يينطػػؽ كػػؿ صػػكت فػػي صػػكرتو
مثػػؿ ذلػػؾ ،يجػػب إظيػػار كػػؿ منيمػػا ،فػػال تطغػػى قػػكة الصػػكت ي
دكر قػكم فػػي إعطػػاء فاصػػؿ بينيمػػا ،كاكسػػابيما قػػكة ،جعمػػت مػػف إكمػػاؿ
الكاممػة ،ككػػذلؾ ،كػػاف لمحركػػة التػػي يشػػكؿ بيػػا صػػكتا القػػاؼ ،ه

نطقيما ضركرة ،فال ييؤثر صكت في آخر ،كاف كانا مثميف.
كقد يجتمع صكت القاؼ الميكم ،مع صكت الكاؼ الطبقي ،داخؿ كممة كاحدة ،أك بيف كممتيف متجاكرتيف ،كلذلؾ االجتماع،
صكرتاف:


الصكرة األكلى -أف يتقدـ صكت القاؼ الساكف ،عمى صكت الكػاؼ المتحػرؾ :عندئ وػذ يكػكف مثػؿ ذلػؾ االجتمػاع سػببان فػي

إحداث مماثمة صكتية ،مف شأنيا أف تعمؿ عمى تخفيؼ حركة المساف ،كتقميػؿ الجيػد ،أثنػاء نطػؽ الكػالـ ،كذلػؾ مثػؿ قكلػو

تعالى:
ﭽ ﭒ ﭼ المرسالت ،nax+luq+kum ← 20:فماذا يحدث في ىذه الحالة؟

( )79النكرم ،فصكؿ في عمـ األصكات( .ص.)240 :

( )80يينظر :الداني ،التحديد في اإلتقاف كالتجكيد( .ص.)126:
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جاء صكت القاؼ ساكنان ،كفي نياية مقطع ،كىذه عكامؿ تؤدم إلى ضعفو ،في حيف جاء صكت الكاؼ متحركان ،كفي بدايػة

مقط ػػع ،فأص ػػبح الص ػػكت قكيػ ػان ف ػػي حركت ػػو ،كمكقع ػػو ،كم ػػا ذكرن ػػا غي ػػر مػ ػرة ،كالص ػػكتاف –الق ػػاؼ ،كالك ػػاؼ -انفجاري ػػاف ،ميمكس ػػاف،
كيص ػ ػػدراف م ػ ػػف مخ ػ ػػرجيف متج ػ ػػاكرييف ،مم ػ ػػا س ػ ػػيؿ عممي ػ ػػة إح ػ ػػداث إدغ ػ ػػاـ رجع ػ ػػي كم ػ ػػي :ﭽ ﭒ ﭼ ← ← nax+luq+kum
،nax+luk+kum
لقد أثر صكت الكاؼ الطبقي المتحرؾ ،في صكت القاؼ الميكم الساكف ،مما أدل إلى انقالبو إلى صكت الكػاؼ ،ثي َّػـ أيدغػـ

الصػكتاف ،فأصػبحا صػػكتان كاحػدان يمشػددان ،نشػػأ عنػو ،ألكفػػكف قػافي كػػافي ،إذا جػاز لنػػا ىػػذا التعبيػر ،كىػػك صػكت :رئػػكم ،مسػتخرج،

طبقي ،انفجارمُ ،مشدد ،ميمكس.
كقد جاء ىذا في قراءة حفص عف عاصـ.

كيكجػػد نػػكع آخػػر مػػف المماثمػػة الجزئيػػة ،متبعػػة أيضػان ،فػػي قػراءة حفػػص عػػف عاصػػـ ،فػػي اآليػػة السػػابقة نفسػػيا ،كذلػػؾ بإدغػػاـ

صكت القاؼ في صكت الكاؼ ،كلكف بقي في الصكت الناشئ ،صفة التفخيـ الجزئي المكجكدة في القاؼ ،فينشأ عف ذلػؾ ،ألكفػكف

قافي كافي ،كىك صكت :رئكم ،مستخرج ،ليكم ،طبقي ،انفجارم ،مفخـ تفخيمان جزئيان ،ميمكس .ككاف ابفي الجزرم ،مف قبؿ ،قد
قاؿ " :كفي إدغاميا [القاؼ] إذا سكنت في الكاؼ مذىباف :اإلدغاـ الناقص مع إظيار التفخيـ كاالسػتعالء ،كالطػاء فػي التػاء ،كىػذا

مذىب أبي محمد مكي كغيره .كاإلدغاـ الكامؿ بال إظيار شيء ،فتصير كافان مشددة ،كىك مذىب الداني كمف كااله .قمت :ككالىمػا

ىخ ىذ ىعمى َّي المصريكف ،كبالثاني الشاميكف .كاختيػارم الثػاني كفاقػان لمػداني ،كقياسػان عمػى مػذىب أبػي عمػرك ،أعنػي ابػف
حسف ،كباألكؿ أ ى
()81
العالء البصرم".

كمػػف ناحيػػة صػػكتية ،ييستحسػػف ،األخػػذ ،أك لنقػػؿ ،النطػػؽ بػػاأللكفكف الثػػاني ،الػػذم ييبقػػي شػػيئان مػػف القػػاؼ؛ َّ
ألف نطػػؽ األلكفػػكف
األكؿ ،بو صعكبة عمى الناطؽ ،كىي صعكبة ناجمة عف بقاء عضك النطؽ ،كىك المساف ،فترة أطكؿ في المخرج ذاتو ،كىك المخرج

الطبقي ،إضافة ،إلى حبس تيار اليكاء ،مدة زمانية أكبر منيا في النطؽ الطبيعػي ،أمػا عنػد إظيػار شػيء مػف القػاؼ ،فػإف النػاطؽ

يشعر ،بسيكلة النطؽ؛ ألف المساف ال يبقى فػي مكضػع كاحػد ،أكالن ،ك َّ
ألف تيػار اليػكاء ال ييحجػز فتػرة طكيمػة ،ثانيػان ،فضػالن عػف التقػاط
السامع ،تمؾ األصكات ،مستريحان.

ككما ذكرنا ،فكال النطقيف ،معمكؿ بو في قراءة حفص عف عاصـ.



الصػػكرة األخػػرل -أف يككنػػا متحػػركيف :فػػإذا حػػدث اجتمػػاع بػػيف ىػػذيف الصػػكتيف ،داخػػؿ كممػػة كاحػػدة ،بغػػض النظػػر عػػف
المتقدـ منيما  ،كذلؾ مثؿ قكلو تعالى:

ﭽ ﭮ ﭼ ←  ،faw+qa+ku+muأٔ بيٍ كهًخيٍ،
كقكلو :ﭽ ﯮ ﯯ ﭼ ← ،ka+ðaa+li+ka/ qaa+la
المثمػى؛ ألف كػال
ففي مثؿ ىذه المكاضػع ،كمػا كػاف عمػى غرارىػا ،يجػب أف يينطػؽ الصػكتاف –القػاؼ ،كالكػاؼ  -بصػكرتييما ي
الصكتيف ،جاء متحركان ،كفي بداية مقطع ،كفي ذلؾ قكة لكؿ منيما ،فال ييؤثر أحدىما في اآلخر ،بالرغـ مف تجاكر مخرجييما.

81
عمي" ىك أخذ عني.
( ) التمييد في عمـ التجكيد( .ص ،)150 :لعؿ المقصكد في قكلو" :أخذ َّ
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الرسـ البياني (أ) تكرار فكنيمات القمقمة في سكرة البقرة.
بعد ىذا العرض كالتحميؿ لظاىرة القمقمة ،نستطيع الخركج بمجمكعة مف الممحكظات كالنتائج ،مف أبرزىا:

ُّ .1
تعد المحافظة عمى أكبر قدر ممكف مف مالمح الصػكت ،كسػماتو ،إذا جػاء سػاكنان ،مػف أىػـ أىػداؼ القمقمػة؛ ألف سػككف
الصكت ،كمكقعو في نياية مقطع ،يؤدياف إلى اتسامو بالضعؼ.

 .2لػك لػػـ تحػػدث القمقمػػة فػػي ىػػذه األصػكات ،ألصػػاب النطػػؽ بيػا ضػػعؼ ،كربمػػا أدل ذلػػؾ إلػػى انتقػػاؿ مخرجيػػا ،إلػػى مخػػرج
مر معنا.
صكت قريب منيا ،كما َّ

 .3غايػػة قمقمػػة صػػكت الػػداؿ ،ىػػي المحافظػػة عمػػى مالمحػػو ،كعػػدـ ضػػياعيا ،أك ضػػياع جػػزء منيػػا؛ فقػػد يفقػػد ىػػذا الصػػكت،
مممػػح الترقيػػؽ ،إذا جػػاكره صػػكت مفخػػـ ،أك أف يفقػػد مممػػح االنفجػػار ،إذا جػػاكره صػػكت مػػائع ،أك يفقػػد مممػػح الجيػػر ،إذا
جاكره صكت ميمكس.
 .4يجب قمقمة صكت الجيـ ،حتى ال يفقد مممح الجير ،كحفاظان عمى مممح التركيب فيو؛ لئال يفقد جزءان مػف تمػؾ المالمػح،
فينقمب إلى صكت احتكاكي.

 .5ال ييع ُّػد كجػػكد مممػػح الجيػػر أسػػاس قمقمػػة صػػكتي الطػػاء ،كالقػػاؼ؛ بػػؿ يعػػكد سػػبب قمقمتيمػػا ،كمػػا ذكرنػػا ،إلػػى الحفػػاظ عمػػى
مخرجييما ،األسناني المثكم ،كالميكم ،عمى الترتيب ،أكالن ،كخكفان مف نطؽ صكت التاء ،الذم كاف أصؿ صكت الطاء،
في بعض مكاضعو ،ثاينان ،كخكفان مف ضياع مممح االنفجار ،كالتفخيـ الجزئي ،لصكت القاؼ ،أخي انر.

 .6ذكر بعض الباحثيف ،أف سبب القمقمة ،يعكد إلى "تسييؿ عممية المفظ؛ فإقحاـ ىػذا الصػكيت القصػير يعمػؿ عمػى اليػرب
()82

مػػف المقػػاطع المغمقػػة  cvcإلػػى المقػػاطع القصػػيرة المفتكحػػة  cvاألسػػيؿ نطقػان".

كال نػػرل ص ػحة ليػػذا الػرأم؛ ألف ىػػذا

الصكيت الصادر أثناء القمقمة ،ال يصؿ في حجمو ،كمدتو الزمنيػة إلػى الػزمف الػذم تنطػؽ فيػو الحركػة ،كمػا ظيػر معنػا

أثناء تحميؿ مكاضػع قمقمػة ىػذه األصػكات ،إذ لػـ يطػ أر أم تغيػر فػي نسػيجو البنيػكم يػؤدم إلػى تشػكؿ جديػد فػي المقػاطع
الصكتية.

 .7كاف تكرار فكنيـ الباء ،كما يظير في الرسـ البيػاني ،األعمػى بػيف فكنيمػات القمقمػة ،كلعػؿ م َّ
ػرد ذلػؾ ،يعػكد إلػى مػا يتمتػع
بو ىذا الصكت مف مالمح تمييزية ،كسمات نطقية ،فضالن عف قمة األصكات التي تشترؾ معو في المخرج.
( )82الضالع ،القمقمة في التجكيد القرآني "دراسة صكتية ( ،ص.)159:
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 .8جاء تكرار صكت الطاء ،في المرتبة األخيرة بيف أصكات القمقمة؛ فيذا الصكت -بما يتمتع بو مف مالمح قكية كالتفخيـ
كاالنفجار -يتسـ بالصعكبة عمى الناطؽ ،كالثقؿ في السمع ،مما أدل إلػى قمػة اسػتخدامو فػي القػرآف الكػريـ بعامػة ،كفػي
سكرة البقرة بخاصة.

العمماء ،أف صكت القاؼ ُّ
أشد أصكات القمقمة قكة ،كلعؿ ذلؾ يعكد ،إلى عدـ كجكد مقابالت فكنيميػة لػو ،فػي المغػة
 .9ذكر
ي
العربية ،ىذا مف ناحية.
كمف ناحية أخرل ،نرل َّ
أف صكت الطاء ،يجب إظيار قمقمتػو أكثػر مػف األصػكات األخػرل؛ ألف ىػذا الصػكت ،عرضػة

تاء ،فيحدث تغير في المعنى ،كما ذكرنا سابقان.
إلزالة مممح التفخيـ منو ،مما يؤدم إلى قمبو ن
 .10تعتمد قكة قمقمة الصكت ،عمى نكع سككنو؛ فالصكت الساكف سككنان الزمان ،تكػكف قمقمتػو أعمػى مػف الصػكت الػذم يكػكف
سككنو عارضان.

نجد أف سبب القمقمة التي تعترم األصكات التي نصكا عمػى قمقمتيػا ،كالمجمكعػة فػي
كفي ختاـ بحثنا حكؿ ظاىرة القمقمةُ ،
عبارة" :قطب جد" ،ال يعكد إلى المحافظة عمى الجير ،أك االنفجار فقط ،بؿ نػرل أف السػبب ،فػي ىػذه الظػاىرة ،يعػكد ،فػي األعػـ
األغمب ،إلى محافظة المغة كناطقييا ،عمى المالمح التمييزية ،التػي يتمتػب بيػا كػؿ صػكت مػف تمػؾ األصػكاتر فقػد ظيػر لنػا ،أف
سبب قمقمة الصػكت فػي سػياؽ الكػالـ ،يختمػؼ مػف صػكت إلػى خػر ،فغايػة قمقمػة صػكت الطػاء ،تختمػؼ عػف غايػة قمقمػة صػكت

الجيـ ،فكؿ صكت مف تمؾ األصكات ضعيؼ في سككنو ،كمكقعو المقطعي ،مما يؤدم إلى ضياع بعض مالمح الصػكت الرئيسػة،

كحتى نمنب ذلؾ الضعؼ ،كنقمؿ مف فقداف الصكت لمالمحو ،نمجأ إلى قمقمتػو ،فالقمقمػة ،مػف ثػـ ظػاىرة صػكتية ،خاصػة بأصػكات

جمعيا العمماء في عبارتيـ المشيكرة نفة الذكر ،كىذه الظاىرة مف شأنيا أف تعمؿ عمى نطؽ تمػؾ األصػكات فػي حالػة كركدىػا

ساكنة ،نطقان سميمان حامم نة معيا ،مالمحيا الصكتية كافة ،دكف أف تتأثر ،حتى في حالة ضعفيا ،فيما يجاكرىا مف أصكات.
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قائمة المالحؽ

جدكؿ رقـ ( )1الرمكز المستخدمة داخؿ البحث
الرمز

داللتو

[ ]

ما داخؿ المعككفتيف مف كالـ الباحث.

""

نص منقكؿ.

تح

تحقيؽ

تر

ترجمة

C

يعني ىذا الرمز الصامت

()o

يعني ىذا الرمز السككف

()v

يعني ىذا الرمز الحركة
()83

جدكؿ رقـ ( )2رمكز الكتابة الصكتية المستعممة في البحث
كصؼ الصكامت

الرمز العربي

الرمز الصكتي
ᴐ

صامت حنجرم انفجارم ال مجيكر كال ميمكس

ء

صامت شفكم ثنائي انفجارم مجيكر

ب

b

صامت أسناني لثكم انفجارم ميمكس

ت

صامت أسناني احتكاكي ميمكس

ث

t
ᶿ

صامت لثكم غارم مركب مجيكر

ج

g

صامت حمقي احتكاكي ميمكس

ح

ḥ

صامت طبقي احتكاكي ميمكس

خ

X

صامت أسناني لثكم انفجارم مجيكر

د

صامت أسناني احتكاكي مجيكر

ذ

D
ð

صامت لثكم مكرر مجيكر مائب

ر

r

صامت أسناني لثكم احتكاكي مجيكر

ز

z

صامت أسناني لثكم احتكاكي ميمكس

س

صامت غارم احتكاكي ميمكس

ش

s
Š

صامت أسناني لثكم ميمكس مطبؽ

ص

Ṣ

صامت أسناني لثكم انفجارم مجيكر مطبؽ

ض

ḍ

صامت أسناني لثكم انفجارم ميمكس مطبؽ

ط

ṭ

صامت أسناني احتكاكي مجيكر مطبؽ

ظ

ð

( )83النكرم ،فصكؿ في عمـ األصكات( ،ص)14:
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صامت حمقي احتكاكي مجيكر

ع

صامت طبقي احتكاكي مجيكر

غ

c
ᴕ

صامت شفكم أسناني احتكاكي ميمكس

ؼ

f

كصؼ الصكامت

الرمز الصكتي

الرمز العربي

صامت ليكم انفجارم ميمكس

ؽ

q

صامت طبقي انفجارم ميمكس

ؾ

K

صامت لثكم جانبي مجيكر مائب

ؿ

l

صامت شفكم ثنائي أنفي مجيكر مائب

ـ

m

صامت لثكم أنفي مجيكر

ف

n

صامت حنجرم احتكاكي ميمكس

ق

h

نصؼ صامت أك نصؼ حركة طبقي مجيكر

ك

w

نصؼ صامت أك نصؼ حركة غارم مجيكر

م

y

كصؼ الحركات

طكيمة

قصيرة

حركة أمامية ضيقة ( الكسرة الخالصة)

I

ii

حركة أمامية كاسعة ( الفتحة المرققة)

a

aa

حركة خمفية ضيقة ( الضمة الخالصة)

u

uu

جدكؿ رقـ ( )3مكاضب قمقمة فكنيـ الباء في سكرة البقرة.
المكضب

المكضب

رقـ اآلية
97

الرقـ
1

ﭽﭮ ﭼ

رقـ اآلية
4

الرقـ
18

ﭽﮎ ﭼ

2

ﭽﭥ ﭼ

20 ،7

19

ﭽﮣ ﭼ

98

3

ﭽﭡ ﭼ

17

20

ﭽﮨ

116

ﭼ
4

ﭽﮤ ﭼ

214 ،183 ،21

21

ﭽﯲ ﭼ

118

5

ﭽﯩ ﭼ

23

22

ﭽﮦ ﭼ

124

6

ﭽﭪ ﭼ

،91 ،89 ،25
254 ،237 ،108

،127 ،126 ،125 ،124
،135 ،133 ،132 ،130
260 ،258 ،140 ،136
128

23

ﭽﮧ ﭼ

7

ﭽﯹ ﭼ

261 ،29

24

ﭽﭬ ﭼ

8

ﭽﮁ ﭼ

32

25

ﭽﭵ ﭼ

129

9

ﭽﮡ ﭼ

33

26

ﭽﯾ ﭼ

267 ،141 ،134
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10

ﭽﮭ ﭼ

34

27

ﭽﮚ ﭼ

138

11

ﭽﮱ ﭼ

153 ،45

28

ﭽﭙ ﭼ

145 ،142

12

ﭽﭚ ﭼ

49

29

ﭽﭹ ﭼ

143

13

ﭽﮀ ﭼ

60

30

ﭽﮤ ﭼ

145 ،144

14

ﭽ

61

31

ﭽﯮ ﭼ

145

ﯔ
ﭼ
15

ﭽﮏ ﭼ

65

32

ﭽﭗ ﭼ

146

16

ﭽﮱ ﭼ

253 ،87

33

ﭽﭠ

155

17

ﭽﯢ ﭼ

87

34

ﭼ
ﭽﭬ ﭼ

215 ،177

الرقـ

المكضب

رقـ اآلية

الرقـ

المكضب

رقـ اآلية

35

ﭽﮔ ﭼ

178

49

ﭽﭟ ﭼ

246

36

ﭽﮕ ﭼ

178

50

ﭽﭽ ﭼ

246

37

ﭽﭭ ﭼ

187

51

ﭽﭘ ﭼ

249

38

ﭽﭹ ﭼ

187

52

ﭽﮚ ﭼ

250

39

ﭽﯨ ﭼ

189

53

ﭽﯥ ﭼ

264

40

ﭽﯢ ﭼ

235 ،196

54

ﭽﭝ ﭼ

265

41

ﭽﰋ ﭼ

196

55

ﭽﭥ ﭼ

265

42

ﭽﭷ ﭼ

198

56

ﭽﭣ ﭼ

284 ،271

43

ﭽﭷ ﭼ

198

57

ﭽﯞ ﭼ

279

44

ﭽﮌ ﭼ

198

58

ﭽﭜ ﭼ

282

45

ﭽﮥ ﭼ

272 ،265 ،207

59

ﭽﭳ ﭼ

282

46

ﭽﯕ ﭼ

214

60

ﭽﮆ ﭼ

284

47

ﭽﮆ ﭼ

221

61

ﭽﯷ ﭼ

286

48

ﭽﯱ ﭼ

245
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الموضع

الرقم
1

ﭽﯮ ﭼ

جدول رقم ( )4مواضع قلقلة فونيم الدال في سورة البقرة.
الموضع
الرقم
رقم اآلية
16
23
ﭽﯩ ﭼ

رقم اآلية
125

2

ﭽﯿ ﭼ

123 ،48

17

ﭽﮄ ﭼ

184

3

ﭽﭱ ﭼ

51

18

ﭽﮠ ﭼ

188

4

ﭽﭓ ﭼ

208 ،58

19

ﭽﮂ ﭼ

193

5

ﭽﮊ ﭼ

،141 ،134 ،118 ،60
247 ،144

20

ﭽﯜ ﭼ

196

6

ﭽﮣ ﭼ

61

21

ﭽﯯ ﭼ

196

7

ﭽﯗ ﭼ

61

22

ﭽﰅ ﭼ

196

8

ﭽﮉ ﭼ

102 ،99 ،92 ،87 ،65

23

ﭽﯗ ﭼ

214

9

ﭽﯙ ﭼ

70 ،69 ،68

24

ﭽﮙ ﭼ

217

10

ﭽﯧ ﭼ

246 ،237 ،75

25

ﭽﮏ ﭼ

221

11

ﭽﭮ ﭼ

85

26

ﭽﮔ ﭼ

221

12

ﭽﯕ ﭼ

253 ،87

27

ﭽﯾ ﭼ

233

13

ﭽﮉ ﭼ

،256 ،231 ،137 ،108
269

28

ﭽﭳ ﭼ

260

14

ﭽﯩ ﭼ

111

29

ﭽﭟ ﭼ

282

15

ﭽﮆ ﭼ

114

30

ﭽﯗ ﭼ

282

الرقم
1

جدول رقم ( )5مواضع فونيم الطاء الساكن ،في سورة البقرة.
الموضع
الرقم
رقم اآلية
الموضع
5
75
ﭽﮡ ﭼ
ﭽﯣ ﭼ

رقم اآلية
232
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2

ﭽﮩ ﭼ

150 ،149 ،٤١١

6

ﭽﭴ ﭼ

235

3

ﭽﯓ ﭼ

150 ،٤١١

7

ﭽﭡ ﭼ

249

4

ﭽﮯ ﭼ

222

8

ﭽﭡ ﭼ

260

الموضع

الرقم
1

ﭽﭲ ﭼ

جدكؿ رقـ ( )6مكاضب قمقمة فكنيـ الجيـ في سكرة البقرة.
الموضع
الرقم
رقم اآلية
13
19
ﭽﯹ ﭼ

رقم اآلية
260 ،126

2

ﭽﯜ ﭼ

224 ،22

14

ﭽﭢ ﭼ

128

3

ﭽﭙ ﭼ

266 ،164 ،25

15

ﭽﮟ ﭼ

150 ،149 ،144

4

ﭽﭜ ﭼ

30

16

ﭽﭫ ﭼ

148

5

ﭽﯳ ﭼ

123 ،48

17

ﭽﮃ ﭼ

150 ،149

6

ﭽﭷ ﭼ

93 ،92 ،54 ،51

18

ﭽﯰ ﭼ

161

7

ﭽﭳ ﭼ

59

19

ﭽﭾ ﭼ

187

8

ﭽﮦ ﭼ

61

20

ﭽﭹ ﭼ

240

9

ﭽﭠ ﭼ

،274 ،262 ،62
277

21

ﭽﭺ ﭼ

246

10

ﭽﯿ ﭼ

112

22

ﭽﯮ ﭼ

259

11

ﭽﰄ ﭼ

112

23

ﭽﮜ ﭼ

267

12

ﭽﮛ ﭼ

272 ،115

الرقم
1

الموضع
ﭽﭣ ﭼ

جدكؿ رقـ ( )6مكاضب قمقمة فكنيـ القاؼ في سكرة البقرة.
الموضع
الرقم
رقم اآلية
14
3
ﭽﭥ ﭼ

رقم اآلية
155
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2

ﭽﭨ ﭼ

25

15

ﭽﯨ ﭼ

215 ،180

3

ﭽﮭ ﭼ

27

16

ﭽﮑ ﭼ

187

4

ﭽﯡ ﭼ

35

17

ﭽﭑ ﭼ

191

5

ﭽﯹ ﭼ

123 ،48

18

ﭽﭩ ﭼ

191

6

ﭽﭦ ﭼ

50

19

ﭽﭭ ﭼ

197

7

ﭽﭪ ﭼ

50

20

ﭽﯻ ﭼ

270 ،215

8

ﭽﮛ ﭼ

54

21

ﭽﮭ ﭼ

222

9

ﭽﯮ ﭼ

254 ،172 ،57

22

ﭽﭒ ﭼ

236 ،231،232

10

ﭽﮬ ﭼ

61

23

ﭽﮋ ﭼ

237 ،235

11

ﭽﯲ ﭼ

61

24

ﭽﯕ ﭼ

236

12

ﭽﭝ ﭼ

84

25

ﭽﯟ ﭼ

237

13

ﭽﭤ ﭼ

91 ،87 ،85

26

ﭽﯷ ﭼ

237

27

ﭽﯸ ﭼ

237

33

ﭽﯿ ﭼ

264

28

ﭽﯦ ﭼ

245

34

ﭽﯖ ﭼ

268

29

ﭽﯰ ﭼ

245

35

ﭽﮱ ﭼ

282

30

ﭽﮜ ﭼ

250

36

ﭽﯕ ﭼ

282

31

ﭽﭯ ﭼ

253

37

ﭽﭚ ﭼ

283

32

ﭽﮅ ﭼ

253
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قائمة المصادر كالمراجب

القرآف الكريـ
أكالن -المصارد كالمراجب العربية:

أنيس ،إبراىيـ(1979ـ) .األصكات المغكية .ط .5:القاىرة :مكتبة األنجمك المصرية.
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ(1970ـ) .المغة بيف القكمية كالعالمية .مصر :دار المعارؼ.

ابف الجزرم ،محمد بف محمد بف يكسؼ(1985ـ) .التمييد في عمـ التجكيد .تح :عمي حسيف البكاب .ط .1:الرياض :دار
المعارؼ.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ(د.ت)ػ :النشر في القراءات العشر .تح :عمي محمد الضباع .بيركت :دار الكتب العممية.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ(2006ـ) :منظكمة المقدمة فيما يجب عمى القارئ أف يعممو .تح :أيمف رشدم سكيد .ط.4:
جدة :دار نكر المكتبات لمنشر كالتكزيع2006 .ـ.

بام ،ماريك(1998ـ) .أسس عمـ المغة .تر :أحمد مختار عمر .ط .8:القاىرة :عالـ الكتب.
بشر ،كماؿ (2000ـ) .عمـ األصكات .القاىرة :دار غريب لمنشر كالتكزيع.

حساف ،تماـ(1990ـ) .مناىج البحث في المغة .القاىرة :مكتبة األنجمك المصرية1990 .ـ.

عمار.
عماف :دار ٌ
الداني ،عثماف بف سعيد(2000ـ) .التحديد في اإلتقاف كالتجكيد .تح :غانـ قدكرم الحمد .طٌ .1:
عماف :دار عمار لمنشر
ساجقمي زاده ،محمد بف أبي بكر المرعشي (2008ـ) :جييد المقؿ .تح :سالـ قدكرم الحمد .طَّ .2:
كالتكزيع..

سيبكيو ،عمرك بف عثماف الحارثي (1982ـ) .الكتاب .تح :عبد السالـ محمد ىاركف .ط 2.القاىرة :مكتبة الخانجي.

السيكطي ،عبد الرحمف بف أبي بكر(1992ـ) :ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع .تح :عبد العاؿ سالـ مكرـ .بيركت :مؤسسة
الرسالة.

شاىيف ،عبد الصبكر(1980ـ) .في عمـ المغة العاـ .ط .3:بيركت :مؤسسة الرسالة.
عمر ،أحمد مختار(1997ـ) .دراسة الصكت المغكم .القاىرة :عالـ الكتب.

الفراء ،أبك زكريا يحيى بف زياد( .د .ت) معاني القرآف .ط .1:تح :أحمد يكسؼ نجاتي كآخريف .مصر :دار المصرية لمتأليؼ
كالترجمة.

عماف :دار عمار لمنشر
القرطبي ،عبد الكىاب بف محمد (2000ـ) .المكضح في التجكيد .تح :غانـ قدكرم الحمد .طٌ .1 :
كالتكزيع.

عماف :دار عمار.
القيسي ،مكي بف أبي طالب (1996ـ) :الرعاية لتجكيد القراءة كتحقيؽ لفظ التالكة .تح :أحمد فرحات .طٌ .3:
ىميؿ) .ط .1:القاىرة :عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية
مالمبرج ،بريتؿ (1994ـ) .الصكتيات( .ترجمة :محمد حممي ٌ
كاالجتماعية.

المبرد ،محمد بف يزيد(1994ـ) .المقتضب .تح :محمد عبد الخالؽ عضيمة .ط .3:القاىرة :مطابع األىراـ التجارية.
المرصفي ،عبد الفتاح(1406ق) .ىداية القارم إلى تجكيد كالـ البارم .ط 2:المدينة المنكرة :مكتبة طيبة.
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