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القيمة التوافقية والخالفية بين الصفات الصوتية*
أ.د علي ناصر غالب

م .أصيل محمد كاظم

كلية التربية  /جامعة بابل

كلية التربية  /جامعة القادسية

الملخص:
بدأ الدرس الصوتي عند علماء العربية مرتبطاً بمنهج الخليل الفراهيدي(ت571هـ) الصوتي الصرفي في أبنية معجم " العين " ،

وعند سيبويه (ت581هـ) بظاهرة اإلدغام  ،وعند ابن ِّ
جني بالمسائل الصوتية التصريفية  ،وعند ابن سينا بأسباب وكيفيات حدوث
الحروف وعند علماء التجويد باللحن  .كذلك ارتبطت الفروق الصوتية بدراسة المالمح التمييزية لألصوات اللغوية ؛ ومعرفة المعايير
المولِّدة للفرق الصوتي ،التي ال تُدرك إالَّ بالمقابلة بين الصفات الصوتية ذات (:القيمة الخالفية ) ،و( القيمة التوافقية ) بين مالمحها
المتناظرة  ،وصفاتها المتضادة ؛ وهي( :اإلطباق  :االنفتاح)  ،و(التفخيم  :الترقيق)  ،و(االستعالء  :اإلطباق) ،

و(التفخيم  :اإلطباق).
ولما كان الفراهيدي  ،قد اعتمد المعيار الفونتيكي  ( :عضوي فيزيائي )  ،في تصنيف أحياز األصوات العربية ومدارجها  ،اعتمد
َّ

االصواتيون المحدثون المعيار(الفونولوجي المقارن) في دراسة ( الفروق اللغوية ) على لغة العرب  ،أو (المالمح التمييزية) ،

أو( الفونيم)،أو( القيمة الخالفية) على لغة الغرب  .وتنهج دراسة الفروق الصوتية الجمع بين  ( :المخرج والصفة )  ،دون الفصل
وعدمه  ( :القيمة الخالفية ) بين األصوات المتَّحدة المخارج أو
بينهما ؛ إذ اجتماعهما يُظهر التوافق  ( :القيمة التوافقية ) ،
الصفات .
Abstract
Corresponding & Contradicting Among Phonetic Features
The phonetic lesson at the Arab scientists started with the morphological phonetic method of AlKhall Al-Farahedi in his vocabulary book “ AL-AIN” , Sebawaih’s diphthong phenomenon, Ibn-Jiny’s
morphological matters, Ibn-Sena’s how and why the letters are roduced , and the scientists of
intonation , was known as the melody. The phonetic differences are also connected with the apparent
and special phonetics of Arabic , and the criteria that generate the phonetic differences that could be
recognized only with the meeting of the the sounds with corresponding prosperities , and the
( stress : looseness ) , ( closure : openness ) ,

) contrastive adjectives such as ( voiced : voiceless
( emphasis : weakening ) .

Al-Farahidi used the phonetic criterion : ( physical member ) in classifying the courses of the
( Arabic sounds . The modern phoneticians used the comparative phonological criterion in the study of
the phonetic difference ) on the Arabs’ language or ( the phoneme ) or ( the distinct features ) of
Arabs’ language .
َّأوالً  :الفرق بين الصفات ذات القيمة الخالفية :

 .1اإلطباق  :االنفتاح  :اإلطباق  :مصطلح صوتي أطلقه سيبويه على أصوات دون سواها ؛ إ ْذ قال  (( :ومنها (المطبقة)،
ألنك ال تطبق
فأما المطبقة فالصاد  ،والضاد  ،والطاء  ،والظاء  ،والمنفتحة ؛ كل ما سوى ذلك من الحروف ّ
و(المنفتحة) ّ ،
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َّ
اضعهن انطبق لسانك من
لشيء منهن لسانك  ،ترفعه إلى الحنك األعلى  ،وهذه الحروف األربعة إذا وضعت لسانك في مو
َّ
اضعهن إلى ما حاذى الحنك األعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك  ،فإذا وضعت لسانك فالصوت محصور فيما بين
مو
اللسان والحنك إلى موضع الحروف  ..فهذه األربعة لها موضعان من اللسان  ،وقد بين ذلك بحصر الصوت ،ولوال
اإلطباق لصارت الطاء داالً  ،والصاد سيناً  ،والظاء ذاالً  ،ولخرجت الضاد من الكالم  ،ألنه ليس شيء من موضعها غيرها
))( .)5وتبعه في ذلك الوصف ابن جني

()2

 ،ولكن قد أفادنا بوصف ( االستعالء)  ،و( االنخفاض)( .)3وكان ابن الحاجب (

ت  646هـ ) دقيقاً في وصفه ؛ إ ْذ قال  (( :المطبقة ما ينطبق معه الحنك على اللسان ؛ َّ
ألنك ترفع اللسان إليه فيصير
(.)4

الحنك كالطبق على اللسان  ،فتكون الحروف التي تخرج بينهما مطبقاً عليها ))
فرددوا عبارته في مواضع

()1

وكذا تابع علماء التجويد  ،سيبويه ،

وأضافـوا في مواضعِ أُخرى ،فحدد المرعشي(ت5511هـ) الصوت المطبق بقوله َّ (( :
إن

مقوساً) عند النطق بالصوت المطبق ))( .)6وقارن مكي بن أبي طالب بين إزالة اإلطباق وزيادته عند النطق
اللسان يكون ( َّ
أن تعلم َّ
أن الظاء تشبه في لفظها أيضاً الذال  .فإذا أزلت لفظ اإلطباق من الظاء صارت ذاالً
بالصوت  ،قائالً  (( :ويجب ْ
 ،كذلك لو زدت لفظ اإلطباق في الذال لصارت ظاء  .واَّنما كان كذلك َّ
ألن الظاء والذال من مخرج واحد  ،وهما مجهوران ،
).)7

ولوال اإلطباق واالستعالء اللذان في الظاء لكانت ذاالً ))

.2

أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا المحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ؛ فـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تف ــرعت جه ــوده ــم بي ــن ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـدة مح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاور  ،وهـ ـ ـ ـ ــي -:
ّ

حسان عبارة سيبويه في مالحظ
تمام ّ
أوالً  :أوضح د ّ .
 -5اإلطباق ضد االنفتاح .

()8

 ،هي :

 -2الحروف المطبقة  ( :ص ض ط ظ ) .
 -3الحروف المنفتحة ما عدا ذلك .
 -4اإلطباق  :يتم برفع اللسان إلى الحنك األعلى .

َّ
أن يقول  (( :وبذلك تتكون
 -1اإلطباق  :يحصر الصوت ( ومعناه األثر السمعي ) بين اللسان والحنك .
وكأن سيبويه يوشك ْ
حجرة رنين لها شكل معين ينتج عنها اثر سمعي معين هو الذي نسميه التفخيم )).
َّ -6
إن اللسان حين يرتفع إلى الحنك األعلى يكون لهذه الحروف (( موضعان من اللسان ))

طرف اللسان .

أحدهما  :موضع المخرج وهو

وثانيهما  :موضع التفخيم وهو مؤخر اللسان المرتفع إلى الحنك األعلى .
 -7التفخيم يالزم اإلطباق كما في ( ص ض ط ظ ) .

وهذه المالحظات تتفق اتفاقا تاماً مع علم الصوت الحديث في العملية النطقية الحركية للتفخيم .
ثانياً  :أوضح د .حسام النعيمي التقابل الصوتي أو التنظير الشكلي الذي أجراه سيبويه  ،قائالً  (( :وأما عبارة سيبويه فالذي يتجه

لي في تفسيرها َّ
أن التنظير الشكلي فيها قد طغى على التطبيق الصوتي  ...فالطاء عنده فيها صفتان الجهر واإلطباق  .فإذا ذهب
2
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اإلطباق بقي الجهر والحرف المجهور من مخرج الطاء هو الدال  ،فال ريب تؤول الطاء إلى دال إذا ذهب عنها اإلطباق وبقي الجهر

 ،كما قال َّ
إن الصاد إذا ذهب عنها اإلطباق  ،صارت سيناً  ،إذ الصاد والسين مهموستان  ،والفرق بينهما اإلطباق  .فإذا ذهب صارت
الصاد سيناً  .وكذلك القول في الظاء والذال  ،فهما مشتركان في صفة الجهر  ،ومختلفان في اإلطباق  .فإذا ذهب اإلطباق  ،صارت

الظاء ذاالً َّ ،
ألن الصوت المجهور غير المطبق من مخرج الظاء هو الذال  ،ولو ذهب عن الصوت من هذا المخرج اإلطباق والجهر
ثاء )) ( . )9و َّ
صحة ما ذهب إليه من آراء علماء التجويد ؛ إ ْذ قال  (( :ويقوي ما ذهبنا
استمد د .حسام النعيمي ّ
 ،إذن لصار الصوت ً

وم ْن تبعه َّ
إليه من َّ
أن حقيقة صوت الطاء من حيث اهتزاز
أن التنظير الشكلي قد طغى على التطبيق الصوتي في عبارة سيبويه َ
الوترين وعدمه  ،انه مهموس  ،والصوت المهموس غير المطبق الذي هو من مخرجه التاء  ،فالعالقة في التطبيق الصوتي تنعقد بين
الطاء والتاء  ،وهذا ما ّنبه عليه علماء التجويد الذين عنوا بالجانب التطبيقي((( .)9قال الداني وهو يتكلم عن التاء  (( :واذا اجتمع مع
اختَلَطَ >( ... )51فالتاء إذا
حروف اإلطباق في كلمة فيلزم تعمل بيانه وتلخيصه من لفظة الطاء  ،واال انقلب طاء  ،كقوله تعالى  < :فَ ْ
دخله اإلطباق صار طاء  ،مما يدل على َّ
أن الطاء التي كانت تنطبق في أيامهم هي تاء مطبقة وليست داالً مطبقة  .وقال أيضا (( :

الطاء التاءَ لخص صوت الطاء  ،واال صار تاء  ،نحو
وان سبقت
ُ
(.)52
()55
تاء ال داالً ))
< فََّر ُ
طت >  )) ...فذهاب اإلطباق من الطاء في التطبيق الصوتي جعلها ً

الغول في َّ
أن أصوات اإلطباق األربعة ( ط ص ض ظ ) (( أقواها إطباقا الطاء  ،وأضعفها الظاء ،
ثالثاً  :وأفادنا محمد بن شحاته ُ
والصاد والضاد متوسطتان ))(. )53
تاء )) معلالً
رابعاً  :استبدل د.غانم قدوري عبارة سيبويه (( لوال اإلطباق لصارت الطاء داالً )) بقوله (( لوال اإلطباق لصارت الطاء ً
أما اليوم ؛ َّ
ذلك  ،بقوله (( َّ
فإن الذي يطابق النطق السائد لصوت (الطاء) هو القول( :ولوال
إن ( الطاء ) كانت مجهورة في عصره ّ .
تاء ) ،فلحقها الهمس وصارت تنطق اليوم تاء مطبقة ( .)54ثَُّم قال – أيضا – (( وكذا األمر بالنسبة لصوت (
االطباق لصارت الطاء ً
فإن سيبويه قد َّ
الضاد ) ؛ َّ
إما النظير المطبق لصوت
أما الضاد التي تنطق في زماننا هذا فهي ّ
تحدث عن الضاد العربية القديمة ّ .
(الدال) كما في نطق المصريين  ،واما النظير المطبق لصوت ( الذال ) أي َّإنها تماثل صوت ( الظاء ) تماماً  ،كما في العراق

))( . )51وهذا القول قد استنبطه من آراء علماء العربية  ،وعلماء التجويد ُ ،م َرجِّحاً له من بين ما قيل في وصف ( الطاء ) ،و( الضاد
)

يقف د .عادل نذير عند أسوار القاعدة الصوتية في تحليل أصوات اإلطباق وما يناظرها  ،واَّنما بحث عن العلة الصوتية
خامساً  :لم ْ
التي تكمن في صلب صفة اإلطباق ؛ وتظهر الفرق النطقي فقال َّ (( :
إن أصوات اإلطباق وما يناظرها – عدا الضاد – متحدة في
األول المطلوب لتحقيق اإلطباق  ،ومختلفة في الموضع الثاني  ،وهي في حركة اللسان....
الموضع َّ
-

أما الدال  :فحركة
الطاء  :حركة اللسان معه ثالثية ( طرف ومقدمة ومؤخرة ) وهذه الحركة يرتفع بها اللسان إلى األعلى ّ ،
اللسان معه ثنائية ( الطرف والمقدمة )  ،أما المؤخرة ففي وضع حيادي .

-

الصاد والسين  :كالهما يتمتعان بحركة لسانية ثالثية ( طرف ومقدمة ومؤخرة ) مع الفارق َّ
أن المؤخرة ترتفع مع الصاد

-

أما الذال :
الظاء  :حركة اللسان معه ثنائية ( الطرف والمؤخرة )  ،وهذه الحركة ترتفع باللسان إلى ما يحاذي الحنك ّ ،
فحركة اللسان معه أحادية ( طرفه فقط ).

وتنخفض مع السين .
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ومن هنا فان حركة اللسان األولى بين إطباق األصوات الثالثة  ( :ط ص ظ )  ،وما يناظرها  ( :د س ذ )  ،حركة موحدة ،

أما الضاد فان اللسان يتحرك ألدائها حركة ثالثية .ويمكن القول َّ :
إن صفة االستطالة تسقط بانخفاض مؤخرة اللسان  ،ومن ثم ليس
ّ
()56
 .وعليه يمكن
هن اك صوت من أصوات العربية يتشكل باستطالة مع انخفاض مؤخرة اللسان  ،فال نظير للضاد وهذه الحال ))
()57

القولَّ (( :
إن اإلطباق صفة نطقية مسؤول عنها اللسان بالدرجة األولى ))
القيمة التوافقية مع القيمة الخالفية  ،بما هو ٍ
آت :
القيمة التوافقية  ( :المخرج )

 (( ،يترتب عليها اثر سمعي متميز ))( .)58ويمكن تمثيل

القيمة الخالفية  ( :الصفة )
اإلطباق

االنفتاح

أسناني

ظ

ذ

أسناني لثوي

ض

د

أسناني لثوي

ط

ت

أسناني لثوي

ص

س

تتوافق  ،إذن  ،فونيمات (ص ض ط ظ ) مع فونيمات (س د ت ذ) في المالمح التمييزية  ،وتختلف في صفتي  :اإلطباق
واالنفتاح .
 .2التفخيم  :الترقيق
فرق علماء التجويد بين التفخيم والترقيق  ،بقولهم  :التفخيم  (( :سمن يط أر على الحروف فيمتلئ الفم بصداه  ،وال يكون إالّ في
َّ

حروف االستعالء  ،وفي الالم وال ارء أحيانا  .والترقيق  :حالة تط أر على الحرف فال يكون له صدى في الفم وحروفه هي حروف
()59

االستفال ))

 ،وهو ضد التفخيم

()21

أقسـام( ،)25هـي -:

قسـم علماء التجـويد الحـروف الهجائية بالنسبة لصفتـي التفخيـم والترقيـق على ثـالثـة
 .وعليـه ّ

 -5مفخم مطلقاً  ،وهي حروف االستعالء ( ط ض ظ ص ق غ خ ) إالّ َّ
أن التفخيم فيها يتفاوت باعتبار ما يتصف به الحرف
القوة والضعف
من صفات ّ

()22

.

 -2حروف مرققة بصفة دائمة  ،هي حروف االستفال  ،ما عدا ( الالم  ،والراء  ،واأللف ) َّ
فإن لها أحكاماً خاصة ستُذكر الحقاً
.
 -3حروف بين التفخيم والترقيق  ،هي ( الالم  ،والراء  ،واأللف ) .
-:

وخالف المرادي (ت749هـ) علماء التجويد بتقسيمه للحروف ؛ إ ْذ قال  (( :واعلم َّ
أن الحروف بالنسبة للتفخيم والترقيق أربعة أقسام
 -5مفخم مطلقا  ،وهو حروف اإلطباق
 -2مرقق مطلقاً  ،وهو سائر الحروف إالّ الراء والالم .
-3وما أصله التفخيم وقد يرقق  ،وهو الراء .
4
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()23

 -4وما أصله الترقيق وقد يفخم  ،وهو الالم ))

.
( المفخمة

ومن المحدثين َم ْن قسم األصوات الصامتة بالنسبة للتفخيم والترقيق على ثالثة أقسام  ،هي  :األصوات
بطبيعتها )  ،و( َّ
البينية )  ،و( المرققة )(  ، )24وبيانها في اآلتي :

َّأوالً  :األصوات المفخمة بطبيعتها  ،هي ( ص ض ط ظ )  .وتفخيم هذه األصوات جزء ال يتج أز من بنيتها  ،وبه تعرف

حقيقتها وتنماز من سائر األصوات الصامتة  ،وتشكل كياناً خاصاً بها  .ودليل هذا االستقالل وذاك التفرد أن التجاوز في نطقها
أو الخطأ فيه يفسد حقيقتها ويوقع المتكلم في محظورين  ،هما  ( :الخطأ الصوتي )  ،و ( اللبس الداللي ) ؛ ذلك لوجود نظائر

مرققة لها ؛ نحو:
( صاد )  ،و ( ساد )
ضل )  ،و ( َّ
( َّ
دل )
( طاب )  ،و ( تاب )
( ظل )  ،و ( ذل )

لتحولت إلى نظائرها المرققة  ( :س د ت ذ ) وهو خطأ
ولو زال التفخيم من هذه األصوات األربعة ( ص ض ط ظ ) بترقيقها ؛ َّ

نطقي ال يجوز؛ إذ به ينمحي كيانها وتفقد مواقعها في منظومة األصوات العربية  .والخطأ الصوتي يتبعه حتماً  ،اللبس في معاني
الكلمات التي تنتظمها

()21

ال  (( :الصاد والسين تشتركان في المخرج
.وجمع َّ
وفرق د  .تمام حسان بين مخرج الصوتين وصفتهما  ،قائ ً

وفي الصفات كلها إالّ التفخيم والترقيق ؛ فالصاد مفخمة  ،والسين مرققة  ،وهذا الفارق الوحيد بينهما  .ومن ثَّم َّ
فإن أحداهما أشبهت
أن يكون معنى ذلك مشاركتها في الصفة الوحيدة التي فارقتها من جهتها ؛ فإذا أشبهت الصاد السين ؛ َّ
فإن معنى ذلك
األخرى فال بد ْ
تقدم  ،بما هو ٍ
أن تترك الصاد تفخيمها إلى ترقيق السين ))( .)26ويمكن تمثيل ما َّ
آت :
ْ
جدول تمثيل المالمح التمييزية بين األصوات المفخمة ونظائرها المرققة
ص

:

س

ض

:

د

ط

:

ظ

ت

:

ذ

أسناني

أسناني

أسناني

أسناني

أسناني

أسناني

أسناني

أسناني

لثوي

لثوي

لثوي

لثوي

لثوي

لثوي

رخو

رخو

شديد

شديد

شديد

شديد

مجهور

مجهور

مجهور

مهموس

مهموس

مطبق

منفتح

مطبق

منفتح

مطبق

منفتح

مطبق

منفتح

مفخم

مرقق

مفخم

مرقق

مفخم

مرقق

رخو
مهموس

رخو
مهموس

مفخم

مرقق

جدول تمثيل القيمة التوافقية مع القيمة الخالفية
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مجهور
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القيمة الخالفية  ( :الصفة )

القيمة التوافقية  ( :المخرج )
التفخيم

الترقيق

أسناني

ظ

ذ

أسناني لثوي

ض

د

أسناني لثوي

ط

ت

أسناني لثوي

ص

س

تتوافق ،إذن ،فونيمات (ص ض ط ظ) مع فونيمات (س د ت ذ) في المالمح التمييزية  ،وتختلف في صفتي  :التفخيم والترقيق .

الس ُّد
وتفخيم أصوات اإلطباق  ،يقتضي تغيير المعنى ؛ إذ ينقلك تفخيم الصوت المرقق الى معنى مغاي اًر،
َّ
فيتحول َ ( :

الس ْب ُر
 ،و( َ

()27

ص ْد َاًر )
َ

الس َد ُر
ص ْب َاًر )  ،و( َ
َ

،

ص َّداً )
َ

ُّ
الصد )  :اإلعراض
الس ُّد )  :ما َحَب َس الماء  .و (
فمعنى ( َ

(. )28

(.)29

ِ
ت
الجزعِ  ،وأص ُل الص ْ
ومعنى ( الس َّْب ُر )  :التَ ْج ِربةُ  .و ( الص ْ
صَب ْر ُ
اإلنسان للقتل  :إذا َحَب ْستَهُ
َّب ُر َ :
َّب ُر )  ،ض ُّد َ
َ
الح ْب ُس  ،يقال َ :

ِ
صر ،ويأتي – أيضا – بمعنى إرسال َّ
الش َع ِر.
َّد ُر )  :التَّ َحيُّر حتى ال ُ
ومعنى ( الس َ
يكاد ُي ْب ُ
()31

الص َد ُر )  :الرجوعُ عن الشيء
و( َّ

.

للتفخيم  ،إذن  ،وظيفة تمايزية مالزمة ألصوات اإلطباق  ،تقتضي تغيير المعنى عند تحويل الصوت المرقق إلى نظيره المفخم .
و(ص ِع َد)  ،فبينهما تقابل صوتي فونيمي  ،نتج عن تفخيم صوت (السين) المرقق  ،وتبع ذلك تغيير الداللة  .قال
(س ِع َد) ،
َ
ومن ذلك َ
ابن جني  (( :فجعلوا الصادَّ -
ألنها أقوى – لما فيه أثر مشاهد ُيرى  ،وهو الصعود في الجبل والحائط  ،ونحو ذلك  .وجعلوا السين –
ِ
الج ّد ،
الج ِّد  ،ال صعود الجسم ؛ أال تراهم يقولون  :هو سعيد َ
لضعفها – لما ال يظهر وال يشاهد ح ّساً  ،إالّ أنه مع ذلك فيه صعود َ
َّ
المتجشمةِ  ،وجعلوا السين
يشاهد من األفعال المعالجة
لقوتِها  ،مع ما
الج ّد  ،وقد ارتفع أمره  ،وعال قَ ْدرها.فجعلوا الصاد ؛ َّ
َ
وهو عالي َ
ِ (.)32
لضعفها  ،فيما تعرفه النفس  ،وا ْن لم تره العين ،والداللة اللفظية أقوى من الداللة المعنوية))(.)35ويقال س ِع َد سعادةً ِ
:ض ُّد َنح َس
َ
الصاد من السين َّ ،
ألن الصاد
وسَبغَ  ،وليس في حسن إبدال ّ
صَبغَ َ ،
وقال ابن يعيش(ت643هـ)  (( :الصاد كالسين  ،قولهم في َ
أصغى في السمع واصفر في الفم ))( . )33وقال د .مكي درار  (( :هذا المثال غير كاف لتعليل انقالب الصاد سيناً  ،وقد يكون هو

عينه ما جعل سيبويه يصف هذه الصورة باالستقباح ؛ َّ
يتبدل
لغوية ّ
وسَب َغ ) فرق داللي ؛ وال يمكن قبول بنية ّ
صَب َغ َ ،
ألن ما بين ( َ
األصلية ))(. )34
لتبدل داللتها
صوتها ّ
ّ

وسَبغت ِّ
ت
ِّب َغ  .و ( َسَب َغ )
الن ْعمة َّ :
عم ْ
صُب ُغهُ  :إذا َج َع َل فيه الص ْ
ُ
صَب َغ ) الثُّ َ
وب َي ْ
الثوب  :طا َل َ ،
والفرق الداللي بينهما  ،هو ( َ
وتَ َّمتت ( .)31وعرض الباحث حسين عودة هاشم  ،كلمات تقع في الفروق الداللية على وفق المستوى الصوتي  ،وهي ( الوسيلة –
()36

صطةً )  ،و ( السراط – الصراط )
الوصيلة )  ،و ( َب ْسطةً – َب ْ
ولعل الجمع بينهما  ،يظهر عمق
الدقيق الذي نبحث عنه  ،وال نجده إالَّ في كتاب ( مفردات ألفاظ القران )  ،للعالمة األصفهاني ،
ّ
المعنى  ،الناطق بالفرق اللغوي  ،وهذا ما سيتم بيانه -:

6

 ،واعتمد في بيانها على التفاسير القرآنية ؛ لذا غاب المعنى
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الوسيلة – الوصيلة :
صوتا السين  ،والصاد  ،يتفقان بالمخرج  ،ويفترقان بالصفة  ،فالصاد النظير المفخم لصوت السين  ،قال ابن جني  (( :الصاد
ِ
أقوى صوتاً من السين ؛ لما فيها من االستعالء  ،والوصيلةُ أقوى معنى من الوسيلة ؛ وذلك َّ
صمة الوصل ،
أن
التوسل ليست له ع ْ
ّ
ً
و ِ
ِّ
ومماسته له  ،وكونه في أكثر األحوال بعضاً له  ،كاتصال األعضاء
الصلة ؛ بل الصلة أصلها من اتصال الشيء بالشيء ،
ّ

أن يكون المتوسِّل جزءاً أو كالجزء من المتوسَّل إليه  ،وهذا
باإلنسان  ،وهي ابعاضه  ،ونحو ذلك  ،والتوسِّل معنى يضعف ويصغر ْ
()37
واضح  .فجعلوا الصاد لقوتها للمعنى األقوى  ،والسين ؛ لضعفها للمعنى األضعف ))  .وهذا تبعه فرق في المعنى  ،إ ْذ قال الراغب
ضمنِها لمعنى الرغبة ؛ قال تعالى  < :و ْابتَ ُغوْا إِلَ ِ
يه ا ْل َو ِسيلَةَ >
 (( :الوسيلة  :التوصل إلى الشيء برغبة  ،وهي
ُّ
أخص من الوصيلة ؛ لتَ ُّ
َ
()39
 .والوصيلة  ،وصل الشيء بغيره فاتصل ؛ قال تعالى < :
( ، )38وحقيقة الوسيلة إلى اهلل تعالى ُمراعاة سبيله بالعلم  ،والعبادة ))
ما جع َل اللّه ِمن ب ِحيرٍة والَ س ِآئب ٍة والَ و ِ
صيلَ ٍة َوالَ َح ٍام > ( ، )41فالوصيلة  ،هي التي وصلت أخاها من أوالد الغنم فلم تُذبح ( . )45وعليه
ُ
َ ََ
َ َ َ َ َ َ َ
؛ فالسمة الجامعة بينهما  ،وهو المعنى العام  ( :الوصل أو التوصل ) ؛ وهذا ما َّ
َّ
المفخم  .والسمة الفارقة بينهما هو
دل عليه اللفظ
المعنى الخاص  :التوصل برغبة )  ،وهو ما َّ
دل عليه اللفظ المرقق .

()42

الصراط َّ :
الم ْستَ ْع َم ُل ))
إن المعنى الجامع لهما هو  :الطريق  ،والمعنى الفارق بينهما هو ِّ (( :
السراط – ِّ
ِّ
السراطُ  :الطريقُ ُ
الصراطُ  :الطريق المستقيم ))(. )43
(( ِّ

،و

َّ
ق بصوت السين  .وبتفخيم السين صاداً  ،ينقلك إلى
أن تكون مرققة ؛ فاألصل هو ما ُن ِط َ
ولعل األصل في األصوات العربية ْ
معنى آخر  ،وهو (( َّ
إن هلل صراطاً مستقيماً هدى إليه أنبياءه ورسله ))(. )44
وكان علماء التجويد ُمدركين لظاهرة التقابل بين األصوات  ،ودور الصفات في التمييز بينها ؛ إ ْذ قال مكي بن أبي طالب (( :
َّ
إن السين حرفٌ مؤاخ للصاد ؛ الشتراكهما في المخرج والصفير والهمس والرخاوة  ،ولوال اإلطباق واالستعالء اللذان في الصاد – ليسا
()41

في السين – لكانت الصاد سيناً  ،وكذلك لوال التسفل واالنفتاح اللذان في السين – ليسا في الصاد – لكانت السين صاداً ))

()47
()46
ون >
َصُّروا >
َسُّروْا >
 .و < ُي ْس َحُب َ
 ،و < َوأ َ
 .غانم قدوري  (( :عقد مكي مقابلة – صوتية وظيفية – بين < أ َ
()12
()11
ص ْمَنا > ( . )15ووضح دور الصفات في التمييز بين هذه األلفاظ )) .
ون > ( . )49و < قَ َس ْمَنا >
ص َحُب َ
ُي ْ
 ،و < قَ َ

()48

وقال د
،و<

وقارن د .إبراهيم أنيس بين (( الكلمتين  ( :الضرع )  ،بمعنى  :المثل  ،و ( الدرع )  ،بمعنى لباس الحرب  ،لنلحظ أنه ترتب على

أي أن الصوت وهو مفخم ( فونيم ) مستقل  ،وهو مرقق ( فونيم ) آخر مستقل ؛ ولذلك رمز لكل
التفخيم والترقيق اختالف الداللة ْ ،
منهما في الكتابة العربية برمز كتابي متميز ))(. )13
أن ( درس ) ُّ
أرق من ( ضرس ) ؛ إ ْذ َّ
ويرى الباحث نعيم علوية َّ
إن رقة الدال األسنانية اللثوية  -وليس اليوم في اللسان دال غيرها
()14
 جعلت ( درس ) ُّ ،والسمة الجامعة والفارقة بينهما  ،هي المعنى  ،ومعناهما الجامع  ،هو ( بقاء األثر ) ،
أرق من ( ضرس )
قال الراغب َ (( :د َر َس َّ
الد ُار معناه َ :بقيَ أَثَُرَها  ...وكذا
والفارق بينهما  ،هو بقاء األثر الشديد  ،وهذا ما دلَّت عليه ( ضرس ) .
()11
ِ
ض َر َس  :عضَّه ّع َّ
وض َر َس ِق ْدحه  :أثّر
َد َر َس
ضاً شديداً َ ،
الكتاب  ،ودرست الع َلم  :تناولت أثره بالحفظ ))  .وقال الزمخشري (( َ
ُ
)
16
(
د).
 .وهـذا هو الفـرق الـداللي بينهمـا  ،الـذي قـد تولَّـد عن ترقيـق الصـوت المفخـم  ( :ض
فيه بأضراسه
ثانياَ  :األصوات البينية  ،هي ( ق غ خ )  .وتفخم هذه األصوات مشروط مكتسب من السياق الذي تقع فيه  .وترقيق هذه األصوات
ال يؤدي إلى اللبس في المعنى  ،إ ْذ ليس له نظائر مرققة تختلط بها إذا وقعت مرققة  .ولكن هذا الترقيق  ،هو خطأ ُيذهب بخاصة من
7
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أهم خواص هذه األصوات ويشكل نقصاً وتجاو اًز ملحوظاً في النظام الصوتي لهذه اللغة  .وهو أمر غير مقبول في إطار التعامل
بالعربية الفصيحة  .بل هو االنحراف عن قواعد اللغة  ،ودليل السطحية في إدراكها والتعامل معها

()17

.

ثالثاً  :األصوات المرققة  ،هناك َم ْن يرى أن األصل في األصوات اللغوية أن تكون مرققة ؛ ذلك لوجود نظائر مرققة لمعظم األصوات
المفخمة  ،ولكن هذا ال يعني أن كل صوت مفخم  ،ال بد له نظير مرقق مستعمل في اللغة نفسها ( . )18واألصوات الصامتة في
أصلها  ،هي أصوات مرققة ما عدا األصوات ( المفخمة )  ،و( البينية )  ،و ( الالم  ،والراء ) .ولكن قد يصيبها التفخيم بالسياق ؛ إ ْذ

الفارق بين نطق صوت ( الباء ) في ( :طاب) و (تاب) هو أن ( الباء األولى ) أصابها شيء من التفخيم لوجود الطاء المفخم تفخيماً
(. )19

كلياً  .بينما ( الباء الثانية ) محتفظة بترقيقها على األصل ؛ ذلك النعدام عامل التأثير

وفرق المحدثون بين العملية الفسيولوجية
َّ

عند النطق بالصوت المرقق والمفخم بقولهم  :الترقيق  ،هو األثر السمعي الناشئ عن عدم تراجع مؤخرة اللسان ؛ إ ْذ ال يضيق فراغ

البلعوم الفموي عند النطق بالصوت  .والتفخيم خالف ذلك  ،وهو األثر السمعي الناشئ عن تراجع مؤخرة اللسان ؛ إ ْذ يضيق فراغ

البلعوم الفموي عند النطق بالصوت

()61

 .والتفخيم  ،مصطلح صوتي  ،أطلقه سيبويه في مواضع يصف بها صوت األلف  ،وقد ذكر

ألفاً أخرى مقابالً لها  ،وهي األلف التي تمال إمالة شديدة

والزمخشري

()61

()65

()63

 .وتبعه في هذا الوصف المبَّرد ( ،)62وابن جني

()64

 ،وابن فارس

،

 ،وابن منظور إ ْذ قال  (( :والتفخيم في الحروف ضد اإلمالة ))( . )66وهـذا يفيـد فائـدتيـن  ،أحداهما َّ :
إن (( أشهـر ما
()67

يميز حـروف التفخيم في أبـواب العـربية أنهـا تمنع اإلمالة ))

.

واألخرى  :إن معنى التفخيم عند القدماء من علماء اللغة  ،هو ضد اإلمالة  ،إالّ َّ
أن التفخيم اكتسب صفة الشيوع  ،والتحديد من علماء

ضداً لإلمالة ؛ إ ْذ َّ
إن مقابل
القراءات  ،والتجويد  ،وهو المعنى الذي
َّ
استقر في كتبهم ومباحثهم إلى يومنا هذا  ،ولم يكن التفخيم لديهم ّ
أما التفخيم  ،فقد أطلقوه صفة ألصوات اإلطباق  ،ولصوتين ،هما " الالم "  ،و " الراء " ،واختلفوا في تفخيم
اإلمالة لديهم هو الفتح َّ ،

صوت " األلف " ( . )68والتفخيم في صوتي " الالم "  ،و " الراء "  ،تفخيم مشروط بأسباب ،ال ينتج عنه تغيير داللي ؛ واَّنما هو
تغيير صوتي  ،قال د  .إبراهيم أنيس  (( :الالم نوعان  :مرقَّقة ومغلَّظة  .على َّ
أما الفرق
أن األصل في الالم العربية  ،الترقيق َّ ...
بين " الالم " المرققة والمغلظة ؛ فهو في وضع اللسان مع كل منهما ؛ َّ
ألن اللسان مع المغلظة يتخذ شكالً مقع اًر كما هو الحال مع
أصوات اإلطباق  ،فالفرق بين الالم المرققة والمغلظة هو نفس الفرق الصوتي بين " الدال "  ،و"الضاد "  ،أو " التاء "  ،و " الطاء " ،

ولكن الرسم العربي لم يرمز إلى " الالم " المغلظة برمز خاص تختلف باختالفه الكلمة ؛ لذلك نعد نوعي الالم صوتاً واحداً أو فونيماً
()69

واحداً  ،ولكن " التاء " صوت مستقل عن " الطاء " تختلف الكلمة في معناها مع كل منهما ؛ ولذا يعد كل منهما فونيماً مستقالً ))

 .ترجم صاحب النص مصطلح ( الفونيم ) ترجمة مزدوجة  ،األولى  :يعني الصوت  ،في (( نوعي الالم صوتاً واحداً أو فونيماً واحداً
))  ،والثانية  :هو الصوت الوظيفي  ،في  " (( :التاء " صوت مستقل عن " الطاء " تختلف الكلمة في معناها مع كل منهما ؛ لذا ُي ُّ
عد
ٌّ
كل منهما فونيما مستقالً )) .والترجمتان تشيران إلى داللتين  ،هما  :التنوع الصوتي النطقي بين "الالم " المرقَّقة والمغلَّظة  .والفرق
الصوتي الوظيفي بين صوتي " التاء "  ،و " الطاء "  .وعليه  ،نوعا الالم ( الوفون )  ،وصوتا التاء  ،والطاء ( فونيمان )  .وقال د.

أحمد مختار (( :ربَّما كان إفراد الالم المفخمة بالذكر  ،واعتبارها فونيماً مستقالً أم اًر غريباً بالنسبة لكثير من الباحثين  ،وهو في الحقيقة
كذلك ؛ َّ
تنوع أو الوفون لالم المرققة  ،ولذلك لم يرمزوا لها في األبجدية العربية برمز
ألن القدماء جميعاً عاملوا الالم المفخمة على َّأنها ّ
()71

مستقل))

 ،والى هذا ذهب د  .سلمان العاني (.)75

نلحظ َّ
أن د.أحمد مختار يتفق مع د .إبراهيم أنيس في ثالث قواعد  ،هي :
 -5األصل  :الالم المرققة  ،وهي فونيم في النطق .
8
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 -2الفرع  :الالم المفخمة  ،وهي الوفون .
تنوع صوتي فحسب  ،مجرد عن المعنى .
 -3تفخيم صوت " الالم " َّ ،
أي  :أعطى ميزة األصل إلى
وانفرد عنه  ،بقوله  ( :الالم المفخمة فونيم مستقالً )  ،وميزة الفرع ْ ،
أن يكون تابعاً غير مستقالً ْ ،
الفرع  ،ويبدو َّ
أن علَّة استبدال الفرع باألصل هو أن التفخيم من الصفات الصوتية القوية ؛ لذا ُع َّد الفرع أصالً .
ويرى د .غانم قدوري إلى َّ
أن ثمة تقابالً فونيمياً بين الحرف  ،وقدرته على التبادل في الموقع ؛ الذي يلزم اعتبار الصوت فونيماً

مستقالً  ،فقال  (( :وال شك في أن أساس اعتبار الذال حرفاً  ،والظاء حرفاً آخر  ،وعدم اعتبار الالم الرقيقة  ،والالم الغليظة حرفين ،
هو قدرة الذال والظاء على التبادل في الموقع  ،مع تغيير المعنى  ...مثل ( محذو اًر)  ،و ( محظو اًر )  ،فالفرق الصوتي بين الكلمتين

أما الالم الرقيقة والالم الغليظة فليس
الذي أدى إلى اختالف المعنى هو وجود الذال في الكلمة األولى ووجود الظاء في الكلمة الثانية َّ .
()72

لهما هذه القدرة على تبادل المواقع وتغيير المعنى  ،فهما في الواقع تنوع صوتي لحرف واحد هو الالم ))

 .وكان األساس الذي

اعتمده د.غانم قدوري في رأيه هذا  ،هو قول مكي ؛ إ ْذ أشار إلى تلك المقابلة الصوتية الوظيفية بقوله (( :واذا وقعت الظاء في كلمة

ِّك َم ْحظُو اًر >
ان َع َ
طاء َرب َ
تشبه كلمة أخرى بالذال بمعنى آخر وجب البيان للظاء لئال ينتقل إلى معنى آخر ،نحو قوله تعالىَ <:و َما َك َ
()73
ور >( )74فهذا بالذال من الحذر
ان َم ْح ُذ ًا
اب َرب َ
أي  :ممنوعاً  ،فهو بالظاء  ،فََبيَّنهُ لئال يشتبه في اللفظ بقوله  < :إِ َّن َع َذ َ
ِّك َك َ
ْ ،
))( . )71وأثبت  fergusonفي ٍ
بحث له عن الالم المفخمة في العربية َّ ،
أن ورودها في هذه اللغة َّ ،إنما هو وجود فونيمي ال الوفون
– ويرى د  .سمير شريف َّ ،أنه ال يمكن تأييد ما ذهب إليه إالَّ بعد عرض المثال التقابلي الذي أورده هو  ( :واهللُ )  ،و ( والّهُ ).
ولما كان
لما كانت الالم الواردة في تركيب ( واهللُ )  ،مختلفة عن الالم الواردة في تركيب ( َوالّهُ )  :أعطاه والية في التفخيم فقط ّ .
ّ
التركيبان متحدين نطقاً بسائر األصوات  ،مختلفين داللة  ،فقد َّ
دل هذا على َّ
أن تغيير التفخيم هو الذي َّأدى إلى تغيير الداللة  .وهذا

وحده كافٍ للداللة على َّ
أن الالم المفخمة لها وجود فونيمي في العربية

()76

 .ويصدق هذان التركيبان في الحقل الداللي  ،ولكن

أصلهما يفترق في الحقل المعجمي  ،فقيل ( :اهلل )  ،أصله ( إِله )  ،فحذفت همزته  ،وأدخل عليها األلف والالم  ،وقيل  ( :أَله ) ،
أن العبد إذا َّ
أي تحيَّر ؛ ذلك َّ
تفكر في صفاته تحيَّر فيها  .وقيل  :أصله ِ ( :واله )  ،فأبدل من الواو همزته  ،وتسميته بذلك ؛ لكون

كل مخلوق َوالِهاً نحوه  .وقيل  :أصله من  ( :الَهَ )  ،أي  :احتجب ( . )77أما أصل ( َوالَّه ) من َ ( :وِل َي ) ،يقال  :والّه ركنه وتولَّيتُه
 :جعلته َّ
ولياً (.)78واذا اعتمدنا هذا التركيب َ (:والّه ) للداللة على َّ
أن الالم المفخمة لها وجود فونيمي في العربية  ،قد بالغنا بقبول ما لم

ُيقبل َّ .
ألن الالم الوفونيم يحمل تلويناً صوتياً مرققاً في األصل  ،ومفخماً في لفظ الجاللة حص اًر ؛ تميي اًز السم الباري سبحانه عن بقية
األسماء  ،وتوحيداً بين داللة الصفتين ؛ إ ْذ َّ
إن نطق كلمة ( اهلل ) ترقيقاً  ،وتفخيماً  ،فهي ال تعني سوى تفرد الباري سبحانه بذلك اللفظ
 ،والمعنى .

نخلص إلى َّ
أن (( الفرق بين الالم المفخمة والمرققة هو في وضع مؤخرة اللسان  ،حيث ترتفع ناحية الطبق عند نطق الالم

المفخمة  ،وتنخفض إلى قاع الفم عند نطق المرققة ))( .)79الفارق ،إذن،

بين الالم المرققة والمفخمة هو فارق في الرنين

()81

فكل

أما صوت " الراء "  ،فهي أيضاً نوعان  :مرققة  ،ومفخمة ؛ قال د .إبراهيم أنيس  (( :والفرق بين الراء
منهما الوفون في العربيةَّ .
أن الراء المفخمة ُّ
المرققة والمفخمة يشبه الفرق بين الالم المرققة المغلطة  ،أي َّ
تعد من الناحية الصوتية احد أصوات اإلطباق  ،ولكن
()85

الرسم العربي لم يرمز لها برمز خاص يتغير بتغيره معنى الكلمة  .ولهذا نعد كال النوعين صوتاً واحداً أو فونيماً واحداً ))

 .وعليه

 ،ذهب د .عبد العزيز الصيغ الى (( َّ
أن صفة التفخيم فيهما – الالم والراء – صفة تعاملية مثل ( اإلهماس )  ،و ( اإلجهار )  ،أي
9
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أن صفة التفخيم فيهما مكتسبة )) (.)82وهذا واضح ؛ َّ
ألن صفة التفخيم تسير جنباً إلى جنب مع المعنى  ،فهي صفة صوتية وظيفية و
َ
فوجدت أن المهدوي (ت بعد 431هـ) قد َبيَّن
وبحثت عن علة التفخيم في صوتي الالم  ،والراء ،
( فونيم ) بلغة علم الصوت الحديث .
ُ
ُ
ذلك بقوله  (( :فوجه التفخيم في الراء أنه اجتمع فيها أمران يوجبان ذلك :

أحدهما َّ :أنها اقرب حروف طرف اللسان إلى حروف الحنك  ،فأشبهت حروف االستعالء التي هي من الحنك لذلك
واآلخر َّ :أنها حرف فيه تكرير  ،فإذا كانت مفتوحة تكرر الفتح الذي قبلها لتكررها  ،وقد شبَّهوها بحروف االستعالء في منعهم اإلمالة
بها في نحو  :راشد كما يمنعون اإلمالة بالمستعلي في نحو  :طالب  ،فثبت َّ
أن التفخيم سائغ في الراء لما قلناه .
()83

ـأمـا الـالم فإن َّـما سـاغ التفخيـم فيها لشبهها الراء  ،ولتـداخلها معهـا أشـد المـداخلـة ))
ف َّ

.

ومما ال يختلف فيه َّ
إن الفارق بين الراء المفخمة والمرققة هو فارق في الرنين  ،فكل منهما الوفون في العربية .
أمــا تفخي ــم " األلـف " فيق ــع ف ــي صفتي ــن  ،همــا :
و َّ
 -1صفة أساسية ثابتة  ،وبها تكون األلف صوتاً مفخماً  ،وهي األلف اللهجية التي ذكرها سيبويه لغة ألهل الحجاز
()81

د  .حسام النعيمي  (( :وال نملك دليالً يقطع َّ
بأن الفنا اليوم هي األلف الحجازية ))

()84

وقال فيها

.

(. )86

 -2صفة مكتسبة غير ثابتة  ،وبها تكون األلف صوتاً مرققاً أو مفخم ًا ؛ إ ْذ يتبع ما تقدمه من األصوات المطبقة أو المستعلية
()87
أما األلف فالصحيح أنها ال توصف بترقيق وال تفخيم ؛ بل بحسب ما يتقدمها َّ
فأنها تتبعه ترقيقاً وتفخيماً ))
قال ابن الجزري  (( :و َّ
وهذا القول يؤكد أن صوت األلف المفخمة الذي ذكره سيبويه صوتاً ألهل الحجاز  ،أي صوت لهجي
()89

(( دخول صوت الواو أو الضمة الخلفية في األلف أو الفتحة ))

( الصلوة ) بالواو على لغة الذين فخموا األلف

()91

()88

ومعنى تفخيم األلف هو :

 ،وهذا يفسر رسم األلف المفخمة في القرآن على الواو  ،فقد كتبت

.

نفيد  ،إذن َّ ،
أن تفخيم صوت األلف  ،ليس ظاهرة فونيمية  ،أي ليس ظاهرة من شأنها التفريق بين المعاني في الكلمات المتماثلة في
تركيبها الصوتي ؛ واَّنما التفخيم هنا ظاهرة تطريزية خاصة بالسياق  ،وناتجة عنه

(.)95

ثانياً  :الفرق بين الصفات ذات القيمة التوافقية

1ـ االستعالء  :اإلطباق :قال ابن جني  (( :وللحروف انقسام آخر إلى االستعالء واالنخفاض  ،فالمستعلية سبعة وهي  :الخاء والغين
أن تتصعد في الحنك األعلى فأربعة منها
والقاف والصاد والضاد والطاء والظاء وما عدا هذه الحروف فمنخفض ومعنى االستعالء ْ
أما الخاء والغين والقاف فال إطباق فيها مع استعالئها ))( . )92وتابع علماء التجويد قول
فيها مع استعالئها إطباق  ،وقد ذكرناها  .و ّ
علماء العربية في معنى( االستعالء )  ،و( االنخفاض = االستفال ) .ويكاد قولهم يجتمع في قول الداني  (( :والمستعلية سبعة أحرف

يجمعها قولك ( ضغط خص قظ )  :الخاء والغين والقاف والصاد والضاد والطاء والظاء  .سميت مستعلية َّ
ألن اللسان يعلو بها إلى

جهة الحنك  ،ولذلك تمنع اإلمالة  ،إالّ أنها على ضربين  :منها ما يعلو اللسان به وينطبق  ،وهي حروف اإلطباق األربعة  ،ومنها ما

يعلو وال ينطبق وهي ثالثة  :الغين والخاء والقاف  .والمستفلة ما عدا هذه المستعلية  ،سميت مستفلة َّ
ألن اللسان ال يعلو بها إلى جهة
()93

الحنك ))

وحدد المرعشي ما لم يحدده النحاة ؛ إ ْذ أدرك َّ
أن الذي يعلو من اللسان إلى جهة الحنك أثناء نطق األصوات المستعلية
()94

أن يستعلي أقصى اللسان عند النطق بالحرف إلى جهة الحنك األعلى ))
هو أقصى اللسان ؛ فقال  (( :فاالستعالء ْ
المرعشي قد َّ
قدم تعليالً صوتياً وافياً ؛ بقوله َّ (( :
إن المعتبر في االستعالء في اصطالحهم استعالء أقصى اللسان  ،سواء استعلى معه
11

 .وكان
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بقية اللسان أو ال  ،وحروف وسط اللسان وهي الجيم والشين والياء ال يستعلي بها إالَّ وسط اللسان والكاف اليستعلي بها َّإال ما بين
أقصى اللسان ووسطه  ،فلم تعد هذه األربعة من المستعلية  ،وا ْن وجد فيها اللسان ؛ َّ
ألن استعالءه في هذه األربعة ليس مثل استعالئه
بالحرف المستعلي ))( .)91ومن المحدثين َم ْن يرى (( أن تسمية بعض أصوات االستعالء بالطبقية نسبة إلى مخارجها فيها تعميم ال
موجب له ؛ َّ
ألنها تستلزم إدخال صوت آخر هو صوت الكاف الذي ينطق بأن يتصل مؤخر اللسان بالحنك اللّين ( الطبق )

()96

.

وفرق برجشتر اسر بين اإلطباق واالستعالء  ،قائالً  (( :اإلطباق في اللغة العربية نوع من االستعالء الذي هو رفع أقصى اللسان نحو
َّ
()97
ولما كان االستعالء  :هو خروج صوت الحرف من أعلى
ما يليه من الحنك ويزاد على ذلك تقلص ما في الحلق  ،وأقصى الفم ))
ّ
أن بينهما تقارباً من الناحية النطقية ؛ إ ْذ َّ
الفم ؛ لعلو اللسان عند النطق بالحرف إلى الحنك األعلى ))( )98؛ فقد اتضح َّ
إن كال

المصطلحين يشيران إلى الظاهرة النطقية نفسها  ،فالمالحظ َّ
أن كيفية نطق األصوات المستعلية تتمثل في مشاركة مؤخر اللسان في
تشكيل هذه األصوات ؛ وذلك بانجذابه نحو أقصى الحلق  ،وهذه الظاهرة نفسها نجدها في نطق اإلطباق مع بعض االختالفات (.)99

وقد يفسَّر هذا التقارب النطقي بينهما إلى أنه السبب في إدخال القدماء مجموعة األصوات المطبقة ضمن األصوات المستعلية  -هي :

خ غ ق ص ض ط ظ  ، -فقد أحسوا بفطرتهم اللغوية الصحيحة َّ
أن مؤخر اللسان يرتفع نحو أقصى الحنك في النطق بهذه األصوات
( . )511وعلِمَ َّ ًّ
أما
ُ
أن كال من ( ص ض ط ظ ) لها مقابل مرقق ؛ لذلك تراعي اللغة الفصل بحسم بين المتقابلين حتى ال يقع اللبس  .و ّ
( خ غ ق ) فليس لها مقابل مرقق ؛ لذلك تتساهل اللغة في ترقيقها  ،ألنه ال يترتب عليه تداخل فونيمين  .وكثي اًر ما يعكس التفخيم
والترقيق بالنسبة لها خاصة لهجية أو خاصة موقعيه أو تنوعاً فردياً

()515

وفرق د  .غانم قدوري بين صفتي اإلطباق واالستعالء ،
َّ .

بقوله  (( :وهناك فرق بين صفة اإلطباق وصفة االستعالء  ،هو َّ
أن األولى من الصفات المميزة  ،وأن الثانية من الصفات المحسَّنة ،
فعلى الرغم من التشابه والعالقة بينهما إلى جانب تخصيص مصطلح للصفات المقابلة لهما َّ
فإن صفة اإلطباق تميز بين الطاء ،

والظاء  ،والصاد وبين مشاركتها في المخرج التاء  ،والذال  ،والسين  ،وكذلك األمر بالنسبة للضاد التي تنطق في مصر اليوم ميَّزت

بأي دور تمييزي  ،واَّنما هي تشير إلى حالة اللسان في أثناء النطق
صفة االطباق بينها وبين الدال  .بينما ال تقوم صفة االستعالء ّ
بهذه األصوات ))( )512؛ ثم قال  (( :وهناك مع ذلك – الفارق – تداخل بين حروف اإلطباق وحروف االستعالء  ،وهناك صفة مشتركة
تجمع بينهما  ،ترتبت على الوضع الذي يتخذه اللسان في أثناء النطق بهذه المجموعة من األصوات وهي صفة التفخيم ))( .)513وعليه
ليس االستعالء هو اإلطباق وليس هو التفخيم

()514

.

وهذه األصوات المستعلية – وان اتفقت في حدوث األثر السمعي عند النطق وهو التفخيم تختلف فيما بينها اختالفاً واضحاً من حيث

مواقع التفخيم وسياقاته ؛ فاألصوات المطبقة مفخمة بطبيعتها في كل سياق  ،وترقيقها يعني زوالها من النظام الصوتي  ،في حين هذه
()511

األصوات  ( :ق غ خ ) تفخم في سياقات محددة  ،وترقيقها ال يؤدي إلى زوالها  ،وانما يعني الخطأ الصريح في نطقها .

القدماء لم يعدوا هذه األصوات الثالث من التفخيم ؛ ويبدو َّ
أن السبب في هذا عدم وجود مقابل مرقق لها

بوصفه  ،إذ يرى َّ
أن هذه األصوات ( ق غ خ ) لها بعض القيمة التفخيمية  ،ولكنها ال توصف مفخمة

()516

()517

؛ َّ
ألن

.وتفرد د .تمام حسان
َّ

 .والمنطق يرى َّ
أن وجود

العلّة الصوتية ( القيمة التفخيمية ) ُ ،يوجب الوصف بها ( التفخيم )  .والقول يجمع بين ضدين ( الوجود )  ،و( عدم الوصف )  .واذا
لم تتحقق صفة التفخيم  ،من أين وكيف نشأت القيمة التفخيمية ؟

أقول  :هذه األصوات الثالثة ( ق غ خ ) ال تفخيم لها  ،فهي ال تملك مقابالً مرققاً لها  ،وان وجد  ،فهو ال يحمل داللة مغايرة

للمعنى المفخم  ،وما هو إال من قبيل التنوع اللهجي ال في العربية الفصحى .

َو ِم ْن المحدثين َم ْن ميَّز بين مجموعتين ضمن األصوات المستعلية  ،األولى  :األصوات الطبقية  ،والثانية  :األصوات المطبقة ( =
ُّ
فيسد المجرى أو يضيقه تضييقاً
اإلطباق )  .فحدد د  .تمام حسان  ،معنى الطبقية في  :ارتفاع مؤخر اللسان حتى يصل بالطبق
يؤدي إلى احتكاك الهواء بهما في نقطة التقائها  ،فهي إذن حركة عضوية مقصودة لذاتها  ،ويبقى طرف اللسان معها في وضع محايد
11
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أما اإلطباق فارتفاع مؤخر اللسان في اتجاه الطبق بحيث ال يتصل به على حين يجري النطق في مخرج آخر غير الطبق  ،يغلب
ّ ،
أن يكون طرف اللسان احد األعضاء العاملة فيه (. )518
ْ
تلون الصوت المنطوق برنين
إذن  ،حركة مصاحبة تشوب النطق الحادث في مخرج آخر وتنتج عنه قيمة صوتية معينة ِّ
فاإلطباق ْ ،
خاص كما في نطق الضاد  ،والطاء  ،والصاد  ،والظاء ( . )519وأشار د.عبد العزيز علي إلى َّ
أن هناك فرقاً وظيفياً بين األصوات

المطبقة  ،واألصوات المستعلية  ،قائالً  (( :فعلى حين نرى َّ
أن األصوات المطبقة لها مقابل مرقق فإننا ال نجد األصوات المستعلية

مقابالت غير مستعلية  ،وينشأ من هذه التفرقة بين ( اإلطباق واالستعالء ) من حيث الوظيفة َّ
أن التخلي عن المطبق إلى المقابل

لتحولت الكلمة إلى ( سال ) وبهذا التقابل يختلف
المرقق سيؤدي إلى تغير معنى الكلمة  ،فلو َّأننا تخلينا عن اإلطباق في ( صال) ّ
أما إذا تخلينا عن االستعالء بمعنى أننا لم نحقق االستعالء في أثناء النطق أو القراءة ؛ َّ
فإن ذلك ال يؤدي إلى تغيير
المعنى  ...و ّ

معنى الكلمة بل يؤدي إلى وصف النطق أو القراءة بشيء من المخالفة  ،فمثالً لو نظرنا إلى الكلمات ( :قاعد  ،غائب  ،خامد ،

صاعد  ،طائف  ،ضامن  ،ظالم ) ؛ لرأينا َّ
أن إمالة األلف فيها ممنوعة لوجود القاف والغين والخاء والصاد والطاء  ،والضاد  ،والظاء
ٍ
عندئذ ممكنة مع المخالفة))( )555وهذا ما ذكره
أما إذا نطقت هذه الحروف ] من دون [ ( )551استعالء ؛ ألصبحت اإلمالة
قبل األلف  ،و ّ
سيبويه ؛ إ ْذ قال  (( :هذا باب ما يمتنع من اإلمالة من االلتفات  ...فالحروف التي تمنعها اإلمالة هذه السبعة  :الصاد والضاد

والطاء والظاء والغين والقاف والخاء  ،إذا كان حرف منها قبل األلف  ،واأللف تليه ؛ وذلك قولك  :قائد غائب خامد  ...وال نعلم أحداً
يميل هذه األلف إالّ َم ْن ال ُيؤخذ بِلُ َغتهِ )) ( . )552وهناك َم ْن اعتمد هذا النص للقول َّ
أن ( غ خ ق ) من األصوات المفخمة  ،وكان
سيبويه قد وصفها باالستعالء  ،وصفة التفخيم غير صفة االستعالء ؛ إ ْذ َّ
إن صفة التفخيم أطلقت أيضاً على صوتي ( الالم )  ،و (
الراء)  ،ولم يقل احد من القدماء َّ
بأنها استعالئية بمعنى مفخمة  ،واَّنما وصفت بأنها مفخمة فقط ال غير

()553

.

2ـ اإلطباق  :التفخيم
قع اًر  ،وعن
ومعنى التفخيم عند بعض المحدثين من علماء الصوت  ،هو ظاهرة صوتية ناتجة عن اإلطباق ؛ إ ْذ يأخذ اللسان شكالً ُم َّ

االستعالء ؛ إ ْذ يتراجع أقصى اللسان نحو الحنك (.)554

وتحركه إلى الخلف قليالً في
قال د.أحمد مختار (( :التفخيم معناه  :ارتفاع مؤخر اللسان إلى أعلى قليالً في اتجاه الطبق الليَّن
ّ
يسميه بعضهم ( اإلطباق) ..بالنظر إلى الحركة العليا للسان ،ويسميه بعضهم (التحليق) ..بالنظر
اتجاه الحائط الخلفي للحلق ؛ ولذلك ِّ
()551

إلى الحركة الخلفية للسان ))

األول واألخير في ظاهرة التفخيم  ،بل
ولكن أفاد د .تمام حسان بقوله  (( :وليس اإلطباق السبب َّ
()556

أما العنصر اآلخر من عناصر التفخيم  ،فهو التحليق ))
هو احد عنصري هذه الظاهرة َّ ،

فرق بين المصطلحين ؛ قائالً :
 .ثم َّ

التفخيم  (( :ظا هرة أصواتية ناتجة عن حركات عضوية تغير من شكل حجرات الرنين بالقدر الذي يعطي الصوت هذه القيمة
()557

الصوتية المفخمة ))

.

واإلطباق (( حركة مصاحبة شائبة للنطق الحادث في مخرج آخر وتنتج عنه قيمة صوتية معينة تلون الصوت المنطوق برنين

خاص ))(.)558

وكـذا قابل د .كمال بشر بين المصطلحين  ( :اإلطباق )  ،و ( التفخيم )  ،فقال  ((:اإلطباق يقابـله االنفتـاح  ،كما أن التفخيـم يقابـله
أما اآلخران فيشيران إلى األثر السمعي الناتج عن هذا
الترقيـق  .والمصطلحان األوالن يشيـران إلى العمليـة الفسيولوجية عند النطق ّ ،
النطق ))( . )559وحدد د .سمير شريف الفارق بين التفخيم واإلطباق  ،من الناحية النطقية  ،قائالً (( :وقد يكون من الظن الشائع بين
12
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دارسي علم األصوات  ،أن التفخيم واإلطباق مصطلحان يدالن على مضمون واحد  .وهو ظن ال ُيثْ ِمر شيوعه في إثبات صحته فالفرق

بين المصطلحين فرق كبير من الناحية النطقية  .فالصوت المطبق هو الذي يتم إنتاجه بطريقتين:
-5بوضع اللسان في نفس موضعه عند نطق نظيره المرقق .

()121

-2برفع ظهر اللسان باتجاه الطبق حتى يقترب منه جداً  ،مع ترك منفذ للهواء ضيق في منطقة الطبق نفسها ))

.

وهذا ليس شأن كل صوت مفخم  ،إ ْذ إ َّن الالم المفخمة في لفظ الجاللة ( اهلل )  ،ال تؤدي برفع اللسان نحو الطبق  ،بل تؤدي

فإن كل صوت مطبق مفخم  ،وليس كل مفخم مطبقاً ()525؛ وعليه َّ
بنقيض ذلك  ،وهو تقعر ظهر اللسان ؛ لذا َّ
فإن التفخيم صفة

مالزمة ألصوات اإلطباق( . )522وهي صفة أعم من اإلطباق (. )523

وذهب آرتوشاده إلى َّ
األول  :وصف لكيفية شكل اللسان المقعر المطبق على سقف الفم
أن الفرق بين اإلطباق والتفخيم  ،في كون َّ

 ،والثاني  :أثر سمعي ناشئ عن كيفية اإلطباق

()524

.

()521

وأفاد د.عبد العزيز الصيغ بقوله  (( :التفخيم في العربية الفصحى ليس دائماً ذا داللة معنوية عدا أصوات اإلطباق األربعة ))

إن التفخيم صفة فارقة ِّ
وتتبع د.عبد العزيز علي صفتي " التفخيم "  ،و " اإلطباق ؛ إذ أعرب عن الفرق الداللي بينهما  ،قائالً َّ :
بحد

ذاتها  ...بمعنى أن غيابها في الكلمة يؤدي إلى تغيير معناها  ،مثالً ( :ذليل)  ،و (ظليل)  ،و (تين)  ،و (طين)  ،يتفقان في جميع
أما اإلطباق ؛ فهو صفة موقعية للساكن  ،وبإمكان أي صوت أن يتحلى بهذه الصفة  .فمثالً " الراء
الصفات  ،ما عدا صفة التفخيم  .و َّ
" في ( :أراك)  ،وفي (يارب) يمكن أن ينطبق مع صفة اإلطباق ( ،وهي من الناحية الفسيولوجية ) تكاد تقترب من صفة (التفخيم) ،

أن يقال كذلك عن " القاف " في (قابل) ؛ إذ بإمكانك تنطقها مطبقة ،
أو من دونه  ،من غير أن يؤثر ذلك على معنى الكلمة  ،ويمكن ْ
فإن الالم في (اهلل)  ،الم مطبقة  ،وليست َّ
أن يؤدي ذلك إلى تغيير معنى الكلمة  ،وبهذا َّ
مفخمة ،
أو أن تتخلى عن ذلك  ،من دون ْ

()526
َّ
إذن  ،النص مفارقة وظيفية بين
ألن اإلطباق مجرد صفة موقعيه في اللغة العربية  ،وليس فونيماً ذا مالمح فارقة
 .يعقد ْ ،
صفتي التفخيم  ،وهو فونيم  ،وامارته (تغيير المعنى) ،المالزم ألصوات اإلطباق  ،وبين اإلطباق  ،وهو الوفون  ،وامارته  ( :ثبات

المعنى )  ،في أصوات شواخص  ،هي ( ر ل ق )  .وهذا يعني اثبات العكس  ،وهو :التفخيم الوفون مع أصوات ( :ل ر ق غ خ )

 .واالطباق فونيم مع اصوات ( ص ض ط ظ ) .وعليه فالتفخيم صفة ثابتة ألصوات اإلطباق التي هي أصوات استعالئية  ،وهو
صفة عرضية لألصوات االستعالئية الثالثة (ق غ خ)

()527

أن اإلطباق غير التفخيم ؛ إذ َّ
 ،ولصوتي (ل ر) .وعلى الرغم من َّ
إن

التفخيم صفة أعم من اإلطباق ( ، )528غير َّ
أن بعض المحدثين ( )529ال يفرق بينهما  ،وبعضهم أضاف إليهما صفة االستعالء قائال :
(( وال يمكن التفريق بين التفخيم وبين اإلطباق واالستعالء ))( )531؛ بل يمكن تحديد الفارق بين هذه الصفات بما هو ٍ
آت :
جدول تمثيل الصفات التوافقية مع قيمها الخالفية
القيمة التوافقية  ( :الصفة )

القيمة الخالفية  ( :حركة اللسان )

اإلطباق( المطبقة ) من االستعالء

ارتفاع مؤخر اللسان باتجاه الطبق بحيث ال يتصل بالطبق
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الطبقية من االستعالء

ارتفاع مؤخر اللسان حتى يتصل بالطبق

التفخيم

تقعر ظهر اللسان باتجاه الطبق
َّ

وتأسيـساً علـى مـا م َّـر  ،يمكـن الق ـ ـ ـ ــول :

1ـ ال تكتمل المالمح التمييزية للصوت اللغوي ّإال بتحديد مخرجه وصفاته .وعليه نخرج بالمعادلة الصوتية :
الهيكلية الصوتية الوظيفية = المـ ـخـرج  +الص ـفــة

الم ـ ـ ــالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح التـميـي ـزيــة = القيم التوافقية  +القيمة الخالفية
الهيكلية الصوتية الوظيفية = المالمــح التمييزيــة
2ـ ال يتحدد الفونيم بمفهومه الوظيفي  ،والوفون بمفهومه غير الوظيفي ّإال بالمقابلة الفونولوجية .
3ـ (اإلطباق  :االنفتاح)  ،و ( التفخيم  :الترقيق)  :صفات صوتية ذات قيمة خالفية في  ( :الصفة ) ؛ إذ تشترك أصواتها المتناظرة
أما ( االستعالء  :اإلطباق )  ،و ( اإلطباق  :التفخيم )  :صفات
(الفونيمات) بالمالمح التمييزية  ،وتختلف بصفاتها المتضادة َّ .

صوتية ذات قيمة توافقية في  ( :الصفة ) ؛ إذ تختلف انتاج أصواتها في حركة اللسان  ،وتتوافق في صفاتها .
وعلِمَ َّ
أن التفخيم مالزم لألصوات
4ـ االستعالء يضم األصوات المطبقة (:ص ض ط ظ )  ،واألصوات الطبقية ( :خ غ ق )
ُ
لتحولت إلى نظائرها المنفتحة  ( :ص  :س)  ،و( ض  :د)  ،و(ط  :ت)  ،و(ظ  :ذ
المطبقة ؛ وبالمقابلة بين إزالة اإلطباق عنها ؛ َّ

أما ( خ غ ق ) ؛ فليس لها مقابل مرقق  ،وكثي اًر ما
) .وبين زيادة اإلطباق في نظائرها المنفتحة ؛ َّ
لتحولت إلى أصواتها المطبقة  .و ّ
يعكس التفخيم والترقيق بالنسبة لها خاصة لهجية أو خاصة موقعيه أو تنوعاً فردياً .
أن َّ
1ـ باعتماد المقابلة الفونولوجية أظهرت َّ
كالً من األصوات المطبقة  ،ونظائرها المنفتحة  ،هي فونيمات  ،مقارنة باألصوات الطبقية
(خ غ ق )  ،فهي الوفونات في العربية.

6ـ التفخيم  :ظاهرة نطقية فونيمية  ،ذات مالمح صوتية فارقة مالزمة ألصوات اإلطباق ( ط ظ ص ض )  .في حين تفخيم األصوات
التنوع اللهجي أو على لغة د .سمير شريف  :تفخيم
الطبقية  ( :خ غ ) ال يحمل قيمة فونيمية في العربية الفصحى  ،أي ّأنه من قبيل َّ
التلهية .وتفخيم (ق)  ،قد يكون تفخيماً لهجياً  ،أو فونيمياً .

إن النطق بصوتي ( ل ر ) ترقيقا أو تفخيما أو إطباقا ال ينتج عنه سوى فار ٍ
7ـ َّ
صوتي ،فكل منهما الوفون في العربية .
ق
ٍّ
الهوامش:
* بحث مستل من أطروحة دكتوراه.
( )5الكتاب  . 436 / 4 :وينظر :سر صناعة اإلعراب . 65 / 5 :
( )2ينظر  :سر صناعة اإلعراب .62/5 :
( )3ينظر  :صفحة  58من هذا البحث .
( )4شرح الشافية . 262 / 3 :

( )1ينظر  :الدراسات الصوتية عند علماء التجويد . 247 – 246 :
( )6بيان جهد المقل 58 :ظ  .نقالً عن الدراسات الصوتية . 246 :
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( )7الرعاية . 591 :
( )8اللغة العربية معناها ومبناها  . 63 – 62 :وينظر  :األصوات اللغوية  ،د  .سمير . 549 :
()9األصوات العربية بين التحول والثبات . 32 :
( )9األصوات العربية بين التحول والثبات .33- 32 :
( )51يونس . 24 /
( )55الزمر . 16 /

()52التحديد  . 542 – 545 :وينظر :األصوات العربية بين التحول والثبات . 33 :
(ُ )53بغية عباد الرحمن . 585 :
( )54ينظر  :الدراسات الصوتية  252 :و . 241
( )51المصدر نفسه . 241 :

( )56التعليل الصوتي عند العرب في ضوء علم الصوت الحديث . 512 -515 :
( )57ينظر  :المصدر نفسه . 512 :
( )58الدراسات الصوتية عند علماء العربية  . 92 :وينظر  :منهج البحث اللغوي  ،د  .علي زوين . 72 :
ومرشد القارئ . 44 -43 :
(ُ )59بغية عباد الرحمن  ، 212 :وينظر  :النشر  ، 91 / 2 :ونهاية القول المفيد ُ ، 527 :
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