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Abu Saeed Al Sirafi is considered one of the first grammarians
who provided a detailed explanation of Sibawayh’s book with
accurate additions in the study of Arabic. The book provides
divisions of issues of language origins, branches like phonetic,
morphology and grammatical. This study seeks to reveal the
premises of Abu Saeed al-Sirafi in his book (Explanation of
Sibawayh’s Book) in collecting the sounds of Arabic manners of
articulation in specific words and short sentences in order to
facilitate their memorization and to facilitate ways of recalling
them in the study of these linguistic topics and their
classification.
The problem of the study in examining the issue of the
consistency of this educational method in collecting the sounds of
their characteristics in words that can carry literary and
pedagogical implications but may affect the applications of the
extent of relevance and compatibility with the features of
contemporary Arabic sounds in the results of modern phonetic
studies. This test in t tries to answer the following questions:
1- What are the basic premises of Abu Saeed Al-Sirafi in applying
this pedagogical method in collecting the sounds and their
characteristics in the quasi-acronymic forms?
2- How did this educational tool expand to other linguists by
presenting different words and phrases in semantics of Abu Said
al-Sirafi’s restrictions?
3- What is the relevance of these quasi-acronymic forms with the
opinions of recent phonetic studies related with laboratory and
experimental phonetics?
The study method is based on investigating and arranging these
quasi-acronymic forms, the book Sirafi’s book in explaining the
characteristics of sounds in Arabic and then comparing them with
the later linguistic and non-linguistic literature that followed the
method in expanding the uses and adding quasi-acronymic forms
to other phonetic qualities that had not been explored before.
The preliminary results of this study suggest that this method is
based on the skill of summarization and brevity, which saves time
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and effort in retrieving the detailed data for the sounds inventory
of Arabic in order to distinguish them from sounds of other
languages. Because of the difference between the opinions of
ancient linguists and the results of modern phonetic studies in
the criteria of sound features such as the difference between
whispering and loudness or intensity and softness, this study
suggests the need to draw contemporary researchers’ attention to
fact that, such application of these quasi-acronymic forms is
confined to the opinion of traditional Arabic linguistic literature
and does not apply to all concepts of modern phonetic studies. 
Keywords: Al-Sirafi, Sibawayh's Book, Manners Of Articulation,
Quasi-Acronymic Forms, Teaching Aids.
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منطلقات أيب سعيد السريايف ( 284هـ 368-هـ) يف مجع أصوات صفات األصوات العربية يف خمتصرات لفظية يف كتابه
(شرح كتاب سيبويه)  -دالالت األلفاظ وأتثريات التطبيق-
محود بن حممد الرحمي

2

امللخص:

يُ ُّ
عد أبو سعيد السريايف من النحاة األوائل الذين قدموا شرحا تفصيليا لكتاب سيبويه مقروان إبضافات
دقيقة يف علوم العربية وتقسيمات مسائل أصول اللغة وفروعها يف أبواب املوضوعات الصوتية والصرفية
وا لنحوية .هذه الدراسة تسعى للكشف عن منطلقات أيب سعيد السريايف يف كتابه (شرح كتاب سيبويه)
يف مجع أصوات صفات العربية يف كلمات حمددة ومجل خمتصرة تسهيال حلفظها وتيسريا الستدعائها يف
دراسة أقسامها وتصنيفاهتا .فإشكالية الدراسة يف اختبار قضية مدى انسجام هذه الطريقة التعليمية يف
مجع أصوات صفات األصوات يف ألفاظ ميكن أن حتمل دالالت أدبية تربوية يف املقاصد لكنها قد تؤثر يف
تطبيقات مدى املالءمة والتوافق مع مسات أصوات العربية املعاصرة يف نتائج الدراسات الصوتية احلديثة.
هذا االختبار يف إشكالية الدراسة يتمثل يف حماولة اإلجابة عن أسئلة الدراسة التالية :
 -1ما املنطلقات األساسية عند أيب سعيد السريايف يف تطبيق هذه الوسيلة التعليمية يف مجع أصوات
صفات األصوات بطريقة املختصرات اللفظية؟
 -2كيف توسعت هذه الوسيلة التعليمية عند اللغويني اآلخرين بتقدمي كلمات ومجل خمتلفة يف الدالالت
عن تقييدات أيب سعيد السريايف؟
 -3ما مدى مالءمة هذه املختصرات اللفظية مع آراء الدراسات الصوتية احلديثة املقرونة ابملختربات
الصوتية والتجارب التطبيقية؟
منهج الدراسة يقوم على استقصاء هذه املختصرات وترتيبها من كتاب (شرح كتاب سيبويه) للسريايف يف
شرح صفات األصوات يف العربية مث مقارنتها ابملؤلفات اللغوية وغري اللغوية الالحقة اليت سارت على هذه
الطريقة يف توسع االستعماالت وإضافة خمتصرات لفظية لصفات صوتية أخرى مل يقيدها السريايف من قبل.
النتائج األولية هلذه الدراسة توحي أن هذه الوسيلة مبنية على مهارة التلخيص واإلجياز الذي يوفر اجلهد
الزمين يف اسرتجاع البياانت التفصيلية لقائمة أصوات كل صفة من صفات األصوات العربية لتمييزها عن
األخرى .وبسبب االختالف بني آراء اللغويني القدماء ونتائج الدراسات الصوتية احلديثة يف معايري صفات
األصوات كالتفريق بني اهلمس واجلهر أو الشدة والرخاوة ،فإن هذه الدراسة تقرتح ضرورة تنبّه الباحثني
املعاصرين على أن تطبيق هذه املختصرات اللفظية هي مقيدة برأي املؤلفات اللغوية العربية الرتاثية وال
تطبق على مجيع مفاهيم صفات األصوات عند احملدثني.
الكلمات املفتاحية :السريايف ،شرح كتاب سيبويه ،صفات األصوات ،املختصرات اللفظية ،وسائل
تعليمية.
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 -1املنطلقات األساسية أليب سعيد السريايف يف مجع أصوات صفات األصوات يف خمتصرات لفظية.
 -2التوسع واالمتداد يف استخدام هذه املختصرات اللفظية يف املؤلفات اللغوية وغري اللغوية.
 -3املالءمة والتوافق يف تطبيق هذه املختصرات اللفظية يف الدراسات الصوتية احلديثة.
فهذه احملاور الثالثة سوف تكشف ماهية املوضوع وجوهره من خالل الكشف عن غاايت السريايف يف تقدمي هذه الوسيلة
التعليمية ،مث توسعها وتتطورها عند اللغويني وعلماء التجويد يف صفات صوتية مل يقيدها السريايف من قبل ،مث اختبار مدى مالءمة
هذه املختصرات اللفظية مع التجارب الصوتية احلديثة يف التمييز بني صفات األصوات.
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يُعد كتاب (شرح كتاب سيبويه) أليب سعيد السريايف موردا أصيال يف الشرح والعرض ،عميقا يف تفاصيل ألفاظ سيبويه
وتوضيح مصطلحاته ومفاهيمه ،متجذرا يف خمتلف األبواب اليت حبثت املسائل الصوتية والصرفية والنحوية وقضاايها .وعلى الرغم
من قلة املوضوعات الصوتية التنظريية اليت نُوقشت يف هذا الكتاب بفرعيها علم األصوات العام  General Phoneticsوعلم
األصوات الوظيفي  Functional Phonologyمقارنة ابلتوسع العميق يف أتصيل املسائل الصرفية والنحوية ،فإن
املوضوعات الصوتية تضمنت دقائق جديرة ابالهتمام والبحث يف املصطلحات واملفاهيم والتجارب العملية والوسائل التعليمية ما
ميثل نقلة نوعية من مرحلة النشأة والتأسيس يف كتاب سيبويه إىل مرحلة التأصيل والتبويب يف املؤلفات اللغوية الالحقة لكتاب
سيبويه اليت عرضت املوضوعات الصوتية وأدلت بدلوها ابلرأي أو التوضيح أو التفريع؛ لذلك يسعى هذا البحث للنظر يف وسيلة
من الوسائل التعليمية اليت قدمها أبو سعيد السريايف الستخالص أصوات صفات األصوات يف العربية يف كلمات موجزة ومجل
خمتصرة تتمايز بينها الصفات وتتغاير فيها السمات تسهيال الستدعائها حال دراستها وتيسريا الستذكارها حني تعلمها .وعلى
هذه النظرة الفاحصة يف هذه الوسيلة التعليمية ،فإن آفاق هذا البحث ترتكز على ثالثة حماور:
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احملور األول :املنطلقات األساسية:
تربز شخصية أيب سعيد السريايف يف مقدمة ابب اإلدغام يف تتبعه احملكم أللفاظ سيبويه مث توضيح مقاصدها وتبيني
مصطلحاهتا وإضافة القوانني الصوتية املتسقة مع السليقة اللغوية العربية درءا ملخالطة العرب لغريهم اليت ّتولد منها تنوعات صوتية مل
تكن معهودة من قبل يف ألسن اللهجات العربية (السريايف ،2008 ،ج ،5ص  .)396-386ففاحتة ابب اإلدغام تعرض أوال
تعرج بعد ذلك إىل التلوين الصويت املتولد عن (األصول)
األلفبائية العربية املصطلح عليها عند القدماء بـ(احلروف األصول) مث ّ
املصطلح عليها عند القدماء بـ(احلروف الفروع) سواء أكان التلوين الصويت انبعا من صامت واحد مثل (النون اخلفيفة ،واهلمزة بني
بني ،والضاد الضعيفة) أم تلوين صويت منبثقا من صامتني مشرتكني مثل (الشني اليت كاجليم) ،و(الصاد اليت كالزاي) ،و(اجليم اليت
كالكاف) (السريايف ،2008 ،ج ،5ص  .)390-386وإذا كان سيبويه قد قسم (احلروف الفروع) إىل مستحسنة وغري
مستحسنة على أسس ثالثة مبنية على االستحسان وعدم االستحسان يف مساعها ،والكثرة والقلة يف لغة من تُرتضى عربيته ،واألداء
وعدم األداء هبا يف تالوة القرآن وإنشاد الشعر (سيبويه ،1991 ،ج ،4ص  ،)432فإن أاب سعيد السريايف قد أضاف تنوعات
صوتية أخرى من (احلروف الفروع)  Allophonesال سيما الصنف الثاين الذي أطلق عليه (احلروف املسرتذلة)
 unacceptable allophonesمبعيار رابع مبين على التأثر الصويت مبخالطة غري العرب يف قوله" :وأظن الذين تكلموا هبذه
احلروف املسرتذلة من العرب خالطوا العجم؛ فأخذوا من لغتهم" (السريايف ،2008 ،ج ،5ص ،)390وبوصف ابن جين
(392ه) "ال تكاد توجد إال يف لغة ضعيفة مرذولة غري متقبلة" (ابن جين ،1993 ،ج ،1ص .)46وبغض النظر عن املوافقة
وعدم املوافقة لرأي أيب سعيد السريايف يف نسبة الصنف الثاين إىل التأثر ابالختالط بغري العرب على الرغم من أن هذه التنوعات
الصوتية غري املقبولة يف معايريهم كانت على ألسنة بعض اللهجات العربية وإن صنفها ابن جين ابلضعف والدونية ،فإن ذلك -
على العموم -يدل على أن السريايف مل يكن جمرد شارح للمسائل الصوتية اليت عرضها سيبويه فحسب ،بل كان موسعا يف األبواب
ومضيفا يف اآلراء ومستقصيا للتطورات الصوتية اليت مل تُعهد يف القرن الثاين اهلجري ومل يدوهنا سيبويه من قبل يف كتابه الفريد
اجلليل.
وإذا كان اإلجياز السابق مثاال على استفاضة السريايف يف تقسيمات الصوامت يف العربية بني األصول والفروع مث الفروع إىل
وأتمله يف أصناف
فروع مقبولة مستحسنة وفروع مرفوضة مستقبحة حسب املعايري الصوتية اليت سنها اللغويون القدماء ،فإن ّ
متعنه ّ
األصوات وتنوعاهتا انتج من إدراك اللغويني القدماء أن تعيني خمرج الصوت للصوامت والصوائت يف العربية ليس كافيا لتحديد
جوهره وكشف خصائصه اليت متيزه عن غريه الشرتاك عدد من األصوات العربية يف خمرج واحد كاألصوات احلنجرية واألصوات
احللقية واألصوات األنفية؛ فكان ال بد من عنصر آخر غري املخارج يضفي للصوت اللغوي صفاته ومساته التمييزية ومالزما للعملية
النطقية ،وهو الكيفيات املصاحبة حلدوث الصوت يف خمرجه املصطلح عليها يف الرتاث العريب بـ (صفات احلروف) ،و (ألقاب
احلروف) ،و (أجناس احلروف) ،و (أصناف احلروف) ،و (أحوال احلروف) ،و (انقسامات احلروف) و (طبائع احلروف) (انظر:
ابن السراج ،1996 ،ج ،3ص40؛ القيسي ،1996 ،ص50؛ الداين ،2000 ،ص105؛ املرعشي ،2001 ،ص141؛
القرطيب ،2009 ،ص77؛ ابن جين 1993 ،ج ،1ص60؛ السيوطي ،2001 ،ج ،6ص ،)296لكن يبدو أن املصطلح
األول -صفات احلروف -قد انل حظوة واكتسب شيوعا أكثر من غريه.
وهذا اإلدراك اللغوي املبكر يف أمهية اقرتان الصفة ابملخرج للتفريق بني الفونيمات سطره مكي بن أيب طالب القيسي
(437ه) يف معادلة صوتية مركبة من معطيات املعادلة ممثلة يف مجلة الشرط ونتيجة املعادلة ممثلة يف جواب الشرط يف قوله " :لوال
اختالف الصفات يف احلروف مل يفرق يف السمع بني أحرف من خمرج واحد ،ولوال اختالف املخارج مل يفرق يف السمع بني حرفني
أو حروف يف صفة واحدة" (القيسي ،1996 ،ص .)218وهو مسلك معياري استشعره اللغويون العرب القدماء منذ بواكري
النشأة والتأسيس هلذا احلقل اللساين يف وضع معادالت صوتية حتسم الفارق يف النتيجة ابختالف صفة من الصفات يف املعطيات
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ويف معرض حديثه عن األصوات الشديدة ،ينقل السريايف قول سيبويه" :ومن احلروف الشديد وهو الذي مينع الصوت أن
جيري فيه وهو اهلمزة والقاف والكاف واجليم والطاء والدال والتاء والباء وذلك أنك لو قلت احلج مث مددت صوتك مل جير ذلك"،
مث يعلق السريايف بقوله" :وقد قيدهتا للحفظ بقويل (أجدك قبطت)" (السريايف ،2008 ،ج ،5ص )394مجعا لألصوات الشديدة
يف هذه اجلملة الفعلية املكونة من مثانية صوامت بناء على رأي سيبويه (سيبويه ،1991،ج ،4ص )436ومن سار على هنجه
من اللغويني كابن السراج وابن جين والزخمشري وابن يعيش (ابن السراج ،1996 ،ج ،3ص402؛ ابن جين 1993 ،ج،1
ص61؛ الزخمشري ،1993 ،ج ،10ص547؛ ابن يعيش ،2001 ،ج ،5ص.)523
وهبذا التقييد لألصوات الشديدة ،مل يقيد السريايف األصوات الرخوة مكتفيا ابلصفة املقابلة كما فعل من قبل بني األصوات
املهموسة واجملهورة لكن الفارق بني صفة اهلمس واجلهر من جهة ،وصفة الشدة والرخاوة من جهة أخرى ،تصنيف اللغويني العرب
القدماء لصفة صوتية متوسطة بني الشديدة والرخوة؛ لذلك يقول السريايف  ":مث ذكر سيبويه مثانية أحرف جعل بعضها بني
الشديدة والرخوة ،وجعل بعضها شديدا ،وفيه شبيه الرخو ،وأان أحكي لفظه يف كل حرف منها" .مث يقول السريايف -وهو بيت
القصيد" :-وقد قيدهتا بقويل :مل يروعنا" (السريايف ،2008 ،ج ،5ص ،)394ومل يضبط حمققا كتاب (-شرح كتاب سيبويه)
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وإذا كانت هذه األسس واملعايري يف تصنيف الصوامت تتعمق عند الصوتيني للكشف عن مالمح متييزية بينها وتتطلب
تطبيقات عملية للتفريق بني خصائصها قد ال جييدها إال الدارسون يف الصوتيات ،فإن السريايف سلك مسلكا يبتغي فيه التسهيل
للمشتغلني ابملسائل الصرفية والنحوية والبالغية وقضاايها يف احلقل اللغوي ابستعمال وسيلة تعليمية مبتكرة -ال سيما مستوى
طالب العلم املبتدئ -قائمة على مجع أصوات صفات األصوات يف ألفاظ خمتصرة ميثل كل حرف يف رمزه الكتايب من كلماهتا
صوت من أصوات تلك الصفة يسهل حفظها واستذكارها دون احلاجة إىل اختبار كل صوت بني الفينة واألخرى لتمييزه عن
ثك
(ستَ ْش َح َ
األصوات األخرى .ففي معرض احلديث عن صفة اهلمس ،يقول السريايف" :وقد جعلت حلروف اهلمس كلمتني ومها َ
ص َفه) جيمعاهنما يف األصل ليسهل حفظهما ألن الناظر يف النحو ليس يكثر االعتياد هلا" (السريايف ،2008 ،ج،5
َخ َ
ص . )393فهذه اجلملة تتكون من عشرة صوامت (س ،ت ،ش ،ح ،ث ،ك ،خ ،ص ،ف ،ه) ميثل كل منها أصوات اهلمس
يف العربية على معايري اللغويني القدماء .وبناء على مجع األصوات املهموسة يف هذه اجلملة الفعلية ،فإن املتعلم قد يواجه صعوبة يف
مجع األصوات األكثر عددا يف األصوات اجملهورة؛ بيد أن السريايف كان مكتفيا جبمع الصفة األوىل ألن ما بقي من الصوامت
سيكون يف الصفة املقابل ة لعدم وجود صفة بني اهلمس واجلهر يف معايري اللغويني القدماء ،معربا عن ذلك بقوله -السريايف" :-وإذا
حفظت املهموسة فالباقي من احلروف جمهورة" (السريايف ،2008 ،ج ،5ص.)393
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م
م
(اهلهة) يف اهلاء" :لوال حبة يف احلاء
ال سيما السمات التمييزية لصفات األصوات كقوهلم يف أمهية مسَة (البحة) يف احلاء ومسَة َّ
ههة يف اهلاء لكانت كاحلاء لقرهبا منها" (ابن يعيش ،2001 ،ج ،5ص ،)516وقوهلم يف أمهية صفة
لكانت كالعني ،ولوال َّ
(اإلطباق) يف األصوات املطبقة  " :لوال اإلطباق لصارت الطاء داال ،والصاد سينا ،والظاء ذاال ،وخلرجت الضاد من الكالم؛ ألنه
ليس من موضعها شيء غريها ،فتزول الضاد إذا عدمت اإلطباق البتة" (ابن يعيش ،2001 ،ج ،5ص .)524فصفات
األصوات اليت قصدها القدماء ابلكيفيات العارضة للصوت يف خمرجه ،هي معيار من معايري تصنيف الصوامت يف كيفية التقاء
أعضاء النطق حال إنتاج الصوت ونطقه سواء أكانت مبعيار دور احلنجرة يف عملية التصويت إىل جمهورة أو مهموسة ،أم مبعيار
جمرى تيار اهلواء إىل شديدة أو رخوة ،أم مبعيار ارتفاع مؤخر اللسان اجتاه الطبق أو اخنفاضه إىل مطبقة أو منفتحة ( Ryding,
 ،)2014, p.13أم بغريها من املعايري اليت هي أسس تتحدد هبا املالمح املميزة لكل صامت (النوري ،2019 ،ص)208؛
لذلك فإن األصوات املشرتكة يف املخرج ال بد أن تتمايز مبلمح واحد يف األقل عن أقرب نظري له يف هيئة النطق وكيفيته وطريقة
إخراجه.
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للسريايف -اجلملة األخرية مما حتتمل أن تُقرأ أبكثر من وجه -كما سيأيت بيانه يف املبحث الالحق .-على أن عدد األصوات هذه
الصفة مل تكن موضع اتفاق بني اللغويني القدماء ،بل حىت يف املصطلح الذي ُوممست به.
مقدمته
فالنصوص السابقة كانت يف معرض شرح أيب سعيد السريايف لصفات األصوات يف ابب اإلدغام اليت فَ َّ
صلت ُ
التنظريات الصوتية وقوانينها مث أسباب وضع هذه املقدمة مدخال للمباحث الصوتية واملباحث الصرفية ال سيما املماثلة واملخالفة يف
البنية الصرفية .وجممل الكالم هلذه املختصرات اللفظية يف هذه النصوص هلذا املبحث ميكن أن يُستخلص منها عدة ركائز من
خالل التفصيالت السابقة:

صرح بذلك -مستخدما يف أكثر من موضع لغة
أوال :أن هذه املختصرات اللفظية هي من مجع أيب سعيد السريايف -كما ّ
اجملاز يف لفظ (القيد) –"وقد قيدهتا" -ما يوحي أبن هذه املختصرات أصبحت واثقا حمكما هلذه الصفات-يف رأي السريايف -دون
احلاجة إىل فتح أبواب أخرى من التجارب العملية والتفكري الذهين ألصوات هذه الصفات ألن القيد حمكم اإلجناز متقن دقيق
يستغين عن غريه يف رأيه.
اثنيا :أن اهلدف من هذه التقييدات املنجزة واملختصرات اللفظية هي عملية تسهيل احلفظ وتيسري استذكارها وهتيئة
استدعائها هبذه الكلمات واجلمل كما نص السريايف –"ليسهل حفظهما"" ،وقد قيدهتا للحفظ" -مما يشري أهنا وسيلة من وسائل
التعلم والدراسة للتمييز بني صفات األصوات العربية سلك السريايف فيها مسلك احلفظ اللفظي املسهل.
اثلثا :أن الغاية من تسهيل حفظ هذه املختصرات اللفظية وتيسري استذكارها وهتيئة استدعائها هبذه التقييدات هي
للمشتغلني عن الصوتيات ابملوضوعات الصرفية والنحوية وغريها من العلوم اللغوية كما يقول السريايف" :ألن الناظر يف النحو ليس
يكثر االعتياد هلا" مما يدل أن الصوتيات بتفاصيلها الدقيقة التنظريية والتطبيقية كان يتقدمها النحو برتاكيب اجلمل وأقسامها يف
منهج املؤلفات النحوية املبكرة يف القرون اهلجرية األوىل ،وهو ما صرح به ابن يعيش يف هذا السياق بقوله ":ليسهل ضبطها لقلة
من يصل إليها ،ألهنا يف آخر كتب النحو" (ابن يعيش ،2001 ،ج ،5ص.)523
فهذه اال ستنباطات املستخلصة يف حتليل سياق املختصرات اللفظية أليب سعيد السريايف يف تقييداته املنجزة هبذه الكلمات
واجلمل وأهدافه التعليمية يف التسهيل والتيسري وغايته العلمية للنحاة واملشتغلني به تكشف املنطلقات األساسية لتطبيق هذه
الوسيلة التعليمية يف التمييز بني صفات األصوات العربية.
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شيبنين وما ُ ِ
قدماً ه ِو ُ ِ
السمانَ
َه ِو ُ
كنت ْ َ
السما َن ف َ ّ
يت ّ
يت ّ
السما َن" (ابن يعيش ،2013 ،ص.)276
فقال له أبو العباس :اجلواب؟ فقال :قد أجبتك دفعتني .يعين قولهَ :ه مو ُ
يت ّ
وهذا يدل على أن هذا النهج التعليمي يف هذه الوسيلة االستذكارية كانت قد انطلقت قبل السريايف وتوسع فيها الصرفيون يف هذا
الباب إىل أن وصلت إىل نيّف وعشرين تركيبا حمكيا وغري حمكي جتمع حروف الزايدة يف الرواايت املنسوبة إىل اللغوي ابن خروف
الزبميدي (1205ه) يف معجمه (اتج
(609هـ) (اإلسرتاابذي ،1985 ،ج ،2ص )331مث امتد هذا التوسع فيما نقله مرتضى َّ
َّرقي الفاسي (1170هـ) يف جذر (ز ،ي ،د) أن مجع حروف الزايدة يف خمتصرات لفظية
العروس) عن شيخه ابن الطيب الش ّ
وصلت زهاء مائة ونيّف وثالثني تركيبا حمكيا (الزبيدي ،2005 ،ج ،4ص.)485

وهو واقع املباحث الصوتية يف املؤلفات اللغوية الرتاثية اليت توسعت يف هذه املختصرات اللفظية متجاوزة تقييدات أيب
سعيد السريايف إىل ابتداع تعبريات استذكارية وتراكيب حمكية سلك فيها مستحدثوها إىل مجل أسهل من السابقة يف بعض
األحايني ابإلضافة إىل مجل وتراكيب لصفات صوتية مل جتمع من قبل .ففي سياق األصوات املهموسة ،يبدو أن تقييد السريايف هلا
ص َفة" اليت ضبطها الرضي اإلسرتاابذي (686هـ) بقوله " :ابهلاء يف خصفه للوقف ،ومعىن
"ستَ ْش َح َ
ثك َخ َ
يف مجلته السابقة َ -
الكالم ستشحذ عليك :أي تـَتَ َكدَّى ،والشحاذ والشحاث :املتَ َك ّمدي ،وخصفة :اسم امرأة (اإلسرتاابذي ،1985 ،ج،3
ُ
ص -)59مل تكتسب الشيوع والتداول يف املؤلفات الرتاثية اليت فضَّلت استحداث ألفاظ أخرى يغلب عليها طابع السهولة يف
خص" (القيسي،
خص َس َكت" أو على تقدمي الفعلني وأتخري االسمَ " :س َكت فَحثّه َش ٌ
النطق والوضوح يف املعىن ،مثل" :فَحثّه َش ٌ
 ،1996ص .)116وإذا كان السريايف اكتفى يف عرض األصوات اجملهورة بتقييد األصوات املهموسة وما عداها من الصوامت هي
يف قائمة اجملهورات كما نص يف قوله " :وإذا حفظت املهموسة فالباقي من احلروف جمهورة" (السريايف ،2008 ،ج ،5ص،)393
فإن اللغويني الالحقني استهوهتم هذه الفكرة فبذلوا العصف الذهين جلمع األصوات اجملهورة على نسق املهموسة على الرغم من أن
رأي السريايف أبن مجع املهموسة يـُ ْغين عن مجع الصفة املقابلة؛ ألن كل ما ال حتتويه تلك الكلمات واجلمل من صوامت هو من
الطرف اآلخر املقابل .فعدد الصوامت اجملهورة يف معايري القدماء  18صامتا( :ء ،ع ،غ ،ق ،ج ،ي ،ر ،ل ،ن ،ض ،ز ،د ،ط،
ظ ،ذ ،م ،ب ،و) لكن يف جمملها  19صوات حسب تقسيمهم ألهنم أضافوا األلف يف هذه القائمة خبالف احملدثني الذين
يصنفون األلف يف صنف احلركات الطويلة وليس الصوامت اليت عرب عنها اللغويون القدماء ابحلروف (بشر ،2000 ،ص-157
سهل تركيب مجل كثرية قريبة املأخذ لطيفة الداللة خبالف اجلمل الطويلة اليت
 .)164فالعدد القليل من الصوامت املهموسة ّ
اُصطنمعت للصوامت اجملهورة فإهنا نُسجت بني املعاين الواضحة اليت ختلو من التكلف ،واملعاين الصعبة اليت تتطلب الرجوع إىل
م
ض
مظاهنا لفهم دالالهتا .فالسالكون يف هذا املسار جيمع بعضهم األصوات اجملهورة مبعان بيمّنة يف قوهلمَ " :عظُ َم َوز ُن قَا مرئ ذي َغ مّ
مم
العطَّار (569ه) من مجع بعضهم هلذه األصوات
ج ّد طَلَب" (اجلريسي ،1999 ،ص  ،)51أو على ما نقله أبو العالء اهلمذاين َ
578

Volume: 4

تربز املؤلفات اللغوية الرتاثية أثرا واسعا الستخدام هذه الوسيلة التعليمية يف املباحث الصوتية ال سيما التفريق بني صفات
األصوات العربية ،غري مقتصرة على رأي أحد اللغويني يف تقييدات خمتصرات لفظية دون اقرتاحات أخر وال حمدودة مبالمح متييزية
صوتية دون غريها سواء أكانت صفات صوتية عامة مشرتكة أم صفات صوتية ذاتية مفردة .وعلى الرغم من أسبقية السريايف يف
التقييدات السابقة لتلك املختصرات اللفظية ،إال أن املصادر الرتاثية تشري إىل تقييدات لفظية خمتصرة يف فروع العربية املتشعبة
قدمها اللغويون العرب القدماء قبل أيب سعيد السريايف سواء ذكروها يف مؤلفاهتم نصا أو ُرويت عنهم نقال يف مؤلفات أخرى.
فاملؤلفات الصرفية تتحدث يف (ابب حروف الزايدة) نقال عن أيب العباس املربد (286هـ) يسأل أستاذه أاب عثمان املازين
(247هـ) عن حروف الزايدة يف بنية الكلمة "فأنشده أبو عثمان:
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يف قوهلم" :زاد ظَ م
(العطَّار ،2000 ،ص .)280يف املقابل ،فإن بعض هذا املختصرات يصعب فهمها
يب َغن ٌج ميل ُ
ض ُموراً إ ْذ قَطَع" َ
َ َ ٌْ
م
"م َّد غطاء
من الوهلة األوىل -كما أشران سابقا -ويبدو عليها التصنع املبالغ كاجلمع الذي ذكره أبو املعايل املوصلي يف لفظَ :
َج ْعظَ ٍز وقُل بَ َّذ طََريان" (املوصلي ،2009 ،ص ،)28بل إن بعض هذه املختصرات املصطنعة ختلو حىت من ضبط بنيتها الصرفية
إىل جانب غرابة األلفاظ ووحشية االستعمال كقوهلم" :ظل قيد بضغم زر بطا وإذ نعج" (الداين ،1999 ،ص)105؛ مما حدا
ببعض احملققني بوصف هذا الصنف من هذه املختصرات أبن ليس هلا معىن يف ذاهتا (املوصلي ،2009 ،ص.)28
ويف سياق أصوات الشدة وأصوات الرخاوة ،فإن توسع املؤلفات اللغوية يف استحداث خمتصرات جلمع هذه الصفات حىت
يسهل استذكارها مل يكن أقل مستوى مما وقع يف صفيت اهلمس واجلهر وامتداد هذه التأثريات إىل مؤلفات علم التجويد اليت أخذت
على عاتقها التطبيقات الصوتية يف تالوة القرآن الكرمي وما يلحقها يف القراءات القرآنية بني األصول والفروش سواء أكانت يف
القراءات الصحيحة املتواترة أم كانت يف القراءات الشاذة حسب تصنيفات أعالمها وشروطهم واعتباراهتم (انظر :ابن اجلزري،
 ،2002ج ،1ص15؛ القاضي ،2005 ،ص .)10فتقييدات السريايف ألصوات الشدة يف قوله" :أجدك قبطت" فتحت اآلفاق
أيضا لتقييدات أخرى يستعان هبا للحفظ واالستذكار كقوهلم" :أجدت طبقك" ابلتغري بني موقعي الكاف والتاء ابتصاهلما ضمريا
للمخاطب بني الفعل األول واآلخر .وعلى الرغم من أن السريايف مل يقيد أصوات الرخاوة مكتفيا جبمع أصوات الشدة وأصوات ما
بني الرخاوة والشدة ،فإن املعجبني هبذه الوسيلة التعليمية مجعوا أصوات الرخاوة -أيضا -يف تركيب حمكي ال خيلو بعضها من
ضس" (املوصلي ،2009 ،ص .)29أما الصفة اليت اُصطُلمح عليها
صه َ
ش َز َ
التكلف-كما أشران سابقا -كقوهلم" :ثَ َخ ٌذ ظَغَ ٌ
حف َ
أبهنا (بني الشدة والرخاوة) ،فقد وقع اخلالف يف مصطلحاهتا ومفهومها وأصواهتا ما مل يقع يف الغالب على طرفيها اليت ُجعلت
بينهما ومها صفة الشدة وصفة الرخاوة .فإذا كان وصف سيبويه لصوت العني أبهنا "بني الرخوة والشديدة" (سيبويه،1991،ج،4
وعلَما شائعا يف كثري من املؤلفات اللغوية وغري اللغوية هلذه الصفة الصوتية ،فإن بعض علماء اللغة
ص )435أصبح مصطلحا َ
حول هذا املصطلح املركب من عدة كلمات إىل لفظ واحد كمصطلح (االستعانة) (املربد ،1994 ،ج ،1ص،)85
والتجويد قد ّ
ومصطلح (املعتدلة) (السكاكي ،1987 ،ص ،)12ومصطلح (املتوسطة) (ابن عقيل ،1982 ،ج ،4ص ،)246ومصطلح
(التوسط) (السيوطي ،2001 ،ج ،6ص ،)297ومصطلح (البينية) (املرعشي ،2001 ،ص ،)144وغريها من املصطلحات
اليت كانت يف أصلها وصفا توضيحيا مث حتولت إىل دالالت مصطلحية يف حقول متخصصة.
أما املفهوم وحدود أصوات هذه الصفة ،فإن سيبويه مل يصف األصوات اليت مل تكن من قائمة األصوات الشديدة وال
الرخوة وصفا صرحيا أبهنا واقعة بينهما -أي بني الرخوة والشديدة -ما عدا العني يف قوله" :وأما العني فبني الرخوة والشديدة ،تصل
إىل الرتديد فيها لشبهها احلاء" (سيبويه،1991،ج ،4ص .)435فهل حدود مفهوم هذه الصفة مقصورة على صوت العني فقط
كما صرح سيبويه ،أم يضاف إليها أصوات الالم وامليم والنون والراء فتصري مخسة أصوات ،ابعتبار أن سيبويه ذكرها بعد صوت
العني على رأي بعض اللغويني وعلماء التجويد كابن السراج (366ه) (ابن السراج ،1996 ،ج ،3ص ،)402وأيب عمرو
الداين (444ه) (الداين ،2000 ،ص ،)106وابن اجلزري (833هـ) (ابن اجلزري ،2009 ،ص  ، )22أم يضاف إىل هذه
الصفة كل األصوات اليت مل يذكرها سيبويه ال يف صنف الشديدة وال يف صنف الرخوة متضمنة األصوات األربعة السابقة (ل ،م،
ن ،ر) ومعها أصوت املد واللني :الياء والواو واأللف فتكون مثانية أصوات على رأي مجهور اللغويني كاملربد (املربد ،1994 ،ج،1
ص ،)85والسريايف (السريايف ،2008 ،ج ،5ص ،)394والزخمشري (الزخمشري ،1993 ،ج ،10ص )547وابن يعيش (ابن
يعيش ،2001 ،ج ،5ص ،)524أم يُستثىن من األصوات السابقة صوت األلف ،وتكون أصوات هذه الصفة سبعة أصوات
(ع ،ل ،م ،ن ،ر ،و ،ي) على رأي طائفة من اللغويني وعلماء التجويد كابن الطحان (560هـ) (ابن الطحان1984 ،
ص . )129وبناء على هذا اخلالف يف عدد أصواهتا ،فمن رأى أن هذه الصفة مقصورة على صوت العني فهي مكتفية هبذا
الصوت دون احلاجة جلمع خمتصر لفظي كحال صفة التكرار لصوت الراء وصفة االحنراف بصوت الالم يف العربية ،وعلى رأي من
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ص َفة (السريايف ،2008 ،ج ،5ص.)393
 َستَ ْش َح َثك َخ َ
(العطَّار ،2000 ،ص.)280
صَ
استَ َحثَّهُ َ
 َش ْخ َك فَ َ
ص (الداين ،2000 ،ص.)105
 َس َك َت فَ َحثَّهُ َش ْخ ٌ
ص َس َكت (الداين ،2000 ،ص.)105
 فَ َحثَّهُ َش ْخ ٌ-

ث (الداين ،2000 ،ص.)105
صه فَ َح ّ
َس َك َ
ت َش ْخ ُ
(العطَّار ،2000 ،ص .)280
َحثَّهُ َش ْخ ٌ
ص فَ َس َكت َ
حثَّه َشخص تَك م
ْسف (اجلرجاين ،2007 ،ج ،3ص.)1644
َُ ْ ٌ
(العطَّار ،2000 ،ص .)280
ص فَ َس َكت َحثَّهُ َ
َش َخ َ
ث (الداين ،2000 ،ص.)105
صه فَ َح ّ
َك َست َش ْخ َ
ث (الداين ،2000 ،ص.)105
صه َحت ٌ
َك َس َ
ف َش ْخ َ
حثَت كمسف َشخ م
ص مه (الشاطيب ،2008 ،ص.)92
َ ْ ْ َ ْ
سحته كف شخص (القسطالين ،2013 ،ص .)54

 -2اجملهورة:
-

م
ض مج ّمد طَلَب (اجلريسي ،1999 ،ص .)51
َعظُ َم َوز ُن قَا مرئ ذي غَ مّ
م
ض إم ْذ َغَزا ُجْن ٌد ُم مطيع (اإلسرتاابذي ،1985 ،ج.)59 ،3
ظ ُّل قَـ ٍّو َربَ َ
زاد ظَ م
(العطَّار ،2000 ،ص .)280
يب َغن ٌج ميل ضمورا إذ قَطَ َع َ
َ ٌْ
م
ضْيـَزان (اجلرجاين ،2007 ،ج ،3ص.)1644
َم َّد غطَاء َج ْعظَ ٍر وقَ ّل بَ ُّذ َ
َم َّد مغطاء َج ْعظَ ٍز وقُل بَ َّذ طََريان(( ")3املوصلي ،2009 ،ص.)28
ظل قيد بطعم رزضا وإذ نغج (القسطالين ،2013 ،ص .)55

َ ْي ََان" ،لكن حدث فيها (3
طاء َج ْع َ
) تكررت الطاء مرتين في هذا الجمع ويبدو أن مكان أحدهما حرف الضاد ،أو أنها كالجمع الذي سبقها " َمَّد ِغ َ
ظ ٍر وَق ّل َبذ َ
تصحيف.
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على أن هذه األلفاظ اجملموعة املقيدة والرتاكيب احملكية املبتدعة يف منهجية اللغويني العرب القدماء ومن وافقهم من
احملدثني مل تكن مقصورة يف صفات األصوات العامة املشرتكة كاجلهر واهلمس ،والشدة والرخاوة ،والذالقة واإلصمات ،واالستعالء
واالستفالة ،بل توسعت إىل الصفات الذاتية املفردة كصفة القلقلة -مثال ،-وميكن أن نستشهد مبجموعة من هذه املختصرات
سهلة الستذكار أصوات الصفات الصوتية يف القائمة التالية:
اللفظية والرتاكيب احملكية املُ مّ
 -1املهموسة:

Volume: 4

حصرها يف مخسة أصوات (ع ،ل ،م ،ن ،ر) فقد ُمجعت على ألفاظ كقوهلم" :لم ْن ُعمر" (السمانودي ،2008 ،ص ،)52وعلى
ويل ُعمر" (ابن الطحان،
رأي من وسعها إىل سبعة أصوات (ع ،ل ،م ،ن ،ر ،و ،ي) فقد ُمجعت على ألفاظ كقوهلم" :نُ ّ
 ،1984ص  ،)89وعلى رأي من م ّدها إىل مثانية أصوات (ع ،ل ،م ،ن ،ر ،و ،ي ،ا) فقد ُمجعت على عدة تراكيب حمكية،
ضبط ابن جين (392هـ) بعضها بقوله" :وجيمعها يف اللفظ" :مل يَمرْو َعنّا" ،وإن شئت قلت" :مل يـَُرّمو ْعنَا" ،وإن شئت قلت" :مل
وعنَا" (ابن يعيش ،1993 ،ج،5
يـَْر َع ْو َان"" (ابن جين ، 1993 ،ج ،1ص ،)61أو على اللفظ الذي نقله ابن يعيش" :مل يـَُر ُ
ص .)522وبذلك زال اإلشكال يف ضبط بنية هذه اجلملة الفعلية املنفية اليت ُرويت يف بعض املؤلفات دون ضبط يف كيفية
نطقها.
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 -ظل قيد بضغم زر بطا وإذ نعج (الداين ،1999 ،ص.)105

 ظل قند بضغم( )4زر طاو إذ يعج (األندلسي ،1998 ،ج ،1ص.)17 -ظل قوم رد إذ غزا جند مطيع (معهد املاهر ابلقرآن.)2014 ،

 ظل قن ربض إذ غزا جند مطيع طلى(( )5القيسي ،1996 ،ص.)116م
مطيع (اجلوهري ،1987 ،ج ،2ص.)116
 -ظ ُّل قَـ ٍّو َربَض إ ْذ َغزا جن ٌد ٌ

 -3الشديدة:
م
م
بت (القيسي ،1996 ،ص.)117
 أج ُدك قُط َم
بت (ابن يعيش ،1993 ،ج.)522 ،5
 أج ُدك قَطَ َم ٍ
ت (اجلريسي ،1999 ،ص .)53
 أج ُد قَط بَ َك ْم
ت (العطَّار ،2000 ،ص .)280
 أج ُدك طَبَّـ ْق َ أ مَج ُدك طَبَقت (ابن جين ،1993 ،ج ،1ص.)61ت طَبَـ َقك (العطَّار ،2000 ،ص .)280
أج ْد َ
 َ قطب جد تكأ (القضاة ،1998 ،ص.)45َّك (العطَّار ،2000 ،ص .)280
 أَتُطبم ُق َجد َك مج َدا (العطَّار ،2000 ،ص .)280
 أَطْبَـ ْقتُ َك (العطَّار ،2000 ،ص .)280
ت َج ْدبَ َ
 أَطَ ْق ُ أ مَج ُدك تُطْبم ُق (السيوطي ،2001 ،ج ،6ص .)290َّت َك ُقطْ ٍ
ب (الشاطيب ،2008 ،ص.)92
أجد ْ
 َ -4الرخوة:
-

ثَخ ٌذ ظَغَش زحف ٍ
ضس (املوصلي ،2009 ،ص.)29
صه َ
َ
ٌ ََ َ َ
ٍ
ٍ
محس َش ْخ ٍ
ض ثَ ّذ (العطار ،2000 ،ص .)280
ظ َغ ُّ
ص َهُّز فَ ّ
ُ
ٍ
ٍ
ض ْغث فَذ (الداين ،2000 ،ص.)106
س َح ّ
ظ َش ُّ
َخ ُّ
ص َهـٍّز َ
ص هـ ٍز وض ْغ ٍ
ث َايفَذ(( )6القسطالين ،2013 ،ص .)55
س َح ٍّ
َخ ُّ
ظ َش ُّ َ ّ َ َ

 -5بني الشديدة والرخوة:

أ -الرأي األول( :ع ،ل ،ن ،ر ،م):
 َملْ نرع (الداين ،2000 ،ص.)106 لم ْن ُع َمُر (السمانودي 2008 ،ص.)52َ -ع ْمُر نَ ْل (الشاطيب ،2008 ،ص.)92

 من رعل (القسطالين ،2013 ،ص .)55طبعت في الكتاب بالياء (يضغم) ،والصحيح بالباء (بضغم).
(ُ )4
( )5من إَافة محقق الكتاب في التعليقات.

( )6هذا على رأي من اعتبر أن الواو والياء من األصوات الرخوة.
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ب -الرأي الثاين( :ع ،ل ،ن ،ر ،م ،ي):

Volume: 4

 -نـُ َومّيل ُع َمر (ابن الطحان ،1984 ،ص .)89

ج -الرأي الثالث( :ع ،ل ،ن ،ر ،م ،ي ،األلف):
-

مل يَمرْو َعنّا (ابن جين ،1993 ،ج ،1ص.)61
مل يـَُرّمو ْعنَا (ابن جين ،1993 ،ج ،1ص.)61
مل يـَْر َع ْو َان (ابن جين ،1993 ،ج ،1ص.)61
وعنَا (ابن يعيش ،1993 ،ج.)522 ،5
مل يـَُر ُ
م
مر (اجلريسي ،1999 ،ص .)54
َولينَا ُع ُ
نُومري م
الم ٌع (ابن األنباري ،1957 ،ص.)423

 -6املهموسة الرخوة:

 سفه شخص حث (األندلسي ،1998 ،ج ،1ص.)17 -7اجملهورة الرخوة:
 غض ظزذن(( )7األندلسي ،1998 ،ج ،1ص.)17 -8اجملهورة الشديدة:
 -طَبَ ٌق أ مَج ْد (ابن اجلزري ،2002 ،ج ،1ص.)161

 -9املطبقة:

ظ (الزبيدي ،2005 ،ج ،4ص.)149
صَ
 َضطْ َ

 صضطظ (ابن احلاجب ،1995 ،ج ،1ص.)83 صطضظ (الزبيدي ،2005 ،ج ،4ص.)149 -10املنفتحة:
 من أَخ َذ وج َد سعةً فَـَزَكا ،ح َّق لَه ُشرب َغي ٍث (منصور ،2000 ،ص.)230
ُ ُ ُْ ْ
َ ْ َ َ َ ََ

 -11املستعلية:
-

ص قم ْظ (الداين ،2000 ،ص.)106
ض ْغ ُ
َ
ط ُخ ٍّ
م
ٍ
ض ْغط ق ْظ (اجلريسي ،1999 ،ص .)57
ُخ َّ
ص َ
ض ْغ ٍط (الداين ،2000 ،ص.)106
قم ْظ ُخ َّ
ص َ
صضطظ خغق (ديكنقوز ،2016 ،ص.)229

 -12املستفلة:
حديث م
جتهز بم َذا (معهد املاهر ابلقرآن.)2014 ،
علمك
أنشر
َ
َ
وسوف ُ
ُ

( ُ )7
طبعت في الكتاب بالطاء (طزدن) والصحيح بالظاء (ظزدن) ألن الطاء من األصوات الشديدة والظاء من أصوات الرخوة.
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 -13املذلقة:
ُ -م ْر بنَـ ْف ٍل (ابن عقيل ،1982،ج 4ص.)248

 ملف نرب (ابن عقيل ،1982،ج 4ص.)248ف (ابن منظور ،1997 ،ج ،1ص.)297
ب َم ْن لَ َّ
 ُر َّم م م
ب (ابن اجلزري ،2009 ،ص .)22
 ف ْر م ْن لُ ّ نَ ْل بمَّر فم (القضاة ،1998 ،ص.)47 -14املصمتة:
شس م
ُّك (اجلريسي ،1999 ،ص .)61
اخ ٍط ،مص ْد ثمَقةً إم َذا َو َعظَهُ َحيُض َ
 ُج ْز ُغ َّ َ حدث شيخ هز ذو ساج قص غطة أضك (معهد املاهر ابلقرآن.)2014 ، -15القلقلة:
ب َج ٍّد (الشاطيب ،2008 ،ص.)93
 قُطْ ُب ُج ٍّد (ابن عقيل ،1982،ج 4ص.)247
 قُطْ ُ(العطَّار ،2000 ،ص .)281
ب َج َّد َ
 قُطْ ٌ -جد بطق (الداين ،2000 ،ص.)109

 قَ ْد طَبَ َج (اإلسرتاابذي ،1985 ،ج.)58 ،3 مجبَ ٍّد قَ ُّط (املوصلي ،2009 ،ص.)30
 طبق جد (القرطيب ،املوضح يف التجويد2000 ،م ،ص.)93فهذه القائمة من املختصرات اللفظية هي على سبيل املثال ال على سبيل احلصر بسبب أن هذه املختصرات اللفظية
توسعت يف املؤلفات الرتاثية واملعاصرة ال سيما مؤلفات علم التجويد ومل تلتزم ابلتقييدات السابقة كتقييدات أيب سعيد السريايف
على الرغم من انسجام أغلبها يف بنيتها الرتكيبية ووضوح معانيها ،مث امتدت هذه املختصرات اللفظية إىل صفات صوتية مل تكن
من قبل مقيدة يف هذه الرتاكيب احملكية الستغناء اللغويني السابقني جبمع واحدة من الصفات املقابلة مث ما عدا تلك األصوات
هي من الصفة األخرى كما حدث بني اهلمس واجلهر .وميكن أن يُلحظ يف ضبط بنية هذه املختصرات اليت تناقلتها املؤلفات
الالحقة -سواء أكان بنقل السابق أم ابستحداث تقييدات جديدة -ومعانيها ودالالهتا أهنا وردت على ثالث هيئات:
 .1مضبوطة ابحلركات يف بنيتها الصرفية منسجمة يف تركيبها الصويت ذات معان معجمية واضحة ،حمملة بدالالت ضمنية
معتربة.
 .2غري مضبوطة ابحلركات يف بنيتها الصرفية ،محاالت أوجه يف طريقة لفظ كلماهتا وتعدد معانيها واختالف دالالهتا.
 .3غري مضبوطة ابحلركات يف بنيتها الصرفية ،مشحونة بغريب األلفاظ ووعورة التعابري وصعوبة املعاين املتضمنة.
ولذلك تبدو هذه املختصرات اللفظية -بصورة جمملة كلية -بني صنف مكتنف بدالالت ضمنية قيمّمة هلا مقاصد
اجتماعية أو تربوية أو تعليمية ،وصنف متكلف يغلب عليه الصنعة واحلذلقة ،وصنف بني الطرفني مرة مييل إىل األسلوب األول
ومرة مييل إىل األسلوب اآلخر.
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وبصرف النظر عن أسباب اخلالف بني القدماء واحملدثني واالحتماالت املمكنة يف التغريات اليت طرأت على مالمح صوتية
يف تزحزح بعض أصوات العربية من صفة إىل صفة مقابلة أو خلو مسة من السمات لصوت مسموع يف الوقت الراهن كانت كتب
تراث تصفه هبا ،فإن قائمة أصوات هذه الصفات حدث فيها تغيري سواء أكان ابإلضافة أم ابلنقصان .فكتب الرتاث تتفق أن
األصوات املهموسة هي( :ه ،ح ،خ ،ك ،ش ،س ،ص ،ت ،ث ،ف) يف حني أن مصطلح اهلمس نفسه عند احملدثني املقرون
بعدم تذبذب األواتر الصوتية تضيف له كثري من الدراسات الصوتية املعاصرة إىل األصوات السابقة صويت (ق ،ط) (احلمد،
 ،2004ص .)283-276أما األصوات الشديدة اليت حصرها القدماء يف (ء ،ق ،ك ،ج ،ط ،د ،ت ،ب) فإن غالب
الدراسات الصوتية احلديثة يَ مسمون اجليم الفصيحة ابلصوت املركب بني االنفجاري واالحتكاكي ويصنفون الضاد اليت كانت يف
قائمة األصوات الرخوة عند القدماء لتصبح يف قائمة األصوات االنفجارية بناء على جتارهبم الصوتية للفصيح من الكالم العريب ال
سيما تالوة القرآن الكرمي من اجمليدين للقراءات القرآنية ملا مييز هذه التالوة املنقولة ابلتواتر الشفهي جيال خلف جيل (النوري،
 ،2016ص . )172-153وإذا نظران إىل مفهوم األصوات بني الشديدة والرخوة ،فإننا جند أن احملدثني يصنفون هذه الصفة
لتكون متوسطة بني مالمح الصوامت ومالمح الصوائت وليس بني الشديدة والرخوة وال بني االنفجارية واالحتكاكية مع
االختالف يف عدد أصوات هذا امللمح ليكون خاصا ومقصورا على األصوات املصطلح عليها ابلصوامت املقطعية syllabic
( consonantsل ،ر ،ن ،م) اليت ميكن أن تكون نواة  nucleusيف أجزاء املقطع الصويت وتتسم بقوة الوضوح الصويت
 sonorantsومعها احلركات  vowelsاليت تتميز ابلعنصر األساسي يف قمة نواة املقطع the peak of a
.)McMahon, 2002, p. 42(syllable
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ختتلف منهجية املؤلفات اللغوية العربية الرتاثية يف دراستها للموضوعات الصوتية عن منهجية البحوث الصوتية املعاصرة يف
الدراسات اللسانية احلديثة الختالف الوسائل واإلمكانيات واملقومات بني القدمي واحلديث .فاملؤلفات الرتاثية تنطلق يف تصنيف
األصوات وتوزيعها بني الصفات واملالمح الصوتية ابالعتماد على املالحظة الذاتية Shah, 2004, ( Introspection
 )p.72يف حني أن البحوث الصوتية احلديثة ختضع للمنهج التجرييب  empirical methodالذي يعتمد على املعامل
الصوتية واألجهزة احلاسوبية والربجميات التطبيقية ( Burton-Roberts, & Docherty, 2000; Cucchiarini,
)1993؛ من َمثَّ كانت مثرات النتائج بني املنهجني يف تصنيف خمارج األصوات وتقسيمها بني الصفات الصوتية ومالحمها متغايرا
يف بعضه وإن كان متفقا يف أكثره ،لكنه يتطلب إعادة النظر يف تطبيق تلك املختصرات اللفظية يف الدراسات املعاصرة حىت ال يقع
اللبس بني وصف القدماء ووصف احملدثني .فالتغريات الصوتية اليت طرأت على بعض األصوات العربية يف مسارها التارخيي وما
أصاهبا من حتوالت يف مالحمها ومساهتا النطقية تُ ُّ
عد من االحتماالت الواردة يف أسباب اختالف صفات أصوات العربية بني القدماء
واحملدثني كأصوات اجلهر واهلمس إىل جانب اختالف املعايري واملقاييس يف استنباط قائمة أصوات كل صفة من الصفات على
الرغم من استبقاء أغلب املصطلحات الصوتية الرتاثية هلذه الصفات لكنها اختلفت يف تعريفها ومفهومها وضوابطها مع احتمالية
أن اللغويني القدماء وصفوا أصوات فئة حمددة من الناطقني يف نطاق حمدود ،ومل تكن لديهم الوسائل املمكنة الستقصاء مجيع
الكيفيات لنطق أصوات العربية من اللهجات العربية املتعددة املتفرقة يف ربوع شبه اجلزيرة العربية الشاسعة املرتامية األطراف ،مث إن
املفاضلة عند القدماء مبا اصطلحوا عليها قدميا بـ(احلروف الفروع) -بني أصوات مستحسنة تُستحسن يف قراءة القرآن والشعر،
وأصوات غري مستحسنة ال يُؤخذ هبا يف معيار الفصاحة لديهمّ -أدت إىل قلة االهتمام بسمات هذه األصوات غري املستحسنة
اليت قد تتضمن مالمح وهيئات نطقية قد حتل إشكاليات اخلالف بني القدماء واحملدثني وذلك القتصار بعض املؤلفات الرتاثية
على أصوات هلجات حمدودة متثل نطاق جند واحلجاز ،جعلتها يف معايري النحاة القدماء يف صنف األفضلية اليت يُعتمد عليها يف
تقعيد العربية ووضع قوانينها (الفارايب ،1990 ،ص ،146ابن فارس ،1997 ،ص.)28
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وبذلك فإن مفهوم الصفات الصوتية ومعايريها بني القدماء واحملدثني خيتلف يف مالحمه ،حىت لو بقي املصطلح يف فئة منها
لكن داللته مبقاييس املختربات التجريبية ختتلف عن داللته مبقاييس املالحظة الذاتية الرتاثية.
وليس املقام هنا لسرد اخلالفات بني القدماء واحملدثني يف صفات األصوات ومفاهيمها وجتارب احملدثني املختربية يف التدقيق
يف مسات كل صوت ،وإمنا إلثبات أن املختصرات اللفظية والرتاكيب احملكية اليت ابتدعها اللغويون القدماء يتوقف انسجامها مع
معايريهم وتصنيفاهتم ملاهية صفات األصوات واحلدود اليت أحيطت بكل تعريف كـ (اإلشباع) و(االعتماد) و(جراين النَّـ َفس)
و(جراين الصوت) و(ترديد احلرف) و(إجراء احلروف) و(م ّد الصوت) (انظر :سيبويه ،1991،ج ،4ص434؛ ابن السراج،
 ،1996ج ،3ص401؛ السريايف ،2008 ،ج ،5ص393؛ الزخمشري ،1993 ،ج ،10ص547؛ ابن يعيش،2001 ،
ج ،5ص .)523فهذه العناصر يف مسات كل صفة يف معايري القدماء بُذلت فيها حبوث معاصرة يف الصوتيات بشقيها يف علم
األصوات العام  General Phoneticsوعلم األصوات الوظيفي  ،Functional Phonologyوحاولت فك شفرهتا
وسرب أغوارها مبا ينسجم مع نتائج الدراسات الصوتية املعاصرة؛ مما فتح الباب يف بعض املواضع التأويلية إىل املبالغة يف حتميل تلك
العبارات والنصوص فوق طاقتها املعجمية والداللية (النوري ،2016 ،ص .)105-101وبغض النظر عن صحة تلك التأويالت
واحملاوالت املبذولة لالحتماالت العلمية املمكنة بني اآلراء اخلالفية ،فإن احلصيلة الناجتة أن تلك املختصرات اللفظية تستخدم يف
سياق صفات األصوات يف رأي اللغويني العرب القدماء الذين برعوا يف إجنازات مبكرة يف توصيف تنظريات صوتية دقيقة يف اجلهاز
النطقي وتصنيف صفات األصوات إىل تقسيمات تفصيلية مث توسعوا يف الربط بني املستوى الصويت والداليل يف نطاق البنية
الصرفية للكلمة العربية .فاالنسجام حم صور لتلك املختصرات اللفظية املقيدة لصفات األصوات على معايري القدماء ،بيد أهنا ال
تتالءم مع كثري من نتائج الدراسات الصوتية احلديثة الذي أعاد النظر فيها فتغريت مفاهيم مالمح بعض الصفات واختلفت قائمة
أصوات تلك الصفات على الرغم أن عددا من اللهجات العربية يف القرى واألرايف ما زالت حتمل أصواهتا مسات مواصفات النطق
الصويت القدمي اليت وردت يف تلك املؤلفات الرتاثية (.)Javed, 2013, p. 7-9; Watson, 2007, p. 50
اخلامتة
خالصة القول أن اللغويني العرب القدماء بذلوا جهدا مبكرا يف دراسة املوضوعات الصوتية وحبث قضاايها منذ بواكري
مرحلة النشأة والتأسيس مث تتطور التعمق يف مرحلة التأصيل والتبويب إىل ابتداع وسائل تعليمية جذابة كان من بينها وسيلة
املختصرات اللفظية يف أصوات صفات األصوات العربية تتميز ابلسمات التالية:
 .1مهارة اإلجياز يف سرد قائمة أصوات هذه الصفات جبمل يسهل استذكارها واالختصار يف اجلهد والزمن للمتعلمني
السرتجاع املعلومات التفصيلية دون احلاجة إىل التوقف الختبار األصوات بني الفينة واألخرى.
 .2اهلدف التعليمي يف استخدام هذه الوسيلة التسهيلية الستذكار أصوات صفات األصوات العربية ال سيما املبتدئني من
الطالب واملشتغلني ابلعلوم اللغوية األخرى الصرفية والنحوية والبالغية كما أشارت تلك املؤلفات.
 .3الدالالت الضمنية الرتبوية اليت حتتويها أغلب هذه املختصرات اللفظية من دالالت تعليمية حمفزة واجتماعية طريفة ميكن
استعارهتا يف سياقات أخرى لالستشهاد مبقاصدها لكنها مرتبطة تعليميا بقيود أصوات تلك الصفات
ومن حسن الطالع أن هذه الوسيلة ما زالت تطبق حىت يف اللغات املعاصرة كاإلجنليزية مبصطلح Quasi-acronymic
 formsابعتبارها أداة يف االقتصاد اللغوي لإلجياز واالختصار يف خمتلف حقول العلوم اإلنسانية والعلمية ( Łozowski,
 .)2015. pp. 23-24وبناء على مناقشة معطيات حماور هذه الدراسة واستنباط نتائجها ،فإن هذا البحث يفتح آفاقا
لدراسات قضااي صوتية أخرى يف الوسائل التعليمية اليت أبدعها اللغويون العرب القدماء يف تدريس املوضوعات الصوتية
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كون سلسلة مرتابطة يف هذه القضااي املنهجية حتيط هبا يف
كالصور التوضيحية والتشبيهات التقريبية والتجارب العملية لتُ َّ
أبعادها وأمناطها.
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