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ملخص: 
ن�ساأ علم الأ�سوات العربي نتيجة طبيعية لهتمام العلماء بالقراآن الكرمي، وحماولتهم 
�سبط طرق نطقه، وبيان الأ�س�س والأ�ساليب التي تاأ�س�ست عليها لغة القراآن. لقد كان نزول 
القراآن الدافع الأ�سا�س لظهور العلوم العربية عامة وعلم الأ�سوات ب�سفة خا�سة، ولقد اأدت 
عناية القراء ب�سبط قراءة الن�س القراآين وتلوته تلوة �سحيحة اإىل ن�ساأة الدر�س ال�سوتي 

العربي. 
ول �سكَّ يف اأن علم التجويد يعّد م�سدراً اأ�سيًل من م�سادر الدرا�سة ال�سوتية العربية، 
جمال  يف  التجويد  علماء  قها  حقَّ التي  القيِّمة  الإجنازات  اأ�سا�س  على  مبنية  نتيجة  وهذه 
احلدَّ  اأجتاوز  ل  لعلي  بل  العلم.  هذا  يف  امل�سنفات  وفرة  اأ�سا�س  على  ل  ال�سوتية،  الدرا�سة 
ة ملا و�سل اإليه علماء العرب  اإن زعمت اأن ما و�سل اإليه علماء الأ�سوات حالًيا اإمنا هو َتِتمَّ
قدميا ومن قبلهم علماء الهنود. لقد كانت جهود علماء العربية يف درا�سة الأ�سوات اللُّغوية 
من الإجنازات املتميزة يف الدر�س اللغوي، وقامت حولها درا�سات لي�ست قليلة، ولكن اأحًدا 
من امل�ستغلني بدرا�سة الأ�سوات العربية املْحدثني مل يلتفْت اإىل كتب التجويد التي تت�سمن 

درا�سة للأ�سوات اللغوية ل تقل اأهميتها عن جهود علماء العربية. 
اللغة  علماء  بني  اخللفية  ال�سوتية  الق�سايا  من  جمموعة  الدرا�سة  هذه  وتنناول 
املتقدمني واللغويني املعا�رشين، فهي درا�سة جتمع بني النظرية والتطبيق، وذلك من خلل 
التكاء على نتائج التحليل التقني لأ�سوات اللغة، اإل اأن تلك الدرا�سة مل تكن منبتة ال�سلة عن 
جهود علماء العربية الذين قدموا و�سًفا تف�سيل لأ�سوات اللغة العربية بغية احلفاظ على 
النطق العربي من اللحن اأو التبديل وحفاًظا على نطق القراآن الكرمي ب�سورة �سليمة معيارية. 
التنغيم  منحنى  ال�سوتية،  املوجة  ال�سوتي،  الت�سكيل  علم  املفتاحية:  الكلمات 

الأ�سا�سي، ال�سورة الطيفية. 
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Controversial Voices Issues under Light 
of the Computational Speech Analysis

Abstract: 
Arabic phonology has emerged as a natural result of the scholars’ 

interest in the Holy Qur’an, as they set rules for its correct pronunciation 
and showed the foundations on which the language of the Qur’an is based. 
The revelation of the Holy Qur’an was the main motive behind the emergence 
of Arabic sciences in general and phonology in particular. In fact, Arabic 
phonological studies came into existence as a result of the readers’ interest 
in setting rules for the correct recitation of the Holy Qur’an. 

The science of Tajweed (Recitation) is undoubtedly a genuine source of 
Arabic phonological studies. This is due to the invaluable achievements made 
by Tajweed scholars in phonological studies, and not due to numerous writings 
in this science. I would even go as far as to claim that what phonologists have 
achieved so far completes what has been achieved by Arab scholars in the 
past as well as their preceding Indian scholars. Arab scholars’ endeavors to 
study linguistic sounds were among the outstanding achievements in linguistic 
studies on the basis of which a good number of studies have been established. 
However, none of modern Arab philologists has taken interest in Tajweed 
books which include studies on linguistic sounds. Such studies are as equally 
important as other studies in Arabic. 

This study deals with a number of phonological issues that raised 
controversy between old and modern linguists. It combines both theory 
and application through reliance on the results of the technical analysis of 
sounds. Nonetheless, this study is not unrelated to the endeavors of Arab 
scholars who made a detailed description of Arabic sounds in order to keep 
Arabic pronunciation away from any alteration and to preserve the correct 
and standard pronunciation of the Holy Qur’an. 

Keywords: Arabic Phonology, wave form, Fundamental Frequency, 
spectrogram. 
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قضايا صوتية خالفية يف ضوء التحليل الصوتي احلاسوبي:
ذهب �سيبويه اإىل اأنَّ الهمزة والقاف والطاء اأ�سوات جمهورة، وذلك حني ح�رش احلروف 
املجهورة يف ت�سعة ع�رش حرًفا هي »الهمزة والألف، والعني، والغني، والقاف، واجليم، والياء 
وامليم،  والباء،  والذال،  والظاء،  والزاي،  والدال،  والطاء،  والراء،  والنون،  واللم،  وال�ساد، 
والواو. فذلك ت�سعة ع�رش حرًفا« )1( . وقد تبعه فيما ذهب اإليه كل علماء اللغة الأقدمني الذين 
اأتوا بعده، ومل ي�سيفوا جديداً اإىل هذه امل�ساألة �سوى مزيد من ال�رشح والتحليل وال�ستدلل. 

غري اأن هذه الروؤية قد انقلبت راأ�سًا على عقب فيما يخ�س و�سف هذه الأ�سوات لدى 
علماء اللغة املحدثني، االأمر الذي اأدى اإىل �صوؤالني مقت�صاهما: 

اأ�ساب  ● قد  الفريقني  فاأي  الو�سوح  من  القدر  هذا  على  اخللف  هذا  كان  اإذا  اأوًل: 
احلقيقة يف و�سف هذه الأ�سوات واأيهما قد جانبه ال�سواب؟ 

ثانيًا: ما الأ�سباب احلقيقية التي اأدت اإىل هذا الختلف؟  ●
و�صاأ�رشع يف حماولة االإجابة عن هذين ال�صوؤالني على النحو االآتي: 

أوالً - الطاء بني اجلهر واهلمس: 

الطاء �سوت مهمو�س يف العربية املعا�رشة، واعتربها �سيبويه مفخم الدال وراأى اأنه 
اليوم، يقابل �سوت  الطاء، كما ينطق بها  . و�سوت   )2( الطاء داًل«  »لول الإطباق ل�سارت 
اأن  يف  اإل  بينهما  فرق  »ول  مهمو�س،  �سديد  �سوت  وكلهما  والرتقيق،  التفخيم  يف  التاء 

موؤخرة الل�سان ترتفع جتاه الطبق عند نطق الطاء، ول ترتفع نحوه يف نطق التاء« )3( . 
وهكذا ينح�رش اخللف بني �سيبويه والعلماء املحدثني يف و�سف الطاء بني الهم�س 
واجلهر، فقد عدها �سيبويه من الأ�سوات املجهورة بينما اأكد البحث احلديث على عدم اهتزاز 
الوترين ال�سوتيني اأثناء النطق بها، وقد ذهب الكثري من املحدثني اإىل اعتبار الطاء �سوًتا 
اليوم،  »مهمو�سة  فالطاء  التطوير،  عامل  بفعل  الهم�س  اإىل  حتول  وقد  القدمي  يف  جمهوًرا 

جمهورة عند القدماء، ونطق الطاء العتيق قد امنحى وتل�سى متاًما« )4( . 
فيقول:  اجلغرافية  اأو  اللهجية  الظواهر  اإىل  الختلف  هذا  رد  »�ساده«  يحاول  بينما 
»�سيبويه يعد من املجهورة الطاء والقاف. ويف لفظ ع�رشنا ل ن�سيب للأوتار ال�سوتية يف 
اإنتاجهما، ولكن ذلك ل ي�سح اإل عن لفظ املدار�س )يق�سد الف�سحى احلالية( ، واأما اللهجات 
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فتخالفها خمالفة �سديدة....... « )5( ، وهذا الراأي رمبا ل يجد ما يدعمه اإل حماولة الإ�سادة 
بجهود علماء العرب القدامى. 

والذي اأميل اإليه يف هذه امل�ساألة اأنه اإذا جاز لنا تقدمي الأعذار لعلماء العربية ال�سابقني 
الذين بذلوا و�سعهم ومل ياألوا جهًدا يف حدود الإمكانات التي اأتيحت لهم، اإننا اإذا كنا نقبل 
منهم �ساكرين ما و�سلوا اإليه يف هذه امل�ساألة اإل اأننا ل ن�ستطيع اأن نقبل بحال من الأحوال 
اأن تبقى هذه امل�ساألة م�ساألة خلفية يف وقتنا احلايل، فيكفينا عر�س �سورة طيفية واحدة 
لتثبت مبا ل يدع جماًل لل�سك اأن الطاء �سوت انفجاري مهمو�س ل عمل للوترين ال�سوتيني 
يف اإنتاجه، غري اأن هذا ال�سوت كباقي الأ�سوات النفجارية يتكون من عمليتني �سوتيتني 
متتاليتني؛ حيث يندفع الهواء من ال�سدر فتقف برهة اأمام الوترين ال�سوتيني ثم ما يلبثان 
حتى ينفرجا ليحدث ال�سوت النفجاري، �ساأنها يف ذلك �ساأن القاف والكاف والتاء والدال 
والباء. وللتدليل على ذلك اأعر�س يف ما ياأتي �سورة طيفية للطاء ثم اأعقب بعدها بقراءتي 

لهذا ال�سوت على النحو الآتي: 

الشكل ]1[ 
صورة طيفية لجملة: )ويقطعون ما أمر اهلل به أن يوصل( ، 

مع التركيز على صوت الطاء االنفجاري المهموس. 

ويظهر  الطاء،  ل�سوت  ال�سوتي  التحليل  م�ستويات  من  ثلثة  تعر�س  ال�سورة  وهذه 
ل�سوت مهمو�س؛ حيث  اأنها  ويبدو جلًيا   )wave form( املوجة  �سكل  الأعلى  امل�ستوى  يف 
ل يوجد اأثر للذبذبات التي تقرتن دائًما بالأ�سوات املجهورة، مثل ال�سوت التايل لها وهو 
ا خلو  �سوت العني. اأما امل�ستوى الثاين فيعر�س ال�سورة ال�سبكرتوجرام ويت�سح فيه اأي�سً
هذا ال�سوت من الذبذبات املجهورة، اأما امل�ستوى الأخري فهو امل�ستوى الذي يحدد النغمة 
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اأمر  وهو  لها  القاعدي  اخلط  انقطاع  ونلحظ   )Fundamental Frequency( الأ�سا�سية 
ملزم للأ�سوات املهمو�سة فقط. وعليه فاإن �سوت الطاء �سوت مهمو�س ل تظهر فيه من 

معامل اجلهر �سيء. 

ثانياً - القاف مهموسة أم جمهورة؟ : 

من  تبعه  ومن  �سيبويه  اأما  املعا�رشة،  العربية  يف  مهمو�س  �سديد  لهوي  �سوت  هو 
النحاة والقراء فقد ذهبوا اإىل اأنه �سوت جمهور، وي�ستنتج الدكتور اإبراهيم اأني�س »من و�سف 
القدامى لهذا ال�سوت اأنه كان ي�سبه اإىل حد كبري تلك القاف املجهورة التي ن�سمعها الآن بني 
القبائل العربية يف ال�سودان، وجنوب العراق، فهم ينطقون بها نطًقا يخالف نطقها يف معظم 

اللهجات العربية احلديثة؛ اإذ ن�سمعها منهم نوعا من الغني« )6( . 
بينما ينحو الدكتور رم�سان عبد التواب يف هذه امل�ساألة منحى التعدد اللهجي فيذكر 
اللغوي يقول:  اأن »القبائل العربية مل تكن تنطق القاف ب�سورة موحدة، فها هو ابن دريد 
»فاأما بنو متيم، فاإنهم يلحقون القاف بالكاف؛ فيقول: الكوم، يريد: القوم؛ فتكون القاف 

بني الكاف والقاف. وهذه لغة معروفة يف بني متيم، قال ال�ساعر: 
وال اأكول لباب الـــدار مكفول« )7( )8( .  وال اأكـــول لكـــدر الكوم كـــد ن�صجت

ولنا اأن ن�ساأل: هل اأخطاأ �سيبويه يف و�سف هذه الأ�سوات اأم اأن التطور اللغوي قد األقى 
وقال كلمته يف هذه امل�ساألة باعتبار اأن هذه الأ�سوات كانت تنطق جمهورة ثم حدث لها 

نوع من التطور اللغوي فتحولت اإىل نظائرها املهمو�سة؟ 
واحلق اأنني ل اأميل اإىل هذا الراأي الأخري باأي حال من الأحوال، ودليلي على ذلك اأن 
العربية  التي ل تختلف عن  القراآن بهذه ال�سورة  القراآن واأئمة الأداء ما زالوا يقراأون  قراء 

القدمية، وقد ورثوا هذا الأداء وتعلموه من م�سايخهم عن طريق امل�سافهة وال�سماع. 
القراآن  اأننا نقراأ  اإىل نتيجة مفادها  اللغوي يوؤدي  الزعم بالتطور  اآخر فاإن  ومن باب 
الآن بطريقة متباينة يف بع�س الوجوه عن تلك الطريقة التي قراأه بها النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم وعلمها لأ�سحابه ر�سوان اهلل عليهم. وهذا الزعم حمال؛ لأنه يخالف اأ�سًل اإ�سلمًيا 

وهو حفظ اهلل تعاىل للقراآن الكرمي من اللحن اأو التحريف. 
اأما الراأي الأول فاإنه ينطوي هو الآخر على �سيء من املجازفة، وبتاأمل مفهوم �سيبويه 
للجهر والهم�س يتبني لنا اأنه يختلف عن مفهومهما عند علماء العربية يف الع�رش احلديث. 

فهذه  ال�سوت،  عليه، ويجري  العتماد  اأ�سبع  »املجهور: حرف  اأن  �سيبويه  يرى  حيث 
واخليا�سيم  الفم  يف  لهما  يعتمد  قد  وامليم  النون  اأن  اإل  والفم،  احللق  يف  املجهورة  حال 
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اأم�سكت باأنفك ثم تكلمت بهما لراأيت ذلك قد  اأنك لو  فت�سري فيهما غنة، والدليل على ذلك 
اأخل بهما« )9( . 

فاجلهر عند �سيبويه �سفة �سوتية ترتبط باإ�سباع العتماد يف مو�سعه، ومنع النف�س 
ويجري  عليه  العتماد  ينق�سي  حتى  ال�سفة  بتلك  املت�سف  ال�سوت  اأداء  مع  يجري  اأن 
ال�سوت« )10(. بينما اجلهر عند علماء العربية املحدثني هو »�سفة �سوتية ترتبط بتذبذب 

الأوتار ال�سوتية حني النطق« )11( . 
باإ�سعاف  تتعلق  �سوتية  كونه«�سفة  يف  فيتمثل  الهم�س  عن  �سيبويه  مفهوم  اأما 
العتماد يف مو�سعه ب�سورة ت�سمح باأن يجري النف�س مع اأداء ال�سوت املت�سف به » )12( . 
بينما يرتبط هذا املفهوم عند اللغويني املحدثني بعدم تذبذب الأوتار ال�سوتية اأثناء القيام 
اإىل �سدة ال�سغط يف  بالعملية النطقية. ورمبا يرجع العتماد املذكور يف عبارات �سيبويه 

احلجاب احلاجز« )13( . 
وخل�سة الأمر اأن اختلف مفهوم اجلهر والهم�س بني �سيبويه من ناحية وبني علماء 
بع�س  ت�سنيف  يف  الختلف  اإىل  اأدى  الذي  هو  الأخرى  الناحية  من  املحدثني  الأ�سوات 
الأ�سوات العربية وتوزيعها بني الق�سمني. ولكن كما �سبق اأن قلت اأثناء تناويل ل�سوت الطاء 
فاإنه مل يعد يحق لنا الكتفاء بعر�س هذا اخللف اأو رمبا جمرد قبوله مع ما اأتيح لنا من 
اأجهزة متكننا من اإعطاء �سورة حقيقية للجهر والهم�س، وعليه ف�سوف اأعر�س الآن �سورة 

طيفية للقاف متبًعا ذلك بقراءتي لتلك ال�سورة على هذا النحو: 

الشكل ]2[ 
صورة طيفية لجملة: )إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير األولين( ، 

مع التركيز على صوت القاف االنفجاري المهموس. 
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القاف،  ل�سوت  ال�سوتي  التحليل  م�ستويات  من  ثلثة  ا  اأي�سً ال�سورة  هذه  وتعر�س 
ويظهر يف امل�ستوى الأعلى ال )wave form( بو�سوح اأنها ل�سوت مهمو�س؛ حيث ل يوجد 
اأثر للذبذبات التي تقرتن دائًما بالأ�سوات املجهورة، مثل ال�سوت الآتي اأو ال�سابق لها وهو 
اأما امل�ستوى الثاين فيعر�س ال�سورة ال�سبكرتوجرام، ويت�سح فيه  �سوت الفتحة الطويلة. 
ا خلو هذا ال�سوت من الذبذبات املجهورة، اأما امل�ستوى الأخري فهو النغمة الأ�سا�سية  اأي�سً
ملزم  اأمر  وهو  لها،  القاعدي  اخلط  انقطاع  ونلحظ   )Fundamental Frequency(
للأ�سوات املهمو�سة فقط. وعليه فاإن �سوت القاف �سوت مهمو�س ل تظهر فيه معامل اجلهر. 

ثالًثا - بينيَّة اهلمزة: 

القدامى  العربية  اأوىل احلروف املجهورة، وتبعه يف ذلك علماء  لقد اعتربها �سيبويه 
على حني ذهب بع�س املحدثني اإىل اأن الهمزة العربية �سوت مهمو�س، وذهب فريق ثالث 
على راأ�سهم اإبراهيم اأني�س، و اأحمد خمتار عمر، وكما اأكد كمال حممد ب�رش اأن »ناأخذ بالراأي 
الذي تبيناه وهو كونها �سوًتا ل باملجهور ول باملهمو�س« )14( ؛ ذلك اأنه يف حال نطق هذا 
ال�سوت »ينطبق الوتران انطباقا تاما فل ي�سمح مبرور الهواء اإىل احللق مده هذا النطباق، 
اأن ينفرج هذان الوتران، فيخرج �سوت انفجاري نتيجة  ومن ثم ينقطع النف�س، ثم يحدث 
لندفاع الهواء الذي كان حمبو�ًسا حال النطباق التام، هذا ال�سوت هو همزة القطع. فهمزة 

القطع العربية اإذن �سوت �سامت ل هو باملهمو�س ول باملجهور« )15( . 
وهذا هو ما اأكده اأحمد خمتار عمر حني ذهب اإىل اأنه »قد يو�سع الوتران يف حالة غلق 
تام حمكم مينع تيار الهواء من تفريقهما، وهو و�سع ينتج اأ�سواًتا كثرية غري لغوية، كما اأنه 
و�سع اإنتاج »الوقفة احلنجرية« )الهمزة( « )16( . وذهب اإىل تعليل ذلك باأنه »ل توجد اأع�ساء 
نطق م�ستعملة يف اإنتاج هذا ال�سوت، ولكن الأوتار ال�سوتية تقوم بدور هذه الأع�ساء، لتنتج 
غلقا تاًما – واإن كان ق�سريا – يف جمرى تيار الهواء. وحيث اإن الأوتار ال�سوتية نف�سها هي 

املنتجة لهذا ال�سوت فل معنى لو�سفه باأنه جمهور اأو مهمو�س اأو مو�سو�س« )17( . 

رابعاً - إشكالية الضاد: 

دار حوله جدل طويل، ول تكاد جتد يف كتب  العربية �سوت  اللغة  ال�ساد يف  �سوت 
التجويد ول يف كتب ال�سوتيات العربية اأكرث اإثارة للجدل من حرف ال�ساد، ومن اأجل ذلك 

�سميت اللغة العربية بلغة ال�ساد، ول تكاد جتد بني علماء التجويد خلًفا يف غريه. 
وهذه الق�سية قد اأخذت اأبعاًدا كثرية يف و�سط القراء على وجه اخل�سو�س، فكل يذهب 
اإىل �سداد راأيه وتخطئة راأي خمالفه، مع احتجاج كلٍّ بتلقيه ذلك بالإ�سناد، فكلُّ فريق يكتب 
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املتاأخرين على وجه اخل�سو�س. وقد  لراأي خمالفه، وهذا يف كتب  لراأيه، وت�سفيًها  تاأييًدا 
النطق  باأن  القول  هو  واحًدا  راأًيا  تتبنى  وهي  املو�سوع،  هذا  يف  الكتب  من  العديد  نف  �سُ
ال�سمد،  عبد  البا�سط  عبد  كال�سيخ  الآن،  امل�رشيون  القراء  يقراأه  كما  هو  لل�ساد  ال�سحيح 
اأئمة  وال�سيخ حممود خليل احل�رشي، وال�سيخ حممد رفعت، رحمهم اهلل جميًعا، وكما يقراأ 
احلرمني يف هذا الزمان- ال�سيخان �سعود ال�رشمي وعبد الرحمن ال�سدي�س، وال�سيخ علي عبد 

الرحمن احلذيفي. 
واإىل عهد قريب كانت امل�سادر التي ميكن العتماد عليها يف تتبع �سوت ال�ساد ل 
تزال خمطوطة، ثم حقق غامن قدوري عددا كبريا من هذه امل�سادر؛ وحمل على عاتقه عبء 
الك�سف والتنقيب عن مكنونات الدرا�سات ال�سوتية عند علماء التجويد، فانك�سف للباحثني 
وقتنا  حتى  الأجيال  عرب  احلقيقية  ال�ساد  �سوت  رحلة  تو�سح  التي  الن�سو�س  من  كثري 

القريب. 
من  تنطلق  اأن  البد  ال�صوت  هذا  درا�صة  اأن  اإىل  احلمد  قدوري  غامن  ذهب  وقد 

قاعدتني: 
الأوىل: اأن الأ�سل يف القراءة التِّباع، فهو �سنة متبعة ياأخذها اللحق عن ال�سابق؛  ●

لقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )اقراأوا كما ُعلِّمُتم( . 
الثانية: اأن اأقدم و�سف مكتوب لل�ساد و�سل اإلينا هو و�سف اإمام النحاة �سيبويه  ●

يف كتابه العظيم )الكتاب( ، وكل من جاء بعده ينقل عنه )18( . 
وميكن تلخي�س ما ذكره �صيبويه عن ال�صاد يف النقطتني االآتيتني: 

اأنها تخرج »من بني اأول حافة الل�سان وما يليها من . 1 خمرج ال�ساد، ذكر �سيبويه 
الأ�رشا�س« )19( . 

من  يقابلها  ما  مع  اأق�ساها،  من  الل�سان  حافة  من  فهي  مبخرجها،  متيزت  فال�ساد 
ال�ساد قبل اجليم حني رتب احلروف، لكنه جعل خمرج  �سيبويه قد ذكر  الأ�رشا�س، وكان 

ال�ساد بعد خمرج حروف و�سط الل�سان )ج �س ي( باجتاه طرف الل�سان )20( . 
والإطباق، . 2 والرخاوة،  باجلهر،  تت�سف  اأنها  �سيبويه  ذكر  وقد  ال�ساد.  �سفات 

وال�ستعلء، وال�ستطالة )21( . 
جمهور  خمرجه،  يف  النف�س  ينحب�س  ل  رخو  �سوت  �سيبويه  و�سفها  التي  فال�ساد 

يتذبذب الوتران ال�سوتيان عند النطق به، مطبق، م�ستعل، يتميز بال�ستطالة. 
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وبعد ذكر �سيبويه ملخرج ال�ساد و�سفاتها ذهب اإىل اأن »كل حرف فيه زيادة �سوت 
فلم  ل�سيء من احلروف  لي�ست  ا�ستطالة  ال�ساد  اأنق�س �سوًتا منه. ويف  يدغم يف ما هو  ل 
اإدغامها يف ال�سني يف قوله  اإل ما روي من  يدغموها يف �سيء من احلروف املقاربة لها، 
من  يقربها  ال�ستطالة  ي�سبه  تف�س  من  ال�سني  يف  ما  ذلك  و�سوغ  �ساأنهم(  )لبع�س  تعاىل: 
ال�ساد. ومن ثم اأدغمت اللم والتاء والدال والطاء والثاء والذال والظاء يف ال�ساد، ومل تدغم 

هي فيها« )22( . 
وعليه فاإن ال�ساد بهذه ال�سفات التي ذكرها �سيبويه �سوت متفرد، ولهذا قال �سيبويه: 
»لول الإطباق ل�سارت الطاء داًل، وال�ساد �سيًنا، والظاء ذاًل، وخلرجت ال�ساد من الكلم؛ 

لأنه لي�س من مو�سعها �سيء غريها« )23( . 
وقد بقي ما كتبه �سيبويه د�ستورا للعلماء الذين جاءوا بعده، ويف القرن الرابع الهجري 
بداأ الأمر ياأخذ منحى اآخر، حني بداأ النحراف يظهر يف النطق بال�ساد وخا�سة التبا�سها 
ب�سوت الظاء؛ مما جعل العلماء يكتبون الكتب يف التفريق بني ال�ساد والظاء، وذلك بجمع 

الألفاظ التي تكتب بال�ساد والتي تكتب بالظاء. 
األفت يف التفريق بني ال�ساد  وقد قام رم�سان عبد التواب باإح�ساء امل�سنفات التي 
الربكات  لأبي  والظاء(  ال�ساد  بني  الفرق  يف  الف�سلء  )زينة  لكتاب:  حتقيقه  يف  والظاء 

الأنباري. 
عن  فتحدثت  ال�سوتي،  اجلانب  تناولت  العلماء  من  لعدد  اأخرى  موؤلفات  وهناك 
خ�سائ�س �سوت ال�ساد النطقية، والنحرافات التي تلحقه على األ�سنة الناطقني، والأ�سوات 
التي يختلط بها اأو يقرتب منها، وكان لعلماء التجويد م�ساركة وا�سحة فعالة يف هذا الأمر، 

ومن اأهم هذه امل�صنفات: 
، التي حققها طه  ♦ اإخراج ال�ساد( ، لبن النجار )870هـ(  ر�سالة )غاية املراد يف 

حم�سن يف جملة املجمع العلمي العراقي يف عدد ذي القعدة عام 1408هـ. 
التي  ♦  ، ، لبن غامن املقد�سي )1004هـ(  ال�ساد(  ور�سالة )بغية املرتاد لت�سحيح 

حققها حممد عبد اجلبار املعيبد، ون�رشها يف جملة املورد العراقية. 
بتحقيق حامت  ♦ وقد طبعت   . )1150هـ(  زاده  ل�ساجقلي  ال�ساد  كيفية  ور�سالة يف 

ال�سامن. 
وقد اأكدت هذه الر�صائل واملوؤلفات حقيقتني: 

الأوىل: اأن هناك تغرًيا �سوتًيا يحدث يف نطق ال�ساد.  -
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الثانية: اأن علماء التجويد كانوا م�سغولني بتحديد ملمح ذلك التغري، واأنهم كانوا  -
حري�سني على التم�سك بال�سورة الأوىل لنطق ال�ساد؛ مراعاة لهدف م�سنفاتهم الأول وهو 

البعد عن اللحنني اجللي واخلفي. 
وقد اأ�سار �سيبويه اإىل �سوت وليد اأ�سماه )ال�ساد ال�سعيفة( ، وهي اأحد احلروف الفرعية 
َلف من اجلانب  غري امل�ستح�سنة ل يف قراءة القراآن ول يف ال�سعر، )اإل اأن ال�ساد ال�سعيفة ُتَتكَّ
الل�سان مطبقة؛  اأخف؛ لأنها من حافة  الأي�رش، وهو  واإن �سئت تكلفتها من اجلانب  الأمين، 
لأنك  فيها  هذا  جاز  واإمنا  مو�سعه،  عن  اإزالته  مع  الإطباق  تكلف  ال�ساد  يف  جمعت  لأنك 
حتولها من الي�سار اإىل املو�سع الذي يف اليمني وهي اأخف؛ لأنها من حافة الل�سان واأنها 
تخالط خمرج غريها بعد خروجها، فت�ستطيل حني تخالط حروف الل�سان، ف�سهل حتويلها 
اإىل الأي�رش؛ لأنها ت�سري يف حافة الل�سان يف الأي�رش اإىل مثل ما كانت يف الأمين، ثم تن�سلُّ 

من الأي�رش حتى تت�سل بحروف الل�سان، كما كانت كذلك يف الأمين( )24( . 
وقد كان علماء اللغة والتجويد والتف�سري على وعي تام بهذا التغري الطارئ على �سوت 
ال�ساد، مع وعيهم باخللط املفتعل الذي قد يحدث بني �سوتي ال�ساد والظاء، و�سوف اأ�رشد 

ا من كلمهم يف ال�ساد لنعرف اأن النحراف يف نطق هذا احلرف قدمي.  بع�سً
قال مكي بن اأبي طالب القي�سي )ت 437هـ( : )ول بد للقارئ من التحفظ بلفظ ال�ساد 
ُ فيه اأكرث من راأيت من القراء والأئمة... ومتى َفرََّط يف ذلك اأتى  حيث وقعت، فهو اأمر ُيَق�رشِّ
ا، وال�ساد اأ�سعب احلروف تكلًفا يف املخرج،  ً بلفظ الظاء اأو بلفظ الذال فيكون ُمَبدًِّل َوُمَغريِّ
واأ�سدها �سعوبة على اللفظ، فمتى مل يتكلف القارئ اإخراجها على حقها اأتى بغري لفظها، 

واأخل بقراءته( )25( . 
وقال اأبو عمرو الداين )ت 444هـ( عن نطق ال�ساد: )ومن اآكد ما على القراء اأن يخل�سوه 

من حرف الظاء باإخراجه من مو�سعه، واإيفائه حقه من ال�ستطالة( )26( . 
الإخلل  ُيغتفر  اأنه  العلماء  مذاهب  من  »وال�سحيح   : 774هـ(  )ت  كثري  ابن  وقال 
ال�ساد خمرجها... فلهذا اغتفر  ال�ساد والظاء؛ لقرب خمرجهما وذلك لأن  بتحرير ما بني 
اأف�سح َمْن نطق بال�ساد  اأنا  ا�ستعمال اأحدهما مكان الآخر ملن ل مييز ذلك، واأما حديث: 

فل اأ�سل له«)27(. 
من  ال�ساد  اإخراج  على  اليوم  القراء  )واأكرث   : )461هـ(  القرطبي  الوهاب  عبد  وقال 

خمرج الظاء، ويجب اأن تكون العناية بتحقيقها تامة؛ لأن اإخراجها ظاًء تبديل( )28( . 
األ�سنة  ال�ساد على  اإليها  التي يتحول  الأ�سوات  )833هـ( قد حدد  ابن اجلزري  وكان 
يع�رش  ما  احلروف  ولي�س يف  بال�ستطالة،  انفرد  )وال�ساد  الن�رش:  فقال يف  له  املعا�رشين 
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على الل�سان مثله، فاإن األ�سنة النا�س فيه خمتلفة، وقلَّ من يح�سنه، فمنهم من يخرجه ظاًء. 
ه بالزاي. وكل ذلك  ومنهم من ميزجه بالذال. ومنهم من يجعله لًما مفخمة. ومنهم من ُي�ِسمُّ

ل يجوز( )29( . 
وقال ابن اجلزري يف التمهيد: )واعلم اأن هذا احلرف لي�س من احلروف حرف يع�رش 
على الل�سان غريه، والنا�س يتفا�سلون يف النطق به: فمنهم من يجعله ظاء مطلًقا... وهم 
يخرجها  بل  خمرجها،  اإىل  يو�سلها  ل  من  ومنهم  امل�رشق.  اأهل  وبع�س  ال�ساميني  اأكرث 
وبع�س  امل�رشيني  اأكرث  وهم  ذلك،  غري  على  يقدرون  ل  املهملة،  بالطاء  ممزوجة  دونه 
ويف   .  )30( �ساهاهم(  ومن  الزيالع  وهم  مفخمة،  لًما  يخرجها  من  ومنهم  املغرب.  اأهل 
بلد احلمران جنوب مكة املكرمة يقلبونه لمًا غري مفخمة اإىل اليوم فيقولون يف البي�س 

والقا�سي )بيل والقايل( . 
وقال الألو�سي )ت 1270 هـ( : »والفرق بني ال�ساد والظاء خمرجا اأن ال�ساد خمرجها 
من اأ�سل حافة الل�سان وما يليها من الأ�رشا�س من ميني الل�سان اأو ي�ساره ومنهم من يتمكن 
الثنايا العليا واختلفوا يف  الل�سان واأ�سول  اإخراجها منهما والظاء خمرجها من طرف  من 
اإبدال اأحدهما بالأخرى هل ميتنع وتف�سد به ال�سلة اأم ل فقيل تف�سد قيا�سا ونقله يف املحيط 
الربهاين عن عامة امل�سايخ ونقله يف اخلل�سة عن اأبي حنيفة وحممد، وقيل: ل ا�ستح�سانا 
ونقله فيها عن عامة امل�سايخ كاأبي مطيع البلخي وحممد بن �سلمة وقال جمع اأنه اإذا اأمكن 
الفرق بينهما فتعمد ذلك وكان مما مل يقراأ به كما هنا وغري املعنى ف�سدت �سلته واإل فل 
لع�رش التمييز بينهما خ�سو�سا على العجم وقد اأ�سلم كثري منهم يف ال�سدر الأول ومل ينقل 
حثهم على الفرق وتعليمه من ال�سحابة ولو كان لزمًا لفعلوه وُنقل، وهذا هو الذي ينبغي 

ل عليه« )31( .  اأن يعوَّ
اأن »العرب كانت  ال�سوتني فذكر  ال�سحيمي من املحدثني لهذا اخللط بني  واأرخ �سامل 
تفرق بني هذين ال�سوتني تفريقا وا�سحا يف الر�سم والنطق، وقد ظهر الفرق بينهما جليا 
يف النقو�س اليمنية التي كتبت باخلط امل�سند، واإمنا �سبب اخللط بينهما ف�ساد اللغة، ولعل 
ذلك كانت نتيجة لختلط العرب بغريهم من الأمم الأخرى، وقد و�سح القا�سي حممد بن 
ن�سوان يف خمت�رشه الذي األفه يف الفرق بني ال�ساد والظاء اأن العرب كانت متيز بني هذين 

ال�سوتني متييزا وا�سحا« )32( . 
اللفظ  فاأما  واخلط،  واملخرج  اللفظ  يف  وا�سحا  فرق  والظاء  ال�ساد  »بني  اأن  اأكد  ثم 
الآخر، فل يقع عندهم  اإحداهما عن  العرب ل يخلطون بع�سهما ببع�س ومييزون  ف�سميم 
بينهما ا�ستباه، كما ل ي�ستبه �سائر احلروف، حتى اإن بع�سهم مييل يف نطق ال�ساد اإىل �سني 
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لقرب خمرج ال�سني من خمرج ال�ساد، وبع�سهم مييل يف نطق الظاء اإىل الثاء لقرب خمرجها 
منها« )33( . 

تام  وعي  على  كانوا  التف�سري  واأهل  والتجويديني  العربية  علماء  اأن  الأمر  وخل�سة 
خارطة  على  اخلا�س  موقعه  له  وكلهما  والظاء،  ال�ساد  �سوتي  بني  النطقية  باملفارقة 
نظًرا  الأداء  اأهل  بع�س  عند  ن�ساأ  قد  اخللط  اأن  اأرى  اأنني  غري  العربية،  اللغوية  الأ�سوات 
والتف�سري  والتجويد  العربية  علماء  عليها  اأكد  التي  الحتكاكية  �سفة  تطبيق  ملحاولتهم 
جميًعا جرًيا وراء حديث �سيبويه يف و�سفه لهذا ال�سوت، واإذا كنت قد ذكرت من قبل عدم 
قبويل لفكرة التطور اللغوي يف ال�سوت القراآين فاإنني �ساأعود واأوؤكد اأن �سوت ال�ساد الذي 
ن�سمعه من اأئمة القراآن يف هذا الع�رش هو هو بنف�س خمرجه و�سفاته كما نطقه النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم و�سحابته الكرام منذ بداية نزول القراآن وحتى ع�رشنا هذا، اإنه �سوت �سديد 
بعر�س �سورة  الإ�سكالية  اأختم حديثي حول هذه  و�سوف  احتكاكي،  اأو  لني  انفجاري غري 
طيفية لهذا ال�سوت املميز كما نطقه ف�سيلة ال�سيخ حممود خليل احل�رشي على هذا النحو: 

الشكل ]3[ 
صورة طيفية لصوت الضاد من كلمة )وال الضالين( 

من قوله تعالى: )صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضو	 عليهم وال الضالين( ، سورة الفاتحة، اآلية )7( . 

ال�ساد على ثلثة م�ستويات، ففي امل�ستوى  ال�سابق حتليًل ل�سوت  ال�سكل  وي�سع لنا 
الحتكاكية،  املجهورة  الأ�سوات  ت�ساحب  التي  للذبذبات  اأثراً  جند  ل   )form wav( الأول 
Fundamental Fre-(  يفيف امل�ستوى الثاين نلحظ انخفا�س خط منحنى التنغيم الأ�سا�سي

quency( ، وظهوره على هيئة مقعرة، الأمر الذي يوؤكد عدم احتكاكية هذا ال�سوت، بينما 
الأوىل  املعامل  لقيم  متتابع  غري  ع�سوائًيا  توزيعا   )formants( الثالث  امل�ستوى  يف  جند 
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الأ�سوات  جمموعة  اإىل  ال�سوت  هذا  انتماء  على  يدل  مما   )f1. f2. f3( والثالثة  والثانية 
�سوت  ال�ساد  �سوت  فاإن  وعليه  الرخوة.  الأ�سوات  جمموعة  ولي�ست  النفجارية  ال�سديدة 

�سديد انفجاري ولي�س ليًنا رخوا. 

نتائج الدراسة: 
اأظهر التحليل ال�سوتي احلا�سوبي ل�سوتي الطاء والقاف، عدم وجود ذبذبات وترية . 1

امل�ستوى  يو�سح  حني  يف   ،  )wave form( املوجة  �سكل  ميثل  الذي  الأعلى  امل�ستوى  يف 
الثاين املتعلق بال�سورة الطيفية )Spectrogram( خلو هذا ال�سوت من الذبذبات املجهورة، 
فنلحظ   )Fundamental Frequency( اأما امل�ستوى الأخري الذي يحدد النغمة الأ�سا�سية 
�سوتان  فاإنهما  وعليه  املهمو�سة.  للأ�سوات  ملزم  اأمر  وهو  القاعدي،  اخلط  انقطاع  فيه 

مهمو�سان ل تظهر فيهما اأية معامل من معامل اجلهر. 
اإن اختلف مفهوم اجلهر والهم�س بني �سيبويه ومن تبعه من ناحية؛ وبني علماء . 2

بع�س  ت�سنيف  يف  الختلف  اإىل  اأدى  الذي  هو  الأخرى  الناحية  من  املحدثني  الأ�سوات 
الأ�سوات العربية وتوزيعها اإىل اأحد الق�سمني. 

الهمزة �سوت ل باملجهور ول باملهمو�س؛ ذلك اأنه يف حال نطق هذا ال�سوت ينطبق . 3
الوتران انطباقًا تامًا؛ فل ي�سمح مبرور الهواء اإىل احللق، ومن ثم ينقطع النف�س، ثم يحدث اأن 
ينفرج هذان الوتران، فيخرج �سوت انفجاري نتيجة لندفاع الهواء الذي كان حمبو�ًسا حال 
اإذن �سوت �سامت ل هو باملهمو�س ول باملجهور.  التام، فهمزة القطع العربية  النطباق 
حيث اإنه ل توجد اأع�ساء نطق م�ستعملة يف اإنتاج هذا ال�سوت، ولكن الأوتار ال�سوتية تقوم 
بدور هذه الأع�ساء، لتنتج غلقا تاًما – واإن كان ق�سريا – يف جمرى تيار الهواء. وحيث اإن 
الأوتار ال�سوتية نف�سها هي املنتجة لهذا ال�سوت فل معنى لو�سفه باأنه جمهور اأو مهمو�س 

اأو مو�سو�س. 
ن�ساأ عند بع�س . 4 قد  الظاء  بينه وبني  فاإنَّ اخللط  بال�ساد  يتعلق  فيما  بالن�سبة  اأما 

اأهل الأداء نظًرا ملحاولتهم تطبيق �سفة الحتكاكية التي اأكد عليها علماء العربية والتجويد 
اأنني ل ميكنني  ال�سوت، غري  لهذا  �سيبويه يف و�سفه  وراء حديث  والتف�سري جميًعا؛ جرًيا 
قبول فكرة التطور اللغوي لهذا ال�سوت القراآين، وعليه فاإنَّ �سوت ال�ساد الذي ن�سمعه من 
اأئمة القراآن يف هذا الع�رش هو هو بنف�س خمرجه و�سفاته كما نطقه النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم و�سحابته الكرام، فهو �سوت �سديد انفجاري غري لني اأو احتكاكي. 
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