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بسم اﷲ الرﲪﻦ الرﺣيم ..
اﳊمد ﷲ رب العاملني والصﻼة والسﻼم ﻋﲆ ﻧﺒيﻨا ﳏمد وﻋﲆ آلﻪ الﻄيﺒني

الﻄاﻫريﻦ  ..وبعد ..

ﴍع قسم الﻨﴩ يف مركز العميد الدوﱄ للﺒحث والدراﺳات يف ﻧﴩ الدراﺳات

والﺒحوث اﻻكاديمية ذات اجلﻨﺒة الفكرية املﻨﺘقاة مﻦ ﳎلة العميد املحكمة الﺘابعة

للمركز والﺒدء بﻨﴩﻫا ﺿمﻦ ﺳلسلة فكرية ثقافية )ﺳلسلة كﺘاب العميد(  ،ليكون
بني يدي اﺣﺒﺘﻨا قراء العميد  ..ﻫﺬه الﺒداية ﺟاءت بمثابة ﺟﺬر ،مثلها مثل الرتاث
 ،الﺬي يعد أﺣد ﺟواﻧب تارﳜﻨا اﻻﺳﻼمﻲ بﺸكل ﻋام ويف اجلاﻧب الصويت ﻋﲆ

وﺟﻪ اخلصوص الﺬي اخرتﻧاه ليكون يف كﺘاب ؛ بوﺻفﻪ املسﺘوى األداﺋﻲ األول
يف ﻋملية الﺘواﺻل اللساين ،فﻀ ﹰ
ﻧﺺ إﺳﻼمﻲ ذلﻚ ﻫو القرآن
ﻼ ﻋﻦ ﻋلقﺘﻪ بﺄﻫم ﹼ

الكريم بوﺻفﻪ ﻋل ﹰﲈ رﺋيس ﹰا يف رﺳم خريﻄة األداء الﻨﻄقﻲ للحرف القرآين ﻋﱪ قواﻋد

ﻋلم الﺘجويد وقواﻧيﻨﻪ.

فجاء ﻋﻨوان كﺘابﻨا اﳊاﱄ )الصوتيات الرتاثية برؤية معاﴏة( ؛ لﺘحقيﻖ

ﻏايﺘني :األوﱃ :تﺘمثل بﺒيان ما لرتاثﻨا اﻹﺳﻼمﻲ ،وﻻﺳيﲈ اللساين مﻨﻪ ،مﻦ أﳘية
معرفية ﻻ ﹼ
تقل ﻋﻦ أﳘية ﻧﺘاﺟات اﳊقول اللساﻧية اﳊديثة ،مﻊ ﳊاظ الفارق الزمﻨﻲ
وما يسﺘﺒﻄﻨﻪ مﻦ فوارق يف اﻹمكاﻧات وأدوات الكﺸف املعريف يف كل زمﻦ بحكم
الﺘﻄور والﺘقدﹼ م الﺘقﻨﻲ لﻶيت ﻋﲆ السابﻖ .

أما الﻐاية الثاﻧية :فﺘﺘمثل يف تﺄكيد املقولة الﺬاﻫﺒة إﱃ أن الﻨﺘاﺟات الفكرية

والثقافية واملعرفية الرتاثية يمكﻦ قراءﲥا و تفعيل قيمها ﻋﱪ األدوات اﳊديثة .

وكاﻧﺖ رؤية املركز أن ﳛوي اﻻﺻدار أربعة دراﺳات  :اﻻوﱃ توﺳمﺖ بـ
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ﴏفية( باﲡاه الﺘﺄﺻيل واملﺘابعة  ،مرور ﹰا بدراﺳة )اجليم
)امﺘﻨاع تواﱄ إﻋﻼلني قراءة ﺻوتية
ﹼ

الصوت املركب يف العربية( ودراﺳة اخرى موﺳومة بـ )مﺒدأ الﺘجاور اﳊركﻲ وأثره يف

تﻐيﲑ قيم الصواﺋﺖ( ﻋﱪ مسﺘويات الﺘجاور والﺘﺨالف  ،وﺻو ﹰ
ﻻ اﱃ الدراﺳة الرابعة

املعﻨوﻧة بـ)السلوك الصويت للهجات العربية والﺒﻨية الﴫفية(  ..وﺳيكون ﻫﺬا الﺘقليد
ﺟاري ﹰا يف اﺻدارات قسم الﻨﴩ القادمة – إن ﺷاء اﷲ تعاﱃ  ،-مﻦ خﻼل تﻀمني كل كﺘاب

املﺨصصة الﺘﻲ يدور يف فلكها املحور.
الﺘﻨوع يف املوﺿوﻋة
ﹼ
أربعة أبحاث مﻊ ﳊاظ ﹼ
ومﻦ اﷲ الﺘوفيﻖ ..
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مركز العميد الدوﱄ للﺒحوث والدراﺳات
قسم الﻨﴩ

اﻣﺘناﻉ تواﱄ ﺇﻋﻼلﲔ
ﻗراﺀﺓ ﺻوتية ﺻرفية
ﺃ.ﺩ ﻋاﺩﻝ ﻧﺬﻳر بﲑﻱ اﳊساﻧي
ﺟاﻣعة كربﻼﺀ

كلية الﱰبية للعلوﻡ اﻹﻧساﻧية
ﻗسم اللﻐة العربية

اﳌﻘدﻣة

قﺒلﻪ ،واﻵخر بﻼ آخر يكون بعد ﹸه ،الﺬي ﹶق ﹸﴫت
أول كان ﹸ
األول بﻼ ﹼ
اﳊمد ﷲ ﹼ

ﹼ
وﺻل ﻋﲆ
اللهم
وﻋجزﹶ ت ﻋﻦ ﻧعﺘﻪ أوﻫام الواﺻفني،
أبصار الﻨاﻇريﻦ،
ﻋﻦ رؤيﺘﻪ
ﹶ
ﹸ
ﱠ
ﳏمد ﻋﺒدك ورﺳولﻚ وأﻫل بيﺘﻪ الﻄيﺒني الﻄاﻫريﻦ ،وأﺻحابﻪ املﻨﺘجﺒني .
ﹼ
وبعدﹸ ..

فقد ﻋاﻧﻰ اﻹﻋﻼل وﱂ يزل يعاين مﻦ ﻫﺸاﺷة ما قيل فيﻪ ،فهو ولﺘﺸابﻚ بعﺾ

املسﺘويات اللﻐوية  -املسﺘوى الصويت ،واملسﺘوى الﴫيف ،واملسﺘوى الدﻻﱄ  -فيﻪ

إن ﹼ
ﻧوﻋا ما ،إذ ﹼ
املﻨﻈر اللﻐوي يف ﻫﺬه
أمرا
مﺘعسا ﹰ
كلية فيﻪ ﹰ
ﹰﹼ
كان اخلروج بمقوﻻت ﹼ
الﻈاﻫرة يعمد  -يف ﻏالب األﺣيان  -إﱃ مراﻋاة مسﺘوى مﻦ املسﺘويات اللﻐو ﹼية
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ﹰ
يﺘعلﻖ باملادة
وﳛاول أن ﹸيصدر
ﺣكﲈ ﹰﹼ
ﻋاما ،األمر الﺬي  -وإن ﺣ ﹼقﻖ الﺸمول فيﲈ ﹼ
املدروﺳة مﻦ ﺟهة املسﺘوى ا ﹸملراﻋﻰ يف إﺻدار اﳊكم  -يﺆدي إﱃ ﻋدم اﻧﺨراط
أمثلة أخرى قد تﺸرتك يف املسﺘوى الﺬي روﻋﻲ يف إﺻدار اﳊكم ﹼإﻻ ﹼإﳖا يف مسﺘوى

آخر مﻦ مسﺘويات اللﻐة قد تكون ﲠيﺌة متﻨعها مﻦ مﺸاكلة مثيﻼﲥا يف املسﺘوى الﺬي
ﹸأﺻدر بمراﻋاة اﳊكم .

لﺬا كان تواﱄ أكثر مﻦ إﻋﻼل  -بوﺻفﻪ ﺟزﺋية مﻦ ﺟزﺋيات اﻹﻋﻼل  -قد ﻋاﻧﻰ

ﲑا مﻦ ﻫﺬا األمر ،إذ ﻧجد الرفﺾ يف بعﺾ األمثلة وﻋدم الرفﺾ  -بل بﻨاء
كث ﹰ
ﻋامة
الﺘعليل اللﻐوي ﻋﲆ الﺘواﱄ  -يف أمثلة ﹸأخرى ومﻦ ﻫﻨا ك ﹼﻨا بحاﺟة إﱃ مقولة ﹼ
تراﻋﻲ تلﻚ املسﺘويات ﲨيعها ،وﲡعل القارئ يﻨﻈر إﱃ ﻫﺬه اجلزﺋية مﻦ ﻧقﻄة أبعد

ﹸﳛيﻂ مﻨها ﹼ
بكل ما يﺘع ﹼلﻖ ﲠﺬه اجلزﺋية ،ويف خمﺘلف املسﺘويات .

ومﻦ ﻫﻨا ﻋمدت الدراﺳة إﱃ مﺘابعة ﺣال امﺘﻨاع تواﱄ أكثر مﻦ إﻋﻼل يف املدوﻧة
١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

اللﻐوية العربية ،وﻫل أﻧﹼﻪ موﺿﻊ إﲨاع؟ وﻋملﺖ ﻋﲆ توﺿيﺢ وتفصيل القول يف

ثم ﻋمدت الدراﺳة إﱃ معاجلة
ﺳﺒب املﻨﻊ ﻋﻨد مﻦ خاض يف ﺳﺒب امﺘﻨاع الﺘواﱄ ،ﹼ

مصاديﻖ تواﱄ أكثر مﻦ إﻋﻼل واﺿع ﹰة ﹼ
ﺟل اﻫﺘﲈمها ﻋﲆ تفسﲑ الﺘﻐيﲑات الصوتية
أقرت وﺟود ﻫﺬا الﺘواﱄ يف املواﺿﻊ
الﺘﻲ ﺣدث خﻼهلا ﻫﺬا الﺘواﱄ ،ﺣ ﹼﺘﻰ إذا ما ﹼ

املدروﺳة ،ﻋمدت الدراﺳة إﱃ إبداء رأﳞا يف ﻫﺬه اجلزﺋية ـ امﺘﻨاع تواﱄ أكثر مﻦ

إﻋﻼل ـ لﺘكون بﺬلﻚ موﺟهة لﺬﻫﻦ القارئ بعدما ﻋرﺿﺖ لﻪ ﺣيثيات ﻫﺬه اجلزﺋية

املهمة مﻦ اللﻐة .
ﹼ

1٣

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١

اﳌدوﻧة الﻠغو ﹼية الﻘديﻤة
اﻣتناع التواﱄ يف ﹼ
ﺗﺄﺻﻴﻞ وﻣتابﻌة

لﻄاملا ﹼ
وﻻﺳيﲈ
ﺷكل تواﱄ أكثر مﻦ إﻋﻼل ﻋاﺋ ﹰقا أمام ﴎيان تﺄثﲑ بعﺾ القواﻧني الصوتية
ﹼ

ماﻧعا قو ﹰيا مﻦ مواﻧﻊ اﻹﻋﻼل األمر الﺬي
قواﻧني اﻹﻋﻼل ،إذ كان تواﱄ أكثر مﻦ إﻋﻼل ﹰ
ذكره ﹼ
ﺟل القدماء ،قال املﱪد)ت286ﻫـ( يف معرض ﺣديثﻪ ﻋﻦ ذوات الياء الﺘﻲ ﻋيﻨاﲥا

فﺈن موﺿﻊ العني مﻨﻪ ﺻحيﺢ ،ﹼ
وﻻماﲥاياءات" :فﲈ كان مﻦ ﻫﺬا الﺒاب ﹼ
ألن الﻼم معﺘ ﹼلة ،فﻼ
ﴏح بﻪ أبو ﻋﲇ
ﹸﲡمﻊ ﻋﲆ اﳊرف ﻋ ﹼلﺘان ،فيلزمﻪ ﺣﺬف بعد ﺣﺬف ،واﻋﺘﻼل") ،(1وﻫو ما ﹼ
الفارﳼ )ت ٣77ﻫـ(بقولﻪ":وﻻ ﳚﺘمﻊ إﻋﻼﻻن يف الفعل كﲈ ﱂ ﳚﺘمﻊ يف اﻻﺳم") ، (2وابﻦ

1٤

ﹸ
)ﺟ ﱠوى ﹸ
إﻋﻼل مثل
وﺷ ﱠوى( " :إﻧﹼﲈ ﱂ ﳚز
ﺟﻨﻲ الﺬي ذكر يف تعليلﻪ الﺘصحيﺢ أو املﻨﻊ يف ﻋني ﹸ
ﻫﺬا ألﻧﹼﻚ قد أﻋللﺖ الﻼم بﺄن قلﺒﺘها أل ﹰفا ،فلم ﳚز إﻋﻼل العني؛ لﺌﻼ ﳚﺘمﻊ ﻋﲆ الكلمة

ﹲ
مرفوض يف كﻼمهم") ،(٣واخلوارزمﻲ )ت 617ﻫـ( يف
ﲨيعا ،وﻫﺬا
إﻋﻼل العني والﻼم ﹰ

تعليل الﺘصحيﺢ أو املﻨﻊ يف )ﻧ ﹺواء( ،قال :ﹼ
"لعل بعﺾ الﻨحويني أﺟرى ﻧ ﹺواء ﳎرى ﹺرواء يف أﻧﹼﻪ
ﱂ ﹸي ﹼ
عل فيﻪ الواو لﺌﻼ ﳚمﻊ بني إﻋﻼلني") ،)٤وابﻦ يعيﺶ )ت 6٤٣ﻫـ( يف تعليل الﺘصحيﺢ

أو املﻨﻊ يف )ﻫوى) ومثيﻼﲥا ،قال" :ﱂ يع ﹼلوا العني ﻻﻋﺘﻼل الﻼم فلم يكوﻧوا ﳚمعون بني

إﻋﻼلني يف كلمة واﺣدة") ، (5وابﻦ اﳊاﺟب )ت 6٤6ﻫـ( يف تعليلﻪ الﺘصحيﺢ أو املﻨﻊ

يف ) ﹺرواء(  ،قال" :فلو قلﺒوا الﺘﻲ ﻫﻲ ﻋني يا ﹰء ﻋﲆ قياس)رياح( جلمعوا بني إﻋﻼلني"

)(6

 ،وقال ابﻦ مالﻚ" :تواﱄ إﻋﻼلني إﺟحاف فيﻨﺒﻐﻲ أن ﹸﳚﺘﻨب ﻋﲆ اﻹﻃﻼق") ، (7ورﴈ

"وﺻﺢ رواء...
الديﻦ)ت 686ﻫـ( يف تعليلﻪ الﺘصحيﺢ أو املﻨﻊ يف ) ﹺرواء ،ﻧ ﹺواء(  ،قال:
ﹼ
وﺻﺢ ﻧ ﹺواء ﲨﻊ ﻧاو :أي ﺳمني ...ﻻﺟﺘﲈع إﻋﻼلني") ، (8وابﻦ الﻨاﻇم
كراﻫة اﻹﻋﻼلني،
ﹼ

)ت 686ﻫـ(  ،قال" :إذا اﺟﺘمﻊ يف كلمة ﺣرفا ﻋ ﹼلة ،ﹼ
مﺘحرك مفﺘوح ما قﺒلﻪ ،فﻼ
وكل مﻨهﲈ
ﹼ

١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

بدﹼ مﻦ إﻋﻼل أﺣدﳘا وتصحيﺢ اﻵخر ،لﺌﻼ يﺘواﱃ إﻋﻼﻻن") ، (9والﻨيﲇ )مﻦ أﻋﻼم القرن

السابﻊ اهلجري( يف تعليلﻪ الﺘصحيﺢ أو املﻨﻊ يف )اهلوى ،والﻨوى(  ،قال" :فالقلب فيﻪ يﺆدي
إﱃ اجلمﻊ بني إﻋﻼل العني والﻼم") ، (10وﺻاﺣب ﲪاة )ت7٣2ﻫـ( يف تعليل الﺘصحيﺢ

وﻋوى ،ﹶ
»ألﳖم مل ﹼا أﻋ ﹼلوا ﻻمﻪ ﱂ ﳚمعوا بني إﻋﻼلني يف
أو املﻨﻊ يف ) ﹶﻧوى ،ﹶ
وﺷوى(  ،فقال :ﹼ

كلمة واﺣدة«) ، (11وابﻦ ﻫﺸام )ت761ﻫـ( يف تعليلﻪ الﺘصحيﺢ يف ) ﹺرواء ،وﺟواء( ،فقال:

» ﹸيقال :ﹺرواء ،وﺟواء ،بﺘصحيﺢ العني؛ لﺌﻼ يﺘواﱃ إﻋﻼﻻن«) ،(12وابﻦ ﻋقيل )ت 769ﻫـ(

يف قولﻪ» :إذا كان يف كلمة ﺣرفا ﻋ ﹼلة ،ﱡ
مﺘحرك ،مفﺘوح ما قﺒلﻪ ﱂ ﳚز إﻋﻼهلﲈ
كل واﺣد
ﹼ

معا ،لﺌﻼ يﺘواﱃ يف كلمة واﺣدة إﻋﻼﻻن«) ،(1٣وﻧﻈام امل ﹼلة الﻨيسابوري )مﻦ أﻋﻼم القرن
ﹰ
وي :ﹶﻫ ﹺوي ﹸأ ﹼ
ﻋل إﻋﻼل)رمﻰ( فلو ذﻫﺒوا ﹸيع ﹼلون الواو
الﺘاﺳﻊ اهلجري( ،قال» :وأﺻل ﹶﻫ ﹶ
الﺘﻲ ﻫﻲ ﻋني اﺟﺘمﻊ إﻋﻼﻻن«) ،(1٤واألزﻫري )ت905ﻫـ( يف تعليلﻪ الﺘصحيﺢ أو املﻨﻊ

ﻻمهﻦ أل ﹰفا لﺘحركها واﻧفﺘاح ما قﺒلها فلو ﹸقلﺒﺖ
يف )اﳊيا ،واهلوى ،واﳊوى( ،قال » :ﹸقلﺒﺖ
ﹼ

أﻋيﻨهﻦ أل ﹰفا ...ﹶلﺘواﱃ إﻋﻼﻻن إﻋﻼل العني وإﻋﻼل الﻼم«) ، (15واألﺷموين )ت 929ﻫـ(،
ﹼ

فقال»:إذا اﺟﺘمﻊ يف الكلمة ﺣرفا ﻋ ﹼلة :واوان أو ياآن أو واو وياء ،ﹼ
وكل مﻨهﲈ يسﺘحﻖ أن

لﺘحركﻪ واﻧفﺘاح ما قﺒلﻪ ،فﻼبدﹼ مﻦ تصحيﺢ إﺣداﳘا ،لﺌﻼ ﳚﺘمﻊ إﻋﻼﻻن يف
ﹸيقلب أل ﹰفا
ﹼ
كلمة«). (16

إذن ﹼ
لكﻦ السﺆال الﺬي يﻨﺒﻐﻲ أن ﹸيﻄرح ﻫﻨا :ما
فﺈن تواﱄ أكثر مﻦ إﻋﻼل أمر مرفوض ،ﱠ

ثم ﻋاﱂ اللﻐة يرفﺾ ﻫﺬا الﺘواﱄ لﻸﻋاليل؟
السﺒب الﺬي ﺟعل الﻨاﻃﻖ العرﰊ ومﻦ ﹼ

لع ﹼلﻨا ﻧسﺘﻄيﻊ اﻹﺟابة ﻋﻦ ذلﻚ باﻻﺳﺘعاﻧة بﲈ ذكره ﺳيﺒويﻪ مﻦ تعليل هلﺬا الرفﺾ،

أن الواو والياء ﻻ ﹸت ﹼ
قال" :اﻋلم ﹼ
ألﳖم إذا فعلوا ذلﻚ ﺻاروا إﱃ ما
عﻼن والﻼم ياء أو واو؛ ﹼ
يسﺘثقلون ،وإﱃ اﻻلﺘﺒاس واﻹﺟحاف .وإﻧﹼﲈ اﻋﺘ ﹼلﺘا للﺘﺨفيف ﹼ
يصﲑﻫم إﱃ
.فلﲈ كان ذلﻚ ﹼ
ﹴ
ما ذكرت لﻚ ﹸر ﹺف ﹶ
الﻨﺺ ﹼ
أﺳﺒاب
ﻧاتﺞ ﻋﻦ تﻀافر
أن ﺳﺒب الرفﺾ ﹲ
ﺾ") ، (17ي ﹼﺘﻀﺢ مﻦ ﻫﺬا ﹼ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١
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ثﻼثة ﻫﻲ:

• اﻻﺳﺘثقال.
• اﻻلﺘﺒاس .

• اﻹﺟحاف .

ولكﻲ ﻧقف ﻋﲆ ﺣقيقة ما ذكره ﺳيﺒويﻪ ﻻبدﹼ لﻨا مﻦ الﺘحقﻖ مﻦ وﺟود كل ﺳﺒب مﻦ

ماﻧعا مﻦ أن ﹼ
تقل.
ﻫﺬه األﺳﺒاب الثﻼثة يف األمثلة الﺘﻲ ﺷكل تواﱄ إﻋﻼلني فيها ﹰ
ﹰ
أوال :االﺳتﺜﻘال:

لع ﹼلﻨا ﻧسﺘﻄيﻊ القول :ﹼ
إن اﺟﺘﲈع أكثر مﻦ إﻋﻼل يف كلمة واﺣدة قد يﻨايف ﺣقيقة اﻹﻋﻼل

يف ﻏايﺘﻪ وﻫﻲ الﺘﺨفيف ،إذ ﹼ
إن ﻋمليات القلب أو الﻨقل أو اﳊﺬف – الﺘﻐيﲑ  -يف األﺻوات
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أداﺋيا ﻋﲆ الﻨاﻃﻖ بدرﺟات معيﻨة تكون بﻼ ﹼ
ﺷﻚ ﹼ
أقل مﻦ درﺟات الثقل
املﻨﻄوقة ﹸتو ﹼلد ثقﻼ ﹰﹼ

املﺘحول ﻋﻨها ،وﻫﺬا  -ﹶلر ﱠبﲈ  -ﻫو ما ﺣدا بالﻨاﻃﻖ ﻋﲆ
املﺘو ﹼلد ﻋﻦ بعﺾ الﻨﹸسﺞ الصوتية
ﹼ
العدول ﻋﻦ الثقل األكﱪ يف الﻨﹸسﺞ ا ﹸملسﺘثقلة إﱃ الثقل األﺻﻐر الﻨاتﺞ ﻋﻦ ﻋملية الﺘﻐيﲑ

األول مﻦ درﺟة
 -اﻹﻋﻼل  -وﻫﻨا يكون للﺘﺨفيف درﺟة تعرف ﻋﱪ ﻃرح درﺟة الثقل ﹼ

الثقل الثاين  -إن أمكﻦ ذلﻚ  -ﹼ
وإن تكرار ﻫﺬه العملية يف الكلمة الواﺣدة  -وإن كان
ﹸﳛ ﹼقﻖ ختفي ﹰفا ﻋﲆ مسﺘوى الصوت ا ﹸملﺨ ﹼفف  -يﺆدي إﱃ توليد ﻧوع مﻦ الثقل ﻋﲆ مسﺘوى

يﺘولد
ﺘحول إليﻪ يﺸﺘمل ﻋﲆ ثقل ﹼ
الكلمة ،فهو إﱃ ﺟاﻧب درﺟة الثقل الﻨاﲡة ﻋﻦ الصوت ا ﹸمل ﹼ

مﻦ ﻋملية الﺘحويل ﻧفسها ،ﹼ
الﺘحرك باﻧسيابية كﲈ لو كان
ألن ﻫﺬه العملية متﻨﻊ اللسان مﻦ
ﹼ

يﻐﲑ
ﳏول ،فهﻲ  -أي ﻋملية الﺘﻐيﲑ  -بمﻨزلة ﻋارض يعرض للسان فيجعلﻪ ﹼ
الصوت ﻏﲑ ﹼ

ﻃريقة األداء ،وﻫﺬا فيﻪ ما فيﻪ مﻦ الثقل الﺬي يزداد بﺘكرار العملية يف الكلمة الواﺣدة

ﹼ
ﹼ
تﺘﺸكل مﻦ الﻨسيﺞ الصويت ﻧفسﻪ
،ولعل ما يﺆكد ﻫﺬا القول ﻫو ورود بعﺾ الصيﻎ الﺘﻲ
فﺈﳖا لو ﹸأﻋ ﹼلﺖ
الﺬي يﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬه الصيﻎ فيﲈ لو ﹸأﻋلﺖ بﺈﻋﻼلني ،وذلﻚ ﻧحو) :رواء( ،ﹼ
١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

إﻋﻼلني ألﺻﺒحﺖ ) ﹺرياء( وﻫﺬه الصيﻐة موﺟودة يف اللﻐة وهلا دﻻلة ﳏددة).(18

إذن فاﻻﺳﺘثقال ﺳﺒب ﺻويت ،فهو يعمل ﻋﲆ رفﺾ تواﱄ إﻋﻼلني مﻦ الﻨاﺣية الصوتية؛

ﹼ
كمية
كمية أﺣدﳘا زادت ﹼ
ألن اﻻﺳﺘثقال واجلهد تربﻂ بيﻨهﲈ ﻋﻼقة ﻃردية فك ﹼلﲈ زادت ﹼ

ثم ﹼ
فﺈن اﻻﺳﺘثقال ﻧابﻊ مﻦ املسﺘوى الصويت للﻐة .وﻫو ألصﻖ املسﺘويات
اﻵخر ،ومﻦ ﹼ

بعﻀلة اللسان.

ثاﻧ ﹰﻴا :االلتباس:

مل ﹼا كاﻧﺖ اللﻐة العربية لﻐة قالﺒية ـ بمعﻨﻰ ﹼ
»أن مﺘﻦ العربية يف ﺟ ﹼلﻪ يفﻲء إﱃ
ﳎردة ،وﻫﻲ ﺣوامل ﹴ
وﻇيفية«) - (19كان
ملعان خمصوﺻة ،ومﺆد ﹼية ألدوار
ﹼ
قوالب مﺘﲈيزة ﹼ

ﹰ
إن الكلمة الﺘﻲ ﻻ ﹸت ﹼ
باﻹمكان القول :ﹼ
إﻋﻼﻻ واﺣدﹰ ا ،تﺒقﻰ ﳏافﻈة إﱃ ﺣدﹼ ما ﻋﲆ
عل ﹼإﻻ

ﲑا ـ ﹼ
وأن املﺘعامل مﻊ مثل ﻫﺬه األلفاظ يسﺘﻄيﻊ  -مﻦ
ﺷكلها األﺻﲇ بمعﻨﻰ ﹼأﳖا ﻻ تﺘﻐﲑ كث ﹰ
تﻐﲑت ﻋﻨﻪ ،ولك ﹼﻨها إذا ما ﹸأﻋلﺖ
دون كثﲑ ﻧﻈر  -أن ﹸيرﺟﻊ ﻫﺬه األلفاظ إﱃ أﺻلها الﺬي ﹼ
إﻋﻼ ﹰ
ﻻ آخر فلربﲈ أ ﹼدى ذلﻚ ﲠا إﱃ اﻻبﺘعاد ﻋﻦ ذلﻚ األﺻل ،ولربﲈ وﺟد املﺘعامل معها

ﺻعوبة يف إرﺟاﻋها إليﻪ ،أو قد ﻻ يسﺘﻄيﻊ ذلﻚ الﺒﺘة ،ﹼما ﳚعلها ﻋاﺋمة إذ ﳚﺘﺬﲠا أكثر مﻦ
ﹼ
ولعل ما ﳛصل يف ) ﹺرواء( فيﲈ لو ﹸأﻋ ﹼلﺖ إﻋﻼلني
أﺻل وﻫﺬا ما يﺆدي إﱃ ﺣدوث اللﺒﺲ،
خﲑ دليل ﻋﲆ ما يﻀفيﻪ تواﱄ إﻋﻼلني ﻋﲆ بعﺾ األلفاظ مﻦ اللﺒﺲ ،إذ ﹼإﳖا  -أي ﹺرواء
فﺈﳖا تصﺒﺢ ) ﹺرياء( وﻫﻲ ﻋﻨد ذاك تلﺘﺒﺲ
 إذا ما ﹸأﻋ ﹼلﺖ  -بقلب الواو الواقعة ﻋيﻨﹰا يا ﹰء  -ﹼباملصدر ) ﹺرياء() ،(20وﻫﺬا ما ﳚعلﻨا ﻧقرر ﹼ
أن اجلاﻧب الدﻻﱄ لﻪ األثر الواﺿﺢ يف امﺘﻨاع
ﺟريان قاﻧون ﺻويت وﻫو اﻹﻋﻼل إﱃ ﺟاﻧب إﻋﻼل آخر.

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١
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ثال ﹰﺜا :اﻹﺟﺤاف:
ﹴ
ﹼ
معان مﺘعدﹼ دة مﻨها الﺬﻫاب بالﴚء ومﻨها
تدل مادة )ج ح ف( يف املعجم العرﰊ ﻋﲆ

ﹼ
معا،
اﻹخﻼل بﻪ)،(21
ﻧصﻪ املﺬكور آﻧ ﹰفا أﺣد ﻫﺬيﻦ املعﻨيني أو كليهﲈ ﹰ
ولعل ﺳيﺒويﻪ أراد يف ﹼ

فك ﹼلﻨا يعرف ﹼ
أن تواﱄ إﻋﻼلني يف بعﺾ ﺣالﺘﻪ قد يﺆدي إﱃ ﺣﺬف أكثر مﻦ ﺻوت مﻦ

ﹼ
أﺻوات ذلﻚ اللفﻆ ﹼ
ولعل مﻦ أﻧجﻊ ما ﹸيسﺘﺸهد بﻪ ﻫﻨا ﻫو
مﺸو ﹰﻫا،
ثم يرتكﻪ ﹼ
املعل ،ومﻦ ﹼ

)ﺷ ﹶوى( ﻫو ﹶ
إن أﺻل ﹶ
)ﺷوى( وأمثلﺘها )ﻫوى ،وﻧوى ،وﻏوى( ،إذ ﹼ
)ﺷ ﹶو ﹶي( ،وبياﻧﻪ ﻋﲆ
وفﻖ تفسﲑات القدماء اﻵيت:

ﹶ
وﺳﺒقﺖ بفﺘحة ﹸ
فقلﺒﺖ ألف ﹰا ،فﺄﺻﺒحﺖ الصيﻐة
)ﺷ ﹶو ﹶي(  :ﲢركﺖ الياء  -ﻻم الصيﻐة  -ﹸ

ﹶ
وﺳﺒقﺖ بفﺘحة فقلﺒﺖ أل ﹰفا فﺄﺻﺒحﺖ الصيﻐة
ﲢركﺖ الواو -ﻋني الكلمة  -ﹸ
)ﺷ ﹶوى(  :ﹼ
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)ﺷاا(  :الﺘقﻰ ﺳاكﻨان ﻋﲆ ﻏﲑ ﺣدﹼ ﳘا ف ﹸيﺘﺨ ﹼلﺺ مﻦ ﻫﺬا املحﺬور بحﺬف أﺣدﳘا فﺘصﺒﺢ
الصيﻐة )ﺷا( ،وﻫكﺬا األمر مﻊ بقية األمثلة.

وزﻋمﻨا ﹼ
أن ﺳيﺒويﻪ أراد باﻹﺟحاف املعﻨيني املﺬكوريﻦ آﻧ ﹰفا ﻧاتﺞ ﻋﻦ أمريﻦ:

أﺣدﳘا يﻨﻈر إﱃ الكلمة مﻦ ﻧاﺣية املعﻨﻰ ،إذ ﹼ
إن تواﱄ إﻋﻼلني فيها  -فيﲈ لو ﹸأﺟريا -

يﺆدي إﱃ ذﻫاب املعﻨﻰ املراد مﻦ ﻫﺬه اللفﻈة بر ﹼمﺘﻪ ،إذ ﱂ تعد ﹼ
تدل ﻋﲆ ذلﻚ املعﻨﻰ الﺬي

كاﻧﺖ ﹼ
تدل ﻋليﻪ قﺒل إﺟراء اﻹﻋﻼلني ،وﻫﺬا يدفعﻨا إﱃ القول ﹼ
بﺄن ﺳيﺒويﻪ أراد املعﻨﻰ األول

وﻫو )الﺬﻫاب بالﴚء(.

أ ﹼما اﻵخر فﺈﻧﹼﻪ يﻨﻈر إﱃ الكلمة مﻦ الﻨاﺣية الصوتية ومﻦ الﻨاﺣية الﴫفية ،فﺄ ﹼما اﻹخﻼل

بالكلمة مﻦ الﻨاﺣية الصوتية فيﺘمثﹼل يف ﹼ
أن تواﱄ إﻋﻼلني يﺆدي  -يف ﻫﺬه األمثلة  -إﱃ
ﺣﺬف ﲨلة مﻦ أﺻوات الكلمة ويرتكها مﻦ دون تعويﺾ ﹼما ﹼ
ﳜل ﲠا مﻦ الﻨاﺣية الصوتية،

وﳚعلها تفﺘقر إﱃ الﺘوازن واﻻﻧسجام الصوتيني .

١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

وأ ﹼما اﻹخﻼل بالكلمة مﻦ الﻨاﺣية الﴫفية فﺈﻧﹼﻪ يﺘمثﹼل يف ﹼ
أن ﻫﺬا اﳊﺬف الﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻦ

تﺘكون مﻦ ﺻوتني  -ﺣرفني ﻋﲆ وفﻖ
تواﱄ اﻹﻋﻼلني يف ﻫﺬه األمثلة ،قد ﺟعل الصيﻐة ﹼ

تعﺒﲑ القدماء  -وﻫو أمر ﻻ تﺘقﺒلﻪ العربية.
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ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١

ﻣﺼاديق اﺟتﲈع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﻋﻼل:

ﹼ
إن إﻃﻼق القول بامﺘﻨاع تواﱄ أكثر مﻦ إﻋﻼل ﻻ يﺘفﻖ كثﲑ ﹰا مﻊ الواقﻊ اللﻐوي الﺬي

ﻧجده يﺸﺘمل ﻋﲆ ﻏﲑ مصداق هلﺬا الﺘواﱄ ،وﺳﻨعمد  -فيﲈ يﺄيت مﻦ الدراﺳة  -ﻋﲆ ذكر كل
مصداق مﻦ ﻫﺬه املصاديﻖ وﻋﲆ وفﻖ مﻨﻄلقات القدماء ،وﻫﺬه املصاديﻖ:
 )1إذا ﻛاﻧﺖ الواو أو الﻴاء ﻋﻴن ﹰا لﻔﻌﻞ ﹴ
ﻣاض ﻣﺰيد ﲢﺮﻛة:

ﹼما ﻧجده يف املﺘﻦ الﴫيف العرﰊ ﹼما يقف بوﺟﻪ إﻃﻼق القول بامﺘﻨاع اﺟﺘﲈع أكثر مﻦ

مﺘحركة وقد ﹸﺳﺒقﺖ بساكﻦ ﺻحيﺢ) ، (22قال
إﻋﻼل ما كاﻧﺖ فيﻪ الواو أو الياء ﻋيﻨﹰا لفعل
ﹼ

ﹼ
واوا وﻻ
ﺳيﺒويﻪ»:فﺈذا كان اﳊرف الﺬي قﺒل اﳊرف
املعﺘل ﺳاكﻨﹰا يف األﺻل وﱂ يكﻦ أل ﹰفا وﻻ ﹰ

ﹶ
يا ﹰء فﺈﻧﹼﻚ ﹼ
ﹶ
ﹼ
ﹶ
وأخاف،
وأبان،
وأقال،
وﲢول ﺣركﺘﻪ ﻋﲆ الساكﻦ ...وذلﻚ أﺟا ﹶد،
تسكﻦ
املعﺘل ﹼ
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ﹶ
واﺳرت ﹶ
اث ،واﺳﺘﹶعا ﹶذ«) ، (2٣وقال السﲑايف يف بيان آلية ﻫﺬا اﻹﻋﻼل» :فﺄ ﹼما أفعل فﻨحو أﺟا ﹶد
ﹶ
ﹶ
أﺟ ﹶو ﹶد وأ ﹾق ﹶو ﹶل وأ ﹾب ﹶ ﹶ
ني ألقوا فﺘحة الياء والواو ﻋﲆ الساكﻦ ،وﻫو فاء
وأبان
وأقال واألﺻل فيﻪ ﹾ
واﺳﺘ ﹶ
الفعل وقلﺒوﳘا أل ﹰفا فقالوا أﺟا ﹶد ﹶ
ﹶﺒان واألﺻل
اﺳﺘ ﹶ
ﹶجار ﹾ
اﺳ ﹶﺘ ﹾف ﹶعل فهو كقولﻚ ﹾ
وأبان ...وأ ﹼما ﹾ

واﺳﺘ ﹾﹶﺒ ﹶ ﹶ
ني فﺄلقيﺖ فﺘحة الياء والواو ﻋﲆ ما قﺒلهﲈ وقلﺒﺘهﲈ أل ﹰفا«) ، (2٤وبيان ذلﻚ:
اﺳ ﹶﺘ ﹾق ﹶو ﹶم ﹾ
ﹾ

• )أ ﹾق ﹶو ﹶم(  :ﹸﻧقلﺖ ﺣركة الواو إﱃ الساكﻦ الصحيﺢ قﺒلها وﻫو القاف ،فصارت )أ ﹶق ﹾو ﹶم( :

)أقام(.
ﹸقلﺒﺖ الواو أل ﹰفا لﺘحركها يف األﺻل واﻧفﺘاح ما قﺒلها اﻵن) (25فصارت ﹶ

)اﺳ ﹶﺘ ﹾق ﹶو ﹶم(  :ﹸﻧقلﺖ ﺣركة الواو إﱃ الساكﻦ الصحيﺢ قﺒلها وﻫو القاف ،فصارت
• ﹾ

)اﺳﺘقام(.
)اﺳ ﹶﺘ ﹶق ﹾو ﹶم(  :ﹸقلﺒﺖ الواو أل ﹰفا لﺘحركها يف األﺻل واﻧفﺘاح ما قﺒلها اﻵن ،فصارت ﹾ
ﹾ
ﱠ
إن الﺘمثيل الصويت هلﺬه األمثلة:

• )أ ﹾق ﹶو ﹶم(  / :ء ﹶــ ق  /و ﹶــ  /م ﹶــ ) /أ ﹶق ﹾو ﹶم( /:ء ﹶــ  /ق ﹶــ و  /م ﹶــ /

• )أ ﹶق ﹶام) /:ء ﹶــ  /ق ﹶـ ﹶـ  /م ﹶــ /.
)اﺳ ﹶﺘ ﹶق ﹾو ﹶم) /:ء ــ ﹺ س  /ت ﹶــ
)اﺳ ﹶﺘ ﹾق ﹶو ﹶم( /:ء ــ ﹺ س  /ت ﹶــ ق  /و ﹶــ  /م ﹶــ  /ﹾ
• ﹾ
 /ق ﹶــ و  /م ﹶــ /

١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

)اﺳ ﹶﺘ ﹶق ﹶام( /:ء ــ ﹺ س  /ت ﹶــ  /ق ﹶـ ﹶـ  /م ﹶــ /.
• ﹾ

يدفعﻨا إﱃ القول  -ﹰ
فﻀﻼ ﻋﻦ كون الصيﻐة ما زالﺖ ﻋﲆ فعليﺘها ،فهﻲ باﳊمل ﻋﲆ

املاﴈ املجرد أﺟدر  -ﹼ
أن ما ﺣدث فيها ما ﻫو ﹼإﻻ متثيل ملا ﻫو راﺳﺦ يف ذﻫﻦ الﻨاﻃﻖ

قر يف ذﻫﻨﻪ تﻐيﲑ الصوت الﺬي يﺘوﺳﻂ الﺒﻨية إﱃ ﺻوت مدﹼ  -ﺣركة ﻃويلة
العرﰊ بعد أن ﹼ

 ﹼألزم ذلﻚ  -بعد أن
فلﲈ كان الﺘﻐيﲑ يف املحمول ﻋليﻪ قد ﻧﺘجﺖ ﻋﻨﻪ ﻫﺬه اﳊركة الﻄويلة ﹶ
ﲑ إليﻪ ﻫو ﺣركة ﻃويلة.
أﺻﺒحﺖ ﻋملية الﺘﻐيﲑ ﺣﺘمية  -أن يكون الصوت ا ﹸملﺘ ﹶﹶﻐ ﱠ ﹸ

فﺈﳖم وإن ﱂ يﺸﲑوا إﱃ اﻹﻋﻼل يف الفعل املزيد املاﴈ إﻻ ﱠ
أن الﻨسيﺞ
أ ﹼما املحدثون ،ﹼ

الصويت العام يف ﻫﺬه األمثلة ﻫو ﻋيﻨﻪ موﺟود يف أمثلة أخرى ،كاﻧوا ﻋ ﹼللوا اﻹﻋﻼل فيها
مر ذكرﻫا ،فالﻨسيﺞ الصويت الﻀيﻖ ـ املزودج اهلابﻂ ) -و( موﺟود يف مصدري
بﺘعليﻼت ﹼ

اﻹفعالواﻻﺳﺘفعال ،ويف الﻈروف وﻏﲑﻫا.
ثم
وقد كاﻧﺖ ﻫﺬه الﺘفسﲑات مﻦ ﹺقﺒلهم ﹸتﺸﲑ يف معﻈمها إﱃ القول بحﺬف الواو ،ومﻦ ﹼ

املﺘﻄرفة يف املقﻄﻊ السابﻖ .
قمة للقاﻋدة
إﻃالة ﺣركﺘها بعد أن تﻨﺘقل لﺘكون ﹼ
ﹼ
 )2إذا ﻛاﻧﺖ الواو أو الﻴاء ﻋﻴنﹰا لﻔﻌﻞ ﻣﻀارع ﻣتﺤﺮﻛة:

ﹼما ﻧجده يف املﺘﻦ الﴫيف العرﰊ مﻦ املواﺿﻊ الﺘﻲ ﱂ ﹸيرفﺾ فيها تواﱄ أكثر مﻦ إﻋﻼل ،إذ ﳚﺘمﻊ

اﻹﻋﻼل بالﻨقل واﻹﻋﻼل بالقلب) ،(26قول ابﻦ ﺟﻨﻲ» :فﺄ ﹼما ﹸ
ﹶﹾ
وﳞ ﹶي ﹸب(
وﳞاب(
)ﳜاف،
ﹸ
فﺄﺻلهﲈ)،ﳜ ﹶو ﹸف ،ﹶ ﹾ

ﹶﹶ
وﳞ ﹾي ﹸب( ،ﹼثم قلﺒوا الواو والياء
فﺄرادوا اﻹﻋﻼل فﻨقلوا الفﺘحة إﱃ اخلاء واهلاء فصاروا يف
الﺘقدير)ﳜ ﹾو ﹸف ،ﹶ ﹶ

وألﳖﲈ قد اﻋﺘ ﹼلﺘا ﴐور ﹰة يف )خاف ،وﻫاب(«)،(27
ألفني لﺘحركهﲈ يف األﺻل واﻧفﺘاح ما قﺒلهﲈ اﻵن ،ﹼ
وكان القدماء قد ذكروا ﱠ
»أن الواو والياء إذا ﹸﺳ ﹼكﻦ ما قﺒلهﲈ ﺟرتا ﳎرى الصحيﺢ فلم ﹸتسﺘثقل فيهﲈ
اﳊركة«) ،(28ﻏﲑ ﹼأﳖم ﻋ ﹼللوا اﻹﻋﻼل يف ﻫﺬه األمثلة اﳊاملة ملثل ﻫﺬه الﻨﹸسﺞ الصوتية باﻹتﺒاع هلا يف
ولﺘحركها يف األﺻل واﻧفﺘاح ما قﺒلها يف ﻫﺬه الﻨﹸسﺞ بعد الﻨقل).(٣0
املاﴈ ﺣيث ﹸأﻋ ﹼلﺖ فيﻪ)،(29
ﹼ
ﹼإن آلية اﻹﻋﻼل يف ﻫﺬه الﻨﹸسﺞ ﻋﲆ وفﻖ ما ذﻫب إليﻪ القدماء ﻫﻲ:

ﹶﹾ
•)ﳜ ﹶو ﹸف( :ﹸتﻨقل ﺣركة الواو  -الفﺘحة  -إﱃ الساكﻦ الصحيﺢ قﺒلها  -اخلاء -

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١
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لﺘحركها يف األﺻل وﻻﻧفﺘاح ما قﺒلها اﻵن فﺘصﲑ
فﺘصﲑ) ﹶ ﹶﳜ ﹾو ﹸف( :ﹸتقلب الواو أل ﹰفا ﹼ

) ﹶ ﹶﳜ ﹸ
اف(.

•)ﳞ ﹶي ﹸب( :ﹸتﻨقل ﺣركة الياء  -الفﺘحة  -إﱃ الساكﻦ الصحيﺢ قﺒلها  -اهلاءفﺘصﲑ
ﹶﹾ

اب(.
لﺘحركها يف األﺻل واﻧفﺘاح ما قﺒلها اﻵن ،فﺘصﲑ) ﹶ ﹶﳞ ﹸ
) ﹶ ﹶﳞ ﹾي ﹸب( :ﹸتقلب الياء أل ﹰفا ﹼ

ﹼ
إن الﺬي اﺟﺘمﻊ يف ﻫﺬه الﻨسﺞ لدى القدماء ك ﹼلهم  -خﻼ الرﴈ  -ﻫو اﻹﻋﻼل بالﻨقل

ﲢرك الواو والياء وﺳكﻦ ما
واﻹﻋﻼل بالقلب ،أ ﹼما الرﴈ اﻻﺳرتابادي فقد ذكر أﻧﹼﻪ» :إذا ﹼ

قﺒلهﲈ فالقياس أن ﻻ ﹸي ﹼ
عﻼ بﻨقلﹴ وﻻ بقلب؛ ﹼ
ألن ذلﻚ خفيف ،لكﻦ إن اتفﻖ أن يكون ذلﻚ
يف فعلﹴ قد ﹸأ ﹼ
ﻋل أﺻلﻪ بﺈﺳكان العني أو يف اﺳم ﳏمول ﻋليﻪ ﹸﺳ ﹼكﻦ ذلﻚ الفعل واملحمول

تﻨﺒيها ﻋﲆ
ﻋليﻪ ؛ ﹰ
إتﺒاﻋا ألﺻلﻪ ،وبعد اﻹﺳكان تﻨقل اﳊركة إﱃ ذلﻚ الساكﻦ املﺘقدﹼ م ،ﹰ
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الﺒﻨية؛ ﹼ
ألن أوزان الفعل إﻧﹼﲈ ختﺘلف بحركات العني«) ،(٣1فالﺬي ﳚﺘمﻊ ﻋﻨده ﻫو اﻹﻋﻼل

بالﺘسكني واﻹﻋﻼل بالﻨقل واﻹﻋﻼل بالقلب .

ﹰ
أ ﹼما املحدثون فقد ذﻫﺒوا إﱃ ﹼ
إﻋﻼﻻ بالﻨقل،
أن ما ﳛدث فيﲈ اتفﻖ القدماء ﻋﲆ تسميﺘﻪ

ما ﻫو ﹼإﻻ إﻋﻼل باﳊﺬف فقد أوﺟز الدكﺘور ﻋﺒد الصﺒور ﺷاﻫني القول يف ذلﻚ ،فﺬكر أﻧﹼﻪ

يمكﻦ تلﺨيﺺ ﲨيﻊ ﺻور اﻹﻋﻼل بالﻨقل يف الصور اﻵتية ﺣيث ﲡﺘمﻊ واو وﺣركة ،أو ياء
وﺣركة  -قصﲑة يف اﳊالﺘني  -فﺘسقﻂ الواو أو الياء ،وتﻄول اﳊركة بعدﻫا:
)و ﹸــ()()ي ــﹺ(
)و ﹶــ()()ي ﹶـ ﹶـ(
)(٣2
)و ــﹺ( )(

الﺘﻐﲑات ك ﱢلها إﱃ ﺣقيقﺘني ،قال» :والسﺒب ﹼ
أن اللﻐة تكره أن
وأرﺟﻊ السﺒب يف ﻫﺬه ﹼ

تﺘابﻊ أﺻوات اللني يف ﺻورة ﺣركة ثﻨاﺋية ﻋﲆ ﻫﺬا الﻨحو الثقيل ،فﺘهرب مﻨﻪ إﱃ توﺣيد
ﺿمة ﻃويلة .ﻫﺬا مﻦ الﻨاﺣية الصوتية ،أ ﹼما مﻦ الﻨاﺣية
اﳊركة لﺘصﺒﺢ فﺘحة أو كسة ،أو ﹼ
١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

املقﻄعية ﹼ
يﺘكون يف ﺣالة اﳊركة الثﻨاﺋية مﻦ ﺣركات فقﻂ ،وﻫو ما ﻻ
فﺈن املقﻄﻊ العرﰊ ﹼ

ي ﹼﺘفﻖ مﻊ خصاﺋﺺ الﻨسيﺞ املقﻄﻊ العرﰊ ،فكان إﺳقاط الواو أو الياء ﺳﺒ ﹰﺒا يف إﳊاق اﳊركة
الﻄويلة املﺘﺨ ﹼلفة ﻋﻨﻪ باﻋﺘﺒارﻫا فاء الكلمة ،وﺟز ﹰءامﻨاملقﻄﻊ الﻄويل«).(٣٣

أ ﹼما الدكﺘور ﳏمد ﺟواد الﻨوري فقد ذﻫب إﱃ ﹼ
مﺘحركﺘني
»أن ﻧصفﻲ اﳊركة وقعﺘا
ﹼ

يف بداية مقﻄﻊ ،ومﻦ املعلوم ﹼ
أن الواو والياء ﺻامﺘان ﺿعيفان وقريﺒا الﺸﺒﻪ باﳊركات،

وهلﺬا ﹼ
فﺈن املقﻄﻊ املﺒدوء ﲠﲈ يكون ﺿعي ﹰفا ...ومﻦ ﻧاﺣية أخرى فقد ﺟاءت ﻧصفا اﳊركة
ﲢركهﲈ«) ،(٣٤وﻫو
مﺘحركﺘني ،وقد ﹼ
ﻧﺺ اللﻐويون العرب ﻋﲆ اﺳﺘثقال الﻨﻄﻖ ﲠﲈ يف ﺣال ﹼ
ﹼ

يرى كسابقﻪ ﹼ
أن ما ﺣصل يف أمثلة اﻹﻋﻼل بالﻨقل ﻫو ﺣﺬف للواو أو الياء وإﻃالة ﺣركﺘها،

»إن ﹼ
قال :ﹼ
كل ما ﺣدث يف ﻫﺬه األمثلة وما كان ﻋﲆ ﻏرارﻫا متثﹼل يف ﺳقوط الواو والياء
تم الﺘعويﺾ ﻋﻨهﲈ بﺈﻃالة اﳊركة
اللﺘني اﺳ ﹸﺘثقلﺘا باﳊركة املﻼبسة هلﲈ مﻦ بداية املقﻄﻊ ثم ﹼ

الكمية
القصﲑة الواقعة بعدﳘا ،وذلﻚ مﻦ أﺟل املحافﻈة ﻋﲆ اﻹيقاع وﻋدم اﻹخﻼل يف
ﹼ

املكوﻧة للﺒﻨية«).(٣5
الصوتية ﹼ

أ ﹼما الدكﺘور ﺣازم ﻋﲇ فقد ذﻫب إﱃ ﹼ
مر يف تﻄوره بﺄربﻊ
أن ﻫﺬا الﻨوع مﻦ األفعال قد ﹼ

مراﺣل ﻫﻲ :مرﺣلة الﺘصحيﺢ ،ومرﺣلة الﺘسكني ،ومرﺣلة اﻻﻧكﲈش ،ومرﺣلة الفﺘﺢ

أن الفعل) ﹶ ﹶﳜ ﹸ
اخلالﺺ ،وذكر ﹼ
اف( ﻧﺘﺞ ﻋﻦ مرور الفعل) ﹶ ﹾﳜ ﹶو ﹸف( ﲠﺬه املراﺣل األربﻊ ،وﻋﲆ
الﻨحو اﻵيت :ﹶ ﹾﳜ ﹶو ﹸف ﹶ ﹶﳜ ﹾو ﹸف ﹶي ﹶﺨ ﹶو ﹸف ﹶﳜ ﹸ
اف).(٣6

أ ﹼما الدكﺘور ﻋﺒد القادر ﻋﺒد اجلليل فقد ذﻫب إﱃ ﹼ
أن »ﻧقل ﺣركة ﺣرف الع ﹼلة ....ﻻ

يمﺖ إﱃ الواقﻊ الصويت والﺒﻨاء بﺄية ﺻورة«) ،(٣7وذكر ﹼ
أن تعليل القدماء »ﻏﲑ مﻨﻄقﻲ.
ﹼ

ﹰ
أوﻻ :ﹼ
ﳛرك اﳊرف
إن الواو والياء ﺻاﺋﺘان ﻃويﻼن ﹸﳛ ﹼرك ﲠﲈ الصوت الواقﻊ قﺒلهﲈ ،فكﲈ ﹼ

ﹴ
ﹼ
مﺘﺄت مﻦ رﺳم
ولعل ﻫﺬا اخلﻄﺄ
ﳛرك بالصواﺋﺖ الﻄويلة،
بالصواﺋﺖ القصﲑة ،كﺬلﻚ ﹼ
ﺻور اﳊروف واﳊركات ،ومﻦ فعل كيﻨوﻧة الكﺘابة العربية .
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١

2٣

إذ ﻻ توﺟد مﻦ األﺳاس ،ﺣركة ﻋﲆ اﳊرف الواقﻊ قﺒل الصواﺋﺖ الﻄويلة ،ألﻧﹼﻪ ﻻﳛﻖ
مرة واﺣدة ،اﳊركة القصﲑة واﳊركة
لﺘلﻚ اﳊروف أن ﹸﲢ ﹼرك بثﻼث ﺣركات مﺘوالية ﹼ
الﻄويلة املزدوﺟة«).(٣8

أ ﹼما الدكﺘور زيد القرا ﹼلة فقد ذﻫب إﱃ ﹼ
أن ﻏاية ﻫﺬا الﺘﻐيﲑ أمران ،قال» :ويﺘم الﺘﺒديل

األول لﺘصحيﺢ الصوت وختفيفﻪ ،والثاين لﺘصحيﺢ الوزن وﻃول
الصويت بﻨا ﹰء ﻋﲆ أمريﻦ :ﹼ

الكلمة«) ،(٣9ﹼ
وﻋ ﹼوض مﻦ
وإن »ما ﺣدث ﻫو ﺣﺬف ﺣركة الواو أو الياء ،فقﴫت الكلمة ،ﹸ

ﺿمة أم كسة ،فاﺳﺘقامﺖ الكلمة وﻋادت
قﴫﻫا بﺘﻄويل اﳊركة ،ﺳواء أ كاﻧﺖ فﺘحة أم ﹼ
مﻦ ثﻼثة مقاﻃﻊ«).(٤0

ﻏﲑ أﻧﹼﻨا ﻧرى خﻼف ذلﻚ ،فقد كان القدماء ﻋ ﹼللوا ﻫﺬا اﻹﻋﻼل بﺄﺣد تعليلني ،قال

2٤

إتﺒاﻋا للﲈﴈ ﹼ
ﺻحيحا واﻵخر
لﺌﻼ يكون أﺣدﳘا
ابﻦ ﺟﻨﻲ» :فلﲈ ﺟاء املﻀارع أﻋ ﹼلوه ﹰ
ﹰ

أن ) ﹶي ﹸق ﹸ
ﹰﹼ
معﺘﻼ ...فﺄ ﹼما مﻦ ذﻫب إﱃ ﹼ
ول ،و ﹶيﺒيﹺ ﹸﻊ( وﻧحوﳘا إﻧﹼﲈ اﺳ ﹸﺘثقلﺖ اﳊركة فيهﲈ يف الواو
ﹴ
معﺒوء بقولﻪ ،ﹼ
ألن الواو و الياء إذا ﹸﺳ ﹼكﻦ ما قﺒلهﲈ
فس ﹼكﻨﺘا ،فﻐﲑ
و الياء فﻨﹸقلﺖ إﱃ ما قﺒلهﲈ ﹸ

ﺟرتا ﳎرى الصحيﺢ فلم ﹸتسﺘثقل فيهﲈ اﳊركة«) ،(٤1وي ﹼﺘﻀﺢ مﻦ قولﻪ ﹼ
أن ﻫﻨاك مﻦ ﻋ ﹼلل
ﹴ
معﺒوء بﻪ( ،ﻋﲆ
ﻫﺬا اﻹﻋﻼل بثقل اﳊركة ﻋﲆ الواو والياء الﺬي وﺻفﻪ ابﻦ ﺟﻨﻲ بﺄﻧﹼﻪ )ﻏﲑ
خﻼف مﻦ ﻋ ﹼللها باﳊمل ﻋﲆ املاﴈ »وﻫﺬا ﻫو الﺬي ﻋليﻪ ﹼ
ﺣﺬاق أﻫل الﺘﴫيف«).(٤2

وﻧرى ﹼ
أن اﻹﻋﻼل يف ﻫﺬه األفعال ـ ور ﱠبﲈ كان يف مواﺿﻊ اﻹﻋﻼل بالﻨقل ﲨيعها  -ﻧاتﺞ

ﻋﻦ تﻀافر الﺘعليلني ،والدليل ﻋﲆ ذلﻚ قول ﺳيﺒويﻪ» :وإﻧﹼﲈ كان اﻻﻋﺘﻼل يف الياء و الواو

عرى مﻨهﲈ
لكثرة ما ذكرت لﻚ مﻦ اﺳﺘعﲈهلم إ ﹼياﳘا وكثرة دخوهلﲈ يف الكﻼم ،وأﻧﹼﻪ ليﺲ ﹸي ﹼ

بعﻀهﻦ .ﹼ
ﳏولة
ومﻦ األلف أو مﻦ
ﹼ
فلﲈ اﻋﺘ ﹼلﺖ ﻫﺬه األﺣرف ﺟعلﺖ اﳊركة الﺘﻲ يف العني ﹼ

قروا ﺣركة األﺻل ﺣيث اﻋﺘ ﹼلﺘالعني«) ،(٤٣فالواو والياء مل ﹼا اﻋﺘ ﹼلﺘا
ﻋﲆ الفاء ،وكرﻫوا أن ﹸي ﹼ

يف املاﴈ ﺟعلهﲈ ذلﻚ تقرتبان مﻦ الصواﺋﺖ  -اﳊركات  -بصفة أكﱪ ،فلم تعد  -الواو

والياء  -قادرتني ﻋﲆ ﲪل اﳊركة ،إذ ﹼ
إن اﳊركة ﻻ ﲢمل اﳊركة ،فهﲈ قاﻋدتان ﺿعيفﺘان،
١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

ﹰ
ﺣامﻼ هلا ،ﹼما أ ﹼدى إﱃ اﻧﺘقال اﳊركة مﻦ ﻫﺬه القاﻋدة
واﳊركة تﺒحث ﻋﻦ قاﻋدة قوية لﺘكون

فسﺒقﺖ الواو
الﻀعيفة املهدﹼ دة باﻻﻋﺘﻼل إﱃ القاﻋدة القوية قﺒلها  -الصامﺖ الساكﻦ  -ﹸ

مزدوﺟا ﹰ
بفﺘحة قصﲑة  /ﹶــ  /ﹼ
ﻫابﻄا  -فهﲈ يف املقﻄﻊ ﻧفسﻪ  -وﻫﺬا الﻨوع مﻦ
ﺷكلﺖ معها
ﹰ
املزدوج مكروه يف العربية ،فعمد الﻨاﻃﻖ إﱃ ﺣﺬف الواو ،وتﻄويل الفﺘحة القصﲑة السابقة

هلا ،بﻐية اﳊفاظ ﻋﲆ اﻻﻧسجام الصويت للﺒﻨية .ومتثيل ذلﻚ ﺻوت ﹰيا:

ﹶﹾ
•ﳜ ﹶو ﹸف /:ي ﹶــ خ  /و ﹶــ  /ف ﹸــ  /ﹶ ﹶﳜ ﹾو ﹸف /:ي ﹶــ  /خ ﹶــ و  /ف ﹸــ /
• ﹶ ﹶﳜ ﹸف /:ي ﹶــ  /خ ﹶــ  /ف ﹸــ  /ﹶ ﹶﳜ ﹸ
اف /:ي ﹶــ  /خ ﹶـ ﹶـ  /ف ﹸــ /.

 )٣إذا ﻛاﻧﺖ الواو أو الﻴاء ﻋﻴنﹰا الﺳم ﻣﻔﻌول ﹴ
آت ﻋﲆ (ﻣﻔﻌول):

ﹼما ﻧجده يف املﺘﻦ الﴫيف العرﰊ ﹼما ﳚﺘمﻊ فيﻪ أكثر مﻦ إﻋﻼل الﻨﹸسﺞ الصوتية الﺘﻲ تكون

فيها الواو أو الياء ﻋيﻨﹰا ﻻﺳم مفعول ﹴ
فعول( ) ،(٤٤قال ﺳيﺒويﻪ:
آت ﻋﲆ ) ﹶم ﹸ
ألن اﻻﺳم ﻋﲆ ﹸف ﹺع ﹶل ﹶم ﹾف ﹸع ﹲ
»ويعﺘل ) ﹶم ﹾف ﹸع ﹲ
ول( مﻨهﲈ كﲈ ﹼ
ﹼ
ول ،كﲈ ﹼ
اﻋﺘل ) ﹸف ﹺع ﹶل( ،ﹼ
أن اﻻﺳم

ﻋﲆ ﹶف ﹶع ﹶل ﹶف ﹺ
ور و ﹶم ﹸص ﹲ
وغ ،وإﻧﹼﲈ كان األﺻل ﹶم ﹾز ﹸو ﹲر ،فﺄﺳكﻨوا الواو األوﱃ كﲈ
اﻋ ﹲل .فﺘقول :ﹶم ﹸز ﹲ
ﹴ
مفعول ألﻧﹼﻪ ﻻ يلﺘقﻲ ﺳاكﻨان«).(٤5
وﺣﺬفﺖ واو
أﺳكﻨوا يف ﹶي ﹾف ﹶع ﹸل ،ﹸ

وكاﻧوا ذكروا اﻵلية الﺘﻲ ﳛدث فيها ﻫﺬا الﺘﻐيﲑ ،قال ابﻦ ﻋصفور» :وأ ﹼما اﺳم املفعول فﺈﻧﹼﻪ يﺄيت

عل ﹰ
ﻋﲆ وزن ) ﹶم ﹾف ﹸعول( ﻋﲆ قياس الصحيﺢ ،ﻧحو ):ﹶم ﹾﺒ ﹸيوع( و ) ﹶم ﹾق ﹸو ﹾول( ف ﹸي ﹼ
ﲪﻼ ﻋﲆ فعلﻪ ،فﺘﻨقل

ﺣركة العني إﱃ الساكﻦ )كﺬا() )(٤6ﹶم ﹸق ﹾو ﹾول( و ) ﹶم ﹸﺒ ﹾيوع( فيجﺘمﻊ ﺳاكﻨان :واو )مفعول( والعني،
فﺘحﺬف واو )مفعول( ،فيقال ) ﹶم ﹸق ﹲ
وع( ،فﺈﻧﹼﻪ إذا ﹸﺣﺬفﺖ واو ) ﹶمفعول(
ول( يف ذوات الواو .وأ ﹼما ) ﹶم ﹾﺒ ﹸي ﹲ

لﺘصﺢ الياء ،فﺘقول ) :ﹶمﺒيﹺ ﹲﻊ( .ﻫﺬا مﺬﻫب اخلليل وﺳيﺒويﻪ«).(٤7
الﻀمة الﺘﻲ قﺒل العني كسة،
ﹼ
ﹸقلﺒﺖ ﹼ

وكان األخفﺶ قد خالف اجلمهور يف املحﺬوف ،قال ابﻦ ﻋصفور» :وأ ﹼما أبو اﳊسﻦ

فﺈﻧﹼﻪ يﻨقل اﳊركة مﻦ العني إﱃ الفاء ،يف ذوات الواو ،فيلﺘقﻲ لﻪ ﺳاكﻨان ،فيحﺬف العني
الﻀمة مﻦ الياء إﱃ ما قﺒلها ،ثم يقلب
فيقول ) ﹶم ﹸقول( .ويف ذوات الياء ﻧحو ) ﹶم ﹾﺒ ﹸيوع( يﻨقل
ﹼ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١
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لﺘصﺢ الياء فيلﺘقﻲ ﺳاكﻨان  -الياء و واو ) ﹶمفعول(  -فﺘحﺬف الياء ،فﺘجﻲء
الﻀمة كسة
ﹼ
ﹼ
الواو ﺳاكﻨة بعد كسة ،فﺘقلب الواو يا ﹰء ،فيقول:
) ﹶمﺒيﹺ ﹲﻊ(«).(٤8
وبيان ذلﻚ:

•) ﹶم ﹾق ﹸو ﹾول( :ﹸتﻨقل ﺣركة العني إﱃ الساكﻦ الصحيﺢ قﺒلها ،فﺘصﲑ ) ﹶم ﹸق ﹾو ﹾول(:
يلﺘقﻲ ﺳاكﻨان ﹸ،ﲢﺬف واو ) ﹶمفعول( ﻋﻨد اخلليل وﺳيﺒويﻪ ،فﺘصﲑ ) ﹶم ﹸق ﹾول( ﻋﲆ وزن
فول(.
) ﹶم ﹸف ﹾعل( ،وﲢﺬف الواو ﻋني ) ﹶم ﹸ
فعول( ﻋﻨد األخفﺶ فﺘصﲑ ) ﹶم ﹸق ﹾول( ﻋﲆ وزن ) ﹶم ﹾ

•) ﹶم ﹾﺒ ﹸي ﹾوع( :ﹸتﻨقل ﺣركة العني إﱃ الساكﻦ الصحيﺢ قﺒلها ،فﺘصﲑ ) ﹶم ﹸﺒ ﹾي ﹾوع( :يلﺘقﻲ
الﻀمة كسة
فعول( ﻋﻨد اخلليل ،وﺳيﺒويﻪ ،فﺘصﲑ ) ﹶم ﹸﺒ ﹾيﻊ( :ﹸتقلب
ﺳاكﻨان ﹸ،ﲢﺬف واو ) ﹶم ﹸ
ﹼ
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لﺘصﺢ الياء ،فﺘصﲑ ) ﹶمﺒيﹺﻊ( ﻋﲆ وزن ) ﹶم ﹺف ﹾعل( ،ﹸ
فعول( ﻋﻨد األخفﺶ،
وﲢﺬف الياء ﻋني) ﹶم ﹸ
ﹼ
)مﺒيﹺ ﹾوع( :ﹸﲢﺬف الياء ،فﺘصﲑ ) ﹶمﺒ ﹺوع( :ﲡﻲء
وقﺒل اﳊﺬف ﹸتقلب
الﻀمة كسة الياء ،فﺘصﲑ ﹸ
ﹼ
الواو ﺳاكﻨة بعد كسة ف ﹸﺘقلب يا ﹰء ،فﺘصﲑ ) ﹶمﺒيﹺﻊ( ﻋﲆ وزن ) ﹶم ﹺف ﹾيل( .

ثم ﱠ
فﺈن ما ﳚﺘمﻊ يف ﻫﺬه الصيﻎ مﻦ اﻹﻋﻼل ﻫو اﻹﻋﻼل بالﻨقل واﻹﻋﻼل باﳊﺬف
ومﻦ ﹼ

يف الواوي ،واﻹﻋﻼل بالﻨقل واﻹﻋﻼل باﳊﺬف واﻹﻋﻼل بالقلب يف الياﺋﻲ.

وقد ذﻫب املحدثون إﱃ القول باﳊﺬف  -مثلﲈ أﺳلفﻨا  -إذ ذكر الدكﺘور ﻋﺒد الصﺒور

ﺷاﻫني أﻧﹼﻪ »يف ﺣالة ﺻوغ اﺳم بوزن )مفعول( مﻦ ﻫﺬا الفعل األﺟوف يقال ) :ﹶم ﹾق ﹸوول(
ثم ) :ﹶمﺒيﹺﻊ( ،أي:
ثم ) :ﹶم ﹸقول( ،و ) ﹶم ﹾﺒ ﹸيوع( ﹼ
ﹼ
ﹼ
الﺘحول تم ﻋﲆ الصورة الﺘالية:
أن
ﹼ

uu<wuu
i i<yuu

١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

ويد ﹼلﻨا الﻨﻈر يف ﺻور ﻫﺬا الﻨموذج ﻋﲆ أن الواو أو الياء ﺳقﻄﺖ دون أدﻧﻰ زيادة يف

موﺿعها ،كﲈ يد ﹼلﻨا ﻋﲆ ﹼ
أن الصيﻐة املﻄلوبة مﻦ الفعل ﻫﻲ الﺘﻲ تﺘحكم يف ﺷكل الﺘحليل

الصويت .ولﺬلﻚ اﲢدت الصور املكروﻫة ،كﲈ اﲢدت الصور الﺘﻲ اﻧﺘهﺖ إليها الكلﲈت يف
اللﻐة الفصحﻰ«).(٤9

مﺘابعا لﻪ فيﻪ).(50
وﻫﺬا ﻋني ما ذﻫب إليﻪ الدكﺘور ﻋﺒد املقصود ﳏمد ﻋﺒد املقصود إذ كان ﹰ
أ ﹼما الدكﺘور الﺒكوش فقد ذﻫب إﱃ ﹼ
أن ما ﳛدث يف اﺳم املفعول مﻦ األﺟوف الواوي ﻫو

،فﺈﳖا تدﻏم كالعادة يف
إدﻏام الواو يف ﺣركﺘها ،قال» :ﺣيث تكون الواو مﻀمومة بعد ﺣرف ﹼ

فﺈن إدﻏام الواو فيها ﻻ يزيدﻫا ﹰ
ﺿمة ﻃويلة ،ﹼ
وﻧﻈرا إﱃ ﹼ
ﻃوﻻ ،وكﺄﻧﹼﲈ قد
أن اﳊركة ﻫﻲ ﹼ
ﺣركﺘها .ﹰ

ﺣﺬفﺖ :ﹶم ﹾق ﹸوول ﹶم ﹸقول«) ،(51وﻫو يقول مثل ﻫﺬا القول يف الياﺋﻲ ،قال» :أ ﹼما يف اﺳم املفعول مﻦ
األﺟوف الياﺋﻲ ،ﹼ
فﺈن الياء يف مثل ﹶم ﹾﺒ ﹸيوع توﺟد ﹰ
لكﻦ إدﻏام الياء
أيﻀا بني ﺣرف
وﺿمة ﻃويلة .ﹼ
ﹼ

الﻀمة يعﻄﻲ كسة ﻃويلة ) ﹶمﺒيﹺ ﹲﻊ( وذلﻚ للﺘمييز بني األﺟوف الواوي واألﺟوف الياﺋﻲ«).(52
يف ﹼ
ومﺘلوة بحركة
أ ﹼما الدكﺘور الﻨوري ،فقد قال» :وقعﺖ الواو ﻧصف اﳊركة يف بداية مقﻄﻊ
ﹼ

ﹰ
اﺳﺘثقاﻻ زاﺋدﹰ ا ﹼما أدى إﱃ ﺳقوﻃها«) ،(5٣ﻫﺬا يف ) ﹶم ﹾق ﹸوول( ،أ ﹼما يف
ﻃويلة فاﺳﺘثقلﺖ الواو

مفر مﻦ
) ﹶم ﹾﺒ ﹸيوع( فقال» :اﺳﺘﺘﺒﻊ ﺳقوط الياء مﻦ بداية املقﻄﻊ إﱃ بقاء
ﹼ
الﻀمة الﻄويلة ،فكان ﻻ ﱠ

اﺳﺘﺒدال الكسة الﻄويلة ﲠا لﻺﳛاء بالصوت املحﺬوف مﻦ ﺟهة ،وﻫﺬا الياء ،وللمحافﻈة ﻋﲆ

األﺻل الياﺋﻲ للكلمة مﻦ ﺟهة أخرى« ) ،(5٤وزاد أﻧﹼﻪ » ﲡدر اﻹﺷارة إﱃ ﹼ
أن الﺘﻐﲑات الصوتية
الﺘﻲ ﺻاﺣﺒﺖ ﻋملية الﺘﺸكيﻼت الﺒﻨيوية ،اﺳﺘﺘﺒعﺖ ﻋملية إﻋادة تﺸكيل الﻨسﺞ املقﻄعﻲ«).(55

أ ﹼما الدكﺘور الﺸواﻫﻨة ،فقد ذكر ﹼ
أن »الﻨاﻇر يف مثل ﻫﺬه الﺒﻨﻰ ﳚد أﻧﹼﻪ ﻻ وﺟود للحركة

املﺘوﳘة قﺒل الواو ﹸﻧقلﺖ للعني ،فﻼ يوﺟد يف مثل ﻫﺬه الﺒﻨﻰ إﻋﻼل بالﻨقل والكﺘابة الصوتية

تﺒني ﻫﺬا:
ﹼ

• ﹶم ﹾقول maq � wuul
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١
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• مفعول maf � ´uuI

ﹼ
ﻧﺺ ﻋليﻪ
فﺄيﻦ اﳊركة الﺘﻲ ﻋﲆ العني ﺣﺘﻰ ﹸﲢﺬف؟«) .(56ويف ﻫﺬا القول ﻧﻈر،
ولعل ما ﹼ

والﻀمة الﻄويلة يف املقﻄﻊ الثاين  -مثلﲈ
مﻦ متثيل ﺻويت دليل قاﻃﻊ ﻋﲆ بﻄﻼن ﻫﺬا القول،
ﹼ

ﺿمة
قمة الواو والعني ،فكيف تكون العني ﺳاكﻨة وبعدﻫا ﹼ
ﻫو ﻇاﻫر يف الﺘمثيل الصويت  -ﹼ

ﹰ
»إن ﹼ
ملحوﻇا يف كﻼم الدكﺘور ،فهو يقول :ﹼ
ﻃويلة ،بل ﹼ
ﹰ
كل ما ﺣدث يف ﻫﺬه
تﻨاقﻀا
إن ﻫﻨاك

ﲢركﺖ فزادت
الﺒﻨﻰ ﻫو إﺳقاط ﻧصف اﳊركة الﻀعيفة يف بداية املقﻄﻊ ،والثقيلة ؛ ﹼ
ألﳖا ﹼ
ﹰ
ﲢركﺖ ،وﻫﺬا خﻼف ما
ثقﻼ«) .(57إذ ﻧراه يقول بثقل ﻧصف الصامﺖ الواو والياء ﹼ
ألﳖا ﹼ

ذكره قﺒل ذلﻚ .
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تفرد بالقول :ﹼ
إن الواو يف اﺳم املفعول تكون
أ ﹼما الدكﺘور الﻄيب الﺒكوش ،فقد ﹼ
وﻧﻈرا إﱃ ﹼ
ﺿمة
فﺈﳖا ﹸتدﻏم كالعادة يف ﺣركﺘها.
»مﻀمومة بعد ﺣرف ﹼ
أن اﳊركة ﻫﻲ ﹼ
ﹰ

فﺈن إدﻏام الواو فيها ﻻ يزيدﻫا ﹰ
ﻃويلة ،ﹼ
ﻃوﻻ ،وكﺄﻧﹼﲈ قد ﹸﺣﺬفﺖ«) ،(58وﻫو قول ﻻ يمكﻦ

تصوره بحال مﻦ األﺣوال؛ ألﻧﹼﻪ إذا كاﻧﺖ الواو املدﻏمة يف ﺣركﺘها ﻻ تزيدﻫا ﹰ
وكﺄﳖا
ﻃوﻻ ﹼ
ﹼ

قد ﺣﺬفﺖ فﲈ اﳊكمة مﻦ القول باﻹدﻏام؟ وما الدليل ﻋﲆ كوﳖا مدﻏمة يف ﺣركﺘها؟

فك ﹼلﻨا يعلم ﹼ
أثرا يف األﺻوات املدﻏمة يكون أمارة ﻋﲆ ذلﻚ اﻹدﻏام،
أن اﻹدﻏام يرتك ﹰ

والكﺘابة الصوتية ،ومﻼﺣﻈة الﻨﻄﻖ السليم هلﺬه األمثلة ﻻ تفﴤ إﱃ وﺟود ذلﻚ األثر بل

تﺒني خﻼف ذلﻚ .
ﹼ

ﹴ
فﲈض يف تفسﲑ مواﺿﻊ اﻹﻋﻼل بالﻨقل يف ﺿوء مقولﺘﻪ
أ ﹼما الدكﺘور ﺣازم ﻋﲇ،

باﻻﻧكﲈش ،إذ ذكر ﹼ
مر بمرﺣلﺘني ﳘا :مرﺣلة الﺘصحيﺢ ،ومرﺣلة
أن اﺳم املفعول قد ﹼ
اﻧكﲈش الصوت املركب) ،(59وقال» :ويمكﻦ توﺿيﺢ ذلﻚ ﻋﲆ الكلمﺘني السابقﺘني...

ﻋﲆ الﻨحو اﻵيت:

ول ﹶم ﹸق ﹲ
• ﹶم ﹾق ﹸو ﹲ
ول makwulunmakülun
وع ﹶمﺒيﹺ ﹲﻊ mabyucunmabïcun
• ﹶم ﹾﺒ ﹸي ﹲ

١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

وي ﹼﺘﻀﺢ مﻦ الﺘحليل السابﻖ أﻧﹼﻪ ﻻ يوﺟد فيها ﻧقل ﺣركة مصاﺣﺒة ﳊرف املدﹼ  ،بل ﹼ
إن

ﻫﺬه اﳊركة الﻄويلة  -ﺣرف املدﹼ  -الﺘﻲ ﻧراﻫا يف أمثلة ﻫﺬه الﻈاﻫرة ﻧاﲡة ﻋﻦ اﻧكﲈش

الصوت املركب ،وهلﺬا ﹼ
فﺈن ﻫﺬه األمثلة وما كان ﻋﲆ ﺷاكلﺘها تدرج يف داﺋرة ﻇاﻫرة ﺻوتية

يمكﻦ أن ﻧﻄلﻖ ﻋليها اﺳم )ﻇاﻫرة اﻻﻧكﲈش(«).(60

ﻏﲑ أﻧﹼﻨا ﻧرى ﹼ
أن الﺬي ﺣدث يف ) ﹶم ﹾف ﹸعول( ﻫو اﻵيت:

) ﹶم ﹾق ﹸوول(/:م ﹶــ ق /و ﹸــ ل /ﹸتﻨقل ﺣركة العني إﱃ الساكﻦ الصحيﺢ قﺒلها ،فﺘصﲑ

) ﹶم ﹸقوول( /:م ﹶــ  /ق ﹸـ ﹸـ ول /إذ تﻨﺘهﻲ الصيﻐة بمقﻄﻊ مﺘﲈ ﹼد وﻫو مقﻄﻊ مسﺘثقل ومﴩوط

وقوﻋﻪ يف الوقف أو ﻋدم اﻹﻋراب) ،(61ف ﹸيﺘﺨ ﹼلﺺ مﻦ ﻫﺬا املقﻄﻊ بحﺬف الساكﻦ األول،

يﺘحول املقﻄﻊ املﺘﲈ ﹼد
الواو وﻫو ﻋرف لﻐوي ﻋرﰊ ،فﺘصﲑ ) ﹶم ﹸقول( /:م ﹶــ  /ق ﹸـ ﹸـ ل ،/إذ
ﹼ

ﲑا يف
)ص ح ح ص ص( إﱃ املقﻄﻊ مديد )ص ح ح ص( وﻫو مقﻄﻊ »يوﺟد يف الﻨثر كث ﹰ
أيﻀا يف أواخر الكلم يف ﺣالة الوقف مثل املقﻄﻊ :ﹺ
باب ﺷا ﹼبة و دا ﹼبة ،كﲈ أﻧﹼﻪ يكثر ﹰ
)منيﹾ( مﻦ
ﹺ
ون( يف آخر الفعل )يكﺘ ﹸﺒ ﹾ
)املسلمنيﹾ( واملقﻄﻊ ) ﹸب ﹾ
ون(«) ،(62وﻫﺬا أمر ﳚعل اللسان العرﰊ

يعﺘاد ﻧﻄﻖ ﻫﺬا الﻨوع مﻦ املقاﻃﻊ ،وﺳﲈﻋﻪ.
أ ﹼما ) ﹶم ﹾﺒ ﹸيوع( فيجري فيها اﻵيت:

) ﹶم ﹾﺒ ﹸيوع( /:م ﹶــ ب  /ي ﹸـ ﹸـ ع /ﹸتﻨقل ﺣركة العني إﱃ الساكﻦ الصحيﺢ قﺒلها ،فﺘصﲑ

مر  -مقﻄﻊ مسﺘثقل،
) ﹶم ﹸﺒويﻊ(/:م ﹶــ /ب ﹸـ ﹸـ ي ع /فﺘﻨﺘهﻲ الصيﻐة بمقﻄﻊ مﺘﲈ ﹼد وﻫو  -كﲈ ﹼ

فيعمد الﻨاﻃﻖ إﱃ الﺘﺨ ﹼلﺺ مﻨﻪ بحﺬف أول الساكﻨني  -الياء  -فﺘصﲑ ) ﹶم ﹸﺒوع(/:م ﹶــ /ب ﹸـ ﹸـ
يﺘحول املقﻄﻊ املﺘﲈ ﹼد )ص ح ح ص ص( إﱃ مقﻄﻊ مديد )ص ح ح ص( ،وألﺟل
ع ،/إذ
ﹼ

الﻀمة الﻄويلة يف ) ﹶم ﹸﺒوع( إﱃ كﴪة
الﺘﻨﺒيﻪ  -أو اﳊفاظ  -ﻋﲆ األﺻل الياﺋﻲ للﺒﻨية ﹸقلﺒﺖ
ﹼ
ﻃويلة ،فصارت ) ﹶمﺒيﹺﻊ( /:م ﹶــ /ب ــ ﹺ ع/.ويف ﺿوء ما تقدم فﺈﻧﹼﻨا ﻧرى ﹼ
أن ما ذﻫب إليﻪ
األخفﺶ ﻫو األكثر اﻧسجا ﹰما مﻊ ما ﻧراه .
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١
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 )4إذا ﻛاﻧﺖ الواو أو الﻴاء ﻋﻴنﹰا لﻠﻤﺼدر اﳌوازن لﻸﻓﻌال واالﺳتﻔﻌال:

و ﹼما ﻧجده ﹰ
أيﻀا يف املﺘﻦ الﴫيف العرﰊ ﹼما اﺟﺘمﻊ فيﻪ أكثر مﻦ إﻋﻼل مﻦ ﻧسﺞ ﺻوتية،

إذا ما كاﻧﺖ الواو أو الياء ﻋيﻨﹰا للمصدر املوازن لﻺفعالواﻻﺳﺘفعال) ،(6٣قول السﲑايف:

واوا ،فﺈذا ﹼ
»أفعل واﺳﺘفعل ﹼ
اﻋﺘﻼ فﻼ بدﹼ مﻦ
يعﺘﻼن إذا كان موﺿﻊ العني مﻨهﲈ يا ﹰء أو ﹰ

إﻋﻼل مصادرﳘا ،فﺄ ﹼما مصدر أفعل مﻦ املعﺘل العني فاﻹقامة ﻧحوﻫا ،وأ ﹼما مصدر اﺳﺘفعل

فاﻻﺳﺘقامة ﻧحوﻫا ،وكان األﺻل يف اﻹقامة اﻹقوام ؛ ألﻧﹼﻪ مصدر أفعل مثل أكرم ومصدره

اﻹكرام ،وقد كاﻧﺖ ﻫﺬه الواو ألقيﺖ ﺣركﺘها يف الفعل ﻋﲆ ما قﺒلها و ﹸقلﺒﺖ أل ﹰفا ﹸ
فقلﺒﺖ يف
املصدر ألف ﹰا فاﺟﺘمعﺖ ألفان إﺣداﳘا املﻨقلﺒة مﻦ الواو واألخرى ألف إفعال ﹸفﺄﺳقﻄﺖ
ألﳖا
إﺣداﳘا ﻻﺟﺘﲈع الساكﻨني ،فعﲆ قول اخلليل وﺳيﺒويﻪ الساقﻄة ﻫﻲ األلف الثاﻧية؛ ﹼ

زاﺋدة ،وقال األخفﺶ الساقﻄة األوﱃ ،ﹼ
األول...
ألن الﺘﻐيﲑ ﻋﻨد اﺟﺘﲈع الساكﻨني يلحﻖ ﹼ

٣0

وكﺬلﻚ اﻻﺳﺘقامة أﺻلها اﻻﺳﺘقوام مثل اﺳﺘﻐفار مﻦ اﺳﺘﻐفر فعمل بالواو مثل ما ذكرﻧا يف
وﺟعلﺖ اهلاء ﻻزمة ﹰ
ﻋوﺿا مﻦ ﺣﺬف إﺣدى األلفني«  ،وبيان ذلﻚ:
واو إقوام ﹸ
)(6٤

)إ ﹾق ﹶوام( :ﹸتﻨقل ﺣركة الواو إﱃ الساكﻦ الصحيﺢ قﺒلها ،فﺘصﲑ )إ ﹶق ﹾوام( :ﹸتقلب الواو أل ﹰفا

لﺘحركها يف األﺻل واﻧفﺘاح ما قﺒلها اﻵن ،فﺘصﲑ )إ ﹶقاام( :يلﺘقﻲ ﺳاكﻨان  -األلف املﻨقلﺒة
ﹼ

ﻋﻦ الواو وألف الصيﻐة  -ف ﹸﺘحﺬف األوﱃ ﻋﲆ رأي األخفﺶ ،أو الثاﻧية ﻋﲆ رأي اخلليل

وﺳيﺒويﻪ ،فﺘصﲑ )إقام( :ﹸتزاد الﺘاء للﺘعويﺾ ﻋﻦ األلف املحﺬوفة ،فﺘصﲑ )إقامة( .

)اﺳ ﹺ
)اﺳ ﹺ
ﺘق ﹾوام( :ﹸتقلب
ﺘق ﹶوام( :ﹸتﻨقل ﺣركة الواو إﱃ الساكﻦ الصحيﺢ قﺒلها ،فﺘصﲑ ﹾ
ﹾ
)اﺳ ﹺ
ﺘقاام( :يلﺘقﻲ ﺳاكﻨان
الواو أل ﹰفا،
لﺘحركها يف األﺻل واﻧفﺘاح ما قﺒلها اﻵن ،فﺘصﲑ ﹾ
ﹼ

 األلف املﻨقلﺒة ﻋﻦ الواو ،وألف الصيﻐة  -ف ﹸﺘحﺬف األوﱃ ﻋﲆ رأي األخفﺶ ،أو الثاﻧية)اﺳ ﹺ
ﺘقام( :ﹸتزاد الﺘاء للﺘعويﺾ ﻋﻦ األلف املحﺬوفة،
ﻋﲆ رأي اخلليل وﺳيﺒويﻪ ،فﺘصﲑ ﹾ
)اﺳ ﹺ
ﺘقامة( .
فﺘصﲑ ﹾ

وقد ذﻫب املحدثون  -يف ﻫﺬا املوﺿوع  -إﱃ القول بحﺬف ﻧصف الصامﺖ الواو
١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

أو الياء مﻦ دون إﻃالة الصاﺋﺖ بعدﻫا ألﻧﹼﻪ ﻃويل يف األﺻل ،فﲈ ﳛدث ﻋﻨدﻫم إﻋﻼل

باﳊﺬف ليﺲ ﻏﲑ ،قال الدكﺘور ﺷاﻫني» :وأ ﹼما ...ﺣالة املصدر )اﻹفعال واﻻﺳﺘفعال( مﻦ
ﻧفﺲ الفعل األﺟوف ،ف ﹸيقال :أقام إقواما ،واﺳﺘقام ﹺ
اﺳﺘقوا ﹰما .
ويﻈهر يف ﲢليل الصيﻐﺘني ﹼ
أن:

´ ´iqwaam < iqaam´ <qaamt

وكﺬلﻚ is�qwaam´ < is�qaam< ´is�qaamt

أي :ﹼ
أن الصورة الصوتية(waa<aa ) :

كﲈ ﳛدث يف كلمة )اﺳﺘﺒيان( املحولة إﱃ) :اﺳﺘﺒاﻧة( أن يصﺒﺢ.(65)«(yaa<aa):

أن ﹼ
وﻫو ما ذﻫب إليﻪ الدكﺘور ديزيرﻫسقال الﺬي ذكر ﹼ
»كل ما ﳛدث ﺻوت ﹰيا ﻫو ﺣﺬف

يﺘﻐﲑ يف ﺻوت الفعل ﳾء ،ثم ﹸتزاد الﺘاء يف آخره لﺘمييز الفعل ﻋﻦ اﻻﺳم -
الواو ،فﻼ ﹼ
ليميز بالصواﺋﺖ املكﺘوبة«).(66
املصدر ،وﻫﺬا يسﺒب الرﺳم الكﺘاﰊ القديم الﺬي ﱂ يكﻦ ﹼ

وقد ذﻫب الدكﺘور الﻨوري إﱃ ﹼ
أن السﺒب يف ﻫﺬا اﻹﻋﻼل ﻫو »وقوع الواو والياء يف

ﹰ
اﺳﺘثقاﻻ زاﺋدﹰ ا أ ﹼدى إﱃ ﺳقوﻃها وﻋدم
ومﺘلوة بحركة ﻃويلة ،فاﺳﺘثقلﺖ الواو
بداية مقﻄﻊ
ﹼ
ﻧﻈرا لكوﳖا يف األﺻل ﻃويلة ،اللهم ﹼإﻻ ما ﺣدث يف
الﺘعويﺾ ﻋﻨها بﺈﻃالة اﳊركة الﺘالية ،ﹰ

ﹼ
ولعل ذلﻚ
ﻫﺬه اﳊالة ﻋﻨد ما ﹸﺻوﺣب إﺳقاط الواو يف بعﺾ الﺒﻨﻰ بﺈﳊاق الﺘاء يف ﳖايﺘها،
يعود إﱃ اخلوف مﻦ ﺣدوث الﺘﺒاس بني بﻨية املصدر وبﻨية الفعل«).(67

أ ﹼما الدكﺘور الﺸواﻫﻨة فهو بعد أن ذكر ﻫﺸاﺷة ﺣجﺞ القدماء يف اﳊﺬف  -إذ قال:

»وﺣججهم يف اﳊﺬف ﻻ تعﺘمد ﻋﲆ قواﻋد ﺻوتية وإﻧﹼﲈ ﻋﲆ اﺳﺘﻨﺘاﺟات مﻨﻄقية«)- (68

ذكر ﹼ
ألﳖا ﺿعيفة ووقعﺖ
أن »ما ﻧﻼﺣﻈﻪ مﻦ الكﺘابة الصوتية ،إﺳقاط ﻧصف اﳊركة الواو ﹼ

ومﺘلوة بحركة ﻃويلة فزادت ﹰ
ثقﻼ فعمد الﻨاﻃﻖ إﱃ ﺣﺬفها ،وﲠﺬا اﳊﺬف
يف بداية مقﻄﻊ،
ﹼ

وتم زيادة الﺘاء خو ﹰفا مﻦ ﺣدوث الﺘﺒاس بني
تم إﻋادة تﺸكيل الﻨسيﺞ املقﻄعﻲ للﺒﻨية ،ﹼ
ﹼ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١
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ولعل الﻨاﻇر يف ﻫﺬا القول ﱂ يﺒﺬل ﺟهدﹰ ا ملعرفة أﻧﹼﻪ ﻧسﺞ ﻋﲆ مﻨوال
املصدر والفعل«) ،(69ﹼ

قول الدكﺘور الﻨوري املﺬكور آﻧ ﹰفا .

أ ﹼما الدكﺘور ﻋﺒد املقصود ،فقد اكﺘفﻰ بالقول باﳊﺬف ،وزيادة الﺘاء للﺘعويﺾ بني

اﻻﺳم ،والفعل مﻦ دون أدﻧﻰ إﺷارة إﱃ ﺳﺒب ذلﻚ اﳊﺬف).(70

فﺲ ما ﳛدث ﻫﻨا مﻦ إﻋﻼل  -ﻋﲆ ﻋادتﻪ  -بﻈاﻫرة
أ ﹼما الدكﺘور ﺣازم ﻋﲇ فقد ﹼ
اﻻﻧكﲈش ،فﺬكر ﹼ
أن الكلﲈت يف ﻫﺬا القسم مرت يف تﻄورﻫا بﺄربﻊ مراﺣل يف :الﺘصحيﺢ،
والﺘسكني ،واﻻﻧكﲈش ،والفﺘﺢ)،(71وذكر أﻧﹼﻪ »يمكﻦ توﺿيﺢ ﻫﺬه املراﺣل ...ﻋﲆ الﻨحو
اﻵيت:

ةإقومة إقامة
• إ ﹶق ﹶو ﹶمةإ ﹶق ﹾو ﹶم ﹶ

٣2

ةإﺳﺘقامة«). (72
ةإﺳﺘﹶق ﹺو ﹶم ﹾ
ةإﺳ ﹶﺘ ﹶق ﹾو ﹶم ﹾ
إﺳ ﹶﺘ ﹶق ﹶو ﹶم ﹾ
• ﹾ
أ ﹼما الدكﺘور ﺟواد كاﻇم ﻋﻨاد ،فقد ﻧﻈر إﱃ ما ﳛدث يف ﻫﺬه املصادر يف ﺿوء ﻧﻈرية

املزدوج ،فهو بعد أن ﹼبني موقفﻪ مﻦ مﺬﻫب القدماء ـ إذ قال «:ﹼ
إن قراءة ﺣديثة ملا ﺣدث

ﹰ
ﲢوﻻت يف ﻫﺬه الصورة ،ﻻ تﻨكر ﹼ
إﺳقاﻃا ،أو ﺣﺬ ﹰفا قد ﺣصل ،ﻏﲑ ﹼأﳖا ﻻ يمكﻦ أن
أن
مﻦ ﹼ

الﺘحول ،وﻫو وﺻف كان أﺳﲑ ﳏدﹼ دات
تقﺒل بالوﺻف الﺬي ﹸقدم يف املدوﻧة الﻨحوية هلﺬا
ﹼ
موﺟهات ﻻ مكان هلا يف دراﺳة لﻐوية ﺣديثة«) - (7٣ذكر ﹼ
)وـ ﹸـ( و
أو ﹼ
أن »املزدوج بصورة :ﹸ
و)وـ ﹶـ( ،و)ي ــﹺ( يمثﹼل كراﻫة ،فكان أن ختفف مﻨﻪ بﺈﺳقاط اجلزء األول
)ي ﹸــ( ،و)و ﹸــ(،
ﹶ
الﺒﻨية ،ﻫكﺬا:
)وـ ﹸـ( و )و ﹶـ ﹶـ( و )و ﹸــ( و )ي ــﹺ( ،واجلزء الثاين مﻦ )ي ﹸـ ﹸـ( مراﻋاة ألﺻل ﹼ
مﻦ ﹸ
•...إقوام = ء ــ ﹺ ق /و× ﹶـ ﹶـ م ...ترتﹼب ﻋﲆ ﻫﺬا اﻹﺳقاط مقاﻃﻊ ابﺘدأت بـ ...

)ﺣركة( ،وﻫﺬا يف العربية ﻻ يكون ،فكان أن ﹸﻧقلﺖ قاﻋدة املقﻄﻊ السابﻖ إﱃ املقﻄﻊ

ليﺘقوم ﲠا املقﻄﻊ ،ﻫكﺬا:
الﺘاﱄ ،ﹼ
)ﻋوض ﻋﻦ اجلزء الساقﻂ بالﺘاء(«).(7٤
• ...إقامة =ء ــ ﹺ  /ق ﹶـ ﹶـ  /م ﹶــ ة ﹼ
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وﺟدير بالﺬكر ﹼ
أن الدكﺘور ﺟواد يقول بعد اﳊﺬف بﻨقل الصوت الصامﺖ وليﺲ

الصاﺋﺖ ،قال» :وﻫكﺬا ﻧرى أن الﺘقا ﹰء للساكﻨني ﱂ ﳛدث ،ﹰ
وﻧقﻼ للحركة ﱂ ﳛصل ،بل
الﺬي ﺣدث ﻫو ﻧقل للصامﺖ«).(75

وك ﹼﻨا ذﻫﺒﻨا يف ﻏﲑ ﻫﺬه الدراﺳة إﱃ أﻧﹼﻪ »يمكﻦ القول:
إقوام إقامة ء ــ ﹺ ق  /و ﹶـ ﹶـ  /م ﹶــ

ﹼ
املصوت الﻄويل  /ﹶـ ﹶـ  /مﻊ القاﻋدة الثاﻧية
ويﺸكل
تسقﻂ قاﻋدة املقﻄﻊ الثاين  /و/
ﹼ

ﹰ
مفﺘوﺣا ويعاد تﺸكيل املصدر ﻋﲆ الﻨحو اﻵيت:
ﻃويﻼ
مقﻄعا
األول  /ف/
ﹰ
ﹰ
للمقﻄﻊ ﹼ
ء ــ ﹺ  /ق ﹶـ ﹶـ  /م ﹶــ  +ـــة«).(76

ﻏﲑ أﻧﹼﻨا ﻧرى ﻫﻨا  -مﻦ خﻼل املواءمة بني مقوﻻت القدماء ومعﻄيات الدرس الصويت

اﳊديث  -ﹼ
أن الﺬي ﺣدث يف املصدر الﺬي ﻋﲆ )إ ﹾفعال ،واﺳﺘفعال( اﻵيت:

• )إ ﹾقوام( /:ء ــ ﹺ ق  /و ﹶـ ﹶـ م  /ﹸتﻨقل ﺣركة العني إﱃ الساكﻦ الصحيﺢ قﺒلها ،فﺘصﲑ
)إقاوم( /:ء ــ ﹺ  /ق ﹶـ ﹶـ و م  /تﻨﺘهﻲ الصيﻐة بمقﻄﻊ مﺘﲈ ﹼد وﻫو مقﻄﻊ مسﺘثقل ،ومﴩوط
ﹾ

األول،
وقوﻋﻪ يف الوقف أو ﻋدم اﻹﻋراب ،فيﺘﺨلﺺ الﻨاﻃﻖ مﻦ ﻫﺬا املقﻄﻊ بحﺬف الساكﻦ ﹼ

فيﺘحول املقﻄﻊ املﺘﲈ ﹼد )ص ح ح ص ص( إﱃ مقﻄﻊ مديد)ص ح ح ص( ،فيصﲑ)إقام(/:
ﹼ
ء ــ ﹺ  /ق ﹶـ ﹶـ م  /ﹸتزاد الﺘاء للﺘعويﺾ ﻋﻦ املحﺬوف ،وللﺘﺨ ﹼلﺺ مﻦ املقﻄﻊ املديد بﺘحويلﻪ

إﱃ مقﻄعني أوهلﲈ :ﻃويل مفﺘوح )ص ح ح( ،واﻵخر :ﻃويل مﻐلﻖ )ص ح ص( ،فﺘصﲑ
)إقا ﹶمة(/:ء ــ ﹺ  /ق ﹶـ ﹶـ  /م ــ ة /.

)اﺳ ﹺ
ﺘقوام( /:ء ــ ﹺ س  /ت ــ ﹺ ق  /و ﹶـ ﹶـ م  /ﹸتﻨقل ﺣركة العني إﱃ الساكﻦ الصحيﺢ
• ﹾ
)إﺳ ﹺ
ﺘقاوم(/ :ء ــ ﹺ س  /ت ــ ﹺ  /ق ﹶـ ﹶـ و م  /تﻨﺘهﻲ الصيﻐة بمقﻄﻊ مﺘﲈ ﹼد،
قﺒلها ،فﺘصﲑ ﹾ

وﻫو مقﻄﻊ مسﺘثقل ،ومﴩوط وقوﻋﻪ يف الوقف وﻋدم اﻹﻋراب مثلﲈ أﺳلفﻨا ،فيﺘﺨلﺺ

فيﺘحول املقﻄﻊ املﺘﲈ ﹼد )ص ح ح ص ص(
األول،
الﻨاﻃﻖ مﻦ ﻫﺬا املقﻄﻊ بحﺬف الساكﻦ ﹼ
ﹼ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١

٣٣

)اﺳ ﹺ
ﺘقام( /:ء ــ ﹺ س  /ت ــ ﹺ  /ق ﹶـ ﹶـ م  /تزاد الﺘاء
إﱃ مقﻄﻊ مديد )ص ح ح ص( ،فيصﲑ ﹾ

للﺘعويﺾ ﻋﻦ املحﺬوف ،وللﺘﺨ ﹼلﺺ مﻦ املقﻄﻊ املديد بﺘحويلﻪ إﱃ مقﻄعني ﹼأوهلﲈ ﻃويل
)اﺳ ﹺ
ﺘقامة( /:ء ــ ﹺ س  /ت
مفﺘوح )ص ح ح( ،واﻵخر :ﻃويل مﻐلﻖ )ص ح ص( ،فﺘصﲑ ﹾ
ــ ﹺ  /ق ﹶـ ﹶـ  /م ﹶــ ة/.

 )٥إذا ﻛاﻧﺖ الواو أو الﻴاء ﻋﻴنﹰاالﺳم يﺸبﻪ اﳌﻀارع يف وزﻧﻪ دون زيادﺗﻪ ،أو زيادﺗﻪ دون وزﻧﻪ:
أيﻀا يف املﺘﻦ الﴫيف العرﰊ ﹼ
وﻧجد ﹰ
أن مﻦ املواﺿﻊ الﺘﻲ ﳚﺘمﻊ فيها أكثر مﻦ إﻋﻼل ،وﻫو

أن تكون الواو أو الياء ﻋيﻨﹰا ﻻﺳم يﺸﺒﻪ املﻀارع يف وزﻧﻪ دون زيادتﻪ ،أو زيادتﻪ دون وزﻧﻪ)،(77

قول ابﻦ ﺟﻨﻲ» :اﻋلم ﹼ
أن ﲨيﻊ األﺳﲈء اجلارية ﻋﲆ األفعال املعﺘ ﹼلة العيﻨات ﳚب إﻋﻼهلا،
بﺘسكني الواو والياء مﻨها وﻧقل ﺣركﺘهﲈ إﱃ ما قﺒلهﲈ ،ﻻ فصل بني األﺳﲈء يف ﻫﺬا واألفعال،

ألﳖا ك ﹼلها ﺟارية ﻋﲆ األفعال،
وأﺳﲈء الفاﻋلني يف ﻫﺬا واملفعولني والﻈروف واملصادر ﺳواء ،ﹼ

٣٤

فيجب إﻋﻼهلا ﻻﻋﺘﻼل أفعاهلا«) (78و ﹸيقصد باألﺳﲈء واجلارية ﻋﲆ األفعال »األﺳﲈء املﺄخوذة
مﻦ األفعال ،وكاﻧﺖ ﻋﲆ مثال الفعال وزيادﲥا ليسﺖ مﻦ زواﺋد األفعال« .
)(79

ﱪد  -ﻋﲆ ما اقرتﺿﻪ ﹼ
ﺟل اللﻐويني العرب  -قيدﹰ ا آخر ،قال  -بعد أن ذكر
وقد زاد امل ﹼ

رأﳞم » :-الﻨحو ﹼيون الﺒﴫ ﹼيون يرون ﻫﺬا ﺟار ﹰيا يف ﹼ
كل ما كان ﻋﲆ ﻫﺬا الوزن الﺬي أﺻفﻪ

مصادر فﺘجرى ﻋﲆ أفعاهلا ،أو تكون
لﻚ .ولسﺖ أراه كﺬلﻚ ،ﹼإﻻ أن تكون ﻫﺬه األﺳﲈء
ﹶ
أﺳﲈ ﹰء ألزمﻨة الفعل ،أو ألمكﻨﺘﻪ الدالة ﻋﲆ الفعل«).(80

فصل ابﻦ ﻋصفور القول يف ﻫﺬا اﻹﻋﻼل قال» :وإن كان خمال ﹰفا يف ﺟﻨﺲ الزيادة
وقد ﹼ
فﺈﻧﹼﻪ ﹸي ﹼ
عل إﻋﻼل الفعل الﺬي يكون ﻋﲆ وفقﻪ يف اﳊركات وﻋدد اﳊروف ،ألﻧﹼﻪ قد ﹸأمﻦ

الﺘﺒاﺳﻪ بالفعل ،فﺘقول يف ) ﹶم ﹾف ﹶعل( مﻦ القول والقيام ) :ﹶم ﹲ
قام( .واألﺻل ) ﹶم ﹾق ﹶو ﹲل(
قال( و ) ﹶم ﹲ
اف( .وكﺬلﻚ ) ﹶم ﹾف ﹺع ﹶل ﹲة( مﻦ الﺒيﻊ تقول فيها ) ﹶم ﹺ
و ) ﹶم ﹾق ﹶو ﹲم( ،فﺄﻋللﺘهﲈ كﲈ أﻋللﺖ) ﹶﳜ ﹸ
ﺒيع ﹲة(

فﺘﻨقل الكسة مﻦ ﺣرف الع ﹼلة إﱃ الساكﻦ قﺒلﻪ ،كﲈ فعلﺖ ذلﻚ يف ﻧﻈﲑه مﻦ الفعل وﻫو
الﻀمة
) ﹶيﺒيﹺ ﹸﻊ( وكﺬلﻚ تقول يف ) ﹶم ﹾف ﹸع ﹶل ﹴة( مﻦ الﺒيﻊ ،ﻋﲆ مﺬﻫب ﺳيﺒويﻪ ،ألﻧﹼﻚ إذا ﻧقلﺖ
ﹼ
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ﺿمة قريﺒة مﻦ الﻄرف فعﲆ مﺬﻫب
مﻦ الياء إﱃ الساكﻦ قﺒلها ﺟاءت الياء ﺳاكﻨة بعد ﹼ

لﺘصﺢ الياء .وﻋﲆ مﺬﻫب األخفﺶ تقلب الياء واو ﹰا ألﻧﻪ مفرد،
الﻀمة كسة
ﺳيﺒويﻪ ﹸتقلب
ﹼ
ﹼ
وﻻ تقلب الﻀمة ﻋﻨده كسة لﺘصحﺢ الياء :ﻻ يف اجلمﻊ ،فﺘقول ﻋﲆ مﺬﻫﺒﻪ ) ﹶم ﹸﺒ ﹲ
وﻋة(«).(81
وبيان ذلﻚ ﴏف ﹰيا:

• ﹶم ﹾف ﹶعل ) ﹶم ﹾق ﹶول( :ﹸتﻨقل ﺣركة الواو  -الفﺘحة  -إﱃ الساكﻦ الصحيﺢ قﺒلها  -القاف  -فﺘصﲑ:

لﺘحركها يف األﺻل واﻧفﺘاح ما قﺒلها اﻵن فﺘصﲑ ) :ﹶمقال( .
• ) ﹶم ﹶق ﹾول( :ﹸتقلب الواو أل ﹰفا ﹼ
• ﹶم ﹾف ﹺع ﹶلة ) ﹶم ﹾﺒ ﹺيعة( :ﹸتﻨقل ﺣركة الياء  -الكسة  -إﱃ الساكﻦ الصحيﺢ قﺒلها  -الﺒاء  -فﺘصﲑ ):ﹶمﺒيﹺعﻪ( .
الﻀمة  -إﱃ الساكﻦ الصحيﺢ قﺒلها  -الﺒاء  -فﺘصﲑ:
)مﺒ ﹸي ﹶعة( :ﹸتﻨقل ﺣركة الياء -
ﹼ
• ﹶم ﹾف ﹸع ﹶلة ﹾ

) ﹶم ﹸﺒ ﹾي ﹶعة( :ﺟاءت الياء ﺳاكﻨة بعد ﺿمة فﺘقلب الﻀمة كسة لﺘصﺢ الياء ﻋﲆ مﺬﻫب ﺳيﺒويﻪ
واوا ﻋﲆ مﺬﻫب األخفﺶ فﺘصﲑ ) ﹶم ﹸﺒ ﹾو ﹶﻋة( .
فﺘصﲑ ):ﹶم ﹾﺒيعة( ،أو ﹸتقلب الياء ﹰ

ﲑا إذ ﹼ
ﹼ
إن الصيﻐة تﺸﺘمل ﻋﲆ إﻋﻼل
إن ما ﳛدث يف اﳊالة  -الصيﻐة  -الثاﻧية ﻻ يعﻨيﻨا كث ﹰ

واﺣد .وﻫو الﻨقل .أ ﹼما الثالثة واألوﱃ فهﲈ مدار بحثﻨا .

ومثلﲈ اﺳﺘﺒعدﻧا اﳊالة الثاﻧية  -الصيﻐة  -فﻨحﻦ ﻧسﺘﺒعد اﳊالة الثاﻧية مﻦ ﺣاﻻت اﻻﺳم

اجلاري ﻋﲆ الفعل وﻫﻲ اﳊالة الﺘﻲ يكون فيها اﻻﺳم مﺸا ﹰﲠا للفعل يف زيادتﻪ دون وزﻧﻪ،

ألﳖا ﺣالة افرتاﺿية ﱂ ﲡد مكاﳖا يف الواقﻊ اللﻐوي .
ﹼ

و ﹸيزاد ﻋﲆ ما ذكره ابﻦ ﻋصفور ما ذكره ابﻦ ﺟﻨﻲ مﻦ قﺒل ،قال» :فاﺳم الفاﻋل ﹸ ﹺ
)خم ﹾي ﹲف،
ﳜ ﹾي ﹸف ،و ﹸي ﹺق ﹸ
ﺒني( فقد ﺟريا ﳎرى) ﹸ ﹺ
وم ﹺ ﹲ
يل(«).(82
ﹸ
وبياﻧﻪ ﴏف ﹰيا ﹰ
أيﻀا:
• ﹸم ﹾف ﹺعل) ﹸ ﹾخم ﹺوف( :ﹸتﻨقل ﺣركة الواو  -الكسة  -إﱃ الساكﻦ الصحيﺢ قﺒلها ،فﺘصﲑ:

ﹸﹺ
)خم ﹾوف( :وقعﺖ الواو ﺳاكﻨة بعد كسة ف ﹸﺘقلب يا ﹰء فﺘصﲑ:
ﹸ
)خميف( .

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١
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وﻧرى  -يف ﺿوء ﹼ
كل ﻫﺬه املعﻄيات وما ورد يف املواﺿﻊ السابقة مﻦ ﻫﺬه الدراﺳة  -ﹼ
أن

اﻹﻋﻼل يف ﻫﺬه األمثلة ﻧاتﺞ ﻋﻦ أمر ﻃاملا ﹼ
ﺷكل مسﺘلز ﹰما مﻦ مسﺘلزمات العقل العرﰊ وﻫو

قر يف ﻋقل الﻨاﻃﻖ العرﰊ ﺿعف الواو
اﳊمل ﻋﲆ السابﻖ  -الﺘﴫيف السابﻖ  -فﺒعد أن ﹼ

تﻐﲑﳘا وﻋدم ثﺒاﲥﲈ يف األفعال  -تعامل مﻊ ﻫﺬيﻦ الصوتني
والياء  -بعدما رآه مﻦ كثرة ﹼ

قار يف ﻋقلﻪ ،فعمد إﱃ
ﺸم فيها راﺋحة الفعل بموﺟب ما ﻫو ﹼ
ﻋﻨد ورودﳘا يف األﺳﲈء الﺘﻲ ﹸت ﹼ

إﻋﻼل ﻫﺬيﻦ الصوتني .

أ ﹼما ﻋﻦ آلية ﻫﺬا اﻹﻋﻼل وتداﻋياتﻪ فلعلﻪ يﺘﺒني يف الﺘمثيل الصويت هلﺬه األمثلة اﻵتية:

• ﹶم ﹾف ﹶعل ) ﹶم ﹾق ﹶول( /:م ﹶــ ق  /و ﹶــ ل  ) /ﹶم ﹶق ﹾول( /:م ﹶــ  /ق ﹶــ و ل /
•) ﹶمقل( /:م ﹶــ  /ق ﹶــ ل ) /ﹶمقال( /:م ﹶــ  /ق ﹶــ ل /.

٣6

•م ﹾف ﹶعل) ﹸ ﹾخم ﹶوف( /:م ﹸــ خ  /و ﹶــ ف)  /ﹸ ﹶخم ﹾوف( /:م ﹸــ  /خ ﹶــ و ف /
ﹸ
ﹸﹶ
•)خمف( /:م ﹸــ  /خ ﹶــ ف)  /ﹸ ﹶخماف( /:م ﹸــ  /خ ﹶـ ﹶـ ف /.

• ﹶم ﹾف ﹸع ﹶلة ) ﹶم ﹾﺒ ﹸي ﹶعة( / :م ﹶــ ب  /ي ﹸــ  /ع ﹶــ ة  ) /ﹶم ﹸﺒ ﹾي ﹶعة( /:م ﹶــ  /ب ﹸــ ي /ع ﹶــ ة/
•) ﹶمﺒيﹺ ﹶعة( /:م ﹶــ  /ب ــ ﹺ  /ع ﹶــ ة  ،/أو ) ﹶم ﹸﺒوﻋة( /:م ﹶــ  /ب ﹸـ ﹸـ  /ع ﹶــ ة/.
أو )• :ﹶم ﹸﺒـ ﹾي ﹶعة( /:م ﹶــ  /بـ ﹸــ ــ ي  /ع ﹶــ ة /
•) ﹶمﺒـ ﹺ ﹾي ﹶعة( /:م ﹶــ  /بـ ــ ﹺ ي  /ع ﹶــ ة  ) /ﹶمﺒيعة( /:م ﹶــ  /ب ــ ﹺ  /ع ﹶــ ة /.

وﻋة( /:م ﹶــ  /ب ﹸـ ﹸـ  /ع ﹶــ ة/.
•) ﹶم ﹸﺒـ وﻋة( /:م ﹶــ  /بـ ﹸــ و  /ع ﹶــ ة  ) /ﹶم ﹸﺒ ﹶ
ولﻌ ﹼﻠنا يف ﻫﺬه اﻷﻣﺜﻠة أﻣام ﺗﻔسﲑات ثﻼثة:

)م ﹾف ﹶعل( ،إذ يﺘو ﹼلد يف ﻫﺬه األمثلة بعد ﻧقل ﺣركة ﻧصف
ﹼأوﳍا :ويﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ ) ﹶم ﹾف ﹶعل( و ﹸ

الصامﺖ  -الواو أو الياء  -مقﻄﻊ مزيد )ص ح ص ص( وﻫو مقﻄﻊ قليل الﺸيوع يف العربية
وﻻ يرد ﹼإﻻ يف أواخر الكلﲈت وﺣني الوقف ،فللﺘﺨ ﹼلﺺ مﻦ ﻫﺬا املقﻄﻊ ﹸﲢﺬف الواو أو الياء
ما يﺆ ﹼدي إﱃ ﺣدوث خلل يف الﺘوازن الصويت ؛ لﺬلﻚ ﹸيصار إﱃ تﻄويل اﳊركة القصﲑة -
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الفﺘحة  -السابقة ﻹﻋادة الﺘوازن الصويت .
وثاﻧﻴﻬا :ويﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ ) ﹶم ﹾف ﹸع ﹶلة( ،إذ يﺘو ﹼلد يف ﻫﺬه األمثلة بعد ﻧقل ﺣركة ﻧصف الصامﺖ  -الياء  -ﻧسيﺞ

ﺻويت مسﺘكره يف العربية وﻫو املزدوج اهلابﻂ )ي( ،فيعمل الﻨاﻃﻖ ﻋﲆ الﺘﺨ ﹼلﺺ مﻦ ﻫﺬا املزدوج املسﺘكره

الﻀمة  -إﱃ ﺣركة مﻦ ﺟﻨﺲ قاﻋدتﻪ  -الياء  -ﹼ
لﺘﺸكﻼ ﺣركة ﻃويلة  -كسة -
بقلب ﹼقمﺘﻪ اﳊركة القصﲑة  -ﹼ
والﻨاﻃﻖ بﺬلﻚ يلمﺢ األﺻل الياﺋﻲ للكلمة.

وثالﺜﻬا :ويﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﹼ
كل ﻫﺬه األمثلة  -ولع ﹼلﻪ يﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ معﻈم أمثلة اﻹﻋﻼل بالﻨقل  -ومفاده ﹼأن الﻨاﻃﻖ

العرﰊ اﻋﺘاد ﻋﲆ وﺟود املدﹼ ة الﻄويلة  -اﳊركة الﻄويلة  -يف وﺳﻂ ما ﲪلﺖ ﻋليﻪ ﻫﺬه األمثلة وﻫو الفعل،

ومل ﹼا كان الﻨاﻃﻖ يف إﻋﻼلﻪ هلﺬه األمثلة ﹰ
ﺣامﻼ هلا ﻋﲆ أفعاهلا املع ﹼلة ؛ كاﻧﺖ السليقة ﲢ ﹼﺘم ﻋليﻪ وﺟود ﻫﺬه املدﹼ ة.
وقد ذﻫب الدكﺘور ﻋﺒد الصﺒور ﺷاﻫني إﱃ ﹼأن ما ﺣدث يف ﻫﺬه األمثلة إﻧﹼﲈ ﻫو إﻋﻼل باﳊﺬف ،وذكر أﻧﹼﻨا

لو »خلصﻨا ﻫﺬا الﺘحليل ك ﹼلﻪ ﻻﻧﺘهﻰ إﱃ الصور اﻵتية ،ﺣيث ﲡﺘمﻊ واو و ﺣركة ،أو ياء و ﺣركة ـ قصﲑة يف
اﳊالﺘني ،فﺘسقﻂ الواو أو الياء ،وتﻄول اﳊركة بعدﻫا:

wu<uuyi< ii

wa aa ya < aa
wi< ii

).(8٣

وﻫو بﺬلﻚ قد ﲨﻊ قواﻋد الﻨقل ك ﹼلها يف ﻫﺬا الﺘفسﲑ ،وذكر ﹼ
أن »اللﻐة تكره تﺘابﻊ

أﺻوات اللني يف ﺻورة ﺣركة ثﻨاﺋية ﻋﲆ ﻫﺬا الﻨحو الثقيل ،فﺘهرب مﻨﻪ إﱃ توﺣيد اﳊركة

ﺿمة ،ﻃويلة .ﻫﺬا مﻦ الﻨاﺣية الصوتية .وأ ﹼما مﻦ الﻨاﺣية املقﻄعية
لﺘصﺒﺢ فﺘحة أو كسة ،أو ﹼ

ﹼ
يﺘكون يف ﺣالة اﳊركة الثﻨاﺋية مﻦ ﺣركات فقﻂ ،وﻫو ما ﻻ يﺘفﻖ مﻊ
فﺈن املقﻄﻊ العرﰊ ﹼ
خصاﺋﺺ الﻨسيﺞ املقﻄعﻲ العرﰊ ،فكان إﺳقاط الواو أو الياء ﺳﺒ ﹰﺒا يف إﳊاق اﳊركة
الﻄويلة املﺘﺨلفة ﻋﻨﻪ باﻋﺘﺒارﻫا ﺣركة فاء الكلمة ،وﺟزء ﹰا مﻦ املقﻄﻊ الﻄويل«).(8٤

أن ﹼ
»كل ما ﳛدث ﻫو ﹼ
أ ﹼما الدكﺘور دزيرﻫسقال فقد ذكر ﹼ
أن الواو واﳊركة ،أو الياء

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١
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وﻋوض
واﳊركة ،اﺟﺘمعﺘا  -واﳊركة قصﲑة  -وما قﺒلها ﺳاكﻦ ،فسقﻄﺖ الواو أو الياء ،ﹼ
مﻨها بحركة قصﲑة فﻄالﺖ اﳊركة ﻧفسها«) (85وﻫو بﺬلﻚ ﻻ ﳜﺘلف ﹼ
ﻋﲈ ذﻫب إليﻪ الدكﺘور

ﻋﺒد الصﺒور ﺷاﻫني مﻦ القول باﳊﺬف .

فﺲ ذلﻚ كعادتﻪ ﹼ
تﻄورﻫا بﺄربﻊ
مرت يف ﹼ
أ ﹼما الدكﺘور ﺣازم ﻋﲇ فقد ﹼ
بﺄن ﻫﺬه األمثلة قد ﹼ

تﻄور ﻫﺬه الكلﲈت ﻫﻲ:
مراﺣل ،قال» :ومراﺣل ﹼ
 .1مرﺣلة الﺘصحيﺢ .

 .2مرﺣلة الﺘسكني .

 .٣مرﺣلة اﻻﻧكﲈش.
 .٤مرﺣلة الفﺘﺢ .
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ويمكﻦ توﺿيﺢ املراﺣل السابقة ﻋﲆ بعﺾ الكلﲈت السابقة ،وذلﻚ ﻋﲆ الﻨحو اﻵيت:
ﹶقو ﹲم ﹶمقام .(86)«makawamunmakawmunmakômmakâm
ﹶم ﹶق ﹶو ﹲم ﹶم ﹶق ﹾو ﹲﳑ ﹶ

أ ﹼما الدكﺘور ﻋﺒد املقصود ﳏمد ﻋﺒد املقصود ،فهو ﱂ ﳜﺘلف ﹼ
ﻋﲈ ذﻫب إليﻪ ﺳابقوه،
يم( :اﺟﺘمعﺖ الواو والفﺘحة يف أوﻻﳘا
فقال» :الكلمﺘان ) ﹶمقام ،ﹸم ﹺقيم( .أﺻلهﲈ ) ﹶم ﹾق ﹶوم ،ﹸم ﹾق ﹺ
فحﺬفﺖ الواو والياء
والياء والكسة يف الثاين  -واﳊركة الﺘﻲ ﻫﻲ الفﺘحة والكسة قصﲑة  -ﹸ

فعوض ﻋﻦ ذلﻚ بﺘﻄويلهﲈ ،فاﺳﺘقامﺖ الكلمﺘان وﺻارت ﹼ
كل
فيهﲈ فقﴫت الكلمﺘان ،ﹼ

مﻨهﲈ ثﻼثية املقاﻃﻊ«).(87

ﻧﺺ ﻋﲆ ﹼ
أن ما ﳛصل ﻫوإﺳقاط
أ ﹼما الدكﺘور ﺟواد كاﻇم ﻋﻨاد ،فلم يكﻦ خمال ﹰفا هلم إذ ﹼ

بقمة
للجزء ﹼ
األول مﻦ املزدوج يف ﻫﺬه الصور »ترتﹼب ﻋﲆ ﻫﺬا اﻹﺳقاط مقﻄﻊ يﺒدأ ﹼ

ليﺘقوم ﲠا ...ﹸﻋ ﹼوض
)ﺣركة( ،فكان أن ﹸﻧقلﺖ قاﻋدة املقﻄﻊ السابﻖ الثاﻧية ،إﱃ ﻫﺬا املقﻄﻊ ؛ ﹼ
بقمة املقﻄﻊ الثاين«).(88
اجلزء الساقﻂ مﻦ املزدوج بﺈﻃالة زمﻦ الﻨﻄﻖ ﹼ
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رأي الكاﺗب يف ﺣﻘﻴﻘتﻪ

ﹼ
لعل القارئ املﺘﺄمل فيﲈ ورد يف ﻫﺬه الدراﺳة يصاب باﳊﲑة؛ ﹼ
ألن ما ﹸﻧقل مﻦ ﻧصوص،

وما ﹸذكر مﻦ تفسﲑات ،وما ﹸروي مﻦ رؤى  -ﺳواء أكاﻧﺖ يف امﺘﻨاع اﺟﺘﲈع أكثر مﻦ إﻋﻼل

أم يف وﺻف ما يوﺟد مﻦ تفسﲑ يف بعﺾ الصيﻎ بﺄﻧﹼﻪ قد تواﱃ فيﻪ أكثر مﻦ إﻋﻼل  -ﹸتثﺒﺖ

ثم برزت اﳊاﺟة إﱃ إبداء رأيﻨا فيﻪ ،وﻫﻨا تكمﻦ
وتدﻋم ﹼ
بقوة اجلاﻧب الﺬي وردت فيﻪ ،ومﻦ ﹼ

أﳘية ﻫﺬه الدراﺳة.
ﹼ

ﹼ
إن ﻫﺬا الﺘﻀا ﹼد اﳊكمﻲ يف األد ﹼلة املﻨقولة لكﻼ اجلاﻧﺒني ﻫو مﻨﺸﺄ اﻹﳞام والﺘعمية يف

القول بﺈثﺒات أﺣد اجلاﻧﺒني أو ﻧفيﻪ ،وﻧفﻲ اجلاﻧب اﻵخر أو إثﺒاتﻪ .ﻏﲑ ﹼ
أن املد ﹼقﻖ يف ﻫﺬه
األد ﹼلة املﺬكورة آﻧ ﹰفا ﳚدﻫا متﺘاز بميزة ﹸتعيد األمل هلﺬا املد ﹼقﻖ بالوقوف ﻋﲆ أرض ﹸﺻلﺒة،

وﻫﺬه امليزة ﻫﻲ ﹼأﳖا  -أي ﻫﺬه األد ﹼلة  -ﱂ تكﻦ مﺘﻀا ﹼدة يف موﺿوﻋها؛ بﺘعﺒﲑ آخر ﹼ
أن ﻫﺬا
الﺘﻀا ﹼد اﳊكمﻲ كان يف موﺿوﻋات خمﺘلفة وﱂ يرد اﻹثﺒات والﻨفﻲ للحكم الواﺣد يف

ثم يمكﻨﻨا إثﺒات كﻼ اﳊكمني املﺘﻀا ﹼديﻦ مﻦ دون ﲡريم أي موﺿوع
موﺿوع واﺣد .ومﻦ ﹼ
مﻦ املوﺿوﻋات الﺘﻲ تزاﺣم ﻋليها ﻫﺬان اﳊكﲈن.

وﻧجد ﻋﻨد القدماء مﻦ يﻀﻊ ﳏدﹼ ﹰدا لثﺒوت اﳊكم الﺬي يﺬكره ليوﺣﻲ بفعلﻪ ﻫﺬا أﻧﹼﻪ قد

تﻨﺒﻪ ﻋﲆ ما ذكرﻧاه آﻧ ﹰفا ،ومﻦ ﻫﺆﻻء العلﲈء ابﻦ مالﻚ الﺬي قال» :تواﱄ إﻋﻼلني إﺟحاف
ﹼ

فيﻨﺒﻐﻲ أن ﹸﳚﺘﻨب ﻋﲆ اﻹﻃﻼق فاﺳﺘمر اﺟﺘﻨابﻪ إذا كان اﻹﻋﻼل مﺘف ﹰقا كﲈ يكون يف اهلوى.
واﻏﺘفر تواليهﲈ ﻧحو :ماء أﺻلﻪ موه ﹸفﺄبدلﺖ الواو أل ﹰفا ،واهلاء ﳘزة وﻫﺬا ﻻ ﹼ
يﻄرد .واﻏﺘفر

باﻃراد يف ﻧحو :ﹴ
تواليهﲈ ﹼ
ﺷاء اﺳم فاﻋل مﻦ ﺷا ﹶء وأﺻلﻪ ﺷاوئ ﹸفﺄﻋلﺖ ﻋيﻨﻪ بﺈبداهلا ﳘزة
ثم ﹸأبدلﺖ اهلمزة الثاﻧية يا ﹰء لوقوﻋها ﻃر ﹰفا بعد ﳘزة .واﻏﺘفر تواليهﲈ ﹰ
أيﻀا
كﲈ ﹸفعل بقاﺋم ،ﹼ
لﻼخﺘﻼف يف ﻧحو ترى ،ﹼ
فحﺬفﺖ اهلمزة وقلﺒﺖ الياء أل ﹰفا .وأمثال ذلﻚ
ألن أﺻلﻪ ترأى ﹸ
كثﲑة«) .(89فهو بعد أن ذكر ﺳﺒب امﺘﻨاع تواﱄ أكثر مﻦ إﻋﻼل  -إذ وﺻفﻪ بﺄﻧﹼﻪ إﺟحاف

مر بﻨا ذلﻚ) -(90ذكر أﻧﹼﻪ قد ﹸيﻐﺘفر ﻫﺬا
وﻫو بعﺾ ما ﻋ ﹼلل بﻪ ﺳيﺒويﻪ ﻫﺬا اﻻمﺘﻨاع ،وقد ﹼ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١
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ﹺ
الﺘواﱄ لسﺒب ﺣدﹼ ده باخﺘﻼف الع ﹼلﺘني ،فقد كان يﴩح قولﻪ :ﹺ
خﺘﻼف الع ﹼلﺘني اﻏﺘفرا
»وﻻ
يف ﹺ
املاء والﺸاﺋﻲ و ﹸترا«).(91
ﻏﲑ ﹼ
ﻧﺺ الﴩح ويف ﻋجز بيﺖ الكافية الﺸافية ذكر
أن كﻼمﻪ ﹸملﺒﺲ ﺷيﺌﹰا ما ،فهو يف ﹼ

أمثلة ﹸيسﺘفاد مﻨها أمران:

ﹴ
أﺣدﳘا :أﻧﹼﻪ مثﹼل بـ ﹴ
وﺷاء ،وترى( ،واﻹﻋﻼل يف ﻫﺬه األمثلة ك ﹼلها قد ﻧﺘﺞ يف
)ماء،

الكلمة الواﺣدة ﻋﻦ ﻋ ﹼلﺘني  -ﻹﻋﻼل ﹼ
كل ﺻوت ﻋ ﹼلة ختﺘلف ﻋﻦ ﻋ ﹼلة إﻋﻼل الثاين  -وﻫﺬا
ﻧقرر أﻧﹼﻪ أراد أن يقول ﹼ
إن ﺳﺒب ﻏفران تواﱄ أكثر مﻦ إﻋﻼل ﻫو ﻻخﺘﻼف ﻋ ﹼلة إﺟراء
ﳚعلﻨا ﹼ

ﹼ
كل إﻋﻼل ﻋﻦ ﻋ ﹼلة إﺟراء اﻹﻋﻼل اﻵخر.

أوﻫم ﹼ
بﺄن املراد قد يكون ﻧوع اﻹﻋﻼل  -قلب ،ﻧقل،
وثاﻧيهﲈ :أﻧﹼﻪ بﺘمثيلﻪ بـ )ترى(
ﹶ

٤0

ﺣﺬف  -إذ ﹼ
إن اﻹﻋﻼل اﳊاﺻل يف ﻫﺬا املثال ﻋﲆ خﻼف املثالني السابقني لﻪ إذ تواﱃ فيهﲈ

إﻋﻼﻻن بالقلب ـ ﻫو إﻋﻼل باﳊﺬف واﻻه إﻋﻼل بالقلب.

وﻫو يف ﺻدر بيﺖ الكافية الﺸافية ذكر ﹼ
أن السﺒب ﻫو اخﺘﻼف الع ﹼلﺘني ،وﻫو ﹸملﺒﺲ

ﹰ
أيﻀا ؛ إذ توﺣﻲ ﻫﺬه اللفﻈة  -الع ﹼلﺘني  -بﺄمريﻦ:

أﺣدﳘا :أﻧﹼﻪ أراد بالع ﹼلﺘني ﻋ ﹼلﺘﻲ اﻹﻋﻼلني اﳊاﺻلني يف الكلمة ،وﻫﺬا ما أثﺒﺘﻪ وأﴍﻧا

إليﻪ فيﲈ مثﹼل بﻪ مﻦ األمثلة.

وثاﻧيهﲈ :أﻧﹼﻪ أراد بـ )الع ﹼلﺘني( ﺻويت الع ﹼلة ؛ أي ﹼ
إن ﺻويت الع ﹼلة املﺘواليني يف الكلمة

معا ،وﻻ يﺸفﻊ لﻪ الﺘمثيل  -إذ إﻧﹼﻪ مثﹼل بﺄلفاظ كان أﺣد
الواﺣدة إذا اخﺘلفا ﺟاز إﻋﻼهلﲈ ﹰ

أﺻواﲥا املعﺘ ﹼلة ﻫو اهلمزة  -ﹼ
ألن اهلمزة كحكم أﺻوات الع ﹼلة ؛ فهﻲ ملحقة ﲠا ،وﻫﻲ
كﺄﺻوات الع ﹼلة  -ﻋﻨد القدماء يف ﹼ
أقل تقدير  -مﻦ الﻨاﺣية السياقية.

ومﻦ ﻫﺆﻻء العلﲈء اخلﴬي )ت 1287ﻫـ( مﻦ املﺘﺄخريﻦ الﺬي ذكر يف ﺣاﺷيﺘﻪ ﻋﲆ
١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

قول ابﻦ ﻋقيل :ﹼ
»لﺌﻼ يﺘواﱃ إﻋﻼﻻن«) ،(92قال» :أي بﻼ فصلﹴ بيﻨهﲈ وﻫو مﻨوع ﻹﺟحافﻪ،
أ ﹼما مﻊ الفاﺻل فجاﺋز ،ﻧحو :يفون إذ أﺻلﻪ يوفيون«) .(9٣وكﻼمﻪ ﴏيﺢ وزاده ﴏاﺣة ما

مثﹼل بﻪ  -يفون  -فالفاء ﹼ
ﹰ
فاﺻﻼ بني الصوت ﹼ
األول والثاين ،وﻫو بﺬلﻚ ﻻ
ﺷكلﺖ
املعل ﹼ

ﳛﺘاج إﱃ مزيد كﻼم.

مر بﻨا  -فيﲈ ذكرﻧاه مﻦ مصاديﻖ تواﱄ أكثر مﻦ إﻋﻼل  -ﹼ
أن اﻹﻋﻼل اﳊاﺻل
ﻏﲑ أﻧﹼﻨا قد ﹼ

يف تلﻚ املصاديﻖ ﺳالفة الﺬكر كان يﻄرأ ﻋﲆ ﺻوتني مﻦ دون فاﺻل بني الصوت وﺣركﺘﻪ،
وﻫﺬا ير ﹼد قول اخلﴬي املﺬكور آﻧ ﹰفا.

وﻧرى  -وبعد ﹼ
كل ذلﻚ  -ﹼ
أن تواﱄ أكثر مﻦ إﻋﻼل إﻧﹼﲈ يمﺘﻨﻊ إذا كان مﻦ دواﻋﻲ

ﻫﺬا الﺘواﱄ أو ﻧﺘاﺋجﻪ ﺣدوث أﺣد املواﻧﻊ الﺘﻲ ﹼ
ﺳﻄرﻫا ﺳيﺒويﻪ أو بعﻀها أو ك ﹼلها وﻫﻲ
)اﻻﺳﺘثقال ،واﻻلﺘﺒاس ،واﻹﺟحاف().(9٤
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٤1

اﳍواﻣﺶ

٤2

 (1املقﺘﻀب.1٤8/1 :
 (2الﺘكملة.60٤ :
 (٣املﻨصف ،292 :و يﻨﻈر :ﴎ ﺻﻨاﻋة اﻹﻋراب.٣65/2 :
 (٤ﴍح املفصل للﺨوارزمﻲ.٤08 /٤ :
 (5ﴍح املفصل ﻻبﻦ يعﺶ.17/10 :
 (6اﻹيﻀاح يف ﴍح املفصل.٤57 /2 :
 (7ﴍح الكافية الﺸافية.277 / 2 :
 (8ﴍح الﺸافية للرﴈ.1٣8/٣ :
 (9ﴍح ابﻦ الﻨاﻇم.609 :
 (10الصفوة الصفية يف ﴍح الدرة األلفية.618 /٤ :
(11الكﻨاش.227 /2 :
 (12أوﺿﺢ املسالﻚ إﱃ ألفية ابﻦ مالﻚ.٣87 /٤ :
 (1٣ﴍح ابﻦ ﻋقيل.52٤ /2 :
 (1٤ﴍح الﻨﻈام.278 :
 (15ﴍح الﺘﴫيﺢ ﻋﲆ الﺘوﺿيﺢ.٣88 /2 :
 (16ﴍح األﺷموين ،118 /٤ :يﻨﻈر.106 /٤ ،1٣1 /٤ ،122 /٤ :
 (17الكﺘاب.٣76 /٤ :
 (18يﻨﻈر :لسان العرب :مﺞ /٣ج ،178٤ /20مادة )ر و ي( ويﻨﻈر :م .ن/٣٤0 .:
ج ،15٤0/20مادة )ر أ ى(.
 (19ﻇاﻫرة اللﺒﺲ يف العربية ،٣2 :ويﻨﻈر :فقﻪ اللﻐة وخصاﺋﺺ العربية.28٤ :
 (20يﻨﻈر :لسان العرب :مﺞ/٣ج،15٤0/20مادة )ر أ ى(.
 (21يﻨﻈر :م .ن :مﺞ /1ج ،551 /7مادة )ج ح فﻂ(.
 (22يﻨﻈر :املقﺘﻀب ،111/1 :الﺘكملة ،580 :املﻨصف ،2٣6 :ﴍح املفصل للﺨوارزمﻲ:
 ،٣82/٤اﻹيﻀاح يف ﴍح املفصل ،٤٣5/2 :املمﺘﻊ يف الﺘﴫيف ،٣7٣ /2 :ﴍح ابﻦ الﻨاﻇم:
الﴬب ،٣06/1 :ﺷفاء العليل ،1101/٣:ﴍح ﹼ
 ،611الكﻨاش ،259/2:ارتﺸاف ﹶ
الﻨﻈام،277:
ﴍح األﺷموين.122/٤:
 (2٣الكﺘاب.٣٤5 / ٤ :
 (2٤ﴍح كﺘاب ﺳيﺒويﻪ للسﲑايف.2٤0 -2٣9/5 :
 (25يﻨﻈر :الﺘﴫيف امللوكﻲ.٤5 :
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 (26يﻨﻈر :الكﺘاب ،٣٤2-٣٤1/٤:األﺻول يف الﻨحو ،279/٣:ﴍح كﺘاب ﺳيﺒويﻪ للسﲑايف:
 ،2٣٤/5ﴍح املفصل ﻻبﻦ يعيﺶ،66/10:ﴍح امللوكﻲ ،٤٤6:املمﺘﻊ يف الﺘﴫيف/2:
 ،٤٤9-٤٤8ﴍح ابﻦ الﻨاﻇم ،611:ﴍح الﺸافية للرﴈ ،1٤٤/٣:الك ﹼﻨاش،258/2:
ارتﺸاف الﴬب ،٣06/1 :أوﺿﺢ املسالﻚ ،٤02/٤ :ﴍح الﺘﴫيﺢ ﻋﲆ الﺘوﺿيﺢ.٣9٣/2:
 (27املﻨصف.22٣ :
 (28م .ن ،ويﻨﻈر :ﴍح الﺸافية للرﴈ.1٤٤/٣:
 (29يﻨﻈر :ﴍح الﺸافية للرﴈ.1٤٤/٣ :
 (٣0يﻨﻈر :املﻨصف.22٣ :
 (٣1ﴍح الﺸافية للرﴈ.1٤٤/٣ :
 (٣2يﻨﻈر :املﻨهﺞ الصويت للﺒﻨية العربية.199 –198 :
 (٣٣م .ن.199 :
(٣٤دراﺳة ﺻوتية ملوﺿوﻋﻲ اﻹﻋﻼل واﻹبدال يف العربية) ،25ﻧق ﹰ
ﻼ ﻋﻦ القواﻋد الﴫف ﺻوتية .257
 (٣5م .ن.26 :
 (٣6يﻨﻈر :دراﺳة يف ﻋلم األﺻوات.15٤-152 :
 (٣7ﻋلم الﴫف الصويت.٤16 :
 (٣8م .ن.٤17 :
 (٣9الﴫف وﻋلم األﺻوات.167 :
 (٤0م .ن.168 :
 (٤1املﻨصف.22٣ :
 (٤2م .ن.
 (٤٣الكﺘاب.٣٣9/٤ :
(٤٤املقﺘﻀب ،100 /1 :األﺻول يف الﻨحو ،28٣/٣ :ﴍح كﺘاب ﺳيﺒويﻪ للسﲑايف:
 ،2٤5/5الﺘكملة ،582 :املﻨصف ،2٤6 :أماﱄ ابﻦ الﺸجري ،٣1٤/1:ﴍح املفصل
للﺨوارزمﻲ ،٣9٣/٤:ﴍح املفصل ﻻبﻦ يعيﺶ ،66/10 :اﻹيﻀاح يف ﴍح املفصل:
 ،٤٤7 /2املمﺘﻊ يف الﺘﴫيف ،٤5٤/2 :الﺘسهيل ،٣11:ﴍح ابﻦ الﻨاﻇم ،61٣:ﴍح الﺸافية
للرﴈ،1٤7- 1٤6/٣:الكﻨاش ،269/2:ارتﺸاف الﴬب ،٣06 /1 :أوﺿﺢ املسالﻚ،٤0٣/٤:
ﴍح ابﻦ ﻋقيل ،528/2:ﺷفاء العليل ،1102/٣:ﴍح الﻨﻈام ،295 :ﴍح الﺘﴫيﺢ ﻋﲆ
الﺘوﺿيﺢ ،٣95/2:ﴍح األﺷموين.125/٤:
 (٤5الكﺘاب.٣٤8/٤ :
 (٤6يوﺟد خﻄﺄ مﻄﺒعﻲ يف املﺘﻦ [ قﺒل ،ﹶفيﻀﱪ ] والصحيﺢ [ قﺒلها ،فيصﲑ[.
 (٤7املمﺘﻊ يف الﺘﴫيف.٤5٤ / 2 :
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(٤8م.ن.٤55 –٤5٤ /2 :
 (٤9املﻨهﺞ الصويت للﺒﻨية العربية.200-199 :
 (50دراﺳة الﺒﻨية الﴫفية يف ﺿوء اللساﻧيات الوﺿعية.285 :
 (51الﺘﴫيف العرﰊ مﻦ خﻼل ﻋلم األﺻول.15٤ :
 (52م .ن.
(5٣دراﺳة ﺻوتية ملوﺿعﻲ اﻹﻋﻼل واﻹبدال يف العربية،26 :ﻧق ﹰ
ﻼ ﻋﻦ القواﻋد الﴫف ﺻوتية. 259 :
 (5٤م .ن .
 (55ﻧفسﻪ.
 (56القواﻋد الﴫف ﺻوتية.1٤٣ :
 (57م .ن.
 (58الﺘﴫيف العرﰊ مﻦ خﻼل ﻋلم األﺻوات.1٤9 :
 (59يﻨﻈر :دراﺳة يف ﻋلم األﺻوات.157 :
 (60دراﺳة يف ﻋلم األﺻوات.158 :
(61يﻨﻈر:ﻋلم األﺻوات ،511:دراﺳة الصوت اللﻐوي ،٣02:الﺘﺸكيل الصويت.1٣٣ :
 (62أثر القواﻧني الصوتية يف بﻨاء الكلمة.11٤ :
(6٣يﻨﻈر:الكﺘاب ،٣5٤/٤:املقﺘﻀب،10٤/1:الﺘكملة ،586:ﴍح املفصل
للﺨوارزمﻲ ،٣8٣/٤:ﴍح امللوكﻲ ،٣55:ﴍح املفصل ﻻبﻦ يعيﺶ ،70/10:اﻹيﻀاح يف
ﴍح املفصل ،٤٣7-٤٣6/2:املمﺘﻊ يف الﺘﴫيف ،٤90/2:الﺘسهيل ،٣12:ﴍح ابﻦ الﻨاﻇم:
 ،612ﴍح الﺸافية للرﴈ ،151 ،108/٣:ارتﺸاف الﴬب ،٣08/1:أوﺿﺢ املسالﻚ،٤0٣/٤:
ﴍح ابﻦ ﻋقيل ،528-527/2:ﺷفاء العليل ،1101/٣:ﴍح الﻨﻈام،،297:
ﴍح الﺘﴫيﺢ ،٣9٤/2:ﴍح األﺷموين.12٤/٤:
 (6٤ﴍح كﺘاب ﺳيﺒويﻪ للسﲑايف.258-257/5:
 (65املﻨهﺞ الصويت للﺒﻨية العربية.199 :
 (66الﴫف وﻋلم األﺻوات.169 :
 (67دراﺳة ﺻوتية ملوﺿوﻋﻲ اﻹﻋﻼل واﻹبدال يف العربية ،26 :ﻧق ﹰ
ﻼ ﻋﻦ القواﻋد الﴫف ﺻوتية.258:
 (68القواﻋد الﴫف الصوتية.1٤٤ :
 (69م .ن.1٤5 :
 (70يﻨﻈر :دراﺳة الﺒﻨية الﴫفية يف ﺿوء اللساﻧيات الوﺻفية.285 :
 (71يﻨﻈر :دراﺳة يف ﻋلم األﺻوات.157-156 :
 (72دراﺳة يف ﻋلم األﺻوات.157 :
 (7٣املزدوج يف العربية.112 :
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 (7٤م .ن.11٣-112 :
 (75ﻧفسﻪ.11٣:
 (76الﺘعليل الصويت ﻋﻦ العرب.272- 271 :
 (77يﻨﻈر :الكﺘاب ،٣٤9/٤:املقﺘﻀب ،107/1:األﺻول يف الﻨحو ،28٤:ﴍح كﺘاب ﺳيﺒويﻪ
للسﲑايف ،250-2٤9/5:الﺘكملة ،58٤-58٣:ﴍح املفصل للﺨوارزمﻲ ،٤01/٤ :ﴍح
املفصل ﻻبﻦ يعيﺶ ،67/10:اﻹيﻀاح يف ﴍح املفصل ،٤5٣-٤52 /2:ﴍح ابﻦ الﻨاﻇم:
 ،611ﴍح الﺸافية للرﴈ ،1٤5/٣:الكﻨاش ،275/2:ارتﺸاف الﴬب ،٣0٤/1:أوﺿﺢ
املسالﻚ ،٤02/٤:ﴍح ابﻦ ﻋقيل ،526/2:ﺷفاء العليل ،1101/٣:ﴍح الﺘﴫيﺢ ﻋﲆ
الﺘوﺿيﺢ ،٣9٣ /2:ﴍح األﺷموين.12٣/٤ :
 (78املﻨصف.2٣8 –2٣7 :
 (79ﴍح املفصل ﻻبﻦ يعيﺶ.67/10:
 (80املقﺘﻀب.107/1 :
 (81املمﺘﻊ يف الﺘﴫيف.٤87-٤86/2 :
 (82املﻨصف.2٣8 :
 (8٣املﻨهﺞ الصويت للﺒﻨية العربية.199-198 :
 (8٤م .ن.199:
 (85الﴫف وﻋلم األﺻوات.168 :
 (86دراﺳة يف ﻋلم األﺻوات.156-155:
(87دراﺳة الﺒﻨية الﴫفية يف ﺿوء اللساﻧيات الوﺻفية.285-28٤ :
 (88املزدوج يف العربية.115 :
 (89ﴍح الكافية الﺸافية.277 / 2 :
 (90يﻨﻈر :الكﺘاب.٣76 / ٤ :
 (91ﴍح الكافية الﺸافية.277 / 2 :
 (92ﴍح ابﻦ ﻋقيل.522 / 2 :
 (9٣ﺣاﺷية اخلﴬي92٤ / 2 :ـ .925
 (9٤يﻨﻈر :الكﺘاب.٣76 / ٤ :
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اﳌﺼادر واﳌﺮاﺟﻊ

٤6

الصوتية يف بﻨاء الكلمة العربية ،د.
 (1أثر القواﻧني
ﹼ
فوزي ﺣسﻦ الﺸايب ،ﻋاﱂ الكﺘب اﳊديث للﻨﴩ
والﺘوزيﻊ ،إربد ـ األردن 200٤،م .
 (2ارتﺸاف ﹶ
الﴬب مﻦ لسان العرب ألﰊ ﺣيان
األﻧدلﴘ )ت 7٤5ﻫـ( ،ﲢقيﻖ وﲨﻊ ودراﺳة :د.
رﺟب ﻋثﲈن ﳏمد،مراﺟعة :د .رمﻀان ﻋﺒد
الﺘواب،مكﺘﺒةاخلاﻧجﻲ بالقاﻫرة 1998،م.
 (٣األﺻول يف الﻨحو ألﰊ بكر ﳏمد بﻦ ﺳهل بﻦ
الساج الﻨحوي الﺒﻐدادي )ت ٣16ﻫـ( ،ﲢقيﻖ :د.
ﹼ
ﻋﺒد اﳊسني الفﺘﲇ ،مﺆﺳسة الرﺳالة للﻄﺒاﻋة
والﻨﴩ والﺘوزيﻊ ،بﲑوت ،ط1996 ،٣ :م .
الﺸجري ﻫﺒة اﷲ بﻦ ﻋﲇ بﻦ ﳏمد
 (٤أماﱄ ابﻦ
ﹼ
بﻦ ﲪزة اﳊسﻨﻲ العلوي )ت 5٤2ﻫـ( ،ﲢقيﻖ
ودراﺳة:
د .ﳏمود ﳏمد الﻄ ﹼﻨاﺣﻲ ،مكﺘﺒة اخلاﻧجﻲ بالقاﻫرة،
مﻄﺒعة املدين 1992،م.
(5أوﺿﺢ املسالﻚ إﱃ ألفية ابﻦ مالﻚ ألﰊ ﳏمد
ﻋﺒد اﷲ ﲨال الديﻦ بﻦ يوﺳف بﻦ أﲪد بﻦ ﻋﺒد اﷲ
بﻦ ﻫﺸام ،األﻧصاري ،املﴫي )ت 761ﻫـ( ،ومعﻪ
كﺘاب ﻋدﹼ ة السالﻚ إﱃ ﲢقيﻖ أوﺿﺢ املسالﻚ،
تﺄليف :ﳏمد ﳏﻲ الديﻦ ﻋﺒد اﳊميد ،مﻨﺸورات
املكﺘﺒة العﴫية،بﲑوت،ب.ت.
 (6اﻹيﻀاح يف ﴍح املفصل ﻻبﻦ اﳊاﺟب أﰊ
ﻋمرو ﻋثﲈن بﻦ أﰊ بكر بﻦ يوﻧﺲ الدوين )ت
6٤6ﻫـ(
 ،ﲢقيﻖ:د .إبراﻫيم ﳏمد ﻋﺒد اﷲ ،دار ﺳعد الديﻦ
للﻄﺒاﻋة والﻨﴩ والﺘوزيﻊ ،دمﺸﻖ  2005،م .
 (7تسهيل الفواﺋد وتكميل املقاﺻد ﻻبﻦ مالﻚ )ت

672ﻫـ( ،ﺣققﻪ وقدم لﻪ :ﳏمد كامل بركات،دار
الكﺘاب العرﰊ للﻄﺒاﻋة والﻨﴩ 1967،م.
 (8الﺘﺸكيل الصويت يف اللﻐة العربية فوﻧولوﺟيا
العربية ،د .ﺳلﲈن ﺣسﻦ العاين ،ترﲨة :د .ياﴎ
املﻼح ،مراﺟعة :د .ﳏمد ﳏمود ﻏاﱄ ،الﻨادي
األدﰊ الثقايف ،ﺟدة ـ اململكة العربية السعودية
198٣،م.
 (9الﺘﴫيف العرﰊ مﻦ خﻼل ﻋلم األﺻوات
الﻄيب الﺒكوش ،تقديم :ﺻالﺢ
اﳊديث ،د.
ﹼ
القرمادي
،الﴩكة الﺘوﻧسية لفﻨون الرﺳم ،توﻧﺲ 197٣،م.
 (10الﺘﴫيف امللوكﻲ ﺻﻨعة أﰊ الفﺘﺢ ﻋثﲈن بﻦ
ﻋﺒد اﷲ بﻦ ﺟ ﹼﻨﻲ الﻨحوي )ت ٣92ﻫـ(،ﻋﻨﻰ
بﺘصحيحﻪ وفهرﺳة أخﻄاﺋﻪ وﺷواﻫده وإﺷارات
ﲨلﻪ:
ﳏمد ﺳعيد بﻦ مصﻄفﻰ الﻨعسان اﳊموي  ،مﻄﺒعة
ﴍكة الﺘمدن الصﻨاﻋية  ،الﻐربية-مﴫ،د.ت.
 (11الﺘعليل الصويت ﻋﻨد العرب يف ﺿوء ﻋلم
الصوت اﳊديث ،قراءة يف كﺘاب ،ﺳيﺒويﻪ ،د.
ﻋادل
اﳊساين ،مركز الﺒحوث والدراﺳات
ﻧﺬير بﲑي ﹼ
اﻹﺳﻼمية،بﻐداد-العراق2009،م.
 (12الﺘكملة ﻻﰊ ﻋﲇ الفارﳼ ،ﲢقيﻖ ودراﺳة:د.
كاﻇم بحر املرﺟان ،مﻄابﻊ مديرية دار الكﺘب
للﻄﺒاﻋة والﻨﴩ،ﺟامعة املوﺻل1981،م.
 (1٣ﺣاﺷية اخلﴬي ﻋﲆ ﴍح ابﻦ ﻋقيل ﻋﲆ
ألفية ابﻦ مالﻚ ،ﺿﺒﻂ وتﺸكيل وتصحيﺢ:
د .يوﺳف
الﺸيﺦ ﳏمد الﺒقاﻋﻲ ،إﴍاف :مكﺘب الﺒحوث
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والدراﺳات ،دار الفكر للﻄﺒاﻋة و الﻨﴩ و الﺘوزيﻊ ،بيﻀون ،دار الكﺘب العلمية ،بﲑوت ـ لﺒﻨان
1998،م .
بﲑوت ـ لﺒﻨان 2006،م .
 (1٤دراﺳة الﺒﻨية الﴫفية يف ﺿوء اللساﻧيات  (21ﴍح الﺘﴫيﺢ ﻋﲆ الﺘوﺿيﺢ للﺸيﺦ خالد بﻦ
الفية ابﻦ
الوﺻفية ،د .ﻋﺒد املقصود ﳏمد ﻋﺒد املقصود ،ﻋﺒد اﷲ األزﻫري )ت 905ﻫـ( ﻋﲆ ﹼ
مالﻚ ،وﲠامﺸﻪ ﺣاﺷية الﺸيﺦ يﺲ بﻦ زيﻦ الديﻦ
الدار
العلمﻲ ،ﺻححﺖ ﻫﺬه الﻄﺒعة وروﺟعﺖ بمعرفة
العربية للموﺳوﻋات ،بﲑوت ـ لﺒﻨان 2006،م.
 (15دراﺳة الصوت اللﻐوي ،أﲪد خمﺘار ﻋمر ،ﻋاﱂ جلﻨة مﻦ العلﲈء ،دار الفكر للﻄﺒاﻋة والﻨﴩ
والﺘوزيﻊ ،د .ت .
الكﺘب ،القاﻫرة 1997،م .
 (16دراﺳة يف ﻋلم األﺻوات ،د .ﺣازم ﻋﲇ كﲈل  (22ﴍح ﺷافية ابﻦ اﳊاﺟب للﺸيﺦ رﴈ الديﻦ
ﳏمد بﻦ اﳊسﻦ اﻹﺳرتاباذي الﻨحوي )ت 686
الديﻦ ،مكﺘﺒة اﻵداب ،القاﻫرة 1999،م.
ﴎ ﺻﻨاﻋة اﻹﻋراب ألﰊ الفﺘﺢ ﻋثﲈن بﻦ ﻫـ( ،مﻊ ﴍح ﺷواﻫده للعلم اجلليل ﻋﺒد القادر
 (17ﹼ
ﺟﻨﻰ )ت٣92ﻫـ( ،ﺷارك يف الﺘحقيﻖ :اﲪد رﺷدي الﺒﻐدادي )ت 109٣ﻫـ( ،ﺣققهﲈ ،وﺿﺒﻂ
ﺷحاتﻪ ﻋامر ،مﻨﺸورات ﳏمد ﻋﲇ بيﻀون،دار ﻏريﺒهﲈ،
وﴍح مﺒهمهﲈ ،األﺳاتﺬة :ﳏمد ﻧور اﳊسﻦ ،ﳏمد
الكﺘب العلمية،بﲑوت،ط،٤:ب.ت.
 (18ﴍح ابﻦ ﻋقيل ﲠاء الديﻦ ﻋﺒد اﷲ ابﻦ ﻋقيل الزفزاف ،ﳏمد ﳏﻲ الديﻦ ﻋﺒد اﳊميد ،دار
ألفية الكﺘب العلمية ،بﲑوت ـ لﺒﻨان 1975،م .
العقيﲇ اهلمداين املﴫي )ت 769ﻫـ( ،ﻋﲆ ﹼ
ابﻦ مالﻚ  ،ومعﻪ كﺘاب مﻨحة اجلليل بﺘحقيﻖ ﴍح  (2٣ﴍح ﺷافية ابﻦ اﳊاﺟب املسمﻰ بﴩح ﹼ
الﻨﻈام
لﻨﻈام امللة والديﻦ اﳊسﻦ بﻦ ﳏمد الﻨيسابوري
ابﻦ ﻋقيل ملحمد ﳏيﻲ الديﻦ ﻋﺒد اﳊميد ،
)مﻦ أﻋﻼم القرن الﺘاﺳﻊ اهلجري( ،إخراج
مﻨﺸورات آﺳياﻧا  ،قلم 1٣8٤ ،ﻫـ .
وتعليﻖ :ﻋﲇ الﺸمﻼوي ،مكﺘﺒة العزيزي ،مﻄﺒعة
ألفية ابﻦ مالﻚ ﻻبﻦ
 (19ﴍح ابﻦ الﻨاﻇم ﻋﲆ ﹼ
الﻨاﻇم أﰊ ﻋﺒد اﷲ بدر الديﻦ ﳏمد بﻦ اﻹمام ﲨال األمﲑ،
قم ،ط1٤27 ،6 :ﻫـ.
الديﻦ ﳏمد بﻦ مالﻚ )ت  686ﻫـ( ،ﲢقيﻖ:
 (2٤ﴍح الكافية الﺸافية جلﲈل الديﻦ بﻦ ﳏمد بﻦ
ﳏمد باﺳل ﻋيون السود ،مﻨﺸورات ﳏمد ﻋﲇ
مالﻚ بﻦ ﻋﺒد اﷲ الﻄاﺋﻲ )ت 762ﻫـ( ،ﲢقيﻖ:
بيﻀون،
دار الكﺘب العلمية ،بﲑوت ـ لﺒﻨان 2000،م .أﲪد بﻦ يوﺳف القادري ،دار ﺻادر ،بﲑوت
 (20ﴍح األﺷموين أﰊ اﳊسﻦ ﻧور الديﻦ ﻋﲇ بﻦ 2006،م.
ألفية ابﻦ مالﻚ (25 ،ﴍح كﺘاب ﺳيﺒويﻪ ألﰊ ﺳعيد السﲑايف
ﳏمد بﻦ ﻋيسﻰ )ت 929ﻫـ( ﻋﲆ ﹼ
قدﹼ م لﻪ ووﺿﻊ ﻫوامﺸﻪ وفهارﺳﻪ :ﺣسﻦ ﲪد ،اﳊسﻦ بﻦ ﻋﺒد اﷲ بﻦ املرزبان )ت ٣68ﻫـ(،
إﴍاف :إميل بديﻊ يعقوب ،مﻨﺸورات ﳏمد ﻋﲇ ﲢقيﻖ:

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١
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أﲪد ﺣسﻦ مهدﱄ ،ﻋﲇ ﺳيد ﻋﲇ ،دار الكﺘب ﺳليﲈن العثيمني ،دار الﻐرب اﻹﺳﻼمﻲ ،بﲑوت
ـ لﺒﻨان 1990،م .
العلمية ،بﲑوت ـ لﺒﻨان 2008،م .
املفصل للﺸيﺦ موفﻖ الديﻦ يعيﺶ بﻦ  (28ﴍح امللوكﻲ يف الﺘﴫيف ،ﺻﻨعة ابﻦ يعيﺶ
 (26ﴍح ﹼ
ﻋﲇ بﻦ يعيﺶ الﻨحوي )ت6٤٣ﻫـ( ،ﻋاﱂ الكﺘب) ،ت 6٤٣ﻫـ( ،ﲢقيﻖ :فﺨر الديﻦ قﺒاوة ،دار
األوزاﻋﻲ ،الدوﺣة ،ط1988 ،2 :م .
بﲑوت ،د .ت .
املفصل يف ﺻﻨعة اﻹﻋراب املوﺳوم  (29ﺷفاء العليل يف إيﻀاح الﺘسهيل ،ألﰊ ﻋﺒد اﷲ
 (27ﴍح
ﹼ
ﳏمد بﻦ ﻋيسﻰ السليﲇ)ت 770ﻫـ( ،دراﺳة
بالﺘﺨمﲑ لصدر األفاﺿل القاﺳم بﻦ اﳊسني
اخلوارزمﻲ )ت 617ﻫـ( ،ﲢقيﻖ :د .ﻋﺒد الرﲪﻦ بﻦ وﲢقيﻖ :د .الﴩيف ﻋﺒد اﷲ ﻋﲇ اﳊسيﻨﻲ الﱪكايت،

٤8

ﻣبﺪﺃ الﺘجاوﺭاﳊركي وﺃﺛرﻩ
يف تﻐيﲑ ﻗيم الصواﺋﺖ
ﺃ.ﺩ.ﻣﺸﺘاﻕ ﻋباﺱ ﻣعﻦ
ﺟاﻣعة بﻐﺪاﺩ

كلية الﱰبية ابﻦ ﺭﺷﺪ
ﻗسم اللﻐة العربية

ﻣدﺧﻞ الدراﺳة

ﲢدﹼ ث ﻋلﲈء العربية ﻋﻦ الصواﺋﺖ بمﺨﺘلف مسﺘوياﲥا الﻨﻄقية؛ القصﲑة ،وأﻧصاف
الصواﺋﺖ ،والﻄويلة ،وتابعوا أثرﻫا يف الﺒﻨية والرتكيب مﻦ ﺟهﺘﻲ؛ الﻨﻄﻖ واملعﻨﻰ.

واتفﻖ ﻋلﲈء العربية السابقون ﻋﲆ القيم الﻨﻄقية هلا مﻦ ﺟهﺘﻲ؛ اخل ﹼفة والثقل ،فوﺿعوا

قاﻋدﲥم الﺘﻲ مفادﻫا:

أن الفﺘحة ﹼ
ﹼ
فالﻀمة:
أخف اﳊركات وتليها يف اخل ﹼفة الكﴪة
ﹼ
ﹶ <=== .ﹺ <=== .ﹸ : .خ ﹼفة
>=== >===  :ثقل

)(1

تﻐﲑت
فرﻋوا مﻨها قواﻋد خمﺘلفة ﹼ
لكﻦ الﴫفيني ﱂ يﺘوقفوا ﻋﻨد ﺣدود ﻫﺬه السلسلة ،بل ﹼ

فاألخف كان يف بعﺾ األبﻨية ثقي ﹰ
ﹼ
ﻼ ،واألثقل ﺻار أخف
فيها قيم تلﻚ األﺻوات الﻨﻄقية،
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ﳑا قيل بﺨ ﹼفﺘﻪ ﺳلف ﹰا وﻫكﺬا).(2

وكاﻧﺖ ﻫﺬه الﻨﻈرية مﺒدأ مﻦ مﺒادئ الﺘفكﲑ الﴫيف الﺬي ﺷمل ﲢليل مساﺣة واﺳعة

مﻦ أبﻨية العربية ،وذلﻚ مﻦ خﻼل تﺄثﲑ العدول يف القيم الﻨﻄقية يف تﺄدية الﺒﻨية؛ خ ﹼفة
وثق ﹰ
ﻼ ،واﻧسجام ﹰا واخﺘﻼف ﹰا ،ﳑا ﺣدا بالﻨاﻃﻖ العرﰊ إﱃ أن يرتك الﺒﻨية ذات الثقل ،أو

ﻏﲑ املﻨسجمة ،ليسﺘعمل بﻨية بديلة قوامها :اخل ﹼفة واﻻﻧسجام.وﻋﲆ الرﻏم مﻦ ﻋدم ثﺒات

تصورات الﴫفيني ﻫﺬه أمام الدراﺳة واملﻨاقﺸة ،أيدت الدراﺳة الصوتية اﳊديثة
بعﺾ ﹼ

أقر ﹼ
إن ﲡاور األﺻوات يف ﺳياق واﺣد ،فقد يﺆدي
ﻫﺬا
ﹼ
الﺘوﺟﻪ مﻦ ﺣيث املﺒدأ ،ﺣيث ﹼ

ذلﻚ الﺘجاور إﱃ الﺘفاﻋل فيﲈ بيﻨها ،إذ ))مﻦ العسﲑ أن تكون ﻋﻨاﴏ الكلمة الصوتية
مﺘساوية القيمة يف داخلها فمﻨها القوي ،ومﻨها الﻀعيف(() ،(٣ويف الﺘفاﻋل الصويت ﲢدث

الكثﲑ مﻦ الﺘعامﻼت؛ كاملﲈثلة واملﺨالفة واﻹﻋﻼل واﻹبدال ،وما إﱃ ذلﻚ ،لﻐاية إﺣداث

ﹼ
أقر د .الﻄيب
اﻻﻧسجام يف الﻨﻄﻖ وإيصالﻪ إﱃ
أخف تﺄدية ﳑكﻨة للجهاز الﻨﻄقﻲ ،لﺬلﻚ ﹼ

الﺒكوش ﹼ
ﴎ السقوط والثﺒوت يكمﻦ يف ﲡاﻧﺲ اﳊركات وأﻧصاف اﳊركات(().(٤
))أن ﹼ
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ومﻦ خﻼل مﺘابعة ﻧصوص الﴫفيني الﺘﻲ تﻨاقﺶ ﻫﺬا املﺒدأ اﻹﺟراﺋﻲ ،وﺟدﲥم

لﺘﻐﲑ قيم الصواﺋﺖ الﻨﻄقية ﻋﲆ أﺳاﺳني:
يعﺘمدون يف تثﺒيﺖ ﻧﻈرﲥم ﹼ
الصوت الﻨﻄقية.
أ .ﻃﺒيعة ﹼ

ب .الصاﺋﺖ القصﲑ املجاور لﻪ –بفاﺻل أو مﻦ دون فاﺻل.(5)-

ويﺆكد ﻫﺬان العامﻼن وﻋﻲ الﴫفيني مﻦ ﻋلﲈﺋﻨا املﺘقدمني بﲈ يدﻋو إليﻪ الدارﺳون

يﻨصون :ﻋﲆ أن ﻃﺒيعة الصوت وما ﳚاورﻫا يف السياق تﺆثران يف بقاء
املحدثون الﺬيﻦ ﹼ

الصوت أو ﻋدمﻪ –بالﺘعامل ،-وكﺬلﻚ تﺆثران يف خمرج الصوت وﺻفاتﻪ).(6

ﻧعرف ﻫﺬا املﺒدأ بﺄﻧﹼﻪ :مﺒدأ إﺟراﺋﻲ ﴏيف يقوم ﻋﲆ أﺳاس تﻐيﲑ قيم
وبعد ذا يمكﻦ أن ﹼ

الصواﺋﺖ يف العربية؛ بحكم ﻃﺒيعﺘها ،وموقعها مﻦ السياق ،وأثر ذلﻚ يف الﺒﻨاء اللفﻈﻲ.

وﺳﻨعرض فيﲈ يﺄيت الﻨصوص الﴫفية القديمة ،وﻧقف ﻋﻨدﻫا ﻋﲆ ثﻼثة مسﺘويات:

 .1ﻣستو التﺤﺮيﻚ وﻋدﻣﻪ:

ﳞمﻨا مﻦ ذلﻚ
اخﺘلف ﻋلﲈء العربية يف اﳊكم ﻋﲆ السكون أﻫو ﺣركة أم ﻻ؟ ،وما ﹼ

اخلﻼف يف ﻫﺬا املوﺿﻊ مﻦ الدراﺳة ،موقف الﴫفيني مﻦ أثر اﳊركة والسكون يف الﺘجاور
الصويت داخل الﺒﻨية العربية.

فمﻦ املعروف ان السكون والفﺘحة يعامﻼن يف ﻋرف ﻋلﲈء العربية ﻋﲆ أﳖﲈ خفيفان وﻻ

ﺿم وﻻ كﴪ .وقد اﺳﺘعمﻼ يف أﻏلب املوﺿوﻋات للهروب مﻦ الصعوبة
يفوقهﲈ يف ذلﻚ ﹼ
الﻨﻄقية ﻋﻨد العرب).(7

وقد اخﺘلف السابقون فيﲈ ﳜ ﹼلفﻪ ﲢريﻚ الصاﺋﺖ الﻄويل وﳎاورتﻪ للصواﺋﺖ القصﲑة،

مﻦ قوة وﺿعف فيﻪ.

فﺬﻫب اخلليل بﻦ أﲪد الفراﻫيدي – ت 170ﻫـ  -إﱃ ﹼ
أن ذلﻚ يﺆدي إﱃ تقوية الصاﺋﺖ

الﻄويل فـ ))الواو والياء إذا ﺟاءتا بعد الفﺘحة قويﺘا وكﺬا إذا ﲢركﺘا كاﻧﺘا أقوى(().(8
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١

51

الﺘوﺟﻪ – أي إﺳكان الصاﺋﺖ الﻄويل-
يف ﺣني ذﻫب بعﺾ العلﲈء إﱃ خﻼف ﻫﺬا
ﹼ

ﻧﺺ ابﻦ يعيﺶ – ت 6٤٣ﻫـ  -ﻋﲆ ذلﻚ يف معرض ﺣديثﻪ ﻋﻦ ثقل
يعﻨﻲ ﺿعفﻪ ،فقد ﹼ
الواو والياء ))لكوﳖا أثقل مﻦ الياء والكﴪة ،مﻊ أﳖا ﺳاكﻨة ﺿعيفة(().(9وذﻫب ابﻦ

)ﴎ ﺻﻨاﻋة
ﺟﻨﻲ – ت ٣92ﻫـ  -مﺬﻫﺒني قد يلمﺢ مﻨهﲈ إﳛاء الﺘﻨاقﺾ ،ففﻲ ﹼ
ﻧﺺ لﻪ يف ﹼ

اﻹﻋراب( ﹼأكد ﹼ
أن ))الياء والواو ملا ﲢركﺘا قويﺘا باﳊركة فلحقﺘا باﳊروف الصحاح(().(10

ﻧﺺ أورده يف )اخلصاﺋﺺ( بﺄﻧﻚ ))ترى ﹼ
أن ﻫﺬيﻦ اﳊرفني [أي الواو
ﴏح يف ﹼ
يف ﺣني ﹼ

والياء] إذا قويا باﳊركة فﺈﻧﹼﻚ ﺣيﻨﺌﺬ مﺆﻧﺲ فيهﲈ ﺿعف ﹰا وذلﻚ أن ﲢملهﲈ للحركة أﺷﻖﹼ
مﻨﻪ يف ﻏﲑﳘا وﱂ يكوﻧا كﺬلﻚ إ ﹼ
ﻻ ﹼ
إن مﺒﻨﻰ أمرﳘا ﻋﲆ خﻼف القوة(().(11

فكيف تكون الواو والياء قويﺘني باﳊركة ،ويف الوقﺖ ﻧفسﻪ ﻧﺄﻧﺲ فيهﲈ ﺿعف ﹰا؟!،

فﺈن ﻇاﻫر الﻨصني قد يوﻫم بالﺘﻨاقﺾ ،لكﻨﻨا لو د ﹼققﻨا فيهﲈ لوﺟدﻧا أن ﺟهﺘﻲ اﳊكم فيهﲈ
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خمﺘلفﺘان.

فال ﹼﻨﺺ األول يﺘحدث ﻋﻦ ﺿعف ﺣروف الع ﹼلة ،وقوة اﳊروف الصحاح ﹼ
،وأن ﲢريﻚ

ﺣروف الع ﹼلة يعﻨﻲ ﲢوهلا إﱃ ﺣروف ﺻحاح ،وﻫﺬا يورثها قوة ختالف الﻀعف الﺬي كان

الصحاح( ،ﹼ
ﲢول
مﻦ ﺻفاﲥا ﺣال كوﳖا ﺣروف ﻋ ﹼلة ،لﺬلﻚ قال )فلحقﺘا باﳊروف ﹼ
وأن ﹼ
أقره الدرس الصويت اﳊديث).(12
ﺣروف الع ﹼلة إﱃ ﺣروف ﺻحاح بالﺘحريﻚ أمر ﹼ

أ ﹼما كوﳖﲈ ﺿعيفني فيﻨﺒﻊ مﻦ مواقﻊ ﺳياقية؛ ﹼ
ألن ﺿعف الصوت يﻨﺒﻊ مﻦ فقداﻧﻪ كلي ﹰا

أو ﺟزﺋي ﹰا بسﺒب الﺘعامل مﻊ األﺻوات املجاورة لﻪ؛ إ ﹼما لكون الصوت أﺻ ﹰ
ﻼ ﺿعيف ﹰا،

كﺄﺻوات الع ﹼلة ،أو بسﺒب ﳎاورتﻪ ألﺻوات تﺘفاﻋل معﻪ فﺘﺆثر فيﻪ ،وما أﺷار إليﻪ ابﻦ ﺟﻨﻲ

مﻦ ﺿعف ﻫﺬيﻦ الصوتني ،يعود إليالسياق الﺬي وردا فيﻪ ،وﻫو ما ﺳﺘوﺿحﻪ الصفحات
الﻼﺣقة –إن ﺷاء اﷲ تعاﱃ. -.
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 .1ﻣستو التﺠاﻧﺲ :
5٣

). (1٣

وﺳﻨعرض يف ﻫﺬا املسﺘوى لﺘجاور الﻀمة والواو والكﴪة والياء؛ لﻨﺘعرف مﻦ خﻼل

ذلﻚ ﻧﻈرة الﴫفيني للمقاﻃﻊ الﺘﻲ تﺘجاور فيها تلﻚ الصواﺋﺖ وأﻧصافها وﻃواهلا.

أ .الكﴪة والﻴاء:

أكد القدامﻰ مﻦ ﻋلﲈء العربية ،وأيدﹼ ﻫم يف ذلﻚ املحدثون ،ﹼ
ان الياء تﺘو ﹼلد مﻦ إﺷﺒاع

الكﴪة) .(1٤ويعﻨﻲ ﻫﺬا ﹼ
ﻏﲑوا
أن الﺘجاور بيﻨهﲈ يف السياقات الصوتية ﺟاﺋز ،لكﻦ الﴫفيني ﹼ
ﻫﺬه الﻨﻈرة تﺒع ﹰا ملﺒدﺋهم الﺬي اﻋﺘمدوا ﻋليﻪ يف إﺟراءاﲥم الﺘحليلية ألﻏلب األبﻨية العربية.
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١

وﺟاءت املقاﻃﻊ تﺒع ﹰا لﻨﻈرﲥم تلﻚ ذات )الكﴪة والياء( ﻋﲆ مسﺘويات مﻦ القﺒول

والرفﺾ ،تﺄﺳيس ﹰا ﻋﲆ ﻃﺒيعة الصوت وموقعﻪ وتﺄثﲑ املجاور يف املجاور لـﻪ ،وفيﲈ يﺄيت
ﻋرض لﺘلﻚ املسﺘويات وموقف الﴫفيني مﻨها ﺳلﺒ ﹰا أو إﳚاب ﹰا:
أ :1 :ـ ﹺ ي /:

ﹼ
إن الكﴪة لو ﺟاءت قﺒل الياء تكون مقﺒولة وﻻ ثقل فيها ،بل بالعكﺲ يلجﺄ اللسان

ودرس ﻫﺬا املقﻄﻊ ﺿمﻦ اﻹتﺒاع
إليها يف ﺣالة ورود ﺣركة ﻏﲑ ﳎاﻧسة يف ذلﻚ املوقﻊ .ﹸ
اﳊركﻲ ﻋﻨد األقدمني مﻦ ﻋلﲈء العربية.
أ / :2 :ي ـ ﹺ :/

ذكرت يف املقﻄﻊ السابﻖ :أن الكﴪة إذا ﺳﺒقﺖ الياء كاﻧﺖ خفيفة ومقﺒولة يف األبﻨية

5٤

تﻐﲑت املواقﻊ يف السياق الﺬي
تﺘﻐﲑ تلﻚ القيمة الﻨﻄقية هلﺬا املقﻄﻊ ،إن ﹼ
العربية ،يف ﺣني ﹼ
ﲡاورتا فيﻪ/ :ي ــﹺ/
ﻫﺬا الﺘﻐﲑ يف املقﻄﻊ ثق ﹰ
ﻼ يف الﺒﻨاء والﻨﻄﻖ

وﺳﺒب))ذلﻚ أﳖم كرﻫوا الكﴪة) (15يف الياء(( للثقل الﺬي تورثﻪ ألداء ذلﻚ املقﻄﻊ).(16
الﺘوﺟﻪ يف رفﺾ ﻫﺬا املقﻄﻊ ﻋﻨد األقدمني مﻦ ﻋلﲈء
وقد أﻧكر د .فوزي الﺸايب ﻫﺬا
ﹼ

العربية ،ورأى فيﻪ وﺟهة أخرى ﻫﻲ وﺟهة )مﺒدأ ﲡاور اﳊركات().(17

ولو د ﹼققﻨا يف كﻼم األقدمني لوﺟدﻧاﻫم ﻋﲆ ﺣﻖﹼ يف ذلﻚ ،ﹼ
ألن ﺳﺒﻖ الكﴪة ﻋﲆ الياء

يو ﹼلد اﻧسجام ﹰا مﻦ ﺣيث الكﴪة ،بحيث ﳞيﺊ اجلهاز الﻨﻄقﻲ للمدﹼ يف ﻧﻄﻖ الصاﺋﺖ.

تصور أيده الدرس الصويت اﳊديث مﻦ خﻼل )ﻧﻈرية الﺘداخل الﻨﻄقﻲ؛ بقسمها الﺘوقﻊ( .
وﻫو ﹼ
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.
===<يكيف أﻋﻀاء الﻨﻄﻖ=== < ي
ﹼ
ﹶ
لﻨﻄﻖ ماﻫو امﺘداد لﻪ
الﺘوقﻊ الﻨﻄقﻲ

فالﺒدء بﺘوﺳيﻊ الﻀيﻖ الكامﻦ يف موﺿﻊ ﻧﻄﻖ الكﴪة) ،(18ﺷيﺌ ﹰا فﺸيﺌ ﹰا ﺣﺘﻰ ﹸيﺸﺒﻊ بﻨﻄﻖ

الياء ،أمر يﺆيده املﻨﻄﻖ اللﻐوي ،يف ﺣني ﹼ
أن ﳎﻲء الكﴪة بعد الياء يﻐاير الﺘوﺟﻪ السابﻖ،

ﺣيزه مﻦ توﺳيﻊ خمرج )الكﴪة( بﻨﻄﻖ الياء وأﺷﺒﻊ ،لﺬا ﻻ يﻨسجم مﻊ
فاجلهاز الﻨﻄقﻲ أخﺬ ﹼ
ﻫﺬا اﳊال أن يعدل مﻦ اﻻتساع إﱃ الﺘﻀييﻖ فجﺄة.

يﻀاف إﱃ ذلﻚ أن خمرﺟيهﲈ مﺘقاربان ﺟد ﹰا ،ألن الياء مﺘولدة ﻋﻦ الكﴪة ،واﻻﻧﺘقال

ﻧﺺ ابﻦ
تﻨﺒﻪ األقدمون إﱃ ذلﻚ ،إذ ﹼ
مﻦ املﺨرج والعودة إليﻪ ﺻعب يف األداء الﻨﻄقﻲ ،وقد ﹼ

ﺟﻨﻲ ﻋﲆ أﻧﻪ ))ﻋﲆ اللسان كلفة ﺷديدة يف الرﺟوع إﱃ املﺨرج بعد اﻧﺘقالﻪ ﻋﻨﻪ(().(19

وﻋﲆ الرﻏم مﻦ إمكان ﻧﻄﻖ ﻫﺬا املقﻄﻊ ،ﹼ
ﻋﱪ ﻋﻨﻪ األقدمون بﺄﻧﻪ مكروه
يﻈل ﺻعﺒ ﹰا ،لﺬا ﹼ

–كﲈ يف ﻧﺺ ﺳيﺒويﻪ السابﻖ -وﺣدﹼ دوا تلﻚ الكراﻫية باﻻﺳﺘثقال إذ ))ﻻ يكﴪون الياء،
ﹼ
ألن الكﴪ مﻦ الياء ،فاﺳﺘثقلوا اﺟﺘﲈع ذلﻚ(().(20
أ / :٣ :ـ ﹺ ـﹺ:/

مﻦ بدﳞات الدرس الصويت –قدي ﹰﲈ وﺣديث ﹰا ،-أن تواﱄ الصواﺋﺖ القصﲑة املﺘﲈثلة

يولد ﺻاﺋﺘ ﹰا ﻃوي ﹰ
ﻼ مد ﹼي ﹰا؛ باملﲈثلة ،ويعدﹼ ﻫﺬا الﺘجاور ﺻورة مﻦ ﺻور الﺘجاﻧﺲ واخل ﹼفة يف

الﻨﻄﻖ).(21

وﻋﲆ الرﻏم مﻦ ﻫﺬا الﺘصور ﻧﻈر األقدمون إﱃ ﻫﺬا الﺘجاور الصاﺋﺘﻲ يف األبﻨية العربية

ﻧﻈرتني مﺘﻀادتني:

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١
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الﺘصور األﺷيﻊ يف أذﻫان الدارﺳني وكﺘاباﲥم –قدي ﹰﲈ وﺣديث ﹰا -وﻻﺳيﲈ
 .1اﳋﻔة :وﻫو
ﹼ

توليده الياء).(22

 .2الﺜﻘﻞ :ما وﺟده بعﺾ الﴫفيني مﻦ الثقل يف تواﱄ ﻫﺬه اﳊركات يف الﻨﻄﻖ ،مﻦ

باب أن األمثال لو توالﺖ أورثﺖ السياق ثق ﹰ
ﻼ) ،(2٣لﺬا ﻋدل العرب ﻋﻨﻪ إﱃ )املﺨالفة(
وﻫﻲ مﻦ القواﻧني الصوتية املعروفة يف الدرس الصويت اﳊديث).(2٤

والفاﺻل بني الوﺟهﺘني ،ﹼ
أن اخل ﹼفة تﺘولد مﻦ اﻹﺷﺒاع ،إن كاﻧﺖ ﻫﺬه الصواﺋﺖ مﺘجاورة

مﻦ دون فاﺻل ﺻويت ،يف ﺣني يﺄيت الثقل يف ﺣال ﲡاور الصاﺋﺘني بفاﺻل وﻋدم إمكان

اﻹﺷﺒاع –يف أكثر مواﺿعﻪ-.

وذﻫب ابﻦ ﺟﻨﻲ املﺬﻫب الثاين لﺘوﺟيﻪ ﻫﺬا الﺘجاور الصاﺋﺘﻲ يف معرض موازﻧﺘﻪ بني
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)الفﺘﺢ والسكون(؛ وذلﻚ ))أن كل واﺣد مﻨهﲈ]أي الفﺘﺢ والسكون[ ﹸﳞرب إليﻪ ﳑا ﻫو
وف ﹾعلة ﹸف ﹸعﻼت بﻀم العني ﻧحو ﹸﻏ ﹸرفات ﹺ
أثقل مﻨﻪ ،ﻧحو قولﻚ يف ﲨﻊ ﹸف ﹾعلة ﹺ
وف ﹺعﻼت بكﴪﻫا

ﻧحو ﹺك ﹺﴪات ثم يسﺘثقل تواﱄ الﻀمﺘني والكﴪتني فيهرب ﻋﻨهﲈ تارة إﱃ الفﺘﺢ فﺘقول:
وك ﹶﴪات وأخرى إﱃ السكون فﺘقول :ﹸﻏ ﹾرفات ﹺ
ﹸﻏ ﹶرفات ﹺ
ﺳووا
وك ﹾﴪات أفﻼ تراﻫم كيف ﹼ
بني الفﺘحة والسكون يف العدول ﻋﻦ الﻀمة والكﴪة إليهﲈ((). (25

ولو د ﹼققﻨا يف تﺘابﻊ الكﴪتني يف بﻨاء واﺣد؛ لوﺟدﻧا أن تﻼقيهﲈ يسﺘدﻋﻲ املدﹼ  ،ولكﻦ

بﺘوﺳﻂ ﺻوت ﺻامﺖ بيﻨهﲈ يمﺘﻨﻊ اﻹﺳقاط ،فعدل ﻋﻦ املدﹼ بمﺨالفة الﺘﲈثل ﻧحو الفﺘﺢ
ﹼ

أو اﻹﺳكان.

لﺬلﻚ ﻧجد أن إمكان املدﹼ مﻊ إﺳقاط الفاﺻل بني الكﴪتني ﳚعل الﻨاﻃﻖ يﻨحو ﻧحو

زيادة الﺘﲈثل وإﺳقاط املﺨالف كﲈ يف أﺷهر لﻐات ﺻياﻏة األﺟوف الواوي ﻋﲆ زﻧة املﺒﻨﻲ

للمجهول مثل )قيل().(26
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وﻋﲆ الرﻏم مﻦ وﺟود بعﺾ الثقل يف ﻋدم املﺨالفة أو اﻹﺳقاط  ،ﻻ يعدﹼ ﻫﺬا الﺒﻨاء

مﺘعﺬر الﻨﻄﻖ  ،بل يﻈل ﳑكﻦ الﻨﻄﻖ مﻊ ثقلﻪ.
أ / :4 :ي ي /:

ﻧﺺ ابﻦ يعيﺶ ﻋﲆ أن تواﱄ الياءات ﺟاﺋز يف بﻨاء اللفﻆ العرﰊ ﻋﲆ الرﻏم مﻦ وﺟود
ﹼ

ﳾء مﻦ الثقل فيﻪ).(27

وأرى أن ﻫﺬا املقﻄﻊ مﻦ املقاﻃﻊ املﺒاﺣة إن فصل بيﻨهﲈ ﺻاﺋﺖ قصﲑ كـ )الفﺘﺢ أو

الكﴪ(  ،وقد وردت ﻋليﻪ أبﻨية يف العربية مثل:

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١

ﹶي ﹾي ﹶج ﹸل / :ي ﹶــ ي  / /ج ﹶــ  / /ل ﹸــ/

ﺟاﺋز لفصلهﲈ بالفﺘﺢ
ييﹺ ﹶج ﹸل / :ي ﹶــ ي  / /ج ﹶــ  / /ل ﹸــ/

ﺟاﺋز لفصلهﲈ بالكﴪ

58

)( 28

فهﺬا الﺘجاور الصويت ﺟاﺋز ﻋﲆ رأي الﴫفيني وإن كان يف الﺘجاور الثاين ثقل واﺿﺢ،
وقفﻨا ﻋﻨده يف ﺻفحات ﺳﺒقﺖ ﻋﻨد اﳊديث ﻋﻦ مقﻄﻊ / :ي ــ ﹺ ./

ب .الﻀﻤة والواو

ذﻫب القدماء مﻦ ﻋلﲈء العربية ،وأيدﻫم يف ذلﻚ دارﺳو األﺻوات املحدثون ،إﱃ أن

الﻀم يف الﻨﻄﻖ يو ﹼلد ﺻاﺋﺘ ﹰا ﻃوي ﹰ
يعﱪ ﻋﻨﻪ املحدثون
إﺷﺒاع
ﻼ مدﹼ ي ﹰا يعرف بـ)الواو( ،أو كﲈ ﹼ
ﹼ

بالﻀمة الﻄويلة). (29

وقد وقف الﴫفيون مﻦ ﻫﺬا الﺘجاور املوقف ﻧفسﻪ الﺬي وقفوه مﻦ ﲡاور الكﴪة والياء،

فعﲆ الرﻏم مﻦ الﺘجاﻧﺲ امللموس بني ﻫﺬه األﺻوات ،وقف الﴫفيون مﻦ ﲡاورﳘا يف ﺳياقات
ﺻوتية واﺣدة موقفني خمﺘلفني مﻦ ﺟهﺘﻲ؛ الثقل واخل ﹼفة ،وﳖجوا يف ذلﻚ مﻨهجهم يف ﲡاور

الكﴪة والياء.

ب / :1 :ﹸــ و /:

وقف الﴫفيون يف ﲢديد قيمة ﻫﺬا الﺘجاور موقفهم مﻦ الﺘجاور بني  /ــ ﹺ ي /،وقد وﺿﻊ

ﻋلﲈء العربية ﻫﺬا املقﻄﻊ يف اﳊقل ﻧفسﻪ الﺬي وﺿعوا فيﻪ املقﻄﻊ املﲈثل ،وﻫو –الﺘوافﻖ اﳊركﻲ).(٣0
١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

ب / :2 :و ﹸــ /:

ﺟعل الﴫفيون ﻫﺬا الﺘجاور ﲡاور ﹰا مكروﻫ ﹰا يف أبﻨية العربية كسالفﻪ /ي ــﹺ،(٣1) /

وﻻ أرى توﺟيهﻪ ﳜﺘلف ﻋﻦ توﺟيﻪ املقﻄﻊ املﲈثل مﻦ الﻨاﺣية الصوتية.
ب / :٣ :ﹸــ ﹸــ /:

ذﻫب الﴫفيون يف اﳊكم ﻋﲆ ﻫﺬا الﺘجاور يف كﺘﺒهم املﺬﻫب ﻧفسﻪ الﺬي ذﻫﺒوه إليﻪ يف
تقويمهم ﲡاور  /ـ ﹺ ــ ﹺ  ،/مﻦ ﺟهﺘﻲ الثقل واخلفة ،كﲈ أرى أن توﺟيهﻪ مﻦ الﻨاﺣية الصوتية
يﲈثل ما ذﻫﺒﻨا إليﻪ يف توﺟيﻪ املقﻄﻊ املﲈثل). (٣2
ب / :4 :و و /:

ﺟوز الﴫفيون تﺘابﻊ الواوات يف أبﻨية العربية ﻋﲆ كراﻫة ،لﺬلﻚ ذﻫﺒوا إﱃ ثقلﻪ ،كﲈ
ﹼ

ذﻫﺒوا ﺳلف ﹰا يف بيان ثقل تواﱄ الياءات).(٣٣
ب / :٥ :ﹸــ ﹸــ و /:

ذﻫب أﻏلب الﴫفيني إﱃ اﺳﺘثقال ﻫﺬا الﺘجاور بني ﻫﺬه الصواﺋﺖ –ﻋﲆ الرﻏم مﻦ

)م ﹸقول()–(٣٤ﻋﲆ األﺻل-:
وﺟود الفاﺻل الصامﺖ بيﻨها-.ومﻦ ذلﻚ :ﹸ

 /م ﹸــ ق  / /ﹸــ و  /ل ﹸــ/

الفاﺻل الصامﺘﻲ

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١
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وأرى أن ﺳﺒب ﻫﺬا الثقل ما يﺄيت:
إن تواﱄ الﻀم يف األبﻨية العربية يو ﹼلد ﺻاﺋﺘ ﹰا ﻃوي ﹰ
ﹼ
ﻼ مدي ﹰا  /و  ،/ما وﺟدوا إﱃ ذلﻚ

ﺳﺒي ﹰ
ﻼ – ﺳواء أﲡاورا بفاﺻل أم مﻦ دون فاﺻل. -

وملا ﱂ ﳚد اجلهاز الﻨﻄقﻲ ﺳﺒي ﹰ
الصامﺘﻲ ،مﻊ ﻋدم
ﻼ إﱃ مدﹼ الﻀم األول؛ لوﺟود الفاﺻل ﹼ

إمكان إﺳقاﻃﻪ مﻦ الﺒﻨاء –لعدم أمﻦ اللﺒﺲ ،-ﹸﻋدل بالﻀم األول ﻧحو الفﺘﺢ .أ ﹼما الﻀم

الثاين فهو ﺳابﻖ ﻋﲆ الواو ،ومقﻄﻊ  /ﹸــ و  /مﻦ املقاﻃﻊ املسﺘحﺒة يف العربية –كﲈ ذكرﻧا

ﺳالف ﹰا.-

 .٣ﻣستو التﺨالﻒ:

ﻧاقﺶ الﴫفيون مسﺄلة الﺘجاور بني الصواﺋﺖ املﺨﺘلفة ،وأثر ذلﻚ يف الﻨﻄﻖ وبﻨاء
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األلفاظ يف العربية.

ﹼ
األخف
وقد ﻋقد أﻏلﺒهم موازﻧات بني املقاﻃﻊ املﺘقاربة يف الﺒﻨاء ،املﺨﺘلفة يف املادة ،لﺒيان

مﻨها واألثقل.

ووﺟدت أن الفصل بيﻨهﲈ بقسمني يقدﹼ م ﺻورة واﺿحة للﺘحليل أفﻀل مﻦ ﲨﻊ ﹼ
كل

اﳊديث يف ﺳياق واﺣد؛ فجعلﺖ القسم األول خالي ﹰا مﻦ الفﺘﺢ وأدخلﺘﻪ يف القسم الثاين:
أ :ﹸــ و  /ــ ﹺ ي:

ﺟعل أﻏلب الﴫفيني أكثر مقاﻃﻊ ﻫﺬا الﺘجاور موﺿﻊ موازﻧة بني الثقل واخل ﹼفة،

وكاﻧﺖ املوازﻧة مﻨدرﺟة يف ﲢليلهم مﻦ الصواﺋﺖ القصﲑة ﺣﺘﻰ الﻄويلة املدﹼ ية.
وﺳﻨوﺿﺢ فيﲈ يﺄيت تلﻚ الﻨصوص ،وﻻﺳيﲈ ذات املوازﻧةمﻨها:

أ :1 :و و  //ي ي/:

ﻋقد الﴫفيون موازﻧة بني مسﺘويات ﻧﻄﻖ  /ﹸــ / ،/ــ ﹺ  /املﺨﺘلفة ،فحكموا ﻋﲆ املولدﹼ ات

مﻦ ﻫﺬيﻦ الصاﺋﺘني أﺣكام ﹰا مﺘﲈثلة.

فالﻀمة أثقل مﻦ الكﴪة) ،(٣5يف ﻋرفهم ،لﺬا ﺟعلوا الواو املﺘو ﹼلدة ﻋﻦ الﻀمة باﻹﺷﺒاع
١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

أثقل مﻦ الياء املﺘو ﹼلدة ﻋﻦ الكﴪة باﻹﺷﺒاع) .(٣6وتﺒع ﹰا لﺬلﻚ كان تواﱄ الواوات أثقل مﻦ
تواﱄ الياءات يف أبﻨية العربية).(٣7
ﹸ.

ﹺ.

وقد ﲢدثﻨا يف املسﺘوى السابﻖ مﻦ ﻫﺬه الدراﺳة ﻋﻦ مقﻄعﻲ  /و و  /و  /ي ي  ،/لكﻦ

بعﺾ الﴫفيني أخﺬوا بﺈمتام املوازﻧة بني ثقل الﻀمة وما يﺘو ﹼلد ﻋﻨها ،وثقل الكﴪة وما

يﺘو ﹼلد ﻋﻨها ،فكان ﻫﺬان املقﻄعان مﻦ ﲨلة تلﻚ املوازﻧة.
أ / :2 :ــ ﹺ ﹾو  / /ﹸــ ﹾي :/

ﲢدﹼ ث الﴫفيون ﻋﻦ مقﻄعني مﻦ مقاﻃﻊ العربية تقدﹼ م فيهﲈ ﺻاﺋﺖ قصﲑ مﻐاير لصوت

العلة املجاور لﻪ ،واﺷرتﻃوا يف الﻼﺣﻖ أن يكون ﺳاكﻨ ﹰا.

وقد ﻋدﹼ ابﻦ ﺟﻨﻲ ﻫﺬيﻦ املقﻄعني مﻦ املقاﻃﻊ الثقيلة ألﻧﻚ)) :إذا بدأت بالﻀمة ثم

ﺟﺌﺖ بعدﻫا بالياء فقد ﺟﺌﺖ بﺄمر ﻏﲑه املﺘوقﻊ ألﻧﻚ ملا ﺟﺌﺖ بالﻀمة توقعﺖ الواو فﺈذا

ﻋدلﺖ إﱃ الياء فقد ﻧاقﻀﺖ بﺂخر لفﻈﻚ ﹼأولﻪ(() (٣8وقاس ثقل  /ﹸــ ي  /ﻋﲆ ﻫﺬه الوﺟهة
أيﻀ ﹰا).(٣9

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١
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وتعليل ابﻦ ﺟﻨﻲ ﻫﺬا يعدﹼ ﺳﺒق ﹰا ﻋلمي ﹰا ﺟلي ﹰ
ﻼ ،ألن )الﺘوقﻊ( أﺣد ركﻨﻲ ﻧﻈرية )الﺘداخل

الﻨﻄقﻲ( الﺘﻲ ﲢسب مﻦ مكﺘﺸفات الدرس الصويت اﳊديث ،يف ﺣني ﻧجد أن ابﻦ ﺟﻨﻲ
يﺸﲑ إليها ﴏاﺣة وﻫو مﺬﻫب يﺆيده املﻨﻄﻖ اللﻐوي والﻨﻈرية الصوتية اﳊديثة.

لﺬلﻚ ﻧجد أن اجلهاز الﻨﻄقﻲ ﻋدل ﻋﻦ األﺻل املﺨالف لـ)الﺘوقﻊ( الﻨﻄقﻲ ،إﱃ الفرع

املﲈثل لﻪ:

ﹸم ﹾوزان=== <ميزان
ميقﻦ=== <موقﻦ
ﹾ

* أي ﹼ
أن:
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 /م ــ ﹺ و  / /ز ﹰــ ن/
ﲡاور خمالف للمﺘوقﻊ
 /م ــ ﹴ  / /ز ﹰــ ن
ﲡاور ﳑاثل للمﺘوقﻊ
 /م ﹸــ ي  / /ق ــ ﹺ ن/
ﲡاور خمالف للمﺘوقﻊ
١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

 /م .ﹸ ﹸ / / .ق ــ ﹺ ن/
ﲡاور ﳑاثل ملﺘوقﻊ
أ / :٣ :و ي /:

إن ﲡاور الواو والياء يف ﺳياق لفﻈﻲ واﺣد مدﻋاة للثقل – ﻋﻨد األقدمني مﻦ ﻋلﲈء

،ﺳوﻏﺖ
الﴫف العرﰊ ،-لكﻦ إﺳكان الصوت السابﻖ ﻋﲆ الواو يﺄيت بﻨوع مﻦ اخلفة ﹼ
وروده يف أبﻨية العربية).(٤0
أ / :4 :ي و ــ ﹺ /:

كره الﴫفيون ﲡاور الواو والياء ،لكﻨهم ﻋدلوا ﻋﻦ ﻧﻈرﲥم ﻫﺬه ،إن أﺳكﻦ ما قﺒل

الواو – إذا ﺳﺒقﺖ الياء يف الﺒﻨاء.-أ ﹼما ما ﻧحﻦ بصدد اﳊديث ﻋﻨﻪ مﻦ ﲡاور ،فقد كرﻫﻪ
الﴫفيون أيﻀ ﹰا ،ﻋﲆ الرﻏم مﻦ مﻐايرتﻪ لﻪ مﻦ ﺟهﺘني:
 .1ﺳﺒﻖ الياء الواو.

ﲢرك الواو الﻼﺣقة بالكﴪ.
 .2ﹼ

وقد ﻧﻈر الﴫفيون إﱃ ﻫﺬا الﺘجاور أربﻊ ﻧﻈرات مﻦ اﻻﺳﺘثقال مفادﻫا:

 .1الكراﻫة :ذﻫب ﺳيﺒويﻪ إﱃ أن وقوع الواو بني ياء وكﴪة مكروه يف تﺄليف أبﻨية
العربية .
)(٤1
كﲈ.يف :يو ﹺزن==== <يزن
 .2الثقل :ﺣدﹼ د بعﺾ الﴫفيني تلﻚ الكراﻫة بالثقل مﻦ دون ﲢديد مسﺘواﻫا ))وذلﻚ

أن الواو ﻧفسها مسﺘثقلة وقد اكﺘﻨفها ثقيﻼن الياء والكﴪة والفعل أثقل مﻦ اﻻﺳم ،وما
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١

6٣

يعرض فيﻪ أثقل ﳑا يعرض يف اﻻﺳم ،فلﲈ اﺟﺘمﻊ ﻫﺬا الثقل ،آثروا ختفيفﻪ بحﺬف ﳾء مﻨﻪ(().(٤2
 .٣الﺘﻨافر :ﺟعل ابﻦ ﻋصفور )ت 669ﻫـ( الثقل يف ﻫﺬا املقﻄﻊ مﺘﻨافر ﹰا وذلﻚ

ﹼ
))أن الكﴪة والياء مﻨافرتان للواو ،فﺈذا وقعﺖ الواو بيﻨهﲈ كاﻧﺖ واقعة بني ﺷيﺌني

يﻨافراﳖا(().(٤٣

الصﺒان )ت 1206ﻫـ( مسﺘوى الﺘﻨافر يف ﲡاور تلﻚ األﺻوات يف بﻨاء
 .٤الﺘﻀاد :زاد ﹼ

واﺣد ،فﺄوﺻلﻪ إﱃ درﺟة الﺘﻀاد ،ﹼ
ألن الكﴪة والياء ))ﺿدان للواو ،والواقﻊ بني ﺿديﻪ
مسﺘثقل(().(٤٤

ويف ﺣقيقة األمر أن ﻫﺬا املقﻄﻊ مكروه فع ﹰ
ﻼ –ﻋﲆ اخﺘﻼف مسميات القدامﻰ

السابقة-؛ ﹼ
ألن خمرج الواو يﺒايﻦ خمرج الياء وأﺻلها القصﲑ –الكﴪة.-

فالواو والﻀمة ذواتا خمرج خلفﻲ ،يف ﺣني تﺘصف الياء والكﴪة باملﺨرج األمامﻲ،

6٤

واﻻﻧﺘقال مﻦ ﺻوت ذي خمرج أمامﻲ إﱃ ﺻوت ذي خمرج خلفﻲ فصوت ذي خمرج أمامﻲ
يولد إﺟهاد ﹰا للجهاز الﻨﻄقﻲ ،فسﺒب ذلﻚ اﻹﺟهاد ثق ﹰ
ﻼ يف الﻨﻄﻖ ،فعدل ﻋﻨﻪ ﻧحو تعديل
الﺒﻨية بالواو املﺒايﻨة للمﺘحيز بيﻨهﲈ:

ﹺ.

ﺳقﻄﺖ الواو لعدم املجاﻧسة
أ / :٥ :ي و ﹸــ/:

اخﺘلف الﴫفيون يف توﺟيﻪ ﻫﺬا الﺘجاور بني اخل ﹼفة والثقل ،مﻊ اﻻخﺘﻼف يف موازﻧﺘﻪ

مﻊ الﺘجاور السابﻖ.

١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

فقد ﻋدﹼ ه ابﻦ ﻋصفور ﲡاور ﹰا خفيف ﹰا ،إن وازﻧاه بالﺘجاور السابﻖ)) ،وإﻧﲈ ﱂ يكﻦ ثقل

الواو بني الياء والﻀمة كثقلها بني الياء والكﴪة ،ﹼ
ألن الكﴪة والياء مﻨافرتان للواو...
وإذا وقعﺖ ]الواو[ بني ياء وﺿمة كاﻧﺖ واقعة بني ﳎاﻧﺲ ومﻨافر ،فلﺬلﻚ كان وقوﻋها
بني ياء وكﴪة(().(٤5

الﺘوﺟﻪ؛ ))لكون الكلمة بالﻀمة بعد الواو
يف ﺣني ر ﹼد الرﴈ – ت  686ﻫـ  -ﻫﺬا
ﹼ

أثقل مﻨها بالكﴪة بعدﻫا(().(٤6

الرﴈ ﹼ
ﹼ
أدق،
ولو دققﻨا يف خمارج ﻫﺬه األﺻوات املﺘجاورة يف الﻨصني لوﺟدﻧا :أن كﻼم
ﹼ
ألن الﺘجاور األول / :ي و ــ ﹺ  /يﺄيت باﻧﺘقال ﻏﲑ مﺘجاﻧﺲ بني األﺻوات املﺘجاورة مﻦ ﺟهة
املﺨرج ،يف ﺣني ﻧجد أن الﺘجاور الثاين / :ي و ﹸــ  /،يكون باﻧﺘقال فيﻪ ﻧوع مﻦ الﺘجاﻧﺲ

ﻻﺳيﲈ/ :و ﹸــ  ،/وقد وﺿحﻨا يف ﺻفحات ﺳابقة أن اﻻﻧﺘقال مﻦ الصاﺋﺖ املدﹼ ي الﻄويل إﱃ
الصاﺋﺖ القصﲑ املﺘو ﹼلد ﻋﻨﻪ يسﺒب ﻋرقلة ﻧﻄقية؛ بسﺒب اﻻﻧﺘقال مﻦ ﺳعة لﻀيﻖ ،يﻀاف
إﱃ ذلﻚ أن اجلهاز الﻨﻄقﻲ يصعب ﻋليﻪ اﻻﻧﺘقال مﻦ ﺣال اتساع ﻧحو ﺣال ﺿيﻖ يف موﺿﻊ

ﻋﱪ ﻋﻨﻪ اخلليل بـ)مﴚ املقيد().(٤7
ﻧﻄقﻲ واﺣد ،وﻫو تصور ﹼ

فاﻻﻧﺘقال الثاين أكثر ﺻعوبة وإﺟهاد ﹰا للجهاز الﻨﻄقﻲ مﻦ اﻻﻧﺘقال األول:

•ﻻخﺘﻼف مواﺿﻊ اﻻﻧﺘقال ،وتﺒاﻋد املﺨارج يف األول.

•لﺘﲈثل موﺿعﻲ اﻻﻧﺘقال يف اجلزء األخﲑ مﻦ الﺘجاور ،وتقابل املﺨرج يف الﺘجاور

الثاين.

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١
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ﺟهة املفاﺿلة
.ﹺ

اخﺘﻼف املﺨرج واخﺘﻼف الﻄﺒيعة الصوتية
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ﹸ.

اتفاق املﺨرج واخﺘﻼف الﻄﺒيعة الصوتية
أ / :٦ :ي ﹸــ/:

بالﻀم يعدﹼ ﲡاور ﹰا مسﺘثق ﹰ
ﻼ ،ﻋدل الﻨاﻃﻖ العرﰊ
ذﻫب ﻋلﲈء العربية إﱃ أن ﲢريﻚ الياء
ﹼ
ﻋﻨﻪ ﻧحو ﲡاور آخر؛ إذ ))اﺳﺘثقلﺖ الﻀمة ﻋﲆ الياء فحﺬفﺖ ختفيف ﹰا(().(٤8
١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

تصوره ﻫﺬا ،إن د ﹼققﻨا يف ﻃﺒيعة ﻫﺬيﻦ
وﻧجد أن األﻧﺒاري  -ت  577ﻫـ  -ﻋﲆ ﺣﻖﹼ يف ﹼ

الصوتني ،وذلﻚ مﻦ ﺟهﺘني:

 .1أن موﺿﻊ إﺻدار الياء مﻀا ﹼد ملوﺿﻊ إﺻدار الﻀمة ،وﻫﺬا الﺘﻀاد يورث ﺻعوبة

يف آلية الﻨﻄﻖ.

 .2أن الياء املدﹼ ﹼية مﺘسعة ،والﻀمة ﺻاﺋﺖ قصﲑ ﺿيﻖ ،واﻻﻧﺘقال مﻦ وﺿﻊ إﱃ وﺿﻊ

مﻀاد لﻪ يو ﹼلد ﺻعوبة يف الﻨﻄﻖ أيﻀ ﹰا.

ﹸ.
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ب /:1:ﹸــ و  / /ﹶــ و/:

ﻋﲆ الرﻏم مﻦ إﲨاع ﻋلﲈء العربية ﻋﲆ أن الفﺘحة ﹼ
أخف اﳊركات ،ﻧﻈر الﴫفيون إﱃ

الﻀمة يف ﻫﺬيﻦ املقﻄعني ﻋﲆ أﳖا أخف مﻦ الفﺘحة ،والع ﹼلة يف ذلﻚ؛ أن الواو مﻦ ﺟﻨﺲ
الﻀمة وليسﺖ مﻦ ﺟﻨﺲ الفﺘحة ،ومﻦ ﻋادة اجلهاز الﻨﻄقﻲ أن يﺒحث ﻋﻦ الﺘوافﻖ بني
األﺻوات؛ ))إذ يﻨﺸﺄ بني ﲨيﻊ األﻋﻀاء الﺘﻲ تﺘعاون ﻋﲆ الﺘصويﺖ ﻧوع مﻦ اﻻتفاق الﺬي
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١

بمقﺘﻀاه يميل ﹼ
كل واﺣد مﻨها بالوﺿﻊ الﺬي يﺘﺨﺬه ،إﱃ ﹼ
أن يﻨسجم مﻊ أوﺿاع األﻋﻀاء
األخرى(().(٤9

وقد اﻧﻄلﻖ )ﻧقره كار( مﻦ مﻨﻄوق ﻫﺬه القاﻋدة الصوتية اﳊديثة يف تعليل ذلﻚ العدول

))أن الﻀمة قﺒل الواو ﹼ
يف خ ﹼفة الفﺘحة وثقل الﻀمة – مﻊ اخﺘﻼف العﺒارة  -بـ ﹼ
أخف مﻦ

الفﺘحة قﺒلها ألﳖا بعﻀها(().(50

وﻋﲆ الرﻏم مﻦ ذلﻚ اﻻخﺘﻼف يف اﻻﺋﺘﻼف الﻨﻄقﻲ بني املقﻄعني ،ﱂ يﺘو ﹼلد مﻦ املقﻄﻊ  /ﹶــ و /

تﻨافر يﺒعده ﻋﻦ الﺘداول العرﰊ ،بل كان مقﻄع ﹰا مﺒاﺣ ﹰا للعرﰊ العدول ﻋﻨﻪ ،كﲈ ﳚوز لﻪ اﻹبقاء ﻋليﻪ.
ب / :2 :و ﹶــ  / /ي ﹶــ/:

ﹼأكد الرﴈ ﹼ
أن الواو والياء املفﺘوﺣﺘني خفيفﺘان بﴩط :أن يقعا يف ﺻدارة الﺒﻨاء).(51

ولو د ﹼققﻨا يف ﺳياق ﻫﺬيﻦ الﺘجاوريﻦ لوﺟدﻧا :أن فيﻪ ما يسوغ خفﺘهﲈ – ﹼ
بﻐﺾ الﻨﻈر ﻋﻦ
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الصدارة املﴩوﻃة -لعلﺘني:

 .1أن موﺿﻊ إﺻدار الفﺘحة يﺘوﺳﻂ موﺿعﻲ إﺻدار الﻀمة والكﴪة:

ﹸ.

ﹶ.

.
ﹶ

خمرج الفم

خلفﻲ

وﺳﻄﻪ

أمامﻲ

وﻫﺬا اﳊيز بني الفﺘحة وخمرﺟﻲ الﻀمة والكﴪة ،ﻻ يورث الﺘﻨافر يف الﻨﻄﻖ.

 .2ﹼ
أن الواو والياء ﺻوتان مﺘسعان؛ بسﺒب املدﹼ الﺬي تو ﹼلد مﻦ متاثل :الﻀمﺘني الﻀيقﺘني

والكﴪتني الﻀيقﺘني ،وﻫﺬا اﻻتساع ﳚاﻧﺲ اﻻتساع يف الفﺘﺢ).(52

١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

فاﻻﻧﺘقال مﻦ مﺘسﻊ إﱃ مﺘسﻊ ﻻ يورث ﻋرقلة ﻧﻄقية ،بل بالعكﺲ فيﻪ الﴚء الكثﲑ مﻦ

اﻻﻧسيابية يف الﻨﻄﻖ.

ب / :٣ :ي ــ ﹺ  / /ي ﹶــ/:

ﻋرﺿﻨا فيﲈ ﺳﺒﻖ إﱃ املقﻄﻊ األول  /ي ــ ﹺ  ،/ووﺿحﻨا ﺳﺒب ﺻعوبﺘﻪ مﻦ الوﺟهة

الﻨﻄقية ،لكﻨﻨا وﺟدﻧا بعﺾ الﻨصوص توازﻧﻪ مﻊ مقﻄﻊ آخر مفاده:
 /ي ﹶــ /.

ﹼ
وقد ذﻫب ابﻦ ﻋصفور إﱃ ﹼ
أخف مﻦ املقﻄﻊ الثاين) ،(5٣يف ﺣني كره
أن املقﻄﻊ األول
أﻏلب ﻋلﲈء العربية املقﻄﻊ األول  /ي ــ ﹺ  ،/كسيﺒويﻪ – ت  180ﻫـ  -،واألخفﺶ األوﺳﻂ
ﹼ
والرﴈ).(5٤
 -ت 215ﻫـ  ،-وامليداين  -ت 518ﻫـ ،-

توﺟﻪ ابﻦ ﻋصفور ،ويﺆكد ﹼ
ويف ﺣقيقة األمر ﹼ
أن املقﻄﻊ الثاين
إن الﺘحليل الصويت ﳜالف ﹼ

ﹼ
أخف مﻦ املقﻄﻊ األول مﻦ ﺟهﺘني:

أن اﻻﻧﺘقال مﻦ واﺳﻊ إﱃ ﺿيﻖ ،مﻊ تقارب موﺿﻊ الﻨﻄﻖ ،يعدﹼ اﻧﺘقا ﹰ
ﻻ ﳎهد ﹰا للجهاز

الﻨﻄقﻲ ،وﻫﻲ مسﺄلة وﺿحﻨاﻫا ﺳالف ﹰا.

أن اﻻﻧﺘقال مﻦ واﺳﻊ إﱃ واﺳﻊ ،مﻊ اخﺘﻼف موﺿﻊ الﻨﻄﻖ ،يعدﹼ أيﴪ ﻋﲆ اجلهاز

الﻨﻄقﻲ مﻦ الوﺿﻊ األول.

.
ﹶ

تقارب الﻄﺒيعة الﻨﻄقية
واخﺘﻼف املﺨرج

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١

ﹶ.

اخﺘﻼف الﻄﺒيعة الﻨﻄقية
وتقارب املﺨرج
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ب / :4 :ﹸــ ا  / /ــ ﹺ ا/:

ﻋﲆ الرﻏم مﻦ ﻧﻈرة الﴫفيني إﱃ األلف ﻧﻈرة مهملة لعلﺘني:

 .1أن الﴫفيني يروﻧﻪ ﻏﲑ أﺻﲇ.

ﳛرك ،وﺣركة الصاﺋﺖ الﻄويل ﻫﻲ أﺳاس ﻫﺬا املﺒدأ الﴫيف
 .2أن األلف ﻻ ﹼ

ﺣركﺖ ﺻارت ﻏﲑ األلف ،والواو والياء
،فـ))األلف ﻻ تﻐﲑ ﻋﲆ كل ﺣال ،ألﳖا لو ﹼ

ﲢركان وﻻ تﻐﲑان(().(55

وتﻐﲑه بسﺒب ﳎاورة
وﺟدت بعﺾ الﻨصوص الﺘﻲ تﺸﲑ إﱃ ﺣﻀوره يف بعﺾ األبﻨية ﹼ

ﺻواﺋﺖ ﻏﲑ ﳎاﻧسة؛ إذ ))ﻫﻨاك ﺣاﻻن ﻻ يمكﻦ أن تﻨﻄقا ،وﳘا وقوع الﻀمة أو الكﴪة
قﺒل األلف ،أي] ﹸــ ا[ و ] ــ ﹺ ا [ فلو أردت تصﻐﲑ ))ﺷاﻋر(( اﺿﻄررت إﱃ ﺿم الﺸني

عر وﻫﺬا مﺘعﺬر مسﺘحيل ،وﻻ بدﹼ ﺣيﻨﺌﺬ مﻦ قلب
للﺘصﻐﲑ ،وﺻار الﻨﻄﻖ كﲈ يﲇ :ﹸﺷا ﹾي ﹸ
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األلف واو ﹰا ﲡاﻧﺲ الﻀمة ،فﺘقول :ﹸﺷو ﹾيعر ...ولو أردت أن ﲡمﻊ )مفﺘاح( ﻻﺿﻄررت

أن ﲡعل اجلمﻊ ﻋﲆ )مفاﻋيل( أي ﻻبد مﻦ كﴪ الﺘاء قﺒل األلف ،فﺘكون ﺻورة الﻨﻄﻖ:
[ ﹶم ﹶف ﹾاتاﹺح] وﻫﺬا مﺘعﺬر أيﻀ ﹰا ،وﻻ بد مﻦ قلب األلف ياء ﲡاﻧﺲ الكﴪة  /مفاتيﺢ(().(56
ويﺘﻀﺢ مﻦ خﻼل الكﻼم السابﻖ أن ﻫﺬيﻦ الﺘجاوريﻦ مﺘعﺬران يف ﺻياﻏة األبﻨية

العربية للﺘﻨافر الﻨﻄقﻲ اﳊاﴐ فيهﲈ.

١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

ﻋﺼارة الدراﺳة

ﲡمعﺖ يف
بعد أن اﺳﺘفﻀﻨا اﳊديث ﻋﻦ ﳎمل ما يﺘعلﻖ بموﺿوع ﻫﺬه الدراﺳة  ،ﹼ

الﺬﻫﻦ واملﺘﻦ ﲨلة ﻧﺘاﺋﺞ ،يمكﻨﻨا تلﺨيصها يف ﻧقاط؛ ليكون معيﻨ ﹰا للمﻄلﻊ ﻋﲆ ﹼﱂ معﻄيات
ﻫﺬه الدراﺳة يف آخر املﻄاف:

 .1ﹼ
تﺄكد لديﻨا بعد ﻫﺬه الدراﺳة ﹼ
أن )الﺘجاور اﳊركﻲ( مﺒدأ مفصﲇ مﻦ مﺒادئ الﺘحليل

اللساين ﻋﻨد ﻋلﲈء الﴫف ،ﻻﺳيﲈ يف تراثﻨا اللساين اجلليل.

 .2ﹼأكدت ﻫﺬﻫالدراﺳة املقولة املﺘداولة يف الدرس اللساين اﳊديث :مﻦ أن املﺘﻦ

الﴫيف يسﺘﻨد يف معﻈم مقوﻻتﻪ الﺘﻨﻈﲑية وقواﻧيﻨﻪ الﺘحليلية إﱃ معﻄيات الدرس الصويت.
 .٣ﹼ
أن القواﻋد الصوتية ﳏكومة بعامل مهم ،مفاده :السياق الصويت؛ ذلﻚ أﻧﻪ يﺆثر

القارة ،وما ﻫﺬه الدراﺳة إ ﹼ
ﻻ مﴩوع
القارة أو ﺷﺒﻪ ﹼ
يف أﻏلب معﻄيات القواﻋد والقواﻧني ﹼ

تدليل ﻋليﻪ؛ إذ أثﺒﺘﺖ مقوﻻت القدامﻰ ،ورﺻدﻧا هلا :أن قيم الصواﺋﺖ يف اللسان العرﰊ
مﺘﻐﲑة؛ بحكم ﳎاورﲥا ألﺻوات أخرى داخل السياق الصويت.

تﺘﻨوع مﻦ ﺣيث قيمها ،و تداوهلا يف اللسان –
 .٤خرﺟﺖ الدراﺳة بﺄن مقاﻃﻊ العربية ﹼ

بحكم قاﻧون اخل ﹼفة والثقل يف األداء  ،-وﻻ تﺘحدﹼ د بوﺟهﻲ :القﺒول والرفﺾ – كﲈ ﳛاول
معﻈم الدارﺳني ،ووﺟدﻧا أن املقاﻃﻊ العربية تﺄيت ﻋﲆ أربعة مسﺘويات ،ﻫﻲ:
أ .املقاﻃﻊ املﺒاﺣة.

ب .املقاﻃﻊ املسﺘحﺒة.
ج .املقاﻃﻊ املكروﻫة.

د .املقاﻃﻊ املرفوﺿة.

ويف الدراﺳة ﲨلة ﻧﺘاﺋﺞ فرﻋية ﻻ يﻐفلها ذﻫﻦ املﻄلﻊ ،ﻋرﺿﻨا ﻋﻦ ذكرﻫا؛ ألﻧﻨا قصدﻧا

إﲨال الﻨﺘاﺋﺞ العامة املهمة يف الدراﺳة.
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١
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اﳍواﻣﺶ
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 (1يﻨﻈر :الكﺘاب ٣7/٤ :و ،167و ﴍح ﺷواﻫد الﺸافية.18 /٤ :
ﹰ
 (2ﻋرض د .فوزي الﺸايب إﱃ بعﺾ ﻫﺬه الﻨصوص ولكﻨﻪ ﱂ يﴩ إﱃ كوﳖا مﺒدأ ﴏفيا ،وﻋالﺞ
بعﻀها ،د .ﳛيﻰ ﻋﺒابﻨة مﻦ ﺟهة مقﻄعية مﻦ دون أن يﺸﲑ أيﻀ ﹰا إﱃ كوﳖا مﺒدأ ﴏفي ﹰا يقوم ﻋليﻪ
الدرس الﴫيف العرﰊ يف أﻏلب ﲢليﻼتﻪ ،يﻀاف إﱃ ذلﻚ أن األخﲑ تﻨاول ﲡاور الصواﺋﺖ القصﲑة
وﱂ يﺘعرض لﺘجاورﻫا مﻊ الصواﺋﺖ الﻄويلة وأﻧصافها :يﻨﻈر :تﺄمﻼت يف بعﺾ ﻇواﻫر اﳊﺬف
الﴫيف 28 :و  ٣0ودراﺳات يف فقﻪ اللﻐة وفوﻧولوﺟيا العربية 99 :وما بعدﻫا.
(٣اللﻐة :فﻨدريﺲ.90 :
 (٤الﺘﴫيف العرﰊ مﻦ خﻼل ﻋلم األﺻوات :د .الﻄيب الﺒكوش.58:
وﴎ ﺻﻨاﻋة اﻹﻋراب:
 (5يﻨﻈر :الكﺘاب 558 /٣ :و ٣٣6 /٤و ٤20واملقﺘﻀب 92 /1 :ﹼ
1/ 21.
(6يﻨﻈر :املﻨهﺞ الصويت للﺒﻨية العربية 198 :والﺘﴫيف العرﰊ مﻦ خﻼل ﻋلم األﺻوات.87 :
 (7يﻨﻈر :اخلصاﺋﺺ 59 /1 :و األﺷﺒاه والﻨﻈاﺋر ٤5/2 :وذﻫب األﺳﺘاذ :إبراﻫيم مصﻄفﻰ يف
أن الفﺘحة ﹼ
ﺣكمﻪ ﻋﲆ ﹼ
أخف مﻦ السكون يﻨﻈر :إﺣياء الﻨحو.8٤ :
(8ﲥﺬيب اللﻐة :األزﻫري.59 /10 :
 (9ﴍح املفصل.59 /10 :
ﴎ ﺻﻨاﻋة اﻹﻋراب ٣5 /1 :ويﻨﻈر :اخلصاﺋﺺ.1٤8 /1 :
 (10ﹼ
 (11اخلصاﺋﺺ.291 /2 :
 (12يﻨﻈر :اللﻐة ،51 :و يف األﺻوات اللﻐوية :دراﺳة يف أﺻوات املدﹼ العربية.228 :
 (1٣يﻨﻈر :الكﺘاب ٤06 /2 :واملﻨصف.٣28 /1 :
 (1٤يﻨﻈر :الكﺘاب ٤06 /2 :واملﻨصف 22٤ /1 :ويف األﺻوات اللﻐوية ،228 :و دراﺳات يف ﻋلم
اللﻐة :د .كﲈل ﳏمد بﴩ 71 :و.72
 (15الكﺘاب.110 /٤ :
 (16يﻨﻈر :ﴎ ﺻﻨاﻋة اﻹﻋراب ،22 /1 :و ﻧزﻫة الﻄرف يف ﻋلم الﴫف :امليداين.55 :
 (17تﺄمﻼت يف بعﺾ ﻇواﻫر اﳊﺬف الﴫيف.٣0 :
 (18ألن الكﴪة توﺻف خمرﺟي ﹰا بالﻀيﻖ يف الدرس الصويت اﳊديث ،يﻨﻈر :يف األﺻوات اللﻐوية.228 :
 (19ﴎ ﺻﻨاﻋة اﻹﻋراب.65 /1 :
 (20معاين القرآن :األخفﺶ.٣79 /2 :
(21يﻨﻈر :الكﺘاب ،٤06/2 :ويف األﺻول اللﻐوية.228 :
 (22يﻨﻈر :م.ن.
 (2٣ﻧﻈر :الكﺘاب ،٤17/٤ :وﴍح املفصل.152/7 :
 (2٤يﻨﻈر :دراﺳة الصوت اللﻐوي.٣29 :
 (25اخلصاﺋﺺ.59 /1 :

١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

 (26يﻨﻈر :ﴍح الﺸافية.95 / ٣ :
 (27يﻨﻈر :ﴍح املفصل.80 /10 :
 (28يﻨﻈر :املمﺘﻊ يف الﴫف.٤٣٣ /2 :
 (29يﻨﻈر :الكﺘاب ،٤06 /2 :ويف األﺻوات اللﻐوية.228 :
(٣0ﻋرﺿﻨا هلﺬا املوﺿوع يف دراﺳة مﻨجزة.
 (٣1يﻨﻈر :ﴎ ﺻﻨاﻋة اﻹﻋراب.22 /1 :
 (٣2يﻨﻈر :اخلصاﺋﺺ.59 /1 :
 (٣٣يﻨﻈر :الكﺘاب.٣٤9 /٤ :
 (٣٤يﻨﻈر :الكﺘاب ،٣٤8 /٤ :وﴍح الﺸافية :الرﴈ.٤27 /٣ :
 (٣5يﻨﻈر :ﴍح الﺸافية :الرﴈ.٤٤ /1 :
 (٣6يﻨﻈر :ﴍح املفصل :ابﻦ يعيﺶ.80 /10 :
 (٣7يﻨﻈر :م.ن.
 (٣8ﴎ ﺻﻨاﻋة اﻹﻋراب.22 /1 :
 (٣9يﻨﻈر :م .ن.
 (٤0يﻨﻈر :الكﺘاب.52 /٤ :
 (٤1يﻨﻈر :م .ن.
 (٤2ﴍح املفصل :ابﻦ يعيﺶ 59 /10 :ويﻨﻈر :ﳎالﺲ ثعالب.٣60 /2 :
 (٤٣املمﺘﻊ يف الﺘﴫيف.٤29 /2 :
الصﺒان.256 /٤ :
 (٤٤ﺣاﺷية ﹼ
 (٤5املمﺘﻊ.٤29 /2 :
 (٤6ﴍح الﺸافية :الرﴈ.1٣٣ /1 :
 (٤7إﻋجاز القرآن.27٣ :
 (٤8الﺒيان يف ﻏريب إﻋراب القرآن.58 /1 :
 (٤9اللﻐة.6٣ :
 (50ﴍح الﺸافية :ﻧقرة كار.165 :
 (51يﻨﻈر :ﴍح الﺸافية :الرﴈ.72 /2 :
 (52يﻨﻈر ﻫﺬا الوﺻف :يف األﺻوات اللﻐوية.218 -217 :
 (5٣يﻨﻈر :املمﺘﻊ.٤٣٣/2 :
 (5٤يﻨﻈر :الكﺘاب 5٤/٤ :و ،110و معاين القرآن ،٣79/2 :و ﻧزﻫة الﻄرف ،55 :و ﴍح الﺸافية:
.1٣2/1
 (55الكﺘاب.252 /2 :
 (56املﻐﻨﻲ اجلديد يف ﻋلم الﴫف :د .ﳏمد خﲑ اﳊلواين.111 -112 :

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١

7٣

اﳌﺼادر واﳌﺮاﺟﻊ

 (1األﺷﺒاه والﻨﻈاﺋر يف الﻨحو:السيوﻃﻲ :مﻄﺒعة داﺋرة
املعارف العثﲈﻧية /ﺣيدرآباد 1٣59/ﻫـ.

 (2إﺣياء الﻨحو :إبراﻫيم مصﻄفﻰ :مﻄﺒعة جلﻨة الﺘﺄليف
والرتﲨة والﻨﴩ /القاﻫرة 19٣7/م.

 (٣إﻋجاز القرآن :الﺒاقﻼين :ﲢقيﻖ :ﺳيد أﲪد ﺻقر :دار
املعارف  /القاﻫرة 196٣/م.

 (٤الﺒيان يف ﻏريب إﻋراب القرآن :أبو الﱪكات األﻧﺒاري:
ﲢقيﻖ :ﻃﻪ ﻋﺒد اﳊميد ﻃﻪ :اهليﺌة املﴫية العامة للكﺘاب/

القاﻫرة1980/م.

 (5تﺄمﻼت يف بعﺾ ﻇواﻫر اﳊﺬف الﴫيف:

د.فوزي الﺸايب :ﺣوليات كلية اﻵداب /ﺟامعة

الكويﺖ /اﳊولية العاﴍة /الرﺳالة الثاﻧية والسﺘون
1٤10-1٤09/ﻫـ1989-1688/م.

7٤

(6الﺘﴫيف العرﰊ مﻦ خﻼل ﻋلم األﺻوات :د.الﻄيب
الﺒكوش /توﻧﺲ 1987/م.

 (7ﲥﺬيب اللﻐة :أبو مﻨصور األزﻫري:ﲢقيﻖ :ﻋﺒد السﻼم

ﻫارون وﳏمد ﻋﲇ الﻨجار /املﺆﺳسة املﴫية العامة للﺘﺄليف

واألﻧﺒاء والﻨﴩ /الدار املﴫية للﺘﺄليف والرتﲨة 1٣8٤/ﻫـ

196٤-م.

 (8ﺣاﺷية الصﺒان ﻋﲆ ﴍح األﺷموين :ﻃﺒﻊ ﻋيسﻰ الﺒاﰊ
اﳊلﺒﻲ. /

 (9اخلصاﺋﺺ :ابﻦ ﺟﻨﻲ /ﲢقيﻖ :ﳏمد ﻋﲇ الﻨجار /دار
الكﺘب املﴫية .

 (10دراﺳات يف ﻋلم اللﻐة :د.كﲈل ﳏمد بﴩ :دار
املعارف /مﴫ1971 /م.

 (11دراﺳات يف فقﻪ اللﻐة وفوﻧولوﺟيا العربية :د.ﳛيﻰ
ﻋﺒابﻨة :دار الﴩوق /ﻋﲈن 2000/م.

 (12دراﺳة الصوت اللﻐوي:د.أﲪد خمﺘار ﻋمر :ﻋاﱂ
الكﺘب/القاﻫرة 1٣96/ﻫـ1976-م.

 (1٣ﴎ ﺻﻨاﻋة اﻹﻋراب :ابﻦ ﺟﻨﻲ /ﲢقيﻖ :د .ﺣسﻦ
ﻫﻨداوي /دار القلم /دمﺸﻖ 1٤05/ﻫـ1985م

(1٤ﴍح الﺸافية :اجلاربردي :املﻄﺒعة العامرة الﴩفية/

1٣10ﻫـ.

 (15ﴍح الﺸافية :رﴈ الديﻦ اﻻﺳرتبادي :ﲢقيﻖ :ﳏمد
ﻧور اﳊسﻦ وﳏمد الزفزاف

وﳏمد ﳏيﻲ الديﻦ ﻋﺒد اﳊميد :دار الكﺘب العلمية /بﲑوت

1٤02 /ﻫـ 1982 -م.

(16ﴍح الﺸافية :ﻧقرة كار :مﻄﺒعة دار إﺣياء الكﺘب
العربية /ﻋيسﻰ اﳊلﺒﻲ وﴍكاه/.

 (17ﴍح ﺷواﻫد الﺸافية :الﺒﻐدادي :ﲢقيﻖ :ﳏمد ﻧور
اﳊسﻦ وآخريﻦ :مﻄﺒعة

ﺣجازي /القاﻫرة1٣56/ﻫـ 1٣58-ﻫـ.

 (18ﴍح املفصل :ابﻦ يعيﺶ :دارالﻄﺒاﻋةالﻨﲑية /
القاﻫرة19٤9 /م.

 (19يف األﺻوات اللﻐوية :دراﺳة يف أﺻوات املد العربية:
د.ﻏالب املﻄلﺒﻲ:

مﻨﺸورات وزارة الثقافة واﻹﻋﻼم/ﺳلسلة دراﺳات))٣6٤

العراق 198٤ /م.

 (20الكﺘاب :ﺳيﺒويﻪ /ﲢقيﻖ :ﻋﺒد السﻼم ﳏمد ﻫارون/
ﻋاﱂ الكﺘب /بﲑوت 1٤0٣/ﻫـ198٣-م.

(21ﳎالﺲ ثعلب :ﲢقيﻖ :ﻋﺒد السﻼم ﻫارون /دار
املعارف /مﴫ 1960/م.

 (22معاين القرآن :األخفﺶ :ﲢقيﻖ :فاﺋز فارس :الكويﺖ
1981/م.

 (2٣معاين القرآن :الفراء ﲢقيﻖ:د .ﻋﺒد الفﺘاح ﺷلﺒﻲ/

اهليﺌة املﴫية العامة للكﺘاب ﻋامة للكﺘاب /ﺳلسلة تراثﻨا

1972/م.

 (2٤املﻐﻨﻲ اجلديد يف ﻋلم الﴫف :د.ﳏمد خﲑ اﳊلواين:
دار الﴩق العرﰊ /بﲑوت -ﺣلب 1٤20ﻫـ1999 -م.

 (25املمﺘﻊ يف الﺘﴫيف :ابﻦ ﻋصفور :ﲢقيﻖ :فﺨر الديﻦ

قﺒاوة :دار اﻵفاق اجلديدة /بﲑوت 1٣99/ﻫـ1979-م.

 (26املﻨهﺞ الصويت للﺒﻨية العربية رؤية ﺟديدة يف الﴫف

العرﰊ :د.ﻋﺒد الصﺒور ﺷاﻫني :مﺆﺳسة الرﺳالة /بﲑوت.
 (27ﻧزﻫة الﻄرف يف ﻋلم الﴫف :امليداين :دار اﻵفاق
اجلديدة1981 /م.

السلوك الصوتي للهجات
العربية والبنية الصرفية
ﺃ.ﺩ.ﺣسﻦ ﻋبﺪ الﻐﲏ اﻻﺳﺪﻱ
ﺟاﻣعة كربﻼﺀ

كلية العلوﻡ اﻻﺳﻼﻣية
ﻗسم اللﻐة العربية

اﳌﻘدﻣة

أو مﻊ
أدى تﺒايﻦ السلوك اللهجﻲ ﲡاه اﳊركات إﱃ تفﻀيل بعﻀها داخل بﻨية املفردة ﹾ

ما يﺘصل ﲠا كﲈ يف الﻈواﻫر الصوتية الﺘﻲ ﺣدثﺖ بسﺒب الﺘجاور يف بعﺾ مﻈاﻫر اﻹبدال
واﻹدﻏام .ولقد أدى ﻫﺬا الﺘﺒايﻦ إﱃ تﺄثﲑ خﻄﲑ يف الدرس الﴫ ﹼ
ﰊ الﺬي تﺘداخل
يف العر ﹼ

اللهجية مﻊ اﻋﺘﺒارات اللﻐة الفصحﻰ؛ وقد ﺷهد الدرس تفريعات ﻋدة يف
فيﻪ اﻻﻋﺘﺒارات
ﹼ

خمﺘلف موﺿوﻋاتﻪ بسﺒب مﻦ ﻫﺬا الﺘداخل اللهجﻲ ،وﻻ ريب يف ﹼ
أن كثرة أوزان الصﻨف
الواﺣد تعود إﱃ ذلﻚ ،وقد رﺻد ﻋلﲈء العربية كثﲑ ﹰا مﻦ اخلصوﺻيات اللهجية وكان

ﹼ
لرﴈ الديﻦ األﺳرتاباذي وقفاتﻪ اﻻﺳﺘﻄرادية يف أثﻨاء ﴍﺣﻪ لﺸافية ابﻦ اﳊاﺟب ومﻨها

ما يصلﺢ أن يكون فقرة خاﺻة؛ ومﻨها ما يمكﻦ تسميﺘﻪ بﺘفريعات هلجة متيم ،ﻋﲆ ﺻيﻎ
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العربية العا ﹼمة.
ﹼ

ﺗﻔﺮيﻌات ﳍﺠة ﲤﻴم:

تﺒدو متيم  -ﻋﲆ ما قدﹼ م الرﴈ يف ﴍﺣﻪ – يف األوزان الﴫفية أكثر تﻄرف ﹰا مﻦ قﺒاﺋل

العرب يف ﻧﻈامها الﴫيف ،ولكﻦ اﳊقيقة ﹼ
أن ﻫﺬه القﺒيلة ربﲈ تكون ﳏافﻈة ﻋﲆ األﺻول

تﺘم بﺈﺳقاط ﺣركة ﻋني الكلمة وﻋﲆ
الﺘارﳜية للﺒﻨية اللﻐو ﹼية ،مﻦ قﺒيل ﻇاﻫرة الﺘﺨفيف الﺘﻲ ﹼ

أو ﺿم ﹰة؛ وورد ﺳقوط الفﺘحة قلي ﹰ
ﻼ ،ويﺒدو ﹼ
أن ﺳقوط
األﻏلب تكون ﻫﺬه اﳊركة كﴪ ﹰة ﹾ
ﻫﺬه اﳊركة يعﺘمد ﻋﲆ مﺒدأ الﺘحقيﻖ الﻨﻄقﻲ ،ويرى رابني) (1ﹼ
أن ﺳقوط ﻫاتني اﳊركﺘني

متيزت بﻪ متيم مﻦ اﳊجاز ،وقد
يعود ألﺳﺒاب ﹾﻧﱪ ﹼية ﻧﺘيجة ﺿعف الﻨﱪ ﻋليهﲈ ،وذلﻚ ﳑﹼا ﹼ
توﺻل د.إبراﻫيم أﻧيﺲ) (2يف بحث لﻪ ﻋﻦ ﺻيﻐة اﻻﺳم الثﻼثﻲ املجرد ،وباﻋﺘﲈد ﻧﻈرة

أن األﺻل ﻫو السكون ﹼ
تارﳜية مقارﻧة إﱃ :ﹼ
،وأن املﺘحركة ﻫﻲ ﺻيﻎ ﺣديثة ،وﻫﻲ ﻧﺘيجة
العربية.
خمالفة) (٣لﺘصورات ﻋلﲈء اللﻐة
ﹼ

ﹼ
الرﴈ )والكﻼم خاص بوزن الثﻼثﻲ(» :وﲨيﻊ ﻫﺬه الﺘفريعات يف كﻼم بﻨﻲ
وقال
١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

ﹼ
الرﴈ يف ﻫﺬا اجلاﻧب
يفرﻋون«) .(٤ويمﺘلﻚ
متيم ،وأما أﻫل اﳊجاز فﻼ يﻐﲑون الﺒﻨاء وﻻ ﱢ

تصور ﹰا واﺿح ﹰا ﻋﲈ ﹸﻋرف يف الدرس اﳊديث بالﺘحول الداخﲇ للصيﻎ الﺬي يﱪز ﻋﻨد
ﹼ
املسﺘﴩق الﺸهﲑ ﻫﻨري فليﺶ)يف كﺘابﻪ العربية الفصحﻰ( ﻋﱪ إمكاﻧية ر ﱢد بعﺾ األوزان

إﱃ بعﺾ ،وبﺈمكاﻧية وﺟود أﺻل يﺘولد ﻋﻨﻪ؛ فقد قال الرﴈ» :يعﻨﻲ بر ﱢد بعﻀﻪ إﱃ بعﺾ

إن ﹶ
أو أكثر مﻦ األوزان املﺬكورة ﹸ
قﺒل :ﱠ
أﺻل بعﺾ
أﻧﹼﻪ قد يقال يف بعﺾ الكلم الﺘﻲ هلا وزﻧان ﹾ
أوزاﳖا الﺒعﺾ اﻵخر ،كﲈ يقال يف ﹶف ﹾﺨﺬ-بسكون اخلاء -إﻧﻪ فرع ﹶف ﹺﺨﺬ بكﴪﻫا«) .(5وآتﻰ
ﹾ

ﻋﲆ فكرتﻪ يف الﺘفريﻊ بﴚء مﻦ الﺘلﺨيﺺ والﺒساﻃة ،إذ إﳖا ﱂ ختلﺺ مﻦ تداخل ﺷديد
ﻼ ﹶ
أن ﹶف ﹺع ﹰ
الرﴈ ﱠ
ﹼ
قﻲ
أوزان أخرى لﻸفعال واألﺳﲈء) .(6يﺬكر
لكثرة اﺳﺘﻄراداتﻪ بﺬكر ﹾ
)اﳊ ﹾل ﹼ

العني() (7ﹺف ﹾع ﹰ
ﻼ كان ﹶ
كﺸ ﹺهد أو اﺳ ﹰﲈ ك ﹶف ﹺﺨﺬ يرد فيﻪ ثﻼثة تفريعات اﻃراد ﹰا ﻻ يﻨكﴪ ،واثﻨان
مﻦ ﻫﺬه الﺘفريعات يﺸرتك فيهﲈ ما ليﺲ ﻋيﻨﻪ ﺣلقي ﹰا ،وﻫﻲ:

 .1ﹺف ﹺعل )إتﺒاع فاﺋﻪ لعيﻨﻪ(وﳜﺘﺺ بﻪ ﹶ
قﻲ ،وقد ﳚﻲء مﻨﻪ مﻦ ﹺف ﹶعل بكﴪ فﺘﺢ ما
اﳊ ﹾل ﹼ
قﻲ ،إتﺒاﻋ ﹰا لكﴪ ﹶ
بعد ﹶ
قﻲ ،كﲈ قيل يف ﹺخ ﹶﺒﻖ ﻋﲆ وزن ﹺﻫ ﹶجف للﻄويل :ﹺخ ﹺ
ﺒﻖ؛ وأما
اﳊ ﹾل ﹼ
اﳊ ﹾل ﹼ

ﹸ
أو فﺘﺢ ما قﺒلها.
أﻫل اﳊجاز ،فﻨﻈروا إﱃ أﻧﹼﻪ ﱡ
ﺣﻖ ﺣروف اﳊلﻖ إ ﹼما فﺘحها ،ﹾ

 .2ﹶف ﹾعل)بفﺘﺢ الفاء وﺳكون العني( :ﻧحو ﹶﺷ ﹾهد يف الفعل ،و ﹶف ﹾﺨﺬ يف اﻻﺳم وﻫو أول

قﻲ وﻏﲑه ،ويف ﻏﲑ ﹶ
اللﻐﺘني اللﺘني يﺸرتك فيهﲈ ﹶ
قﻲ ﺟاء ﹶﻋ ﹾلم يف الفعل ،ﹶ
وك ﹾﺒد يف
اﳊ ﹾل ﹼ
اﳊ ﹾل ﹼ

ﹺ
الرﴈ» :وإﻧﹼﲈ ﱠ
ﱢ
ﹼ
األخف أي الفﺘﺢ إﱃ األثقل
اﻻﻧﺘقال مﻦ
ﺳكﻨوا العنيﹶ كراﻫ ﹶة
اﻻﺳم .قال
مﻨﻪ أي الكﴪ يف الﺒﻨاء املﺒﻨﻲ ﻋﲆ ﹺ
املجرد ،ﱠ
ﹶ
فسكﻨوه ﱠ
السكون
ألن
اخل ﱠفة ،أي بﻨاء الثﻼثﻲ
ﱠ

ﹸ
ﱡ
الرﺟل :ﹶك ﹾرم ،وﰱ ﹶﻋ ﹸﻀد :ﹶﻋ ﹾﻀد ،باﻹﺳكان،
أخف مﻦ الفﺘﺢ ،وملثل ﻫﺬا قالوا يف ﹶك ﹸرم
وقوهلم ليﺲ مثل ﹶﻋ ﹾلم يف ﹶﻋ ﹺلم«).(8
 .٣ﹺف ﹾعل)بكﴪ الفاء وﺳكون العني( ثاين اللﻐﺘني اللﺘني يﺸرتك ﹶ
قﻲ ﲠﲈ مﻊ ﻏﲑه،
اﳊ ﹾل ﹼ
وك ﹾﺒد ﹺ
قﻲ ﹺ
ﻧحو ﹺﺷ ﹾهد ﹺ
وك ﹾﺘف يف ﻏﲑه ،وﱂ يسمﻊ يف ﻏﲑ ﹶ
وف ﹾﺨﺬ يف ﹶ
قﻲ يف الفعل،
اﳊ ﹾل ﹼ
اﳊ ﹾل ﹼ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١
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وﺣكﻰ ﹸق ﹾﻄ ﹸرب يف املﺒﻨﻲ للمفعول ﻧحو :ﹺ ﹾ
ﴐب زيدﹲ  ،كﲈ قيل :ﹺق ﹾيل وبيﹺﻊ و ﹺر ﱠد ،وﻫو ﺷاذ،
أن ﹶ
الرﴈ ﻋﲆ ﱠ
قﻲ مﻨﻪ يمكﻦ ﹾ
ﱡ
أن يكون فرع ﹺف ﹺعل املكسور الفاء والعني كﲈ تقول
وﻧﺒﻪ
ﱠ
اﳊ ﹾل ﱠ

أو ﳚوز ﺣدوث قلب مكاين بني اﳊركة واﳊرف :أي ﻧقل ﺣركة العني إﱃ
يف إبﹺلﹺ  :إبﹺل ،ﹾ
ﱢ
األخف إﱃ األثقل)أي :ﹶف ﹺعل ﹺف ﹾعل( .وكره ﺣﺬف أقوى اﳊركﺘني،
الفاء كراﻫة اﻻﻧﺘقال مﻦ
أي الكﴪة ،والﺬي مﻦ ﻏﲑ ﹶ
قﻲ ﻻ يكون إ ﹼ
ﻻ ﻋﲆ الوﺟﻪ الثاين ،ألﻧﹼﻪ ﻻ ﳚوز فيﻪ ﹺف ﹺعل
اﳊ ﹾل ﹼ

ﱡ
ﲑ الثﻼثﻲ ،ويف ما يﺘجاوز بﻪ إﱃ مسﺘوى
باﻹتﺒاع.
والرﴈ يﺘجاوز ﲠﺬا الﺘﺨفيف ﻏ ﹶ
الساكﻦ الع ﹺ
الرﴈ يف ) ﹸف ﹸعل و ﹸف ﹾعل( أﻧﹼﻪ لقاﺋل ﹾ
ﹼ
ني يف
أن يقول :بل
السلسلة الصوتية .ويﺬكر
ﹸ
فرع ملﻀمومها ،كﲈ ﻫو كﺬلﻚ يف ﹸﻋ ﹾﻨﻖ اتفاق ﹰا.
مثلﻪ ﹲ

ما يﺸﲑ بوﺿوح إﱃ ﹼ
ﹼ
الرﴈ يعﺘمد مﺒدأ امليل إﱃ اخلفة يف ﻫﺬا املسلﻚ اللهجﻲ
أن
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وللقول بفرﻋية املﺨ ﱠفف ،وأﺻالة الﺘحريﻚ .خاﺻة ﹼ
ﹼ
الرﴈ ير ﹼد بﻪ ﻋﲆ مﻦ ذﻫب إﱃ
أن
بالﻀم.
أﺷهر مﻨهﲈ
فع ﹾﴪ و ﹸي ﹾﴪ بالسكون
اﻻﻋﺘﲈد يف فرﻋيﺘها ﻋﲆ قلة اﻻﺳﺘعﲈل ،ﹸ
ﹸ
ﹼ
فرع السكون.
فيكون
الﻀم ﹶ
ﱡ

أن ﹺ
»فاجلواب ﹼ
ﹼ
أكثر مﻦ الثقل اﳊاﺻل يف ﺳاﺋر األﺻول
الرﴈ:
قال
ﹸ
ثقل الﻀمﺘني ﹸ

املﺬكورة ،فﻼ يمﺘﻨﻊ ﹾ
أن ﳛمل تﻀاﻋف الثقل يف بعﺾ الكلﲈت ﻋﲆ ق ﹼلة اﺳﺘعﲈهلا مﻊ كوﳖا
ﹸ
اﻻﺳﺘثقال يف األﺻل يﺆدي إﱃ ترك اﺳﺘعﲈلﻪ أﺻ ﹰ
أﺻ ﹰ
ﻼ
ﻼ«) ،(9ويعزز ذلﻚ بقولﻪ» :وإذا كان

ﹾﺺ فﲈ املﻨكر مﻦ أداﺋﻪ إﱃ قلة اﺳﺘعﲈلﻪ«).(10
كﲈ يف ﻧحو يقول ويﺒيﻊ وﻏﲑ ذلﻚ ﳑﹼا ﻻ ﹸﳛ ﹶ
ﹸ
الرﴈ وقفﺘﻪ ﻫﺬه ﹼ
ﲢريك ﹸﻪ بالفﺘﺢ ﻧحو ﱠ
ﹼ
الﺸ ﹾعر
بﺄن ) ﹶف ﹾعل( إذا كان ﹶﺣ ﹾلقي ﹰا ﺳاكﻨ ﹰا ﺟاز
وﳜﺘم
ﱠ
والﺒحر ،ومثلهﲈ لﻐﺘان ﻋﻨد الﺒﴫيني يف بعﺾ الكلﲈت ،وليسﺖ إﺣداﳘا
والﺸ ﹶعر وال ﹶﺒ ﹾحر
ﱠ

املفﺘوح الع ﹺ
ني فرﻋ ﹰا لساكﻨها ،ورأوا ﻫﺬا قياﺳ ﹰا يف
فرﻋ ﹰا ﻋﻦ األخرى؛ أما الكوفيون فجعلوا
ﹶ

كل ﹶف ﹾعل ﺷﺄﻧﻪ ما ذكرﻧا ملﻨاﺳﺒة ﺣرف ﹶ
ﱢ
ﹼ
الرﴈ فيﲈ كان
اﳊ ﹾلﻖ للفﺘﺢ ،وتﱪز ﻫﺬه املﻨاﺳﺒة ﻋﻨد
ﹺ
بعﺾ األلف ﹶ
مﻦ الﺘقارب املﺨرﺟﻲ بني الفﺘحة ،وﺣرف ﹶ
الفﺘحة ﹶ
قﻲ(
اﳊ ﹾلﻖ لكون
)اﳊ ﹾل ﹼ
١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

)(11
خمرج األلف مﻦ ﹶ
مﺒﻨﻲ ﻋﲆ ﱠ
اﳊ ﹾلﻖ
»فيكون قﺒلها ﹲ
أن ﹶ
ﺟزء مﻦ ﺣرف مﻦ ﹶﺣ ﱢيزﻫا«  .وﻫﺬا ﱞ

ﹸ
الفﺘحة الﺘﻲ ﻫﻲ ﹸ
ﲑه مﻦ ﻋلﲈء العربية مﻨاﺳﺒ ﹰة
،فﺘكون
يﻨﺺ ﹸ
بعﺾ األلف كﲈ ﱡ
ﺟﻨﻲ وﻏ ﹸ
ابﻦ ﹼ
مﻊ ﺣروف اﳊلﻖ ﻻﺷرتاكها معها يف ﺣ ﱢيز الﻨﻄﻖ.

الرﴈ ﹼ
ﹼ
أن اﳊﺬف ﻻ يﺘم خلفة الفﺘحة ،وما ﺟاء فيﻪ ذلﻚ
وفيﲈ توالﺖ فيﻪ فﺘحﺘان رأى

فﺸا ﹼذ ﴐورة ﻧحو قولﻪ:

و ﹶما ﹸك ﱡل ﹸم ﹾﺒﺘﹶا ﹴع ﹶو ﹶل ﹾو ﹶﺳ ﹾل ﹶ
ــﻪ ﹺ
ــــر ﹶد ﹺاد
ـﻊ ﹶمــا ﹶقـدﹾ ﹶفــا ﹶت ﹸ
ف ﹶﺻ ﹾف ﹸق ﹸﻪ بﹺ ﹶـراج ﹺ
ب ﹶ

)(12

بل ﲪلﻪ ﻋﲆ كثرة اﻻﺳﺘعﲈل وقاﺳﻪ ﻋﲆ ما ﳛدث لﻼم األمر يف املﻀارع ﻋﻨدما يسﺒﻖ

بالفاء أو الواو فقال» :فﺸاذ ﴐورة قد ﺷﺒﻪ بفعل املفﺘوح الفاء املكسور العني ﻧحو قوهلم
وليﴬب و فلﺘﴬب  -أﻋﻨﻰ واو العﻄف وفاءه مﻊ ﻻم األمر وﺣرف املﻀارﻋة  -وذلﻚ

لكثرة اﻻﺳﺘعﲈل ،فالواو والفاء كفاء الكلمة لكوﳖﲈ ﻋﲆ ﺣرف فهﲈ كاجلزء ﳑا بعدﳘا،
وﻻم األمر كعني الكلمة ،وﺣرف املﻀارﻋة ﹺ
كﻼمها ،ﱠ
ﻻم األمر ،و ﹸقرئ بﻪ يف الكﺘاب
فسكﻦ ﹶ

العزيز ،وﺷﺒﻪ بﻪ ﻧحو »ثم ليفعل« ،وﻫو أقل«).(1٣

ﲣﻔﻴﻒ اﳍﻤﺰة:

أبرز املﻈاﻫر اللهجية الﺘﺨلﺺ مﻦ ﻧﻄﻖ اهلمزة ﻋﻨد اﳊجازيني ،وﻻﺳيﲈ قريﺶ ،وقد

ﹼ
»اﻋلم ﹼ
ﹼ
أن اهلمزة ملا كاﻧﺖ أدخل اﳊروف يف اﳊلﻖ
الرﴈ ﺳﺒب ﻫﺬا السلوك بقولﻪ:
خلﺺ
ﹾ
وهلا ﻧﱪة كرﳞة ﲡري ﳎرى الﺘهوع؛ ثقلﺖ بﺬلﻚ ﻋﲆ لسان املﺘ ﱠل ﹺفﻆ ﲠا ،فﺨ ﱠففها قوم ،وﻫم

،ر ﹺو ﹶي ﻋﻦ أمﲑ املﺆمﻨني ﻋﲇ  :ﻧزل القرآن بلسان
أكثر أﻫل اﳊجاز ،وﻻﺳيﲈ قريﺶ ﹸ
قريﺶ ،وليسوا بﺄﺻحاب ﻧﱪ ،ولوﻻ أن ﺟﱪاﺋيل  ﻧزل باهلمزة ﻋﲆ الﻨﺒﻲ  ما

ﳘزﻧا ،وﺣققها ﻏﲑﻫم ،والﺘحقيﻖ ﻫو األﺻل كساﺋر اﳊروف ،والﺘﺨفيفاﺳﺘحسان«).(1٤

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١
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الرﴈ يف أﺻالة الﺘحقيﻖ مقﺒول مﻦ الﻨاﺣية الﺘارﳜية ،إذ ثﺒﺖ ﹼ
ﹼ
أن اهلمز أﺻل
وما يقولﻪ

السامية إﱃ الﺘﺨلﺺ مﻨﻪ أيﻀ ﹰا ،ويﺒدو ﹼ
أن اﳊجازية تﺒعﺘها
يف السامية ،وقد مالﺖ اللهجات
ﹼ
،فج ﹺعل ألﺟل ﻫﺬا ﻧمﻄ ﹰا
يف ﻫﺬا الصوت اﻻﺣﺘﺒاﳼ
ﹼ
اﳊﻨجري) .(15الﺬي تﺒ ﱠﻨ ﹾﺘﻪ الفصحﻰ ﹸ

العرب ﹶ
إبراز ﹸه ما أ ﹼدى إﱃ بروز تﻐيﲑات تدخل يف ﺿمﻦ ما ﹸيعرف
ﺻوابي ﹰا يروم الﻨاﻃقون
ﹸ
بالﺘفصﺢ أو مراﻋاة املسﺘوى الصواﰊ.
ﱡ

)الفيﻨولوﺟﻲ( يف العربية ﳚده يف أﻏلب مواقعﻪ
الوﻇيفﻲ
واملﺘﺄمل يف ﻫﺬا الصوت وأثره
ﹼ
ﹼ

ﳑيز ﹰا للمعاين ،فﻨحﻦ ﻻ ﻧجد فرق ﹰا يف املعﻨﻰ بني
وﻫﻲ ﺳوى )ﳘزة القﻄﻊ( ﻻ يمثﹼل فوﻧي ﹰﲈ ﹼ

كلمﺘﻲ :قاﺋل وقايل ،وﲪراء وﲪرى ،وأما ما كان مﻦ ﻧحو ﺳال مﻦ ﺳﺄل وﺳال لسيل املاء،
فيﺒدو ﹼ
أن ﺳياق الكﻼم ﻫو املسﺆول ﻋﻦ املعﻨﻰ املراد ﻻ اهلمز.
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ﹲ
أن اهلمز– كﲈ يﺒدو– ما ﻫو إ ﹼ
ﺳلوك ﹶﻧ ﹾﱪ ﱞي يف الكلمة العربية؛ ﹼ
فاﳊقيقة ﹼ
وإن الﺘسمية
ﻻ

ﲑ إﱃ ﺣقيقة ﻫﺬا الصوت ،فهو ﹶﻧ ﹾ ﹲﱪ
توتري ،ﹸم ﱢثل يف العربية
ﹼ
القديمة للهمز)أي ال ﱠﻨ ﹾﱪ() (16لﺘﺸ ﹸ

بحرف اهلمزة؛ ويقابلﻪ الﻨﱪ الﻄوﱄ وﻫو ﺻوت املدﹼ الﺬي خت ﹼفف إليﻪ اهلمزة .وﻋﲆ ﻫﺬا
أفﴪ تﺒادلﻪ مﻊ أﺻوات املدﹼ ﹼ
يمكﻨﻨﻲ ﹾ
بﺄن اﳊجاز ﹼية متيل إﱃ الﻨﱪ الﻄو ﹼﱄ أمام ﻏﲑﻫا الﺘﻲ
أن ﱢ

مالﺖ إﱃ الﻨﱪ الﺘوتري الﺬي يمثلﻪ ﻧﻄﻖ اهلمزة) .(17ويف كلﺘا اﳊالﺘني فالعربية تﺘمﺘﻊ بثﺒات

اخلاص بالﺒﻨية اللﻐو ﹼية )املفردة( ،وتعرف ﻫﺬه العملية بني الفوﻧيﲈت
ﻋام يف ﻧﻈامها ال ﱠﻨ ﹾﱪي
ﹼ

يف الدرس اﳊديث بالفوﻧيم الرﺋيﺲ والﺘيد

تﺒايﻨية
 (18)Archiphonoeme and Neutralization؛ وهلﺬا فوﻇيفة اهلمزة
ﹼ

اللﻐوي
»بﺄﳖا الصوت
ويعرف )أﻧدريﻪ مارتيﻨيﻪ( الوﻇيف ﹶة الﺘﺒايﻨي ﹶة فيقول :ﹼ
ﹼ
وليسﺖ متييز ﹼية ،ﱢ

ﹸ
يساﻋد يف ﹾ
الوﻇيفة
يسهل ﻋﲆ السامﻊ ﻋملية ﲢليل الكﻼم إﱃ وﺣدات مﺘعاقﺒة«) ،(19وﻫﺬه
أن ﱢ

ﻏالﺒ ﹰا ما تكون مﻨوﻃ ﹰة بالﻨﱪ يف أكثر اللﻐات املعروفة) ،(20وذلﻚ يﻨسجم مﻊ كون اهلمز أﺣدﹶ
أﻧواع الﻨﱪ)كﲈ قدمﺖ( وقد »كاﻧﺖ العرب تﻨﱪ بﺄﺷكال خمﺘلفة مﻨها اهلمز واملدﹼ «).(21
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وكاﻧﺖ الﻨﺘيجة يف ﻋمليات اﻻﺳﺘﺒدال ﻫهﻨا بروز بﻨﻰ خمففة إﱃ ﺟاﻧب الﺒﻨﻰ املهموزة ،وﳑﹼا

يمكﻦ ﹾ
ﱡ
الرﴈ خت ﹼلص ﹰا مﻦ الﺘقاء الساكﻨني
اخلاﺻة باهلمزة ما ذكره
الﺘﺒايﻨية
أن يكون تﺄكيد ﹰا للوﻇيفة
ﹼ
ﹼ
وأوهلﲈ لني )وﻋﻨد الدرس اﳊديث ﻫو املقﻄﻊ الرابﻊ ص م ص( ﻋﲆ ﻧحو ما ﳛكﻰ ﻋﻦ أﰊ أيوب
)الفاﲢة(7ودأ ﱠب ﹶ
ﹶ
الﻀ ﹶﺄ ﱢل ﹶ
﴿و ﹶال ﱠ
ةوﺷﺄ ﱠبة ،وما قرأ بﻪ ﻋمرو بﻦ ﻋﺒيد:
ﲔ﴾
السجسﺘا ﹼ
ين يف الﺸواذ :ﹶ
ﹾبﻪ إﻧﹺ ﹲﺲ ﹶو ﹶال ﹶﺟ ﹶﺄنﱞ﴾ )الرﲪﻦ  (٣9باهلمز والﺘحريﻚ ،وقد قرئ أيﻀ ﹰا ﴿ :ﹸي ﹶﻀ ﹺ
﴿ﻋ ﹾﻦ ﹶذﻧ ﹺ
اﻫﺌﹸونﹶ ﴾
ﹶ

ﺆق ﹶو ﹾ ﹶ
لس ﹺ
اﻷ ﹾﻋنﹶاقﹺ﴾ )ص .(٣٣ومﻨﻪ ما ﹾأورده) (22ﻋﻦ العجاج يف قولﻪ:
)الﺘوبة (٣0و﴿ باﹺ ﱡ

ـــع ﹾ
ﹺ
فــﺨــﻨــد ﹲف ﹶﻫـا ﹶم ﹸـة ﹶﻫ ﹶ
ـــﺄ ﹶملﹺوأيﻀ ﹰا ما ﺣكاه
اﺳ ﹶل ﹺمﻲ
ــــﺬا ا ﹾل ﹶ
اﺳ ﹶل ﹺمﻲ ﹸث ﱠم ﹾ
ﹶيا ﹶد ﹶار ﹶﺳ ﹾل ﹶمﻰ ﹶيا ﹾ

اللحياين يف بﺄز) (2٣وأﻧﺸد أبو ﻋﲇ):(2٤

ﹶﹶ
ﳊ ﱡب ا ﹸﳌﺆﹾ ﹺق ﹶد ﹾي ﹺﻦ ﹶ ﱠ
إﱄ ﹸﻣﺆﹾ ﹶﺳﻰ

ويف اﻋﺘقاد الرﴈ ﹼ
أن ﻫﺬا »ليﺲ ذلﻚ فرار ﹰا مﻦ الﺘقاء الساكﻨني ،ولكﻦ لﺘقارب خمرﺟﻲ

األلف واهلمزة«) .(25ويمكﻦ ﹾ
أفﴪ ﻫﺬا يف ﺿوء املﺒالﻐة أو اﻹﴎاف يف املدﻧية ﻋﲆ ما
أن ﱢ ﹶ
ﰊ ،وقد أبرزت ﻧﲈذج القراءات
يقول فﻨدريﺲ) ،(26أو
ﹼ
الﺘفصﺢ مراﻋاة للمسﺘوى الصوا ﹼ

قراء أﻫل الكوفة ،وابﻦ ﻋامر ﲢقيﻖ اهلمزتني
مﺒالﻐة يف ذلﻚ ،فقد ذكر الرﴈ ﻋﻦ ﱠ
واملعروف أﻧﹼﻪ »ليﺲ مﻦ كﻼم العرب ﹾ
أن تلﺘقﻲ ﳘزتان فﺘحققا «وكﺬلﻚ ﻧقل الرﴈ:

»إن أﻫل الﺘحقيﻖ -يعﻨﻰ ﻏﲑ أﻫل اﳊجاز -ﳜففون إﺣداﳘا ويسﺘثقلون الﺘحقيﻖ فيهﲈ،

كﲈ يسﺘثقل أﻫل اﳊجاز ﲢقيﻖ الواﺣدة«) .(27وﳑا ﻧقلﻪ الرﴈ يف السلوك ﲡاه اهلمز ما
أوﱃ املﺘفقﺘني )يف اﳊركة( ﻧحو ﴿:ﹶأ ﹾولﻴﹺ ﹸاء ﹸأ ﹶ
ولﺌﻚﹺ﴾
كان مﻦ قراءة أﰊ ﻋمرو الﺬي ﳛﺬف ﹾ
و﴿ﺟ ﹶاء ﹶأ ﹾ ﹶ
الس ﹶﲈ ﹺء ﹺ
إن﴾ )الﺸعراء (187؛
)األﺣقاف،(٣2
ﹶ
ﴍ ﹸاﻃ ﹶﻬا ﴾)ﳏمد  (18و﴿ ﹺﻣ ﹶﻦ ﱠ

ﹶ
ﺣرف ﹶمدﱟ ﴏﳛ ﹰا :أي ألف ﹰا إن اﻧفﺘحﺖ األوﱃ،
وﻧقل ﻋﻦ ورش وقﻨﺒل يف ثاﻧية املﺘفقﺘني ﹶق ﹾل ﹸﺒها
اﻧﻀمﺖ ويا ﹰء إن اﻧكﴪت).(28
وواو ﹰا إن
ﱠ

وﺟاءت قراءة الكساﺋﻲ بﺘﺨفيف ما أولﻪ ﳘزة اﻻﺳﺘفهام مﻦ )رأى( املﺘصل بﻪ الﺘاء

والﻨون أرأيﺖ ! أريﺖ).(29
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١
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ومﻨﻪ أيﻀ ﹰا ،قال الرﴈ» :وقد تسهل اهلمزة مﻦ الﻼء بني اهلمزة والياء ،لكوﳖا

الﻼ ﹺء ﹶي ﹺ
﴿و ﱠ
الﻼي بياء
ﺌس ﹶﻦ﴾ )الﻄﻼق ،(٤وقد يقال:
مكسورة ،ﻋﲆ ما ﻫو قراءة ورش :ﹶ
ﹾ
ﺳاكﻨة بعد األلف مﻦ ﻏﲑ ﳘزة ،كقراءة أﰊ ﻋمرو ،والﺒزي«) (٣0قرأ األخفﺶ:
ﻧس ﹺ
ﻴﺾ ﹺﻣ ﹾﻦ ﹺ
ئﻲ ﹶي ﹺ
﴿و ﱠ
ﺌس ﹶﻦ ﹺﻣ ﹶﻦ اﳌﹾ ﹺﺤ ﹺ
ائك ﹾم﴾)الﻄﻼق.(٣1)(٤
ﹶ
الﻼ ﹺ

وﳑا ﹸأ ﹺ
دخل يف باب املﺒالﻐة يف الﺘحقيﻖ وكان لﻪ أثر يف إﺣداث تﻐيﲑ يف ﻧسﺞ الﺒﻨﻰ ما اﺷﺘهر ﻋﻨد

متيم مﻦ )العﻨعﻨة( ،قال الرﴈﹼ » :تكون العني يف متيم بد ﹰﻻ مﻦ اهلمزة يف ﹾ
أن وﻫﻲ ﻋﻨعﻨة متيم ،قال:
ــﻦ ﹶﺗ ﹶﺮ ﱠﺳ ﹾﻤ ﹶﺖ ﹺﻣﻦ ﹶخ ﹾر ﹶق ﹶاء ﹶﻣ ﹾن ﹺﺰ ﹶل ﹰة
ﹶأ ﹶﻋ ﹾ

الﺼبا ﹶب ﹺة ﹺﻣﻦ ﹶﻋﻴن ﹾﹶﻴﻚ ﹶﻣ ﹾس ﹸﺠوم«
ﹶﻣ ﹸاء ﱠ

)(٣2

أن ابﻦ دريد قد أدرك ﻫﺬه املﺒالﻐة مﻦ متيم ،ﻋﻨدما قال :ﹼ
ويﺒدو ﹼ
«ألن بﻨﻲ متيم ﳛققون
ﺒاﻋﻨا ،يريدون ﹺخﺒاؤﹸ ﻧا«) .(٣٣وذكر ليﺘﲈن ﹼ
أن ﻫﺬه
اهلمزة فيجعلوﳖا ﻋيﻨ ﹰا فيقولون :ﻫﺬا ﹺخ ﹸ

82

ويقوم الرﴈ ﻫﺬه الﻈاﻫرة ﻋﱪ
الﻈاﻫرة ﻋريقة يف الساميات ،وقد ﹸﺳ ﹺمﻊ مﻦ أﻫل اﳊﺒﺸة.
ﹼ
خمرﺟيهﲈ ،ولﺬا أبدل مﻨﻪ العني،
املﺨرﺟية ،فيقول» :ومﻦ قال :إﻧﻪ بدل مﻨﻪ ،فلقرب
العﻼقة
ﹼ
ﹾ
أن تكون موﻃﻨ ﹰا مﻦ املواﻃﻦ الﺘﻲ ﹼ
ﻧحو قولﻪ :ﹶأ ﹶﻋ ﹾﻦ ﹶت ﹶر ﱠﺳ ﹾم ﹶﺖ«) .(٣٤وﻫﻲ ﻧﻈرة ﻻ تعدو ﹾ
تﺘجﲆ
فيها ﻇاﻫرة اﻹبدال الﺘﻲ يسعﻰ الرﴈ فيها داﺋ ﹰﲈ ﻹبراز العﻼقة بني الصوتني.

السﻠوك الﺼوﰐ لﻠﻬﺠات والوقﻒ:

الرﴈ ﹼ
ﹼ
أن ﻫﺬه اﳊالة )أي ﺣالة الوقف( ذات تﺄثﲑات ﺳلﺒية يف الصوت األخﲑ
يقرر

لﺘسﺒﺒ ﹺها اخللل بالدﻻلة الﻨحوية وﻋمل املميزات الﻨحوية )اﳊركات والﺘﻨويﻦ(
وﺣركﺘﻪ ﱡ
ﹸ
مﺸارفة ﻫﺬه اﻻﺳرتاﺣة إﱃ إﺿعاف
موﺿﻊ اﻻﺳرتاﺣة وتﺆدي
وذلﻚ ألن الوقف يكون
ﹶ

ﱡ
الرﴈ ﺣال ﹶة الوقف
واﺿﺢ يف إخراج الصوت األخﲑ يف السلسلة الصوتية ،وقد ﻋدﱠ
إﺣدى مواﺿﻊ الﺘﻐيﲑات الصوتية ،ألﺟل ذلﻚ ،ورأى أيﻀ ﹰا ﱠ
أن األواخر ﻫﻲ املحل الﺬي

يﻈهر فيﻪ الﺘﺨفيف).(٣5

ﱡ
الصوتية بمﺨﺘلف
الرﴈ واملحدثون ﻋﻨد مﻼﺣﻈﺘهم ملﻈاﻫر الﺘﻄورات
وقد توافﻖ
ﹼ
١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

أبعادﻫا ،مﻦ ذلﻚ ما رآه ﻧولدكﻪ) ،(٣6مﻦ ﹼ
لﺖ بالﺘﻐيﲑ الصويت الﺬي
ﻋج ﹾ
أن ﻇاﻫرة الوقف قد ﱠ
ﺳمﺢ بﻀياع ﻇاﻫرة اﻹﻋراب ،ﹼ
ألن ﻫﺬه الﻨهايات اﻹﻋرابية تسقﻂ بحسب اﻻﺳﺘعﲈل اللﻐوي
ﺣيﻨﲈ تكون واقعة يف آخر الكلمة ،ويوافقﻪ ﻋﲆ ذلﻚ أيﻀ ﹰا فﻨدريﺲ) ،(٣7إذ يرى ﹼ
أن ﻫﺬه

يت الﺬي يعمل ﻋﲆ اخﺘزال ﻃول الكلمة وﻫدم اﻹﻋراب.
الﻈاﻫرة مﻈهر مﻦ مﻈاﻫر الﺒﲆ الصو ﹼ
وإذا كان اﻻﺳﺘحﺒاب املقﻄعﻲ ﻋﻨد العرب قد ﺳعﻰ إﱃ ﺟعل اﻹﺳكان مﻈهر ﹰا بارز ﹰا مﻦ

مﻈاﻫر أخرى يﺘجﲆ فيها بوﺿوح ﹸ
امليل
مﻈاﻫر الوقف ،فﺈ ﱠﻧﻪ قد برزت إﱃ ﺟﻨب ﻫﺬا املﻈهر
ﹸ

ﻧحو اﳊفاظ ﻋﲆ اﳊركة اﻹﻋرابية ﺣرﺻ ﹰا ﻋﲆ بيان املعﻨﻰ الوﻇيفﻲ للكلمة ،وتلﻚ املﻈاﻫر
ﹸ
ﹸ
ﹾ
فالوقف مﻦ املواقﻊ الﺘﻲ تﱪز فيها الﺘﻐيﲑات
والﺘﻀعيف) ،(٣8وبﺬا
ﲈم
الر ﹾو ﹸم
واﻹﺷ ﹸ
ﻫﻲ ﱠ
ومﻈاﻫر الوقف ﻫﻲ:
الصوتية،
ﹸ

املﻨون ﳎرى املرفوع واملجرور قال
أ( ﹾ
اﻹﺳكانﹸ  :لﻐة ربيعة؛ إذ ﳚيزون إﺟراء املﻨصوب ﱠ

الﺸاﻋر :ﹶو ﹸ
آخ ﹸﺬ مﻦ ﹸك ﱢل ﹶﺣ ﱟﻲ ﹸﻋ ﹸص ﹾم).(٣9

ب( اﳍﻤﺰ :قال الرﴈ» :يعﻨﻲ قلب ألف املقصور وقلب ﻏﲑﻫا مﻦ األلفات ،ﺳواء

أو لﻺﳊاق ﹺ
يﴬﲠا ،ﱠ
فﺈن بعﺾ العرب
أو لﻐﲑﳘا ﻧحو:
كاﻧﺖ للﺘﺄﻧيث ﹸ
كم ﹾعزﹶ ى ﹾ
كح ﹾﺒﲆ ﹾ
ﹸ
يقلﺒها ﳘزة«)(٤0؛ ويع ﱢللﻪ بقولﻪ» :وذلﻚ ﹼ
ألن خمرج األلف ﹸم ﱠﺘ ﹺس ﹲﻊ ،وفيﻪ املدﱡ الﺒالﻎ ،فﺈذا
الصوت
كﻀم ﻏﲑه فيهوي
تﻀمﻪ بﺸفة وﻻ لسان وﻻ ﹶﺣ ﹾلﻖ
وقفﺖ ﻋليﻪ
ﹶ
ﹶ
ﹸ
ﱢ
خليﺖ ﺳﺒي ﹶل ﹸﻪ وﱂ ﱠ

آخره يف موﺿﻊ اهلمزة .وإذا ﱠ
وﺟدت ذلﻚ كﺬلﻚ«).(٤1
تفﻄ ﹾﻨ ﹶﺖ
إذا وﺟد ﹸم ﱠﺘسع ﹰا ﺣ ﱠﺘﻰ
ﹶ
ﹶ
يﻨقﻄﻊ ﹸ

الﺘحول بﲈ يراه مﻦ ﻋﻼقة بني األلف واهلمزة؛ ﱢ
الر ﹺ ﱡ
فﺈن الدرس
ﴈ ﳛكم بقﺒول ﻫﺬا
ﹼ
وإذا كان ﱠ

اﳊديث ي ﱠﺘﺨﺬ لﻨفسﻪ ﻃريق ﹰا آخر ،إذ ﻫو ﻻ ﳛكم بمثل ﻫﺬه العﻼقة فـ )ﻫﻨري فليﺶ(

)(٤2

األول ،ذو توتر رخو ،واﻵخر ،ذو توتر
يفﴪه مﻦ خﻼل وﺟود ﻧوﻋني مﻦ
املصوتات :ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﺷديد ،وﻫو املوﺟود يف العربية والياباﻧية مﻊ ﺷدﹼ ة ذلﻚ يف العربية ﹼ
الياباﻧية ،إذ
ﻋﲈ ﻫو يف
ﹼ

أو ﹰ
ﻻ ،ثم ﹸتفﺘﺢ بالقدر الﻼزم ﻹﺣداث
ﳛدث ﻋﻨد الﻨﻄﻖ بﻪ أن تﻨﻐلﻖ األﺣﺒال ﹾ
وتية ﹼ
الص ﱠ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١

8٣

ﹴ
ﹸ
قﻄﻊ ﺿعيفني،
اﻧﻐلقﺖ ،وتﺄيت ﳖاية الصوت يف ﺻورة
الﻨﻄﻖ
ذبﺬبة ،فﺈذا اﻧﺘهﻰ
ﹾ
اﺣﺘﺒاس ،أو ﹴ

العربية ﱠ
الص ﹾو ﱠتية يصدر ﳘزة ابﺘداء بفعل
فالﺬي ﳛدث يف
أن اﻻﻧفﺘاح املفاﺟﺊ لﻸﺣﺒال ﱠ
ﹼ

ﺷدﱠ ة الﺘوتر ثم تسﺘعيد األﺣﺒال وﺿعها بﺄن تﻐلﻖ اﳊﻨجرة.

ياء :قال الرﴈ» :اﻋلم أن فزارة وﻧاﺳ ﹰا مﻦ قيﺲ يقلﺒون ﹶ
كل ألف
ج( قﻠب اﻷلﻒ ﹰ

كمث ﱠﻨﻰ كﺬا قال الﻨحاة وخﺺ املصﻨف ذلﻚ
يف اﻵخر يا ﹰء ﺳواء كان للﺘﺄﻧيث ﹸ
أو ﻻ ﹸ
كحﺒﲆ ﹾ
بﺄلف ﹸﺣﺒﲆ وليﺲ بوﺟﻪ«) .(٤٣قال الرﴈ»:وإﻧﹼﲈ قلﺒوﻫا يا ﹰء ﹼ
ألن األلف خفية ...فيﺒدلوﳖا
إذن يف الوقف ﺣرف ﹰا مﻦ ﺟﻨسها أﻇهر مﻨها وﻫﻲ الياء«).(٤٤

يﺘم ﻋﻨد ابﺘداء الﻨﻄﻖ باأللف رفﻊ مقدمة اللسان إﱃ موﺿﻊ
والﺬي ﺟرى يف اﳊقيقة أ ﱠﻧﻪ ﱡ

ﱠ
فكﺄن ﺻوت األلف قد ﹸﺟزﱢ ئ إﱃ ﺟزأيﻦ )الفﺘحة  +ﹾي(وﻃ ﱢيﺊ
الصاﺋﺖ)ي(
إﺻدار ﺷﺒﻪ
ﹾ

8٤

وو ﹾﺻ ﹰ
ﹼ
ﻼ).(٤5
تفﻀلها ﹶو ﹾقف ﹰا ﹶ

د( قﻠب اﻷلﻒ واو ﹰا :فﺒعﺾ ﻃيﺊ يقلﺒون ألف أفعﻰ واو ﹰا ﻋﲆ ﺣني أن بقيﺘهم يقلﺒها يا ﹰء

ﹼ
ﹼ
الرﴈ» :والقصد الﺒيان والياء أكثر مﻦ الواو يف لﻐة ﻃيﺊ
ألن الواو أبني مﻦ الياء كﲈ يعلل
يف مثلﻪ والﺬيﻦ يقلﺒوﳖا واو ﹰا يدﻋون الواو يف الوﺻل بحاهلا يف الوقف«).(٤6

أو يا ﹰء لﺘﺸابﻪ الثﻼثة يف املدﹼ
ويعلل الرﴈ اﳊالﺘني السابقﺘني فيقول» :وإﻧﹼﲈ ﹸقلﺒﺖ واو ﹰا ﹾ

أن الﺬي ﳛدث ﻫﻨا مثل ما ﺣدث مﻊ الياء ﻏﲑ ﹼ
وﺳعة املﺨرج«) .(٤7والﺬي أرى ﹼ
أن الﺬي
)و(.
يرتفﻊ يف ﻫﺬه اﳊالة ﻫو مﺆخرة اللسان إﱃ ﻧقﻄة إﺻدار الواو اﻻﺣﺘكاكية ﹾ

ﻫـ) إﺷباع اﳊﺮﻛة اﻹﻋﺮابﻴة :وﻫو ﻋمل أزد الﴪاة ،فيﲈ زﻋم ﻋﻨهم أبو اخلﻄاب؛ إذ قال

الرﴈ» :زﻋم أبو اخلﻄاب ﹼ
ﹼ
أن أزد الﴪاة يقولون :ﻫﺬا زيدو ،ومررت بزيدي كﲈ يقال :رأيﺖ
زيدا ﺣرﺻ ﹰا ﻋﲆ بيان اﻹﻋراب«) .(٤8وﻋﻨد الرﴈ ﹼ
أن ﻫﺬا الوقف يﺘم ﻋﻦ ﻃريﻖ القلب ،أي
قلب الﺘﻨويﻦ واو ﹰا ،ﹾأو يا ﹰء ﹾأو ألف ﹰا؛ األمر الﺬي أدى إﱃ بروز بﻨية ﺟديدة هلﺬه األلفاظ.

و( الﱰ ﱡﻧم :وﻫو الوقف اخلاص بﺘميم ﻋﲆ قوايف الﺸعر؛ إذ تﺄيت بصوت الﻨون ﻋﻨد
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ﹼ
الرﴈ» :وﻫو
وﻋ ﹺرف اﺻﻄﻼﺣ ﹰا ب )تﻨويﻦ الرتﻧﹼم( ،قال
القوايف املﻄلقة فﺘعمل ﻋﲆ ﻏلقها ﹸ

يف اﳊقيقة لرتك الرتﻧم ،ألﻧﹼﻪ إﻧﹼﲈ ﹸيﺆ ﹶتﻰ بﻪ إﺷعار ﹰا برتك الرتﻧم ﻋﻨد بﻨﻲ متيم يف روي مﻄلﻖ،
وذلﻚ ﹼ
أن األلف والواو والياء يف القوايف تصلﺢ للرتﻧﱡم بﲈ فيها مﻦ املدﱢ  ،فيﺒدل مﻨها الﺘﻨويﻦ

ملﻨاﺳﺒﺘﻪ إياﻫا ،إذا قصد اﻹﺷعار برتك الرتﻧم خللو الﺘﻨويﻦ مﻦ املد ،وﻫﺬا الﺘﻨويﻦ يلحﻖ
ﹶ
واملعرف بالﻼم ،قال:
الفعل أيﻀ ﹰا
ﱠ

ـــاذ ﹶل ﹶو ﹺ
ﲇ ا ﹾل ﹶـﻠـو ﹶم ﹶﻋ ﹺ
ﹺأقــ ﱢ
الﻌتﹶا ﹶب ﹾﻦ

وﱄ ﹺ
إن ﹶأ ﹶﺻ ﹾب ﹸﺖ ﹶل ﹶﻘدﹾ ﹶأ ﹶﺻا ﹶب ﹾﻦ«
و ﹸق ﹺ

))4٩

د.اجلﻨدي» :ويﻈهر– واﷲ أﻋلم– ﹼ
املوﺳيقية
أن هلجة متيم كاﻧﺖ الﻨﻐمة
يقول يف ذلﻚ
ﹼ
ﹼ

ﻋﻨدﻫا ﻫابﻄة ،وكاﻧﺖ القافية متيل إذ ذاك إﱃ الﻐﻨاء يف أﺻواﲥا وﺣركاﲥا ،وذلﻚ يﻼﺋم

الﻄابﻊ العام للهجﺘها ،ﺣيث كاﻧﺖ متيل إﱃ الﴪﻋة يف ﻧﻄقها ،وتﺘلمﺲ أيﴪ السﺒل إﱃ
ذلﻚ ،وهلﺬا تركﺖ الرتﻧم واﻹﻧﺸاد«).(50

أن بعﺾ آراء الﻨحاة ﻫهﻨا تﺸﲑ إﱃ ﹼ
ويﺒدو ﹼ
أن الﺘسمية اﻻﺻﻄﻼﺣية كاﻧﺖ تعﻨﻲ الرتﻧم ﻻ تركﻪ

فمث ﹰ
ﻼ ،قال ابﻦ يعيﺶ فيﻪ« :يسﺘعمل يف الﺸعر والقوايف للﺘﻄريب معاقﺒ ﹰا بﲈ فيﻪ مﻦ الﻐﻨة ﳊروف

ﱡ
يسﺘلﺬون الﻐ ﱠﻨة يف كﻼمهم«) .(51ﻋﲆ ﹼ
أن الرأي األﺻوب ﻫﻨا يف اﻋﺘقادي ما
املدﹼ واللني ،وقد كاﻧوا

أﺻوات املدﱢ
ﺻوت الﻐﻨة ﻻ أن يسقﻄوا
قالﻪ الرﴈﹼ ألﳖم لو كاﻧوا كﲈ يقول ابﻦ يعيﺶ ،ألﴍبوا
ﹶ
ﹶ
بعﻀها ويﺆتوا بالﻨون كاملة ،ألن ﻫﺬا اﻹﴍاب يوفر هلم الرتﺟيﻊ واﻻمﺘداد يف الصوت.

ﹶ
ﹼ
مكان الياء يف الوقف
اجليم
ﻧاس مﻦ متيم
ز( إبدال الﻴاء ﺟﻴ ﹰﲈ :قال
الرﴈ» :ويﺒدل ﹲ
ﹶ

أو خفيفة خلفاء الياء كﲈ ذكرﻧا ،وقرب اجليم مﻨها يف املﺨرج مﻊ كوﻧﻪ
ﺷديدة كاﻧﺖ ﹸ
الياء ﹾ

متيمﻲ وﻋ ﱟ
ﲇ[ وقولﻪ:
وﻋلﺞ ]يف
متيمﺞ
أﻇهر مﻦ الياء فيقول:
ﱞ
ﱞ
ﹶ
ﱟ
ــــو ﹲ
ﻋﻠﺞ
ﹶﺧ
ﹺ
يــــﻒ وأبـــــو ﱢ
ــــــاﱄ ﹸﻋ ﹶ
ـــد ﹺاة ﹺﻓ ﹶ
ﹶ
ــﻠ ﹶ
بـــالـــغ ﹶ
ــق الــــ ﹺ
ﹾــــــﺞ
ﹶو
ﱪﻧ ﱢ

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١

ـﺤــــ ﹶـم بــا ﹾلـ ﹶـﻌـ ﹺ
ا ﹸﳌــــ ﹾـﻄــــ ﹺـﻌـــــــ ﹺ
ـﺞ
ـﺸـ ﱢ
ـﲈن الــــ ﱠﻠــــ ﹾ
وبالﺼ ﹺ
ــــــــﺞ
ﻴﺼ
بــالــــــــو ﱢد
ﹸيـ ﹾﻘ ﹶـﻠ ﹸـﻊ
ﱢ
ﱢ
ﹶ
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مﻦ باب إﺟراء الوﺻل ﳎرى الوقف ﻋﻨد الﻨحاة ...وأﻧﺸد أبو زيد يف الياء اخلفيفة:
ﻛنﺖ ﹶقبﹺ ﹾﻠ ﹶﺖ ﹶﺣ ﱠﺠت ﹾﹶﺞ
رب إنﹾ ﹶ
يا ﱢ

ﹶﻓـﻼ ﹶيـــﺰﹶ ﹶ
ال ﹶﺷ ﹺ
ﹶ
ـﺞ
ـﺞ
ـاﺣ ﹲ
يﺄﺗﻴﻚ بﹺ ﹾ

ﺗﺞ«
ﹶأ ﹾق ﹶﻤ ﹸﺮ ﹶ ﱠﳖ ﹲ
ات ﹸينﹶﺰﱢ  ﹶو ﹾﻓ ﹶﺮ ﹺ

))٥2

الﺘﻄور ،ﱢ
وتﺆكد ﺳلوك ﻧصف املدﹼ ﺳلوك الصوامﺖ).(5٣
والعﻼقة املﺨرﺟية بيﻨهﲈ تسمﺢ ﲠﺬا ﹼ
ﹼ
الرﴈ أﻧﹼﻪ ﺟرى معاملة الﺘاء
ح( اﻹبﻘاء ﻋﲆ ﺗاء التﺄﻧﻴﺚ :وذلﻚ يف ﻧحو رﲪة ،وروى

الﻼﺣقة لﻸﺳﲈء كﲈ تعامل تاء الﺘﺄﻧيث الساكﻨة الﻼﺣقة ألفعال »وزﻋم أبو اخلﻄاب ﹼ
أن

اﻻﺳمية أيﻀ ﹰا بالﺘاء قال:
ﻧاﺳ ﹰا مﻦ العرب يقفون ﻋﲆ
ﹼ
ﹸ
ﹶ
ـﺖ
ـﺠـاك بـ ﹺ ﹶـكــ ﱠﻔ
اﷲ ﹶﻧ
ـــــــــــﻲ ﹸﻣ ﹾس ﹺﻠ ﹶﻤ ﹾ
ﹾ
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ند ﹶ
وس ال ﹶﻘ ﹾو ﹺم ﹺﻋ ﹶ
الغ ﹾﻠ ﹶﺼ ﹶﻤ ﹾﺖ
ار ﹾت ﹸﻧ ﹸﻔ ﹸ
ﹶﺻ ﹶ

ـــﺖ
ﻣــا ﹶو ﹶب ﹾﻌد ﹶﻣ ﹾ
ﹺﻣ ﹾ
ــﻦ ﹶب ﹾﻌ ﹺد ﹶﻣا و ﹶب ﹾﻌ ﹺد ﹶ

وﻛا ﹶد ﹾت ﹸ
ﹶ
اﳊ ﱠﺮ ﹸة أنﹾ ﹸﺗدﹾ ﹶﻋﻰ ﹶأ ﹶﻣ ﹾﺖ«). )٥4

السكﺖ :تقف متيم ﻋﲆ ﻫﺬي باهلاء أي ﹺ
ﻫﺬه ،وﻋﻨد قيﺲ واﳊجاز وقف ﹰا ووﺻ ﹰ
ﻼ،
ط( ﻫاء ﹼ

الرﴈ :ﱠ
ﹼ
»إن بعﻀهم يقلب تاء اجلمﻊ أيﻀ ﹰا يف الوقف ﻫا ﹰء لكوﳖا مفيدة معﻨﻰ
ويقول
الﺘﺄﻧيث كﺈفادﲥا معﻨﻰ اجلمﻊ ،فيﺸﺒﻪ بﺘاء املفرد ،ﺣكﻰ قﻄرب :كيف الﺒﻨون والﺒﻨاه«).(55

ﹼ
الرﴈ قول ﺣاتم:
وﺟاء أيﻀ ﹰا الوقف باهلاء ﻋﲆ )أﻧا( ،إذ ﻧقل

ﻫكﺬا ﹶف ﹾز ﹺدي ﹶأ ﹶﻧ ﹾﻪ ،وكﺬا يف ) ﹶم ﹾﻪ() (56فكﺄﻧﻪ ﺣﺬف األلف وأﳊﻖ ﻫاء السكﺖ).(57

ي( الوقﻒ ﻋﲆ ﻣﻬﻤوز اﻵﺧﺮ :لقد أﺷار الرﴈ إﱃ ﹼ
أن ﻧقل اﳊركة ﻫهﻨا ﻫو املﻈهر
الﺒارز ،ﹾ
وإن ﱠأدى إﱃ الوزﻧني املرفوﺿني )أي الثﻼثﻲ ﻋﻨدما تكون ﻋيﻨﻪ مﻀمومة مسﺒوقة
بكﴪ ،أو تكون العني مكسورة مسﺒوقة بﻀم( وﻫﻨا يﺬكر ﹼ
أن مﻦ بﻨﻲ متيم مﻦ يﺘفادى مﻦ
الوزﻧني بﺄن يﺘﺒﻊ العني الفاء فيقول» :ﻫﺬا ال ﹸﺒ ﹸﻄ ﹾﺆ ،ورأيﺖ ال ﹸﺒ ﹸﻄ ﹾﺆ ،ومررت بال ﹸﺒ ﹸﻄ ﹾﺆ ،وﻫﺬا
الر ﹺد ﹾئ«) .(58واخﺘار آخرون قلب اهلمزة إﱃ ﺣرف ﻋلة
بالر ﹺد ﹾئ ورأيﺖ ﱢ
الر ﹺد ﹾئ ومررت ﱢ
ﱢ
فكﺄﳖم ﲠا أكثر ﺣرﺻ ﹰا ﻋﲆ بيان اﻹﻋراب ،ﺣيث قال الرﴈ» :فيقول :ﻫﺬا
ﳎاﻧﺲ للحركة ﹼ
والر ﹾد ﹾى.(59)«...
والر ﹾد ﹾو ومررت ﹶ
ﹶ
بالو ﹾث ﹾﻲ ،وال ﹸﺒ ﹾﻄ ﹾﻲ ﱢ
الو ﹾث ﹾو ،وال ﹸﺒ ﹾﻄ ﹾو ﱢ
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الو ﹶثا والﺒ ﹶﻄا والر ﹶدا؛ ﹶ
أل ﱠﻧﻪ ﻻ يمكﻦ تسكني ما قﺒل األلف،
أما الﻨصب فﻼ يقول إﻻ رأيﺖ ﹶ
ﹶ
ﱢ

ومﻨﻪ أيﻀ ﹰا ،قال الرﴈ» :وبعﺾ العرب  -أﻋﻨﻲ مﻦ أﻫل الﺘحقيﻖ -ﹸيد ﱢبرون املفﺘوح ما قﺒلها

بحركة ﻧفسها ﺣرﺻ ﹰا ﻋﲆ الﺒيان لعدﱢ ﻫم الفﺘح ﹶة كالعدم؛ فﻼ تقوم بالﺒيان ﺣﻖ القيام فيقولون:
الك ﹶﻼ ،ومررت ﹶ
الك ﹶل ﹾو ،ورأيﺖ ﹶ
ﻫﺬا ﹶ
بالك ﹶ ﹾ
ﲇ«).(60وﱂ يفعلوا ذلﻚ مﻊ الﻀمة والكﴪة.

وﻧفهم ﳑﹼا ﺳﺒﻖ أن ﻫﻨاك ﺳلوك ﹰا ﻋﻨد ﳎموﻋة مﻦ اللهجات املحققة للﺘﺨ ﱡلﺺ مﻦ اهلمز.

فﺈﳖم ﳜففوﳖا كﲈ ﻫو ﺣﻖ الﺘﺨفيف فﺈن كان ما قﺒلها ﺳاكﻨ ﹰا
أ ﹼما الوقف» :فﺄما أﻫل الﺘﺨفيف ﹼ
ﻧقلوا ﺣركﺘها إﱃ ما قﺒلها وﺣﺬفوﻫا ثم ﺣﺬفوا اﳊركة للوقف ﻧحو ﹶ
والر ﹾد وال ﹶﺒ ﹾﻂ فيجﻲء
اخل ﹾب ﱢ

فيﻪ اﻹﺳكان والروم واﻹﺷﲈم والﺘﻀعيف ،ويف املﻨصوب املﻨون يقلب الﺘﻨويﻦ ألف ﹰا ﻻ ﻏﲑ؛
ﻧحو رأيﺖ ﹸب ﹶﻄا و ﹺر ﹶدا ﹺ
وخ ﹶﺒا ،ﹾ
وإن كان ما قﺒلها مﺘحرك ﹰا دبرت بحركة ما قﺒلها فاخلﻄا ألف يف

األﺣوال الثﻼثة ،وأكمﺆ واو وأﻫﻨﺊ ياء ،فﻼ يكون فيها إ ﹼﻻ اﻹﺳكان دون الروم واﻹﺷﲈم«).(61
ﹼ
الرﴈ» :وأما ﺳني الكسكسة ،وﻫﻲ يف لﻐة بكر بﻦ واﺋل ،فهﻲ
ك( ﺳﲔ الكسكسة :قال

السني الﺘﻲ تلحقها بكاف املﺆﻧث يف الوقف«) (62ﺣ ﹼﺘﻰ ﻻ تلﺘﺒﺲ بالﺘﻲ للمﺬكر ﻋﻨد الوقف،
ﹼ
الرﴈ» :وﺟعلوا ترك السني يف الوقف ﻋﻼمة املﺬكر«)(6٣؛ وذلﻚ ﻧحو قوهلم :أكرمﺘكﺲ.
وقال

الفراء) (6٤ﹼ
أن الكسكسة ﻋﺒارة ﻋﻦ إﳊاق كاف املﺬكر ﺳيﻨ ﹰا يف لﻐة ربيعة ومﴬ ،ويﺸﲑ ﻫﺬا
وزﻋم ﹼ
إﱃ اخﺘﻼط األمر ﻋﻨد املﺘقدمني ،بل ﹼ
إن مﻨهم مﻦ رأى أﳖا إبدال الكاف ﺳيﻨ ﹰا ﻻ إﳊاقها ﲠا).(65

ﹼ
الرﴈ» :وقوم مﻦ العرب يلحقون كاف املﺆﻧث :الﺸني يف
ل( ﺷﲔ الكﺸكﺸة :قال

الوقف ،فﺈذا وﺻلوا ﺣﺬفوا ،وﻏرﺿهم :ما مر يف إﳊاق السني ،وﻧاس كثﲑ مﻦ متيم وأﺳد

ﳚعلون مكان كاف املﺆﻧث يف الوقف ﺷيﻨ ﹰا ،قال:
ﹾنﻲ ﹶأ ﹾﺣ ﹶ ﹺ
ﱰ ﹾ
ش
ﹶﺗ ﹾﻀ ﹶﺤ ﹸﻚ ﹺﻣنﱢﻲ ﹶأنﹾ ﹶر ﹶأﺗ ﹺ

ﹶ
ول ﹾو ﹶﺣ ﹺﺮ ﹾﺷ ﹸﺖ ﹶل ﹶك ﹶﺸ ﹾﻔ ﹺ
ﺖ ﹶﻋ ﹾﻦ ﹶﺣ ﹺﺮ ﹾ
ش

ألﳖا مهموﺳة مثلها وﱂ ﳚعلوا مكاﳖا
وذلﻚ أيﻀ ﹰا للﻐرض املﺬكور ،وإﻧﹼﲈ أبدلوﻫا ﺷيﻨ ﹰا ،ﹼ

ﺶ ﹲ
ألﳖا ليسﺖ ﺣلقية ،وقد ﳚري الوﺻل ﳎرى الوقف فيقال :إ ﱠﻧ ﹺ
ذاﻫﺒة ،قال:
مهموﺳة مﻦ اﳊلﻖ ،ﹼ
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وﺟ ﹺ
ناش ﹶﻋ ﹾﻴناﻫﹶ ا ﹺ
ﻴد ﹺ
ﹶﻓ ﹶﻌ ﹾﻴ ﹺ
ش ﹺﺟﻴدﻫﹶ ا

ﹶ
الس ﹺ
اق ﹺﻣ ﹾن ﹺ
ﺶ ﹶد ﹺق ﹸ
ﻴق«
ﹺﺳ ﹶو أنﱠ ﹶﻋ ﹾﻈ ﹶم ﱠ

))٦٦

أرى ﹼ
أن الﻈاﻫرتني السابقﺘني يمكﻦ ﹾ
أن تفﴪا ﻋﲆ وفﻖ قاﻧون األﺻوات اﳊﻨكية ﺣيث

متيل أﺻوات أقﺺ اﳊﻨﻚ ،كالكاف واجليم اخلالية مﻦ الﺘعﻄيﺶ كاجليم القاﻫرية مث ﹰ
ﻼ ميل

بمﺨرﺟها إﱃ ﻧﻈاﺋرﻫا مﻦ األﺻوات األمامية ﺣني تليها يف الﻨﻄﻖ ﺣركة أمامية كالكﴪة).(67

اﳋاﲤة

لقد كان للﺘعدد اللهجﻲ للمحيﻂ اللﻐوي العرﰊ أثر واﺿﺢ يف دراﺳة العربية ،وتعدد

بﻨاﻫا الﴫفية ،وﻋدم اﺳﺘقرارﻫا ،ولعلﻪ يف ﺿوء فكرة الدراﺳة يمكﻦ الكﺸف ﻋﻦ كثﲑ
مﻦ املﻈاﻫر اللهجية ﻋﲆ أﻧﹼﻪ ﻧﺘاج ﻫﺬا الﺘعدد ،وبالﻨﻈر إﱃ ﺣدود الدراﺳة فقد تم رﺻد أثر
ﻫﺬا الﺘعدد يف ﳏاور ﳏددة ،مسﺘﻨد ﹰا يف األﺳاس ملا ذكر رﴈ الديﻦ اﻻﺳرتاباذي يف ﴍﺣﻪ

لﺸافية ابﻦ اﳊاﺟب ،لﻐﻨاﺋﻪ مﻦ ﺟاﻧب ولعقلية ﻫﺬا الﺸارح املدقﻖ مﻦ ﺟاﻧب آخر .ومﻦ

88

أبﺮز ﻧتائﺞ الدراﺳة :

 .1تﺒدو متيم أكثر تﻄرف ﹰا مﻦ قﺒاﺋل العرب يف ﻧﻈامها الﴫيف ،ولكﻦ اﳊقيقة ﹼ
أن ﻫﺬه

القﺒيلة ربﲈ تكون ﳏافﻈة ﻋﲆ األﺻول الﺘارﳜية للﺒﻨية اللﻐو ﹼية.

 .2برزت ﻋﻨد الرﴈ فكرة الﺘفريﻊ ﻋﻦ األوزان الﴫفية األﺳاﺳية ،وﻫﻲ فكرة قريﺒة

مﻦ فكرة الﺘحويل الﺘﻲ أكثر ﻫﻨري فليﺶ مﻦ اﻻﻋﺘﲈد ﻋليها ﻋﻨد دراﺳﺘﻪ العربية .

 .٣ﻇهرت قواﻧني لفهم كثﲑ مﻦ األبﻨية الﺘﻲ ﺳﺒﺒﺘها اللهجات مﻦ ﻧحو :امليل إﱃ اخلفة،

وقلة اﻻﺳﺘعﲈل وكثرتﻪ ،وكراﻫة اﻻﻧﺘقال مﻦ ﺻوت ﻵخر.

 .٤ربﲈ ﲡاوز الرﴈ يف ﲢليلﻪ ألﺳﺒاب ﻫﺬه األبﻨية وتفاﻋل أﺻواﲥا إﱃ مسﺘوى

السلسلة الصوتية األوﺳﻊ مﻦ املفردة.

مثﱠل الوقف ﺣالة ﺿعف لﻸﺻوات الﺘﻲ يقف ﻋليها ،فﻨحﺖ بعﺾ اللهجات للحفاظ

ﻋﲆ بﻨية الكلمة إﱃ إﺣداث بعﺾ الﺘﻐيﲑ ﻋﻨد الوقف .وﻻﺳيﲈ باﺳﺘﺒدال الﻨﱪ الﻄوﱄ املمثل
باملد بالﻨﱪ الﺘوتري الﺬي متثلﻪ اهلمزة.
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اﳍواﻣﺶ

 (1يﻨﻈر :اللهجات العربية الﻐريﺒة175 :و.176
 (2ﻋﻦ أثر القراءات.٣28-٣27 :
 (٣ﻋﻦ أثر القراءات.٣28-٣27 :
 (٤ﴍح الﺸافية.٤0/1 :
 (5ﴍح الﺸافية.٤0/1 :
 (6يﻨﻈر ملا يﺄيت :ﴍح الﺸافية.٤7-٤0/1 :

 (7أي أن تكون ﻋني الفعل واﺣد ﹰا مﻦ اﳊروف الﺘﻲ خمرﺟها اﳊلﻖ وﻫﻲ) :ء ،ه ،ا ،ع ،ح ،غ ،خ(.
 (8ﴍح الﺸافية٤2/1 :
 (9ﴍح الﺸافية.٤6/1 :
 (10ﴍح الﺸافية.٤6/1 :
(11ﴍح الﺸافية.119/1 :
 (12ﴍح الﺸافية.٤٤/1 :
 (1٣ﴍح الﺸافية.٤5-٤٤/1 :
 (1٤ﴍح الﺸافية.٣2 -٣1/٣ :
 (15يﻨﻈر :اللهجات العربية الﻐريﺒة .2٣6 :يف اللهجات العربية ،77 :القراءات القرآﻧية.18 :
 (16ﻋﱪ الرﴈ ﻋﻦ اهلمزة بالﻨﱪة كﲈ يف الﻨﺺ اﻵﻧف الﺬكر فﺄﺷار إﱃ ذلﻚ الﻐلﻖ الﺸديد لﻸوتار
الصوتية ،وقد كان هلﺬه الصفة يف ﻧﻄﻖ اهلمزة دور بارز يف أن يعرف اهلمز يف وقﺖ مﺒكر بالﻨﱪ وربﻂ

»ألن للﻨون ﻧﱪة :أي رفﻊ الصوت«)ﴍح الﺸافية ،(271/٣:وقال أيﻀ ﹰا :ﹼ
الﻨﱪ مﻊ الﻨون فقال :ﹼ
»ألن
الرخاوة أن ﳚري الصوت باﳊرف ﻋﻨد إﺳكاﻧﻪ كالﻨﱪ« )ﴍح الﺸافية ،(206/٣ :فﺄﺷار إﱃ امﺘداد

الﺘصويﺖ باﳊرف ما يﺆدي إﱃ امﺘﻼك اﳊرف درﺟة إﺳﲈع ﻋالية قياﺳ ﹰا باألﺻوات اﻻﻧفجارية؛ وﻋﲆ

توتري ختالف آلية ﻧﻄقﻪ آلية
ﻫﺬا يمكﻦ ﲪل الدﻻلﺘني ﻋﲆ اﻹﺳﲈع العالية بعد أن ﻧفهم أن اهلمز ﻧﱪ
ﹼ
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ﻧﻄﻖ ﻏﲑه مﻦ األﺻوات اﻻﻧفجارية ،وأﺷار بعﺾ املحدثني إﱃ أﻧﻪ بمعﻨﻰ  stressأي الﻨﱪ .يﻨﻈر ﻋلم
األﺻوات ﻋﻨد ﺳيﺒويﻪ وﻋﻨدﻧا.26 :
 (17يﻨﻈر :القراءات القرآﻧية 105 :و.109
(18الفوﻧيم الرﺋيﴘ :أﴎة مﻦ الفوﻧيﲈت أبﻄل الﺘمييز بيﻨها يف مواقﻊ معيﻨة ،فﺘداخلﺖ وﺻارت

فوﻧي ﹰﲈ واﺣد ﹰا ،ومثال ذلﻚ إبﻄال الﺘمييز بني الﺘاء والﻄاء يف ﺻيﻐة اﻻفﺘعال ،والﺘاء يف ﻧحو قادمة.
والﺘحييد مصﻄلﺢ ﻫﺬه العملية أي إبﻄال للﺘمييز بني أكثر مﻦ فوﻧيم يف مواقﻊ معيﻨة ،يﻨﻈر :دراﺳة

الصوت اللﻐوي ،217 :وأيﻀ ﹰا أﺳﺲ ﻋلم اللﻐة ،89 :اﳊاﺷية) ، (1مدرﺳة براغ اللﻐوية.٣9-٣8 :
 (19ﳏاولة ألسﻨية يف اﻹﻋﻼل..179 :
 (20ﳏاولة ألسﻨية يف اﻹﻋﻼل.180 --179 :
 (21ﳏاولة ألسﻨية يف اﻹﻋﻼل.180 :
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 (22ويﻨﻈر ﴍح الﺸافية.255/٣ :
 (2٣ﴍح الﺸافية.205/٣ :
 (2٤ﴍح الﺸافية.٣06/٣ :
 (25ﴍح الﺸافية ،20٤/٣ :ويﻨﻈر.250/2 :
 (26اللﻐة.80 :
 (27ﴍح الﺸافية.65/٣ :
 (28ﴍح الﺸافية ،66-65/٣ :ويﻨﻈر :السﺒعة.1٤0-1٣8 :
 (29ﴍح الﺸافية ،٣7/٣ :ويﻨﻈر :السﺒعة.257 :
 (٣0ﴍح الكافية ،٤1/2ويﻨﻈر.٤0٤/2 :
 (٣1ﴍح الكافية.٤1/2 :
 (٣2ﴍح الﺸافية ،20٣-202/٣ :الﺒيﺖ يف ﳎالﺲ ثعلب ،81/1 :اخلصاﺋﺺ.11/2 :
 (٣٣ﻋﻦ هلجة متيم.88 :
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 (٣٤ﴍح الﺸافية.208/٣ :
 (٣5يﻨﻈر فيﻪ :ﴍح الﺸافية ،27٤/2 :ﴍح الﺸافية ،17٤/٣ :ويﻨﻈر :ﴎ الصﻨاﻋة.176/1 :
 (٣6اللﻐات السامية.80 :
 (٣7اللﻐة.٤2٣ :
املفصل.67/9 :
 (٣8يف أوﺟﻪ الوقف ،يﻨﻈر :ﴍح ﹼ

 (٣9ﴍح الﺸافية 272/2 :و.279
 (٤0ﴍح الﺸافية.285/2 :
 (٤1ﴍح الﺸافية.285/2 :

 (٤2الﺘفكﲑ الصويت ﻋﻨد العرب ،62 :ﺣاﺷية رقم) ،(٤ويﻨﻈر :يف األﺻوات اللﻐوية.27٤ :
 (٤٣ﴍح الﺸافية ،286 /2 :ويﻨﻈر مﻨﻪ.210 /٣ :
 (٤٤ﴍح الﺸافية.86 /2 :
 (٤5ﴍح الﺸافية.286/2 :
 (٤6ﴍح الﺸافية.280/2 :
 (٤7ﴍح الﺸافية.286/2 :
 (٤8ﴍح الﺸافية.280/2 :
 (٤9ﴍح الكافية.1٤/1 :
 (50اللهجات العربية يف الرتاث.52٣/2 :
 (51ﴍح املفصل.٣٣/9 :
 (52ﴍح الﺸافية ،287/2 :واألبيات األوﱃ يف ﴍح الﺸواﻫد)ﴍح الﺸافية(21٣-212/٤ :
وﻫو مﻦ ﺷواﻫد ﺳيﺒويﻪ واألبيات فيﻪ أيﻀ ﹰا 216/٤ :ويﻨﻈر الﺘﴫيف امللوكﻲ.50:
اللﻐوي.271 :
 (5٣يﻨﻈر ﺟدول املﺨارج  ،7٣املﺨرج السادس ،دراﺳة الصوت
ﹼ

 (5٤ﴍح الﺸافية ،290-289/2 :ويﻨﻈر الكﺘاب .167/٤

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١
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 (55ﴍح الﺸافية291-290/2 :
 (56ﴍح الﺸافية.296-295/2 :
 (57ﴍح الﺸافية 296/2 :و.297
 (58ﴍح الﺸافية.٣12/2 :
 (59ﴍح الﺸافية.٣12/2 :
 (60ﴍح الﺸافية.٣1٣/2 :
 (61ﴍح الﺸافية.215-21٣ :
 (62ﴍح الكافية.209/2 :
 (6٣ﴍح الكافية.209/2 :
 (6٤اﻻقرتاح ،128 :وفصول يف فقﻪ العربية.1٤1 :

92

الصاﺣﺒﻲ.5٤ :
 (65يﻨﻈر
ﹼ

 (66ﴍح الكافية .٤09/2 :ويﻨﻈر :ﴍح الﺸافية.200/ :
اللﻐوي)92 :يﻨﻈر(
 (67الﺘﻄور
ﹼ

١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

اﳌﺼادر واﳌﺮاﺟﻊ

 (1أثر القراءات يف األﺻوات والﻨحو العرﰊ/أبو
ﻋمرو بﻦ العﻼء/د.ﻋﺒد الصﺒور ﺷاﻫني /مكﺘﺒة
اخلاﻧجﻲ /مﻂ املدين/القاﻫرة /ط1٤08/1ه-
1987م.
 (2أﺳﺲ ﻋلم اللﻐة  /ماريوباي /ت:د.أﲪد خمﺘار
ﻋمر /مﻨﺸورات ﺟامعةﻃرابلﺲ /كلية الرتبية/
197٣م.
 (٣اﻻقرتاح يف ﻋلم أﺻول الﻨحو )كﺘاب( /ﺟﻼل
الديﻦ ﻋﺒد الرﲪﻦ بﻦ أﰊ بكر السيوﻃﻲ )ت 911
ه(  /تﺢ:د.أﲪد ﺳليم اﳊمﴢ و د .ﳏمد أﲪد
قاﺳم  /ﺟروس برس /ط1988/1م .
(٤الﺘﴫيف امللوكﻲ  /ابﻦ ﺟﻨﻲ ) ٣92ه( تﺢ :
ﳏمد ﺳعيد الﻨعﲈن  /ط1970 /2م .
(5الﺘﻄور اللﻐوي ؛ مﻈاﻫره وﻋللﻪ وقواﻧيﻨﻪ  /د.
رمﻀان ﻋﺒد الﺘواب  /اخلاﻧجﻲ بالقاﻫرة والرفاﻋﻲ
بالرياض  /مﻂ املدين /ط1٤0٤/2ه 198٣/-م.
 (6الﺘﻄور الﻨحوي للﻐة العربية  /برﺟسرتاﴍ /
ت  :د .رمﻀان ﻋﺒد الﺘواب  /اخلاﻧجﻲ بالقاﻫرة
والرفاﻋﻲ بالرياض  /مﻂ املجد 1٤02/ه –
1982م .
 (7الﺘفكﲑ الصويت ﻋﻨد العرب يف ﺿوء ﴎ ﺻﻨاﻋة
اﻹﻋراب/ﻫﻨري فليﺶ /ﳎلة ﳎمﻊ اللﻐة العربية
بالقاﻫرة /ج 1968/2٣م.
 (8اخلصاﺋﺺ /أبو الفﺘﺢ ﻋثﲈن بﻦ ﺟﻨﻲ)٣95ه(/
الﻨجار /دار اهلدى /بﲑوت.
تﺢ:ﳏمد ﻋﲇ ﹼ
 (9دراﺳة الصوت اللﻐوي /د.أﲪد خمﺘار ﻋمر/
ﻋاﱂ الكﺘب /مﻄا ﺳجل الكﺘب /مﴫ1٣96/ه
1976 -م.

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١

 (10السﺒعة يف القراءات )كﺘاب( /ابﻦ
ﳎاﻫد)٣27ه( /تﺢ :د.ﺷوقﻲ ﺿيف /دار
املعارف /مﴫ /ط1988 /٣م.
 (11ﴎ ﺻﻨاﻋة اﻹﻋرب  /أبو الفﺘﺢ بﻦ ﺣﻨﻲ /
تﺢ  :مصﻄفﻰ السقا وﳏمد الزفزاف وإبراﻫيم
مصﻄفﻰ وﻋﺒد اﷲ أمني  /إدارة إﺣياء الرتاث
القديم  /مﻂ مصﻄفﻰ اﳊلﺒﻲ وأوﻻده  /مﴫ /
ط1
 /ج 195٤- 1٣٤5 / 1م .
 (12ﴍح ﺷافية ابﻦ اﳊاﺟب  /رﴈ الديﻦ
اﻻﺳرتاباذي ) 686ه (  /تﺢ  :ﳏمد ﻧور اﳊسﻦ
وﳏمد
الزفزاف وﳏمد ﳏيﻲ الديﻦ ﻋﺒد اﳊميد  /دار
الكﺘب العلمية  /بﲑوت  1٣95 /ه –  1975م .
 (1٣ﴍح الﺸافية  /اجلاربردي) ت  7٤6ه (
ﺿمﻦ ﳎموﻋة الﺸافية مﻦ ﻋلمﻲ الﴫف واخلﻂ /
ﻋاﱂ الكﺘب  /بﲑوت .
 (1٤ﴍح الكافية )كﺘاب(الكافية يف الﻨحو/ﳏمد
بﻦ اﳊسﻦ رﴈ الديﻦ األﺳرتاباذي /دار الكﺘب
العلمية /بﲑوت  /لﺒﻨان 1985 /م.
 (15ﴍح املفصل /موفﻖ الديﻦ بﻦ يعيﺶ
الﻨحوي)6٤٣ه ( /ﻋاﱂ الكﺘب  /بﲑوت.
 (16الصاﺣﺒﻲ يف فقﻪ اللﻐة وﺳﻨﻦ العرب يف
كﻼمها/أبو اﳊسني أﲪد بﻦ فارس ) ٣95ه (
 /تﺢ :د.مصﻄفيالﺸويمﻲ /مﺆﺳسة أ .بدران
للﻄﺒاﻋة و الﻨﴩ /بﲑوت1٣8٣/ه196٤-م.
 (17العربية الفصحﻰ ﻧحو بﻨاء لﻐوي ﺟديد/
د.ﻫﻨريفليﺶ /دار الﴩق /املﻄﺒعة الكاثوليكية/
بﲑوت 198٣/م.

9٣

9٤

 (18ﻋلم األﺻوات ﻋﻨد ﺳيﺒويﻪ وﻋﻨدﻧا  /أ .ﺷادة
 /ﺻحيفة اجلامعة املﴫية /س2ع 5وع
19٣1/6م.
 (19ﻋلم اللﻐة؛ مقدمة للقارئ العرﰊ  /د.ﳏمود
السعران  /دار الﻨهﻀة العربية  /بﲑوت.
 (20فصول يف فقﻪ العربية  /د .رمﻀان ﻋﺒد
الﺘواب/مكﺘﺒة اخلاﻧجﻲ بالقاﻫرة ،والرفاﻋﻲ
بالرياض/
ﺳفﻨكﺲ للﻄﺒاﻋة  /ط1٤0٤/ 2ه198٣ -م.
 (21يف اللهجات العربية /د .إبراﻫيم أﻧيﺲ/
مكﺘﺒة اﻻﻧجلو مﴫية/مﻂ الفﻨية اﳊديثة/
القاﻫرة /
ط197٣/٤م.
 (22القراءات القرآﻧية يف ﺿوء ﻋلم اللﻐة اﳊديث/
د.ﻋﺒد الصﺒور ﺷاﻫني /مكﺘﺒة اخلاﻧجﻲ/
بالقاﻫرة .1966/
السامية /تيودور ﻧولدكﻪ /ت:د.
 (2٣اللﻐات
ﹼ
رمﻀان ﻋﺒد الﺘواب /دار الﻨهﻀة العربية
بالقاﻫرة /مﻂ الكﲈلية196٣/م.
 (2٤اللﻐة  /فﻨدريﺲ /ت:ﻋﺒد اﳊميد الدواخﲇ
القصاص /مكﺘﺒة اﻹﻧجلو مﴫية /مﻂ
وﳏمد ﹼ
جلﻨة الﺒيان العرﰊ1٣70 /ه 1950 -م.
 (25اللهجات العربية الﻐريﺒة القديمة /ﺣايم
رابني/ت:د.ﻋﺒد الرﲪﻦ أيوب/ذات السﻼﺳل/
الكويﺖ1986/م.

 (26اللهجات العربية يف الرتاث /د.أﲪد ﻋلم
الديﻦ اجلﻨدي  /الدار العربية للكﺘاب  /القاﻫرة /
ج1٣98 -2ه 1978-م.
 (27اللهجات العربية يف القراءات القرآﻧية/
الراﺟحﻲ /دار املعارف /مﴫ1968/م.
د.ﻋﺒده
ﹼ

 (28هلجة متيم وأثرﻫا يف العربية املوﺣدة
/د.ﻏالب فاﺿل املﻄلﺒﻲ /دار اﳊرية للﻄﺒاﻋة/
بﻐداد1978/م.
 (29كﺘاب ﺳيﺒويﻪ  /ﺳيﺒويﻪ /تﺢ :ﻋﺒد السﻼم
ﻫارون /ﻋاﱂ الكﺘب  /بﲑوت.
 (٣0ﳎالﺲ ثعلب /أبو العﺒاس أﲪد بﻦ ﳛيﻰ
ثعلب)291ه( /تﺢ :ﻋﺒد السﻼم ﻫارون /دار
املعارف
 /مﴫ /القسم األول /ط /5القسم الثاين/
ط1٤00/٤ه1980-م.
 (٣1ﳏاولة ألسﻨية يف اﻹﻋﻼل /د.أﲪد اﳊمو /
ﻋاﱂ الفكر /مﺞ 20ع1989/ ٣م.
 (٣2مدرﺳة براغ اللﻐو ﹼية /د.أﲪد خمﺘار ﻋمر/
ﳎلة اﻵداب والرتبية /ﺟامعة الكويﺖ  /ع/ 11
 1٣97ه –  1977م .

اجليم الصوت املركب
يف العربية
ﻡ.ﺩ .ﺟاﺳم ﺧلﻒ ﻣرﺹ
ﺟاﻣعة واﺳﻂ

كلية الﱰبية اﻻﺳاﺳية
ﻗسم اللﻐة العربية

اﳌﻘدﻣة
اﳊمد ﷲ األول بﻼ أول كان قﺒلﻪ ،واﻵخر بﻼ آخر يكون بعده..والصﻼة والسﻼم ﻋﲆ

رﺳولﻪ املﺨﺘار ،وﻋﲆ آلﻪ الﻄيﺒني األﻃهار ،وأﺻحابﻪ املﻨﺘجﺒني األبرار.
وبعد....

يﺄيت بحثﻨا ﻫﺬا ﺿمﻦ الدراﺳات الوﺻفية ذات الصفة الﺘقويمية ،الﺘﻲ تعمل ﻋﲆ اﻹفادة

مﻦ إفرازات ﻧﺘاج الفكر املعاﴏ ،مﻦ اﺟل الوﺻول إﱃ مواﻃﻦ الﺘفاﻋل بني ﻧﺘاﺟني،يمثل
القديم مﻨهﲈ )الدراﺳات الصوتية القديمة( اخلليل وﺳيﺒوبﻪ وابﻦ ﺟﻨﻲ وﻏﲑﻫم ،واﳊديث

ما توﺻلﺖ إليﻪ الدراﺳات اللساﻧية املعاﴏة ،وقد تم اخﺘيار ﻫﺬا املوﺿوع بسﺒب أﳘيﺘﻪ؛
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وذلﻚ ألﻧﻪ ﻻ يوﺟد خﻼف بني أبﻨاء العرب يف العﴫ اﳊديث يف وﺻف ﺻوت مﻦ
أﺻوات العربية مثلﲈ وﺟد مﻊ ﺻوت اجليم يف العربية الفصحﻰ ،فجاءت الدراﺳة بعد ﲨﻊ
املادة يف مقدمة وثﻼثة مﺒاﺣث وخامتة،ﻋﻨﻲ املﺒحث األول مﻨهﲈ بمﺨرج اجليم بني الرتاثيني

واملحدثني ،وتﻨاول الثاين فكرة الصوت املركب ،أما الثالث فعالﺞ الصور األخرى لصوت

اجليم يف العربية...

وأخﲑا ...فقد ﺳعيﻨا يف بحثﻨا ﻫﺬا ﺳعيا خملصا فان وفقﻨا فمﻦ اﷲ ﻋليﻨا وإﻋاﻧﺘﻪ ،وإﻻ

فحسﺒﻨا أن يﻨﻈر إﱃ ﻫﺬا العمل بعني ﺻاﺣﺒﻪ الﺬي يعﺘقد فيﻪ تقصﲑا وﳛاول ان يزيلﻪ

بﺈرﺷادات الﻨاﻇر إليﻪ وتوﺟيهاتﻪ املقومة ﳑﻦ يرﺟو أن ﻻ يﺒﺨل ﻋليﻪ ﲠا.

)(1

١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

الﻔﺼﻞ اﻷول
ﳐﺮج اﳉﻴم بﲔ الﱰاثﻴﲔ واﳌﺤدثﲔ

قال اخلليل الفراﻫيدي )ت175ﻫـ(ﻋﻨها بعد ان ﺿم معها ﺻويت )ش،ض( وﺟعلها

ﳎموﻋة واﺣدة))...واجليم والﺸني والﻀاد،ﺷجرية ﻻن مﺒدﻫا مﻦ ﺷجر الفم((  (2)..اما

تلميﺬه الﻨجيب ﺳيﺒويﻪ)ت180ﻫـ(كان أكثر دقة مﻦ أﺳﺘاذه يف وﺻف خمرﺟها،قال بعد ان
ﻧزع مﻨها ﺻوت)الﻀاد( وأﺿاف بدﻻ ﻋﻨﻪ ﺻوت)الياء( )):ومﻦ وﺳﻂ اللسان بيﻨﻪ وبني
اﳊﻨﻚ األﻋﲆ خمرج اجليم والﺸني والياء((

)(٣

وقد تابﻊ ﺳيﺒويﻪ يف وﺻف ﻫﺬا املﺨرج ﲨهور

العلﲈء) (٤وداروا يف فلﻚ ﻫﺬا اﻻﺳﺘعﲈل،فﻼ ﻧجد ما يعد ﺟديدا يف وﺻف اخلالفني لﻪ بل

رددوا ﻋﺒارات ﺳيﺒويﻪ بﻨصها،أما ﻋﻦ ﻧعﺖ ﻫﺬه األﺻواتالﺸجرية،فلم يﺘﺒﻊ اخلليل يف  -ﺣدود

ﻋلمﻲ – إﻻ الزخمﴩي )ت5٣8ﻫـ( وابﻦ اجلزري)ت8٣٣ﻫـ( وقد خﺺ الزخمﴩي بﻪ
ﺻويت )اجليم والﻀاد( فقﻂ) (5يف ﺣني ﻋلل ابﻦ اجلزري ﺳﺒب إدراج اخلليل للﻀاد يف أﺻوت

ﻫﺬه املجموﻋة بقولﻪ ...)):والﺸجر ﻋﻨده مفرج الفم أي مفﺘﺘحﻪ...وقال ﻏﲑ اخلليل ﻫو ﳎمﻊ
اللحيني،لﺬلﻚ ﱂ يكﻦ الﻀاد مﻨﻪ(( ) (6كﲈ أﺷار أيﻀا إﱃ الصور الساﺋدة لﻨﻄﻖ اجليم يف زماﻧﻪ
فقال)) :واجليم ﳚب أن يﺘحفﻆ بﺈخراﺟها مﻦ خمرﺟها،فربﲈ خرﺟﺖ مﻦ دون خمرﺟها،فيﻨﺘﴩ

ﲠا اللسان ،فﺘصﲑ ﳑزوﺟة بالﺸني،كﲈ يفعلﻪ كثﲑ مﻦ أﻫل الﺸام ومﴫ وربﲈ ﻧﺒا ﲠا اللسان
فﺄخرﺟها ﳑزوﺟة بالكاف كﲈ يفعلﻪ بعﺾ الﻨاس ،وﻫو موﺟود كثﲑا يف بوادي اليمﻦ((...

)(7

وﻋﻦ ترتيب ﻫﺬه األﺻوات داخل خمرﺟها ﱂ يﺬكر لﻐويو العربية املﺘقدمون ترتيﺒها وأﳞﲈ أﺳيﻖ
مﻦ اﻵخر،إﻧﲈ فعل ذلﻚ لﻐويو العربية املﺘﺄخرون فاجليم والياء ﻋﻨدﻫم يليان الﺸني) (8يسﺘثﻨﻰ

مﻦ ذلﻚ أبو العﺒاس املﱪد )ت285ﻫـ( الﺬي خالف ﻋامة اجلمهور يف ترتيب أﺻوات ﻫﺬا

املﺨرج ﻋﲆ الرﻏم مﻦ موافقﺘﻪ هلم يف تعيني أﺻواتﻪ ،فقد ﻋد خمرج الﺸني بعد الكاف ويليها

اجليم) .(9وللدكﺘور ﻏاﻧم قدوري اﳊمد رأي لﻄيف ،يﺬكر فيﻪ كيفية معرفة ترتيب اﳊروف
داخل خمارﺟها،يرى فيﻪ ان األﺻوات الﺘﻲ خترج مﻦ خمرج واﺣد يمكﻦ ان ترتب داخل
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١
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خمرﺟها ﻋﲆ أﺳاس ان الصوت املهموس يكون مﺘقدم ﻧسﺒيا ﻋﲆ الصوت املجهور

وان الصوت املﻨفﺘﺢ يكون مﺘقدم ﻧسﺒيا ﻋﲆ الصوت املﻄﺒﻖ) (10ﻋﲆ ان بعﺾ املحدثني

يرى ان اخلﻼف بني العلﲈء يف ترتيب ﻫﺬه اﳊروف داخل خمارﺟها،ﻫو خﻼف وﳘﻲ وان
الرتتيب داخل املﻨﻄقة املﺨرﺟية الواﺣدة ليﺲ ﴐورة) ،(11اما موقف الدرس الصويت

اﳊديث مﻦ خمرج ﺻوت اجليم ،فيﻨسب ﺻوت اجليم ﻋﻨد أﻏلب املحدثني اﱃ الﻐار ،فهو

ﺻوت )ﻏاري() (12ومﻨهم مﻦ يﻨسﺒﻪ اﱃ ادﻧﻰ اﳊﻨﻚ ،فيقول ﻋﻨﻪ )األدﻧﻰ ﺣﻨكﻲ(

)(1٣

ويﻨسﺒﻪ بعﻀهم اﱃ اللثة واﳊﻨﻚ فهو ﻋﻨده )لثوي ﺣﻨكﻲ() (1٤وﳛدث ﺻوت اجليم ﻋﻨد

املحدثني،ﻋﻨدما يﻨدفﻊ اهلواء بﻀﻐﻂ قوي ،فﺘﺘوتر ﻋﻀﻼت وﻏﻀاريف اﳊﻨجرة فيعرتض

الوتران الصوتيان تيار اهلواء ،فيحدث تﺬبﺬب فيهﲈ يرتدد ﺻداه يف اﳊلﻖ والفم ﺣﺘﻰ اذا
وﺻل اهلواء اﱃ خمرج الصوت اﻧﻄﺒﻖ مقدم اللسان ﻋﲆ اﳊﻨﻚ الصلب )الﻐار( اﻧﻄﺒاقا تاما
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يعقﺒﻪ اﻧفصال بﻄﻲء ومرتاخ). (15

الﻔﺼﻞ الﺜاﲏ
ﻓكﺮة الﺼوت اﳌﺮﻛب

ان ﺻوت اجليم ﻫو الصوت املركب الوﺣيد يف العربية الﺬي يﺘصف ﲠﺬه الصفة

)(16

وﻫﻲ ﺻفة خمرﺟية،ففﻲ ﻧﻄﻖ ﻫﺬا الصوت يرتفﻊ مقدم اللسان اﲡاه مﺆخر اللثة ومقدم

اﳊﻨﻚ ﺣﺘﻰ يﺘصل ﲠﲈ ﳏﺘجزا وراءه اهلواء اخلارج مﻦ الرﺋﺘني ثم بدﻻ مﻦ ان يفصل

ﻋﻨهﲈ فجﺄة يﺘم اﻻﻧفصال بﺒﻄﺊ فيعﻄﻲ الفرﺻة للهواء بعد اﻻﻧفجار ان ﳛﺘﻚ باألﻋﻀاء
املﺘﺒاﻋدة اﺣﺘكاكا ﺷﺒيها بﲈ يسمﻊ مﻦ ﺻوت اجليم الﺸامية)(17اما ﻋلة تسميﺘﻪ بالصوت

املركب فﲑﺟﻊ اﱃ ان اجلزء األول مﻨﻪ )ﻋﻨد الﻨﻄﻖ بﻪ(ﺻوت قريب مﻦ الدال والثاين

ﺻوت معﻄﺶ كاجليم الﺸامية أو اجلزء األول مﻨﻪ ﺻوت قريب مﻦ اجليم القاﻫرية واجلزء

الثاين مﻨﻪ يﺸﺒﻪ اجليم الﺸامية) (18لﺬلﻚ أﻃلﻖ ﻋليﻪ ﺻوت مركب ،وقيل ﻋﻨﻪ مركب ﻻﻧﻪ

ﳚمﻊ بني الﺸدة والرخاوة فهو يﺒدأ ﺷديدا ويﻨﺘهﻲ رخوا) (19ويرى الدكﺘور إبراﻫيم أﻧيﺲ

١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

ان السﺒب يف ذلﻚ ﻫو الﺘﻄور الﺬي أﺻاب ﻫﺬا الصوت إذ قال)) :وتﻄور ﻫﺬه اجليم
العربية اﱃ اجليم القاﻫرية أو إﱃ الدال يف هلجة بعﺾ أﻫاﱄ ﺻعيد مﴫ تﻄور ﻃﺒيعﻲ ربﲈ

تﱪره القواﻧني الصوتية ﻻﳖا يف ﺣالة تﻄورﻫا اﱃ اجليم القاﻫرية ﱂ تزد ﻋﲆ ان تدرﺟﺖ
بمﺨرﺟها اﱃ الوراء قليﻼ فقربﺖ مﻦ اقﴡ اﳊﻨﻚ وﲠﺬا زادت ﺷدة واﻧقﻄﻊ ما يسمﻰ
ﻋادة بالﺘعﻄيﺶ اما يف تﻄورﻫا اﱃ الدال فقد قربﺖ بمﺨرﺟها اﱃ اﻹمام وبﺬلﻚ زادت ﺷدة
ايﻀا واﻧقﻄﻊ تعﻄيﺸها((  (20)...يف ﺣني رفﺾ بعﺾ املحدثني اﻻﻋرتاف بالﻄﺒيعة املركﺒة

لصوت اجليم ،ﺟاء يف كﺘاب أﺳﺲ ﻋلم اللﻐة ما ﻧصﻪ) :ولعل مﻦ املهم ﻫﻨا ان ﻧﺸﲑ اﱃ ان

ﻋددا مﻦ ﻋلﲈء األﺻوات يرفﻀون بالﻄﺒيعة املركﺒة لﻸﺻوات املرموز إليها يف اﻻﻧكليزية
بـ  chأو  Jويفﻀلون ان يﻨﻈروا اليها باﻋﺘﺒارﻫا املقابل اﻻﻧفجاري للﻐاري اﻻﺣﺘكاكﻲ
املرموز إليﻪ يف اﻻﻧكليزية بـ  SHو Sيف  (21) ( Measureوﺻوت اجليم ﻋﻨد املحدثني

ﺻوت يﻨحﺒﺲ اهلواء ﻋﻨد الﻨﻄﻖ بﻪ ثم يعقﺒﻪ اﻧفجار بﻄﺊ يﺘلوه مﺒاﴍة اﺣﺘكاك مسموع

فهو اذن ﺻوت مركب اﻧفجاري اﺣﺘكاكﻲ) (22أﻃلﻖ ﻋليﻪ بعﻀهم )األﺻوات املزﺟية أو
املزدوﺟة() (2٣ﻋﲆ ﺣني ﻋده الرتاثيون القدامﻰ ﺻوت ﺷديد اﻧفجاري) (2٤و ﹸﻋلل ما ذﻫب
اليﻪ الرتاثيون القدامﻰ بواﺣد مﻦ الﺘفسﲑيﻦ اﻻتيني): (25

 .1قد يكون ﺣكمهم بﺄن اجليم ﺻوت ﺷديد اﻧفجاري راﺟﻊ اﱃ تﺄثرﻫم باجلزء األول

مﻦ ﻧﻄﻖ ﻫﺬا الصوت وﻫﺬا اجلزء يﺘمثل يف اﻧحﺒاس اهلواء ﻋﻨد بداية الﻨﻄﻖ بﻪ ،وﻫو يف ذلﻚ
يﺘفﻖ مﻊ األﺻوات اﻻﻧفجارية ﻋﻨدما تلﺘقﻲ األﻋﻀاء الﻨاﻃقة الﺘقاءا تاما بحيث يﻨحﺒﺲ

اهلواء ومعﻨاه ﺣيﻨﺌﺬ اﳖم أﳘلوا اجلزء الثاين وﻫو اﻻﻧﺘقال مﻦ اﻻﻧحﺒاس اﱃ اﻻﻧفجار
الﺒﻄﻲء الﺬي ﳛدث اﻻﺣﺘكاك.

 .2ربﲈ كاﻧﺖ اجليم تﻨﻄﻖ يف القديم بﲈ يﺸﺒﻪ اجليم القاﻫرية) (gيف اللﻐة العامية ،ﻏﲑ

ان ﻫﺬا الﺘفسﲑ كان ﻏﲑ مرض ﻋﻨد بعﺾ ﻋلﲈء الصوت املحدثني اذ قال معلقا ﻋﲆ ﻫﺬا

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١
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الﺘفسﲑ)) :ومﻦ ثم فﻼ داﻋﻲ إذن لكد الﺬﻫﻦ يف اخرتاع الﺘفسﲑات لوﺻف ﻋلﲈء

العربية وﻋلﲈء الﺘجويد للجيم باﻧﻪ ﺻوت ﺷديد كﲈ فعل بعﺾ املحدثني ﺣﺘﻰ ذﻫب اﱃ
ﺣد ترﺟيﺢ ان يكوﻧوا وﺻفوا ﺻوتا آخر ﻫو اجليم القاﻫرية الﺘﻲ خترج مﻦ أقﴡ اﳊﻨﻚ

وﻫﻲ الﻨﻈﲑ املجهور لصوت الكاف العربية واﺳرتاح اﱃ ﻫﺬا الﺘفسﲑ باﻋﺘﺒار ان اجليم
القاﻫرية ﺻوت ﺷديد(().(26

وﻧجد ان بعﺾ املحدثني يرى ان يف اﻧﻐﻼق ﳎرى اهلواء ﻏلقا تاما مﻊ ﻫﺬا الصوت

ﻫو املهم وﻻ يعﺘمد ﻋﲆ ﺣالة اﻻﻧفجار أو الفﺘﺢ فيﲈ بعد يف وﺻف ﻫﺬا الصوت

)(27

ﺣﺘﻰ قال)):وقاﺋمة اﳊروف الﺸديدة الﺘﻲ ﻧجدﻫا ﻋﻨد ﺳيﺒويﻪ وﻋﻨد ابﻦ يعيﺶ مﻄابقة
لﻨﻈريﺘﻨا اﳊديثة متام املﻄابقة(() (28يف ﺣني ذﻫب الدكﺘور ﳏمود السعران اﱃ وﺻفﻪ باﻧﻪ

)اﻧفجاري اﺣﺘكاكﻲ( أي اﻧﻪ مركب مﻦ ﺻفﺘني) (29وذكر فﻨدريﺲ بﺄﻧﻪ اﻧفجاري فاﺷل
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قال يف وﺻف اﻧﻐﻼق ﳎرى اهلواء معﻪ ))...اﻹﻏﻼق الﺬي ﻻ يسﺘمر إﺣكامﻪ وفيها كﲈ يف
اﻻﻧفجارية ﺣﺒﺲ ولكﻦ اﳊﺒﺲ يﺘﺒعﻪ ﺣركة خفيفة مﻦ الفﺘﺢ بحال ﳚعل اﻻﻧفجار يﻨﺘهﻲ

باﻻﺣﺘكاك فاﻻﻧفجاري اﻻﺣﺘكاكﻲ ) (affriqueeاﻧفجاري فاﺷل((

)(٣0

يف ﺣني ﻋدل

بعﺾ املحدثني ﻋﻦ اﺳﺘعﲈل الصوت املركب وﺳمﻰ اجليم ﺻوتا قليل الﺸدة) (٣1وقد

تفرد الدكﺘور اﲪد خمﺘار ﻋمر يف تعليل ﺳﺒب الرتكيب يف ﻫﺬا الصوت بقولﻪ)) :فﺒﺒساﻃة
ﺣني ﻧريد ان ﻧﺘصور ﻧﻄﻖ ﺻوت كهﺬا ﺳﻨﺘصوره املقابل اﻻﻧفجاري املجهور لصوت

الﺸني وأﻧﺖ إذا ﺣاولﺖ ان تﻨﺘﺞ ﺻوتا اﻧفجاريا مﻦ مﻨﻄقة الﻐار ﺳواء كان مهموﺳا أو

ﳎهورا ﺳﺘسمﻊ ﺻويﺘا أخر يسﺒقﻪ ﳑا ﳚعلﻚ تسمﻊ الصوت مركﺒا والرتكيب ﻫﻨا ليﺲ
مقصودا واﻧﲈ يﻨﺘﺞ بصورة آلية ﺣني ﳛاول املرء قفل املجرى باﺣكام يف ﻫﺬه املﻨﻄقة ثم

تفجﲑه(() (٣2وقد اﺷار بعﺾ املحدثني اﱃ ذلﻚ،اذ ان اﻧﺘاج ﺻوت كامل الﺸدة بني وﺳﻂ
اللسان وما يقابلﻪ مﻦ ﺳقف اﳊﻨﻚ أمر ﺻعب،اذ ﻻبد ان يلحﻖ ذلﻚ الصوت أثارة مﻦ
الرخاوة واملﺘوقﻊ ان تكون تلﻚ الﻼﺣقة الصوتية بعد ﺣدوث اﻻﻧفجار) (٣٣وقد وﺳمﺖ

تلﻚ األﺻوات باألﺻوات الﻄفيلية) ،(٣٤ثم خلﺺ الدكﺘور اﲪد خمﺘار ﻋمر اﱃ القول:

))فالقدماء ﺣني ﻧﻈروا اﱃ قفل املجرى ﻋدوا الصوت اﻧفجاريا واملحدثون ﺣني ﻧﻈروا اﱃ
١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

الصويﺖ الﺬي يسﺒﻖ الﻨﻄﻖ ﻋدوا الصوت مركﺒا(() (٣5وقد توقف الدكﺘور ﻏاﻧم قدوري

اﳊمد ﻋﻨد كلمة )يسﺒقﻪ أو يسﺒﻖ) يف ﻧﺺ الدكﺘور اﲪد خمﺘار ﻋمر،وأبدهلا بـكلمة )يﺘﺒعﻪ او

يﺘﺒﻊ( قال)) :يﺒدو ان الﺬي يﻨاﺳب الﺘحديد الﺬي قدمﻪ ﻋلﲈء األﺻوات املحدثون للجيم

ﺣني قالوا أﳖا ﺻوت مركب ﻫو ان تسﺘﺒدل كلمة )يسﺒقﻪ( و )يسﺒﻖ( الواردة يف الﻨﺺ
بكلمة )يﺘيعﻪ( و )يﺘﺒﻊ( ففﻲ ﺣدود الكﻼم ﻋﻦ اجليم العربية الفصيحة ﻧجد إن الصويﺖ

اﻻﺣﺘكاكﻲ الﺬي ﳛدث يف أثﻨاء ﻧﻄﻖ اجليم يﺘﺒﻊ اﻻﻧفجار وليﺲ يسﺒقﻪ(() (٣6ﻋﲆ أن اقرب
ﻧﻄﻖ للجيم الفصيحة الﺘﻲ وﺻفها القدامﻲ ﻫﻲ اجليم الﺘﻲ يﻨﻄقها الﺒﻐداديون اليوم األمر
الﺬي ﲪل الدكﺘور ﻋﺒد الرﲪﻦ أيوب اﱃ القول)) :واجليم العراقية كﲈ يﻨﻄﻖ ﲠا ﺳكان

بﻐداد ﻻ ختﺘلف ﻋﻦ اجليم الفصحﻰ الﺘﻲ وﺻفها ﺳيﺒويﻪ(() (٣7واﱃ ذلﻚ ذﻫب الدكﺘور
ﺣسام الﻨعيمﻲ إذ قال)) :واجليم كﲈ يصفﻪ القدامﻰ ،وكﲈ ﻧﻨﻄقﻪ اليوم يف العراق ،داخل يف
اﳊروف الﺸديدة او اﻻﻧفجارية ﻻﻧﻚ إذا وقفﺖ ﻋليﻪ ﻻ ﳚري الﻨفﺲ بﻪ ﻧحو :اﳊﺞ((

)(٣8

كﲈ اكد ذلﻚ بعﺾ املحدثني بقولﻪ)):أﻧﻨا ﻋﲆ يقني كامل مﻦ ان اجليم الﺘﻲ كان يسﺘﺨدمها
ﺟهور العرب وقﺖ ﻧزول القرآن ،ﻫﻲ اجليم الﺘﻲ يﻨﻄقها قراء القران وكثﲑ مﻦ الﻨاﻃقني

بالعربية اليوم،وﻫﻲ الﺘﻲ ﲢدث ﻋﻨها ﻋلﲈء العربية وﻋلﲈء الﺘجويد ،ووﺻفوﻫا بﺄﳖا ﺻوت

ﺷديد اﻧفجاري((.(٣9)...
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الﻔﺼﻞ الﺜالﺚ
الﺼور اﻷﺧﺮ لﺼوت اﳉﻴم يف الﻌﺮبﻴة

ﺣدد ﺳيﺒويﻪ وﲨهور العلﲈء اﳊروف الفروع يف العربية) (٤0وذكروا مﻨها:

 .1الﺸني الﺘﻲ كاجليم ،ﻧحو :أﺟدق يف أﺷدق.

 .2الكاف الﺘﻲ كاجليم ،قال ابﻦ ﻋصفور)ت669ﻫـ()) :وقد اخﱪ ابو بكر بﻦ دريد

اﳖا لﻐة يف اليمﻦ ،يقولون يف كمل:ﲨل وﻫﻲ كثﲑة يف ﻋوام أﻫل بﻐداد(().(٤1
 .٣اجليم الﺘﻲ كالكاف،ﺟاء يف املمﺘﻊ)) :وﻫﻲ بمﻨزلة ذلﻚ،فيقولون يف

)رﺟل( :ركل ،فيقربوﳖا مﻦ الكاف(().(٤2

 .٤اجليم الﺘﻲ كالﺸني ،ﻧحو :اﺷﺘمعواواﺷدر يف اﺟﺘمعوا وأﺟدر.

وﳑا يلفﺖ الﻨﻈر إن ﺳيﺒويﻪ ﱂ يمثل يف كﺘابﻪ هلﺬه اﳊروف ،واﻧﲈ مثل هلا ابﻦ

دريد)ت٣21ﻫـ(يف اجلمهرة) (٤٣وقد تﻨاقل ﻋﻨﻪ ﻫﺬه األمثلة فيﲈ بعد العلﲈء اخلالفون لﻪ

)(٤٤
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قال السﲑايف )ت٣68ﻫـ()) :فﺄوهلا الكاف الﺘﻲ بني اجليم والكاف ،وقد خﱪﻧا أبو بكر
بﻦ دريد اﳖا لﻐة يف اليمﻦ ،يقولون يف ﲨل :كمل وركل يف رﺟل ،وﻫﻲ ﻋﻨد اﻫل املعرفة

مﻨهم معيﺒة مرذولة واجليم الﺘﻲ كالكاف ،وﻫﻲ كﺬلﻚ ،وﳘا ﲨيعا ﳾء واﺣد...واجليم
الﺘﻲ كالﺸني(( (٤5)...ثم ﻋلل ﺳﺒب ذلﻚ بقولﻪ)) :إﻻ ان اﺻل اﺣدﳘا اجليم وأﺻل اﻵخر

الكاف ثم يقلﺒوﻧﻪ إﱃ ﻫﺬا اﳊرف الﺬي بيﻨهﲈ  (٤6)((...كﺬلﻚ فرق بني )الﺸني الﺘﻲ كاجليم،
واجليم الﺘﻲ كالﺸني( إذ قال... )):والفرق بيﻨهﲈ ان الﺸني الﺘﻲ كاجليم يف ﻧحو اﻻﺷدق

اﻧﲈ قربﺖ فيﻪ الﺸني مﻦ اجليم بسﺒب الدال(( (٤7)...وقال يف موﺿﻊ آخر)) :ويكثر ذلﻚ

يف اجليم اذا ﺳكﻨﺖ وبعدﻫا دال أو تاء،ﻧحو اﺟﺘمعوا واألﺟدر يقولون فيﻪ اﺷﺘمعوا و

اﻻﺷدر،فيقربون اجليم مﻦ الﺸني(( ).(٤8

اما موقف الدرس الصويت اﳊديث مﻦ ذلﻚ،فقد ذﻫب الدكﺘور اﲪد خمﺘار ﻋمر إﱃ

القول ان ﻫﻨاك اﺣﺘﲈﻻن تفرﺿهﲈ ﺻور ﻧﻄﻖ اجليم يف الساميات أو يف اللهجات القديمة
أو املعاﴏة وﳘا):(٤9
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 .1ان تكون ﻫﻲ املقابل املجهور للكاف ،وﻫو الﻨﻄﻖ املﴫي املعروف للجيم،وﻻ يعكر

ﻋﲆ ﻫﺬا ﺳوى وﺻف القدماء ﻫﺬا الﻨﻄﻖ بﺄﻧﻪ مسﺘهجﻦ ولكﻦ ﳑا يﺆيد ﻫﺬا الفرض...:
أﻫل ﻋدن ﳚعلون اجليم كافا فيقولون لرﺟب ركب،والرﺟل ركل ،وقد روى ان الﻨﺒﻲ
 أتﻰ بروثة ﻋﻨد اﻻﺳﺘجﲈر فالقاﻫا وقال:ﻫﻲ ركﺲ ...ما روى ﻋﻦ بعﺾ القراء إﳖم
كاﻧوا يقرءون) :ﺣﺘﻰ يلﻚ الكمل يف ﺳم اخلياط() ...(50يﺬﻫب أﻧو ليﺘﲈن) (51إﱃ أن ﻫﺬا

الﻨﻄﻖ ﻫو الﻨﻄﻖ السامﻲ القديم ويﺆيده بﺄمثلة مﻦ اللﻐات السامية الﺒاقية فكلمة )ﲨل( يف
الﴪياﻧية ويف العﱪية ويف اﳊﺒﺸية تﻨﻄﻖ بصوت يﺸﺒﻪ ﺻوت اجليم القاﻫرية.

 .2اما اﻻﺣﺘﲈل الثاين فهو ان يكون ﻧﻄقا قريﺒا مﻦ ﻧﻄﻖ الدال ويﺆيده ﺷيﺌان:

أ .وﺟود ﻫﺬا الﻨﻄﻖ يف اللهجات اﳊديثة ،وخاﺻة يف ﺻعيد مﴫ وبعﺾ مﻨاﻃﻖ

اجلزاﺋر كﲈ يمكﻦ ان تفﴪ ﻋﲆ أﺳاﺳﻪ بعﺾ الكلﲈت املوﺟودة يف ﺳوريا والعراق.

ب .ما ترﺟحﻪ املحافﻈة ﻋﲆ إبراز موﺳيقﻰ الفواﺻل مﻦ ﻧﻄﻖ اجليم اقرب إﱃ الدال

يف آيات مثل تلﻚ املوﺟودة يف )ﺳورة الﱪوج( ﺣيث وردت آية خمﺘمة بحرف اجليم تلﺘها

ثﲈين آيات بحرف الدال ،اما ﻋﻦ كﺘابة اجليم) (gأو اجليم القاﻫرية )كافا( فسﺒﺒﻪ ما يﲇ):(52
 .1خافوا أن يكﺘﺒوﻫا بالرمز األﺻﲇ)ج( فﺘﻨﻄﻖ ﺟيﲈ فصيحة قرﺷية] [djفيفوت

الﻐرض،فكﺘﺒوﻫا برمز أقرب األﺻوات إليها وﻫو الكاف ﻻتفاقهﲈ يف املﻨﻄقة

والﺸدة)اﻻﻧفجار( .

 .2مﻦ املحﺘمل اﳖم كﺘﺒوﻫا باجلاف الفارﺳية )كـ( ثم ﺿاﻋﺖ الﴩﻃة مﻦ الرمز بفعل

الﻨساخ ،و خلﺺ بعﺾ املحدثني للقول)) :ﻋﲆ ان كﺘابة ﺟيم القاﻫرية بالكاف معقول

ومقﺒول،وقد كان ﻫﺬا اﻻﺳﺘعﲈل الساﺋد يف كﺘابة اللﻐة الرتكية ﻋﻨدما كاﻧﺖ تكﺘب بالرموز
العربية قﺒل ﲢوهلا اﱃ ﺣروف ﻻتيﻨية يف ﻋهد كﲈل أتاتورك ﺳﻨة 1927م ففﻲ اللﻐة الرت كية

ﻧوﻋان مﻦ اجليم أﺣدﳘا يﻨﻄﻖ كﲈ تﻨﻄﻖ ﺟيم القاﻫرة وﻫﺬه كاﻧوا يكﺘﺒوﳖا بالكاف ،اما
اجليم اﻻخرى فكاﻧﺖ تكﺘب بالرمز الﺘقليدي]ج[(().(5٣
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وذكر الدكﺘور إبراﻫيم أﻧيﺲ ان لصوت اجليم مﻦ الﻨاﺣية الصوتية ثﻼثة أﻧواع ،ﺷديدة

خالصة الﺸدة وتلﻚ ﻫﻲ اجليم املﴫية ومزدوﺟة مﻦ الﺸدة والرخاوة وﻫﻲ املسﲈة
الفصيحة ،والرخوة اخلالصة الرخاوة وﻫﻲ اجليم الﺸامية) (5٤ويرى الدكﺘور أﻧيﺲ ان

)ﺻوت اجليم( ﻫو الصوت الﺬي فرق بني أبﻨاء األمة العربية إذ قال)) :ﻫﺬا الصوت ﻫو
الﺬي فرق بني أبﻨاء العرب يف العﴫ اﳊديث وﺟعل مﻨهم أﺣزابا وﺷيعا فللقاﻫري ﺟيمﻪ،
وللصعيدي والسوداين ﺟيمﻪ ،وللﺸامﻲ واملﻐرﰊ ﺟيمﻪ وقد كﻨا وﻧحﻦ ﺻﻐار ﻧﻄالب داﺋﲈ

بﺘعﻄيﺶ اجليم ﺣﺘﻰ خيل أليﻨا اﻧﻪ ﻋﲆ قدر مﺒالﻐﺘﻨا يف تعﻄيﺸها تكون الفصاﺣة أو الﺘفاﺻﺢ((

) (55ثم أﺷار إﱃ قاﻧون ﺻويت ﻋرفﻪ اللﻐويون األوربيون يف أواخر القرن الﺘاﺳﻊ ﻋﴩ ﻫو

)قاﻧون الصوت اﳊﻨكﻲ  (palata Lawوقد خلصﻪ بقولﻪ)) :وملﺨﺺ ﻫﺬا القاﻧون ان

ﻋلﲈء األﺻوات قد ﻻﺣﻈوا ﺣني ﻋقدوا املقارﻧة بني ﺻور األلفاظ اﻹﻏريقية والﻼتيﻨية

10٤

وما ﺻارت أليﻪ ﻫﺬه الصور يف اللﻐات األوربية اﳊديثة ان الصوتيني اللﺬيﻦ خمرﺟهﲈ مﻦ

أقﴡ الفم وﳘا اجليم اخلالية مﻦ الﺘعﻄيﺶ والكاف قد تﻄورا يف كثﲑ مﻦ كلﲈت اللﻐات
األوربية اﳊديثة(( ) (56ثم يربﻂ الدكﺘور أﻧيﺲ ﻫﺬا الﺘﻄور يف ﻫﺬا الصوت بالﺘعﻄيﺶ فقال:

))اما ﺻوت اجليم  Gيف كل مﻦ اﻹﻏريقية والﻼتيﻨية فقد خﻼ مﻦ الﺘعﻄيﺶ وﻇل ﻫكﺬا يف
األملاﻧية ولكﻨﻪ يف الفرﻧسية واﻻﻧجليزية قد تﻄور يف كثﲑ مﻦ الكلﲈت فﺄﺻابﻪ الﺘعﻄيﺶ ﺣني
وليﻪ ﺣركة أمامية مثل  ،i،eوﻇل ﻋﲆ ﺣالﻪ أي دون تعﻄيﺶ ﺣني وليﻪ ﺣركة خلفية أو خﻼ

مﻦ اﳊركة...ﺟاء مﻨﻪ يف اﻻﻧجليزية  Regentفعﻄﺸﺖ اجليم ﻻن بعدﻫا ﺣركة أمامية،وﱂ
تعﻄﺶ يف  (57) ((RegaIويسﺘمر الدكﺘور أﻧيﺲ يف كﻼمﻪ فيقول)) :ويف ﺿوء ﻫﺬا القاﻧون

اذا ﻧﻈرﻧا إﱃ اجليم العربية وﺟدﻧا أﳖا مﻦ األﺻوات املرققة بﺈﲨاع ﻋلﲈء العربية مﻦ القدماء،

وﻻ تكاد ترد يف كلمة واﺣدة مﻊ ﺻوت مﻦ أﺻوات الﺘفﺨيم ...أي ان اجليم العربية ترد

مﻊ اﳊروف املرققة يف الكثرة الﻐالﺒة مﻦ الكلﲈت الﺘﻲ فيها ﺟيم،بقﻰ ان ﻧﺘﺒني كيف ﲢرك
اجليم يف الكلﲈت العربية...فاذا ﲨعﺖ املرات الﺘﻲ ﺷكلﺖ فيها اجليم بالفﺘحة والكﴪة
١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

وﺟدﻧا اﳖا يف ﺣدود 126٤مرة أي ان اجليم يف األلفاظ القرآﻧية مﺸكلة يف أﻏلب ﺣاﻻﲥا

بحركة أمامية ،وان اﳊركة اخللفية فيها أي الﻀمة قليلة ﺟدا إذا قيسﺖ بمرات اﳊركة
األمامية،فﻨسﺒة اﳊركة اخللفية للجيم ﻻ تكاد ﲡاوز ﻋﴩ اﳊركة األمامية(( )(58وﳜلﺺ

الدكﺘور إبراﻫيم أﻧيﺲ إﱃ القول)) :ويمكﻦ مﻦ اﺟل ﻫﺬا ان ﻧقرر -وﻧحﻦ مﻄمﺌﻨون -ان
اجليم ﺣني ﲢرك تﺆثر يف اللﻐة العربية اﳊركة األمامية أي الكﴪة أو الفﺘحة املرققة،وﻋليﻪ

فلسﻨا ﻧدﻫﺶ ﺣني تﺘﻄور مﻦ ﺻوت خال مﻦ الﺘعﻄيﺶ إﱃ ﺻوت معﻄﺶ،ﻻن اﳊركة
األمامية قد ﺟﺬبﺘها إﱃ األمام وأﺻﺒﺢ خمرﺟها إﱃ وﺳﻂ اﳊﻨﻚ بعد ان كان أقﴡ الفم

لﺬلﻚ كلﻪ ﻧرﺟﺢ ان اجليم اخلالية مﻦ الﺘعﻄيﺶ ﻫﻲ األﺻل(( ) (59ومتيل الدراﺳة إﱃ ما

ذﻫب إليﻪ الدكﺘور إبراﻫيم أﻧيﺲ مﻦ ﹸبعد اجليم العربية ﻋﻦ الﺘعﻄيﺶ،وﳑا يﺆيد ذلﻚ أﳖا

ان بعدت ﻋﻦ الﺘعﻄيﺶ كاﻧﺖ ﺣيﻨﺌﺬ أخﺖ الكاف يف املﺨرج لﺬلﻚ يﻨدر ان ﳚﺘمعان يف

كلمة واﺣدة ،قال ابﻦ ﺟﻨﻲ)ت295ﻫـ()) :ﺣروف أقﴡ اللسان القاف والكاف واجليم
وﻫﺬه ﻻ ﲡﺘمﻊ الﺒﺘة(() ، (60وﺟاء يف اجلمهرة)) :ﱂ ﲡمﻊ العرب اجليم والكاف إﻻ يف

كلﲈت ﲬﺲ أو ﺳﺖ(( (61)...وأﺷار إلــﻰ ذلﻚ ابﻦ ﺳﻨان اخلفاﺟﻲ )ت٤٤6ﻫـ( فــﻲ ﺳـر
الفصاﺣة...) :كل ذلﻚ اﻋﺘﲈدا للﺨفة وﲡﻨﺒا للثقل يف الﻨﻄﻖ فان القاف والكاف واجليم ﱂ

تﺘجاور يف كﻼمهم الﺒﺘة ﱂ يات ﻋﻨهم قﺞ،وﻻﺟﻖ وﻻ كﺞ وﻻ ﺟﻚ( (62)...وأﺷار الدكﺘور

كﲈل ﳏمد بﴩ بعد أن ﻧاقﺶ قﻀية اجليم إﱃ إن للجيم يف العربية وهلجاﲥا ثﻼث ﺻور): (6٣

 .1ﺻوت لثوي  -ﺣﻨكﻲ مركب )اﻧفجاري اﺣﺘكاكﻲ( ﳎهور [dj]،وﻫو ﻋﻨده – أي

الدكﺘور كﲈل ﳏمد الﺒﴩ_ﻧﻄﻖ القرﺷيني وﻫو املﺘﺒﻊ ﺣﺘﻰ اﻵن يف قراءة القران الكريم.

 .2ﺻوت قﴢ اﻧفجاري ﳎهور ] [gوﻫو الساﺋد اﻻن يف بعﺾ ﺟهات اليمﻦ ﺷﲈﻻ

وﺟﻨوبا ويف ﺣواﴐ اجلمهورية العربية املﺘحدة ويقال اﻧﻪ اﻻﺻل يف الﻨﻄﻖ.
 .٣ﺻوت لثوي  -ﺣﻨكﻲ اﺣﺘكاكﻲ ﳎهور وﻫو ﻧﻄﻖ الﺸاميني.
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ثم خلﺺ الدكﺘور بﴩ إﱃ القول)) :وبالرﻏم مﻦ ان وﺻف ﻋلﲈء العربية للجيم يﻨﻄﺒﻖ

أكثر ما يﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ اجليم القصية اﻻﻧفجارية )ﺟيم القاﻫرة( ﻧﻼﺣﻆ اﳖم ﻧسﺒوﻫا اﱃ مﻨﻄقة
اخرى ﻫﻲ تلﻚ املﻨﻄقة الﺘﻲ ﻧﺨرج مﻨﻪ الﺸني والياء((.(6٤)...
وقد ﹸﻋلل وﺻف ﻋلﲈء العربية للجيم باﻻيت:

)(65

 .1ان ﻫﺆﻻء العلﲈء اخﺘلﻂ ﻋليهم اﻻمر فﻨسﺒوا خواص الصوتني )اجليم القاﻫرية

واجليم القرﺷية( اﱃ ﺻوت واﺣد ،ﻫو ما تكلموا ﻋﻨﻪ ووﺻفوه ﲠﺬه الﻄريقة ﻏﲑ الدقيقة.

 .2اذا كان املقصود ﻫو اجليم القرﺷية ﺣقيقة فيكون ﻧسﺒﺘهم هلا إﱃ ﻫﺬه املﻨﻄقة ﺳايم

ومقﺒول ،اذ اجليم القرﺷية والﺸني لثويان  -ﺣﻨكيان ،أو ﳘا مﻦ وﺳﻂ اﳊﻨﻚ فعﻼ .
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اﳋاﲤة

كﺸفﺖ الدراﺳة إن اخلﻼف يف وﺻف خمرج اجليم ﱂ يقﺘﴫ ﻋﲆ القدامﻰ فحسب،وإﻧﲈ

ﴎى ذلﻚ اخلﻼف بني املحدثني أيﻀا.

أﻇهرت الدراﺳة إن أول مﻦ أﺷار مﻦ القدامﻰ إﱃ ترتيب ﺣروف )ﳎموﻋة اجليم(

داخل خمرﺟها أبو العﺒاس املﱪد ،فقد ﻋد خمرج الﺸني بعد الكاف ويليها اجليم ،وتﺒعﻪ

العلﲈء اخلالفون يف ذلﻚ فيﲈ بعد.

أوﺿحﺖ الدراﺳة ان فكرة الصوت املركب،ﻫﻲ ﺻفة خمرﺟية ﻻ يﺘصف ﲠا يف العربية

اﻻ ﺻوت اجليم.

كﺸفﺖ الدراﺳة ان يف ﻧﻄﻖ اجليم يرتفﻊ مقدم اللسان اﲡاه مﺆخر اللثة ومقدم اﳊﻨﻚ

ﺣﺘﻰ يﺘصل ﳞﲈ ﳏﺘجزا وراءه اهلواء اخلارج مﻦ الرﺋﺘني ثم بدﻻ مﻦ ان يفصل ﻋﻨهﲈ فجﺄة
يﺘم اﻻﻧفصال بﺒﻄﺊ فيعﻄﻲ الفرﺻة للهواء بعد اﻻﻧفجار ان ﳛﺘﻚ باألﻋﻀاء املﺘﺒاﻋدة.

مالﺖ الدراﺳة إﱃ ما ذﻫب إليﻪ بعﺾ املحدثني مﻦ القول إن القدماء ﻧﻈروا إﱃ قفل

املجرى مﻊ )ﺻوت اجليم( فعدوا الصوت اﻧفجاريا ،يف ﺣني ﻧﻈر املحدثون إﱃ الصويﺖ
الﺬي يسﺒﻖ الﻨﻄﻖ فعدوا الصوت مركﺒا.

رﺟحﺖ الدراﺳة ما ذﻫب إليﻪ الدكﺘور إبراﻫيم أﻧيﺲ مﻦ ﹸبعد اجليم العربية ﻋﻦ

الﺘعﻄيﺶ.

وأخﲑا خلصﺖ الدراﺳة إن للجيم يف العربية وهلجاﲥا ثﻼث ﺻور:

 .1ﺻوت لثوي  -ﺣﻨكﻲ مركب )اﻧفجاري اﺣﺘكاكﻲ( ﳎهور.
 .2ﺻوت قﴢ اﻧفجاري ﳎهور.

 .٣ﺻوت لثوي  -ﺣﻨكﻲ اﺣﺘكاكﻲ ﳎهور.
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اﳍواﻣﺶ
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 (1العني58/1
 (2الكﺘاب٤٣1/٤
 (٣يﻨﻈر املقﺘﻀب ،192/1وﲨهرة اللﻐة ،٤/1واجلمل ،٣75/و ﴎ ﺻﻨاﻋة اﻻﻋراب ،57/1وﴎ
الفصاﺣة.22/
 (٤يﻨﻈراملفصل٣96/
 (5الﻨﴩ200/1
 (6الﻨﴩ217/1
 (7يﻨﻈر ارتﺸاف الﴬب ،٣/1والﻨﴩ200/1
(8يﻨﻈر :املقﺘﻀب .192:1.
 (9يﻨﻈر الدراﺳات الصوتية ﻋﻨد ﻋلﲈء الﺘجويد185/
 (10يﻨﻈر األﺻوات اللﻐوية11٤-11٣/
(11يﻨﻈراللﻐة العربية معﻨاﻫا ومﺒﻨاﻫا79/ومﻨاﻫﺞ الﺒحث يف اللﻐة12٤/واملدخل اﱃ ﻋلم اللﻐة61/
والﺘﺸكيل الصويت٤9/
 (12يﻨﻈر دروس يف ﻋلم أﺻوات العربية٣0/
(1٣يﻨﻈر ﻋلم اللﻐة مقدمة للقارئ العرﰊ ،1٣9/و ﻋلم اللﻐة العام-األﺻوات-161/
،162يف فقﻪ اللﻐة وقﻀايا العربية11/
 (1٤يﻨﻈر األﺻوات اللﻐوية ،69 /وﻋلم اللﻐة العام-األﺻوات،161-160/ودراﺳة الصوت
اللﻐوي،٣٣5/والدراﺳات الصوتية ﻋﻨد ﻋلﲈء العربية٤٣/
 (15ﻋلم األﺻوات اللﻐوية78/
(16يﻨﻈرﻋلم اللﻐة العام –األﺻوات،160/وﻋلم األﺻوات اللﻐوية78/
 (17ﻋلم اللﻐة العام-األﺻوات161/
 (18ﻋلم األﺻوات اللﻐوية78/
 (19اﻻﺻوات اللﻐوية69/
 (20اﺳﺲ ﻋلم اللﻐة85/
 (21يﻨﻈر أﺻوات اللﻐة21٣-212 /مﻨاﻫﺞ الﺒحث يف اللﻐة 10٤-10٣/واملدخل اﱃ ﻋلم
اللﻐة،61/وﻋلم األﺻوات العام-أﺻوات اللﻐة العربية12٤/
(22اﻻﺻوات اللﻐوية للدكﺘور ﻋﺒد القادر ﻋﺒد اجلليل1٤5/ويﻨﻈر ﻋلم األﺻوات اللﻐوية78/
 (2٣يﻨﻈر الكﺘاب،٤٣٣/٤وﴎ ﺻﻨاﻋة اﻻﻋراب69/1
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 (2٤ﻋلم اللﻐة العام-األﺻوات162/
 (25الدراﺳات الصوتية ﻋﻨد ﻋلﲈء الﺘجويد285/
 (26دروس يف ﻋلم أﺻوات العربية٣5/
 (27دروس يف ﻋلم أﺻوات العربية٣5 /
 (28يﻨﻈر ﻋلم اللﻐة مقدمة للقارئ العرﰊ18٣/
 (29اللﻐة50/
 (٣0يﻨﻈر األﺻوات اللﻐوية79/
 (٣1دراﺳة الصوت اللﻐوي٣٣9/
(٣2يﻨﻈريف الﺘﻄور اللﻐوي ،79 /والدراﺳات الصوتية ﻋﻨد ﻋلﲈء الﺘجويد282/
 (٣٣املصدر ﻧفسﻪ٣٣9/
 (٣٤دراﺳة الصوت اللﻐوي٣٤0/
 (٣5الدراﺳات الصوتية ﻋﻨد ﻋلﲈء الﺘجويد28٣/
 (٣6ﳏاﴐات يف اللﻐة1٣1/
 (٣7الدراﺳات اللهجية والصوتية ﻋﻨد ابﻦ ﺟﻨﻲ٣16/
 (٣8الدراﺳات الصوتية ﻋﻨد ﻋلﲈء الﺘجويد286/
(٣9يﻈر الكﺘاب،٤٣٣/٤وﴎ ﺻﻨاﻋة اﻻﻋراب،59/1وﲨهرة اللﻐة،7-6/1وﴍح كﺘاب
ﺳيﺒويﻪ،٤٤9-٤٤8/6وﴎ الفصاﺣة،22/واملمﺘﻊ الكﺒﲑ يف الﺘﴫيف٤22/
 (٤0املمﺘﻊ الكﺒﲑ يف الﺘﴫيف٤22/
 (٤1املصدر ﻧفسﻪ٤22/
 (٤2يﻨﻈر ﲨهرة اللﻐة7-6/1
 (٤٣يﻨﻈر ﴍح كﺘاب ﺳيﺒويﻪ ،٤٤9-٤٤8/6و ﴎ الفصاﺣة،5٤/واملمﺘﻊ الكﺒﲑ يف
الﺘﴫيف٤22/

 (٤٤ﴍح كﺘاب ﺳيﺒويﻪ ٤٤9-٤٤8/6
 (٤5املصدر ﻧفسﻪ٤٤9-٤٤8/6
 (٤6املصدر ﻧفسﻪ٤٤8/6

 (٤7املصدر ﻧفسﻪ٤٤9/ 6

 (٣8يﻨﻈر دراﺳة الصوت اللﻐوي /ﹴ٣٣8-٣٣6

 (٤9ﺳورة األﻋراف٤0/

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١
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 (50يﻨﻈر ﻋلم اللﻐة العام –األﺻوات 16٣ /ﻋﻦ مقال للدكﺘور أﻧو ليﺘﲈن،ﳎلة كلية اﻵداب)ﺟامعة
القاﻫرة)املجلد العاﴍ،اجلزء األول ،ﺳﻨة،19٤8ص٣-1

(51يﻨﻈرﻋلم اللﻐة العام –األﺻوات16٤/

 (52ﻋلم اللﻐة العام – األﺻوات16٤/

 (5٣األﺻواتاللﻐوية 69 /

 (5٤املصدر ﻧفسﻪ70-69/

 (55األﺻوات اللﻐوية70 /

 (56املصدر ﻧفسﻪ70 /

 (57املصدر ﻧفسﻪ71-70 /

 (58املصدر ﻧفسﻪ72-71/

 (59ﴎ ﺻﻨاﻋة اﻻﻋراب282/1

 (60ﲨهرة اللﻐة٤5/1
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 (61ﴎ الفصاﺣة59/

 (62ﻋلم اللﻐة العام – األﺻوات165/
 (6٣املصدر ﻧفسﻪ165/

 (6٤املصدر ﻧفسﻪ166-165/

١٤٤٣ﻫـ٢٠٢١-ﻡ

اﳌﺼادر واﳌﺮاﺟﻊ

 (1ارتﺸاف الﴬب مﻦ لسان العرب ،ألﰊ ﺣيان

األﻧدلﴘ)ت7٤5ﻫـ(ﲢقيﻖ الدكﺘور مصﻄفﻰ
أﲪد الﻨﲈس،ط1،1٤09ﻫـ1989 -م.

 (2أﺳﺲ ﻋلم اللﻐة ،ماريوباي ،ترﲨة الدكﺘور
أﲪد خمﺘار ﻋمر ،ط ،8ﻋاﱂ الكﺘب ،القاﻫرة

1٤19،ﻫـ

1998-م.

(٣األﺻوات اللﻐوية،للدكﺘور إبراﻫيم أﻧيﺲ،
مكﺘﺒة اﻻﻧجلو املﴫية ،ط1975 ،5م.

(٤األﺻوات اللﻐوية،للدكﺘور ﻋﺒد القادر ﻋﺒد
اجلليل،ط ،1دار ﺻفاء للﻨﴩ والﺘوزيﻊ،ﻋﲈن-
األردن1٤18ﻫـ1998-م.

(5الﺘﺸكيل الصويت يف اللﻐة العربية ،للدكﺘور

ﺳلﲈن العاين،ترﲨة الدكﺘور ياﴎ املﻼح والدكﺘور

ﳏمد ﳏمود الﻐاﱄ،ط،1الﻨادي األدﰊ الثقايف -

السعودية  1٤0٣ﻫـ198٣-م.

(6اجلمل،ألﰊ القاﺳم الزﺟاﺟﻲ )ت ٣٣7ﻫـ(
ﲢقيﻖ ابﻦ أﰊ ﺷﻨب،باريﺲ ط1،1٣76ﻫـ-

1957م.

 (7ﲨهرة اللﻐة،ألﰊ بكر ابﻦ دريد )ت٣21ﻫـ(
ﲢقيﻖ الدكﺘور رمزي مﻨﲑ بعلﺒكﻲ،دار العلم

للمﻼيني.

(8الدراﺳات الصوتية ﻋﻨد ﻋلﲈء الﺘجويد،

للدكﺘور ﻏاﻧم قدوري ﲪد ،وزارة األوقاف،

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ)(١

العراق،

مﻄﺒعة اخللود،ط1٤06 ،1ﻫـ1986-م.

(9الدراﺳات الصوتية ﻋﻨد ﻋلﲈء العربية ،ﻋﺒد
اﳊميد اهلادي إبراﻫيم اﻻﺻيﺒعﻲ،ط ،1مﻨﺸورات
كلية

الدﻋوة اﻹﺳﻼمية،ﻃرابلﺲ1٤01ﻫـ1992-م.

 (10الدراﺳات اللهجية والصوتية ﻋﻨد ابﻦ
ﺟﻨﻲ،للدكﺘور ﺣسام ﺳعيد الﻨعيمﻲ ،مﻨﺸورات
وزارة

الثقافة واﻹﻋﻼم يف ﲨهورية العراق1980م.

 (11دراﺳة الصوت اللﻐوي  ،للدكﺘور أﲪد خمﺘار
ﻋمر،ط،٤ﻋاملالكﺘب،القاﻫرة1٤27ﻫـ2006-م.
 (12دروس يف ﻋلم أﺻوات

العربية،ﺟاﻧكاﻧﺘﻨيو،ترﲨة ﺻالﺢ القرمادي،مركز

الدراﺳات والﺒحوث

اﻻقﺘصادية واﻻﺟﺘﲈﻋية،توﻧﺲ1966م.

 (1٣ﴎ ﺻﻨاﻋة اﻹﻋراب،ألﰊ الفﺘﺢ ﻋثﲈن
بﻦ ﺟﻨﻲ)ت٣92ﻫـ( ﲢقيﻖ مصﻄفﻰ السقا
وآخريﻦ،مﻄﺒعة

مصﻄفﻰ الﺒاﰊ اﳊلﺒﻲ وأوﻻده،مﴫ،ط،1

195٤م.

 (1٤ﴎ الفصاﺣة،ألﰊ ﳏمد ﻋﺒد اﷲ بﻦ ﳏمد بﻦ

ﺳعيد بﻦ ﺳﻨان اخلفاﺟﻲ )ت٤66ﻫـ(قدمﻪ واﻋﺘﻨﻰ
بﻪ ووﺿﻊ ﺣواﺷيﻪ إبراﻫيم ﺷمﺲ الديﻦ ،ط،1
كﺘاب  -ﻧاﴍون،لﺒﻨان

 (15ﴍح كﺘاب ﺳيﺒويﻪ،ألﰊ ﺳعيد اﳊسﻦ بﻦ ﻋﺒد
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اﷲ)ت٣68ﻫـ(،اهليﺌة املﴫية للكﺘاب،القاﻫرة

 1975م.

 (2٤اللﻐة،ج.فﻨدريﺲ،تعريب ﻋﺒد اﳊميد
الدواخﲇ وﳏمد القصاص،مكﺘﺒة اﻻﻧجلو املﴫية

 (16ﻋلم األﺻوات العام –أﺻوات اللﻐة بالقاﻫرة1950م.

العربية،للدكﺘور بسام بركة ،مركز اﻹﻧﲈء القومﻲ،

 (25اللﻐة العربية معﻨاﻫا ومﺒﻨاﻫا،للدكﺘور متام

 (17ﻋلم األﺻوات اللﻐوية ،للدكﺘور

2006م .

بﲑوت،لﺒﻨان.

مﻨاف مهدي املوﺳوي ،ط،2دار الكﺘب
العلمية،بﻐداد1٤19ﻫـ2007 -م.

ﺣسان،ط،5ﻋاﱂ الكﺘب القاﻫرة 1٤27(26ﻫـ-

 (27ﳏاﴐات يف اللﻐة،للدكﺘور ﻋﺒد الرﲪﻦ
أيوب ،مﻄﺒعة املعارف،بﻐداد1966م.

 (18ﻋلم اللﻐة العام-األﺻوات،للدكﺘور كﲈل  (28املدخل إﱃ ﻋلم اللﻐة،للدكﺘور رمﻀان ﻋﺒد
ﳏمد بﴩ ،دار املعارف بمﴫ 1970م.

 (19ﻋلم اللﻐة مقدمة للقارئ العرﰊ ،للدكﺘور

 (29املقﺘﻀب،ألﰊ العﺒاس ﳏمد بﻦ يزيد

والﻨﴩ القاﻫرة1997م.

ﻋﻈيمة،جلﻨة

ﳏمود السعران ،ط ،1دار الﻨهﻀة العربية للﻄﺒاﻋة
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الﺘواب،ط،1مﻄﺒعة املدين القاﻫرة 1982م.
املﱪد)ت285ﻫـ(ﲢقيﻖ ﳏمد ﻋﺒد اخلالﻖ

 (20العني،اخلليل بﻦ اﲪد الفراﻫيدي )ت170ﻫـ(

أﺣياء الرتاث اﻹﺳﻼمية ،لقاﻫرة.

إبراﻫيم السامراﺋﻲ ،دار الرﺷيد للﻨﴩ ،بﻐداد

اﻻﺷﺒيﲇ)ت669ﻫـ(ﲢقيﻖ الدكﺘور فﺨر الديﻦ

 (21فقﻪ اللﻐة وقﻀايا العربية،للدكﺘور ﺳميﺢ أبو

 (٣1مﻨاﻫﺞ الﺒحث يف اللﻐة،للدكﺘور متام

1٤07ﻫـ1987-م .

197٤م.

ﲢقيﻖ الدكﺘور مهدي املﺨزومﻲ والدكﺘور

ومﻄابﻊ الرﺳالة الكويﺖ1٤00ﻫـ1980-م.

مﻐﲇ،ط،1دار ﳎدﻻوي للﻨﴩ والﺘوزيﻊ،اﻻردن

 (٣0املمﺘﻊ الكﺒﲑ يف الﺘﴫيف،ﻻبﻦ ﻋصفور
قﺒاوة،ط،1مكﺘﺒة لﺒﻨان –ﻧاﴍون 1996م.

ﺣسان،ط،٣دار الثقافة،الدار الﺒيﻀاء 1٣9٤ﻫـ-

 (22يف الﺘﻄور اللﻐوي ،للدكﺘور ﻋﺒد الصﺒور

 (٣2الﻨﴩ يف القراءات العﴩ،ألﰊ اخلﲑ ﳏمد بﻦ

1975م.

الكﱪى،مﴫ.

ﺷاﻫني،ط،1مكﺘﺒة دار العلوم ،القاﻫرة 1٣95ﻫـ-
 (2٣الكﺘاب،ألﰊ بﴩ ﻋمرو بﻦ ﻋثﲈن )ت180ﻫـ(
ﲢقيﻖ ﻋﺒد السﻼم ﳏمد ﻫارون،القاﻫرة1975م.

ﳏمد بﻦ اجلزري )ت8٣٣ﻫـ( ،املكﺘﺒة الﺘجارية

