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الأ�ستاذ الدكتور عبد المنعم طوعي ب�شناتي

إ�سالمية في جامعة الجنان
العربية و�آدابها وال�شريعة والدرا�سات ال
رئي�س �أق�سام اللغة
ّ
ّ

االن�سجام ال�صوتي
درا�سة تحليليّة في اللغة العربيّة
الحلقة الثانية
الف�صل الرابع:
مطلب :التنا�سب ال�صوتي في الأ�صوات المتقاربة المخارج
تت�أث ��ر الأ�صوات بما يقاربه ��ا بالمخرج ،فيقلب ال�صوت الأ ّول �أو الثانى الى ما يقاربه عندما يلتقيان
ف ��ي الدرج ال�صوتي ،ف� ��إنّ �صوت التاء في �صيغ ��ة «افتعل» في الكلمات ا�ضت ��رب ،واطترد ،واظتهر،
قريبة المخرج من ال�ضاد والطاء والظاء ،فل ّما ر�أوا �أن التاء المهمو�سة بعد هذه الأ�صوات المطبقة،
والت ��اء مخفتة ق ّربوها من لفظ ال�صاد والطاء والظاء ب� ��أن قلبوها الى �أقرب الحروف منهن ،وهو:
الط ��اء ،لأن الطاء �أخت الت ��اء في المخرج و�أخت ه�ؤالء الأحرف في االطب ��اق واال�ستعالء ،وقلبوها
م ��ع الطاء طاء �أي�ض ًا ،لتوافقها في الجهر واال�ستعالء ،ليكون ال�صوت متفقا ،ومنهم من يقلب التاء
ال ��ى لف ��ظ ما قبلها ،وك�أنه بعد �أن قلب ��ت التاء طاء ،تنا�سب �صوت الطاء مع م ��ا قبلها فق ّربوها منه
وم�ض ��ربَّ ،
واظهرَّ ،
وا�ضربَّ ،
وم�صبر َّ
ومظهر(((،
ا�صبرَّ ،
فقلب ��ت �إلى ال�صوت الذي قبلها ،فنق ��ولَّ :
ي�صلحا»((( يريد ي�صطلحا(((.
وقر�أ عا�صم�« :أن َّ
 -1انظر �سر �صناعة الإعراب .217/1
� -2سورة الن�ساء .الآية .128
 -3انظر املحت�سب � .201/1س ّر �صناعة الإعراب .218/1
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واجتم ��اع الأ�ص ��وات المتقاربة �سب ��ب مقت�ضى للإدغ ��ام((( ،فك ّلما كانت الأ�صوات �أ�ش� � ّد تقاربا كان
الإدغ ��ام فيهما �أقوى ،وك ّلما كان التقارب �أق� � ّل كان الإدغام �أبعد((( .والحروف المتقاربة مخارجها
�إذا �أدغمت ف�إنّ حالها حال الحرفين اللذين هما �سواء في ح�سن الإدغام(((.
والأ�ص ��وات المتقارب ��ة المخ ��ارج تجري مجرى الأ�ص ��وات المتماثلة ف ��ي الإدغام ،فالع ّل ��ة الموجبة
للإدغ ��ام ف ��ي المثلين قريب منها في الأ�صوات المتقاربة ،لأن �إع ��ادة الل�سان �إلى مو�ضع قريب مما
رفعته عنه ك�إعادته �إلى نف�س المو�ضع الذي رفعته عنه ،وهذا العمل ي�ستثقله الل�سان ،فكرهوا ابقاء
الأ ّول عل ��ى حال ��ه ،ف� ��إذا التقى حرف ��ان متقاربان ق ّربوا ال�ص ��وت الأ ّول من الثان ��ي فيقلب �إلى لفظ
ال�ص ��وت الثان ��ى ،فيدغم الأ ّول منهما في الثان ��ي ،وال يمكن �إدغام المتقاربي ��ن حتى يقلب ال�صوت
الأ ّول �إل ��ى لف ��ظ الثاني ،ولو تركته على �أ�صله من لفظه لم يجز �إدغامه لما فيهما من الخالف ،فال
ي�ص � ّ�ح الإدغ ��ام �إال بعد تقريب �صوت من �آخر وي�صبحا مثلين .لأن رفع الل�سان بهما رفعة واحدة مع
اختالف ال�صوتين محال ،لأن لك ّل �صوت منهما مخرجا غير الآخر ،وال يمتنع ذلك في المتماثلين،
لأنّ المخرج واحد يمكن �أن يجمعهما في العمل فيقع الل�سان عليهما وقعا واحد ًا(((.
ولأ�صوات العرب ّية العديد من المخارج بلغت عند �سيبويه �ستة ع�شر مخرجا(((� ،أ ّما الخليل بن �أحمد
فجعل المخارج ثمانية ،ولم ين�سب الياء والواو والألف والهمزة �إلى مخرج مع ّين و�س ّماها هوائية(((،
وترت ��ب الأ�ص ��وات بالن�سبة لمخارجها ابتداء م ��ن الحلق ثم الل�سان  -اق�ص ��اه ،و�سطه ،طرفه  -ثم
ال�شفو ّية((( ،وانتهى �سيبويه بمخرج الخيا�شيم.
والأ�ص ��وات كم ��ا وردت عند �سيبويه عل ��ى ترتيب المخارج عل ��ى ال�شكل الآتي :فللحل ��ق منها ثالثة.
ف�أق�صاها مخرج ًا :الهمزة والهاء والألف .ومن �أو�سط الحلق مخرج :العين والحاء .و�أدناه مخرجا
من الفم :الغين والخاء.
ومن �أق�صى الل�سان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج :القاف.
ومن �أ�سفل من مو�ضع القاف من الل�سان قلي ًال ومما يليه من الحنك الأعلى مخرج :الكاف.
ومن و�سط الل�سان بينه وبين و�سط الحنك الأعلى مخرج :الجيم وال�شين والياء.
ومن بين �أ ّول حافة الل�سان وما يليها من الأ�ضرا�س مخرج :ال�ضاد.
املف�صل .133/10
 -1انظر �شرح ّ
املف�صل .132/10
 -2انظر �شرح ّ
 -3الكتاب .445 / 4
 -4انظر �شرح املف�صل  .132/10و�شرح �شافية ابن احلاجب .264/3
 -5انظر الكتاب  ،433/4واملمتع �ص 668
 -6انظر املدخل اىل علم اللغة �ص .31
 -7انظر الكتاب  ،433/4ودرا�سات يف علم الأ�صوات اللغو ّية �ص  163وما بعدها .واملمتع �ص .670 ،669
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وم ��ن حافة الل�سان م ��ن �أدناها �إلى منتهى طرف الل�سان ما بينها وبين م ��ا يليها من الحنك الأعلى
وما فويق الثنايا مخرج :النون.
ومن مخرج النون غير �أنه �أدخل في ظهر الل�سان قليال النحرافه �إلى الالم مخرج :الراء.
وم ّما بين طرف الل�سان و�أ�صول الثنايا مخرج :الطاء ،والدال ،والتاء.
وم ّما بين طرف الل�سان وفويق الثنايا مخرج :الزاي ،وال�سين ،وال�صاد.
وم ّما بين طرف الل�سان و�أطراف الثنايا مخرج :الظاء ،والذال ،والثاء.
وم ّما باطن ال�شفة ال�سفلى و�أطراف الثنايا العليا مخرج :الفاء.
وم ّما بين ال�شفتين مخرج :الباء ،والميم ،والواو.
ومن الخيا�شيم مخرج :النون الخفيفة(((.
والمحدثون ي�سقطون م ��ن الأ�صوات ال�ساكنة :الألف والنون الخفيفة(((� ،إذ �إن الألف عندهم �صوت
َ
(((
لين وال فرق بين النون والنون الخفيفة ،كما �أ�سقطها الزمخ�شرى وابن الحاجب .
و�ص ��وت الأل ��ف ما هو �إال �صوت حركة الفت ��ح م�شبعا وقد رمز له في مقايي� ��س �أ�صوات اللين بالرمز
« (((»ąالفرن�س ��ي ،فما ي�سمى ب�أل ��ف المد هي فتحة طويلة((( .وقد �أدرك ابن جني ذلك فقال«:اعلم
�أن الح ��ركات �أبعا� ��ض حروف الم ّد ،وهي :الألف والياء وال ��واو .(((»...وكان الخليل بن �أحمد يقول:
«الألف والواو والياء هوائية� ،أي� :أنها في الهواء»((( .ويق�صد عندما تكون �أ�صوات م ّد.
يق�سم ��وا �أ�صوات اللين
َ
والمحدث ��ون حي ��ن نظروا �إلى ن�سب ��ة �صعود الل�سان نحو الحن ��ك �أمكنهم �أن ّ
�إل ��ى مجموعتي ��ن :المجموعة الأولى :ت�شمل �أ�صوات اللين ال�ضيقة ،وه ��ي :الك�سر وال�ضم ،وما قرب
منهم ��ا ،لأن الل�سان مع كل منهما يبلغ في �صعوده نح ��و الحنك �أق�صى ما يمكن للنطق ب�صوت لين،
والمجموع ��ة الثانية :هي �أ�صوات اللين المت�سع ��ة ،وهي :الفتح وما قرب منها .لأن الل�سان معها يبلغ
�أق�ص ��ى م ��ا يمكن �أن ي�صل �إليه في هبوطه في قاع الفم ،والف ��راغ بين الل�سان والحنك حينئذ يكون
�أو�سع ما يمكن في هذا الو�ضع((( .وهذا الو�صف يبين ما ذكره الخليل من كون �أ�صوات اللين هوائية
املف�صل  .123/10و�شرح �شافية ابن احلاجب .250/3
 -1انظر الكتاب  .434 ،433/4وانظر �شرح ّ
 -2انظر درا�سات يف علم الأ�صوات اللغو ّية �ص .163،164،165
املف�صل  .124/10و�شرح �شافية ابن احلاجب .250/3
 -3انظر �شرح ّ
 -4انظر الأ�صوات اللغوية �ص .41
 -5انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص .38
 -6انظر �س ّر �صناعة الإعراب �ص .17
املف�صل .124/10
 -7انظر �شرح ّ
 -8انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص .36
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ولي�س لها �أكثر من ع�ضو  -وهو الل�سان  -لتقرع هذه الأ�صوات عند مخرج معلوم.
و�أ�ص ��وات الم� � ّد ،هي :حركة ال�صوت الت ��ي قبلها فال وجود لحركات ق�صي ��رة قبلها بخالف ما كان
يظن ��ه القدام ��ى((( ،فاذا ح ّرك ما قبلها بحرك ��ة ق�صيرة انقلب �صوت الم ّد �إل ��ى ال�صوت المنا�سب
للحركة ،و�أ�شبعت الحركة حتى ت�صبح م ّدا من نوعها.
ويختلف ��ون م ��ع �سيبويه في تقديم بع�ض الأ�صوات عن مخارجها فيع� � ّدون �صوت القاف �صوتا لهويا،
وي�أت ��ي بع ��د الهمز والهاء والح ��اء والعين مبا�شرة.وي�أت ��ي بعد �صوت القاف :الغي ��ن والخاء والجيم
القاهرية والكاف والواو(((.
وق ��د �أعج ��ب العديد من الم�ست�شرقين ومنه ��م «�شا ِده» « »schaadeعلى تق�سي ��م �سيبويه للمخارج
وو�صفه ��ا ب�أنها في غاية التف�صيل وعذره لتق�سيمه الم�ضط ��رب لأ�صوات الحلق ،لأنه لم يكن يعرف
الحنجرة وال �أجزاءها� ،إذ �أنها تالحظ بالت�شريح وبالآالت الفن ّية ،كمنظار الحنجرة �أو الأ�ش ّعة ولم
يكن مثل هذه الآالت بين يديه((( .
ولم ��ا كان الغر� ��ض العلم ب�أ�ص ��ول تقريب الأ�صوات بع�ضها م ��ن بع�ض وتداخلها ،والح ��رف �إن ّما هو
�ص ��وت مقروع في مخرج معلوم ،فالعالقة �شديدة بين ال�صوت ومخرجه ،ف�إ ّنه وجب معرفة مخارج
الأ�صوات ليعلم المتقارب من المتباعد.
ولي� ��س ك ّل متقاربين في المخ ��رج يدغم �أحدهما في الآخر ،وال ك ّل متباعدين يمتنع الإدغام فيهما،
فقد يعر�ض للمقارب من الموانع ما يحرمه التقريب والإدغام .فامتناع التقريب يكون لوجود مانع،
ف ��كل حرف فيه زيادة �صوت ال يدغم فيما هو �أنق�ص منه �صوتا ،فمثل هذه الأ�صوات يمتنع تقريبها
�أو ادغامها في مقاربها لأ ّنه ي�ؤ ّدي �إلى الإجحاف بها و�إبطال مالها من ف�ضل على مقاربها(((.
فامتن ��اع التقري ��ب بي ��ن الأ�صوات للحفاظ عل ��ى ال�صفات الزائ ��دة في ال�صوت ،نوع م ��ن التنا�سب
ال�صوت ��ي ك ��ي ال ي�ضيع ويتال�ش ��ى ال�صوت الزائد ف ��ي الحرف ،ف�أ�ص ��وات :ال�ضاد ،وال ��واو ،والياء،
والميم ،والراء ،والفاء ،وال�شين .وك ّل حرف فيه زيادة �صوت ،مثل� :أ�صوات ال�صفير والأطباق((( .ال
يق ّرب �إلى ال�صوت الذي يليه ويدغم في مقاربه ويدغم مقاربه فيه.
فال تدغم ال�ضاد ب�صوت يقاربها في المخرج ال�ستطالة لي�ست موجودة في الأ�صوات ،فلم يدغموها
في مقاربها �شح ًا على ا�ستطالة َو ْق ِع �صوتها لئال تذهب ،و�أدغم فيها مقاربها.
 -1انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص.39
 -2انظر درا�سات يف علم الأ�صوات اللغو ّية �ص .164 ،163
 -3انظر املدخل اىل علم اللغة �ص .33
املف�صل  .133/10و�شرح �شافية ابن احلاجب .268/3
 -4انظر �شرح ّ
املف�صل  .133/10و�شرح �شافية ابن احلاجب  .269/3وكتاب التكملة �ص .616
و�شرح
.447/4
 -5انظر الكتاب
ّ
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وال تدغم الواو والياء في غيرهما لف�ضيلة اللين واال�ستطالة ،ويدغم غيرهما فيهما.
وال تدغ ��م المي ��م مع الباء ،نحو� :أكرم بكر ًا وتدغم فيها الباء نحو :ا�صحب مطر ًا ،فالميم فيها غ ّنة
لي�س ��ت في الباء ،ف� ��إذا �أدغمت في الباء فقد قلبت الى الباء ،في�ستهل ��ك ما فيها من زيادة ال�صوت
والغ ّنة.

وال تدغ ��م الراء فيما يقاربها ،مث ��ل الالم ،نحو :اختر له ،وتدغم الالم في الراء ،نحو} :ﯹ ﯺ
ﯻ {((( .لأن الراء ي�صاحب �صوتها تكرير لي�س في الالم.

وال تدغ ��م الف ��اء في الباء ،نحو :اذهب في ذل ��ك .لأن الفاء ي�صاحبها �ص ��وت ت�أفيف ،وهو ال�صوت
الذي يخرج من الفم عق ْيب النطق بالفاء ،وال يوجد في �صوت الباء.
وال تدغم ال�شين في الجيم مع تقاربهما في المخرج ،وتدغم الجيم في ال�شين ،لأنه ي�صاحب �صوت
ال�شي ��ن تف� ��ش وا�سترخاء ،في الفم لي�س في الجيم((( ومن الأ�صوات ماال يدغم في مقاربة وال يدغم
فيه مقاربة ،وهي الهمزة((( و�ألف الم ّد.
فالهمزة ثقيلة على الل�سان وقابلة للتغيير والحذف ويلزمها ذلك ،كما يلزمها التحقيق لأنها ت�ستثقل
وحدها ،ف�إذا جاءت مع مثلها �أو ما قرب منها ح ّققت في النطق ،لأنه مو�ضع ا�ستثقال.
والأل ��ف ال تدغم في �صوت من الأ�صوات المقاربة ،وال فيما يقاربها ،نحو :الهاء .لأن الألف ال تدغم
ف ��ي الألف ،فلو عوملتا مثل«:الدالي ��ن ،والتاءين» لتغيرتا وكانتا غير�ألفين ،فل ّما لم يكن في الألفين
لم يكن مع الواحدة مع ما يقاربها(((.
وفيما يلي الأ�صوات التي تدغم في مقاربها اذا تجاورت:
�أ ّوال :الأ�صوات الحلقية:
يج ��وز تقريب بع�ض �أ�صوات الحل ��ق �إلى بع�ضها ،والقاعدة في ذل ��ك� :أن ال�صوت الأدخل في الحلق
يق ّرب �إلى ال�صوت الأقرب �إلى الفم(((.
فالهاء تدغم في الحاء اذا تجاورا في كلمتين� ،سواء كانت الهاء �أ ّو ًال �أم ثاني ًة ف�إنها تق ّرب �إلى �صوت
� -1سورة امل�ؤمنون� ،آية .118
املف�صل  .134-133/10و�شرح �شافية ابن احلاجب .270/3
و�شرح
،448،447/3
 -2انظر الكتاب
ّ
-3فال تدغم الهمزة يف مثلها اال ب�شرط� ،أن يكونا يف كلمة واحدة ،و�أن تكون عينا ،وعلى نحو :فعال وف ّعل وما ا�شبههما مما عينه
همزة ،نحو �«:س�أّال ور�أّ �س وج�أّار» من اجل�ؤار -وهو ال�صوت .-ولو جمعت �سائال وجائرا على ف ّعل لأدغمت وقلتّ �« :سول وج ّور».
�أما اذا التقت همزتان يف غري مو�ضع العني �أو يف كلمتني فال �إدغام ،نحو « :قر�أ �أبوك» .ومن �أجاز الإدغام فهي لغة رديئة .انظر
املف�صل  .135/10وكتاب التكملة �ص .615
�شرح ّ
 -4انظر الكتاب  .446/3و�شرح �شافيه ابن احلاجب  .236/3واملمتع �ص .679
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عربي ح�سن لقرب
الحاء ،فنقول« :اجبحاتما ،واذ بحذه» .في� :أجبه حاتما واذبح هذه((( ،والإدغام ّ
المخرجي ��ن ،لأنهما مهمو�سان رخوان فقد اجتمع فيهما ق ��رب المخرج والهم�س((( .فالهاء من �أ ّول
الحلق ،والحاء من و�سطه ولي�س بينهما �إال العين ،فالحاء �أقرب الى الفم ولذلك ال تق ّرب الحاء الى
(((
اله ��اء فنقول في�«:أ�صل ��ح هيثما» «ا�صلح حيثما»((( وال تدغم الحاء في الهاء ،مثل« :امدح هالال»
وال تدغ ��م اله ��اء مع الغين ،و�إن كانت الغين �أقرب مخرج ًا ال ��ى الهاء من الحاء ،لأن الهاء مهمو�سة
رخوة كالحاء ،والغين مجهورة بين ال�شديدة والرخوة(((.
واله ��اء ال تق ّرب من الغين فتدغ ��م بها ،و�سبب ترك �إدغام الهاء في العي ��ن و�إن تقاربا في المخرج
فاله ��اء من �أق�ص ��ى الحلق والعين من و�سطه -فق ��د تخالفا في ال�صفات فالعي ��ن مجهورة والهاءمهمو�س ��ة ،والهاء رخوة والعي ��ن متو�سطة((( .فلما تباعد ما بينهما من جه ��ة تجني�س الأ�صوات و�إن
تقارب ��ا ف ��ي المخرج امتنعا ع ��ن الأدغام ،هذا ه ��و الأ�صل� .أما لغ ��ة تميم في ه ��ذه الم�س�ألة ف�إ ّنهم
يتو�سط ��ون بين اله ��اء والعين ب�أن يقلبوا �صوت الهاء الى حاء ،والعين �أي�ض ًا ،ويدغمون الحاءين.لأن
ومحم.
اقطح�ل�اال ،و�أجبحنبهُّ ،
الح ��اء موافقة للهاء بالهم�س والرخ ��اوة ،وللعين بالمخرج ،فتقولّ :
في :اقطع هالال ،و� ْأج َب ْه َِع َن َبه ،ومعهم(((.
والعين �إن جاورت الحاء متقدمة �أو مت�أخرة تدغم بالحاء ،بقلبها حاء ،كقولك« :ارفع حاتما ،واذبح
واذبحتود ًا» .و�إذا وقعت العين قبل الحاء وقلبت حاء فهو ح�سن ،لأن باب الإدغام
«ارفحاتماّ ،
عتودا» ّ
�أن تدغ ��م الى الثاني وتحول عل ��ى لفظه .و�أ ّما قلب العين الى الحاء اذا كانت قبلها فهو جائز ولي�س
في ح�سن الأول(((.فال يقلب الأخرج من الأ�صوات �إلى الأدخل من الأ�صوات ف�إن �أردت الإدغام قلبت
العين حاء ،و�أدغمت الحاء بالحاء ،لأ ّنه قد يقلب الثاني �إذا تع ّذر قلب الأ ّول(((.

وال تدغ ��م الحاء في العي ��ن و�إن تقاربا ،وما روي عن �أبي عمرو ف ��ي قوله تعالى }ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ{( ((1ب�إدغام الحاء في العين فهو �ضعيف عند �سيبويه ،لأن الحاء �أقرب �إلى الفم وال تدغم
فيما هو �أدخل في الحلق(.((1
املف�صل .136/10
 -1انظر �شرح ّ
 -2انظر الكتاب .449/4
 -3انظر �شرح املف�صل .136/10
 -4انظر الكتاب  , 449/4وكتاب التكملة �ص  .617واملبدع �ص  .262و�شرح �شافية ابن احلاجب .276/3
 -5انظر �شرح �شافية ابن احلاجب .276/3
 -6انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص .88
املف�صل .137 /10
 -7انظر الكتاب  450 ،449/4التكملة �ص � .617شرح ّ
املف�صل .136 /10وكتاب التكملة �ص617
 -8انظر الكتاب � .450/4شرح ّ
 -9املمتع �ص .683
� -10سورة �آل عمران �آية .185
املف�صل  .136/10وكتاب التكملة �ص .617
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والغي ��ن والخاء �صوتان حلقيان م ��ن المخرج الثالث منه ،وهو �أدنى المخ ��ارج �إلى الل�سان ،والغين:
�ص ��وت رخ ��و مجهور ،والخ ��اء� :صوت رخ ��و مهمو�س((( .فالغي ��ن والخاء مخرجهما واح ��د ورخوان،
ولتوحد المخارج والرخاوة في كال ال�صوتين فقد
والغين �صوت مجهور ،نظيره المهمو�س هو الخاءّ ،
(((
ّ
تقول«:ادمخلفا» بقلب
ا�ستُح�سن تقريب كل �صوت �إلى �صاحبه ،و�إدغامه فيه  ،فنحو«:ادمغ خلفا»
�ص ��وت الغين خ ��ا ًء ،و�إدغام الخاءين ،وفي نحو« :ا�سلخ غنمك» تق ��ول« :ا�سل ّغنمك» بتقريب ال�صوت
الأ ّول وهو الخاء �إلى ال�صوت الى ال�صوت الثاني وهو الغين و�إدغام ال�صوتين(((.
ويج ��وز �إدغ ��ام العين والحاء في الغي ��ن والخاء لقربهما م ��ن الفم(((� ،أما مذه ��ب �سيبويه فالمنع،
لأن الغي ��ن والخ ��اء قد قربا من الفم قربا �شديدا فبعدتا عن الح ��اء والعين وكذلك الهاء ،فلم يجز
الإدغام في مثل« :ادمغ حامد ًا» و«ادفع غالب ًا» و«ونبه غافال»(((.
ثانيا :الأ�صوات الل�سانية:
�أ) �أ�صوات �أق�صى الحنك ،وهي :القاف والكاف والواو.

�أول مخارج الفم مما يلي �أ�صوات الحلق �صوت «القاف» وهي �أدنى �أ�صوات الفم �إلى الحلق ،ويليها
�صوت «الكاف» وكل �صوت منهما يدغم في �صاحبه ،وال يدغم غيرهما فيهما(((.
ح�س ��ن �سيبوي ��ه �إدغامهما لقرب المخرجي ��ن ،ولأنهما من ح ��روف الل�سان وهم ��ا متفقان في
وق ��د ّ
(((
(((
ال�ش� � ّدة  ،ومث ��ال �إدغام القاف في ال ��كاف قوله تعال ��ى} :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ{ فتدغم القاف
ف ��ي الكاف ،لق ��رب المخرجين وهما �شديدان وم ��ن حروف الل�سان ،ولأن ال ��كاف �أدنى �إلى حروف
الف ��م ،من الق ��اف ،والإدغام ح�سن لإخراج القاف �إلى الأقرب الى ح ��روف الفم التي هي �أقوى في
الإدغ ��ام((( ومثال �إدغام الكاف في الق ��اف« :انهك قطنا»( ((1وقوله تعالى} :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ {( ،((1وادغام القاف في الكاف �أقي�س من �إدغام الكاف في القاف ،لأن القاف �أقرب
الى حروف الحلق والكاف �أبعد منها(.((1
 -1انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص .88 ،87
املف�صل .137/10
 -2انظر كتاب � ،451/4شرح �شافية ابن احلاجب � ،277/3شرح ّ
املف�صل .137 /10
 -3انظر الكتاب  ،451/4كتاب التكملة �ص � .617شرح �شافية ابن احلاجب � .277 /3شرح ّ
املف�صل  .138/10املمتع �ص .684
 -4انظر �شرح ّ
املف�صل  ،138/10املمتع �ص .684
 -5انظر املبدع �ص  ،263و�شرح ّ
املف�صل .138/10
 -6انظر �شرح ّ
 -7انظر الكتاب .452/4
� -8سورة النور �آية .45
املف�صل .138/10
 -9انظر �شرح ّ
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ام ��ا الواو فقد ذكر �سيبويه((( وغيره �أنها من الأ�صوات ال�شفو ّية ولهذه ال�شبهة ف�سوف يكون تف�صيل
الكالم عنها عند الأ�صوات ال�شفوية.
ب) �أ�صوات و�سط الل�سان.

�أ�صوات و�سط الل�سان ،هي :الجيم ،ال�شين ،والياء.
ام ��ا الجيم ف�إنها �إن جاورت ال�شين ف�إنها تق ّرب �إليها ،وتقل ��ب الجيم �شيئا ،وتدغم ال�شين بال�شين،
ق ��ال اهلل تعال ��ى} :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ {((( ونح ��و�« :أخ ��رج َ�ش َبثا» ب�إدغام
ح�سن �سيبويه هذا الإدغام ،و�إ ّنما جاز �إدغامهما فيها
الجي ��م بال�شين بعد تقريبها الى ال�شين ،وقد ّ
لكونهما من مخرج واحد(((.
والجي ��م ال تدغ ��م ف ��ي الي ��اء ،و�إن كانا من مخ ��رج واحد ،لأن الي ��اء �صوت معلول وبائ ��ن من جميع
الحروف ،والأ�صوات ال�ساكنة تم ّد ب�أ�صوات العلة ،ولأن الحركات بع�ضها(((.
ول ��م يذك ��ر �سيبويه �إدغامها �إال مع مثلها وال�شين((( .وقد �أدغمها �أبو عمرو في التاء في قوله تعالى:
}ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ{((( ،وه ��و نادر((( .لأنه ��ا و�إن لم تقارب الجيم التاء ،ف�إنّ الجيم �أخت
ال�شين في المخرج ،وال�شين فيها تف�ش ي�صل الى مخرج التاء ،فلذلك �ساغ �إدغامها فيها(((.
وال�شي ��ن ال تدغم ف ��ي الجيم ،مع �أ ّنهما متقارب ��ان ومن مخرج واحد ،لأن ال�شي ��ن �أف�ضل من الجيم
ل�ص ��وت التف�شي ،فكرهوا �إذهاب ��ه بالإدغام((( ،و�أي�ض ًا ف� ��إنّ ال�شين ّ
بتف�شيه ��ا لحقت بمخرج الطاء
والدال ،فب ُعدت عن الجيم(.((1
واما الياء فال تدغم بالجيم ،للعلة المانعة من �إدغام الياء والواو في حروف ال�صحة(.((1
ويدغ ��م في الجيم �ستة �أ�صوات من غير مخرجها ،وهي :الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء،
«وج َبت ّج ُنو ُبها» و «احفظ ّجاب ��ر ًا » و «انبذ ّجعفر ًا» و«ابعث
نح ��و« :ل ��م يربط ّجمال» و «ق ��د ّجعل» و َ
 -1انظر الكتاب  ،433/4املمتع �ص .670
� -2سورة الفتح �آية .29
 -3انظر الكتاب  .452/4املمتع �ص � .686شرح �شافية ابن احلاجب  278/3املبدع �ص .264
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 -5انظر الكتاب .452/4
� -6سورة املعارج �آية .4-3
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املف�صل .138 /10
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ّجامع ��ا»((( ،وجاز �إدغام هذه الأ�صوات في الجيم م ��ن و�سط الل�سان ،فكان بينهما تباعد ،ف�أجريت
ف ��ي ذلك مج ��رى �أختها ال�شين ،لأن ال�شين و�إن كانت من مخرج الجيم ف�إن فيها ّ
تف�شيا يت�صل بهذه
الح ��روف ،ولهذا االت�صال جاز �أن يدغمن في الجيم ،وال تدغ ��م الجيم فيها((( .ويقوي �إدغام هذه
الأ�صوات بالجيم� ،أ ّنها تدغم في ال�شين ،فكذلك �أدغمت في �أختها الجيم حمال عليها(((.
واذا �أدغم ��ت الط ��اء والظ ��اء في الجي ��م فالأح�س ��ن �أن ُتبقي الإطب ��اق الذي فيهما لئ�ل�ا تخ ّل بهما
وت�ض ّعفهما ،بزوال الإطباق منهما(((.
و�ص ��وت ال�شــين ال يق ّرب م ّما يجاوره ويقاربه ،وقر�أ �أبــو عمرو �إدغامــها في ال�ســين في قوله تـعالى:
}ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ{((( وادغ ��ام ال�سي ��ن فيها في قول ��ه تعالى} :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ{((( لأنهم ��ا متواخيت ��ان ف ��ي الهم� ��س والرخ ��اوة ،وال�ص ��وت
ّ
والتف�ش ��ي ،فك�أنهما من مخرج واح ��د ،و�إن تباعد مخرجاهما ،مع �أنّ ال�سي ��ن من حروف ال�صفير.
ونحاة الب�صرة يمنعون �إدغام ال�شين في ال�سين والعك�س((( ،لأن لل�شين ف�ضل ا�ستطالة في ّ
التف�شي،
وزيادة �صوت على ال�سين(((.
وتدغم في ال�شين �سبعة �أ�صوات من غير مخرجها ،وهي :الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء
ّ
بالتف�شي الذي فيه ��ا ،حتى ات�صلت بمخرج ه ��ذه الأ�صوات ،فجرت
وال�ل�ام ،لأن ال�شي ��ن ا�ستطالت
واحف�شنباءّ ،
َّ
وانق�شبثاَّ ،
ب�ش َبث ًاَّ ،
ا�ض َّ
وابع�شنباء،
وانع�شبثا،
لذلك مجرى ما هو مخرج واحد((( ،فتقولْ :
َّ
وخ�شبن ��ا .من قولك :ا�ضبط �شبث ��ا ،وانقد �شبثا ،وانعت �شبثا ،واحفظ �شنب ��اء ،وابعث �شنباء ،وخذ
�شنباء(.((1
اما الياء فال تدغم في حرف �صحيح ،ولو كان من مخرجها لأنها من �أ�صوات الم ّد ،ولها ف�ضيلة على
غيره ��ا بما فيها من الم ّد واللين ،فباينت الأ�صوات الالتي م ��ن مخرجها والمقاربة لها ،فال تدغم
ف ��ي «الجيم وال�شين» و�إن كانت من مخرجها ،لما فيه ��ا من الم ّد واللين لئال تخرج �إلى ما لي�س فيه
م ّد وال لين من الحروف ال�صحاح(.((1
 -1انظر املرجع ال�سابق.
 -2انظر املمتع �ص .687و�شرح املف�صل .138/10
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وتدغ ��م الي ��اء في الواو� ،إال �أنّ الواو هي التي تقلب لجن�س الي ��اء ،تقدمت �أو ت� ّأخرت ،وذلك �أنّ الواو
والياء و�إن تباعد مخرجهما فقد اجتمعا في الم ّد ،ف�صارا كالمثلين فتدغم الواو في الياء ،بعد قلبها
ياء( ،((1ويرى �أهل اللغة� :أن الواو تخرج من ال�شفة ثم تهوي �إلى الفم حتى تنقطع عند مخرج الألف
والياء ،فالياء والواو على هذا متجاورتان(.((1
�أ ّم ��ا �سبب قل ��ب الواو ياء ،عند �إدغام الي ��اء بالواو ،فلأن الق�صد بالتقري ��ب �أو الإدغام :التخفيف،
أخف من الواو ،فقلبوا الواو ياء على كل حال ،والإدغام �إ ّنما هو نقل الأثقل ا�إلى ال ّ
والياء � ّ
أخف ،ومن
«�س ْي ِود» و َ«م ْي ِوت» و�أي�ضا
ذلك�« :أ ّيام» في جمع « َي ْوم» والأ�صل «�أ ْي َوام» ومثله�« :س ّيد» و«م ّيت» و�أ�صلهَ :
و«لي» والأ�صلَ :
«ط ْو ٌي» و« َل ْو ٌي».
«طي» ّ
ّ
والأ�ص ��ل �أ ّن ��ه ال يدغ ��م في الياء � ّأي �صوت �صحي ��ح� ،إال �أنّ النون جاز �إدغامها ف ��ي الياء و�إن لم يكن
فيه ��ا لي ��ن ،لأنّ النون غ ّناء وله ��ا مخرج من الخي�ش ��وم ،ف�أ�شبهت بالغ ّنة التي فيها الي ��اء ،لأن الغ ّنة
ف�ضل �صوت في الحرف ،كما �أن اللين ف�ضل �صوت في حروف الع ّلة( ،((1قال اهلل تعالى} :ﯺ
ﯻ ﯼﯽ{( ((1وقوله تعالى} :ﯭ ﯮﯯﯰ{( ((1وقوله تعالى} :ﮚﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ{(.((1
ج) �أ�صوات طرف الل�سان مع �أ�صول الثنايا العليا ،وهي :ال�ضاد ،والدال ،والتاء ،والطاء(.((1

ام ��ا �سيبوي ��ه ف�إ ّن ��ه يجعل لل�ضاد بمفرده ��ا مخرجا ،وهو :من بي ��ن �أ ّول حافة الل�س ��ان وما يليها من
الأ�ضرا� ��س .ويجعل للطاء ،والدال ،والتاء مخرجا قريبا منه ،وهو :من بين طرف الل�سان مع �أ�صول
الثنايا(.((1
وال�ضاد فيها من ف�ضيلة الإ�ستطالة والإطباق والإ�ستعالء ،مالي�س في مقارباتها مما ي�شركها في هذه
ال�صفات كلها ،ما يمنعها من ان تدغم في غيرها ،فلو �أدغمت في �أحد الأ�صوات المقارب لها لأ ّدى
ذلك الى الإخالل بها وذهاب ف�ضيلة الأ�صوات الزوائد( .((2وروى �سيبويه �أنّ بع�ضهم قالّ :
«مطجع»
ب�إدغام ال�ضاد بالطاء في «م�ضطجع»( .((2واغتفروا لها ذهاب الإ�ستطالة التي في ال�ضاد ،وموافقة
املف�صل .139/10
 -12انظر املمتع �ص .688و�شرح ّ
املف�صل � .139/10أ ّما املحدثون فريون :ان خمرج الواو لي�س ال�شفتني فقط بل من �أق�صى الل�سان حني يقرتب من
-13انظر �شرح
ّ
�أق�صى احلنك ،و�أنّ ال�شفتني حني النطق بها ت�ستديران .الأ�صوات اللغو ّية �ص .43
املف�صل .139/10
 -14انظر املمتع �ص .689و�شرح ّ
� -15سورة يون�س �آية .40
� -16سورة االحزاب �آية .30
� -17سورة الطالق �آية .2
 -18انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص .48
 -19انظر الكتاب .433/4
 -20انظر املمتع �ص 690
 -21انطر املمتع �ص 690
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ال�ضاد للطاء في االطباق والإ�ستعالء .وقرب المخرج ،ووقوعها في كلمة واحدة .فلما اجتمعت هذه
الأ�سباب ق ّربوا ال�ضاد من الطاء و�أدغموا الطاء بالطاء ،وهذا قليل جدا وال ينبغي �أن يقا�س((( ،كما
يبين �سيبويه �أن العرب يكرهون �أن يدغموا ال�ضاد فيما �أدغم فيها من الأ�صوات  -والطاء تدغم في
ال�ضاد  -كما كرهوا �إدغام ال�ضاد بال�شين((( ،وقر�أ �أبو عمرو �إدغام ال�ضاد بال�شين ،في قوله تعالى:
ن�ص عليه �سيبويه ،ووجهه �أنّ ال�شين �أ�ش ّد
}ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ{((( وهو خالف ما ّ
ا�ستطل ��ة من ال�ضاد ،وفيها تف�ش لي�س في ال�ضاد ،فقد �صارت ال�ضاد �أنق�ص منها .و�إدغام الأنق�ص
في الأزيد جائز ،وي�ست�شهد �أن �سيبويه حكى عن بع�ض العربّ :
«اطجع» واذا جاز �إدغامها في الطاء
ف�إدغامها في ال�شين �أولى(((.
ويرد عليه �أنّ هذه القراءة �ضعيفة لأمرين:
الأ ّول :ذهاب ما في ال�ضاد من الإ�ستطالة.
الثان ��ي� :سك ��ون ما قبل ال�ض ��اد ،في�ؤ ّدي �إل ��ى اجتم ��اع �ساكنين على غي ��ر �شرطه .والظاه ��ر �أنّ �أبا
عم ��رو ق ��ر�أ باختال�س الحركة ،فظ ّنها ال ��رواي �إدغاما ،والحجة �أن �أ ّنه ف ��ي قوله تعالى} :ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ {((( و }ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ{((( ل ��م يدغم ال�ضاد بال�شين((( ،ومنه ما
روي ف ��ي قراءة �إدغام ال�ضاد بال ��ذال ،في قوله تعالى}:ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ{(((،
ولكنه محمول على الإخفاء واختال�س الحركة ال على الإدغام(((.
فالعرب كرهوا �إدغام ال�ضاد في غيرها ،ولو كان المجاور لها مما يدغم فيها(.((1
ويدغ ��م في ال�ضاد من غير مخرجه ��ا ما �أدغم في ال�شين من غير مخرجها ،وهي الحروف التالية:
«الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء والالم».
وج ��از �إدغام ه ��ذه الحروف في ال�ضاد ،لأنها من طرف الل�سان والثناي ��ا ،وال�ضاد من حافة الل�سان
وجان ��ب الأ�ضرا�س ،وفيها �إطباق وا�ستطالة تمتد حتى ت�ص ��ل بهذه الحروف ،ف�صارت مجاورة لها،
 -1انظر املمتع �ص 690واملبدع �ص .266
 -2انظر الكتاب .466/4
� -3سورة النور �آية .62
املف�صل .140 / 10
 -4انظر �شرح ّ
� -5سورة النحل� ،آية .73
� -6سورة عب�س� ،آية 26
املف�صل .140/10
 -7انظر �شرح ّ
� -8سورة امللك� ،آية .15
املف�صل .140/10
 -9انظر �شرح ّ
املف�صل  .140/10املمتع �ص .690
 -10انظر �شرح ّ
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فجاز �إدغامهن فيها ،وال�ضاد �أقوى منهن و�أوفر �صوتا والإدغام �إ ّنما هو في الأقوى(((.
وادغ ��ام هذه الأ�صوات في ال�ضاد� ،أقوى من �إدغامها في ال�شي ��ن ،لأنها خالفت با�ستطالتها ال َث ِن َّية،
وهي مع ذلك مطبقة((( .وم ّثل �سيبويه وغيره لإدغام هذه الأ�صوات ،وا�ست�شهد لإدغام التاء بال�ضاد
فقال و�سمعنا من يوثق بعرب ّيته ،قال :ثار َ
ف�ض ّج ّ�ض ّجة ركا ِئ ُبه.
وابع�ضرمةّ ،
وخ�ضرم ��ة ّ
واحف�ضرمه ّ
ّ
ف�أدغم الت ��اء بال�ضاد .وتقول :ا�ض ِب ّط َرم ��ه ّ
وه�ضر
وانع�ضرمة،
ب ��ك خالد .م ��ن قولك :ا�ضبط �ضرمة ،وانع ��ت �ضرمة ،واحفظ �ضرمة ،وخ ��ذ �ضرمة ،وهل �ضربك
خال ��د(((� ،أ ّم ��ا �أ�صوات الطاء والدال والتاء ،ف� ��إنّ كل �صوت من هذه الأ�ص ��وات يدغم في ال�صوتين
الآخرين ،لأنهم من مخرج واحد.
فالطاء والدال تدغم كل واحدة في �صاحبتها ،لأنهما من مخرج واحد ،وهما مجهورتان �شديدتان،
والمتكلم مخ ّير بين ِاذهاب �إطباق الطاء وتبقيته ،فتقول «ا�ضب ّد لما» والأ�صل «ا�ضبط دلما» ب�إدغام
الط ��اء بالدال ،مع ابقاء الإطباق لأن الدال لي�س فيها �إطباق ،وهو الأقي�س لأنّ �صوت الإطباق �أف�شى
ف ��ي ال�سمع ،وبع�ض العرب يذه ��ب الإطباق وهو الأقي�س لأنّ �صوت الإطباق �أف�شى في ال�سمع ،وبع�ض
الع ��رب يذهب الإطباق فيجعل الطاء كل ال ��دال �سواء �إذ ارادوا ان ال تخالف الطاء الدال ،فقلبوها
داال خال�صة(((.
وتدغم الطاء في التاء ،نحو« :انق ّتو�أما» ،الأ�صل« :انقط تو�أما» بالإدغام والإطباق فت�صير الطاء تاء،
وفي ��ه قر�أ �أبو عمرو قوله تعالى} :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ{((( وكما ذهب الإطباق مع الدال
ف�إ ّنه يجوز ِاذهابه مع التاء� ،إال �أّن ِاذهابه مع الدال �أمثل قليال ،لأن الدال كالطاء في الجهر والتاء
«ح ْطتُهم»(((.
«ح ُّت ُهم» يريدونُ :
مهمو�سة((( .ومما �أخل�صت فيه الطاء تاء �سماعا من العرب قولهمُ :
وتدغم الدال في الطاء ،والتاء في الطاء ،نحو :انقد طالبا ،وانعت طالبا ،فت�صيران الى الطاء ،لأنه
ال يجحف فيهما في الإطباق(((.
وتدغ ��م التاء في الدال ،والدال في الت ��اء ،وال�صوتان �شديدان� ،إال �أن �إدغام التاء في الدال �أمثل،
لأن الدال مجهورة والتاء مهمو�سة ،مثل« :انعت دالمة» بالأدغام(((.
املف�صل 140 /10
 -1انظر الكتاب  .465/4املمتع  .691و�شرح ّ
 -2انظر الكتاب .466/4
 -3انظر الكتاب  .465/4املمتع  .691املبدع .266
املف�صل .146 ،145 /10
 -4انظر الكتاب  .460/4و�شرح ّ
� -5سورة الزمر� ،آية .56
املف�صل 146 /10
 -6انظر الكتاب  .460/4و�شرح ّ
 -7الكتاب .460/4
 -8انظر الكتاب .460/4
املف�صل .146/10
و�شرح
.461
 -9انظر الكتاب / 4
ّ
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د) �أ ّم ��ا الأ�ص ��وات اللثوية �أ�صوات ط ��رف الل�سان مع �أطراف الثنايا العلي ��ا((( :الظاء والذال والثاء،
و�أ�ص ��وات الطاء والدال والت ��اء ،ف�إنّ ك ّل �صوت من هذه الأ�صوات يدغم في الخم�سة الباقية ،وتدغم
الخم�س ��ة الباقية فيه((( .فال تمتن ��ع هذه الأحرف عن بع�ضها البع�ض ف ��ي الإدغام ،لأنهن من حي ّز
واح ��د ،ولي�س بينه ��ن �إال ما بين طرف الثنايا و�أ�صولها ،وذلك نح ��وّ :
اهبظالما ،وا ْب ِع ّذلك ،وانع ّثابت ًا
ّ
وح ّدتُّهم((( .من قول ��ك :اهبط ظالما ،وابعد ذل ��ك ،وانعت ثابتا،
واحفطالب ��ا ،وخ� � ّداود ،وابعتّلكَ ،
وح ّد ْث ُت ُه ��م .في ّقرب ال�صوت الأ ّول �إل ��ى ال�صوت الثانى ثم
واحف ��ظ طالبا ،وخ ��ذ داود ،وابعث تلكَ ،
يدغم ال�صوتان في بع�ضهما.
�أم ��ا �أ�ص ��وات طرف الل�سان مع �أطراف الثنايا العليا :الظاء وال ��ذال والثاء ،ف�إنّ ك ّل �صوت يدغم في
�صاحبه.
فالظ ��اء تدغم في الذال،وال ��ذال تدغم في الظاء،لأنهم ��ا من مخرج واحد ومجه ��وران ،ويفترقان
ف ��ي الإطباق ،فتقول« :احفظ ذلك» و«خ ��ذ ظالما» بالإدغام ،ويح�سن اذهاب الإدغام لتكافئهما في
الجهر.
والث ��اء تدغم ف ��ي الظاء ،وكذا الظاء في الثاء ،وال�صوتان مجه ��وران ،ومن مخرج واحد ،ويفترقان
ف ��ي الأطب ��اق ،فتقول« :ابعث ظالم ��ا» و «ايقظ ثابتا» بالإدغام� .إال �أن �إدغ ��ام الثاء في الظاء �أح�سن
لبقاء الإطباق(((.
وال ��ذال تدغم ف ��ي الثاء ،والث ��اء تدغم في ال ��ذال ،والإدغام بينه ��ن كثير وجيد ،فتق ��ول« :خ ّثابتا»
«وابع ّذلك» والأ�صل« :خذ ثابتا» و «ابعث ذلك»(((.
هـ) الأ�ص ��وات ال�صفيرية �-أ�صوات طرف الل�سان وفويق الثنايا ال�سفلى((( -وهي :الزاي ،وال�سين،
وال�صاد.
ك ّل �ص ��وت م ��ن الأ�صوات ال�صفيرية يدغم في الآخر ،فهي من مخ ��رج واحد و�صفيرية ،وتجتمع في
�صف ��ة الرخاوة ،والزاي :مجهورة .وال�سي ��ن وال�صاد :مهمو�ستان ،وال�ص ��اد :مطبقة ،لتفارق �صوت
ال�سي ��ن قليال((( ،ويقل ��ب الأول منهم �إلى جن�س الثاني �إذا تجاورا ،وال يكون في ذلك خلل .والإدغام
فيهن �أجود من الإظهارلأ ّنهن من حروف طرف الل�سان ،و�أ�صل الإدغام �أن يكون في �أ�صوات حروف
 -1انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص .47
املف�صل .146/4
 -2انظر الكتاب  .464/4املمتع � .701شرح ّ
 -3انظر الكتاب .464/4
 -4انظر الكتاب � .462/4شرح املف�صل .146/10
 -5انظر الكتاب .462/4
 -6انظر الكتاب  .433/4الأ�صوات اللغو ّية �ص .75
 -7انظر الأ�صوات اللغو ّية  .76- 75وقارن بني هذه الأ�صوات
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الفم وطرف الل�سان(((.
و�إدغام حروف �صفير بع�ضها في بع�ض �أكثر من �إدغام «الظاء والثاء والذال» بع�ضها في بع�ض .لأن
الإعتم ��اد بالإدغام على الح ��رف المنح�صر بالأ�سنان� ،أ�سهل منه على الح ��رف الرخو الخارج من
ر�ؤو�س الأ�سنان(((.
ف� ��إن �أدغم ��ت «ال�صاد» في �أختيها فالأ ّول ��ى �إبقاء الإطباق((( ،ويجوز ت ��رك الإطباق ،نحو« :افح�ص
ّزئدا» و«�أخل�ص ّ�سالما» فتقلب ال�صاد في المثال الأول زايا ،وتدغم الزاي ،وفي المثال الثاني تقلب
ال�صاد �سينا وتدغم ال�سين في ال�سين.
و�إذه ��اب الإطب ��اق من ال�ص ��اد مع ال�سين �أح�س ��ن من �إذهابه مع ال ��زاي ،لأن ال�سي ��ن ت�شاركها في
الهم�س ،وال تخالفها �إال في الإطباق(((.
واذا �أدغم ��ت ال�سين والزاي في ال�صاد قلبتهما �صادين ،وال يقع �إخالل فيهما ،نحو «احب�س ّ�صابرا»
(((
و«�أوجز ّ�صابرا»
وتدغ ��م كل من الزاي وال�سين ف ��ي �صاحبتها ،و�إدغام ال�سين في الزاي �أج ��ود ،نحو« :احب�س زردة»
و«�أوجز �سلمة» لأنهما من الأ�صوات المتكافئة في المنزلة(((.
ويج ��وز �إدغام الأحرف ال�ستة :الطاء والدال والتاء والظاء وال ��ذال والثاء ،في الأ�صوات ال�صفيرية
 ال�ص ��اد وال ��زاي وال�سين  -لأنهن من طرف الل�سان ،والأقي�س ف ��ي الأ�صوات المطبقة �إذا �أدغمتتبقية الإدغام(((.
وال يجوز �إدغام الأ�صوات ال�صفيرية في الأ�صوات ال�ستة ،لأن في ذلك �إخال ًال بها لقوتها من ال�صفير
ولو �أدغمت لقلبت الى جن�س ما تدغم فيه فيذهب ال�صفير ،وهو ف�ضل �صوت في الحرف(((.
ويدغ ��م ف ��ي الأ�صوات ال�صفير ّية الثالث �صوت الالم ،والإدغام هن ��ا جيد ،ويلي جودة �إدغام الالم
بال ��راء ،لأن ال�ل�ام �أقرب الح ��روف �إلى الأ�صوات ال�صفيري ��ة بعد الراء ،و�إدغ ��ام الالم في :الطاء
 -1انظر املمتع �ص .707
 -2انظر �شرح �شافية ابن احلاجب .283/3
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احلاجب .281/3
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والتاء والدال ،نف�س حكم �إدغامها في ال�صفير ّيات(((.
و) �أ�ص ��وات طرف الل�س ��ان مع ما فويق �أ�صول الثناي ��ا العليا ،وهي :الالم والن ��ون والراء((( ،و�سمى
بع�ض العلماء القدامى ه ��ذه الأ�صوات الثالثة بالأ�صوات الذلق ّية ،وتتميز هذه الأ�صوات عن غيرها
من الأ�صوات ال�ساكنة بالو�ضوح ال�سمعي.
فلو�ضوحها ال�صوتي �شبهت ب�أ�صوات اللين وع ّدها القدامى من الأ�صوات المتو�سطة� ،أى :بين ال�ش ّدة
والرخاوة� ،أ ّما بق ّية الأ�صوات المتو�سطة -العين والميم -فهي من مخرجين �أخريين(((.
وتدغ ��م الالم في �أ�صوات الل�سان لموافقتها له ��ا ،وهي �أحد ع�شر حرفا وهي :التاء ،الدال ،،الطاء،
الث ��اء ،الظاء ،ال ��ذال ،الزاي ،ال�سين ،ال�صاد ،ال ��راء ،النون .وتدغم �أي�ض ًا ف ��ي ال�ضاد ،لأن ال�ضاد
ا�ستطال ��ت لرخاوته ��ا حتى ات�صل ��ت بمخرج ال�ل�ام ،وكذا في ال�شي ��ن ،لوجود التفت�ش ��ي الذي فيها
خالطت مخرج الالم((( ،والمجموع ثالثة ع�شر حرفا ،وهي الأ�صوات ال�شم�سية(((.
ف� ��إذا كان ��ت الالم للتعريف وجب �إدغامها مع الأ�صوات ال�شم�س ّي ��ة ،وال يجوز ترك الإدغام معها(((،
الجتم ��اع ثالث �أ�سب ��اب تدعو �إلى الإدغام ،فلما كان فيها ثالث موجب ��ات للتخفيف  -وهي -1:ثقل
اجتم ��اع المتقارب ��ات -2 .وكثرة الم المعرفة ف ��ي الكالم  -3و�أنها مع ما بعده ��ا كالكلمة الواحدة،
فتت�صل باال�سم ات�صال بع�ض حروفه لأنه ال يوقف عليها  -التزم فيها الإدغام(((.
ف� ��إذا كانت لغير التعريف جاز �إدغامها في هذه الأ�صوات الثالثة ع�شر ،ب�سبب المقاربة ،و�إدغامها
وه ��ي �ساكنة �أح�سن من �إدغامه ��ا وهي متح ّركة((( .و�إدغام الالم في الأ�صوات ال�شم�س ّية على ثالث
درجات من القوة:
�-1أف�ض ��ل درجات الالم ف ��ي الإدغام يكون مع الأق ��رب لها في المخرج ،والأ�شب ��ه بها ،وهو �صوت
الراء ،وبع�ض الذين ي�صعب عليهم �إخراج الراء يجعلها الما ،نحو« :هر�أيت» .ف�إن لم تدغم قلت
«هل ر�أيت» ،وهي لغة عربية ف�صيحة لأهل الحجاز(((.
-2ويلي ح�سن وجودة �إدغامها في الراء� ،إدغامها في �أ�صوات طرف الل�سان مع الثنايا ،وهي :الطاء
 -1انظر املمتع �ص.708 ،693
 -2انظر الكتاب .433 /4
 -3انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص 64 - 63
 -4انظر الكتاب  ،457/4املمتع �ص  ،691و�شرح �شافية ابن احلاجب � ،279/3شرح املف�صل .141/10
املف�صل .141 / 10
 -5انظر �شرح ّ
 -6انظر الكتاب .457/4
 -7انظر املمتع �ص  .292و�شرح املف�صل  .141/10و�شرح �شافية ابن احلاجب .279/3
 -8انظر املمتع �ص .693واملبدع �ص 267
 -9انظر الكتاب  ،457/4املمتع �ص � ،693شرح املف�صل .141/10
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وال ��دال والتاء وال�ص ��اد والزاي وال�سين .لأنها �أقرب الأ�صوات �إليها بعد الراء ،ولي�س ككثرته مع
ال ��راء ،لأنه ��نّ تراخين عنها ،وجاز الإدغام لأن �آخر مخرج ال�ل�ام قريب من مخرجها((( .وقر�أ
بالإدغ ��ام حمزة والك�سائي وه�شام قوله تعالى} :ﭒ ﭓ ﭔ{((( ف�أدغم الالم في
التاء(((.
 -3وتدغ ��م الالم مع :الظ ��اء والثاء والذال .ولي� ��س كح�سن �إدغامها في الأ�ص ��وات ال�سابقة ،وجاز
�إدغامه ��ا في هذه الأ�ص ��وات لأنها من �أطراف الثنايا ،مت�ص ّعدة ال ��ى �أ�صول الثنايا متى قاربت
مخ ��رج الف ��اء .ولأن الالم تدغم في الفاء جاز �إدغامها فيما قرب من مخرج الفاء((( .وقر�أ �أبو
عمرو بن العالء« :هَ ُّث ِّوب الكفار »((( يريد }هل ُث ِّوب الكفار{ ف�أدغم في الثاء(((.
-4و�إدغام الالم في ال�شين وال�ضاد �أ�ضعف لأنهما لي�سا من طرف الل�سان كالالم ،فال�ضاد مخرجها
من �أول حافة الل�سان ،وال�شين من و�سطه ،وجاز �إدغام الالم فيهما الت�صال مخرجهما بحروف
طرف الل�سان ،بالإ�ستطالة التي في ال�ضاد ،والتف�شي الذي في ال�شين(((.
-5وبي ��ان الالم مع الن ��ون �أح�سن من الإدغام ،وي ��رى �سيبويه �أن �إدغام الالم ف ��ي النون �أقبح من
جميع الحروف التي تدغم فيها الالم((( ،و�إ ّنما قبح �إدغام الالم في النون ،وان كانت اقرب الى
ال�ل�ام من غيرها من الح ��روف المذكورة ،فكما �أنه ال يجوز �إدغام �شيء منها في النون فكذلك
�ضعف �إدغام الالم فيها((( ،وال يدغم في الالم �إال النون(.((1
�أم ��ا النون فهي �صوت ي�صاحبه غ ّنة ،والغ ّنة �صوت م�صدره الخي�شوم ،ويتبع ال�صوت وي�شارك النون
في الخي�شوم الميم ،لما فيها من الغ ّنة �صوت ي�سمع كالميم(.((1
والن ��ون تدغم في مثلها وفي ح ��روف خم�سة ،هي :الياء ،الراء ،والميم ،وال�ل�ام ،والواو .لمقاربتها
في المخرج للراء والالم ،وم�شابهتها ومقاربتها للميم في الغ ّنة و�أ ّما مقاربتها للياء والواو فلأن في
النون غ ّنة ت�شبه اللين في الياء والواو( ،((1فل ّما قاربت النون هذه الحروف الخم�سة �أدغمت فيها.
 -1انظر الكتاب  ،457/4املمتع �ص � ،693شرح املف�صل .141/10
� -2سورة االعلى� ،آية .16
 -3انظر الكتاب  ،459/4و�شرح املف�صل .142/10
 -4انظر الكتاب  ،458/4املمتع �ص ،693و�شرح املف�صل .141/10
� -5سورة املطففني� ،آية .36
 -6انظر الكتاب .459/4
 -7انظر الكتاب  ،458/4املمتع �ص � ،694شرح املف�صل .141/10
 -8انظر الكتاب .459/4
 -9انظر املمتع �ص .694
 -10انظر املمتع �ص .694
 -11انظر �شرح املف�صل .144/10
 -12انظر املمتع �ص .696
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ف� ��إذا كانت الن ��ون �ساكنة فلي�س فيها �إال الإدغ ��ام،و�إن كانت متح ّركة جاز فيه ��ا الوجهين :الإدغام
والبي ��ان ،نحو :ختنُ مو�س ��ى .وك�أنّ الحركة فا�صل� ،إذ �أن ن ّية الحركة بع ��د الحرف ،ف�أدى ذلك الى
الف�صل بين المتقاربين(((.
واذا �أدغم ��ت النون ف ��ي الياء والراء والواو ،فيجوز �أن يكون الإدغام بغ ّن ��ة وبغير غ ّنة ،ف�إذا �أدغمت
بغ ّن ��ة ف�ل��أن الغ ّنة ف�ضل �صوت فيكره �إبطاله ،وبقي �أثر النون وه ��و الغ ّنة ،لف�ضله وزيادته ،وقد ج ّود
ابن ع�صفور �إبقاء هذا الأثر للمحافظة على ف�ضل الغ ّنة(((� .أ ّما �إذا كان �إدغامها بغير غ ّنة فهو على
�أ�ص ��ل الإدغ ��ام ،لأنها �إذا �أدغم ��ت في هذه الحروف �صارت من جن�سه ��ا ،فت�صير مع الياء ياء ،ومع
الراء راء ،ومع الالم الما ،ومع الواو واو ،وهذه الأ�صوات بغير غ ّنة(((.
�أم ��ا �إدغامها مع المي ��م فلي�س فيه �إال الغ ّنة حيث تقلب ميما ،وفي الميم غ ّنة ،فعند �إدغام النون في
المي ��م ال يوج ��د حاجة الى غ ّنة النون ،لوجودها في الميم ،ف� ��إذا قلبت النون ميما مح�ضة لم تبطل
المي ��م((( .ولأن المي ��م تخرج من ال�شفة ،وت�صير �إلى الخيا�شيم للغ ّنة التي فيها� ،أدغمت فيها النون
لتلك المجاورة(((.
وال يدغ ��م في الن ��ون �إال الالم ،نحو« :ه ّن ��رى» والأ�صل« :هل نرى» ف�أدعم الالم ف ��ي النون .والبيان
�أح�سن ،لأنه امتنع �إدغام ما �أدغمت النون فيه في النون ،فك�أنهم ا�ستوح�شوا �إدغام الالم فيها ،ل ّما
امتنع �إدغام بقية �أخواتها فيها(((.
و�شاع في علم التجويد �أحكام النون ال�ساكنة والتنوين ،وقد ُخ�ص�ص مطلب �سابق في هذا ال�ش�أن(((.
اما الراء فهو �صوت مجهور مكرر((( ،ولأن فيها تكريرا فال تدغم فيما يقاربها لئال ي�سلبها الإدغام
ما فيها من ف�ضل التكرير((( .وتدغم في مثلها لأنّ معدنها وجر�سهما واحد(.((1
فلو�أدغمت فيما يقرب منها ـ وهو الالم والنون ـ ف�إ ّنها ت�صير من جن�س ما تدغم فيه ،وما تدغم فيه
لي�س فيه تكرير ،ولهذا امتنع �إدغامها في الالم والنون حفاظ ًا على ف�ضل التكرير(.((1
 -1انظر املمتع �ص .697
 -2انظر املمتع �ص .697
املف�صل .144/10
 -3انظر املمتع �ص � ،697شرح ّ
 -4انظر املمتع �ص .697
 -5انظر املمتع �ص .698
 -6انظر الكتاب .456/4
 -7املطلب الثامن (�أ ) :النون وان�سجامها ال�صوتي.
 -8انظر �س ّر �صناعة الإعراب �ص .191
املف�صل .143/10
و�شرح
،701
�ص
واملمتع
.191
 -9انظر �س ّر �صناعة الإعراب �ص
ّ
املف�صل .143/ 10
 -10انظر �شرح ّ
 -11انظر املمتع �ص 701
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ومذه ��ب الب�صريي ��ن وا�ض ��ح في منع �إدغ ��ام الراء في الالم ،ول ��م يخالف �سيبويه م ��ن الب�صريين
�س ��وى يعق ��وب الح�ضرمي ،وهي قراءة �أبى عمرو ،حيث روي �أ ّن ��ه كان يدغم الراء في الالم� :ساكنة
ال ��راء �أو متحركة ،فال�ساكنة نحو قوله تعالى } :ﭖ ﭗ ﭘ {((( ،وقوله تعالى} :ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ{((( ،وقول ��ه تعالى}:ﭶ ﭷ ﭸ{((( ،وما كان مثله� .أما المتحركة،
نح ��و قوله تعال ��ى} :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ{((( ،وقوله تعال ��ى} :ﮫ ﮬ ﮭ
الك�سائي
الكوفي فقد �أجاز �إدغام الراء في الالم ،و�أجازه
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ{(((�.أ ّما المذهب
ّ
ّ
والف� � ّراء ،وحجتهما� :أنّ ال ��راء �إذا �أدغمت في الالم �صارت الما ،ولفظ ال�ل�ام �أ�سهل و� ّ
أخف من �أن
ت�أتي براء فيها تكرير وبعدها الم وهي مقاربة للفظ الراء ،في�صير كالنطق بثالثة �أحرف من مو�ضع
واحد(((.
وق ��د �ش ّدد ابن جني على �أن قراءة �أب ��ى عمرو في �إدغام الراء مدفوع عنده وغير معروف ،و�إ ّنما هو
�ش ��يء رواه الق ّراء ،وال قوة في القيا�س((( .ويذكر �أبو بكر بن مجاهد الذي روى قراءة �أبي عمرو �أ ّنه
لم يقر�أ �أحد �سواه هذه القراءة(((.
�أم ��ا �إدغام الالم في ال ��راء فح�سن ،نحو« :ا�شغل ّرحبة» لقرب المخرجين ،ولأن الراء فيها انحرافا
نح ��و ال�ل�ام قليال ،وقاربتها ف ��ي طرف الل�سان ،وهما ف ��ي ال�شدة وجري ال�صوت �س ��واء ،ولي�س بين
مخرجيهما مخرج(((.
وتدغ ��م الن ��ون في الراء ،وهما �شديدت ��ان ،ولقرب المخرجين على طرف اللل�س ��ان ح�سن الإدغام،
و«منْ ّر�أيت» و «من ّل ��ك» ويجوز الإدغام بغ ّنة وبغير غ ّن ��ة .و�إذا كان الإدغام بال
نح ��و«ِ :م ��نْ ّرا�شد» َ
غ ّن ��ة فتكون بمنزل ��ة حروف الل�سان ،و�إذا كان الإدغام بغنة ف�إ ّنه يترك �صوت غ ّنة النون الخارج من
الخيا�شيم على حاله ،لأن ال�صوت الذي بعده لي�س له ن�صيب من الخيا�شيم فيغلب عليه(.((1
ثالثا:ال�صوت ال�شفوي الأ�سناني( ،((1وهو� :صوت الفاء فقط ،ومخرج الفاء من باطن ال�شفة ال�سفلى
� -1سورة ال عمران� ،آية .16
� -2سورة ال عمران �آية .159
� -3سورة ال عمران� ،آية .31
� -4سورة ابراهيم� ،آية .33
� -5سورة هود �آية .78
املف�صل  ،143/10واملبدع �ص .269
 -6انظر �شرح ّ
 -7انظر �س ّر �صناعة الإعراب �ص .193
 -8انظر �شرح املف�صل .143/10
 -9انظر الكتاب .452/4
 -10انظر الكتاب .452/4
 -11انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص .46
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و�أطراف الثنايا العليا((( ،وهو �صوت رخو مهمو�س ولي�س في العرب ّية نظير مجهور للفاء المهمو�سة،
وفي اللغة الفرن�سية والإنجليزية يرمز لنظير ال�صوت العربي بالم�صطلح (.((()v
و�أقرب الأ�صوات الى الفاء �صوت الياء ،لتقاربهما في المخرج لأنهما من ال�شفة((( ،وال تدغم الفاء
�إال ف ��ي مثله ��ا ،نحو قوله تعالى} :ﮒ ﮓ ﮔ{((( ،وال تدغم في مقاربها لأن فيها تف�شيا ،فلو
�أدغمت فيما يقاربها لأزيل التف�شي(((.
وال�ص ��وت الذي ي�صاحب الفاء ي�س ّمى عند المحدثين بالحفيف ،وهو نف�س ال�صوت الذي يقول عنه
القدام ��ى بالتف�شي .فعندم ��ا ي�ضيق المجرى عند مخرج �صوت الفاء ن�سمع �صوتا عاليا من الحفيف
هو الذى يم ّيز الفاء بالرخاوة(((.
(((
وما روى عن الك�سائي من �إدغامه الفاء بالياء في قوله تعالى} :ﭯﭰﭱﭲ ﭳ{
ف�شاذ وال يقا�س عليه للإخالل الواقع ب�صوت الفاء(((.
رابع��ا :الأ�ص��وات ال�شفوي��ة ،وه��ي :الباء والمي ��م� ،أ ّما «ال ��واو» فلها عالقة وثيق ��ة بالأ�صوات
ال�شفوية.
�شفوي �شديد مجهور مقلقل ،ومخرجه ما بين ال�شفتين ،اذ تنطبقان انطباقا كامال،
فالب ��اء� :صوت ّ
(((
ف�إذا انفرجت ال�شفتان فج�أة �سمعنا �صوت الباء الإنفجاري .
وتدغ ��م الب ��اء فيما يقاربها م ��ن الأ�صوات ،وهي :الفاء والمي ��م .و�إدغامها في الف ��اء يق ّويها لقلبها
حرف� � ًا ّ
متف�شي ًا ،ولي� ��س في ذلك �إخالل في الباء ،نحو قوله تعال ��ى} :ﭕ ﭖﭗ ﭘ{( ،((1وقوله تعالى:
(((1
(((1
}ﮣﮤﮥﮦ{  ،وجاز �إدغامها في الفاء لأ ّنها من ال�شفة ولقربها من المخرج � ،أما
�إدغامهافي الميم ،نحو قوله تعالى} :ﮍﮎﮏ{( ،((1فجاز الإدغام التحاد المخرج(،((1
 -1انظر الكتاب .433/4
 -2انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص .46
املف�صل .147/10
 -3انظر املمتع �ص  ،709و�شرح ّ
� -4سورة البقرة� ،آية .213
املف�صل .146/10
 -5انظر املمتع �ص  ،709و�شرح ّ
 -6انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص .46 ،24
� -7سورة �سب�أ� ،آية .9
 -8انظر �شرح املف�صل .146 /10
 -9انظر الأ�صوات اللغوية �ص .45
� -10سورة البقرة� ،آية .2
� -11سورة الإ�سراء� ،آية .63
املف�صل 147 /10
و�شرح
 -12انظر املمتع �ص ،709
ّ
� -13سورة البقرة �آية 284
املف�صل .147/ 10
و�شرح
 -14انظر املمتع �ص،709
ّ
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وكذا قوله تعالى} :ﮧ ﮨ ﮩ{(((.
وال يدغم في الباء مقارب لها ،والذي يقاربها في المخرج هو :الفاء والميم ،ف�أ ّما (الفاء)فلم تدغم
فيها لع ّلة ف�ضل الحفيف �أو التف�شي الموجود فيها ف�إذا �أدغمت في الباء �أزيل ف�ضل الحفيف(((.
�أما النون المتحركة فال تدغم في الباء ،فالنون ال�ساكنة تقلب قبل الباء ميما ،ف�إذا كانوا يف ّرون من
النون ال�ساكنة الى الميم قبل الباء ،فالأولى �أن تظهر �إذا كانت قبل الباء(((.
�أم ��ا الميم فال تدغم �إال ف ��ي مثلها ،نحو قوله تعال ��ى}:ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ{(((،
وقوله تعالى}:ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ{((( .وال تدغم فيما يقاربها في المخرج وهي :الفاء والباء(((.
و�سب ��ب منع �إدغام الميم في مقاربها ،لأن فيها غ ّن ��ة ،والغ ّنة :ف�صل �صوت في الحرف ،فلو �أدغمت
في مقاربها لقلبت �إلى ما يجاورها :فاء �أو باء �أو واو ،ولذهبت الغ ّنة فيكون ذلك �إخالال بها(((.
وروي ع ��ن اب ��ن عمرو� :إدغ ��ام الميم ف ��ي الباء ،عندم ��ا يتحرك ما قب ��ل الميم ،نحو قول ��ه تعالى:
}ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ{((( وقول ��ه} :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ{(((،
وقول ��ه} :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ{( ،((1ولك ��نّ �أ�صحاب �أبي عمرو عندم ��ا يقر�ؤون كانوا
ال ي�أت ��ون بب ��اء م�ش� � ّددة ،لأن الحرف �إذا �أدغ ��م في مقاربه قلب ال ��ى لفظه ثم �أدغ ��م ،ولو كان فيه
�إدغ ��ام ل�ص ��ار في اللفظ باء م�ش ّددة ،ويذكر ابن مجاهد� :أن الق� � ّراء كانوا يترجمون عن �أبي عمرو
ب�إدغ ��ام المي ��م في الباء ،ولكنه لي�س ب�إدغام� ،إ ّنما هو �إخف ��اء ،والإخفاء اختال�س الحركة وت�ضعيف
ال�صوت(.((1
اما الواو ف�إن علماء اللغة القدامى �أمثال �سيبويه( ((1وابن جني( ((1وابن ع�صفور( ((1وغيرهم ،يرون
حجة
�أن مخرجها ما بين ال�شفتين ،مثل :الباء والميم .والظاهر �أن علماء الع�صر الحديث كان لهم ّ
� -1سورة هود �آية 42
املف�صل 146 /10
 -2انظر املمتع �ص ،709و�شرح ّ
 -3انظر املمتع �ص 710
� -4سورة الفاحتة� ،آية 4 ،3
� -5سورة البقرة� ،آية 37
 -6انظر املمتع�،ص .710
 -7انظر املمتع� ،ص .709
� -8سورة احلج� ،آية 5
� -9سورة الن�ساء� ،آية .156
� -10سورة االنعام�،آية .53
 -11انظر �شرح املف�صل .147 /10
 -12انظر الكتاب .433/4
 -13انظر �س ّر �صناعة الإعراب �ص .48
 -14انظر املمتع �ص .670
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في �أن مخرج �صوت الواو لي�س خال�صا من ال�شفة ،و�إ ّنما من �أق�صى الل�سان حين يقترب من �أق�صى
الحنك ،وي�صاحب نطق �صوت الواو ا�ستدارة ال�شفتين معها ،ولع ّل و�ضوح ا�ستدارة ال�شفتين مع الواو
هو الذي جعل القدماء ين�سبون مخرج الواو �إلى ال�شفتين(((.
فق ��د �أج ��رى الأ�ستاذ «دانيل جونز» تج ��ارب على �أ�صوات اللين ،وتبين مع ��ه �أنّ �صوت ال�ضمة يتك ّون
عندم ��ا يرتفع م�ؤخر الل�سان �إلى الحنك الى درجة ي�سمح للهواء بالمرور دون �إحداث حفيف((( ،ولو
تجاوز م�ؤخر الل�سان هذه الدرجة ل�ضاق مجرى الهواء ونتج عن ذلك حفيف م�سموع ،وهذا ال�صوت
هو الذي ن�سميه :واوا(((.
وق ��د ذكر الدكتور رم�ضان عبد التواب (ال ��واو) من �ضمن الأ�صوات ال�شفو ّية ،ويذكر �أ ّنه بين �صوت
ال ��واو وال�ض ّمة الخال�صة فرق ب�سيط ج ��دا((( ،وعندما يتح ّدث عن �أ�صوات اللين وال�ضمة الخال�صة
يب ّي ��ن �أن(الواو) من �أق�صى الل�سان عندما يقترب م ��ن �سقف الحنك ،فيقول� :أ ّما �إذا ارتفع �أق�صى
الل�س ��ان نح ��و �سقف الحنك ،بحي ��ث ال يحدث للهواء الما ّر بهذه المنطق ��ة� ،أي نوع من الحفيف ،مع
حدوث ذبذبة في الأوتار ال�صوتية ،ف�إنّ ال�صوت الذي ينتج عن ذلك هو �صوت ال�ض ّمة الخال�صة ()u
الألمان ��ي ،ف�إذا ارتفع �أق�صى الل�سان نحو �سقف الحنك� ،أكثر من هذا ،بحيث ي�سمح للهواء الخارج
بالإحت ��كاك و�إح ��داث نوع من الحفيف ،نتج ع ��ن ذلك �صوت (الواو) ،ولذلك يع� � ّد علماء الأ�صوات
�صوت (الواو) من الأ�صوات ال�شبيهة بالحركات كذلك ،لأن الفرق بينه وبين ال�ضمة الخال�صة ،في
قرب �أق�صى الل�سان من �سقف الحنك مع الواو� ،أكثر منه مع ال�ض ّمة(((.
ف�صوت الواو مخرجه من �أق�صى الل�سان عندما يرتفع نحو الحنك ،مع مالحظة ا�ستدارة ال�شفتين
لحظ ��ة النط ��ق بال�صوت ،ف�ص ��وت (الواو) لي�س مقارب ��ا للأ�صوات ال�شفوية �إال م ��ن جهة م�صاحبة
يف�سر لن ��ا ال�سبب في امتناع �إدغام الواو في الأ�صوات ال�شفوية:
ال�شفتي ��ن في الإ�ستدارة معه ،وهذا ّ
«الباء والفاء والميم» و�أي�ض ًا منع �إدغام الأ�صوات ال�شفوية فيها.
وعلم ��اء اللغة القدام ��ى كانوا يظنون �أن �سبب امتناع �إدغام الواو ف ��ي الأ�صوات ال�شفو ّية  -وهي في
نظرهم مقاربة لها  -والواو فيها لين ،واللين ف�ضل �صوت في الحرف فلو �أدغمت في �أحد الأ�صوات
ال�شفوي ��ة المقارب ��ة لها لذهب اللي ��ن ،فيكون ذلك �إخالال به ��ا((( ،ولأنها حرف ع ّل ��ة والمقارب لها
ح ��روف �صحيح ��ه  -وهي الميم والباء والفاء  -وفي نظره ��م �أن حروف الع ّلة ال تدغم في الحروف
 -1انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص  ،43املدخل �إىل علم اللغة �ص ،93ودرا�سات يف علم الأ�صوات اللغو ّية� ،ص .149
 -2انظر درا�سات يف علم الأ�صوات اللغو ّية �ص  .123والأ�صوات اللغو ّية �ص.36 ،33
 -3انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص  42 ،33ودرا�سات يف علم الأ�صوات اللغو ّية .117
 -4انظر مدخل اىل علم اللغة �ص .43 ،42
 -5انظر املدخل اىل علم اللغة �ص .93
 -6انظر املمتع �ص.709
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ال�صحيحة((( ،كما ال يجوز �إدغام �أحد الأ�صوات ال�شفو ّية فيها.
بينما ّ
يخف �إدغام« :النون والياء» في :الواو ،وتدغم الواو في الياء.
فالي ��اء� :ص ��وت مخرجه و�سط الل�سان((( ،وتدغم في(الواو) وال ��واو :تدغم في الياء �إال �أن (الواو)
هي التي تقلب لجن�س الياء تق ّدمت �أو ت�أخ ّرت ،لأن الق�صد بالإدغام التخفيف ،والياء �أخف من الواو
فقلبت الواو على كل حال(((.
ويف�س ��ر القدام ��ى م�سوغ �إدغام الياء في الواو ،والواو في الياء� ،أن الواو والياء و�إن تباعد مخرجهما
فق ��د اجتمع ��ا في الم ّد ف�صارا كالمثلين ،فتدغم الواو في الياء بعد قلبها ياء ،مع �أنّ الواو تخرج من
ال�شف ��ة ث ��م تهوي �إلى الفم حتى تنقط ��ع عند مخرج الألف والياء ،فهما على ه ��ذا متجاورتان ،ف�إذا
التقت ��ا ف ��ي كلمة والأولى منهما �ساكن ��ة �أدغمت �إحداهما في الأخرى ،وذلك نح ��و« :ل ّيه» من «لويت
و«�شي» من «�شويته» و�أ�صله «ل ْويه و� ْشوي» وكذلك لو كانت الثانية واوا قلبت ياء ثم �أدغمت الياء
يده» ّ
فيه ��ا ،لأن ال ��واو تقلب �إلى الياء ،وال تقلب الياء �إليها ،لأنّ الياء �أخ � ّ�ف ،والإدغام هو نقل الأثقل �إلى
ال ّ
أخف(((.
فالقدام ��ى فهم ��وا �أن الواو والي ��اء متجاورت ��ان ،والظاهر �أنّ ا�ست ��دارة ال�شفتين ف ��ي الواو جعلهم
ين�سبونها الى ال�شفتي ��ن دون غيرها ،ولكن الدرا�سات في المختبرات ال�صوت ّية التي �أجراها «دانيل
جون ��ز» تبين �أن الواو من �أق�ص ��ى الل�سان .وهذا يف�سر مفهوم القدامى لم�س�ألة تجاور مخرج «الواو»
و«الي ��اء» �إذ ال ��واو من اق�صى الل�سان ،والياء من و�سطه ،وه ��ذا تجاور وا�ضح ،زد على ذلك �أن الواو
والياء من �أحرف الع ّلة وت�شابها في اللين(((.
و�أم ��ا ج ��واز �إدغام الن ��ون ال�ساكنة في ال ��واو ،ف�إنّ مخرج ال ��واو جاور مخرج الغ ّن ��ة -الخي�شوم(((-
ف�أدغمت النون ال�ساكنة في الواو ،وهو قيا�س على جواز �إدغام النون في الياء ،و�إن لم يكن فيها لين
�إال �أن فيها غ ّنة ولها مخرج من الخي�شوم(((.
وبعد ،ف�إن االدغام يجوز بين المتقاربين �إذا كانا في كلمتين ،لأنه ال ي�ؤ ّدي الى لب�س �أ�صول الأ�صوات
ب�إدغ ��ام المثلين ،فالإدغام ف ��ي كلمتين ال يلزم ،ويجوز الإظهار ف ��ي المتقاربين على الأ�صل ،بينما
عندما يجتمع المتقاربان في كلمة واحدة فالواجب البيان ،لأن �إدغام المتقاربين ي�ؤدي الى اللب�س
ب�إدغام المثلين ،لأن �إدغام المثلين في الكلمة الزم ،ف�إذا �أدغمت المتقاربين في الكلمة الواحدة لم
 -1انظر املمتع �ص .710
 -2انظر الكتاب .433/4
 -3انظر املمتع  ،688و�شرح املف�صل .139/10
املف�صل .139 / 10
 -4انظر �شرح ّ
 -5انظر املمتع �ص .688
 -6انظر الكتاب .434/4
املف�صل .139/4
 -7انظر �شرح ّ
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يب ��ق ما ي�شير �إلى �أ�صل الكلمة ،ف�إدغ ��ام النون في «�أنملة» في الميم ،ت�صير «�أ ّملة» ي�ؤ ّدي �إلى فقدان
الأ�صل ،هل هو «�أنملة» �أو «� ْأم ُملة»(((.

الف�صل الخام�س

مطلب :االن�سجام ال�صوتي في الكالم
ف ��ي ه ��ذا المو�ض ��وع نحت ��اج �أن نتع ��رف �إلى بع� ��ض الظواه ��ر ال�صوتي ��ة لمعرفة المق�ص ��ود منها،
فاالن�سج ��ام ال�صوتي في الكالم ي�ستعمل العديد م ��ن الظواهر ال�صوتية في �آن واحد ،مثل التنغيم،
والنب ��ر ،واللحن ،والمو�سيقى ،والمماثلة ،والمخالفة ال�صوتية ،والإدغام ،والتخل�ص من ال�ساكنين،
وطول ال�صوت ،وحذف او زيادة �صوت ،و�إبدال الأ�صوات وغير ذلك.
والتنغيم ،هو :عبارة عن تنويع الأداء للعبارة ح�سب المقام فيه(((.
فال َّن ْغ َم ��ةَ :ج ْر�س الكلمة ،وح�سن ال�صوت في القراءة وغيره ��ا((( ،وتقولَ :ت َن ّغم الإن�سان بالكالم(((.
ويقال :رجل َن ُغوم :ح�سن النغمة .والن ّغام :الكثير ال َّن ْغ َمة(((.
والنبر ،هو :و�ضوح ن�سبي ل�صوت �أو مقطع� ،إذا قورن ببق ّية الأ�صوات والمقاطع من الكالم(((.
والنب ��ر :يدل على الرف ��ع وال ُع ُل ّو ،ورجل َن ّبار :ف�صي ��ح جهير((( .وفي الل�سان :ف�صي ��ح الكالم ،و َن ّبار
بال ��كالم :ف�صي ��ح بليغ ،ورجل نبار� :ص ّي ��اح ،والنبر عند العرب :ارتفاع ال�ص ��وت .يقال :نبر الرجل
نبرة� ،إذا تكلم بكلمة فيها ُع ُل ّو ،ونبر ال ُم َغ ّني :رفع �صوته عن خف�ض .وكل �شيء ارتفع من �شيء :نبرة
النتباره(((.
واللحن ،هو :الغناء وترجيع ال�صوت والتطريب.
لحن ف ��ي قراءته اذا ط ّرب
يق ��ال :ف�ل�ان ال يعرف لحن هذا ال�شع ��ر� ،أي :ال يعرف كيف يغنيه ،وقد ّ
بها(((.
و«لح ��ن» في قراءته :ط ّرب فيها وغ ّرد ب�ألحان ،والأغني ��ة :و�ضع لها �صوتا مو�سي ِق ّيا منا�سبا تغ ّنى به
ّ
(((1
(مولد) .
 -1انظر املمتع �ص .711
 -2التجويد والأ�صوات �ص.82
 -3مقايي�س اللغة «نغم»  ،452/5ل�سان العرب «نغم» .590/12
 -4مقايي�س اللغة «نغم» 452/5
 -5الو�سيط «نغم» .937/2
 -6درا�سات يف علم الأ�صوات اللغو ّية �ص .183
 -7مقايي�س اللغة «نرب» .380/5
 -8ل�سان العرب «نرب» .189/5
 -9ل�سان العرب «حلن» .381/13
 -10الو�سيط «حلن» .820/2
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يوناني معرب ،يطلق على فنون العزف على �آالت الطرب .و(علم المو�سيقى):علم
والمو�سيقى :لفظ
ّ
(((
يبحث فيه عن �أ�صول النغم ،حيث ت�أتلف �أو تتنافر .
والمماثلة ،هي :ت�أ ّثرالأ�صوات اللغو ّية بع�ضها ببع�ض في المت�صل من الكالم� ،أوهي :تح ّول الأ�صوات
المتخالفة �إلى متماثلة� ،إ ّما تماثال جزئ ّيا �أو كل ّيا(((.
و(المثل) :كلمة ت�سوية ،يقال :هذا ِم ْثله َوم َثله ،كما يقال ِ�ش ْبهه َ
و�ش َبهه بمعنى ،والفرق بين المماثلة
والم�ساواة� :أن الم�ساواة تكون بين المختلفين في الجن�س والمتفقين فيه ،لأن الت�ساوي  -وهو التكاف�ؤ
في المقدار  -ال يزيد وال ينق�ص .و�أ ّما المماثلة فال تكون �إال في المتفقين (فيه) �أو (في الجن�س)،
ف ��اذا قيل :هو مثله  -على الإطالق  -فمعناه� :أنه ي�س ّد م�س� � ّده ،والمثل :ال�شبه((( .و(ماثل) ال�شيء:
�شابهه ،ويقال :ماثل فالنا بفالن� :ش َّبهه(((.
عك�سي
والمخالف ��ة :تعديل ال�صوت الموج ��ود في �سل�سلة الكالم بت�أثير �صوت مج ��اور ،ولكنه تعديل
ّ
ي�ؤ ّدي �إلى زيادة مدى الخالف بين ال�صوتين(((.
والخ�ل�اف :الم�ض ��ادة ،وق ��د خالف ��ه مخالفة وخالف ��ا((( .وتخالف ��ا :ت�ض ��ادا ..ويق ��ال :خالف بين
ال�شيئين(((.
وطول ال�صوت اللغوي ،هو :الزمن الذي ي�ستغرقه النطق بحرف من الحروف.
ويق ��در نط ��ق الحرف بمقدار م ��ن مائة في الثاني ��ة ف�صوت ( )dالإنجلي ��زى �إذا وق ��ع متطرفا ف�إ ّنه
ي�ستغرق زمنا يق ّدر بحوالي ( )0،05من الثانية .وي�ستغرق �صوق اللين المفتوح ( )Aحوالي ()0،48
من الثانية(((.
فالظواه ��ر ال�صوتي ��ة في اللغ ��ة العربية متن ّوعة ،وعندما ي� ��ؤ ّدي المتك ّلم حديثا ف�إ ّن ��ه يتك ّلم ب�سهولة
وان�سجام مع لغتة �أو لهجته ،فال يعوقه التفكير في كيف ّية نطق الكلمة ،و�إ ّنما يجري ذلك على ل�سانه
بطريق ��ة عفو ّية ،والمث ��ل الأجمل في الكالم هو :التجويد .وبين ابن الج ��زري� :أنّ التجويد هو حلية
الت�ل�اوة وزينة الق ��راءة ،وهو �إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبه ��ا ،ور ّد الحرف �إلى مخرجه
و�أ�صل ��ه ،و�إلحاق ��ه بنظيره وت�صحيح لفظه ،وتلطيف النطق به ،عل ��ى حال �صيغته ،وكما هيئته ،من
 -1الو�سيط «مو�سيقى» 891/2
 -2درا�سات يف علم الأ�صوات اللغو ّية �ص .193
 -3ل�سان العرب (مثل) .610/11
 -4الو�سيط (مثل) .853/2
 -5درا�سات يف علم الأ�صوات اللغو ّية �ص .203
 -6ل�سان العرب (خلف) .90/9
 -7الو�سيط (خلف) .251/1
 -8انظر التجويد والأ�صوات �ص .85
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تع�سف وال �إفراط وال تك ّلف(((.
غير �إ�سراف وال ّ
وال�ص ��وت الع ��ادي ال يمن ��ع الأداء الجيد ،ف�صاح ��ب الأداء ال�سليم تتل ّذذ الأ�سم ��اع بتالوته ،وتخ�شع
القلوب عند قراءته ،ولقد �أدرك ابن الجزري بع�ض �شيوخه ممن لم يكن لهم ح�سن �صوت وال معرفة
بالألح ��ان �إال �أ ّن ��ه كان جي ��د الأداء ،ق ّيما باللفظ ،ف ��كان �إذا قر�أ �أطرب ال�سام ��ع ،و�أخذ من القلوب
المجامع ،وكان الخلق يزدحمون عليه(((.
والأداء ،ق ��ادر على �إك�س ��اب اللفظ معاني متنوع ��ة تبعا للإعراب،ففى قول ��ه تعالى}:ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ{((( .يوج ��د �أكث ��ر م ��ن �إع ��راب و�سبب ��ه اخت�ل�اف الأداء في الق ��راءة ،فتعرب
}ﭓ{ :خب ��ر ًا لمبتد�أ محذوف ،و }ﭔ{ :نعتا �أو بدال �أو عطف بيان .كما تعرب }ﭓ{:
مبتد�أ« ،والكتاب» :خبر ًا .واي�ض ًا تعرب «ذلك» :مبتد�أ ،و«الكتاب» :نعتا ،وجملة }ﭕ ﭖﭗ ﭘ{ :خبر ًا.
ف ��الأداء الم َن ّغم يع ّبر ع ��ن عالقة الألفاظ ببع�ضه ��ا ،فيختلف الإعراب بح�س ��ب الأداء ،فمن �أعرب
«ذل ��ك» :خب ��را ،فهو يت�صور �أدا ِء غير�أداء من يعربها مبت ��د�أ ،و�أداء الأ ّول �أداء من ينطق بالخبر في
نغم ��ه هادئة مطمئنة� .أ ّما م ��ن يعربها مبتد�أ ف�إنه ي�ؤديها في نغ ّمه عالية وي� ��ؤ ّدي كلمة «الكتاب» في
�أداء هادىء �إذا �أعربها خبر ًا .ف�أ ّما �إذا كانت تابعا لـ «ذلك» فال يزال يم�ضي �أداءه �صاعد ًا م�صحوبا
بنبرة عالية على كلمة الكتاب ،ثم يهبط هذا الأداء عند الخبر وهو« :ال ريب فيه»(((.
والأ�ص ��وات تت�أث ��ر ببع�ضها البع�ض عند الدرج في الكالم� ،إال �أن الت�أ ّثر �أو المماثلة ال يكون في جميع
الأ�ص ��وات ،م ��ع بع�ضها البع� ��ض ،و�إذا حدث ت�أ ّث ��ر ما فلي�س م ��ن ال�ضروري �أن يحدث ف ��ي كل �أنواع
المماثل ��ة �أو الت�أ ّثر بنف�س الم�ست ��وى ،ففي الإدغام بدون غ ّنة تغنى النون ف ��ي( :الراء والالم) فناء
ً كام�ل�ا اذا ولياه ��ا� .أ ّم ��ا اذا جاورت النون �أ�ص ��وات الحلق ف�إ ّنه ��ا ال تت�أ ّثر بها ،بل يك ��ون الحكم �أن
القارىء يظهر نطق النون.
وق ��د ح ّذر اب ��ن الجزرى الق ّراء والمتكلمين م ��ن الوقوع في الأخطاء ال�صوتي ��ة للألفاظ المتداولة،
فيقول«:و�أ ّم ��ا الأل ��ف فال�صحيح �أ ّنها ال تو�صف بترقق وال تفخم ،ب ��ل بح�سب ما يتق ّدمها ف�إنها تتبعه
ترقيق ��ا وتفخيم ��ا ،وما وقع في كالم بع�ض �أئمتن ��ا من �إطالق ترقيقها ف�إ ّنما يري ��دون التحذير م ّما
يفعل ��ه بع� ��ض العجم من المبالغة في لفظها �إلى �أن ي�ص ّيروها كال ��واو �أو يريدون التنبيه على ما هي
مرققة فيه ،و�أما ن�ص بع�ض المت�أخرين على ترقيقهابعد الحروف المفخمة ،فهو �شيء َوهَ م فيه ولم
ي�سبقه �إليه �أحد»(((.
 -1انظر الن�شر .212/1
 -2انظر الن�شر .212/1
� -3سورة البقرة �آية .2،1
 -4انظر الإعراب� ،ص .64
 -5انظر الن�شر .215/1
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فعن ��د ال ��كالم تظهر على ل�سان المتك ّل ��م العديد من الت�أ ّثرات بالأ�صوات المتج ��اورة و�إن لم تق ّرها
القاعدة� ،إال �أنّ القارىء يجدر به �إن يلتزم ب�أ�س�س القواعد ال�صوتية.
ولتحقي ��ق االن�سجام ال�صوت ��ي في الألفاظ والعب ��ارات يتجه المتكلم �أو القارىء ال ��ى تي�سير النطق
باالقت�ص ��اد في المجهود الع�ضلي عندما تتحرك ع�ضالت جهاز النطق .وخير مثال «تاء» االفتعال،
فالت ��اء �ص ��وت مهمو�س ،ف�إذا �صغنا عل ��ى «افتعل» من ظلم ،ف�إن ال�صيغة ه ��ي «اظتلم» ،والظاء هنا
�ص ��وت مطبق مجه ��ور م�ستعل ،والتاء اليوج ��د فيها هذه ال�صفات ،فالخروج م ��ن ال�صوت المجهور
المطب ��ق الم�ستعل �إل ��ى �صوت م�ستفل مهمو�س غير مطب ��ق ي�ؤ ّدي �إلى الثقل في نط ��ق الكلمة العامة
وال�ص ��وت المهمو�س ،مم ��ا يدفع القارىء الى اللجوء �إلى �أقرب �ص ��وت ينا�سب «التاء» من مخرجها
وهو «الطاء» وينا�سب «الظاء» في �أنه مجهور ومطبق وم�ستعل ،فيقت�صد المتكلم بالمجهود الع�ضلي
وين�سجم ال�صوت الأ ّول مع ال�صوت الثانى وتنطق الكلمة «اظطلم» بالطاء ،وهذا ما ي�س ّمى بالمماثلة
التق ّدم ّية ،وهي �أن يت�أ ّثر ال�صوت الثاني بالأ ّول ،ويمكن �أن تكون المماثلة بت�أ ّثر ال�صوت الأ ّول بالثاني
وه ��ذا م ��ا ي�س ّمى بالمماثل ��ة الرجع ّية .مث ��ل قوله تعال ��ى} :ﮕ ﮖ ﮗ{((( .والأ�ص ��ل «مذتكر»
فاجتم ��ع �صوتان متج ��اوران ،الأول منهما مجهور والثاني مهمو�س ،فت�أث ��ر الثاني بالأ ّول وانقلب �إلى
مي
�ص ��وت مجهور ،فاجتمع �صوتان مجهوران ،ف�أ�صبح ��ت «اذدكر» حين جهر بالتاء .وهذا ت�أ ّثر تق ّد ّ
لأن الثاني ت�أ ّثر بالأ ّول ،ويمكن �أن تقلب «الذال» «داال» �سعيا للإن�سجام ال�صوتىي والمماثلة والفناء
الكامل ،فت�صبح «م ّدكر».
وف ��ي الكالم العديد من هذه الأمثلة ،فتقول :ا ّذكر ،ا ّدعى .ازداد :ا ّزاد .ا�ضطرب :ا�ضرب .ازدجر:
ا ّزجر ،وغير ذلك.
ولتحقيق االن�سجام ال�صوتي في الكالم يحر�ص المتك ّلم على نبر مقاطع الألفاظ �صحيحة ،و�إال ع ّد
المتكل ��م ال يعرف اللغة ال�صحيحة ،بل �أن من �أ�سباب اختالف اللهجات نبر مقطع ال ينبر في لهجة
�أخ ��رى ،بل ينبر غيره ،والعامي ال يعرف المقاطع �أو النب ��ر ،ولكنه ينطق الألفاظ ب�سهولة وان�سجام
واتقان دقيق للهجته دون �أن يخطىء �أو يتلعثم ،وهو الذي ي�س ّمى بال�سليقة اللغو ّية.
ولمعرفة النبر ي�ستدعي درا�سة الوحدات ال�صوتية الب�سيطة التي ركبت منها الكلمة وهذه الوحدات
ال�صوتي ��ة الب�سيطة ال يمكن تجزئتها ،وهي المعروفة بالمقط ��ع ال�صوتي ،وهو الدفعة الهوائية التي
ت�ضم وحدة �صوت ّية ب�سيطة ال يمكن تجزئتها الى �أقل منها لب�ساطتها(((.
وبالنظر الى المقاطع العرب ّية تب ّين �أن ن�سج الكلمة العربية تتكون من �ستة مقاطع ،هي:
� -1صوت �ساكن � +صوت لين ق�صير.
� -1سورة القمر �آية 15و.17
 -2انظر التجويد والأ�صوات �ص .27
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� -2صوت �ساكن � +صوت لين طويل.
� -3صوت �ساكن � +صوت لين ق�صير � +صوت �ساكن.
� -4صوت �ساكن �+صوت لين طويل � +صوت �ساكن.
� -5صوت �ساكن � +صوت لين ق�صير � +صوتان �ساكنان(((.
� -6صوت �ساكن � +صوت لين طويل � +ساكنان(((.
«ب» حيث تتوال ��ى فيه ثالثة مقاطع م ��ن نوع واحد،
فالفع ��ل الما�ض ��ي « َذهَ � َ�ب» مقاطع ��ه « َذ» «هَ � �ـ» َ
والمقاط ��ع الثالثة «�صوت �ساكن � +ص ��وت لين ق�صير» �أما م�ضارعه « َي ْك ُت � ُ�ب» فمقاطعه « َي ْك» و «تُ »
و«ب» فيتك� � ّون م ��ن مقطع «�صوت �ساكن � +ص ��وت لين ق�صير � +صوت �ساك ��ن» �أي :النوع الثالث من
ُ
«ب» من النوع الأ ّول�« :صوت �ساكن � +صوت لين ق�صير».
المقاطع ،ومقطع «تُ » و ُ
�أما كلمة « َن ْ�س َتعينْ » ف�إن مقاطعها « َن ْ�س» و «تَ » و «عين» والمقطع الأ ّول « َن ْ�س» من النوع الثالث «�صوت
�ساك ��ن � +ص ��وت لين ق�صير � +ص ��وت �ساكن» والمقطع الثاني «تَ » من الن ��وع الأول «�صوت �ساكن +
�ص ��وت لين ق�صي ��ر» �أ ّما المقطع الثالث «عينْ » من النوع الرابع «�ص ��وت �ساكن � +صوت لين طويل +
�صوت �ساكن».
�أ ّما النوع الخام�س من المقاطع «�صوت �ساكن � +صوت لين ق�صير � +صوتان �ساكنان» يم ّثله المقطع
«ق� � ّر » م ��ن « ُم ْ�س َت َق� � ّر» عندما تقف عليه ،وه ��ذا المقطع يت�ألف من� :صوت �ساك ��ن ثم فتح �صوت لين
ق�صي ��ر ويليه �ص ��وت الراء الم�ش ��دد  -ويتكون من �صوتي ��ن �ساكنين -مالحظا الوق ��وف على الر�أء
وتك ّررها.
اما النوع ال�ساد�س من المقاطع ف�إ ّنه نادر في النثر وال يوجد في ال�شعر ويكون عند الوقف عليه ،مثل
كلم ��ةّ :
«�ضال» ف�إنّ مجموع �أ�ص ��وات الكلمة م�ؤتلفة بمقطع واحد «�صوت �ساكن � +صوت لين طويل +
�ساكنان».
وعن ��د الكالم ال تكون جميع المقاط ��ع على درجة واحدة من الو�ض ��وح ،وتختلف درجة الو�ضوح من
مقط ��ع الى �آخ ��ر ،وهو الذي ن�س ّمي ��ه بالنبر ،وهو« :و�ضوح ن�سب � ّ�ي ل�صوت �أو مقط ��ع �إذا قورن ببق ّية
الأ�صوات والمقاطع من الكالم»(((.
واذا كان النبر في مقطع ما ،فهو �أو�ضح في ال�سمع من مقطع مجاور له ،مما ي�ؤ ّدي الى نغمة خا�صة
 -1انظر الأ�صوت اللغو ّيه�،ص .163
 -2انظر درا�سات يف علم الأ�صوات� ،ص 176
 -3مناهج البحث يف اللغة� ،ص .160
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بارزة له فيت�ش ّكل في الكلمة الواحدة �أكثر من نوع في م�ستوى الأداء الع�ضلى ،من �أع�ضاء النطق(((،
فيحدث بما ي�شبه المو�سيقى لتن ّوع �ش ّدة ال�صوت من مقطع الى �آخر.
ونط ��ق اللغ ��ة ال يكون �صحيح ��ا �إال �إذا روعي في ��ه مو�ضع النب ��ر ،وتختلف اللغات ف ��ي مو�ضع النبر،
فالفرن�سي ��ون ُيخْ ِ�ضعون النبر لنظام �صوتي ،ووفق نظام وع ��ادات يلحظونها بال�ضغط على المقطع
الأخير من الكلمة ،بينما اللغة الإنجليز ّية ال تتّبع نظاما معينا في النبر.
�أ ّم ��ا ف ��ي اللغة العرب ّية ف�إنّ النب ��ر يقع على المقطع �ضمن نظام اف�ضل ّي ��ة النبر على المقاطع ،ولهذا
نجد االرتكاز مرة على المقطع الأ ّول ،وثانية على المقطع الثاني ،و�أخرى على المقطع الأخير.
فالنب ��ر ف ��ي الكلمة العربية يقع على المقطع الأخير في حالة الوقف اذا كان�« :صوت �ساكن � +صوت
لي ��ن طويل � +صوت �ساك ��ن» وهو المقطع الرابع ،مثل« :ن�ستعين» ف� ��إن االرتكاز يكون على« :عين» �أو
اذا كان المقطع�« :صوت �ساكن � +صوت لين ق�صير � +صوتان �ساكنان» وهو المقطع الخام�س ،مثل:
«الم�ستق ّر» فنجد ال�ضغط على «ق ّر».
ويكون النبر على المقطع الأول� ،إذا توالى ثالثة مقاطع من النوع الأول�« :صوت �ساكن  +لين ق�صير»
مث ��لَ :كت ََبَ ،ذهَ َب .ف�إ ّنه ينبر المقط ��ع الأ ّول من الفعل « ك» و«ذ» ،كما ينبر المقطع الأ ّول �أي�ض ًا �إذا
«ح َر َك ٌةَ ،ع َر َب ٌةِ ،ع َن َب ٌة» ,ثالث مقاطع من النوع الأ ّول
لح ��ق مقطع مغاير لهذه المقاطع الثالث .ففيَ :
«�صوت �ساكن  +لين ق�صير» ثم مقطع من النوع الثالث�« :صوت �ساكن  +لين ق�صير� +صوت �ساكن».
�أو تق� � ّدم ه ��ذا المقطع على المقاطع الثالث ،مثلِ « :ا ْج َت َم� � َعِ ،ا ْن َك َ�س َر» ف�إ ّنه يقع االرتكاز على المقطع
الأ ّول لأ ّنه يواليه ثالث مقاطع متماثلة
ويق ��ع النبر على المقطع الأول في الم�صادر والأ�سم ��اء� ،إذا تك ّونت من ثالثة مقاطع ،الأول والثاني
م ��ن الن ��وع الأ ّول «�صوت �ساكن � +صوت لين ق�صير» والثالث من النوع الثالث «�صوت �ساكن � +صوت
لين ق�صير � +صوت �ساكن» مثل « َل ِع ٌبَ ،ف ِر ٌحِ ،ع َن ٌبَ ،ب َل ٌح»(((.
وغي ��ر هذا الن�سيج من التركيب للمقاطع ف�إ ّنه يكون على المقطع الذي قبل الأخير ،مثلِ « :ا ْ�س َت ْفهِ ْم»
عن ��د الوقوف عليها فيقع االرت ��كاز على مقطع « ِت ْف» وهو «�صوت �ساكن � +صوت لين ق�صير � +صوت
�ساك ��ن»((( ،ومثل ��ه « ُي ْذ ِه ْب ُكم» على المقط ��ع «هَ ْب» و�أي�ض ��ا « َتق ِْر ْ�ض ُهم» على المقط ��ع « َر ْ�ض» و�أي�ضا
«ينادي» ف�إن ال�ضغط يكون على المقطع «نا».
كما يكون النبر على المقطع الذي قبل الأخير فيما هو مثل «قات ََل» و« َي ْكت ُُب» لأن المقطع الذي �سبقه
-1حيث تن�شط �أع�ضاء النطق يف حركتها و�أداء وظائفها ن�شاطا فوق العادة مع املقطع ملنبور .انظر درا�سات يف علم الأ�صوات،
�ص 173و ما بعدها.
 -2انظر التجويد والأ�صوات �ص  75وما بعدها .وقارن مع الأ�صوات اللغو ّية �ص  163وما بعدها.
 -3انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص  172ودرا�سات يف علم الأ�صوات اللغو ّية �ص .189
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لي�س من نوعه -فهو من النوع الأول.(((-
واذا تع� � ّددت المقاط ��ع ،فكانت خم�سا �أو �ستا ،ف� ��إنّ المقاطع التي بي ��ن الأ ّول والأخير �إذا كانت من
ذاك َر ُتهُ،
حا�ض َن َتهُِ ،
الن ��وع الأ ّول «�ص ��وت �ساكن � +صوت لين ق�صير» ف�إنّ النبر يقع عل ��ى الأ ّول ،مثلِ :
ذاك َر ُت ُهما(((.
نا�ص َي ُت ُهما ،قا ِب َل ُت ُهماِ ،
حا�ض َن َت ُهماِ ،
نا�ص َي ُتهُِ ،
ِ
وتغيير نبر مقطع الكلمة �إلى مقطع �آخر في اللغة العربية ال ي�ؤ ّدي �إلى اختالف داللة الألفاظ(((.
ولك ��ن ف ��ي اللغة الإنكليزي ��ة فالنبر له �أه ّمية ف ��ي تعيين معنى الكلم ��ة ،فكثير من الكلم ��ات تت�شابه
ب ��ه �صوتي ��ا ،وال تختل ��ف اال في موقع النب ��ر ،ولذا يق ��وم النبر بالتميي ��ز بين معان ��ي الكلمات مثل:
« »ncreaseوتنط ��ق بنبر المقط ��ع الثاني « »creaومعناها الفعل «ينم ��و» .واذا نبر المقطع الأ ّول
« »inفيكون معناها الم�صدر «النمو»(((.
والظاه ��ر �أن تغيي ��ر االرتكاز ف ��ي اللغة العربية من مقطع �إلى �آخر ،من الممك ��ن �أن ي�ؤ ّدي الى تغيير
مدل ��ول الكلم ��ات ،ومعرفة م�صدرها ،مثل «� ِأجدُ» م�ضارع « َو َج َد» ويق ��ع النبر على المقطع الأ ّول «�أ».
وكلمة «�أَ ِج ُّد» م�ضارع «ج ّد» الم�ض ّعف ،ويقع النبر على المقطع الأخير «د».
فالمقطع هو عن�صر �أ�سا�س في مفهوم الكلمة ،والنحو التحليلي يهتم كثيرا بالمقطع الأخير للكلمة،
ف� ��إذا كان مقطع ��ا مغلقا ،مثلُ « :ت ْب»  -وهو� :صوت �ساكن  +لين ق�صير � +صوت �ساكن  -من قولك:
لم يكت ُْب ،وال�صوت ال�ساكن الأخير في الكلمة �أ�صلي ،بينما نجد �أنّ المقطع «ب»  -ويلفظ ُبنْ  -في
كلمة «كتاب»  -وهو �أي�ضا� :صوت �ساكن  +لين ق�صير � +صوت �ساكن  -فيه �صوت النون لي�س �أ�صليا
في الكلمة ،و�إ ّنما من اللواحق ال�صوتية وي�ؤ ّدي الى التمييز في نوع الكلمة.
ام ��ا زي ��ادة نبر مقط ��ع كلمة معينة من الجملة ،ف�إن ل ��ه �أه ّم ّية دقيقة في معرف ��ة داللة الغر�ض التي
�ألقي ��ت م ��ن اجله الجملة ،ف�إذا قال �إن�سان« :هل ح�ضر �أخوك �أم� ��س» ف�إن كان اال�ستفهام يدور حول
الفعل ،زيد في نبر مقطعة البارز ،فيزيد على المقطع َ«ح» ال�ضغط فيظهر انه يطلب معرفة الح�ضور
 -1انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص .172
 -2انظر درا�سات يف علم الأ�صوات �ص.191
 -3هذا ما يراه الدكتور ابراهيم �أني�س .انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص .174
-4انظر درا�سات يف علم الأ�صوات� ،ص  .187وهذه بع�ض الكلمات االجنليز ّية ،مرة تكون ا�سما و�أخرى فعال ،والفي�صل بينهما
االرتكاز فقط :
املعنى
فعل
مو�ضع النرب
املعنى
مو�ضع النرب ا�سم
contract
املقطع الثاين
عقد
املقطع الأ ّول contract
يتقاقد
interest
املقطع الثاين
هتمام
interest
املقطع الأ ّول
يثري اهتمام
contrast
التناق�ض	 املقطع الثاين
املقطع الأ ّول contrast
يتناق�ض
import
ا�سترياد املقطع الثانى
import
املقطع الأ ّول
�ستورد
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م ��ن عدمه ،ف� ��إذا كان الم�ستفهم طالبا معرفة مجيء ال�شخ�ص ،زاد ف ��ي االرتكاز على مقطع «خو»
م ��ن كلمة «�أخوك» فتبين الم�س�ؤول �أنّ ال�سائل يطلب معرفة مج ��يء ال�شخ�ص المعين �أو غيره ،ف�إذا
كان ّ
ال�شك في زمن الح�ضور ،زاد االرتكاز على مقطع �أم�س المنبور ،ليتبين ال�سامع �أنّ ال�س�ؤال يدور
حول الزمن.
والمقط ��ع العرب ��ي غير م�ستق ��ر النبر في الأفع ��ال ،ويت�أ ّثر بالعوام ��ل الداخلة علي ��ه ،فيتغ ّير موطن
االرتكاز في الفعل العربي تبعا للتطور الذي يحدث له.
فكلمة « َفهِ َم» يقع ال�ضغط على المقطع َ
«ف» اذ �أنّ جميع مقاطع الكلمة من نوع واحد «�صوت �ساكن
� +صوت لين ق�صير» .و�إذا نطق العربي الفعل الم�ضارع من «فهم» فيقولَ « :ي ْف َه ُم» فينبر المقطع «هـَ»
و�سب ��ب ه ��ذا التغيير في االرتكاز اال�شتقاق الذي �أدخل على الكلم ��ة �صوتا جديدا فت�أ ّثرت المقاطع،
ف�ضم المقطع َ
«ف» �إلى ال�صوت الجديد «ي» ك ّونا مقطعا موحدا وانتقل النبر �إلى مقطع �آخر.
ّ
ويت�أ ّثر الفعل الم�ضارع ب�أدوات الجزم ،فيتغير �إعرابه والإرتكاز على مقاطعه ،فدخول حرف الجزم
عل ��ى الفع ��ل الم�ضارع في مثل «لم يفه � ْ�م» يح ّول الإرتكاز م ��ن المقطع «ه� �ـَ» -لأن الكلمة كانت في
ف�ضم �إلى
ال�سابق «يفهم» بالرفع� -إلى المقطع « َي ْف» بعد �أن تغ ّير نطق المقطع ُ«م» �إلى �ساكن فقطّ ،
المقطع الذي كان ينبر «هَ ـ» فك ّونا مقطعا واحدا ،هو« :هَ ْم» وبذلك ينتقل النبر من المقطع ال�سابق
«هَ ـ» �إلى المقطع الأ ّول « َي ْف» �إذ �أ�صبح الفعل « َي ْف َه ْم» ين�سج من مقطعين بعد �أن كان ثالثة مقاطع.
وات�ص ��ال الأفع ��ال باللواحق قد ي� ��ؤ ّدي �إلى تغيير النبر م ��ن مقطع �إلى اخر ،ف� ��إذا �أ�سند �إلى �ضمير
رف ��ع متح ��رك ف�إ ّنه يت�أ ّثر في ن�س ��ج مقاطعه ،فيتغ ّير مع ��ه الإرتكاز على المقطع قب ��ل الإ�سناد ،ففي
« َفهِ َم» عند ات�صالها ب�ضمير رفع متحرك ،نحوَ « :فهِ ْمناَ ،فهِ ْمتُ »يتغير الإرتكاز من المقطع َ
«ف» �إلى
المقطع الثاني ِ«ه ْم» حيث �أ ّثر المقطع «نا» و «تُ » في تغ ّير ن�سج المقاطع ف�أ�سكنت الميم ،و�أ�صبحت
تابع ��ة للمقط ��ع ال�سابق لها ،بعد �أن كان ��ت مقطعا كامال ،فن�سج المقطع «هَ � �ـ» و َ«م» مقطعا جديدا.
وتغ ّير النبر من المقطع الأ ّول َ
«ف» �إلى المقطع الثاني ِ«ه ْم».
ونالح ��ظ �أنّ الفعل �إذا ات�صل ب�أل ��ف الإثنين �أو واو الجماعة ،نحوَ « :فهِ ماَ ،فهِ موا» فال يت�أ ّثر المقطع
الأ ّول بالتخ ّلي عن الإرتكاز ،لأنّ �ألف الإثنين وواو الجماعة لم ُت َ�ؤ ّثرا على المقطع الأخير ،بل ن�سجت
كل واح ��دة مع ��ه مقطعا ،فبدل �أن كان المقطع الأخير «�صوت �ساك ��ن � +صوت لين ق�صير» تغ ّير �إلى
«�ص ��وت �ساكن � +صوت لين طويل» وهذا ال يغ ّير الإرتكاز ال�صوتي .والفرق فقط في كم ّية نطق زمن
�صوت اللين ،حيث ُم ّد بعد �أن كان مك�سورا �أو مفتوحا �أو م�ضموما.
والكلمة العربية ال تتحمل تغييرا في ن�سج المقطع دون �أن يت�أ ّثر المعنى ،ف�إنّ تكرير ال�صوت ال�ساكن،
�أو م� � ّد �صوت اللي ��ن �أو العك�س في المقطع ي�ؤ ّدي ال ��ى داللة جديدة للكلم ��ة ،نحوَ «:فهِ َم» ف�إذا مطلنا
«فاهم» وكذا �إذا ك ّررنا �صوتا �ساكنا ،نحوَ « :ف ْه ٌم»
�ص ��وت اللين الق�صير في المقطع الأ ّول �أ�صبح ��ت ِ
« َف َّه َم» وبالتالي يتغ ّير الإرتكاز ال�صوتي في المقاطع.
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والإرت ��كاز ال�صوتي �أو ال�ضغ ��ط على مقاطع دون مقاطع من العوامل الم�ساعدة على ظهور اللهجات
العربي ��ة ،وقد الح ��ظ الدكتور �إبراهيم �أني� ��س(((� :أن القاهريين ومعظم �س ��كان الوجه البحري في
«ع َم َل ُهم»
«ب»  -وفي كلم ��ة َ
م�ص ��ر ينب ��رون ما قب ��ل المقطع الأخي ��ر في كلمة «ر ّبن ��ا» � -أي :مقط ��ع َ
«رب» فينطقون الكلمة «ر ْبنا» وعلى المقطع
ي�ضغط ��ون على « َع »� .أ ّما �أه ��ل ال�صعيد في�ضغطون على ْ
«ع َم َلهم» .وهذا مما ي�ؤ ّدي �إلى اختالف اللهجات.
َ«م» في َ
وتح ّدث المحدثون عن نوع مع ّين من �أنواع تغ ّير داللة االلفاظ والمعروف باللحن ،فبع�ضهم �سماه بـ
«الفونيم ��ات»((( �أو التنغيم .و�آخ ��رون بـ«مو�سيقى الكالم»((( .فالكلمة تنطق بلحن مع ّين فيكون لها
دالل ��ة ،وتنطق ثانية بلحن �آخر ،فيكون له ��ا داللة مختلفة عن الأولى ،وعرفت اللغة ال�صينية وبع�ض
لغ ��ات و�سط افريقيا بهذا الن ��وع ،ففي اللغة ال�صينية كلمة «فان» ُت� ��ؤَ ّدي �ستة معان ال عالقة بينها،
هي« :النوم،وال�شجاعة ،والواج ��ب والم�سحوق ،ويحرق ،ويق�سم :ولي�س هناك من فرق �سوى النغمة
المو�سيق ّية في كل حالة»(((.
واللغ ��ة الإ�ستوائي ��ة « »Estonianتتخ ��ذ مدة ا�ستمرار ط ��ول ال�صوت و�سيلة مم ّي ��زة بين المعاني،
فال�ص ��وت ال�صائ ��ت  -اللين  -ي�أتي «ق�صيرا» و «طويال» و«بالغ الطول» ففي كلمة «� »sadaإذا كان
�ص ��وت اللي ��ن الأ ّول « »aق�صير ًا فيكون معناه ��ا« :مائة» و�إذا كان طوي�ل�ا « »saadaفهي فعل �أمر
بمعنى �أر�سل ،و�إذا كان بالغ الطول « »saadaفتكون م�صدر ًا بمعنى :الح�صول على� ،أو ال�سماح(((.
والإ�شتق ��اق في اللغة يقوم على ع ّدة عوامل ،منها :توظيف ط ��ول ال�صوت اللغوي في داللة المعاني.
�إذ تختل ��ف فيه ��ا معاني الألفاظ تبع ًا لطول �صوت اللين ،فكلنة َ
«ط� � َر َد» تت�أ ّلف من ثالثة مقاطع ،ك ّل
مقطع عبارة عن�« :صوت �ساكن � +صوت لين ق�صير» -وهو هنا فتح�.(((-أ ّما �إذا زدنا في نطق �صوت
اللي ��ن الق�صير «الفرن�سي» في الك ّم ّيةالزمن ّية ،تو ّل ��د عنه تو ّلد عنه �صوت لين طويل « »Aوهونف�س
ال�صوت الأ ّول� ،إال �أنّ الفرق في م ّدة الزمن التي ي�ستغرقها ال�صوت ،ف�إذا قلنا «طارد» بعد م ّد الفتح
اختل ��ف المعنى الثاني ع ��ن الأ ّول ،ولو جاز لنا �أن نكتب الأحرف العرب ّية بالالتين ّية((( لكتبت «طرد»
و«طارد» )tarada( :وكذلك «رام» و«رمى» فتكتبان «.»rama
 -1انظر الأ�صوات اللغو ّية� ،ص .173
 -2انظر علم اللغة د .ال�سعران� ،ص .198
 -3انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص  .175علم اللغة العام  -الأ�صوات � -ص .163
 -4انظر اال�صوات اللغوية �ص  .175التجويد والأ�صوات � ،ص .75علم اللغة �ص 198
 -5انظر علم اللغة� ،ص 198
�ضم �أو ك�سر
اللني
�صوت
 -6ومن املمكن �أن يكون
ّ
-7اعترب كتابة العربية بالأحرف الالتين ّية خروجا عن الأ�صول العرب ّية والقواعد والإمالء ،ويجب املحافظة على احلرف العربي
لأ�سباب عديدة .لي�س هذا مكان بيانها.
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وه ��ذا قيا� ��س مطرد في اللغة العربية ،فزيادة �صوت �ساكن او م� � ّد �صوت اللين �أو زيادة �صوت اللين
ف�إ ّن ��ه يح ��دث اختالفا في المعنى ،فزي ��ادة التركيز على �صوت اللين ومده ي� ��ؤ ّدي بلحن يختلف عن
الأ ّول ،و�إنْ ك ّن ��ا في اللغة العربية نر�سم اللين الطويل مع بناء الكلمة وال نر�سم اللين الق�صير معها،
�إال �أنّ اللغات الأوروبية ال تم ّيز بين اللين الطويل والق�صير ،وتر�سمها مع بناء الكلمة.
فالفرق بين �أداء الأ�صوات في اللغة العربية يختلف اختالفا كبيرا في التنغيم �أو اللحن ،فاال�شتقاق
هنا لون من اللحن يتغير معه المعنى.
وم ��ن مم ّيزات اللغة العربية قرب �أ�صوات الع ّلة من �أ�صوات اللين ،ف�أ�صوات الع ّلة تقلب �إلى �أ�صوات
لي ��ن طويل ��ة فكلمة «�سام» غير «�سما» ،الأول ��ى �صوت العلة و�سط الكلمة ،والثاني ��ة في نهاية الكلمة،
وف ��ي الكتابة الأوروبية تكتبان « »samaوبفعل تنغي ��م الألفاظ ولحنها ت�ؤ ّدى كل واحدة مختلفة عن
الأخ ��رى ،فنم� � ّد في الأولى المقطع الأول «�س ��ا» ونم ّد في الثانية المقطع الثان ��ي «ما» مما ي�ؤدي �إلى
اختالف المعاني للألفاظ والأمثلة على ذلك كثيرة.
و�ص ��وت التنغيم يميز بين المفرد والمث ّن ��ى ،فقول القائل« :قال» يعنى �إن�سان واحد،ف�إذا قال« :قاال»
يعنى اثنين ،والفرق -في الفتح -في المدة الزمنية ل�صوت اللين مما �أ ّدى �إلى المفرد �أو �إلى الإثنين.
«ي�ضرب » و «ي�ضربون» فتنغيم عالمة الإعراب تختلف
ويم ّي ��ز التنغيم بين المف ��رد والجمع ،فنقول:
ُ
ع ��ن نغم ��ة واو الجماعة في كم ّي ��ة الزمن الذي ي�ستغرق ��ه �صوت اللين في كل م ��ن الكلمتين ،فطول
ال�صوت له ت�أثير كبير في داللة الألفاظ.
ه ��ذا نوع من التنغيم في مقطع الكلمة� ،أ ّما تنغي ��م الكلمة بالن�سبة للجملة ف�إن لها تاثيرا في مفهوم
الجمل ��ة ،فجملة« :هل ح�ضر الأ�ست ��اذ �أم�س؟» ا�ستفهامية ،ولكن الم�ستفهم عن ماذا يريد �أن يثبت،
ع ��ن الفع ��ل �أو الفاعل �أو الزمن .فلع ّل ال�سائل يريد �أن يت�أ ّكد �أنّ الح�ضور فعال ح�صل ،لأ ّنه كان يعلم
�سابق ��ا �أنّ الح�ض ��ور �إلى المدر�سة قد ال يح ��دث ،ومن الممكن �أن يكون هناك فع ��ل �آخر ،فاذا كان
المهم في «ح�ضر» ون ّغمة ،و�إذا كان ال�سائل يريد �أن
ال�سائ ��ل طالب ��ا ت�أكيد الفعل زاد من نبر المقطع ّ
يت�أ ّكد �أن الأ�ستاذ بنف�سه ح�ضر ال غيره و�أ ّنه كان ّ
ي�شك في ح�ضور الأ�ستاذ زاد في نبر المقطع الها ّم
ف ��ي كلمة الأ�ستاذ �أ ّما اذا كان ال�سائل مت�أ ّك ��دا �أنّ الح�ضور ح�صل من الأ�ستاذ ،لك ّنه يريد �أن يعرف
زمن الح�ضور زاد في نبر المقطع الها ّم في كلمة «�أم�س».
المهم يبرز في الجملة المعنى الخا�ص المطلوب،
فتمييز كلمة معينة في الجملة بزيادة نبر مقطعها ّ
فالإيق ��اع الذي �س ��ار عليه المتكلم �أوحى لل�سام ��ع بالمطلوب ،فيربط ال�سامع بي ��ن مو�سيقى الكالم
والمعنى الخا�ص المطلوب ،ويدرك �أهم ّية الكلمة في الجملة.
والجمل ��ة العرب ّية جميلة النغمة لطيفة الإيقاع ،ي�ستطيع المتك ّلم �أن يخبر و�أن ي�أمر و�أن ي�ستفهم و�أن
ي�سخ ��ر �أو ي�سته ��زىء و�أن ي�ستغ ��رب وغير ذلك ،في جملة واحدة ،والمعيار ف ��ي معرفة الغر�ض التي
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قيلت لأجله الجملة هو التنغيم �أو اللحن.
فف ��ي جملة «ح�ضر الأ�ستاذ» يتح ّدد معنى الجملة الخا� ��ص بح�سب النغمة التي ت�صدر عن المتك ّلم،
تكون �إخبارا عن ح�ضور الأ�ستاذ� ،أو ا�ستفهاما عن ح�ضوره�،أو ده�شة وا�ستغرابا لح�ضوره� ،أو �سخرية
وا�ستهزاء ،وهذه الدالالت المعنوية تظهر في الإيقاع ا�أو النغمة التي ت�ؤدى فيها الجملة ،وقد ت�ساعد
ق�سم ��ات الوجه ،وارتجاف ع�ضالته ب�ش ��كل معين ،وحركات اليدين والجبين على نوع الجملة وداللة
الجملة ،ويك ��ون اعتماد ال�سامع على التنغيم لفهم الن�ص ،ي�ساعده على ذلك المقام و�سياق الكالم
وما عنده من معلومات معروفة �سابقا عن الن�ص.
تعجب حتى
والجملة تنطلق بتنغيم معين وي�ستطيع ال�سامع �أن يعرف �أنّ ما �سمعه �س�ؤال �أو �إخبار �أو ّ
ل ��و ل ��م يفهم بال�ضبط محتوى ما �سمع ،فم ��ن التنغيم يعرف �أن الجملة الت ��ي �سمعها كانت �س�ؤاال �أو
�إخبارا �أو تعجبا(((.
وللنغمة �أربعة م�ستويات ي�ستعملها المتكلم عند الحديث ،وهي على الوجه التالي:
-1النغمة المنخف�ضة :وهي ما تختم به الجملة الإخبار ّية والجملة الإ�ستفهام ّية وهي �أدنى النغمات،
وت�صاحب عادة فا�صال  -وهو الذي يف�صل بين مجموعة �صوت ّية و�أخرى  -هابطا ،وهو ي�أتي في
نهاي ��ة القول داال على انتهاء الجمل ��ة �أو الوقف على الكلمة ،في�شع ��ر ال�سامع بانتهاء المجموعة
ال�صوتية.
-2النغم ��ة العاد ّي ��ة :وهي التي نبد�أ به ��ا الكالم ،والتي ي�ستم� � ّر على م�ستواها ال ��كالم العادي غير
االنفعالي ،والنغمة العاد ّية �أعلى من النغمة ّ
المفخمة و�أدنى من النغمة العالية.
-3النغم ��ة العالي ��ة :وهي التي ت�أتي قب ��ل نهاية الكالم متبوع ��ة بالنغمة المنخف�ض ��ة �أو نغمة عالية
مثلها ،وت�صاحب النبرة الرئي�سة في الجملة.
 -4النغمة فوق العالية :وهي التي ت�أتي مع الإنفعال �أو التعجب �أو الأمر وغير ذلك(((.
وه ��ذا التق�سيم يب ّي ��ن م�ستويات �سياق النغمات في الجملة ،ولهذا عندم ��ا يلقي المذيع الأخبار وهو
م�ستر�س ��ل ويقطع المخرج الحديث ي�شعر الم�ستمع �أنّ الجملة انقطعت فج�أة دون رعاية من المذيع
ب�إنه ��اء كالم ��ه ،ويفهم م ��ن �سياق النغمات �أنّ الخب ��ر �أو الكالم لم ينته و�إ ّنم ��ا ّ
تدخل عن�صر جديد
وقطع ال ��كالم .فالمذيع والمحا�ضر والخطيب وغيرهم ي�ستعملون عن ��د نهاية الفوا�صل �أو ال�سكوت
نغمة منخف�ضة ت�شعر بنهاية الجملة �أو بنهاية الحديث.

 -1الأ�صوات اللغو ّية د .اخلويل� ،ص .170
 -2انظر اال�صوات اللغوية د .اخلوىل �ص .170 -169
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الخا ِت َمة

اللغوى �أن يفتخر
بع ��د هذه الرحلة م ��ع ا�سرار االن�سجام ال�صوتي ف ��ي اللغة العرب ّية ،يحقّ للباح ��ث
ّ
بلغته العرب ّية ،لقدرتها الفائقة على الوفاء بالمطالب اللغو ّية الح ّية دون �إخالل بقواعدها و�أ�صولها.
ولدرا�س ��ة اللغة العربية بطريق ��ة تحليل ّية وظيف ّية �أثر بالغ في �إحياء اللغ ��ة والتع ّرف على �أ�سرارها،
ون�شر دقائقها.
ودرا�سة اللغة العربية بهذا الإتجاه نحو المبنى ال يق�صد به المعنى ،و�إ ّنما درا�سة المعاني ت�أتي تبع ًا
لدرا�سة المبنى ،فت�ستفيد بحوث المعاني من درا�سة المباني.
وم ��ن خ�ل�ال درا�سة �أ�س�س علم المباني ظه ��ر العديد من الظواهر اللغوي ��ة وال�صوتية مما ي�ستدعي
درا�س ��ة بع�ض الظواهر ،مثل :ادغ ��ام المتماثلين والمتقاربين والإبدال وغي ��ر ذلك .ويدفع الباحث
بدرا�س ��ة الأ�صوات الف�صيحة والرديئة والمردودة ،في�ستطيع معرف ��ة هذه الأ�صوات وتحديد موقف
الكلمة من الف�صاحة.
وي�ستفيد الدار�س اللغوي والمحلل لأ�صوات اللغة من الدرا�سات القديمة العريقة ،وتف�صيل ما توقف
عنده العلماء القدامى ،و�شرح غام�ضه.
ومم ��ا يج ��ب الإهتمام به مخارج الحروف ،ف�أبناء اللغة العرب ّية مدع ّوون �إلى تع ّلم مخرج كل حرف،
ومعرف ��ة �صفة الأ�ص ��وات ال�صحيح ��ة والتفرقة بين �صف ��ات الأ�صوات ،كي ال يلتب� ��س عليهم النطق
ال�صحي ��ح ،وبذلك يتك ّلم ��ون بلغة عرب ّية �سليمة ،فمن �أ�سباب ن�ش� ��أة اللهجات :تكري�س نطق ال�صوت
ب�صفات غير مو�صوف بها ،وهذا ي�ؤثر على وحدة اللغة وظهور اللهجات المتباينة ،وقد �ش ّدد العلماء
القدام ��ى على نطق الأ�صوات العرب ّية �سليم ��ة ،مز ّينة ب�صفاتها المو�صوفة بها ،وبخا�صة حين يتلون
القر�آن الكريم ،ولهذا قال ابن الجزري:
من لم يج ّود القر�آن �آثم
والأخذ بالتجويد حتم الزم
وم ��ن الم�سائ ��ل التي يجب �أن ال نغفلها� ،أنّ مجامع اللغة العربية في الوطن العربي منوط بها درا�سة
اللغ ��ة العربية درا�س ��ة دقيقة وهذه م�س�ؤولية مهم ��ة وخطيرة ،فالمجامع اللغوي ��ة بدرا�ستها �أ�صوات
اللغ ��ة تحمي لغة الأ ّمة من ال�ضياع والإنق�سام وتحافظ عل ��ى ال�صوت العربي وترقى به ،ولهذا يجب
الإ�ستف ��ادة من المختب ��رات ال�صوتي ��ة ودرا�سة ال�صوت العرب ��ي بطريقة علمية مدعم ��ة بالحقائق
وال�شواه ��د الوا�ضح ��ة ،وما قام به �أ�ساتذة الأ�صوات من عم ��ل ي�شكرون عليه ،ف�إنه يظل عمال فرديا
فالمجامع اللغو ّية لها القول الف�صل في م�ضمار اللغة وما يتعلق بها.
وي�شتغ ��ل الق ��ارىء العربي كثيرا بالح ��ركات ،والخليل بن �أحمد و�ضع ثالث ح ��ركات فقط ،و�أح�سن
كثيرا بهذا العمل ،ولكن اللغة العربية تتحمل �أكثر من ثالث حركات ،وما �أ�صوات اللين الكثيرة عند
الغرب والمعروفة بـ«� »vovelsإال حركات� ،سواء كانت طويلة او ق�صيرة.
239

والمجام ��ع اللغوي ��ة العربي ��ة مدع ّوة لأخ ��ذ المبادرة في و�ضع ح ��ركات جديدة وت�ض ��اف �إلى ر�صيد
ح ��ركات اللغ ��ة العرب ّية ،فالفتحة في اللغ ��ة العربية لي�ست واح ��دة ،فقد �سمعنا قديم ��ا عن الفتحة
ّ
المفخم ��ة ،ورمز له ��ا عند علماء الأ�صوات المحدث ��ون بال�صوت الفرن�س ��ي « ،»aوالفتحة المر ّققة
وا�صطل ��ح عليها المحدث ��ون بال�صوت الفرن�س ��ي « ،»aوالفتحة الممالة �إمالة خفيف ��ة نحو الك�سر،
وا�صطل ��ح عليها علماء الأ�صوات بال�صوت الفرن�س ��ي « »êكما ا�صطلح علماء الأ�صوات على الفتحة
الممالة �إمالة �شديدة على رمز ال�صوت الفرن�سي «.»é
ال�ضم فيُ « :قل» لي�س هو �صوت ال�ضم
موحدا ،ف�صوت ّ
كم ��ا �أنّ �صوت ال�ض ّمة في اللغة العربي ��ة لي�س ّ
ف ��ي«َ :م ْجهول» ففى الأول ��ى ينا�سبه ال�صوت الفرن�س ��ي « »oوفي الثانية ال�ص ��وت الألماني «� »uأو
الفرن�سي « »ouوهذا مما يدعوا �إلى التفكير بو�ضع رموز جديدة لل�صوت العربي.
فالمجام ��ع اللغو ّي ��ة العرب ّي ��ة مدع� � ّوة �إلى و�ضع ح ��دود و�ضوابط جدي ��دة لأ�صوات اللي ��ن الق�صيرة
والطويلة الفرعية.
وم ��ن النتائ ��ج التي تذكر هن ��ا� ،أن ما بحث ��ه المحدثون في �ض ��وء المختبرات ،والإمكان ��ات العلم ّية
الحديث ��ة وم�ساعدة العلوم الحديث ��ة ونتاجها الآلي ،وم�شاركة الآلة المتق ّدمة ،لم يع ُد ما كتبه علماء
اللغ ��ة القدامى ،وب ��دون م�شاركة المختبرات والآل ��ة ،علما ب�أنهم عا�شوا في ع�ص ��ور متق ّدمة ،مثل:
الخليل و�سيبويه وابن ع�صفور وغيرهم ،فكان عملهم اللغوي ونتاجهم في تو�صيف الأ�صوات اللغو ّية
وح�سهم الوجداني ،وهذا النتاج
ومخارجه ��ا ،يعتمد على ذوقهم العربي ،و�صفاء قريحته ��م اللغوية ّ
الج ّي ��د ،و�ص ��ل �إلينا ّ
ي�سرت لنا طريق البحث ،فكان
م�سطرا في كتبهم ال�ضخمة ،و�سعدنا بها حي ��ث ّ
مث ��ل( :الكتاب) و(المقت�ض ��ب) و (�س ّر�صناعة الإع ��راب) و(الخ�صائ�ص) و(�ش ��روح المف�صل)
وغيره ��ا �أن حمل ��ت �إلينا علما ج ّم ًا ،فم ��ا بحث المحدثون بم�س�ألة �إال وتكل ��م القدامى فيها ،وحفلت
درا�ستي هذه بمثل هذه الن�صو�ص.
وواجبن ��ا لإتقان خروج ال�صوت من مخرجه ال�صحيح ،و�إعطاء ال�صوت ح ّقه من ال�صفات :التدرب
�أمام �أ�ساتذة الأ�صوات والتجويد ليح�سن الناطق �أداء ال�صوت �سليما.
والفق ��رة ال�سابق ��ة ترتكز على تلقي العل ��وم والأخذ مبا�شرة من العلماء وهو م ��ا ي�س ّمى بالم�شافهة،
ومعرف ��ة تطبيق التجويد والأ�ص ��وات ي�ستفاد بالأخذ م ��ن �أفواه الق ّراء المتقني ��ن لمخارج الحروف
المهم ،ويبرز ق�صوره في كثير من
و�صفاته ��ا ،ف�ل�ا ي�سلم المرء من الخط�أ حينما يفقد هذا الجانب ّ
الم�سائل وال يعت ّد بعلمه عند العلماء ،وفي هذا المعنى قال ال�شاعر:
والت�صحيف في َح َر ِم
الزيف
ِ
�شيخ م�شا َف َه ًة يكنْ عن ِ
من ي� ُأخ ِذ َ
العلم عن ٍ
(((
ــــد ِم
للعلم عن ُ�ص ُح ٍف َ ف ِع ْل ُم ُه عند �أهل العلم كال َع َ
ومن يكن �آخذ ًا ِ
 -1من مقد ّمة مد ّقق ت�صحيفات املحدثني للع�سكري� .ص .24
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وبعد:
ف�إني �أترك القارىء الكريم بعد �أن فرغ من قراءة هذا المجهود و�أنا �أقول له :لقد ا�ستحوذت درا�سة
الأ�ص ��وات على اهتمامي و�أخذت ل ّبي ووقتي ،وهذا العمل ثمرة ط ّيبة �-إن �شاء اهلل تعالى -بعد طول
درا�سة وتدقيق.
واهلل ولي التوفيق،،،
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