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الأ�ستاذ الدكتور عبد المنعم طوعي ب�شناتي
إ�سالمية
العربية و�آدابها وال�شريعة والدرا�سات ال
رئي�س ق�سام اللغة
ّ
ّ
جامعة الجنان – طرابل�س -لبنان

االن�سجام ال�صوتي
درا�سة تحليليّة في اللغة العربيّة
الحلقة الأولى

مقدمة
ّ
الحمد هلل رب العالمين الذي �أنزل على عبده الكتاب بل�سان عربي مبين ولم يجعل له عوج ًا ،و�أ�شهد
�أن ال �إل ��ه �إال اهلل وح ��ده ال �شري ��ك له ،و�أ�شه ��د �أنّ محمد ًا عبده ور�سوله� ،أف�ص ��ح العرب بيد �أنه من
قري�ش� ،صلى اهلل عليه و�سلم.
�أما بعد:
فلم ��ا كان حبى وتفاعلى �شديد ًا في علم مقارنة الأ�ص ��وات بع�ضها ببع�ض انطالقا من التطور الذي
ح ��دث عند علماء اللغة المحدثين في تو�ضيح مخارج الحروف و�صفات الحروف� ،أردت �أن �أ�شارك
ف ��ي ذلك ،فقمت بموازنة �صوت ّية بين القديم (التجويد) والحديث (الأ�صوات) وحاولت �أن �أ�شارك
�أهل العلم والر�أي في �إبراز خ�صائ�ص و�أ�سرار اللغة العرب ّية الحبيبة.
ق�سمت البحث �إلى خم�سة ف�صول ،وت�ض ّمنت العديد من المو�ضوعات على ال�شكل الآتي:
وقد ّ
251

الف�صل الأول:
وي�شتمل على المطالب الآتية:
المطلب الأول :الت�آلف.
المطلب الثاني :المخارج والأ�صوات اللغو ّية.
المطلب الثالث :حقيقة ت�آلف الأ�صوات.
المطلب الرابع :درجات ا�ستعمال الأ�صوات.
المطلب الخام�س� :أكثر الأ�صوات ت�أثر ًا وان�سجام ًا.
المطلب ال�ساد�س� :أنواع اللفظ المهمل.
المطلب ال�سابع :الت�أثر واالن�سجام.
المطلب الثامن� :أ) النون وان�سجامها ال�صوتي.
ب) الميم وان�سجامها ال�صوتي.
الف�صل الثاني:
وي�شتمل على المطالب الآتية:
المطلب الأول� :أثر التنا�سب ال�صوتي في التقاء ال�ساكنين.
المطلب الثاني :االن�سجام ال�صوتي و�أثره في حذف الأ�صوات.
المطلب الثالث� :أثر االن�سجام ال�صوتي في زيادة الأ�صوات.
الف�صل الثالث:
وي�شتمل على المطالب الآتية:
المطلب الأول� :أثر الحركات في التنا�سب ال�صوتي.
المطلب الثاني� :أثر االن�سجام ال�صوتي في �صفات الأ�صوات.
المطلب الثالث :تنا�سب الأ�صوات في الل�سان الف�صيح.
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تمهيـــد
ال�سام ��ع لنطق الأ�صوات وعالقتها م ��ع بع�ضها البع�ض يظهر له �أن النط ��ق ال ي�ساير قاعدة معروفة
تراعى لت�أتلف الأ�صوات فت�صبح �ألفاظ ًا مفهومة وجم ًال ذات معان ،و�إنما نظام نطق الأ�صوات �أكبر
م ��ن �أن تحكم ��ه قاعدة ،فهذا النظام يدركه الجاهل كما يعلمه العالم ،ويفهمه ال�صغير ويراعيه مع
الكبير.
فالكلم ��ة مجموعة من الأ�صوات الم�ؤتلفة -ف ��ي �أي لغة -ومعناها معروف عند �أ�صحابها ،و� ُّأى تغيير
يح ��دث ف ��ي الكلم ��ة َح َك َمتَه قاعدة بني ��ة الكلمة -علم ال�ص ��رف� -أو كان هذا التغيي ��ر ال يحكم من
قب ��ل قاع ��دة ،ف�إن الكلمة ت�ؤدى في اللغة الواحدة على ع� � ّدة �أ�شكال�،سواء كان ذلك عن طريق تع ّدد
اال�شتقاق� ،أو ب�سبب اختالف اللهجات.
وتتميز اللغة العربية ب�أ�صواتها الخفيفة على الل�سان والم�ؤتلفة في الكلمة ،فقد �ص ّفى ف�صحاء العرب
لغتهم من ال�شوائب والعجمة واللكنة ،وتمثلت اللغة في �أ�سمى �صورة لغو ّية في القر�آن الكريم.
واللغ ��ة العربي ��ة عبقر ّية ف ��ي تنغيمها ونبرها ومقاطعه ��ا ،وموحية في �أدائها ،فيه ��ا يتناف�س الأدباء
والبالغيون ،ويتالعبون في المعاني با�ستعمالهم �أ�صواتهم المتن ّوعة بطريقة التنغيم �أو الأداء وغير
ذلك.
و�أ�ص ��وات اللغة العرب ّية ال�ساكنة واللين المعروفة ،بحاجة لدرا�سة حديثة دقيقة ،والتعرف على �آراء
العلم ��اء القدام ��ى فيها ،وو�صلهم بالعلوم اللغو ّية الحديثة ،فقد ق� � ّدم �سيبويه في كتابه العريق وابن
جن ��ي في �سر �صناعة الإعراب وغيرهما ،العديد من الآراء والنظريات ال�صوت ّية الجديرة بالوقوف
عندها طويال.
ودرا�س ��ة دقائ ��ق اللغ ��ة العرب ّية و�أ�سراره ��ا ،تب ّي ��ن متانتها وف�صاحته ��ا و�أ�شكال نطقه ��ا ال�صحيح،
وت�صح ��ح االخطاء التي تقع في بنية الكلمة وتعود بال�صوت العربي �إلى الأ�صالة ،وتعتني به ب�إ�شاعة
نطقه �سليما وتع ّرف بالعالقة بين �صوت و�آخر ،وترف�ض الأ�صوات الرديئة والقبيحة وتق ّوي اللهجات
الف�صيحة ،ق ��ال �سيبويه«:وهذه الحروف التي ت ّممتها �إثنين و�أربعين جيدها ورديئها �أ�صلها الت�سعة
(((
والع�شرون ،ال تتب ّين �إال بالم�شافهة»
المتخ�ص�ص ��ة باللغة العرب ّية و�أ�صواتها تب ّين الأ�ص ��وات التي تقلب �إلى ما جاورها،
وعناي ��ة البحوث
ّ
�أو حك ��م �إظهاره ��ا �أو �إدغامها ،وتظه ��ر الأ�صوات المتقارب ��ة المخارج وت�أثرها ببع�ضه ��ا وتنا�سبها
وان�سجامها.
 -1الكتاب .432/4
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الزمني لل�صوت ،والفرق في المدة الزمن ّية بين الأ�صوات ،والذى
وما قاله المحدثون((( في الطول
ّ
ف�صل الحديث في ��ه ابن جني ،فقال« :اعل ��م �أن الحركات �أبعا�ض حروف
ع ��رف بظاه ��رة «الكم ّية» ّ
الم� � ّد واللين ،وهي الألف والياء والواو ،فكما �أن هذه الحروف ثالثة((( ،فكذلك الحركات ثالثة،»..
أهم المو�ضوعات في االتجاه العلمي الحديث.
فمثل هذه المو�ضوعات تع ّد �أحدث و� ّ
فوج ��ب الخو�ض مع علماء الأ�صوات ف ��ي الع�صر الحديث لإن�صاف �آراء العلم ��اء القدامى ،و�إظهار
العلوم التي تح ّدثوا بها.
الف�صل الأول:
المطلب الأول :الت�آلف.
المطلب الثاني :المخارج والأ�صوات اللغو ّية.
المطلب الثالث :حقيقة ت�آلف الأ�صوات.
المطلب الرابع :درجات ا�ستعمال الأ�صوات.
المطلب الخام�س� :أكثر الأ�صوات ت�أ ّثر ًا وان�سجام ًا.
المطلب ال�ساد�س� :أنواع اللفظ المهمل.
المطلب ال�سابع :الت�أثر واالن�سجام.
المطلب الثامن� :أ) النون وان�سجامها ال�صوتي.
ب) الميم وان�سجامها ال�صوتي.
المطلب الأول
«الت�آلف»
الح ��روف عندما تجتمع وتتركب م ��ع بع�ضها ت�أ ّلف معاني مح� � ّددة« ،والت�أليف حقيقة في الأج�سام،
�ضم الحروف �إلى بع�ضها ي�ؤدي معن ��ى ف�إ ّنه يوجد فرق بين كلمة
مج ��از في الحروف»((( واذا ك ��ان ّ
«ت�ألي ��ف» و «تركي ��ب» و« :الفرق بين الت�أليف والتركيب �أ ّنه ال ب ّد في الت�أليف من ن�سبة تح�صل فائدة
(((
أعم من الم�ؤلف»
تامة مع التركيب ،فالم ّركب � ّ
 -1انظر مث ًال « :اللغة العربية �ص .»300
 -2انظر �سر �صناعة الإعراب .17/1
 -3الأ�شباه والنظائر .111/1
 -4الأ�شباه والنظائر .111/1
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والألف ��اظ ت�ست�ساغ عن ��د ت�آلف حروفها وان�سجام �أ�صواتها ،و«الت�ألي ��ف ...من الألفة وهي المالئمة،
�أ�صله في الأج�سام ،و�أطلق على الألفاظ المتتالية ت�شبيها بها»(((.
واذا تنافرت الحروف نطقا فال ت�أتلف في اللفظ الواحد ،وينبذ الناطق الأ�صوات التي يكون تركيبها
غير من�سجم.
وان�سج ��ام الأح ��رف وترتيبها وتباعدها وتقاربه ��ا من �أ�سرار اللغة العرب ّي ��ة الدقيقة ظاهرة تتطلب
الدرا�سة ،وقد �أ�شار الى ذلك ابن منظور بقوله « :و�أما تقارب بع�ضها من بع�ض وتباعدها ،ف�إن لها
ّ (((
�سر ًا ،في النطق ،يك�شفه من تعناه»
وحقيقة الكالم :كلمات م�ؤ ّلفة دا ّلة على معنى� ،أو �أنّ الكالم ما �سمع وفهم .والقوالن متقاربان :لأن
الم�سموع المفهوم ،يكون بحروف م�ؤ ّلفة تدل على معنى(((.
وم ��ن اتب ��ع طريقة التقليبات ف ��ي الت�أليف المعجمي�َ ،ش� � َر َح الألفاظ الم�ستعملة وم ��ا كان مهمال لم
ي�شر �إليه لأنه ال يعتبر �أ�صوات ًا مت�آلفة �أولها معنى ،ومن نظر الى عناوين الأبواب في «العين» للخليل
وغيره يجد ذلك جل ّي ًا.
المطلب الثاني
«المخارج والأ�صوات اللغو ّية»
علم ��اء اللغ ��ة القدامى �أ ّلف ��وا معاجمهم على طريق ��ة التقليبات ال�صوت ّية ،وك ��ان �أ ّول من ابتدع هذه
الفكرة الخليل بن �أحمد ،وقد رتّب الأ�صوات اللغو ّية «الحروف» بح�سب مخارج الأ�صوات((( ،الحلق ّية
فاق�ص ��ى الل�سان و�أو�سطه وطرفه ،ثم ال�شفو ّية فالجوف ّية ،فكان تق�سيم الأ�صوات على المخارج على
ال�شكل الآتي(((:
 -1الأ�صوات الحلق ّية :ء هـ ح ع غ خ
 -2الأ�صوات الل�سانية:

�أ� -أ�صوات �أق�صى الل�سان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى :ق ك و(((.
 -1الأ�شباه والنظائر .111/1
 -2ل�سان العرب .1 4/ 1
 -3انظر ال�صاحبي �ص .87
 -4انظر ترتيبها يف ل�سان العرب .14/1
 -5انظر الأ�صوات اللغو ّية� .ص  45وما بعدها.
-6انظر خمرج الواو ـ الأ�صوات اللغو ّية �ص  .43ويرى الدكتور رم�ضان عبد التواب �أن �صوت الواو �شفوي – (انظر املدخل �إىل علم
اللغة �ص  – ) 31 ،16متابعا يف ذلك �سيبويه.
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ب� -أ�صوات و�سط الل�سان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى :ج �ش ي.
ج� -أ�صوات طرف الل�سان مع �أطراف الثنايا ال�سفلى� :ص �س ز.
د� -أ�صوات طرف الل�سان مع �أطراف الثنايا العليا :ط د ت �ض.
ه� -أ�صوات الل�سان مع �أطراف الثنايا العليا :ظ ذ ث.
و -طرف الل�سان مع اللثة العليا :ر ل ن.
 -3الحروف ال�شفو ّية :ف ب م.
 -4الحروف الجوف ّية :و ،ي ،الألف.

فالأ�ص ��وات الأخيرة «الجوف ّي ��ة� :أ�صوات اللين» �سميت جوف ًا لأنها تخ ��رج من الجوف فال تخرج من
مدرجة من مدارج الحلق ،وال مدارج اللهاة وال مدارج الل�سان وهي في الهواء ،فلي�س لها ح ّيز تن�سب
�إليه �إال الجوف(((.
الموحدة تتقارب وتت�شاب ��ه به في النطق حتى يقترب ك ّل �صوت من الآخر
والأ�ص ��وات ذات المخارج ّ
بحة في الحاء لأ�شبهت العين لقرب مخرجها منه ��ا ثم الهاء ،ولوال هتّة في
اقتراب ��ا عجيب ًا« ،ول ��وال ّ
(((
الهاء ،وقال مرة �أخرى �-أي الخليل -ه ّهة في الهاء لأ�شبهت الحاء لقرب مخرجها منها»
الع�سف وال َأ�سف،
وك ��ان ابن جني ي�صف الأ�ص ��وات التي مخرجها واحد ب�أنها �أخوة :فيق ��ول« :ومنه ْ
والعين �أخت الهمزة»(((.
بتوحد المعنى ،وعقد لذلك بابا
وك ��ان ابن جني ي�ستنتج من تقارب الأ�صوات من بع�ضه ��ا بالمخرج ّ
�سماه «باب في ت�صاقب الألفاظ لت�صاقب المعاني» ومما قال فيه ...« :فالراء �أخت الالم وال َع َمالن
متقارب ��ان .وعلي ��ه قالوا فيها :الجرفة ،وهي من (ج ر ف) وهي �أخت جلفت القلم �إذا �أجزت جلفته
وه ��ذا م ��ن (ج ل ف)((( ويق ��ول �أي�ض ًا « :وذاك م ��ن (�س ح ل) وهذا من (�ص ه� �ـ ل) وال�صاد �أخت
ال�سي ��ن ،كم ��ا �أن الهاء �أخت الحاء ونحو من ��ه قولهم (�سحل) في ال�صوت و (زح ��ر) وال�سين �أخت
(((
الزاي ،كما �أن الالم �أخت الراء»
وقد جمع ابن جني العديد من الألفاظ مبين ًا �أنّ �سبب تقارب المعاني تقارب الأ�صوات وقال«:وقالوا:
 -1الل�سان .13 /1
 -2الل�سان .13/1
 -3اخل�صائ�ص .146 /2
 -4اخل�صائ�ص .147/2
 -5اخل�صائ�ص  .149/2وانظر ما بعدها.
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�صال ي�صول ،كما قالوا� :سار ي�سور»((( ويرى �أنهم تجاوزوا الحرف الواحد �إلى �أن �ضارعوا بالأ�صول
الثالث ��ة الفاء والعين والالم ،فقال ��واَ :ع َ�ص َر ال�شيء ،وقالوا� :أَ َز َل ��ه ،اذا حب�سه ،والع�صر �ضرب من
الحب� ��س ،وذاك من (ع �ص ر) وه ��ذا من (�أزل) والعين �أخت الهمزة ،وال�ص ��اد �أخت الزاي والراء
�أخت الالم((( .وم ّثل بالعديد من الكلمات مثل�" :أ ز م -و� -ص ب) و (�س ل ب -و� -ص رف) و(غ
د ر  -و خ ت ل) و (ز �أ ر -و �س ع ل)((( وغيرها.
فم ��ن ذل ��ك �أن الحرفي ��ن المتقاربين ف ��ي المخ ��رج ي�ستعمل �أحدهما مك ��ان الآخ ��ر وي�صعب علينا
�أن نح� � ّدد الكلم ��ة �أ�صلية الح ��روف� ،إذ اعتبر �أه ��ل اللغة �أن ال ��ك ّل �أ�صل «ومن ذل ��ك �سكر طبرزل،
وطبرزن :هما مت�ساويان في اال�ستعمال فل�ست ب�أن تجعل �أحدهما �أ�ص ًال ل�صاحبه �أولى منك بحمله
عل ��ى �ض� � ّده»((( و�سبب جواز جعل جمي ��ع �أحرف :طبرزل وطبرزن �أ�صلي ��ة �أن مخرجهما واحد من
ط ��رف الل�سان مع اللثة العليا« .ومن ذل ��ك قولهم :هتلت ال�سماء ،وهتنت� .أهما �أ�صالن؟ �أال تراهما
مت�ساويي ��ن في الت�ص ��رف ،يقولون :هتنت ال�سماء تهت ��ن تهتانا ،وهتلت تهتل تهت ��اال ،وهي �سحائب
هت ��ن وهتل»((( ولتقارب مخ ��ارج الأ�صوات كانوا يبدلون �صوتا مكان �آخ ��ر ،ولمجاورة مخرج الميم
ال�شف ��وي مخ ��رج النون من طرف الل�سان مع اللثة العليا ،ج ��از �أن يحل �صوت مكان �آخر «ومن ذلك
م ��ا حكاه الأ�صمعي من قولهمَ :د ْه َم َج البعير يدهمج َد ْه َم َجة ،ودهنج يده ِنج َد ْه َن َجة»((( وعلى ذلك
قوله ��م :م ��ا قام زيد بل عمرو ،و َبنْ عمرو ،فالنون بدل من ال�ل�ام� ،أال ترى الى كثرة ا�ستعمال (بل)
وق ّل ��ة ا�ستعمال (بن) والحكم على الأكثر ال على الأق ��ل ...وكذلك قولهم رجل (خامل) و (خامن)
النون فيه بدل من الالم� ،أال ترى �أنه �أكثر ...وكذلك قولهم قام زيد ُف َّم عمرو ،الفاء بدل من الثاء
أ�صمعي عن ال�سحائب« :ي�أتين قبل ال�صيف بي�ض منت�صبان في ال�سماء :بنات َمخْ ر،
في ثم ،وقال ال ّ
وبنات َبخْ ر»(((.
المطلب الثالث
«حقيقة ت�آلف الأ�صوات»
ترتي ��ب �أ�صوات اللغة العربية وان�سجامها على ال�شكل المعهود لنا يب ّين �سال�ستها ولطفها ،ومن هذا
 -1اخل�صائ�ص .150/2
 -2اخل�صائ�ص .150/2
 -3انظر اخل�صائ�ص  .150/2وما بعدها.
 -4اخل�صائ�ص .82 /2
 -5اخل�صائ�ص .82 / 2
 -6اخل�صائ�ص .83/2
 -7اخل�صائ�ص  85 ،84/2وانظر بقية االمثلة فيما بعد ذلك
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جني بع�ضا من
الب ��اب ظهر في علم البالغة «التعقيد اللفظي» للأ�ص ��وات المتنافرة ،وقد ذكر ابن ّ
ه ��ذه االلف ��اظ ،نحو :هع ،وقج ،وكق (((،فلم نجد في المعاجم �ألفاظ� � ًا تبد�أ بالقاف وتثنى بالجيم،
�أو تب ��د�أ بالك ��اف ثم القاف� ،أو الهاء ثم العين ،اللهم �إال كلم ��ة �شنعاء منكرة ذكرها ابن دريد ،قال
أعرابي عن ناق ��ة له ،فقال :تركتها
الخلي ��ل� :سمعن ��ا كلمة �شنعاء (ال ُه ْع ُخ ��ع) فانكرنا ت�أليفها� ،سئل � ُ
ترع ��ى ال ُه ْع َُخع .ف�س�ألنا الثقات من علمائنا .فكرهوا ذل ��ك ،فقالوا نعرف ُ
الخ ْع ُخع ،فهذا �أقرب �إلى
الت�أليف(((.
وذك ��ر اب ��ن دريد في مقدمت ��ه مخارج الح ��روف و�أجنا�سه ��ا وبين �صفاته ��ا ثم ق ��ال�« :إنماع ّرفتك
المج ��اري لتعرف م ��ا ي�أتلف منها مما ال ي�أتلف ،ف�إذا جاءتك كلم ��ة مبن ّية من حروف ال ت�ؤ ّلف مثلها
العرب عرفت مو�ضع الدخيل منها فرددتها غير هائب لها»(((.
فيك ��ون �سبب تنافر الحروف قرب المخ ��ارج �أو توحدها ،ولهذا «�إذا تقارب ��ت مخارجها كانت �أثقل
عل ��ى الل�س ��ان منها اذا تباعدت لأنك اذا ا�ستعملت الل�سان في حروف الحلق دون حروف الفم ودون
حروف الذالقة كلفته جر�سا واحدا»(((.
فك�أ ّن ��ك ترف ��ع ل�سانك م ّرة واحدة لتنطق حرفين متتالييين من مخرج واحد� ،أو ترفع ل�سانك لتنطق
حرف ��ا ،ث ��م تف�صل الل�سان عن المو�ضع وتعيده م� � ّرة �أخرى ،لكن هذا ي�أتلف ف ��ي الثنائى وقلي ًال في
الثالثي ،و�أ�صعبها حروف الحلق ،وي�شترطون لت�آلف �صوتين مخرجهما واحد �أن يق ّدم الأقوى .ومن
ذل ��ك في الثنائ ��ى� :أخ .واجتمعا في الثالثي في� :أحد ،و�أهل ،وعهد ،ونخع بال فا�صلة .لكنهم ابتد�ؤا
بالأقوى من الحرفين و�أخ ّروا ال�صوت الألين .كما قالوا« :ورل ووتد» فبد�أوا بالتاء مع الدال ،وبالراء
قوي ،وتجد الدال تنقطع بجر�س لين،
م ��ع الالم ،فذق التاء والدال ف�إ ّنك تجد الت ��اء تنقطع بجر�س ّ
قوى وتجد الالم ،تنقطع بغ ّنة(((.
وكذلك الراء ،تنقطع بجر�س ّ
وذك ��ر ابن جن ��ي الأ�صوات الحلقية �أنها ال ت�أتلف لتقارب مخارجها ،ف� ��إن جمع بين اثنين منها ق ّدم
الأق ��وى عل ��ى الأ�ضعف نحو� :أهل ،واح ��د ،و�أخ ،وعهد ،وعهر((( .ويرى ابن جن ��ي �أ ّنهم �إ ّنما يق ّدمون
الأق ��وى م ��ن المتقاربين من ِق َبل �أن جم ��ع المتقاربين يثقل على النف�س ،فل ّم ��ا اعتزموا النطق بهما
ق ّدم ��وا �أقواهما لأمري ��ن� :أحدهما� :أن رتبة الأقوى �أب ��د ًا �أ�سبق و�أعلى ،والآخر� :أ ّنه ��م �إ ّنما يق ّدمون
 -1اخل�صائ�ص .64/1
 -2اجلمهرة .9/1
 -3اجلمهرة .9-8 / 1
 -4اجلمهرة .9/1
 -5انظر اجلمهرة .9/1
 -6اخل�صائ�ص .54/1
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الأثق ��ل وي� ّؤخ ��رون ال ّ
أخف من ِق َب ��ل �أنّ المتك ّلم في �أ ّول نطقه �أقوى نف�س ��ا و�أظهر ن�شاطا ،فق ّدم �أثقل
الحرفين ،وهو على �أجمل الحالين(((.
وم ��ن مالحظة ه ��ذه الن�صو�ص ن�ستنتج �أن حروف الحل ��ق لها �أحوال خا�ص ��ة فت�أتلف بع�ضها �ضمن
�شروط:
�-1أن العين ت�أتلف في كلمة واحدة مع الخاء ،بدون فا�صل ب�شرط تقديم الحرف الأقوى وهو الخاء،
مثل :نخع وبخع.
-2اذا كانت الهمزة �أ�صل ّية في كلمة ف�إ ّنها ت�أتلف مع الحاء والخاء والهاء ،ومزيدة مع العين والغين،
مث ��ل� :أعطى و�أغط�ش .و�شرط ذلك �أن تق ّدم على الأح ��رف الحلق ّية الثالث الأ�صل ّية ،مثل �أحد،
�أخذ� ،أهل.
 -3ائتالف الهاء مع العين ،دون فا�صلة ،وتق ّدم العين على الهاء ،مثل :عهد ،عهر(((.
�أما ائتالف العين والغين� ،أو حاء �أو هاء �أو غين فهذا وما �أ�شبهه ال ي�أتلف ،قاله ابن فار�س((( .وكذا
العين مع الخاء دون فوا�صل ،واحتمل في (خ�ضع) و (خدع) وهو ح�سن لف�صل ما بين الخاء والعين
بالدال ،و�إن قلبت الحروف قبح((( ،وال يحتمل الغين مع الخاء دون فا�صل.
و�أ�صوات �أق�صى الل�سان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى :القاف والكاف ،لها �أحوال خا�صة ،ويلحق
بها :الجيم لقرب مخرج «الجيم» و�سط الل�سان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ،من مخرج القاف
والكاف ،ولكن من �أ ّول و�سط الل�سان من جهة �أق�صاه ،ولذلك ال تتجاور �أبد ًا الأ�صوات :ق ،ك ج .فال
ي�أتل ��ف لف ��ظ في :قج ،وجق ،وكق ،وقك ،وجك((( .وما هو على ذل ��ك دون فا�صل فهو من الأعجمي،
الح�س منه.
وهذا النوع من الأ�صوات وا�ضح نفور ّ
�أ ّم ��ا �أ�ص ��وات و�سط الل�سان مع م ��ا يحاذيه من الحنك الأعلى« :الجيم ،وال�شي ��ن» ف�إ ّنهم جمعوا بين
ّ
والج�ش((( و�شجر و�شجي وج�ش� ��أ ،لكن الأكثر تق ��دم ال�شين على الجيم.
ال�شي ��ن والجي ��م في ال�ش � ّ�ج
و�سبب احتمال ائتالفهما� ،أن مخرج الجيم من و�سط الل�سان ِ�صرفا� ،أ ّما مخرج ال�شين فان مخرجها
بين �أ ّول الل�سان وو�سطه(((.
 -1انظر اخل�صائ�ص .55/1
 -2انظر ل�سان العرب .14/1
 -3ال�صاحبي �ص .87
 -4انظر اجلمهرة .12/1
 -5اخل�صائ�ص .54/1
 -6اجلمهرة .7/1
 -7انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص .77
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و�أ�ص ��وات طرف الل�سان مع �أ�صول الثناي ��ا ال�سفلى :ال�صاد ،ال�سين ،الزاي .وهي �أ�صوات �صفير ّية ال
ت�أل ��ف وال تجتم ��ع في كلمة واحدة ،وهى ال تتركب �سواء تقدمت �أو ت�أخرت ،وهذه الأ�صوات ال تتر ّكب
�صت� ،ضثّ ّ ،
ث�ض ،ث� � ّذ ،ذثّ  .فال�صاد من �أ�صوات
م ��ع الث ��اء وال�ضاد والظاء((( .فلم ي�سمع� :س� ّ��صّ ،
طرف الل�سان مع �أ�صول الثنايا العليا .والثاء والطاء من �أ�صوات الل�سان مع �أطراف الثنايا العليا.
والأ�صوات ال�شفوية :ف ،ب ،م .ال تتركب مع بع�ضها �إال بفا�صل.
ق ��ال ابن فار�س :الباء من ح ��روف ال�شفة ،ولذلك ال ت�أتلف مع الفاء والمي ��م� ،أما الفاء فال تقارنها
ب ��اء متق ّدمة وال مت� ّأخ ��رة ،و�أما الميم فال تتقدم على الباء مال�صقة له ��ا بوجه ومت�أخرة كذلك� ،إال
ف ��ي قولنا�« :شبم ٌ » وق ��د يدخل بينهما دخيل في مثل «عبام» و «�شبام» وهي على الأحوال يق ّل ت�أ ّلفها
معها(((.
وعلم ��اء اللغ ��ة القدامى �أدركوا هذه الم�سائل ،فقال ابن دريد« :اعل ��م� ،أنّ �أح�سن الأبنية عندهم �أن
ب ّينوا بامتزاج الحروف المتباعدة((( فجاء ت�آلف �أكثر الأحرف ما تباعدت مخارجه».
المطلب الرابع
«درجات ا�ستعمال الأ�صوات»
التو�س ��ع في ا�ستعمال الأ�صوات في الكالم له درجات ،فبع�ضها ي�ستعمل بكثرة ،وبع�ض الأحرف يقل
ّ
(((
ا�ستعمالها ،وذكر ابن دريد� :أنّ �أكثر الحروف ا�ستعماال عند العرب :الواو والياء والهمزة .
وال ��ذى قال ��ه ابن دري ��د �أ ّيده ابن منظ ��ور ،ون ّبه �إل ��ى �أ ّنه من الح ��روف ما يتكرر ويكث ��ر في الكالم
ا�ستعماله ،وهو� :أ ل م هـ و ي ن(((.
وبع� ��ض الأحرف يكون ا�ستعماله ��ا �أقل من الأ�صوات ال�سابقة ويكون تكرارها دون ذلك وهى :ر ع ف
ت ب ك د �س ق ح ج(((.
ومنه ��ا ما يكون ا�ستعماله �أقل م ��ن المجموعتين ال�سابقتين ،لثقل في الل�سان عند ا�ستعمالها ،وهى:
ظ غ ط ز ث خ �ض �ش �ص ذ(((.
 -1انظر الل�سان  ،14 / 1اخل�صائ�ص  62 / 1ــ .63
 -2ال�صاحبي �ص .131
 -3اجلمهرة .11/1
 -4اجلمهرة .12/1
 -5ل�سان العرب .14/1
 -6انظر الل�سان .14/1
 -7انظر الل�سان .14/1
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خما�سي
رباعي �أو
�أما حروف الذالقة :ف ر م ن ل ب .فالظاهر �أنها من الأحرف التي ال يخلو منها
ّ
ّ
أ�صلي في الأ�سماء ،وهى متقاربة المخارج :الفاء والميم والباء� ،شفوية ،والراء والنون والالم ،بين
� ّ
�أ�سل ��ة الل�سان �إلى مقد ّمة الغار الأعلى ،وهذه �س ّمي ��ت بحروف الذالقة لأن عملها في طرف الل�سان،
وط ��رف كل �شيء ذلقه وهي � ّ
أخف الح ��روف ،و�أح�سنها امتزاجا بغيرها((( وقد جعلت هذه الأحرف
تح�سنه دخول ال�سين
�شرط ��ا لعرب ّية الرباعي والخما�سي ،و�أما خلو الرباعي منه ��ا فقليل جد ًا ،لكن ّ
عليه ،مثل :ع�سجد ،وذلك �أن ال�سين ل ّينه وجر�سها من جوهر الغ ّنة((( ،وهي قريبة من �صوت «الراء
والن ��ون والالم» لأن ه ��ذه الأ�صوات ممتزجات ب�ص ��وت الغ ّنة ،والغ ّنة �صوت م ��ن �أ�صوات الخي�شوم،
والخي�شوم مركب فوق الغار الأعلى و�إليه ت�سمو هذه الأ�صوات(((.
المطلب الخام�س
«�أكثر الأ�صوات ت�أ ّثر ًا وان�سجام ًا»
يع ّد �صوت الالم �أكثر اال�صوات ال�ساكنة �شيوعا في الف�صحى ،ون�سبة �شيوعها  127مرة في كل �ألف
من الأ�صوات ال�ساكنة تقريب ًا .وهذه الن�سبة تعتبر عالية .والأ�صوات التي ي�شيع ا�ستعمالها تكون �أكثر
تعر�ض ًا للتطور ال�صوتي(((.
ف�صوت «الالم» يت�أثر بما لم يت�أثر به غيره وكان نوعا فريدا من الأ�صوات لكثرة �شيوعه ،وقد �س ّمى
المحدث ��ون العدي ��د من اال�ص ��وات بالأحرف ال�شم�س ّية ،حي ��ن النطق بها م ��ع الم التعريف� ،إذ وجد
القدامى �أنّ الالم تفنى وتت�أ ّثر بثالثة ع�شر �صوتا لغو ّيا وتن�سجم معها تماما.
�أ ّما اال�صوات التي تفنى فيها «الالم» هي :الراء ،النون ،الدال ،ال�ضاد ،التاء ،الطاء ،الزاي ،ال�سين،
ال�صاد ،ال�شين ،وما دونها ت�س ّمى بالأحرف القمر ّية.
ويالحظ �أن جميع الأ�صوات ال�شم�س ّية مخرجها من طرف الل�سان مع �شيء �آخر� .إال ال�شين فهي من
و�سط الل�سان و�أقرب الأ�صوات �إلى مجموعة طرف الل�سان ،ولأن ال�شين هو ال�صوت الوحيد الخارج
عن المجموعة ال�شم�س ّية �س ّميت به هذه المجموعة«:بالأحرف ال�شم�س ّية» ت�أليفا وتقوية له.
يالحظ �أنّ الأ�صوات الم�س ّماة بالقمر ّية والمجموعة في قولنا�« :إبغ حجك وخف عقيمه» هي �أ�صوات
�شفو ّي ��ة وحلق ّية و�أق�ص ��ى الل�سان وو�سطه ولكن من ناحية �أق�صى الل�س ��ان ،وال يوجد فيها �صوت من
ط ��رف الل�سان �أو يق ��ارب الطرف .ولع ّل �صفة ّ
التف�شي ل�صوت ال�شي ��ن تقترب بها �إلى مخرج الالم.
 -1انظر اجلمهرة .7/1
 -2انظر اجلمهرة .11/1
 -3انظر اجلمهرة .7/1
 -4انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص .202
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�أعطاه ��ا مبررا فناء الالم بها ،فله ��ذا عند النطق بالم التعريف ويكون بعدها «ال�شين» تت�أثر الالم
بما بعدها وتفنى بها.
والمحدث ��ون م ��ن علماء الأ�صوات اللغو ّية ق� � ّرروا �أ ّنه قد يتجاور �صوتان لغو ّي ��ان ويت�أ ّثر الأول منهما
بالثاني ،وا�صطلحوا على ت�سمية هذا النوع من الت�أ ّثر «بالرجعي »(((.
المطلب ال�ساد�س
«�أنواع اللفظ المهمل»
ذه ��ب علم ��اء اللغة عند ح�صر اللغة على طريقة التقليبات �أن ي�شرح ��وا الم�ستعمل وي�شيروا �إلى �أنه
يوج ��د بع� ��ض الجذور مهملة ،فاللفظ المهمل ع ��ن تقليبات م�ستعمله هو :ال ��ذي ال تدل حروفه على
معنى ،وكان الخليل في «العين» يذكر الجذور الم�ستعملة ثم يقول :والباقي مهمل.
�أما �سبب �إهمال بع�ض الجذور ف�إنه يرجع الى �سببين:
الأول :م ��ا كان ��ت حروفه ال ت�أتلف وهو الذي قال فيه ابن فار� ��س� :ضرب ال يجوز ائتالف حروفه في
كالم الع ��رب بتّة ،وذلك كجي ��م ت�ؤ ّلف مع كاف� ،أو كاف تق ّدم على جيم ،وكعين مع غين� ،أو حاء مع
هاء �أو غين(((.
الثان ��ي :م ��ن الألفاظ المهملة ،ال يكون �سبب �إهمالها تنافر حروفه ��ا �أو تقارب مخارجها ،وال يوجد
ال�ضروري
موانع �صوت ّية ،ولكن ال�سبب �أنّ العرب لم ت�ستعمل ك ّل ما هو ي�أتلف من الأحرف ،فلي�س من
ّ
�أن ت�ستعمل جميع تقليبات المادة اللغو ّية �إنْ ا�ستعمل منها بع�ضها .وقد �أ�شار لهذا ابن فار�س فقال:
وال�ض ��رب الآخ ��ر :ما يج ��وز ت�أ ّلف حروفه ،لكن العرب ل ��م تقل عليه ،وذلك ك� ��إرادة مريد �أن تقول:
«ع�ض ��خ» فه ��ذا يجوز ت�أ ُّلف ��ه ولي�س بالنافر� ،أال تراه ��م قد قالوا في اال�أح ��رف الثالثة« :خ�ضع» لكن
العرب لم تقل« :ع�ضخ »(((.
المطلب ال�سابع
«الت�أثر واالن�سجام»
الأ�ص ��وات اللغوي ��ة تت�أث ��ر بما جاورها من �أ�ص ��وات ،وظاهرة قل ��ب الأ�صوات ال�ساكن ��ة ب�سبب الت�أ ّثر
ف ��ي اللغ ��ة العرب ّية �إلى �أ�ص ��وات �ساكنة �أخرى �شائعة ف ��ي الف�صحى« ،ويمكن �أن ي�سم ��ى هذا الت�أثر
باالن�سجام ال�صوتي بين �أ�صوات اللغة»(((.
 -1الأ�صوات اللغو ّية �ص .180
 -2ال�صاحبي �ص .87
 -3ال�صاحبي �ص .87
 -4الأ�صوات اللغو ّية �ص .178
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وخوفا من ت�أ ّثر الأ�صوات ال�ساكنة ببع�ضها الأخر وتطور الأل�سن ،و�ضع علماء اللغة قوانين خا�صة في
�إباحة القلب� ،أو منع بع�ض الأ�صوات من الت�أ ّثر ،لئال تتغ ّير بع�ض �صفات الأ�صوات« ،فلحر�صهم على
الأ�ص ��وات ال�شديدة المجه ��ورة التي تع ّر�ضت للهم�س في بع�ض اللهج ��ات الكالم ّية� ،س ّموها �أ�صوات
القلقلة ،وقلقلوها في نطقهم لي�أمنوا بهذا من هم�سها»(((.
وت�أ ّث ��ر الأ�ص ��وات ببع�ضه ��ا البع�ض ،هو تقريب �ص ��وت من �صوت �آخ ��ر ،وهو الإدغ ��ام الم�ألوف بين
المتماثلين ،و�س ّماه ابن ج ّني« :الإدغام الأ�صغر»(((.
وم ��ن ذل ��ك �أن تقع ف ��اء (افتعل) �ص ��اد ًا �أو�ضاد ًا� ،أو طاء �أو ظ ��اء ،فتقلب لها يا�ؤه ط ��اء .وذلك نحو
ا�صطبر ،وا�ضطرب ،واطرد ،واظطلم .فهذا تقريب �صوت من �صوت من غير �إدغام(((.
وم ��ن ذل ��ك �أن تقع فاء (افتعل) زاي� � ًا �أودا ًال �أو ذا ًال ،فتقل ��ب تا�ؤه لها دا ًال ،كقوله ��م :ازدان ،وا ّدعى
(وا ّدكر واذدكر)(((.
وي ��رى اب ��ن ج ّني مثل هذا التماثل واالن�سج ��ام يكون بين ال�صوت المقلوب ع ��ن الأ�صل وفيما قبله،
فيق ��ول« :ف�أما ا ّدعى ...قلبت ت ��اء ا ّدعى دا ًال ،كقلبها في ازدان ،ثم وافقت ف ��ا�ؤه المبدلة من التاء،
فلم يكن من الإدغام ب ّد»(((.
و�أم ��ا اذدك ��ر� ...أنه لما قلبت الت ��اء داال لوقوع الذال قبلها �صار �إلى اذدك ��ر ،غير �أنه �أجريت الذال
لقربها من الدال بالجهر مجرى الدال ،ف�أوثر الإدغام لت�ضا ّم الحرفين في الجهر ف�أدغم.
واذا وق ��ع �صوت «ال�سي ��ن» قبل �صوت م�ستعلي فت ّق ��رب منه بقلبها �صادا.كقولهم ف ��ي ُ�سقت�ُ :صقت
و�صويق ،وفي �سالغ و�ساخط:
و�سويق�َ :ص ْم َلق َ
وفى ال�سوق :ال�صوق ،وفي �سبقت� :صبقت ،وفي َ�س ْم َلق َ
�صالخ و�صاخط ،وفي �سقر� :صقر .وفي م�ساليخ م�صاليخ(((.
ومن ��ه تقريب الحرف من الحرف نحو قولهم :م�صدر :مزدر ،وف ��ي الت�صدير :التزدير ،وعليه قول
العرب في المثل):لم يحرم من ُفزْ َد َلهُ) �أ�صله ُف ِ�ص َد َله ،ثم �أ�سكنت العين ،على قولهم في�ُ :ض ِرب:
ُ�ض ْرب ...ف�صار تقديره ُف ْ�صد له ،فلما �أ�سكنت ال�صاد ُ
ف�ضعفت به وجاورت ال�صاد -وهي مهمو�سة
الدال -وهي مجهورة -ق ّربت منها ب�أن �أ�ش ّمت �شيئ ًا من لفظ الزاي المقاربة للدال بالجهر(((. -1الأ�صوات اللغو ّية �ص .179
 -2انظر اخل�صائ�ص .139/2
 -3انظر اخل�صائ�ص .141/2
 -4انظر اخل�صائ�ص .142/2
 -5اخل�صائ�ص .142/2
 -6اخل�صائ�ص  142/2ـ.143
 -7انظر اخل�صائ�ص .144/2
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و�سبب وقوع الإمالة في �أ�صوات اللين �إنما هو تقريب ال�صوت من ال�صوت وذلك نحو :عالم ،وكتاب،
و�سع ��ى ،وق�ض ��ى وا�ستق�ضى ،فقد قربت فتح ��ة العين �أو �أميلت من عالم �إلى ك�س ��رة الالم منه ،ب�أن
َن َح� � ْوت بالفتح ��ة نحو الك�سرة ،ف�أملت الألف نح ��و الياء ،وكذلك �سعى وق�ض ��ى :ف َن َح ْوت بالألف نحو
الياء التي انقلبت عنها.
والمحدث ��ون من علماء اال�صوات نظروا �إلى مث ��ل هذه الم�سائل ،وق ّرروا �أنه �إذا تجاوز �صوتان وت�أثر
الأ ّول منهم ��ا بالثاني �س ّمي هذا الت�أثر «الرجعي» واذا ت�أثر ال�صوت الثانى بالأ ّول �أطلقوا عليه الت�أثر
«التقدمي»((( وهذه الظاهرة �شائعة في اللغة العرب ّية وغيرها من اللغات.
المطلب الثامن
(�أ)« :النون وان�سجامها ال�صوتي»
ل�ص ��وت النون ال�ساكنة �أحكام خا�صة في علم التجويد ب�أحكام النون ال�ساكنة ،وتبنى �أحكامها على
قرب مخارج الأ�صوات وبعدها عن بقية الأ�صوات.
فاذا كان ال�صوت مخرجه بعيد ًا عن مخرج النون ،ف�إنّ تحقيقه واجب ،مثل الأحرف الحلق ّية عندما
تلتقي ب�صوت النون ،مثل قولنا�« :أنعمت» ف�إننا نلفظ النون مح ّققة وظاهرة ،وهو المعروف بالإظهار
الحلق ��ي ،ومثله�« :أنهارا» «انحر» «من �آمن» ولبعد مخرج الن ��ون وهو« :طرف الل�سان ب�أ�صول الثنايا
العلي ��ا» من الأ�صوات الحلق ّية ،ف�إنّ النون ال�ساكن ��ة ال تت�أ ّثر بما جاورها منها ،وتنطق النون خال�صة
من كل �شائبة.
وتت�أ ّث ��ر النون ال�ساكن ��ة ب�أ�صوات و�سط الل�سان وطرف ��ه �إذا جاورتها� ،أكثر مما ل ��و جاورها �أ�صوات
توحد مع النون �أومع �صف ��ات النون ال�صوت المجاور
�أق�ص ��ى الل�س ��ان ،واذا اجتمع قرب المخرج �أو ّ
كان الت�أ ّثر �شديد ًا ،لت�صل درجة الت�أثر بالغناء التام.
ف�إنّ الميم  -وهي �شفو ّية � -إذا وليت النون ال�ساكنة انقلبت الى ميم لقرب مخرج النون ال�ساكنة من
الميم ،وهو الذي يطلق عليه «بالإقالب».
و�إذا ك ��ان ال�ص ��وت يدغم مع �صوت النون ال�ساكن مع وجود دليل عليه مثل الغ ّنة �س ّمي� :إدغام بغ ّنة،
ويتم ّثل هذا الحكم �إذا وليت الأ�صوات المجموعة في كلمة «ينمو» �صوت النون ال�ساكن.
موحدا ،ف�إنّ
�أ ّم ��ا �إذا ول ��ي �صوت النون �صوتا له نف�س �صفات النون مع ف ��وارق ب�سيطة وكان المخرج ّ
�ص ��وت الن ��ون يفنى فيما يليه تماما ،وهو الذي �سماه علماء التجوي ��د :بالإدغام بالغنة .وهو �إدغام
كامل حيث تت�أثر النون ال�ساكنة بال�صوت الذي يليها وال ينطق بها القارىء.
 -1انظر الإ�صوات اللغو ّية �ص .180
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ف�ص ��وت «النون» و«ال ��راء» و«الالم» مخرجها من طرف الل�سان مع �أ�ص ��ول الثنايا العليا ،والأ�صوات
الثالث ��ة «مجه ��ورة متو�سط ��ة» و�س ّمى بع�ض العلم ��اء هذه الأ�ص ��وات «بالأ�صوات الذلق ّي ��ة» ،ولن�سبة
و�ضوحه ��ا ال�صوتي ،و�أ ّنها م ��ن �أو�ضح الأ�صوات ال�ساكنة في ال�سمع(((� ،س ّمي ��ت �أ�شباه �أ�صوات اللين
المتو�سطة
ال�ساكن ��ة� ،أ�ضف �إلى ذلك �أنه ��ا من الإ�صوات المتو�سطة� ،أما الميم والعين من الأ�صوات
ّ
فلي�ستا متّحدتا المخرج مع الأ�صوات الثالثة.
وبي ��ن الإظهار والإدغام درجة ا�صطلح القدماء على ت�سميته ��ا بالإخفاء ،و�س ّمي هذا الحكم بذلك،
لأنّ الإخفاء محاولة لإبقاء النون ،ويكون بميل �صوت النون قليال �إلى مخرج ال�صوت الذي يليه.
ف� ��إذا ج ��اور �صوت النون ال�ساك ��ن �أحد الأ�ص ��وات الآتية«:القاف ،الكاف ،الجي ��م ،ال�شين ،ال�صاد،
ال ��زاي ،ال�ضاد ،ال ��دال ،التاء ،الطاء ،الذال ،الث ��اء ،الفاء» ف�إنّ نطلق �صوت الن ��ون في مرحلة بين
الإظه ��ار والإدغام،ف�ل�ا نح ّقق �ص ��وت النون تماما ،وال نطي ��ل �إدغامه مع ما يج ��اوره ،وهذه مرحلة
ت�ستدعي من القارىء التدريب والممار�سة.
(ب)« :الميم وان�سجامها ال�صوتي»
�أحك ��ام الميم ال�ساكنة مع ما يجاورها �أق ّل من �أحك ��ام النون ال�ساكنة� ،إذ �أن �صوت الميم �أق ّل ت�أ ّثرا
من النون بما يجاوره من الأ�صوات.
و�إظه ��ار الميم م ��ع ما يليها هو الأكثر ،ويكون ذلك �إذا وقع بعد المي ��م � ّأي �صوت من �أحرف الهجاء
غير الميم والباء ،مثل«:يم�شون» «�أم لهم �سلطان» .ويجب �إخفاء �صوت الميم �إذا وقع بعدها �صوت
الباء ،مثل« :ول�ستم ب�آخذيه» «يوم هم بارزون».
�أ ّما �إذا جاء بعد �صوت الميم ،ميم �أخرى ف�إن الميم الأولى تدغم بالميم الثانية ،مثل�«:إ ّنكم ماكثون»
«وجاءهم ما يوعدون».
ون�ص ��وا على �إظهاره،
وق ��د احت ��رز علماء التجويد من �إخف ��اء �صوت الميم ب�ص ��وت الفاء
ّ
ال�شفويّ ،
نحو«:هم فيها خالدون».
قوي «�شديد مجهور» ي�ؤثر في نظائره المجاورة �أكثر مما يمكن
و�سب ��ب �إخف ��اء الميم مع الباء �صوت ّ
�أن ت�ؤ ّثر الفاء((( ال�ضعيفة«:رخوة مهمو�سة».
 -1انظر اال�صوات اللغوية �ص .27
 -2انظر اال�صوات اللغوية �ص .73
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الف�صل الثاني:

المطلب الأول� :أثر التنا�سب ال�صوتي في التقاء ال�ساكنين.
المطلب الثانى :االن�سجام ال�صوتي و�أثره في حذف الأ�صوات.
المطلب الثالث� :أثر االن�سجام ال�صوتي في زيادة الأ�صوات.
المطلب الأ ّول
«�أثر التنا�سب ال�صوتي في التقاء ال�ساكنين»
اللغوي� ،سواء �أكان
التق ��اء ال�ساكنين في ال�صوت العربي م�س�ألة مه ّمة ت�ؤ ّث ��ر في تغيير نطق ال�صوت
ّ
في كلمتين �أم في كلمة واحدة.
والل�س ��ان العرب � ّ�ي ال ي�ستطيع �أن ينطق ب�صوتين �ساكنين �إال �إذا كانا حرف م ّد بعده �صوت مدغم في
مثل ��ه ،نحو قول ��ه تعالى}:وال ال�ضالي ��ن{((( وقوله تعالى}:وما من دا ّبة ف ��ي الأر�ض �إال على اهلل
رزقها{((( ،وكذلك وجد الإلتقاء في نحوَ � :أ�ص ْي ّم و ُد َو ْب َّية.
ل ��ذا �إذا التق ��ى �ساكنان على غير ح� � ّده وجب التخل�ص منه� ،إ ّما بح ��ذف �أحدهما �أو بتحريكه ،حتى
تن�سج ��م الأ�ص ��وات بع�ضها مع بع�ض ،و�أال يتعثر الناطق بهذا النوع من الكالم ،لأن لغة العرب مبنية
على الخ ّفة.
وعند ا�ستقراء الكلم وجد العلماء �أن التغيير الذي يلحق �أواخر الألفاظ على ق�سمين:
تغيير ب�سبب اختالف العوامل ،وهو الذى ي�س ّمى بالإعراب.
والآخر تغيير يلحق �أواخر الألفاظ المنطوقة ،من غير �أن يختلف العامل ،وهذا الذي يهمنا.
والتغيي ��ر يك ��ون بتحري ��ك ال�ساكن ،نح ��و :التحريك اللتقاء ال�ساكني ��ن في مثل قولنا :ك � ِ�م ال�ساعة،
كم ،ب�سكون النون.
والأ�صلْ :
كم �إب ُلك ؟ َومنَ � َ
أخوك؟.
ونحوتحريك ال�ساكن ب�إلقاء حركة الهمزة على ما قبلها من ال�ساكن نحوِ :
وق ��د ذكر �أبوعلي الفار�سي �أنواع ًا �أخرى من هذا القبيل ،مثل� :إ�سكان المتحرك في الوقف ،و�إبدال
الحرف من الحرف ،نحو :هذا ال َك َل ْو� ،إذا وقفت على (الكلأ) و�إ�سكان الإدغام ،نحو :هذه ْيد داود،
وزي ��ادة الحرف ،نح ��و :هذا َف� � َر ُّج� ،إذا وقفت زدت في الوق ��ف جيما لم تكن ف ��ي الأ�صل ،ونق�صان
الحرف ،كقوله عز وجل} :والليل اذا َي ْ�س ْر{(((.
� -1سورة الفاحتة �آية (.)7
� -2سورة هود �آية (.)6
� -3سورة الفجر �آية (.)4
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ث ��م ع ّق ��ب على هذا التغيير الذي يح ��دث لنهاية الألفاظ ،فقال( :وه ��ذه ال�ضروب من الخالف في
الأواخر و�إن كانت �شبه المع ّرب في �أنه تغيير يلحق �أواخر الكلم فلي�س ب�إعراب لأنها غير حادثة عن
اختالف العوامل)(((.
وه ��ذا يب ّين لنا �س ّر التغيير الذي يحدث في كثير من الألف ��اظ دون تع ّر�ضها للعوامل التي ت�ؤ ّثر فيها
فتغ ّي ��ر �إعرابه ��ا ،وم ��ا �سبب التغيير ال ��ذي يلحق �أواخر الألف ��اظ �أو و�سطها �إال نوع ��ا من االن�سجام
العربي الف�صي ��ح� ،أنه يجب تعديله من �صورته الأ�صل ّية �إلى �صورة جديدة
ال�صوت ��ي الذي فطن �إليه
ّ
� ّ
أخف على الل�سان.
و�إذا التق ��ى ال�ساكن ��ان ف ��ي كلمة واحدة وكان ��ا مثلين في الج ��زم �أو الوقف ،مثل :لم ي� � ُر ّد ،ولم ي ِغ ُّر
ويع� � ُّ�ض ،الأول م ��ن المثلين �ساكن فلما دخ ��ل عامل الجزم �س َكن الحرف الثان ��ي �أي�ض ًا ،وهروبا من
التقاء ال�ساكنين وجب �إدغامهما.
وحركة البناء على �آخر الألفاظ الواجب� ،إدغام المثلين عند الجزم �أو الوقف لها �أحكام عند التقاء
ال�ساكني ��ن ف ��ي �أر ُد ِد القوم ،وار ُد ْد ابنك ،ف� ��إذا وجب الإدغام وجب بالتال ��ي تحريك الآخر ،اللتقاء
ال�ساكني ��ن ،لأن الح ��رف الأول من المثلي ��ن �ساكن ،والحرف الثانى �ساكن �أي�ض� � ًا للجزم �أو للوقف،
فلم ��ا التقى �ساكنان �آخران ،الحرف الثانى من المثلي ��ن و�أ ّول الكلمة الثانية وجب تحريك الحرف
الثاني من المثلين ال�ساكن المدغم.
وتحريك الحرف الثاني من المثلين ،ي�ستدعي تحريك الأ ّول في المثلين ال�ساكن ،ف�إذا كان الحرف
الثان ��ي ف ��ي الأ�صل م�ضموما �أتبع الحرف الأول بحركة الحرف الثان ��ي وح ّرك ثاني المثلين بالك�سر
تخل�صا من التقاء ال�ساكنين ،فنقول :لم ير ُد ِد القوم ،وار ُد ِد القوم.
والقيا�س �إذا التقى �ساكنان في مثلُ :غ ِّ�ض الطرف ،ك�سر ثاني المثلين تخل�صا من التقاء ال�ساكنين،
القوم.
اليوم ،و ُر ِّد َ
وكذا في قولك :ف ِّر َ
واذا التق ��ى الحرف ��ان ال�ساكنان في كلمة واح ��دة ،ولم يكن الحرفان ال�ساكن ��ان مثلين وكان اللفظ
قم ،وب ْع
�أجوف ��ا مث ��ل قولنا في الجزم :لم يقم ،ولم يبع ،ولم يخف ،وفي الوق ��ف في الأمر �إذا قلتْ :
ْ
وخف ،ف�إ ّنه يجب حذف حرف الع ّلة من الأجوف الواوي �أو اليائي وال�سبب التقاء ال�ساكنين ،فقولك:
يقم ،الأ�صل فيه قبل الجزم :يقوم ،ف�إذا ا�ستعملنا حرف الجزم �س ّكن �آخر اللفظ ،و�صوت اللين
لم ْ
�ساكن ��ا ،فالتقى �ساكنان �ص ��وت اللين وهو عين الفعل والم الفعل ،فا�ضطررنا الى حذف عين الفعل
�صوت اللين -اللتقاء ال�ساكنين ،والذي قيل في الجزم يقال في الوقف في الأمر. -1انظر كتاب التكملة .116

267

و�إذا �أ�سن ��د الفع ��ل الأجوف �إلى «�أل ��ف االثنين» �أو «واو الجماعة» فال نقول :ل ��م ي ُقال ولم َي َخفا ،ولم
يبع ��وا .و�إنم ��ا نقول :لم يقوال ،ولم يبيعا ،ولم يخافوا ولم يبيع ��وا ،لأن الم الفعل هنا لي�س �أ�صلها في
هذه الم�س�ألة ال�سكون للوقف �أو الجزم ،كما كان في الم�س�ألة ال�سابقة ،و�إ ّنما عالمة الجزم في هذه
الم�س�ألة حذف النون.
و�إذا التق ��ى �صوت ��ان �ساكنان من كلمتين ،وكان الح ��رف الأ ّول �صحيحا ح� � ّرك بالك�سر ،وذلك مثل
أ�ضرب الغ�ل�ام) عند الجزم .و�إذا التقى
أ�ضرب ،لم � ِ
يذهب ،ل ��م ِ
يذهب القوم ،ولم � ْ
قولن ��ا في(:لم ْ
ال�صوت ��ان ال�ساكنان من كلمتين وكان الأول �صوت التنوين ف�إننا نحقق �صوت النون بعد �صوت اللين
(ن) العاقل،
(ن) العاق ُل ،ومررت بمحمد ِ
الق�صي ��ر وتلفظ مك�سورة ،ومن ذلك قولك :هذا محم� � ُد ِ
(ن) العاقل.
ور�أيت
َ
محمد ِ
و�إذا التق ��ت ت ��اء الت�أنيث مع الم التعريف تحرك ��ت التاء بالك�سر اللتقائها مع ح ��رف �ساكن فتقول:
َ�ش ِر َب ِت الماء.
و�إذا �أ�سن ��د الفعل المعتل الآخر �إلى تاء الت�أنيث حذف ح ��رف الع ّلة اللتقاء ال�ساكنين ،فنقولَ :ر َم ْت
وبغ � ْ�ت ،و�إذا التق ��ت تاء الت�أنيث م ��ع الم التعريف تحركت التاء بالك�س ��ر اللتقائها مع حرف �ساكن،
وبغت الأمة ،وال تر ّد الألف المحذوفة من :رم ��ى وبغى ،لأن ك�سرة التاء عار�ضة
مث ��ل :رم � ِ�ت المر�أةِ ،
وغير الزمة.
و�إذا ك ��ان ال�ساكن الأ ّول من الكلمتين اللتين يلتقي فيهم ��ا ال�ساكنان �صوت لين وكانت الحركة التي
قبل ��ه م ��ن جن�سه حذف �صوت اللين في الدرج ،و�إن لم يحذف في الر�سم ،فنقول :هو يخ�شى القوم،
ويغ ��زو الجي�ش ،ويرم ��ي الحر�س ،فال يعطى �ص ��وت اللين الطويل ح ّقه من الط ��ول الزمني ،فتلفظ
�أل ��ف المد حركة مفتوح ��ة ،واللين الم�ضموم الطويل حركة �ضم -لين م�ضموم ق�صير ،-وكذا اللين
الطويل المك�سور -حركة مك�سورة ،-ولو ح ّركنا �صوت اللين المفتوح مث ًال النقلب همزة ،فكره قلبه،
وكذا عوملت الواو والياء كيال يحدث فيهما قلبا.
و�إن كان ��ت حركة ما قبل حرف اللين من غير جن�س ح ��رف اللين فالتقى �صوت اللين مع �ساكن من
كلمة �أخرى ف�إ ّنه يحرك بحركة من جن�سه ،وال يكون ذلك �إال في الواو والياء.
تن�س ُوا الف�ضل بينكم{((( فح ّركت واو الجماعة بال�ضمة و�إذا �أمرت جماعة النا�س
ق ��ال تعالى} :وال َ
قلت :اخ�ش ُوا اهلل .و�إذا قلتَ �(:
إخ�ش ِي اهلل) حركت الياء بالك�سرة.
�أما الألف فال تكون حركة ما قبلها �إال الفتحة.
� -1سورة البقرة �آية ()237
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المطلب الثاني
«االن�سجام ال�صوتي و�أثره في حذف الأ�صوات»
تت�أث ��ر الكلمة عند النطق به ��ا كثير ًا في الدرج اللغوي ،فيحدث في الكلمة اقالبا �أو �إعالال �أو �إبداال،
وتزاد في بع�ض الأحيان �أ�صواتا وفي البع�ض الآخر تحذف �أخرى.
وم ��ن الم�سائ ��ل التي يحذف فيها �صوت م ��ا ،عند ات�صال الفعل بنون التوكي ��د ،وي�ؤكد الفعل ب�إحدى
النوني ��ن :النون الخفيفة والنون الثقيلة ،والما�ضي ال يجوز توكيده بها ،والفعل الم�ضارع �إن ّ
دل على
اال�ستقبال كان توكيده واجبا �أو جائزا.
ف� ��إذا ات�ص ��ل الفعل بن ��ون التوكيد ،وكان م�سن ��دا الى �ألف االثني ��ن حذفت نون الرف ��ع من المرفوع
للتخل�ص من توالي الأمثال ،مثل :ال تتكا�سالنِّ  ،ال تن�سيانِّ  ،ال تطويانِّ  ،وك�سرت نون التوكيد للتفريق
بين مخاطبة المفرد والمثنى ،والأ�صل :ال تتكا�سالنِنّ  ،ال تن�س َيانِنَّ  ،ال تطويانِنّ .
و�إذا ات�ص ��ل الفع ��ل بنون التوكيد وك ��ان م�سندا �إلى واو الجماعة حذفت نون الرف ��ع �أي�ض ًا ،و�إذا كان
الفعل �صحيح الآخر حذفت واو الجماعة اللتقاء ال�ساكنين وبقيت ال�ضمة دليال عليها ،نحو :ليجم ُعنَّ
لي�ستم ُعنَّ  ،ليكت ُبنَّ  .والأ�صل :ليجمعو َننّ  ،لي�سمعو َننَّ  ،ليكتبو َننّ .
و�إذا ك ��ان �آخ ��ر الفعل «واوا» �أو«يا ًء» وات�صل بنون التوكيد وكان م�سندا �إلى واو الجماعة ،حذف �آخر
الفعل مع واو الجماعة ،نحو :ليع ُلنَّ  ،لير ُمنَّ ُ ،
ليق�ضنَّ .والأ�صل:ليعلوو َننَّ  ،ليرميو َننَّ  ،ليق�ضيو َننَّ  .و�إذا
ك ��ان �آخره �ألف ًا حذف ��ت وبقيت الفتحة دلي ًالعليه ،وح ِّركت واو الجماع ��ة بال�ضم اللتقاء ال�ساكنين،
نحوَ :
لين�س ُونَّ  ،لي�س َع ُونَّ  ،والأ�صل :لير�ضاو َننَّ  ،لين�ساو َننَّ  ،لي�سعاو َننَّ .
لير�ض ُونَّ َ ،
و�إذا �أ�سن ��د الفعل �إلى ياء الم�ؤنثة المخاطبة حذفت ن ��ون الرفع من الفعل المرفوع ،ف�إذا كان الفعل
لتح�ضرنَّ ،
�صحيح الآخر حذفت ياء المخاطبة اللتقاء ال�ساكنين ،وبقيت الك�سرة دليال عليها ،نحو:
ِ
لتعو ِدنَّ  ،والأ�صل :لتح�ضرينِنّ  ،لتعودينِنَّ .
لتدعنَّ ،
لترمنَّ ِ ،
و�إذا كان �آخر الفعل «ياء» �أو« واو» حذفت الم الفعل مع ياء المخاطبة ،نحو :لتبنِنَّ ِ ،
لتدع ِو ْي َننَّ .
والأ�صل :لت ْب ِني َننّ  ،ل َت ْرم ْي َننَّ ْ ،
و�إذا ك ��ان الفع ��ل الم�سن ��د �إلى «الي ��اء» الم�ؤنث ��ة المخاطبة �آخره �ألف� � ًا حذفت وبقي ��ت الفتحة دليال
لتر�ضيِنّ  ،لت�سعيِنَّ ْ ،
علي ��ه ،وحركت ياء المخاطبة بالك�سر اللتقاء ال�ساكنين نحوَ :
لت�ش َفيِنَّ  ،والأ�صل:
لتر�ضا ْيننَّ لت�سعا ْيننَّ  ،لت�شفا ْيننَّ .
و�إذا التق ��ت الن ��ون الخفيفة -وهي �ساكن ��ة -ب�ساكن بعدها حذفت للتخل�ص م ��ن التقاء ال�ساكنين،
نحوَ :
لتر�ضينّ  ،لت�سعيِنّ  ،لت�شفيِنَّ  ،والأ�صل :لتر�ضايننَّ لت�سعايننَّ  ،لت�شفايننَّ .
269

و�إذا التق ��ت الن ��ون الخفيفة -وهي �ساكن ��ة -ب�ساكن بعدها حذفت للتخل�ص م ��ن التقاء ال�ساكنين،
تعط َي الفقي َر.
نحو :هال ِ
فال ��درج في ال ��كالم منع كثيرا من الأ�ص ��وات اللغوية المق ��ررة �أ�ص ًال في النطق ،ولك ��ن الثقل على
الل�س ��ان من ج ّراء نطق بع�ض اال�صوات منع ظهورها فيها فحذفت ال لع ّلة نحوية ،و�إنما لع ّلة �صوت ّية،
(((
م�ص ُوون وغيرها :م�صون
وخ ّفة لفظية ،وهذا مثل ما تنطق قبيلة تميم -ا�سم المفعولْ -
وبي ��ان ه ��ذه الم�س�ألة وما �شابهها يظهر كثيرا من التغيير الذي يحدث في اللفظ ،وهو الم�س ّمى عند
علماء ال�صرف ب�إالعالن.
ف�إن كان الفعل �أجوف ًا ،ف�إن ا�سم المفعول منه يحدث فيه �إعالل وتحذف منه واو(مفعول)((( .فا�سم
المفعول منه فيما عينه واو على َم ُف ْعل ،بعد نقل حركة عين الكلمة �إلى ما قبلها فيلتقي �ساكنان عين
الكلم ��ة وواو مفعول ،فتح ��ذف �إحدى الواوين تخل�صا من التقاء ال�ساكنين ،فا�سم المفعول من قال:
َم ٌق ��ول .و�صالَ :م ُ�صول .وقادَ :مقود((( .ومثله :الأجوف فيما كانت عينه يا ًء ،ف�إن ا�سم المفعول منه
يك ��ون على م ِف ْعل بعد نق ��ل حركة الياء �إلى ما قبلها فيلتقي �ساكنان عي ��ن الكلمة -الياء -وواو ا�سم
المفعول ،فيحذف �أحد ال�ساكنين تخ ّل�ص ًا من التقائهما فا�سم المفعول من باع :مبيع ،وهاب:مهيب،
وقا�س :مقي�س(((.
و�إذا ك ��ان الفع ��ل الم�ضارع مثاال وكانت فا�ؤه واوا ،حذفت فاء الكلم ��ة فنقولَ :ي ِعدَ ،ي َط�أَ ،ي َ�سعَ ،ي َ�ضع،
َي ِع ��د ،والأمر محم ��ول على الم�ضارع ،فتحذف فاء الكلمة ،نحو�َ :ض ْعِ ،ع ْد ،وكذا المثال المهموز ف�إن
الأمر منه تحذف فا�ؤه ،فنقول خذ ،كل ،مر(((.
والأج ��وف تح ��ذف عينه �إذا ات�صل ب�ضمير رف ��ع متحرك نحو :خف ��ت ،خفنا،ا�ستجبتم ،ا�ستجبتما،
قلنا ،بعنا ،وهكذا ،...وكذا تحذف عين الكلمة في الأمر ،نحو :قل،ا�ستقم ،اختر� ،سر ،بع.
ر�سوا� ،س ُروا،ب ُقوا،
و�إذا كان الفعل ناق�صا وات�صل بواو الجماعة ف�إن الما�ضي منه تحذف المه ،مثلَ :
دعت .كما
واذا ات�ص ��ل الناق� ��ص بتاء الت�أنيث ،تحذف المه �إذا كانت �ألف ًا ،نح ��و:
أعطتْ ،
ا�ستغنتْ � ،
ْ
 -1انظر لغة متيم يف الأجوف .كتاب ال�ضياء يف ت�صريف الأ�سماء �ص .95- 94
-2ذهب الأخف�ش اىل �أن املحذوف هو عني الكلمة .انظر كتاب ت�صريف الأ�سماء واالفعال� .ص  ،156وكتاب ال�ضياء يف ت�صريف
اال�سماء �ص .-94 -93- 92
-3بنو متيم يلفظون ا�سم املفعول الأجوف على �أ�صله  :فيقولون َ :م ْ�ص ُوونَ ،م ْق ُوود .وعلماء ال�صرف يعتربونه �شاذا .علما ب�أنه
الأ�صل .انظر ت�صريف الأ�سماء والأفعال �ص  .256ال�ضياء يف ت�صريف الأ�سماء �ص 95
-4بنو متيم يلفظون الكلمةعلى �أ�صلها ،فيقولون  :مبيوع ،مهيوب،مقيو�س ،وهذا من ال�شاذ .انظر ت�صريف اال�سماء واالفعال �ص
 ،156ال�ضياء يف ت�صريف اال�سماء �ص 94
 -5مر � :إن مل يكن يف �أ ّول الكالم جاز حذف الهمزة وثبوتها ،نحو  :قوله تعاىل ( :وا�ؤمر �أهلك بال�صالة) �سورة طه �آية ()132
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تح ��ذف الم الم�ض ��ارع المنقو�ص �إذا ات�صل بياء المخاطبة �أو واو الجماع ��ة ،نحو :ت�سعين ،ترعين،
رمِ ،ادعُ ،وكذا �إذا �أ�سند �إلى واو الجماعة
ير�ضون ،يلقون ،وتحذف الم االمر المنقو�ص ،نحوِ :ا�س َعِ ،ا ِ
دعواِ ،ادعي ،ا�س َعيِ ،ارمي.
�أو ياء المخاطبة ،نحوِ :ارمواِ ،ا�سمعواِ ،ا ُ
و�إذا كان الفعل لفيفا مفروقا ف�إن حكم فا�ؤه حكم المثال ،وحكم المه حكم المنقو�ص ،فنقول :و َقوا،
و َقتا،و َق � ْ�ت ،نق ��ي ،تقي ،تقينِ ،ق ،قين ،قوا ،فنالحظ حذف ف ��اء الكلمة و�أخرى عين الكلمة ،وثالثة
االثنتين مع ًا في �آن واحد.
و�إذا ك ��ان الفع ��ل لفيف ��ا مقرونا ،ف�إن حك ��م الم الكلمة مث ��ل المنقو�ص فنقولَ :ط� � َووا ،ط َوتا ،ط َو ْت،
يطوونِ ،اط ِو ِِ ،اطووا .فتحذف الم الفعل منه.
والفع ��ل (ر�أى) تحذف همزته في الم�ضارع ،فنقول� :أرى ،ت ��رىَ ،يرون ،ترين ،وهكذا ،...و�إذا كان
�أمر ًا حذفت عين الكلمة والمها ،نحوَ :رَ ،ر ْوا.
المطلب الثالث
«�أثر االن�سجام ال�صوتي في زيادة الأ�صوات»
عن ��د النطق ال�سليم ي�ستدعي المرء �أن ينطق �أ�صوات ًا زيادة عن الأ�صل ،و�سبب زيادة هذه الأ�صوات
معنى فارقا.
�إ ّما لإمكان الل�سان من النطق من ال�صوت� ،أو �إظهار حركة �أو �إعطاء لفظ ما ً
ولإمكان الل�سان من النطق زيدت الهاء فيما كان من الأفعال على حرف واحد في الوقف كفعل الأمر
وعهْ ،و ِقهْ) بزيادة هاء على ما بقي من الفعل حتى يمكن
من (وفى ووقى ووعى) تقول العربِ ( :فهِْ ،
(((
النطق به ،لأنه ال بد من حرف يبد�أ به وحرف يوقف عليه .
وق ��د ن ّبه علماء الأ�صوات حين نطق �صوت من الأ�صوات وحده م�ستقال عن غيره من الأ�صوات ،على
وخ�صوا همزة الو�صل
وجوب االحتراز من ا ِالتْيان قبله بهمزة و�صل ،بل ننطق به مج ّردا و�ساكنا(((ّ ،
باالحتراز لخفتها ولإمكان دخولها على جميع الأ�صوات ال�ساكنة المفردة �أو المبدوء بها.
وذك ��ر ابن يعي�ش :زي ��ادة الحروف وب ّين �أنه لي�س المراد من قولنا ح ��روف الزيادة �أ ّنها تكون زائدة
ال محال ��ة ،لأنها قد توجد زائ ��دة وغير زائدة ،و�إ ّنما المراد �أنه �إذا احتي ��ج الى زيادة حرف لغر�ض
ل ��م يكن �إال من ه ��ذه الع�شرة �-أي� :س�ألتمونيه ��ا ،-و�أ�صل حروف الزيادة ح ��روف الم ّد واللين التي
ه ��ي ال ��واو والياء والألف ،وذل ��ك لأنها �أخف الحروف �إذ كان ��ت �أو�سعها مخرجا و�أق ّله ��ا كلفة ،و�أما
ق ��ول النحويين �أن ال ��واو والياء ثقيلتان ،فبالن�سبة �إلى الألف ،و�أما بالن�سبة الى غيرها من الحروف
فخفيفتان(((.
 -1انظر املبدع �ص .118
 -2انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص  ،20املدخل �إىل علم اللغة �ص  ،37ودرا�سات يف علم الأ�صوات اللغو ّية �ص .140
� -3شرح املف�صل .141/9
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واللغ ��ة العربية تمنع البدء بال�ساكن ،ويجب �أن يك ��ون اللفظ المنطوق مبتد�أ ب�صوت متحرك ،وكان
ال ب ّد من التخل�ص من هذه الم�س�ألة دون تغيير معنى المنطوق ب�أن زيد �صوت همزة الو�صل في �أول
الألفاظ ال�ساكنة.
وقد عقد �أبو حيان النحوي ف�صال في �أ�سباب زيادة الحروف ،وذكر �سبعة �أ�سباب منها( :الإمكان)
وقال( :والإمكان نحو :همزة الو�صل) .وقد �شرح المحقق ذلك بقوله :ف�إنها جيء بها زائدة ليتو�صل
بها الى النطق بال�ساكن(((.
ففي فعل الأمر ي�صاغ من الثالثي المج ّرد ،بحذف حرف الم�ضارعة من الفعل الم�ضارع ،ف�إذا كان
م ��ا بعد ح ��رف الم�ضارعة متح ّركا ف�إ ّنه ال يحتاج �إلى همزة و�ص ��ل .فنقول :يقول ،بيع ،يخاف ،وفي
الأمرُ :قلِ ،بعَ ،خف.
و�إذا ك ��ان ما بعد حرف الم�ضارعة �ساكنا احتجنا �إلى هم ��زة الو�صل ،فزيدت قبل الحرف ال�ساكن
للتمك ��ن من النط ��ق بال�ساكن ،نحو :ا�شرب ،اكت ��ب ،اجل�س ،اكرم ،اعلم ،ا�ض ��رب ،احلم .وك ّلها في
الم�ضارع �ساكنة الحرف الذي يلي حرف الم�ضارعة(((.
والثالث ��ي يكون مزيدا بحرف وحرفين وثالثة �أح ��رف ،ومزيد الثالثي ال يبد�أ بهمزة و�صل .ويعنينا
المزيد الثالثي بحرفين وثالثة �أحرف.
،تفاعل ،تف ّعل .فالأوزان
والمزي ��د الثالثي بحرفين يكون على خم�سة �أوزان هي :انفعل ،افتعل ،افع ّل َ
الثالثة الأولى تبد�أ بهمزة و�صل و�أمثلتها على الترتيب:
 -1انفعل :انفتح ،انمحى ،انك�سر ،انقاد ،انقطع.
 -2افتعل :ا�شتاق ،افتر�ش ،ا�صطبر ،اتقى ،امت ّد ،ا ّدعى ،افتتح ،اتخذ ،ا ّدعى.
 -3افع ّل :ا�صف ّر ،ا�سو ّد ،احم ّر،ا ْر َعوى ،از َر ّق ،اخ�ض ّر(((.
َ
ا�ستفعل ،ا ْف َع ْو َع ��ل ،ا ْف َع َّال ،افع ّول،
�أ ّم ��ا الثالث ��ي المزيد بثالثة �أح ��رف فتكون على الأوزان التالي ��ة:
افعنلل ،افعنلى .وجميعها تبد�أبهمزة الو�صل و�أمثلتها على الترتيب:
 -1ا�ستفعل :ا�ستغفر ،ا�ستوزر ،ا�ستقام ،ا�ستم ّد ،ا�ستر�ضى ،ا�ستخرج ،ا�ستفهم ،ا�ست�أمر ،ا�ستحجر.
 -2افعوعل :اغدون ،اخ�شو�شن ،اع�شو�شب.
ا�شهاب.
 -3اف َع ّال :احما ّر ،اخ�ضا ّر،
ّ
 -1انظر املبدع �ص  .118وانظر اال�شباه والنظائر .176/2
 -2انظر ت�صريف الأ�سماء والأفعال �ص .92
 -3انظر التطبيق ال�صريف �ص  .36ر�سالتان يف علم ال�صرف �ص  158وقارن بينهما.
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 -4افع ّول :اعل ّو َط ،اجل ّوذ(((.
 -5افعنلل ،اقعن�س�س(((.
 -6افعنلى :ا�سلنقى((( ((.
اما الثالثي المزيد ب�أربعة �أحرف -والم�س ّمى بم�صدر الفعل ال�سدا�سي -وال يكون �إال في الم�صادر،
وله من الأبنية ما يبد�أ بهمزة الو�صل ما يلي:
 -1ا�ستفعال ،نحو :ا�ستقبال ،ا�ستفهام ،ا�ستغفار.
(((
 -2افعيالل ،نحو :احميرار ،املي�سا�س ،ا�سويداد
(((
 -3افعيعال ،نحو :اخ�شي�شان((( احديداب ،اغريراق
ويك ��ون الثالثى المزيد بثالثة �أحرف م�صدرا ،وهو م ��ا �س ّمي بم�صدر الفعل الخما�سي ،فيكون على
ثالثة �أبنية كل منهما يبد�أ بهمزة و�صل:
 -1انفعال ،نحو :انطالق ،انفتاح ،انك�سار.
 -2افتعال ،نحو :اقتدار ،اقتتال.
(((
 -3افعالل ،نحو :احمرار ،ا�صفرار
اما الرباعى المزيد ويبد�أ بهمزة الو�صل ف�إنه يكون فيما يزاد فيه ثالثة �أحرف ،ويكون على بناءين:
ْ (((
� -1إفع ْنالل ،نحو� :إحر ْنجام� ،إ�سحنفار
� -2إف ِع ّالل ،نحو� :إطمئنان� ،إق�شعرار(.((1
ف�إن هذه الأبنية وما كان على �أوزانها من الأفعال �أو الم�صادر �أ�سا�س البدء في النطق بهمزة الو�صل
�سببه �صعوبة ابتداء النطق بال�ساكن الذي يلي همزة الو�صل و�سهولة النطق بها:
و�أ ّم ��ا الأ�سم ��اء التي لي�ست بجارية عل ��ى �أفعالها فقلي ًال ما تدخل همزة الو�ص ��ل عليها ،وتدخل على
-1اجللوذ :الغليظ ال�شديد .القامو�س املحيط (جلذ) .واجللوز :البندق جمهرة اللغة  .423/3واجل ّوز :ا�سرع .اعل ّوط ( :تع ّلق بعنق
البعري) .التطبيق ال�صريف �ص .40
 -2اقعن�س�س الرجل  :تقاع�س .جمهرة اللغة .399 ،31/3
 -3يقال � :سلق الرجل املر�أة  :اذا ب�سطها ثم جامعها .جمهرة اللغة .41/3
 -4انظر التطبيق ال�صريف �ص  ،40 – 39ر�سالتان يف علم ال�صرف �ص .193 – 191
أمال�س .واال�سويداد م�صدر ا�سوادّ.
 -5االحمريار :م�صدر احمارّ ،واال ملي�سا�س  :م�صدر � ّ
 -6االخ�شي�شان  :م�صدر �إخ�شو�شن .واالحديداب  :م�صدر احدودب .واالغريراق  :م�صدر اغرورق.
 -7انظر ت�صريف الأ�سماء واالفعال �ص .73
 -8انظر ال�ضياء يف ت�صريف الأفعال �ص  .63ر�سالتان يف علم ال�صرف �ص .200
 -9االحرجنام  :االجتماع .و ِن َعم حمرجنم اذا اجتمع .جمهرة اللغة  .399/3واال�سحنفار  :اال�سراع.
 -10انظر ت�صريف الأ�سماء واالفعال �ص .80
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�أ�سماء ع�شرة معدودة وهي :ابن وابنة وابنم -بمعنى ابن -واثنتان وامر�ؤ وامراة وا�سم وا�ست وايمن
اهلل وايم اهلل(((.
و�سب ��ب ت�سمية هذه الهمزة (هم ��زة الو�صل) لأنها ت�سقط في الدرج فت�ص ��ل ما قبلها الى ما بعدها
يتو�صل به ��ا �إلى النطق
وال تقطع ��ه عن ��ه كم ��ا يفعل غيرها من الح ��روف .وقيل� :س ّميت و�ص�ل�ا لأنه ّ
(((
بال�ساكن.
وحكمها في الأ�صل �أن تكون مك�سورة �أبدا ،لأنها دخلت و�صلة �إلى النطق بال�ساكن ،فتخيلوا �سكونها
مع �سكون ما بعدها فح ّركوها بالحركة التي تجب اللتقاء ال�ساكنين وهي الك�سرة ،ف�إن كان الحرف
الثال ��ث من اال�سم الذي فيه همزة الو�صل م�ضموما �ضمذا الزما �ض ّمت الهمزة ،نحو :اقتل ،اخرج،
ا�ست�ضع ��ف ،وذلك �أنهم كرهوا �أن يخرجوا من ك�سرة �إلى �ضمة لأنه خروج من ثقيل الى ما هو �أثقل
منه لي�س بينهما �إال حرف �ساكن(((.
وتفتح همزة الو�صل مع الم التعريف وميمه ،والع ّلة في ذلك �أنهم �أرادوا �أن يخالفوا بين حركتها مع
الح ��رف وحركتها مع اال�سم والفعل ،وفي همزة (�أيمن اهلل) ف ��ي الق�سم ،فمفتوحة �أي�ض ًا ،وال�سبب
�أنه ��ا دخلت على غير متم ّكن وال ي�ستعمل �إال في ال َق َ�س ِم ففتحت همزته ت�شبيها لها بالهمزة الالحقة
حرف التعريف(((.
و�إثب ��ات همزة الو�صل ف ��ي النطق عند الدرج خ ��روج عن كالم العرب ،ويعتب ��ر �إظهار �صوت همزة
الو�ص ��ل عن ��د ذلك لحن ��ا فاح�شا ،و�أنّ هذه الهم ��زات �إ ّنما جيء به ��ا و�صلة �إلى الإبت ��داء بال�ساكن،
�إذ ك ��ان ابت ��داء بال�ساك ��ن مما لي�س في الو�سع ،ف� ��إذا تق ّدمها كالم �سقطت الهم ��زة من اللفظ ،لأن
الكالم المتق ّدم قد �أغنى عنها ،فال يقال :الإ�سم ،والإنطالق ،والإ�ستغفار ،ومن �إبنك ،وعن �إ�سمك،
ب�إثب ��ات الهمزة عن ��د الدرج ،لعدم الحاجة �إليه ��ا لأن الداعي �إلى الإتيان بها ق ��د زال وهو الإبتداء
ب�ساكن ،فكان �إثبات همزة الو�صل في الدرج لحن ،لأنه عدول عن كالم العرب ،وقيا�س ا�ستعمالها،
وك ��ان زيادة من غير حاجة �إليه .ونظير هم ��زة الو�صل ،هاء ال�سكت� ،أتي بها و�صلة �إلى الوقف على
المتح ّرك ،ف�إذا و�صل بكالم بعده �سقطت الهاء(((.
املف�صل  .132/9الأ�شباه والنظائر .177/2
 -1انظر �شرح ّ
املف�صل .136/9
 -2انظر �شرح ّ
املف�صل  .137/9الأ�شباه والنظائر .177/2
 -3انظر �شرح ّ
املف�صل .137/9
 -4انظر �شرح ّ
املف�صل .137 /9
 -5انظر �شرح ّ
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الف�صل الثالث:
المطلب االول� :أثر الحركات في التنا�سب ال�صوتي.
المطلب الثانى� :أثر االن�سجام ال�صوتي في �صفات لأ�صوات.
المطلب الثالث :تنا�سب الأ�صوات في الل�سان الف�صيح.
المطلب الأول
«�أثر الحركات في التنا�سب ال�صوتي»
العربي الف�صيح يتخ ّير من الأ�ص ��وات الخفيفة وينطقها،
تمي ��ل اللغ ��ة العربية �إلى التخفيف ،وك� ��أنّ
ّ
ول ��و ا�ضط ��ره ذلك �إلى تغيي ��ر �صوت �إلى �ص ��وت �آخر ،ك�أن يبدل �ص ��وت ال�ض ّمة فتح ��ة �أو ك�سرة� ،أو
يب ��دل �صوت ��ا �ساكنا ب�آخ ��ر ،او يتخ ّل�ص من الثقل بح ��ذف الحرف الم�ستثقل ،كل ذل ��ك للخفة التي
يطلبه ��ا .و(�أب ��و علي الفار�سي) �س ّمى فئة م ��ن اللغويين�( :أهل التخفي ��ف)((( لأنهم ي�ستثقلون عند
الدرج اللغوي النطق ب�صوت ثقيل فيخ ّففونه ،ولع ّله يق�صد بذلك ف�صحاء العرب.
وتحدث ��ت �سابق� � ًا عن تخفي ��ف المنطوق بحذف حرف م ��ن الكلمة وهذه م�س�ألة ف ��ي تخفيف الدرج
اللغوى بوا�سطة الحركات.
وذكر ال�سيوطي� :أنّ �أثقل الحركات ال�ضمة ثم الك�سرة ثم الفتحة((( .ونقل عن (ابن جني) قوله� :أرى
الدليل على خ ّفة الفتحة �أنهم يف ّرون �إليها من ال�ض ّمة كما يف ّرون من ال�سكون ،ويب ّين �أن المرفوعات
قليل ��ة بالن�سبة للمن�صوبات ،حيث جع ��ل الأثقل للأقل لق ّلة دورانه ،والأخ � ّ�ف للأكثر لي�سهل ويعتدل
الكالم بتخفيف ما يكثر وتثقيل ما يق ّل.
فالفعل لي�س له �إال مرفوع واحد ،وين�صب ع�شرة �أ�شياء ،ولما كانت المجرورات �أكثر من المرفوعات
و�أق ّل من المن�صوبات �أعطيت الحركة الو�سطى في الثقل والخ ّفة .والمبني على الك�سر والمبني على
ال�ضم �أق ّل من المبني على الك�سر.
ّ
واخت�صا� ��ص ن ��ون التثنية بالك�سر ونون الجمع بالفتح لثقل الجم ��ع ف�أعطي الأخف ،و�أعطيت التثنية
لخ ّفتها الك�سر ليتعادال.
وامتن ��اع الج ��ر والك�سر في الأفعال ف ��رارا من الثقل ،وال خالف �أنّ الفتح �أخ � ّ�ف من الك�سر ،والألف
�أخ � ّ�ف من الي ��اء ،والفتحة �أقرب الى الك�سرة من ال�ض ّمة ،ولهذا يحم ��ل الج ّر على الن�صب في ما ال
ين�صرف على الج ّر في جمع الم�ؤنث ال�سالم حمال على القرب.
 -1انظر كتاب التكملة �ص .212
 -2الأ�شباه والنظائر .193/1
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وال�ضمة والك�س ��رة م�ستثقلتان مباينتان لل�سكون ،والفتحة قريبة من ال�سكون ،من ال�ض ّمة والك�سرة،
ك�سرة َك َ�سرات بالإتباع ثم �إنهم ي�ستثقلون ذلك فيقولون:
وذل ��ك �أ ّنهم يقولون في ُغ ْرفة ُغ ُرفات وفي ْ
و(غ ْرفات) بال�سك ��ون ،وبع�ضهم يقول ُ
( َك ْ�س ��رات) ُ
(غ َرفات) و( َك َ�س ��رات) بالفتح ،فيعرف �أن بين
الفتح ��ة وال�سكون منا�سبة ،وال يقول ��ون ذلك في (�ضربة) و�إنما يقول ��ون َ
(�ض َربات) ال غير .و�أي�ض ًا
ف� ��إن العرب تخفف الك�س ��رة في ( َف ِخذ) وال�ضمة في ُ
(ج َمل)ف�أما
(ع�ضد) ،وال تخف ��ف الفتحة في َ
(القدر) و(ال َق ْدر) فلغتان وكذلك (الد َرك) و(الد ْرك)(((.
َ
وال ��ذي قاله علماء اللغة المحدثون في �شي ��وع ا�ستعمال الحركات لخ ّفتها ي�ؤكد مفهوم كالم العلماء
القدام ��ى ،ف�أخ � ّ�ف الحركات �أكثرها �شيوع ��ا عند المحدثين ،فقد بلغت ن�سب ��ة ا�ستعمال الفتحة في
اللغ ��ة العربي ��ة حوالي  460في كل �ألف من الحركات ق�صيره ��ا وطويلها ،في حين �أنّ الك�سرة ّ
حوال
 184وال�ض ّم ��ة ((( .146ف�سب ��ب كث ��رة ا�ستعمال الفتحة يع ��ود لخ ّفتها ،كما �أن ق ّل ��ة ا�ستعمال ال�ض ّمة
لثقلها.
وق ��د �أج ��رى الدكتور محمد علي الخولي �أح�صا ًء لتكرار الأ�ص ��وات وقد ا�ستنتج �أنّ ال�صوت المفتوح
الق�صي ��ر يحت ّل المرتبة الأول ��ى بين جميع الأ�صوات والحركات ،وي�أتي بع ��ده الك�سر الطويل و�أخير ًا
ال�ضم الطويل ،ويذكر �أن الفتحة الق�صيرة احتلت المرتبة الأولى في ال�شيوع توافق ًا مع مبد�أ �سهولة
ّ
(((
النطق .
من الرجل،
والأ�صل في ك ّل �ساكنين التقيا �أن يح ّرك اال ّول منهما بالك�سر ،نحو قولك في الأ�سماءِ :
وقد انطلق
هل الرجل في الدارِ ،
وزي ��د الظريف ،والفعلِ :
خذ العفو ،و�أرد ِد الجي�ش ،والحرف ،نحوِ :
خال ��د� .إذ التق ��اء ال�ساكنين ال يجوز بل هو غير ممكن وذلك من قبل �أنّ الحرف ال�ساكن كالموقوف
عليه وما بعده كالمبد�ؤ به ومحال الإبتداء ب�ساكن فذلك امتنع التقا�ؤهما(((.
والغر� ��ض من التحريك الإنف�صال من التقاء ال�ساكني ��ن ويح�سن بتحريك الأ ّول ما يح�سن بتحريك
الثاني ،والأ ّول هو الأ�صل ومقت�ضى القيا�س ،وال يعدل عنه �إال لع ّلة ،والأ�صل في تحريك الأ ّول من قبل
�أن �سك ��ون الأ ّول من ��ع الو�صول �إلى الثاني  ,فكان تحريكه من قبي ��ل �إِزالة المانع اذ بتحريكه يتو�صل
�إلى النطق بالثاني(((.
 -1انظر الأ�شباه والنظائر �ص  .195عن الغرة.
 -2قام بهذا االح�صاء الدكتور ابراهيم �أني�س ،انظر الأ�صوات اللغوية �ص.66
 -3انظر اال�صوات اللغوية .اخلوىل �ص  .141ثم انظر ن�سبة �شيوع اال�صوات ،جدول (� )7صفحة  ،117وجدول (� )18صفحة .141
املف�صل .120/9
 -4انظر �شرح ّ
املف�صل .125/9
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ووجوب تحريك الحرف الأ ّول بالك�سر لأمرين:
الأول� :أن الك�سرة ال تكون غالب ًا �إعراب ًا �إال ومعها التنوين �أو ما يقوم مقامها من �ألف والم �أو �إ�ضافة،
وقد تكون ال�ض ّمة والفتحة �إعرابين وال تنوين ي�صحبهما ف�إذا ا�ضطررنا �إلى تحريك ال�ساكن ح ّركناه
بحركة ال يتوهم �أنها �إعراب وهي الك�سرة.
الثان ��ي� :أن الج ��زم مخت� ّ��ص بالأفعال ،ف�صار الج ��زم نظير الج� � ّر ،حيث �إنّ الك�س ��ر ال يدخل على
الأفع ��ال ،ف� ��إذا ا�ضطررن ��ا �إلى تحريك ال�ساك ��ن ح ّركناه بحرك ��ة نظيرة وهي الك�س ��رة ،ولو ح ّركنا
لتوهم فيه �أنه غير مجزوم ،لأن
الأفع ��ال المجزومة �أو ال�ساكنة عند �ساكن يلقاها بال�ض ��م �أو الفتح ّ
يتوهم ذلك �إذا ح ��رك بالك�سر لأن الج ّر لي�س من
الرف ��ع والن�ص ��ب من حركات �إعراب الأفعال ،وال ّ
�إعراب الأفعال(((.
(((
و}عذاب.
وربما عدلوا عن ذلك لأمر �شاذ �أو �ضرورة ،فمن ذلك قراءة} :قالتُ اخرج عليهن{
ٌ
ارك�ض برجلك{((( و }في جنات وعيونٌ .ادخلوها ب�سالم{((( بال�ضم لالتباع ،وذلك �أنه �أتبع �ض ّمة
(عذاب.
التاء في (قالت) �ضمة الراء في (اخرج) اذ لي�س بينهما حاجز �إال حرف �ساكن .وكذلك
ٌ
ارك� ��ض) اتب ��ع التنوين حركة الكاف اذ لي�س بينهما �إال ال ��راء ال�ساكنة .و�إن كان اال�صل فيه الك�سر،
والعلم ��اء ال ي�ستح�سن ��ون ال�ضم ف ��ي هذا لأنّ فيه خروج ًا م ��ن الك�سر �إلى ال�ض � ّ�م وذلك م�ستثقل في
لغتهم معدوم في كالمهم(((.
ولثق ��ل التركي ��ب يخرجون منه ب�أن يغيروا حرك ��ة اللفظ ليخف على الل�سان ،وف ��ي االمثال العربية:
(ذهب ��وا � ِأيد ْي �س َب ��ا ،وتفرقوا � ِأيد ْي �سبا((() و�إنما �س ّكت الياء مع �أ ّنهما من�صوبان لثقلهما بالتركيب
واالعالل(((.
ولأنه ��م يف ّرون م ��ن التقاء ال�ساكني ��ن ف�إنهم ك�سروا نون (م ��ن) عند مالقاته ��ا كل �ساكن ،على ما
ومن اثني ��ن) �إال عند مالقاتها
ومن امرىء القي�سِ ،
من ابن ��كِ ،
يقت�ضي ��ه القيا� ��س ،فتقول�( :أخذت ِ
(منَ الرجلِ ،ومنَ اهلل ،ومنَ الر�سول) ففتحوا مع الم
الم التعري ��ف فهي عندها مفتوحة ،فيقولونِ :
المعرف ��ة وعدلوا عن قيا�س نظائره ،وذلك لأنه كثر في كالمهم هذا الحرف ،وما فيه الألف والالم
املف�صل .127/9
 -1انظر �شرح ّ
� -2سورة يو�سف �آية (.)31
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م ��ن اال�سم ��اء كثير ،لأن الألف والالم تدخ�ل�ان على كل نكرة ،فكرهوا ك�سر الن ��ون مع ك�سرة الميم
قبلها ،فتوالى ك�سرتان مع الثقل ،فعدلوا �إلى � ّ
أخف الحركات وهي الفتحة(((.
ومم ��ا جاء عل ��ى الأ�صل في تحريك ال�ساك ��ن عند التق ��اء ال�ساكنين فعل الأمر وم ��ا ي�شبهه -الفعل
ي�ضرب ابن ��ك) بالك�سر،
الم�ض ��ارع المج ��زوم -ف�إ ّنه يح� � ّرك بالك�سرة ،فنقول( :و�ص � ِ�ل ابنك ،ولم
ِ
واال�صل �أنه �ساكن الحركة.
و�إذا كان ��ت الحركة خفيف ��ة النطق مع الحرف ومالئمة ظهرت وكانت عالم ��ة �إعراب ،وقد ظهرت
الفتح ��ة عل ��ى الياء لخ ّفتها ،ففي قوله تعالى}:ويوم يقول نادوا �شركا ِئ َي ((({ ...ف�إنّ فتحة الياء في
(�شركا ِئ � َ�ي) خفيفة عل ��ى الل�سان لأنه انتقال م ��ن الثقيل -الك�سر� -إلى التخفي ��ف -الفتح� .-أو لأنّ
الفتحة � ّ
أخف الحركات.
و�إذا ك ��ان حك ��م هم ��زة الو�صل الك�س ��ر �إذا ابتد�أنا بها – لأنه ��ا دخلت و�صلة �إلى النط ��ق بال�ساكن،
فح ّركوه ��ا بالحرك ��ة التي تجب اللتقاء ال�ساكنين – ف�إن الثالث م ��ن اال�سم الذي فيه همزة الو�صل
ت�ضم همزته ،نحو) ُا ْق ُت ��لُ ،اخْ ُرجُ ،ا ْ�ستُ�ضعف) لأنهم كره ��وا �أن يخرجوا من
م�ضموم ��ا �ض ّما الزم ��ا ّ
ك�سرة �إلى �ضمة ،لأنه خروج من ثقيل �إلى ما هو �أثقل منه ،لي�س بينهما �إال حرف �ساكن وهو �ضعيف،
ولذل ��ك ق ّل في كالمه ��م ،نحوَ ( :ي ْومَ ،ي ْوخ) ف�إنه ��م ي�ستثقلونه للخروج من الي ��اء الى الواو وكثر في
كالمهم ،نحو(:ويل ،ويح ،وي�س) لأنه خروج من الثقيل �إلى ما هو � ّ
أخف منه(((.
بال�ضم،
ف� ��إن لم تكن ال�ض ّم ��ة في اللفظ الثالثي �أ�صلية مثلِ ( :ارموا و ِاق�ضوا) ف� ��إن الهمزة ال تت�أثر
ّ
وتك ��ون مك�س ��ورة ،لأن ال�ضم ��ة عار�ض ��ة ،فالميم في (ارم ��وا) �أ�صله ��ا الك�سر ،وكذل ��ك ال�ضاد في
(اق�ض ��وا) ،والأ�ص ��ل فيهما( :ارمي ��وا واق�ضيوا) ِومنْ نط ��ق الكلمتين يظهر �أن الثق ��ل في �آخرهما
ف� ��أرادوا التخل�ص منه ،و�سبب الثقل ال�ض ّمة على الياء المك�سور ما قبلها فحذفوا ال�ض ّمة للتخفيف،
وبقي ��ت الياء �ساكنة ،وواو ال�ضمير بعده ��ا �أي�ضا فحذفت الياء اللتقاء ال�ساكني ��ن ،ول ُت َن ِا�سب حركة
وت�صح ُ�ض ّمت ،فبقيت الهمزة مك�سورة على ما كانت عليه.
عين الكلمة واو ال�ضمير ال�ساكنة
ّ
وق ��د �أبدل ��ت الواو يا ًء �إذا وقعت الك�سرة قبل الواو ،وبينهما حرف �ساكن ،ولأن ال�ساكن ل�ضعفه لي�س
(�ص ْبية)
حاج ��زا ح�صينا فل ��م يعت ّد فا�صال ،ف�صارت الك�سرة ك�أنها قد با�شرت ال ��واو ،نحو قولهمِ :
من(�ص َب ْوتُ َ�ص ْبو ًا) ،فقلبت الواو لك�سرة ال�صاد ،ولم
و(�ص ْبوان) لأنه
(�ص ْبوة) ِ
و(�صبيان) والأ�صل ِ
َ
ْ
(((
(�ص ْبوان)  .ومثله
تف�ص ��ل الباء بينهم ��ا ل�ضعفها بال�سكون ،وقد اخرجوه ��ا على �أ�صلها ،فقال ��واِ :
املف�صل .131 / 9
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(ع ْل َوة) لأنه من (علوت)  .وقال ��وا :فالن ِق ْدية في الخير،
(ع ْليه) و�أ�صل ��ه ِ
( ِق ْني ��ة) م ��ن ( َق ْوت) ،و ِ
يريدون ِق ْدوة .وناقة ِب ْل ُي �سفر ،وهي من( :بلوت)(((.
المطلب الثاني
«�أثر االن�سجام ال�صوتي في �صفات الأ�صوات»
يمي ��ل المتك ّلم عادة عند ال ��كالم والنطق بالأ�صوات �إلى الإقت�صاد في الجه ��د الع�ضلي ،ولع ّل �سبب
ظه ��ور بع�ض اللهجات العرب ّي ��ة هو الميل �إلى تقريب �صوت من �صوت �آخر� ،أو تغيير �صفة �صوت الى
�صفة �صوت �آخر يجاوره ،ومثال تقريب الأ�صوات ما يلي�( :إذا وقعت ال�سين قبل غين �أو خاء �أو قاف
�أو ط ��اء ج ��از �إبدالها �صادا)((( و�إنما �ساغ قلب ال�سين �ص ��ادا �إذا وقعت قبل هذه الأ�صوات ،من قبل
�أن هذه الأ�صوات مجهورة م�ستعلية ،و�صوت ال�سين مهمو�س م�ستفل ،فكرهوا الخروج من المهمو�س
الم�ستف ��ل �إل ��ى المجهور الم�ستعلي ،ف�إنّ ذلك مما يثقل على الل�س ��ان ،ف�أبدلوا من ال�سين �صادا ،لأن
ال�صاد توافق ال�سين في الهم�س وال�صفير ،وتوافق هذه الحروف في اال�ستعالء فيتجان�س ال�صوتان
(((
المتج ��اوران باال�ستع�ل�اء ،وذلك نحو قول ��ه تعالى}:ك�أ ّنم ��ا ي�ساقون �إلى الموت وه ��م ينظرون{
وي�صاقون ،و}يوم ي�سحبون في النار على وجوههم ذوقوا َم ّ�س �سقر{((( و�صقر ،و}ثم ا�ستوى على
و�سخر ال�شم� ��س والقمر{((( ّ
العر� ��ش ّ
و�صخر ،و}�أ�سبغ عليكم نعمه{((( و�أ�صبغ ،و}اهدنا ال�سراط
الم�ستقيم{((( و�صراط .وقالوا في ُ�سقت�ُ :صقت ،وفي �سويق� :صويق(((.
وذك ��ر الزبي ��دي�( :صاطع) �أنها من (�ساط ��ع) �أبدلوها مع الطاء كما ابدلوها م ��ع القاف لأنها في
الت�صعد بمنزلتها(((.
ال�ص َل ��ق -مح ّرك ��ة -القاع ال�صف�ص ��ف ،لغة ف ��ي ال�سين( .((1وق ��ال الف ّراء:
ويذك ��ر الجوه ��ري �أنّ َ :
}�سلقوكم ب�أل�سنة حداد{( ((1و(�صلقوكم) لغتان(.((1
 -1انظر �س ّر �صناعة الإعراب �ص .737
املف�صل  ،51/10وانظر �سر �صناعة االعراب �ص .211
� -2شرح ّ
� -3سورة االنفال �آية (.)6
� -4سورة القمر �آية (.)48
� -5سورة الرعد �آية (.)2
� -6سورة لقمان �آية (.)20
� -7سورة الفاحتة �آية ( )6وكتبت يف امل�صحف (بال�صاد ).
 -8انظر�س ّر �صناعة الإعراب �ص .212
 -9تاج العرو�س (�صطع)  .413/5وانظر ل�سان العرب (�سطع) .154/5
 -10انظر ال�صحاح (�صلق)  ،1509/4تاج العرو�س (�صلق) .411/6
� -11سورة الأحزاب �آية (.)19
 -12انظر ال�صحاح (�صلق) .1509 / 4
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ال�ص َط ��ر -مح ّركة -ال�سطر ،ال�صاد لغة في ال�سين ،وم�صيطر بال�صاد
وف ��ي قولنا (م�صيطر) ف�إنّ َ
وال�سي ��ن ،و�أ�صل �صاده (�سين) ،قلبت مع الطاء �صادا لقرب مخرجهما ،ومن ذلك ت�صيطر لغة في
ت�سيطر ،وال�سطر -محركة -العتود من المعز.وال�صاد لغة فيه(((.
�أ ّما �إذا ت� ّأخر �صوت ال�سين عن الأ�صوات الم�ستعلية لم ي�سغ فيها الإبدال ،لأ ّنه �إذا كان �صوت ال�سين
مت� ّأخر ًا كان الناطق منحدرا بال�صوت من عال وال يثقل ذلك ثقل الت�صعيد من منخف�ض ،ففي نحو:
(ق�ست ،ويخ�سر) ال تقول( :ق�صت ،ويخ�صر).
وتغيي ��ر �صفة ال�صوت من الجهر ال ��ى الهم�س وبالعك�س ،ومن �صفة ال�شدة �إل ��ى الرخاوة وبالعك�س،
ي�شترط �أن ال يكون بينهما �صوت فا�صل ،و�أن يكون الأ ّول منهما �ساكنا(((.
ف� ��إذا وقع ��ت ال�سين قبل الدال ال�ساكن ��ة �أبدلت زايا خال�صة((( ،نحو :يزدر ،ف ��ي :ي�سدر� ،إذا تح ّير.
وي ��زدل :ف ��ي ي�سدل ثوبه �إذا �أرخاه .و�سبب جواز �إبدال ال�سين زايا� ،أن ال�سين �صوت مهمو�س مجاور
ل�صوت مجهور هو الدال ،فكرهوا الخروج من �صوت �إلى �صوت ينافيه ،وال يمكن �إدغامهما ،فق ّربوا
�أحدهما من الآخرة ،ف�أبدلوا من ال�سين زايا لأنها من مخرجها((( و�أختها في ال�صفير وتوافق الدال
في الجهر((( فيتجان�س ال�صوتان(((.
وال�ص ��اد ال�ساكن ��ة �إذا وقعت قبل الدال جاز �إبدالها زايا خال�صة ف ��ي لغة ف�صحاء من العرب ومنه
(لم يحرم من فزدله)((( �أي :ف�صد له .وقال ال�شاعر:
(((
ال�ص ْر ِم ُمزْ َدرا
ود ْع ذا ال َه َوى قبل ال ِق َلى َت ْر ُك ذي الهوى متينَ ال ُق َوى خي ٌر من ُّ
فقد �أبدل ف�صحاء من العرب ال�صاد زايا خال�صة وحجتهم �أن ال�صاد مطبقة مهمو�سة رخوة((( وقد
ج ��اورت الدال وهي مجهورة �شديدة غير مطبقة ،فل ّما كان بي ��ن جر�سيهما هذا التنافي َن َب ْت الدال
عنه ��ا بع�ض نب ّو ،فق ّربوا بع�ضها من بع�ض ،ول ��م يمكن الإدغام ،ولم يجترئوا على �إبدال الدال لأنها
لي�س ��ت زائدة كالتاء في افتع ��ل ،نحو) ا�صطبر) ف�أبدلوا من �صوت ال�ص ��اد زايا خال�صة ،فتنا�سبت
 -1انظر تاج العرو�س (�سطر) .267 /3
 -2انظر درا�سات يف علم الأ�صوات اللغو ّية �ص .198
 -3يقال  :جاء ي�ضرب � ْأ�صدَ َر ْيه ،و� ْأ�سدَ َر ْيه ،و�أ ْز َد َر ْيه� ،إذا جاء الرجل فارغا ،انظر التكملة والذيل وال�صلة (�صدر ) .65/3
 -4خمرج (ال�سني والزاي وال�صاد ) من طرف الل�سان مع �أطراف الثنايا ال�سفلى .التجويد والأ�صوات �ص .57
 -5فالدال �صوت �شديد جمهور ،وال�سني �صوت رخو مهمو�س ،والزاي �صوت رخو جمهور.انظر املدخل اىل علم اللغة �ص .47/ 46
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280

الأ�ص ��وات لأن ال ��زاي من مخ ��رج ال�صاد و�أخته ��ا في ال�صفي ��ر((( ،وهي تنا�سب ال ��دال في الجهر،
فتالءما وزال ذلك النب ّو ،قال �سيبويه�( :سمعنا العرب الف�صحاء يجعلونها زايا خال�صة)(((.
وال يتج ��اور ف ��ي اللغة العربية �ص ��وت مجهور مع نظي ��ره((( المهمو�س ،فالدال ال تك ��اد تجاور التاء،
وال ��زاي ال تجاور ال�سي ��ن ،والذال ال تجاور الثاء وهكذا .ف�إذا اقت�ض ��ت �صيغة من ال�صيغ �أن يتجاور
�صوت مجهور مع نظيره المهمو�س مجاورة مبا�شرة وجب �أن يقلب �أحدهما ،بحيث ي�صبح ال�صوتان
�إ ّما مهمو�سين �أو مجهورين(((.
ونظائر اال�صوات المهجورة التالية :الدال ،الذال ،الزاي ،ال�ضاد ،العين ،الغين ،الأ�صوات المهمو�سة
على الترتيب الآتي :التاء ،الثاء ،ال�سين ،الطاء ،الحاء ،الخاء(((.
ولبع� ��ض الأ�ص ��وات ال�شديدة نظائر رخوة:فالدال �صوت �شديد نظيره الرخ ��و الزاي �أوالذال ،والتاء
�ص ��وت �شدي ��د نظيره الرخو ال�سين �أوالث ��اء ،والباء �صوت �شديد نظيره الرخ ��و الفاء ،والطاء �صوت
�شدي ��د نظي ��ره الرخو ال�ص ��اد ،والكاف �ص ��وت �شديد نظيره الرخ ��و ال�شين،والق ��اف �صوت �شديد
نظيرهاالرخوالخاء(((.
وخ ��رج عن هذا ت�آلف ال�شين والكاف :في مث ��ل�( :شكر وك�شر) ،وقد احتمل اجتماعهماّ ،
وخف على
الل�س ��ان ائتالفه ��ا لأن ك ًال منهم ��ا في مقطع ،والأم ��ر الثاني �أن ال�شين حين تح ّرك ��ت فقد �صار بين
ال�شي ��ن والك ��اف حاجز وهو حركة ،وكان يرى العلماء القدام ��ى �أن مح ّل الحركة من الحرف بعده،
وه ��ذا مثل ما ذك ��ره ابن يعي�ش� :إن تحركت ال�ص ��اد امتنع البدل .لأنه قد �ص ��ار بين ال�صاد والدال
عند كالمه عن �سدر و�سدل -حاجز وهو الحركة ،لأن مح ّل الحركة من الحرف بعده(((.و�ص ��وت ال ��دال ال�شديد ال�ساكن عندما يجاور نظيره �صوت ال ��ذال وهو �صوت رخو،ف�إن �صوت الذال
(((
ي�صبح رخوا وبالتالي يدغم بالذال ،قال اهلل تعالى} :ولقد ذر�أنا لجه ّنم كثير ًا من الجنّ والأن�س{
-1ينطبق و�صف ال�صفري على ثالثة �أ�صوات من ال�صوامت يف العرب ّية ،هي :ال�سني والزاي وال�صاد .انظر درا�سات يف علم
الأ�صوات اللغو ّية �ص  .160ويزيد الدكتور �إبراهيم �أني�س عن هذه الثالثة بع�ض اال�صوات ،هي  :الثاء ،الذال ،ال�شني ،الطاء،
الفاء .ويقول  :على �أن ذه الأ�صوات تختلف يف ن�سبة و�ضوح �صفريها .انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص .74
املف�صل .53 / 10
 -2انظر �شرح ّ
-3ومعنى التناظر� :إما احتاد املخرج بني كل من ال�صوتني املتناظرين �أو قرب املخرجني �أحدهما من الآخر .انظر الأ�صوات اللغو ّية
�ص .22 / 25
 -4انظر اال�صوات اللغوية �ص .183
 -5امل�صدر نف�سه �ص  .22فالدال نظريه التاء ،والذال نظريه الثاء وهكذا ،ولي�س جلميع الأ�صوات املجهورة نظائر مهمو�سة.
 -6امل�صدر نف�سه �ص25
املف�صل .53/10
 -7انظر �شرح ّ
� -8سورة الأعراف �آية (.) 179
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فال ��دال ال�شديدة ال�ساكنة �إذا جاورت نظيرها الثاء الرخوة� ،أ�صبحت التاء رخوة ويتحول مخرجها
ويتم الإدغام ،قال اهلل تعالى�} :أال بعد ًا لمدين كما بعدت ثمود{((( حيث
ال ��ى مخرج الثاء الرخوة ّ
تحول �صوت التاء ال�شديد �إلى �صوت رخو(((.
والحرك ��ة اذا كان ��ت تمنع الإدغام ،ف� ��إن الحركة تق ّوي ال�ص ��وت فيمتنع بها ،فال يقل ��ب �إلى نظيره
�إذا ج ��اوره ،لأن الح ��رف ال ينقلب �إال بع ��د �إيهانه بال�سكون ،فيقولون (�ص ��دق و�صدر) وذلك مطرد
وم�ستمر ،وال يجوز قلبها (زايا) �إال فيما �سمع عن العرب(((.
المطلب الثالث
تنا�سب اال�صوات في الل�سان الف�صيح
(((
الأ�ص ��وات العرب ّي ��ة معروف ��ة وهي حروف المعج ��م :الأ�ص ��ول  -مو�صوفة ومعروف ��ة المخارج –
و�أ�صوات اللين .والعربي الف�صيح ينطق هذه اال�صوات نطق ًا �صحيح ًا.
هذه الأ�صوات الأ�صول يتفرع عنها �أ�صوات عند الدرج ال�صوتي ،منها ما يكون ف�صيح ًا و�آخر رديئ ًا.
ف�أ�ص ��وات حروف المعجم الأ�ص ��ول -الت�سعة والع�شرين -تلحقها �ستة �أحرف تتفرع عنها حتى تكون
خم�س ��ة وثالثين حرف ًا .وهذه ال�ستة ح�سنة ي�ؤخذ بها في القر�آن الكريم وف�صيح الكالم ،وهي النون
الخفيفة ،ويق ��ال الخف ّية ،والهمزة المخ ّففة ،و�ألف التفخيم ،و�أل ��ف الإمالة ،وال�شين التي كالجيم،
وال�صاد التي كالزاي(((.
ه ��ذه الأ�صوات ال�ستة ت ��زاد في تعداد الأ�صوات العرب ّية وهي ف�صيحة ف ��ي النطق ،و�إن لم يرمز لها
ف ��ي تعداد الحروف((( فالن ��ون الخفيفة والخف ّية :نون �ساكنة بعدها ح ��رف تخفى معه ،وهي النون
ال�ساكنة المدغمة في الباء والتي ينتج عنها مع الباء ما ي�شبه الميم مع خفاء النون((( في مثل قوله
تعالى }�إذ انبعث �أ�شقاها{((( والمعروف بالإقالب.
وق ��د ف ّرق العلماء بين النون ال�ساكنة والنون المتح ّرك ��ة ،وع ّدوا النون المتحركة �أ�صلية .ففى النون
� -1سورة هود �آية (.)95
 -2انظردرا�سات يف علم الأ�صوات اللغو ّية �ص  .199والتجويد والأ�صوات �ص .97
املف�صل .53/10
 -3انظر �شرح ّ
-4هي ت�سع وع�شرون حرفا -وهو ر�أي �سيبويه -خالفا للمربد� ،إذ عدّها ثمانية وع�شرين �أ ّولها الباء و�آخرها الياء ولي�س منها
الهمزة ،لأنها ال تثبت على �صورة واحدة ،انظر مناق�شة ابن ع�صفور للمربد والرد عليه .املمتع �ص  ،664 - 663وانظر �س ّر
�صناعة الإعراب �ص .43
املف�صل  .126/10واملمتع .665
 -5انظر الكتاب  ،432/4و�س ّر �صناعة الإعراب �ص  .46و�شرح ّ
املف�صل .126/10
 -6انظر املبدع �ص  .255و�شرح ّ
 -7انظر املبدع �ص .255
� -8سورة ال�شم�س �آية .12
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و«عنْ » والن ��ون المتحركة في نحو « َن َعم» و« َن َفر» ت�سم ��ع كل واحدة منهما نونا،
ال�ساكن ��ة نح ��و ِ«منْ » َ
وتكتب ��ان �شكال واحدا ،ومخرج ال�ساكنة من الخيا�شيم ،ومخرج المتح ّركة من الفم((( ،ويد ّلك على
�أن الن ��ون ال�ساكنة من الأنف والخيا�شيم� ،أ ّنك لو �أم�سك ��ت ب�أنفك ،ثم نطقت بها لوجدتها مختلفة،
و�أ ّما النون المتحركة فمن حروف الفم� ،إال �أنّ فيها بع�ض الغ ّنة من الأنف(((.
و�أم ��ا الهمزة المخ ّفف ��ة فهي التي ت�س ّمى :همزة َب ْينَ َب ْينَ ومعنى قول �سيبوي ��ه « َب ْينَ َب ْينَ » �أى هي بين
الهم ��زة وبين الحرف الذي منه حركتها(((� ،إن كان ��ت مفتوحة فهي بين الهمزة والألف ،و�إن كانت
مك�سورة فهي بين الهمزة والياء ،و�إن كانت م�ضمومة فهي بين الهمزة والواو� ،إال �أنها لي�س لها تم ّكن
الهمزة المحققة ،وهي بزنة المحققة وال تقع �أوال �أبد ًا لقربها بال�ضعف من ال�ساكن ،فالمفتوحة نحو
قولك في �س�أل�َ :سال ،والمك�سورة نحو قولك في َ�س ِئم�َِ :سيم ،والم�ضمومة نحو قولك في ل�ؤُ َم :ل ُو َم(((.
و�أم ��ا �ألف الإمالة التي تجدها بين الألف والياء نح ��و قولك فيَ :عا ِلم َ
وخا ِتم((( ،وذكر
م:عا ِلم ِ
وخا ِت ِ
�سيبويه �أنها التي تمال �إمالة �شديدة فتبعدها عن الألف ،وتق ّربها من الياء ،وتتمثل في الم�شافهة في
الق ��راءات((( .فكتبوا« :احدايها» و«�سوايهن» بالياء لمك ��ان �إمالة الفتحة قبل الألف الى الك�سرة(((.
«رح َمة» حين الوقوف عليها.
وقر�أ الك�سائي ب�إمالة الفتحة الى الك�سرة عندما تكون تاء الت�أنيث مثل ِ
ومث ��ل �ألف الم ّد حين تمال ت�صبح م�شوب ��ة بالك�سرة ،كما في قراءة «ربا» باالمالة ،وال فرق بين هذا
الن ��وع والن ��وع الأول �إال في كم ّي ��ة الزمن((( .وتلفظ الفتح ��ة الممالة �إمالة �شدي ��دة �أو الم ّد المفتوح
المم ��ال �إمال ��ة �شديدة قريب ًا م ��ن ال�صوت « »éالفرن�س ��ي� ،أما االمالة الخفيف ��ة فيظهر �أن الفتحة
حينئ ��ذ ت�شب ��ه الى ح ّد كبير ال�صوت الفرن�سي «  (((»êوقر�أ بعـ�ضه ��م(َ } :((1ر ِ�أَى القمر{( ((1وقرىء
}وا ّنا �إ َِليه راجعون{( ((1و}ف�إنهم ال يكذبو ِنك{(.((1
املف�صل .126/10
 -1انظر الكتاب  ،434 – 433/4و�س ّر �صناعة الإعراب �ص  .43و�شرح ّ
املف�صل .127/10
 -2انظر �س ّر �صناعة الإعراب �ص  .48و�شرح ّ
املف�صل .127/10
 -3الكتاب  .432/4و�شرح ّ
 -4انظر �س ّر �صناعة الإعراب �ص .48
 -5انظر �س ّر �صناعة الإعراب �ص  .50واال�شباه والنظائر .189/1
 -6الكتاب .432/4
� -7س ّر �صناعة الإعراب �ص  .50وكان يظن ابن جني �أن هناك حركات ق�صرية قبل حروف املد .انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص .39
 -8انظر الأ�صوات اللغو ّية .40 -39
 -9انظر الأ�صوات اللغو ّية  ،41 -35التجويد والأ�صوات �ص .43
 -10انظر �س ّر �صناعة الإعراب �ص .52
� -11سورة الأنعام �آية .77
� -12سورة البقرة �آية .156
� -13سورة الأنعام �آية .33
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و�أما �ألف التفخيم فهي التي تجدها بين الألف وبين الواو ،نحو�ُ :سال ٌم عليك وقام زيد((( .وهي لغة
�أه ��ل الحجاز في «ال�ص�ل�اة» و�أمثالها حيث يفخمون الألف مع الالم((( وعل ��ى هذا كتبوا« :ال�صلوة»
و«الزك ��وة» و «الحي ��وة» بالواو ،لأنّ الأل ��ف مالت نحو الواو((( ،ولأنّ القدام ��ى يعتبرون �أنه يوجد قبل
�ص ��وت الم ّد الطويل حركة ،فقد ذك ��ر ابن جني �أنّ الفتحة الممالة َن ْح َو ال�ضمة والتي تكون قبل �ألف
و�صاع .وكما �أن الحركة �أي�ض ًا هنا قبل
التفخي ��م وذلك نحو :ال�ص�ل ُ�اة ،والز ُكاةُ ،
ودعا ،وعزُا ،و ُقامُ ،
الأل ��ف لي�س ��ت فتحة مح�ضة ،بل هي م�شوبة ب�شيء من ال�ضمة .فكذلك الألف التي بعدها لي�ست �ألف ًا
مح�ضة لأنها تابعة لحركة هذه �صفتها فجري عليها حكمها(((.
ويماثل نط ��ق �ألف التفخيم �أو الـمـ ّد المفخم والفتحة الممالة �إلى التفخيم « »eباللغة الألمانية(((،
وهو ال�صوت الخام�س من المقايي�س المعيار ّية حين النطق بها(((.
ويظه ��ر �أنّ تل ��ك الأن ��واع الفرعي ��ة كان ��ت �شائعة ف ��ي الل�س ��ان العربي قديم� � ًا و�إن لم تك ��ن من�سوبة
لأ�صحابه ��ا((( .وف ��ي الحديث عن الأ�ص ��وات الفرع ّية ف�إ ّنه يوج ��د بع�ض الأ�ص ��وات الفرعية تقارب
الحرك ��ات الأ�صلي ��ة ،وما هي �إال �أ�صوات اللين الق�صيرة �إال �أنها غير خال�صة ،فتجد الك�سرة م�شوبة
ب�شيء من ال�ض ّمة ،وال�ض ّمة م�شوبة بطرف من الك�سرة ((( .وتحدثت عن الفتحة الممالة الى الك�سرة
والفتحة المفخمة.
�أم ��ا الك�س ��رة الم�شوبة بال�ضمة فنحوُِ :قي ��ل ،و ُِبيعُِ ،
و�س ِيق((( .وم ّثل اب ��ن ج ّني بهذه الكلمات
وغي�ضُ ،
م ��ع �أن الك�س ��ر م� � ّد طويل �إال �أنه ال فرق بين �ص ��وت اللين الطويل والق�صير �إال ف ��ي الكم ّية الزمن ّية.
ال�ضم هو ما �سماه النحاة بالإ�شمام حين ينطق بع�ض العرب بالفعل المبنى
وهذا الم ّد الممال نحو ّ
للمجهول(.((1
املف�صل .127/10
� -1س ّر �صناعة الإعراب �ص ،50و�شرح ّ
 -2الكتاب  ،432/4والأ�شباه والنظائر  ،189/1والأ�صوات اللغو ّية �ص.40
املف�صل .127/10
� -3س ّر �صناعة الإعراب �ص ،50و�شرح ّ
 -4انظر �س ّر �صناعة الإعراب �ص .52
 -5انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص .35
-6انظر علم اللغة العام «الأ�صوات» �ص .153ومقايي�س الأ�صوات املعيارية هي  i )1 :الفرن�سية  é )2الفرن�سية  ê )3لفرن�سية.
 a )4الفرن�سية g )5 .الفرن�سية  e )6الأملانية ο )7 .الفرن�سية u )8 .الأملانية.
انظر الأ�صوات اللغو ّية� ،ص  .35التجويد والأ�صوات� ،ص .37
 -7انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص .40
 -8انظر �س ّر �صناعة الإعراب �ص  .51والأ�شباه والنظائر .189/1
 -9انظر �سر �صناعة الإعراب �ص .52
 -10انظر الأ�صوات اللغوية �ص .40
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ويماثل نطق الك�سر الم�شوب بال�ضم �صوت « »uالفرن�سي.
بمذعور وهذا ابن ُِبور ،نحوت ب�ضمة
وام ��ا ال�ضمة الم�شوبة بالك�سرة فنحو قولك في الإمالة :مررت ُِ
(((
العي ��ن والباء نحو ك�سرة الراء .ف�أ�شممتها �شيئ ًا من الك�سرة .وكما �أنّ هذه الحركة قبل هذه الواو
ولي�س ��ت �ضم ��ة مح�ضة وال ك�سرة مر�سلة ،فكذلك الواو �أي�ضا بعدها ه ��ي م�شوبة بروائح الياء ،وهذا
مذهب �سيبويه وهو ال�صواب(((.
ال�ضم الم�شوب بالك�سر �صوت « »uالفرن�سي(((.
ويماثل نطق ّ
و�أما ال�شين التي كالجيم فهي التي يقل تف�شيها وا�ستطالتها ،وتتراجع قليال مت�صعدة نحو الجيم(((،
وهي �صوت نظير ال�شين الأ�صلية ولك ّنه مجهور ،وت�سمعه عند النطق بكلمة «م�شغول» ي�ستعمله �أهالي
أجدق في
�سوري ��ا في نطقه ��م للجيم العرب ّية ،وهو نوع م ��ن الجيم الكثيرة التعطي� ��ش((( ،وكقولهمَ � :
�أ�ش � َ�دق((( ،لأن الدال حرف مجهور �شدي ��د ،والجيم مجهور �شديد ،وال�شين مهمو�س رخو ،فهي �ض ّد
ال ��دال بالهم� ��س والرخاة ،فق ّربوها من لفظ الجيم ،لأن الجيم قريب ��ة من مخرجها وموافقة للدال
في ال�شدة والجهر(((.
و�أم ��ا ال�صاد التي كالزاي فهي التي يق ّل هم�سه ��ا قليال ،ويحدث فيها �ضرب من الجهر لم�ضارعتها
ق�صد((( (م�شوبة
ي�صدر (م�شوبة ب�صوت الزاي) وفي َق ْ�ص ٍدَ :
ال ��زاي ،وذلك نحو قولك ف ��ي َي ْ�صدُرْ :
ب�ص ��وت الزاي) .ومن العرب من يخل�صها زايا ،فيقول :يزْ ُد ُرَ ،و ْق ُزدُ .ومن �أمثال العرب« :لم يحرم
من َفزْ د له» �أي :من ف�صد له((( .فلما �سكنت ال�صاد �ضارعوا بها الدال التي بعدها ،ب�أن قلبوها الى
�أ�شبه الحروف بالدال من مخرج ال�صاد ،وهى الزاي ،لأنها مجهورة كما �أن الدال مجهورة ،فقالوا:
و�ص َد َف ،ال تقول فيها َز َد َر ،وال
«ف � ْ�زد» ف� ��إن تحركت ال�صاد لم يجز فيها البدل ،ونحو ذلك�َ :ص � َ�د َرَ ،
وح�صنته ف�أبعدته من االنقالب .ف�إن وقعت ال�صاد قبل غير
َز َدف ،وذل ��ك �أن الحرك ��ة ق ّوت الحرف ّ
الدال لم يجز ذلك فيها(.((1
 -1يظن ابن جني �أ ّنه يوجد حركة على احلرف الذي قبل املد ،وال�صحيح �أن حركة احلرف اذا تبعه م ّد نف�س املدّ.
 -2انظر �س ّر �صناعة الإعراب �ص  .53والأ�شباه والنظائر .189/1
-3هذا ال�صوت الفرن�سي ينطق يف مرحلة بني �صوت الك�سرة والتي مياثلها يف الأ�صوات املعيار ّية ال�صوت الأ ّول « »iالفرن�سي.
و�صوت ال�ضمة والتي مياثلها يف الأ�صوات املعيارية ال�صوت الثامن « »uالأملاين� .أو « »uοالفرن�سي.
 -4انظر �س ّر �صناعة الإعراب �ص .50
 -5انظر الأ�صوات اللغوية �ص .77
 -6انظر املبدع �ص .256وانظر �شرح املف�صل .127/10
املف�صل .127 / 10
 -7انظر �شرح ّ
وق�صد وال�صراط حرف الزاي ،داللة على �أنه يجب قراءتها ب�إ�شمام الزاي.
در
ي�ص
عند
ال�صاد
فوق
كتب
127
/10
ل
املف�ص
 -8ويف �شرح ّ
ْ
ْ
 -9انظر �س ّر �صناعة الإعراب �ص .50
 -10انظر �س ّر �صناعة الإعراب �ص .51
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وقد قرىء ال�صراط الم�سقيم ب�إ�شمام ال�صاد الزاي ،وهي قراءة حمزة وعن �أبي عمرو فيها قراءات
منه ��ا ال�صراط بين ال�ص ��اد والزاي ،في�شرب ال�صاد �صوت الزاي حتى توافق الظاء في الجهر ،لأن
ال�ص ��اد مهمو�سة والطاء مجهورة فبينهن تناف وتناف ��ر ،ف�أ�شربوا ال�صاد �صوت الزاي ،لأنها �أختها
ف ��ي ال�صفير والمخرج وموافقة للطاء ف ��ي الجهر ،فيتقارب ال�صوت ��ان وال يختلفان((( .هذه �أحوال
الحروف ال�ستة التي هي فروع م�ستح�سنة.
وهناك ثمانية �أحرف الحقة م�ستقبحة ،وال ي�ؤخذ بها في القر�آن الكريم وال في ال�شعر ،وال تكاد توجد
�إال في لغة �ضعيفة مرذولة غير متقبلة ،وهي :الكاف التي بين الجيم والكاف ،والجيم التي كالكاف،
والجي ��م الت ��ي كال�شين ،وال�ضاد ال�ضعيفة ،وال�صاد التي كال�سين ،والط ��اء التي كالتاء ،والظاء التي
كالثاء ،والباء التي كالفاء ،وال ي�صح �أمر هذه الحروف �إال بال�سمع والم�شافهة(((.
�أما الكاف التي بين الجيم والكاف :فللكاف نظير مجهور هو الجيم القاهرية التي ن�سمعها في اللغة
�سامي �شائع في معظم اللهج ��ات ال�سام ّية ،وهذا ال�صوت ال يفترق
العبري ��ة والفار�سي ��ة ،وهو �صوت ّ
ع ��ن الكاف في �شيء �سوى �أن الجيم مجهورة والكاف مهمو�سة ،ولكن انف�صال الع�ضوين في الجيم
القاهرية فجائي ،وهي لهذا �أكثر �شدة من الكاف(((.
وه ��ذا ال�ص ��وت في لغة �أهل اليمن م�شهور ،يقولون في جمل ،كم ��ل ،وفي :رجل ،ركل .وهي في عوا ّم
�أهل بغداد فا�شية �شبيهة باللثغة .والجيم التي كالكاف كذلك وهما �شيء واحد� ،إال �أنّ �أ�صل �أحداهما
الجيم و�أ�صل الأخرى الكاف ثم يقلبونهما الى هذا الحرف الذي بينهما(((.
والك ��اف العرب ّي ��ة ت�ساوي ف ��ي نطقها �ص ��وت « »kالفرن�س ��ي ،ويناظرها �ص ��وت « »gالفرن�سي(((.
فالكاف التي بين الجيم والكاف تنطق مثل ال�صوت الفرن�سي «.»g
اما الجيم التي كالكاف :فقد تط ّورت الف�صيحة الى الجيم القاهرية ون�سمعها في �أل�سنة القاهريين
خالي ��ة م ��ن التعطي�ش ،وهي جيم �أق�ص ��ى الحنك ولم ت ��زد �أن تدرجت بمخرجها �إل ��ى الوراء قليال
وقربت من �أق�صى الحنك ،وبهذا زادت �شدة وانقطع ما ي�سمى عادة بالتعطي�ش.
املف�صل .127/10
 -1انظر �شرح ّ
املف�صل .127/10
 -2انظر الكتاب  ،432/4املمتع � ،665س ّر �صناعة الإعراب �ص  ،46و�شرح ّ
 -3انظر الأ�صوات اللغوية �ص .84
 -4انظر جمهرة اللغة  .5/1واملمتع �ص .665و�شرح املف�صل .127/10
 -5انظر الأ�صوات اللغوية ،د .اخلوىل �ص .205
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وذكر ابن دريد وابن يعي�ش وغيرهما((( �أن الجيم التي كالكاف لغة في �أهل اليمن ويقولون في جمل:
كمل ،وفي رجل :ركل ،و�أن مثلها الكاف التي بين الجيم والكاف(((.
والجي ��م الف�صيح ��ة قريب ��ة في نطقها من �ص ��وت « »jالفرن�س ��ي ،والجيم التي كالك ��اف قريبة من
ال�صوت الفرن�سي «.(((»g
�أم ��ا الجي ��م التي كال�شين :فهي تكثر في الجيم ال�ساكنة �إذا ك ��ان بعدها دال �أو تاء ،نحو قولهم في:
اجتمع ��وا والأجدر :ا�شتمعوا والأ�شدر ،فتقرب الجيم من ال�شين لأنها من مخرج واحد �إال �أن ال�شين
�أبين واف�شى.
وق ��د جعل ��ت ال�شين الت ��ي كالجيم من الأ�ص ��وات الفرعي ��ة الم�ستح�سنة ،والجيم الت ��ي كال�شين من
الأ�ص ��وات الم�ستهجن ��ة لأنه ك ��ره فيه الجمع بي ��ن ال�شين والدال ف ��ي مثل�« :أ�شدق» لم ��ا بينهما من
التباي ��ن ،ـ لأن الدال ح ��رف مجهور �شديد والجيم مجهور �شديد ،وال�شي ��ن مهمو�س رخو ،فهي �ضد
الدال بالهم�س والرخاوة ،فق ّربوها من لفظ الجيم لأن الجيم قريبة من مخرجها موافقة الدال في
ال�شدة والجهر �أ ّما �إذا كانت الجيم مقد ّمة على الدال في مثل�« :أجدر» و «اجتمعوا» فلي�س بين الجيم
والدال من التنافي والتباعد ما بين ال�شين والدال(((.
والجيم التي كال�شين هي الجيم ال�شام ّية ،ف�أهل ال�شام وبع�ض المغاربة ينطقون بها كثيرة التعط�ش
خالية من ال�ش ّدة ،خال�صة الرخاوة ،ومخرجها من و�سط الحنك،بينهما الجيم الف�صيحة،مزدوجة
من ال�ش ّدة والرخاوة ،فيها من ال�صفتين ،ومخرجها من و�سط الحنك(((.
و�أه ��ل لبنان ف ��ي لهجتهم يقولون«:ت�ش ��اج» في «دجاج»((( ويرم ��ز لهذا ال�صوت باللغ ��ات الالتينية
بالحرف «.(((»z
�أم ��ا ال�ضاد ال�ضعيفة ،فهي لغة قوم اعتا�صت عليهم ،فر ّبما �أخرجوها «ظاء» وذلك �أ ّنهم يخرجونها
من طرف الل�سان و�أطراف الثنايا ،ور ّبما راموا اخراجها من مخرجها فلم يت�أتّ لهم ،فخرجت بين
ال�ضاد والظاء(((.
املف�صل .127 /10
 -1انظر جمهرة اللغة  .5/1و�شرح ّ
 -2انظر الكاف التي بني اجليم والكاف �سابقا.
 -3انظر الأ�صوات اللغو ّية د .اخلوىل �ص .211
املف�صل  ،127/10واملمتع �ص .666
 -4انظر �شرح ّ
 -5انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص .78
 -6حكاية عن �سماع �صاحب البحث لبع�ض مناطق لبنان – فهو لبناين – وانظر الأ�صوات اللغو ّية د .اخلويل �ص .211
 -7انظر الأ�صوات اللغو ّية د .اخلويل� .ص .211
املف�صل  .127/10و�شرح �شافية ابن احلاجب .256/3
 -8انظر �شرح ّ
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ويظ ��ن مح ّق ��ق كتاب المبدع �أنّ ال�ضاد ال�ضعيفة هي التي تقت ��رب في نطقها من الثاء ،فتحل محلها
عن ��د بع�ض الع ��رب فيقولون في« :اث� � ُر ْد له» ا�ض ُر ْد ل ��ه((( .والظاهر �أنّ الذي ذكرت ��ه هو �أقرب �إلى
ال�ص ��واب .ويق ّوي هذا االتجاه ما قاله الدكتور �إبراهيم �أني�س :وال يزال العراقيون حتى الآن وبع�ض
الب ��دو ينطق ��ون بنوع من ال�ض ��اد ي�شبه الى حد ما «الظاء»((( وعندما �أفا� ��ض الكالم عنها ذكر قول
اب ��ن يعي� ��ش ال�سابق ،و�أن كالمه فيه بع�ض الو�ضوح ،ويبرز �أن �سيبويه لم يحددها ،ويبين �أن �سيبويه
نف�س ��ه يعترف عندما يتح ��دث عن الحروف الغير م�ستح�سنة �أنه ال يجدي كثي ��را ،و�أ ّنها ال تتبين �إال
بالم�شافهة(((.
�أم ��ا ال�ص ��اد التي كال�سين ،كقولهم في «�صبغ»�« :سبغ» ولي�س في ح�سن ابدال ال�صاد من ال�سين ،لأن
ال�ص ��اد �أ�صفى في ال�سم ��ع من ال�سين ،و�أ�صغر في الفم((( ،ولع ّل �سبب هذا الإبدال �أن �صوت ال�صاد
ي�شب ��ه ال�سي ��ن في كل �شيء� ،س ��وى �أنّ ال�صاد �أحد �أ�ص ��وات الإطباق ،فال�صوت ��ان رخوان مهمو�سان
ومخرجهما واحد ،من طرف الل�سان مع فويق الثنايا العليا ،ولكن عند النطق بال�صاد ،يتخذ الل�سان
و�ضع ��ا مخالف ��ا لو�ضعه مع ال�سي ��ن� ،إذ يكون مق ّعرا منطبقا على الحنك الأعل ��ى ،مع ت�ص ّعد �أق�صى
الل�س ��ان وطرفه نح ��و الحنك ومع رجوع الل�سان ال ��ى الوراء قلي ًال ككل الأ�ص ��وات المطبق((( وغالب
اللهجات العرب ّية الحديثة تفقد هذا الإطباق ممايجعل ال�صاد نطقها �أ�شبه بال�سين.
المفخم «�ص» يقابله �صوت مرقق ه ��و «�س » وال�صوت ّ
ويمك ��ن مالحظ ��ة �أن ال�صوت ّ
المفخم يت�أخر
ع ��ن مكان نطقه قليال الى ال ��وراء عن مكان نطق نظيره المرقق ،نظرا الرتف ��اع م�ؤخر الل�سان نحو
الطبق وتراجعه نحو الحلق ،الأمر الذي ي�ؤثر على مدى ر�أ�س الل�سان ،فنالحظ �أن «�ص» مت�أخ ّرة من
حيث مكان النطق عن «�س»(((  .ولهذا تكون ال�صاد التي كال�سين متق ّدمة عن مكان ال�صاد الأ�صلي
فاقدة للتفخيم.
�أم ��ا الطاء التي كالتاء ،ف�إنها ت�سمع من عجم �أه ��ل العراق كثير ًا ،نحو قولهم في «طالب» تالب ،لأن
الط ��اء لي�س ��ت من لغتهم ،فاذا احتاجوا ال ��ى النطق ب�شيء من العربية فيه ط ��اء تكلفوا ما لي�س في
لغتهم ف�ضعف لفظهم بها(((.
 -1انظر املبدع �ص  .256وهذا الكالم عن حا�شية ابن َمبرْ ُ مان .انظر �شرح �شافية ابن احلاجب  .256 /3و املمتع �ص .666
 -2انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص .49
 -3انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص .52
 -4انظر �شرح املف�صل .128/10
 -5انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص  75ـ 76
 -6انظر اال�صوات اللغو ّية د .اخلويل �ص .215
املف�صل .127/10
 -7انظر �شرح ّ
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وال�سب ��ب ف ��ي ظهور هذا ال�صوت عند الكالم عدم ا�ستطاعتهم اطباق ل�سانهم مع ال�صوت ،اذ التاء
والط ��اء �صوت ��ان �شديدان مهمو�سان ،ومخرجهما التق ��اء طرف الل�سان ب�أ�ص ��ول الثنايا العليا ،غير
�أنّ الط ��اء �أح ��د �أ�ص ��وات االطباق ،فالل�سان يختلف و�ضع ��ه مع الطاء عن و�ضعه م ��ع التاء ،فالل�سان
م ��ع الطاء يتخذ �شك ًال مق ّعر ًا منطبق ًا عل ��ى الحنك الأعلى ويرجع الى الوراء قلي ًال((( .وهذه اللهجة
�سائدة الآن في معظم البالد العربية ،وال يكاد يفطن اليها �أحد �أو يعتر�ض عليها(((.
اما الظاء التي كالثاء ،ف�إن الأعاجم يقولون في «ظلم»« :ثلم»((( .والظاء والثاء من الأ�صوات اللثوية
ومخرجهم ��ا واحد من بين ط ��رف الل�سان و�أطراف الثنايا العليا ،والظاء� :صوت مجهور رخو ،بينما
الث ��اء� :ص ��وت مهمو�س رخو .وه ��ذا ال�صوت يختلف عن الظاء ف ��ي الو�ضع الذي ي�أخ ��ذه الل�سان مع
كل منهم ��ا ،فعند النط ��ق بالظاء ينطبق الل�سان على الحنك الأعلى �آخ ��ذا �شكال مقعرا((( ،فهو من
�أ�صوات الإطباق ،ولأنّ �صوت الظاء غير موجود في ال�صوت الأعجمي فينطقونه ثاء.
اما الباء التي كالفاء ،فهي كثيرة في لغة الأعاجم والفر�س ،نحو قولهم في «بور»« :فور»((( .و�أحيانا
يغ ّلبون الباء على الفاء(((.
وك ��ان الذين تكلموا به ��ذه الحروف الم�سترذلة قوم من العرب خالط ��وا العجم فتكلموا بلغاتهم(((،
و�شي الكالم.
غير م�أخوذ بها في القر�آن العزيز وال في كالم ف�صيح((( .بل هي خالف الف�صيحُ ،
وح ّ
و�شي الكالم ووح�ش ّية واحد .ووح�ش ّيه :غريبه(((.
ُ
وح ّ
والوح�شي :هو من الكالم ما َن َفر عنه ال�سمع .و�إذا كانت اللفظة خ�شنة م�ستغربة ال يعلمها �إال العالم
ّ
القح فتلك وح�ش ّية(.((1
أعرابي ّ
المبرز وال ّ
وق ��د كانت الع ��رب تتخير للغتها الأف�صح «وكانت قري�ش �أجود العرب انتقادا للأف�صح من الألفاظ،
(((1
و�أ�سهلها على الل�سان عند النطق و�أح�سنها م�سموعا و�أبينها �إبانة ع ّما في النف�س»
 -1انظر اال�صوات اللغو ّية �ص .62 – 61
 -2انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص .52
املف�صل  .128/10واملمتع �ص .667
 -3انظر �شرح ّ
 -4انظر الأ�صوات اللغو ّية �ص .47
 -5انظر �شرح املف�صل .128/10
 -6انظر املبدع �ص .256
 -7انظر �شرح املف�صل .128/10
 -8انظر �شرح املف�صل .127/10
 -9انظر البلغة �ص  .165وال�صحاح ( .1003/3و ح �ش )
 -10انظر العمدة .266 – 265/2
 -11انظر الإ�صباح يف �شرح الإقرتاح �ص  .90والبلغة �ص .159
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ح�ضري
وتخ ُّي ��ر العرب للف�صحى جعلهم يح� � ّددوا القبائل التي ت�ؤخذ عنها اللغة «فانه لم ي�ؤخذ عن
ّ
قط وال عن �س ّكان البراري ممن كان ي�سكن �أطراف بالدهم التي تجاور �سائر الأمم الذين حولهم،
ف�إ ّنه لم ي�ؤخذ ال من لخم وال من جذام ،ف�إ ّنهم كانوا مجاورين لأهل م�صر والقبط ،وال من ق�ضاعة،
غ�سان ،وال من �إياد ،ف�إنهم كانوا مجاورين لأهل ال�شام و�أكثرهم ن�صارى يقر�ؤون في �صالتهم
وال من ّ
بغي ��ر العرب ّي ��ة ،وال من تغل ��ب والنمر ف�إنهم كانوا بالجزي ��رة مجاورين لليون ��ان ،وال من بكر ،لأنهم
كان ��وا مجاورين للنبط والفر� ��س ،وال من عبد القي�س ،لأنهم كانوا �س ّكان البحرين ،مخالطين للهند
والفر� ��س ،وال م ��ن �أزد عمان ،لمخالطته ��م للهند والفر�س ،وال من �أهل اليم ��ن �أ�صال ،لمخالطتهم
للهند والحب�شة ولوالدة الحب�شة فيهم((( »...الخ.
ي�ستحب �أن يكون
وق ��د �شدد العرب منذ عه ��د ال�صحابة في كتابة اللغة ور�سمها ،وكان اب ��ن م�سعود
ّ
الذي ��ن يكتب ��ون الم�صاحف م ��ن م�ضر((( .وقال عم ��ر« :ال يمل َينّ ف ��ي م�صاحفن ��ا �إال غلمان قري�ش
وثقيف»((( .وقال عثمان« :اجعلوا المملي من هذيل والكاتب من ثقيف»(((.
يتبع في العدد القدم

 -1انظر الإ�صباح يف �شرح الإقرتاح �ص  .92 – 91والبلغة �ص  .160عن ر�سالة احلروف لأبى ن�صر الفارابي.
 -2انظر البلغة �ص  .157وال�صاحبي �ص .41
 -3انظر البلغة  .158وال�صاحبي �ص .41
 -4انظر البلغة �ص  .158وال�صاحبي �ص .41
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