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  مقدمة

أ

مقدمة

  .األممصّلى اهللا على سيدنا حممد هادي و احلمد هللا الذي عّلم بالقلم 

 الفخر واإلعتزازاللغة والفكر الصويت معركة تشعر صاحبها ب حبرإّن الرحلة مع ابن جّين يف 

ƢĔȋ أسرارحر من قوي حيسن التسلل يف الطرق الشائكة الوعرة الفتكاك السّ  معركة مع عبقري 

.العربية، وملسات البيان 

جتّنب السائر  من خافت نور شيء ƢĔƘǯحبث عن دالئل أضعها يف الطريق  أووجدت نفسي 

  .ركب البحرمل أو الكتاب  أتوسدمل  أنينو  خصوصا العثرات  يف الليل البهيم

سوى نظرة متأنية مع الصنعة  "اخلصائص"و "سر صناعة اإلعراب" يكن سفري مع كتايب مل

،وكذا التكامل  األدائيو التناغم الصويت  أوجهلكالم العرب غايتها الوقوف على  وحسن التأويل

حسيب أنين أغامر مع عبقري يّلف نصوصه التعليلية و  ،النثريو النحوي يف النّصني الشعري و الصريف 

  .ذ يطال الفكر فينا فنعشقهقواعده الصوتية بغموض لذيو 

إنين من خالل هذا البحث أردت أن أقف عند أسوار هذه القواعد الصوتية متقّيال احلكم 

.هي العّلةو عرب أهم ركائز االحتجاج اللغوي أال 

طلب البحث يف موضوع التعليل الصويت ،فلما كان األمر الباعث  إىللقد فـُزّع مين الفكر 

،احلكم إىلاإلجراء الصويت الذي يعتمده اللغوي للوصول و  ،هو معرفة اآلليةالسبب املقتاد إليه و عليه 

�ŘǠŭ¦�¿ƢǸƬǳ�¦°ƾǐǷ�ƢĔȂǯ�Ǻǟ�Ȑǔǧ�² أركانالعّلة ركن من  أنمبوجب و  ƢȈǬǳ¦ كماله يغرس اإلقناع و

  .اد خفيةلسو الوال البياض لكانت الكتابة بو  حيفظ للغة انسجامها،و  القبول يف نفس املتلقي،و 

بالبحث يف التعليل الصويت عند  أتوجهن أالقناعة بو فهذه حال من أحوال استواء الرغبة لدّي 

مبعطيات  اإلملامذلك  إىلويدفعين  ،"رابعسّر صناعة اإل"و "اخلصائص "كتايبيف   ابن جّين قراءة 



  مقدمة

ب

الصويت و فضله على الدرس اللغوي عموما و  الوقوف على إسهامات ابن جّين،و الدرس الصويت، 

منهجه التعليلي لتوضيح األسس و  ،فكر ابن جّين الصويت وري يف بسطدمسهما يف ذلك بخصوصا 

وحىت  ،النحويةالصوتية الصرفية، هات خاصة النّحاة منهم يف وضع التوج املعرفية  عند العرب

خاصة إذا علمنا أن  ،احلديثةو معطيات الدراسة الصوتية القدمية  أمامضعفها و أ�ƢēƢƦƯ�ÃƾǷو  ،الداللية

ي من وراء لعلّ ،التحققو ميكن إخضاعها لالختبار  إذ أشبه مبعطيات العلوم التجريبيةالنتائج الصوتية 

  .قبض على شيء من العربية يف زمن عجمة أبنائهاأهذا كّله أن 

يف ظل  اجمدد اقدمي عدّ حيث ي ،جّل آثاره تظل نقطة حتّول هامة من خاللجهود ابن جّين إنّ 

اخلليل و  ،"الكتاب" فكري من سابقيه،خاصة سيبويه يف سفره العظيمو  ،ما توفر لديه من إرث لغوي

أوصلهم به أبو و شيوخه  إىلباإلضافة  ،"العني" يف مادته الصوتية اخلام  اليت بسطها على معجمه 

  .علي الفارسي

األشعار،و األمثال و  ،كذا كالم العربو احلديث الشريف،و ص القرآين الكرمي النّ إنّ 

وّلدت لدى ابن جّين فكرا صوتيا أسس  هلجات العربو  ،املرويات عن شيوخ العربيةو  ،املسموعاتو 

كانت ذات أمهية يف طرح النقطة   وهذه  به لتوجه حنوي أجاز من خالله بعض القراءات الّشاذة،

    :للتساؤالت التالية احلاضنةإشكالية البحث 

 الفقهاء؟و  الكالمينيو وما الفرق بني علة النحويني  وهل يصّح أن تتعدى العلة؟ وما أنواعها؟ ما العّلة؟

مث ما إضافات منهج ابن جّين التعليلي للحقل اللغوي على هل علل العربية كالمية هي أم فقهية؟و 

 اليت رصدها تصمد أمام اخلرق القرآين للقواعد وهل علل ابن جّين العموم  والصويت على اخلصوص؟ 

 أو الحقة به؟ أو مرافقة له للحكمالالحقة بكالم البشر؟وهل العلة سابقة  النحويةو الصوتية  القواننيو 

تربيرا جيد لكل استثناء و سؤال حىت يستقر عند احلكم، إىلابن جّين حيّول اجلوب فقد رأينا كيف أنّ 

خاض  ،املكانو وبذلك يؤسس لنظرية صوتية جتاوزت حدود الزمان ،  اأو حىت معنوي ،حنويا أو،صوتيا



  مقدمة

ج

أسلوب التعامل و  ،املفهومو املصطلح و فخرج بنتاج غري مسبوق يف املنهج  ،)التمعنو التدبّر ( غمارها بــــــ

.مع تنويع مذهب التعليل التنظريو  ،التقعيد هلا بالقياسو  ،اللغوية مع املادة

على السياق  فيه عّرجناو  اصطالحا،و  ،تطرّقنا فيه للعّلة لغةبمدخلدنا هلذه الدراسة قد مهّ ل

لفكر ابن جّين  شاهدةكمرحلة   الزمين لنشأة التعليل الصويت حىت استقر عند القرن الرابع اهلجري

:ƢĔƢȈƥ�¦ǀǿ قد انقسمت الدراسة إىل أربعة فصولو الصويت ،

 أنكان لزاما و  ،للتعليل الصويت للمخارج ماخصصنا األول منه جاء يف مبحثني،:الفصل األّول

.نتتبعها وفق ما أوردها صاحبها،حيث اعتمد يف ترتيبها مبدأ سيبويه خمالفا بذلك  منهج اخلليل

د فيه م، والذي اعتالكيفيات العارضة للصوت أثناء حدوثهو يف تعليل الصفات جاء :المبحث الثاني

الصرفية و رية خصائص الصوت النطقية اليت من خالهلا اكتشف نظو  ،املالحظة الشخصية

  .الفونولوجيةو 

  :جاء أيضا يف مبحثني:الفصل الثاني

حتاشينا حديث اإلدغام ألنه بات و  التعليل الصويت لإلبدال اللغوي من غري اإلدغام،:المبحث األّول

وأكثر من  ،اخلروج عن الرتابةو أردنا بذلك تنويع منهجية البحث و مكرورا يف أغلب الكتب الصوتية،

.اً ارتباطو  اً االشتقاق تالزمو ذلك  يبدو أن  بني اإلبدال 

يلتقيان  ƢǸĔȋ،كما أشرنا  شّق مكّمل لإلبدال نهفقد رأينا أ ،لالشتقاقخصصناه : يالمبحث الثان

  .فرعهاو كذا الوقوف على أصلها و  عند أمهية توليد املادة اللغوية وتنويعها،

  :مبحثني إىلمناه قسّ :الفصل الثالث



  مقدمة

د

باعتبارها ��ȆƟ¦ǂǬǳ¦�ǲǬū¦�§ȂǏ�Ƣđ�ƢǼȀƳȂƫÂتابعنا فيه مظاهر التعليل الصويت لإلمالة :المبحث األّول

املفارقة الواردة  رجحنا احلجازيني ،و و خاصة بني بين متيم ،وجها من أوجه االختالف اللهجي العريب 

.القرّاءو يف هذا املبحث بني النحويني 

أن ذاك  ،وجهان لعملة واحدة اإلمالةو عالل ومظاهره ،حيث اإلعالل خصصناه لإل:المبحث الثاني

التصريف "اه ابن جّين يف مؤلفه أمسكما ��Ƣđأو التلّعب ،التصّرف فيهاو  ،مدارمها حول حروف العّلة

  ".امللوكي

بغية تبيني  مبحثني إىلقسمناه و  الّشاذة،و فيه التعليل الصويت للقراءتني املتواترة  عاينا:عـــــــــــالفصل الراب

:الّشاذّ و املفارقات بني الوجهني املتواتر 

 يانالبألن  ويت،االنسجام الصّ و ¦�ň¡ǂǬǳ¦�ǪǈǼǳƢǯ�Ƣđ�ǪƸǴȇ�ƢǷÂ�̈ǂƫ¦ȂƬŭ¦�̈ ¦ǂǬǳ جيري يف:المبحث األّول

لن يبلغ و  نسج نسجا حمكما فريدا ال يرقى إليه حديث،و  ،مقّدس وضع وضعا دقيقاالقرآين نصّ 

   . ال شعر مقفى موزونو شأوه نثر مسجوع 

 هو يرىف ،للقراءات الّشاّذة اللغويةو  خالله على تعليالت ابن جّين الصوتية وقفنا من:المبحث الثاني

هي جديرة و  حو فيها باق،فإّن النّ ،ه إذا كانت املقاييس القرآنية قد سلبت هذه القراءات قرآنيتهاأنّ 

كان البد من املغامرة حبذر مع مؤلفه و  إفراد املصنفات هلا،و  ،وجوههاالكشف عن و بالدراسة 

  ".احملتسب"

حسن الوضع  و يف صورة تكاملية تربط بني حسن اجلمع لبحث احرصا على بسط جوانب هذا و  

وكذا  السابقة للسلف،إعادة  تذّوق التجارب وذلك من خالل  املقارنة  كمنهج،و استعنت بالوصف 

  .تقنيةو التحليل كإجراء و اجتهادات وإضافات  احملدثني 



  مقدمة

ه

كذا البحوث و  ما وقفنا عليه من خالل قراءة الكتابني،و  ذكرنا فيها نتائج البحث،:ةـــــــــــاتمخـ

من حلقات الدرس  وحلقة مهّمة إضافةاملخطوطة يف جمال الفكر الصويت عند ابن جّين باعتباره 

ƢȀȈǴǟ�ÀƢǷǄǳ¦�Ƥ الصويتو اللغوي ، ǫƢǠƫ�ƢǷ�Ƣđ�®Ƣǔǳ¦�ǪǗƢǻ�ǂƼǨȇ.

ال أستطيع فهم عبارة أو  أحياناأتيت باجلديد بقدر ما أعرتف أنين كنت  ينأنّ لست أزعم و 

من خالل االستعانة بشارح أو دارس متمرس حىت ال أفسد الصنعة اليت كان ابن جّين  إالنّص تعليلي 

وصله علم  لاألوّ أنّ رى ،أو خيف تقدير الكالم انتقال من صورة إىل أ نّ هلا أقصد ،فأوغلت بيسر أل

  .مل يصل إىل اآلخر

 إىلوكان من مصادر البحث اليت أفدنا منها املدونتني املقصودتني بالدراسة باإلضافة 

التعليل الصويت " ــلسيبويه وما دار حول هذه املصادر من دراسة ك "الكتاب"والبن جين  "احملتسب"

لصاحبه  "توجيهها النحوي من كالم العرب و القراءات الّشاّذة  "و لنذير بريى احلساين، "العربعند 

وتراث ابن جّين ،"عبقري اللغوينيابن جّين "،وحممد حامد عبد الغفار هالل يف عبد الفتاح القاضي

 لرشيد حليم" أصول النحو عند ابن جّين " و البن عمر بلملياين، "الدرس اللساين احلديثو اللغوي 

  .مصادر علم اللغة احلديث إىلإمساعيل شليب يف باب اإلمالة،باإلضافة عبد الفتاح كذا و ،

حلمر "فهي لألستاذ املشرف من مثرات تظهر هلذا البحث بعد فضل اهللا تعاىل، إن كان

 فكانت نصائحه وحضوره الروحي عونا التدوين،و  االهتمام،و ين على احلرص حيثّ  يب ،فلم يزل"احلاج

الذين أولوا اهتمامهم بقراءة هذه الرسالة ىل أعضاء اللجنة املوقرة إو ،التقديرو ، فله مين كل االحرتام يل

ال قّوة و ال حول و  وأن أعطي وأنا احملروم،املنقطع، أناأن أبلغ املرام،و يل  أىنو  أرفع خالص التشكرات،

  .التابعنيو صحبه وآل بيته و السالم على النيب الكرمي و الصالة و العظيم،إال باهللا العليّ 

  أحمد بونيف
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  مدخل تمهيدي

2

سرّا البن جّين بسطه  اإلعرابحر احلالل، ويف سّر صناعة إّن يف كتاب سيبويه سحرا من السّ 

من أجل رسم ركيزة  األدائي، و الداليلو التحليل  غايته يف ذلك الوقوف على التناغم الصويت و بالتعليل 

.هي العّلةو حيتكم إليها اللغوي أال 

��Ƣđ�®ȂǐǬŭ¦�ƢǸǧ

أعّله اهللا تعاىل فهو معّل و اعتّل و يعّل العّلة بالكسر املرض من عّل،و ،...اّلضرّة:ة لغةالعلّ 

يضيف صاحب القاموس معاين أخرى للعّلة، و  ،ƢĔȂǳȂǬȇ�ÀȂǸËǴǰƬŭ¦"1و ،وال تُعل معلول،وعليل

املعلِّل كمحدث دافع جايب اخلراج بالعلل، ومن يسقي مّرة و  ،...هذه عّلته سببهو وقد اعتّل :"فيقول

.2"بعد مرّة، ومن جيين الثمرة مرة بعد مرة

هي أيضا و  ،3"هذه عّلة هلذا،أي سبب له:"البحث عنه،فيقالو فالعلة مما سبق ترادف السبب   

  .التعليل من العلةو  السبب هو احلبل الذي يتوّصل به إىل غريه،و تقرتن بالسبب 

تصّب يف هيكل  األصويلوال  ،وخالصة ذلك أن العلة يف الدرس الصويت ال الفلسفي  

بعيدا ، املشاهدةو ، باعتماد مبدأي احلّس املرهفاحليثيات االستقراء الذي من خالله يستنبط اللغوي 

إذ الفرق واضح بني معاين العلة من خالل إسقاطات كل ، الديين الذي يطرحه الفقه لاإلشكا عن

  .جمال

.1328اجلزائر،ص ، عني مليلة ،دار اهلدى ،القاموس احمليط ،فريوز آباديال: ينظر 1

.1329ص  املرجع نفسه،: ينظر  2

    .33ــ  8/32ج هــ،1/1306ط الزبيدي، املطبعة اخلريية، القاهرة،و حممد مرتضى  يض،فتاج العروس من جواهر القاموس، حمي الدين أبو ال:ينظر 3
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التفصيل يف التأصيل ملصطلح التعليل ألن مراده املطلق هو  أجتدر اإلشارة إىل أننا مل نش  

دقة و علمنا أن مصاديق الدرس الصويت أكثر علمية  إذاخاصة ،1ملاذا ؟ أو ملا؟:اجلواب عن السؤال 

  .خضوعا للمخترب و 

  :ينــــويــــــــــــغند اللّ ــــــــــــــوتي عــــــــــــــيل الصّ ــــــــــــــــلـــــــــعالتّ 

ثر أ نتتبع خيتلف عن مظاّن اللغويني،فانه حري بنا أن األصولينيو كان توجه الفالسفة   إذا  

ن العّلة عند الفقهاء ليست موجبة أل، حناةو التعليل النحوي أو الصويت عند خمتّصيه من لغويني 

، أما النحاة فيستنبطون عللهم باالستقراء من كالم العرب وقياس  بعضه 2للحكم إمنا هي دليل عليه

معطيات احلّس التدقيق وفق و التحّري و اجلمع و عناء البحث  يف ذلك على بعض متجشمني

ومتّيز ، لى مبادئ الّنظر وأسس الّتربيرشاء للّدرس العرّيب أن يتأّسس كغريه ع"بدليل . 3واملشاهدة

�ÀȂǴËǴǠǷ�ǶËĔƘƥ�ǽ£ƢǸǴǟ"4والواقع يقوم على الّتقنيني ، والفكر مّتصل بالواقع، ألّن اللغة مرتبطة بالفكر

، ويف هذه املتواليات يتأّكد أّن العلوم ال تقبل إال الرباهني واحلجج، ألّن أساسه االنتظام، والتقعيد

أّي أّن األسلوب الذهّين أصبح ملجأ النحاة ومقصدهم ، 5"النتائج دون استقامة الّدليلولن تستقيم "

روب املعطيات اللغويّة من ضما يتحكم يف ى ليل علدتوال ،الظواهر اخلفّيةحىت يتمّكنوا من تفسري

   .تناسق وانسجام

.537هـ،ص 1317املطبعة العثمانية،، منال خرسو، مرآة األصول يف شرح مرقاة الوصول: طالع 1

.153م،ص 5/1996لبنان،ط، حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت:طالع  2

.167ــ  166،صاملرجع نفسه: طالع  3

.49ص  م،1/2011ط التوزيع،و دار قرطبة للنشر  املنهج اللغوي والبحث اللساين،رشيد حليم، 4

.50ص ،املرجع نفسه  5
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  : راهيديـــــــــــند الخليل بن أحمد الفـــــــيل عـــعلــول التــــــأص

وحني نقول النحو نقصد  ، مرجعّية أساسّية يف النحو) هـ 175: ت(تعليل اخلليل بن أمحد   

تؤّسس للمتأّمل ما يسوّغ )وداللّية ، حنويّة، رفّيةص ، صوتّية(وانني لغويّة قالبحث عن  بذلك حماولة

.اختزنه يف عقله من أسس ومرجعّياتفيقّرر قناعاته مبا ، مثّ ينربي للّدفاع عّما اقتنع به منها، له قبوهلا

أّي أّن كّل ظاهرة لغويّة كلّية ، 1وكّل حكم يعّللبالعّلية، عصر اخلليل النحاة منذ  أخذ قدل  

ǳ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�Ǯ كانت ǳ̄�Ŀ�¦ȂǈǧƢǻ�ƢǻƢȈƷ¢Â��ƢēƾƳÂ¢�ƨËǴǟ�ǺǷ�ƢŮ�Ëƾƥȏ�ƨËȈƟǄƳ�Â¢ط علل واستنبا، تحّجج  

ǬƥƢËǈǳ¦�Ƣđ�ǲǴǠȇ�Ń�̈ƾȇƾƳوهذا ما ظهر من خالل املناظرات  ، ون.

:مّيةــــــــــــــلـعــة الــــــــــــدّونــل والمـــــــــــليـالخ

ورد يف  البحث يف الرتاث يـُحيل إىل وجود أّول مدّونة هاّمة يف تاريخ الّدرس اللغوّي، حيث

الذي كان لسيبويه  "الكتاب "إنّه، عن املعرفة املتعلقة بالتعليل اللغويّ  ضهذه املدّونة حديث مستفي

«��ƢËĔ¢�ȏ¤�©ȂËǐǳ¦Â، 2والرتتيب بواالستيعاله فضل اجلمع  ǂËǐǳ¦�Ŀ�ƨǸËȈǫ�Ƣƥ¦Ȃƥ¢�ƨǻËÂƾŭ¦�ƪ ËǸǓ�ƾǫÂ

رفّية كثرية ال ص، فإّن سيبويه الحظ صيغا 3وإذا كان اخلليل مفتاح اخللق واالبتكار   ، جاءت متفرقة

وذلك وفق تصّور حييل إىل بناء كامل وصرح شامل ، 4ميكن تفسريها إال يف ضوء املعايري الّصوتية

الدراسات و التعليل الصويت عند العرب يف ضوء علم الصوت احلديث،ديوان الوقف الّسّين، مركز البحوث نذير بريى احلساين،1

.26م،ص 1/2009،طاإلسالمية

.50والبحث اللساين،ص العريب رشيد حليم،املنهج اللغوي:ينظر  2

.املرجع نفسه: ينظر   3

26ص ،  املرجع السابق :ينظر  4
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شرط من من جسر التواصل بني أعالم اللغة كضحمكم الّصياغة يمتماسك العناصر مؤتلف األجزاء 

  : ومنهم اهلجري قوف على مرحلة أعالم القرن الرّابع فكان البّد من الو ، شروط تطّور الّدرس الصويت

  :ينّ ـــــــــــــــــابن ج

هذا يعين أّن ابن ،1ابن جين نكون قد تبّوأنا دورة القياس وفلسفته قف عند حقبةعندما ن  

أفرد جمّددا ألنّه علّي الفارسّي يعّد قدميا  بقوه كاخلليل وسيبويه وأستاذه أيبوهو متأثر مبن س، جينّ 

.أبوابا خاّصة  للمجال الصويت

ما يربو اف إليها ضي، 2إّمنا هو جمموعة كبرية من األقيسة الشديدة   "خلصائصا"ابه كتإّن   :يقال   

 يف  وها هو حيكي عن نفسه ، مخسني مؤلفا تبحث العلل والقياس، وتغوص يف أسرار العربّيةأو يفوق 

لعمل  ضتعرّ ) الكوفة و البصرة ( لبلدين أحدا من علماء اا مل نر ذلك أنّ "، و"اخلصائص "مقّدمة 

"المقاييس في الّنحو"ومتحّدثا عن كتاب ،3"أصول الّنحو على مذهب أصول الكالم والفقه

فيه، وكفيناه كلفة نبنا عنه إذا أنت قرنته بكتابنا هذا علمت بذاك أنّا :"لألخفش األوسط فيقول 

وحنن إذ اخرتنا هؤالء األعالم  ،4" ناه  من علومه املسوقة إلينا لأوّ وكافأناه على لطيف ما ، ب بهعالت

ة هاّمة كل واحد منهم معلما حلقبة زمنّية متثل مرحليعدّ فإّمنا ّمث ابن جين ، اخلليل، سيبويه :الثالثة

يب عمر مسعت أيب يقول أل:" ابن نوفل قال  حكىفقد  ، يف نشأته وتطّورهمن مراحل الّدرس الّصويت

.108م، ص 1/1999بكري عبد الكرمي،أصول النحو العريب،دار الكتاب احلديث،ط: ينظر  1

.276ص ، م2/1972شوقي ضيف،املدارس النحوية، دار املعارف، القاهرة،ط: ينظر   2

.1/18عبد احلكيم بن حممد، املكتبة التوفيقية،ج:اخلصائص،تح، ابن جّين  3

4 .نفسه رجعامل 
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قلت كيف ف، ال: عته مّم أمسيته عربّية أيدخل يف كالم العرب كله ؟ قالضبن العالء أخربين عّما و 

ي ما خالفتين فيه األكثر وامسّ أعمل على : وهم حّجة ؟ قال، الفتك فيه العربختصنُع فيما 

اللغة مل  أّن الذي مجعيف العمل بالقواعد واحلرص الّشديد على القياس يدلك االطراد، فهذا 1"لغات

ومل يسمعها كّلها عن العرب غري أنّه اعتمد القياس والتعليل يف تصويب ما مسعه من ، جيمعها كّلها

  .خالل الذي مسعه

ن اوظهرت املدرست، عده تلميذه سيبويهوب، جاء اخلليل يف مرحلة اعترب فيها الغاية يف التخريج  

األخفش األوسط الذي اعتمد كتاب سيبويه ّمث تواىل أعالم آخرون من أمثال ،البصريّة والكوفّية

مثّ املربد  الذي عّده ابن جين ، "التصريف"صاحب كتاب  وبعده املازين، "املقاييس "عندما ألف كتابه

وكان ، 2إنّه انتزع ثلثي علل الّنحو:ّمث أبو علّي الفارسّي شيخ ابن جّين الذي يقال، جيال يف العلم

، خصوصا س اللغوّي عموما والتعليل الصويتسار الّدر مل نظّر عقليا هألنّ عند حلقة ابن جّين  اتوقفن

�Ņ£Ëƾǳ¦�®ȂǇȋ¦�ĺ¢�̈ƢǧÂ�ƾǠƥ�¦Â£ƢƳ�ǺǷ�ƨËǏƢƻ�ÀÂƾȈĐ¦�©¦ ¦ǂǬǳ¦�¿Ȑǟ¢�¾ƢǨǣ¤�ÀÂ®�Ǯو  ǳ̄)69  هـ( ،

ن عبد الرمح ،)هـ129(حيي بن يعمر  ،)هـ89(نصر بن عاصم  ،وهم طبقات من أمثال عنبسة الفيل

ويتبّوأ ابن، 3وأّن مؤرخّي األدب مل يقيموا الفواصل الّزمنّية بني الّرجال واألعمال،خاّصة، بن هرمز

¦ËƾĐ® ميالقد  مكانةجين 
الذي ال ميكن لعامل وال متعلم "  اإلعرابسّر صناعة "خاّصة يف مؤلفه ،4

.1/145م ج1979عبد العال سامل مكرم،املفصل يف تاريخ النحو العريب،بريوت،د ط، 1

.108بكري عبد الكرمي،أصول النحو العريب،ص : ينظر  2

�ƨȈƥǂǠǳ¦�°ƢƯȉ¦�ǺǷ�ƨȈƫȂǐǳ¦�Ʈ®¦°�: ينظر  ƷƢƦŭ¦�Ŀ�ǲǸĐ¦�°¦°®�ȆǰǷ64اجلزائر،ص ، التوزيع، السانياو للنشر  األديب. 3

.13ص ، املرجع نفسه: ينظر 4
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أصناف العلل قل إىل ننتومن حديث النشأة والتأصيل  ، كان مبتدئا أو متمّرسا أن يستغين عنهأسواء 

.�ƢēƢǸيوتقس

فقد : "فيقول "  تخصيص العلل" اه باب مسأبابا " الخصائص "ورد ابن جين يف مؤلفة أ  

�· ƢǨǳȋ¦�ƨǼȇ±�ËÀ¢�¦ǀđ�ǶǴǟوحƢȀƬǗƢȈƷÂ�ňƢǠŭ¦�śǐŢ�ȏ¤�Ƣđ�ƾǐǬȇ�Ń�ƢȀƬȈǴاملكّرم  فاملعىن إذا هو��

آخر  موضعيقول يف  ،اللفظ على هذه احلالبعد أن يستقّر و ،1"واللفظ هو املبتذل اخلادم ، املخدوم

" ومل يسع  ، حكمها واحتمى جانبها وأّمها قويفإذا جرت العّلة يف معلوهلا واستتبت على منهجها:

فابن جّين من خالل هذين ، 2"خراجه منها إا إال بإخراجه شيئا إن قدر على أحدا أن يعرض هل

صلها بعضها فرى أن حىت أنّه ي،  جيب أن يُــحتكم إليهاالقولني كأّين به حيّدد أو يصف نوع العّلة اليت

.3سب زعمه عند أهل النظر حبمرذول و عن بعض مردود 

أو ، "اخلصائص" يهوهي يف صورها الوارد يف كتاب، ابن جين يف عرض العلل وتبسيطها يستمرّ 

فهو جتاوز النحو ، اليت أوضحتها كتب النحوها غري الحق بتلك جيختر  حيث، "اإلعرابصناعة  سرّ "

  .القواعدي إىل حلقة النحو الرتكييب الذي اعتمد فيه التنظري العقلي

احلّجة الدامغة، و إذا كان من فائدة علم أصول النحو تقرير احلكم وإثباته بالدليل الصحيح ه إنّ 

  :مرتابطة من العلل منهاو باعتماد منهج تعليلي سليم يبعده عن التقليد، تدعمه أنواع خمتلفة 

.1/143،جاخلصائص ، ابن جّين  1

.نفسه رجعامل 2

.نفسه املرجع:ينظر  3
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يس على نظريه ق بعضهافإذا مسع ، تعليم كالم العرب إىل�Ƣđ�ǲËǏȂƬȇ�ƢǷ�Ȇǿو :ة التعليمّية ــــــــــــالعلّ -1

، أّي أّن هذه العلل مستنبطة أحكاما ومقاييسا 1إليه  املضافونصب املفعول به، وجّر ، كرفع الفاعل

.هلا وتابعة هلا تفسري ¢ƢĔ أي ،حاةغويّة اليت مجعها اللغويّون والنّ من املاّدة اللّ 

ملخصها و ، "علة العّلة"هي ما اصطلح عليه ابن جّين و  ):العلل الثواني ( ة ــــــــــــــالعلل القياسيّ -2

شرح و  ،فهذا سؤال عن علة العلة، ؟ صار الفاعل مرفوعا ومل:قيل فإن بفعله،الفاعل ارتفع مثال  أنّ 

ا من لظواهر املختلفة مبالحظة ما بينهأن تربط بني اّن هذه العلل حتاول أل،2ومتيم للعلة، تفسريو 

أّي بإسناد ، ومثاهلا الّسؤال عن العلة اليت ارتفع هلا الفاعل، راد األحكام�ËǗȏ�ƢƦǴǗ�Ƣđ�ǀƻاألو  ،صالت

ّن صاحب احلديث أقوى األمساء أفجواب ذلك  ،ه الفعل مرفوعا ؟يومل صار املسند إل ،الفعل إليه

، نؤجله إىل حينهويف هذا تعليل مفّصل البن جّين ، 3وىقوى لألقفُجــعل األوالّضمة أقوى احلركات 

:ّري احلديث إىل الّصنف الثالث من العلل صومن علة العلة ن

عن  لك تسويغهاذويؤيّد ، )ئل والثواينالعلل األوا(وهي تعليل للعلل املتقّدمة :ة ــــّـــ يـة الجدلـّـــــــالعل-3

األّول ،عني أو حالتنيضوحيدد هلذا مو " تعارض العلل"باب ويوردها ابن جين يف  ،4طريق املنطق 

إليهما  واآلخر احلكمان يف الشيء الواحد املختلفان دعت، كونه العلتان احلكم الواحد تتجاذب

.5علتان خمتلفتان

.29نذير بريى احلساين،التعليل الصويت عند العرب يف ضوء الدرس الصويت احلديث،ص:ينظر  1

.1/160،جاخلصائص ، ابن جّين : ينظر 2

.املرجع نفسه: ينظر 3

.31ص، املرجع السابق:ينظر  4

1/155،جاخلصائص ، ابن جّين : ينظر 5
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ظهور اخلالف بني  إىله تتنازعان حول الشيء الواحد مردّ يبدو أّن االختالف حول العلتان 

أصل  القول يف "حيث من املسائل املختلف فيها وندلل لذلك مبثال،، البصريّة والكوفّية املدرستني

الكوفيون يرون و هو املصدر  االشتقاق فالبصريون يرون أن أصل، 1"الفعل هو أو املصدر، االشتقاق

 .فيهاراح كّل فريق يتحّجج برباهني ليس هذا مقام التفصيل ، و عكس ذلك

يصّب يف باب االعتالالت  اويأو حن اأو صوتي اإىل أّن التعليل سواء أكان صرفي ريشيبقى أن ن

، ظهر حكمتهموأحيانا أخرى تُ ،وتنساق إىل قانون لغتهم ،اليت تطرد أحيانا على كالم العرب

وهي  ،واألوىل أكثر شيوعا واستعماال �ǶēƢǟȂǓȂǷ�Ŀ�ǶǿƾǏƢǬǷÂ،أغراضهموتكشف عن صّحة 

، وعلة استغناء ،هوهلة تشبي ،علة مساع" :وهي، ا على املشهور أربعة وعشرين نوعاهواسعة الشعب من

وعلة ، وعلة تغليب ،وعّلة جواز،وعلة وجوب ،وعلة نظري ،تعويضوعلة  ،، وعلة توكيدوعلة استثقال

وعلة  ،ادضلة توع ،وعلة إشعار ،علة حتليلو  ،اختصار، وعلة ختفيف، وعلة داللة حال، وعلة أصل

.بعضها ببعض نقصد النحويّة بالفقهّية والكالمّية  لحيث يظهر من هذا صلة العل ،2"أوىل 

اإليضاح يف "يف آثار الدرس اللغوي أبو القاسم الزجاجي يف كتابه العلل يف ومن أشهر القائلني  

هذا بعد أن برز الفكر ،وكان 3"الرّد على النحاة" يف كتابه ّمث ابن مضاء القرطيب، "علل النحو

، فيه مادة لغوية" علل التثنية"ــقد وسم ابن جّين كتابا بــو  التعليلي مع اخلليل بن أمحد الفراهيدي،

اإلنصاف يف مسائل اخلالف،ومعه كتاب االنتصاف من اإلنصاف ، كمال الدين أيب الربكات عبد الرمحن بن أيب سعيد االنباري النحوي: ينظر 1

.206ص ، م2009حممد حمي الدين عبد احلميد،دار الطالئع، القاهرة،:تأليف 

.70ــ  69م، ص 1974حممد املصري، دمشق،سوريا د ط :الفريوز آبادي،البلغة يف تاريخ أئمة اللغة،تح 2

،ص 2007/2008اليابس، سيدي بلعباس، جيال يلالتفريع الصوتية يف اآلثار العربية،رسالة دكتوراه،جامعة و مسرية رفاس،نظري األصالة : ينظر 3

وما بعدها 192
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،1"قّلما جند كتابا آخر احتواها بالشكل الذي عرضه ابن جّين "حنوية مشفوعة بالتعليل بشكل مميزو 

  .حمطات هذا البحث عربوسنعرض هلذه األوجه التعليلية 

:ةــــــــّـــــغويي اللّ ـــــــــة ابن جنّ ــــــمقارب

ت الصويت خصوصا ميثل مقاربة حقيقية للتأسيس لنظرية أمدّ و فكر ابن جّين اللغوي عموما إنّ 

فنية و فكرية  تذاك أن ابن جّين على غري العادة متيز باشرا قا،بسهام حبثها إىل معانقة اآلفاق احلديثة

الفالسفة لعلم و املتكلمون لعلم الكالم و وعلى غرار ما صنعه الفقهاء من األصول ، أسلوب متميزو 

املكان الذي يتموقع فيه هذا العلم  نأل اغ علم النحو بأصول علم النحو،املنطق رأى بضرورة ملء فر 

اليت حيدثها يف  والتحليلية هو احملل املستحق انطالقا من الفاعلية التعليلية ،"علم أصول النحو"

وأهم ما يكشف عنه البحث مع هذه  ،2"التحكم يف األداة اللغوية يف حدود  الغاية اليت أرادها

الوصف أثناء التعامل مع ، و التحليل، و ¦ǲȈǴǠƬǳ¦�ƨǘǴǇ�Ƣđ�ÄËȂǬȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ  هو العوامل، املوهبة الفكرية

  .الظاهرة اللغوية

بالتعليل  هو اهتمامه ،كريه املنهجي اللغويتفو الفتح  أيبإّن الذي يظهر بوضوح يف عمل 

أو داللية، أو حىت عروضية،كما أوجد لكل ، النحوي، حيث اوجد لكّل حكم عّلة صوتية،أو صرفية

كانت ظنّية  أوالفروض، و سياق لغوي أو جزئية منه عّلة عقلية سواء اّتصلت هذه العّلة باألصول 

جدلية األمر الذي يوحي بان العرب وإن كانت تنطق على سجيتها كانت تعرف مواقع كالمها 

.05م،ص 2/1991رمضان عبد التّواب، دار اهلدى،عني مليلة، اجلزائر،طو صبيح التميمي :أبو الفتح عثمان ابن جّين،علل التثنية،تح:ينظر   1

.44اجلزائر،ص ، عمر بلملياين،تراث ابن جّين اللغوي والدرس الصويت احلديث،ديوان املطبوعات اجلامعية،بن عكنون 2
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 من خالل هذا العرض نبحث  ألننا ،رّمبا هذا التساؤل تصعب اإلجابة عنه، و حبسب منهج ابن جّين 

.هاالتجديد فيو اإلبداع نتقصى جوانب ، و عن املفاهيم النحوية القدميةيف تراث ابن جّين 

�ǽǂƻË®¦�Äǀǳ¦�ǂƯȋ¦�ƨȈǠǫ¦Â�ń¤�ǲȈŢ�ƨËȇȂǫ�ƨȈǠƳǂǷ�ƨƥ°ƢǬŭ¦�ǽǀđ�ǲǜȈǇ�řƳ�Ǻƥ¦�À¢�ǺǷ£¢�řËǻ¤

.فطنته، ووعيه، و الّلسانية بفضل آرائهو اللغوية  ةكذا القراء، و للدرسني اللغويني



وتي للمخارج التعليل الّص

فاتوالّص
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  :صديــــــــــــــــــــرتـــــ

  .االبتداء طريقا وال ينهج يل إال  ،والوقت يزداد بنواديه ضيقا إنّ 

 بأشــرف مــا صــنف يف علــم العــرب عــن طريــق القيــاس "اخلصــائص"بــن جــين كتابــه لقــد خــّص ا

ن غــة الشــريفة مــأســرار هــذه الل "عــرابإلســر صــناعة ا"حيــث مجــع فيــه األدلــة وأودع يف كتابــه ، النظــرو 

يف أدىن ن البصري والكويف وخاض االفريق بهتفرد  والصنعة ومجع ما اإلتقانج خصائص احلكمة ووشائ

ة التحديـد منسـك شـيئا مـن العربيـالدراسـة ويف هـذا الزمـان ب ه��ǀºđ�ƢǼǴǠǳأوشاله وخلجه متحججا معلال

  . ني بأشرف لغة أال وهي العربية الناطقوجوب ذلك علينا يف زمن عجمة  نعتقده من

  :ل الصوتي ــــــالتعلي -أوال

:اتعيقعلى مستوى المخارج أو المو  1-1

: فيقــول مقاييسـهم،لـى عو اق العربيــة وهــو يـذكر عـن نفســه الروايـة عـن حـذّ ،ابـن جـينث يتحـدّ 

 يفهــذه احلــروف  ، وأذكــر أحــوال...تهم جّلــو اق أصــحابنا يتــه عــن حــذّ حــرف منهــا ممــا رو  كــلّ بــع  توأ"

أحكــام  ويــذكر ابــن جــين بقيــة، 1"موســهاام أصــنافها، وأحكــام جمهورهــا ومهســنقمــدارجها واو خمارجهــا 

، وفيــه اإلدغــاموهــو بــاب  ،2لكتــاب يف اأورده   مــاويه فييبوهــو بــذلك حيــاكي ســ ،الصــفات واألحــوال

رهــــا، وأحــــوال جمهورهــــا ومهموســــها ارجهــــا ومهموســــها وجمهو احلــــروف العربيــــة وخم يتحــــدث عــــن عــــدد

-16/ 1ج م، 2008،  2ية بريوت لبنان، ط دار الكتب العلم ، تح حممد حسن حممد حسن إمساعيل ، عرابابن جين،  سر صناعة اإل:ينظر1

17.
، لبنان ، بريوت ، دار الكتب العلمية ، إميل بديع يعقوب ، علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه ، الكتاب ، عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه ، ينظر 2

  .  572/  4ج ، م 2009 ، 2ط 
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ذكـر  ألنّ ،2فه يف الكـالم وتصـرّ ،فيه ذكـر أحوالـه لفصّ ا يب لكل حرف باجّين  ويفرد ابن ،1ختالفها وا

.يف حّق العربية ا يصعب أو يستحيلمجيع اللغة، وهذا مم استيعاباحلروف مؤلفة كما يشري يقود إىل 

ن اه اللغويـو اللغوي ظاهرة يتقامسهـا عنصـران فيزيولـوجي عضـوي مسّـ الصوت : اتيعالمخارج أو الموق

إال  )الصـفة (، حيث ال يدرك الثـاين3بالصفة خر نفسي فيزيائي يعرف لصوت، واآلموقعيه ا املخرج أو

  ) . املخرج ( ل من خالل حتقق األوّ 

،تعلــيالتبــن جــين هــي األخــرى نــا إىل اخلــوض يف ثنائيــة هامــة أورد هلــا ارّ حــديث املخــرج جي إنّ 

  . احلرف و أال وهي ثنائية الصوت 

متصـال حـىت  علم أن الصـوت عـرض خيـرج مـع الـنفس مسـتطيالا"  ابن جينيقول :  الصوت والحرف

ستطالته، فيسمى املقطع أينمـا عـرض لـه يعرض له يف احللق والفم والشفتني مقاطع تثنيه عن امتداده وا

مقطـع وحـرف، حيـث ،نفـس عريف أو الوصف أربع معطيـات صـوت،نستخرج من هذا الت ،4" حرفا 

فس اخلــارج مــن الصــدر وهــو مركــب الصــوت حيتــبس إذا امتــد ألن الــن"و، ون نفــسالصــوت ال جيــري د

الــنفس وإن مل االعتمــاد علــى موضــع مــن احللــق والفــم حيــبس أن  احلــرف، إذالنــاطق علــى خمــرج عتمــاد ا

 االعتمـادأوضـح أن  تني كإشارة ابن جين حنيهذا مل يشر إىل الشف الرضي يفو  ،5"يكن هناك صوت 

؟، بـن جـيناملرهـف لـدى ا ة الـذوق واحلـسّ لـو مهّـهـذا ع منيبدو   احللق والفم والشفتني، أاليف  يكون 

  . 572/  4ج ، سهعلق عليه ووضع حواشيه وفهار  ، الكتاب ، عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه :ينظر 1
.17/ 1ج  ، ر صناعة اإلعرابابن جين،  س: ينظر 2

��ƨȈƥǂǠǳ¦�°ƢƯȉ¦�ǺǷ�ƨȈƫȂǐǳ¦�Ʈمكي درار: ينظر3 ƷƢƦŭ¦�Ŀ�ǲǸĐ¦��  49ص  .  
  .  19/ 1ج املرجع السابق، 4
، ، م1975د ط ، طهران ، كتبة املرتضويةمنشورات امل، وآخرينتح حممد نور احلسن  ، شرح شافية ابن احلاجب ، رضي الدين األسرتباذي: ينظر 5

  .  209/  ض3ج 
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هـذا  أن ذكرنـا أن مصـاديقو سـبق فقـد ،  ذكر الفمي قد أشار إىل الشفتني ضمنا حنيورمبا يكون الرض

أو  االنســداد(مبعــىن أن نقطــة التعــارض  ،ا حيــث يكــون جــرس الصــوت فــذاك املقطــعأّمــ،العلــم دقيقــة

رج احلــرف املطلــوب، إذ تتخــذ أعضــاء اجلهــاز النطقــي أوضــاعا عضــيلية هــي الــيت حتــدد خمــ)   االنفتــاح

.1وحتدث خمارج احلروف على وفق هذا الوصف  ، معينة

ملفهــــوم املخــــرج وحنــــدد نعــــرض  بــــأس أن ومــــا دام احلــــديث يــــدور حــــول املخــــرج واملوقعيــــة فــــال

   .مصطلحاته

أن الصـــوت  ذاك ،ف وخيــرجخمــرج احلــرف هــو املوضــع الــذي يتولــد فيــه احلــر :  المخــرج ومصــطلحاته

ا أو مضـيقا يف أي سـدّ اء الـزفري الزامـر أو غـري الزامـر هـو  د عنـدما يصـادفاللغوي الذي هو احلـرف يتولـ

وهـو يفسـر الصـوت  ،بن جـين، وهذا الذي أشار إليه ا2نقطة من جمراه املمتد من احلنجرة إىل الشفتني 

.3والعرض هو الذي يظهر ويربز  ، بالعرض

   :ل من األوائل الذين ذاقوا احلروف للتعرف على خمارجها فأورد مصطلحات عدة منهالقد كان اخللي

.4وهو خمرج لعدة أحرف متجانسة :  زالحيّ ، مبدأ احلرف وهو خمرجه: المبدأ 

وإن حنـن ، وقـد يسـتعمالن مبعـىن املخـرج ، عد خروجـهاء احلرف بوهو مسار هو :  المدرج أو المجرى

 عـين املوضـع املعتمـد أو الطبيعـيأن خمـرج بفـتح املـيم توجـدنا ) خمـرج ( كلمة   أسقطنا بعض املعاين على

.64م، ص1986، د ط ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، منهج البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلديث ، علي زوين: ينظر 1

  .  52ص  ، م 2012، 7القاهرة،مصر، ط ، حممد حسن حسن جبل، املختصر يف أصوات اللغة العربية، مكتبة اآلداب على حسن: ينظر2
  .  377 / 3ج  ، 2008، 1ط  ، بريوت لبنان ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، لسان العرب ، ابن منظور 3
، 1وت، لبنان ط بري  ، منشورات دار الكتب العلمية ، عبد احلميد هنداوي: ترتيب وحتقيق  ، كتاب العني  ، اخلليل بن أمحد الفراهيدي: ينظر  4

  .  41/ 1ج  ، م 2003
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ختيـــارا كـــن أن خيـــرج النـــاطق منـــه احلـــرف افيعـــين املوضـــع الـــذي مي مّ ، أمـــا بالّضـــالـــذي خيـــرج منـــه احلـــرف

وهـــو الـــذي ذهـــب إليـــه بعـــض  ، وإن مل يكـــن هـــو املخـــرج املعتمـــد الطبيعـــي ففـــتح املـــيم أدق ، وعمـــدا

.1احملدثني 

ختالف  اجلهاز النطقي بالناي يف اختالف أجراس حروف املعجم باجّين  ه ابنلقد شبّ 

صنعة الصوت من  التمثيل اإلصابة والتقريب ملا يف ǀđ�®¦°¢Â¦، العود وناظر بينه وبني وتر ،مقاطعها

 ﴿ :مسها قال أبو عبيدة يف قوله عزّ  :اليت أوردها ابن جين مثال  من التعليالتو ، النغم   

       ﴾ 2، وعلل لذلك بأن الذي يعبد اهللا على حرف فهو قلق ، أي ال يدوم

 هذا لقلقوا ، يف دينه،وهذا القلق يتمثل يف عدم الثبات وعدم الطمأنينة، وعدم استحكام البصرية

ه، كالذي هو على حرف اجلبل عتماده على حرف دينه، غري واسط فييقابله قلق موضعي يتمثل يف ا

ومن األوجه اليت علل ، وقد يكون احلرف حد ما بني القراءتني وجهته وناحيته، أي على حافته،3وحنوه

﴿:هلا يف القراءة        ﴾4،وقوله تعاىل ،أي واملالئكة: ﴿       

  ﴾ 5،ومن كالم العامة  ،فقد جاء احلرف واقعا موقع احلروف وهي مجاعة، كةأي واملالئ "

  ) . نظر اهلامش ي(  52يف أصوات اللغة العربية، ص املختصر  ، حممد حسن حسن جبل: ينظر 1
  .  11اآلية  ، سورة احلج 2
  .  28 / 1ج  ، سر صناعة اإلعراب ، ابن جين: ينظر   3
  .  17اآلية  ، سورة احلاقة 4
.22اآلية  ، سورة الفجر 5
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جين هلذه األحرف نوردها يف  ابنتعليالت و  ، أي الدراهم والدنانري، "رهم أهلك الناس الدينار والد

  :لمعطيات لبقراءة حتليلية اجلدول اآليت  مشفوعا 

:1الحرف وحاالته وتعليالته

  تهتعليال  أمثلته  حاالتهالحرف

حدته وحرارته ازدياديراد حدته يفحرّ م طعاته وحدّ الشيءحدّ 01

عل واالنعزالبالناجعل بيين وبينه حدّ عين احنرف فالناحنرف02

ــــــــــتا أنت حرف إمنّ حرف على دينه03 غــــــــــري مطمــــــــــئن، غــــــــــري ، غــــــــــري ثاب

كالـــذي هـــو علــــى   ، ةمســـتحكم للبصـــري 

  . أي على شك  ،حرف اجلبل

الكلـــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــروف 04

  ونواحيه

حروف الشيء وجهاته احملدقة

  به 

ــــــــه  ــــــــني القــــــــراءتني وجهت احلــــــــرف حــــــــد ب

نقــول حــرف فــالن يف القــراءة  ، وناحيتــه

  وحروفه 

، أدوات املعاين حروفا حنـو مـنأدوات املعاين 05

  . بل  ، هل ، ،  قديف

�ǲºººƟ¦Â¢�Ŀ�ļƘºººƫ�ƢºººĔȋ الكـــالم وأواخـــره يف

صارت كاحلروف واحلدود غالب األمر ف

حلدتـــــــه وفيـــــــه حـــــــرارة ولـــــــذع أي ضـــــــامر ناقة حرف ،لة حادة احلرفبآة احلدّ 06

  . مر واهلزال ها بالضّ طاففتحددت أع

من حال إىل االنتقال07

  حال

مــــــن مســــــن إىل هــــــزال  انتقلــــــت

  . ل بحرف ج هكأن

ƪ ºººǧǂŴ¦�ƢºººĔ¢�Ä¢ مـــن حـــال إىل حـــال يف

�ƢȀƬƥȐǏÂ�Ƣēƾǋ.

 اجلرح سربوامليل االحنراف08

  ريف يف الكالم تحال

وره أو أبعاده أي نظر بغ

  . ري معناه غيت

.م فيثبت عليه مل يستقرف فسال املاء عنه احنمسيل املاء 09

.وما بعدها 1/28ر ابن جين، سر صناعة اإلعراب، جينظ1



والصفـات  التعليل الصوتي للمخارج..............................................األولالفصل  

18

وأحيانـا مطّولـة األمـر الـذي يفـرض ، جـاءت متفرقـة تاالصـطالحاو هذه املفـاهيم : قراءة في الجدول

  .ل باملفهوم الذي كان ابن جين يقصدهألن ذلك من شأنه اإلخال، علينا أال نتصرف فيها كثريا

ى أن يكــون أحــدا مــن أصــحابه قــد ألــف كتابــا ابــن جــين نفــلقــد أشــرت يف مــدخل هــذه العــرض أن    

 اسـتعراضرنـا إىل إشـارة كهـذه جتو ، 1الفقـه و على مذهب أصول الكـالم نحو ال تعرض فيه لعمل أصول

  . عالقة التعليل الصويت بأصول الكالم والفقه 

الـــذي يعطيـــه  عىناألصـــوليني غـــري موجبـــة للحكـــم وال مـــؤثرة فيـــه وال باعثـــة عليـــه بـــامل ة عنـــدالعلّـــ

مبعــــىن أن  ،2ارة نصــــبها اهللا عالمـــة علــــى احلكــــم ة عنــــدهم جمـــرد أمــــبـــل العلّــــ، الكلمــــاتهلــــذه املعتزلـــة 

وأن مـــا يتوصـــل إليـــه يظـــل مـــن قبيـــل اإلدراك ، تنصـــلوا مـــن فكـــرة الـــتالزم بـــني العلـــة واملعلـــول األصـــوليني

أال تكــون خمالفــة  ،حســب مــنهج الفكــر اإلســالمي هاألن مــن شــروط،3واحلقيقــة فيــه نســبية  واالجتهــاد

�² ƢȈǬǳ¦�ȄǴǟ�ÀƢǷƾǬǷ�ƢǸĔȋ�̧ƢŦȍ¦�Â¢�ǎ ǼǴǳ4.

ة سبق يتبني أن الفرق اجلوهري بني قياس الفقهاء والنحاة وقيـاس املتكلمـني أن العلّـفمن اّلذي

وال  ،5ة يف الفقه والنحـو سـوى الظـن يد العلّ فيف حني ال ت ،يف العقليات حيث علم الكالم يفيد العلم

بـل  ،)يـني المكال، الفقهـاء ، األصـوليني( تنـافرا بـني الثالثـة  هذا بأي حال من األحوال أن هناك عيني

بـن جـين أو ا ،الرمـاين ،علـي الفارسـي اأبـ، اءرّ الفـ ، ويهيبإننا جند أعالم هذه التوجهـات سـواء قصـدنا سـ

  .  17/  1ج  ، اخلصائص ، ابن جين: ينظر1
  .  161ص  ، بنية العقل العريب ، حممد عابد اجلابري:ينظر  2
 .  122 – 121ص  ، د ت ، د ط ، بريوت ، دار الثقافة ، تقومي الفكر النحوي ، علي أبو املكارم: ينظر 3
  . 122 – 121ص  ، سهاملرجع نف :ينظر 4
  .  153ص  ، املرجع السابق: ينظر 5
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ة الــيت ومــا يؤيــد هــذه الصــلّ ،�Ǻººȇ®�¾ƢººƳ°�Â¢�¿Ȑººǯ� ƢººǸǴǟ�Â¢�ȂººŴ� ƢººǸǴǟ�¦ȂǻƢººǯ�Ƕđ¦ǂººǓ1وأ ، الزخمشــري

 ن احلســن الشــيباين صــاحب أيببــكــان مــن أن حممــد خلّ بــن مــا رواه ا، بــالفقهيجتمــع القيــاس النحــوي 

ر ا ؟  فّكــمــفســها فيه ،فســها فســجد ســجدتني للســهو ،ىلّ مــا تقــول يف رجــل صــ" حنيفــة ســأل الفــراء 

وإمنـا  ،ال تصـغري لـه عنـدنا ألن التصـغري:فقال حممـد ومل ؟ قـال  ،عليه شيءال  :مث قال له ،راء ساعةفال

أحبــاث الفقهــاء واملتكلمــني  امتزجــت�ƾººǫ�ÀȂººǰƫ�¦ǀººđÂ،2فلــيس للتمــام متــام  ، الســجدتان متــام الصــالة

ىل ونـــذكر هــذا ألننـــا إن عـــدنا إ، بأحبــاث النحـــو والنحــويني، وأخـــذ كـــل فريــق بســـبب مـــن ثقافــة األخـــر

وضـوحا ومنطقيــة  هورمبـا هــذا الـذي أشـبع تعليلـ، جـين أخــذ مـن تعلـيالت الفـريقني بـن اجلـدول ملسـنا أنّ 

وهــذا الــذي جيــب أن يكــون ألن مــا يهمنــا مــن  ، املــذهيب أو توجهــه الطــائفي انتمائــهبغــض النظــر عــن 

بـني عـدة  ختيـاراالخاصـة وأن العربيـة تتـيح للمـتكلم إمكانيـة ، املوضوع آليات التعليل الصويت ومنهجه

بـدأ نعـود مـن حيـث كـان جيـب أن ن ، أصال قاعدة ألي ممارسة لغويـة االختياروإن كان ، صيغ تقديرية

  . ستأنف حديث املوقعيات نو 

 انطالقــا مــن مــنهج�ƢººǿŚǣÂ�©ƢǨººǐǳ¦Â�«°ƢººƼŭ¦�Ǻººǟ�ƨȈƫȂººǐǳ¦�ǶēƢººǷȂǴǠǷ�ÀȂǴكــان القــدمان حيّصــ

عـرض هـذه املخــارج نأن  وجبــدر، 3متنوعـة وبية حاسـأجهزة بــ يف حـني اســتعان  احملـدثون أكثـر  ،الـذوق

  . سواء  مطمئنني إىل ما قرره القدماء واحملدثون على حدّ ا بن جين هلامستوضحني تعليل 

. 101ص  ، أصول النحو العريب ، بكري عبد الكرمي :ينظر  1
  .  227/  5ج   ، م 1948 ، القاهرة ، وفيات األعيان ، بن خّلكانا2
 .  52ص ، املختصر يف أصوات اللغة العربية ، حممد حسن حسن جبل: ينظر 3
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:رادـــــــــــــــــاالطّ راتبها في ــــــــــــروف على مـــــــــــــــالح

ه،وخيالف يف الوقــت نفســه مذهبــه هــو الصــواب عنــدو ، كثــريا  جيــاري ابــن جــين توجهــات ســيبويه

اهلمـــزة :هـــيو  ،1" عـــرابســـر صـــناعة اإل"بـــن جـــين يف كتابـــه ا ذكرهـــا أعـــاله العنوانبـــو مـــذهب اخلليـــل، 

، ادضـــوال ،واليـــاء، والشـــني ،والكـــاف واجلـــيم، والقـــاف، واخلـــاء، واحلـــاء والغـــني، واأللـــف واهلـــاء والعـــني

،والثـــاء،والـــذال،والظـــاء،والســـني،والـــزاي،والصـــاد،والتـــاء ،والـــدال ،والطـــاء، والنـــون، والـــراء، والـــالم

.2والواو،وامليم،اءبوال،والفاء

اخلصـائصأنلنـابـدى"اإلعـرابصـناعةسـر"و"اخلصائص"لكتايباملتواضعةقراءتناخاللمن

وشــــرفها،العربيــــةخصوصــــيةعلــــىدليــــلأبــــنيتســــميتهو ،العلــــلقضــــيةيفاألصــــولأصــــلحــــوليرتكــــز

  .شجاعتهاو 

العـــربإحســـاسيفالكــامنالشـــغفارأســر تفســـرييفاخلــوضخـــاللمــنجـــينابــنولحـــالقــد

.3اللغةهذهصناعتهملطفب

بــاملرةيعــينالوهــذا،العربيــةأصــواتدراســةيفكامــلمؤلــففهــو،"اإلعــرابصــناعةســر"اأّمــو 

،4مؤلــفاخلمســنييفــوقالــذيتراثــهبــاقييفو ،كليهمــايفمبثوثــةهءآراجنــدبــل،مؤلــفكــلخصوصــية

الـرتاجمأصحابأكثروقف،وقد5الفارسيعليأيبشيخهمثّ ،سيبويهقولعندهاآلراءأرجحمنوكان

  .  59/  1ج ، عرابسر صناعة اإل  ،ابن جين: ينظر  1
.املرجع نفسه: ينظر 2
  . 47ص  ، 2007أفريقيا الشرق  ،دراسة يف أسس التفكري البالغي العريب منوذج ابن جين ، البالغة واألصول ، حممد مشبال: ينظر  3
 1991/  2اجلزائر ط ، عني مليلة ، دى للطباعة والنشردار اهل، صبحي التميمي ومراجعة رمضان عبد التواب:تح  ، ل التثنيةلعابن جّين، : ينظر  4

  .  23ص  ، م
  .  35ص ، املرجع نفسه: ينظر 5
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،1"سواهاعنوسكتوا،)اإلعرابصناعةرّ وس،تسبواحمل،اخلصائص(الكبريةكتبهعندالقدماءمن

أمهيـــةإىلحييلنـــاالتـــزاموهـــذا،املؤلفـــاتهلـــذهاحملتـــوىقيميـــةعلـــىيـــدلفإمنـــاشـــيءعلـــىدلّ إنوهـــذا

.اآلثارهذهمناالستشهاد

  :وعـــــــالشيةـــــــونظريالعربيةروفــــالح

مفادهاواليت،الشيوعنظريةمساهأو أنيسإبراهيمذكرهمباقابلهناحلروفمنجينابنذكرهالذي

يصــلوقــد،غريهــامــنللتطــورعرضــةأكثــرتكــوناالســتعماليفتــداوهلايشــيعالــيتاللغويــةاألصــواتأن

مــندّ تعــوالــيتوالنــونواملــيمالــالمأنالنظريــةهــذهنتــائجمــنفكــان،2الكــالممــنللســقوطالشــيوعحــدّ 

الياءأوبالواوالنطقينتقلأنفيحدث،هلاأنصافوالياءالواووأن،اللنيأصواتاهأشبالصوتيةالناحية

األصـواتمـنألـفإىلوقياسـا،الكـرميالقـرآنمـنالظـاهرةإحصـاءمتوقـد،أيضـاللشـيوعبلسهولةللال

:اآليتباجلدولهبيننماالنتائجمنوكان،الساكنة

/  1ط ، سورية ، بريوت لبنان، ودار الفكر دمشق، دار الفكر املعاصر ، مازن املبارك ، تح ، األلفاظ املهموزة وعقود اهلمز يف رسالتان، ابن جين 1

  .  05ص  ، م 1988
  .  225 – 219ص  ، م 2008د ط  ، املصرية ألجنلوامكتبة  ، األصوات اللغوية ، سنياهيم أإبر : ينظر 2
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:العربيةاألصواتشيوعجدول

الشيوعالصوت  الرقمالشيوعالصوت  الرقمالشيوعالصوت  الرقم

10خ4119ك12710ل01

08ص3820ر12411م02

06ش3821ف11212ن03

05ض2322ق7213ء04

05غ2023س5614هـ05

05ث2024د5215و06

04ز1825ذ5016ت07

04ط1626ج4517ي08

03ظ1527ح4318ب09

:دولــــالجمكوناتمع

حللــقامــنمواقعهــاتتــابعيفأيراد،االطّــيفمراتبهــاعلــىاحلــروفترتيــبإىلجــينابــنأشــارلقــد

يفترتيبهـافأمـا،الصـحيحوهـو،وتصـعدهامـذاقهاعلـىاحلـروفترتيـبهـذا":قولـهبـدليلالشفتنيإىل

وهـو،عليـهأصـحابهوتـاله،سـيبويهرتبـهممـانفـاآقـدمناهملـاوخمالفـة،طرابواضـخطـلففيـهالعنيبكتا

.1بصحتهاملتأمليشهدالذيالصواب

منالناسأيدييفماعلىاملعجمحروفإيرادناعمجقدكنافإذا":هلذاسابقموضعيفيقولو 

املخــارجحـالعلـىمجعهـامرفـأ،2"حرفــاحرفـاوذكرهـااملخـارجترتيـبغــريعلـىأعـىناملشـهورالتـأليف

.ث،ت،ب،أ،تأليفعلىاستقرائهاعلىدبعفيماعودنمث،البيانيفأوضحإنه:يقول

. 59/  1ج  ، سر صناعة اإلعراب ، ابن جين1
 .1/58جاملرجع نفسه، 2
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اخلـالفموضـعإىلإشـارةواضطراب،خطلفيهاخلليلوترتيبجلمعتعليلهأنلنيالقو منيتبّني 

ترتيـبحبسباحللقإىلاحلروفلأدخوهي؟باهلمزةاخلليليبدأملفلماذا،العنيحرفحولدارالذي

تنســبحيــزهلــايكــنملاهلــواءيفواهلمــزة":قــالحــنينفســههــوزعمــهحبســببــل،ســيبويهتلميــذهموزعــ

فليســواخاصــتهمأمــا،باللغــةتغلنيشــاملعامــةمــنأحــديعرفــهيكــادالتــرىكمــاالرتتيــبوهــذا"،1"إليــه

.2"الرتتيبذلكإزاءسواءكلمةعلى

مفـرداتأحصـىقـداخلليلنأإىلنااههأشريأندوّ وأ،تأخرياوإندمياقتإنخالفوه¢ǶĔمبعىن

توصـلولقـد،اتاملعجمصنفواالذيناللغوينيمنبعدهجاءملنمعروفةمصنفةمادةهيأوبذلكالعربية

وحنـن،3املمهـلمـناملسـتعمليعـرفأنƢºđاسـتطاعاليتالتقليبطريقةإىلاالهتداءخاللمنذلكإىل

ابــري كبابــاعقــدالــذيحــّين ابــننســىناللاألوّ نقابــهعــناخلليــلكشــفالــذيالتقليــبعــننتحــدثإذ

ذكرفـ،4"والقـولالكـالمبـنيالفصـلعلـىالقـول"ببـاببدأأنهحىت،"اخلصائص"كتابهيفقاقتشلال

وهـــوأالاللغـــةمـــنكبـــريبـــابعنـــديلتقيـــانالرجالنفـــ،واشـــتقاقها"ل،و،ق"مـــادةتصـــاريفأحـــوال

حـولفـواردتيـبالرت يفاخلـالفأمـا،نقـولمـاعلـىدليلخريجينالبن"امللوكيريفالتص"واالشتقاق،

.اهلمزة

 .1/03ج، العني اخلليل،1
 .1/19ج،  سّر صناعة اإلعراب، ابن جّين  :ينظر 2
 1/04ج، العني اخلليل،3
1/19،جلسابقاملرجع ا: ينظر 4
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:القديمةةتيالصو النظريةمفهومفيالهمزة

،باهلمزةأبدأملقالأنهاخلليلعنيذكرمنمسعت"قال،السيوطيحكاهمماكيسانابننقل

ƢººĔȋبــاأللفوال،واحلــذف،والتغيــري،الــنقصيلحقهــاƢººĔȋإالفعــلأواســمكلمــةابتــداءيفتكــونال

أبــــــوقــــــال،حــــــرفعلــــــىاهللادبــــــيعكالــــــذيحــــــالعلــــــىيســــــتقرالفمــــــا،1"مبدلــــــةأوزائــــــدةكانــــــت

صـوتظهـورإىلفتحتـاج،كـالتهوعالصـدرمـنخلروجهـابـذلكمسيـت،اهلمزةصوتاملهتوت:"حيان

أقصــىيفمهتــوتصــوتاهلمــزة"اخلليــلقــال:منظــورابــنوقــال،"بقــوةالصــوتواهلــتّ ،شــديديقــو 

علــىاهلــاءإدخــالالعــرباســتخفتذلكلــ،اءهلــاخمــرجإىللحيــوّ نفســاكــاناهلمــزةعــنهفّــر فــإذااحللــق

:اآليتملجناألقوالهذهضوءعلىو ،2"وهراقأراقحنواملقطوعةاأللف

،واليــاءالــواوو األلــفمــعاهلمــزةعــدّ للحــروفنـوعيقوّ وتــذسّ حــمــنملكــهمــابكــلاخلليـلإنّ 

اهلمــزةصــوتإىلجــاءفلمــا�Ǆ̈ººǸđفمــهويفــتح،ســاكنابــاحلرفيــأيتأنوقالتــذيفطريقتــهجــرتحيــث

فهــو،احلاصــلاحلــالهــوهــذاكــانوإن،بالثقــلفــأحسّ تــذوقهايــرادومهــزة،ارتكــازمهــزة،مهــزتنيكانــت

منهمــااألولأمــا،مفتــوحنيكهمــاونرت التــالينينيالســؤالنطــرحوإال،كلهــااحلقيقــةوليســت،باالجتهــاد

اهلمـزةتنطـقكيـفوثانيهمـا،األّولورائـدهالعلـممؤسـس؟هـووهـواخلليـلعـنكهـذاأمرغيبيكيف

.العربيةاحلروفعنيوماتغبومل،ةدجو مو فاهلمزةوإال؟واحلافظونالقراءأجادهتواتريااقيذو نطقا

.185ص  ، األصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس: ينظر1
  . 411-410ص . م  2010/  1ط  ، دار صفاء للنشر والتوزيع عمان ، علم الصرف الصويت ، عبد القادر عبد اجلليل:رنظي 2
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ىجــار ينجــوابــن،واهلــاءاأللــفمــعاحللــقأقصــىمــنهاعــدّ فقــد،ســيبويهأمــااخلليــلعــنهــذا

يكـونولـن،وأقـوىأنصـعƢºĔȋإالبالعنيبدأأنّهاخلليلأظنماو ،اخلليلوخالفإليهذهبفيماسيبويه

،املـدحـروفعـنحتـدثحـنيعلمـيدليـلإىلحتتـاجوصـفيةمقارنـةسـوى،1أنيسإبراهيمإليهذهبما

.املدحروفخمارجوهوائيةجبوفيهالقائلةالعنيمعجمروايةدقةبعدموقال

شــاهداجــينابــنذكريــالشــيوعنظريــةأســاسعلــىأوردنــاهالــذياجلــدولمعطيــاتإىلبــالعودة

﴿:قرآنيا            ﴾2،االسـتعماللكثـرةالتـاءفحـذفت"استطاعوا":أصلهيقول،

﴿:تعاىلقولهعقيبهأنترىأالويقول،مستعملاألصل،وهذا3الطاءمنالتاءولقرب       

     ﴾4،أســطعت"ثالثــةولغــة،اءالتــكحــذفطــاءالحبــذف"ســتعتا":يوهــأخــرىلغــةوفيــه"،

،5وأسـتعت،وأسـطعت،سـتعتاو ،واسطعتاستطعت،،لغاتمخسǀđ¦صلحيف،"أستعت"بعةار و 

  :إىلاألصولعناملتفرعةالفروعيليفيماديثاحلنصّري ،االستعماليفالشيوعلشواهدعرضناأنبعدو 

:روعــــــــــــالفروفــــالح

".عراباإلصناعةرّ س"يفجينابنفيهاجاراهالكتابيفسيبويهأوردهااليتنفسهاوهي

. 111ص  ، األصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس: ينظر   1
  .  97 سورة الكهف اآلية2
  .  227/  1ج  ، ن جين اخلصائصاب: ينظر ـ3
  .  97اآلية  ، سورة الكهف 4
  .  228/  1ج  ، املرجع السابق: ـ ينظر 5
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1:ةــــــالمستحسنروعــــــــــــالفروفـــــــــــالحدولــــج

  لهاالتمثيل  الحروفتسميةالرقم

.كنتمإن،األنفالمثلساكنةنونوهياخلفيةويقال،اخلفيفةالنون01

بيس،يومنمثلحمققةمهزةليست)بنيبني(املخففةاهلمزة02

)ةامشكو ،صلواة(الصالةمثلاخلالصةوالياءخلالصةفاأللبنيالتفخيمألف03

رمحة،جمريهااإلمالةألف04

أجدقتنطقأشدقكاجليماليتالشني05

مصدر.كالزاياليتالصاد06

:2ةـــــــالمستحسنرــــــغيروعــــــــــالفروفـــــــالحدولــــــج

  لهالــــــــــالتمثي  روفـــــــــــالحةـــــــــــــتسميالرقم

مجل،كملمثل،الصماءالكافوالكافاجليمبنياليتالكاف01

ركل،رجلمثلكالكافاليتاجليم02

اجتمعوا،أجدركالشنياليتاجليم03

أتر،أضر)والظاءالضادبني(الضعيفةالضاد04

.ريسا،صاير،أصطفىيفأسطفىكالسنياليتالصاد05

تال،طال،تالب،طالبكالتاءاليتءاطال06

ذامل،ظامللاذكالاليتالظاء07

ستفرها،إستربق)والياءالفاءبني(كامليماليتالباء08

.53 – 50ص ، هـ 1428د ط   ، دروس يف النظام الصويت للغة العربية ، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان: ينظر 1
  .53-50ص ، املرجع نفسه:ينظر 2
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:ينالجدولفيقراءة

حنــاقــدجــينابــنفــإن،نةســاملستحوغــري،ةســناملستحالفــروعاحلــروفحــولقــراءةمــنكــانإن

ذكــرههلـاالتمثيـلمـناسـتقيناهومــا،أمثلـةذكـردونوصـفهاو تعـدادهامــنإليـهذهـبفيمـاسـيبويهمنحـى

نـذكراحملـدثنيبعـضندلمنالدراسةبعنيتقدالبينيةاحلروفهذهإنّ ،1املقربكتابهيفعصفورابن

رمــوزتكفــيال":فيقــول،الصــويتالتعبــريعــنتابــةالكصــورقمــناشــتكىالــذيحســانمتـّـاممــثالمــنهم

عظيمــاوراقصــقاصــرةاألجبديــةهــذهرمــوزألنذلــك،...أصــواتيةبدراســةللقيــامنفســهابالعربيــةاألجبديــة

يضـعراحبـل،احلـدّ هـذاعنـديقـفومل،2"الصـحاحنظـروجهـةمـنأقـلصـوروق،العلـلنظروجهةمن

.رواجاتلقوملاالشتهار،هلايكتبملأنّهغري ،اخرتاعهمنكتابيةرموزا

املوىلألن،معينهينضبالهالمنو مورداالقرآينالنصيففيكفينا،هذاعنكالممنكانوإن

﴿:قالوتعاىلتبارك         ﴾3.

بـــنياحلـــروفهـــذهمـــنواحـــدكـــلّ وجــدناحســـنةاملستالفـــروعاألصـــواتيفالنظـــرأمعنـــاحنــنإن

ـــــعصـــــواتاألهـــــذهنأل،قـــــوينيأصـــــلينيحـــــرفني ـــــزايمـــــثالف،القـــــوةبصـــــفاتتتمت ـــــيتال ـــــنيال ادالصـــــب

.واراجلحبكمحتصلوالتأثرالتأثريعلةحيث،خالصةايز هيوالخالصةصادهيال)مصدر(والزاي

  .  54ص  ،  دروس يف النظام الصويت للغة العربية ، م الفوزانعبد الرمحن بن إبراهي: طالع 1
2ƨȈƥǂǠǳ¦�°ƢƯȉ¦�ǺǷ�ƨȈƫȂǐǳ¦�Ʈ ƷƢƦŭ¦�Ŀ�ǲǸĐ¦��°¦°®�ȆǰǷ��  91ص  .  
  .  38اآلية  ، األنعام سورة  3
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مـــنجـــزءصـــادالفقـــدانيفيتمثـــلوتـــأثرتـــأثري¦ȂºººȀĐ̈°الـــزايمـــعاملهموســـةالصـــادجتـــاوريفإنّ 

املتفـــرعخمـــرج"و،نفســـهاملخـــرجمـــنينحـــدرواحـــدصـــوتعنهمـــاويتفـــرع،1اإلجهـــارفيصـــيبها،مهسها

ǆمتـــأثراجهـــرهمـــنجـــزءافقـــديالـــزايحيـــث،2"واضـــح ºººǸđنظـــراكليـــةصـــفتهادالصـــفقـــديوال،الصـــاد

احلــروفبــنياحلاصــلللتنــازعمعجــزعليــلتهــذا،واالســتعالءطبــاقكاإلالقــوةصــفاتبعــضالكتســابه

ومــا،ويــةقألصــولفــروعجــاءتƢººĔȋإالتةالســاألصــواتحســنتفمــا،فــروعحــروفلتوليــداألصــول

رفحــفالطـاء،كالتـاءالـيتالطـاءفمـثال،ضـعفالإالالقـوةصـفةمـناحنـدرتƢºĔȋإالالثمانيـةضـعفت

.لةفمستمهموسةتاءإىلحتولمستعل،مطبق،شديد،ورجمه

.خارجاملحديثإىلاملبحثسلمن،تعدادهاو احلروفحديثومن

:وفر ــــــــــالحارجـــــــمخلـــــتعلي

سـتةاحلـروفهـذهخمـارجأنعلـما"البـابهـذايفإليـهذهـبفيمـاسـيبويهاريـجماجـينابـنيقول

:املشهورتنهميفاجلزريابنيقولو ،3"عشر

.4راختبمنيختارهالذيعلىعشرسبعةالحروفمخارج

،خمرجـا،عشروسبعة،عشروستة،عشرعةأرببني،احلروفخمارجعدديفالعلماءاختلفلقد  

،عشـرسـتة¤ƢºĔسـيبويهوقـال،حتليـلرأيوهـواملختـارالـرأيعلـىعشـرسـبعة¢ƢºĔعلىالتجويدوعلماء

  .167ص ،2008 – 2007املوسم ، سيدي بلعباس ، نظرية األصالة التفريع الصوتية يف اآلثار العربية ، مسري رفاس: ينظر 1
، حممد أبو احلسن وآخرون بريوت ، حققهما وضبط غريبهما وشرح مبهمهما ، رضي الدين األسرتباذي،  الشافية يف شرح الشافيةنتابن احلاجب،  م2

  .  25 4/ 3ج  ، م 1975 ، لبنان، د ط
.60 / 1ج  ، سر صناعة اإلعراب ، ابن جين: ينظر 3

 .  05ص   ، د ت ، عني مليلة اجلزائر، د ط، دار اهلدى ، منت اجلزرية يف فن التجويد ، مشس الدين حممد بن حممد اجلزري 4
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،اللســانوســطواليــاءاحللــقمــناأللــففجعــل،املخــارجبقيــةعلــىحروفــهووزعاجلــوفخمــرجفأســقط

تـبعهمومـنراءوالفـواجلرمـيقطـربوذهـب،الشـاطيبّ مـنهمكثـريذلـكىعلـوتابعـه،الشـفتنيمنوالواو

جعلـواǶºĔȋمثانيـةاللسـانخمـارجوجعلـوا،سـيبويهفعـلكمـااجلـوففأسـقطوا،خمرجـاعشـرأربعـة¢ƢĔإىل

ســيبويهمبــذهبيعتــدّ جــينوابــن.1جزئيــةخمــارجيذكلــي)زّيــح(واحــدخمــرجمــنراءوالــوالنــونالــالم

.كثريا

وهـي،وخمارجهـامواضـعهاإىلاألصـواتةنسـببذلكنقصد:اـــــــلهـــليــــــوتعيةـــــــــرجــالمخاتـــــــــــــصفال

العلمـاءعنايـةألنّ ،إضـافيةفهـيالصـفاتهـذهذكـرتوإن،هامتيز صفاتوليست،هلاباأللقابأشبه

Ƣºđاملخرجيــةوالصـفات،احلقيقيــةاتبالصـفعنــايتهمإىلذلـكيفالســببويعـود،2ســيبويهخاصـةتقلــ

.جينابنأوردهالذيالصويتالرتتيبوفقونعرضها،النطقياجلهازألداءوصفأو،مراقبةهي

.واأللفواهلاءاهلمزة:ةــــــــــــــــــــــقيـالحل-1

واتأصــمــنمنطقــةكــلهعليــملتتشــومــااألصــواتمنهــاتنطلــقالــيتاملنــاطقخارطــةمراقبــةإن

وابـن،3احلنجـرةمعـىنيتضـمنوسـيبويهجـينابـنعنـدقفاحلل،األصواتيةكتباليفمكروراو معروفابات

ذلــكليكــونســيبويهبــهجــاءممــافتحقــق،احللقيــةاألصــواتترتيــبيفالعلمــاءتبــاينإىلالتفــتقــدجــين

والقبلهـــاالاهلـــاءمـــعاأللـــفوجعـــلبـــاهلمزةبـــدأحيـــث،احلســـنأبـــوإليـــهذهـــبملـــاالتعليـــلعلـــىدليلـــه

، 1ط  ، دار اإلمام مالك. ضبط و حتقيق زكريا توناين ، الدقائق احملكمة يف شرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد، زكريا بن حممد األنصاري: ينظر 1

  .  38ص  ، م 2011
، 1ط  ، األردن ، منشورات جامعة مؤتة، املصطلح الصويت عند علماء العربية القدماء يف علم اللغة احلديث ، رعي اخلليلعبد القادر م: ينظر  2

  .  195ص  ، م 1993
  .  71ص ، املختصر يف أصوات اللغة العربية ، حممد حسن جيل: نظري 3
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اعتمـدت،األلـفحركـتمـىتأنـكسـيبويهقـولوصـحةذلـكفسـادعلـىيـدلوالـذي":،فيقول1بعدها

Ƣººđواضــحوهــذاهــاءلبتهــالقمعهــااهلــاءكانــتولــو،مهــزةفقلبتهــا،أســفلإىلمنهــااحلــروفأقــربعلــى

.حنجرية¢ƢĔعلىاحملدثونويصفها،2"خفيغري

:زةـــــــــــــــــــــــــــمـــاله

قـويفمـا،احلنجـرةعلـىأيفالصـوتنيالـوترينعامـلبتوزيعهـايتماليتهياألساسيةتاألصواإنّ 

فـوقمعـههتـزازاالدرجـةكانـتومـامهمـوس،فهـو)هـزّة10.000(الوسـطىاحلـديبلـغوملاالهتـزازمعه

.3ورهجمفهو،احلدّ هذا

تلـــكوإغـــالقلاللتقــاءاجتاههـــاحلظــةاألوتـــارزمــريبعصـــرنفســـهااراملزمــفتحـــةمــناهلمـــزةختــرج

حســبباختيــارحــالتنيمــنحتــدثاهلمــزةأنأي،4"مغلقــةكانــتأنبعــدافرتاقهــاحلظــةأو،الفتحــة

حلظـةالـزمريعصـرةيفتتمثـلفـاهلمزة،والغلـقاالفرتاقأثناءأووالفتحااللتقاءأثناءإما،واحلدوثالوقوع

الـزمريبـهينقطـعالـذيللعصـرالـالزمالعصـرهـياهلمـزةلصـوتاملميـزةامليـزةألن،اهتـزازهحلظةالصدوره

النطـقأثنـاءوضعيةأليأخذهيفاللسانأنيلفيبدو،5حدوثهايفلهأثرالاللسانأنيرىمنوهناك

املـاءوجـوددونتتوقـفوقـد،للسـيارةالوقـودكضـرورةالنطـقألمـرتسهيلفهو،راحةوضعيةكانتوإن

.وجودهاونشراحلياةرمزهوالذي

  .  60 / 1 ج ، سر صناعة اإلعرابابن جين،  : ينظر1
   .نفسه املرجع : ينظر 2
ƨȈƥǂǠǳ¦�°ƢƯȉ¦�ǺǷ�ƨȈƫȂǐǳ¦�Ʈ:ينظر  3 ƷƢƦŭ¦�Ŀ�ǲǸĐ¦�°¦®�ȆǰǷ��  54ص  .  
  .  75 ــ 74ص  ، حممد حسن حسن جبل، املختصر يف أصوات اللغة العربية: ينظر 4
  .  176ص  ، التعليل الصويت عند العرب يف ضوء علم الصوت احلديث ، عادل نذير بريي احلساين: ينظر 5
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:فــــــــــــــــاألل

وبــنيبينهــالكــن،تقــاربحالــةيفومهــاالــوترينبــنيالــزمريفيمتــد،الــوترينبارتعــاداأللــفخيــرج

.1فروقبينهماو تقارباهلمزة

:ـــاءــــــــــهـــــــال

احلنـكيرتاجـعحيث،الرئةمندفعاملناهلواءأمامكبرياانفراجاصوتيةالاألوتاربانفراجاهلاءخترج

ويؤيـد،رويسـبسـرعةاهلـاءنفـسإفـراغعلـىيسـاعدوذلـك،حلظـةاقفـاو تراجعـااخللفو األعلىإىلاللني

أثنـاءللهـواءاحلاصـلاحلفـزيقصـد(،احلفـزذلـكمثـلعـنحتـدثƢºĔƜǧاهلاءأما"سيناابنقولذلك

وتكــوناملخــرجحافــاتتفعلــهبــلتامــاحبســايكــونالاحلــبسأنإالوالكيــفالكــميف)اهلمــزةدوثحــ

ƢºººĔƘƥÂفيهـــااعتيــاصالنفـــسواهلــاء"الوســـطإىلإالمائـــلبأنــهنـــدفاعاالإىلويشــري،2مفتوحـــةالســبيل

.3"هلاصوتالخفيفة

أقصـىأنالبحـثأثبتفقد،احللقىأقصمنواهلمزةاأللفمعخبروجهاأقرجينابنكانإذا

،4احلنجـرةيفاملزمـارفتحـةوهـو،اجلهرزمريصدورموضعأي،)الصدرصوت(عموضمعيتفقاحللق

اهلمـزةذكـربعـدسـيناابـنآثـرهمـاوهـو"حبنجريتهـايـرونالعـرباللغـوينيقـدماءنإالقولميكنناأنهمعىن

  .  78ص  ، حسن حسن جبل، املختصر يف أصوات اللغة العربية حممد: ينظر 1
تقدمي ومراجعة  ، تح حممد حسان االطّيان وحيي مري علم، أسباب حدوث احلروف رسالة  ، الرئيس أيب علي احلسني بن عبد اهللا بن سينا: ينظر 2

  .  72ص  ، م 1973/ 1ط  ، دمشق سورية ، دار الفكر، شاكر الفحام وأمحد راتب الّنفاخ
  . 39 / 1ج  ، كتاب العني  ، اخلليل بن أمحد الفراهيدي 3
  .  81 – 80ص  ، املختصر يف أصوات اللغة العربية ، حممد حسن حسن جبل :ينظر 4
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ƢĔƘƥيفيتـدفقالـنفسأنذلـك،وقـوةبضـغطصـبّ الواهلـتّ ،1)"احلنجـرةيف(اهلرميـةالغضـاريفأوليف

ســعةهــوذلــكيفوالســر،ســاكنةنطقهــايفطــويالســتمرارااليســتطاعفــال،بابوانصــبقــوةاهلــاءخــروج

.الّلهاةبرتاجعاحللقاتساعوامتدادنفسهاأماماألوتارانفراج

:قــــــــــــــلـــــــــالحطـــــــــــــــــــــوسوفر ــــــــــــــــح

منطقــةألن،2"بالــذوقذلــكالحظنــاكمــاأعمــقوالعــني"،احللــقوســطخترجــاناءواحلــالعــني

نيبـاخـتالفوال،احلـاءصـوتإلخـراجقلـاحليفاهلـواءاحتكـاكمنطقـةمـنوأدخـلأعمـقƢēȂǏانزالق

:معهالوحظمىت،3األداءثالثيالعنيإذذلكعلىواحملدثنيالقدماء

ضيقلتحقيقاخللفإىلاملزمارلسانوءنتÃǂĐ¦االحتكاكليتحققاهلوائي.

ليسدالطبقارتفاعÃǂĐ¦األنفي.

الصوتينيينالوتر اهتزاز.

 اجلرسوضخامةبالطالقةاخلليلوصفهانصوعةفيهاملنفذرطبالعنيو.

بضـدوالعـني،باجلفـافاحلـاءمتيـزإىلإشـارة،4"العنيهتبألشاحلاءيفةحّ ـــــــبلوال:"قولهلولع

.)بةـــــرط(ذلك

 .  72ص  ، رسالة  أسباب حدوث احلروف ، ابن سينا: ينظر 1
  84ص املرجع السابق، 2
  . 178ص  ،  عند العرب يف ضوء علم الصوت احلديثالتعليل الصويت ، عادل نذير بريى احلساين: ينظر 3
.1/41العني،ج، اخلليل: ينظر 4
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جــــينابــــنرةوعبــــا،1"مساعــــاهاوألــــذّ جرســــااحلــــروفنصــــعأفالعــــنيأمــــا"أقــــوىاألزهــــريوقــــول

اإلبــدالقــلأنــهإالرأينــاكمــااملخــرجيفاشــرتاكهمامــنوبــالرغم،2"مســتمعهالــذاذةو نيـالعــلنصــاعة"

.جرسيهمابنيالشبهقلةإىلهذايرجعورمبا،3بينهما

:قــــــــــلــــــــالحأدنىاـــــــــــــــرفــــــح

وهـو(اللسـانجـذعأعلـىبارتفـاعوخيرجن،4"واخلاءنيالغخمرجالفمأولمعذلكفوقمماو "

اللـنياحلنـكهـاةلالبأصـليقصـدحيـث،عليـهيعتمـدأوبهحيتكحىتاللهاةأصلإىل)اللسانأقصى

أوهلويــةاحلــروفهلــذهفيقــال،5الطبــقاحملــدثونويســميه،هــاةلالمنــهتتــدىلحــىتامتــدادهيرختــيالــذي

  .القافحرفإليهامضافايةقطب

الـذوقو املرهف،احلـسمبـدأيباعتمـادجاءتلألصواتالقدامىتصنيفاتنّ أالدارسيالحظ

  .الوصفيةاملنهجيةو الدقيقة،املالحظةارمثمنمثرةهيو لألصوات،السليم

كـالمظـاهروهـو،قبـلالغـنيأنعلـىنصّ "شريح"إنالعشرالقراءاتيفالنشرصاحبقولي

إن:ينحـو الخـروفبـنحممـدبـنعلـياحلسـنأبـووقـال،اخلـاءتقـدميعلـىمكـيونـصّ ،أيضـاسيبويه

.6واحدخمرجمنهوفيماترتيبايقصدملسيبويه

     .76/ 1ج  ، العرب ابن منظور،  لسان1
  .  79/  1ج ، سر صناعة اإلعراب ،ابن جين: ينظر 2
  .  88ص  ، التعليل الصويت عند العرب يف ضوء علم الصوت احلديث ، عادل نذير بريى احلساين: ينظر 3
  .  60/  1ج  ، املرجع السابق 4
  .  90ص  ، العربيةاملختصر يف أصوات اللغة  جبل،حممد حسن حسن : ينظر 5
. 199/  1ج  ، النشر يف القراءات العشر ، ابن اجلزري: طالع  6
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مــنقــالǀººđÂ¦،خــالفموضــعƢººǸĔȋخاصــةتــذوقهماعلــىمبــينواخلــاءالغــنيخمــرجحتديــدنّ إ

الـرعيينوشـريح"النحـويفاملسـتويف"صـاحبالفرخـانبـنمسـعودبـنيعلـيضـوالقاسـيناابـنالقدماء

مــنميفهـاملـذكورالتحديـدورمبــا،1نطقهـنيفاللسـانأقصـىدوراخلفــاجياعـدأغفلـواوقـد،واخلفـاجي

الـذيالـداخلمـنالفـمأولأنأي،2"واخلـاءالغـنيخمـرجالفـمأولمـعذلـكفـوقوممـا"جينابنكالم

نتيجـةوحـدوثهماخمرجـاالغـنيمـناخلـاءولقـرب،أسـفلمناللسانوأقصىأعلىمنهاةلالأصلجانباه

،3ثوبكوأخنب،ثوبكغنبأمثالذلكمن،قليلةبصورةاإلبدالبينهماوقعهاةلالمنطقةدوناحتكاك

.دىليتالحىتيدكيفأثنهأي

ـــالق بأصــلناللســاأقصــىبالتقــاءختــرجوهــي،4القــافخمــرجاللســانأقصــىممــاذلــكفــوقوممــا:افـــــــــــ

التحديــدوهــذا،شــديدة¢ƢººĔإالوالغـنياخلــاءخمــرجمــنختــرج¢ƢºĔأي،الــنفسحيــبسحمكمــاءقــاالتاللهـاة

والقــافاجلــيمخمــرجوأمــا،"فقــالاخلليــلبــهصــرحƢººđاللســانأقصــىملتقــىهــواللهــاةنكــو عــننــاتج

والكــافافالقــمث"بقولــهذلــكيــردفو ،5الفــمأقصــىيفاللهــاةوبــنياللســانعكــدةبــنيفمــنوالكــاف

عنهـاقـالسـيناوابـن،الفـمخـارججهـةإىلالقـافعدبالكافخمرجأنيقصد،6"أرفعوالكافهلويان

ـ 90حممد حسن حسن جبل،  املختصر يف أصوات اللغة العربية،  ص :  طالع 1
  .  60/  1ج   ،سر صناعة اإلعراب ، ابن جين 2
 92- 91ص  املرجع السابق، : طالع 3
  .   60/  1ج  ، عرابصناعة اإل سرّ ، ابن جين: طالع 4
  ). عكدة( عكدة اللسان وسطه *  37/  1ج  ، كتاب العني  ، اخلليل بن أمحد الفراهيدي: ينظر 5
  .  41/ 1ج  ، عرابصناعة اإل سرّ ، ابن جين: ينظر  6
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والغـنياخلـاءمـنقريبـةالقافو ،شديدة¢ƢĔيعين،1"تامحببسولكناخلاءحتدثحيثحتدثافقوال"

2"اخلاءإىلالقافةنسبهيالغنيإىلالكافونسبة"سيناابنقوليؤيدهماوهو

ىأعلــإىلوصــلفــإذ،بينهمــامنفــذهلتضــايقزامــراالــوترينبــنياهلــواءينــدفعالقــافهــذهولنطــق

جمـرىسـديحمكمـاالتقـاءفالتقيـا،)اللـني(األعلـىكاحلنـƨºȇƢĔوقابلتـه،اللسانجذعأعلىارتفعلقاحل

.القافصوتونسمعاهلواء

:التاليةباإلثباتاتجمهورةويةاللهالقافهذهتكونأننؤيدنافإنوعليه

-ƢĔȋابنرأيوهو،يعيشوابنوشريح،سيناابنو ،اخلليلبذلكصرحكما،اللسانكدةعُ منخترج

.اإلتباعمنإليهذهبمافيهفقواحني،3الفارسييعلأيبوشيخهجين

احلنــكمــنفوقــهومــااللســانأقصــىومــن":قولــهخــاللمــنوذلــك،الــرأيهــذاتوافــقســيبويهعبــارة-

لاللتقـاءوشـديدة،زمريالوحدوثالوترينلتذبذبجمهورةالقافهذهأنمبعىن،4"القافخمرجاألعلى

والشـــدةاجلهـــر:القـــوةصـــفاتمـــنوتكتســـبحمكمـــا،التقـــاءواللهـــاةلســـانالجـــذعبـــنياحملكـــملاللتقـــاء

.والتفخيمواالستعالء

  .  74ص  ، سباب حدوث احلروفأ  رسالة ، ابن سينا 1
  . 74ص  ، املرجع نفسه 2
  . 95ص العربية،املختصر يف أصوات اللغة  جبل،حممد حسن حسن : ينظر 3
  .  573/  4ج ، الكتاب ، سيبويه 4

 اليت ذكرها سيبويه يف احلروف الكاف الصماء والكاف الفارسية  ، اجليم القاهرية) اليت خترج من قرب وسط اللسان ( القاف الريفية : القاف املفقودة

  . غري املستحسنة 
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تاليـةنقطـةمـنختـرجالـيتالريفيـةقـافكالالصـفاتهـذهدفقـتاليتالقافاتبعضهناكصحيح

اليــوممــثالســمعون،الشــدةفقــدترخــوةافقــهــيف،كــالغنيالــيتالســودانيةافوالقــ،1اللســانألقصــى

اجلـزريابـنيقـول،الكـدسللقـدسفيقولـون،جـدافتغلظبالكافبإحلاقهاوذلكللقافنيالغزاوينطق

يفاملغاربـــةوبعــضاألعـــراببعــضبــهيـــأيتممــاوليــتحفظكـــامالحقهــاتوفيتهــاعلـــىزفليتحــر افوالقــ"

.باملخرجاالستعالءمتعلق،وأكثر2"الصماءكالكافتصريحىتمنهااالستعالءصفةإذهاب

3الكافثمفوقاللسانأقصى    والقـــــــــافخاؤهــــــــــــاغينأدناه:الكاف

اــــــــــوليإذهــــــــــــــــحافتمنوالضاد    ياالشينفجيموالوسطأسفل

خمـــــرجالفـــــممقـــــدمإىلوأدىن)القـــــافخمـــــرجأي(ذلـــــكمـــــنأســـــفلومـــــن":جـــــينابـــــنيقـــــول

مــنلقلّــاتســاعفيهــاǶē¦°ƢººƦǠǧخــروناآلأمــا،دقيقــة،عبــارة5"الفــممقــدمإىل"جــينابــنعبــارة،4"الكــاف

وســيبويه،اخلــارجإىلأقــربأي،أخــرج،6"أرفــعوالكــاف"بعبارتــهقــالمــاعلــىذلــكيفاخلليــلو ،تهــادقّ 

،7"الكــافخمــرجاألعلــىاحلنــكمــنيليــهوممــاقلــيالاللســانمــنالقــافضــعمو مــنأســفلمــن"بعبارتــه

عبـــارةبـــاعإتّ علــىواجلمهـــورالـــداخليالثلــثبنهايـــةيقـــدرمــاهـــواللســـانيفالقــافخمـــرجمـــنفاألســفل

  .95ص، املختصر يف أصوات اللغة العربية ، ينظر حممد حسن حسن جبل 1
  .  220/  1ج  ، النشر يف القراءات العشر ، ابن اجلزري:طالع  2
  .  05ص  ، منت اجلزرية ، مشس الدين حممد بن حممد اجلزري 3
  .  60/  1ج  ،ابسر صناعة اإلعر  ، ابن جين: طالع 4
  .املرجع نفسه : طالع 5
  .  41/  1ج  ، كتاب العني  ، اخلليل بن أمحد الفراهيدي6
  .  573/  4ج ، الكتاب ، سيبويه 7
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حيــثحتــدثعنــدهفالكــاف،ســيناابــنأمــا،العبــاراتبعــضيفإالاللهــمنفســهجــينابــنحــىتســيبويه

.1الغنيحتدث

موضـعمنعندهالكافخمرجأنحيث،2اللهويتانوالقافاخلاءخمرجمنيسرياأخرج¢ƢĔغري

الكـافحدوثألنالغنيموضعمنالكافخمرجيكونأنأيبهلهسلمنالأمرهذاأنويبدو،الغني

مسـتعليةوهـي،الرخـواحلنـكألعلىالصلباحلنكأولوعلى،عرضهكلبالاللسانمنتبالتقاءيكون

.أدخلنيالغو ،واحدبارتفاع

:انـــــــــــساللّ دمــــــمقطــــــوسرفـــــأح

  .والياء،والشني،اجليم:هياألحرفهذهو   

،طرفـهدوناللسـانوسطمنخترجيوه،سيبويهمذهبأيضااألحرفهذهمعجينابنذهب

هـذهترتيـبعـنأما،دقالشإىلدقالشمنهتحفنم3الفموشجر،الفمشجرهلاحددقبلهمالليواخل

،اليـاءخمـرجنعـقلـيالمتقـدمواجلـيمالشـنيوخمـرج"،اليـاءمثوالشـنياجلـيمفهـياملخرجيفاألحرفهذه

غمتـدحـنيتبـادلأحيانـاحيـدثأنـهذلكودليل،4احلنكوسطمنالياءبينما،احلنكمقدمةمنفهما

ةالعاّمـحديثمننسمعهأو،نلحظهماوهو،جمهورحرفتبعهاإذيماجلإىلمتيلأو،السنييفالشني

مـععنهـانتحـدثالـيتواليـاء،5شـتمعااجتمـعيفجهرهـااجليمدفقوت،)مسش،مشس،شجرة،سجرة(

  .  74ص  ، أسباب حدوث احلروف رسالة  ، ابن سينا 1
  . 74ص  ، املرجع نفسه 2
  .  100 ص ، املختصر يف أصوات اللغة العربية ، حممد حسن حسن جبل: ينظر 3
  . 119ص  ، م 1998 ، 1ط  ، بريوت ، املكتبة العصرية ، الفنولوجيا الصوتيات و ، مصطفى حركات 4
  . 119ص   ، املرجع نفسه: ينظر 5
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قـالالـذياجلـوفأسـقطأنـهأي،السـاكنةخمـرجمـناجيعلهسيبويهو ،املديةغريالياءهي�¦ƨǟȂǸĐهذه

.اخلليلبه

معجــميفزيـدامـوهـامأمـنهــذاأنيـرىمـنهنـاكو ،الضـادخمــرجاملخـرجǀºđ¦اخلليـلقأحلـقـدل

والشـــنياجلــيممث"قـــالألنــهترتيبــاســـردهايقصــدكــانجريةشـــبالأحلقهــاحــنياخلليـــلأنيبــدوو ،العــني

.1"واحدزيحيفوالضاد

حيـزمـن¢ƢºĔذكريـهنـافهوعددتتنوإ،دقيقةاخلليلعنداملصطلحاتأنقبلذيمنوأشرنا

النطـقويـتم�¦ƾºȈĐ¨دة¦�ËȂºĐةلقلّـاعلـىإالاصتعتـعلمنوكماادضالألنبعينهاملخرجإىليشرومل،واحد

ǽǀđاآليتوفقالثالثةاألحرف:

.2األداءثالثي:الجيم

.اهلواءاز حمتجبهيتصلحىتالغاراجتاهيفاللسانمقدمارتفاع-

بعـدةقتنطـهـيالصـوتنيالـوترينتذبـذبىلإباإلضـافةاهلـوائياالحتكـاكخللـقببطءاللسانانفصال-

يف)J(مثــلتنطــقالــيتالشــاميةاجلــيموهنــاك،الفارســيةكالكــافهــيالــيتالكافيــةاجلــيممنهــاألنطــرق

JOIN،الحبيـثشديداقرتابااةلثوالاألعلىاحلنكمنفوقهوماطرفهدوناللسانمقدمباقرتابوتنطق

الـيتولعلهـا،جمهـورةرخـوةوهـي،الشـامإىلنسـبةالشـاميةواجلـيم،3مسموعباحتكاكإالبينهمااهلواءرّ مي

  .  41/  1ج  ، كتاب العني  ، اخلليل بن أمحد الفراهيدي: ينظر 1
  .  174ص  ، الصوت احلديث التعليل الصويت عند العرب يف ضوء علم ، عادل نذير بريى احلساين:ينظر  2
  .  101ص  ، املختصر يف أصوات اللغة العربية ، حممد حسن حسن جبل: طالع 3
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املعطشـــةاجلـــيموهنـــاك،كالشـــنيالـــيتاجلـــيمأي،1املستحســـنةالفـــروععـــنحتـــدثحـــنيويهســـيبعناهـــا

مسـاحةارهبانفجـاهلواءوحيتك،تامابساحلنفساسبحبخترجاليتوهي،القراءمنتسمعواليتالشديدة

جبــرسهابيشــاالحتكــاكفيســمع،2واحلــبساءااللتقــمســاحةلعــرضوذلــك،واحلنــكاللســانمــنواســعة

احتكاكيــةانفجاريــةاجلــيمأن4سيأنــإبــراهيمأوردهمــالكــن،3"التعطــيشهــي¦ƨđƢººǌŭ"وهــذه،الشــني

؟أفصــحالســابقةاجليمــاتأي:اآليتؤلاســتالإىلايقودنــمعطشــةجبــيمهــيتوتندالƢººĔƘǯÂوتبــدأ،معــا

؟اجليماتهذهمنصيحةالفتنطقوكيف

:يليامبلإلجابةونعرض

:اآلتيةوالعلللألسباباألفصحهيالشديدةاملعطشةاجليمتكونأنأرجح

إىلتصـلحـىتاجلهـرريزمـوهو،زمريااحمدثنييالصوتالغشاءينبنيوميراهلواءيندفعاجليمǽǀđلنطقل-

الـبطءمـنشـيءيفيفارقـهمث،حمكمـاالتقـاءنـكاحلمبقـدمليلتقياللسانمقدموسطفريتفعالفمجتويف

.5اجليمصوتفنسمع

احلــروفضـمن)الرخـوة(الشـاميةهـيو كالشـنيالـيتواجلـيم،كالكـافالـيتمللجـيسـيبويهتصـنيف-

.املستحسنةغريالفروع

  .  572/  4ج  ، الكتاب ، سيبويه: ينظر 1
  .  102املختصر يف أصوات اللغة العربية ص  ، حممد حسن حسن جبل: طالع  2
  .  املرجع نفسه 3
  .  76 – 75ص  ، األصوات اللغوية ، ـإبراهيم أنيس 4
 وما بعدها 102صاملرجع السابق،  5
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بــاحلروفخاصــةوالقلقلــة،لــةمقلقالفصــيحةاجلــيمأنهــو،)الرخــوة(الشــاميةيبعــدالــذيخــراآلاألمــر-

.¦ȂȀĐ̈°الشديدة

يفيشــرتكالــيتاحلــروفيفإالتــدعمالƢººĔƜǧالتعريــفالمإدغــامأي،اإلدغــامعلــىاألمــرأســقطناإذ-

فــدلّ ،1العلــةلتلــكوالــزايالشــنييفتــدغمحــنييفاجلــيميفتــدغمالهــيو ،اللســانطــرفإخراجهــا

.الشاميةاجليمشبهانتاللتنيايكالز وال،نيكالشليست¢ƢĔعلىذلك

أبطــأهنــاالعضــوينفانفصــال"،اجلــيمخــروجآليــةوصــفعلــىمعتمــدا،أنــيسإبــراهيميضــيف

لقليـصـوتاالفصـيحةالعربيـةاجليمنسمىأنميكناوهلذ،األخرىالشديدةاألصواتحالةيفمنهقليال

األمــرلــقتعإذاخاصــةالصــويت¦ƢººĐ¾ىلإالشــدةقليــلوصــفإدخــالميكــنالأنــهيليبــدوو ،2"الشــدة

ضــحيستو و )الرخــوة(الشــاميةجلــيمايوافــقرمبــاالوصــفوهــذاالرخــاوةإىليــلحتالشــدةةّلــفق،بالصــفات

وانقطــــاعƢēƾººººǋزيــــادةوبالتــــايل،الــــدالخمــــرجإىلاإلمــــامإىلالتــــدحرجبــــنيهــــاحتأرجب،3تطورهــــاعلــــى

دونقـــةاملرقاحلـــروفمـــعاجلـــيمودور لعلـــةكاحلنـــىقصـــأإىلقلـــيالالـــوراءإىلحهـــابتأرجأو،التعطـــيش

.العربيةالكلماتيفاملفخمةاحلروف

حمركـــةاجلـــيمأنالكـــرميالقـــرآنأللفـــاظاملفهـــرساملعجـــمخـــاللمـــنأنـــيسإبـــراهيمأحصـــىقـــدل

،للكلمـةفـاءبوصـفهاوذلك،مرة102بالضموحمركة،مرة157كسربالوحمركة،مرّة1107تردالفتحةب

أماميــةحبركــةمشــكلةƢººēȏƢƷبأغلــيفاجلــيمأنأيمــرّة،1264صــارالكســرمــعالفــتحعنــامجحنــنفــإن

.591، 590/  4الكتاب ج  ، سيبويه  1
  .  76ص  ، األصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس 2
 .املرجع نفسه ـ 3
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أقصـىكـانأنبعـدكاحلنـوسـطإىلأقـربخمرجهـاصبحوي،األمامجهةإىلƢđǀƬšاحلركةوهذه،قةمرق

.اجليمخمرجيفأصلالوسطموقعيةأنولو،1الفم

:وهـي،اللسـانأقصىحروف،احللقحروفويتلو":"عراباإلصناعةسر"يفجينابنيقول

والكــافاجلــيمبــنيالصــلةوقوثــعلــىفيهــاداللــةال،2"أبــدأتتجــاورالوهــذه،واجلــيموالكــافالقــاف

مـنتباعـدفيمـايكـونالتـأليفحسـنأنعلـىالداللـةوضـوحمـنفيهابل،3أنيسإبراهيمقولحدعلى

.جياورهمامعتأليفهمنأسهلعليهمفاحلر تضعيفوكان،احلروف

:نـــــــــــــــــــــــــــــــيـــالشّ 

،4"واالســتطالةالتجــاورمـنبينهمــاملــاالضـادمــعفتؤلـالالشــنيأنرىتــأال"جـينابــنيقـول

األمثلةهذهتأملتوإن،*رشز ،شصب،شزبمثليفالفمسطو حروفوبنيبينهامجعوا¢ǶĔالإ

ƢēƾººƳÂبالشــنيمبــدوءة"ǶººĔȋمــنأخــرجكانــتالســببهلــذاورمبــا،5"أقــوىهــيالــيتبالشــنيبــدؤوا

ويــدعم،اللســانطــرفبخمرجهــايتصــلمســتطيلةفهــي،مالفــخــارجإىلأقــربأي،واليــاءاجلــيمأختيهــا

.الطاءخمرجيفيشرتكاللسانطرفو ،6"الطاءمبخرجفتتصلتستطيلالشنيإن"سيبويهقولذلك

مقــدمبــنيمــايضــيقحــىتاحلنــكمقــدمإىلطرفــهأولمــعاللســانمقــدمبــاقرتابالشــنيوحتــدث

غــرياهلــواءوينفــذ،املــاراهلــواءمأمــاتعــرتضالــيتاألماميــةاألســنانبلثــةاحلنــكومقــدمطرفــهبإطــاراللســان

  .  80 – 79ص  ، األصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس :ينظر  1
  .  429/  2ج  ، سر صناعة اإلعراب ، ابن جين 2
  . شزر مبعىن نظر إليه مبؤخر عينه   ، شصب مبعىن الشدة واجلدب ، شزب احليوان غري ضمر: شزب * 81ص  ، األصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس  3
  .  432/ج2 ، املرجع السابق 4
  .  433/ 2ج، املرجع السابق نفسه 5
  .  609/  4ج  ، الكتاب ، سيبويه6
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،املقلــىشنشــيهيشــبمــاحيــدثفإنــهكالســني،مســتقيمطــويلخــطيفمتحيــزالــيسمنتشــراوخيــرجزامــر،

.فشيالتيسمىالذيهذاو ،1هلااملميزجرسهاهوشو 

فــاعبارتختــرجو ،هــدي،يســع،زيــت،بيــت:مثــليفالــيتوهــي،يــةاملدّ غــرياليــاءهــي:الصــامتةاليــاء

معـهينفـذبينهمـامضـيقإاليبقـىفال،2جدامنهتقرتبحىتاحلنكمنفوقهماإىلاللسانمقدموسط

مــنذلــكحصــلوإمنــا،3يــاءجيعلهمــافيهمــايلثــغمــنألنوالــراءالــالمخمــرجإىلأقــربهــيو ،جلهــرازمــري

دهـدتيفقـوهلمذلـكعلـىليلوالـدوخفائهـا،خفتهـايفباهلـاءشـبيهةاليـاءألناخلليـلزعمفيمافتهاخ

وســطهــوالطــرفلقبــفمــا،والنــونوالــالمالــراءإخــراجيفيشــرتكاللســانطــرفأنومعلــوم،4دهــديت

ارتبــاطذكــروقــد،والــزايالســنيحتــدثحيــثحتــدثالصــامتةاليــاءإن:ســيناابــنقــولوكــذا،مقدمــه

،اللســانفيــهيشــاركمسعــيرأثــنعــينــتجاحلــدوثربــاعيحــرفوهــي،5أيضــااللســانفبطــر همــايخمرج

.األداءرباعيفهو،والشفتان،الصوتيانوالوتران،والطبق

:ةــــــــــــــــــاللثويةـــــــــــــــــاألسنانيروفــــــــــــــــــالح

مــنتكلفتهــاشــئتإذاأنــكإالالضــادخمــرجاألضــراسمــنيليهــاومــااللســانحافــةأولومــن"

.6"األيسراجلانبمنشئتوإناألمينباجلان

.105، 1041ص  العربية،حممد حسن حسن جبل، املختصر يف أصوات اللغة: نظري 1
  . 101ص  ، املرجع نفسه: ينظر 2
  .  452/ 4ج  ، الكتاب ، سيبويه ، طالع 3
  .  4/457ج  ، املرجع نفسه 4
  .  124ص  ، أسباب حدوث احلروف ابن سينا، رسالة5
  .  60/  1ج  ، سر صناعة اإلعراب ، ابن جين 6
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نّ إالقــولوميكـن،1القـرآنقـراءبــهينطـقكمـامخـمفجمهـورشــديدلثـوياينأسـنصـوتوالضـاد  

،آخـرينعنـدظـاءإىلوحتـولالـبعضعنـدمـافخمالدافصـاراملعاصـرةالعربيـةاأللسنمنخرجقدالضاد

،مصـريفخاصـةالصـوتهـذانطـقعلـىثريالتأيفجلياكانراكتواألالفرسأثرأنّ أنيسإبراهيمويؤكد

،"والظاء،الضادبنيالفرق"اهمسّ ادعبّ البنيبكتخاللمنوذلك،اهلجريالرابعالقرنمعهذاوبدأ

بوصــفميســلتاليفمنــاصوال،2والظــاءالضــادبــنيختلــطكانــتاللغــةادمــو مــنمثــاننيحــوايلفيــهومجــع

:3كاآليتوهياءالقرّ نطقخاللمنذلكيكونماربوأق،ضادالملخرجالقدامى

.الثنايابأصوليتصلهومقدم،العلياباألسنانيلتصقحبيثاللسانطرفوضع-

.الوترينتذبذبإىلباإلضافةللحلقاخللفيباجلدارالطبقلصاقإ-

كونـه،غريهـادونلعربيـةاƢºđانفـردتالـيتاحلـروفنومـنطقـااحلـروفأصـعبمـنضادالوتبقى

،)ومـؤخراومقدمـةطرفـا(اللسانهيعنهاملسؤولةاألعضاءأنحيث،4النطقجلهازكبريبنشاطيتميز

والــوترانللحلــقاخللفــياجلــداروكــذاوالطبــقواللثــة،)ألضــراسا(العليــاواألســنان،قاطبــلإلوذلــك،)

:غريهخمرجلطخاحىتاستطالتهعنهنتجالطويلاألداءفهذا،الصوتيان

5يـــــتجاــــــــــــهكلو اءــــــــــــــــــــالظمنميّـــــــــزرجــــــــــومخـــةطالــــباستادضـــــــوال

 .  120ص  ، 1955د ط،، ألجنلو املصريةمكتبة ا ، مناهج البحث يف اللغة ، متام حسان1
  .  61 – 58ص  ، األصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس 2
  .120ص  ، مناهج البحث يف اللغة ، متام حسان 3
.186ص  ، التعليل الصويت عند العرب يف ضوء علم الصوت احلديث ، عادل نذير بريى احلساين:ينظر 4

5
  .  09ص  ، نت اجلزريةم ، مشس الدين حممد بن حممد اجلزري
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أنصوخلُـ،رصوّ تسع1"العربيةاللغةأصواتيفاملختصر"صاحبهلاأوردفقد،ولصعوبتها

الظــاءصــوتƢēȂººǏيشــبهالــيتوهــي،جــينوابــن،ســيبويهأمثــالمــنالقــدماءوصــفهاالــيتهــيأفصــحها

.2لسانإخراجمعهاوليس،وأفخمأغلظƢēȂǏصدىلكن

.كلهاللعربيةعنوانامنهجعللذيذو ،مجيلغموضبهيلتفالعربيةالضادنطقويظل

:انـــــــــــــــــاللسرفـــــــــــــــــطروفـــــــــــح

احلنــكمــنيليهــامــاوبــنيبينهــاومــن،اللســانطــرفمنتهــىإىلأدناهــامــناللســانحافــةومــن"  

،الملــاملخرجيــةاملواصــفاتهــذه،3"الــالمخمــرجوالثنيــةوالرباعيــةوالنــابالضــاحكفويــقممــا،األعلــى

الصـــفاتمـــنوهـــي،الـــالمنبيـــةجاإىلإشـــارة،)نيـــةوالثوالرباعيـــةبوالنـــاالضـــاحكيـــقفو مـــا(وعبـــارة

،للحلـقاخللفـيباجلـداريتصـلحـىتبـقالطويرتفـع،اللثةبيتصلحىتاللسانطرفيرتفعحيثالنطقية

.4الصوتيةاألوتاريفذبذبةبإحداثاألنفي¦ÃǂĐفيسد

األعلــى،نـكاحل،اللثـة،اللسـان،هـيجـينابــنحسـبحدوثـهنعـاملسـؤولةفاألعضـاءوعليـه

.)لطبقا(

النـونǽǀºđللنطـقحيـث،5"النـونخمـرجالثنايـافويـقمـاوبـنيبينهاللسانطرفومن":ونــــــــــــــــــــــّـــ الن

ســبيلأمامــهانفــتحالفــمجتويــفعلــىأشــرفاإذحــىتريازمــحمــدثاالــوترينبــنيميــرو اهلــواءينــدفعاملظهــرة

.منفتح،لمستف،رخو،جمهورأغنصوتنونفال،6إليهالصوتفاجتهاألنفجتويف

  .  115ص ، املختصر يف أصوات اللغة العربية ، حممد حسن حسن جبل: نظري 1
  .املرجع نفسه :ـ ينظر 2
  .  60/  1ج  ، سر صناعة اإلعراب ،ابن جين3
  .  133ص  ، مناهج البحث يف اللغة ، متام حسان:ينظر  4
  .  املرجع السابق 5
  .  111 – 110ص  ،تصر يف أصوات اللغة العربيةاملخ ، حممد حسن حسن جبل:طالع  6
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راءالمعاللسانطرفأنإالالالمموضعإىلاللسانطرفبامتدادالالمحترجكماخيرج:اءرّ الـــــــــــــــــــــــــ

حيـث،1مرتعداأومكرراالصوتفيخرجمراتعدةالعليااللثةيفارقإمنا،الالممعيثبتكمايثبتال

.تقريباواحدموضعمنƢǸĔȋوالالمالراءبنياإلبدالويكثر،اللسانمرونةخروجهطلبيت

:ةـــيـــــــــــــــــــــــــــــــعطالنّ 

،3النطعيــةاخلليــلمساهــا،2"والتــاءوالــدالالطــاءخمــرجالثنايــاوأصــولاللســانطــرفبــنيوممــا"

حبسـب،)اللثـة(الثنايـاوأصـول،)طرفـه(اللسانفيهااإلنتاجضاءأعوأبرزاألداءثنائية¦ƨǟȂǸĐوهذه

العليـانايالثبأصولوطرفهاللسانمقدملتقاءبافتخرجاءالطأما،القدماءحبسبنقولأنولنا،جينابن

والشــعورمطبقــةمســتعليةاººĔȋســطهو وتقعــراللســانأقصــىارتفــاعمــعوذلــك،صــفحتهاوأعلــىولثتهــا

.4كلهاللسانيشملنطقهابضغط

،جمهــورحــرفوهــي،5القــرعمــعأوالقــرعدونالقلــعنتيجــةختــرجســيناابــنعبــارةبإســقاطفهــي

.سكنإذالقيقلمصمت،مفخممطبقلمستعشديد

تـدميوإمنـا،6اللسـانوسـطرتقعـعـدميفحيصـلفقـطاالخـتالفالطـاءكيفيـةبنفسوخيرج:دالــــــــــــــــال

.النفسبسحيحمكماالتقاءوصحفهاالثنايابلثةليلتقيرفهط

  .  111 – 110ص  ،املختصر يف أصوات اللغة العربية ، حممد حسن حسن جبل: ينظر  1
  .  60/  1ج  ، سر صناعة اإلعراب ، ابن جين  2
   65/  1ج  ، كتاب العني  ، اخلليل بن أمحد الفراهيدي 3
  .  123ص  ، اللغة العربية املختصر يف أصوات ، حممد حسن حسن جبل:نظري 4
  .  79ص  ، أسباب حدوث احلروف يف  رسالة ، ابن سينا:ينظر  5
  .79ص  املرجع نفسه، :ينظر6
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:تاءــــــــــــــال

نوإ،التاءعمسالشدةيفمثلهولكن،أقلجبزءاحلبسكان"و،مهموسة¢ƢĔإالكالدالوهي

.1الدالمسعالكيفيفمنهوأضعف،مالكيفالتاءحبسمثلحببسكان

فوطــر الثنايــابــنيممــاخيــرجنأســلياتوهــيوالــزاي،والســني،الصــاد:ةـليـــــــــــــــــــــــــــساألروفـــــــــــــــالح

الثنيتنيصفحيتمنتقرتبحىتاللسانلةأسمتتدمنهنأيخلروجالصفاتبينهاتفصلوإمنا،2اللسان

:حيث،3صافرامنهفيخرجبينهمادقيقمنفذإالللهواءيبقىفال،العليني

احلنـكيكـونفـراغفيتكـونوسـطهويتقعـراللسانأقصىويستعليزمريبالالنفسخيرج:صـــــــــــــــادالمع

.مفخمةمطبقةمستعليةƢĔألويفخمالصفريظفيغلُ ،كالطبق

ـــالسيومــع مســتفلةســةمهمو ƢººĔȋ،4ريزمــوالتقعــروال،مقدمــهأواللســانألقصــىارتفــاعال:نــــــــــــــ

يقــعاملخــرجيفها،ولتجانسـ5ريوصــفاهتـزازالــزاييفوجيتمــع،تتفرقـعرطوبــةوائهـاهليعــرضوال،ةمصـمت

.اإلبدالهنبين

:ةـــانيــــــــــــــــاألسنروفـــــــــــــــــــــالح

امتــدادبالثــةالثهــذهختــرج،والثــاء،لوالــذا،الظــاءخمــرجالثنايــاوأطــرافاللســانطــرفبــنياوممــ

بـنيوممـااللسـانطـرفجـانيبمـنتسـرباماهلـواءوخـروج،والسـفلىالعليـاالثناياأطرافبنياللسانطرف

  .79ص  ،  أسباب حدوث احلروف يف  رسالة ، ابن سينا :ينظر 1
  .  60/  1ج  ، سر صناعة اإلعراب، ابن جين2
 .  128ص ، ربيةاملختصر يف أصوات اللغة الع ، حممد حسن حسن جبل 3
  .املرجع نفسه   4
  .  120ص  ، أسباب حدوث احلروف  رسالة، ابن سينا  5
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طولــهيقصــرالــذياألمــر،لالســتعالءالظــاءمــعاللســانوســطقعــرويتدقيقــةمســاربمــنواللســانالثنايــا

الظاءيفتكوناللسانطرفمعالثناياقيتالنقطةأنمبعىن،1الذاليفعليههومماأقلامتدادهفيكون

إطبـاقدونجمهـورة2�ƢºĔȋقـوةأقـلوالـذالواجلهـرلإلطبـاقأقوىوالظاء،والثاءالذالمعمقارنةأدخل

نقــطمــنمعهــاالــنفسخــروجباحتكــاكالشــعوريــربزريالــزممــنوخلوهــاالــزمريمــنخاليــةمهموســةوالثــاء

.اللسانطرفحولكثرية

بـــنيطرفــهيقــعحــىتاللســانمــدتتطلــبƢººĔȋأكثــرجهــداحيتــاجاحلــروفهــذهنطــقنأيظهــر

اجلزائـــرينيبعـــضلغـــةيفمـــثالمعفتســـبينهـــااإلبـــداليســـوّغالـــذياألمـــر،والعليـــاالســـفلىالثنايـــاأطـــراف

هــوو ،الضــل،الضــهر،الضــلمةتنطــقالظــن،الظهــر،الظلمــة،ورةالتّــ،ورةالثّــ،هبالــدّ ،هبالذّ )الشــمال(

.الثناياأطرافحتتاللسانطرفمدّ يرتكختفيف

:انــــــــــــــــاألسنعـــــــــــــمةـــفـــــــــــــــــــــالشّ روفــــــــــــح

:اءـــــــــــــــــــــالف

فإنهالفاءنطقتوصيفعنأما،3"الفاءخمرج،لياالعالثناياوأطرافالسفلىالشفةباطنومن  

فجتويـإىليصـلحـىتبـالوترينمـارااهلـواءوينـدفعالسـفلىالشـفةببـاطنالعلياالثناياأطرافبالتقاءخيرج

وانـباجلمـنباحتكـاكاهلـواءفيخـرجالسـفلىالشـفةبباطنالعلياالثنايااءتقالهطريقفيعرتضخارجاالفم

.باليسرواتصفتةالذالقحروفإىلضمتǀđ¦،الفاءحرفمنهنسمع

 .  131ص  ، املختصر يف أصوات اللغة العربية ، حممد حسن حسن جبل 1
  . 131ص ، املرجع نفسه:طالع   2
  .  61/  1ج  ، سر صناعة اإلعراب ، ابن جين3
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:ةــــــــــــــــــــــالشفويروفــــــــــــــــالح

.1الواوو امليمو الياءخمرجشفتنيالبنيومما  

  .الشفتنيانضمامهواألصواتهذهنطقيفالبارزةةالسم

واليــاءالفــاءمث:فقــال،بالفــاءالــواوأبــدلأنــهإال،واحــدحيــزمــناحلــروفهــذهلاخلليــعــدّ لقــد

مـنالفـاءجينابنو ويهيبسمنكلوعدّ ،الشفةمنمبدأهاألنشفوية¢ƢĔأي،2"واحدحيزيفمليموا

.وحدهاخمرج

ـــاء الفــاءإىلاءالبــنســبةو ،3حمكمــاانطباقــاباطنهمــاإىلأقــربنقطــةيفالشــفتنيقابانطبــختــرج:البــــــــــــــ

.4جرةاحلنعنداهلاءإىلاهلمزةكنسبةالشفةعند

ـــالمي ولكــنالشــفتنيبــنياملخــرجعنــدكلــهاحلــبسلــيسوكــان،قــويغــريتــاماحلــبسكــانإذاأمــا:"مـــــــــ

يفالـذيوالفضـاءومباخليشـاجتيـازهعنـداهلواءحيدثحىتاخليشومناحيةإىلوبعضههناكماإىلبعضه

وماخليشـبـنياصـفةمنأوبانتظـاممـاصـوتالعيتوزّ امليمحدوثأثناءكأنف،5"امليمحدثاً دويّ داخله

.الفمويتجويفوال

   . 61/  1ج  ، سر صناعة اإلعراب ، ابن جين 1
التعليل الصويت عند العرب يف  عادل نذير بريى احلساين، :وينظر أيضا، 137حممد حسن حسن جبل، املختصر يف أصوات اللغة العربية ص :نظري 2

  . 195ص ، ضوء علم الصوت احلديث
.1/17اخلليل بن أمحد الفراهيدي،العني،ج3
  .83ص ، أسباب حدوث احلروف  ابن سينا، رسالة4
  .  73ص  فسه، املرجع ن 5
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¦ÃǂºººĐينســـدحيـــث،بعضــهماإىلامهضـــمّ دونمهاير بتـــدو أوالشــفتنيمضـــبالـــواوحيـــدث:واوــــــــــــــــــال

.ةتالصائالواوهيهناهاةاملقصودالواوو ،1اللسانمؤخرةبارتفاعاألنفي

حركـــةهـــوللمالحظـــةنيبـــأكـــانالـــذيألنوغـــريهجـــينبـــنامبـــار أغفلـــهاللســـانمـــؤخرةوارتفـــاع

هلـايرتفـعوالضـمة،الـواوبعـضالضـمةكونهياللسانمؤخرةارتفاعبوجوديقضتاليتوالعلة،الشفتني

.الكواملاحلروفأبعاضاحلركاتأنبدليل،2القدماءأقرّهماوهومنهخمرجهاأواللسانمؤخر

:ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوميــالخيش

،3خمرجــــاعشــــرةتســــفــــذلكالســــاكنةأياخلفيفــــةويقــــال،اخلفيــــةالنــــونخمــــرجماخلياشــــيومــــن"

صوتةغنّ الهوهذ،4ةنّ الغهمنوخترج،الفمسقففوقالداخلإىلاملنجذباألنفخرقهوواخليشوم

.وامليمللنونمجيل

ك علـى أن النـون السـاكنة ويـدلُّ "،  فيـه أداء صـوت النـون اخلفيفـةبـّني جـين مترينـا ي ابـنويعطي    

،وبــــني �ƨººººǴƬű�ƢēƾººººƳȂǳ�Ƣººººđ�ƪ"5مســــكت بأنفــــك مث نطقــــإمنــــا هــــي مــــن األنــــف واخلياشــــيم أنــــك لــــو أ

، منان املتحركة فمن حروف الفـم كمـا قـدوأما النو " بني الساكنة وبني النون املتحركة فيقول  االختالف

.6"ة من األنف غنّ ال إال أن فيها بعض

  .  135ص  ، مناهج البحث يف اللغة ، متام حسان  1
  .  33/  1ج  ، سر صناعة اإلعراب ، ابن جين  2
 .   61/  1ج  ، املرجع نفسه 3
30ص ، 2008، اجلزائر ، دار اهلدى عني مليلة ، مزيدة ومنقحة ، طبعة جديدة ، جتويد القرآن الكرمي ، اجلراري ويينالشر حممد بن موسى  4
  .  61/  1ج  ، املرجع السابق 5
  .املرجع السابق نفسه  6
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đ�ǪǘǼǳ¦�ǶƬȇ�ƨǼǯƢǈǳ¦�ÀȂǼǳ¦Â�«ǂƼŭ¦�ƨȇ®ƢƷ¢�ƨǯǂƸƬŭ¦�ÀȂǼǳƢǧ ا جبعل طرف اللسان ضد اللثة مع

،اللسان( ،1وإحداث ذبذبة يف األوتار الصوتية فهو مخاسي األداء ، األنفي ÃǂĐفض الطبق لفتح اخ

  ) . ان تيان الصو والوتر  ،واألنف، الطبق، اللثة

ـــمـــن العلمـــاء اجلـــزء اللســـاين  ىوقـــد مسّـــ ومي منهـــا مســـوا اجلـــزء اخليشـــو  ، لالنـــون بالنصـــف املكمَّ

  . وعليه فالنون نصفان جمموعهما هو صوت النون  ،2ل النصف املكمّ  )ةغنّ ال(

:اتــــــــــــــــــــــــــــــــتوّ ــالمص

مث  ، رجهــا ثالثــة األلــفخما اّتســعت لــيتواحلــروف ا"  :املخــرج  اجــين واصــفا ال حمــدد ابــنيقــول 

حيث خترج األلف الصغرى والكـربى  مـن إطـالق اهلـواء  ،3" وأوسعها وألينها األلف  ، مث الواو ، الياء

يف اإلخـراج علـى مـا يلـي  واعتماد ، وخترج الواوات مع أدىن مزامحة وتضيق للشفتني، سلسا غري مزاحم

 ابــنوهــذا الــذي ذهــب إليــه ، يلــي أســفل قلــيالعلــى مــا  باالعتمــادليــاءات اوختــرج ، يســريا اعتمــادافــوق 

.4سينا 

، 5"تلـف األشـكالوالعلة يف ذلك أنك جتد الفم واحللق يف ثالث األحـوال خم":بن جين يقول ا

ومــع ، ضــغط أو حفــزبوال يعرتضــان علــى الصــوت ف ينفــتح احللــق والفــم ، حيــث مــع األلــ5"األشــكال

، ويتفـــاج احلنـــك عـــن ظهـــر اللســـان، تضـــغطهو اللســـان  جنبـــيتف األضـــراس العليـــا والســـفلى اليـــاء تكتنـــ

  .  196ص  ، التعليل الصويت عند العرب يف ضوء علم الصوت احلديث ، عادل نذير بريى احلساين:ينظر 1
دار  ، منشورات ألفا ، رشدي سويدمراجعة أمين  ، تقدمي عبد احلليم حممد اهلادي قابة ألفامنشورات  ، الشامل يف التجويد ، عمر بن أمحد بوسعدة 2

  . 50/  29ص  ، 2014/  3ط  ، البيضاء اجلزائر
  .20/  1ج  ، سر صناعة اإلعراب ، ابن جين 3
  .  126ص  ، أسباب حدوث احلروف رسالة  ، ابن سينا 4
  .  21/  1ج  ، املرجع السابق 5
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هلــا معظــم الشــفتني ويبقــى  مّ أمــا الــواو فنضــ ،اســتطالذه العلــة مــا فيجــري الصــوت متصــعدا هنــاك، وهلــ

.1رج فيه النفس ويتصل الصوت االنفراج ليخبينهما بعض 

، فـال وجـود لصـامت الصائت العريب هو كمية صوتية ممتزجـة بالصـامت" شري إىل ضرورة أن ون

أبعـــاض حـــروف املـــدّ علـــم أن احلركـــات ، وا"2ت مبعـــزل عـــن الصـــامت وال إدراك لصـــائ  ،بـــدون صـــائت

ة فتحـ، فال...ف ثالثة فكذلك احلركات ثـالث ما أن هذه احلرو وهي األلف والياء والواو، فك، واللني

ريــة و ستوضــح العالقــة التجاالبــأس أن نو ،3" بعــض اليــاء والضــمة بعــض الــواو  كســرةوال ، األلــف بعــض

:�ǶǇǂǳ¦�¦ǀđ�©Ƣǯǂ4بني احل

  الضمة     

  الكسرة                          

  الفتحة                                              

:ّططـــــــــــــلمخراءة في اــــــــــق

  . لة لفتحة حيادية والكسرة أمامية مستفوا مستعلية خلفيةالضمة  -

   .20/  1ج  ، سر صناعة اإلعراب ، ابن جين 1
مكتبية الرشا وللطباعة والنشر  ، املقررات الصوتية يف الربامج الوزارية للجامعة اجلزائرية دراسة حتليلية تطبيقية ، مكي درار ، دبسناسي سعا: ينظر   2

  .  45 – 44ص   ، م 2009 ، 2ط ، اجلزائر ، والتوزيع
 . 33/  1ج  ، ابن جين، سر صناعة اإلعراب3
.45ص ، تية يف الربامج الوزارية للجامعة اجلزائريةاملقررات الصو  ، ومكي درار، بسناسي: ينظر  4
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  . اعدتانمتجاورتان متب:  والفتحة الضمة  -

  .  الفتحة والكسرة متجاورتان متقاربتان -

  . متباعدتان غري متجاورتني : الضمة والكسرة  -

فلــيس ذلــك شــيئا ، اخلــروج مــن كســر إىل ضــم بنــاءا الزمــا اســتكراههمفأمــا "  :جــين ابــنيقــول 

 مبعـىن أن يصـري ،1مـنهم للخـروج مـن ثقيـل إىل مـا هـو أثقـل منـه  اسـتثقالوإمنا هـو  ،راجعا إىل احلروف

لعــادة الصــوت علــى  يف األمــر تراجــع، ويف الرتاجــع انتقــاض عســريا ألن مــن الكســر إىل الضــم االنتقــال

  . ل ميسورسهإىل الكسر  الضمّ  االنتقال منعكس 

.34/  1ج  ، سر صناعة اإلعراب ، ابن جين 1
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  :اتـــــــــــــــــــــــــــــــل الصفيــتعل- ثانيا

أي أن الصفة ، 1الصفة مفردة تلحق املوصوف، والصفات فروع يف أصلها يتفرع عنها غريها

ǽ®ȂƳȂǳ�ƨǬƷȏ�ÀȂǰƬǧ��ƾƳȂȇ�À¢�ƾǠƥ�ȏ¤�» ȂǏȂŭ¦�Ƣđ�Ǧ ǐƬȇ�ȏ�� والصفات يف أنفسها منها األصلي

ومنها الفرعي، وإذا كانت يف أصلها جمرد نفس صاعد من الرئتني حتول بفعل الوترين الصوتيني إىل 

ت العادة يف كثري قد جر  ،ثانوية، ومتييزيةو ، والصفات أساسية،2الصوت فرعو صوت، فالنفس أصل 

أو األحادية ، اليت ال مقابل هلاو من الدراسات أن جيري التصنيف  على أساس الصفات املتقابلة، 

خاصة الدرس الصويت القدمي، ألن السبيل املتاح آنذاك هو اجلانب النطقي على عكس ما توفر من 

   .جوانب الكشف الصوتية احلديثة

الضّد يظهر حسنه الضّد، و واضع ظهور التقابالت،يقربه يف كثري من املو مما يظهر البحث 

حيث جرت  العادة يف كثري من الدراسات على تصنيف الصفات األصواتية يف ضوء الصفات اليت هلا 

ألن الدراسات الصوتية القدمية كما أشرنا سابقا ، الصفات اليت ليس هلا مقابل، أو املفردةو ، مقابل

على غري احلالة اليت توفرت ، ه الوسيلة الوحيدة املتاحة آنذاكمبنية على أساس اجلانب النطقي،بوصف

األمر الذي من شأنه الكشف عن جوانب أخرى  برامج حاسوبية،و للمتأخرين من أجهزة 

  :أن نستأنس باجلداول التالية فال ضري، قبل البدء بتعليل الصفاتو  وغريمها، والدفق، فيزيائية،كالطاقة

95مسرية رفاس، نظرية األصالة والتفريع الصوتية يف اآلثار العربية، ص :طالع   1

95، ص املرجع نفسه:طالع   2
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1:جدول الصفات األساسية 

 الرقم الصفات أصواتها نسبتها بتهارت

01 %65,51 19 اجلهر 01

03 %34,48 10 اهلمس 02

01 %99,99 29 02 ¸ȂǸĐ¦

:2جدول الصفات الثانوية

الصفات الصوتية عدد أصواتها نسبتها ترتيبها  الرقم

02 %27,58 08 الشدة 01

01 %44,82 13 الرخاوة 02

02 %27,58 08 التوسط 03

03 %99,98 29 ¸ȂǸĐ¦

77ة للجامعة اجلزائرية، ص الصوتية يف الربامج الوزاري املقررات بسناسي سعاد، مكي درار، 1

.78ص املرجع نفسه،  2
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1:جدول الصفات التمييزية 

 رقملا الصفات الصوتية عدد أصواتها نسبتها ترتيبها

01 %89,65 26 االستفال 01

02 %86,20 25 االنفتاح 02

03 %79,31 23 اإلصمات 03

05 %20,86 06 الذالقة 04

06 %17,24 05 القلقلة 05

07 %12,79 04 اإلطباق 06

04 %24,13 07 االستعالء 07

08 %10,34 03 الصفري 08

09 %06,89 02 اللني 09

صفات أحادية:االحنراف، التكرار، اهلاوي االستطالة، التفشي،

  .اجلداول من خالل التطرق لتعليل الصفاتهذه معطيات قراءة سأحاول : ملحوظة

  : تعليل الجهر والهمس -1

«�¢�Ŀ�®ƢǸƬǟȏ¦�ǾƦǋ فمعىن: "ولهف ابن جين كال من اجلهر واهلمس بقرّ ع ǂƷ�Ǿǻ¢�°ȂȀĐ¦

االعتماد، وجيري الصوت، غري أن امليم والنون من موضعه، ومنع النفس أن جيري معه حىت ينقضي

°̈ȂȀŪ¦�ƨǨǏ�ǽǀȀǧ��ƨËǼǣ�ƢȀȈǧ�ŚǐƬǧ�ǶȈǋƢȈŬ¦Â�ËǶǨǳ¦�Ŀ�ƢǸŮ�ƾǸƬǠȇ�ƾǫ�°̈ȂȀĐ¦�ƨǴŦ"2، " وأما

.78الصوتية يف الربامج الوزارية للجامعة اجلزائرية، ص املقرراتبسناسي سعاد، مكي درار، 1

1/75صناعة اإلعراب، جابن جين، سر 2
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ه حىت جرى معه الّنفس وأنت تعترب ذلك بأنه ميكنك املهموس، فحرف أضعف االعتماد يف موضع

�Ƣŭ�°ȂȀĐ¦�Ŀ�Ǯ: تكرير احلرف مع جري الصوت حنو ǳ̄�ǲưǷ�ƪ ǨǴǰƫ�ȂǳÂ��ǾȀȀǿ��Ǯ ǰǰǯ��ǆ ǈǇ

.1"أمكنك 

 ويه علىيبوس ،ويهيب يف أغلب تعليالته إن مل نقل كلها جياري سمما الشك فيه أن ابن جّين 

3اخلفاجي ، ابن سنان2الزجاجي:  هذا التعريف، نذكر منهمهذه احلال تبعه من األوائل غري واحد يف

ففي هذا األمر ما يثبت  ،والتعريف هذا وإن شاع بني أغلب األصواتيني، 5، وابن يعيش4الزخمشري

  .ذلك لنا النزول بالرأي عند  منطقا إن جازو ، عقال مقبول ك أنهاذ،حسن ظنهم بسيبويه

س مسعي حني الحظوا أن األثر السمعي هو إما على أسا ، لقد صاغ األوائل الصفات

وايات يف فجاءت الر ، أو على أساس نطقي حني الحظوا أن احلركة العضوية هي البارزة الطاغي،

  .ذلك

واليت نقلها ابن جين  ،الوحيدة ال توجد رواية أخرى عن اجلهر واهلمسو غري الرواية السابقة 

، األخفش ، وهي منسوبة أليب احلسن6راهيم أنيسعن سيبويه باستثناء رواية أخرى أوردها إب

�ǂȀĐ¦�śƥ�ǲǐǨǳ¦�Ǻǟ�ǾȇȂƦȈǇ��ƪ:"قال ǳƘǇ املهموس إذا أخفيته، مث كررته أمكنك : املهموس فقالو

.75 /1جص  صناعة اإلعراب،ابن جين، سر 1

بغداد،د، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة املوصل، جنان أبوصاحب :الشرح الكبري،تح ، شرح  مجل الزجاجي، األشبيلي ابن عصفور  2

448،ص1982ط،

30،ص1982ط،،لبنان،د، بريوت، دار الكتب العلمية، سر الفصاحة، ابن سنان اخلفاجي  3

395ت،ص ،د2لبنان،ط، بريوت ، دار اجليل، املفصل يف علم العربية ، جار اهللا الزخمشري  4

10/129شرح املفصل،م س،ج، ابن يعيش  5

. 115، 114ص  ، إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية 6
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ǾȈǧ�Ǯ،ذلك ǳ̄�Ǯ ǼǰŻ�Ȑǧ�°ȂȀĐ¦�ƢǷ¢Â"1  مث يواصل احلديث واصفا املواقف دون حتديد آللية التكرير ،

وكرر الطاء والدال ومها من  أال ترى كيف ميكن،: انه وأخفى فقالمث كرر سيبويه التاء بلس: "فيقول

ȂȀĐ¦�śƥ°� ما إمنا فرق: "وقال سيبويه، 2"خمرج التاء، فلم ميكن، وأحسبه ذكر ذلك عن اخلليل

��°ƾǐǳ¦�ǺǷ�«ǂź�Äǀǳ¦�©Ȃǐǳ¦�ǾǴƻƾƫ�À¢�Ëȏ¤�°ȂȀĐ¦�śȈƦƫ�ń¤�ǲǐƫ�ȏ�Ǯ ǻ¢�² ȂǸȀŭ¦Âفاملهجورة  

ēȂǏ�«ǂź�¦ǀǰǿ��ƢȀǴǯوجيري يف احللق،،ن من الصدر�ǺǷ�ƢǸē¦ȂǏ¢�«ǂź�ÀȂǼǳ¦Â�ǶȈŭ¦�À¢�Śǣ

الصدر، وجيري يف الصدر واخليشوم غّنة ختالط  ما جرى يف احللق، والدليل على ذلك أنك لو 

�ƢǸđ��ǲƻ¢�ƾǫ��Ǯ ǳ̄�ƪ ȇ¢°�ƢǸđ�ƪ ǸǴǰƫ�Ľ�Ǯ ǨǻƘƥ�ƪ ǰǈǷ¢"3 مث يشفع ذلك باحلديث عن ،

،فقد "يزجي"لّدقة مبكان،حيث لو حاولنا تغيري مثال مصطلح مستعمال عبارات هي من او املهموسة،

Ȃǐǳ¦�ȆƳǄȇ�ƢŲ�Ǯ©��: " فيقول خنّل باملعىن املقصود، ǳ̄Â��ƢȀƳ°Ƣű�ǺǷ�Ƣē¦ȂǏ¢�«ǂƼƬǧ�ƨǇȂǸȀŭ¦�ƢǷ¢

�ƢǨȈǠǓ�ǶǨǳ¦�ǺǷ�©Ȃǐǳ¦�«ǂƻƘǧ��°ȂȀĐ¦�Ŀ�Ƕǿ®ƢǸƬǟƢǯ�ƢȀȈǧ�ǾȈǴǟ�ƾǸƬǠȇ�ŃÂ"4 ويستوضح بالدليل ،

�Ŀ�Ǯ والدليل: "على ذلك فيقول ǳ̄�ń¤�ǲǐƫ�ȏÂ��» Âǂū¦�ǽǀđ�ƪ ǈŷ�ƪ ȈǨƻ¢�¦̄¤�Ǯ ǻ¢�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ

�°ƾǐǳ¦�©ȂǏ�ǞƦƬƫ�Ǯ ǼǰǳÂ�ǶǨǳ¦�©ȂǏ�» Âǂū¦�ǽǀǿ�ÃǄƳ¢�Äǀǳ¦�ÀƜǧ�ǎ Ƽǋ�ƪ Ǵǫ�¦̄Ɯǧ��°ȂȀĐ¦

.5"هذه احلروف بعدما يزجيها صوت الفم ليبلغ ويفهم الصوت 

. 114ص ، إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية 1

.115ص، املرجع نفسه 2

.املرجع نفسه   3

. و ما بعدها 115 ص ، املرجع نفسه  4

5 115ص، املرجع نفسه 
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خلوها من  وأتها حمفوظي ناقش مسألةن نوحنن ل، انتهت الرواية اليت أوردها صاحبها     

تضمن آراء قربت من الرواية األصلية الواردة يف   التصحيف، لكن نأخذها على ظاهرها كنص

.1 " الكتاب

الذي ذهب إليه الباحث أنه أنكر على سيبويه عدم معرفته بوجود ذبذبات مع املهموس، وأن 

واملهموسة ،احلنجرة هورة مصدرها�¢2Đ¦�À¢�Äهذه املوجات تضخمها الفراغات الرنانة يف احللق والفم

ƢēƢƥǀƥ̄�°ƾǐǷ يف °ȂȀĐ¦�À¢�ƢƸǓ¦Â�ÂƾƦȇ�Äǀǳ¦Â��ǶǨǳ¦Â�ǪǴū¦  جمهور أصال واملهموس مهموس

.أصال، كما يقتضيه النطق الفصيح لألصوات احملفوظة تواترا ومن خالل النص القرآين 

ين، اإلخفاء قياسا إىل ه ابن جمنراه فيه على ما رأى ااإلخفاء الذي حتدث عنه سيبويه وج إنّ 

، وها هنا اإلخفاء إمنا 3ما ورد يف أحكام النون الساكنة إمنا هو التسرت، أي النطق باحلرف بني صفتني

والدليل على ذلك  ،هو بني  اجلهر واهلمس لغرض هو التبّني بني شيئني أساسيني مها النفس والصوت

معها نفس وليس من صوت الصدر، فأما حروف اهلمس فإن الصوت الذي خيرج " قول ابن جين 

،وأمر كهذا 4"، وليس كنفخ الزاي والظاء والذال والضاد والراء شبيهة بالضاد )خفية(وإمنا خيرج منسال 

يقودنا إىل احلديث عن احلامل واحملمول فاحلامل نفس واحملمول صوت، وال يصح صوت بدون نفس، 

فتتنزل بذلك صفة اهلمس مبكانة ، لزفريأن يكون الصوت مع لفظ هواء ا نكامبألنه من احلكمة 

ا ـع مــــــشبّ ــــعد تـب يتحقق يف اجلهاز النطقي إال واجلهر بالفرعية ألن اجلهر الصفات،ــلية يف الــــــــاألص

4/574ج ، تابكلسيبويه، ا :طالع  1

.116ص  ، إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية 2

89يد، ص و شرح املقدمة اجلزرية يف علم التجاحملكمة يف  دقائقزكريا بن حممد األنصاري، ال :نظري  3

1/77ابن جين، سر صناعة اإلعراب، ج 4
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، مبعىن أنه قبل أن يظهر الصوت كان خفيا، والنفس 1فيهتزان بقوة، قبل الوترين الصوتيني بالنفس

، والذي ذهبت إليه أفهام بعض الباحثني من أمثال أمحد بن 2الصوت أخفى يف السمع وأضعف من

  ف أن النفس اخلارج الذي هو وظيفة حرف إن تكيّ " طاش كربي زادهـــ واملعروف ب، )هـ968(مصطفى 

قوي كان جمهورا، وإن بقي بعضه بال صوت جيري مع احلرف   صوت بكيفية الصوت حىت حيصلكله 

راءة تستوضح  بعض اجلوانب من قول سيبويه الذي استشّف منه وهذه ق، 3"كان الصوت مهموسا

  :ن يإبراهيم أنيس أمر 

  .أوهلما إشباع االعتماد -1

  .منع النفس أن جيري معه حىت ينقضي االعتماد عليه  -2

ل قوة الوضوح السمعي، وأما الثاين فال معىن له سوى عملية إصدار الصوت اليت تالزم فاألوّ 

فهو استشعار سيبويه باقرتاب الوترين الصوتيني أحدمها من اآلخر  مما يضطر  ،ثاينالنفس، أما األمر ال

هواء النفس إىل االندفاع من بينهما يف قوة حترك الوترين وجتعلهما يتذبذبان حىت ينقضي االعتماد أي 

.4حىت تنتهي العملية العضوية

ها ابن جين كما هي اللهم إال يف واليت أورد ،أن إبراهيم أنيس يف حتليله لعبارة سيبويهيبدو 

جمرد إسقاط لنتائج توصل إليها علم الصوت احلديث، وغري بعيد  اتأخري  ا وإنتقدمي إنبعض األلفاظ 

. 99ص  مسرية رفاس، نظرية األصالة والتفريغ الصوتية يف اآلثار العربية، 1

.رجع نفسه امل 2

نقال عن نذير بريى  32نقال عن املصطلح الصويت،صيف مكتب الدراسات العليا يف كلية األدب جبامعة بغداد، خمطوطةشرح املقدمة اجلزرية، 3

.96احلساين، التعليل الصويت عند العرب،ص

118ص ، أنيس، األصوات اللغوية إبراهيم  4
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:"عن إبراهيم جند متام حسان يعيد نشر  تعريف سيبويه بتغيري يف العبارات، فيقول عن اجلهر واهلمس

، معه، ومل يسمح للهواء املهموس أن جيري معهصوت شّدد الضغط يف احلجاب احلاجز  فالــمجهور

، وأما املهموس فهو صوت أضعف ...حىت ينتهي الضغط عليه، ولكن جيري الصوت أثناء النطق

الضغط يف موضع الضغط أثناء نطقه حىت جرى اهلواء املهموس معه، وأنت تعرف ذلك، إذا اعتربت 

نوعان من التقابالت بني الناتج ، و 1"جهرافرّددت الصوت بنطقه مع جري النفس، فإنك ال تسمع له 

  :ثنائيات 

  التقوية= اإلشباع 

  إزالة القوة= اإلضعاف 

  الضغط= االعتماد 

،والذي يظهر جليا من كالم متام حسان أن نعته اهلواء غري املسموح له باخلروج بأنه مهموس

أن ننطلق منه يف  ، لكن الذي جيب2واهلمس كما يظهر التعريف نعت للصوت ال للهواء املهموس

املعىن ال أن و املصطلح  نوافق القدماء يف هو أنقراءة التعريف الذي أورده سيبويه ومن بعده ابن جين 

ذاك أن مسايرة  ،ألدل على ذلكا الثنائيات اليت أوردناها آنفو  ،الفهم يف املعىننأخذ املصطلح وخن

، "االعتماد" علة اجللية ها هنا هي مس، البدأ من حتديد عّلة اجلهر واهلتالصواب يف التحليل جيب أن 

 :وردت يف التعريف وهي مفتاحيةفعلى ضوء هذا يبدو لنا أن نتتبع مصطلحات أو مفردات 

62ص ،  بناهام متام حسان، اللغة العربية معناها و 1

. 62ص ،املرجع نفسه 2
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.المخرجو المجهور، المهموس، الموضع ، الصوت ، االعتماد، اإلشباع، النفس

 الّرتاث مسألة الل املباشر للمصطلحات الواردة عند القدماء دومنا تتبع آلثارها يفإن التأوّ 

خاصة إذا علمنا أّن القدماء يتالعبون باأللفاظ تالعب العارف املتمّرس ،ختلو من الّذاتية وعدم الّدقة

�ƾȀǟ�ȆưȇƾƷ�¦ȂǻƢǯ�ǶËĔȋ�¦ǀǿ�¾Ȃǫ¢��ƨȈƥǂǠǴǳ�ǲȈǏƘËƬǳ¦Â�ƾȈǠǬËƬǳ¦Â�ǞǸŪ¦�ǲǿ¢�Ƕǿ�ǶĔ¢�½¦̄��¼¦ÂËǀǳ¦

ار لفظ دون اآلخر، مبعىن أّن استعمال سيبويه وهذا أمر يوحي حبرصهم الّشديد على اختي،بالّتأصيل

ة علّ  "صوت"أو  "مهس "بدل "نفس" "املخرج "بدل "املوضع"ومن بعده ابن جين لفظًا بدل اآلخر

ابن جين وأكرمها  زعموهذا باب من أشرف فصول العربية على حد  ،توحي مبعية الدّقة يف االختيار

،2"أكرم عليها وأفخم قدرا يف نفوسهاأقوى عندها و فإن املعاين : "حىت يقول ،1وأعالها وأنزهها

أصلحوها ورتبوها وبالغوا يف حتبريها وحتسينها ليكون : " األلفاظعن  قائال يضيفو  يقصد العرب،

�ƾǐǬǳ¦�ȄǴǟ�ƨǳȏËƾǳ¦�Ŀ�Ƣđ�Ƥ ǿ̄ ¢Â��ǞǸËǈǳ¦�Ŀ�ƢŮ�ǞǫÂ¢�Ǯ ǳ̄"3،  فإذا كان ابن جين من أعالم

فكيف مبن بعدت عنهم ، حىت أنه مل يغري يف التعريف شيئايتحدث عن حقبة سابقيه و ، )هـ 4(القرن

��ƢđƢƸǏ¢�Ƥ؟ املسافة و الّشقة  Ƭǯ�Ŀ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�©ƢƸǴǘǐǷ�ǞËƦƬƬǻ�À¢�² Ƙƥ�Ȑǧ�ƨȈǻƢưǳ¦�ƢËǷ¢��̈ƾƷ¦Â�ǽǀǿ

  :ونبدأ

:اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد واإلشبــــــمـاالعت

يقل يشبع ومل  ، 4"اخليشومو يعتمد هلما يف الفم إّال أّن النون وامليم قد : " يقول سيبويه

�ƢǸËĔȋ�ÀȂǼǳ¦Â�ǶȈŭƢǧ، وجود إشباع يف حالة أخرىو  ،االعتماد هلما ممّا يوحي بوجود اعتماد يف حالة

1/190ابن جين، اخلصائص، ج 1

2 .املرجع نفسه  

1/190ج ، املرجع نفسه  3

4/574سيبويه، الكتاب، ج 4
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أي لتفرع ، رّمبا هلذه العّلة مل يشبع االعتماد هلماف ،فهما نصفيان خيشومي وفموي ، 1مكّمالن بالغّنة

مهموسا إّما يف احلنجرة أي الوترين أو  وصري االعتماد ألي صوت جمهورا كان أاملخرج إىل خمرجني في

�®ǂů�ƢǸȀȈǧ�ÄǀǳƢǧ�ÀȂǼǳ¦Â�ǶȈŭ¦�¦ƾǟƢǷ��®ƢǸƬǟ¦�̧ ƢƦǋ¤�ƢȀȈǧ�̈°ȂȀĐ¦�» Âǂū¦�À¢�ŘǠŠ��ǾƳǂű�ǞǓȂǷ�Ŀ

هو يسوق تعريفه هذا و ورّمبا كان سيبويه ، اعتماد أقوى من ضعف االعتماد احلاصل مع املهموس

 حىت، "أي املتقاربني قّدموا أقوامها، ƢǸđ�ǪǘǼǳ¦�¦ȂǷǄƬǟ¦�ƢǸËǴǧ" عنهم باهلمزة بدليل قول ابن جّين  ينطق

«ȂȀĐƢƥ̈°هو يسرد الصفات بدأ و  ÂǂƸǴǳ�«°ƢƼŭ¦�ƢŶ¤�®ƢǸƬǟȏ¦�Ŀ�ÃȂǫ¢�ƢËĔȋ ،  واالعتماد حاالت

  :التالية إضعاف اعتماد نستوضحها من خالل الثنائية ، واعتماد ، إشباع اعتماد:ثالث 

  :وت ـّـــــــــــــــــــــــــالصو س ــــــــــــــــــــــــفالنّ 

فإن حصل اعتماد عند الوترين الصوتيني وأشبع هذا ، 2النفس أصل والصوت عارض أو فرع

¢ǀǰǿ�ƢȀǴǯ�̈°ȂȀĐ¦�À¦�"االعتماد كان الصوت جمهورا بدليل ما أورده إبراهيم أنيس عن رواية األخفش

ƢēȂǏ�«ǂź فهو حيصل مع امليم والنون ، ، وإن كان جمرد اعتماد3" من الصدر وجيري يف احللق

ضعف أُ وهذه حالة االعتماد،أما إذا ،4"إّال أّن امليم والنون قد يعتمد هلما يف الفم واخليشوم "بدليل

كرب مع احللق فيمّر اهلواء بكمية أ، ّن التوكأ والتورك ال يكون على الوترين نتيجة تباعدمها فإاالعتماد 

«��ȏÂ"خاصة إذا نطقنا أو اعتربنا ورّددنا النطق باهلاء بدليل، والفم Âǂū¦�ǽǀđ�ƪ ǈŷ�ƪ ȈǨƻ¢�¦̄¤

°ȂȀĐ¦�Ŀ�Ǯ ǳ̄�ń¤�ǲǐƫ"5.

35ـ34ص، الشامل يف التجويد ، عمر بن أمحد بوسعدة  1

95يف اآلثار العربية، ص  التفريع الصوتية مسرية رفاس، نظرية األصالة و:ينظر  2

،114،115صاللغوية،، األصواتأنيس إبراهيم  3

1/75ج، سر صناعة اإلعراب، ابن جين:وينظر،  4/547الكتاب،ج، سيبويه 4

  115ـ114 ص املرجع السابق، :ينظر5
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  :رجـــــــــــــوالمخعــــــوضــالم

فابن جين ومن قبله سيبويه حني ، حبد احلرفارتبط املخرج بالعضو، واملوضع أكثر ارتباطه 

وليس " عن خمارج احلروف زاوج بني املصطلحني، وهو يتحدث عن الصوت املنحرف يقولحتدث 

فإّمنا خترجه من أنفك والّلسان الزم :"،ويوّصف احلرف الّشديد1"خيرج الصوت من موضع الّالم

واللسان الزم  :، ومل يستعمل يف سابقه عبارة خمرج الالّم، ويف القول التايل مل يقل2"ملوضع احلرف 

واملوضع حمدود ألننا قلنا فيما سبق ، واملخرج خمرج الصوت، رج احلرف، ألّن املوضع موضع العضوملخ

ا املخرج فبحّد واحد، واخلليل استعمل عبارة فكأّن املوضع ممّيز حبدود، أمّ ، منقطعهو ه حّد احلرف نّ إ:

فارقة واالنتقال من فاملخرج يوحي بامل ، 3"وهو املوضع الذي يبدأ فيه الصوت بالّتجمع ) " املبدأ(

ه املوضع الذي يتحقق فيه الصوت الواحد حالة إفراده، مث أي أنّ ، 4جديد.موضع أصلي إىل موضع

وهو املوضع  الحّيز¾��ƨȇƢĔÂ�ƨȇ¦ƾƥ�ƨǘǬǻ�ȆǿÂ���ËÂ¢�©ȂǏ�ƨȇƢĔ�ƾǠƥ�ňƢƯ�©ȂǏ�ƨȇ¦ƾƥ�ƨǘǬǻ�ËĽالمدرج

.5تتجمع فيه عائلة صوتية واحدة

ȂȀĐ¦�Àȋ��ƢǗƢƦƬǟ¦�Ǻǰƫ�Ń�«ǂű�¾ƾƥ�ǞǓȂǷ�̈®ǂǨŭ�ǾȇȂƦ°�سي وعليه فاستعمال ابن جين أو

حرف أشبع االعتماد يف موضعه أي يف موضع احلرف أي بداية تشكله، أي عند نقطة بداية التجمع 

  . قبل االكتمال واحلدوث

1/77سر صناعة اإلعراب،ج، ،وابن جين4/574الكتاب،ج، سيبويه  1

.املرجع نفسه   2

29و28الصوتية يف الربامج الوزارية للجامعة اجلزائرية،ص تملقرراابسناسي سعاد،ومكي درار،:ينظر  3

.املرجع نفسه : ينظر  4

.املرجع نفسه : ينظر 5
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مبعىن أن يف املوضع بداية تشكل وجتّمع وتوّرك ، ولو قال املخرج لكان الصوت قد حتقق

.قق للّصوت يف املخرج، ويف األمر ما يوحي إىل دّقة الّتعريف وحسن ختّري املصطلحواّتكاء يليها حت

   :ســــــــــــر والهمــــــالجه

وعّلة الّتموج ،1"أما نفس التموج فإنه يفعل الصوت"النفس أصل للصوت بدليل قول ابن سينا

وللّتموج علتان ، أظن هي الّتموجفإذن العّلة القريبة كما" :فيقول، يتحدث ابن سينا عن القريبة منها

إن الوترين يتذبذبان مع  :وأكثر ما ارتبط اجلهر واهلمس حبالة الوترين الصوتيني، فقالوا، 2"قرع وقلع

°ȂȀĐ¦� إال أن هناك نظرة علمية أوردها باحثون معاصرون  ،وال حيدث هذا التذبذب مع املهموس

أن الوترين الصوتيني يتحركان مع  أثبتتالصويت قد  مفادها أن التحاليل العلمية املخربية للجهاز

التفكري يف كل صوت، سواء أرسله الناطق أم مل يرسله، فكمّية اهتزاز الوترين مع صوت الياء مثال 

.3"ثابتة مع كل صوت مرسل مسموع، أو خفي مكتوم، ذلك ألن الصوت نتاج الفكر والتفكري

 املرهف وصال إىل مرحلة من الذوق واحلسّ  وعلى هذا فإن ابن جين ومن قبله سيبويه قد

�ǺǷ�ǆ اخليال اخلصبو  ǸŮ¦Â�ǂȀŪ¦�Ǧ ȇǂǠƫ�Ǯ ǳǀƥ�«ǂƻÂ��ƢēƢȈưȈƷ�ǲǰƥ�ƨưȇƾū¦�ƨȈǸǴǠǳ¦�̈ǂǜǼǳ¦�ƪ Ǭǧ¦Â

دائرته الضيقة اليت حصرته بني الوترين والنفس إىل الفكر والتفكري، حىت صار التفكري حبق كالم 

  .صامت

59حدوث احلروف،ص أسباب ابن سينا،رسالة 1

58ص، املرجع نفسه  2

م2012هـ،1433اجلزائر،طبعة خاصة،، مستغامن ، دار أم الكتاب للنشر والتوزيع ، مكي درار، مالمح الداللة الصوتية يف املستويات اللسانية:نظري3
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  :مخطط تمثيلي للصوت ومراحله

  الفكرة            

  )تفكري(رسائل                            كالم صامت       املـــــخ                  

  الوترين)احلنجرة(صوت الصدر         متوج نفسي               انقطاع                        

    اعتماد  )              رنني(                                     

                                    تذبذب                            

  قوي                                  ضعيف

  صوت جمهور                       صوت مهموس

  صوت لغوي                        

خذنا بنظرية احلامل املتضمنة عملية الكالم الطبيعية من ومن الذي سبق يتحدد لنا أننا إذا أ

ومعىن هذا وجود موجة تسمى ، إنتاج جمموعة من املوجات الصوتية" معية، وهي ظر السّ وجهة النّ 

حيث لو أسقطنا هذه النظرية على ،1"وجمموعة من املوجات األخرى اليت تتوافق معها ،موجة األساس

ي انتهى إليه ابن جين ومن قبله سيبويه من خالل تعريفهما للجهر النفس والصوت يف ضوء الفهم الذ

  . 246ص، 1984، 1ط"، الكويت ، مطبعة ذات السالسل، الكالم إنتاجه وحتليله، جامعة الكويت، عبد الرمحان أيوب: نظري 1
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وأكثر من ذلك النتائج الصوتية احلديثة اليت تشري ، والصوت احملمول  ، املاحلواهلمس لكان النفس 

بدءا بتيار اهلواء املرتبط بالرئتني، وعملية ، إىل كون الصوت اللغوي ينتج من أربع عمليات منفصلة

مث العملية الرنينية أو حجرات الرنني ، وخباصة الوترين الصوتيني فيها، ترتبط باحلنجرةالتصويت اليت 

.1وكذا العملية النطقية اليت ترتبط خاصة باللسان والشفتني، اليت ترتبط بفجوات الفم واألنف

�ǪƦǇ�ƢǷ�ÄƾđÂدرة عالية على استشعار طبيعة قلدى ابن جين وسيبويه إنّه :أن نقول حيّق لنا

تلك لن مل يعرفا امسا إداء الصويت مكنتهما من اإلحساس مبا جيري يف الرئة واحلنجرة، حىت و األ

جمّرد - يته على الرغم من أمه -فيها ألننا نرى يف رأيهنتابعه  2إشارة من إبراهيم أنيسه وهذ ،األعضاء

ه املرهف خاصة فيما تعلق بصوت الصدر، فهو مرة يعرتف لسيبويه حبسّ ، ملعلومات مسبقة اإسقاط

مث من جهة أخرى يشري إىل صوت الصدر بأنه  �ȂȀĐ¦�ǞǷ�ǺȇǂƫȂǳ°ا اقرتاب نه من استشعارالذي مكّ 

الدليل على و ، هو يتحدث عن موضع املخرجو وخباصة  ،3عملية تالزم النفس منذ خروجه من الرئتني

�°ȂȀĐ¦�ǞǷ�ÀȂǰȇ�ȏ�Äǀǳ¦�°ƾǐǳ¦�©ȂǏ�À¢لة عنه قول ابن ال يعين النفس الذي تكون الرئة مسؤو  ة

وإمنا خيرج ، وليس من صوت الصدر ، الصوت الذي خيرج معها نفس فأما حروف اهلمس فإنّ " :جين

.5وهو الكالم نفسه الذي أورده سيبويه يف غري باب اإلدغام، 4"منسال

يبق لصوت الصدر من معىن غري استشعار سيبويه وابن جين لذبذبة الوترين  نتصور أنه مل   

قول سيبويه ، دوره يؤكد اشتمال مفهوم الصدر على مفهوم احلنجرةبوالذي  ، احلنجرةالصوتيني يف 

«�ǶȀȈǴǟ�ǲǬưǧ�ƢƳǂű"عن اهلمزة Âǂū¦�ƾǠƥ¢�ȆǿÂ�®ƢȀƬƳƢƥ�«ǂţ�°ƾǐǳ¦�Ŀ� Ő̈ǻ�ƢĔ¤��  ألنه

73م،ص1988، 1ط، اإلمناء القومي، بريوت، مركزبسام بركة، علم األصوات العام:ينظر  1

119و118ص ، لغويةإبراهيم أنيس األصوات ال  2

118صاملرجع نفسه، :ينظر  3

1/77ابن جين،سر صناعة اإلعراب،ج 4

4/574سيبويه،الكتاب،ج :ينظر 5
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ن كان إو ،2"أن خمرج األلف املتحركة اليت هي مهزة من الصدرما ك"ويقول عنها ابن جين ،1"كالتهوع

فالوتر يف هذا "حيث يقول، فإننا حملنا هلذه املفردة أثرا عند ابن جين، الوترين صرح بلفظة يسيبويه مل 

كون أمام حقيقتني نǀđÂ¦�،3"راب عليه كأول الصوت من أقصى احللقضالتمثيل كاحللق واخلفقة بامل

  .ا ارتباط النفس مبعىن الرئة المهأو  :من الذي سبق

  . عىن احلنجرة والوترين الصوتينيطه مباشتمال صوت الصدر وارتبا يةوالثان

ثل خط الشروع متابن جين ومن قبله سيبويه باالعتماد علة  هتكون حقيقة ما عنا ومن مث

،وهو يستدعي خيارين للجهد العضلي، سواء أكانت جمهورة أو مهموسة ،األول لألصوات العربية

أو ضعف ال نستطيع معه حبس  ،مث توقف الرئة عن الزفري والشهيق ،ذروة تستوجب حبس النفس

.4النفس

ويبقى االختالف قائما انطالقا من تعريفي ابن جين ومن قبله سيبويه حول اهلمزة أهي 

ǆ ؟مهموسة أم جمهورة ǸŮ¦Â�ǂȀŪ¦�śƥ�ƢĔ¢�¿¢�� كانت اهلمزة ذا أو ذاك تبقى حمفوظة من مجلة أسواء و

القرآن  شأو ولن يبلغ شيء، بالغةو  اوإعجاز  معىنو  اوحرف اصوت ،ما حفظ بكله أال وهو القرآن الكرمي

  .الكرمي

قراءتنا للجهر واهلمس يف حدود فهمنا مبا ميكن أن يكون  إىل جانب هذا االختالف وتبقى

 عليهم تقدمي ىنمنتأن  اأمّ ،شعروا به منطلقني يف ذلك من معطيات عصرهم القدامى قد فهموه أو

  .انب املوضوعية والصواب جيفهم يالئم معطيات عصرنا احلديث فذاك ضرب 

.4/574سيبويه،الكتاب،ج 1

. 4/57ج، نفسهاملرجع   2

1/22جاملرجع نفسه،  3

120ص ى احلساين، التعليل الصويت عند العرب يف ضوء علم الصوت احلديث،ري نذير ب:ينظر 4
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  :)الشدة والرخاوة والتوسط(ل الصفات الثانويةـتعليـ-2

جدت أ"فالشدة جيمعها قولك، آخر إىل الشدة والرخاوة وما بينهما انقساموللحروف 

وما ،"عنامل يروّ :"وهيواحلروف اليت بني الشديدة والرخوة مثانية أيضا ، 1"تأجدك طبق"و"طبقك

نع ميأنه احلرف الذي  ومعىن الشديد" دة بقولهوأشار إىل الشّ ، رخوة قبلها سوى هذه احلروف واليت

صوتك يف القاف والطاء لكان  مدّ  رمت مث ،طوالشّ الصوت أن جيري فيه أال ترى أنك لو قلت احلقّ 

والرشّ هو الذي جيري فيه الصوت أال ترى أنك لو قلت املسّ ":خو فيقولف الرّ مث يعرّ ، 2"عانذلك ممت

وتسمى األصوات الشديدة حديثا ، 3"ني واحلاءني والشّ الصوت جاريا مع السّ وحنو ذلك فتمدّ  حوالشّ 

لكن ، 4ألن أهم مرحلة يف تكوينها الغلق اللحظي ملمر اهلواء، باالنفجارية أو الوقفية أو اإلنسدادية

ا جاء نتيجة السؤال املطروح ما هي املواضع اليت يتم فيها الوقف أو احلبس التام؟وطرح السؤال هذ

¦�ǞǼŻ�°ȂȀĐو نع الصوت ميقة يف املصطلح ألن الشديد اعي الدّ نر ال  حنيلفية قد حتدث بعض اخللط خل

  .النفس 

مبعىن ربط فم الكيس ، )الَشدّ (دة مأخوذ من استعمال هنا أن مصطلح الشّ ها جيدر أن نذكر 

باعرتاض  يكون واحلبس،"قوة دة مبعىن الوليست مأخوذة من الشّ ،5أو الوعاء حىت ال خيرج منه شيء

1/75،جاإلعرابابن جين،سر صناعة  :ينظر 1

1/75،جاملرجع نفسه:ينظر  2

.املرجع نفسه   3

985،ص1994ط،حممد حلمي هليل، عني الدراسات والبحوث اإلنسانية و االجتماعية،د:بريتيل مالريج،الصوتيات،تر:ينظر 4

.)مادة شدد(ابن منظور،لسان العرب:ينظر 5
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أما تعريفه للرخاوة فهو كذلك ال خيلو من ، 1"اللسان جمرى النفس يف نقطة املخرج اعرتاضا حمكما

يصطلح عليه حديثا باالحتكاك إذ علمنا أن  أو ما ،جريان الصوتهي و إميائه إىل علة الرخاوة 

Ƿ�ÀƢǯ¢� ¦ȂǇ�ǆاهلاألصوات الرخوة  ƦƸǼȇ�ȏ�Ƣđ�ǪǘǼǳ¦�ƾǼǟ� ¦Ȃع النفس اجلاري صوت أي زمري أو 

وبذلك يقع  ، 3)االحتكاك(يشبه الصفري  فيحدث ما، ويكون مصحوبا بتضييق عند املخرج ، 2"ال

  .اومهس االتمايز بني األصوات املتقابلة جهر 

ابن جين  ،فميز)ري النفس معهجب(واهلمس ، )مبنع النفس أن جيري معه(اجلهر صّ خلقد 

،)فيها الصوت أجريتَ (خوة هي اليت ، والرّ )جيري فيه أنمبنع الصوت (ــــ دة بوسيبويه من قبله الشّ 

.4يكون إال يف احلنجرة ومنع الصوت مكانه خمرج احلرف وبذلك يقع التمايز بني منع النفس الذي ال

احملدثني  بنيخاوة دة والرّ على التصنيف بني اجلهر واهلمس والشّ  ية عص تظلّ و  اهلمزة وتأنف

  .والطاء ،والضاد ،واجليم، القاف :صواتإضافة إىل األ

  :زةـــــــــــــــــــــــــالهم

�Ŀ�ƢȀǟȂȈǋ�Ƕǣ°�ƢĔ¢�ÃȂǟƾƥ،إبراهيم أنيس من تعداد األصوات الشديدة عمدا أخرجها

رف القدماء فيها صولت ، يرمز هلا الرسم العريب القدمي برمز خاص ككل األصوات الساكنة العربية مل

وباإلضافة إىل االختالف حول ، 5والنقل واحلذف والتسهيل كتبت حبسب ذلكبالتخفيف واإلبدال 

Ƣēƾǋ�� رجح أن تكون جمهورة شديدة لألسباب التالية نو ، اختلف أيضا حول جهرها ومهسها:  

58صر يف أصوات اللغة العربية،صحممد حسن حسن جبل، املخت 1

.املرجع نفسه  2

124ص، التعليل الصويت عند العرب ، عادل نذير بريى احلساين:ينظر  3

127ص،  األصوات اللغوية،  إبراهيم أنيس:ينظر 4

72صاملرجع نفسه،  :ينظر 5
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-ƢƳǂű�ƾǠƥȋ¦�ƢĔȋ�̈ǄǸŮ¦�ǪȈǬƸƬǳ�ƨȇ°ÂǂǓ�̈ƾǌǳ¦�� ألن الشدة تعين حبس النفس و.  

-�«ǂţ�̈Őǻ�ƢĔȋابن جّين و  سيبويه زعم دّ حجتهاد على با.

.مفتاح األصوات كّلهاو  أبعد األصوات اĔȋللهمزة اجلهر مطلوب لتحقيق األثر السمعي  -

عصر (العصر واليت بني بني بدرجة ختتلف عن املسهلة واملبدلة خففة على أن تظل اهلمزة امل

.1ة قققل من عصر احملأ)الزمري

هل املبحث ستوقد أشرنا إليه يف م والطاء، والضاد يف اجليم والقاف قائما الفتخويبقى اال

حيث أن هذه األصوات تليب يف أدائها شروط القدماء ملا توفر لديهم من أدوات الذوق  ، السابق

ي يفالط ويروالتص احلاسويب يلجسمن أدوات التّ  إليهمللمحدثني فيما توفر و ، س املرهفواحلّ 

امى دفيه الق الذي صبّ  لبتهادات الفردية مل تكن القاهجية واالجذاك أن التنوعات اللّ ،لألصوات

  .إىل أصل احلروف العربية  ةعنايتهم  موجه بل كانت جلّ -°Ƣđ�ǶȀƬȇ¦°®�Ƕǣ - دراستهم

﴿:لقوله تعاىل اقال مصدضوب ومفبحديث التوسط والوسطية أمر حم ويظلّ   

     ﴾2 دليل على فضل هذه املرتبة )خري األمور أوسطها(ة حىت يف أقوال العامّ ،و. 

فيحوز من  ،خاوةجيمع بني الشّدة والرّ  ههو أن لصوت املتوسطلواجلدير بالذكر أن الوصف العلمي 

بط بني الشدة األنه ر ، 3وقع فيزيائي الصفةفهو فيزيولوجي امل ،خاوة الصوتالشّدة املوقع، ومن الرّ 

  .والرخاوة

اوما بعده74ص، حممد حسن حسني جبل،املختصر يف أصوات اللغة العربية:نظر ي 1

143اآلية ،  سورة البقرة  2

1042و101ص ، نظرية األصالة والتفريع الصوتية يف اآلثار العربية ،مسرية رفاس:ينظر  3
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  :زيةـــــــــــــات التمييــــل الصفــــتعلي

وهي الضاد، الطاء، الصاد والظاء وما سوى ذلك  فمفتوح غري فاملطبقة أربعة: اإلطباق واالنفتاح

حىت يلتصق به مما  ، فاإلطباق هو احنصار الصوت الصامت بني اللسان واحلنك األعلى1"مطبق

ا đوهذه قيمة صوتية متتاز  ،2"يؤدي إىل حبسه يصاحبه إخراج األصوات يف خمرج آخر غري الطبق

بويه أن لألصوات املطبقة موضعني من اللسان وبني ذلك حبصر يحيث يذكر س ،هذه األصوات

، وأشار ابن جين إىل قيمة اإلطباق الداللية 3"فهذه األربعة هلا موضعان من اللسان: "الصوت فيقول

ذاال، وخلرجت الضاد عن الكالم ألنه  الطاء داال والصاد سينا والظاء ولوال اإلطباق لصارت: " فقال

التقابالت من النص تظهر و ،4" اإلطباق إليه زول الضاد إذا عدمتَ يشيء غريها ف ليس من موضعها

: الثنائية التالية

  )ققمر (دال )      مفخم(طاء  -        

  )ققمر (سني )      مفخم(صاد  -        

  )ققمر (ذال )       مفخم(ظاء  -        

ويرجع ، الدال وليس التاء كما يف عربيتنا املعاصرة وهق للطاء قسبق ينتج لنا أن املقابل املر  ومما

ȂȀů� Ƣǘǳ¦�ÀȂǬǘǼȇ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔ¢�ń¤�Ǯ°¦ذالسبب يف  5نيبعض الباحث ǳ�  أي كما ينطق القراء الضاد يف

1/76ج، سر صناعة اإلعراب، ابن جين 1

233،ص1/1992ط، ،دار الفكر اللبنانية)يكاتالفوني(ين، علم األصوات اللغوية عصام نور الد 2

2/204الكتاب،ج، سيبويه 3

1/76جين،سر صناعة اإلعراب،جابن   4

ومابعدها185م س،ص، ستيتية،علم األصوات النحويا.مسري شريف :ينظر  5
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ق للضاد يف عربيتنا قيف حني أن املقابل املر  ،ق للضادقمبعىن أنه مل يكن لديهم مقابل مر ، أيامنا هذه

  :مثال 1ومن هذه التقابالت ،املعاصرة هو الدال

  دل ضل                           دالل       ضالل                 درب         ضرب

 صلب       لبمصري                   س        مسري                  سار          صار

 ترف  تـــــل                     طرف      طـــل                 تني                    طني

ظهر اللسان عند النطق بالصوت وعدم إطباقه ج ويكون بانفرا ، احفتوعكس اإلطباق االن

وميكن القول يف األخري أن اإلطباق صفة نطقية مسؤول عنها اللسان بدرجة ،2على احلنك األعلى

واحلركة اجلامعة هلذه األصوات هي حركة ، )طرف،مقدمة،مؤخرة(ةسب أقسامه املعروفوحب، األوىل

.3ينتج عنه تكوين الصوت برنني خاص) الطبق(مؤخرة اللسان باجتاه احلنك األعلى 

الغني والقاف والضاد و واملستعلية سبعة، وهي اخلاء ":اضــــــــــــــــــالء واالنخفـــــــــــــــل االستعـــــــــــــــتعلي

يف فأن تتصعد ا االستعالء أمّ  يضيفمث  ،4"وما عدا هذه احلروف فمنخفض، الطاء والصاد والظاءو 

 االستفالو  واالستعالء ،"على درجة واحدة من االستعالء ليست احلروف املستعليةف، 5"احلنك األعلى

، الذي حييل إىل منع اإلمالة مراأل 6" وليس بالصوت، )لسانال( بالعضوصفتان متعلقتان  االستفالو 

فاحلروف اليت متنعها اإلمالة :"بدليل ما أورده سيبويه حني قال يف باب ما ميتنع من اإلمالة من األلفات

185ص م س،، ستيتية،علم األصوات النحويا.مسري شريف  :ينظر  1

152،ص)الفونيتيكا(الدين عصام،علم األصوات اللغوية  نور  2

152ص ، رباحلساين، التعليل الصويت عند الع ىنذير بري : ينظر  3

1/76ابن جين، سر صناعة اإلعراب،ج 4

.املرجع نفسه   5

105ص،  العربيةمسرية رفاس، نظرية األصالة والتفريع الصوتية يف اآلثار  6



والصفـات  التعليل الصوتي للمخارج..............................................األولالفصل  

73

فلما  ،...أن األلف إذا خرجت من موضعها استعلت إىل احلنك األعلى "معلال ذلك بـ 1"هذه السبعة

احد أخفّ كانت احلروف مستعلية وكانت األلف تستعلي وقربت من األلف كان العمل من وجه و 

ƢǨƬǇȏ¦�ń¤� ȐǠƬǇȏ¦�ǺǷ�¾ƢǬƬǻȏ¦�ÀƢǈǴǳ¦�ȄǴǟ�Ǧ¾�2"عليهم ƻȋ¦� ¦®ȋ¦�ÀȂǰȇ�¦ǀđÂ�  ليس و

. العكس

  :هو ما نوضحه باملخطط التايلو  ،يكون لالستعالء درجات ولالخنفاض درجات ǀđ¦و 

 التفخيم       االستعالء                                 

 )عتدالا( وسطيةحياد و                     اللسان                  

   ترقيـــــق    اخنفاض                        

:ل القلقــــــــــــــــةــتعليــــ

، 4"بوت يف مكانالتقلقل قلة الثّ "و،3"اضطربو  فتحركه حرك، أي"قلقل الشيء قلقلة   

5��Ŀ�ƨǟȂǸĐ¦�ȆǿÂ"مواضعها ضغط عن تحتفز يف الوقف و مشربة حروف "والقلقلة عند ابن جين هي

.6"ة احلفز والضغطوذلك لشدّ ، بصوت ا إالألننا ال نستطيع الوقوف عليه،)قطب جد(قولنا 

�ǖǤǓ�ǖǤǔƫ�Ń�ƢĔ¢�ȏ¤�ƺǨة حروف خيرج معها عند الوقوف عليها حنو النّ بر شومن امل"يضيف     

يظهر من خالل النصني أننا ،7"د تصويتاالظاء والذال والضاد،وبعض العرب أشّ و وهي الزاي  ،األول

4/244ج، الكتاب، سيبويه  1

4/244ج، املرجع نفسه  2

11/566ج، لسان العرب ابن منظور، 3

.املرجع نفسه  4

1/77ج، عرابابن جين،سر صناعة اإل 5

.   املرجع نفسه   6

.املرجع نفسه   7
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اجلزئي  اإلشراب ،نضوي حتته القلقلةتراب كمفهوم عام شحيث اإل، رابإشو أمام مصطلحني قلقلة 

، والقلقلة اإلشرابق بني يفر تال يف1 بعض املعاصرينلدى النظرة ، ولقد ملسنا هذه )ز،ظ،ذ،ض(يف

ابن جين  وهي أيضا نظرة، وحفز بينما املقلقل فيه ضغط، رب ال يضغط عليه وال حفز فيهشحيث امل

للفرق احلاصل يف احلفز مقارنا ذلك باحلفز احلاصل يف حروف  أشار حني عرض لإلشراب، فقد

مع حروف  حىت ومل يغفل احلديث عن النفس اخلارج، )ض، ذ، ز،ظ(ربة شروف املاحلالقلقلة وكذا 

وإمنا  ،يس صوت الصدرا حروف اهلمس فإن الصوت الذي خيرج معها نفس، ولوأمّ "اهلمس بدليل

ابن جين قد تدرج يف تعليل احلفز ف، 2"والظاء والراء شبيهة بالضاد، وليس كنفخ الزاي، خيرج منسال

اليت يرافقها عند الوقف و ربة شمث امل أكرب، حيث احلفز والضغط ،من أعلى درجة مع احلروف املقلقلة

، وليس من صوت الصدر، نسلعها نفس مممث املهموسة و  ،وليس كضغط األوىل، عليها النفخ

  .ة لحتليال صوتيا ملا جيري مع أصوات القلق عطيما تقدم ميكن أن ن�Äƾđو 

فالفيزيائي  ،3نفسي فيزيائي وآخر فيزيولوجي عضوي قّ شِ ،انقّ إذا كان للصوت اللغوي شِ 

�ƢĔأل، وعلى هذا يكون الصوت اللغوي اإلنساين ليس موضوعًا فيزيائيًا صرفاً ، رقاديمقاييس وم

فإذا أسقطنا هذا احلديث  ،4جتريبيةو تتحكم فيه عوامل غري فيزيائية اجتماعية ونفسية وثقافية وجتريدية 

، إن اجلانب املتحكم يف التعديل هو اجلانب العضوي الفيزيولوجي :ة أمكن القوللاحلديث على القلق

فيبدو يل أنه  سيةبصمة الصوت النفَ  ا متاح أم)اللسان،الشفتني(وذلك ألن التحكم يف األعضاء 

ن غريزيا يف أدائه الصويت، مبعىن أ املؤديأو هو استعداد معني ينطلق منه ، يغلب عليها الطابع الفطري

104ص ،  األصالة والتفريع الصوتية يف اآلثار العربية نظرية ، مسرية رفاس  1

1/77سر صناعة اإلعراب،ج، ابن جين  2

78ص، الصوتية يف الربامج الوزارية للجامعة اجلزائرية املقرراتبسناسي سعاد، ، مكي درار:نظري 3

.نفسه  ملرجعا  4
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 ةحيث حال، ائي كله حالة تأدية هذه األصواتو وهذه احلال ال يتمتع بصرف الرصيد اهلي املؤد

خاصة إذا علمنا أن املؤدي حني ، الوقف املطلوبة يف تأدية الصوت بأقل مما هو مرصود له يف الرئتني

وهذا حييل ، القارئ لهذا الوقف داللة جتديد الرصيد اهلوائي حىت يسرتسل املتكلم أوفميارس الوقف 

وهناك أيضا هواء بني الرئتني واحلنجرة ، إنه عند الوقف يكون هناك باقي هواء يف الرئتني: إىل القول

ويف  ، وحبس الصوت وموضع اللسان أو الشفتني وبني منطقة مؤخرة اللسان اليت متارس التضييق

ومن مث ميكن التثبت من ، تبقى كمية تناسب طبقة األداء لتلك األصوات وقفاً ة لتأدية أصوات القلق

 بقييف حني يتسلل ما ، ويت اخلارج ال يتعدى الرصيد اهلوائي الذي يشغل منطقة الفمأن حدود الصُّ 

.1اء النطقمن اهلواء مع أول حلظة اسرتخاء ألعض

وقف  ، ويت مرده إىل وجود وقفنيبع بصُ تي للصوت الوقفي حىت أشويبدو أن هذا التال

Ȑǰǳ¦�ƨȇƢĔ2��śǨǫÂ�¿ƢǷ¢�ǶǴǰƬŭ¦�ÀȂǰȇ�¦ǀđÂ¿�يالئم  ووقف آخر يصاحبه ، ةله أصوات القلقتطلبت

الصويت وينتج عنه هذا ، ةلد تسلب فيه خاصية االنفجارية  من األصوات املقلقح إىل، متقاربني

فرمبا قاربت هذه النظرة ما كان يشري إليه ابن جين متدرجا يف ، األصوات ر على شدة تلكشالذي يؤ 

ومل جيد ، ألنه مل يضغط، ومن احلروف ماال تسمع بعده شيئا مما ذكرناه"علة احلفز والضغط حىت يقول

ذلك  زولأما حالة الوصل في، فالوقة وهذا حال،3"الغني والالم والنون وامليمو العني و منفذاً وهي اهلمزة 

، حركة من احلركات الثالث بةائشفيثبت أن القلقلة هي النطق باحلرف دون أن يصاحبه ، تيالصو 

.بتصرف 163و162ص، التعليل الصويت عند العرب ، احلساين بريىعادل نذير : ينظر  1

.املرجع نفسه :ينظر  2

1/77ج، سر صناعة اإلعراب، ابن جين 3
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فضيلة أدائية  وهذه وظيفة أو،1أي دون تباعد للفكني وال انضمام للشفتني وال اخنفاض للفك السفلي

  .حتسب للساكن 

سر علينا التعديل فيه، اللهم إّال على وجه عّني األوائل خمارج احلروف تعيينا يع لقد

االختصار،وذلك بعد إنعام النظر،ألن الصواب أن نراعي مرادهم من املصطلح الذي وافقناهم معىن 

  .ولفظا 

: اتـــــــــــــــــاإلصمو ل اإلذالق ــــــتعلي

والراء الالم "ةتها وسهولتها وهي ستت العرب جمموعة من احلروف حبروف الذالقة نظراً خلفّ بلقّ 

، ما عداها فاملصمتةو ،2"عتمد عليها بذلق اللسان وهو صدره وطرفه اء وامليم ألنه يُ بوالنون والفاء وال

وهناك من يرى ،3وليس الصوت، )اللسان والشفتني( وعليه فأصل ذالقة هذه احلروف هو العضو 

هلما بتجويد احلروف،  وال متعلق، اإلصمات صفتان من علم الصرفو أن اإلذالق  4من احملدثني

  .بةحبيث يستعملها العرب ملعرفة الكلمة عربية األصل أم معرّ 

:رافـــــــــــــــــــــــــل االنحـــــــــتعلي

ومن احلروف حرف منحرف،ألن اللسان ينحرف فيه مع ":يقول ابن جّين يف حّقها

ويكون نتيجة هلذا ،5"تاللسان عن اعرتاضهما على الصو  قّ ستدناحيتا ميتجاىف و ، الصوت

، دار البيضاءال،ألفا رشدي سويد،منشورات أمين:مراجعة، عبد احلليم حممد اهلادي قابة:تقدمي ، الشامل يف التجويد ، عمر بن أمحد بوسعدة:ينظر  1

.41م،ص2014، مزيدة ،منقحة و3العاصمة،ط، اجلزائر

1/78سر صناعة اإلعراب،ج، بن جينا  2

106ص نظرية األصالة والتفريع الصوتية يف اآلثار العربية،مسرية رفاس،:نظري 3

40الشامل يف التجويد،ص، عمر أمحد بو سعدة:ينظر  4

1/77ج، ابن جين،سر صناعة اإلعراب 5
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ومن هنا فأصل االحنراف ، 1"هو الالمو قهما يومما فو ، الناحيتنيتينك خروج الصوت من "االعرتاض

فاملعَرتض هو اللسان ، ئابدليل علة االعرتاض أي أن شيئا يعرتض شي ،2هو اللسان وليس الصوت

�Ƣǔȇ¢�¦ǀǿ�ƾȇƚȇÂ�Ƣđ ت يف الصوت فوصفلكن هذه الصفة انتقلت وحلّ ، َرض له هو الصوتتعاملو 

.3حرف شديد جرى فيه الصوت الحنراف اللسان مع الصوت"قول سيبويه عن املنحرف بأنه

وليس خيرج الصوت من موضع الالم، ولكن  من ":وحيدد سيبويه موضع خروج الصوت فيقول

أن  إال، أن ابن جين جياري سيبويه يف أغلب ما جاء به ورغم ،4ذلك ويق دق اللسان فستناحييت م

دخل يف ظهر اللسان قليال أومن خمرج النون غري أنه ":فيقولأيضا هذه الصفة إىل الراء  نسبسيبويه ي

حيث مع الراء ينحرف  ،غري أن احنراف الراء عكس احنراف الالم ،5إىل الالم خمرج الراء ه الحنراف

.6اللسانأما الالم فاحنرافه إىل جانيب طريف ، الصوت من جانيب طرف اللسان إىل وسطه

:ل التكرارــتعلي 

ومنها املكرر وهو الراء وذلك أنك إذا وقفت عليه رأيت طرف اللسان يتعثر مبا فيه من "    

.7" ذلك احتسب يف اإلمالة حبرفنيلالتكرير و 

إال أن الفارق أن طرف اللسان مع الراء ال يثبت كما يثبت مع الالم،،رج الراء كما خترج الالمــخت    

. 1/77ج، ابن جين،سر صناعة اإلعراب 1

108ص، نظرية األصالة والتفريع الصوتية يف اآلثار العربية، مسرية رفاس: ينظر  2

4/574ج، الكتاب ،سيبويه  3

.املرجع نفسه   4

4/573ج، ملرجع نفسها  5

43عمر بن أمحد بوسعدة، الشامل يف التجويد،ص:ينظر  6

1/43إلعراب،جسر صناعة ا ، ابن جين  7
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، خصوصا يف األداءات القرائية القرآنية، يه احلاصل حول ارتعاد اللسان مع الراء وارد بوضوحوالتنب

أو حرف مرفرف باصطالح  ،فهي حرف مكرر باصطالح سيبويه وابن جين، وحرف مرتعد

إدغام الراء يف " سيبويه بعدم ويقرّ ، تهوخفّ  ي االرتعاد بضرورة مرونة حركة اللسانحإمنا يو و ،1احملدثني

فتدغم مع ما ���Ƣđ�¦ȂǨƸŸ�À¢�¦Ȃǿǂǰǧ�ƢǿŚǣ�ƢȀǠǷ�ÀƢǯ�¦̄¤�ȄǌǨƫ�ȆǿÂ�̈°ǂǰǷ�ƢĔȋ�ÀȂǼǳ¦�ȏÂ��¿Ȑال

ألن ، 3ب إليه ابن جين بعدم إدغامهاذهوهو الذي ي، 2"ليس يتفشى يف الفم مثلها وال يتكرر

  .قوله بالتكرير على حدّ  الوفورإدغامها يسلبها ما فيها من 

  :وتــــــــــــــــــــــــــــل المهتــــــــــــتعلي

ومن احلروف املهتوت وهو "ويقول ابن جين  ،4"شبه العصر للصوت اهلتّ :"قول ابن منظوري

  :وعن اهلاء قال اخلليل هو اخلفاء والضعف إذن فعلة اهلتّ ، 5"وذلك ملا فيه من الضعف واخلفاء، اهلاء

  :اخلليل

واملهتوت خيتفي فيه  ،6"رج اهلاء من احلاءههة ألشبهت احلاء لقرب خممرة قال و  ، يف اهلاءة ولوال هت"

.7"النفس ويرتاجع

108ص،  حممد حسن حسن جبل، املختصر يف أصوات اللغة العربية: ينظر 1

4/285الكتاب،ج، سيبويه: ينظر 2

1/205سر صناعة اإلعراب،ج، ابن جين: ينظر  3

2/103ج، لسان العرب ، ابن منظور  4

ومابعدها1/60جاملرجع السابق،  5

1/3ج ، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني 6

111ص،  نظرية األصالة والتفريع الصوتية يف اآلثار العربية ، مسرية رفاس: ينظر  7
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ه ابن جين وهو الذي ردّ ، ذهب أبو احلسن أن اهلاء مع األلف يف الرتتيب ال قبلها وال بعدها

«�Ǆ̈ŷ�ƢȀƬƦǴǬǧ�ǲǨǇ¢�ń¤�ƢȀǼǷنّ إ:"بقوله  Âǂū¦�§ǂǫ¢�ȄǴǟ�Ƣđ�©ƾǸƬǟ¦�Ǧ ǳȋ¦�ƪ ǯǂƷ�ŕǷ�Ǯ��   ولو

نجم عن علة الضعف واخلفاء أن يف تأدية صوت اهلاء متر كمية يو  ، 1"اءكانت اهلاء معها لقلبتها ه

  .الوترين الصوتيني انفراجا تاماح كبرية من اهلواء تؤدي إىل انفتا 

  :نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل اللّ ــــــــــــــــــــتعلي

  :اآليت�ȂƸǼǳ¦�ȄǴǟ�©ƢǟȂǸĐ¦�ǄȇƢŤ�ƢǼȇƾǳ�ƲƬǼȇ�ƨǬƥƢǈǳ¦�©ƢǨǐالمن 

  .اجلهر واهلمس باعتبار جري النفس ومنعه -

  .باعتبار جري الصوت ومنعه )البينية(خاوةة والرّ الشدّ -

  . اللني باعتبار سعة املخرج الصويت -

  .اهلاوي باعتبار أشد درجات االتساع يف املخرج الصويت-

مث  ،2"ها وألينها األلفوأوسع ، األلف مث الياء مث الواو: ت خمارجها ثالثةعسواحلروف اليت اتّ "

والعلة يف ذلك أنك جتد الفم واحللق يف ثالث األحوال خمتلف :" يضيف وحيدد العلة فيقول

ف األضراس العليا والسفلى نمث تكت ، ينفتح احللق والفم دون اعرتاض مع األلف إذ، 3"األشكال

، دا هناك حمدثا فجوةمث يتفاج احلنك عن ظهر اللسان فيجري الصوت متصعّ ،جانيب اللسان وتضغطه

1/60سر صناعة اإلعراب،ج، ابن جين: ينظر  1

1/21جاملرجع نفسه،  2

.املرجع نفسه   3
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بعض  اضم هلا معظم الشفتني تاركنأما الواو ف ، وهذا مع الياء، ومن أجل تلك الفجوة ما استطال

.1االنفراج بينهما ليخرج النفس ويتصل الصوت

ومنها اهلاوي :"ه سيبويه باهلاوي قائالوهو الذي خصّ ،أن أوسع خمرج كان مع األلف تجفن

خيرج من ومن احملدثني ، 2"من اتساع خمرج الياء والواو لصوت خمرجه أشدّ  اتسع هلواء انيوهو حرف ل

�Â¦Ȃǳ¦�Ƣđ�ǎتألن اللني صفة متييزية خي، 3"مّد وليس لنيف األلف حر ":فيقول، األلف من زمرة اللني

، وليست اصطالحية، بني اللني اخلاص باأللف كتسمية متييزيةا وقدم أمثلة داعمة لذلك مفرق ، والياء

، 5خمرجيهما النزالقتسمى الياء والواو انزالقيتني وذلك كما  ،4للني كصفة متييزية للواو والياءوبني ا

م اخلليل عز و ، 6يف موضع اهلمزة اا إذا وجدت متسعا حىت ينقطع آخرمهمēē¦ȂǏ¢�ÄȂوالواو والياء 

¦ȂǳƢǫ�Ǯ ǳǀǳ�ǶĔ¢:"فيهمز، " رجألرأيت ":أن بعضهم يقولو ، فكتبوا بعد الواو ألفاً " رموا"و" ظلموا

.7"حيث علم أنه سيصري إىل موضع اهلمزة ، فهمز لقرب األلف من اهلمزة،"...هذه ُحُبأل"و

أو الناطق إىل صوت  ،يكشف لنا هذا النص أن األلف والواو والياء ينتهي الوقف عليها باملؤدي   

  :وميكن القول من حلاظ ما سبق  ، اهلمزة

  .لنطقي هلا هو أصل األصواتإن اهلمزة أو باألحرى االستعداد ا -

.املرجع نفسه  1

4/575سيبويه، الكتاب،ج: ينظر  2

72ص، يف الربامج الوزارية للجامعة اجلزائريةالصوتية  املقرراتمكي درار، بسناسي سعاد،  3

71صاملرجع نفسه، :ينظر  4

120ص، متام حسان، مناهج البحث يف اللغة:ينظر  5

4/279سيبويه،الكتاب،ج: ينظر  6

.املرجع نفسه   7
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  .احلركات مجيعها تبدأ باهلمزة وتنتهي إليها -

  .ال ميكن البدء بالساكن دون حركة وال حركة بغري مهزة -

)،مبدلةخمففةلة،،مسهّ قةحمقّ ( ميز اهلمزة بالتنوعتت -

،أحواهلا اخلليل احلروف،واختالف املختلفون حوهلا عذر هلم الختالف بواسطتهاق اهلمزة أداة تذوّ -

�ŉƾǬǳ¦�śȈƫȂǐǳ¦�śǇ°ƾǳ¦�ȄǴǟ�ƨȈǐǟ�ËǲǜƬǇ�ƢĔ¢�ÂƾƦȇÂ وتظّل  مع هذا عّلة الغموض يف ، احلديثو

  .تباين حاهلا تزيد البحث لذة ما تعاقب الزمن 



وتي لإلبدال التعليل الّص

واالشتقاق
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من أكثر املظاهر دورانا  وكذا االشتقاق ،اإلدغامو  اإلبدالظهر من خالل تتبع التعليالت أن    

«�ǿ�¿Ƣǟ إبرازو لتربير  ƾđ�ƨȈƫȂǐǳ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�ƨȈŷ¢جاء هذا و االقتصاد يف اجلهد املبذول، و التخفيف  و

ورة واضحة  املعامل عن الثاين حول االشتقاق ولرسم صو  اإلبدالالفصل يف مبحثني، األول حول 

 اإلبدالما الفرق بني و ما غايته ؟ و ؟  اإلبدالفما  ،حندد غايتهو  اإلبدالف أن نعرّ  ارتأيناالعلة التعليل و 

  والقلب ؟  اإلعاللو 

  دالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلب:أوال

اختلط و ، 1حتسني اللفظو لتسهيل النطق  أخرجعل مطلق حرف مكان حرف  اإلبدال

حرف مكان  إبدال، ليدل على األخرالقلب، فكل منهما حيل حمل و  باإلعالل اإلبدالمصطلح 

حروف العلة، و ني احلروف الصحاح سواء حصل هذا بني احلروف الصحاح نفسها، أم ب آخرحرف 

د تراوحت احلروف العربية، وقو ه اإلبدالميدان ظاهرة و  ، 2م العكس أم بني حروف العلة نفسهاأ

احلروف ، و 3"هدأت موطيا "استقرت عند تسعة أصوات جمموعة يف قولنا و ،بني األربعة عشر صوتا 

ختتلف و بعضه اخّف من بعض،ثقيل،وختتلف أحوال  اخلفيف منهما ،فيكونو ربان خفيف العربية ض

،فما سبب ذلك يا ترى؟4أخف احلروف ،وأقلها كلفة حروف الزيادةو أيضا أحوال الثقيل،

،13،ص1،2010أمحد نوفل ، طبع بدعم من وزارة الثقافة، ط:اإلعالل يف ألفاظ القران الكرمي ، تق و خالد حسني مصلح ، اإلبدال : ينظر 1

   .428ص  عبد القادر عبد اجلليل ، علم الصرف الصويت ،: ينظر أيضا و 
م، ص 2000عبد احلق أمحد حممد ، اإلعالل يف كتاب سيبويه يف هدي الدراسات الصوتية احلديثة ، رسالة ماجستري ، اجلامعة املستنصرة ، 2

265.
.4/331ابن يعيش، شرح املفصل،ج 3

.2/427،ج اإلعرابسّر صناعة ، ابن جين :ينظر 
4
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احملفوظة يف ذاكرة و املسموعة  األمثلة�ǞŦ�Ŀ�ǶēÂƢǨƫ إىللذي جنده يف أثار الدارسني عائد االتفاوت 

  .له تعليل صويت  ماو ويبقى الذي يعنينا ه، 1 القوم

جيمعها يف اللفظ  ،مساه حروف الزيادةأ القد ذكر ابن جين يف تقسيمه للحروف العربية قسم

 إخراجحني و ، 2"سألتمونيها "، وان  شئت قلت "السمان  هويت" شئت قلت  إنو " اليوم ننساه"

عشر  إحدىتصري  إليهااجليم و الدال و يف مقابل ذلك ضم الطاء و الالم من هذه احلروف و السني 

نريد البدل يف  إمناو  ،اإلدغاملسنا نريد البدل الذي حيدث مع و : "مساها حروف البدل قائال و ،حرفا 

البدل  :هيو  ،التفريق بني متالزمات ترد يف هذا الباب إىل اإلشارة، قبل ذلك جتدر 3" اإلدغامغري 

  .التعويض و  اإلعاللو القلب و 

�ƢēƢȈǸǈŠ� Ƣũȋ¦�ƢŶ¤مضبوطة حفاظا على  هلذا البّد للمصطلحات الصوتية  أن تأيت��

    . وظائفها

ارتبط املطرد منه و ال قلبا ،و ال عوضا  إزالة خرآمطلق حرف مكان حرف  إبدال فاإلبدال

زنة "يف قولنا  لاحلاص أماالصريف كقولنا ازدهر، اصطرب،  باإلبداليصطلح عليه  ماو أ ،"افتعل"بصيغة 

 ماأ، 4 إبداالال يعترب هذا و ،احملذوفة و فالتاء هاهنا تعويض عن الوا ،"وسن"من "سنة "و" وزن "من "

التأخري و أ،عن مواضعها بالتقدمي  افيزحزحه، ةالصيغ صويت يصيب بعض العناصر من ريتغيو فه القلب

́�: ينظر    1 ���ƨȈƥǂǠǳ¦�°ƢƯȉ¦�ǺǷ�ƨȈƫȂǐǳ¦�Ʈ ƷƢƦŭ¦�Ŀ�ǲǸĐ¦���°¦°®�ȆǰǷ108-109.
.1/77ابن جين ، سر صناعة اإلعراب ، ج: ينظر    2
  .املرجع نفسه : ينظر    3
  .ما بعدها و 13اإلعالل يف ألفاظ القران الكرمي ، ص و خالد حسني مصلح ، اإلبدال : ينظر   4
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قلب خاص و يصيب مجيع عناصر الصيغة و هو ،هذا عام و يسمى التقليبات االشتقاقية ، و  ،لغاية صوتية

أن كل  فيحصل،الذي مداره بني حروف العلة ، 1عند الصرفيني  اإلعاللمن صور و هو بأصوات املد، 

اصطرب "ويف حن اإلبدالينفرد و " رمىو قال "وجيتمعان يف حن إذال عكس و  إبداليقال له  إعالل

§��ǪǧÂ اإلبدالقد توزع و ،2"وادّكر ¦Ȃƥ¢�ȄǴǟ��ǾƫǂƟ¦®�ǺǸǓ�ǞǬƫ�Ŗǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�Ǧ ƟƢǛȂƥ�ƢǗƢƦƫ°¦األيت :  

، 3زائدو بدل و أصل : يف الكالم على ثالثة أضرب و هو اعلم أن اهلمزة حرف جمهور ، : باب الهمزة 

  الزائد ؟ و البدل و فما حقيقة األصل 

  .المه و عينه أو أأن يكون احلرف فاء الفعل : األصل 

  .ال المهو ال عينه و أن يكون احلرف ال فاء الفعل : الزائد 

ليس يف الكالم كلمة فاؤها و صنعة و استحسانا   ماإ وضرورة  إماأن يقام حرف مقام حرف : البدل  

، 4**، أجأ *أاءة: جاءت من ذلك أمساء حمصورة هي و ،المها أيضا مهزتان و ال عينها و عينها مهزتان و 

«��ÈǇعلة يف ذلك ثقل الو  ǂƷ�ƢĔȋ�̈ƾƷ¦Ȃǳ¦�̈ǄǸŮ¦ ُإىل إضافة، 5بعد عن احلروف و ،ل يف احللق ف  �ƢĔȂǯ

�ƢǨǴǰƫ�Ƣđ�ǪǘǼǳ¦�ÀƢǰǧ�ƢǧǂǗ�ǲǐŢ�̈ǄǸŮ¦�Ä¢� ثقلت واحدة كانت اهلمزتان املتجاورتان أثقل  إذاف.  

.99-98، مكي درار ، املقررات الصوتية يف الربامج الوزارية للجامعة اجلزائرية ، ص  بسناسي سعاد: ينظر    1
، 1/2015دار الغد اجلديدة ، املنصورة القاهرة ، ط .وضع فهارسه أمحد شتيويو محد احملالوي ، شذا العرف يف فن الصرف ، علق عليه أ: ينظر    2

  . 166ص 
.1/83ابن جين ، سر صناعة اإلعراب ، ج3
  يؤنث و جبل لطئ يذكر : أجأ ** مثر شجر يدبغ به األدمي        و هو واحدة االء : أاءة *   4

5 .املرجع نفسه  
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هذا عرض و ، 1العنيو اهلاء و و الواو الياء و األلف : هي و تبدل اهلمزة من مخسة أحرف : إبدال الهمز 

  .مرجعياته يف ذلك و نركز فيه على منهج ابن جين التعليلي  اإلبدالموجز ألوجه 

Ǧ" الضالني "ذكر ابن جين أمثلة لذلك منها :األلفو الهمزة  ǳȋ¦�̈ǄǸđ�©¢ǂǫ�  علل لذلك و

العلة يف ذلك أن و  ،فانقلبت مهزة اللتقائهماك األلف ر فح ،)نيـــــــــــلِ الضاْلْــــ(ني باستكراه التقاء الساكن

.2اهلمزة و هو أقرب احلروف منه  إىلفقلبوه ،األلف حرف ضعيف واسع املخرج ال حيتمل احلركة

  جأن                                جاّن   

شابّة                                   شأبّة

دأبّةدابّة         

ابيأّض ابياّض  

حبلى و حبأل يريد رجال و رجأل ، : بويه عن شيخه اخلليل يف الوقف يف قوهلم يذكر ما نقله سو 

¢ƾƥ�ƢĔ¾� على ال جيب أن حتملو  ،اهلمزة هاهنا بدل من األلف اليت هي عوض من التنوين يف الوقفو 

  .لنون بني او والبعد احلاصل بينها  ،األلفو العلة من ذلك القرب احلاصل بني اهلمزة و  ،من النون

.1/86ابن جين ، سر صناعة اإلعراب ، ج 1

.88-1/87، جاملرجع نفسه  2
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،صل بني األصوات، إّما ذاتا أوصفةاإلبدال يف الصيغ االفرادية يوحي مبدى التقارب احلا

ن يكون عمل اللسان من وجه واحد لتيسري النطق واقتصاد أالفائدة من ذلك و غايته التقريب  حيث

  .اجلهد

التعالق احلاصل يف السياق  إىل لوجوه الكالم العريب بلطائف توحي ال لقد حتجج ابن جّين 

 من ذلك ما ،األحوال حال من أساس نطقي ال ميكن للمؤدي احلياد عنه يف كل إىلبل ، فحسب

  :هذا الشاهدالواردة يف " مل يقدَر أم "حول  ذكره

.1يوَم ُقِدرْ  مأَ يُقدرَ مْ يوَم لَ أيُّ يـَْوَميَّ من الموِت أفرّ ِمن 

ÂƢƳ�ƢĔ¤�Ľ°©�،للجزم) يوم قدرم أَ أيوم مل يقدرْ (بسكون الراء علل ابن جين هلذا الوجه    

قياس و  ،جاور احلرف املتحرك ُجمرى املتحرك إذاقد أجرت العرب احلرف الساكن و اهلمزة املفتوحة 

حيث امليم والراء ساكنتان ، "الكمَأة"و" املـــــْرأَة"يريدون " الكَماة"و" المَراة"ذلك من العربية كثري 

صارت الراء و  امليمو ǂǳ¦�Ŀ�ƢǸĔƘǯ¦ �  صارت الفتحتان اللتان يف اهلمزتني ،بعدمها مفتوحتان اهلمزتانو 

اهلمزتان ألفني  فأبدلتمث خففتا  ،"كَمــــْأة"و" ةمــــَرأْ "فصار التقدير فيهما  �¦ÀƢƬǼǯƢǇ�ƢǸĔƘǯ�ǶȈŭو 

�ƢǸĔȂǰǈǳ كما قالوا يفكــــمــَـاةو مـــــَراة :فقالوا  ،انفتاح ما قبلهماو:  

.بسبب نون التوكيد اخلفيفة احملذوفة ضرورة" مل يقدر"فيه عند البصريني فتح راء حيث الشاهد  ،) 4/579( أورد البيت صاحب اخلزانة   1
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«�¦�ƢĔƘǯ�ǺǯƢǈǳو ،1"راسو فــــاس "رأسو فأس " ǂƸǴǳ�̈°ÂƢĐ¦�ƨǯǂū¦�À¢�Ä¢��Ƣǔȇ¢�¦ǀǿ�ǾȇȂƦȈǇ�°ƾǫ

 أن يعتقد يف فتحة:هذه مزية وظيفية حتسب للسكون، فغري منكر يقول ابن جين و ،2قد حلتهفيه 

�ƢǨǳ¢�̈ǄǸŮ¦�Ƥ)أَم يوم قدر أيوم مل يقدرَ :( اهلمزة من قوله  ǴǬƬǧ�¿ǄƴǴǳ�ƢȀǴƦǫ�ƨǼǯƢǈǳ¦� ¦ǂǳ¦�Ŀ�ƢĔƘǯ

 امليم بعدها فتحرك األلف فتنقلب مهزةو فيلتقي ساكنان األلف  ،"يُـــقــْدَر ْامْ "فيصري التقدير  ،للتخفيف

لأللف اليت  اإتباع"اآلن"حلركة الراء كما فتحوا  إتباعافتفتح اهلمزة " ْم مل يقدَر أْ " على هذا التقدير 

مهزة مث حركتها اللتقاء  ترتكها فتحها ؟،ملاذا مل"أَمْ "اهلمزة من ، فما العلة اليت سلبت 3قبلها 

وجواب ذلك كله  ،قلبها ألفا بعد تسكينها حىت تقلب األلف مهزة ؟ إىل؟ ، وما الداعي الساكنني

  . مهزة هي بدل من ألفهي بدل من و طلب التخفيف حيث هذه اهلمزة قلبت عن ألف 

جتنبًا للرتابة و " صحراء"،"صفراء" ،"محراء"ذلك حنوو رد عنهم قلب ألف التأنيث مهزة لقد اطّ 

  .التعليلو بالشرح  اً التكرار نعرض مثاال واحدا مدعمو 

مجادى و حبلى ، بشرى : وهي بدل من ألف التأنيث كاليت يف حن إمنا" صحراء"األلف يف 

التأنيث فالبد من  ألفالثانية هي  و ) صحراا(،فالتقى هناك ألفان زائدتان،األوىل هي األلف الزائدة 

قد بنيت الكلمة على اجتماع و حذفنا األوىل النفردت الثانية و حركتها، حيث لو حذف واحدة منهما 

1/90ابن جين ، سر صناعة اإلعراب ، ج 1

  .املرجع نفسه  2
     .املرجع نفسه  3
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، فما علة 1ة فانقلبت مهزة حذفناها لزالت عالمة التأنيث فحركت الثانيو ل اآلخرةاأللفني فيها ، أما 

:¢ȂǬǼǧ���ƢĔÂƾƥ�¿¢�̈ǄǸŮƢƥ¢���ƢŮƢưǷ¾�و القياس الصحيح حني مجع صحراء 

  صحاري                          صحارئ                           صحراء 

  صلفاء                           صاليف                             صالفئ

               خباري                             خبارئ                   خرباء         

، محدة، قائمةو يف حن األلفو يؤنثون بالتاء أ م¢Ĕو هذا على وجهني ،أما األول فهالعلة يف 

،2"عهم أظهروا اهلمزة يف شيء من ذلكمل نسم:"مبدأ قياسه السماع بدليل قوله و هو سكرى، ،حبلى

أن صورة صحراء                     صحراا، و على قلبها يف اجلمع ياء ال مهزة ه األدلّ و هو ،الثاين و 

«� إىلاضطروا و فلما التقت ألفان  ǂƷ�ƢĔȋ�ƨȈǻƢưǳ¦�ƢǿȂǴǠƳ�Ƣŷ¦ƾƷ¤�Ǯ ȇǂŢفصارت صحراء، اإلعراب

   :النكسار الراء قبلها يف تقلب األوىل أنلزمك اجلمع  إىلصرت و ول

  قرطاس                    قراطيس إىلصحارى قياسا                     "صحارِاا"

 لفاألفتقع الياء الساكنة قبل األلف اآلخرة الراجعة عن اهلمزة لزوال األلف من قبلها فتنقلب 

 لفأاملنقلبة عن  اآلخرةتدغم األوىل املنقلبة عن األلف الزائدة يف الياء و ياء لوقوع الياء ساكنة قبلها ، 

  :على هذا النحو 3التأنيث

صحاريّ صحاري              صحاري                      اصحرا                صحراء

    1/99ج9ضابن جين ، سر صناعة اإلعراب ، : ينظر 1
1/99، ج املرجع نفسه: ينظر   2
1/100، ج نفسه :ينظر   3
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يف فسأل هذا األخري مجاعة من العلماء  ،جملس سيف الدولة ابن محدان 1ابن خلويه  قد حضرو  

له امسني صحراء  وذكرابن خلويه  فأجابه" ال : فقالوا  وراً قصمجعه مو هل تعرفون امسا ممدودا " جملسه

ذكرمها اجلرمي يف كتابه  آخرينعذاري، فلما كان بعد شهر أصاب حرفني و عذراء و صحاري، و 

وجدت حرفا خامسا ذكره  :خباري، مث بعد عشرين سنة يقولو خرباء و صاليف، و مها صلفاء و " التنبيه"

ل الدين السيوطي عن ابن العدمي عن سبايت، وقد نقل هذا جالو هي سبتاء و ، "اجلمهرة "ابن دريد يف 

حمدود حبدود مخسة أمساء  هذا الباب من األمساء حمصى إن إىلالنص حييلنا   أن، مبعىن 2ابن خلويه 

  .ليس من كثري الكالم الذي يقاس عليه

  :وواـــــــــــــالو اء ــــــــــــــزة عن اليـــــــــــــالهم دالــــــــــإب

:،فقالوا يف 3مها زائدتان و مها أصالن كما تبدل منهما و تبدل اهلمزة منهما 

  أجوه    وجوه 

أُعدُوعد

أُقّتتُوقتت

  أحد     وحد

سقال ، دار الفكر العريب ،بريوت لبنان ،  ضبطه ديزه و شرحه و عبد اهللا احلسني بن أمحد بن خلويه ، كتاب ليس يف كالم العرب ، نقحه و أب: ينظر   1

.5م ، ص 1/2000ط
05، ص  املرجع نفسه: ينظر   2
.1/106ابن جين ، سر صناعة اإلعراب ، ج: ينظر3
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، عالء قضاء،سقاء، شفاء، كساء، شقاء:  وياء طرفا بعد ألف حن وأأما ما كانت المه واوا    

���ƪو، عالو، شقاوقضاي، سقاي، شفاي، كسا: فأصله Ȉǔǫ�ǺǷ�ƢĔȋ ،سقيت، شفيت،كسوت

 أنأي ،زائدة فضعفتا  ألفوقعتا طرفا بعد ) ، الياء والوا(  علة هذا االنقالب أنّ و ت، علو و الشقوة 

  :التقدير 

  قضاء      قضاي     قضاا         قضاء 

  كساء          وكسا      كساا        كساء

،الواوو اهلمزة عنها بدل من الياء  أبدلتاأللف اليت و  ،هي بدل من األلف إمناهنا هافاهلمزة 

، 1مل يقولوا من ألف و ، ووا واهلمزة منقلبة من ياء أ إن: تادوا هنا أن يقولوا اع إمناأن النحويني  إال

.وهذه مراتب يف االنقالب يرى ابن جّين على غري عادة غريه بضرورة تسلسلها .هذا على التجوزو 

العلة التحولية هلذه  إىل إشارةيف حديثه عن النظرية الصوتية القدمية  ذكر بعض الباحثنيلقد 

مرة صامت، فهي ذات نشاط و مرة شبه صائت، و مرة صائت  ƢĔأحيث ،)، ي، أ وا ،( احلروف 

 إىليشري  اللغوينيحنن جند غري واحد من و خاصة أن حيدث بينها هذا التبادل و ، فال غر 2وظيفي 

شاع استعماله كان عرضة لظواهر لغوية   إذاالصوت اللغوي  أنشيوعها يف الكالم العريب ،ذاك 

.1/106اإلعراب ، جابن جين ، سر صناعة : ينظر1
.408/409عبد القادر عبد اجلليل ، علم الصرف الصويت ، ص : ينظر    2
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أنيس فيما  إبراهيم إليههذا الذي أشار و ، 1أحيانا أخرى للسقوط من الكالمو ، اإلدغامو  كاإلبدال

الياء فيهما من و  والواو  ،2السهولة إىلمييل يف مجيع أحواله  اإلنسانأمساه نظرية الشيوع مربرا ذلك بأن 

 ويكون احلذف، فهاه اإلبدالكما يكون و تاص على املؤدي، عي ما الو أ ،السهولة ما ال يغفله الناطق

 ىثأنهي و  ،"يد أصلها يدي:"حذف الياء مثال فيقول  إىليشري "ابن جين يف التصريف امللوكي 

�ƢĔ±Â�¿Ȑǳ¦�ƨǧÂǀŰ"الياء من  أبدلتقد و فحذفت الياء ختفيفا فاعتقبت حركة الالم على الدال " فعل

:،فمثال 3حوايل عشرين حرفا

.قراطيس أصلها قراِطــــــاس ،أبدلنا األلف ألن ما قبلها حرف مكسور 

،"رواحت"،"وزنت" ،"وعدت:"لقولكو ذلك من الوا ،كل"دمية"،"قيل"،"ريح"،"ميزان"،"ميعاد"

  .الياء إبداليف باب  4قد ورد هذا مفصالو دّومت، "، "قاولت"

   :ــــاء ـــــــــــــــالهـــــــو زة ــــــــــــــــــالهمـ

قلبت اهلاء و  ،ألفا ولقلبت الوا" مواهأ"لقوهلم " موه" أصله" ماء:"تبدل اهلمزة عن اهلاء كقوهلم 

قرب املخارج أالعلة يف ذلك أن اهلاء  و، وتبد5" مواه أ" :يضاأقد قالوا يف اجلمع و ،"ماء"مهزة فصار 

  .ما بعدها و 223أنيس ، األصوات اللغوية ، ص ، إبراهيم :ينظر   1
  .املرجع نفسه :ينظر   2
.30، ص 1/1998ديزة سقال ، دار الفكر العريب ، بريوت ، لبنان ، ط :، التصريف امللوكي  ،تح ّين ابن ج: ينظر    3
.31ــ 30 ، ص املرجع نفسه: ينظر   4
.1/112ابن جين ، سر صناعة اإلعراب ، ج: ينظر5
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اهلاء بدال من اهلمزة طلبا للخفة  إىليكشف هذا النص عن احلاجة و ، �Ƣđ�ƨȀȈƦǋ�Ȇǿ1و األلف  إىل

أنه لكل منها  إالمن أقصى احللق ) اهلاءو اهلمزة ( هي أقرب خمرجا للهمزة فكالمها و اهلاء  أنحيث 

اهلمزة صوت حلقي انفجاري و  ،مهموس وحيث اهلاء صوت رخ،صفة هي أبعد ما تكون عن الثانية 

هذا ما جعلهما على طريف نقيض على الرغم ،كون كل منهما حيتل الصدارة يف جمموعته   إىل باإلضافة

   .ذات واحدة من حيث وحدة املخرج  ƢǸĔأمن 

 إىلحييل  ،ففيه ماوغلة يف البداوة امل 2مظهرا هلجيا عند طيءن كان إو  اإلبدالأن هذا  ويبدو 

  .)النطق باهلاء بدل اهلمزة ( رقعة اللني  إىل) النطق باهلمزة (تأثر مسعي نقل النطق من مساحة الشدة 

أصلها  إمنا"أال الرسول "و "أال اهللا "كقولنا " أال: "أيضا قوهلم  اإلبدالمن مظاهر و 

فلما توالت مهزتان أبدلوا الثانية ألفا   ،"َأ أ ل " اهلاء مهزة فصارت يف التقدير، حيث أبدلت 3"أهل"

لطيفة البن جين تظهر من أن هناك التفاتة  الإ، 4"آَمن"و"آَزر"يف الفعل و "آخر"و"آدم:"كما قالوا 

ليست بدًال من " أال"على العموم ذاك أن األلف يف " أهل"موضع " آل"خالل علة عدم استعمال 

: بدال من اهلاء يف أهل لقيل " آل" لفأكانت و حيث ل،بدل من األصل  هي بدل من وإمنااألصل ، 

وعلى :"ف كقولنا اشر ألباخمصوص " آل"، فــــــ" أهلك إىلانصرف " :كما يقال" آلك إىلانصرف "

4/163سيبويه ، الكتاب ، ج : ينظر   1
،بغداد ،د ط، ) 134(سلسلة الدراسات ، اإلعالمو اللهجية عند ابن جين ، منشورة وزارة الثقافة و حسام نعيمي ، الدراسات الصوتية : ينظر   2

.118، ص 1980
1/113ابن جين، سر صناعة اإلعراب ، ج: ينظر  3
.املرجع نفسه : ينظر  4
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قد ،فعليه فالعلة قد ال تكون دائما صوتية حبتة و  ،1" آل اهللا" حىت ال يقال يف القرّاء" آل حممد

  .كحال املثال املبسوط بني أيدينا تكون أشرف من ذلك   نأو  حيدث

  :عالـــــــــــــــــــــــــــــــاالفتاء ـــــــــــــــــــــت

ن الناطق من أن يتجاسر على األصوات اليت ال ميكن لتاء االفتعال متكّ  ة احلاضنةيالبن إن

، ، ي، سو: هي أحرفأي التاء حاصل من ستة  ،إبداهلا ماأيف التاء  إدغامها والتاء فيها أ إدغام

 إليهمناخ صويت جينح  إعداداملرافق لتاء االفتعال غايته  اإلبدال إن :، حيث ميكن القول2، ط، د، ص

  .اليت ترد فيها تاء االفتعال  اإلبدالحناول هاهنا تتبع سياقات و  ،اخلفة املنشودة إىلاملؤدي وصوال 

Ś̈ưǰǳ¦�ËřƳ�Ǻƥ¦�ƾǿ¦Ȃǋ�ǒو  Ǡƥ�ǺǷ�Ȇǿ�ƢŶ¤���ƨȈƟƢĔ�ƨȈƟƢǐƷ¤�ƪ ǈȈǳ�ƨǴưǷȋ¦�ǽǀǿ�À¢�ȄǴǟ�ǾËƦǼǻ

 " افتعل"كانتا فاء في   إذاالياء تاء و  والوا إبدال-1

 إنو أنه استدرك بعدم القياس عليها لقلتها ،  إالابن جين ألفاظا كثرية يف هذا الباب ذكر 

.3بدت كثرية حبسب زعمه 

  وزنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا          إبدالها        المفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردة      

ُجتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

تــــــــــــــــــــــــــــــــُراث

تقيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  توراة       

ُوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

ُوراث

  وقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

  وري    

فُعــــــــــــــــــــــــــــال

فُعــــــــــــــــــــــــــــال

  فعيلة

َفوعلة

.115-1/114ابن جين، سر صناعة اإلعراب، ج: ينظر  1
1/155، جاملرجع نفسه:ينظر  2
157-1/156، جاملرجع نفسه: ينظر 3
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ǳ�ǶĔ¢�Ǯو تاءا  األوىل وفأبدلت الوا" وورية"أصلها و  ،"وري"من " توراة"فمثال  ǳ̄�ƨǴǟمل  و

إذا التقت واوان ":بدليل قوله  الكلمة، أوليبدلوها تاءا لوجب أن يبدلوها مهزة الجتماع الواوين يف 

.1" ووىلأن األوىل أصلها  كلذو يف أول الكلمة مل يكن من مهز األوىل بد ، 

اتّزن أصله :قولنا  ولك حنذو ، ضما تصرف منهو ، 2" افتعل"وهالذي عليه القياس لكثرته ف أما

اّتصف، حيث العلة و  اتّلج،و احلال كذلك يف اتّعد، و أدغمت يف تاء افتعل  و تاء  وتزن ، قلبت الواِإوْ 

الذي يظهره اجلدول  ومل يقلبوها تاء لوجب أن يقلبوها على النح ول ¢ǶĔتاء  ويف قلب هذه الوا

:3التايل

  ما قبلها منصوب  ما قبلها مضموم  ما قبلها مكسور  مفردةال

يا َتزِنمْوَتزِناِيــــــــــــــــــــــــَزناْوتتــــــــزن

يا َتِقدُموتِقداِيَتقدِاوَتقد

يا تِلجُموتِلجايَتلجاوتَلج

�¦Â°ƢǏ�ǶĔ¢�Ä¢يقلبوها حرفا جلدا تتغري أحوال ما  أنمرة ياءا ، فأرادوا و  ،مرة واوا  قلبها إىل

لنا أن نتساءل أي جالدة حيملها حرف و ، فكانت التاء األنسب لذلك ، 4باق على حاله  وهو قبله 

  .مستفل  وحرف مهموس ،مرقق ،  وهو التاء ؟ 

.1/110، جابن جين، سر صناعة اإلعراب :ينظر 1

1/157، جاملرجع نفسه  :طالع 2

158-1/157، ج املرجع نفسه: طالع  3

  .املرجع نفسه : طالع  4
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من مظاهر الضعف من وجود الكسر والضم قبلها،  واجتمع للوا مل يبدوا أن التاء قويت

هذا كان أخف و يف لزوم البدل مل اجتمع فيها،  وبعدها واو الكلمة،  أولاليت  وفصارت مبنزلة الوا

،وإال األقوىوهذا إجحاف حبق  ،األضعف إىلقلب من األقوى و  ،عليهم  ألنه ختل عن الثقيل

.1األقوى إىللب األضعف األصل قف

ُمفَتِعل  ُمّتزن            موتزن

اْفِتعالاْوتِعاداتّعاد 

التاء التالية هلا متحركة، نتصور و  ،تاء ساكنة والوا أبدلتفبعدما توفر شرط اإلدغام حيث 

  : اآليتبالكتابة املقطعية الشكل 

ز ـــــــــــــــــِــــــــــــــــ ن/ت ــــــــــــــــــــــَــــــــــــــــــ/م ــــــــــــــُـــــــــــــ و

ـــــــــــــــــــِـــــــــــــــ نزـ/ت ــــــــــــــــــَـــــــــــــــــ/م ــــــــــــــُــــــــــــــ ت

إنّ  : باعتبار النظرة احلديثة يف التحليل الصويت ميكن القولو 

زــــــــــــــِـــــــــــ ن/ت ـــــــــــَــــــــــــ/و ــــــم ـــــــــــُــــــــــ=ُموتزن 

فيصبح /وــــــــــُـــــــــــ / مزدوج هابط أي  إىلنشطار اال إىلتعرض / ــــــــــُـــــــــــــ و/حيث الصائت الطويل 

ما يليه متحرك حتقيقا و أي سيصبح ساكن  ،ملا اكتنفه من الضعف لإلبدالعرضة اجلزء الثاين منه 

  : اإلدغام على الشكل التايل  إىلللمناخ الصويت املؤدي 

.64هـ ، ص 1428عبد الرمحن الفوزان ، دروس يف النظام الصويت للغة العربية ، د ط ،  إبراهيم: ينظر  1
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ز ـــــــِــــــــــــ ن /ــــــت ــــــــَــــ/م ـــــُـــــــــــــــــــــــــــــُــــ

ز ـــــــــــِـــــــــ ن/ت ــــــــــــَــــــــــ /وم ــــــــُـــــــــــ 

ُمــــــتّــــــــــــــزنـــــــــِــــــــــــ ن          ز/ت ـــــــــَــــــــــــــ/م ــــــــــُـــــــــــــ ت

اْفـــــــــتِـــــــــعال            ـــــــــــــــــــــــــــــــــِاوتِــــــــعـــــــــــاد            ــــــــــــــــــــــــــاتـِّـــــعـــاد   

د ـــــــــــُــــــــ ن/ع ــــــــًـــــــــــــ/ت ـــــــــــــِـــــــــــ/ء ـــــــــِــــــــــــــ و

د ــــــــــُــــــــــــــ ن /ع ـــــًــــــــــــــ/ت ــــــــــِــــــــــــ/ــِـــــــــ تء ـــــــــ

 باإلبقاءو ��śƫǂǈǰƥ�©ǂǐƷ�ƢĔ¢�Ņ وحني سبقتها كسرة ، والذي يبد وهنا ضعفت الواو 

نصف  والواقويت على  �ƨȈǨǴƻ�ƨȈǼȈǻǂǳ¦�ƢēǂƴƷ1فهي حركة أمامية ضيقة ،على احلجرة الرنينية للكسرة 

  .الصائت

  :باملراحل التالية  جتدر اإلشارة أن هذا اإلبدال مرّ 

ِاْوتِعاد              اِيِتعاد              اِْتِتعاد               اِتِّعاد  

 والواو ؤدي مع الياء فال غرابة أن يتعامل امل،" افتعل"كانت فاء يف صيغة و  وضعفت الوا إذاو 

  .سواء  على حدّ 

م ، 2005التوزيع ، األردن ، اربد ، د ط ، و ، منهج لساين معاصر ، عامل الكتب احلديث للنشر  القرآنيةستيتية ، القراءات امسري شريف : ينظر 1

252ص 
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ظاء يقلب و أطاء،و أ ،ضادو صادا،أ" افتعل"إذا كانت فاء يقول ابن جين : ــــــــــــــاءطاء ــــالت دالـــــإبــــ 1

أصل هذا  و من الطّرد اطّرد ، و من الضرب اضطرب ، و من الّصرب اصطرب، :قولنا  وذلك حنو  طاء البتة،

.1اضرتب ، اطرتد كله اصترب ، 

" ردطّ ا"أما ،و  إدغامذلك أنه تقريب من دون  ااألصغر واصف اإلدغامجين هذا يف باب  ذكر

ذلك أن فاؤه طاء فلما أبدلت تاؤه طاء صادفت الفاء طاء وجب و ،ورد التقاطا ال قصدا  إدغامهفان 

.2ملا اتفقا  اإلدغام

فالصريف يكون يف  التجانس الصويت،و النظرة احلديثة تظهر الفرق بني التجانس الصريف  إنّ 

تنحصر عالقة الصويت بالصريف يف بعض األوزان  و الصويت يكون يف قوانني حمدودة، و  ،ومةمواد معل

فلما رأوا أن " اضرتب"فيها  األصل إذ ،"ربطضا" التعليل خنتار صيغة و للتحليل و ، 3"افتعل"كصيغة 

أقرب احلروف  إىلة قربوها من لفظ الضاد بأن قلبوها خفيالتاء و التاء مهموسة، والضاد حرف مطبق 

Ȃƻǂǳ¦�̈°ȂȀĐ¦�ƨǴȈǘƬǈŭ¦�®Ƣǔǳ¦�ƾǠƥ�ƪ̈��منها  ǠǫÂ�ǪȈǫŗǳ¦�ƨƦƳ¦Â�̈ƾȇƾǋ�ƨǇȂǸȀǷ�ƨȈǠǘǻ� ƢƬǳ¦�ƪ ȈƷ

فبحثوا عن صوت  ،4االستفالو نتج تنافر صويت بني االستعالء فاملطبقة املستعلية الواجبة التفخيم ، 

الضاد يف الصفة، وكان و بديل يذيب هذا التنافر شرط أن يناسب هذا الصوت التاء يف املخرج 

�ǪǬƸƬȇ�Ń�¦ǀđو  ،، ولكن الدال أيضا مستفلة¦ƾƷ¦Â�«ǂű�ǺǷ�ƢǸĔȋ�Åȏ¦®� ƢƬǳ إبدال باإلمكان

.1/229ابن جين ، سر صناعة اإلعراب ، ج: ينظر  1
.2/93ابن جين ، اخلصائص ، ج : ينظر  2
.97،املقررات الصوتية يف الربامج الوزارية للجامعة اجلزائرية ، ص مكي درار و بسناسي سعاد : ينظر   3
  . وما بعدها 97، ص  املرجع نفسه: ينظر4
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الضاد استعالء و يناسب التاء خمرجا و هو  Ƣǘǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ǺǷ�ȆǬƦǧ �فتنكبوا الدال،االنسجام املطلوب، 

:1ما قبلها فيقول  إىلهناك من يقلب التاء و فتنكبوا االمتزاج املسوغ للتجانس الصويت، إطباقا و 

رب               ُمّصرب اْصتَ 

اَضرتب              ُمضَِّرب

اظتهر               ُمّظهر

 إلبدالالوجه التعليلي  إىل اإلشارةجتدر و ، 3يريد يصطلحا  2﴾أن يصَِّلحا﴿:بعضهم قرأ و 

  : ذلك يف حنوو الطاء يف الطاء ، إدغامو طاء  إبدال الضادالتاء طاء، مث 

  :جيوز فيه وجهان و اضتلم              اضطلم ، 

."اظَّلم "نبدل من الطاء الظاء لتكون:  دميـــــــــــــالتق التأثر-1

."اطَّلم"نبدل من الظاء طاء لتكون :  عيـــــــــــــــالتأثر الرج-2

يف الصاد  "العلة يف ذلك أنو  ،4ال الضاد و مل جيزه مع الصاد " اطَّلم" :من أجاز هذا فقالو 

ذال ال أختيها الو ال يف الظاء و الزاي يف الطاء، و  نيال أختاها السو صفريا فال تدغم هي و طوال 

.1/229ابن جين ، سر صناعة اإلعراب ، ج: ينظر  1
  . 128 اآليةسورة النساء ، 2
1/229، ج املرجع السابق: ينظر 3

1/230، ج املرجع نفسه4
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احلال كذلك و  ،أدغمت ألجحفنا مبا فيها من تفشي وفل ،تفشياو ذلك ألن يف الضاد طوال و  ،1"الثاءو 

  . من مزية الصفري ما فيهن اإلدغاممع حروف الصفري خشية أن يسلبهن 

 الدرسانيث عنيا ح ،لقد توافقت نظرة الدرس احلديث مع ما تقدم من تعليل يف تاء االفتعال

صوتية تذكر بشرط القرابة الصوتية بني املبدل  آصرةبوصفه  ،2الصفة كبعد حمفوظ و بضابطي املخرج 

  .منه املبدل و 

 :داال " افتعل" اء ـــــــــت دالــــــــــــإبـــ 2

ازدان، : كقوهلم  ه هلا داالالزاي فتقلب تاؤ  والذال أ وأل اثر الدإيف " افتعل"وقعت تاء  إذا

مزدان يف مزتان ألنه :ذلك يف قوهلم و حيث يبدل للزاي مكان التاء دال  ،3اذدكرو  اّدعى، وادّكر،و 

�ƨǬƦǘǷ�ƪهي جمهورة مثلهاو أشبه بالزاي من موضعها من الدال،  شيءليس  ǈȈǳ�ƢĔ¢�ƢǸǯ4 ، أما و

اذدكر غري  إىلنه ملا قلبت التاء داال لوقوع الذال قبلها صار أذلك  ،"اّدعىو ازدان "اذدكر فمنزلة بني 

أي يف  ،5جلهرلتضام احلرفني يف ا اإلدغام فأوثر¦ƾǳ¦�Ãǂů�ǂȀŪƢƥ�¾¦ƾǳ¦�ǺǷ�ƢđǂǬǳ�¾¦ǀǳ¦¾� أجريتنه أ

  . اذدكر فمنزلة بني املنزلتني  أما ،أما يف ازدان فإبدال ،قصدا ال عن توارد اإلدغاماّدعى البد من 

.1/230ابن جين ، سر صناعة اإلعراب ، ج1

181إبراهيم أنيس ، األصوات اللغوية ، ص  2

.2/93ابن جين ، اخلصائص ، ج : ينظر   3
.4/600سيبويه ، الكتاب ،ج: ينظر   4
  .ما بعدمها و  2/93،94، ج املرجع السابق : ينظر  5
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وأشباهها بوجود حرف مستعل بعد  األمثلةلقد علل ابن جين هلذا التقارب بني األصوات يف هذه     

:1ذلك من قولنا و السني، 

ُسقت               ُصقت

الّصوقالّسوق  

  سقر                صقر

عادلة اليت من خالهلا يقول عن صوت التاء بوصفه عنصرا نشطا، جلدا، حيل على صيغة وامل

كراهية التفاوت يف و الصفة لتحقيق التجانس الصويت و عيد الذات خبصال صوتية على ص" افتعل"

  .السلسلة الصوتية املنطوقة 

فقربوا " ِسْدس "أصلها "ِستّ "من ذلك قوهلم  ،غريهو  اإلدغامالتاء قد يقصد به  إبدال نّ إ

فيما بعد أبدلوا  ¤�Ľ��ǶĔ إدغامفهذا تقريب لغري " ِسْدتٌ "ن قلبوها تاء، فصارت السني من الدال بأ

�ƢȀǼǷ�ƢđǂǬǳ� Ƣƫ�¾¦ƾǳ¦ا ضرب ال أريد أن استفيض يف احلديث ألن هذو  ،2"ِستٌ "، فقالوا اإلدغام إرادة

  .من أضرب املماثلة معروف 

ملا  و " ِستُّ " مث " ِسدتٌ "مث " ِسدس"أصلها و " ِستٌ "ذلك من قوهلم و :نًا ـــــــــــــــاء سيـــــــــالت دالــــإبـــــ 3

يف مستمع         :نقول مثال و ،3 أختهاكل واحدة منهما من   إبدالالسني مهموستني جاز و كانت التاء 

2/94، ج 4/600سيبويه ، الكتاب ،ج: ينظر   1
.4/94ابن جين،اخلصائص،ج:ينظر2
  .املرجع نفسه :ينظر  3
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�ÀƢƬǇȂǸȀǷ�ƢǸĔȋ�ǶǣƾƬǧ�ǞǸËǈÉǷ
التاء سينا سبيل يسهل النطق على  إبدالعلة  نأ، حيث يتضح 1

  .املؤدي 

 :اء ـــــــــــــــــاء ثــــــــــالت دالــــــإبـــــ 4

أدغمت ، وملا كان األصل يف و ت الثاء تاء لالثاء من حيز خمرجي واحد، فقد أبدو التاء  إنّ 

، وإمنا قلبت 2ُمّرتد  واتّرد وه" الثريد"من " افتعل"فإن القياس أن نقول يف ،يكون رجعيا  نأ التأثري

� Ƣƫ�¦ȂǼǰǇ¢�śƷ�¦ȂǴǠǧ�ƢǸǯ���¦ƾƷ¦Â�ƢǟȂǻ�©Ȃǐǳ¦�ÀȂǰȈǳ�ƢǿȂǸǣ®Ƙǧ�ǆ ǸŮ¦�Ŀ�ƢȀƬƻ¢�ƢĔȋ� Ƣƫ� Ƣưǳ¦

 وهذا هو  ،لثأرأر من ااتّ :لك أيضا قوهلمذمثل و  ،"ودٌّ "فأبدلوها إىل لفظ الدال بعدها فقالوا " وتد"

ادّكر اذّكر،هذه "،كما قال بعضهم يف 3"اثّأرو اثّرد " القياس األقوى حبسب ابن جين ال من قال 

  .االفتعالأوجه اإلبدال الواردة يف تاء 

  :مــــــــــــــــــدال الميـــــــــــــإب

ك وجدت لرأيت لذوإذا  ،4الياء و الالم ، النون،والوا:هي و يبدل حرف امليم من أربعة أحرف 

يتكرر يف الفاصلة القرآنية ليحافظ  إيقاع وه) ،ل ،نو(¢�Ƣē¦Ȃƻو أن الدوران الذي حيدث بني امليم 

:5يظهر تفسري ذلك اآليتاجلدول و الالحق من الفواصل ، و على التوافق الصويت بني السابق 

.1/211ابن جين،سّر صناعة اإلعراب،ج: ينظر  1

.4/600سيبويه ، الكتاب،ج: ينظر 
2

.1/183،جاملرجع السابق:ينظر 3

1/184، ج املرجع نفسه: ينظر   4
���À®°ȋ¦�À�ƾƥ°¦���Ʈ¶: ينظر  5 ȇƾū¦�Ƥ Ƭǰǳ¦�ŃƢǟ���ȆǬǘǼǳ¦�©¦ȂǏȋ¦�ǶǴǟ���ǂĔ�Ä®Ƣǿ1 ،2011 ما بعدهاو  253م، ص.
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  :مع مكونات الجدول

يف معطيات الدرس الصويت القدمي،و و للدرس الصويت احلديث توافقت حيمل اجلدول نظرة 

هذه األخرية تقتضي حروفا ذات وقع نغمي، إنحيث  بررته الفاصلة القرآنية،توافق و النظرتني تقارب 

 ــامليم بــ مثّ ،%51يف املرتبة األوىل بنسبة نونوجاءت ال ووضوح مسعي لتظهر حني الوقف عليها،

ويف تتبعنا للجدول وجدنا أن اخلاء مل ترد  ،1ومها حرفان من أهم حروف الرتمن يف العربية ،12.5%

  .صعوبة الوقف عليها  لو أ لصعوبتها،رمبا  فاصلة قّط 

وإذا قارنا هذا مبا ورد يف نظرية الشيوع اليت تقرر أن األصوات األكثر تداوال تكون أكثر 

فقد أشار  العريب،النون أكثر دورانا يف الكالم و امليم،و كانت الالم ،  فإذا ،2للتطور من غريها تعّرضا

.253ص  علم األصوات النطقي،�ǂĔ�Ä®Ƣǿ: ينظر  1

.وما بعدها 219ص إبراهيم أنيس األصوات اللغوية، :طالع  2

  النسبة المئوية الستعماله فاصلة  عدد مرات استعماله فاصلة  الحرف

%318250.93النون

%77512.40امليم

%69011.04الراء

%28604.62الدال

%24503.92ألف مقصورة

%23903.82الياء

%21203.39الالم
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 وأ ما أمساه باإلبدال التارخيي الذي يتلخص يف أن كّل واو، إىلإبراهيم أنيس يف أدراج هذه النظرية 

مل يقّر كلية بضرورة هذا اإلبدال ألن هذا حييل و  ،1ميما ونونا،أ وأ ،ياء إمنا كانت يف األصل إما الما

    .اقع العربيةا خمالفة لو ،ويف هذ)ل، م،ن(األجبدية من  إىل جتريد

والعلة  ،2وزن سوط ب "فوه"صله أو "فم " :قوهلم والنون من امليم فيقول ابن جين حن إبدال أما

فلما بقي  "فو"فصار التقدير  ،"سنة" "ءسنها"يف قال  من إىل اقياسللتخفيف  احلذفلك يف ذ

 أنبه فكان  إجحافا ذفصار ه ،للتنوين حذفه ام على حرفني الثاين منهما حرف لني كرهو ساال

ويف امليم هوي يف الفم يضارع امتداد  شفهيتان،ƢǸĔȋو ميما لقرب امليم من الواو من الوا أبدلوا

املشهور  وه اوهذ:يقول ابن جين ،مفتوحة الفاء بدليل وجودها يف اللفظ مفتوحة "فم"،ولفظه والوا

يقول  ،3)ف ،و، ه(التصرف كله على إمناضرب من التغيري حلق الكلمة، وكسرها فه وأضمها  أما

  :الشاعر

.4طُمِّهِ صْ حتى يَعوَد الُمْلك في أُ ُفمِّهِمْن يا لَْيَتها قد َخَرَجتْ 

  :يف بيت للشنفرى يف الميته املشهورة  أيضااملفردة وقد وردت 

.5َوُبسَّـلُ ُشُقوُق الِعِصـيِّ َكاِلَحـاٌت ُمَهرَّتَـٌة فُـوٌه َكـَأنَّ ُشُدوقَـها

.بعدهاوما  220ص  إبراهيم أنيس األصوات اللغوية،:ينظر  1

.2/90ابن جين ،سّر صناعة اإلعراب ،ج: ينظر 
2

.املرجع نفسه :ينظر  3

)     طسم(البيت مأخوذ من أرجوزة للعجاج ،ونسبه ابن خلويه إىل جرير يقوله يف سليمان بن عبد امللك عبد العزيز ،وذكره صاحب اللسان يف4

،واصطدم الشْي،أي وسطه معظمه)فم(تشديد ميم و والشاهد فيه ضم ،أيضا إىل جرير  ونسبه

65م،ص1997/ه2،1417ديوان الشنفرى ،مجعه وحققه،وشرحه إميل بديع يعقوب،دار الكتاب العريب ،بريوت،ط 5
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،بالطعام  دعاها إلجناده الذيلك معت حول ذاليت جت الذئابصف يالشاعر يف البيت  إنحيث 

�ƢĔƘƥ�ƢȀǨǐȈǧ واسعة الشدوق كريهة املنظر أفواههافاحتة،.

،اللغوي األداءاملستوى النحوي يف ميما هي علة يستدعيها  والوا إبدالعلة  نأيثبت مما سبق 

يف  و،وملا كانت الوا)الفتحة،الضمة،والكسرة( اإلعرابللميم القدرة على استيعاب مصوتات  أنأي 

تأثرها بأصوات احلركات  على حاهلا يرتتب عليه وه الوابقاء هذ نّ إف مدية، اواو  )فو)(فم( أصل

.1تلك املصوتات أجناس إىل�ƢđȐǬǻ¦�Ľاإلعرابية،

حرف  حرف إعراب لبقي االسم الواحد على" فو"و"ذو"يف  ومل تكن الوا وول:عليو أبيقول 

فبقي االسم  فحذفوهاساكنة فاستثقلوا الوقوف عليها  واهلاء من فوه بقيت الوا حذفتملا و  ،2واحد

وحرف يسكت عليه  ،فيحركبه   يبتدئليصري حرفني ،حرف " ميم"فوصلوها ب ،وحدها "فاء"

.3فيسكن

،والياء يف أصلحيث اهلمزة  "ساءلت زيدا"يف قوله ابن جين  ذكره مالك ذقياس  أمثلةومن     

 وعليه ميكن تصور ما عرف له يف اللغة نظري،ي ا مثال الذوه ،"فعاعلت"�ƢĔ±Âو ،سايلت عوض وفرع 

 :اآليت وجيري على النح

.بعدها ماو  360عادل نذير بريى احلساين،التعليل الصويت عند العرب،ص : ينظر  1

.55م ،ص 1991/هـ1411 /2التّواب ،دار اهلدى،عني مليلة، اجلزائر،طرمضان عبد و  ،ابن جين،علل التثنية،تح صبحي التميمي: ينظر  2

).فوه(مادة  ،لسان العرب ابن منظور،:ينظر  3
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ويتعرض الصائت /ف ــــــُــــ ُـ /)امليم( من نصف الصائت مدية تعرضت لالنشطار فأبدل والوا حيث"فو"

ونصف صائت /ــــــــــــُـــــــــــ/يتكون من صائت  ووهـ/  ـــــــُــــــــ و /االنشطار املزدوج   إىل /ـــــ ــــــــــُـــــُــــ  /الطويل 

من توايل ختلصا /ــــــــــــــــــــــَــــ /فيبدل بصائت /ــــــــــــُـــــــــــ/الصائت  أما،خري تبدل منه امليم ألاا ذحيث ه، /و/

/ف ــــــــــــــــــُـــــــــــــــــــــــــُ /  املصوتات

/ف ـــــــــــــــُــــــــــــــــــــــ و/

/ف ـــــــــــــُـــــــــــــــــــ م/

/ف ــــــــــــــــَـــــــــــــــ م/

.1منها صوتية أكثرنا صرفية هاه اإلبدالعلة  أنحيث يظهر من خالل التحليل الصويت 

يساوي التنوين  الذيميم التمومي  ƢĔȋ والبديل الصويت للوا ليست امليم  نأهناك من يراها و 

�Â��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ƢĔƘǯفنقلت امليم من 2وفماً فٌم،فمٍ "والتنوين فصارت اإلعراب إليها فأضافوا ،أصلية،

  .وسطها إىلالكلمة  خرآ

  :الميم والنون

لك عت قبل ياء قلبت يف اللفظ ميما وذن كل نون ساكنة وقفإامليم من النون  إبدال أنأي 

،3ربقناو شنٌب وعنابر :قولك  ولك حنوذ أظهرتن حتركت فا،...**قنربو ،"*شنباء وامرأةعنرب "وحن

وما بعدها 362عادل نذير بريى احلساين،التعليل الصويت عند العرب،ص : ينظر  1

.51م،ص1983،السعودية ،الرياض  ،عبد التّواب،دار الرفاعيصححه وعلق عليه رمضان و برجسرتاشر، التطور النحوي للغة العربية،أخرجه : ينظر2

  شنباءو شنب،وأشنب،و رقت أسنانه وابيّضت فه: شنباء* 

  .بن عثمان بن قنربو عمر و اسم يطلق على شخص،وسيبويه ه**

.2/96ابن جين ،سّر صناعة اإلعراب،ج:ينظر  3
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قرب (امليم  أختالياء  أنوقعت ساكنة قبل الياء من قبل  ملاقلبت  إمنانه ألك يعلق ابن جين وعلة ذ

وملا كانت النون تدغم مع امليم اليت هي  ،"من معك"والنون مع امليم يف حن أدغمت،وقد )املوضع

قرب امليم ،ويف املقابل كانت امليم أ أختهادغموها يف أاء حيث مع الب أيضا إعالهلا الباء أرادوا أخت

را كانت النون اليت هي من الياء كقبَّ أ: تقول البكرا  أقم :لم تدغم يف الياء يف حنوف نالنو اء من الب إىل

النون  إدغام إىلوا  يصل ملحني ¢ǶĔ أي ،1يف الياء إدغامهاجيوز فيها  بأن ال أجدربعد منها من امليم أ

،احلروف من الباءقرب لفظ أ إىلفقربوها من الياء بأن قلبوها ، اإلدغام إعاللدون  أعلوهااء يف الب

تعقد غنة  امكون األنفاشرتكا يف خروج اهلواء من  ام¢Ĕلك ة ذوعل ،بلةقمو  ،ربعم: افقالو  ،امليم ووه

.2 تقارب خمرجيهما إىل باإلضافة بينهما، اشبه

ولكنهم مل ،) مامن ما،عن .(اا،عمّ ممّ  والنون يف امليم يف حن إدغامنه جيوز أ إىل اإلشارة روجتد    

الباء اليت  تدغم يف أي امليم ال �ƢĔȋومل يدغموا امليم يف النون "ويه بامليم يف النون ،قال سييدغموا 

هي من خمرجها ومثلها يف الشدة ولزوم الشفتني ،فكذلك مل يدغموها يف ما تفاوت خمرجه عنها ومل 

حيث انطباق الشفتني ا،الذي يهيئه العمل من وجه واحد يظهر جليّ واملناخ  ،3"نة غيف ال إاليوافقها 

فيحبس اهلواء حبسا تاما يف الفم مث ميرر من اهلواء خبفض  ،الباء وأيكون تاما عند النطق بامليم 

 لشفتني فيستمر معه احلبس حىت يؤتىا إطباقيستمر  ه صوت امليم ،ومن مثّ ب ؤدىيُ  ماو ك الرخناحل

 .وذلك بانفراج الشفتني ،باالنفجار لتأدية الباء 

2/96ابن جين ،سّر صناعة اإلعراب،ج : ينظر  1

.140ص حممد حسن حسن جبل، املختصر يف أصوات اللغة العربية،:ينظر  2

.4/456سيبويه، الكتاب،ج 3
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﴿:قوله تعاىلمما تقدم  وأوضح        ﴾1،  وأولن يبلغ الكالم 

  .بعيد مغرب وشأ هن،ألالقرآن الكرمي والشعر شأ

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه  :لب قالو تا رواه النمر بن م :الالم فنحوبداهلا من ا إأمّ 

الم املعرفة فأبدل "ن الرب الصيام يف السفريريد ليس م "امصيام أمسفر  ليس من امرب:"وسلم يقول

 . غري هذا احلديثو ير لب مل و بن ت ن النمر،أل2عليه القياس ذ وعدمبالشذو فعلق عليه ابن جين ،ميما 

،3"يته من كثب ومن كثمرأ:يقال:"إىل يعقوب قالاده قرأت على أيب علي بإسن: يقول ابن جين

تصرفا من امليم  مّ عنا أالباء هاه أنقد اكتم ،أي :واكثب لك األمر إذا قرب ،ومل نرهم يقولون

الطريق الواسع : قولجتمع فيه اللفظتان ،فنن املعىن ء فإالبا وأ ،كانت امليم هي األصل  ،وسواء أ

  .ة قرب إىل العامّ ن القرب والسعة أقصد وأألاملعىن من القرب والسعة قريبة 

 ثيطينه، حي وأي جبلة وه وطامه،،طانه اهللا على اخلري :أمثلة هذا اإلبدال أيضا تقول ومن    

تصرفا يف غري هذا " طام"أننا مل نسمع لـــ :وعلة ذلك يقول ابن جين، "طامه" يفامليم بدل من النون 

.4عاملوض

ال الصوت املبدل مح وأباستحسان الناطقني اللفظة  ينبئفإنه ،أمر اإلبدال من  ومهما يكن     

  .الصفة وأ ،على املضارعة املخرجية

.96سورة آل عمران، اآلية 1

.2/97سّر صناعة اإلعراب،ج،ابن جين :ينظر  2

.2/99،ج املرجع نفسه  3

.املرجع نفسه:ينظر  4
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يف ذلك  ا،وحاهلويف مقابل هذا حتدث ابن جين عن زيادة امليم والذي موضعها أول الكلمة     

 "متسكن"ووذلك حن ،شاذا إال األفعالزاد يف تاألمساء وال  �Ë́¦Ȃƻ�Ŀ�¾ȂǬȇ�Ƣē®Ƣȇ±�ǂưǯ¢Â،مزة حال اهل

كان   إذا "مسلمت"،ومن املنطقة  "متنطق"و ،ةاملندملمن  "لندمت"،ومن املدرعة  "متد رع"و،من املسكنة 

.1"متفعل"على وزن  :ه يقوللك، وهذا  "ىلو مت"و،يدعى مسلما يدعى زيدا مث صار 

:ونــــــــــــــــــــــــــالن دالــــــــــــإب

:2يتاآلفيبينه اجلدول  إبداله ما،أوبدال وزائدا  أصاليكون حرف النون   

  أمثلة تطبيقية  حروف إبداله  الحرف

فعالن       فعالء)ء(اهلمزة)ن(النون

 - وهلان -غضبان -سكران

  حريان

:3وجهأ ة يف هذا االنقالب علىعلّ الو  

حيث  ،زائدتني معا "فعالن"خر آن يف ، وأواحد "فعالء "و"فعالن"الوزن يف احلركة والسكون يف  -

 .كذالك   "فعالء "أنساكنة كما  ألفا ممنه األوىل

 "افعل "على غري بنائه هو "فعالء"فعلى ومذكر و على غري بنائه ه "فعالء"مؤنث  -

.2/105،جابن جين ،سّر صناعة اإلعراب 1

.2/107،جاملرجع نفسه :ينظر  2

.وما بعدها 2/107،جاملرجع نفسه : ينظر 
3
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 "قمن"وحن "فعلن"نون تكون يف " فعالن"مهزة،وهي عالمة تأنيث،كما أّن آخر " فعالء"آخر  -

 ة علّ ،وهي امالتقارب والتشابه احلاصل يوحي بأصلية كل واحد منهفهذا ،عالمة تأنيث  "عدنق"و

،"ň¦ǂđ"و" صنعاين" اإلضافة ارادو ملا أ" راءđ"و" صنعاء :"قالوا م¦Ĕ¢�̈ǄǸŮ¦�ǺǷ�¾ƾƥ�ÀȂǼǳ أنتثبت 

 "يخبار و خرباء "و "يفصالو صلفاء "وكذلك  ،"فعالء"بدل من مهزة  "فعالن فعلى"وهي من باب 

ن النون داخلة املوضع للهمزة وأ أنعلى يدل ،  1للهمزة وأن النون داخلة فيهيدل على أن املوضع 

  ؟لذلك غوّ املسوما ؟،مهزة فعالء نونا أبدلتمل :يتاآلنطرح التساؤل  أنبنا  وأحرى  ،2فيه

يف اليت للزيادة  فإمنا"النعِ فَ "و"النعْ فِ "�ƨđƢǌǷ اأم األوىلة فعالء هي العلّ ـــــ ǳ�ÀȐǠǧ�ƨđƢǌǷ إن    

كان  ما ماđƢƥ  أنأي  ،"فعالن"فحمال يف البدل على،" النعِ فَ "اليت يف للزيادة  اǸȀƬđƢǌǷÂ أواخرها

 وأ،وهذه علة العلة  ،"فعلى"له وليس ،"فعالن"على وأ،" فعالن" على وزن وليس،ونون  ألف خرهآ

.3ةوتتميم العلّ تفسري و شرح 

ج منهوهذا  ،4تكون هنا علة وعلة العلة وعلة علة العلة أنبكر  وأب هرتب ماكان جيب على     

حىت ينتهي  دعنا نصطلح عليه طريقة احملاورةو أ ،5اجلواب بسؤال واتبعه ابن جين حني يستطرد ويتل

  .الصويت فكره إليهفيما انتهى  الكالم العريب نطوقمالعلة الواردة يف  أوجهتميم كل ت إىل

.2/109،جابن جين ،سّر صناعة اإلعراب :طالع  1

.2/109،جاملرجع نفسه :طالع  2

.1/160ابن جين ، اخلصائص،ج: طالع  3

..املرجع نفسه : طالع  4

.56حممد حسني علي الصغري،الصوت اللغوي يف القرآن،دار املؤرخ العريب،د ط،د ت،ص:ينظر  5
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نقلها زيد  أليبوهذه حكاية ،"إنسان"مجع  ¢ƢĔ" أناسية"ذلك على لفظة  إسقاطمثال  حاولنا وفل   

  ؟فما القول يف هذه الياء واهلاء،ابن جين 

بدل من ياء "أناسية"ن اهلاء يف وأ"أناسيّ "الثانية يف  ءلياهي ا"أناسية"الياء يف  أنفاجلواب     

هي بدل من ياء  إمنا "زنادقة "اهلاء يفن وأ" قزناد ي"وزن ب أناسي أنترى  الأ:،فيقول  األوىل"أناسي"

حيث  ،"جحاجيح" أصله إمنا "جحجاح" إىلض منها هاء قياسا وعوّ ،احملذوفة للتخفيف "قيزناد"

.1مبنزلة القاف  اآلخرةالياء و ،قزناد يمبنزلة ياء  أناسييف  األوىل الياء

وملا كانت ،ة انقالب اهلمزة نونا يف فعالن نّ تبيني مئ إىلالتساؤل الداعي  أصل إىلبالعودة     

 "أخوك"وعلما له يف حن واأللف ووكانت كل من الوا، "يقومون"و "يقومان"وللرفع يف حنعلما النون 

كل واحدة   إىلقلبت وكانت اهلمزة قد  ،وملا ضارعت النون حروف اللني هذه املضارعة ،" الزيدان "و

االتساع  و التصرف  أنأي  ،2النون واحلرف الذي ضارعهن وه إىل أيضاقلبوها و والياء والوا األلفمن 

     .روف اللنياللني الذي يف حو الغنة اليت يف النون  هتلّ عكانت 

:حرف الهاء إبدال

 هاوهذا بيان تفصيل ،والتاء ووالياء والوا واأللفاهلمزة :وهي أحرفتبدل اهلاء من مخسة     

:3يتاآلباجلدول 

.2/109ابن جين ،سّر صناعة اإلعراب،ج:ينظر  1

.املرجع نفسه:ينظر 2

.215اىل2/203،جاملرجع نفسه :ينظر 
3
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  رفـــالح

)هـــ(الهاء

  لــــه مع التمثيـــــروف إبدالـــــح                   

  التاء  الواو  الياء   األلفزائدة الهمزةأصل  الهمزة

هّياك-إيّاك

  هن -إن

هلّنك-ألّنك

  طه -طأ

  آت -هات

-أرقت

  هرقت

 -أنرت

  هنرت

 -أرحت

  هرحت

  هزيد -أزيد

هنا-هنه

  فما-فمه

  أنه -أنا

-هذي

  هذه

-ذي

  ذا

-هنة

  هنيهة

هناه

  هنوك

جوزه-جوزة

  محزه-محزة

-األخوات

  األخواه

  التابوه-التابوت

:مع مكونات الجدول

 أعالمهوابن جين واحد من  ،ربطنا معطيات اجلدول مبعطيات الدرس الصويت القدمي ول    

الواردة يف الدرس  اēȐȈưوحاولنا مقارنة هذه املعطيات مب ،هسيبويو سابقيه كاخلليل  باإلضافة إىل

من يذكر  تمسع:قال) ه299ت (رواية ابن كيسان رتني بدليل دنا توافقا بني النظاحلديث لوجيت الصو 

تكون يف  ال ƢĔȋ باأللفال و  يلحقها النقص والتغيري واحلذف، ألنهباهلمزة  يبدأه مل نّ إليل عن اخل

صوت  مهموسة خفية ال ƢĔȋاء ، وال باهلمبدلةو أزائدة  كانت  إال فعلوال ابتداء كلمة ال يف اسم 

.1هلا

، )ا(عندهم جزأين من احلروف مها رمسا األلف واهلمزة اسم يتناول من النّص أننستشف     

تحركة واأللف الساكنة هي املدة وامل متحركة، واأللف إما ساكنة أ:اا قالو ذة واهلمزة هلدَّ أي الـــَمـــ،)ء(

  وما بعدها 40ص الصوت اللغوي يف القرآن،حممد حسن علي الصغري،:ينظر 1

.
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«�¦�ǲǯ�Ŀ�Àǂưǰȇ�ǺĔƘǧ�ƨƯȐưǳ":فيهن هقال سيبوية،ومن جهة أخرى من جه مزة هذاهي اهل ǂƷȋ¦�ƢǷƘǧ

جرين جمرى أخوات وتقاربن هذا التقارب أ ا كنّ فلم،...من بعضهنو أ موضع وال خيلوا منهن حرف،

 احلروف"ألن ،قريبة منهن خمرجا ¢ƢĔ هياهلاء منهن  إبدالففي هذا دليل يكشف عن علة  ،1واحد

.2إليها اهلمزة  اا مساها اخلليل مضافكماجلوف   وأ )والياءالواو،األلف (هي حروف املد اهلوائية 

 إرسال إالهي  ولكن اهلاء ما ،اهلاء تليها أن إىل أيضاوقد فطن اخلليل  احلروف خمرجا، أعمقواهلمزة 

.3خلارج احللق ءاهلوا

 مذهب جياري بذلكو اليت ذكرها ابن جين ، اإلبدال أوجه مبقبوليةي صرحية توح اتإشار فهذه     

�ǺǷ�Ƣđǂǫ أما،4حروف العربية  أصلواهلاء يف  واأللفمع اهلمزة  اإلدغامها يف باب عدّ  الذيسيبويه 

 ا يف مثلمالتاء منهالياء اليت أبدلت و  وها للواتارعت من مضمتأ وعلى ما يبد والتاء فه

  .الفتعتاء اال يفبنا  كما مرّ   "إيتعدو "إوتعد"

كون   إىلعائدا  فاألمر ،وإال ،خراآ متأت من وقوع التاء وه إمنابني اهلاء والتاء  اإلبدالا أمّ 

وبني  ،وعالقتهما باأللف ،والياء من جهة ومباشر نظرا لوجود العالقة االنتقالية بني الواالقرب غري 

صوت اهلاء صوت يف كون : 5ذكره عبد القادر عبد اجلليل اهلاء واأللف من جهة أخرى بدليل ما

.4/461سيبويه،الكتاب،ج 1

.1/03اخلليل بن أمحد الفر اهدي،العني،ج:ينظر  2

.املرجع نفسه:ينظر  3

.4/572سيبويه، الكتاب،ج:ينظر  4

.89عبد القادر عبد اجلليل ،علم الصرف الصويت،م ذ ،ص:ينظر  5
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حيدث نتيجة   ألنهفالصامت  ،الصائتو مع فيه صفتا الصامت تجت قحتكاكي مهموس مرقحنجري ا

�ȆƟ¦ȂŮ¦�ÃǂĐ¦�ƢȀȈǧ�ǪȈǔȇ�ƨǘǬǻ�Ŀ��½ƢǰƬƷ¦ صفته  أما من فصيلة الصوائت،عدّ ولوال هذه الفضيلة ل

وهذه حالة متاثل  ،هوجتاويفاعرتاضا يف الفم  ىتلق احلنجرة حيث العرب اهلواء علل هلا بكمية الصائتية ي

.1الصوائت إنتاج

وبالعودة إىل األمثلة الواردة يف اجلدول حري بنا أن نظهر أوجه التعليل الصويت هلذه األمثلة     

  .اإلطالةو جتنبا لإلسهاب  من كل عينة واحدا على أن خنتار مثاال

  :زةـــــــــــــن الهمـــــــاء مـــــــدال الهـــــــــــإب

 فاهلاء،2توحة وهي مف،اهلاء منها  وإبدالبفتح اهلمزة  "اكيّ هَ :" أيضااك،ويقال ،هيّ اكإيّ يف :اقالو 

 إبدالعلة  لكن ما، أختهافكل واحدة تبدل من منها ، هنا بدل من اهلمزة واهلمزة أيضا تبدل ها

احلروف خمرجا يف مقابل اهلاء الذي  دبعأ و،وه واهلمزة صوت جمهور قوي اختناقي حلقي ؟اهلمزة هاء

يف كون انقالب اهلاء  و،واجلواب على ذلك يبداخلفاءو من الضعف  مهتوت فيهمهموس  حرف  وه

وهذا  ،آت        هات  ،واهللا أما      واهللا مها ،هيا     أيا :من كالم العرب يف حنو لّ مهزة يف ما ق

هذا  ،"هرحتها"الدابة أرحت" "رقته""أرقت":كانت فيه زائدة فنحووأما ما   ،أصليةفيما فيه اهلمزة 

.التبعية  من تدل على الضعف ملا يف معناها فإمنا،على شيء الزيادة  تدلّ  وإن ،3ذا الذيأ الذي

.90-89،صعبد القادر عبد اجلليل ،علم الصرف الصويت،م ذ :ينظر  1

.2/203ابن جين،سّر صناعة اإلعراب ج 2

.املرجع نفسه   3
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:فـــــــــــــــــاأللن ـــــــــــــاء مـــــــــــــــاله دالــــــــــــــإب

أي  ،زجرا "فمه "،وجيوز أن تكون؟فما قدريتو أ ؟،صنع¢�ƢǸǧ�Ƣđ�®¦ǂȇ�Ǿǻ¢" فمه" :نقول يف    

بدل من "نهأ"يفتكون اهلاء  أنفالوجه  ،"نهأ"و"أنا":يف قوهلم  أما،1اباكفف عين فلست أهال للعت

تكون اهلاء ملحقة  أنكما جيوز ،،واهلاء قليلة"أنا"وه إمنايف االستعمال  األكثرن أل" أنا"يف  األلف

،)كتابيه(:يف قوله تعاىل كما أصلا ممنه ةكل واحد  أن أي ،2األلف أحلقتلتبيني احلركة ،كما 

.3)حسابيه(

بدل من ياء "هذه"حيث اهلاء يف ،هذه هند -قوهلم يف هذي هند:اء ــــــــــــاء من اليـــــــــــــــاله دالـــــإب

:ومن لفظه يقول الناظم ،"ذا "تأنيثهي  إمنا"ذي"ونقول  ،4"هذي"

َتِصرْ .ِلُمْفَرٍد ُمذَكٍَّر أِشرْ )َذا(ـــــبِ  5ِبِذي َوِذْه ِتي تَا َعَلى األُنـَْثى اقـْ

ن التذكري أل، أصلفكذلك هي يف املؤنث بدل غري ، أصالللهاء يف املذكر  جند ال أنناحيث       

فليست اهلاء هاهنا حىت وان استفيد منها مبنزلة اهلاء "هذه" :قلنا إذا نناأالتأنيث فرع بدليل و  أصل

طلحة زائدة  وأيف محزة  اهلاء اليتن أل،"بيضة"أو،"جوزه"أو"طلحة"أو"محزة"يف قولنا  خراآاملوجودة 

.2/203ابن جين،سّر صناعة اإلعراب ج :ينظر  1

.2/207،جاملرجع نفسه :ينظر  2

20-19املفردتان مأخوذتان من سورة احلاقة ،اآليتان و األصل كتايب،واهلاء لبيان احلركة،واألمر نفسه بالنسبة حلسابيه ، 3

.2/209سّر صناعة اإلعراب ،ج،ابن جين:ينظر  4

.17م،ص2009الصرف،دار اإلمام مالك،باب الوادي،اجلزائر،طبعة مصححة وو حممد بن عبد اهللا بن مالك األندلسي،ألفية بن مالك يف النح 5
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 أن،والعلة يف ذلك 1عني الفعل اليت هي "هذي"بل هي بدل من ياء ، ليست زائدة"هذه"واهلاء يف 

حركتها يف  أنالوقف غري و  ،ثابتة يف الوصل"هذه"واهلاء يف ،ثابتتان يف الوصل  "جوزة"و"طلحة"تاء 

Ƣđ�ƪ �اسم غري متمكن فشبّ ¢ƢĔمن قبل  تهاأحلّ  إمناالكسرة و وقد ترتك ساكنة ، سراالوصل ك Ȁ

،القياس أصلنها يف الوصل وجيريها على ومن العرب من يسكّ ،"ت بهمرر :قولنا ويف حن اإلضمار

لكراهية التقاء "عاقلة املرأة هِ هذِ "ومن كسرها حن دّ لقيها ساكن مل يكن ب إذانه أ إال"ندهِ هْ هذِ ":فيقول 

هي بدل من الياء يف  إمنا"زنادقة"هاءحرف تعويضي فمثال يف  واملبدل ه وقد يكون،2الساكنني 

عّوض هذه احلالة  فإلسعاف،"وزن"من "زنة"و"وعد"من"عدة" إىلكذلك بالنسبة   واألمر،"قيزناد"

بذلك يريدون  افليسو " :ابن جين بقوله أشار إليها  لعلة )الياءو  والوا(قاليني بالتاء عن الصوتني االنت

ون أن اهلاء ملا طال الكالم إمنا يعنو ، الياءو  وعن الوا "باع"و "قام"إبداهلم األلف يف  البدل على حدّ 

đامرأةحضر القاضي اليوم "والفاعل يف حنو كالعوض كما صار طول الكالم بني الفعل  ا صارت 

ويستدعي  ،يف حالة غموض اجلانب التصريفي إليهوهذا وجه تعليلي يلجأ  ،3"حضرت"عوضا عن "

 غاتمسوّ من  مسوغ إىل إشارةويف هذا ،عن استقراء الكالم الوارد على الصيغة نفسها  دراية تنمّ 

املوسيقى واحلسّ و من منطلق الذوق " هكذا مسعت عن العرب"التعليل الصويت القائل حبجة 

.اخلصب،وكذا اخليال املرهف

2/209سّر صناعة اإلعراب ،ج،ابن جين :ينظر  1

.املرجع  نفسه :ينظر  2

.2/213جاملرجع نفسه، :ينظر  3
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  :واوـــــــــــــــن الــــــــــاء مــــــــــــاله دالـــــــــــإب

  "البيتالواردة يف "هناه":من حرف واحد يف قولنا  أبدلتهاالعرب  أن إىليشري ابن جين     

1َوْيَحَك أْلَحْقَت َشّراً ِبَشرْ هـ     . َوَقْد رَابَِني قـَْوُلَها يَا َهَنا

 :فقالوا"و هنا"وكان أصله ،" تواهنو "هنوك"يف  ودلت من الواأباهلاء  أن "هناه"الشاهد يف و     

 ألفالواقعة بعد  والواقلبة عن املن األلفدل من هي ب إمنا"هناه"اهلاء يف  إن:قال قائل  وول ،"هناه"

حيث ملا التقت ،"اطاع"مث صار  "عطاو""عطاء" أصل إىلقياسا  "اهنا"مث صار "هناو" أصله إذ"هناه"

.2 "اعطا"الثانية مهزة يف  األلفهاء كما قلبت  اآلخرةفقلبت ،كره اجتماع ساكنني   ألفان

واجلواب على ؟  أحواهلا أولهاء يف  وملاذا مل تقلب الوانتساءل  نبعد هذا كّله أحّق لنا

والوجه  ،واحلال هاهنا كذلك ،زائدة ألفتكون متطرفة بعد  أن ألفا وه من شروط قلب الوانّ أ ذلك 

خمارج احلروف حني  يف باباحلسن  أيبوهذا مذهب ،والوا إىلقرب منها أ ألف إىلاهلاء  أنالثاين 

أن األلف مىت  أفسده ابن جين حبجة وهذا رأي،بلها وال بعدها األلف ال قأي اهلاء مع ،ها دّ ع

كانت اهلاء معها كما يزعم  وول،لب مهزة ، فتقاألسفل إىلقرب احلروف منها حتركت اعتمدت على أ

.3هاءلقلبت 

. القيس المرئالبيت و  .2/213ج ،سّر صناعة اإلعراب،ابن جين 1

.214-2/213،جاملرجع نفسه:ينظر  2

.1/60،جنفسه :طالع  3
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ƢǷ�Äƾđ اهلاء خفية  اعترباخلليل  أنك ذا والوا إىلمنها  األلف إىلقرب اهلاء أ أن سبق يظهر

وهذه  ،النفس إىلقرب ،فصارت أصوت مهتوت ملا فيه من اخلفاء والضعف  أيضاوهي ،صوت هلا  ال

،1على حّد زعم سيبويه وابن جين وألني وأوسع أخفى األلفحيث  ،األلف اإياهشاركتها  صفة

الندبة  ألفبعد  كما تلحق  لفاأل فاءالوقف خليف  أحلقت إمنا "هناه"اهلاء من  أنذلك  إىليضاف 

يسمى بقانون  وهذه الوظيفة حتقق ما ،فحركت األصليةهت باهلاء مث شبّ ومن ،"هواز يدا"يف حنو

اً يدواز "فحني نقول  ،وقد تنتفي هذه الوظيفة يف حالة استمرار الرتكيب اللغوي ،اختزال اجلهد الصويت

ائت بعد الصّ ) اهلمز النربي(إلمكانية تعويضية بــــ "هيداواز "صوت اهلاء من  أبعدناƜǧ��ƾǫ�¦ǀđ�ƢǼǻ أغثين

،متعب)األلف(فكأن اندفاع اهلواء من خالل الصائت الطويل  ،"يداهواز "وباملقارنة يف ،2الطويل

   .ويدفع املؤدي إىل البحث عن اسرتاحة جيدها يف اهلاء

:اءــــــــن التــــاء مــــــاله دالـــــــــــإب

قطرب عن  زعمو ،"محزه""محزة"ويف،"جوزه"ويف الوقف ،"جوزة"لك يف قولنا يف الوصل وذ    

.3؟البناهو كيف البنون ؟يف كيف البنون والبنات :يقولون  ¢ǶĔ "ءطي"

 إىلوقرب اهلاء ،والياء  ومتأت من قرب اهلاء من الوا وه إمنااهلاء من التاء  إبدال أن ويبدف    

.فشاذّ "التابوه" "التابوت" :قوهلم يف أما،خواه األو  اإلخوة :أيضا اوقالو ،والوا إىلقرب منه أ األلف

.2/214ج ،سّر صناعة اإلعراب،ابن جين :طالع  1

.81عبد القادر عبد اجلليل ،علم الصرف الصويت،ص: طالع  2

..2/215سّر صناعة اإلعراب،ج،ابن جين:طالع  3
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احلروف العشرة اليت تسمى  إحدىواهلاء ،1الباب املعروف وفهزيادة التاء يف الكالم العريب  أما    

 :فنقول ،نزلتنياملنزلة بني امل وه آخروحيتمل للهاء باب  ،حروف النقص حروف الزيادة ال

 وأما،"مرحباه يا"ساكنة  ¢ƢĔن الوقف يؤذن ، وال الوصل ألواهلاء ثابتة ليس على حد الوقف،"مرحباه"

أي  ،يف الوصل متحركة منزلة بني بني إذا��ƢēƢƦưǧ"حبمار ناجيةمرحبًا  يا" أصالالوصل فيؤذن  حبذفها 

.اعتزال ابن جّين تؤذن باملنزلتني نزلة بني املورمبا  ،2بني املنزلتني 

.2/218،جسّر صناعة اإلعراب،ابن جين :طالع 1

.2/242،جاملرجع نفسه :طالع  2
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  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاققـــاالشت -ثانيـــــــــــا

االشتقاق بدل  إىلحىت نالمس املستوى الداليل ارتأينا أن نصري حديث هذا املبحث 

خر قد آمث من جانب  ،ر يف أغلب الكتب الصوتية إن مل نقل جلهاو ألن هذا األخري مكر  ،اإلدغام

من ذلك أن تقع فاء و "جين  ابنيدلل عليه قول  ،1جزء مهم ورد يف باب اإلدغام الصغري إىلأشرنا 

 إىليضاف  ،هذا تقريب من غري إدغامو  ،2" طاءظاءًا فتقلب هلا تاؤه و أ طاءو ضادًا أو افتعل صادًا أ

مفهوم االشتقاق الذي يعترب  إىل اإلشارةمن خالل  إاليتضح  اللغوي ال لااإلبدمفهوم  أنذلك 

أوجه العلة الصوتية يف باب االشتقاق نستوضح عالقة  إىلقبل التطرق و  ،3اللغوي جزء منه  اإلبدال

  .ة خاصة باملدونتني املقصودتني بالدراسة فأوالصوت بص األصواتعلم 

:اإلعرابسر صناعة و الصوت 

له تعلق مباشر بعلم األصوات فابن جين نفسه يقرّ  خفي أن كتاب سر صناعة اإلعراب غري

مشاركة هذا  إىلإشارته الذكية  وتبدو ،4"أن أضع كتابًا يشتمل على مجيع أحكام احلروف :"لفيقو 

 املتالزماتعدم تغييب أي فن من هذه و  ،املوسيقى مما يستوجب عناية خاصةو العلم فين النغم 

النغمة إمنا ارتباطها و  ،ألن التنغيم قضية تطريزية مهمة) النغم ،املوسيقى  ،علم األصوات( الثالث 

مشاركة و احلروف له تعلق و أعين علم األصوات :ً  التنافر بدليل قولهو وثيق بالتأليف يف حالييه االتفاق 

.92/ 1ج ،اخلصائص  ،ابن جين  :ينظر  1

2  .  1/93ج املرجع نفسه ،

37ص  ،اإلعالل يف ألفاظ القرآن و خالد حسني مصلح اإلبدال  :ينظر  3

4 .1/15ج ،اإلعرابسر صناعة : ابن جين  
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تعلق هذا و ضح من خالل هذا أساس الوضع او ف 1" النغم و ملا فيه من متعة األصوات  ،للموسيقى

. "سر صناعة اإلعراب"القبيل من هذا العلم بكتاب 

:سبب بناء الكتاب و الخصائص 

مقام  وإمنا هو  ،هذا الكتاب ليس مبنيًا على حديث وجوه اإلعرابنّ إف:" يقول ابن جين 

مسامهة ذوي  إىل�Śǌȇ�¦ǀđ وهو  ،2"إالم حني و كيف بدئ و ،القول على أوائل أصول هذا الكالم

ي أنه خياطب  ،أمستودعه  إىلاملتأدبني و الكتاب و النحاة و  ،املتفلسفنيو الفقهاء و النظر من املتكلمني 

 نيلذالفكره الصويت و منهج ابن جين التعليلي  إىلهذا حييل و  ،يأنس بهو كل إنسان منهم مبا يعتاده 

تنقيباً عن كل النوادر املتعلقة و  ،يذكر اخلصائص إملاماً بكل اجلوانبو  ،يعني املميزاتو  ،الفروق انيبحث

�ǽǀđالتماسه و االستحسان علة استخدمها ابن جين يف تأويله لظواهر اللغة  أنذاك  ،3األبواب

فكان االستحسان ضرب من القياس  ،4تصرف و سم به اللغة من اتساع للحكمة الكامنة خلف ما تتّ 

غ من دون علة قوية تسوّ و  ،صيغ على غري قياس اخلفي استساغه الفصحاء الحتواء اللغة على

  .استعماهلا 

�ƢĔ¢�ǂǰǨǳ¦�ȄǴǟ�ƨǤǴǳ¦�©¦ŚƯƘƫ�±ǂƥ¢�ǺǷ�Ʈ التجربة مع الفكر مبثابة احلديث مع النفس نّ إ ȈƷ�

سؤال  إىلكل جواب  خالل حتويل منتقويه وتغنيه ،وأسلوب احملاورة الذي كان يستعني به ابن جين 

.جديد األمر الذي مّهد لتأسيس نظرية عقلية بركيزتني أساسيتني مها التدبر والتمعن

.1/22ج ،اإلعرابسر صناعة : ابن جين   1

.1/70ج  ،اخلصائص  ،ابن جين   2

3 .57ص ،الصوت اللغوي يف القرآن  ،الصغري  يحممد حسني عل: ينظر  

66ص،م 2007 ،املغرب د ط  ،أفريقيا الشرق ،دراسة يف أسس التفكري البالغي العريب منوذج ابن جين  ،األصول و البالغة ،حممد مشبال : ينظر   4
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:أبوابه الصوتيةو ص الخصائ

أخرى تبني  وجوه العلة و أخرى حنوية و بني أبواب صوتية  ومرتاوحاجاء كتاب اخلصائص مبوباً 

متييزها إال لفصل منهجي حاهلا حال و أن هذه األبواب ال ميكن فصلها كلياً  إليه اإلشارةالذي جتدر و 

حتريراً لأللفاظ و أن من وراء العلل حتصيناً للمعاين  حيث يظهر ،املستويات اللسانية تتكامل فيما بينها 

أن ابن  ولو  ،القياس حىت ال ينتقض الكالم أوله بآخره  إىلتشجيعًا على مزاولة األغراض استنادًا و 

مل يرد به السماع  و ما حيتمله القياس و : "إن مل يرد به السماع بدليل قوله و القياس حىت  إىلجين أميل 

  .علله و االشتقاق  إىلنصري حديث املبحث   فيما يليو  ،القراءات إىلرحية يف إشارة ص 1"كثري 

: ه ــــــــــــــــــــــأنواعو اق ـــــــــــــوم االشتقـــــــــــمفه

 كان-رمحه اهللا - هذا موضع مل يسمعه أحد من أصحابنا غري أن أبا علي: "قال ابن جين 

.2" األصغرمع إعواز االشتقاق  إليهخيلد و  ،يستعني به

نوع رابع  إضافةميكن و ، األكرب  ،الكبري ، الصغري  :االشتقاقعرفت العربية ثالثة أنواع من 

،حيث هذا األخري ليس بكبري شأن يف العربية،   النحت يف اللغة وأ، 3اصطلح على تسميته بالكّبار

.مطّردة حتكمه صرفية  حنوية أو ألنه ال حييل إىل ضوابط صوتية أو

.338/ 1ج  ،اخلصائص: ابن جين    1

  .2/88ج ، املرجع نفسه 2
  88/ 2ج  ،اخلصائص ،ابن جين : ينظر و .37ص ،يف ألفاظ القرآن  اإلعاللو   اإلبدال ،خالد حسني مصلح: نظر ي 3
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يعمل مبقتضى قوانني مستكّنة يف أذهان إّن التطور النحوي الصويت ال جيري عشوائيا ،فهو

.اجلماعة

:رـــــــــــــــــــــغياق الصّ ــــــــــــــــــــــاالشتق

،أخذ صيغة من أخرى تكتسب فيه اللفظة معىن جديدًا متفرعًا عن القدمي األصيل ووه    

.1ك تأخذ منه معىن السالمة يف تصرفه نّ إف) م ل  س(كرتكيب  

:رــــــــــــــــــــــــــاق الكبيـــــــــــــــــــــــــــــــاالشتق

إن و ،على تقاليبه الستة معىن واحدًا  و أن تأخذ أصال من األصول الثالثية فتعقد عليه  وه

هذا النوع يصطلح عليه ابن جين و ، 2 إليهالتأويل و تباعد شيء من ذلك عنه رّد بلطف الصنعة 

ج  ( ) بكر ،برك،كرب  ،كرب  ،ربك ،يتألف منها ركب) ب  ر ك( : 3من أمثلته و  ،االشتقاق األكرب

) وس  ق( منها أيضاً و الشدة ، و وهي أين وقعت للقوة  ،ربج،رجب ،برج ،جبر ،جرب ،جرب) ر  ب

،4التكلف و قد أنكر بعضهم هذا االشتقاق ملا فيه من التعسف و  ،االجتماعو القوة  إىلمجيع ذلك و 

عي أن هذا مستمر يف مجيع ال ندّ  ااعلم أنو : "عاء بقوله على هذا االدّ غري أن ابن جين نفسه ردّ 

ألنه مذهب عويصي ملا فيه من حاجة  ،5"عي لالشتقاق األصغر أنه يف مجيع اللغة كما ال ندّ و ،اللغة 

 .التعليلو سرتواح حسن الصنعة باال إىل

.88/ 2ج  ،اخلصائص ،ابن جين : ينظر  1
.املرجع نفسه: ينظر  2  
  ..2/89ج ،املرجع نفسه : ينظر  3
  .38ص  ،يف ألفاظ القرآن اإلعاللو  اإلبدال ،خاجل حسني مصلح : ينظر 4
  .2/91ج ، املرجع السابق  5
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ال نتجاوز احلديث عن  أنالنحت يف اللغة العربية على  إىلننتقل  األكربمن حديث االشتقاق و     

ǀǿ�ƢǼưƸƦǷ�Ʈ¦نّ أل ،)اللغوي  بدالاإل( االشتقاق األكرب  ȇƾƷ�Ƣđ�ǶƬŵ�ƨǸȀǷ�ƨǘŰ�ǾǼǷ�ǲǠƴǼǇ�ƢǼ.

أنه يشتق   واألخرى ه األنواعوالفرق بينه وبني  هذا املصطلح يوحي بتوليد شيء من شيء،:النحت 

ال (من عبد مشس ،وحوقلة من :شمي بع: أكثر بضرب من االختصار كقولنا وأ كلمتني  منكلمة 

تكون معنوية فقط ،فكما  أنمن  مّ عوعليه فالقيم اخلالفية أ،1ل ح وهلّ وسبّ ،) باهللا إالحول وال قوة 

لنا يف  ووالذي يبد ،2نالحظ القيم اخلالفية بني املعىن واملعىن نالحظها كذلك بني املبىن واملبىن 

حيث النحت تقليل من  ،زيادة يف املعىن إىلالنحت أنه عكس مسلمة كل زيادة يف املبىن تؤدي 

ورمبا هلذا مل يلق ،أن النحت لفظ باملعىن والعالمة لفظ فك ،املبىن يتحقق بالعالمة أنحجم املبىن ذاك 

  .القليل  إالعناية ومل خيلق منه 

من ذي قبل  إليهوأشرنا  أردناهالذي  اإلبداللكن هذا ،اللغوي  اإلبدالويراد به : االشتقاق األكبر

ثالثة أقسام  اإلبدالألن  اإلدناء و بالتقريب أّين جما اصطلح عليه ابن  أو ،إدغاممن غري  إبدال وه

 إبدال ووما عدا هذا فه ،3 إدغاميف ستة أحرف ،والثالث لغري  ووالثاين نادر وه ،إلدغاملشائع 

  .ضروري

،ّين جحني تتبعنا مظاهر االشتقاق من خالل اخلصائص البن  إليه اإلشارةوالذي جتدر 

  :ي ـــــــــــــــــوجدنا اآلت

47ص ،يف ألفاظ القرآن اإلعاللو  اإلبدال،خالد حسني مصلح : ينظر 1

201ص ،مبناها  و اللغة العربية معناها  ،متام حسان  2

ما بعدها و  166ص ،شذا العرف يف فن الصرف  ،أمحد احلمالوي:ينظر  3
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 )الصغــــــــــري(رتتيب الاشتقاق باحملافظة على -

 )أكرب وكبري أ(اشتقاق باختالف التقاليب الستة -

 )حنت(أكثر  واشتقاق كلمة من كلمتني أ-

 )لغوي إبدال(اشتقاق أكرب -

  األصولاشتقاق باستعمال املعاين على اختالف -

.اشتقاق ضمن دائرة املواقع التقابليةــــــ        

تركيب وتوليد قدرا من  إمكانيةألن  ، مكروربّني  األوىل احلديث عن االشتقاقات األربعةو        

سع وهذا وجه تغذى به اللغة ويتّ ،صوت مكان صوت  نه أن ينتج حني حيلّ أالرتاكيب اللغوية من ش

.1قاموسها

بع هذه األنواع من االشتقاقات نسلم بأن ديناميكية الظاهرة الصوتية هي ايتضح أننا حني نت

االشتقاق كمفهوم أن تتفاوت فيه درجات الداللة مثل  وليس حدّ التقليبات،اليت تساعد على هذه 

تتبادل فهذه العملية تقع ضمن دائرة املواقع املتقابلة،" خضم"مقابل " قضم"و ،"قصم"مقابل " قسم"

فمن خالل هذه الوظائف االشتقاقية اليت ،2املوقعيات ويسميها بعضهم باملنزلة املرنة  األصواتفيها 

.والداللة  ويتكامل فيها الصرف مع الصوت ،وحىت النح

1 34ص ،النحوي األصواتعلم  ية،استيتمسري شريف : ينظر  

2  . املرجع نفسه: ينظر  
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نستثمر التعليل الصويت البن جين يف تبيني وجود هذا االرتباط وذلك من خالل بابني  أوردمها 

مساس األلفاظ إباب يف "و 1 "لتصاقب املعاين  األلفاظباب يف تصاقب  " :ومها،يف خصائصه 

.هذه اللغة الشريفة   إعظام إىل و تدعوما أكثر املواضيع اليت،2"أشباه املعاين

وجاء على ،3وأكثر كالم العرب عليه وإن كان غفال مسهوا عنه : تصاقب األلفاظ لتصاقب المعاني

  .عدة أضرب 

اول على أن نشفع كل جدول يف جد ألضرباارتأينا أن نورد هذه :  اقتراب األصلين الثالثين-1

.4ونركز كما ذكرنا سالفا حول الداللة ،التعليليظهر من خالله منهج ابن جين نبتعليق 

 اللفظة مقاربتها تعليل االشتقاق

ءراوالياءزيادة ال ضيطار ضياط

مهزة و الواإبدال ألوقة  ولوقة

وقلب مكان الدالاإلدغامفك  درخود رخودّ 

الياء مهزةإبدال لنجوحأ ينجوح

  ويوهم ومع رخ يتداخلا نههاف ،5"وهي تعين اللني والنعومة  "ةخودّ الرّ "أخذنا لفظة  ومثال ل

 )رخودة(و) ر خ و(من  وألن رخ  ،6يف احلقيقة من أصل غريه  وأن كل واحد من أصل صاحبه ،وه

.2/95ج،اخلصائص ،ينظر ابن جين   1

.2/100ج ،املرجع نفسه : ينظر   2

.2/95ج ،املرجع نفسه :ينظر  3

.2/96ج ،املرجع نفسه : ينظر   4

5 .365ص  ،القاموس احمليط أبادي،الفريوز : ظرين 

.اخلماسية و الرباعية و باب تداخل األصول الثالثية , 2/31ج  ،اخلصائص ،ابن جين  :رينظ  6
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لكن المامها ،متفقتان ) ودّ خْ رِ (و )رخو(حيث يظهر أن الفاء والعني من ،" لعوَ فِ "على وزن  وزائدة وه

ّين ثاملت خودّ يني ،ألن الرخو الضعف ، والرّ تني مع متاس املعنلفظأوجه ازدحام الفهذا وجه من ،خمتلفان 

.1 داللة على الضعف ّين ثتوال

واملعىن  حيث يظهر تشابه احلروف،وضيطار  اطضيّ رجل :من قوهلم   وضيطار اطأيضا ضيّ و 

:2له ثالث احتماالت نّ إ: طاقال يف ضيّ فالصريف  نمليزابا لذلك مع ذلك واحد ، وقد علل ابن جين

  .اط يّ ط ور اال وقياسه خيّ على وزن فعّ -1

  .غيداقو يتام خعلى وزن فيعال وقياسه  – 2

غ يدلنا سوّ ماللفظ حيتمله واللغة متنعه وهذا  إمناصفة  يأتعال مل و وف ،ال وقياسه كورابعفو  – 3

  .على قوة السماع وغلبته القياس

:الخماسيو الثالثي والرباعي  األصليناقتراب  -ـ2

  قاقـــــتعليل االشت  هاـــــــــمقاربت  ظةـــــــاللف

زيادة الراء فصار  الثالثي رباعيدمثردمث

زيادة الراء فصار  الثالثي رباعيتسبطرسبط

اهلمزة وختفيفهاإبدالالللؤلؤ

�ƢĔƢǰǷ�Ƥإبدالىطر غْ ضِ ىغطبْ ضِ  ǴǫÂ� ¦°� ƢƦǳ¦

.2/31ج  ،اخلصائص ،ابن جين  :ينظر  1

.2/32ج ،املرجع نفسه  2
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قد ف،1وذكر احلديث ،التدميث التلينيو  ،ث املكان سهل والندمِ  :فيقال،"دمث"أخذنا مثال  وفل

ونرى ها هنا أنه رغم زيادة الراء ال  ،زيادة يف املعىن إىلكل زيادة يف املبىن تؤدي   إنّ قيل  أنو سبق 

إذا كان التجنيس عندهم أن يتفق إنّه   :قولحييلنا إىل  األمروهذا ،املعىن ظل مستقرا  أن إال إبداهلا

إن اختلف اللفظان و واحد حىت  لّ ظاملعىن ي نأ وهذا ينتج عنه ،2يتقارب املعنيان وخيتلف أو ان اللفظ

  .االشتقاق هذا سنراه من خالل أضرب ما ووه ،)ل  ،ع،ف( يف امليزان كامالً و حرفني أ ويف حرف أ

" أن لفظة إذا افرتضنا و  ،حيثةيف تطور اللغ قضية التداولية إىلنشري  من األمهية مبكان أن     

ن دراسة اللغة أل"  ضيطار "عاشت زمنًا ما مث تلتها حقبة زمنية تولدت عنها لفظة مثالً " اط يض

) مدلوالت األلفاظ (نظام املدلوالت و النظام الصويت  فإنّ ،3نية االزمو تعتمد طريقتني السيكرونية 

بطيء ألن النظام الصويت نظام  وفه ،النحويو التغري عرب الزمن مقارنة بالنظام الصريف  إىلأسرع و ه

فمثالً ،العادات الصوتية املكتسبة ليست مثل العادات الصوتية األصيلة ،مثّ إنّ  داليلفيزيائي أكثر منه 

لكن عندما ، أحيانا من أبناءها ورمبا أفضل ،أساليبهاو تراكيبها و األجنيب يعرف عن العربية قوانينها 

�ËÀƢǧ�Ƣđ�ǚǨǴƬȇ�Ȃź�Ƣē¦ȂǏ¢�Ŀ�ǶǰƸƬǳ¦ إذ ال ميكنه التخلص من اللكنة الصوتية ،4نه.   

�ÀƢȈƦǐǳ¦�Ƣđ�̧ËǄǨȇ�ƨǸǴǯ�ǲǯو تعين األمحق "  ىضبغط"اجلدول جند لفظيت  إىلعودة بالو 
قد و  ،5

فان ابن ،للمعىن خصوصو إذا كان للداللة عموم و  ،ال ابتداًء و حشواً خراً الآزيدت على اللفظة الرّاء 

.2/31ج  ،اخلصائص ،ابن جين 
1

.املرجع نفسه  2

مكملتان لبعضهما الدراستانو  حالة نقطة وصولو  نقطة انطالق حلالتني حالةالزمانية تتعّرض و تتعرض حلالة معينة من تطور اللغة،:السيكرونية 3

4 .91-90ص ،م  2006/ 1ط ،مفاهيم يف علم اللسان  ،توايت الالتوايت بن : ينظر 

.  870ص  ،القاموس احمليط  ،الفريوز آبادي: ينظر  5
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ك أن احلكمة توحي بدالالت ابعضها ببعض ذ األلفاظنقيس  اكن  إنو باحلكمة يف كل لفظة  جين يقرّ 

ألن اللغة نظام دقيق ،لقة بقدرة الصانع أغراض دقيقة ذات عُ و  ،أسرار خفية إىلتتجاوز األشياء املادية 

،ورمبا كان الغموضو  ،الدقةو  ،وجوه الصنعة حيسن الكشف عنيقتضي من املتأمل أن يكون حاذقًا 

   .ذلك  إىلاملرء نفسه قادرا على تصحيح خطأه من غري ينّبه الناس 

أمر تعلم  إىل باإلضافة ،�ÀƢȈƦǐǳ¦�Ƣđ�̧ǄǨȇ�ƨǸǴǯ1و  ،األمحقو ،الطويل و تعين الرجل الشديد  : ىضبغطر 

من املنظومة النطقية يكون بكيفيات جتعل من السلوك  باألحرى استعماله املفردات وأ اإلنسان

حىت يصبح من الصعب عليه أن يكتسب منظومة  2استبطانتلقائي دون  استخدامكأنه و اللغوي 

  . أخرى

:رـــــــــــــالتأخيو م ــــالتقدي- 3

وحنوذلك ،) م ك ل ( و) ك م ل ( و) ك ل م ( وليب األصول حنقوهذا قد ورد يف باب ت

  .هذا باب واسع يف العربية و  ،3واحدة غري متجاوزة كله واحلروف هذا  و 

:تقارب الحروف لتقارب المعاني - 4

بالتعليل ألوجه هذا  ونعقبه ،جاء يف هذا الباب على شكل جدول مل ماجنحناول ها هنا أن 

:4 االشتقاقالضرب من 

553الفريوز آبادي ،القاموس احمليط ،ص  1

78التصوير الطيفي للكالم ،ص  إىلارنست بوجلرام ،مدخل :ينظر   2

2/96،جابن جين ،اخلصائص :ينظر   3

وما يليها2/96املرجع نفسه ،ج :ينظر  4
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  وجه التعليل لالشتقاق  مقاربتها  اللفظة

اهلمزة أخت اهلاء أزّ هزّ 

العني أخت اهلمزة األسف العسف 

الراء أخت الالم قلمت أظافري القرمة

الالم أخت النون ج ن ف ج ل ف 

الالم أخت الراء ع ر م ع ل م 

امليم أخت الباء ح ب س ح م س

الباء أخت امليم بع ل ع ل م 

الراء أخت التاء ق ر ت ق ر د 

الزاي أخت الصاد ع ل ص ع ل ز 

الباء أخت الفاء غ ر ف غ ر ب 

ج ب ل 

  ج ب ر    نج ب 

النون متقاربات و الراء و الالم 

:دولـــــات الجــــمع مكون

كان يف إطار البحث اللغوي من األمهية مب وهو  ،الؤ حري بنا أن نطرح يف البدء تسا

عباريت اللفظة ومقاربتها ألننا وجدنا  على اجلدول حنن قد أوردناو اللفظتني أصل؟ خاصة  أيّ :ملخصه

مبعىن عدم أصالة بعض املفردات الشتماهلا على صوتني  ،1من الباحثني احملدثني من يطرح هذه القضية

من األصوات  صوتنيهذا يعين أنه مىت وجدنا كلمة تتضمن و  ،ترفض العربية اجتماعهما يف الكلمة

¢�ƢĔ ومعرّبة  أ و¦�ƨǴȈƻ®�ƢĔ¢�ƢȀȈǴǟ�Ƕǰū¦�ƢǼǼǰǷ¢�ƢǸȀǟƢǸƬƳ¢اللغويون على عدم جواز  اليت نصّ 

.وما بعدها 156الداللة الصوتية يف اللغة ،ص : ألفاخريالقادر  بدصاحل سليم ع:ينظر  1
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ج ( ،)س مع ز (،)س مع ذ (  ،)ج مع ق (  ،)ج مع ط ( من هذه األصوات و . 1حكاية صوت

لكن الذي ينعقد عليه التساؤل   ،2) ر مع ل ( ،)ل مع ش (  ،)د مع ز (  ،)ن مع د ( ،)مع ص 

إمنا مرادنا من الذي قلنا أي اللفظتني ،ضبطه يف قوالبه الصوتية تللغة هي ا إىلليس هذا ألن هذا مرّده 

،يل ابن جين بأن اهلمزة أخت العنيتعل إىلهل جيوز لنا قياساً و  أيهما فرع ؟و أصل ؟ ) أّز ،هّز ( من 

أم أنه ،أم كالمها أصل قائم بذاته  ،هّز فرع عنه و إن أّز أصل :أن نقول ؟ 3اهلمزة أقوى من اهلاء و 

،4" احلكم يقف بني احلكمني " ًا خاصة يف بابري ابن جين كث إليهايأنس  اليت لة بني املنزلتنياملنز 

 حىتعي لإلطالة ها هنا ال داو  ،5حني الوصل و  ،حني الوقف" مرحباه"اهلاء يف و " ي غالمِ "ككسرة 

  .     إىل غري أصلهرف احلديث ينص ال

الصفة ؟ أم و ته املخرج اهلاء؟ أهذا تعليل مئنّ ما سبب الضعف يف و اهلمزة  يف فما علة القوة 

ستكية لألصوات املتقابلة على طريف نقيض ؟ أم علة هذا  و األكو البعد الداليل أم اخلواص الفيزيائية 

  كله يف جمموع هذا كله ؟

عليه غضب و أشّد احلزن : فاألسف  ،العسفو األسفأخذ مثًال ن اجلدول فمن متقابالت

،6"أخذة أسف للكافر و لمؤمن لراحة :" م  عن موت الفجأة  فقال سلو سئل النيب صل اهللا عليه و 

.وما بعدها156الداللة الصوتية يف اللغة ،ص : ألفاخريالقادر  بدصاحل سليم ع :ينظر   1

.املرجع نفسه  :ينظر  2

.2/96اخلصائص ، ج ،جين ن با  3

2/242، ج  املرجع نفسه:ينظر  4

5 .املرجع نفسه  :ينظر 

1017الفريوز آبادي ، القاموس احمليط ، ص  6
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ابن جين  إليهقريب منه ذهب  واملعىن نفسه أو  ،1به تععّسفه تعسيفاً أو  ،...نفس املوت : العسف و 

اهلمزة على ذلك بقوة لمعلًال 2أغلظ من الرتدد بالعسف  وهو األسف يعسف النفس أن  حني رأى 

املروية ) ه 229ت ( سان ين كابأنصع بدليل رواية و أن العني يف نظر اخلليل أقوى  ولو  ،حساب العني

الضعف  إىل إشارةيف هذا ، و 3" التغيري ة احلذف و  صمل أبدأ باهلمزة ألنه يلحقها النق" عن اخلليل 

رمبا كان يف هذا أمارة و  ،حروفها و ة رف العربيشإن حنن صببنا الكالم صبًّا دالليًا اللهم إال من باب 

،التغيريو احلذف و ف اهلمزة يف مواضع النقص يّ فيه من الداللة ما يوحي بقوة تك على القوة أيضًا ألن

«��Ŀ�ǲǨǇو هذه القّوة متأتية من ثقلها و  ،هي مزية قلمًا توفرت لباقي احلروفو  ǂƷ�ƢĔȋ�ƢȀƳǂű�ƾǠƥ

«�¦�ƨǨȈǨŬ،4بعد عن احلروف فكان النطق به تكلفاً و  ،احللق Âǂū¦�ǞǷ�Ǧ Ǽǐƫ�ÅƢǻƢȈƷ¢�©°ƢǏ�ƢĔ¢�ŕƷ

5�Ǧاخلفيفة على حد تعليل ابن جين النقسامات حروف املعجم  ǳȋ¦�ƪ ƥ°Ƣǫ�ƢĔ¢�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƢȀƬȇǄǷ�

الفصل و �Ƣđ�ƢȀǼǟ�ƾǠƥ�ƢŲ�§°ƢǬƬŭ¦�«ǄǷ إىليف بعدها عن احلروف ما يسرتّوح به و احلروف  أخفّ  وهو 

ال و " نأل" :نقولو  ،"دفب"فنقول  ،يليق  أن نفصل بالفاء الو  ،"دأب"  :فنقول مثالً ،روفبني احل

من باب  صفات األصوات تقابل إىلفهذا التوجه الداليل أساسه خمرجي باإلضافة  ،6" نرل"  :نقول

،)عضب،عسف ،أسف( الثالثية  من متعنهذا أكثر  يتأّكدو  ،أن الضّد يظهر حسنه الضدّ 

1076، 1075، ص الفريوز آبادي ، القاموس احمليط 1

2/96ابن جين ،اخلصائص ، ج :ينظر  2

وما يليها  40الصغري ، الصوت اللغوي يف القرآن الكرمي ،دار املؤرخ العريب ، بريوت ،لبنان د ط ،د ت، ص  يحممد حسني عل  3

4 85/ 1ج ، اإلعرابابن جين ، سر صناعة : ينظر  

5 .املرجع نفسه : ينظر  

6 .املرجع نفسه : ينظر  
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( أصل اللفظة  :ري ثالثةيذه القراءة الداللية أن نورد هذه الثالثية يف جدول مبعاهلجتلية يستحسن و 

�Ƣē®ƢǷ(،الصفة و  ،مث املخرج  . 

  :دول ــــمع مكونات الج

العني حلقي مث و من اهلمزة  فكلّ ،معاين املفرداتو  قبتصا  نالحظ تدرج خمرجي يناسب أو

اء شفوي يوحي باالنفراج ألزمة فمث ال،األسف يف النفس  كمونخفي ك السني صوت مهموس

املستور قد باتت و وجدنا  أن مرحلة الكشف عن املكنون " غضب " عاينا لفظة  ويف حني ل،داخلية 

جمهور شديد انفجاري يوحي شفوي صوت  وهو مث الباء ، أسناينمث يليه الضاد ،هلوي  نيغال،فوشيكة 

حيث اهلمزة :مثال ، 1"أفّ " لفظة  دمث خرجت ، وغري بعيد عن هذا جن الداخل إىلبثورة كانت 

ȆǴƻ¦®�Ƥ،جاءت تالية للهمزة مباشرة ةسنانيأاء شفوية فوال اختناقيةلقية ح ǔǣ�Ǻǟ�ǆ ȈǨǼƫ�ƢĔƘǰǧ.

َهْرُهَما َوُقْل َلُهَما قـَْوًال َكرِيًما﴿:قوله تعاىليف " أف"وردت لفظة  1   ﴾َفَال تـَُقْل َلُهَما ُأفٍّ َوَال تـَنـْ

  ةــــــــــــــــــــالصف  مخـــــــــــــــــــرجال  ةـــــــــــــــــاللفظ

ي نفأفسأ

  حلقي

شفوي ارزي مغ

  أسناين 

مهموسمهموس جمهور 

أدىن  فسع

  حلقي

وي شفارزيمغ

  أسناين 

مهموس مهموس جمهور 

أسناين يو هلبضغ

  مفخم

جمهور جمهور جمهور شفوي 
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بعد احلروف حىت أوهي ،من كل صوت موجود بني اهلمزة  تشرّبتكأن الداللة فيظهر و 

ذا هو  اللفظ مساوقا هلذا،،فجاءوهي نقطة ذروة االمتالء الداليل والعمق املعنوي  ،الفاء إىلوصلت 

وكذا اجلمال النفسي الذي للقلب ،ي البصري ـــال احلسّ ـــمن خصائص املعجزة القرآنية اليت حتمل اجلم

ولن  ،1الفين فذكر املفردة بدل اللفظة لكي نؤكد انفراد الكلمة باجلمال،يف تلقيه  رـــاألكبفيه النصيب 

ة هي حمرك حنن هناك شالقرآن الكرمي، فكأ وشأ املسجوع وكالم العامة املوزون املقفى يبلغ الشعر

  .التأثري واالقتحام احلاصل بني األصوات يف حركية حتصيل املعاين والـــدالالت 

:ىـــــالمعنو ة ــــداللــــردة والــــالمف

،املفردة معىن، ويف الرتكيب داللة، ويف الفقرة فكرةويف  ،اءحيإ واألصواتاللغة أصوات، 

جواب  إىلكيفية اكتساب اللفظ الداللة حديث فلسفي مل يهتد من خالله   إىليل وحديث الداللة حي

 وفهاه ،اللغة مبذاقيةخــاصة إذا تعلق األمـــــــــر  ،2جانب أمر الرتجيح ن شاف اللهم إال م ومقنع أ

،3املعىن  قناعالبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك عن "  :ني يقوليوالتب اجلاحظ يف كتابه البيان

اخلط  حىت صارمجلة من هذه الدالالت  إىلوقد أشار  ،4 "اخلفي الداللة الظاهرة على املعىن وه وأ

.5ل املستوى الصويت دليل على املكتوب كداللة رسم الياء على صوته بق

.22م ،ص 2/1999،دار الكتيب ،دمشق ، سوريا ، ط يف كتب اإلعجاز والتفسري ، مجاليات املفردة القرآنية يسوفأمحد : ظرين  1

41-40الداللة الصوتية يف اللغة العربية ،ص ،ألفاخري سليم عبد القادر حلاص:ينظر   2

1/99م ،ج1962ط ، دة ،بريوت ، لبنان ،مكتبحتقيق فوزي عطوي  البيان والتبيني،عثمان عمر بن حبر اجلاحظ ،و أب  3

. املرجع نفسه   4

.املرجع نفسه   5
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،، مث الداللة املعجميةرفيةصحنوية ،،صوتية:دالالت أربعالذي عليه أغلب مدار التعليالت  إنّ 

راتب موقد تدرج يف  ومعانيها، األلفاظالصلة بني  ويعّد ابن جّين حبسب رأينا إمام القائلني بوجود

  .يلي لواحدة من أمهها واليت عليها أكثر تعليق املبحث  عقد فيمانو  ،هذه املضارعة

  : ـــــــةول الثالثــــارع باألصــــــالمض

وضح األمر ستون ،1ضارعوا باألصول الثالثة الفاء والعني والالم  أن إىلوجتاوزوا ذلك  :يقول

حاطة جبميع العربية من ألن أمر اإل،قول كلهانال  حىتاألصول  هذه األمر بعرض نورد فيه بعض

  ؟  قياسال وجد وإال  فلم ،1املستحيل

2الداللة               التعلـــــيل  بتهار مقا  ـــــــــــــــــــــــــةلفظال

2

العني أخت اهلمزة أزلعصر 

  أخت الزاي  ادصال

  أخت الالم    اءر ال

  حبسأزل 

ضرب من عصــــــــــــــر 

  احلبس

اهلمزة أخت العني أزمعصب 

  الصاد أخت الزاي

  الياء أخت امليم 

  املنعأزم 

  شـــــدةعصب 

  :دول ـــــمع مكونات الج

2/98ج ،اخلصائص ابن جين، 1

2/99، جاملرجع نفسه : ينظر   2
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 والصرفية أستويات باقي امل إغفالوذلك دون ،سنحاول أن نصب التعليل يف خانة الداللة 

¦�ƢĔȋ�ƨǟ°Ƣǔŭ وعمق التفاتة ابن جين يف هذا النوع من املقابلة أ إىلألنه حري بنا أن نشري  لنحويةا

بل هي مماثلة امتزجت ،تقدمية  ومماثلة جزئية رجعية أفلم تكن جمرد ،للمضارعة  األّولتعدت املراحل 

بني ثالثيات امليزان الصريف ،وتعدت شرط احتاد املادة واهليئة  التقابل فيهاهر وظ األبعاد،فيها مجيع 

سعة القياس ، وليس لنا  أباحتهغري طريف نقيض ،وهذا أمر  على تقابل املعاين إىلأي هيئة الرتكيب ،

 إحدامها خّري تت أنمالك يف ذلك  غاية"لكن  ،بصاحبتها" أزل"و، أ"عصر"إحدى اللغتني  نردّ  أن

من  األثروإمنا يكون  ،�Ƣđ"1نساً أُ شدّ أأقوى القياسني أقبل هلا و  أنوتعتقد  يها على أختها،فتقوّ 

   .بسعة الرواية أي ،بكثرة التداولأو الناطق اليوم بلغة القدامى بقلة 

  :ل ــــــــالتقابو الميزان الصرفي 

  :اجلدول جند التقابالت التالية  إىلبالعودة 

  أزل                        عصر

  عصب                      أزم

تأملنا اللفظتني وجدنا و فل ،حيث العني أخت اهلمزة، والزاي أخت الصاد مث الالم أخت الراء

الم حرف منحرف لفـا ،جوفية  والالم قاربت الراء اهلمزة قريبة املخرج من العني وهي عند اخلليل هاوية

فكل صوتني على طريف نقيض  ،الزاي والصاد فيمثالن عني امليزان الصريف أماوالراء حرف تكريري 

  .من الداللة املعجمية بدء  عمق هذا التقابل  ظهريو  حيز واحد،و من خمرج أ ¢ƢǸĔرغم 

2/07ج ، اخلصائص ،ابن جين  1



التعليل الّصوتي لإلبدال واالشتقـاق...........................................الفصل الثـّاني

137

1حبسه : ـــأزله أزله يـــــو ،...الضيق والشدة:  لُ األزْ :أزل 

2قحطه اشتدّ والعام ،...بالفم كله شديدا  عضّ :أزم 

3معصور وعصيــــــــــــــــــر و عصر العنب وحنوه ، يعصره فه:عصر 

.4من الشجر قرّ فما ت وضمّ دّ ي والشّ ي واللّ الطّ : عصب ال :عصب 

�Ƣđ�¿ȂǬǻ�ƨǯǂƷ�ǾǴƥƢǬƫ�¦ǂȇǂǰƫ� ¦ǂنلحظ يف ال) عصر، أزل( فردتنييف املالراء  حني تقابل الالم 

ي يقابل الضيق والشدة ق مقابل الالم اليت هي حرف التصاتمثل يف الضغط مث الرتك يفتو  ،أثناء العصر

بالفم أثرا  فكما خيلق العضّ ،يان متقاربان عناملف) أزم وعصب(وحني نقابل بني  ،زماملوجودان يف األ

 إمنايومني  وأفالقحط ال يدوم يوما ،وحىت من حيث املدة الزمنية هلذين املعنيني ، فكذلك العصب

 أنجاز لنا  إني املعنيان مطاوعة زمنية فف من الشجر حيتاج مدة لكي يتضام،ما تفّرقعام ،فكذلك

:5 أيضاهذا التقابل  أمثلةومن  ،نقول بذلك 

:جدول المتضارعات الثالثية

  ةــــــالدالل  التعليل أوجه  هابلتمقا  المفردة

أخت الصاد نيسالر فص س ل ب

  اءر الالم أخت ال

سلب الشيء فقد إذا

  صرف عن وجهه

.1233الفريوز آبادي ،القاموس احمليط ، ص  1

1381الفريوز آبادي ،القاموس احمليط، ص  2

580، ص املرجع نفسه   3

152، ص  املرجع نفسه  4

  99/ 2جاخلصائص ،،ابن جين 5
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اء أخت الفاءبال

:دولـــــمع مكونات الج

سالب وسلوب  رناقة وامرأة والسليب املسلب العقل،اختلس،"سلب"ورد من معاين    

.1لغري متام ألقته  أوب ،وسلب مات ولدها ومسلّ 

ريف الكالم اشتقاق بعضه من بعض ،ويف الرياح حتويلها من ص،تالتصريف وجاء من معاين 

﴿:قوله تعاىل وقد جاء ،2وجه  إىلوجه       ﴾3.

،جند أن السني أخت الصاد من حيث اهلمس والرخاوة" صرف"و "سلب"اللفظتني  مبقابلة

فها مها قد  ،ققل مر فيف حني السني حرف مهموس مست ،مفخل مطبق معمستالصاد حرف  أن إال

الالم والراء ومها عينا ّمث أي يف فاء كّل كلمة،،اجتمع على طريف نقيض يف بداية امليزان الصريف

أي شيء ما كان أن يفقد خاصيته إال  نّ ألالم التصايف، والراء تكراري فكالصيغة الصرفية حيث ا

 حيث هناك نوعان يف ،4حاولنا عرض اللفظتني وفق قانون القوة و فل ،باالختالس الذي يكون خفية

.129،القاموس احمليط ،ص  باديآالفريوز  1
  . 1063ص  ، املرجع نفسه:ينظر  2

164.اآلية  ،سورة البقرة  3

67ص  ،دروس يف النظام الصريف للغة العربية عبد الرمحان بن إبراهيم الفوزان ، 4
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والقوة املقطعية وتكمن يف موقع الصوت  ،ن يف صفة الصوت ذاتهمكتو : ومها القوة الذاتية : القوة 

  .غلب حاالته على القوة ية يدلل يف أز ريط كقضية تنربال حيث ،1من املقطع 

والقوة يف احلرف تكون باجلهر وبالشدة ،والرخاوة  سموالضعف يف احلرف يكون باهل

  .ة والتفشي غنّ تعالء وبالصفري وباالستطالة وبالوبالتكرير وباالس، يموالتفخ واإلطباق

قد يكون اهلمس يف مواطن أخرى و  ؟،لقوة املقصودة يف هذاا ام هاهنا  نتساءلحري بنا أن 

اللفظي  لإليقاعمراعاة  مارضاإلخرق قاعدة و أ ،اإليقاعييف جمال اخلرق  اليت تصبّ داللة عل القوة 

لتكرار ، لكن لتفاديا  إضمارهاذكرت ثانية وجب  وإذاالظهور ،  األمساءيف  األصلكان   إذاحيث ،2

القرآين خيرق هذا األصل احتفاًء باإليقاع ، وهذا بّني يف سورة الناس املشتملة على كلمة اخلطاب 

الناس املتكرر ذكرها ، ومل تضمر يف السورة ، وقد جاء ذلك كما بّني الزركشي والسيوطي مراعاة 

لكهم ، قل أعود برّب الناس م:للجناس ، فلومت اإلضمار ستفقد السورة إيقاعها اجلناسي، كما لوقال 

إهلهم ، من شر الوسواس اخلناس الذي يوسوس يف صدورهم من اجلنة ومنهم ، فبحدوث اإلضمار 

إن ثقل :، فسواء تعلق األمر مبفردة أوحرف، فاألمر سيان قياسًا إىل قول من قال3يغيب اإليقاع 

ة والثقل يف الضمة بالنسبة إىل الفتحة مقرر بالطبع، ومعلوم باحلّس فال جمال إلنكاره ، لكن اخلف

.املرجع نفسه  :ينظر  1

.239م ،ص 1/2012األردن ،ط،،القضايا التطريزية يف القراءات القرآنية ،عامل الكتب احلديث إربدييباأمحد الب: ينظر  2

.  املرجع نفسه  3
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واألمر   1األصوات أمران نسبيان ، فالثقيل قد يصبح خفيفًا مستحبًا يف سياق ما، والعكس بالعكس 

  .كذلك بالنسبة للقوي والضعيف 

  .سلب وصرف : وبالعودة إىل املفردتني 

  .قوي           قوي             ضعيف  ب –ل - س 

  .ضعيف   ضعيف                          قوي                  ص ر ف 

فنالحظ أيضًا تقابل بني الفاءين والالمني ،لكن مركز الصيغتني كالمها حرف قوى ،فالالم 

التصاقي داللة على القوة والراء حرف تكريري داللة على التكّيف ،جاءت بعدها الفاء لتوحي بوجود 

لنا الباء بعد الالم لوجدنا تدرجا حييل إىل تأم متنفس لبداية عملية صرف الشيء عن وجهه، ولو

الصفات أنه حرف جمهور شديد ازدياد شدة التصاق الشفتني حالة تأدية حرف الباء، ومعلوم ب

  .مقلقل

  :الــمـــــــــــــــــــــــــارق االستعــــــــــــــــان فـــــــبي

«�¦ȂǴǧ�śǸǴǰƬŭالّسر يف األساليب  ȐƬƻƢƥ�ƨǨǴƬű�ƢĔ¢ خّياطًا وصيدالنيًا اختلفا يف  أن

��Ǯصنعتهما، ǳǀǯ�ÀȂǗƢËȈŬ¦Â��Ǯ ǳ̄�Śǣ�ÀȂǰȇ�ƾǫÂ��ǲǷƢƻ�Śǣ�ÅƢđƢǻ�ÅƢǟ°Ƣƥ�ÀȂǰȇ�ƾǫ�ňȏƾȈǐǳƢǧ

ودقة  فليس االختالف من ناحية املادة األولية، إمنا االختالف حيصل من حيث حسن االختيار،

 االختالف البياين اللغوي يف أية لغة ما هوفكذلك  ،2تطبيق قواعد الصنعة و، التحضري وأثره ونفعه

.47أصوات ، ص و فوزي حسن الشايب ، قراءات : ينظر   1

. ما بعدها و  254، مناهل العرفان يف علوم القرآن ، ص  قاينالزر عبد العظيم : ينظر  2
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إال صناعة موادها وقواعدها واحدة يف املفردات والرتاكيب، إمنا االختالف من جهة األذواق 

حىت أننا نؤدي الغرض بوجوه خمتلفة ،وما دمنا أخذنا يف احلديث البأس أن نستأنس ،1واملواهب

  :ببعض الشواهد

:مالـــــــــــــــــتعن االســـة عـــلـــــــــــأمث

كلمة  لقد كان لعلمائنا أذواق خمتلفة يف استنباط الفروق الدقيقة بني استعمال حرف أو

) ه 412: ت( كلمة ، ومن السباقني يف عملية هذا االستنباط اخلطيب االسكايف  مكان حرف أو

يف  " عن ّسر التعبري بالفاء ، ومن أمثلته ما جاء احلديث فيه 2"درة التنزيل وغرة التأويل "يف كتابه 

﴿انه وتعاىلمن قوله سبح" كلوا              

  ﴾3، أيضاً ،لكن من قوله سبحانه وتعاىل" كلوا" وعن ّسر التعبري بالواوال بالفاء يف لفظ:﴿ 

            ﴾4 ومدخول  ،مع أن القصة واحدة

  .احلرف واحد 

. 255ص  املرجع نفسه ،ينظر   1

256، ص ، مناهل العرفان يف علوم القرآن قاينالزر عبد العظيم : ينظر   2

458اآلية  ، البقرةسورة  3

161اآلية  ، األعراف سورة 4
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األصل  أن كل فعل عطف عليه ما تعلق به تعلق اجلواب باالبتداء ،وكان األول مع : يقول

فإن وجود األكل " فكلوا"الثاين مبعىن الشرط واجلزاء ،فاألصل فيه عطف الثاين على األول بالفاء 

﴿متعلق بالدخول، والدخول موصول إىل األكل فاألكل وجوده معلق بوجوده، خبالف  

      ﴾1،،واألكل ال خيتص وجوده  ألن السكىن مقام مع طول لبث

بوجوده، ألن من يدخل بستانًا قد يأكل جمتازاً، فلما مل يتعلق الثاين باألول تعلق اجلواب باالبتداء 

بالعناية اإلهلية ،وكالم العامة لكن هذا النّص القرآين قد أحيط،2دون الفاء  وجب العطف بالواو

دون هذا الشأو،فما املرجعية الفكرية للناطق ؟ وعلى أي أساس يوظف مفردة بدل األخرى ؟وهذه 

واحدة من خلفيات التفكري الصويت لدى ابن جّين، والتساؤل هذا يصّري احلديث إىل ثنائية جدلية 

  :منها

  : ة ـــــــــــــــالداللو ة ـــــرجعيـــــالم

يف معىن املرجعية تفاوت يف التحديد ، ولكن العودة إىل أصل االنطالق عودة مساوية للمسار 

Â¢��¾Ȃǳƾŭ¦Â�ǂǰǨǳƢƥ�ǶȀǔǠƥ�ƢĔǂǫ�ƾǫÂ�� ƾƥ�ȄǴǟ�̈®Ȃǟ�Ǻǰǳ��¾Âȋ¦  لكن 3بعبارة التصور الذهين،

ينفي أن  التساؤل املطروح ما العّلة الداعية إىل اتفاق املعىن رغم اختالف الشكل ؟ وهذا بالضرورة

161اآلية  ، سورة األعراف  1

.256، مناهل العرفان يف علوم القرآن ، ص ينلعظيم الزرقاعبد ا: ينظر   2

.132ار ، مالمح الداللة الصوتية يف املستويات اللسانية ، ص ر مكي د: ينظر   3
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عالقة اعتباط وعشوائية ،إمنا احلاصل هو) املعىن( اللفظ واملدلول الذي هو يكون بني الدال الذي هو

�©Ȃǐǳ¦�Ƣē¦ǄǰƫǂǷ�¾ËÂ¢Â��ƨǫƾǳ¦�ƢȀǸǰŢ�ƨȈǸȈǜǼƫ�ƨǫȐǟ.

ما يسمى بالرتادف حييل إىل البحث عن املعىن من حيث  أو إّن تعدد األلفاظ ملعىن واحد،

  . معىن خاص خمتص دقيق هو

خمتلفيت النطق متفقيت املعىن، لكن مفهوم االنطالق " انطلق"و" ذهب"ومن أمثلة ذلك لفظيت 

وذلك كقول من أويت جوامع الكلم عليه  يوحي بعموم التحرر، بينما يعين الذهاب عموم املفارقة،

فجمع بني  ، أي األحرار املتحررون،)اذهبوا فأنتم الطلقاء: ( الصالة والسالم  للمشركني يوم الفتح

انطلقوا فإنكم املطلقون لكان املعىن  أو:اذهبوا فأنتم الذاهبون : قال اللفظتني معًا طليق وذاهب، ولو

.1غري مستقيم 

، فنحن نوظفها ملعىن واحد غري أن ابن خلويه حيكي قصة "قعد" و" جلس"ومن أمثلتها أيضاً 

على سيف الدولة فلما مثلت  دخلت يوماً :حدثت معه يف حلب مع سيف الدولة بن محدان، فيقول

بني يديه قال يل اقعد ومل يقل اجلس، فتبنيت بذلك اعتال قه بأهداب األدب واطالعه على أسرار  

.2للساجد اجلس  قال ذلك ألن العرب تقول للواقف اقعد ،وللنائم أو:كالم العرب، ويقول 

��¿ȂǷƘǷ�ǾȈǧ°Ƣǟ�ƾǼǟ�ƲĔÂ��ǶȈǜǟ�ǞǇ¦Â�řƳ�Ǻƥ¦�ƾǼǟ�§ ƢƦǳ¦�¦ǀǿ�ËÀ¤�¦ȂǴǠƳ�ǶĔȋ�Ǯ ǳ̄Â

�Ǯ ǳ̄�ǺǷ��ƢȀǼǟ�Ƣđ�ŐǠŭ¦�ª ¦ƾƷȋ¦�ƪ ũ�ȄǴǟ�» Âǂū¦�©¦ȂǏ¢"حيث القضم  ،"قضم"و" خضم

124، ص ار ، مالمح الداللة الصوتية يف املستويات اللسانية ر مكي د:   1

.05كتاب ليس يف كالم العرب ، ص ه،ابن خالوي: ينظر   2
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والقضم أقوى من اخلضم نظرًا لرخاوة اخلاء، فقد أقوى من اخلضم، وقد يدرك القضم باخلضم،

:2، وأمثلة ذلك كثرية 1خصت بالرطب، ولصالبة القاف خصت باليابس

  العلة في ذلكو ن يأقوى المعني  متابعتهااللفظة

القضم أقوى ألن القاف أصلب واخلاء رخوة داللة على الرطب قضمخضم

النضخ أقوى من النضح ألن احلاء رقيقة واخلاء غليظة َنَضخَ نضح

الطاء أحصر للصوت وأسرع والدال مماطلة ملا طال من طال من األثر القطّ القدّ 

قرت الدم وقرد الشيء وقرط ،والتاء أخفت الثالثة فاستعملوها يف الدم إذا قرط/قرَد  قرت

جفّ 

الوصيلة أقوى معىن من الوسيلة،حيث الصاد أقوى من السني ألن التوسل الوصيلة الوسيلة 

  ليس له عصمة الوصل 

جعلوا أقوى احلرفني ألقوى املعنيني وأضعفهما ألضعفهما، واهلمزة أقوى احلذأاحلذا

جفا الشيء وجفأ الوادي واهلمزة أقوى جفأجفا

الصعود مشاهدة عالجية والسعادة فيما تعرفه النفس، ألن الصاد أقوى من سعد صعد 

2/104ابن جين ، اخلصائص، ج: ينظر   1

ما بعدها و  104/ 2، ج املرجع نفسه :ينظر  2
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السني  

  :دول ـــــمع مكونات الج

، وقياسًا إىل هذا ومن خالل 1"الداللة اللفظية أقوى من الداللة املعنوية :" يقول ابن جين 

فكان جيب أن  ،"حذواء"إن اهلمزة أقوى صوتًا من الواويف :مثًال احلذا واحلذأ وقلنا اجلدول فقد ورد 

يف األذن مهموزًا ، ويف الذل غري مهموز، ألن عيب األذن مشاهد ، وعيب النفس " احلذا" يكون 

مخول  عيب األذن وإن كان مشاهدًا فإنّه  ال عالج فيه على األذن ، وإمنا هو:غري مشاهد ، قيل

بول ، ومشقة الصاعد ظاهرة مباشرة معتّدة متجشمة ، وذلك ألن األثر فيها أقوى ،فجاءت وذ

.2باحلرف األقوى وهوالصاد 

إّن املعاين تتناثر على األصوات يف بداية الكلمة ووسطها وآخرها كتناثر الدّر فتستوعب 

  .لقياملفردة املوضوع ، وتوجز املعاين الكثرية ، وتوصل الصورة إىل ذهن املت

"واملتتبع لتعليل ابن جين جيده برواح مراتبه بني صيغتني أساسيتني للفظة، الصيغة اخلارجية

:إذ يتحدث عن الصيغة اخلارجية يقصد مواد اللفظة، فمثًال يقولمث الصيغة الداخلية، وهو" الشكل

حتصل داخليًا ،وهذا أنه جرس الصوت ،ألن قوة األثر إمنا  الصاد أقوى من السني وإمنا املقصود يبدو

�Ƣđ�Ã®Ƣǻ�̈ǂǰǧ�ǽǀǿÂ��ƨȇǂǌƦǳ¦�ƨȈǈǨǼǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǾȈǴǟ�ƶǴǘǏ¦�ƢǷ"واليت مدارها ليس حول "مبلدت هو ،

لقد ضرب ابن  .3ما يسمى بعلم النفس اللغوي  الشكل اخلارجي للغة بل ارتباط اللغة بالنفس، أو

2/107اخلصائص ، ج ،ابن جين 1

.2/107اخلصائص ، ج ،ابن جين 2

302-301م ، ص 01/2004املعرفة ، جدة ، ط عبد العزيز غالم ، يف علم اللغة العام ، دار كنوز  3
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يف موضوعي التذكر  يعرض حديثا عن مطل احلركات جّين بسهمه يف هذا امليدان خاصة، وهو

:واإلنكار ،فيعكس بذلك حّسًا لغويًا متميزًا خرّج به الظاهرة اللغوية خترجيًا صوتيًا نفسيًا ، فيقول 

:األصوات تابعة للمعاين فمىت قويت قويت، ومىت ضعفت ضعفت، وعلى هذا علمت قراءة من قرأ

﴿       ﴾1لتقوية املعىن يف النفس، وذلك أنه يف موضع وعظ  باهلاء الساكنة إمنا هو

وتنبيه وإيقاظ وحتذير فطال الوقوف على اهلاء كما يفعله املستعظم لألمر املتعجب منه الدال على أنه 

�ǽǂǗƢƻÂ�ǾǜǨǳ�ǾȈǴǟ�Ǯ ǴǷÂ�ǽǂđ�ƾǫ2، ويف هذا حيازة لعموم الداللة بل كّلها خاصة إذا تعلق األمر

  .بنص قرآين مقدس 

  :زلتين ــــــزلة بين المنــــــالمنو وتي ـــــالص لـــالتعلي

، 3" ق ت ر "و" ق د ر "و" ق ط ر " ذكر ابن جين ومن خالل اجلدول السابق تركيب 

فالتاء خافية مستفلة ، والطاء سامية متصعدة فاستعملنا لتعاديهما يف الطرفني،  :وعلل لذلك بقوله 

هلا صعود الطاء وال نزول التاء، فكانت بذلك واسطة  قرت الشيء وقطره والدال بينهما ليس:كقوهلم 

وجعلوا الطاء ألقواها ) قرت ، قرد ، قرط (بينهما ،ويف املقابل كانت التاء أخفت الثالثة يف الرتاكيب 

.4وهي أعلى الثالثة صوتا للقرط الذي يسمع،وقرد من القرد املوصوف بالذلة والقلة 

   قطر         ق د ر ولنا أن نتتبع عمق التدرج الداليل انطالق من قرت  

30اآلية  ،سورة يس  1

شليب ، القاهرة ،  إمساعيل فتاحال بدعو  علي اجلندي ناصف:  حعنها ، ت اإليضاحو ابن جين ، احملتسب يف تبني وجوه شواذ القراءات : ينظر  2

.2/210م ، ج 1994/ ه1414

2/106ابن جين ، اخلصائص ، ج  3

.ما بعدها و  105/ 2، ج نفسه املرجع: ينظر  4
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حيث بالتاء يعرب  يف موضع العني من كل تركيب،"ت ،د،ط "والعلة يف ذلك وجود األصوات 

قطر اإلناء املاء :وينبغي أن يكون قوهلم  عن معظم األمر ومقابلته، وقدر الشيء جلماعه وحمرجنمه،

.1فعل ملن لفظ القطر ومعناه، وذلك أنه إمنا ينقط املاء عن صفحته اخلارجية وهي قطره ووحنوه إمنا ه

�Ƣē¦ȂǏ¢�ǾȈƦǌƫÂ�» Âǂū¦�°ƢƦƬƻ¦�ń¤�Ǧ Ȉǔƫ�ƾǫ�§ǂǠǳ¦�À¢�ÃŚǧ��Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ƾǠƥ¢�řƳ�Ǻƥ¦�Ƥ ǿǀȇÂ

�ǂƻ¡�ǽǂƻ¡Â�» Âǂū¦�¾Â¢�ª ƾū¦�¾Â¢�ȆǿƢǔȇ�À¢�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƨǴǠǳ¦Â��ƢȀƦȈƫǂƫ�Ƣđ�ƢȀǼǟ�ŐǠŭ¦��ª ¦ƾƷȋƢƥ

.2احلروف ووسطه وسط احلروف تساوقاً دقيقاً يكشف عن الغرض املقصود 

  : ونضرب لذلك األمثلة التالية 

�µ:بحث  °ȋ¦�ȄǴǟ�Ǧ ǰǳ¦�ƨǬǨƻ�ƢēȂǐƥ�ǾƦǌȇ�ǚǴǣ� ƢƦǳ¦�Ŀ.

  .يشبه خمالب األسد وبراثن الذئب إذ غارت يف األرض  3فيها صحل   الحاء 

.4للنفث والبث للرتاب   اء الثـ

يشري بعض الباحثني إىل تصنيف حماكاة الوضع اللغوي للظاهرة الطبيعية مبا يسمى بعلم  

﴿:، فلوأخذنا قوله تعاىل5" األنوماتوبيا"            ﴾ 6،  فالصوت

على الراء تعين انضمام يوحي قبل املعىن، ويرسم احلركة يف عملية نطق حتاكي احلدث، فان الضّمة ص

الشفتني على حرف ليس من حروف احللق، واستدارة الشفتني تتطلب جهداً، ويف هذا قوة الرّيح، مث 

.2/108، جاملرجع نفسه: ينظر  1

2 . املرجع نفسه : ينظر  

 وهو يف صوته َصَحَل و معبد ،  أمسلم حني وصفته و يف صفة الرسول صلى اهللا عليه و ،...حل صحالً فهوأصحل وصحل َبحٌ َصَحَل صوته يص3

4/619ابن منظور ، لسان العرب ، ج:، ينظر  ايكون حاد الن أو بالتحريك كالبحة 

.2/106ابن جين ، اخلصائص ، ج  :ينظر   4

33، ص يف كتب اإلعجاز والتفسري مجاليات املفردة القرآنية : محد يسوف أ: ينظر  5

36اآلية  ،سورة ص  6
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إىل تصور بدء سهولة، وتكثر  ليدعو) خ(يأيت االنتقال من الّضم إىل الفتح على حرف حلقي 

صعب إىل السهل، مما ميثل السهولة يف مّد األلف، فليس هناك انقباض وال انكماش، بل تدرج من ال

.1طواعية الرّيح للنيب سليمان عليه الصالة والسالم بأمر اخلالق تبارك وتعاىل 

العمق الداليل ،وقريب معىن البحث هذا من اآلية فيظهر أّن هناك تدرجا يف املعىن أو

﴿: الكرمية    ﴾ 2.

احلبل وحنوه ،فالشني فيها من التفشي ما يشبه صوت أول ّشد:ومن األمثلة أيضًا قوله 

اجنذاب احلبل قبل استحكام العقد، مث يليه إحكام الشد وتأريب العقد، فيعرب عنه بالدال اليت هي 

والذي  ،�Ƣđ�ƾȇ°¢�Äǀǳ¦�ŘǠŭ¦Â�ƨǠǼǐǳ¦�ȄǴǟ�Ë¾®¢Â�ÃȂǫ¢�ȆȀǧ3وهي مدغمة،أقوى من الشني خاصة،

.الغرق يستحكم شّده به ألنه يقصد النجاة فعالً يشّد بغريه خمافة أن يدركه 

يورد نصوصه  ونرى ابن جين وهو إّن استيعاب أمر اللغة كلها أوجلها مما يصعب ويعسر،

  : التعليلية يشري إىل أمرين هامني حيث 

تقتاد إليه دواعي النظر و ما طاوعك فيه القياس، أي ما ورد على وجه يقبله القياس، و ه: األول

 .اإلنصاف و 

32، ص املرجع السابق :ينظر  1

2 31اآلية  ، سورة املائدة 

2/108ج ،ابن جين ، اخلصائص: ينظر 3
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،فوّكل إىل مصادقة النظر فيهمنه،الذي خيفى، فلم توءس النفس  وهو ما جتاوز القياس :الثاني 

ألن اللغة شريفة  ،1اإلنسان النقص فيه إىل نظره  واألحرى على حد قول ابن جين يف هذا أن يعز و 

أوائل قد ختتفي و ألن اللغة أصول  والنقض، فقد ال يصل لآلخر علم األّول، أو عظيمة جديرة بالثبت 

ƢǸǴǈǷ�ǺǷ�ËřƳ�Ǻƥ¦�Ƣđ�Őǟ©�وهذه واحدة من أهّم النقاط اليت،ƢǸǯ�ÀÂ®�ƢđƢƦǇ¢�ǂǐǬƫ2¾�و عنا 

، فباتت هذه اخلطوة من أبرز إسهاماته يف جمال 3القواعدي إىل جسر التنظري العقلي للغة العربية النحو

  .احلقل اللغوي عموما والصويت خصوصا

ن أمر القياس واردا تتناصر إليه أغراض ذوي التحصيل، يبقى أمر إمعان النظر والبحث فإذا كا  

عن مواطن الصنعة ولطفها يف املفردة الواحدة أمر شخصي جعل منه ابن جين حمجة، ومذهبًا يف 

«��ȄǴǟ�ƨǬǌŠ�ËǂŪ¦�¾Â¢Â���ƾȇƾǋ:التعليل من ذلك مثًال جّر شيء جيره، يقول  ǂƷ�ƢĔȋ�ǶȈŪ¦�¦ȂǷËƾǫ

ȂǿÂ�� ¦ǂǳƢƥ�Ǯا ǳ̄�¦ȂƦǬǟ�Ľ��ÅƢǠȈŦ�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪوالعلة يف 4حرف مكرّر وكّرروها مع ذلك يف نفسها،

فكانت  ،...ذلك أن الشيء إذا جّر على األرض اهتّز عليها واضطرب صاعدًا عنها ، ونازًال إليها

ŘǠŭ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǪǧÂ¢�©°ǂƳÂ�ËǂƳ�Ŀ�ƢȀǈǨǼƥ�©°ǂǯ�ƢĔȋÂ�ǂȇǂǰƬǳ¦�ǺǷ�ƢȀȈǧ�Ƣŭ� ¦ǂǳ¦ من غريها من 

.5احلروف كلها 

1  .املرجع نفسه : ينظر  

. املرجع نفسه:ينظر   2

.06،ص،بن عكنون اجلزائرالدرس الصويت احلديث دوسوسري منوذجا،ديوان املطبوعات اجلامعيةو بلملياين بن عمر،تراث ابن جّين اللغوي  :ينظر 3

9109ض-2/108ج ،ابن جين ، اخلصائص :ينظر 4

5 109-2/108ج املرجع نفسه ،: ينظر   
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إّن التعليل لداللة األلفاظ وجميئها على هيئتها حيتاج من الدارس أن ميعن النظر فيما رمسناه 

اقتاده إليه حسن  يقول ابن جين، وهذا التخريج الذي أورده صاحبه طاوعه فيه القياس وقبله أو

�ǂǰǨǳ¦�ƾǬǠǼȈǧ�ƢǼǻÂ®�ƢđƢƦǇ¢�ǂǐǬƫÂ�ƢǼǟ�ȄǨţأوائًال قد الصنعة وإمعان النظر ، الن للغة أصوًال ،و

على غري العلة املقصودة ،ألن األول وصل إليه علم مل يصل إىل األخر على حّد زعم سيبويه وابن 

.1جين 

  :خالصة المبحث 

إن املناسبة الصوتية جزء من النظام العام للغة تنتج عن اتفاق حيصل بني مجيع األعضاء   

النطقية األمر الذي حييل إىل االنسجام والداللة والتوافق واإلتباع، وكلها تشرتك يف حيازة الداللة 

: ة موسيقية حيث العامة اليت تشري إىل أن النظام الصويت يأيت تبعاً لقانون التوازن ذلك أن العربية لغ

  .حتيل إىل انسجام حركي    األعضاء  -

  .حتيل إىل انسجام نطقي    احلروف والكلمات واجلمل -

2/109ج املرجع نفسه،: ظر ني 1
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واالشتقاق نوع من الوالدة لتدعيم األداء اللغوي خرّجه ابن جين أميا ختريج، حيث وطّد 

قوية األلفاظ جزلة قوية  أواصر االرتباط الداخلي، واخلارجي، والنفسي، والوجداين هلذه اللغة الشريفة

.معانيها، وأبدع ابن جين يف خترجيها الداليل والصويت 



وتي لإلمالة التعليل الّص

واإلعالل
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   :الــــةـــــــــــــــاإلم -أوال

اإلعرابية قد جعلت و احلركات البنائية و من النقط  واملصاحف العثمانية اليت كانت ختل إنّ 

 االختالفاتأسهم الرسم القرآين يف حفظ هذه  أن نافك ،أوجه األداء من كثريلالكلمات احملتملة 

قال صاحب  ،النقط  كان عمال  مقصوداو ا التجريد من الشكل ذهو  ،1أصال اليت كانت موجودة 

تحمله  ليالشكل و صاحف  جردوها من النقط تلك امل اإن الصحابة رضي اهللا عنهم  ملا كتبو  "النشر

صلى اهللا عليه  اهللا رسولمن  اهم تلقو لياهللا ع وانفإن الصحابة رض... األخرية  ضةيالعر ما مل يكن يف 

مل يكونوا  ليسقطوا شيئا من و  ،معناه مجيعاو سلم ما أمره اهللا تعاىل بتبليغه إليهم من القرآن لفظه و 

.2"القراءة به من انعو ميال و  سلمو صلى اهللا عليه ن الثابت عنه آالقر 

ا  ،ت املشهورةءاالقراو السبع  األحرفحيتكم إليها من خالل مرجعية  زيةه املذت هظلّ لقد   
ّ
ومل

العملية  إىلفكان ال بد من الرجوع  ،سن من جديدلشيوع اللحن على األ إىل أدىالنقط  كثر

من جاء من و  ،حيىي بن يعمرو  ،الليثي نصر بن عاصمو  ،يلؤ الد األسود يبت مع أبدأ اليت التصحيحية

فوق احلرف بالنقطة  منبطح ألف صغريي استبدل ذال الفراهيدياخلليل بن أمحد  إىل والبعدهم وص

كان احلرف   فإن ،صغرية فوقه واوا للضمةو  ،صغرية حتت احلرف ءجعل للكسرة ياو ،اليت كانت هلا

.3حتته واحلرف الصغري يكتب مرتني فوق احلرف أر كرّ   منونا املتحرك

.28ص ،أصواتو ت ءاقرا ،حسن الشايب فوزي:ينظر  1

1/11ج  ،العشر القراءات النشر يف ،ابن اجلزري  2

266ص  ،1/1965ط ،دار املعارف مطبعة  ،يف الدراسات النحوية أثرهو ن الكرمي آالقر  ،رمعبد العال سامل مك 3
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،التشكيالتو األشكال و املسميات و األمساء  تجو اتز و عالقة احلرف باحلركات  توّلدت من هنا  

   .احلديثو ني القدمي يالصوت الدرسني له أثره يفه األشكال ذشكل  من ه  اإلمالةو 

:ةالـــــــاإلمل ــــــــليعت

ل بينهما أميّ و أمايل  ،وعليه اإلقبالو الشيء  إىلدول عامليل ال :ميل :ربعجاء يف لسان ال  

 االقرتابمن  فيهما ملا ضنيقانمتمعنيني  هنا  فهي تعبري عن منو ،1أمايط بينهما   و ،أيهما أركب

 اإلمالة عينقد تو  ،2ابتعد عنهو اقرتب منه يكون قد مال عن ضده و   شيء إىلفمن مال االبتعاد فيها و 

.3جته عن استقامتها عوّ إذحنوه و الرمح  أملت :يقال ،لغة التعويج

فيصري خمرجه بني  ،اءيال إىلجنوح به ،و عن استوائه باأللفعدول هي الح طاالص يف اإلمالةو   

سب حبو  ،اإلمالةاء تكون شدة يالملوضع  من ذلك ا سب قربحبو خمرج الياء و  ،املفخمة األلفخمرج 

بالتفخيم  األلفا قيد ذلسنا ندري ملاو  :عبد الفتاح شليب يقول إمساعيلق يعلّ و  ،4بعدها تكون خفتها 

عبد الفتاح شليب   إمساعيل  لإلشارةو  ،5بني خمرج الياءو خمة فامل األلفصري خمرجه بني خمرج يفيف قوله 

،وال يعين هذا باملرّة أننا نزّج مبا ذكره غريه يف باب االمالة اإلمالةأي باب ،ا البابذعمدة يف هبه كتا

تصفحنا مؤلفه ألمكننا تلّمس خصوصية يف أمور، من أمهها أنه تتبع الظاهرة و لكننا ل،نتجاوزه

.القرّاء و التطبيقي، خصوصا عندما كان يعقد املقارنة بني الّنحاة و بشقيها النظري 

.800ـ4/799ج ،لسان  العرب ،ابن منظور 
1

.112ص العربية، اآلثارمل يف املباحث الصوتية من ¦°�¦Đر مكي د :ينظر2

1/117ج ،أثرها يف علوم العربيةو ات ءالقرا ،سنيحممد سامل حم:ينظر 
3

9/54ج،د ت ،د ط ،املنرييةاملطبعة  ،شرح املفصل: ابن يعيش  4

.33ص ،م 3/1973ط  ،جدة اململكة العربية السعودية ،دار الشروق ،اللهجات العربيةو يف القراءات  اإلمالة ،شليب إمساعيلعبد الفتاح  :طالع5
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ل عن اخلط و العدو ،ةلإلمالمنطلقا  وأ اأصلي ايشكل خط األلفالسابق يتنب لنا أن  صّ من النّ 

 :ريعليه يقول ابن اجلز و  ،ءياخمرج ال وحن األسفل ىلإو أو واال وحن األعلىيل مبحيدث  إمنا األصلي

رض عفيما يلي نو  ،1احملضو هو ) كثريا ( الياء  وحن باأللفو  الكسرة وة حنفتحبال وحتن أن اإلمالة

  .النحوية و اللغوية  هممذاهبو �Ƕē�ƢȀتوجو  ّنّحاةالو ،اءمن خالل القرّ  اإلمالةو للفتح 

: اءرّ ــــــــــــــــالقو  اةـــــــــــــّنحّ ال عند الةــــاإلم

الكتاب عبارات يف  ذكرلكنه و  ،صراحة  اإلمالةف مل يعرّ  سيبويه أن إىلشليب  إمساعيل رييش   

،...وعاملعابد  يف األلف يعينها و المنا أمإ" :فقال ،2اإلمالةيف عر لت النّحاة من بعده و  استغلها القراء

ن ا أفأرادو اء يقد تشبه ال فاأللف" :أسطرمث قال بعد  يقربوها منها، أن واأرادلكسرة اليت بعدها ل

ما ميال من  "عه بباب آخريشفّ و  "تااأللفمتال فيه  ما باب"هذا يف  يذكرو  ،3 "...وها منها بر قي

اء يالو  :"خرآيقول يف موضع و  ،4كانت الراء بعدها مكسورةإذا   ألفبعدها اليت ليست  مناحلروف 

الثاين تظهر  النصّ يف و  ،)قرب (تظهر مادة  األول ففي الّنصّ ،5حنوها  ونحف وعليهم من الوا خفّ أ

 ناولاحو ،ة املعىنخصوصية دق مصطلح لكل أن،و يف العربيةترادف  الأاعتربنا ب نحن نإو ) حنا(مادة 

و القرّاء  يبدألّن ،أمهية ذااالختالف  جدنااء و القرّ  مذهبو  ،هات النحوينيقاط املادتني على توجإس

ƨȈǠǫ¦Ȃǳ¦�ń¤�§ǂǫ¢�¦ȂǻƢǯ�ǶĔ¢���Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ń¤�§ǂǫ¢�¦ȂǻƢǯ�ǶĔȋ التجريب و.  

.4/30ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر،ج 1

.بعدهاوما  33ص ،اللهجات العربيةو يف القراءات  اإلمالة ،شليب إمساعيلعبد الفتاح :ينظر   2

.وما بعدها 4/235ج،سيبويه، الكتاب 3

255 إىل 235 /4املرجع نفسه،ج:ينظر  4

4/237املرجع نفسه،ج:ينظر 5
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ربّدفامل ه،وييبس من بعد ،1لكل فريق أقواال أوردلك بعد أن ذح شليب يستوض وا ههف  

 يكتفي بكون "ةبري مل الكاجل "الزجاجي يفو  ،الياءو حن أللفباو تنحأن  اإلمالة أن يرى "بضاملقت"يف

 معىن"صرة بتال" يفسي يب القل طايبن أمكي بو  ،الكسرة والفتحة حنو الياء  وحن األلفمتيل  أن اإلمالة

  ه يف كتابينالداعمر و أبو  ،اإلمالة أسبابفيما بعد  ذكرو  ،الياء وحن األلفرب تق أنعنده  اإلمالة

أسرار  "يف األنبا ري وابن ،شافكيف ال الزخمشريو  ،)قرب ( و) حنا( ديتاستعمل ما "حاملوض"

  . "العربية

حدث  إنو  ،بالنجاة) حنا(مادة و  ء،القراب ارتبطت) قرب(مادة  استعمالخري أن األ خنلص يف  

يف  ا ليست نصّ  )احن (ألن مادة ،)قرب(من مادة  ƢđǂǬƫ�¶Âǂǌƥفهي  ،)حنا(أن استعمل القراء مادة 

التقرب التدينّ و  ونالدّ  :االقرتابو  ،ضد البعد القربمن  "قرب"فــ  ،2ي حيرص عليه القراءذالتقريب ال

  ويف لغة ،4أي قصدت قصده ،حنوت حنوه ،الشيء والقصد حن: والنحو  ،3قرابة والتواصل حبق أو 

،الكسرةجهة  قصدتو أي أن متيل  ،امليلو حيتمل االبتعاد  وفيستقر أن النح ،5عدتهبا ،أي أحناه

اء بدليل قول ي يكرهه القرّ ذال صالقلب اخلال ذلك  اءي األلفو ك تقلب الفتحة كسرة نّ أفيحتمل 

الفتح و  اإلمالةو  ،6املبالغ فيه باعشاإلو تجنب معها القلب اخلالص يالشديدة  اإلمالةو  :"ير ابن اجلز 

2اىل30ص  ،اللهجات العربيةو ات ءيف القرا اإلمالة ،عبد الفتاح شليب :ينظر 1

.هاوما بعد 35ص  املرجع نفسه، :ينظر 2

3/370ج العني،  اخلليل أمحد الفراهيدي  3

4/201ج  املرجع نفسه، 4

املرجع نفسه 5

.2/30ج ،ت العشرءاالنشر يف القرا ،ير ابن اجلز  6
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ل هفالفتح لغة أ ،ن بلغتهمرآي نزل القذالفصحاء من العرب ال لسنة فاشيتان على أ تانهور شم لغتان

ليس املقرب و  ،Ƣđ�ǲǏƢƷ1 اإلمالةمن  الغرضو  ،قيسو ن متيم مل جند هلغة عامة أ اإلمالةو  ،احلجاز

 .وه ومن الشيء ه

ف على أساس تصنّ عصر سيبويه  انطالقا منو اة حّ عند النّ  اإلمالة أن  ا سبقممفيستقر   

:2ةسياقات حمدد أساسجاءت على اء يال وحن األلف إمالةف ،سياقال

  ".داجِ مسَ " "مـِــــالـــعَ "  "دـــِــابــــعَ  ":ولكق وحن لكذو  ،مكسور ا كان بعدها حرفإذ األلف لمتا.1

مكسور  األولو  ،حرف متحرك األلفو حرف من الكلمة  أولبني  كانإذا   األلفال مت.2

  ".ادمَ ـــــعِ "وحن

 "البـــــر سِ  :"ساكن حنو األولحرفان  األلفو حرف من الكلمة  أولكان بني إذا   األلفمتال .3

  ."لالمـِـش"

 :خفية حنو ءالثاين هاو مفتوح  األولحرفان  األلفو كان بني احلرف املكسور  إذا األلفمتال .4

."Ƣđǂǔȇ أنيريد " ،"ينزعها  أنيريد "

 أنيريد  :"حنوالثاين هاء و مفتوح  األولساكنة حرفان البني الياء و كان بينها   إذا األلفمتال .5

  ."يكيلها

 وميثل ،إمالةمفتوحا مل تكن فيه و أ ،مضموما األلفكان ما بعد   إذاو  :ه بقولهوييبل سلّ عيو  

 وتتبع الواال و هلا من الكسرة  ألزمفهي  األلفمن  ةن الفتحأل "خامت "و "ل بان "و "آجر"ولك حنذ

   :بل أضاف تصانيف أخرى وبأسس ا احلدّ ذعند ه هوييبس يتوقفمل و  ،3ال تشبهها  اĔأل

2/30ج ،ت العشرءاالنشر يف القرا ،ير ابن اجلز  1

.بعدهاما و  235/  4ج ،الكتاب ه،وييبس :ينظر 2

4/236ج  املرجع نفسه، 3
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.1  )احلرف  الفعل،االسم،(أقسام الكلمة  أساستصنيف على .1

.2 االنفصالو صال االتِّ  أساستصنيف على .2

.3 )يائيلا األصلو  ،واويال األصل( األصل أساس تصنيف على.3

 ضالتقريب بني احلركات بغ أساسعلى  اإلمالةف صنّ  حيث ّين جعند توجه ابن نقف سو  

لك عند ذكون بنو  ،تغريات صوتية ني تلك البنية معرت بل على صعيد ما ي ،السياقات ظر عنالن

الصوت  حقيقة ما  أال وهي ملبحث،ا اذحول ه طروحةامل اإلشكالية مهم من منعطفات منعطف

  ؟أم الكسرة اليت بعده األلفقبل  اليتالفتحة  أم ؟األلف هيأال ؟ مامل

:  أول يف نصّ  يقول هوييبوجدنا س اإلمالةكتاب حول الورد يف فيما النظر  أمعناحنن  إن  

هابيل و افر غذو مفاتيح و مساجد و عامل  :ولكقلك ذو دها حرف مكسور عكان بإذا  متال  فاأللف"

يقربوها  أن افأرادو اء يقد تشبه ال فاأللف ،...يقربوها منها أن ارادو أ ،بعدها للكسرة اليت هاالو أم إمناو 

.4"امنه

الكسرة  عنحدث تي وهو  اء بدليليهي ال هوييبسرة عند الكس أن الّنصّ  اذمن ه شفّ نست 

اء يتشبه ال قد  فاأللف :قال الثانيةيف العبارة  مث ،أي من الكسرة،يقربوها أن اأرادو  :األلفقال عن 

  فإذا ،الياءو مل يفرق بني الكسرة  أنّه دليل على ذافه ،الياء من  األلفأي  ،منهاأن يقرّبوها  اأرادو ف

ة رّكهي حم إمنا ،)هدى ،عامل،كتاب(واضع امل هذه د للفتحة يفو وجال  هذا يعين أنّهف كذلكا  ذكان ه

4/237ج  ، الكتاب ه،وييبس:ينظر  1

.املرجع نفسه  :ينظر 2

4/238ج املرجع نفسه، :ينظر 3

.املرجع نفسه  4
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خصوصا إذا  ،عاملواضيف هذه  د للفتحةو وج ّال أم حبقيقة سلّ ن أنمن الصعب و  ،1املد وحدها  ألفب

  :إىل اإلمالةوا فصنّ ،فقداءم القرّ هو  ،الثاين فريقال أّما،مرسومةوجدناها  املصحف الشريف طالعنا 

:ة ـــــضحالم الةـــــاإلم- 1

يقال له و  ،حملضا وهو ) كثريا(الياء  وحن باأللفو الكسرة  وحنبالفتحة  وتنج أن  اإلمالة 

ƢēƢيمسممن و  ،2اللفظني  بني وهو ،)يال لقو (  أيضال له الكسرة قي رمباال له البطح و يقو  اإلضجاع

 صاليتجنب معها القلب اخل شديدةال وأة ضاحمل اإلمالةو  ،3بني بني و لطيف تالو  ،أيضا التقليل

   .يضا كربىوتسّمى أ،4املبالغ فيه  شباعاإلو 

لغرض ن اهب له ألذكم   هاخيتار و الوسطى  اإلمالة ينالداو عمر  وبيسّميها أو  ن ــن بيــبي الةــــــاإلم-2

ها تالياء يف موضع مشاكل إىل¦�ƢđȐǬǻ¦�ȄǴǟ�ǾȈƦǼƬǳ وأالياء  األلف أصلن أب اإلعالم وهو  به حاصل

.5الياء  وأر هلا و ¦ƢĐ للكسر

كان   :ىسو أمحد بن م قال ،نافع ةالفارسي على قراء يعل يبأل ليقتعمن  اإلمالةه ذهتتضح   

دار  ،األشرار ،األبرار(،)من قرار (،)من الّنار: (مكسورة مثل راء  ابعده تأيتاليت  األلفنافع ال مييل 

،الكسرو بني الفتح  هلك كلذ يف  بل كان،)على آثارهم هم،ديار  ،بدينار ،بقنطار ،األبصار ،ارو الب

.6الفتح أقرب إىل وهو 

79ص ،اللهجات العربيةو يف القراءات  اإلمالة ،شليب إمساعيلعبد الفتاح  :ينظر 1

2/30ج  ،ت العشرءاالنشر يف القرا ،ابن اجلزري 2

.املرجع نفسه 3

.املرجع نفسه 
4

.املرجع نفسه  5

246-1/245ج  ة،احلجة للقراء السبع ،الفارسي يعلو أب 6
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الكسرة  ويل الفتحة حنمتال  ــــــ شاء اهللا إن ـــــ يريد :فيقول هذا الشاهدالفارسي  ليعو أب حيّشر 

لك ذل فّ الكسرة فيخ والفتحة حن إمالةع بلكن ال يشو  ،اء كثريايال وحن األلففتميل ،شديدة إمالة

 صزال عن الفتح اخلال إذاو  ،الفتح أقرب إىل وهو  عبارة لكذكر بعد ذ ،ّمث 1إضجاعهاو  األلف احإجن

ي،ر يكر تاء حرف الر  أن اذالعلة يف ه عض،حيث أزيد من ب بعض اإلمالة و  اإلمالةبني و  ،إمالة وهف

 هذا يل الفارسعلّ و  ،2الكسرة حليها فكأن ،حسنا لتجانس الصوت اإلمالةزادت  الكسر رركت اإذو 

يف  لغيبا أنكره   فألنه ،لكذتوسطه يف و الياء  وحن�Ƣđ اإلمالةده يف قص أماو :بالقول اإلمالةالنوع من 

 أنينبغي  هكذاو  ،األلفمنها  اأبدلو وها حىت هالياء اليت كر  إىلعائد  كأنهفيصري   ،اءيال وحاء حنتاالن

،حيي ،كدىأو  ،أعطى ،استوى ،العمى, اهلوى  ،اهلدى( ولك يف حنذ،و 3اإلمالةيف  األلفتكون 

حكم  يفو قلبة عن الياء أنات يقول مألف اĔȋ،)ى نأو  ،رأى ،اليسرى ،األنثى ،عيسى ،موسى

 هذه فصنّ  من  هناكو  ،4الياء على الياء  وحن باأللفاء حتاالنو  اإلمالةتدل ل ،...قلب عنها نامل

.5اđابسأ إىل اقياس اإلمالة

 رأيناقد و تقسيما صوتيا خصوصا  اإلمالةم الدرس الصويت احلديث قسّ أن  إىل رينش أنيبقى و   

  :قسمني جاءت يفا ذه وءض يفو  ،أحواهلا ة يف أغلبيقسيا) األلف إمالة( اإلمالة أن

  .ت هلا درجاو  ،الكسرة إىلبالفتحة  والنح أ عن تنش :قصيرة  إمالة-1

1/246ج ، ةاحلجة للقراء السبع ،الفارسي يعلو أب  1

.1/246ج  املرجع نفسه، :ينظر 2

1/236ج املرجع نفسه، 3

1/235ج املرجع نفسه، 4

2/33النشر يف  القراءات العشر، ج،ابن اجلزري: ينظر   5
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 أنكل ما هناك و  ،طويلتانضمة و كسرة  والواو ء ياحيث ال ،اتتكون يف املدّ و  :ة ـــــلـالة طويـــــإم - 2

ني الطويل ليف العادة يستمر الصوت الو  ،من ناحية طول املدة اليت تستغرقها فختتل لينةال صواتاأل

.2  "مطل احلركات "باب أمساه بابا جّين ابن  أوردقد و  ،1ضعف الصوت القصري 

خاصة التحديد و  ،اإلمالةالدرس الصويت احلديث حول  إليها أشار ئجتان ومهما يكن من  

 رموز جمردل ظت أنه النتائج ال جيب ذهفإّن ،نيلال أصواتالعلمي من خالل مقياس جونز لدرجات 

ن ألليا ميفا عظه النتائج تو ذه يفظعلى تو  ملتمّرسونارص حي أنل جيب ب ،س جافة غري جمربةييامقو 

ه عند الشفاو لسان فكان الشيخ يستطيع مالحظة حركة ال ،لكذاملرهف من  سّ نهم احلالقدماء مكّ 

داءات غري املعيب يف األو إذ ميكنه التنبيه على املعيب  اإلمالة وأ ،الرتقيق والتفخيم أ والنطق بالفتح أ

  . املختلفة

فلكل  ،واحد قانونها لبتعلي ّفلال يتك اإلمالةمظاهر  إن :القول ميكن �ǪƦǇ�Äǀǳ¦�Äƾđو   

الكسرة و تارة يؤثر  فاأللف ،فيما بينها فاحليثيات ختتلو وعة من القوانني مظهر جمم وأ فردةم وأبناء 

ه ذبني هالتموضع  أن األخرياالطمئنان يف  ،وميكنأخرىما يسبقها تارة و  هاما يليو  لفتحةاو تارة 

  .يف كالم العرب ن و ا النوع من اللحذه دو جو يف سّر له ) الكسرة و  األلفو  ،الفتحة( يات الثالث

:ي ــــجنّ  ابن دـــعن ةــالــاإلمهب ذم

الفارسي من  يعل اأبشيخه  أنو ه خصوصا يرث صويت من سابقإ حصل البن جّين قد ل  

 رلتحديد حمو  التأسيسموهبته يف و املعرفية  مادته فقد بسط،هبنيذه مجع بني املنّ أأي ،النحويني القراء

146صاألصوات اللغوية، ،أنيسإبراهيم : ينظر   1

3/88ابن جّين، اخلصائص، ج: ينظر  2
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الفتحة اليت  أملتها الكسرة ؟ تاليت  األلف وهأ ،الميدور حول حقيقة الصوت امل الذياخلالف 

  ؟  اإلمالةما فائدة ،و ؟ األلفسبقت 

قد و  ،اإلمالةب ما عالقة هلاللة فو السهو ة فّ اخل أّما،و العربية أصل اللغات مجيعا:  يةستيتايقول   

ترددات غري  من  أكثرالة  مامل األلفترددات  أنالة فتبني يل غري ممو  ،الةمم األلفقست ترددات 

đ�ƪ األقلاجلهد و فة اخل أن فواضح ،1الةممن زمن امل أكثرالة مزمن نطق املو مالة امل ǨƬǻ¦�ƾǫه ذ

 ذكرقد و  ،لك يقولذطلق احلكم يف ن أالعدم ارتباطها به فينبغي و أعن ارتباطها باملعىن  أما،النتائج

﴿ :عالء لقوله تعاىل عمر بن اليبأ ةشاهدا من قراء        

     ﴾2، نّ أل:قاللك ذفلما سئل عن  ،3األوىل إمالةعدم و الثانية ) أعمى( مالةإب

Ǧ إنو  ،)ه اسم تفضيل أنّ يريد (الثانية وصف و اسم  األوىل ǏȂǳ¦�Ŀ�ƢĔȂǴȈŻ�ǶȈŤ�řƥ�Â��Ŀ�ƢĔȂǴȈŻ�ȏ

 ىعم أماو  ،البصر ىل يف عمضال تفا إمناو  ،نعم :؟ قال ضلتفا ىهل يف العمو  :قيل له ،االسم

.4 ل ضتفا ففيه البصرية

تغريات ها من الدّ نهم من يعم،و هلجة من اللهجات العربية إىلها دّ هناك من العلماء من ير و   

 اكتفىمنهم من و  �Ƣđ�ƨǳȏƾلال عالقة ل أنمنهم من يرى و  ،السهولةو ة فّ الصوتية اليت تقتضيها اخل

118ص  ،القرآنيةت ءاالقرا يتية،مسري شريف است :ينظر 1

72 اآلية اإلسراء،  سورة 2

وانفرد مهران بفتحها عن روح،حيث،يعقوبو بن العالء و عمر و ووافق على إمالة األوىل أب،بكر يف املوضعني معا من مجيع طرقهو اتفق على إمالتها أب3

.2/43ج،ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر: ينظر،نلحظ االختالف بني الروايتني

118ص ،القرآنية القراءات  ية،ستيتا ري شريفمس 4
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فاحلروف اليت متنعها  "اإلمالةيتحدث عن موانع  وهو  يهبو يفس،1 فيها  وزاملواطن اليت جت ءباستقرا

 األلفو  األلف قبل  كانت  إذا اخلاء و القاف و الغني و الظاء و الطاء و الضاد و  دالصاه السبعة ذه اإلمالة

ƢĔأل :لك يقولذة يف لّ عالو  ،ظامل ،ضامن ف،طائ ،صاعدو ،خامدو  ،غائبو  ،قاعد:  ناتليه كقول

،األعلىاحلنك  إىللت عخرجت عن موضعها است اذإ األلفو  األعلىاحلنك  إىلة يلمستع حروف

) ساجد( يف  ة غلبت عليها كما غلبت الكسرة عليهايله احلروف املستعذفلما كانت مع ه

العمل من وجه واحد ان ك  األلفت من بر قو لي عتست األلفكانت و لت احلروف فلما استع،حنوهاو 

.2ع واحديقتضي رفع اللسان من موض عليهم خفّ أ

تقريب احلرف من احلرف  وفه األصغر اإلدغام أماو ،ّين جيقول ابن  رّ سن م ولختال   اإلمالةإّن 

وقعت يف الكالم  إمناو  ،اإلمالةلك ذفمن  ،ضروب وهو  ،يكون هناك إدغامغري ؤه منه من إدناو 

لك ذ ،استقضىو قضى و عى سو كتاب و  ،عاملـــ لك كذل أمثلةيعطى و  ،لتقريب الصوت من الصوت

.3الياء  وحن األلف فأملناالكسرة  وحنونا بالفتحة حن أننا

 يعل أيب�ǾƼȈǋ�ƲĔ لك يسلك بذ وهو ) قرب(و)  احن( يتماد ابن جّين لقد استعمل   

ين يستعملون ذاة الحهب النذمو ) قرب ( ين يستعملون ذالقراء ال هيبذحيث مجع بني م ارسي،الف

    .بشروطلكن و  ،) احن( ة لفظ ارنا سابقا وظفو أشاء كما كان القرّ   إنو  ،) احن(

. 118ص ،القرآنية القراءات  ية،ستيتا ري شريفمس 1

4/244ج،الكتاب ه،ويبسي 2

2/93ج صائص،اخل،ابن جين:ينظر3
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الصوت من ه حالة مما قرب فيه ذمجيع ما هو : قول فيالتقريب  ىجمر  األخرييف يلّخص و   

 أنل بمن ق اإلدغامية اليت هي متسة العلّ  يذكرو  ،من التقريب ناذكر ا مب اإلدغام ىالصوت جار جمر 

ا التقريب له ذهو  ،1كلتا اجلهتنييف    يبغاملراد امل وه هنّ أ،و نيعالتقريب شامل للموض بأن انإيذا ذه

  .درجات و  تبمرا

 وبالفتحة حن ونحت أنهي  إمنا اإلمالة: جّين يقول ابن :ي ـــــجنّ ن ــد ابـــعن ةـــــاإلمالو ح ــــات الفتــــدرج

احلركة ليست  أنفكما  ،من جتانس الصوت ربلضالياء  وبعدها حن اليت  إىل األلففتميل  ،الكسرة

جّين لحق ابن يو  ،2 وه ا القياسذه،و حمضة ألفا اليت بعدها ليست األلف فكذلك ،حمضة فتحة 

 أصل ااملبحث م شكاليةإمن  ئيةجز  هسابقا باعتبار  قد طرحنا هذا التساؤلو  ،ةبو للفتحة املش األلف

ض نفرت و ؟  األلفالفتحة اليت سبقت  أماليت تليها كسرة  لفاأل وه أ ؟مالالصوت املحقيقة  وأ

 يه املراد املبغنّ أو  ،التقريب شامل للموضعني أنابن جّين  ذكرهاية اليت متسة الخالل علّ من و  ،مسبقا

  .يف كلتا اجلهتني 

،3املرسل أّوليت أنلك ذوجب مع ،و باملعلل ذاألخ وه وجد نإ ّين جلوف عند ابن أاملذهب امل  

  .ل لّ عالوجه امل هي اإلمالةو  ،الوجه املرسل وا يكون الفتح هذه على و 

2/95ج ،صائصاخل،ابن جين ينظر 1

.1/67سّر صناعة اإلعراب،ج،ابن جّين : ينظر  
2

1/178ج املرجع السابق، :ينظر 3
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عبارة عن فتح القارئ لفيه  وه ألخرياا ذهو  ،يقابله احلديث عن الفتح اإلمالةاحلديث عن  إنّ 

 إلمالةكا وهو ،1بالنص له قيلرمبا و  ،التفخيم ضاأييقال له و  ،ظهرأ ألف بعد مافي وهو  ،لفظ احلرفب

  :قسمان  أيضا

ƥ�ǾǸǧ�ǎ وهأي ،بالغ فيهامل وهو   :دـــــــــــــــــح شديـــــــــــــــــفت Ƽǌǳ¦�ƶƬǧ�ƨȇƢĔال جيوز يف و  ،لك احلرفذ

.2ضالتفخيم احمل أيضايسمى و  ،لفظ عجم الفرس يف  وه،و القرآن الكرمي

ــــــفت ــــــح متوســـــــــــــــ ـــــةو بـــــني الفـــــتح الشـــــديد  وهـــــو : طـــــــــــــــــــــــــ ـــــه ،و املتوســـــطة اإلمال ـــــق أيضـــــايقال ل  الرتقي

بــــل حبســــب مــــا ،رتقيقال بو ال يوصــــف ال بتفخــــيم  األلــــف أن ولــــو  ،3اإلمالــــةنــــه ضــــد أ مبعــــىن،التفخيمو 

 األلـفيعـيش بوصـفه  ابـنقول لق عن يع وهو  ،ي طرحه شليبذال التساؤلعن  هذا إجابةيف ،و يتقدمها

 .تفخيمه كتفخيم العجم ن مير حذلك التذمن وراء  دمبا القص رو  ،4التفخيم ب

من تكوينات االعتدال  و ،اعتدالو انتصاب و  الرتقيق توسط و التفخيم  بني:ةـــــــــــــــالــــــــــاإلمات ــــــيـــــــكم

:7ه الكميات باملخطط التايلذثل هلمنو  ،6إليهو  شيءامليل عن كل  وهي،5اإلمالةكمية 

30- 2/29ج ،ر يف القراءات العشرشالن ،ابن اجلزري :ينظر 1

2/30ج ،املرجع نفسه :ينظر 2

.30-2/29ج ،املرجع نفسه : :ينظر  3

.املبحث هذا من 03 الصفحة: طالع 4

.143التفريع الصوتية يف اآلثار العربية،ص و مسرية رفّاس، نظرية األصالة :ينظر 5

�ƨȈƥǂǠǳ¦�°ƢƯȉ¦�ǺǷ�ƨȈƫȂǐǳ¦�Ʈ: ينظر ƷƢƦŭ¦�Ŀ�ǲǸĐ¦��°¦°®�ȆǰǷ 121ص. 6

.املرجع السابق :ينظر  7
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  تفخــــــــــــــــــــيم                       و) ـــــــــُــــــــــــ(

إمالة إىل الضمّ 

  فتح متوسط                                                  

  اعتدالو توسط     ا                    ) ـــــــــــَــــــــــــ(

  إمالة متوسطة  إمالة إىل الكسر                             

   تــــرقـــــيـــــق ي                ) ـــــــــــــــــــِـــ(

:مع مكونات المخطط

 وليس ،بل تعين التقريب ،الكسرة إىل والفتحة أ والياء أ إىلرّد املمال كلية  اإلمالةتعين  ال   

  .مجلته  إىلبكله  ال مردود و  ،هوو الشيء هاملقّرب من 

 وأ والوا وحن باأللفه التوجو  ،ق الكميات املمالةلمنط والتوسط ه أنمن املخطط يتبني   

 دون يتالهي   التفخيم ألف" يقول ابن جّين ،ي دون االستعالءذالتفخيم ال وه مّ ضال والفتحة حن

ُسالم :قوهلم  وخن ووابني الو األلف بني  جندها  التفخيم هي اليت  ألف " :أيضايقول و  ،ءاالستعال

 اكتبو ما  ك: قائال  يضيفو  ،1وة بالواوااحليو ة واالزكو ة واالصل اا كتبو ذعلى هو  ،ام زيدقُ و  ك،علي

.2الكسرة إىل األلفل بالفتحة ق إمالةسواهن بالياء ملكان و  إحدامها

  1/64ج ،سّر صناعة اإلعراب،جينابن  1
.املرجع نفسه 2
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،1مـِــــ اتخِ و  ــــِمالعِ   مِــ اتخَ و  ــــِمالعَ  :قولك يف وحن األلففهي اليت جتدها بني  اإلمالة ألف أماو   

 ينري مستقر غ اإلمالةو التفخيم  أنأي  ،الكسر إىل أخرىو  ،مّ ضّ ال إىلاك إمالة توسط هنفانطالقا من ال

  .عكس التفخيم  وهو  ،الرتقيق ا®ĔÂو  ،لكسرل إمالةدون التوسط و  ،مواصفاته االستقرار األصل منو 

:ةـــــــــــــــالـــاإلمات ــــــدرجو ركات ـــــــــــــالح

هناك حركات  أن إىل أشارو عن احلركات  " اإلعراب سّر صناعة" يف كتابه بن جّين احتدث   

هناك  أنّ كما   ،2الياءو  وواالو  األلفدث حيُ  إشباعهاو الضمة و الكسرة و الفتحة  هيو  أصليةحمضة 

:3هيو غري حمصنة كما يسميها  وأحركات فرعية 

  .خامت ،عابد،عام :الفتحة املشوبة بشيء من الكسرة يف حنو-1

.الصالة،الزكاة،دعا،غزا،قام،صاغ :حنو يف الفتحة املشوبة بشيء من الضمة-2

.قيل،بيع،غيض،سيق :حنو الضّمة يفاملشوبة بشيء من  الكسرة-3

 .بورابن  ،عورذم وحنالضمة املشوبة بشيء من الكسرة -4

 إىل¦�Â��Ƣđ�ȄƸǼȇ�̈ǂǈǰǳالضمةو الكسرة  و¦Ŵ�Ƣđ�ȄƸǼȇ�ƨƸƬǨǳ أنه التقسيمات ذه يتبّني من

ينحي  أنالضمة  وأيف واحدة من الكسرة  زا غري جائذملاالكسرة،لكن  و¦Ŵ�Ƣđ�ȄƸǼȇ�ƨËǸǔǳو  ،الضمة

đالفتحة ؟  وحنا م  

.  1/64ج ،سّر صناعة اإلعراب،جينابن   1

.1/67،جاملرجع نفسه:ينظر   2

.70ــ 67/ 1جاملرجع نفسه،:ينظر   3
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:1يـــــــــــيف الشكل اآلت احلركات الفروع ما ميكننا تلخيصهو احملصنة  لدينا من احلركات جتمع   

)i(كسرة                            بكسر ضّمة مشوبة)u(ضّمة

   ــــــــــــــــ إمالة حمضةكسرة مشوبة بضّم      

  قريبة من احملضة ـــــــــــــــــ     فتحة مشوبة بضّم                                 

  ) اللفظنيبني(بني بني ـــــــــــــــــ                                                      

  قريبة من الفتحـــــــ                      الفتح الشديد     

                                                         )a(فتــــــحة                           

:طـّــــــــــــــــــــطــــــــــن المخــــــــــم

من  املتحقق أن إىل اإلشارة ردجت طفق ،املخطط السابقا املخطط كثريا مع ذيتوافق ه  

مراحل  ةأربع حيمل ألنه ،الكسرةو أي ما بني الفتح ،باإلمالةاخلاص  احملور الثاين  وارد يفداءات األ

 خشيو   عن تدريب شفوي وأ،موثوق قلن إىله املراحل حتتاج ذهو  ،انطالقا من الفتح لإلمالة متدّرجة

  .سني رّ متم

قرب أ وم حتقق ما هلعد ورهمن التحقيق ما عليه اجلأل" لألداء دجتريو ف من جمرد توصي أكثر  

،3أوىلو أيها أوجه ه الوجوه ذن العلماء خمتلفون يف هألو  ،2"أقرب لإلمالة الكربى وه وما،الفتح إىل

1
إال أننا تصّرفنا يف الشكل وفق معطيات 44،ص"اللهجات العربيةو اإلمالة يف القراءات "نقلنا الشكل عن عبد الفتاح إمساعيل شليب من كتابه 

الفتحة وسط بني الضّمة والكسرة،لكن الفتحة أقرب إىل الكسرة انطالقا من العالقة رسم مثلث متساوي الساقني،أي أن  والدرس الصويت احلديث،،فه

.45بسناسي سعاد ومكي درار،املقررات الصوتية يف الربامج الوزارية للجامعة اجلزائرية،ص:التجاورية الصوائت العربية، ويف هذا الشأن ينظر

43ص،اللهجات العربيةو  ءاتيف القرا اإلمالة ،شليب إمساعيلعبد الفتاح  :ينظر 2

2/30ج ،ت العشرءاالنشر يف القرا ،ابن اجلزري :ينظر 3
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 إمنااة حفالن ،اءمنهم القرّ و  ،اةحن منهم النّ أل ،ختالف تضادا اختالف تنوع ال وا االختالف هذهو 

�ƢȀƬǬȈǬƷ�Ʈو يتنا ȈƷ�ǺǷ�ƢĔȂǳ و�ƢēƾƟƢǧ اء القرّ  أما ،القبائل من منشأهاو  أصلهاو حملها و حكمها و

   .اإلمالةدرجات و  األداءجل الوقوف على حقيقة أاهبهم املختلفة من ذفم

قد و  إال د ابن جّين جتال  اإلمالةسوغات من مسوغ م مع كلّ :ينّ جعند ابن  اإلمالةغات ليل مسوّ عت

با باخيصص ه مل نّ أرغم  ،1الصواب وهو  بويههب سيذا مذهو : يقول وها هف ،قبله يهو بسي وحنا حن

   :يتاآل جنملها يف اإلمالة سبابأ،و من قبلهيبويه ل سعكما ف  لإلمالة

هاهنا  اإلمالة، ف"عابد" نيفتحة ع وحن اإلمالةاليت هي قبل و  : رةـــــــــــــــوبة بالكســـــــــــة المشـــــــــــالفتح

ه احلال سوى جماورة ذهو  ةفال عل،مبا بعده األلف تأثررجعية ل إمالة احلديث الصويت رسالد ءيف ضو 

بدأت من ها هنا حيث ،املسالة منشأو   اإلمالة واصله احلال هي ذه أنيل  ويبدو  ،2للكسرة األلف

خرجت عن  اإذ األلفو  :"مع احلروف املستعلية يقول اإلمالةيتحدث عن موانع  وهو بويه ن سيأل

 غلبت ه احلروف املستعلية غلبت عليها كماذفلما كانت مع ه األعلى كاحلن إىلاستعلت موضعها 

ال توصف  األلف أنلك ذ األلف الكسرة قويت على أن وها هنا ه فالعّلة عليهو  ،3الكسرة عليها 

 أكثرمن  أنلك ذ إىلضف  ،4ريهب احملقق ابن اجلز ذم وه،و لهابال برتقيق بل حبسب ما قو بتفخيم 

فتحة غري  اإلمالةه ذينتج عن هو  ،5الثاين الياء،و حدمها الكسرةأ :شيآن ة،هي عشر ،و اإلمالة أسباب

.6األلفلك كذالفتحة مشوبة فو الفتحة  األلفع تبت،و ةضحمغري  ألفو ة ضحم

1/68ج اإلعراب،عة صنا سرّ ،ّين جابن  :ينظر 1

220ص ،احلديث صويتالدرس الليل الصويت عند العرب يف ضوء عالت،نذير بريى احلساينعادل  :ينظر 2

4/244ج،الكتاب ه،ويبسي  3

1/215ج ،ات العشراءالنشر يف القر  ،ابن اجلزري :ينظر 4

2/32ج املرجع نفسه، :ينظر 5

1/67ج اإلعراب،سر صناعة  ،ابن جّين  :ينظر 6
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 إىل األلفة انتحاء علّ و  "ادعم" :ولك حنذو متحرك  حرف  األلفو بني الكسرة  قد يكونو   

لسان عن اليرفع  إمناألنه  األلفو حاجز غري منيع بني الكسرة ) ـــــــَــــــــم (الياء متأتية من كون املتحرك 

 لابسر  :وهلم قلك ذو ،...ا ذهل وتيتفا فلم األول عنواحدة كما رفعه  رفعة  احلرف املتحرك

حيث �ƢēȂǬƥ�ȆƷȂȇ�ƢŲ،األلفالكسرة يف  تأثريمل مينعا  رغم وجود املتحركو ن كا سلا أنأي  ،1لالمشو 

  .واحدوجه  ارس اللسان العمل من فمت صوتني ختطّ 

ط برأيت خ "ومر عِ ِمن"مروعَ ِمن "يف: وهلمق ايضأكسرة الالفتحة املشوبة ب أوجهمن و   

 ﴿بعضهم قرأو ،ياحرِ      ﴾
﴿ :قوله تعاىل أيضاقرئ ،و )�ǶĔƜفِ (اء فبكسر ال2 

      ﴾
.4) أيرِ (بكسر الراء  )أي رَ (و ،) ناإِ و ( وكسر الواب 3

ه ذهو  ،حقبالو  زاجلواو احلسن و مالة باجلودة امل األلفاظعلى  أحكاماون ر دصي كانوا  اةحالنإّن 

ا النهج ذينهج ه قارئا أنّ و لوحظ  نأ ثحد إنو  ،"املقتضب"ت أكثر عند املربد يف كتابةالظاهرة جتلّ 

  مذاهب أكثرلك فهي متثل بذو  ،متهميف هذا أئ Ƕēاء عمدالقرّ أنّ ك ذا ،نادرو قليل به با اذفإمنا ه

.5كالم العرب 

4/235ج،الكتاب ه،ويبسي :ينظر 1

33األنعام،اآليةسورة  2

156اآلية ،سورة البقرة 3

اختلف القراء فيه بني الفتح و  ،منه ما يأيت  بعده  ساكن،و يكون بعده متحرك منه ما "يرأ" 1/67ج اإلعراب،سر صناعة  ،ابن جّين  :ينظر4

ما بعدها و  2/44ت العشر جءاابن اجلزري النشر القرا :طالع ،اإلمالةو 
،حسابيه ،كتابيهو حن" هاء السكت " د هذا يف باب ر و وقد  403،404واللهجات العربية، صاإلمالة  يف القراءات ،عبد الفتاح إمساعيل شليب: ينظر 5

النشر يف القراءات  ،ابن اجلزري:قاين وثعلب،للمزيد طالعاوقد أجازها اخل،اإلمالة فيها بشعة" قد ذكر احملقق ابن اجلزري قول اهلذيلو  ،يتسّنه،و ماليه

.89ـــ  2/88العشر،ج
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الصالة  :لك حنوذو  ،التفخيم ألفهي اليت تكون قبل و  : ةـــــمّ الضّ  وــــة نحـــــة الممالــــالفتح-2

الضمة  مشوبة بشيء من بل ،ةهنا ليست حمض هاحيث الفتحة  ،صاغو  ،قامو  ،غزا،و دعاو  ،الزكاةو 

محتوى ف ،1حكمها جرى عليها فهلا  بعة تاّين جيقول ابن  ƢĔȋة ضبعدها ليست حم األلفلك ذكف

  .األفعالو  األمساء إذا حول النص

ه ال جيوز أنّ كر ذ  "التنبيهات "هامسابابا  مؤلفه رياحملقق ابن اجلز  ضّمن:اءــــــــــــــــــــــــــــــاألسمي ـــف-1

ما  إمالةلزم  أمليت ول األلفه ذن هأل،كما تقدم  ألف يليمما  هبابو الزكاة و الصالة  وحن يف اإلمالة

ب الذي يقابل الباو  ،2 األلفل بما ق إمالةمع اهلاء دون  األلف إمالة يكن االقتصار على مل،و لهابق

 األلف أمليتا ذلهف ،فقط قبلها الذياحلرف و اهلاء  إمالةي اقتصر فيه على ذالالباب  وهذا الباب ه

 ألفكانت ،و الياء أصلها أنّ جل أمتال من  األلف أن ونا هيهمّ  الذيو  ،مزجاهو  توراةال ولك حنذو 

هل هي  ،التأنيثمن جهة هاء  واقع االختالف إمنا ،3قلبة عن الياءنامل باأللفهها متال لشب التأنيث

ال ) ه توجّ ( يف مثال اهلاءف ،نفسها ليست ممالة ¢ƢĔو ما قبلها  واملمال ه أن و، أممالة مع ما قبلها ؟

اهلاء ،و ياء أصلها أنمتال من حيث  األلف نأل األصلية األلفتقع يف  اإلمالةكانت   إنو  إمالتهاجيوز 

حىت يقع الفرق بني ،نشرهأ،أقربه ه،سري  :هاء الضمري حنو يف اإلمالةلك ال تقع ذفل ،اذيف ه أصل هلاال 

.4غريهاو  التأنيثهاء 

. 1/67ج ،اإلعرابسر صناعة  ،ابن جّين  :ينظر 1

2/88،89ج،العشر تءار يف القراشالن،ابن اجلزري :ينظر2

2/88،جاملرجع نفسه :ينظر 3

.املرجع نفسه  :ينظر 4
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قلبة نامل األلفخاصة  التأنيث ألفبني  ƨđƢǌالفارسي م ليع وأبو  هويباة كسيحّ الن عقد  لقد  

:1مخس نواح من التأنيث وألف اءه اهلذبني ه بهالشوجه و عن الياء 

   .األلفرب املخرج من ق -

-ƢǸĔ¢ ندتائزا.  

  . التأنيثالداللة على  -

-ƢǸĔ¢ لوقفيسكنان يف ا.   

  . امفتوحإال ما قبلهما ال يكون  -

فاء توافقها يف اخل ¢ƢĔ إال ،أختيهاو  األلفري يف جيت كما و الص هاري فيجياهلاء ال  أنفرغم   

اء من امليم يف بما قربت الك  األخرىمن  إحدامهارب تق أنفال نكران  إذا،املخرج اتّفاق،و الضعفو 

.2 "را مطاصحب  :"حنو

قلبة نم ƢĔȋما قبلها و اهلاء  إمالة وه "بابهو  مزجاة وتوراة"إمالة السبت يف  نأ مما سبق يستقرّ 

.3تاء باأللفل تنقلب اهلاء املشبهة ه اهلاء يف حال الوصذن هأل للتأنيث،¢ƢĔجل أ من الياء ال عن

الفعل ال يثبت  نّ أل،اعدو  ا،صفو  ا،غز  :قلت اإذكسر نيف الفعل ال ت اإلمالة: الــــــــــــــــــــــفعفي األ-2

ة عدّ و تغلب عليه و الياء ه تدخلف "يـــُزِ غ"مث تقول  ،"غزا "تقول  أّنك أي ،ه احلال للمعىنذعلى ه

.4األمساءلك يف ذال يكون و  ،...احلروف على حاهلا 

214. 2/213ج اإلعراب،سر صناعة  جّين،ابن  أيضاينظر ،و ما بعدهاو  1/60ج،احلجة للقراء السبعة ،الفارسي يعلو أب :ينظر 1
.1/79ج،املرجع نفسه :ينظر2

.2/79ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر،ج:ينظر 3

.4/237ج ،الكتاب ه،وييبس 4
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م الفيها يف موقع ال األلف أصلاليت  والوا تالثالثية من بنا األفعال إمالةة  علّ بّني ي الّنصّ  اذه

 مقارنة معملعان خمتلفة  طلباالفعل  تصّرف من كون سعة يةمتأتة ه العلّ ذه أنحيث  ،األمساء إىلقياسا 

 غلبتها عليه مع ثبات عدد احلروفو  األلفتكشف لنا دخول الياء على  إذ نرى التصاريف األمساء

فه  حرو  ةالفعل بعدّ  بقاءية و و واال األلفحمل  يفدخول الياء ُغـــزَِي         وغز :  ــــــف األفعال يف تلك

 اإلمالةرتك ت:ه وييبيقول س) عصا،قفا(يف :ال ثمفه احلال ذعلى غري ه األمساء أنّ  يف حني كما هي،

 ها بين ايفصلو و  وواالمكان  ا¢Ĕ نوايبيّ  نأ اأرادو  ¢ǶĔلك ذو  ،فيما كان على ثالثة أحرف من بنات الواو

 ولو  ،بنات الياءو  وبني بنات الواجل التفريق أمن هي  هاهنا  لإلمالة انعةة املفالعلّ ،1الياءني بنات بو 

بنات  إىل وخرجت من بنات الواو  األربعة وزتجا إذا أما،2ل حيفظ  قليقدر  يهو بسي حبسب زعم هنّ أ

ئ لم جيف "يت عز م"و"حبليت ") لت عف(ل فعالف ،3"حبلىو  زىمع" :لك حنوذو ة تبمست فاإلمالة،الياء

  . إمالته نمما حتس األفعالمن  " ىرم "ا باب ذفلحق ه،من بنات الياء إالواحد من احلروف 

 أصحابنامن  أحدا أنّ م لعأ ملو :يقول ابن جّين :الالم عـــفي موض ة ــــاليائيو أة ــــاويو ال فـــاألل ـــ  1

بدليل أن ابن  ƲȀǼǳ¦�¦ǀǿ�ƲĔ هوييبس وغري خفي أيضا أن اإلشباع،ا ذه أشبعهو  نّ ا الفذهيف  ضخا

   .كم عليه بالصوابحيو  إليه هبتكم مبا ينسحي جّين كان

 ألفهكانت   ماخاصة في اإلمالة،باب  يفاالسم و فعل البني  زاوج هوييبس أنّ ي قبل ذمن  نار أش  

"محىً  "و " ىً رح "و ،األفعال من "نوى"و "ىسع" :لك حنوذ،و األفعالو  األمساءمنقلبة عن ياء يف 

. 4/237ج ،الكتاب ه،وييبس 1

.املرجع نفسه 2

.املرجع نفسه:ينظر  3
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يف تصاريف الفعل  أصلها إىلقلبة عن ياء فتعود نا املوضع قد تكون مذيف ه فاأللف األمساء،من 

،1بقت بفتحةسُ  إذا ألفاقلب الياء املتحركة نت أنالقاعدة الصوتية تضمن و  ،مجعهو االسم  ثنيةتو 

  :احتاد و  إسقاطعليها من  ما طرأ بوضوح جتلي "سعى" لــــــالصوتية  ةالكتابو 

   )سعى(   /  ــــــــًـــــــــ ع/   ـــــَــــــــس /                ـــــَــــــى / ــــــع ـَــــ /   ــــــَــــ س  

 تني تاملصو ( ركتني احل احتاد مثيف الكلمة ) تئصاالنصف (حيث يظهر سقوط الياء   

عوضا عن  األلف وطويال هن مصوتا الفتحة اليت عليها فتكوّ و الفتحة اليت قبل الياء ) القصريتني 

.2الياء

 واألفعال أمن  سواءالم اليائي يف موضع ال األلف أصل إىلاملوصلة  األسبابه ذكانت ه  أيّاو   

فامتلكت قوة  ،3صدىهلا وقعت بني حرفني كان  إذاخاصة  األلفة من كون بعة ناالعلّ نّ إف األمساء،

اقات ييف س اآلخرا مكان محضور كل واحد منه إىل باإلضافةالياء و  األلف�śƥ�Ƣđ واستبدالية فنح

يف  والواو الياء و  لأللف، وه إمنا أنداهو  أنعمهو  أعالهو  أقواهو املد  أصل أنلك ذ،و صوتية خمتلفةو بنيوية 

حبسب تلك  ذاتية إمالةهي ) رحىو سعى (ويف حن اإلمالةة عليه فعلّ و  ،4لك حمموالن عليهذ

األلف حرف ن أل أصلهماعن  اإلخراجال خيرجهما كل  األلف إىل احلرفني  إعالل كون،5تاالعالق

لب واحد منهما قُ  فإذا ،حريف العلة بأحد خصوص مجيعا،فليس لأللف والواو ينصرف إليه عن الياء 

.4/383ج، الكتاب ه،وييبس :ينظر  1

221ص  ،احلديث الصويت يف ضوء الدرسالتعليل الصويت عند العرب  ،سايناحل بريى يرذن لعاد :ينظر 2

.3/91اخلصائص،ج،ابن جّين :ينظر
3

.املرجع نفسه:ينظر 4

.222ص ،التقليل الصويت عند العرب يف ضوء الدرس الصويت احلديث ،سايناحل ىعادل ندير بري  :ينظر5



التعليل الصوتي لإلمالة واإلعالل  ................................................الفصل الثالث

174

 مؤذنةهي  إمناو الفعل يف  ال و يف االسم  أصالال تكون  األلف أنمقر على بابه من قبيل  فكأنه إليه

تكون  ورةص إىلخرجت  ƢĔȋالياء  إىل وروج الواخب نعتدّ  أنناأي  ،1هي هو ƢĔƘǯو يدل منه  هيمبا 

   .امفيه أصالال تكون  األلفو  ،عليها األصول

لك ذ إمناقبلها ضمة  ووا آخرهالم العرب اسم يف ليس يف ك:  جّين ابن  :فيقول وبنات الوا أما  

ياء، والواو بدلت الضمة كسرة أُ  شيءلك ذاالسم من  وقع يف ىتفم ،"يدعو"و  "يغزو"ويف الفعل حن

  :التايل  وعلى النح2"قٍ حْ أَ ""وٍ قْ حَ "يف مجع و  "أَْدلٍ "وٍ لْ دَ "مجع  وحن لك يفذو 

ـــــــــــــــــــــــــ   يٌ ِـ لدْ ـــــــــــــــــ أَ ولُ دْ أَ ـــــــــــــــــ  لك للتخفيفذو ياء  و الوامثالضمة كسرة  أبدلنا ولُـدْ أَ  ـــــــــــــــ لٍ دْ أَ 

الياء  فحذفنا اننكا فالتقى ســـــــــــــــــــــــــــــ  )نيو نالت+( يِــ لدْ ــــــــــــــــــــــــــــــــ أَ  فحذفتقلت الضمة على الياء ثفاست

 )عصا(مثل  يفو الياء من الواتمكن لو  ،3َأْحقٍ احلال نفسها مع و  ،أَْدلٍ ــــــــــــــــــــــ التقاء الساكنني  من عانم

ملناسبة األوىل ياء   وّمث قلبت الوا ياء  املتطرفة وـــــــــــــ قلبت الوا) َعُصـــْووٌ (أصلها و )  يصِ عِ (مفرد 

نابعة من  ذاتية أيضا هاهنا اإلمالةو  باإلدغام،ــــــــــــــــــــــ ِعِصيّ  ييــــصعَ ــــــــــــــــــــ  يٌ ــوْ صُ عَ  ـــــــــــــــــالكسرة 

  . أختيهاو  األلفبني  العالقات التبادلية

 إىلالفتح  إمالة اإلمالة أنواعأشهر  :نــــــــــــع العيــــــــة في موضـــــواويــال وأة ـــــاليائي فــــاألل-2

 أسبابا كان من ذهل ،اللغةو ت ءايف كتب القرا اإلمالةة ر ابعحني تطلق  املراد وا النوع هذهو  ،الكسر

كان من   شيءكل   ألفهمما مييلون و :هويبا الصدد يقول سيذيف هو  ،4اءي أصلهاكون املد   ألف إمالة

.1/321ج ابن جّين، اخلصائص،:ينظر 1

63-62ص ،م1998-ه1/1419لبنات ط ،بريوت ،دار الفكر العريب ،قالستح ديزة  امللوكي، التصريف ،ّين جابن  :ينظر  2

.63ص املرجع نفسه، :ينظر 3

96ص  ،اللهجات العربيةو ت ءايف القرا اإلمالة ،شليب إمساعيلعبد الفتاح  :ينظر 4
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 وا حنالكسرة كما حنو  ومكسورا حنوا حن )فعلت( أوليكون  أنشرط  افيه عين امما مه والواو بنات الياء 

كان   إذا افيه عين مها اوي مماو ال وأاليائي  األصل ذات ،فاأللف1 الياء يف موضع ألفهالياء فيما كانت 

الياء و  والوا تانن ما كان من بأل،الكسرة ألصلالكسرة املرافقة  وحن إمالتهجيوز  امكسور  "فعلت" أول

 أفعال ا البابذاليت ترد يف ه األمثلة،و هاو حنكسرة فيه فينحى   ال) فعلت (من  األولوم ضمكان مو 

  : :التايلل و ستوضحها من خالل اجلدنعشرة 

  اإلمالةعلة )فعلت (أصل الفعل بعد تصريفه األفعالالرقم

باراإلخانكسار احلرف عند ئتجِ جاء01

باراإلخانكسار احلرف عند ئتشِ شاء02

باراإلخانكسار احلرف عند دتزِ زاد03

باراإلخانكسار احلرف عند نترِ نرا04

باراإلخانكسار احلرف عند فتخِ خاف05

باراإلخانكسار احلرف عند بتطِ طاب06

باراإلخانكسار احلرف عند قتحِ حاق07

اإلخبارانكسار احلرف عند قتضِ ضاق08

باراإلخانكسار احلرف عند زغتزاغ09

باراإلخانكسار احلرف عند بتخِ خاب10

.4/238بويه، الكتاب،جيس: ينظر 1
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:لو دـــــــــــات الجـــــمع مكون

،انية منها فقطمثاألصبهاين ذكر و  بإمالتهاتفرد محزة فقد   األفعاله ذه إمالةاختلف القراء يف   

يف مثل  اإلمالةعلة  أنما يهمنا و  ،1 دمتال يف رواية خال) زاغ( ألف ذكر أنّ ،و )خاف و ران (فأسقط 

  ألزمما كانت الكسرة فيه و  ،اليائي وأالواوي  األصل ذات لأللفالكسرة املرافقة  هي األفعاله ذه

يف  قد جاءف،لإلتباعياء كان العني   إذايزيد الكسرة قوة يف موضع الفاء و ،2  اإلمالةيف  أقوىكان 

 يف الكسر أنحيث لوال  "يسِ قِ  ": قوهلم يف مجع قوس ولك حنذ،و الكسرة يف الفاء لزمتهع ما و اجلم

اسم رجل  إىل نسبا قسي ول:فمثال ،على الكسرة خاصة ليجيءكن ما كان احلرف ا الباب قد متذه

.3فرددنا الضمة اليت هي أصل ،يوِ سَ قُ : قلنا 

من حيث  األفعاله ذيف ه اإلمالةترتيب علل فكذلك ،درجات ءالعاالستو وكما التفخيم   

  :التالية  لألسبابلك ذو ،4 "شاء"و"  ءجا" يف اإلمالة فأقواها،القوة يفضل بعضها بعضاو الدرجة 

  .لإلمالة ألزمو  أقوىالكسرة و اء يالو  ،الياء أصلهااليت هي عني الفعل املمالة  األلفــــ 

  .ب املخرج قر يف  أختها ƢĔȋ األلف بهالفعل تش آخراهلمزة اليت هي ــــ 

،5تدخل ما قبلها و  اإلمالةتدخلها  األلفو  ألف آخرهافصار كأن يف  ،دوار التبادلأيتقامسان  ¢ƢǸĔـــــ 

  . اإلمالةلك ذوى بقفت

.154ص  القرآنية،القراءات  ،تيةمسري شريف استي :ينظر 
1

4/242ج ،سيبويه، الكتاب 2

1/416ج،احلجة للقراء السبعة ،الفارسي يعلو أب :ينظر 3

94ص ،اللهجات العربيةو القراءات  ية،مسري شريف استيت :ينظر4

.4/241سيبويه، الكتاب،ج:ينظر  5
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  .يف املاضي لتدل على كسرة املستقبل األلففأمليت  ،هما مكسورةناملستقبل م يف لعنياـــــ 

،ه الصيغ املمالةذهل أصالعرفنا  ام هلوال إذية لالشتقاق مز ها هنا  ربزل تلالع ذهه جمموعمن   

ليس "اخلصائص"أن كتابهو زعم ابن جّين خصوصا القياس على حدّ  إليهدعا  األصلرف يف صالتف

 إالمو دئ بُ كيف ،و ا الكالمذه أصول أوائلمقام القول على  وه إمنا اإلعراب هوجو  حديثمبنيا على 

اب الكتّ و اة حّ النو املتفلسفني و الفقهاء و ني املتكلم من النظرو  ذوليل ما يتقامسه عفيه من التو  ،1يحنُ 

  .نيبدّ أاملتو 

اخلليل ف،"ِجئت"من )  فعل( أصل احلسن يف أيبو  اخلليل مذهيببني  ارنة مقجّين لقد عقد ابن   

 لئاللكنه كسرها  ،الفاء عنده الضمّ  أصلف،"بيع" تبع" :ه منكقول" جيءٌ "  "جئت"  :يقول يف

بيضاء "و "بيضأ"مجع يف  لك قول العرب ذدليله يف و  ،"وعبـــ :"يقول أنفيلزمه  اتنقلب الياء واو 

" وع بـــ :"فيقول يف،واهلا العني وال يبدو الفاء  الضمة يف يقرّ و اخلليل احلسن فيخالف  وأب أما ،"ضُــ يُــ ب"

ركة اهلمزة امللقاة عليها حبحتركت العني  اإذ :ليقو ن اخلليل أل "ءجي" إىل اا صار تخف ،فإذا" ءو ـــج"و

.2"ـــــــيٌّ ج" :لأقو عني القلب فال على ينمرددت ضمة الفاء ألو  ،قويت

فقويت �ƢĔȂǰǇملكان الضمة قلبها و  االعني واو فقلبت  "ءجو "قلت  اإذ :احلسن فيقول وأب أما  

  نمتفقا ناعفر  نافهذ،3" ـــيج :"فأقولمت نفسها من القلب حنت ففتحصّ ،عليها ةامللقاباحلركة 

  .ا على خالف ممنه األصل

.72ــ 1/71ج ابن جّين، اخلصائص،:ينظر
1

.2/69جاملرجع نفسه،:ينظر  2

.املرجع نفسه: ينظر  3
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 أنكما ،و يقـُــــسو يض ــــغُ و يع ــُـــبو يل ـــقُ :وحن يف لكذو :  ةـّــــــــــــــمة بالضّ ــــــــــــــرة المشوبـــــــــــــــالكســــ 3

.1األلفعلى ما تقدم يف و فالياء بعدها مشوبة بروائح الوا ،ه الياء مشوبة بالضمةذاحلركة قبل ه

﴿:من قوله تعاىل" احلّجة"علي الفارسي يف و يقول أب     ﴾2، فأشّم الضّمة

�ȄǴǟ�Ë¾®¢�ƢǿȂŴ�Ƣđ�¾ƢǷ¢Â�̈ǂǈǰǳ¦)زيل يفعل ما"و ،"ِكيد زيد يفعل:"وجاء من حنوه قوهلم) فُِعل"،

الفعل املبين و بني الفعل املبين للفاعل  ن يف حتريك فاء الفعل أمن اللبسأل) فـََعل(وهم يريدون 

  :ذلك حجج أخرى منها إىلويضاف  ،3للمفعول،وكان يف هذا إبانة للمعىن املراد

هي و  ،الضّمة تلحق فاءهأنّ فمع ،"ُعدّ "و"ُردّ "كما يف )ُفِعل(املضّعف املبين على إىلقياسا   

�Ŀ�ƨǼËǰǸƬǷ�ƢĔȂǯ�°ƾƳ¢�ǾȈǧ�ǂǈǰǳ¦�¿ǄǴȇ�Ʈ،فقد تركوهاضّمة خالصة  ȈƷ�ƢȀǷ¦Ǆǳ¤�¦ǀǿ�ȄǴǠǧ

.�Ǿƥ�¾ȂǠǨǸǴǳ�řƦŭ¦�ǲǠǨǴǳ�̈°ƢǷ¢�ƢĔ¢Â"بُيع"و"قُيل"

ألنه من و ،"قيل"مبنزلة " تغزين"من "زِين"الضّمة ألنفألزموا الزاي إمشام " أنت تغزُين"قالوا يف   

"قُيل"¦�ƨǳǄǼŠ�ƢĔȂǯ�ÀȂǼǳو فأشّم ما بعد اخلاء "انُقيد"و" اخُتري"قال أيضا" بُيع"و" قُيل"قال 

ا مل تكن ضّمة خالصة وال كسرة حمضة و يرى أبو ،"بُيع"و
ّ
ضُعفت يف علي الفارسي أن هذه الضّمة مل

أّن هذا اإلمشام جاء فيما و  �Ƣđ�¢ƾƬƦŭ¦�ǶǴǰǳ¦�ǲƟ¦Â¢�ƨǬƷȐǳ¦�©Ƣǯǂū¦�ǾȈاالبتداء خلروجها عّما هي عل

.4ليس حبركة إعراب

.1/67ابن جّين،سّر صناعة اإلعراب،ج 1

.13سورة البقرة، اآلية  2

.1/218ج،احلجة للقراء السبعة ،الفارسي يعلو أب :ينظر 3

218ــــ 219ـ /1ج،املرجع نفسه: ينظر 4
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،وأّن هذه الضّمة أمارة لبناء الفعل "قُيل"علي الفارسي يف تقوية قول من قال و يستمّر أب

Ƣđ�́للمفعول به، Ȃǐű�ǲǠǨǳ¦�ËÀ¢Â، الضمري إن كان شيئا ّمث خلعنا عنه "بيع"و"قيل"مسّينا مبثل وفل

.1،فتبني أن هذه احلركة أمّس بالفعل"قــِيــل"و"بــِيع"فيه أخلصنا الكسرة فقلنا 

الكسرة رغم أّن هذه اللغة هي  وفأخلص الكسرة ومل حيّرك بضّمة ممالة حن،"ِقيل":أّما من قال

ألنه  ،والفتح ال ينهض له دليل اإلمالةالفرعية بني و  األصلمسألة و  ،2األصل وما عداها داخل عليها 

يقتضي  ووجود السبب ال،يكون فتح وال تفخيم إال بسبب فكذلك ال ،ال بسببن إمالة إتكو  ال

.3 األصالةال و الفرعية 

إىل الفاء  فنقلت حركة العني ، "فُِعل" األصليدّل على أن "ِقيل"يف  افاحلّجة ملن كسر القو   

"َفعلت"ألن حركة العني من ، "قلت"بَنيت الفعل للفاعل منكما نقلت حركة العني إىل الفاء إذا 

نقلت الضّمة إىل الفاء كما نقلت )فـَُعلت(إىل )  فـََعلت(للفاعل بعد نقل  الفعل  الضّمة يف حالة بناء

فلحق اإلعالل العني بالقلب كما يلحق ، احلركة اليت هي الكسرة إىل الفاء إذا بَنيت الفعل للمفعول

.4"رمى"و" غزا"يف اإلعالل الالم 

"ِقيل"أصل و    كسرت القاف و  ،فحذفت وفاستثقلت الكسرة على الوا ،،يقول العكربي"َقِول"

وهذا قول ضّعفه ،ومنهم من يقول بنقل كسرة الواو،"َأْحقٍ "و ،"أَْدلٍ "ياء كما فعلوا يف  ولتنقلب الوا

.1/218ج،احلجة للقراء السبعة ،الفارسي يعلو أب: ينظر  1

.املرجع نفسه : ينظر  2

.2/32ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر، ج:ينظر  3

.221ــــ  1/220ج،املرجع السابق :ينظر 4
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فيها، وهذا عمل كثري ألنّه حمتاج إىل ن نقل احلركة إليها  ال يكون إال بعد تقدير السكون ألالعكربي 

.1حذف ضّمة القاف

لغويا  العمليا و  غري جائز وفه ،منطقياو آخر وإن جاز نظريا  إىلومبدأ نقل احلركة من صوت   

Ƣǌȇ�Ǧ  وأ وليست كقطع لعبة الدومين األصواتّن أل Ȉǯ�ǶǴǰƬŭ¦�Ƣđ�Ƥ ǟȐƬȇ�Ʋǻǂǘǌǳ¦�ƨƦǠǳ� ألنهذاك 

له، وهذا و فال حرية يف التصرف للناطق كما حيل ،مفردة اأي مقاطعا ال أصوات ،ينطق كتال صوتية

آلية نقل احلركات وإال اكتفينا يف مقام كهذا أن  دصرفية حتدّ و قوانني صوتية تلميح يقتضي أن توضع 

وإن كانت الصورة النطقية من األحرف السبعة أن  هكذا ُمسعت عن العرب،:نقول كقول األوائل 

على الكلمة و احلرف يقع على املثال املقطوع من حروف املعجم و ": قال ابن قتيبةنقول كما 

.2" القصيدة بكاملهاو واخلطبة كّلها  ويقع احلرف على الكلمة بأسرها،الواحدة

فلله  ،متصرّفا يف احلركات كتيسريه علينا يف الّدينو رمحته مّتسعا يف اللغات و اهللا جعل لنا بلطفه إّن 

.الثناء احلسن،ونصّري احلديث إىل النوع الرابع من احلركات الفرعية يف باب اإلمالةو الفضل و املّنة 

هذا ابن "،و"مذعــِورــمررت ب" :قوله يف اإلمالة ووذلك حن:رةــــــــــــــــة بالكســــــــة المشوبـــــالضمّ ــــ  4

،حيث احلركة قبل 3 شيئا من الكسرة أمشمتهافكسرة الرّاء  والياء حنو فقد حنوت بضّمة العني ،"بـــِـور

،4أيضا بعده فهي مشوبة بروائح الياء وفكذلك الوا،ليست ضّمة حمضة وال كسرة مرسلة وهذه الوا

 وامتناعه عن إعالل الوا ووه إال أن أبا احلسن له نظر آخر،،من قبلهسيبويه و وهذا مذهب ابن جّين 

.23ــ  22القراءات يف مجيع القرآن،صو البقاء عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا العكربي،إمالء ما مّن به الرمحن من وجوه اإلعراب و أب: ينظر  1

.35م،ص3/1981العلمية،بريوت،لبنان،طنشره السيد أمحد صقر،املكتبةو شرحه ،بة،تأويل مشكل القرآنيابن قت 2

.1/69سّر صناعة اإلعراب،ج،ابن جّين :ينظر   3

.املرجع نفسه :ينظر   4
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،وهذا التوجه ضّعفه ابن جّين ،رائحة الكسرة والضّمة قبل الواحمضة ويشّم وتركها واوا  ،"مــذعـــور"يف 

ن فيه من أل ،1صه إىل األداء الصحيحلّ خمشافهة تــ،و وقياس من كالم العرب ألنّه حمتاج إىل أدلّة

.عن خاصة سرّه الكلفة ما يستدعي الكشف

متكن  اإلمشامو  اإلعاللال تتمّكن يف "مذعــــِور"يف  واحلركة اليت قبل الوا أناحلسن  ويرى أب  

كان العمل و  ،"بـــِـــيعو " قـِــــيل"وال متّكن الكسرة يف حنو  ،"قــُــــام" و "عـِـــالــِـم"واإلمشام يف حنالفتحة يف 

اعتّلت من أجلها األلف و من أجلها  وت الواحنوه خلسا خفيا العّلة اليت صحّ ،و "مذعــــور"اإلمشام يف و 

جعلها واوا و ندها  عو فلم تعتل الوا،"ِغيض"و" بِيع"و" ِقيل"والكسرة يف حنو ،"ـُــــامقــ"و" عـِــامل:"يف حنو

.2 خالصة

الكسرة لتكون أشّد مشاكلة  وهي إمالة الضّمات حن"ابن بــِــــــور"و"مذعـِــــور"وإّن اإلمالة يف حن

فكأمنا  رتعدحرف م ، هذه عّلة ويضاف إىل ذلك كون الراء3 كسر الراء وهو أشبه به و ملا بعدها  

.4الرّاء تطيلهاو الصوامت األنفية ختتصر احلركات و دخلت عّلة يف عّلة فقويت،حيث الالم 

 عمر أيببني مبا دار  نهقار ن أنتصحيحها لنا و  واحلسن من ختليص الوا وأب إليههب ذي ذالو   

فقال  ،)ه  190( اخلليل تويف  أصحابرة من صالب أهلشاعر  وهو  ،يبمروان بن سعيد املهلو  اجلرمي

:5عمر فقال باأ روا نمل أعثمان س وأب

.1/68ج،سّر صناعة اإلعراب،ابن جّين  :ينظر 1

1/69جاملرجع نفسه،:ينظر 2

.1/219ج،احلجة للقراء السبعة ،الفارسي يعلو أب :ينظر 3

.177الشباب،املنرية،مصر،د ط،د ت،ص دراسة عبد الصبور شاهني،مكتبة و ،تعريب األصواتبرتيل مالربج،علم :ينظر  4

.  1/223ج ،احلجة للقراء السبعة ،الفارسي يعلو أب   5
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 .خالصة  اأي جعلها واو :  "جون"؟ فقال  "ن ؤ ج"مهزة  ففكيف خت-

 ؟ األلفو ©�Ŵ�Ƣđحو نف بني جعلتها بنيال  مل : فقال له مروان -

 .ما قرب منها  فكذلكال تقع بعد الضمة  األلف أنل بمن ق: قال فقال -

 فكيف ختفف مهزة مئر ؟: فقال -

 .لة عيف ال وىلاألر فجعلها ياء خالصة مثل َــ فقال مي-

 فكيف ختفف مهزة يستهزئون ؟: فقال له مروان -

 :عثمان وأبقال  ،والوا وŴ�ƢȀǷƢǸǔǻȏ�Ƣđ�Ƣحن،و بني بنيها ون فجعلو يستهز  :عمر وأبفقال -

 . هوييبقول س وهو 

 .كسرة ضمومة ال تقع بعد  امل والوان أل ؟ Ƣȇ�Ƣē ري ص المل : فقال له مروان -

يقع  أالينبغي  فكذلك ،ضمومةامل والكسرة ال تقع بعدها الوا أنيريد مروان  :عليو أبفقال -

 األلفبعدمها ا مل تقع ملالكسرة و الضمة  أناملضمومة بالتخفيف كما  وبعدها ما قرب من الوا

.1مل يقع بعدمها ما قرب منهما بالتخفيف فكذلك

من  يئاشيشم الضمة  أالشرط  اصحيحة مقبول نطق اواو  واحلسن الوا أيبختليص  نّ أ ويبد  

يف ،و ما بعدهاو  هالبمتعلقها مبا ق واليت يف الوا اإلمالة كونكن يف النطق  تما غري مذن هالكسرة أل

 يف احلسن وأب إليههب ذي ذالف إالو  ،2واحدالصوت كال  ّين جلك كما يقول ابن ذهما لفالوقت نفسه 

   .األذن دون نيللع وي هذال كاإلمشام ال نتلقاه مشافهة أنجيب  "مذعور  "

. 1/223ج ،احلجة للقراء السبعة ،الفارسي يعلو أب :ينظر  1

1/69سّر صناعة اإلعراب،ج،ابن جّين :ينظر 2
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 ؟الصوت املمال أصل اإلمالة يف مدارها حولرحلة هامة من حركية مبقد مررنا حىت هنا نكون   

احلركة  أنفكما ،احلروف تتبع احلركات قبلها أن هوييبمن قبله س،و جّين  من مذهب ابن تبّني  لقدف

على  يدلّ  فإمنا شيءعلى  دلّ  إنا ذهو  ،1يف حكمها أيضا�Ƣđ�ǪƷالفاحلرف ال ،ة غري خملصةبمشو 

قف على ن ضري أنال و  ،ما ال خيفى األثرهلا من و ا الباب ذيف ه أقوىاحلركات خاصة الكسرة  أنّ 

  . األمثلةبعض 

 جراءاإلمن حيث  هوييبسو خيتلف عن سابقيه الفارسي  لإلمالة يف التعليل جّين هب ابن مذ إنّ 

 ه وييبس مذهب إىلل القارئ يه حينّ أ إال ،هوييبل على غرار س يفصّ ملو  أمجلا الباب ذيف ه وفه

عند  اإلمالة أثارالباحث تتبع  لىي يفرض عذال األمر ،2"الصواب وه،و هوييبس مذهبا ذهو :"لهو بق

  .هييبو س

يف باب  فال تراه،هشيوخ مسموعات صاحبه مبسموعات الكتاب اختالط أبوابيف  مما يلحظ  

ا ذه أحكامحد من مشاخيه أمل يشاركه ،و "مسعناهم وأمسعت  :"قال إال هايتعرض ملظاهر  وهو  اإلمالة

   .فيها اإلمالة جازت  3امرأة وأكان امسا لرجل   إذا) حىت(  إمالةتعليل اخلليل يف  اللهم إالالباب 

من  هملا في من احلروف، يف غريه  مليس هل ما الراءللعرب يف كسر  :ةــــــــــــــــالـــاإلمو اء رّ ـــــــــــــال

"وارِ من الدُّ  "و "رِ من املعا"و "هوارِ ـــمن عَ "و "كارِ ِمح من :"لك قوله ذ من أمثلة هوييبذكر س ،فقدريالتكر 

.1/69سّر صناعة اإلعراب،ج،ابن جّين  :ينظر 1

1/68،جاملرجع نفسه:ينظر 2

.241عادل نذير بريى احلساين،التعليل الصويت عند العرب يف ضوء الدرس الصويت احلديث،ص: ينظر  3
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،محار(¦�Ŀ�̈°ÂǂĐ¦� ¦ǂǳ أداء يعةمساحة الكسر تتسع تبعا لطبف ،1للِ اعَ فِ و ل الِ عَ فَـ و  ل،الِ عَ فُـ  :قلت كأنك

ن بجياريه فيها او  لإلمالة يهو باملعايري اليت يضعها سي ءيف ضو و  ،األلف إمالة إىل أدى امم) ومعار  ،عوار

:  ميكننا قول ما يلي جّين 

 وأهما ساكن نم األولكان بينهما حرفان  ولو  األلف،يطال  اإلمالةللكسرة يف  التقّدمي التأثري إنّ ـــــ 

 .كان بينهما حرف متحرك 

من الكسرة  ألزم)  كمحار (يف  األوىللكسرة اث حي،2أقوى اإلمالةكانت   ألزمكلما كان الكسر ـــ  

  .اإلعرايبمتغرية حبسب املوقع  اآلخرةو  أصلية األوىلألّن   اآلخرة

  ناقلو  ،"رو بن بوا" "مذعور" يتانطلقنا من كلم أننا وه ،اجلزئية هذه ي عقدنا عليهذال إنّ 

ما  وه الراء يف حنبلغليل عفعلينا ت ،كذلك األمركان   اإذو  ،اإلمالةيف باب  أقوىالكسرة  نّ أكيف 

 :قول نف) اركمحمن ( ةجاء من شاكل

  :ل التاليةلللع األلف إمالةيف  أقوىهي ،و لبةغالكسرة يف الراء متـــ 

  .ير يكر تأي اليت على الراء تتوفر على مساحة واسعة كون الراء حرف ،لكسرة الثانيةـــ ا

،األلفابتعدت عن و  األوىليف حني انفصلت  األلفاالتصال املباشر للراء املكسورة مع و املالزمة ـــ 

 .التأثرية زاد فربت املساقكلما   من ذلك فبات ،بينهما حرف متحرك فارقالو 

.4/250ج،الكتاب ،سيبويه: ينظر
1

4/242جاملرجع نفسه،: ينظر 2
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يف الراء املكسورة  تأثريوة ق نتبني أن نكمي ذاتية إمالةيف الراء املكسورة  اإلمالة أن نااعترب  اإذو   

  .الباب حىت ضد حروف االستعالء  هذا

 سبعة اإلمالةاحلروف اليت متنع و : جّين يقول ابن  :ء الــــــــــــــتعاالس واتـــــــــــأصو راء ــــــــــــــبين ال ةـــــــاإلمال

 حِـ المل يقل يف صَ عـِــاِبد دبِ اعَ قال يف  فمن،القافو الغني و اخلاء و الظاء،و الطاء و  دالضاو د الصا :وهي

  .مها قية داخلة يف حكبالو  ،1صـِــالِــح

اق يق كل سيرفو الراء املكسورة و بني االستعالء  األلفاقات ترد فيها يسب هوييبس استشهدلقد   

  :اقات يالس هذه منو  أخرى أحياناها ببتغلي وأ اإلمالةمينع  وأ يزجيبتعليل 

 نيذاليف لغة  ¢ƢĔكما   ىو تقمل جيعلوها حيث بعدت و  ،األلفينصبون  "رمررت بقادِ "،"ب ا  قارِ ذه"

.2حيث بعدت  اإلمالةعلى  ومل تق "ر ـِـمررت بكاف " :االو ق

 ناصراحيفهما  ،األلفها من نفس القاف على درجة القربو كسورة امللراء ا أنيتبني  صّ من النّ 

فصل نالراء تو قرب أفالقاف  ،)قادر( يف أما ،)قارب (د ثابتة بني الطرفني بععلى درجة من ال األلف

ية من كون تمتأ)  قارب ( يفغلبة الراء على القاف  ةعليه فعلّ و  ،األلفأي عن  ،عنها حبرف متحرك

 إمالة�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫ�Ŀة الراء رجع كفّ ت ǀđ¦و  ،مضاعف امتلك مساحة واسعة من الكسرةت الراء صو 

  .االستعالء  بتأثريتتبع القاف  أن ضاليت كانت من املفرت  األلف

.1/221سّر صناعة اإلعراب،ج،ابن جّين :ينظر 1

4/252ج،الكتاب ،سيبويه: ينظر 2
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ة يلعقوة املست ومتحرك مل تق األلفبني و  ها نيبصار و ) الراء  يعين(ملا بعدت  "ر كافِ "يف  أما  

علها ياء فعملت الكسرة جي ثغاأللن أل،قريبة من الياءو م اليف موقع ال اĔȂǯ�ǺǷ�ƨȈƫƘƬǷ إمالتهاقلة  ةلّ عو 

.1مل يكن بعدها راء   إذاعملها 

صوت راء و عالء سابق فة بصوت استتنمك األلفكانت   ىته منّ إ :القول ميكننابالتايل و   

  . يةاألدائجائزة حبكم مساحة الكسرة  اإلمالةفمكسور الحق 

من  أقوىفال تكون  ¢Ƣē¦Ȃƻو ت القاف غلبكما    تبفغل "من قرارك" اقالو :  راركـــــــــــــن قـــــــــــم

،املستعلية وفجعلت مفتوحة تفتح حن،ءالراء استعال يف ليسو  ،هت الراء بالقافشبّ  افإمن ،...فالقا

.2أقوىالراء  على فلما قويت على القاف كانت

 أنيريد : لك بقوله ذ ه منوييبود سقص مبّني ،و يف هامش الكتابص ا النّ ذ هيف اسري شرح ال  

الرّاء اليت  لفتحغلبت الكسرة و  ،اإلمالةراء مكسورة مل متنع  األلف دبعكان   اإذ "قرارك"يف فتحة الراء 

ي قبل ذحرف االستعالء ال وهو  اإلمالةالراء املكسورة ما قبلها يف  قبل األلف حىت أميل،كما غلبت 

.3  اإلمالةملنع  ءمن حرف االستعال بأقوى  األلف قبل ومل تكن الراء املفتوحة اليت ،األلف

 الكسرةو ملخرج احلاصل بني الراء رب اقمكسورة حبكم  هيو  التأثريقوة  تالراء اكتسب أن ويبد  

لك ذعلى  األمثلةو ،احلجرة الرنينية اخللفية لكّل منهماو كأمامية املوقع املميزات  باإلضافة إىل بعض 

،)م قاسمر جا ،محار قاسم(يف باب الراء متنوعة حبسب السياقات منها  هوييبسو ة عند ابن جّين وارد

4/251ج ،الكتاب ،سيبويه :ينظر 1

.وما بعدهااملرجع نفسه  2

.املرجع نفسه: ينظر 3
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مكسورة ) م ر جا( يف الراء أني هة لعلّ  )محار قاسم(يف ا منه أقوى )م قاسم ر جا(يف  اإلمالةحيث 

حبسب  ةتغري مارضة ع)محار قاسم ( يف  ألزم كان يف اإلمالة أقوى،والكسرة لكسرما كان ل،و لزوما

.1اإلعراب

 بنيو  ،جهة من األلفو االستعالء  بنياملسافة الصوتية  تتساو  مىته نّ إ :عليه ميكن القولو   

   .األلف إمالةة للراء على االستعالء يف بلغفال ،أخرىمن جهة  األلفو الراء املكسورة 

  يا ترى ؟  اإلمالةلفائدة يف اما فة يهلجظاهرة  اإلمالةكانت   اإذ :ةـــــــــــــــــــاإلمالدة ــــــفائ في لــــــفص

 اهف ،فيها من تناسب الصوت ما إىل�ƢēƾƟƢǧ�ÀÂǄǠȇ اإلمالة عنا كتبو ن  مم ريالكث أن يالحظ  

 ما فيها من خفةو تجانس الصويت ال إىلة جعرا اإلمالة أنّ ل نرى لتأمّ ابف :ولقيعبد الفتاح شليب  وه

شراب بني احلركات كما حيدث بني من اإل انوع حتدث اإلمالة نّ اغ ألتسسماملشاكلة  أمرف ،2ةلكمشا و 

لة أسمب لإلمالةال عالقة  أن وبدة فيفّ اخل أما ،يف حركة أدخلتحركة  كأمنا :قولن انعدو أ،وامتالص

 السرعة إىلختيل  اخلّفة أنك ذالسنة بعض العرب أ هع نطقي تعودتبط ¢ƢĔ نم أكثرة اخلفّ 

من  أكثر،و اللنيو فيها نوع من املد  اإلمالةأّن  يف حني ،االختالسو اخلفية  إىليل السرعة حت،و أحيانا

 بنا وه اهف،ه املزاوجةذحتدث ه اإلمالةن علم املوسيقى ألو  األصواتبني علم  أقارب أن أريدلك ذ

ه مسع رسول اهللا صلى نّ أة بن اليمان فيذححديث  من ينن الداع اإلمالةل يف باب ينق مثال اجلزري

.4/251ج ،الكتاب ،سيبويه :ينظر 1

339ص ،اللهجات العربيةو ت ءامالة يف القرااإل ،شليب إمساعيل عبد الفتاح :ينظر 2
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 أهلو ل الفسق أه نلحو و  إياكمو  أصواتهاو العرب  نن بلحو آالقر  اقرءوا " :سلم يقول و اهللا عليه 

"الكتابين

 أنحيث يتبني ،Ƣē¦ȂǏ¢1و العرب  نو حلمن و عة بالس األحرفمن  شكّ ال اإلمالةف :قال  

بعض كماالت  به تتمّ  يوسيقمصوت و ،هي حلن من حلون العربتناسب صويت  ¢ƢĔمن  أكثرمالة اإل

¦ȂĐ¦�±ǂƸƬȇ�ŕƷ�ǪǈǨǳ®� حلون أهلبعض ل توصيفا يف هذا البابمل نلمس  أننا على آينويد القر تجال

  .تلقينها وأ من تلقيها 

ا ذمن هيل بقالا ذلكن هو  :"يقول وهفها ،ّين جعند ابن  هثر أله  ناالمالة باللحو ارتباط إّن 

 األصواتمشاركة للموسيقى ملا فيه من صنعة و احلروف له تعلق  و  األصوات أعين علم العلم

ين العلمني خصوصا ذاملشاركة بني هو  ثرا هلذا التعلق أّين جبن الد جنمل  اإلشارةه ذعدا ه،و 2مغالنو 

لطف  "منا حني يطلق عبارةضلك ذرمبا كان قصد ف ،بوابهأغلب أبسط مادته التعليلية على ي وهو 

  ".ةنعالص

الثالثية  هذه إليهيل ختي ذال الصوتية راكةشعقد ال فما ،نغم نعة،ص ،لحون :لديناسبق  فمما  

   ؟علم املوسيقىو  األصوات معل بني

 جوهر علم املوسيقى  والصوت ه :واتــــــــــاألصم ـــــــــــعلو قى ــــــــــــــالموسي مـــــــــــعل نبيوت ــــــــــالصـــــــ 1

العلم  إىلا ينتميان مĔȂǯ�ǺǷ�ǞƥƢنا االلتقاء ذه،و بينهمااملوضوع املشرتك  وهإذا ف األصواتعلم و 

2/30ج ،ت العشرءار يف القراشالن ،ابن اجلزري :ينظر 1

.1/22ابن جّين،سّر صناعة اإلعراب،ج
2
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حدمها أجزأين  يقّسم ابن سينا صناعة املوسيقى إىل،و لذي يبحث يف جوهر األصواتالطبيعي ا

 األزمنةموضوعه و  عاإليقا الثاين و  ،رمهافتناو ينظر يف حال اتفاقهما و مة موضوعه النغو  التأليفيسمى 

الغاية ،و خروجها عن الوزنو ±�ƢĔو حال  يف ينظر،و بعض إىلالنقرات املتنقل بعضها و ة بني النغم لّ املتخل

ا بينه مافي تلفةمؤ  يةوسيقم أصوات  األنغام،و األنغامته داملوسيقى ما مفعل نإذ،1منهما صفة اللحن

ع قد يقاللحن  سماو  انحلاألو  األحلانداللة املوسيقى معناه  أن يبار افال فيضي،و قوانني مضبوطةحبكم 

«�¦ƫǂƫ�Ŗǳقو حمدودا على مجاعة نغم خمتلفة رتبت ترتيبا  Âǂū¦�Ƣđ�ƪ ǻǂنظومةالدالة امل األلفاظ هاب من 

جمموعة  األحلانو حلان أهي جمموعة  ىاملوسيق فبات أنّ ،ňƢǠŭ¦�ȄǴǟ�Ƣđ2 ةادة يف الداللععلى جمرى ال

   .هة فيالطبيعي رو األم من وناء فهغعلم املوسيقى بال يقرتنأكثر ما و  ،ةالد  بألفاظ تقرن أنغام

 إالناء ال يتم غال فانّ ،عايقاإو ا نحلو  نغمة يف الصوت بحثاملوسيقى هي ال إذا كانت  

ه الصناعة أكمل ذتار لتعليم هخي أنجيب  ألنهناء ليس يف متناول اجلميع غالو  ،3بالصوت اللغوي

رج النغم من خي ،سنهحُ و Ȃǐǳ¦�śƥ�ƢȀȈǧ�ƢǟȂƦǘǷ�Ƣđ�Ƣ©�عطلضيكون م من ما يوجد قلّ و  ،فيها ناسال

فجهازه ،نآتتوفر يف قارئ القر  أنهي شروط جيب و  ،4ةعال مستبشو قطعة نال مو حلقه غري ناقصة 

 أنجيب و  ،الكدارةو ري فالصو بغريه مثل التمتمة ،و للسانيكون ساملا مما يتعلق بفساد ا أنجيب  الصويت

đ�Ŀ�©®¦±�ƨȈǧƢǏ�ƪو ظهرت  إذا ƢĔƜف ،ري خاصةفالص وفر حبو  ،احلروف عامة بإظهار يعىن Ƴǂƻ اء

.403رسالة يف املوسيقى،ص،ابن سينا: ينظر  1

.47ت،صط،دالنشر، القاهرة،دو غطّاس عبد امللك خشبة،دار الكتاب العريب للطباعة :نصر حممد الفارايب، املوسيقى الكبري،تحو أب:ينظر 2

عّمان،األردن،ر يافا للنشر والتوزيع،مبارك حنون،دا:علم املوسيقى،دراسة صوتية مقارنة،تقدميو عبد احلميد زاهيد،علم األصوات : ينظر 3

.19ص م،1/2010ط

117ص ،1984د ط ،رية العامة للكتابصاهليئة امل ،ةبامللك خش بدغطاس ع :تح  ،دب الغناءأكمال ،تباالك ياحلسن بن امحد بن عل 4
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ري من كثو  األشياءه ذمن ه زيتحر  أنقد ميكن و  ،ةغنّ ال فرو حكذلك  ،و...حسنة جدا و الصوت 

احلاء و ا نونا من يبدل احلروف فيجعل الالم فأمّ ،...ر فيها اللسان ثالسيما يف حروف اليت يعمنها 

قد و املتكلم و الكالم  حةصاف يفشروط مطلوبة  هيو  ،1للغناء ضيتعر  أنا فال جيب نالسني شيو خاء 

  . أشار إليها الكثري من أمثال اجلاحظ

س أون الفاسدة فال بللحي املقصود باه العربمن الغناء عند  األلوانه ذه بعض كانت  افإذ  

،يقال له املراثيو  نحيث النصب غناء الركبا ،نادالسّ و ج زياهلو النصب  : أوجهعلى ثالثة  ها وهيبذكر 

عليه  ىميش الذياخلفيف  واهلزيج فه أما ،ربالنو م غالنو  عالرتجي وذالثقيل فناد السّ  أما ،يانتالف يغّنيهو 

.3موسيقية غنائية   أوزان هيري بالتغو  النوحو ء احلدا أنعلى ،2احللوم خفّ يستو  يويله

 وأفالتلحني  ،صوت وحالوة من حيث هو  بلّذةخيتصّ  كان الصوت من بني احملسوسات  اإذو   

النفس  إىليتحاكم فيه  إمناع ا موضذهو :" ّين جقد قال ابن و  ،يزيده مجاال بطابع تلحيين تطبع الصو 

.النفيسة البن جّين  النفسية،وكثرية هي التخرجيات 4احلسّ و 

�ƢĔȂǯ�ǺǷ�ƨǸǤǼǳ¦�ǂوهج ولال خي :قىــــــــــــــــم الموسيـــــــعلو  واتـــــــــــــــاألص مـــــــــــــعل ة بينــــــالنغم ـــــــ  2

 أنأي  ،5الثقلو  ةحلدّ ااملختلفة يف  األصوات وعنده هفالّنغم ،النغمو بني النغمة  ايبار فال زيمي،و صوتا

رة و ر ضليس بال،و جمموعة من النغمات تعطينا نغما فائتالفباجلمع  أصواتالنغم و النغمة صوت مفرد 

.117ص ،1984د ط ،رية العامة للكتابصاهليئة امل ،ةبامللك خش بدغطاس ع :تح  ،دب الغناءأكمال ،تباالك ياحلسن بن امحد بن عل:ينظر 1
ية صر اهليئة امل ،امللك خشبة عبد سغطا :حر شو تح  ،من قبل املوسيقى أمساؤهاو كتاب املالهي   ،ن سلمة النحوي اللغويبطالب الفضل و أب:ينظر 2

.30-29ص  ،م 1984ط د ،العامة للكتاب

21ص ،األصواتعلم و قى يوسامل معل ،احلميد زاهيد بدع:ينظر  3

.2/219ج ابن جّين، اخلصائص، 4

86ص ،املوسيقى الكبري ،ايبالفار  :ينظر 5
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،1الثقلو من حيث احلدة  هاختالف وا النغم هذبل صفة ه ت،تكون متساوية من حيث كمية الصو  أن

فيه  الذييف اجلسم  قدر ذاواحد حمسوسا  ازمان بثصوت ال هي ايبا كانت النغمة عند الفار إذف

 ا النوع ذاملوصلي ه إسحاقحبسب ،و بهسحب األصوات من صعلى نوع خا طبقفهي تن ،2يوجد

املّدة تنفرد عن الصوامت بطولو ا زمان بثتل  ƢĔȋالياء و  ،والواو  األلف:يتمثل يف احلركات املدية 

ك النغمة افاشرت  إذا،3 باحلروف املستمرةايبار فال مساهأما  وأركة احلالنغمة تكون يف  أنأي  ،الزمنية

 الذيالضغط  نّ عن احلركات أل عن النرب دون احلديث فال ميكن احلديث،ا على احلركةم�ĔȂǯربالنو 

 ودبت،و ترددو  قدفو الفيزيائية للحركة من طاقة  املكونات لىع ثارهآتتجلى  إمناخالل النرب  من ارسهمن

 فكأننا ،التلطيفو ال فتوحي باالست فاإلمالة،الوضوحو  والعلب ي يوحنربكان ال  فإذا،لكذمالة بعكس اإل

ة موسيقية تري ينساب اللحن بو ف ،حركة حبركة بلطف مالة منزجاإل حنيو  ،حركة واحدة نرب نربزحني ال

  .مؤثرة على النفس و ة نمتواز 

أي مبساعدة ،الرنني قويات اليت تحاملرش هي فيناألو ي فمو التجويف الو ة نجر كانت احل  اإذو   

املختلفة  اويفتجالل شكل دّ عن أننستطيع  كاحلن سقف ةنطقمو الشفتني و اللسان و حتركات احللق 

على الصوت  األعضاءتأثري الرنيين الذي متارسه هذه ال ينشأ هنا ،ومنتصوّ نا املحجمها يف جهاز و 

 من مالة تتحملاإلو  ،متوسطة وأة ر مقصو  وأممدودة  أنغاملك ذفتحصل ب ،4يف احللق املرّكب الناشئ

   .راملقصو و الوجود املمدود  ذهه

31ص ،األصواتعلم و قى يوسامل معل،احلميد زاهيد بدع:ينظر  1

.241ص ،املوسيقى الكبري ،ايبالفار  :ينظر 2

.33ص ،املرجع السابق:ينظر  3

21-20ص ،د ت ،د ط ،مصر ،ةري نمكتبة الشباب امل،نيهر شابو الصاد بترمجة ع ،األصواتالربج علم مل يرتب :ينظر 4
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جمموعة من  وحن هاللّ  أن مما سبق نييتب :قىــــــم الموسيـــعلو  واتــــــاألصم ــــعل بين نـــحاللّ  ــــــ  3

حمكم نظام  جيمعها األصواته ذفه،عايري املضبوطةامل�ǺǷ�ƨǟȂǸĐلفة فيما بينها وفقا تالنغمات املؤ 

يم غالتنو للحن فاعليه و  ،1انفعاال وختّيال أ وأ ّذةع لملدى السا قلفيخ،ايرتتب عنه انسجام دقيق بينه

،بالزمن اإلحساسهروب من لل إالناء غبال اإلنسانما استعانة ،و كرب من املفردةأ شيء يف تحققاني

جتعل  اليتاحلزن من العوامل و  مّ  اهلعتربي،و هإطار ه يعيش خارج نّ أجيعله يتخيل  الذياملساعد  وفه

  :لك ذقول الشاعر على  من أدلّ  وال يتخيل طول الزمن اإلنسان

2.ونـََفى َعنِّي الَكَرى طَْيٌف أََلمْ أََنمْ مْ لَ نْ كِ لَ وَ يلِ يْ لم َيُطْل لَ 

  .ن افنتوهم طول الزم أكثر،بالزمن يتعقبه ختيل التعب  فاإلحساس  

 إىل باألحلانه قد يتوصل نّ إف�¢Ƣē¦ȂǏو العرب  نمن حلو  الةإلماكانت   اإذلك ذمن  أكثرو   

،صلة الرحم،و من اصطناع املعروف األخالقعلى مكارم   ثتبع أنلك ذفمن ، اآلخرةو خريي الدنيا 

ق القلب من قير و �ǾƬƠȈǘƻ�ȄǴǟ�Ƣđ�ǲƳǂǳ¦�ȆǰƦȇ قدو  ،الذنوبالتجاوز عن و  األعراضعن  الذبّ و 

  . مالةإللحتصل جراء اللحن املصاحب  ثارآه ذفه ،3نعيم امللكوت يتذكر،و قسوته

 األصواتندى أ أنمن جهة  قعاو لك رمبا ذ فإمنا،األلفيف  أصلمالة كانت اإل  اإذو عليه و   

  .م غالنو له اللحن آ وبه ه فكأين،4ال غري حمصورغف يكون ن جريان الصوت فيهأل ،األلف اهألينو 

بعدها وما 80ص املوسيقى الكبري،الفارايب،:ينظر 1

.81ــ 80ص ،املرجع نفسه:ينظر 2

.6/05م،ج1/1986خليل شرف الدين،منشورات دار مكتبة اهلالل،ط:العقد الفريد،تقدمي،شهاب الّدين بن عبد ربه 3

.1/22ج اإلعراب،اعة صن رّ س،ابن جّين  :ينظر  4
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 ال جيوزف ،سيقىو م امللع،و األصوات ان على طريف تقابل بني علمفمالة يقاإلو  ربكان الن  اإذو   

تشرب احلركات بعضها  أنجيوز  لكنو  ،1ا حلرفمّ حرفا من احلروف حدث بعضه مضا أنيتصور  أن

  . بعضب

ǪƦǇ�ƢǷ�ÄƾđÂ علم املوسيقى و  األصوات املشاكلة بني علمو  ةبعقد املقار  لّخصن أن ميكن

  :يـــــــــــاآلت اجلدول  على

  المشاكلةو تعليل وجه المقاربة   علم الموسيقى  علم الصوت

مادة الدراسة و هو مشرتك رهو الصوت جالصوتالصوت 

  النغمة   ربالن
مها و ،يف املقطعكذلكنربالو تالنغمة منفردة يف الصو 

  يقعان يف احلركة 

  النغمة بالصوت بالصوت رفاحل
احلرف تشكل كتايب ،و للصوتيالنغمة تشكل موسيق

  للصوت

  النغم  التنغيم
التنغيم حاصل جمموعة ،و م حاصل جمموعة نغماتنغال

  ورة بمقاطع من

  اللحن  التنغيم

أثقلنغم و أمن نغم حاد أصواتاللحن حاصل ترتيب 

ليست و ورة ببينما التنغيم حاصل مقاطع من،ترتيبا مكيفا

   ربساوية يف النتبوترية م

  ناءغال  التجويد

�řǤŭ¦�¶Âǂǋ�ƢȀǈǨǻ�Ȇǿ�ƾȈĐ¦�¥°ƢǬǳ¦�¶Âǂǋ

املنقولة و الشرعية  األحكاميكون مبحكم  ،والتجويداملطرب

   .الصوتيةو ،واملغين يلتزم بشروط الفصاحة اللغوية بالتواتر

  .1/22ج اإلعراب،اعة صن رّ س،ابن جّين  :ينظر1
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يكون و بالزمن مرتبط  اإليقاعحيث ،يف الشعر والعروض ناءغيف ال اإليقاعا ذه إىليضاف و 

لكن يبقى بني و "،1اإليقاع أزمنةيف تساوي  أساسياتلعب النقرات دورا ،و حلاناأل لذة أسبابال يف خدا

تكون النقرة  حينئذو  ،جمموع من النقرات اإليقاع،و وعوقال ةالنقرة وحيد أن وهو  ،فارق اإليقاعالنقرة و 

.2اإليقاعمن  جزء

.جمع كّل هذه املتفرقاتـــȇ�ǂǿȂƳ�©Ȃǐǳ¦�ÀȂǰȇ�¦ǀđو   

.43علم املوسيقى،صو علم األصوات  ،عبد احلميد زاهيد: ينظر   1

.160صم،2012/ خاصة مستغامن،اجلزائر،طبعةالتوزيع،و مالمح الداللة الصوتية يف املستويات الصوتية،دار أم الكتاب للنشر ،مكي درار  
2
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:الل ــــــــــــــــر اإلعـــــــــــــوتي لمظاهــــــــــــــل الصـــــــــالتعلي - ثانيا

إذا تعلق اإلبدال حبروف العّلة إذا كان اإلبدال جعل مطلق حرف مكان حرف آخر، لكن 

.1واإلعالل خاص عام اصطلح عليه النحويون باإلعالل ومن هنا فاإلبدال ) األلف، الواو، الياء (

، وما )و، ا، ي(اإلعالل تغيري يطرأ على أحد أحرف العلة الثالثة : الوايف وجاء يف النحو  

Â¢�» ǂū¦�» ǀƷ�ń¤�ŚȈǤƬǳ¦�¦ǀǿ�Ä®ƚȇ�Ʈ ȈŞ�̈ǄǸŮ¦�Ƣđ�ǪƸǴȇقلبه حرف آخر من  تسكينه، أو

وال نريد أن نأخذ يف احلديث حول حشر اهلمزة يف هذا املوضع مع أصوات العلة ألن مبدأ  2األربعة 

 أو اخلالف كان مع اخلليل،وال يزال صوت اهلمزة عسريًا على التصنيف نظرًا لكون وظيفته تعددية

تباينية وليست متييزية هذا من جهة،من جهة أخرى أننا مررنا باهلمزة يف مبحث اإلبدال اللغوي وقد 

śǠǳ¦Â� ƢŮ¦Â��Â¦Ȃǳ¦Â� ƢȈǳ¦Â��Ǧ ǳȋ¦�ȆǿÂ�» ǂƷ¢�ƨǈŨ�ǺǷ�¾ƾƦƫ�ƢĔ¢Â�ƢȀȈǧ�řƳ�Ǻƥ¦�¾Ȃǫ�ń¤�Ƣǻǂǋ¢3 ،

، ولتحقيقه طرق التخفيف وهدفه هو) ا، و، ي ( وعليه يكون حاصل اإلعالل باحلروف الثالثة 

.4ثالثة هي القلب واحلذف واإلسكان 

إّن الكشف عن وجه القرابة التشرحيية، والقرابة املواصفاتية بني أصوات العلة يقودنا إىل 

  : التساؤالت التالية

هل اخلّفة هي الغاية الوحيدة لإلعالل ؟ هل هناك خصوص وعموم يف الوظائف بني اإلبدال 

ويض ؟، هل لإلعالل وظائف أخرى أدائية وبنائية وحنوية وداللية ؟ واإلعالل والقلب والتع

.57ص  إلعالل يف ألفاظ القرآن الكرمي،او اإلبدال  ،خالد حسني مصلح  1

.410ص  ،علم الصرف الصويت ،عبد القادر عبد اجلليل  2

.1/86ج ،سر صناعة اإلعراب ،ابن جين: ينظر   3

.57ص  ،اإلعالل يف ألفاظ القرآنو  اإلبدال ،خالد حسني مصلح: ينظر  4
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لإلجابة عن هذه التساؤالت البد من تتبع أثر التعليل الصويت عند ابن جين، وقد بات معروفا 

:أن أنواع اإلعالل ثالثة،وهي 

  ) .والياء األلف والواو، ( ومفاده تبادل املواقع بني الصوائت الثالثة : اإلعالل بالقلب -

وهويقوم على صورتني، األوىل منهما حذف حركة حرف العلة، :)النقل(اإلعالل بالتسكين  -

" مبيع" ، و"مقول: "والثاين نقل حركة حرف العلة، فينجم عن النقل والتسكني التقاء ساكنني حنو

ُيوع –َمْقُوول ( أصلهما  .1،وحني نقلت احلركتان التقى ساكنان فُحِذف أحدمها)َمبـْ

:اإلعالل حبذف حرف العلة قياساً يكمن يف ثالثة مواضع هي :اإلعالل بالحذف  -

  .وحنوها  2قُم وَخْف وبْع :أن يكون حرف مد ملتقياً بساكن بعده حنو-1

املكسور العني يف املضارع، فتحذف "يـَْفِعلُ "أن يكون الفعل معلومًا مثاًال واويًا على وزن -2

وَعِدٌة، أما إذا كان الفعل –ومن املصدر إذا عّوض عنها بتاء كـــ يَِعُد وعْد  فاؤه يف املضارع واألمر

يوعد، وكذلك إذا كان مثاًال يائيًا كــ يُسر ييسر، أوكان مثاًال واويًا على وزن :جمهوًال مل حتذف كــ 

حبذف الواومع  يدَعُ ويذر، ويهُب ويسع ويطأ ويقع:يوجل، ويرحل، وشّذ :املفتوح العني كــ ) يْفَعل (

�śǠǳ¦�ƨƷȂƬǨǷ�ƢĔ¢3.

.417، 416ص  ،علم الصرف الصويت ،عبد اجلليل عبد القادر: ينظر  
1

.235،236ص ،م2007/ه1/1428القاهرة املنصورة ط ،دار اإلمام البخاري ،جامع الدروس العربية ،ينالييغمصطفى ال :ينظر  2

  .236 -235ص املرجع نفسه :ينظر 3
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أن يكون الفعل معتل اآلخر، فيحذف آخره يف أمر املفرد املذكر كــــ اخش، وادع،وارم، -3

�ÀȂǰǇ�Ǻǟ�ƨƥƢȈǼǴǳ�ǲƥ�¾ȐǟȎǳ�ȏ�ƢǼǿ�Ƣǿ�» ǀū¦Â�¿ǂȇ�ŃÂ�̧ƾȇ�ŃÂ��Ǌ ź�Ń�ºººººǯ�¿ÂǄĐ¦�̧°Ƣǔŭ¦�ĿÂ

.1رع البناء يف األمر، وعن سكون اإلعراب يف املضا

الفعل احتاج إىل شرط اعتالل نتتبعه من خالل العناصر  وما يهمنا أن اإلعالل وافق االسم أو 

  :التالية 

  .شرط االعتالل -

.أوجه التعليل الصويت اليت يبسطها ابن جين،ومن قبله سيبويه -

احلديث، ونبدأ بأول مظاهروتوجهات الدرس الصويت القدمي يف ضوء الدرس الصويت  آراء،-

  :اإلعالل

الذي أشرنا إليه باحلذف واإلسكان وقد أمساه  وهو: التعليل الصوتي لمظاهر اإلعالل بالنقل-1

، 3، وتسمية اإلعالل بالنقل حاصل ومستقر فيما بعد 2سيبويه بذلك واقتصر أحيانًا على اإلسكان

اء احلرف املعتل إن  والياء إىل احلرف الساكن الصحيح قبلها مع بق ويعين نقل حركة حرف العلة الواو

كانت احلركة جتانسه وقلبه حرفًا جيانسها إن كانت تُغايره، وإذا كان حرف العّلة ألفًا فال حيصل فيه 

، ورمبا أكثر ارتباط األلف بالسكون متأت 4مثل هذا اإلعالل،ألن األلف خفي ساكن ال يقبل احلركة

.236ص ،جامع الدروس العربية ،الييينغمصطفى الو  415-412ص  ،علم الصرف الصويت ،عبد القادر عبد اجلليل: ينظر    1

.4/491ج ،الكتاب ،سيبويه :ينظر  2

.173م، ص1986/بغداد د ط  ،مطبعة العاين ،وريبعبد اهللا اجلو  ،تح أمحد عبد الستار اجلواري ،علي بن مؤمن املعروف بابن عصفور: ينظر   3

 ماو 50م،ص1983جامعة بغداد ،كلية اآلداب  ،رسالة ماجستري،يثةديف هدي الدراسات الصوتية احل سيبويهيف كتاب  اإلعالل ،عبد احلق أمحد حممد 4

  .بعدها
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ونعلم ما للهمزة من وظائف  باهلمزة وثيق،من ميزان العروض، أما يف احلقل اللغوي الصويت فارتباطه 

  .تباينية 

:1إّن قواعد وشروط هذا النوع من اإلعالل تتحّدد كاآليت 

 يائياً واوياً كان أو) فعل ( أن يكون حرف العّلة عيناً لـــ.

 زيادته دون وزنه  اسم يشبه املضارع يف وزنه دون زيادته أو) عني ( أن يكون حرف العّلة. 

 استفعال ( أو) إفعال ( مصدر موازن لـــــ ) عني ( يكون حرف العّلة أن. ( 

 من اسم مفعول ) مفعول ( فيما جيئ على ) عينا( أن يكون حرف العّلة.  

وجتدر اإلشارة إىل اختيار موضع العني ألن العني هي مركز الصيغة ومنها إىل ما قبلها تنقل   

 أواحلذف، فيكون أحياناً حمضاً، وقد يتبعه إعالل بالقلب، أواحلركة، ويتخّذ اإلعالل صوراً متعددة،

الصويت املرافق ألحكام  وفيمايلي التعليل ،2بالقلب واحلذف معاً، وقد يكون بالنقل والقلب واحلذف

:اإلعالل بالنقل، ونبدأ بأول قاعدة 

ما كانت الياء والواوفيه ( يف باب  :)فعل(أن يكون حرف العلة عينًا : ىـــــــــدة األولـــــل القاعــــتعلي

لكثرة ما ذكرت لك من  وإمنا كان هذا االعتالل يف الياء والواو: "قال سيبويه) ثانية،وهي موضع العني

،مث 3استعماهلم إيامها وكثرة دخوهلما يف الكالم، وأنه ليس يعرى منهما ومن األلف أومن بعضهن 

فلما اعتلت هذه األحرف جعلت احلركة اليت يف العني "  :يذكر العّلة املوجبة هلذه االعتالل،فيقول 

،صينياليغ، مث جامع الدروس ملصطفى ال90،89ص  يثةديف هدي الدراسات الصوتية احل سيبويهيف كتاب  اإلعالل ،عبد احلق أمحد حممد:ينظر 1

242-244.

.243و 242ص  ،جامع الدروس العربية ،الييينغمصطفى ال: ينظر   2

.4/483ج ،الكتاب ،سيبويه  3
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)غَزْوُت ( من " يفعل "حمولة على الفاء، وكرهوا أن يُقّروا حركة األصل حيث اعتلت العني، كما أن 

ال تكون حركة عينه إال من الياء ) َرَمْيُت ( من " يـَْفعُل "ال تكون حركة عينه إال من الواو،وكما أن 

لك هذه احلروف حيث اعتلت جعلت حركتهن على ما قبلهن كما جعلت من حيث اعتلت، فكذ

، مث نضيف إىل هذا النص 1الياء حركة ما قبلها لئال تكون يف االعتالل على حاهلا إذا مل تعتل  الواوو

مجيعًا فليس أال ترى أن األلف حرف يُنصرف إليه عن الياء والواو:نصًا آخر البن جين يقول فيه 

،واأللف ال ...بأحد حريف العّلة، فإذا قُِلب واحد منهما إليه فكأنه مقّر على بابه  لأللف خصوص

ǶËĔ¢�Ǯ...تكون أصًال أبدًا فيهما  ǳ̄�Ŀ�¾Ƣū¦�ƨƸǏ�ȄǴǟ�Ǯ ǳƾȇ�ƢŲÂ� غزا يغزو، ورمى يرمي، :قالوا

فاً، واأللف بقلبها أل فأعلوا املاضي بالقلب، ومل يقلبوا املضارع ملا كان اعتالل الم املاضي إمنا هو

Ȃǿ�Ȇǿ�ƢĔƘǯ�ǾǼǟ�ƪ ƦǴÉǫ�ƢǷ�ȄǴǟ�ƢȀƬǳȏƾǳ
:، ومن النّصني تظهر األمور التالية2

بكثرة االستعمال وكثرة دخوهلا يف ) والياء  األلف والواو( تعليل كل من سيبويه، وابن جين اعتالل -

التناسل ، إشارة واضحة على قدرة )الفتحة والكسرة والضمة ( الكالم،حيث شاعت هي وأبعاضها 

  .الصويت الذي تتميز وتتمايز به هذه األصوات 

-�Ŀ�² ǂǤȇ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦�Ƣē¦̄�©¦ȂǏȋ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƨȈƫ¦̄�ƨǴǟ�ǺǷ�©ƘƬǷ� ƢǨǳ¦�ń¤�śǠǳ¦�ǺǷ�ƨǯǂū¦�ǲǬǻ

  .ذهن الناطق كراهة استقرار حركة األصل والعني معتلة 

.4/483ج ،الكتاب ،سيبويه 1

.1/321ج ،اخلصائص ،ينابن ج  2
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ذا املوضع،حيث إذا  حركة الفاء الواردة إليها من موضع العني هي من جنس الصوت الشاغل هل-

.كانت الياء حتركت الفاء بالكسر، وإذا كانت واواً حتركت الفاء بالضّم 

الصراع والنزاع احلاصل بني احلركتني حركة الفاء وحركة العني يؤول إىل إسقاط حركة الفاء واستقرار -

ƫŗŭ¦�Ƥ ǴǬǳƢƥ�¾ȐǟȍƢƥ�ǾǼǟ�ŐǠȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��śǠǴǳ�ǲǣƢǌǳ¦�©ȂǐǴǳ�ƨǈǻƢĐ¦�ƨǯǂū¦ ب على نقل احلركة

األصل يف قام، َقوَم ويف بَاَع بيَع، ويف طَاَل :"من أجل التعرف على البنية األصلية،وذلك كقولنا 

َطُول، ويف خاف ونَاَم وهاب َخِوف وَنِوَم وَهِيب، ويف شدَّ َشْدَد، ويف استقام اْستَـْقَوَم، ويف يستعني 

ذا يوهم أن هذه األلفاظ وما كان حنوها مما يُْدعى أن له أصالً َيْستْعِوُن، ويف َيْسَتِعدُّ َيْستَـْعِدُد،فه

قَاَم زيُد قـََوم زيد،بل معىن :�¢1�ǞǓȂǷ�Ŀ�ÀȂǳȂǬȇ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔ¢�Äخيالف ظاهر لفظه قد كان يقال مرّة 

الكالم أنه لوجاء جميء الصحيح وملَْ يُعلَل لوجب أن يكون جميئه على ما ذكر ذلك أنه مل يكن مع 

، ونستطيع أن متثل ما جيري يف األفعال املعتلة العني بعد حتليلها يف 2 ما تراه وتسمعه اللفظ به إال

  :ضوء الدرس الصويت احلديث كاآليت 

قـُْلُت   بعد إسناد الفعل إىل املتكلم   قـَُوَل     قال 

قـُْلُت     بعد إسناد الفعل إىل املتكلم  –فـََعَل فـَُعَل 

  :اآليتفـََعْلُت،أوعلى الشكل "قـَُوْلُت "يف األصل، لوجاء جميء الصحيح "قـُْلت " أي أن   

.1/225ج ،اخلصائص ،ابن جين 
1

.املرجع نفسه: ينظر   2
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قـُْلُت قـَُوْلتُ قـََوْلُت 

قـُْلتُ فـَُعْلُت 

ِبْعُت بـَيَـْعتُ فـََعْلتُ 

ِفْلتُ َفِعْلُت بـَيَـْعُت                                 

يـَْقُول :وإذا كان البناء على رأي الصرفيني يقتضي نقل حركة حرف العلة،فإن أصل يقول 

،وقد علق عبد القادر عبد اجلليل عن 1)يـَْبيُع ( إىل القاف قبلها ومثلها ) حركة الواو( حيث نقلت 

�ǺȇǂǷ¢�ȄǴǟ�ƨǸƟƢǫ�ƢĔ¢�ǽǀǿ�¾Ȑǟȍ¦�̈°ȂǏ: أوهلما حذف حركة حرف العّلة،وثانيهما نقل حركة حرف

.2العّلة 

يوجد أربعة وثالثون صنفًا من األفعال العربية حسب تركيبها :الـــــــــــــــــــف األفعــــــــــــــربية وتصنيــــــــالع

:3مها نكي وهي ترجع إىل صنفني كبربياحلر 

�ŚȈǤƫ�ƢĔƘǋ�ǺǷ�©ȏƾƦƫ�ƢȀǤȈǏ�ȄǴǟ�¢ǂǘȇ�ȏ�Ʈ:ةـــــــــــــاألفعال العادي ȈƷ�ƨŭƢǈǳ¦�ȄǷ¦ƾǬǳ¦�ƢǿƢũÂ

��ƨƦǈǻ�ǲưŤÂ�ƢĔ¦±Â¢60%  من األفعال العربية.  

وهي تضم املضاعف واملهموز واملعتل بأنواعه املختلفة وباعتبار خاصيتني  : ةــــــــــــــاألفعال الخاصّ 

تركيبًا حرفيًا مستعمًال،حيث ميثل الصنف اخلاص33علة ومهز حنصل على  كعلتني يف اللفيف أو

مادة فعلية  629جند،وقد نقل البكوش عن الشرميي إحصاء يقارب هذا، ففي النص القرآين 40%

.416ص ،علم الصرف الصويت ،عبد القادر عبد اجلليل: ينظر   1

.املرجع نفسه : ينظر   2

م،2/1987ط ،تونس ،نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهللا،احلديث األصواتريف العريب من خالل علم صالبكوش،الت الطيب:ينظر 3

.176ص  
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،هذا إذا اعتربنا االعتالل بأنّه تغيري يطرأ على الصيغة 1دة فعلية غري ساملة ما 556ساملة مقابل 

األصلية، فإننا بذلك نوسع دائرة االعتالل،فيشمل املضاعف واملهموز واملعتل،ويصبح لدينا صنفان 

من هذه األفعال ذات العلة الواحدة،واألفعال ذات العلتني،ونفضل أن نورد هذه اإلحصاءات يف 

  :جدول 

:دولـــقراءة في الج

أمهية يف هذا اجلدول،حيث يقع االعتالل باهلمز مبعدل يظهر ذو واضح أن االعتالل  

جذرًا دون احتساب األجوف املشرتك،وهذا إن دل 371مبعدل  جذراً،واالعتالل بالياء والواو386

.176،ص احلديث األصواتريف العريب من خالل علم صالطيب البكوش،الت:ينظر  1

- .177ص  ،ريف العريب من خالل علم األصوات احلديثصالطيب البكوش، الت
2

  عدد األفعال الواردة فيه  الفعلالرقم2عدد األفعال الواردة فيه   الفعلالرقم

01
الفعل 

  املضاعف
  151  األجوف اليائي  06  403

  135  مهموز الالم   07  309املثال الواوي   02

03
الناقص 

  اليائي
  130  مهموز العني   08  266

04
الناقص 

  الواوي
  121  مهموز الفاء  09  248

05
األجوف 

  الواوي
  88  األجوف املشرتك  10  220

  19  املثال اليائي  11  

2090  ــــــــــــــــــــــــــــلة الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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على شيء، فإمنا يدل على حضور تنوع صويت يتبعه حضور وظيفي، وبالتايل ثبوت القمة التميزية 

تالل يف األجوف بالواوأهم من االعتالل بالياء وإن كانت النسب ال هلذه األفعال،ويبدوا أن االع

  . تتفاوت كثريا يف جمموعها 

حوايل " يفعل "جند أنه يقابلها يف املضارع  " قول"  "قال "إذا ما قارنا األفعال اليت من نوع   

هذا الصنف  ، وقلة"يفَعل "فِعل "صيغة منها على وزن ) 20(صيغة فال يوجد إال العشر،أي )200(

املضمومة أثقل يقول الطيب  إال أن الواو خِوف ـــ خيَوف،: املكسورة يف مثل  ترجع إىل ثقل الواو

د مطلقًا أفعاال على وزن قاعدة صرفية مفادها أننا ال جن ،ويضيف إىل ذلك حكماً  أو1البكوش 

"فـَُعل" لة على احلاالت نفسها مثل  للدال" فَعل" بل إن هذه الصفة استعيض عنها على" يـَـْفــُعــل "

باألجوف أكثر استعماًال يف العربية إذا ما قارنا حضور األجوف اليائي ، وإن كانت الواو2"خاف"

ألمر ا ،الوسطي كمركز للصيغة عنيالإىل موضع  وأ ،الشفوية والواوي  فقد يرجع هذا إىل طبيعة الوا

عرّجون ،كانت عينه حرف علة إىل بابه  ىتمرتك حديث الفعل املضارع نالذي يكسبها قوة ومناعة، و 

لالعتالل صارت كما كانت سببًا العني،حيث   يف هذا حول  على االستثناء الذي أورده ابن جين

.على وجه آخر سبباً للتصحيح 

�ÀȂǰƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ�¾ȐǟȎǳ�ÅƢƦƦǇ) عني فعل ( تكون العني : )فعل ( الياء فيما كان على و  وصحة الوا

ألنه ينبغي أن يضاف وحيتاط  ،3وهذا وجه غريب يقول ابن جين وسببًا للتصحيح،وجهًا آخر 

140ص  ،ريف العريب من خالل علم األصوات احلديثصالطيب البكوش، الت: ينظر 1

. املرجع نفسه : ينظر   2

.3/36ج ،اخلصائص ،ابن جين :ينظر   3
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لالحتجاج بأن هذا قد خرج على أصله منبهًا على ما غري من أصل بابه، هذا االستغراب صحيح 

ن ، قد ذكر اب1اَلَقود واحلوكة، واخلَونَة، وَروِع، وحِول وعور وعوِز َلوَِز، وَشِوَل : واقع وذلك حنوقوهلم 

:جين شيئاً من شعر األعشى يقول فيه 

2ِمَشلٌّ َشُلوٌل ُشْلُشٌل شِولُ و شا... َوقَـْد غَـَدْوُت إلـى الـَحـانُـوِت يَـْتـبَـُعـِني

من َيْشِول يف حاجته، أي الذي حيمل الشيء يقال شلت به وأشلته، وقيل هووالشَِّول هو

�ŚưǰƬǴǳ�ŘǠŭ¦Â�½ǂƸƬȇÂ�Ƣđ�řǠȇ3.

وملخص القول إن هذه األفعال جاءت مقتضيه لإلعالل، إال أنه صحيح والعّلة يف ذلك أن 

، وذلك ألننا نقول يف علة قلب 4عينه قد حترّكت وهي معتّلة وقبلها فتحة،وهذا يوجب قلبها ألفًا 

أن يكون  س، أو�ÌƦċǴǳ¦�ǺǷ�ǞǓȂŭ¦�ÄÊǂÉǟÂ�ƢǸȀǴƦǫ�ƢǷ�ƶƬǨǻ¦Â�ƨǷ±ȏ�ƨǯǂƷ�ƢƬǯǂŢ�ŕǷ�ƢǸĔ¤�ÅƢǨǳ¢� ƢȈǳ¦Â الواو

، وقد ذكر 5أن خيرج على الصحة مْنبَـَهًة على أصل بابه والياء فيه،أو يف معىن البد من صحة الواو

:، والنص يكشف لنا عن اآليت 6" باب يف ختصيص العلل" ابن جين هذا التعليل فيما أمساه 

ال أصله َقوَل، وباع أصله ق:على حنوه، كقولنا  ما هو عموم العلة فيما تشابه،وما يقاس عليه، أو-

.بَيع، وقام أصله َقوم 

 وصف من عوز الرجل     زوَحوَل أْحَوُل العني عوِر، عوِ ،َروَع أي مرتاع مبعىن خائف،احلوكة من حاك الثوب أي نسجه ،قتل النفس بالنفس: الَقودُ 1

    ).  ش اهلام ( 3/36ج ،اخلصائص ،ابن جين: ينظر  ،له إتباعَلوِز و كفرع 

. 182ص ،م1/2007يوى طتأمحد أمحد ش: ة، املنصورة، تح القاهر  ،دار الغد اجلديد ،شرح املعلقات العشر ،الشنقيطي  2

.182ص ،املرجع نفسه
3

.3/36ج ،اخلصائص ،ابن جين: ينظر    4

5 .1/141ج ،املرجع نفسه 

.1/139ج املرجع نفسه، 6
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قال، وقام، وباع، وصام، وصاغ اعتلت عينه :خصوص العّلة يقتضي اإلحاطة،واالحتياط ألن -

.وَعوِر، وَصِيد،وَحِولَ ، وشِول صحت عينه 

بالتثنية،فتنقلب لقد راح  ابن جّين يبحث عن العلل،وقوله خمافة اللَّْبس،أي أن يلتبس الواحد 

1:ألفني على هذا الشكل 

  غزا   حنذف إحدامها فيصري اللفظ   غزا ا  غزوا       

  رمى   رما   حنذف إحدامها فيصري اللفظ   رما ا       رميا 

2:مما المه نون يف حنو"  فعال " مما المه حرف عّلة بـــ" فعالن"أن يلتبس  أو  

  نفان   حنذف إحدامها        تقلب الياء ألفاً فتصري         نفا ان نـََفيان 

  نزان      حنذف إحدامها   نزا ان   تقلب الواوألفاً فتصري     نزوان 

املوجبة  ما العّلة الداعية أو:وبذلك جاز هذا الفصل إال أن معّول التعليل يف هذه اجلزئية هو

من : ƢǸĔ¤�¾ȂǬǻ�À¢�ƢǼǳ�±ƢƳ�ǚǨǴǳ¦�ǂǿƢǛ�ǺǷ�Ǿǻȋ���ƾȈÈǏÂَعوِرَ : لصحة الواو والياء يف حنو

  "صاد"و"عار"

�Ǯ ǳǀǯÂ��ċƾȈǏ¦Â�ċ°ȂÈǟ¦�ǺǷ�ƢŷÂ��ǾƬƸǏ�ǺǷ�ƾƥȏ�ƢǷ�ŘǠǷ�Ŀ�ƢǸĔ¤�řƳ�Ǻƥ¦�¾ȂǬȇ�Ǯ ǳ̄�§ ¦ȂƳÂ

، له سبب صحة ...باب دار وعاب وناب  ، وما كان يف حنو3"واْزَدوجوا " اعتونوا " صّحت يف حنو

عوِر وَحِول وشِول حبرف اللني التابع هلا فكأن :ȂŴ�Ŀ�ƨȈǳƢƬǳ¦�śǠǳ¦�ƨǯǂƷ�¦ȂȀƦǋ�ǶĔطريف وذلك أل

.1/140ج ،اخلصائص ،ابن جين :ينظر  1

.املرجع نفسه: ينظر   2

.309-2/308ج ،سر صناعة اإلعراب ،ابن جين :، وينظر أيضا3/36، اخلصائص، جابن جين: ينظر  
3
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"فعالً " ، وقد علم 1وحويل  وطويل،َجواب، وُهيام،،فكما يصح حنو"فعيل " فعال " وكأن " َفعَال"

وَِر كوجوده يف َحِوَل وعَ " هاب"و" خاف"و"قام"مضارعة احلركات حلروف اللني،وهذا أمر موجود يف 

كون احلركة غري الزمة، وَصِيدَ وعني،وصورة َعوَِر وَصيَد وَحِوَل كصورة خِوَف وَهِيَب لفظاً،والفرق هو

�ňƢǠŭ¦�śǐŢ�Ƣđ�®ȂǐǬǷ�· ƢǨǳȋ¦�ƨǼȇ±�Àȋ�ƢȀƬƸǏ�ȆǔƬǬȇ�ŘǠŭ¦�ÀȂǯÂ.

هناك من يرى بأن بعض توجهات القدامى الصرفية يف هذا الباب غري منطقية، ألن الواو

�Ǯ ǳǀǯ�ŚǐǬǳ¦�ƪ ƟƢǐǳƢƥ�» ǂū¦�½ǂŹ�ƢǸǰǧ��ƢǸȀǴƦǫ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�©Ȃǐǳ¦�ƢǸđ�½ËǂŹ�ÀȐȇȂǗ��ÀƢƬƟƢǏ� ƢȈǳ¦Â

اخلطأ إىل الكتابة العربية،كون أنه ال يوجد باألساس حركة على احلرف حيرك بالصائت الطويل، ويعزو

والية مرة واحدة الواقع قبل الصوائت الطويلة، ألنه ال حيق لتلك األحرف أن حترك بثالث حركات مت

.2باحلركة القصرية ومرتني بالطويلة 

أن هذا الذي ذهب إليه الباحث كون الكتابة العربية قاصرة عن أداء الرسالة العربية  ويبدو  

هل رموز العربية قاصرة ؟ أم فكرنا حنن قاصر عن فهم الرموز : جيانب الصواب، ألننا نتساءل 

العثمانية الوقفية، يشري إىل الكتابة املصحفية أو وهو رار،وفّكها،ولنا أن نستدل مبا ذكره مكي د

¼ȂǘǼǸǴǳ�§ȂƬǰŭ¦�ƨǬƥƢǘǷ�Ǻǟ�̈ŐǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ª ¦ŗǳ¦�Ŀ�̈ƾȈƷȂǳ¦�ƢĔ¢�ÃǂȇÂ3، ويذكر ويذّكر أيضًا أن

، فاستحق منا بذلك أن نتخذه 4النص القرآين عند الوقوف على مرسومه جنده مكتوبًا كتابة صوتية 

.وياً مرجعاً دينياً ودني

.3/36ج ،اخلصائص ،ابن جين: ينظر   1

.417-416ص  ،علم الصرف الصويت ،عبد القادر عبد اجلليل: ينظر   2

ƨȈƥǂǠǳ¦�°ƢƯȉ¦�ǺǷ�ƨȈƫȂǐǳ¦�Ʈ،ارمكي در : ينظر    ƷƢƦŭ¦�Ŀ�ǲǸĐ¦�  94ص.
3

.املرجع نفسه: ينظر  4
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وعليه نقول كيف يعزى اخلطأ إىل الكتابة العربية يف إثبات الفتحة قبل األلف والقرآن الكرمي   

�ƢȀǴȀų�ƨȈƫȂǏ�ƨǴǠǳ�¦ǀǿ�ƢŠ°Â�Ǧ ǳȋ¦�ǲƦǫ�ƨƸƬǨǳ¦�©ƢƦƯƜƥ�Ä¢���ƨƥƢƬǰǳ¦�ǽǀđ� ȂǴŲ  ضف إىل ذلك أن

التقاء الساكنني كما   متام حسان يرى أن الصرفيني حني نسبوا السكون إىل حرف املّد عند الكالم عن

 ﴿:يف    ﴾1و ،﴿    ﴾2 مل يقصدوا أن حرف املّد مشكل هنا بالسكون ألن

أن حرف املّد املّد واحلركة ال يقبالن السكون وال احلركة، وإمنا قصد به شيئًا شبيهًا باعتبار العروضيني

قربناه  ، ونعلم أننا إذا شبهنا شيئًا بشيء أو3يساوي من حيث الكمية اإليقاعية حركة متلوة بسكون 

منه صار ليس هوهو، فحروف العلة تؤدي مهمة جليلة يف العربية حيث تعترب أساسًا يف قوة اإلمساع 

  .الذي من خالله يتم تصنيف األصوات إىل صوامت وصوائت 

واعلم أن : "يف هذا الباب يقول ابن جين:  قل في المزيدالصوتي لمظاهر اإلعالل بالنتعليل ال

الشيء إذا طّرد يف االستعمال وّشذ عن القياس فال بّد من إتباع السمع الوارد فيه نفسه لكنه ال يتخذ 

�²¦، وهو4"أصًال يقاس عليه غريه  ƢȈǬǳ¦�̈ ƾǟƢǫ�Śǣ�ȄǴǟ�ÅƢȈǟȂǻ�ÅƢȈǇƢȈǫ�ÅƢƴȀǼǷ�®ƾŹ�¦ǀđ ملألوفة

فاملسموع شرط أن يقاس عليه جيب أال يشّذ عن قاعدة القياس،مث يذكر بعد ذلك أفعاًال مضارعة 

.5" استصوب " و" استحوذ :" منها 

.07اآلية  ،سورة الفاحتة  1

.64اآلية  ،سورة الرمحن  2

.71ص  ،م 1973/املغرب د ط  ،الدار البيضاء ،دار الثقافة ،مبناهاو اللغة العربية معناها  ،متام حسان: ينظر  
3

.1/101ج ،اخلصائص ،ابن جين 4

.الشذوذ و يف هذا جند ابن جين حيدد أربعة أضرب للكالم من حيث االطراد و  املرجع نفسه،: ينظر   5
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:وقد عّلق سيبويه قبل ابن جين عن بعض ظواهر اإلعالل بالنقل يف الفعل املعتل املزيد فقال

يف األصل، ومل يكن ألفًا وال واواً، وال ياًء فإنك فإذا كان احلرف الذي قبل احلرف املعتل ساكناً "

، وابن جين قد يقيس على ما يقّل 1ُتَسّكن املعتل وحتوِّل حركته على الساكن وذلك مطّرد يف كالمهم

.ما دام القياس يقبله، ومل يأت فيه شيء يـَنـُْقُضه 2أكثر منه ويرفض القياس على ما هو

«�¦�ǲƬǠƫ�À¢�¦Â®¦°¢�ǶĔ¢�ǾǴƦǫ�ǺǯƢǈǳ¦�ń¤�ƨǴǠǳوالذي دعاهم إىل نق:يقول سيبويه    ǂƷ�ƨǯǂƷ�ǲ

وما قبلها إْذ حلق احلرف الزيادة كما اعتل وال زيادة فيه، ومل جيعلوه معتال من ُحمَوَّل إليه كراهية أن 

من كالمهم الْستـُْغِينَ بذا، ألن ما قبل املعتل  كان خيرج إىل ما هو ُحيَوَّل إىل ما ليس من كالمهم، ولو

"تغري عن حاله يف األصل  كتغريُّ قد  " أبان " و" أقال " و" ادأج:"وحنوه، وذلك "قـُْلت "

وعدم القياس عليه " استحوذ " ، ويقول ابن جين يف قياس 3" استعاذ" ،و"اسرتاث" و ،"أخاف"و

،"استنوق اجلمل " لكن البد من قبوله يشري ألننا إمنا ننطق بلغات العرب وحنتذي بأغلبهم، أما 

قد " استحوذ"وذلك أن  ،"استحوذ " ، فكأنه أسهل من"استفيل اجلمل " و ،"استتيست الشاة "و

:تقدمه الثالثي معتالً واستشهد ببيت لرؤبة بن العجاج يقول فيه

4ــــوُذ الفـــئة الكّمــــيُّ كما َيحُ وِديُّ ــــه خُ ــــــلو وُذهنَّ ـــيح

  :السابقان يكشفان عن اآليت والنّصان 

.4/488ج ،الكتاب ،سيبويه  1

.1/115ج،اخلصائص ،ابن جين: ينظر  
2

.املرجع السابق   3

. 1/117ج ،اخلصائص ،ابن جين  4
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"التسكني والنقل وإلقاء احلركة على الساكن املتقدم عليه يف البنية، وقد ذكر ابن جين بابًا أمساه -

،وكيف أن الثانية تطرأ على األوىل فتبتزها وحتلُّ حملها فتختلفان حكماً "هجوم احلركات على احلركات 

.1وتقديراً 

ين عن علة اإلعالل بالنقل لألفعال الثالثية املزيدة، وال سيما ما  يكشف كل من سيبويه وابن ج -

، والعّلة يف ذلك محل األصل "استعاذ" ، و"أقال " حنو) استَـْفَعل (و) أفعل ( كان منها على وزن 

ǂǣ�ȄǴǟ�̈®ǂĐ¦�ƨȈǼƦǳ¦�Ŀ�ǲǬǼǳƢƥ�¾Ȑǟȍ¦�ËÀ¢�ÅƢƷȂǓÂ�Ǯ¦°� املعتل على الزائد أو ǳ̄�ƾȇǄȇÂ�ǲƬǠŭ¦�ƾȇǄŭ¦

  . دة إذ مل جير فيها تغيري يف البنية حالة إسنادها إىل ضمري املتكلماملزي

حيث اإلعالل  تكفلتا بتوفري مناخ صويت مناسب للتغيري اإلعاليل،) استفعل ( و) أْفعل ( البنيتان -

�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�ƨǳȂǸŰ�Ȇǿ�ƢŶ¤�̈ƾȇǄŭ¦�ƨȈǼƦǳ¦Â�̈®ǂĐ¦�ƨȈǴǏȋ¦�ƨȈǼƦǳ¦�Ŀ�ǂǿƢǛ2 ولنا أن منثل لكل من ،

أَقـَْولَ أَفـَْعَل    ،     قـََوَل          فعل : اآليت  عليلني بالنحوالت

ل / وـــــــــَ  /ء ــــــــَ  ق ):أَقـَْوَل (واملعادلة الصوتية تكشف عن مسار النقل احلادث يف الصيغة   

فيتحقق / ق/ الثانية للمقطع األول إىل القاعدة ) ــــــَـ(حيث نالحظ انتقال قمة املقطع الثاين  /ــــــــــَ  

اإلعالل بنقل احلركة إىل القاف الساكنة  والساكن غري حمّصن،وهذا األمر هيأ ملشاكلة أخرى أّدت 

�ŚǤƬǳ¦�ƾǠƥ�Ǯ إىل قلب الواو ǳǀǳ�ǲưŶ�À¢�ǞȈǘƬǈǻÂ�ƨƸƬǧ�ǂƯ¤�ÀȂǰƬǇ�ƢĔȋ�Ǧ ȈǨƼƬǳ¦�ƨǴǟ�Ǟǧ¦ƾƥ�ÅƢǨǳ¢

  :املقطعي الذي أحدثه النقل مبا يلي 

.ما بعدهاو  3/96ج،اخلصائص ،ابن جين: ينظر 
1

. 488/ 4ج،الكتاب ،سيبويه :ينظر 2
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�ǾȈǧ�ƢĔƘǯ�ǾƬǴƷ¢�ƨǯǂū¦�°ÂƢƳ�¦̄¤�Ǿǻ¢�ƪ/ل ــــــــــَ /ق ــــــــــَ و/ء ـــــــــَ  ƦƯ�ƢŲ�ǺǯƢǈǳ¦Â1 واأللف ال سبيل إىل ،

ȂƸǼǳ¦�ȄǴǟ�ƨǳ®ƢǠŭ¦�©°Ƣǐǧ�ÅƢƷȂƬǨǷ�ƢȀǴƦǫ�ƢǷ�ÀȂǰȇ�À¢�Ëȏ¤�Ƣđ�ǪǘǼǳ¦  اآليت:  

.ل ـــــــــَ /ق ـــــــــً  /ء ــــــــَ  أَقَالَ /

ا عن الدرس الصويت القدمي، أما املظهر اإلعاليل هذا يف ضوء الدرس الصويت احلديث،فله هذ  

2:توجه تصوري آخر، منثل له باجلدول اآليت

المضارعالماضي

  الكسرة  الفتحة  الضمة  التواتر  حركة العين  الصيغةالرقم

01
  ل و ف 

  /  /  200  200  الفتحة 

  /  /  20  20  الكسرة 

  /  /  06  06  الفتحة   ء و ف   02

  ى و ف   03
  18  /  /  18  الفتحة 

  /  16  /  16  الكسرة 

  ل و ء   04
      09  09  الفتحة 

    02    02  الكسرة 

  01      01  الفتحة   ى و ء   05

  19  18  235  272  ةــــــــــــلـــــــــــــــــــــــمــــــــالج

  :دول ــــمع مكونات الج

،وجاء عشره بكسر الواو، وهذا راجع )يـَْفُعل ( مضارعة " فـََعل"ما كانت عينه واواً على وزن 

املضمومة أثقل، أما وال توجد صيغة لألفعال على وزن فـَُعَل  يـَْفُعل، ألن الواواملكسورة، إىل ثقل الواو

.1/69، جاإلعرابابن جين،سر صناعة : ينظر   . 1

.139ص ،التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديثالطيب البكوش،: ينظر   2
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الفتحة والكسرة، وهلذه الظاهرة )18/16( يف اللفيف املقرون نالحظ املقابلة بني احلركتني القصريتني 

)َفِعل (َطَوى يْطِوي، شوى، يشِوي، و: مثل " يْفِعل"يقابله دائمًا "فـََعلَ "مة متيزية مطردة فــــ قي

يـَْقوى، وتتجلى هذه اخلاصية يف أننا منّيز بني َهَوى مبعىن َسَقَط، وَهِوي مبعىن –َقِوَي )يـَْفَعل( يقابله

.1أحّب 

،وذلك لوجودها بني حركتني قصريتني )فـََعَل ( تسقط الواويف املاضي إذا كان على وزن   

  : متماثلتني 

.أَفـَْعَل أَقَـــــــــــــــــالَ 

/ل ـــــــــــــــَ /ع ـــــــــــَ  /ء   ــــــــــَ ف 

، هي فتحة طويلة 2تسقط الواو،وتدغم احلركتان،فتصبحان حركة طويلة /ل ـــــــــــــَ /وـــــــــــــَ   /ء ـــــــــــــَ ق 

/ل ـــــــــَ /ق ــــــــــً  /ء ـــــــــــَ :هنا،فيعاد بناء الفعل على النحواآليت 

  :وزن ـــــتعليل القاعدة الثانية حين يكون حرف العّلة عيناً السم يشبه المضارع في ال

ملا كان املضارع أصالً حمموًال على املاضي، وملا مل يكن هناك فرق بني األفعال املضارعة املعتلة 

وما اشتق منها من أمساء محلت عليها يف إعالهلا كاملصادر وأمساء الفاعلني، وأمساء املفعولني، وأمساء 

ا بتسكني حرف العّلة ، على أن يكون العمل بالقاعدة فيها ثابت حيث جيب إعالهل3الزمان واملكان 

.الياء،ونقل حركته إىل الساكن قبلة  أو فيها الواو

.  140ص ،ريف العريب من خالل علم األصوات احلديثص، التشو الطيب البك: ينظر   1

القاعدة ) و( نصف الصائت و أي الفتحة اليت هي قمة املقطع الثاين ) َـــ ( حقيقة أمره حاصل بني صائت قصري احلاصل هويف  اإلدغامأن هذا و يبد  2

.الثانية للمقطع الثاين

.269ص  ،التعليل الصويت عند العرب يف ضوء الدرس الصويت احلديث ،احلساين ىري نذير ب: ينظر   3
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قد أحطنا علمًا بأن الفعل إمنا يشتق من احلدث ال من اجلوهر أال ترى إىل قوله : يقول ابن جين   

.1وأما الفعل فأمثله ُأخِذت من لفظ أحداث األمساء : يقصد سيبويه  وهو

ما  ȂŴ�ǾǳȐƬǟƢǯ�ǲƬǠȇÂ�Ǿǻ±Â�Ŀ�ǾđƢǌȇ�̧°Ƣǔŭ¦�¾ƢƷ�Ŀ�ƾȇǄŭ¦�ȆƯȐưǳ¦�ǺǷاملصنوع :  لـــــــاسم الفاع

، واالسم ها هنا )ِمْقِوم وُخمِْوف (، واألصل فيه )خميف(و) ُمِقيم ( مثل ) أُْفِعل :( جييء على مثال

من ) ُمِقيم (، فيتضح أن 2الفاعل إال أن موضع األلف ميم  إذا كان هو) أُْفِعل ( يكون على مثال 

:ُمِقيم، حيث نالحظ اآليت الفعل املضارع املصنوع من الثالثي املزيد،أي أَقَاَم يُقيُم فهو

 :أي ) يـُْقِوُم (أصلِه  إىل أعيد الفعل) يـُْفِعُل ( فعل مضارع على وزن ) أقام ( الفعل  ما أريد من -

/م ــــــــُــــ /وـــــــِــــ /ي ــــــــُــــ ق 

إىل الساكن  حيث نقلت حركة الواو/  ف ــــــــُـــــــ /وـــــــَــــــ /ي ـــــــَــــ خ :َخيَْوف، أي وَخَوَف   

  .يف االسم ) ميم(قبلها،فحدث اإلعالل بالقلب واستبدلنا الياء يف املضارع بـــــ 

عند ما " َخاف"، و"قَامأَ "وحيدث اإلعالل بالنقل والقلب واحلذف معًا يف األفعال الشبيهة بـــ 

:3)مل يـَُقْم، مل َخيَْف (يأيت كلٌّ منها مضارعاً جمزوماً 

3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

لم يُـــــــِقمْ َلْم يـــــْقـــيـــــِمْ لم يُـــِقـــوم

لم يـــــَخــــــَفْ َلْم يَـــخـــــَافْ لم يَـــخـــَْوفْ 

.118/ 1ج ،اخلصائص ،ابن جين  1

.4/492ج ،الكتاب ،سيبويه 2

.185ص  ،اإلعالل يف ألفاظ القرآنو اإلبدال  ،خالد حسني مصلح: ينظر 
3
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يائياً يف ضوء معطيات الدرس الصويت واوياً كان أو)ُمْفِعل ( مثل باب إال أن الذي جيري يف   

حذف قاعدة املزدوج الصاعد املشّكل للمقطع الثاين، ومّد الصوت باملّصوت القصري  احلديث هو

ــــُـــــ ن م ـــــ/ وــــــــِـــــ /م ــــــُــــــ ق :،وعليه جييء البناء املقطعي كاآلتــي1ليكون مصوتاً طويالً 

/ـــــــِــــــ/ومّد الصائت القصري / و/ وبعد إسقاط قاعدة املقطع الصاعد 

م ــــــــُــــ ن /ق ــــــــٍــــــ /م ـــــــُــــــ /ــــــــــــٍــــــ / ليصبح         

إال أن عينه حرف عّلة كما أن االسم إذا كان على فاعل كالكاهل والغارب :يقول ابن جين   

.2مل يأت عنهم إال مهموزاً،وإن مل جير على ِفْعل 

فأعّلوا عينه، "ِفعل"جار جمرى  اسم ال صفة،وال هو مهموز العني وهو" احلائش: "فمثًال 

:،والعلة يف ذلك يقول ابن جين3من احلوش، واحلوش يطلق على ما حول الّدار وهي يف األصل واو

�Ǯ) :قائم وبائع ( ني وألف فاعل فيما كان من حنوأنك مجعت بني الع ǳ̄�ȄǴǟ�ƢǸđ�ǪǘǼǳ¦�ń¤�ƾų�ŃÂ

.خالصة، فالعّلة ها هنا علة استثقال النطق 4سبيالً حركت العني فانقلبت مهزة 

فيهما، فتعتّل كما )يـَْفَعل ( جمرى ) َمْفَعلُ ( وجيرى :يقول سيبويه  :ن ـــــــــــــــل العيـــــكان معتـم المـــاس

�ÃǂÌÈů�ÃǂƴȈǧ��Ƣē®Ƣȇ±�ǞǓȂǷ�Ŀ�Ǿƫ®Ƣȇ±Â��ƢǸŮƢưǷ�ȄǴǟ�Äǀǳ¦�ƢǸȀǴǠǧ�ËǲƬǟ¦) يف االعتالل ) يـَْفَعُل... ،

ǫ�Ǯ ǳ̄Â�Ç Ƣȇ�ÀƢǰǷ�ÅƢǸȈǷ�¦ȂǠǓÂ�ǶĔ¢�ȏ¤��ǲƬǠŭ¦�¾Ƣưŭ¦�Ǯ ǳ̄�¦Â±ÂƢŸ�Ń�ǶĔȋ�¦ǀǿ�ËǲƬÌǟ¦�Ǯ ǳǀǰǧ وهلم :

. 58ص  ،م1/1998ط  ،بغداد ،ةبية، دار الشؤون الثقافية العامأحباث يف أصوات العر  ،يميعنحسام سعيد ال: ينظر   1

.1/119ج،اخلصائص ،ابن جين  2

.املرجع نفسه :ينظر  3

.2/339ج،املرجع نفسه: ينظر   4
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، وقد شبه دخول امليم على اسم املكان ها هنا كدخول األلف على 1مقام وَمقال ومثابة، ومنارة 

�2�ȏ�ǶǇȏ¦�À¢�̄¤�̧°Ƣǔŭ¦�ǲǠǨǴǳ�ǾƬđƢǌǷ�ǺǷ�ƨȈƫƘƬǷ�ÀƢǰŭ¦�ǶǇ¦�¾ȐƬǟ¦�Ŀ�ƨËǴǠǳ¦Âالفعل واملصدر 

  . خيتلف عن الفعل املضارع ها هنا إال مبقدار وضع امليم موضع الياء

  :اآليت  مثالً تكون حبسب البناء الصويت واملقطعي على النحو"َمــــَقــــــــام"ـ فـــــ

م ـــــــُــــــ ن /وـــــــــَــــــ /م ـــــــــَــــــ ق 

3:حيث نقلت الفتحة إىل الصامت السابق هلا،فانقلبت الواوإىل ما جيانسها كاآليت

/م ــــــُـــــــ ن /وــــــَــــــ /م ـــــــَـــــ ق :، أما صوتياً فهي كاآلتــــــي/م ــــــــُــــــ ن/ق ـــــــًــــــ /م ـــــــَــــ 

وميّد الصامت القصري / و/ تسقط قاعدة املزدوج الصاعد  

/ـــــــَـــــــ / /م ــــــــــُــــــــ ن /ق ـــــــًـــــ /م ــــــَــــــ /ــــــًـــــــ /

ما علمية نقل : وكثريًا ما يتبادر إىل ذهين وأن أتتبع هذا االنتقال واإلسقاط التساؤل اآليت

ǾȈǧ�ƨǨǴǯ�ȏ�̄¤�¾Ƣū¦�ǽǀđ�ǺǰŲ�ǪǘǼǳ¦Â��¶ƢǬǇȍ¦�Ȇǟ¦Â®�ƢǷÂ��ƨǯǂū¦.

إّن اجتماع األشباه يف العربية واعتماد القياس كمنهج للتعليل، :نـــل العيـــمعت ولـــــــــــــم المفعــــــــــــاس

وتتبع الصنعة والتأويل كإجراء للتحليل مّكن البن جين مناخًا قّلما توفر لسابقيه،فهويرى أّن لكل 

¾ȂǬȇ�ƨǴǠǳ¦�ǎ Ȉǐţ�Ŀ�ǽ¦ǂǼǧ�ƨǠǸƬĐ¦�ǽƢƦǋȋ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ŕƷ� ƢǼưƬǇȏ¦�ǲǐŹ�ƾǫÂ�� ƢǼưƬǇ¦�̈ƾǟƢǫ : فإذا

.4/432ج ،الكتاب ،سيبويه  1

.املرجع نفسه : ينظر  2

.271ص  ،التعليل الصويت عند العرب ،عادل نذير يربى احلساين: ينظر 3



التعليل الصوتي لإلمالة واإلعالل  ................................................الفصل الثالث

215

َقِوي حكمها واحتمى جانبها، ومل يتبع أحداً أن ،هاة يف معلوهلا واستتبت على منهجها وأمِّ جرت العلّ 

.1يعرض هلا إال بإخراجه شيئاً إن قدر على إخراجه منها 

، "َحِول"ال كــــ لقد رأينا أن الفعل األجوف معتل العني قد تصّح عينه يف بعض األحو 

، "اعتونوا"كذلك  ،و"اصيدَّ "و ،"اعّور"�ŘǠǷ�Ŀ�© ƢƳ�ƢĔوالعلة يف ذلك أ ،"َصِيد"، و"َعوِرَ "و

فبات من ذلك أن العلة يف  ،2 ا�ȂǋÂƢēÂ�¦ȂǻÂƢǠƫ�Ä¢�ǾƬƸǏ�ǺǷ�ƾƥȏ�ƢǷ�ŘǠǷ�Ŀ�ƢǸĔȋ" اهتوشوا"و

" قائم "  جمرى الفعل كجريان االعتالل ليست دائما لطلب اخلفة وقد جيري اسم الفاعل غري

اسم مبعىن النسب مبنزلة امرأة طاهر وحائض  من َعُقرت،وإمنا هوعاقر : عليه وذلك كقولنا" قاعد"و

.3وطالق 

قد تكون العلة حفاظا على املعىن التداويل أللفاظ رمبا جاءت خصيصا إلحالتنا إىل أن هذه   

الرسوبيات قد استعملت يف زمن ما ومل ميّسها التغيري الذي مّس غريها من أجل أن تبقى كشاهد 

.والتبّدل الصويتعلى هذا التحّول 

ال " فـَُعَل " و:وقد تكون العّلة أيضًا حتاشيًا لعدم الّلبس واختالط األبواب من ذلك قوله 

لوقوعها بني ياء وكسرة،ومع ذلك "يَعِد " يف " وعد"حيتمل مضارعه اخلالف فمثًال حنذف فاء 

بني ياء  ،وإن وقعت الواو"طَـــــؤُ يَـــوْ " و" يَـــْوَضـــؤُ "إذا قلنا " َوطُؤ" و" َوُضوء "ُنصحِّح حنو

ال جييء خمتلفاً مل حيذفوا "فـَُعل "وضمة،ومعلوم أن الضمة أثقل من الكسرة، ولكنه ملا كان مضارع 

.1/143ج ،اخلصائص ،ابن جين: ينظر  1

.28ص  ،امللوكيأيضاً التعريف : ينظر و  1/140ج ،اخلصائص ،ابن جين: ينظر  2

.1/326ج ،ابن جين اخلصائص: ينظر   3
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، فكأن العادة ها هنا 1لئال خيتلف باب ليس من عادته أن جييء خمتلفًا "َوطُؤ"وال " َوُضؤ " فاء 

.جاءت عّلة 

) لمفعو (ويعتل :" سيبويه الذي يؤيد مذهبه ابن جين فيقول يّتضح ذلك من خالل تعبري 

(فُِعلَ (ألن االسم على ) فُِعلَ (منهما كما اعّتل  ، )فاعل) : (فـََعَل ( كما أن االسم على ،)َمْفُعول)

"َمُزوٌر، وَمُصوٌُغ، وإمنا كان األصل : فنقول  ، )يـَْفَعل(األوىل كما أسكنوا يف  ، فأسكنوا الواو"َمْزُوورٌ :

َمِبيٌع وَمهيٌب :،ونقول فيما كان من بنات الياء 2ألنه ال يلتقي ساكنان ) مفعول ( وُحِذفت واو

ألنه ال يلتقي ساكنان، وجعلنا الفاء تابعة للياء حني ُأْسِكنت  ) مفعول ( أسكنا العني وأذهبنا واو

جيعلوها تابعة  والضمة،فلم، وكان ذلك أخف عليهم من الواو)بِيض ( كما جعلناها تابعة يف حنو

ياء وال يتبعوها الضّمة فرارًا من للضّمة، فصار هذا الوجه عندهم إْذ من كالمهم أن يقلبوا الواو

، "...َمشيب"و "َمُشوب"وذلك قوهلم  إىل الياء لشبهها باأللف،الضمة،والواو

.3"َمِليم "،و"َملوم"،و"منيل"،و"غارمنول"و

ملفعول مثالً من صاغ              مصوغ يستقر لدينا من هذا النص أن  اسم ا

كما أسكنوا ) َمْزُوور ( و) َمْصُووغ ( األوىل من  ومن زار          َمُزور،حيث أسكنوا الواو

مفعول ألنه ال يلتقي ساكنان والتحليل الصويت حييل إىل  وحذفت واو) يـَْفَعل ( يف الفعل املضارع 

/غ ـــــــُــــــ ن /ـــــــُــــــ ووـ/ م ـــــــــَــــــ ص :    اآليت 

.1/322ج ،ابن جين اخلصائص: ينظر   1

.4/491ج ،الكتاب ،سيبويه  2

.املرجع نفسه  
3
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إىل ) حركة الواو( إن بعد نقل احلركة :ففي ضوء معطيات الدرس الصويت القدمي ميكن القول  

الصيغة، ويدّعم هذا القول ابن جين ومجاع  التقى ساكنان سقطت على إثرها واو) ص(الساكن 

" مقول : "ا عينه حرف علة حنوذلك التقاء الساكنني املعتلني يف احلشو، وذلك كمفعول مم

تصورت حاًال ال ميكنك النطق "َمبـُْيوع"و"َمْقُوول"، أال ترى أنك ملا نقلت حركة العني من "َمبيع"و

śƦǿǀŭ¦�» ȐƬƻ¦�ȄǴǟ�śǧǂū¦�ƾƷ¢�» ǀƷ�ń¤�©°ÊǂÉǘÌǓƢǧ�Ƣđ
هل  ، واالختالف ها هنا حول الواو1

  :الصيغة ؟ فصار التقدير  مفعول ؟ أم واو واو

َمُصوغ /غ ـــــــُــــــ ن /ص ـــــــــٌـــــــ /م ـــــــَــــــــ 

)َصوَغَ (إنه بعد مترير األصل : لأما يف ضوء معطيات الدرس الصويت احلديث، فإنه ميكن القو 

/غ ــــــــُــــــ ن / ـــ ووـــــــــُـــ/م ـــــــــَـــــــ ص : جنم عن ذلك اآلتـــــــي ) مفعول ( ضمن صيغة اسم املفعول 

ويّتحد الصائت / و/ القاعدة األوىل للمقطع الثاين  نسقط:وها هنا يدخل املذهبان إما أننا   

للقاعدة الثانية للمقطع الثاين،ويتشّكل لدينا صائت طويل /و/بنصف الصائت / ـــــــــُـــــــ/ القصري 

  :ويصبح كاآلتــــــي / ص /  يكّون مقطعاً مع القاعدة الثانية للمقطع األول

  .مصوغ /             غ ـــــــُـــــــ ن/ص ــــــــٌــــــــ /م ــــــــَــــــ 

اليت هي  ،أي أننا أسقطنا من األصل الواو)َمُفول(والناتج من هذه اهليكلة الصوتية صيغة بزنة   

  :والرأي الثاين الصيغة  األثبت يف اللغة من واو أنّه هوعني الفعل، ويبدو

.2/338ج ،اخلصائص ،ابن جين :ينظر  1
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مع القاعدة األوىل /  ـــــــُــــــ /ويتحّد املصوت القصري / و/ إسقاط القاعدة الثانية للمقطع الثاين   

عني الفعل ليكون صائتًا طويًال يشكل مع القاعدة الثانية للمقطع األول / و/ للمقطع نفسه أي 

  :اآلتـــــي  مقطعاً جديداً على النحو/ ص/

1/غ ــــــــُـــــــ ن/وـــــــُـــــــ و/ـَــــــ ص م ـــــــ 

  إسقاط     

/غ ـــــــُــــــ ن /وــــــــُــــ /م ــــــــَـــــ ص 

َمُصوغ /غ ـــــــــــُـــــ ن/ص ـــــــٌــــــــ /م ـــــــــَـــــ 

)َمْفَعل(صوات،وتصري على زنة ،وبقية األ)العني ( وبذلك حتتفظ الصيغة بالصوت املركزي   

وهنا نتساءل إذا كانت العربية موسيقية تولد حىت اللحن الذي ال يظهر كأثر رمزي فكيف نقبل 

ره وننّبه عليه أبدًا من تقدير ما نتصو :"بسقوط حرف لعلة التقاء الساكنني ؟ ألن ابن جين يقول 

َمبيع، وَمكيول، وَمِكيل، وَمْقول، وَمْصوُغ، أال تعلم : مما عينه أحد حريف العلة وذلك حنو) مفعول(

ُيوع، ومكيول، وَمْقُوول، وَمْصُووغ، فنقلت الّضمة من العني إىل الفاء فسكنت، وواوأن األصل َمبـْ

مفعول بعدها ساكنة فحذفت إحدامها على اخلالف فيهما اللتقاء الساكنني،فهذا مجع هلما تقديراً 

ضف إىل ذلك أن ابن جين يرى بضرورة  ،ǰŻ�À¢�ƢǷƘǧ��Ȑǧ�¾ƢƷ�ȄǴǟ�ƢǸđ�ǪǘǼǳ¦�Ǻ2...وحكمًا 

فإن  قاْوت وقاْيت وقْوْيت وقْيوت،:أنه إذا اختلف احلرفان املعتالن جاز تكّلف مجعهما حشوًا حنو

.4/493ج ،الكتاب ،سيبويه :للمزيد ينظر ،"وبعدها الوا ووأخف عليهم من الوا وبعدها الواو الياء " يقول سيبويه 
1

.1/227ج ،اخلصائص ،ابن جين: ينظر  2
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قـَْوْات أوقْيْات، وذلك ألن األلف ال سبيل :ȂŴ�Ŀ�Ƣđ�ǪǘǼǳ¦�ǺǰŻ�Ń�¦ǀǿتأّخرت األلف يف حنو

ȏ¤�Ƣđ�ǪǘǼǴǳ1والياء   أن يكون ما قبلها مفتوحاً،وليست كذلك الواو.

، "خميوط"إّن القول عن جميء اسم املفعول من شاكلة خيتلف فيها احلرفان املعتالن كـــ 

ِقْيْات :،ألن ما حيدث يف مثل 2جائز ألن من العرب من خيرجه هكذا على أصله " مبيوع"و

  :من أحد أمرين  أوقـُْوْات ال خيلو

�ǺǯƢǇ�ƾǠƥ�Ǧ جميء األلف ساكنة بعد إثبات حكم للياء والواو: األول- ǳȋ¦� ȆůÂ�śǼǯƢǇ�ƢǸĔ¢

.3وهذا ممتنع غري جائز يقول ابن جين 

�ƢǸĔȂǰǈǳ�ƢǸȀǨǠǓÂ�̈ǂǈǰǴǳ�ƨȈǳƢƫ�ƢĔƘǯ�Ǧُتسقط حكم الياء والواو: الثاين- ǳȋ¦�ÀȂǰƬǧ

.4والضمة،وهذا خطأ أيضاً يقول ابن جين 

السابقة عّلة تداخل اللغات ختتلف فيهما القبيلتان كاحلجازية  وبذلك يضاف إىل العلل  

وهي  ،وفـََرٌس مْقوود،"ثوب مْصُوون : " نادر يف حنو ،وهواوالتميمية كتصحيحهم ما كانت عينه واوً 

.5لغة بين متيم 

  :ال ـاستفع وعال أــــوازن إفــــدر مــمص) عين ( رف العّلة ـــون حـــثة أن يكــدة الثالـــتعليل القاع

حيمل املصدر يف هذه احلال على الفعل الذي اعتلت عينه،وبغض النظر عن املكون اللغوي 

الفعل، ألن املسألة وإن كانت خالفية بني  الذي تصدر عنه التصاريف سواء أكان املصدر أو

.2/339ج ،اخلصائص ،ابن جين: ينظر  1

.4/491ج،الكتاب ،سيبويه: ينظر  
2

.املرجع السابق  :ينظر  3

.املرجع السابق نفسه :ينظر  4

.244ص  ،جامع الدروس العربية ،الييينغمصطفى ال: ينظر  
5
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قد تطال  فال تعدوها هنا أن تكون جمرد احرتاز ملا يواجه املعايري الصوتية من إشكاالت املدرستني،

  .منظومة  القواعد اللغوية على مستوى األصول 

يف ضوء الفكر الصويت عند "استقامة "أو" إقامة: "وجممل الذي جيري يف إعالل املصدر مثًال 

1استقوام          استقامة، إقوام            إقامة :القدماء ميكن حتليله صوتياً كاآلتـــــي 

/م ــــــــَـــــــ /ــــــــًـــــــــ +ـــــــــَــــــ وـ/ ء ــــــــِــــــ ق 

�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƢȀǼǟ�µ تنقل حركة الواو   ȂǠȇÂ��Â¦Ȃǳ¦�ǽǂƯ¤�ȄǴǟ�» ǀŹ�ÀƢǼǯƢǇ�ȆǬƬǴȈǧ�» ƢǬǳ¦�ń¤

�ǺǷ�ǾǼǷ�¾ƾƦŭƢƥ�ǾƦǋ¢�¾ƾƦǳ¦�Ʈ ȈƷ�µ ȂǠǳ¦Â�¾ƾƦǳ¦�śƥ�¼ǂǨǴǳ�ÅƢƥƢƥ�ǎ Ëǐƻ�ƾǫ�řƳ�Ǻƥ¦Â�� Ƣđ�°ƾǐŭ¦

دل يقع يف موضع املبدل منه بينهما العوض ال يلزم ذلك فيه، وكل عوض العوض باملعوض منه، والب

:،وبعد التعويض صار التقدير كاآليت 2بدل، وليس كل بدل عوض 

/م ـــــــَــــــ ة /ق ــــــــًــــــــ /ء ـــــــِـــــــــ 

  إقامة إقواَم             :أما يف ضوء الدرس الصويت احلديث فاملراحل كاآليت 

/م ـــــــَـــــــ /وـــــــــًــــــ /ء ــــــــِـــــــ ق 

/ــــــًــــــــ / ويشكل املصوت الطويل / و/ تسقط قاعدة املقطع الثاين  

:مقطعاً طويالً مفتوحاً،ويعاد تشكيل املصدر كاآليت / ق/ مع القاعدة الثانية للمقطع األول 

  ة + م ـــــــــَـــــــ /ق ــــــــًــــــ /ء ـــــــِـــــــ

.44ص  ،ريف امللوكيصابن جين، الت :أيضا ينظرو   ،1/232ج  ،اخلصائص ،ابن جين: ينظر 1

.1/113ج ،املرجع نفسه: ينظر  2
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وحروف العّلة يف نظر وتغريات هذه الشواهد تقوم على التقاء حرف العّلة بساكن بعده،

ساكنة وهذا خطأ يضيف متسائًال كيف نشكل احلركات :القدامى يقول عبد القادر عبد اجلليل 

: تية يفضي إىل عدم جتانس كقولنا أن توايل أربع مقاطع صو  بالسكون ؟، والذي حدث هو وعد              

َوِعَدًة، فتتدخل املخالفة الصوتية لفّض هذا النزاع عن طريق تقليل عدد املقاطع، واملرشح هلذا 

، ومل نلمس له تعليالً 1املقطع األول حبجة عدم إخالله بالبناء الداليل للكلمة يقول  االمتحان هو

  .صوتيا لذلك

ينتج عن التداخل الفونيمي بني أصوات العلة  :مظاهر اإلعالل بالقلب لوتي التعليل الص-2

 من ذلك كما ذكرنا يف بداية هذا املبحث التعليل الصويت لقلب الواو مظاهر صوتية متنوعة،ونستثين

ياء ألننا ذكرنا هذا يف باب إبدال اهلمزة، إضافة إىل  أو اهلمزة حني تقلب إىل واو والياء مهزة أو

اتصاف اهلمزة بوظائف تباينية جتعل منها باباً كبرياً يسمى اإلمهاز، وألن كانت وما تزال عصّية على 

:الدرسني الصوتيني  القدمي واحلديث، ونكتفي بالتحليل للظواهر التالية 

.ألفاً  والواو قلب الياء ء واواً،الياو قلب األلف ياء، قلب األلف والواو

:2تقلب األلف ياء يف موضعني : األلف ياءالتعليل الصوتي لقلب -1

 إذا وقعت األلف بعد ياء التصغري انقلبت ياء وأدغمت يف ياء التصغري ككتاب كتّيب وغزال

ُغَزيَّل
3.

.413، 412ص  ،علم الصرف الصويت ،عبد القادر عبد اجلليل: ينظر  
1

.ما بعدها و  241ص  ،جامع الدروس العربية،الييينغمصطفى ال: ينظر  2

.أحكام محل التصغري على التحقريعلى  عرف للت 231 /2ج ،سر صناعة اإلعراب ،ابن جين: ينظر 3
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 بعد كسرة لتناسب حركة ما قبلها: والثاين.  

مفاعيل، أو(،وحني أريد من ذلك األصل )مصاباح ( أصله " مصباح"فمثال  :  جمع التكسيرـــــ 1

وأما باب مفاعل فإنك إن اعتزمت تكسريها لزمك :" ،فعن هذه البنية يقول ابن جين )مفاعل 

�ƨƯƾƸƬǈǷ�ƨǠǼǏÂ�̈®ƾů�ƨǤȈǏ�» ƢǼƠƬǇ¦Â�Ƣē°ȂǏ�ǺǷ�̈ ƾǿƢǌŭ¦�ǒ ǬǻÂ�ƢǿŚǈǰƫ�Ǧ ǳ¢�» ǀƷ1 ،

  : اآلتــــي  على النحو) مصاباح ( يغةوعلى هذا القول ميكن مترير ص

ب ـــــــــًـــــــ ح                مصاباح  /ص ــــــًـــــــ /م ـــــــَـــــــ 

/ــــــــًـــــ /أن ينكسر ما يلي األلف، وكسر الباء يتطلب أيضاً قلب األلف ) مفاعيل ( وتتطلب الصيغة 

.ب ـــــــــٍــــــــ ح                مصابيح /ص ــــــــًـــــــ /م ــــــــَـــــــ .لتحقيق التجانس الصويت / ــــــــٍـــــــ /ياًء 

  .إن العلة يف مثل هذه املفردات هي متطلبات الصيغة  :وعليه ميكن القول

فقد ذكر سيبويه أن ما كان على مخسة وكان ) :ر ــــــــــــــــــــالة التصغيــــــــــح( ة ــــــــــــة الثانيــــــالحال- 2

ما ذكره ابن ،وقياساً إىل 2)مفاعيل ( زنة  الياء يصّغر يف ضوء مجعه مجع تكسري على أو أو رابعه الواو

سوابيط " و" ساياط"كـــ "  دوافيق" " دافق: " جين أيضاً يف حتقري رجل راجل ُرويــجـــل،وقوهلم يف مجع

،وال حيسن أن يكون زاد حرف اللني على املكسور العني  منهما،ألنه كان يصري حينئذ إىل دافيق، "

  :نتج عنه اآلتـــــي " مصاباح" ، أي أن املناخ الصويت مثال لكلمة 3وهذا مثال معدوم عندهم 

.3/45ج ،اخلصائص ،ابن جين: ينظر 1

.4/556ج ،الكتاب ،سيبويه: ينظر   2

.85-3/84ج،اخلصائص ،ابن جين: ينظر  3
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1" .مصيباح"أثّرت ياء التصغري يف األلف األوىل وشغلت ّحملها،أي أصبحت -

-�ƨǤȈǐǳ¦�ǾȈǔƬǬƫ�ƢǷ�ǲƦǫ�ǺǷ�¿ȂƬŰ�ƢǼǿ�Ƣǿ�ǂǈǰǳ¦�Àȋ�Å¦ǂǜǻ� ƢƦǳ¦�̈ǂǈǯ�ƢēǄƬƥ¦�ƨȈǻƢưǳ¦�Ǧ ǳȋ¦) مفاعيل (

".ُمَصيـْــبـِــيح :"اليت توجب أن يكون احلرف الثالث ألفا زائدة يليها كسر، فتصبح 

واملطافيل هذا تغيري متوهم كثري،ودوافيق، الصياريف،عن هذه احلال يف دافق،:يقول ابن جين    

أشبع الكسرة فصار " قدواف"ملا كّسره فصار إىل : أنك إذا شئت قلت  واستدرك بإجراء ثان هو

:، أي يستقر لدينا أن 2"دوافيق "

  :فأصبحت .حتويلها إىل ياء، القدرة على إمالة األلف أوالكسرة وهي بعض الياء هلا -

ب ــــــٍــــــــ ح /ص ـــــــَــــــ ي /ب ــــــــٍــــــــ ح              م ـــــــُــــــــ /ص ــــــًـــــــــ /م ــــــــَـــــــ 

اء،وإن كان حيجزمها وإال فمن باب أوىل أن تكون القدرة لياء التصغري على قلب األلف ي  

  .حرف 

  :ونالحظ أن هذا االنسجام الصويت حيفظ التسلسل املنطقي للحركات   

  كسرة  ضمة   و                  ـــــــــَـــــــــ  فتحة

ــــــــــِــــــ 

قواعد هذا الباب أقرب ما جند التفصيل  :اء ـــــــــــــــي وواـــــــــــــــــــــلب الـــــــــــــوتي لقـــــــــــــل الصــــــــــالتعلي-2

فيها عند سيبويه، أما ابن جين فإنه قد وزّع أبوابه توزيعًا لغويًا يصعب على الباحث أن جيد مادته يف 

.باب خمصوص بل تراه ينثرها على شكل نتف 

.االسم عند ابن جين حتقريللتعرف أكثر على مراحل  2/232ج ،سر صناعة اإلعراب ،ابن جين: ينظر  1

.3/85ج ،املرجع نفسه: ينظر  2
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 هو ياء إّن ما ميكن أن نستخلصه من هذه القواعد أن الرابط العام يف تعليل ظواهر قلب الواو

على إثر كسرة طلبًا لالنسجام الصويت الذي يضفي إىل العمل من  مبين يف األساس على جميء الواو

األوىف حظًّا من حيث توفر وجه واحد، ضف إىل ذلك أن القلب وفق هذا املظهر اإلعاليل كان هو

:، ومن ضمن السياقات اخرتنا ما يلي1العّلة الصوتية املناسبة لتحقيق هذا القلب 

.2"احلرف القوي األصيل إذا ُحِذف حلق باملعتل الضعيف:"يقول ابن جّين :زانـــــــــــــــــــــــــــمي

لومل يعلم متكن هذه : " يلتمس ابن جين التسمية أحيانًا للتعليل وتدعيم توجهه، فيقول 

¢�Ŀ�ƢĔ¢�Ǯ ǳ̄Â��ÅƢȈǧƢǯ�ÀƢǰǳ�ƨËǴǠǳ¦�» ÂǂƷ�ƢǿƢȇ¤�ǶȀƬȈǸǈƬƥ�ȏ¤�Ǧ Ǡǔǳ¦�Ŀ�» Âǂū¦ قوى أحواهلا

.3ضعيفة

، وتظهر يف هذا االنقالب  )ِمْوزان) (ميزان(يف أصل  ونقول هذا لكي نربز علة انقالب الواو    

امليزان : كراهة ألنه يف الكالم ضمة على إثر كسرة على حّد تعبري سيبويه لذلك،فمن ذلك قوهلم

، وحنومها،وكما يكرهون الضمة بعد "سّيد"و ،"لّية"مع الياء يف  وامليعاد إمنا كرهوا ذلك كما كرهوا الواو

.4)ِفُعل (الكسرة حىت إنه ليس يف الكالم أن يكسروا أول حرف ويضّموا الثاين حنو

ياًء وإن لغلبة الياء عليها،أي قلبوا الواو إمنا فعلوا ذلك بالواو: يقول ابن جين يف هذا الباب   

والياء  األخف وملا وجبت هذه القضية يف الواو إىلربوا خلفة الياء وثقل الواو، فه غلبت الياء على الواو

�ÀƢǔǠƥ�ƢǸĔȋ:والكسرة جمرى الياء،والسبب يف ذلك يقول ابن جين أجريت الضّمة جمرى الواو

.309ص  ،يف ضوء الدرس الصويت احلديث التعليل الصويت عند العرب ،عادل نذير يربى احلساين: ينظر  1

.2/193ج،اخلصائص ،ابن جين  2

.املرجع نفسه  3

.4/479ج ،الكتاب ،سيبويه: ينظر   4
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" ميزان "،ونرى ها هنا سيبويه  وابن جين يقدمان ما جيري يف 1ونائبتان يف كثري من املواضع عنهما 

، ومن "قـَْيِوم"َسْيِود، و"و" موزان: "،وأن أصل كّل واحد منها "م قيّ " و" سّيد" على ما جيري يف 

  :اآليت  النّصني تتبني لنا االختيارات الصوتية لكل منهما على النحو

أثقل من قبل أنه ساكن،فليس حيجزه عن الكسر شيء،وقد عرفنا أن "ِمْوزَان " إن ترك الواويف -

�ƢĔƘǯ�©°ƢǏÂ�ǾƬËǴƷ¢�ǺǯƢǈǳ¦�©°ÂƢƳ�¦̄¤�ƨǯǂū¦�À¢�ËǂǬالساكن ليس حباجز قوي ها هنا، وابن جين ي

قّوى البنيان، فإن حنن أسكنا التاء،فال "َوِتد " إن الكسر يف : ويدعم سيبويه توجهه،فيقول،2فيه 

.3والياء مبنزلة احلروف اليت تدانت خمارجها  مهرب من اإلدغام ألنه ليس بينهما حاجز، والواو

ǄƳƢƷ�ÀÂ®�̈ǂǋƢƦǷ�ƢȀƬȈǳÂ�¦̄¤�ƨǷƾǬƬŭ¦�̈ǂǈǰǳ¦�Ƣđ�ƪأن حتذف وق مل يكن للواو- ÊǬÈǴÈǟ�ƾ.

التقاء اإلدغام باإلعالل من حيث الغاية،واليت هي اخلّفة والعمل من وجه واحد، وال بأس أن نتمثل -

:، وذلك من خالل التحليل الصويت اآليت "موزان"من " ميزان " ما جيري يف 

ّمث تواىل فيه الكسر /ــــــــِــــــ و/ن،حيث هنا املقطع األول تضمن مزدوج هابط، وهو/ ــــــ ز ــــَــــ /م ـــــــِــــــــ و

ياء حتت تأثري الكسرة     ِميزان ،فلم يكن بُدٌّ  من أن تنقلب الواو/و/ ونصف الصائت 

ضّم بعد الكسر مكروه ال ياء مدية جتنبا ملا هو بانقالب الواو) الكسر والواو( بعد أن اّحتد الصوتان 

/ز ـــــــًـــــــ ن /م ـــــــِـــــــ و:  اآلتــــي فأصبح التشكيل املقطعي على النحو

  ميزان  –ورمبا علة الثقل كامنة حني نقارن موزان 

.وما بعدها2/233ج ،سر صناعة اإلعراب ،ابن جين:ينظر  1

.2/233سر صناعة اإلعراب ج ،ابن جين: أيضاً ينظر و  ،4/479ج ،الكتاب ،سيبويه :ينظر  2

.ابن جين  عليهجياريه  ،هذا مذهب سيبويهو ،1/93ج ،املرجع السابق: ينظر   3
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/م ــــــــِـــــ و/ ن   بدأ مبقطع طويل مقفل / ز ـــــــًـــــــ /موزان           م ـــــــــِ و

/م ـــــــٍـــــــ / ن    بدأ مبقطع طويل مفتوح / ز ـــــــــًـــــــ /م ـــــــٍــــــــ           ميزان 

مل تنقلب " موعد" "ميعاد"واملقطع املفتوح أخف أداء من املزدوج املستكره، وعليه أيضاً يقاس 

أن أكثر انقالب األلف إمنا  ىل ما جيانس الفتحة املتقدمة خلفة الفتحة واأللف، ويرى ابن جينإ الواو

:1ىل الواو، وهذا املذهب عندهم كقولنا إ هو

ُغزِْيِول وغراب             ُغرِْيِوبيف حتقري كتاب              ُكتَـْيِوب             وغزال         

ưƫ�Ń�Ľ�ǺǸǧ��ǆ ǨǼǳ¦�ƨǳǄǼŠ�Ȇǿ�ƢŶ¤Â�Å¦ƾƥ¢�½ǂŢ�ȏ¢�ƢĔȂǯ�ǺǷ�ƨȈƫƘƬǷ�Ǧ ǳȋ¦�ƨǨƻÂقل ثقل الواو 

.2عليهم، وال الياء 

والياء وأبعاضهما، واأللف مبنزلة النفس هي إّن التنافس يف طلب اخلّفة قد احنصر بني الواو

أخّف، لكن نتساءل ها هنا يف ضوء القاعدة الصوتية البارزة يف أن األلف ما قبلها ال يكون إال 

أن األلف  ؟،فيبدو"َمْوعد"،ومل تكن األلف يف "ِمْوزان " ياء يف  مفتوحاً ،فلماذا جاز أن تقلب الواو

فاللسان يف أداء األلف يتخذ وضعًا حيادياً،وهذه احلال حبكم خفتها خاصة على اللسان والشفة،

أن الصوت الذي :" والياء، فلكل منهما حركة لسانية تباين األخرى، حيث  ختالف طبيعة أداء الواو

الذي جيري يف الياء والواو، والصوت الذي جيري يف الياء خمالف جيري يف األلف خمالف للصوت 

كون الفم واحللق والشفتني ختتلف   إىل، والعلة َعزاها ابن جين 3" للصوت الذي جيري يف األلف والواو

:،أي أّن 4ختتلف أشكاهلا باختالف الصدى املنبعث مع هذه األحرف 

.2/232ج ،سر صناعة اإلعراب ،ابن جين: ينظر   1

.4/479ج ،الكتاب ،سيبويه: ينظر   2

.1/21ج املرجع السابق، 3

. املرجع نفسهينظر   4
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مل يقلب،والسياقات اليت /يستدعي القلب،واملزدوج             ــــــــَـــــــ و/املزدوج  ـــــــــِـــــــ و

1:جاءت يف هذا الباب نبّني بعضها على اجلدول اآليت 

  ة ألصل المفردة قبل االنقالبكنالصيغة المم  السياقالرقم

قـَْيوم و ِقَوام قّيم–قيام01

ُميَـْيِسر :يف التحقري نقول و ُمْيِسر موسر02

ُميَـْيِقن :يف التحقري نقول و ُمْيِقن َمِوِقن03

َمْيوت  ،َسْيودمّيتو سّيد 04

َشَوْيت شّياً و َطَوْيت طَّياً شّياً و طّياً 05

2ِدْوَمة و ِقْول و أصلها رِْوح دمية،قيلو ريح 06

تقلب قلّبا غري واجب على ُسْوَيل و من سائل ُسيَّل07

تقلب قلّبا غري واجب على ُعْوَيل و من عائل ُعيَّل08

اْعِلّواطاً –اْعلّوط3اعَّلَواط 09

َواذ10 .اْجِليَّاذاً –اْجليواذاً –اْجَلّوذ 4إْجِليـْ

ِاْخرِيَّاطاً –ِاْخَروَّط ِاْخرِيواطاً 5اْخرِيَّاطاً 11

6يقولون ثَِورة على القياس و ثـَْور من األقط، و ،ثَور مبعىن احليوانجاءت منهاثرية 12

.30ص  امللوكي،ريف صالت جين،ابن  :ينظر  1

1/21ج ،سر صناعة اإلعراب ،ابن جين: ينظر  2

.ابن منظور لسان العرب مادة علط : علوته، ينظر و أي تعلقت بعنقه  ،اجلمل اعلّوطتُ  3

.طالع ابن منظور لسان العرب  ،اْخَرّوط السفر مبعىن طال 4

مادة اجلّوذ،لسان العرب ،سيبويه ال يستعمل إال مزيداً قال و  ،السرعة يف السريو ِاْجلّوذ من االجلّواذ املضاء  5

.2/236ج ،سر صناعة اإلعراب ،ابن جين: ينظر   6
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  :دول ـــــــــــــونات الجـــــــــــمع مك

،وما جيري جمراها من املصادر الواوية العني هي احلاضن الصويت للنسق )ِقَوام (إّن مفردة 

،حيث أن هذا التتابع ال يشكل نسقًا منطقيًا يقتضيه التتابع احلركي املرصود )ـــــــــِـــــــــ وـــــــــًـــــــ (احلركي  

ئية لكل من األلف والياء مث الواو، وعليه ألصوات العلة وأبعاضها الذي تراعي فيه الطبيعة األدا

(ِقَوام " فالتتابع الوارد يف  االستثقال وانتفاض عادة  إىليعّد مبثابة اخلرق الذي حييل )ـــــــــــِـــــــ وـــــــــًــــــ "

 إىلصدر الفّم،والنفوذ بني الشفتني ال بالرتاجع  إىلالصوت الذي يقول ابن جين إن من عادته التقدم 

ياء على إثر كسرة يـُّعُد إنتاجًا ومقصدًا هلذه اخلفة ليكون العمل ، وعليه فإن قلب الواو1الوراء

أنه إذا التقى  القاعدة املرافقة هلذا السياق هو" َسْيود "من "سّيد "يف: والصوت من وجه واحد،فمثًال 

�ƢĔȋ� ƢȈǴǳ�ƨƦǴǤǳ¦Â�� ƢȈǳ¦�Ŀ ياء وأدغمت الياء والسابق منهما ساكن قُلبت الواو صوت الياء بالواو

.أخّف لشبهها باأللف

�À¢�ƲƬǼƬǈǻ�ǪƦǇ�ƢǷ�ÄƾđÂ:

من " ُمْيسر"احلرف أقوى من احلركة،ونقصد بذلك احلرف حرف العلة،واحلركة احلركة اليت عليه،ألن-

ا سكنت ياًء مل،حيث قلبت الضمة الواو"ُمْوِقن "أصبحت ُمْوِسر وُمْيِقن من أيـَْقن أصبحت "أَْيَسر"

،وبإمعان النظر جند ها هنا خرقاً 2فقويت بذلك احلركتان وإن كانتا ضعيفتني على قلب الياء والواو

متلوة بكسر ومسبوقة بياء،وكالمها، أي الكسر والياء من  للنسق الصويت املألوف بسبب وجود الواو

  :ها هنا حماصر يقتضي تطويعه لسببني  جنس واحد،ووجود الواو

.م، أي العمل من وجه واحد لعلة اإلدغا-1

.1/68ج،سر صناعة اإلعراب ،ابن جين: ينظر   1

.2/234ج ،املرجع نفسه: ينظر   2
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إن : يوّفر مناخاً صوتياً يوجب قلبها إىل جنس ذلك النسق، وقلنا  النسق الصويت يفرض قلبها أو -2

مساحة متسعة من  تعليلي العلة عند ابن جين ال تطّرد دائماً،ألنه يقدم لكل سياق القاعدة أو

:البعدين الصويت والصريف للمفردة، وفق اآليت

.قـَْيِوم " و" َسْيود " من " قّيم " و" سّيد " املتحركة يف حنو تقلب الواو أن الياء- "

.ِموعاد " و" ِمْوقات " من " ميعاد " و" ميقات :" الساكنة يف حنو تقلب الكسرة الواو- "

  " ـن ُمـــْيِقــ" من " ُمْوقِـــف "،و"مـُــيــْــِسر" من"  ُمْوِسر " تقلب الضمة الياء الساكنة يف حنو-

والياء الساكنتني دون املتحركني، فإذا كانت كل من الضمة والكسرة قادرتني على قلب الواو  

.؟ وما جرى جمرامها كإْعلوَّط واْجًلّوذ "ُعيُّل " و" ُسيُّل " فما علة عدم االنقالب يف حنو

إن  ثالت، حيقلب الياء واوا، وما ورد حوهلا من تعلي نرتك اإلجابة عن التساؤل إىل بابه وهو  

�ȄǴǟ�ƨǴǠǳ¦�©¦ȂǏ¢�̈°ƾǬƥ�ȆƷȂƫ�©ƢǫȐǟ�̈ƾȈǳÂ�ƨȈƫȂǐǳ¦�ƢēȐȈǴǠƫ�ÀȂǯ�Ǻǟ�«ǂţ�ȏ�©ƢǫƢȈǈǳ¦�ǽǀǿ

  .تطويع السياق ملقتضى احلال

  :واألنساق الصوتية الناجتة عن السابق هي كاآليت

)ــــــــِــــــــ و(ميزَان            ِمْوزان              -

)ــــــــِــــــ وـــــــًـــــــــ (قِـــَوام    قيام -

، "َصُيود"ألنساق مبا ورد يف صيغة ، ومبقارنة هذه ا)ي وـــــــــِـــــــــ (َسْيِود َسّيد  -

،رغم جميء النسق 1احلركة على قلبهما  ومل تقو اليت تتحّصن باحلركة وتقوى،"َغــُيور"، و"طويل"و

  .ضمن موضع منطقي باعتبار التسلسل املنطقي ألصوات العلة الصويت هلذه السياقات 

.2/237ج ،سر صناعة اإلعراب ،ابن جين: ينظر   1
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على ضوء الدرس الصويت احلديث أنه ال وجود للحركة قبل صوت " طويل"و" َصُيود"ففي   

املّد،بل إن احلرف حيرك بالصوائت الطويلة كما حيرك بالصوائت القصرية، وال وجود يف األساس حلركة 

.1يلة على احلرف الواقع قبل الصوائت الطو 

ÊȂÈǗ�ǺǷ�ƢĔȋ�ŘǠǸǴǳ�̈¾�"َصُيود"و" طويل"يظهر من خالل الصيغتني    Ƣǟ¦ǂǷ�ƪ ËƸǏ�ƢĔ¢

وَصِيد، حيث الصاد والطاء من أصوات االستعالء، وهذا الفضيلة منعت الياء من أن تطاهلا 

�̈ǂǈǰǳ¦�ƢǸđ�ǪǘǼǳ¦�¾ƢƷÂعكس  التعذر هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فالكسر هو إىل

ألننا إذ كسرنا أجحفنا حبقها واالستعالء واألطباق صفتان قويتان يف احلرف،فهذه حبسب االستعالء 

  .الياء  إىلمن االنقالب  ما يظهر ِعّلل منعت وحّصنت الواو

:اء واواً ـــــاليو ف ـــــلب األلــــوتي لقـــــل الصــالتعلي-3

،"كبُويَع " ذا انضم ما قبلها تقلب األلف واوًا إ:التعليل الصوتي لقلب األلف واوًا -3-1

ما منعهم من أن يقلبوا " ُسويَِر وبوِيعَ "، وقد ذكر سيبويه أنه سأل اخلليل عن 2ُضوِرب، وُضوِيُِرب "و

)ُفوِعلَ (صارت للضمة حني قـُْلت ليست بالزمة وال بأصل، وإمنا ألن هذه الواو: فقال  ياء ؟، الواو

ألّن )تـَُبوِيَع : ( يف حنو) تـُُفوِعَل ( تكون فيها الواو، وكذلك ساير وُيَسايِر،فال:أال ترى أنك تقول 

.3ليست بالزمة،وإمنا األصل األلف الواو

.417ص  ،علم الصرف الصويت ،عبد القادر عبد اجلليل: ينظر  1

.179ص  ،شذا العرف يف فن الصرف ،أمحد احلمالوي: ينظر  
2

.4/510سيبويه، الكتاب،ج:ينظر 3
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أكثر منه إىل الياء  إىل الواو يذكر ابن جين  أن املذهب عند العرب يف انقالب األلف إمنا هو  

ضمة قبلها وكما يف َرَحِوّي ضارب وَضَوارب وُضَوْيِرب، فكما جاز أن تقلب يف ضَوارب وال : حنو

ȂŴ�Ŀ�Ǧ...وَعَصِوّي، وفـََتِويّ  ǳȋ¦�Ä¢��ƢĔ¢�ÅƢǔȇ¢�¦ȂǸǰƷ�Ǯ ǳǀǯ� " إمنا قلبت يف " ُغرَاب " و" غزال

.1،مث أبدلت الواوياء يف التحقري"ُغَرْيِوب " و" ُغَزْيِول "أّول أحواهلا واوا فصارت 

ُسوِير :°�ƢǼǴǫ�ǾǼǷ�¾ȂȀĐ¦�ƾÊȇÊإذا أُ " ساير " وبالعودة إىل التحليل الصويت لسياق 

/ر ـــــــــَــــــ /ي ــــــــــَــــــ /س ـــــــــًـــــــ َسايرَ     فاعل 

/ر ـــــــَــــــــ /ي ــــــــــِــــــ /ُس ـــــــــٌـــــــ ُسوير ُفوِعل

على مقطعني،حيث تتحول ) ساير ( انطالقا من ) فوعل ( نالحظ حدوث تغيري يف البنية   

،وهذا يؤيد قول ابن جين /أي من األلف املدية اىل واومدية ــــــــٌـــــــــ /قّمة املقطع األول من س ـــــــــًــــــ 

) فوعل( السابق يف كون انقالب األلف يف أول أحواهلا هواىل األلف وعملية االستبدال واضحة بني

،/ي ــــــــِـــــــ/ حتول / ـــ ي ـــــــَـــ/  الثاين احلاصل على مستوى املقطع الثاين يف الزوائد، مث التغيري) فاعل(و

.ــــــــِــــــــ /ُفوعِّل ( حبركة الصيغة / ـــــــــَـــــــ / حيث استبدلت حركة األصل  /

على ثالثة أضرب من الياء  تبدل الواو:يقول ابن جين  :التعليل الصوتي لقلب الياء واوًا -3-2

، "ُمْودٍ "و" ُمْوِسر "و" ُمْوِقن"أَْيَدْيُت إليه يدًا "و" وأْيسر"أصل وبدل وزائدة،فاألصل قولك من أيقن 

،،حيث الرابط الذي جيمع أواصر أحكام هذا املظهر اإلعاليل 2"يـُْوِدي"و" يـُْوِسرُ "و" يـُْوِقنُ "وهو

2/232ج ،سر صناعة اإلعراب ،ابن جين: ينظر   1

.2/233ج ،املرجع نفسه  2
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�ƪ ازي ها هنا هوهووجود الياء الساكنة مسبوقة بضّمة، والشرط االحرت  ǯǂŢ�¦̄¤�ƢĔȋ� ƢȈǳ¦�ÀȂǰǇ

".َصُيود " أكثر حنو َتشّرب الواو إىلقويت على احلركة،فلم تقلبها ألن الياء إذا ُضّمت صارت 

، فرغم سكون الياء ووجود "الُعيُّل"و" السُّيُّل: "ومن استثناءات هذه القاعدة ما ورد يف حنو  

�Â�Å¦Â¦Â�Ƥ ǴǬƬƫ�Ń�ƢĔ¢�ȏ¤�ƢȀǴƦǫ�Ƕǔǳ¦والياء إذا أُْدِغَمتا بعدتا عن االعتالل وشبه  جواب ذلك أن الواو

، وهذه 1األلف،ألن األلف ال تدغم أبداً،وإذا قويتا باإلدغام مل تتسلط احلركتان قبلهما على قبلهما 

.علة أخرى يضيفها ابن جين نستطيع ومسها بعّلة االحتياط 

َواذا        وجود الواوومن السياقات أيضاً  اْجَلّوَذ        اجْ    هذه      والياء وإحدامها مسبوقة بسكون  ليـْ

من باب : ياء          ِاْجِلياذاً، والعلة ها هنا يف منع القلب يقول ابن جين قاعدة توجب قلب الواو

.أن األلف األوىل عارضة وليست الزمة وال واجبة،وإمنا القلب لضرب من التخفيف 

العلة عند ابن جين يتجلى أكثر من خالل البعد الصريف وذلك إننا قلنا إن مبدأ التوسع يف   

" موسر"و" ميزان: "جنسهما كما مّر بنا  إىلوالياء قويت عليهما احلركتان وقلبتهما  مىت سكنت الواو

ثِياب وِحياض "،لكن هذه العلة قد ختتفي يف السياق املاثل أمامك كما يف حنو"ِميعاد"و" موقن"و

ǂǨŭ¦�Ŀ�ƢĔȂǰǈǳ� Ƣȇ®�، وإمنا قلبت الواو"ِثَواب،ِحَواض ورَِواض: فاألصل أن تكون ،"ورِياض 

ثـَْوب،َحْوض،َرْوضة، وجميئها يف اجلمع بعد كسرة وقبل ألف والم الفعل فيها صحيح هي شروط جيب 

:، ومن العلل املوجبة للقلب أيضاً 2ذكرها جمتمعة وإال فسدت العلة 

2/235ج، سر صناعة اإلعراب ،ابن جين :ينظر   1

236/ 2ج ،املرجع نفسه: ينظر   2
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  :ع ـــــــــــوضـــــالم*

حمنية،غازية،:نقل احلروف إذا كانت ساكنة لكنها تتحرك أحيانًا ورغم ذلك تُعّل  كما يف 

"�ǺǷ�ƢĔȋ�ƨƦƳ¦Âعافية،قاصية،داعية، َدَعْوت، قاصوة، قَصْوُت، وَغَزُوت، وَحْنوُت، َداِعوة،"َحمِْنَوة:

Ƿ�ƢȀǯǂŢ�Ƕǣ°�ƪ–َعافوة، َعَفْوُت، رَاِجَوة  ËǴǟÉ¢�ƢŶ¤Â��É©ÌȂÈƳÈ°� ƢǨǳ¦Â��Ǧ ÉǠÈǔÈǧ�ǲǠǨǳ¦�¿ȏ�ƢĔ¢�ǲƦǫ�Ǻ

تمي بالطرفني االبتداء الوسط إمنا حي أو ، وموضع الطرف عرضة للتغيري،واحلشو1والعني قويتان 

  .والنهاية

الُفتـُْوية والُفتـُْوي، ولكنهم قلبوا الياء واوًا للضمة : فأصله  الُفُتو:أّما  ما كان من حنو: ـــــــــــــاماإلدغ*

لعّلة أن يكثر ما يستخّفون 2أدغموا  الساكنة حاجزاً لضعفها،وملا قلبوا الياء واوقبلها،ومل يعتدوا بالواو

.3ويقّل ما يستثقلون مع شرط ثبات املعىن مع إدراك االستعمال اللغوي،وليس جمّرد التقدير والتعسف

ا ياًء لكثرة دخول الياء عليها، وذلك ال لعلة سوى تعويضها عن قلبه أي تعويض الواو: ويضــــــعــّـالت*

"حّية " أصلها " َحْيوًة "،"ِجَباية "َجبَـْيُت جباوة واألصل أن تقول : قوهلم  حنو

واوًا استكراها ) الم ( أصله احلّييان قلبت الياء الثانية "احلَيوان"من ذلك  :ال ـــــــــــــوالي األمثــــــــــــت*

  . لتوايل األمثال ليختلف احلرفان 

Â¦Ȃǳ¦�ƢĔƢǰǷ�¦Ȃǳƾƥ¢�ÅƢũ¦�ƪ)فـَْعلى ( يف حنو :م ــــاالسو فة ــــل بين الصــــالفص* ǻƢǯ�¦̄¤�Ǯ ǳ̄Â حنو :

)فـَْعَلى (أصله من َشْويا، وفـَْتيا، وبـَْقيا،وَوقـَْيا، فإذا كانت والتـَّْقوى وهذا الَشروى، والَفْتوى و، البَـْقوى،

237 /2ج ،سر صناعة اإلعراب ،ابن جين: ينظر   1

2   .املرجع نفسه ينظر  

.208ص ،2010،دار قرطبة،احملمدية،اجلزائر،طبعة "احملتسب"و" اخلصائص"عند ابن جّين، دراسة يف كتابيهو رشيد حليم،أصول النح:ينظر 3
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والعلة يف القلب ها هنا واإلبقاء على  وَخْزيَا،ورَيّا،صديا، وذلك حنو صفة مل تغري إذا وقعت الماً،

1�Ŀ�¦ȂƦǴǬȇ�ŃÂ�Ǧالصفة دون تغيري لضرب من التعويض والتكافؤ ȈǨƼƬǳ¦�Ƥ Ǵǘǳ�¾Âȋ¦�Ŀ�¦ȂƦǴǫ�Ƣŭ�ǶĔȋ�

  .كثرة دخول الياء عليها  لصفة لتعويض الواوا

وذلك ما جيري يف األفعال املاضية من الثالثي :فًا ـــألو  واــالو اء ــــقلب اليـــوتي لــل الصـالتعلي- 4

أال ترى أن األلف حرف : األجوف وما حيمل عليها من املزيد ويف هذا الصدد يقول ابن جين

،ونعلم أن الياء والواو2مجيعاً، فليس لأللف خصوص بأحد حريف العّلة يـُْنصرف إليه عن الياء والواو

،وكذلك )قـََول،بـََيَع ( قال وباع باعتبار بنية األصل : مىت حتركتا وانفتح ما قبلها قلبتا ألفًا وذلك حنو

ال إ:" َخوَف وَهِيَب، وحيتاط ابن جين هلذا االنقالب بقوله –طَاَل، خاف، َهاَب األصل فيها َطُول 

.3" يكون التصحيح أمارة  ُخياف لُبس أوإن شّذ شيء أو

  :اآليت  ويف ضوء الدرس الصويت احلديث جتيء هذه األفعال وأمثاهلا على النحو

/ع ـــــــــــَــــــــ /ي ـــــــــــَــــــ /، ب ـــــــــَـــــــ /ل ـــــــَـــــــ /وــــــــــــَــــــ /ق ــــــــَـــــــ 

املزدوج  حيث تتشكل هذه األفعال من ثالثة مقاطع فيحذف املقطع الثاين لكل منها وهو  

.حىت يصبح ألفاً /ـــــــَــــــــ /، وجيري مّد مّصوت املقطع األول /ـــــــــَـــــــــ  ي/ و/ وـــــــــــــَـــــــ / الصاعد يف 

�ŕƷ�ƢēƢǫƢǬƬǋ¦�ǞȈŦ�Ŀ�®ǂËǘȇ�À¢�Ƥ Ÿ�̈®ƢǷ�Ŀ�ǾƬǧǀƷ�ƢǷ�Àȋ���¶ȂǬǈǳ¦�¦ǀǿ�¦̄Ƣŭ�¾ ƢǈƬǻÂ

  .جتري املثل عندنا جمرى املثال الواحد 

.103-1/102ج ،اإلعرابسر صناعة : ينظر أيضا و  ،2/239ج ،سر صناعة اإلعراب ،ابن جين: ينظر   1

.1/321ج ،اخلصائص ،ابن جين 2

.26ص  ،التعريف امللوكي ،ابن جين   3
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إلعالل باحلذف مسمى يوحي بإسقاط حرف ا: التعليل الصوتي لمظاهر اإلعالل بالحذف - 4

:1من احلروف األصول ويكون يف ثالثة مواضع 

بيع  –خاف  –ُقْم وَخْف وِبْع واألصل قوم : كـــــ : أن يكون حرف مّد ملتقيًا بساكن بعده:األول 

.شاّد ويشاّد وشوّد فال حذف فيه : فيما بعده كقولنا  مويستثىن من ذلك حرف العلة املدغ

املكسور العني يف املضارع فتحذف " يفِعل "أن يكون الفعل معلومًا مثاًال واويًا على وزن :الثاني 

ِعَدة –يَعِد، َوَعد :فاؤه يف املضارع واألمر واملصدر أيضاً إذا عوض عنها بالتاء كــــ 

ارِم يف –ادُع  –ش اخْ :أن يكون الفعل معتل اآلخر فنجده آخره يف أمر املفرد املذكر كــــ  :الثالث 

ºººǯ� Ȇǋ�ǽǂƻƖƥ�ǲǐƬȇ�Ń�Äǀǳ¦�¿ÂǄĐ¦�̧°Ƣǔŭ¦: إن : نمل يرم، ويقول الصرفيو –مل يدُع –مل َخيَْش

احلذف يف هذا النوع ال لإلعالل بل للتعويض عن سكون البناء لألمر، وعن سكون اإلعراب يف 

ذه الظواهر الصوتية، وقد ترتب عن ، وعلة احلذف على العموم متأتية من كثرة االستعمال هل2املضارع 

هذا أن البىن الصوتية األكثر حضورًا وترددًا يف الكالم تكون عرضة لظواهر لغوية، نسميها أحياناً 

أول وجه من أوجه  إىلويصري احلديث  3إبداًال،وحينًا آخر إدغاماً، وقد تعرض للسقط من الكالم

  .اإلعالل باحلذف 

يظل الصامت ساكنًا حال جتريده من املصوت، ولكن :لحذف حرف المدّ لتعليل الصوتي ا ـــــ1ــــ4ـ

الصامت تزداد إذا توالت املصوتات خاصة ما كان منها على جنس واحد، فها هو إىلحاجة الناطق 

  ما بعدها و 137ص،اإلعالل يف ألفاظ القرآنو خالد حسني مصلح اإلبدال  :ينظر أيضاو ، 235ص،جامع الدروس العربية ،الييينغمصطفى ال 1

.236ص،جامع الدروس العربية،الييينغمصطفى ال: ينظر  2

.223،224ص،األصوات اللغوية ،إبراهيم أنيس: ينظر 3
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طُُنب، وُعُنق، وفـُُنق، وُحُشد  الضمتني متواليتني وذلك يف حنو ابن جين يعّلل لورود الواوين أو

ل على الرغم من ثقل الضمة مقارنة بالكسرة،إال أن ما جاء على وجه الّضم أكثر ،وقلة حنو، ِإبِ ...و

ألن العلة يف هذا ليست مسألة ثقل بل يردها ابن جين يف كون املفرد يشبه اجلملة وبينهما مقاربات 

، واجلر ال يتواىل يف1" زيد قائم"ُسرج وُعُلط شبه تواليهما يف حنومنها أن توايل الضّمات يف حنو

:اجلملة كتواليه يف الرفع،وعليه يكون الفتح أخف، ومما سبق تكون األصناف كاآليت

  .ثقيل يتطلب التخفيف إال أنه وارد بكثرة /ـــــــــُــــــــــــ .ــــــــُـــــــــ 

  .إال أنه وارد بصفة أقل  ،من السابق أخفّ /ــــــــِـــــــ .ـــــــِـــــــ 

  .أصل اخلفة منه / ــــــــــَـــــــــ .ــــــــَـــــــ 

.ب ـــــــــــُــــــــــ ن/ن ــــــــــُـــــــــــ /طــ ـــــــــــــُـــــــــ :طُُنب :  اآليت  طُُنب على النحو:قلنا  مثالً لو

الثاين، تواىل تصنيف من النوع األول، وهذا حيتاج إىل ختفيف حيذف القمة الثانية من املقطع 

  :ويصبح على الشكل اآلتــــي 

ب ــــــــــُــــــ ن،ويكون حذف قمة املقطع الثاين كّسر الرتابة يف تواىل األجناس، واألمثلة /ط ــــــــــُــــ ن 

  :الواردة يف هذا الباب كثرية نقتصر على بعضها من خالل اآليت

ُقوُم ـــــــــــــــــــــــــــ قـُْوْم ـــــــــــــــــــــــــ ُقم حيث التقى ساكنان نكسر السابق وحنذف ُقم األصل فيه قام ـــــــــــــــــــــــــــــ ي

ويف هذا الصدد يورد  ،2ضمة القاف  حرف العلة ألنه موصوف بالضعف وبقى ما يدل عليه وهو

.127-3/126ج،ابن جين اخلصائص:ينظر   1

.506،ص م 2009طبعة ،اجلزائر ،عني مليلة،دار اهلدى،صة اإلعرابق ،إبراهيم قالين:ينظر  2
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، فقال "ُقم"عن أصل   عمر أبا زكريا ابن جىن مساءلة دارت بني الفراء وأيب عمر اجلرمي فسأل أبو

فقال له : فأسكنوها ونقلوها إىل القاف  قال استثقلوا الضمة على الواو ؟فصنعوا ماذا : ،فقال "أُقومُ "

.1إذا سكن ما قبلها جرت جمرى الصحيح، ومل تستثقل احلركات فيهاهذا خطأ، الواو: عمر  أبو

: ا وهي مفتوحة يف حنو¤ǿƢȇ¤�ǶĔƢǰǇ:وحكم ابن جين على صحة مذهب أيب عمر بقوله   

َخيُوُف،يَنوُم،وإمنا إعالل املضارع هنا حممول عن إعالل املاضي "، أي أن أصلها"ينام"و" خياف"
2.

:ومن األفعال الواردة يف هذا الباب أيضاً 

ويسمى �Ƣēǂǈǯ�ÀƢǰǷ�ƢȀȈǳ¤�ƨǸǔǳ¦�ǲǬǼƥ�̈°Ȃǈǰŭ¦�śǠǳ¦�Ŀ�¾ȂǬƫ�½¦ǂƫ�ȏ¢�řƳ�Ǻƥ¦�¾ȂǬȇ:ترميونــ 

إىل امليم ) الضمة (أي أننا نقلنا حركة الياء  ،3احلركة الثانية احلادثة على األوىل الراتبةهذا هجوم 

ُمون، ونستطيع عرض ُيون ــــــــــــــــــــــــ يـَرْ مِ يـَرْ : فصار التقدير ،4ت حملهاا وحلّ �Èēǂǈǯفابتزت الضمُة امليمَ 

: اجلماعة يصبح وبعد إسناد رمى إىل واحيث  :اآليت وتصور القدماء يف فهم هذه املسألة على النح

:يوُ ـــــــــــــَرم

مزدوج صاعد فيلتقي ساكنان  و،فتحذف قمة املقطع الثالث وه/ـــــــــٌــــــــــ +ي ـــــــُــــــــــ /م ـــــــــــِـــــــ /ر ــــــَــــــــ 

/ــــــــِــــــــ م / حتذف الياء مث تستبدل قمة املقطع الثاين بالضم  ويعاد  ،اجلماعة ولتجانس وا/ م ـــــــُــــــــــ/

.ــــــــٌـــــــــــ +م ــــــُـــــــــ /ــــــــَـــــــــ / فيصبح / ي ـــــــــــُـــــــ / تشكيل البناء بعد حذف مقطع كامل 

. 3/213ج،اخلصائص ،ابن جىن: ينظر  1

.املرجع نفسه : ينظر 3
.2/213ج،املرجع نفسه: ينظر3
.املرجع نفسه : ينظر4
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املصدر من املثال الواوي و وتتعلق حبذف فاء املضارع واألمر : التعليل الصوتي للقاعدة الثانية  2ــــــ4

عالن اثنان وتأتى هذه القاعدة إثر سياقات ثقيلة، وجاء منها فِ ،بكسر العني) ل يفعِ (على وزن 

:1اآليت  و، حيث األول ال حتذف فاؤه والثاين حتذف فاؤه على النح"َوَعد" و" َوَجلَ :"مها

.َلًة ــــــــــــــــــــــــــــــ يْوَجُل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ أوِجل ـــــــــــــــــــــــــــــــــ َوَجالَ ووجَ َوَجَل 

" .دــــعِ وْ ــَـي"ُد عِ يَـــ واألصل يف  ،َدةد ــــــــــــــــــــــــــــ عِ ُد ــــــــــــــــــــــ عِ َوَعَد ـــــــــــــــــــــــ يَعِ 

"َفعلَ "مىت كانت فاء للفعل وكان ماضيه على  وويرجع ابن جين العلة يف هذا احلذف أن الوا  

2���ƾǫ�ƢĔƘǰǧوالسبب يف ذلك لوقوعها بني ياء وكسرة  ،حمذوفة وففاؤه اليت هي وا ،"لُ يَفعِ "ومضارعه 

بني فتحتيني وقعت " يـُْوَجل" و"َجل يـَوْ "�Ŀ�ƢĔإالقول  إىلا حييل ممالكسرة والياء  عدوينوقعت بني 

: من املصدر فقالوا  وبني ضمة وفتحة، وهذا سياق فيه خفة متأصلة فلم حتذف، وكذلك حذفوا الواو

ما بعدها، حذفت  إىلفنقلوها ) ِوْزنَة ( و) ِوْعَدة( يف  حيث استثقلوا الكسرة على الواو" زِنٌَة "ِعَدٌة و

، وعليه يكون النسق الصويت  3"أَزُِن " و" أَِعُد " فها يف فعل املصدر حذ إىلختفيفًا قياسًا  الواو

  : كاآليت

.يـَْوِعُد /د ـــــــُــــــ /ع ـــــــــِـــــــــ /ي ـــــــــــَـــــــــ و-

.يـَْوَجل /ل ـــــــــُــــــــ /ج ـــــــــَــــــــ /ي ـــــــــَـــــــ و-

.503،ص صة اإلعرابق ،إبراهيم قالين:ينظر 1

.44-43ص  ،ريف امللوكيصابن جين، الت: ينظر  2

.املرجع نفسه : ينظر  3
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،لكنها حذفت فاؤها،ومن هذه األفعال يدع، يذر، "يوجل"وجاءت أفعال أخرى على منط   

«��ƢĔ¢�ƢȀǼǷ�ňƢưǳ¦��ƢƯȐƯ¤̄¦�1يهب، َيَسُع، َيضُع، َيطَُأ ويقع  ǀū¦�¶Âǂǋ�ǺǷ�ËÀ¢�¦ǀǿ�Ŀ�Ƥ Ʀǈǳ¦Â��

فاعُترب  )فـََعلَ (أصلها كسر العني، ألن املاضي منهما على"يقع وَيَضعُ "فتحت امتنع احلذف،إال أن

بني ياء وكسرة،وعليه  وقد علمنا كراهية العرب للواو ،2"يـَْفِعل" ألن القياس /َكْسراً مقدراً يف املضارع 

االستغناء عن أبنيتها األصول  إىلميكن القول إن هذه األصوات هلا من احلركية حبيث تعود املفردات 

  .أبنية أخرى  إىل

  :الفعل المعتل التعليل الصوتي لحذف آخر 4-3

�ƢǸđ�ƨǧȂǼǰǷÂ��ƢǸŮ�ƨǘǇ¦Â�ƢĔȋ�Ǯ" يقول ابن جين    ǳ̄Â��¿Ȑǳ¦Â� ƢǨǳ¦�ǺǷ�ÃȂǫ¢�śǠǳ¦Â   فصارا

�ƢĔÂ®�ƢǸȀȈǧ�» ǀūƢƥ�¾Ȑǟȍ¦�ƾų�Ǯ ǳǀǳÂ��ƢĔÂ®�µ °¦ȂǠǴǳ�ÀȏÂǀƦǷÂ��ƢŮ�«ƢȈǇ�ƢǸĔƘǯ"3 وهذا ،

  .دليل على قلة احلذف يف العني 

يعرض هلا احلذف وأردنا مقارنتها يف حاليت الرفع  أخذنا بعض األنساق الصوتية اليت ولو  

  :والنصب ألمكننا تصور اآليت

:يـَْغُزو،والنسق الصويت منه ويغزوُ 1

بعد اإلسكان ونقل / وــــــــــــُـــــــ /ز ـــــــــُـــــــ /يـَْغُزو        ي ـــــــَــــــــ غ /ـــــــــــُـــــــــ /ــــــــــُـــــــ : يف حالة الرفع 

احلركة اىل الساكن قبلها نتج عن ذلك سقوط قمة املقطع األخري مما أدى إىل احتاد نصف الصائت 

  :وتعاد هيكلته على اآلتــــي / ـــُــــــــُـــــــ/ليكّون صائتاً طويالً /ز ــــــــُـــــــ / مع قمة املقطع الثاين ) و(

.236ص،جامع الدروس العربية،مصطفى الغالييين: ينظر  1

.43ص  ،)اهلامش (  ،ريف امللوكيصابن جين، الت: : ينظر  2

.103- 2/102ج ،اخلصائص ،ابن جين  3
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يقول الصرفيون موضع إعراب  موضع الالم إمنا هو وجميء الواو/ ز ــــــــُـــــــُــــــ /ي ـــــــــَــــــ غ /ــــــــــــــــ يغزو  

Â¦Ȃǳ¦�ƨƷƢǇ�À¤�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻ��ƨǴƬǠǷ�ƢĔ¢�ňƢưǳ¦Â�¿Ȑǳ¦�ǞǓȂǷ�Ŀ�ƢĔȋ�Ǧ Ǡǔǳ¦�ƢđƢƬǼȇ�ǾȈǴǟÂ  يف املقطع

السابقة ) يفعل ( يف حالة الرفع، وشكلت مع حركة الصيغة / ـــــ ــــُــــ / األخري قد أفرغت من قمتها 

ما كانت عليه،  إىل حيث هذا األخري له القدرة على االنشطار ليعيد الواو/ ـــُـــــــُـــــ /صائتًا طويًال 

  :اآلتــــــي  وذلك يف حالة النصب  على النحو

ة النصب حيث قمة املقطع الثاين حيدث من االنشطار يف حال/ ـــُــــــُــــــ ز ـــــ/ يـَْغُزو         ى ـــــــــَــــــ غ 

فسوف / و/ والصائت هنا يبقى قمة املقطع الثاين أما نصف الصائت / ـــــــُــــــــ و/ تتحول اىل / ــــُــــُــــ /

  :ي يكون قاعدة ملقطع جديد يف حالة النصب قمته الفتحة ويعاد على الشكل اآلتـــــ

متأثراً بالنواصب واجلوازم اليت تشبعه ومنتهيًا بفتحة وهي /وـــــــَــــــــ /ز ـــــــُـــــــــ /يـَْغزو         ي ــــــــَــــــــ ْغ 

.1بعض األلف اليت فيها من اخلفة ما جيعلها أشبه بالنفس 

توفر نسق صويت يف املقطع األخري / ي ــــــــــــُــــــ /م ـــــــِـــــــــ/ي ــــــــَــــــــ ر : يف حالة الرفع : يـَْرِمي ـــــ   2 

نصف الصائت مع قمة املقطع / ي / وتشكل قاعدته /ـــــــــــــــُــــ / مستثقل فتحذف قمة املقطع األخري  

،وعليه تكون ساحة الياء قد /م ــــــٍـــــــــ /ْر ي ــــــــَــــــ:اآلتــــي  صائتًا طويًال على النحو/ــــــــِــــــ / السابق 

�ƨǤȈǐǳ¦�ƨǯǂƷ�ǞǷ�ƪ ǴǰǋÂ��ƨǴƬǠǷ�ƢĔȋÂ�¿Ȑǳ¦�ǞǓȂǷ�Ŀ�ƢĔȋ�ƢȀƬǸǫ�ǺǷ�ƪ ǣǂǧ¢) حالة ال ) يْفِعُل

له / ــــــــٍـــــ /أن الفعل ال جيّر، وهذا الصائت الطويل املشكل تصنف حنوياً فكأن اجلّر وارد ها هنا، ولو

.4/479ج،الكتاب ،سيبويه: ينظر   1
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إذا أريد له النصب، وهذا ) يرمي ( سابق أصلها  إىللى االنشطار وإعادة اهليكلة املقطعية القدرة ع

  :اإلحلاق ترتب عليه متغريات صوتية 

  :يف موضع الالم أعطى النسق الصويت اآلتـــــي / م/ مع ) ــــــِـــــ( وجود الكسرة -

يف حالة )  يغزو( متواليات متجانسة، حيث احلركة سواء مع  مستثقل لوجود وهو) ــــــــــِـــــــ ى ــــــــِـــــ (

احلركتان املتفقتان : حالة اجلزم قد اعرتاها نوع من اإلخفاء، ألن ابن جين يقول) يرمي ( مع  الرفع أو

،وكذلك 1مة أخفيت يف الواوضفكأن ال"  يدعوون "و" يغزوون " وأصله " يدعون" و" يغزون" حنو

الكسرة ختفى يف الياء إذا ُكِسرت، والياء والواوإمنا يتبعان يف حكم االعتالل ما إن :جيوز لنا أن نقول 

«�2�Ȇºººººƫȉ¦�ǪǈǼǳ¦�¦ǀǿ�Ǻǟ�ƲƬǼȇÂ�ǪǬƸƬǷ�Śǣ�ƢǼǿ�Ƣǿمنهما  هو ǀū¦�ÀȂǰȇ�¦ǀđÂ�:

نسق تسمح به العربية ألن الياء ونعين الكسر  ،وهو/ي ــــــــَـــــــ /م ــــــِــــــــــ /ي ــــــــــَـــــــ ر / يرمي ـــــــــــــــــــــــ-

والفتح متجاورين أماميني متقاربني،وخصوصًا أنه ينتهي بالفتحة اليت هي بعض األلف، واليت هي من 

/ــــــــَـــــــ / أن القمة األخرية  ، واألمر الثاين هو3النفس أشبه  إىلاخلّفة مبكان حىت صارت 

/ـــــــِـــــــ ي ـــــــِــــــ /تعدُّ خرقاً للرتابة املوجودة يف النسق الثقيل )ــــــَــــــ ـــــِـــــ ي ( هلذا النسق 

لالستخفاف كما حتذف احلركة يقول ابن جين نظري حذف هذه  وعلة احلذف قد تكون للجزم،أو

.4احلروف للتخفيف حذف احلركات أيضاً 

.3/96ج ،اخلصائص ،ابن جين: ينظر 1

.2/196ج ،املرجع نفسه: ينظر  2

.4/479ج ،الكتاب ،سيبويه: ينظر   3

.2/211ج ،اخلصائص ،ابن جين: ينظر  4
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  :ظاهر االعتالل الصويت جاء لسببنيأن التعليل مل وخالصة هذا املبحث هو

  .لتثبيت حركية الصوائت وأشباه الصوائت يف التبدالت الصوتية االعاللية  -

الطريقة اليت يستند إليها األوائل تعتمد أوًال على رصد الظاهرة،مث تشفيعها بتعليالت اهلدف منها -

الصوتية،وجعلها أدوات لتربير املقابالت بني تتبع مواطن الصنعة والتأويل،والثاين ترسيخ هذه القواعد 

¦�ǂȇŐƬǳ¦�ƨȈǏƢş�ǽŚǣ�Ǻǟ�ǄȈŤ�ǾËǼǰǳ� ȏƚǿ�ǺǷ�ƾƷ¦Â�řƳ�Ǻƥ¦Â�ƢēƢǬƬǌǷÂ�̈®Ƣŭاألصول والفروع، أو

والصرف والصوت والداللة،  التكامل بني النحو إىلالعقلي اليت تعّد بّوابة تؤسس لنظرية صوتية ،حتيل 

  .وتتجاوز حدود الزمان واملكان



ات للقراءوتي عليل الّصلّتا

والّشاّذة المتواترة
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:المردودةو القراءة المقبولة  - أوال 

أوضح األدلة على نباهة مؤلفه و املناشري صدق على أكتاب النشر يف القراءات العشر   حيوي  

كل قراءة وافقت اللغة ¦��ƢēƾǟƢǫ�ƨǳȂƦǬŭ¦�̈ ¦ǂǬǳأنّ  علماءذكر الفق  ،1مرتبته يف هذا الفن اجلليلو مسو 

، بوجهو لو فموافقة العربية ،2ثبتت بطريق التواتر ،و ووافقت رسم أحد املصاحف العثمانية ،العربية

تل ركن من هذه األركان الثالثة مىت اخ، و صّح سندهاو احتماًال و لو موافقة أحد املصاحف العثمانية و 

.3باطلة و شاذة أو أطلق عليها ضعيفة أ

إذ أنه مىت  ،الزمان له ما بقيو الركن الثالث، و هذه األركان ه ينبغي أن يعلم أنه من أهمّ و   

.4التواترو فالعمدة ه، ألحد املصاحف العثمانيةو ،حتقق تواتر القراءة لزم أن تكون موافقة للغة العرب 

:العثماين موافقة الرسمو موافقة العربية ؟ مدى مفهومية الشرطني األولني فما

العيار يف ذلك ، و صيحاً سواء أكان أفصح أم فو ق وجه من وجوه النحأي أن تواف:موافقة العربية-1

العلة يف ذلك أن القراءة ، و 5الرواية و األصح يف النقل و بل األثبت يف األثر  ،األقيسو ى ليس األفش

  .املصري إليها و سنة متبعة يلزم قبوهلا 

مغفرة من  إلىسارعوا و ﴿يف بعضها كقراءة و لو ت أن تثب: العثمانيةموافقة أحد المصاحف - 2

بالزبر و ﴿كزيادة الباءين يف ، و الشاميو ة يف املصحف املدين اليت قبل السني ثابتو حبذف الوا ﴾رّبكم

  :فاملوافقة على هذا نوعني ، 6ة يف املصحف الشامي ثابت ﴾بالكتاب المنيرو 

.د/1ج، ابن اجلزري النشر يف القراءات العشر  1

.07ص ، ه1401/م1981ط، ، لبنان، دار الكتاب العريب بريوت، توجيهها من لغة العربو القراءات الشاذة ، القاضيعبد الفتاح   2

. 1/09ج، ابن اجلزري النشر يف القراءات العشر: ينظر   3

.املرجع السابق : ينظر   4

1/11النشر يف القراءات العشر البن اجلزري ،ج:ينظر أيضاً و  ،ما بعدهاو 07،ص املرجع السابق: ينظر  5

.08ص ،توجيهها من لغة العرب و القراءات الشاذة ، الفتاح القاضي بدع: ينظر   6
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.1حبذف األلف يف سائر املصاحف  ﴾ يوم الدين مالك ﴿موافقة صرحية كقراءة :تحقيقية

الصلحت و السموات ( وحن إمجاعافقد خولف صريح الرسم يف مواضع  ،املوافقة احتماالً  هيو :ديريةتق

  :ثالثة أقسام  إىلمن هنا نتج لنا أن القراءات قسّمت و ، 2) الربوا و الزكوة و الصلوة و اليل و 

.3ألركان الصحة الثالثة السابقة  الصحيحة املستوفية:  المجمع عليها- 1

هذا القسم و  ،خالف لفظه خط املصحف، و ّصح وجهه في العربيةو  اآلحادما ّصح نقله عن -2

ألنه  الثاينو  القرآن ال يثبت خبرب الواحد،، و منهما أنه مل ينقل بإمجاع األولألمرين ال يقرأ به ، و يقبل

.4شاذ ال يقرأ به و فه ، فال يقطع بصحته، خمالف ملا أمجع عليه

.5إن وافق خط املصحف و فهذا ال يقبل ، ال وجه له في العربية، و غير ثقةو ما نقله ثقة أ- 3

ال خالف و  ،العربيةو إن وافقت القراءة رسم املصاحف و حىت ،يبقى التواتر شرط يف صحة القراءة و 

   .بني العلماء يف أن القراءات السبعة متواترة 

:لساني معاصر القراءات القرآنية منهج 

أول سبع ، و كتاباً تناول فيه الظواهر الصوتية يف اثنيت عشرة قراءة  ةاستيتيري شريف د أفرد مسلق  

مهما ، و 6هي أيضًا متواترة ، و مث القراءات الثالث املكملة للعشرة، منها هي القراءات السبع املتواترة

. 08ص ،توجيهها من لغة العرب و القراءات الشاذة ، الفتاح القاضي بدع :ينظر   1

.1/11ج، النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري 
2

.10م، ص1/2012ط، األردن، إربد، و عامل الكتب احلديث، أصواتو قراءات ، فوزي حسن الشايب: ينظر  3

. 11ص ، أصواتو قراءات  ،ال عن فوزي حسن الشايبق، ت07ص  ،املعاين إبرازو ، 51ص  ،عن معاين القراءات انةاإلب  4

.11ص، املرجع السابق: ينظر  5

10،ص2005األردن ،إربد د ط، ، التوزيعو عامل الكتب احلديث للنشر ، األصوات اللغويةو القراءات القرآنية بني العربية ، ري شريف استيتيةمس، ينظر 
6
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االختيار منها ملا ذكره ابن جين و فنحن إذا ندرسها نستظهر جوانب التعليل ،قيل يف القراءات الشواذ 

ه علماؤنا ني ال مبتدعني ما ردّ نرفض مّتبعو ، فنقبل ما يقبله التواتر "احملتسب  "يف مؤلفه خاصة

  .األفاضل 

عن مجاعة  و النهاية أ إىلالتواتر نقل مجاعية ميتنع تواطؤهم على الكذب من البداية :  السندو التواتر 

قد جنح الشيخ مكي بن و  ،1سلمو رسول اهللا صلى اهللا عليه  إىلمنتهاه  إىلكذلك من أول السند 

عبد قد نقل ، و جعاله مكان التواترو االكتفاء بصحة السند  إىلتبعه احملقق ابن اجلزري و أيب طالب 

وهذا قول حادث  :معلقاً ري يف شرح الطيبة ،يف هذا الصدد فقال يالقاضي قوًال لإلمام النو الفتاح 

ألن القرآن عند ،غريهم و احملدثني و خمالف إلمجاع الفقهاء ) أي االكتفاء بصحة السند دون التواتر(

.2ما نقل بني دفيت املصحف نقالً متواتراً و ه، غريهمو اجلمهور من أئمة املذاهب 

ل غفجلزري ال أظن أنه يا فابنعليه و  القرآن إال به، ماهيةأي أن التواتر جزء احلد فال تتصور   

إال فما داللة إمجاع اجلمهور على ، و عليه مؤلفه النشر يف القراءات العشر بينأنه و مسألة كهذه خاصة 

رسول اهللا  إىلارتفاعه و فقد تضمنت صحة السند ، ؟تواتر القراءات العشرية اليت أوردها ابن اجلزري

،أمر القرآن و يف أمر عظيم ه اأبدي رأيو ألست أزعم ، و ضابط التواتر الذي ال يتصور القرآن إال به

ن يكون العقل حكماً لو ،ال باملنطق و ،ين ال يأخذ ال بالعقل لتسليم ،ألن الدّ در ما ألتمس اين بقالدّ و 

  .العقل حكم الواقع و  وحي،و وه ،ألن املنقول من أمر الغيب ،على النص املنقول

.08توجيهها من لغة العرب صو الفتاح القاضي ،القراءات الشاذة  بدينظر أيضا ،عو ، 12ص، أصواتو فوزي حسن الشايب قراءات :ينظر   1

.09ص ، توجيهها من لغة العربو القراءات الشاذة ، الفتاح القاضي بدع: ينظر  
2
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  . واهللا أعلم، هي قراءة شاذةف،تها نيال حيكم بقرآ على هذا فكل قراءة وراء القراءات العشرو 

:1أصحابهاو القراءات السبع 

  مكانه  تاريخ وفاته  القارئالرقم

قارئ مبكةه120عبد اهللا بن كثري01

قارئ باملدينة املنورةه169نافع بن أيب رومي02

قارئ بالبصرةه154عمر بن العالءو أب03

قارئ بالكوفةه127ودعاصم بن أيب النج04

قارئ بالكوفةه156محزة بن حبيب الزيات05

قارئ بالكوفةه189يبن محزة الكسائعلي06

قارئ حاضرة الشامه118عبد اهللا بن عامر07

:مع مكونات الجدول

،الشام إىلإمنا حيسب أمهية املكان بدًء مبكة ووصوًال ،سب تاريخ الوفاةليس حب رتب القراء   

رى فوائد باألحو ة أائدفألن يف األمر ،اختالف القراء و من خالل اجلدول تبني اختالف األمصار و 

  :نذكر منها 

فقد نزل القرآن باللسان العريب ، التسيري على األمة اليت شوفهت بالقرآن الكرمي. 

 قة التنوع دفعًا للمشو ن هذا التعدد فواكب القرآ، تلفة اللهجاتالعرب يومئذ قبائل كثرية خمو

.بذالً لليسريو 

.13ص ، أصواتو قراءات ، فوزي حسن الشايب: ظر ين
1
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فة إليها معىن مضي وموضحة أ ولآلية مؤكدة هلا أ اآلية كل قراءة مع القراءة األخرى مبنزلة

.1جديداً 

اد يف األلفاظ بالتايل ال تضو ، ال تباين يف املعاين.  

  .باب األحكام الشرعية ملها يف هناك بعض الفوائد اليت جنو   

اجلمع بني حكمتني خمتلفتني كما يف قوله تعاىل:﴿            

      ﴾ 2، جمموع ، و تشديدهاو اء بتخفيف الط) يطهرن( حيث قرئت

�ƢȀƳÂ±�ƢđǂǬȇ�À¢�±ȂŸ�ȏ�ǒ ƟƢū¦�À¢�ƾȈǨȇ�śƫ ¦ǂǬǳ¦إال إذا طهرت بأمرين انقطاع الدم ،

.3االغتسال و 

 الداللة على حكمني شرعيني يف حالتني خمتلفتني كقوله تعاىل﴿     

                    ﴾ 4، حيث قرئت

هي تقتضي غسل األرجل لعطفها على و ،) وجوهكم( بالنصب عطفًا على )أرجلكم (

هي تقتضي مسح و ) رءوسكم  باجلّر عطفًا على) أرجلكم ( قرئت ، و هي الوجوهو مغسول 

.5يف ذلك إقرار حلكم املسح على اخلفني ، و الرؤوس وهو األرجل لعطفها على ممسوح 

.ما بعدها و 358م،ص1/2013األردن ـ ط، إربد، عامل الكتب احلديث ،الكرميوين الصويت يف القرآن لالعزيز جاب اهللا، مجاليات الت بدأسامة ع 1

. 222اآلية ، البقرة  سورة  2

.360ص ، املرجع نفسه: طالع 
3

.06اآلية ، سورة املائدة   4

يد Đ¦�ƾƦǟ�ƶƫ��ǞƦǈǳ¦�©¦ ¦ǂǬǳ¦�Ŀ اإلقناع، يأمحد بن عل ابن الباذش:ينظر، باجلرّ  الباقونقرأ و حفص ، و ابن عامر، و يئبالنصب قراءة نافع، والكسا5

.2/634، ج2001، د ط،مكة املكرمة ،ة أم القرى عمطب ،قطامش
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، فكان ذلك ختصيصاً سند هذه القراءات عالمة على اتصال األمة بالسند اإلهلي صالاتّ 

   .ل هلذه األمةبالفض

النحوية و الصرفية ، ة لدراسة الظواهر الصوتيةبيئة خصبالقراءات القرآنية توفر لنا  عليه فإنّ و   

رها هي صدى هلذه ن العربية يف بدء تطو ألأوجه االختيار فيها خاصة اللهجات منها و  ،للعربية للغة

فما حقيقة القراءات  املردود،و بني الشاذ و الشائع و أقول هذا ألربط العالقة بني املتواتر ، اللهجات

  الشاذة ؟ 

جمملها صدى  الكثرية سوى السبع ،وهذه القراءات يف مل يشتهر من القراءات:ةاذّ ــــــــراءات الشّ ــــــــــــالق

نّه من الصعوبة أو التأريخ الدقيق لبداية ظهور هذه اللهجات يبدللهجات العربية،وأي مسعى لتحديد 

املخاطبات اليومية العادية بني و إال يف احملادثات  ƨǠƟƢǋ�ÀȂǰƫ�ȏ�Ƣē¦̄�ƾƷ�Ŀ�ƨƴȀǴǳ¦�ǽǀǿ�Àأل،مبكان 

.األفراد

، ت القراءة بطريق التواتر صارت شاذةرة إذا مل تثبأركان القراءة الصحيحة املتوات إىلبالقياس 

ما وافق الرسم و أ ،كان منقوًال عن الثقاتو  ل، و العربيةو من وافقه ما خالف الرسم أو عند مكي و 

.1الشهرة و مل يبلغ درجة االستفاضة و لكن مل يتلق بالقبول ، و نقله ثقةو نقله غري ثقة أو العربية و 

  :بناء على هذا يستقر لدينا 

�Ä¢°�ȄǴǟ�ÅƢǬǴǘǷ�Ƣđ�̈من و  راو أحدهم أو قراءة األئمة األربعة أ نّ إ    ¦ǂǬǳ¦�±Ȃš �ȏ�Ƕē¦Â°

مبعىن أنه انتهى زمن الرتخيص ،��ǂƫ¦ȂƬǳ¦�Ǫȇǂǘƥ�ǲǬǼƫ�Ń�ƢĔȋ2الرسم و وافقت العربية و ل، و اجلمهور

.10ص ، توجيهها من لغة العربو القراءات الشاذة ، القاضيالفتاح  بدع: ينظر  1

.املرجع نفسه : ينظر   2
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ƪ ƥ°ƾƫ�ƾǫ�ƨǼǈǳȋ¦�Àȋ�Ƕē ¦ǂǫ�Ŀ�ǶŮ�¬ȂǼǸŭ¦�  حان االلتزام و ،احلمية قد زالت و  ،األفئدة قد النتو

.1د جائر قصو مّتبع أ ىعدم اخلضوع ألي هو و ،بسنة القراءة املشروعة 

:2مطرقهو هم رواتو األئمة األربعة 

  اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراوي  امـــــــــــــــــــاإلمالرقم

ل عنه إىل شبا سندمهابن شنَّبوذ بو لبزي اابن حميصن01

.أمحد بن فرح عن الدوري عنهرواية ، و سليمان بن احلكم عنهحيي اليزيدي 02

احلسن 03

  البصري 

رواية الدوري عن شجاع عن عيسى الثقفي و شجاع عن عيسى الثقفي عنه،

  عنه 

.عنه قدامةابن إىلسندمها املطوعي بو بوذي الشنّ األعمش 04

  :دول ــــمع مكونات الج

بالعربية حمقق الرتاجم لوجدت أنه عامل و ري كتب الس  تحفتصو كل قارئ من هؤالء ل  

فيخرج الواحد منهم عن ،العلم على العقل و إال أنه أحيانًا يعل متبحرصاحل ، طّواف، حجة، ضابط

ناسيًا أن اللغة ما  ، امقاييسهو ارًا يف القراءة على مذهب العربية ، فيصنع لنفسه اختيإمجاع أهل العلم

بعض اجلوانب املوسيقية  االختيارات باعدتهذه و ، كانت أن تكون جماًال للدراسة بعيدًا عن الوحي

  :منها على سبيل الذكر ال احلصر اليت ، للغة

.29 إىل 26ص ، أصواتو قراءات ، حسن الشايب فوزي:طالع 
1

06-05ص ،القراءات القرآنية ، استيتيةمسري شريف : طالع  2
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:ة ـــــــــربيـــــــغة العـــــم في اللــــــالنغ - 1

، به يوجد التأليف، و اجلوهر الذي يقوم به التقطيع، و اللفظ آلةو الصوت ه" حظ يقول اجلا  

ال تكون احلروف  ، و ال منثورًا إال بظهور الصوت، و كالمًا موزوناً ال  و لن تكون حركات اللسان لفظًا و 

مل تؤثر السجع على :لرقاشيقيل لعبد الصمد بن الفضل بن عيسى ا ،1التأليفو كالمًا إال بالتقطيع 

قلّ د لمساع الشاهإال مل فيه كنت ال آو  إن كالمي ل: وزن؟ قالإقامة الو  وايفتلزم نفسك القو ور املنث

ذان لسماعه اآل، و ،فاحلفظ إليه أسرعالغابر و  الراهنو احلاضر و ين أريد الغائب لكو ، خاليف عليك

ور أكثر مما تكلمت به د املنثمت به العرب من جيّ ما تكلّ و  بقلة التفلت،، و أحق بالتقييدو ه، و أنشط

.2من املوزون عشره  ضاع الو فلم حيفظ من املنثور عشرة ، جيد املوزون من

الكالم  نّ أل،وايل أجزائه جام الذي يدرك به املرء سرًا يف تيف هذا االنس احلكمة كامنة لّ لعو   

شكالً  اته يف موضع ماحيث تتخذ اخلرزة من خرز ،النغم املوسيقي يثري فينا انتباها عجيباً  و ن ذاملوزو 

.3خاصاً وحجماً خاصاً ولوناً خاصاً 

�ƨǤǴǳ¦�Ƣđ�©ǄȈŤ�ƨũ�ǽǀǿÂ،السمعيزيد الكالم حسنًا على النغم وعذوبة القول  حسنإّن 

ē¦ȂǏƘǧ��ƨȈƥǂǠǳ¦مؤثرذات جرس موسيقي  ا.  

لقد اعتمد القوم أول احلال على  :التعليل الصوتي والظواهر الموسيقية في اللغة العربيةـــــ  2

يز بني الفروق الصوتية الدقيقة،ياملران والتم اآلذانهم يف احلكم على النص اللغوي ،فاكتسبت عمسام

.1/79ج،  التبينيالبيان و  اجلاحظ، 1

.1/288ج، املرجع نفسه  2

05،ص  م1/1988،دار الطباعة احملمدية ،األزهر،القاهرة،طيان القرآينشر ،البناء الصويت يف البشر حممد حسن : ينظر 3
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 أهل ّرب كما يع  ألنهو وتأىب آخر لنبوه أ إيقاعه،و الم حلسن وقعه أوأصبحت مرهفة تسرتيح إىل ك

.املوسيقي نشاز 

غيم إىل خمرجه من جهاز الصوت له قيمة مسعية ،فكل حرف له صوت ترجع طبقته من التنإنّ 

الكلمة من  وتأليف ،فيخرج من كل وتر صوت،ن املخارج أوتار يعزف عليها اللسان فكأ النطق،

ذان ويفسره العقل والوجدان التفسري الالئق والتعبري حتّسه اآل،ا كتأليف اللحن من نقراتهحروفه

.لما كان تعديل احلروف يف التأليف زاد التالؤم ك، و 1بإيقاعه

حيث أنك جتد لبعض  ،من البصر األلواناحلروف اليت هي أصوات جتري من السمع جمرى  إنّ 

ذلك  من جنسه ،كلّ و حسناً يتصور يف النفس ،ويدرك بالبصر والسمع دون غريه مما ه واأللوانالنغم 

خدم  األلفاظن أل وحسن التأليف إمنا حيصل من حسن العناية باجلرس،،2لوجه يقع يف التأليف

ت ركايب ،وشققت ثيايب،حأل: ني شكا إىل عامل املاء بقولهاملعاين ،فقد حدث وأن أنكر أعرايب ح

فكيف :العامل السجع حىت قال فإنكار ،"سجع أيضا و أ:"صحايب ،فقال له العامل وضربت 

حمدثاً  يف و وذاك أنه مل يعلم أصلح ملا أراد من هذه األلفاظ ،ومل يره بالسجع خمًال باملعىن أ،؟أقول

.3ا ليس مبعتاد يف غرضهخارجاً إىل تكلف ،واستعمال ملو أالكالم استكراهاً 

06نقال عن حممد حسن شرشر،البناء الصويت يف البيان القرآين،ص11،صالتأثري و عز الدين السيد ،التكرير بني املثري :ينظر  1

55ابن سنان اخلفاجي ،سر الفصاحة ،ص:ينظر   2

.11يان القرآين ،صحسن شرشر ،البناء الصويت يف الب حممد: ينظر  3
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لكان مل يعرب ما خفي  صرميت،و بعراين أو نوقي أو مجايل أو ت إبلي أحأل:قال مثال و لف  

م ترك ذلك فقد رام من عقوق املعىن وإدخال الوحشة ما راو كأن املعىن قاده إىل ذلك ،ولف ،1معناه

�ƨđ¢�ƨǜǨǴǳ¦�Ƥالشعر او  ،وإن كان يف الكالم املنثورسجعه و يستكره به كالمه أ ǈǰȇ�ƢǷ�ÀÂ±Ȃŭ

. الكرمين آالقر و ن يبلغ شأهيهات أو حمال  ديباجة ،ويزيدها طالوة ،فإن الشعرو  ارونقوها ويكس

  :مـــــريــــــــــــــرآني الكـــــــق القــــــــالنس-3

وأوزان  ،وللنظم أعاريضنثرا و أن تكون نظماً أو إن مجيع الفنون التفسريية عند العرب ال تعد  

ن الكرمي ليس آلكن القر ، وغريمها مبينة ومعلومة ،واإلرسالوللنثر طرائق من السجع  حمددة معروفة،

ن العظيم فكان القرآ ،وال يف تسجيعه، يف إرساله ةوليس على سنن النثر املعروف، على أعاريض الشعر

عروف لذلك من جاء بغري امل ،2فانتهوا إىل أنه منزل من رب العاملني ،غري الحق باملعهود من طرائقهم

  .ديدن القرآن العظيمو املعجز حبق ،وهذا هو فه ،يف الطباع

أول شيء أحسته اآلذان العربية أيام و ام التوقيفي هالنظو أ ،هذا اجلمال الصويت:يقول الزرقاين  

.3ن الكرمي نزول القرآ

تصويري صويت فكري معنوي،، يص القرآين يوحي جبمال حسّ إن متيز املفردة الواحدة يف النّ 

تصافح فيه املفردة الوجدان  حيث ،يستوعب املوضوعف ،يرتفع باخلطاب لإلنسان يوجز املعاين الكثرية،

واملتبع ألوجه التعليل الصويت عند ابن جين خاصة ، فينإنه حبق مجال  ،والسمع وتطرق باب املشاعر

.وما بعدها  12ص، يان القرآينحسن شرشر ،البناء الصويت يف الب حممد: ينظر  1

.66ن ،صآيف نظم القر  اإلعجازاين ،جعبد القاهر اجلر : ينظر 
2

.2/206م ،ج3/1943بريوت  لبنان ،ط، العظيم الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القران ،دار الرتاث العريببد ع:ينظر  3
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اللغويني و ن النحويني غريه مو أه ألن، فيما تعلق بالقراءات الشاذة فرغم أنه قد قوى بعض الوجوه منها

يل مستبعداً أن يكون يف اعتقاد ابن جين أن و أنه يبد إال ،1وجهوا القراءات القرآنية توجيهاً  لغوياً 

.�ƢđƢƸǏ¢�Ǻǟ�ǪưƦǼƫ اتالقراءات أداء

فهذا األخري  ،حيان األندلسي على طريف نقيضو أبو و ابن جين يف تأليف احملتسب هيقف   

:2قد أسند موقفه هذا على أربعة ركائز ، و املنافحة عن القراءات املطعون فيهاو ى للدفاع قد انرب 

  .ال جيوز الطعن فيها و ،سلم و أن القراءات متواترة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه .1

2.ƨǬƯ�ǲǿ¢�Ƣē¦Â°�Â���Ƕđ�ǺǠǘǳ¦�ƶǐȇ�ȏ و�Ƕē ¦ǂǬƥ�ȏ.

  .هذه القراءات أجازها مشاهري النحاة .3

  .حبسب ابن جين  3اللهجات كلها حجة ، و هلجات العربمتثل هذه القراءات .4

القراءة كما ذكر علماؤنا إذا ثبتت  ا ما بقي منها الزم بالضرورة ألنّ أم الركائز التواتر،أهمّ 

ال  فيجب اعتمادها كدعامة للقياس عليها،إذا كانت هذه القراءات سنة  مثّ ، رّدهالبالتواتر ال سبيل 

﴿ة جيب أن تتبع بدليلألن السنّ ،النحوي هي للحدّ  خضاعهاإ        

    ﴾ 4.

، 1943 األول،العدد ���ƾǴĐ¦6الدراساتو والطعن يف القراءات القرآنية ،كلية اآلداب جامعة مؤتة للبحوث  األندلسيحيان و علي اهلروط ،أب:ينظر  3

. 97ص 

.97صاملرجع نفسه، : ينظر  2

.2/10ج، اخلصائص، ابن جين: ينظر   3

.07سورة احلشر، اآلية  4
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سط فكره الصويت على أبوابه يبابن جين  التوجه جندو ث عن املذهب النحوي أنتحد حنن إذو     

هذا املوضع  : يذكر فيه ،1"تفسري املعىنو الفرق بني تقدير اإلعراب " أمساه  جاء له باب قدف ،التأليفية

سري قولنا فذلك كقوهلم يف ت، و إفساد الصنعة إىلأن يقوده  إىلكثريًا ما يستهوي من يضعف نظره 

سابق و احلق أهلك (إمنا تقديره ، )الليل(لفظه  فيجرّ ،) أحلق أهلك قبل الليل(معناه ) الليلو أهلك (

من ذلك  ،يعلل هلاو الرفع يف موضع اجلّر أمثلة و ع الرفع ر اجلّر يف موضيذكر ملواضع تصو و  ،2)الليل

  :قول الشاعر 

3وَسِديف ِحيَن َهاَج الصِّنَِّبرْ في ِجَفاٍن َتعَتِري نَاِديـََنا

ّر الفاعل الشاهد يف هذا جو  ،ام املقطعنسالو ه" الّسديف"و، املاء الباردو ه "ربنّ الصّ "حيث   

ذلك بنقل حركة اإلعراب  إىلالقافية ترك الباء فتطرق  إىلقول ابن جين حيث ملا احتاج ي ،بالفعل

ّضم الباء ألن الراء كان جيب على هذا أن يو َمَرْرت بَِبِكْر، ، و َبُكرهذا :إليها تشبيهًا بباب قوهلم 

ني ح:"أنه كأنه قال  إىللفعل فصار إال أنه تصور معىن إضافة الظرف ل )الصِّنَّبـُْر : ( مضمونة فيقول 

أي كأنه نقل الكسرة عن ، حركة الباء تصور معىن اجلّر فكسر الباء إىلفلما احتاج  ،"َهْيج الصِّنَّرب

  .رة ف القافية للضرو إن الشاعر حرّ  :فهذا أبني يف الصنعة من أن نقول ،4الرّاء إليها

.2/243ج،اخلصائص ، ابن جين: ينظر   1

. 1/243ج، املرجع نفسه: ينظر   2

.ت لطرفة بيوال، 1/244ج املرجع نفسه،: ينظر 
3

.املرجع نفسه : ينظر   4
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فيجيز حبكم الصنعة ماال جتيزه حىت القاعدة  ،الصويت يستمر ابن جين يف عرض فكرهو   

ف ابن فكيف حرّ ، الفاعل إىلالفعل ال  إىلها هنا حني هاج الصِّنرب إمنا اإلضافة :ففي قولنا، النحوية

الفاعل  و عل الفاعل حيث الفو أي الفعل ،ب بعلة أقوى اجلزأين منهما يفيج، جين غري املضاف إليه ؟

وجه تو فهذا مذهب ، 1الفعل  إىلفكأن اإلضافة إمنا هي إليه ال  ،الفاعلو أقوامها هو ،كاجلزء الواحد 

ÂǂĐ¦�Ŀ�©°Ȃǐƫ�ŕǷ�Ǯ°�،الداللةو و النحو فكري صويت حنوي مازج فيه ابن جين بني الصوت  ǻȋ

من و رائع نقل من خالله ابن جّين النح تربيرو وحبق ه ،معىن الرفع كذلك متت حالة الشبه بينهما

قول تفعله هذا كّله ي، و ملرفوع معىن اجلرّ يف ا نتصور إذ ،القائدة التقليدية إىل جمال التنظري العقلي

، )أنت مع شأنك(معناه ، و شأنكو أنت ، و صنَعتهو كّل رجلٍ  ،  من ذلك أيضاً قول العربو  ،2العرب

ت مع شأنك فإن أن:كما أنه إذ قال،   عن األّولفهذا يوهم أن الثاين خرب ،)كل رجل مع صنعته(و

،تقدير اإلعراب على غريه، و حيث املعىن عليه،ليس األمر كذلك ، و  عن أنتخرب) مع شأنك(قوله 

صنعته و كل رجل ":الفكأنه ق، اخلرب حمذوف للحمل على املعىن، و )أنت(معطوف على ) شأنك(إمنا 

.3"شأنك مصطحبان و أنت " ، و"مقرونان

فريى أنه مىت  ،استحسان اختيار الوجه األنسبو ار يسرتسل ابن جين يف حتديد االختيو   

عليك زيداً : اية وراءه من ذلك قوهلمما ال به غو فه ى مست تفسري املعىن،اإلعراب علأمكننا تقدير 

مساً لفعل من حيث كان ا) عليك ( منصوب بنفس و منا هإاآلن ) زيداً (حيث معناه خذ زيداً إذ أن 

.1/245اخلصائص ج، ابن جين: ينظر 
1

.املرجع نفسه: ينظر 2

.1/246جاملرجع نفسه، : ينظر  3
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أنت :" قول العرب قد خيالف تقدير اإلعراب تفسري املعىن كما يف ، و )خذ(  ال أنه منصوب بـــــ، متعدٍ 

) أنت ظامل ( فيوهم هذا بأن  ،"إن فعلت فأنت ظامل: "حيث يقولون يف معناه "ظامل إن فعلت 

أما أن ، هدّ ساّد مس، و دال على اجلواب) ملأنت ظا(إمنا ، اجلواب ال يتقدم على شرطه، و جواب مقدم

.1اجلواب فال و يكون ه

القرآين ألن  النص القرآين حيمل  التوجه النحوي من خالل كالم العرب غري ال حق بالنص إنّ 

التناسب الصويت هلذه األلفاظ و ظم األلفاظ مع احلفاظ على مجالية النالدالالت الدقيقة عن معاين 

  :اجلانب من حيث  هذانلق نظرة على لف،

:البناء الصوتي في القرآن الكريم *

 ﴿ :قوله تعاىل إىلانظر          ﴾ 2، موقف الكفار  إىلرى أال ت

 القرآن الكرمي عن ذلك فعّرب ،هم يبعدون الناس عنه كما يبعدون أنفسهم عنهو  ،ن القرآن الكرميم

�ƢǸȀȈȈǼǠǷ�§ǂǬƥ�ƢǸđǂǫ�ǂǠǌȇ�śƬƥ°ƢǬƬǷ�śƫ®ǂǨŠ.

 ﴿:مث قوله تعاىل                 ﴾3، هي عن نحيث ال

ره ¢Ĕ�Ǻǟ�ȄĔ�ƾǬǧ�ǲƟƢǈǳ¦�ƢǷو  ،االستيالء على مالهو مبعىن الغلبة عليه  ،جانب اليتيم إىلالقهر جاء 

 ﴿:قوله تعاىل إىلمث انظر ،له إذالو           ﴾ 4 ،ي مشرقة أ

.5قد توازنت املفردتني ملا بينهما من صلة السبب باملسبب ��Ƣđ°�Â إىلها عن نظرها إشراقو 

.1/247ج، اخلصائص ، ابن جين: ينظر 1

.26اآلية ، األنعام سورة  2

.10-09 تانالضحى، اآلي سورة  3

.23- 22 تاناآلي، سورة القيامة  4

.97البناء الصويت يف البيان القرآين، ص ، حممد حسن شرشر: ينظر   5
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 ﴿:قوله تعاىل إىل مث انظر                ﴾ 1  اختيار و

مسافر  فكأنه سوقإىل اآلخرة املساق يف اآلية الثانية لتصور الرحلة اليت ينتقل فيها املرء من الدنيا 

﴿ :إيثار كلمة النبأ يف قوله تعاىلو ،2عال و اهللا جّل  إىلينتهي به السفر        

﴾ 3 فناسب الظهور و الربوز و النتوء و ألن هذه املادة تدل على االرتفاع  ،ملا فيها من معىن القوة،

 ملاذا النبأو املنتهي ؟ " ليس و " قاملسا" فلماذا ، 4ه باليقني لقوت اجميئها ها هنا وصف النبأ تأكيد

  ليس اخلرب ؟ و 

حنوها أيضًا مكتمل اجلوانب سواء ، و عناصرها الكتمالالرتاكيب اللغوية القرآنية كاملة  إنّ 

غري و ن النص القرآين يتميز بظاهرة خرق املستويات اللسانية أل ،النصو حنو جلملة أو افيما تعلق بنح

 هألنو  ،5ا إخالل باملعىن مراعاة لإليقاع اللفظي دومنو أ ،اللسانية مراعاة إما إليقاع الفاصلة القرآنية

 إىلانظر ، و رقم برقمو آية بأية و سورة بسورة و آخره حرف حبرف  إىلالتناسق من أوله و دقة يف الصنعة 

﴿ :قوله تعاىل           ﴾ 6، األصل و فجونس بالقلوب التقلب

 إىلانظر ، و 7األصل التصرف ، و األبصار تتقلب يف املناظرو فالقلوب تتقلب باخلواطر ، األصل واحدو 

  :اجلناس يف اآليات الكرميات  إىل

.30- 29 تانسورة القيامة، اآلي 1

.املرجع نفسه: ينظر   2

3      22 اآلية ،النملسورة  

.98ص ، يان القرآيننالبناء الصويت يف الب حممد حسن شرشر،: نقال عن 183ص .من بالغة القرآن الكرمي ،، أمحد بدوي: ينظر   4

.ما بعدها و 2/247ج، القضايا التطريزية يف القراءات القرآنية، يبيأمحد البا: ينظر   5

.37سورة النور، اآلية  6

.98ص، البناء الصويت يف البنيان القرآين، أمحد حسن شرشر: ينظر  7
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- ﴿               ﴾
1

- ﴿       ﴾2

- ﴿      ﴾3

- ﴿      ﴾ 4

- ﴿            ﴾5

-﴿              ﴾ 6

-﴿               ﴾ 7

  :ناحيتني  إىلفهذا احملسن البديعي يهدف   

 قد بكى و  ،التقارب يف األصواتو هي توفري نوع خاص من االنسجام يف النغم و صوتية : ىـــــاألول-

إمنا أبكاين :ال تصدق به؟ فقال و كتاب اهللا   منكيف بكيت :فقيل له، جويه من قراءة أيب اخلوخسر ما

.79اآلية ، سورة األنعام  1

.89 اآلية، سورة الواقعة  2

.54اآلية ، سورة الرمحن  3

.11اآلية ، سورة العاديات  4

.69اآلية ، سورة النحل  5

.08-07اآلية ، سورة العاديات  6

.44اآلية ، سورة النمل  7
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باألصوات ينومون و : "فيقول ،حجته هذه فيضيف إليها حجة أخرى اجلاحظيؤكد و ، 1الشجا 

.ألن األطفال يف كثري من ذلك ال يفهمون من املناغاة شيئاً ، مل يقل باملعاينو  ،2"األطفال و الصبيان 

هي سرعة االستدعاء اللفظي للمعىن املراد التعبري ��ƨȇȂǼǠǷ�ƢĔȂǯ�Ŀ�ǲưǸƬƬǧ�Â:أما الناحية الثانية

 ﴿:حاولنا تأمل اآلية الكرمية و فانظر ل،عنه             ﴾3  بإثبات

لمح أال ن ﴾ ميداهللا الغني الح من يتول فإنّ و ﴿لنتأمل سياق اآلية بدون ضمري و  ،حذفهو الضمري 

أغىن األغنياء ؟ أم ماذا ؟ هنا و نعم إن اهللا الغين احلميد ماذا ؟ أه: هنا انتظاراً للمعىن املكّمل فنسأل 

يف نظريات التلقي احلديثة بأفق  ما يعرب عنه وه، و مل يكتملو انتظاٌر داليل ملعىن يتخلق يف الذهن 

فإن الداللة تتسق مع ،نسق اآلية الكرمية على قراءة اجلمهور  إىلفإذا ما أرجعنا الضمري ، التوقعات

وحده الغين  وأي أن اهللا عّز وجّل ه، تتعاضد إلفادة معىن القصر، و البعديو معطيات السياق القبلي 

الغين  وتعاىل هو لك أن اهللا سبحانه إثباته تدور يف فو الضمري القراءة بالوجهني حبذف ، و 4احلميد 

فإن اهللا ( رمحة اهللا هذا فيما قرأ  إىلكل غين من اخللق فقري ، و ألن كل غين إمنا يغنيه اهللا اخلالئقدون 

فمعناه أن اهللا ) فإن اهللا الغين احلميد (  :أما من قرأ،يسميه البصريون فصًال و ،عماد ) وه( فـــــــ) وه

.5أحد إىل يفتقر الذي ال

.192-4/191م، ج2/1969ط ،دار إحياء الرتاث العريب، عبد السالم هارون، تح، التبينيو البيان ، حظاجلا :ينظر 1

.192-4/191ج،  نفسهاملرجع : ينظر   2

24اآلية ، احلديد  سورة  3

.378ص ، مجاليات التلوين الصويت يف القرآن الكرمي، أسامة عبد العزيز جاب اهللا: ينظر   4

.388- 387ص  الكرمي،التلوين الصويت يف القرآن  اهللا، مجالياتنقالً عن أسامة عبد العزيز جاب  3/57ج القراءات،معاين ، األزهري  5
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من ذلك أنه ،زمانه و ضعه مو و كّل منهما أنسب ملكانه   املعىن بلفظني حيث إىليشري القرآن   

لعل من أسباب ذلك ، و أيسرو أخف  وملا ه) أتى( يستعمل ، و أشقّ و أصعب  وملا ه) جاء( يستعمل 

ال و ) جاء (  فعل مضارع لـــــأنه مل يرد يف القرآن يف اللفظ بدليل ) أتى ( أثقل من ) جاء ( أن الفعل 

الذي وردت كل ) أتى(املاضي وحده خبالف  مل يرد إال، و ال اسم مفعول، و لال اسم فاعو أمر 

اهللا و  ،)أتى ( خّفة املوقف يف و خّفة اللفظ ، و ثقل املوقف يف جاءو فناسب بني ثقل اللفظ ، تصاريفه

﴿ :فقال تعاىل يف سورة النمل ،1اعلم      ﴾ 2،  قال أيضًا يف سورة القصصو:﴿  

  ﴾3  ذلك أن ما قطعه موسى على نفسه يف سورة النمل أصعب مما قطعه على نفسه يف سورة

أي أنه سيأيت بالشهاب  ،شهاب قبسو فقد قطع يف النمل على نفسه أن يأتيهم خبرب أ، القصص

يف حني ترّجى ذلك يف ، فيه من اللهب الساطعالشهاب يدفئ أكثر من اجلمرة ملا ، و مقبوساً من النار

األوىل و متثل يف أن يأتيهم جبمرة من النار  رتجيالو  ،أصعب من الرتجيو القطع أشّق ، و سورة القصص

حيث طلب إليه يف ،أشق أيضًا يف النمل مما يف القصص و قابل ذلك مهمة كانت أصعب ، و أصعب

تبليغ ، و مألهو غ فرعون حني طلب إليه يف القصص أن يبلّ يف ، قومه رسالة ربّهو غ فرعون النمل أن يبلّ 

يف حني دائرة ، هم احمليطون بفرعون، و ذلك أن دائرة املأل ضيقة،أصعب من تبليغ املأل و القوم أوسع 

  .وما بعدها 122م، ص2016-ه2/1437ط، دار ابن كثري، دمشق، سورية، ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، السامرائيفاضل صاحل : ينظر  1

08اآلية ، النمل  سورة  2

.30، اآليةالقصص  سورة  3
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�Àƾŭ¦�Ŀ�ÀÂǂǌƬǼǷ�ǶĔȋ�ƨǠǇ¦Â�¿ȂǬǳ¦ يستعمل  وفه، القومو الفرق واضح بني تبليغ املأل ، و 1القرىو

.َمْلئِه و فرعون  إىلملا أرسله ) أتى(استعمل ، و قومهو عون ملا أرسله إىل فر ) جاء(

ǂǠǳ¦�¿Ȑǯ�ǪƷȏ�ǺǷ�ǽŚǣ�Ǻǟ�Ƣđ�Ǧ§�إنّ  ǴƬź�ƨȈǏȂǐƻ�ň¡ǂǬǳ¦�ŚƦǠƬǴǳ التأمل على حّد قول و

.2ميكنك منها لتعرف عن شجاعة العربية و ابن جين يوضحها 

ة العربية على ذلك إىل جانب الزياد معظم شجاعة بل إنّ وحده، احلرف احلذف ال خيصّ إنّ 

من و ، 3من ذلك إال عن دليل عليه  شيءليس و  ،التحريفو احلمل على املعىن ، التأخريو التقدمي و 

   .ليس املقام هنا مقام تفصيل يف ذلكو  ،4ةداملفر و اجلملة و احلركة و ف أيضا حذف احلرف احلذ

دة اجلمالية يف النص القرآين تتجلى من خالل السياق الذي جاءت فيه حيث إّن قيمة املفر 

من إحياء نفسي مستفاد من  اإليقاعمعناه من خالل ما يرتكه و نلمس االنسجام بني موسيقى اللفظ 

على  الغيثو المطر:عرضنا مثًال لفظيت وفل، أي من خالل تنوعه النغمي، ضعفهو شدة الصوت 

داخل السياقات ) الغيث(و) املطر(تأملنا املفردتني ، و )أتى(و) جاء( غرار املثال السابق من خالل

املفردة القرآنية يف  الذي حيصلملسنا أثر التطور  5) اهلامشية، اإلحيائية، االجتماعية،الصوتية(الداللية 

  املو  الزماينمسايرة للتطور 

.6) أمطار(اجلمع و ،كب من السحاب نساملاء امل يف اللغة ، فكلمة مطر تعينكاين

.124-123ص ، ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، السامرائيفاضل صاحل : ينظر  1

.2/243ج،اخلصائص ، ابن جين: ينظر  2

.املرجع نفسه : ينظر  3

.املرجع نفسه : ينظر  4

.97م، ص 2005، لية الرتبيةكيف النص القرآين جامعة بغداد،   التطور الداليل لأللفاظ، وريبان منصور كاظم اجلجن: ينظر   5

.2/964ج ،لسان العرب، ابن منظور: ينظر  6
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 ﴿ :كقوله تعاىل،1أمطرهم اهللا يف العذاب خاصة، و شديداً  اعذابً و يقال أمطرهم اهللا مطراً أ    

           ﴾2،﴿                    ﴾3،

أي مبعىن جديد مل تألفه العرب ألن مفردة ، النقمةو  العذاب فهي ها هنا من خالل هذه األدلة تعين

،ألن التضاد  إىلالغيث و فحدث هذا التطور من الرتادف بني املطر  ،4املطر كانت ترادف الغيث 

قد وردت لفظة الغيث كلها و  ،5املطر وهو أي سقيتم الغيث ،كسر الغنيالغيث تعين يف اللغة ِغثتم ب

 ﴿ :النماء كما يف قوله تعاىلو سبب للخري و  ،مبعىن املاء املنزل من السماء رمحة للعباد   

          ﴾ 6،  الغيث(فهذا االختالف الداليل يف لفظيت (

  .يف التعبري القرآين  اإلعجازمظهر من مظاهر ) املطر ( و

ƢǿƢǼǠǷ�ǞǷ�Ƣē¦ȂǏ¢�ƪ) الغيث(   Ǹƴǈǻ¦�ƨǸǴǯ� لي يبدأ من مؤخرة حيث الغني حرف مستع

باجتاه الياء مث الثاء يف حركة متثل تالؤمًا مع االحندار و اللسان مع احلنك األعلى مث يبدأ االخنفاض 

ساير مشاهد العذاب وجدناها أيضًا ت" املطر" لفظة  ناتأمل ول بينما، منظر نزول املطر من السماء

امليم صوت ، و ري ارتعاديالراء حرف تكريو حيث الطاء صوت مقلقل ، النقمة املنزلني على الكافرينو 

  . اإلحياءو يزيد يف اجلرس و يين يوحي بقوة العذاب أغن أن

. 2/964ج ،لسان العرب، ابن منظور :ينظر 1

.173الشعراء، اآلية   سورة  2

.40اآلية ، الفرقان سورة   3

.99ص، التطور الداليل لأللفاظ يف النص القرآين، ان منصور كاظم اجلبوريجن: ينظر  4

.1/702ج،لسان العرب ، منظورابن : ينظر   5

.28اآلية ، سورة الشورى  6
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 توفرزيادة يف توصيل املعىن ال ت بني الصورة املقصودة عقليًا يستهدفو الربط بني الكالم  إنّ 

  .ية  الداللة مر حييلنا إىل احلديث عن مفهومي ثنائأ هذاو  املعهود،يف الكالم 

:شيةمالهاو الداللة المركزية 

ي القدر املشرتك من الداللة الذي هو ، أعليه قفاملركزية هي املعىن احلقيقي املت الداللة إنّ 

ي على املعىن األصلي فهي األخرى اليت يضيفها املتلقأما املعاين املتفرعة  ،يسجله اللغوي يف معجمه

بينما يراعي فيها النحوي ، مبعىن أن ارتباط الداللة اهلامشية باملتلقي جيعلها ذاتيه ،1الداللة اهلامشية 

للغوي ور ارأينا من خالل ما مّر بنا من أمثلة ظاهرة التط، و السماعي واالستعمال القياسي أ جانيب

.ƨǬȈǬūƢƥ�Ǫū�ǂưǯ�¦̄¤�±ƢĐ¦"2 باب"مساهأقد ذكر ابن جين باباً الذي حيدث يف األلفاظ ،ف

: قلنا  وفمثًال ل،به األفعال عامة  خيصّ و يرى ابن جين أن أكثر اللغة مع تأمله جماز ال حقيقة   

بالتوكيد على حتاُط فن ،ناحية من نواحي جسده وأ إصبعه ولك إمنا ضربت يده أضربت زيدًا لع

،ضربت ناحية من رأسه ال رأسه كله :حنتاطو ن رأسه نقول مو ضربت رأسه : قولموضع الضرب فن

̧�¦Đو فوقوع التوكيد يف اللغة عّلة  ƢȈǋ�ȄǴǟ�ǲȈǳ® يستشهد ابن جين بآيات و  ،3اشتماهلا عليهو از فيها

 ﴿:أما قول اهللا تعاىل: ¦ȂǬȈǧ�±ƢĐ¾�و  ةللتفريق بني مواطن احلقيققرآنية   

  ﴾4ǿ�ǲƥ�¿Ȑǰǳ¦�Ŀ�±ƢĐ¦�§ Ƣƥ�ǺǷ�ǆ ȈǴǧ�� احلسن بأن الكالم يبيستدل بقول أ، و حقيقةو 

إن  ، و نطقهال ألنه أحدثه يف آلة ، ال غريواقع ألن املتكلم منا إمنا يستحق هذه الصفة بكونه متكلما 

.106م،ص 2/1963،طاملصرية و ، مكتبة األجنلاأللفاظداللة  نيس،أ إبراهيم 
1

.2/308ج ،اخلصائص، ابن جين: ينظر 2

.212اىل 2/210ج املرجع نفسه،: ينظر  3

.164اآلية ، سورة النساء 
4
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احتدى و حرّكها و  أن أحداً صنع آلة مصوتة وذاك ل،ال يكون متكلما حىت حيرك به آالت نطقه  كان

ŭ¦�» Âǂū¦�©¦ȂǏ¢�Ƣē¦ȂǏƘƥي تلك سمّ هل نو متكلما؟ يه مّ هل نس، قطعة املسموعة يف كالمنا

ألنه ، علة يقدمها ابن جين أمام ثورة الربامج احلاسوبية الصوتية إىلƢǋ¤�Ƣđ°̈� ينكأ، و األصوات كالما؟

�Â���Ƣđ�©Ȃǐŭ¦�ȏي أن تكون تلك األصوات كالماً ينف و، فهدقيقة مقاربةو  ضمن جوابه مقارنة

«�¦�Ƣđ�¼ȂǘǼŭ ليس يف قوة البشر أن يوردوه باآلالتمتكلمًا ألنه  Âǂū¦�ƪ ũ�ȄǴǟ�ƨǟȂǼǐŭ¦ و�Ƣē°ȂǏ

بل  ،جسمهيــو مشبه حني يصّور احليوان أو حاٍك و ّد على ذلك إمنا اإلنسان مصّور ز  ،1يف النفس 

.2احلقيقة كما يشاء القادر على إحداث الكالم على صورته وه، و تعاىلو اهللا سبحانه  واخلالق ه

إىل اآللة صوتًا لكن ال تستطيع أن تنقل إليها إحساساً  تنقلك نستطيع أن إنّ :خالصة صوتية

ظ القرآن باحلف إال فلما خصّ ، و حالة نفسية من حاالت وجودك كإنسان وأ، عاطفة ووجدانا أو أ

ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�ÅƢǔȇ¢�±ƢĐ¦�ȏ�ƨ:﴿احلقيقمن و تواترًا ؟ و النقل مشافهة و      ﴾ 3

 :لذلك مل يقل، و إذًا العليم الذي فوق ذوي العلوم أمجعني  وفه، ذلك أنه سبحانه ليس عاملاً يعلمو 

.4ال عامل فوقه و تعاىل عامل و ألنه سبحانه ) فوق كل عامل عليمو (

) النور(فلفظة  ،ألمكننا أن نستوحي كثرياً من الدالالت)الظلمات(و) النور(تأملنا لفظيت  ول  

، )...االطمئنان ، و االستقرار، و اهلداية، و اخلريو  اإلميان،(توحي بكل ما حيقق السعادة لإلنسان مثل 

.2/212ج ،اخلصائص، ابن جين: ينظر  1

.املرجع نفسه :ينظر  2

.76اآلية ، يوسف  سورة  3

.2/213اخلصائص ،ج:ابن جين :ينظر  4
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ذلك  إىل) ...االختالل و القلق ، و وفاخل، و الشرّ ، و الفسوق، الكفر(  ـــــتوحي ب "الظلمات"لفظة و 

  .فهذه الرموز هلا قابلية على تفجري املعاين العميقة ، 1من الدالالت

﴿:ل أيضًا قوله تعاىلتأمّ و                       

     ﴾2،  زهرة احلياة ( ، و)مّد العني( وردت استعارة ممتعة مثل( ،

،ال يلتفت املؤمنون إىل ما يستمتع به الكفار من النعيم الدنيوي:تأملنا اآلية لوجدنا أن معناها  وفل

االستعارة ا املعىن واستعمل القرآن الكرمي للتعبري عن هذ ،ألن ما عند اهللا تعاىل خري مما عندهم وأبقى

�ƨǧȂǳƘǷ�̈°ȂǏ�ƢĔȂǯ�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ�ƨǬȈǸǟ�©ȏȏƾƥ�ǲǨŢ�ȆȀǧ،)ال متدن عينيك(اليت ذكرناها 

،وأمّد له يف الشيء طمح به إليه  غة التطويل واملطل ،ومّد بصره إىلحيث املّد يعين يف الل،3واضحة و 

.4وأمّده يف الغي لغة قليلة، أه فيهاألجل أنس

عل ما أنت معتاد له وضار به ،ولقد شّدد تف األشخاص ،أي ال النظر إىلمدّ العني يعين  إنّ 

،الفسقة يف اللباس وغري ذلك دِ دَ البصر عن أبنية الظلمة وعُ العلماء من أهل التقوى يف وجوب غضّ 

�ǽǀǿ�¦Âǀţ¦�ƢŶ¤�ǶĔȋى هلم على فالناظر إليها حمصل لغرضهم وكاملغرّ لعيون النظّارة، األشياء

إذ أن جمرد النظر إىل  )ال متّدن عينيك(:لكنه قال،)ال تنظر(:كان من املمكن أن يقول مثال ً ،و 5اختاذها

.144ص  ،جنان منصور كاظم اجلبوري ،التطور الداليل لأللفاظ يف النص القرآين:ينظر   1

.131اآلية  ،سورة طه  2

.145،ص املرجع السابق: ينظر  3

.2/294295لسان العرب ،ج، ابن منظور:طالع  4

.2/87ج ،افشّ كلالزخمشري ،ا 5
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 وتطلعًا أ وال داللة عادية على نظر معهود ال يستتبع حسرة أاآلخرون من النعيم ال حيمل إما فيه 

إجياد حلقة  إطالته ،ويعينألن املّد يعين تركيز النظر و )ال متّدن (على عكس  ،تفكريًا يف الشيء

اصة هي أن الناظر سيقرتن طرف الناظر ،وطرف املنظور إليه مما حيمل داللة خ:بني طرفني موصلة 

ويف ضوء هذه احلقيقة  بتمّين امتالك ما جيده عند غريه، وبالتطلع أ وباحلسد أ اآلخرين نظره إىل

املتلقي منها أن على املؤمن أال ة الفنية هلذه االستعارة اليت ميكن أن يستخلص ني النكتميكنك ،أن تتب

ون وباالً النعيم سيك ألن هذا احنرفوا عن منهج اهللا تعاىل،ǶĔȋنعيم املنحرفني الدنيوي  يلتفت إىل

وأردف النص القرآين الصورة بصورة فنية جتسد هذا املعىن ،فما فيه يم زائل،عليهم فضًال على أنه نع

صل وهذا ما يتّ ،رائحة منعشة  إذ الزهرة متتاز مبرأى مجيل، ) زهرة احلياة الدنيا(ومن نعيم ه اآلخرون

أي أثر، اسرعة ذبوهلا وتالشيها فما يبقى هل وأماّ ما يتصل خبصائص احليوية فه،باخلصائص اجلمالية

والبنون والعقار والنساء تشكل ، فاملال، وهذه اخلصائص تنطبق متاما على خصائص النعيم الدنيوي

   .حمالة زائل م الي، وكل نع1ل خصائص الزهرة نفسها ،فهي تتالشى مع تالشي العمرمجيعاً نعيماً حيم

وذلك بعرض بعض  ،نا على املستويني الصويت والداليلوقفقد نكون  قما سب خاللمن   

ري املبحث إىل التوجهات ، وفيما يلي نصكما قيل يكفي من القالدة ما أحاط باجليد  الشواهد ألنه

  .الظواهر الصوتية يف القراءات القرآنية بعضلنحوية ودراسة ا

.145يف النص القرآين ،صالتطور الداليل لأللفاظ ،جنان منصور كاظم اجلبوري : ينظر 
1
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  :رآنيةــــــــــــــــالقراءات ـــــــــــوالق وـــــــــــحالنّ 

ألن هذا األخري انربى  ،حيان األندلسي ثل هلذا العنصر من خالل جهود أيبحناول أن من  

قراءة متواترة مع األخرى مبنزلة ألن كل ،حيكم النقل ال العقل  ،للدفاع واملنافحة عن القراءات املتواترة

،وال جيوز ترك موجب علماً وعمًال  اينما تضمنته من املع إتّباعو  �ƢȀǴǯ�Ƣđ اإلميانمع اآلية جيب  اآلية

.جل األخرى ظناً أن ذلك تعارض إحدامها أل

فإنه من كفر حبرف منه كفر ، رضي اهللا عنهأشار عبد اهللا بن مسعود احلكم و واىل هذا املعىن   

.1كله  هب

الطعن تظل جمرد آراء  واإلنكار، أو املنافحة و ن تباينت بني التأييد إو التوجهات النحوية  إنّ 

كان قوم من النحاة املتقدمني يعيبون على عاصم ومحزة وابن عامر قراءات «:وطييقول السي حنوية

ثابتة باألسانيد املتواترة ��Ƕē¦ ¦ǂǫ�ÀƜǧوهم خمطئون يف ذلك  �ǺƸǴǳ¦�ń¤�ǶĔȂƦǈǼȇÂ،بعيدة يف العربية

.2"الصحيحة اليت ال مطعن فيها

فكم من قراءة «: ابن اجلزري إذ يقول ووه ،وهذا الكالم يؤيده صاحب العمدة يف هذا الفن  

�Ǧ األئمةمجع أكثري منهم ،ومل يعترب إنكارهم بل  وأ وأنكرها بعض أهل النح Ǵǈǳ¦�ǺǷ�Ƕđ�ÃƾƬǬŭ¦

فذكر  ،)يأمركم (راء و ،)بارئكم(مهزة  إسكانن سيبويه مثًال حول املنكريوكان من بني  ،3"على قبوهلا 

ثر يف األداء ،يف النقل وأك أصحّ  اإلسكانوقال  ،"جامع البيان "يف كتابه  اينالد عمر واحلافظ أب

1/51ج،ابن اجلزري ،النشر القراءات العشر : ينظر  1

.49،ص1/1976السعادة ،القاهرة ،ط ةطبعمأمحد حممد القاسم ،: حالقرتاح يف علم أصول النحو،ت،اي طجالل الدين السيو  2

10/.1،جاملرجع السابق  3
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يعيش  نرى ابن إتباعها،سيبويه بسنية القراءة وبضرورة  إقراررغم ف ،1خذ به الذي أختاره وآ ووه

�ƨȇȂƸǼǳ¦�ǾƫƢȀȈƳȂƫ�Ƣđ�ǶǟƾȇÂ�ƢǿƾǸƬǠȇ2.

ƨȇȂƸǼǳ¦�ǶēƢȀƳȂƫ�ǒ ويبد   Ǡƥ�Ŀ�̈ƢƸǼǳ¦�ËÀ¢ اجتاه القراءات يقفون على طريف نقيض مع القراء ب

 وأ ،م بالقراءة املتواترة حىت وإن خالفت القراءة املعايري النحويةنسلّ  أن وهفالذي جيب  ،القرآنية

.حاة ،وال بأس أن نعرض لبعض القراءات املطعون فيها االختيارات املذهبية لبعض النّ 

 ﴿:يف قوله تعاىل :إبدال السين زاياً -1      ﴾3

بعض  بإبدال السني زايًا خالصة فرمى) الصراط(يف قراءة و  األصمعي عن أيب عمر نقل

يقرأها باملضارعة فتومهها زاياً ،وهذا الكالم حكاه و  باخلطأ ،وأنه إمنا مسع أبا عمر اللغويني هذه القراءة 

 ووه ،الفارسي وجدنا أبا عليالتعليق تأملنا هذا فإذا  ،4على الفارسي عن أيب بكر بن جماهد وأب

،صاحب السبعة يف القراءات ووه ،سلم به ابن جماهد مباتلميذ ابن جماهد يف القراءات غري مسلم 

.5"احلجة يف علل القراءات السبع "الفارسي كتابه  عليو وقد ألف تلميذه أب

ل يف تفسريه قا« :ي قائالذه القراءة برواية أيب جعفر الطوسأ هحيان على من خطّ  وأب وقد ردّ 

�ƢĔȂǴǠŸ�§ǂǠǳ¦�ƨǷƢǟÂوهي اللغة اجليدة،الصراط بالصاد لغة قريش،"مامية إمام من أئمة اال ووه

.10/.1ابن اجلزري ،النشر يف القراءات العشر ،ج 1

.96،الطعن يف القراءات القرآنية ،ص األندلسيحيان و على اهلروط ،أب:ينظر 
2

.06 اآلية ،سورة الفاحتة  3

1/25م،ج1/2001عادل عبد املوجود وزمالئه ،دار الكتب العلمية ،بريوت ط: حبوحيان النحوي ،البحر احمليط ،تأ  4

.184،صد أمحد الصغري ،القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي و حمم: ينظر  5
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ومن  ،...األصل  وبالسني ه) الصراط:(ويقول العكربي ،1كعب وبين القنيو  ،والزاي لغة لعذرة سينا،

�ƢǸĔȋ� ƢǘǳƢƥ�Ǿوالزاي أشب ري،ألن الزاي والسني من حروف الصف ،اً ب السني زايقلقرأ بالزاي 

.2 واإلطباقالصاد زاياً قصد أن جتعلها بني اجلهر مّ ومن أش ،جمهورتان

عن وجاء  ،بالزاي اخلالصة) اطالزر (وي عن األصمعي عن أيب عمر ابن اجلزري ما رو  يذكر  

وهي موافقة للرسم كموافقة قراءة  ري يبدل بعضها من بعض،وجه ذلك أن حروف الصفو محزة 

.3السني

الصقر :فقال أحدمها اختلف رجالن يف الصقر،:لقد روى ابن جين عن األصمعي قال  

ال :فقال فرتضيا بأول وارد عليهما فحكيا له ما مها فيه،،)بالسني(الّسقر :اآلخروقال  ،)بالصاد(

هكذا تتداخل اللغات من ، و تهلغ إىلالزَّْقر، فقد أفاد كل واحد من الثالثة  وه أقول كما قلتما إمنا

باب أنه كلما كثرت األلفاظ على املعىن الواحد كان ذلك أوىل بأن تكون لغات جلماعات اجتمعت 

رات حني يعرض ملفردة كأين به املتتبع البن جين جيده يف كثري املو  ،4من هنا و ن واحد من هنا إلنسا

ل على هذا فال تزا:يقول وفها ه ،الصنعة فيهاو ال من االستثناء بعد أن يورد وجه التأويل حبها خيصّ 

وجه اإلبدال بني الصاد  يعين وهو  ،معتقدًا له حىت تقوم الداللة على إبدال أحد احلرفني من صاحبه

.1/25ج، حيان النحوي ،البحر احمليط بوأ: ينظر  1

جنيب ، علق عليهو راجعه  ،القراءات يف مجيع القرآنو ن وجوه اإلعراب م، إمالء ما من به الرمحن البقاء عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا العكربي وأب  2

  .13ص، ه1423/م1/2002ط، بريوت، اصيد، املكتبة العصرية، املاجدي

.1/49ج، النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري  3

.318- 1/317ج، اخلصائص، ابن جين  4
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ومل جيعل  ،من صاحبه ألن األصمعي قد أثبتهما معاً بدال  فقد ذكر أنه ليس أحد احلرفني  ،الزايو 

  :ألحدمها مزية على صاحبه بدليل قول الشاعر

َناء زَْمزَمة      َكانُوا األُنُوف َو َكانُوا اَألْكَرِميَن أَباً  1َوَحال ُدوِني ِمَن األَبـْ

كليهما أصالن منفردان حىت   نأبوالوجه الصحيح أن حنكم  ،2"زمزمة"و "صمصمة"فرتوى   

 عارضا أقوال اللغويني والنحويني على بل يستطرد ،وال يقف ابن جين عند هذا احلد  يرد الدليل،

اإلدراك،الفارسي يف االحتجاج للقراءات وتوثيقها بالتماس علة خفية بعيدة طريقة شيخه أيب علي 

لنفسه ،مبا صح  وقضى، فكل واحدا اتبع ما مسع:"ه ها ويقضي يف االختالف بقولصول اقتناحيا

طاء بعد سني جاز  وقاف أو كل غني أ:فيقول  ،وأحيانا أخرى يستخلص القواعد الصوتية،3" عنده

:4قلبها صاداً وذلك يف 

  يصاقون    يساقون 

  صقرسقر                  

  صراط             سراط   ،  أصبغأسبغ                ، صّخرسّخر   

  قصوي               ق سوي،  صقت         سقت

.الشرف والرفعة  عن ةيانك  واألنوفاجلماعة ،:والزمزمة ، سهم بن حنظلة الغنويلوالبيت ،1/222ج ،ابن جين ،سر صناعة اإلعراب:ينظر   1

. املرجع نفسهينظر   2

1/223جاملرجع نفسه، : ينظر  3

.نفسه املرجع  4
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علي و ابن جين قد أكثر الرواية يف هذا الباب عن األصمعي إال أن شيخه أب أنّ  حظملالوا  

يقرأ باملضارعة  ووه لصاد زاياً حني مسعها من أيب عمر،م وحسب انه توهّ إ :صمعياأل أي  ،يقول عنه

.1ألن األصمعي كان غري حنوي 

الصاد اليت بني الصاد والزاي هي من احلروف الفروع املتحسنة  واملشمة زاياً أ معلوم أن الصاد  

سيبويه ومن بعده ابن جين ،وللصاد دالالت يف  هاوقد حتدث عن ،ةقبحعلى غرار احلروف املست

2. اللهجات اجلزائرية النطق على مستوى اللغة الفصحى وال سيما يف

أي بني الصاد والزاي تكّلف حرف ،نيالفارسي عن أيب بكر أن القراءة بني ب عليو ينقل أبو   

،ألنه إمنا استعمل يف هذه احلال فقط، وليس حبرف يبىن عليه بني حرفني وذاك أصعب على اللسان 

إال أن الصاد  العرب،ست أدفع أنه من كالم الفصحاء من ول روف املعجم،من ح ووال ه ،مالكل

.4والقراءة باإلمشام هي لغة قيس ،3أفصح وأوسع وأكثر على ألسنتهم 

ومن قرأ بالسني جاء باألصل ألنه  بع خط املصحف،حجة من قرأ بالصاد أنه اتّ ف عليه و   

ونفي التهمة  ،كل هذا يؤكد كالم أيب حيان من جتويز هذه القراءة،5البلع  ومشتق من الصراط وه

  .إليها  نيوالطعن املنسوب

اوي ،دار الكتب العلمية ندكامل مصطفي اهل:ة ،وضع حواشيه وعلق عليه قراء السبعللد بن عبد الغفار الفارسي ،احلجة علي احلسن بن أمحو أب: ينظر 2

.1/54،ج1/2001لبنان ط،،بريوت 
،ويف الشأن 161م،ص2007/2008اليابس ، جيال يلالعربية ،رسالة دكتورة ،جامعة  اآلثاريع الصوتية يف فر والت،نظرية األصالة  رفاسمسري : ينظر 2

.م1986م1985.ألسانيا ،وهران ريستصوتية يف كتاب سيبويه ،رسالة ماجال ƢĔȏوتبداحلروف العربية ،،درارمكي   :ينظر أيضاً 

.1/54الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ج يأبوعل: ظرين  3

.1/121سن ،القراءات وأثرها يف علوم العربية ،جيحممد سامل حم: ينظر  4

.املرجع نفسه:ينظر  5
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وذلك من  ،إعطاء البعد النفسي عناية خاصة وهمن أهم إضافات الدرس الصويت احلديث  إنّ 

ألن الصوت اللغوي مكون من ،بالوصف عند التحليل  وول،أجل إضفاء الدقة العلمية واملصداقية 

ة يف القراءات القرآنية بعد أن الظواهر الصوتيهذا احلديث إىل باب  نؤجلشقني فيزيولوجي وفيزيائي و 

  .خر من القراءات املطعون فيها لون آ اىلديث احلنصري 

﴿:ىل اكما يف قوله تع: إبدال الجيم ياء-2            ﴾1

هذه  وأب بعده ،وكرّه بكسر الشني والياء املفتوحة) ريةالشّ :(قرئت  )الشجرة (بدًال من ) ريةالشّ (قراءة 

حيان كعادته مدافعًا ومنافحًا عن القراءة  ووقال أب،�ƢĔ¦®ȂǇ2و �ƨǰǷ�̈ǂƥ¦ǂƥ�Ƣđالقراءة ،وقال يقرأ

حيان وجدنا له أثراً  وها ألن لغة منقولة فيها ،وهذا الذي ذهب إليه أبينبغي أال يكره: الصحيحة

.3باب إبدال الياء من اجليم  يفابن جين  هفيما ذكر 

 له ب فقلتاكنا عند الفضل وعنده أعر :مسعت أبا زيد يقول :الفصل الرياشي  وقال خالد أب  

إمنا كانت الياء " ةريْ ـــــيَ ــــشُ "صّغروها ǧ�ƢĔÂǂËǤǐȇ�ǶŮ�ǲǫ:فقلت له ،فقالوها ،"شرية"قل هلم يقولون :

خر ، واآل"ُشيَـْرة"الياء يف تصغريها ثبات :هلما بني أو بمن اجليم لس بدلغري " شيرية"عندنا أصًال يف 

،دّل على شيءإن   هذاف ،4 فيه احلركاتوالبدل ال تغّري مكسورة،"ريةشِ "شني شجرة مفتوحة ،وشني 

رة مكة انطالقًا من سليم اليت انتقلت هلجة من اللهجات انتقلت إىل حاض" شرية"أن  على فإمنا يدل

.35سورة البقرة ،اآلية  1

.1/158حيان األندلسي التوحيدي ،البحر احمليط ،جو أب: ينظر  2

.2/389ابن جين ،سر صناعة اإلعراب ،ج: ينظر  3

.املرجع نفسه : ينظر 4
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�ƨǰǷ�̈ǂƥ¦ǂƥ�Ƣđ�¢ǂǫ�̄¤�Ƥإليها عن طريق التجارة، ƴǠǻ�ȏ�¦ǀŮÂ و�ƢĔ¦®ȂǇ1، ويذكر �ƢĔ¢� ȐǷȍ¦�Ƥ ƷƢǏ

ǂƼŭ¦�Ŀ�ƢȀǼǷ�ƢđǂǬǳ� Ƣȇ�ƢȀȈǧ�ǶȈŪ¦�ƪ»�،)الشريه(قرئت يف الشاّذ  ǳƾƥ¢�ƨǤǳ�ȆǿÂ2.

﴿يف قراءة سم الظاهر على الضمريأمثلة القراءة املطعون فيها كثرية،كعطف االإنّ  

          ﴾3 وكحذف النون يف قراءة  ،)به(اهلاء يف  عطفًا على بالكسر:

﴿          ﴾ 4 وىل األصل فيه نونني األو  ،بتخفيف النون يف هذه القراءة

عزاؤنا يف ذلك  ،ويصعبيطول  واملّقام يف التعليالت هلذه التوجهات ،اية والثانية نون الوق عالمة رفع،

ألن يف القراءات أشياء ال حتكم إال  ،سليم ملا تواتر عن األمني الرسول صلى اهللا عليه وسلمتال

هي من ن يفرد ثالثًا من القراءات ،واملنتوالقارئ املبتدئ من شرع يف اإلفراد إىل أ ،بالسماع واملشافهة

، ألن ابن اجلزري يذكر يف هذا �ƨȀǧƢǌǷ�Ƣǿ¦Â°�Ƣđ�ŃƢǠǳ¦�¥ǂǬŭ¦Â��ƢǿǂȀǋ¢Â�Ƣǿǂưǯ¢�©¦ ¦ǂ5نقل الق

ال على  أكرب، على حفظ القلوب والصدوركان ن  التعويل يف نقل القرآ حيث ،ليلالباب ما يشفي الغ

  .حفظ املصاحف

Âȋ¦�®ƾǠǳ¦��²¾� مؤتةحيان األندلسي والطعن يف القراءات القرآنية ،جامعة  واهلروط ،أب يعل:ينظر 1 ®Ƣǈǳ¦�ƾǴĐ¦��©ƢǇ¦°ƾǳ¦Â�ª ȂƸƦǴǳ1991م،

  .99ص

.34،ص،إمالء ما مّن به الرمحنيرب اهللا بن احلسني بن عبد اهللا العكالبقاء عبد  وأب: ينظر  2

.02اآلية ، سورة النساء  3

..80اآلية ، منعااألسورة   4

.17-1/16الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ج يأبوعل: ينظر  5
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جتردوا حلفظه أقام له أئمة و  ،فظه من شاء من أهلهاهللا سبحانه وتعاىل قد خّص حبنّ إ  

مل يهملوا منه  حرفا وتلقوه من النيب صلى اهللا عليه وسلم حرفاً ،وتصحيحه وبذلوا أنفسهم يف إتقانه

وجدنا  غري أننا ،1ال وهم و وال دخل عليهم يف شيء منه شك  حركة وال سكونًا وال إثباتاً وال حذفاً،

نقط اإلعراب صحف الشريف من ضف إىل ذلك جترد امل من النحاة من يذكر عبارات الوهم واخلطأ،

    .صحة ما نقل وثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  خر يقويونقط اإلعجام لدليل آ

العصور، أي و األزمنة كّل حنوي أتى بإعرابه ما توالت و  افرتضنا أن كّل لغوي أتى بلفظه، ول  

.سلم إىل يومنا هذا لذهب لفظ القرآن كّلهو مذ بعثة الرسول صلى اهللا عليه 

،االجتهادو رتاع والرأي ة دون غريهم مل يكن على مبدأ االقاعتبار القراء السبع إنّ  :وعليه نقول  

ال تنوع تضاد  ،ة وتيسروالقراءات تنوع اختالف ورمح،2إمنا اإلضافة إضافة لزوم واختيار ودوام 

  .من خالل بعض الظواهر الصوتية هلذه القراءات أكثر ذلك  يظهرو وتناقض، 

  :والظواهر الصوتية المتواترة  القراءات القرآنية

االختالف فيها من أجل التنوع ال من أجل إن الظواهر الصوتية يف القراءات القرآنية كثرية   

واحلذف والزيادة  واإلتباع وتغري البنية املقطعية،،واإلحالة،وأبرز هذه الظواهر املماثلة ،والتناقضالتضاّد 

  .ذلك من خصائص ومميزات وما إىل  ،الفةاملخو 

.1/06ج ،النشر يف القراءات العشر،ابن اجلزري   1

.1/52ج املرجع نفسه، :ينظر   2
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  :الظواهر الصوتية في قراءة الكسائي

ǂǬǳ¦�ǺǷ�̈Śưǯ�ǎ¦ ¦©� وقد اخرتت   ƟƢǐƻ�śƥ�ǞǸš �ƢĔȋ�ȆƟƢǈǰǳ¦�̈ ¦ǂǫ�̈ǂƫ¦ȂƬŭ¦�©¦ ¦ǂǬǳ¦�ǺǷ

﴿:من قوله تعاىل)أصدق(أنه قرأ الصاد باجلهر يف  فمثال ،1القرآنية   ﴾2،

﴿ :من قوله تعاىل "يصدر"والصاد يف                  ﴾3،  ينضوي و

أنّ  :هذا التماثل نا مماثلة رجعية مباشرة وحقيقية وهي هاه ،املضارعة وا حتت ظاهرة املماثلة أهذ

،الدال وهو �ǽƾǠƥ�Äǀǳ¦�°ȂȀĐ¦�©Ȃǐǳ¦�ǲƯƢǸصوت مهموس يفقد ظاهرة اهلمس لي وهو الصاد 

هذه الصاد حتدث عنها ابن جين يف باب احلروف املستحسنة املتفرعة من ، و 4فيصبح املهموس جمهوراً 

 املثل، و حيدث فيها ضرب من اجلهر ملضارعتها الزاي، و إنه يقّل مهسها قليالً  :فقالاحلروف األصول 

فإن حتركت ، هي سكون الصاد لةأي ُفِصَد له ،لع،"مل ُحيرم من فـُْزَد له:"املعروف عن العرب قوهلم 

.5َصَدَف و َصَدَر  وذلك حنو يقول ابن جين مل جيز فيها البدل 

ذاك أن الوترين  ،ليس جمرد توافق بني صوتني فحسبو عملية مرتبطة مبيكانيكية النطق  الكالم  

أن تغري نطق الصاد حيث ��¦ƢǸȀȈǳƢƷ�ǺȇƢƦƬȇ�̈°ȂȀĐ¦�©¦ȂǏȋو الصوتني حال نطق األصوات املهموسة 

إمنا كان بسبب السرعة يف عمل الوترين ) أصدق ( و) يصدر ( ليصبح جمهوراً عند جماورته الدال يف 

.206ص، بني العربية واألصوات اللغوية القرآنيةالقراءات :  ستيتيةامسري شريف :ينظر  1

.122اآلية ، سورة النساء  2

.06اآلية ، سورة الزلزلة  3

.210ص ، بني العربية واألصوات اللغوية القرآنيةالقراءات :  ستيتيةامسري شريف : ينظر   4

.1/65سر صناعة اإلعراب، ج ، ابن جين: ينظر   5
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Ƣƫ°ȂǏ�ƢǸĔȋ يصدر( قياس الرتددات لنطق كلمة  متقد و ،ن فرعيتان لنطقها األساسي(�®Ƣǐǳ¦�ǆ Ǹđ

  :نتائج كالتايل الكانت ، و علها زاياً مفخمة،أي جبمث جبهرها 

  الزمنجياالضطراب المو   التردد الثانيد األولدالتر   الشّدة  الصوت

ثانية0,21%50,28هرتز2730هرتز77,661260الصاد مهموس 

ثانية 0,35%26,95هرتز1669هرتز83,16642,93الصاد جمهورة 

:دولــــمع مكونات الج

أن املستوى الرتددي األول الحظنا ) صدري(لصاد على األصل هي مهموسة يف عند نطق ا  

الصاد يقل يف املستوى الرتددي األول عند  دأي أن ترد ،ة بنطقها زاياً مفخمة بفارق معتربأكرب مقارن

  .نطقها جمهورة 

هرتز بفارق  1669عند نطقها جمهورةو هرتز  2730تردد عند نطقها مهموسة  بلغ أعلى  

هذا أن  يعينو م إمنا العربة بقيمة العدد األرقاو داد هرتز على أن العربة ليست بدقة األع 10610مقداره 

سحب أيضًا على االضطراب ما قيل عن الرتددات ينو  ،عند نطقها جمهورة لد للصاد حصأعلى ترد

.أي أن نسبة هذا األخري تقل عند نطق الصاد زاياً مفخمة،1املوجي

فيها توقف سريع لتيار هي فجوة حيدث و  ،)يصدر(الدال يف و حتدث فجوة صوتية بني الصاد   

هذا له ، و 2تقل نسبة هذا التوقف عند نطق الصاد زايًا مفخمة ، و اهلواء عند نطق الصاد مهموسة

.212ص ،األصوات اللغوية و القراءات القرآنية بني العربية ، مسري شريف استيتية: ينظر 1

.املرجع نفسه: ينظر   2
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فتحة املزمار ألننا إن حاولنا  باس يف املخرج ال يوقف مرور النفس منحناال بأنداللته األكوستكية 

 - لكن يظل املاء جيري ،فوراً دّ قطة السجريان املاء يتوقف عند ن ّد ماء اجلدول يف نقطة معينة فإنس

تأخر  دّ كلما بعدت املسافة قبل موضع الس، و ملدة قصرية دّ لساحة السابقة لنقطة السايف  -ببطء و لو 

 إىلضف  ،1يف جتويف اجلهاز الصويت  هكذا األمر يف جريان اهلواءو ،زمن حدوث توقف جريان املاء 

إحداث هّز   إىلأدى  الزاي و ة يف التقارب بني الصاد ذلك أن هذا الصوت املزجي الذي حدث نتيج

  .سيف الزاي يف اهلواء املولد للهم كاهلّز الذي

التابعني  وء من الصحابة أسوا القرّاء فإن قراءة االكوستيكيفإن كانت هذه النظرة من اجلانب   

إمنا كان ذلك و  ،باختياره ومل يكن الواحد منهم يف ذلك متشهياً أ، و املصحف مل خترج عن صورة حطّ 

.2بناء على قراءة مسعها من أشياخه 

لصحيحة يف نطق الصاد حني يكون متبوعًا بصوتأن ابن اجلزري قد أوضح الطريقة ا ويبدو   

ȂŴ�śǈǳ¦�ǺǷ�§ŗǬƫ�À¢� Ƣƫ�ƢǿƾǠƥ�Ȅƫ¢�¦̄¤�ƢĔȂǰǇ�¾ƢƷ�±ÊÈŗÌƸÈȈو :قالف، يؤثر فيه ميكن أن
Êǳ�®Ƣǐǳ¦:

دال أن يدخلها  وأ، يْصطفي، و اْصطفى: وب من الزاي حنتـَْقر طاء أن  وأ ،حرصتم، و حرصت ولو 

هذا التحذير الذي يذكره ابن اجلزري و  ،3تصدية ، يصدر، و أصدق: والتشريب عند من ال جييزه حن

.)اهلامش (  62ص ، املختصر يف أصوات اللغة العربية، حممد حسن حسني جيل: ينظر 
1

ه،1411/م1/1998ط، القاهرة، وهيبةمكتبة ، اجتاهات القراءو دراسة يف تاريخ القراءات ، جاز القراءات القرآنيةعاألشيوح، إ إمساعيل: ينظر  2

  .137ص

.1/219ج، العشرالنشر يف القراءات ، ابن اجلزري: ينظر   3
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دّلل بوجه أوضح على أن الطاء كان صوتاً شريب الصاد زايًا عند ما يكون متبوعًا بالطاء يحني ت

  كيف ذلك ؟  ،  جمهوراً 

خلرجت الضاد و ،الظاء ذاالً ، و الصاد سيناً ، و لوال اإلطباق لصارت الطاء داالً :"ابن جين يقول   

عن ي أيضًا من العبارات الشهرية املأثورة هو  ،1ألنه ليس من موضعها شيء غريها ، من الكالم

خالصته أنه الدال يف هذا الكالم  ما و جه التقابل بني الطاء و و ن العالقة أمما نقله استيتية ع، و سيبويه

حيذر ابن اجلزري من نطق الصاد مشربًا بالزاي عند ما أن  إىلمل يكن الطاء جمهورًا مل يكن داع  ول

.2"وعاً طاء يكون متب

هي تشبه يف صداها الضاد املصرية الشديدة اليت ينطقها ، و بأن الطاء كان صوتًا جمهوراً  ينتج  

معروف عنهم و ،أهل صعيد مصر مجهورهم قبائل عربية نزحت من اجلزيرة العربية ، و أبناء صعيد مصر

ما عن أ، و فهي مهموسة) مشال مصر(أما الطاء اليت ينطقها أهل الشمال ، قوة احلفاظ على املوروث

من ثقل الفصحى بتجريدها من اجلهر نتيجة التأثر بالطاء الفارسية يف  بعلة التخفف وسري تطورها فه

 نصري يلي فيماو  وحبكم حركية التطور هذه نرجح أن الطاء جمهورة،،3هي مهموسة و  ،لعباسيالعصر ا

  .الواردة يف القراءات القرآنيةمظهر آخر من املظاهر الصوتية  إىلاحلديث 

.1/76ج ،سر صناعة اإلعراب، ابن جين  1

.214ص، القراءات القرآنية، مسري شريف استيتية: ينظر   2

.125-124ص ، املختصر يف أصوات اللغة العربية، حممد حسن حسني جيل: ينظر  3



الشّاذّةو التعليل الصوتي للقراءات المتواترة    .............................الفصل الرابع

280

: امــــــــــــــــــــــــاإلدغ

ما وجه املقابلة بني :انركز على جوانب مهمة من خالل هذه التساؤالت األول منهحناول أن   

صوت واحد  ناملد غماهل الصوتان و  ،؟اإلدغامعلل و ات ما مسببو  ،أيهما أصل؟و  اإلظهارو  اإلدغام

  .أم صوتان ؟

ألن أسباب اإلدغام باتت ، و سبب يف وجوده إىلاألصل ألنه ال حيتاج  ولعل اإلظهار ه  

.1التجانس والتقارب أ وبه التماثل أو معروفة 

 اإلشارةǀđ�ÀȂǰȇ¦�و  ،2 وتاملعىن اجلامع هلذا كله تقريب الصوت من الصّ و ، جّين يقول ابن   

) صوت ( حيث استعمال كلمة  ،مل يستعمله غريه من اللغويني العرب قبله استعمال ما إىلسباقًا 

.3موافقة للدراسات الصوتية املعاصرة ) حرف( بدل 

 إىلهذا األخري يتفرق ، و يف حقل التحليل الصويت يصبّ  املدغمني احلديث عن الصوتني إنّ 

املستوى الفونولوجي ، و يرصدهاو املستوى الفوناتيكي الذي يتناول العملية النطقية للصوت ، نييمستو 

 واإلدغام من الناحية الفوناتيكية اخلالصة ه،فيبيت  أن األصوات يف سياقها الكالمي إىلالذي ينظر 

ظهر الصوتان صوتاً زيادة ضغطه في، و اهلواء سبمبعىن إطالة مدة ح ،يتهزيادة كم، و إطالة مدة الصامت

مل  وحنوه قد أخفيت الساكن األول لو " قّطع"، يقول ابن جين أال ترى أنك يف 4واحدًا مشدداً 

.1/108ج، أثرها يف علوم اللغةو القراءات القرآنية ، حممد سامل حميسن: ينظر   1

.2/92ج، اخلصائص، جينابن  2

.217ص، القراءات القرآنية، مسري شريف استيتية: ينظر   3

. 217ص، املرجع نفسه: ينظر   4
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هلا وقفة عليها متتاز من  لتجشمت ىلتكلفت ترك إدغام الطاء األو  وأال ترى أنك ل، تدغمه يف اآلخر

الفرتة على و ة يفزلنا تلك الوقفإن حنن أ، "سككر"وَقْطَطع  :ميثل لذلك بــــــ��Ƣđ�ƨȈǻƢưǴǳ�Âتها زجشدة مما

لفظه بلفظه بزوال احلركة اليت كانت  هتمماس ومضامته  إىلبذلك ينجذب و ،األول خلطناه بالثاين 

  .هذا من الناحية الفوناتيكية احملصنة،1بينه و حاجزاً بينه 

ال حرف واحد كما يف يتألف من حرفني  اإلدغام نّ إالفونولوجية الوظيفية فن الناحية ا مأمّ 

التقاء  وإذا كانت العربة يف اإلدغام هي ،2ن الدال يف شّد صوتان ال صوت واحدفإ" شدّ " قولنا

إن التقيا لفظًا إال أن األلف فاصلة و ألن النونني " أنا نذير"ووخرج حن ،)وه هنّ إ: (احلرفني خطًا حنو

.4"بث واالسرتاحة التل" وقد أشار ابن جين إىل هذه الوقيفة الزمنية ،مبا أمساه ، فال يدغمان ،3بينهما 

ته مثل إدغام النون أن يذهب احلرف وصف وفالكامل ه، كامل وناقص  اإلدغام ينقسم إىل  

 ﴿:راء كما يف قوله تعاىلالساكنة يف ال            ﴾ 5،

 ﴿ :قوله تعاىلو والناقص أن يذهب احلرف وتبقي صفته مثل إدغام النون الساكنة يف الياء حن 

             ﴾ 6  7هذا على قراءة اجلمهور.

.2/92ج، اخلصائص، ابن جين: ينظر   1

.219،ص،القراءات القرآنية، مسري شريف استيتية :ينظر 2

.1/111سن ،القراءات وأثرها يف علوم العربية جيحممد سامل حم: ينظر  3

.1/20ج ،سر صناعة اإلعراب، ابن جين: ينظر  4

.26سورة البقرة ،اآلية  5

.08اآلية  ،سورة البقرة  6

1/111ج،سن ،القراءات وأثرها يف علوم العربية يحممد سامل حم: ينظر 7
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ي يوح ووه، تأثر األصوات املتجاورةمما سبق أن اإلدغام ظاهرة صوتية حتدث بسبب  يثبت  

 والبيئات العراقية قد نزح إليها العديد من القبائل اليت، بسرعة يف النطق ومزج احلروف بعضها ببعض

وأقصد بذلك مكة  ،ستقرةاألماكن املأما ، أي اليت تؤثر السرعة يف النطق ،وةهي أقرب إىل البدا

ألن البيئة احلجازية كانت بيئة استقرار  فهي أقل نقًال لإلدغام من الكوفة والبصرة والشام،واملدينة،

.1وعدم اخللط بني األصوات ،وحضارة نسبياً مييل الناس فيها إىل التؤدة 

وهي ،من القراءات األربع عشر اليت بعد العشرة ) ه110:ت(تعد قراءة احلسن البصري :اع ــاإلتب

اإلتباع  :ل منهاإىل التأمّ  ويف قراءته تدعوالظواهر الصوتية ،بذلك القراءات غري املتواترة 

 . زة لكننا سنركز على اإلتباع كظاهرة متميّ ،والزيادة ،واحلذف، املغايرة الصوتيةو الصويت،

 :أنواع ووه ،2مة إلحداث تناسب بينها وبني كلمة أخرىري يطرأ على الكلتغي:  اإلتباع الصوتي

، وهذه 3والقسم الثاين أكثر ما يرد يف قراءة احلسن البصري، حركة حبركة إتباعو صامت بصامت أ إتباع

 :ه وهذه بعض معامل

  :ثالث قراءات) احلمد هللا(فمثالً يف :الحركة اإلعرابية لحركة البناء إتباع

احلمدَ ":فمنهم من يقول ووأما أهل البد ،)احلمد (اجتمعوا على رفع اء اء بأن القرّ الفرّ  يذكر  

) احلمد(:ن نصب فإنه يقولفم ،"لهاحلمُد لُ ":، ومنهم من يقول"لهلِ احلمدِ ":ومنهم من يقول ،"لهلِ 

ة هذه كلمة كثرت على ألسن :فإنه قال) احلمد(وأما من خفض الدال من ، مصدر وليس باسم إمنا ه

.114-1/113،جسن ،القراءات وأثرها يف علوم العربيةيحممد سامل حم :ينظر  1

304،القراءات القرآنية ،ص استيتيةمسري شريف : ينظر  2

.املرجع نفسه  :ينظر  3
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قل عليهم أن جيتمع يف اسم واحد من كالمهم ضّمة بعدها  فث كاالسم الواحد،العرب حىت صارت  

أما  ،"لـــِـبإِ "ووجدوا الكسرتني قد جتتمعان يف االسم الواحد قياساً إىلكسرة بعدها ضّمة، وأ ،كسرة

الكسر ت قراءة نسبوقد  ،1بقُ ُلم،والعُ قياساً إىل ما كثر من كالم العرب من أمسائهم مثل احلُ من رفع ف

رؤبة بن العّجاج و ءة النصب إىل سفيان بن عينة ت قراونسب 2وإىل بعض بين غطفان  إىل بين متيم،

أن يفيد ،فما  ربوسبيل اخل بالرفع مبتدأ وخرب،) احلمد هللا(ويقال  قال القرطيب،كي،هارون العتو 

ففيه ،بالنصب  "هللا احلمدَ :"واجلواب الذي عند سيبويه إذا قال الرجل ،)أي النصب(؟الفائدة يف هذا 

 أن احلمد منه ومن مجيع إال أن الذي يرفع احلمد خيرب داً،من املعىن مثل ما يف قولك محدت اهللا مح

تعظيماً و مغفرته و اهللا  و¤ǨǠǳ�ÅƢǓǂǠƫ�¦ǀđ�ǶǴǰƬȇ�ƢŶ، احلمد منه وحده هللا اخللق ،والذي ينصب خيرب أنّ 

.3فيه معىن السؤال ، و  اخلربخالف معىن وفه، متجيداً و له 

أي أن  ،4إتباع الصوت الثاين الصوت األول أسهل  أنّ  وا الذي ذهب إليه ابن جين فهأمّ 

ألنه إذا كان إتباعاً فإن ، حلركة الالم إتباعاحلركة الدال أسهل من القراءة بكسر الدال  إتباعاضم الالم 

ينبغي أن يكون ، و املسببو رى السبب ذاك أنه جار جم ،أن يكون الثاين تابعًا لألول اإلتباعأقيس 

.هذا تعليل أّول، 5السبب أسبق رتبة من املسبب 

1/15ج،م1/2011لبنان ،ط، وخرج أحاديثه عماد الدين بن رشيد أل الدرويش ،عامل الكتب ،بريوت، ققهحالفراء ،معاين القرآن ،:نظري 1

.305،ص،القراءات القرآنية  استيتيةمسري شريف : ينظر   2

.1/135، ج1967/القاهرة د، ط،دار الكتاب العريب، القرآناجلامع ألحكام ، حممد القرطيب 3

��œǴǋ�¬ƢƬǨǳ¦�ƾƦǟÂ��ÄƾƴǼǳ¦�ȆǴǟ�ǪȈǬŢ���ÀÂƚǌǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆعنها اإليضاحو احملتسب يف تبني وجوه شواذ القراءات ، بن جين ا 4 ǴĐ¦اإلسالمية ،

.38-1/37م،ج1969/ط القاهرة د

.3/158اخلصائص ،ج، ابن جين: ينظر  5



الشّاذّةو التعليل الصوتي للقراءات المتواترة    .............................الفصل الرابع

284

حرمة و  ،بناء) هللا(كسرة الالم يف و ،إعراب ) احلمد(التعليل الثاين أن ضمة الدال يف  أما   

.1جىن البناء األضعف على اإلعراب األقوى ) احلمد هللا:(فإذا قلنا ،اإلعراب أقوى من حرمة البناء

  .أوىل و لإلعراب أسبق حرمة يرى  ووإمنا يستقي احلكم من األصل ،وجيريه على الفرع ،فه

ألن ،أما قراءة الكسر ففيه إبطال لإلعراب و يرى العكربي أن الرفع أجود ألنه فيه عموماً للمعىن و      

إال فيما من  ري له يف حروف اجلر املفردةال نظو ل مبا بعده منفصل عن الدال متص) الم اجلر ( الالم 

.2ألن احلمد ال يكاد مستعمالً منفرداً عما بعده ،أجراه جمرى املتصل

الكسرة مع ، و الكسرة مع الكسرة أيسر من املخالفةو مع الضمة  َذَهَب آخرون إىل أن الضمةو   

.3الكسرة أخف من الّضمة مع الضمة 

مع الضمة أيسر من  كون الضمةإليه ابن جين بعدم إطالق القول بهذا خالف الذي ذهب و   

��¢4�ƢĔمسألة السهولة اليت أشار إليها ابن جين يراها غري واحد من الباحثني ، و الكسرة مع الكسرة

كان  وحيث ل �ƢȀǼǼǇ�Śǣ�ȄǴǟ�Ƣđ سار، و مبنية على أحكام املنطق اليت أوردها يف غري موردها

الالحق أن يكون سببًا يف  متنع علىا ول، و يت يسبق يف النطق املسببتغيري صو  إحداثالسبب يف 

ذاك أن املماثلة الرجعية يسبق فيها السبب  ،تغيري بعض ما يسبقه لسقطت املماثلة الرجعية من الكالم

،قد ذكر ابن جين هذا، و بق يف احلدوث ال يف موضع احلدوثسفالسبب أ ،املسبب الذي أحدثه

  .38-1/37ج، عنها اإليضاحو احملتسب يف تبني وجوه شواذ القراءات ، بن جين :ينظر 1

.11ص، ما من به الرمحن إمالء، العكربي: ينظر   2

.1/17م، ج1985/د ط، دار عامل الكتب، القاهرة، حتقيق زهري زاهد، إعراب القرآن، أمحد النحاس: ينظر 3

.69ص، أصواتو قراءات ، فوزي حسن الشايب: ينظر أيضاً و ، 307ص ، القرآنيةالقراءات ، استيتية، مسري شريف: ينظر  4
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ث فيه عن جنتزئ منه مثاًال حتدّ ،األحوال  جتاورو أشار فيه إىل جتاور األلفاظ و  1 أمساه باب يف اجلوارو 

إمنا  ،فأنت مل حتسن إليه يف أول وقت الطاعة  ،أحسنت إليه إذا أطاعين:" قلنا وفل، املسببو السبب 

البد من و هي كالعلة له ، و فاإلحسان مسبب عن الطاعة، ما يليه وكان اإلحسان يف ثاين ذلك  أ

جتاورا و  الزمانانلكنه ملا تقارب ، من ذلك مع العلةتقدم وقت السبب على وقت املسبب كما البد 

فنحن نعلم أنه مل حيسن إليه إال ، يف زمان واحدٍ ¦ƢǠǫÂ�ƢŶ¤�ƢǸĔƘǯ�¦°ƢǏ�ÀƢǈƷȍو احلاالن يف الطاعة 

جتاور الزمانان صار و تاليًا له فاقرتبت احلاالن و لكن ملا كان الثاين مسببًا عن األول ، بعد أن أطاعه

.2الطاعة يف زمان واحد و  وا هاإلحسان كأنه إمن

 "ي عالقة التأثري الرجعية احلاصلة من توايل الضم يففابن جين ال ين أنّ  وهذا يبد على ضوء  

إخالًال بوحدة يعدّ كوستكية  رغم أنه من وجهة نظر أو،من وجهة نظر إعمال الفكر  "احلمُد هللا

هذا عالوة على ما يقتضيه ضم الم اجلّر من تفخيم يف ،أخشن و حيث الضمة أثقل  ،اجلرس الصويت

اء اللغة نأما أن حرمة اإلعراب أقوى من حرمة البناء فأبو ، 3لفظ اجلاللة مما يسبب ثقًال مضاعفاً 

§ واالواحدة جعل ¦ǂǟȍ¦�Ŀ�̈ǂƯƚǷ�̈°ÂƢĐ¦�  خربٍ ضبٍ حرَ جدخلوا و ل" احلديث الشريف و"....

.وتظّل مع ذلك لإلعراب حرمته4" ذلك  إلثباتكاف 

.69ص، أصواتو قراءات ، فوزي حسن الشايب: ينظر أيضاً و ، 307ص ، القراءات القرآنية، استيتية، مسري شريف :ينظر  1

.3/158ج، اخلصائص، ابن جين: ينظر  2

.69ص، أصواتو قراءات ، فوزي حسن الشايب: ينظر  3

.307ص ، القراءات القرآنية، مسري شريف استيتية: طالع  
4
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فإذا جتاوزنا هذا كله وجدنا ابن جين قد أخطأ من الناحية الصوتية إذا جعل  :يقول استيتية  

الالم و �Ƣēǂǈǯو ذلك أن الدال و  ،"هاحلمِد لِلّ "أسهل من كسر الدال يف  "احلمُد هللا"ضّم الالم يف

شكلها يف اجلزء األمامي من احلجرة تمكان و أي أن موضع نطقها  �ƨȈǷƢǷ¢�©¦ȂǏ¢�ƢȀǴǯ�Ƣēǂǈǯو 

أما الضمة فهي ،ّم رة الرنني يف اجلزء اخللفي من الفرة ألن حجهي من األصوات املنتشو ، الفموية

فإذا علم هذا سيكون التناسق  ،ةفهي من األصوات املتضامّ ،حجرة رنينها أمامية و صوت خلفي 

عين عدم السهولة ال يو تعين األفضلية السهولة ال و  ،1لكسرة الالم  إتباعاعند كسر الدال  ىفالصويت أو 

  .سلم و بل العربة مبا تواتر عن النيب صلى اهللا عليه ، عدم األفضلية

﴿:أيضًا قراءة  اإلتباعمن األمثلة على و          ﴾2، وقرأها أبقد ف 

غريه عن و روى هبة اهللا و إتباعا، بّضم التاء حالة الوصل )  اسجدوا (جعفر يزيد بن القعقاع  للمالئكةُ 

وجه ، و 3يقول ابن اجلزري عن ابن الوردان ، الوجهان صحيحان، و ǶËǔǳ¦�Ƣēǂǈǯ�¿Ƣſ¤�ǾǼǟعيسى 

، بيهًا على أن اهلمزة احملذوفة اليت هي مهزة الوصل مضمونة حالة االبتداءإىل الّضم تناإلمشام أنه أشار 

ذلك و ،الّضمة إجراء لكسرة الالزمة جمرى العارضة  إىلاستثقلوا االنتقال من الكسرة �ǶĔ¢�ǶËǔǳ¦�ǾƳÂو 

قول  إىلال التفات ، و ضّمت التاء كما ُتضمُّ مهزة الوصل األلفملا أشبهت التاء ، و على لغة أزدشنوءة

.4الزخمشري  والزجاج أ

. 308-307ص ، القراءات القرآنية، مسري شريف استيتية: ينظر 1

.116/طه ، و 50/الكهف ، 61/اإلسراء ، 11/األعراف ، 34اآلية ، سورة البقرة  2

.2/210ج ،النشر يف القراءات العشر ،ابن اجلزري 
3

.املرجع نفسه: ينظر 4
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يف و  ،طوا هذه القراءةغلّ و فوا ابن جين ضعّ و  ،الفارسيو  ،النحاسو  ،الزخمشريو  ،الزجاجإّن 

ة اإلعرابية اليت أصبحت عقيدة يف عرف ان عن هذه القراءة متجاوزًا احلركحي ومقابل هؤالء دافع أب

على الشيء، من شأن العرب أن حتمل الشيء، و 1الثالث اهلجرينيو اللغويني خالل القرنني الثاين 

  .فكما حيمل الشيء على نظريه جاز أن حيمل على نقيضه 

لنحاة ا وما كانت مذاهب اللغويني أو  ،بتية يف القرآن الكرمي معني ال ينضالظواهر الصو  إنّ 

  .اب إال جمرد إشارات عابرة يف ثنايا حبر عب

وفر لنا بيئة هلجية تو ا حتمله من مالمح صوتية مو إن القراءات القرآنية :ختامًا ميكن القول

بن جين واحد من ن اإن كا، و للهجات العربيةالنحوية و الصرفية و خصبة لدراسة الظواهر الصوتية 

،اكتشاف هذه القوانني إىلالوقوف على املسائل اليت تؤدي و هؤالء الذين حاولوا شرح قانون الشذوذ 

 منو ،املسائل و سيظل النص املعجز الذي خيرتق كل هذه القوانني و ال يزال و إال أن القرآن الكرمي كان 

الطريق الصحيح يف النقل  والعرض عليه هو بعده سيظل القارئ الصارم املتقيد مببدأ التلقي عن الشيخ 

  .اللغوي 

،أسرار القرآن فهم من اّدعىو  ،2"قال العلماء لكل آية ستون ألف فهم:"ذكر السيوطي قال   

.3الباب كمن ادعى البلوغ إىل صدر البيت قبل أن جياوز  ومل حيكم التفسري الظاهر فهو 

ذاك أن القراءات القرآنية ، ألي دراسة لغوية ق األساسلاملنط، و املدخل احلقيقي سيظل الصوت     

.هي املرآة الصادقة العاكسة للواقع اللغوي الذي كان سائداً يف شبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم

.72-71ص، أصواتو قراءات ، فوزي حسن الشايب: ينظر  1

القرآن لإلمام القاضي أيب بكر الباقالين ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان د ط ،د  إعجاز: يليه كتاب ، و يف علوم القرآن اإلتقان، جالل الدين السيوطي2

  . 1/561ت ج
  .املرجع نفسه :ينظر 3
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 وموقعه يف تاريخ النح، و االحتجاجله أمهية يف و يف شواذ القراءات " احملتسب"جين كتاب  أّلف

تستظهر أمهية تطبيق املنهج التارخيي من و  ،هذه األمهية تبني وقفنا على دراسة بعض احملدثني، العريب

.املقاييسو مني باإلضافة إىل ضرورة الوقوف على تاريخ القراءات ة املتقدّ احّ أجل الوقوف على أداء النّ 

مقاييسها البّد أن يصاحبه أيضًا الوقوف على حركة سري و الوقوف التارخيي على القراءات  إنّ 

القرّاء بعد هؤالء املذكورين، أي مث إنّ : "الذي ذهب إليه ابن اجلزري حني قال وهذا ه، و التشذيذ

كثر بينهم لذلك و  ،...خلفهم أمم بعد أمم و انتشروا و تفرقوا يف البالد و بعد املشهورين كثروا 

الزمين الذي تواىل فهذا التعاقب ، 1"كاد الباطل يلتبس باحلق ، و ع اخلرقساتّ و بط قل الضّ ، و االختالف

 وأ، الدفاعو حىت صارت أركان النحاة إما التوجيه  وى إىل بروز مذاهب حنوية فيما يبدعلى القراء أد

  .اإلنكار و الطعن 

ذلك التصال القراءات و االحتجاج، و عد القرن الذهيب للقراءات القرن الرابع هجري ي نّ إ  

القرنني  هي تاريخ االختيارات، و بكر رضي اهللا عنهما وأبو باألحرف املخالفة اليت أبعدها عثمان 

.2  أودعنا نقول هي مرحلة اإلبداع العريب ،الثالث اهلجرينيو الثاين 

،همث من عاصرو  ،من اإلشارة إىل مواقف النحاة من سابقيه للوقوف على مرحلة ابن جين البدّ 

.الفنّ  هذا أي أعالم القرن الرابع اهلجري وصوالً إىل ابن اجلزري الذي يعّد العمدة يف

1/09ج ، العشرالنشر يف القراءات ، ابن اجلزري: ينظر   1

رحاب عكاوي،أعالم :،وينظر07ص  م،1/1999دار الفكر،دمشق، سورية،طتوجيهها النحوي ،و القراءات الشاذة ، د أمحد الصغريو حمم: ينظر  2

.06-05م،ص1/2002،دار الفكر العريب،بريوت،ط"اخلوارزمي"الفكر العريب
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:اة ـــــــحّ ّـ ف النـــــــــــواقــــــم

من ، و اإلنكارو الطعن  والدفاع أو �ǾȈƳȂƬǳ¦�Ŀ�ƢǷ¤�ǂƯȋ¦�ƢŮ�ÀƢǯ�ǶēƢȀƳȂƫو اة حّ جهود النّ إنّ 

قد تأثر هذا األخري ، و الطربي جعفر  السجستاين، أبوحامت وأب، اة نذكر ابن سالمحّ هؤالء النّ 

 بن أيب طالب مكي، و حاسالنّ  جعفر قسم العطار، ابن خالويه ،أبوابن مو ابن جماهد ، و قدميهتمب

اء رّ يبويه، واألخفش والكسائي والفس، و مث جهود من سبقوا سيبويه،القيسي إىل ابن اجلزري رمحة اهللا 

كان ،و يف القرن الرابع اهلجري و النح إىل أن استقرّ ،1ثعلب ، و املربدو  ،ةبتيقابن ، ابن كيسانوقطرب، و 

بكر  مث أبو ،ابن جماهد، و بن سليمان األخفش ابن السراج اج والطربي، وعليمن أعالمه الزجّ 

نه ألف أل" مشكل إعراب القرآن " مث جهود مكي القيسي يف كتابه  ،اينري، وابن خالويه، الرمّ األنبا

.2هجري  �ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ǲ4قب

ارتأينا أن نركز من  النحوية مفصلة يف هذا املبحث، بلنا ال نستطيع أن حنصر اجلهود إنّ 

قد  ملسنا أن هناك مواقفًا البن و  ،قواعدهو على مفهوم االحتجاج لدى ابن جين  "احملتسب"خالل

مسات  :لونني يه عنده اتسم بوجن التأل ،ختالف ، وأخرى"احملتسب " أي تأليف  التأليف، جين توافق

  .أخرى عامة، و خاصة

  :حوية قف على بعض احملطات النّ اب االحتجاج والتعليل البأس أن نل طرق بوقب  

م ،قرطبة 2010يف كتابيه اخلصائص وسّر صناعة اإلعراب ،طبعة رشيد حليم،أصول النحو عند ابن جّين،،دراسة لسانية :ينظر  1

.18-15للنشر،احملمدية،اجلزائر،ص

.187ص ، توجيهها النحويو قراءات الشاذة ال، د أمحد الصغريو حمم: ينظر   2
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يعتمد يف و كان يكثر التعليق و  منهم، آراء النحاة خاصة الكوفينيباستعان ابن خالويه : ابن خالويه 

 يفي برأي حنو وكان يكت ،لغاتو أ، لغة ، بدليل قوله هذهوال على النح، التخريج على اللغة

﴿:تعاىل مثًال يف قوله،1خاطف     ﴾ 2  ف فعل على حذ) مئة(بنصب

﴿نادرًا ما يورد للقراءة وجهني و  ،)أنبتت(             ﴾3

 مبعىن وز جعل الواجوّ ، و أغىن رسوله، و أي  أغناهم اهللا ،على العطف على اهلاء) رسوله(بنصب 

، تارة أخرى بلغات العرب، و تارة بالشعر، و عامة النحاة على االستعانة تارة باحلديثو  ،4"مع"

﴿:جاء ر  يبالقراءات الشاذة نفسها كقراءة أو      ﴾5،بضم الشني من غواش

 ﴿:قراءة احلسنمثل و        ﴾6،،مثل قراءة ابن و  بضّم الالم من صال

 ﴿:مسعود            ﴾7بن خالويه اأن  من اجلوار، ويبدوبضّم الرّاء

  .ة هذه القراءات سنّ أنّ ا منه مل يتجاسر كثرياً يف التعليق على القراءات إميان

1 187ص ، توجيهها النحويو قراءات الشاذة ال، د أمحد الصغريو حمم: ينظر  

2 .261اآلية ،سورة البقرة 

74اآلية  ،التوبةسورة   3

180ص ، املرجع نفسه :ينظر  4

.41اآلية  ،سورة األعراف  5

6       163 اآلية ،سورة الصافات 

24اآلية ، سورة الرمحن  7
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، تلميذ ابن جماهد أخذ القراءة عنه يعدّ و  :)ه 377:  ت الحسن بن أحمد( ي ـــــــارســـــالف أبــــوعلـــي

رف إىل القراءات السبع يف كتاب مستقل أمساه كتاب نصمث ا، ابن الّسراج، و عن الزجاج والنح ذأخو 

يسه النحوية ياعتقاده أن القراءة سنة إال أنه أخضع القراءة ملقافرغم  ،"احلجة يف علل القراءات السبع"

���Ǫǧ¦Ȃƫ�ȏ�ƢĔȋ�ƘǘŬƢƥ�̈بعضها اآلخر بالضعفو وصف بعضها باللحن ف ¯Ƣǌǳ¦�©¦ ¦ǂǬǳ¦�Ǧ ǏÂÂ

بضم الالم  ﴾ُلدين ﴿ :ين بعض القواعد االحتجاجية من القراءات الشاذة نفسها مثالً ، وكان يبمذهبه

قد ذكر و  قراءة سبعية، لوجه�Â���Ƣđ�ƲƬŹ�ƾǫصحيحة وجعلها ه،و بن جماهدليلى رفضها ا قراءة أيب

.1 "احلجة" ملحوظ يف كتابه و هذا جانب كبري  بعض الباحثني  أنّ 

الصدور ال على حفظ املصاحف و االعتماد يف نقل القرآن على حفظ القلوب  يكون  

قاصر ألن  صّ اإلعراب وحده يف النّ رف ذاك أن تص ،2هذه أشرف خصيصة من اهللا تعاىل، و الكتبو 

ال ينبغي ألي �Ȇǿ�Àȉ¦�Ƣđ�¢ǂǬǻ�Â��̈ǂƫ¦ȂƬǷ�ƨƸȈƸǏ�ƨȈǻ¡ǂǫ�©¦ ¦ǂǫو قراءة األئمة اليت وصلت إلينا 

من قوله ) يعقوب ( ارسي لنصب علي الفو أب فقد احتجّ ،شخص مهما كان أن يوجه إليها أي طعن 

﴿ :تعاىل     ﴾ 3 فيه وجهان و  ،يقرأ بالرفع) يعقوب (، وبقراءة ابن مسعود

  :فيه وجهان و  ،الباء بفتحقد قرأ ، و الثاين مرفوع بالظرف، و ما قبله اخلربو أنه مبتدأ  :أحدمها

. 186ص ، توجيهها النحويو القراءات الشاذة ، د أمحد الصغريو حمم: ينظر   1

.06/ 1ج ،النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري  2

.71 اآلية، سورة هود  3
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 والثاين هو  معطوف على موضع إسحاق، وه:فيه وجهان أحدمها، و أن الفتحة للنصب  

الوجه الثاين و  ،"نا له من وراء إسحاق يعقوبووهب"تقديره و على الكالم  منصوب بفعل حمذوف دلّ 

يف وجهي ، و يعقوبو أي  فبشرناها بإسحاق  ،)إسحاق(معطوف على لفظ  وهو  أن الفتحة للجّر،

.1م قو  ضعيف عند وه، و العاطفة بالظرف وبني الواو العطف فصل بني يعقوب 

قد ذكر ،و ض هلذه التوجهات يتعرّ  "مشكل إعراب القرآن"يف كتابه :)ه391:ت(ي القيسي مكّ 

وإمنا نذكر هذه الوجوه :"بعض الباحثني عبارة حول هذه املؤلف تستحق أن نعيدها ها هنا فقال 

،صّح عن الثقات املشهورين جيوز إال مبا روي و فال ،ال ألن يقرأ به، مقاييسهو رف اإلعراب ليعلم تص

املقاييس القرآنية قد سلبت هذه الشواذ كانت إذا   به يرى أنه  فكأين، 2"وافق خط املصحفو 

إفراد و  الكشف عن وجوهها،و هي جديرة كاملشهورة بالدراسة و  ،باٍق فيها وفإن النح، قرآنيتها

  .املصنفات هلا 

:يـخالصة المواقف النحوية حول شواذ القراءات قبل ابن جنّ 

  : ميكن إمجاهلا يف ثالث أشكال 

أيب ، بن أيب عمر الثقفيعيسى  كجهود ،  اللغويو النحوي على هامش احلديث :  جهود جانبية-1

، املربد، ابن الّسراج، ثعلب ،ابن سالم، قطرب، يونس بن حبيب، سيبويه ،اخلليل، عمر بن العالء

.3اين الرمّ ، الفارسي، السريايف

1 296ص ، القراءات يف مجيع القرآنو ه اإلعراب و وج من إمالء ما مّن به الرمحن، العكربي: ينظر 

31ص ، اإلبانة عن معاين القراءات ه،كتابو ، 1/69مشكل إعراب القرآن ج، مكي القيسي  2

190ص ، توجيهها النحويو القراءات الشاذة ، د أمحد الصغريو حمم: ينظر  3
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كمعاين ني  ،وهي جهود املصنفقراءته و حاة وجوه آيات القرآن تتبع فيها النّ :جهود قرآنية نحوية-2

، الزجاج، الطربي، ستاينيب حامت السجأ، األخفشو  ،كالفرّاءتفسري القرآن ، إعراب القرآن، و القرآن

.الّنحاس 

تبني وجوه بعض ، مكي القيسي، ابن خالويه��ƾǿƢů�ǺƥƢǯ�ƢđƢƸǏ¢�¾Âاح:  جهود شبه مباشرة-3

.1فلم يكن عملهم مكتمالً ،الشواذ 

نها نواة إلنتاج عمل يف هذا اجلهود ،وميكن أن جيعل مميكن حلاظه يف هذه هناك رابط و   

̈�¦ȂȀǌŭ°̈���امليدان  ¦ǂǬǳ¦�°ȂǔƷ�Ľ� ƢǼƦǳ¦�ń¤�» ƾē�ƨǐǳƢƻ�ƨȇȂŴ�®ȂȀƳ�ƨȇ¦ƾƦǳ¦�Ŀ�ƪ ǻƢǯ�Ʈ ȈƷ

صي واملشهورة، وأهم إشارة يف التقهر العزل بني املتواترة ، مث تطورت إىل مستوى القراءات ،فظالشاذةو 

، بل جلأ بعضهم إىل القياس اة على احلديث النبوي الشريف إال نادراً حهؤالء النّ  تعويل هي عدم

.ه،رغم أن القرآن تفسره السّنة بعض الوجو لتفسري

ƢđƢǌǷ�ƪ©� ويبد   ǻƢǯ�ƢĔ¢ ̈�وƾǟƢǬǳ¦�ƾǿ¦Ȃǋ�śƥ�ƨǴǐǳ¦�ƾǬǟ�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ƨȈǬȈǬƷ�©ƢǇƢȈǫ�ƪ ǈȈǳ

اً جير ختجها خرّ ، و فيها راحتضنها، ونظرة ومناخاً توفر لدى ابن جين مث،فكل هذا غدا النحوية الواسعة 

  ."احملتسب"مث انطلق منه يف صياغة قواعد أساسية لالحتجاج للشواذ يف كتابه ،جديداً 

قد انتهى عصره إىل ��ƨǼǇ�ƢĔƘƥ�ǺǷƚȇ�ǽŚǤǯ�Â:مفهوم ابن جين للقراءة:شواذ القراءاتو ابن جني 

أول من حّدد هذه  وابن جماهد هو  ،هي القراءة السبعيةو قراءة جممع عليها ، ضربني من القراءة

191ص ، توجيهها النحويو القراءات الشاذة ، د أمحد الصغريو حمم: ينظر  1
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�Â��¢�ǽŚưƫ�Ƣŭ�ƨȈǸǈƬǳ¦�ǽǀđ�Ƥقراءات شاذةو  ،1القراءات السّبع املتواترة ƴǠȇ�Ń�řƳ�Ǻƥ¦ثارته من أ و

.2أقوى األسباب و ه العربية بأفضل ، وبوجو معاين الرفض لعدم اتصاهلا بالنيب بأوثق األسانيد

:هاــاح عنــــــــاإليضو راءات ـــواذ القــــوه شــــالمحتسب في تبين وج

امه أمإال أنه مع خروجه عنها نازع بالثقة إىل قرائه حمفوف بالروايات من :جّين ابن  يقول  

، رمبا كان فيه ما تلطف صنعتهو نعم ، يف الفصاحة للمجتمع عليه وكثريًا منه مسا ولعله أ، و ورائهو 

رغم هذا فابن جين مل جيز هذه ، و 3ه قدم إعرابه وبترسو متطوه قوى أساسية و تعنف بغريه فصاحته و 

«�¦ǐǷȋ¦�ǲǿ¢�Ŀ�ǞǸƬĐ¦� ¦ǂǬǳحًا خبسلسنا نقول ذلك فو ":القراءات قائالً  ȐǶē ¦ǂǫ�ȄǴǟ�°Ƣ� وأ 

، 4لكن غرضنا منه نرى وجه قوة ما يسمى اآلن شاذاً ، و تسويغًا للعدول عما أقرته الثقات عنهم

شليب يف  البن جين بعدم جواز القراءة بالشاذ إال أن فعلى الرغم من هذه اإلشارة الصرحية 

.5يشري إىل موقف ابن جين التحرري جبواز القراءة بالشاذ  "الفارسيأبوعلي "كتابه

املالذ الوحيد رمبا  و  ،به وجه الشاذ يقوي اغو ين يف هذا التصريح يسعى إلجياد مسابن ج إنّ 

  .أخرى ما يصطلح عليه بقانون التغليب بعبارة  ، أوالقياس عليهو كان يف البحث عن األصل 

1 13ص ، أصواتو قراءات ، فوزي حسن الشايب: ينظر 

199ص ، املرجع السابق: ينظر   2

��ÀÂƚǌǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆالقاهرة ، د ط، ع الفتاح شليب، علي النجدي ناصف، تح، عنها اإليضاحو احملتسب يف تبني وجوه شواذ القراءات : ابن جين  3 ǴĐ¦

1/32م، ج1969اإلسالمية 

33، 1/32،ج املرجع نفسه: ينظر   4

200ص ، توجيهها النحويو القراءات الشاذة ، د أمحد الصغريو حمم: ينظر   5
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:يــــوتالتعليل الصّ و قانون التغليب 

إجراؤه يف ، و جرى به الشائع من وجوه االستعمال وجه خيالف مااألخذ ب التغليب هو  

.1شائع مستعمل واالستعمال جمرى ما ه

 ﴿:ليب قوله تعاىلمن الشواهد على التغ          ﴾2، فقد

 ال إال فإن اإلحاطة للعذابو  �¦ÂǂĐ°̈�" يوم"�ƨǸǴǯ�̈°ÂƢĐ�©Ëǂجُ " حميط " ىل أن كلمة إذهب بعضهم 

، منصوباً " اليوم"ا كان ،ومل" يوم"وصفًا لكلمة " حميط" مبقتضى هذا التصور تكون كلمة، و ليومل

�ǾǴƦǫ�°ÂǂĐ�Ǿƫ°ÂƢĐ�ȏ¤�Å¦°Âǂů� ƢƳ�ƢǷ�Ǧ "حميط"كانت كلمة و  ǏȂǳ¦�¦ǀǿ�À¢�ȄǴǟ�Ǯ ǳ̄�Ë¾®�̈°Âǂů

عذاب يوم (م قوم أنه ُجّر من قبيل اجلوار ألنه يف املعىن زعو ، هذا من قبيل التغليب، و مباشرة

ألن وصف العذاب باإلحاطة يعين مشول  ،للعذابال  الوصف ها هنا باإلحاطة لليوم ، و 3)حميطاً 

كون ذلك اليوم حميطاً ، و اإلحاطة إذن لليوم ال للعذابف ،ليس األمر كذلك، و اخللق العذاب لكل

�ǽǀđ�®ƢȀǌƬǇȏ¦�ƨستيتية مثًال ال يرى بصحّ ، فا4هذا شأن ذلك اليوم ، و يعين أنه حييط بالناس مجيعاً 

�ǾȈǴǟ�ǽŚǣ�Ƥ ǴǤƫ�À¢�ń¤�ǾǠǷ�«ƢƬŴ�ȏ�Äǀǳ¦�ǲǏȋ¦�ȄǴǟ�ƢĔȋ�Ƥ ȈǴǤƬǳ¦�ÀȂǻƢǫ�ȄǴǟ�ƨȇȉ¦5.

ما بعدها و 137ص ، على األصوات النحوي، مسري شريف استيتية: ينظر   1

84اآلية ، سورة هود  2

  6/371ج ، م1/1986ط ، دمشق، ط، دار القلماأمحد اخلرّ :الّدر املصون يف علوم الكتاب املكنون تح ، أمحد بن يوسفالسمني احلليب : ينظر  3

138ص  ، على األصوات النحوي، مسري شريف استيتية: ينظر  4

.املرجع نفسه :ينظر  5
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﴿:أظهر الشواهد هلذا القانون قراءة احلسن من سورة الفاحتة نم      

    ﴾1 حيث أن من العرب ، فالقول باحلمل على اجلوار صحيح، )احلمد ( كسر دال ب

ألن العرب حرصوا على أن يقيموا ألسنتهم مبا يقوم به اإلعراب ، من كان مييل إىل اجلّر على اجلوار

نطرح ها هنا اإلشكال إذا كانت إقامة الكالم بصحيح اإلعراب الذي جرى به اللسان و  ،2الصحيح 

.َما ُوِجد على أصله ال يسأل عن سببه و فلماذا نناقش األصل ؟ ،العريب

ǂǿƢǜǳ¦�ǶǰƷ�Ƥ̈�) احلمد( عدم رفع كلمة  إنّ  ȈǴǤƫ�řǠȇ�¢ƾƬƦǷ�ƢĔȂǰǳ�Ǿǳ�ƢȀǫƢǬƸƬǇ¦�ǞǷ

العريب إىل غري ذلك ألن االختالف يف اإلعراب يرتتب  والعهد بالنحو  الصوتية على احلكم اإلعرايب،

، مما يعين بالضرورة أن يكون التغليب حمكومًا حبدوده اليت جرى به السماع،عليه اختالف يف املعىن

ه بعض القراءات ابن جين باخلصوص حني كان يوجّ غري أنّ رمبا هذا الذي غاب عن بعض النحاة و 

دينا من خالل هذا القانون استقر لكان جيعلها داخل حميطها النحوي العقلي احلاضر، ف  الصحيحة

  :زمان اجتاهان متال

،جتاوزنا الشائع وإن حنن ،الثاين الذي يقل تردده، و ل منهما األغلب الذي جتري به األلسنةاألوّ 

.ألخذ مبا ليس شائعاً ضرورة يقتضيها املوقف فا

02اآلية ، سورة الفاحتة  1

.139ص ، على األصوات النحوي، مسري شريف استيتية: ينظر  
2
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هذا و  ،1" مل ابن جماهد إعراب":لقد اعتمد ابن جين على توجهات ابن جماهد للشواذ فيقول   

يعين أن كتاب ابن جماهد يّعد مصدرًا أساسيًا هذا إىل جانب رغبة ابن جين يف تتمة كتاب شيخه 

مث صناعة كتاب مماثل يف الشواذ خاصة بعد ما  ،"احلجة يف علل القراءات الّسبع" أستاذه الفارسي و 

ودفاع ابن جماهد والنحاس مشروع  ،2حاسالنّ و رأى كثرة الطعن على وجوه الشواذ من لدن ابن جماهد 

  .حبق الدين والعقيدة ألن الشاذ غري جممع عليه

كذا التعليل و  والنحو الصرف و املعرفية يف اللغة و براعة ابن جين العلمية  ينّم عن" احملتسب" إن  

، وما أكثر ما مشكلهو التشاغل بعلمه وبسط القول على غامضه و وجب التوجه إليه  "ألنّه،التحليلو 

أذهبه يف طريق الصنعة الصرحية السيما إذا كان مشوبًا باأللفاظ السمحة و  ،ن اهللاخيرج فيه بإذ

.3السرحية

¤�ƢȀȈǴǟ�ǞǸĐ¦�̈ ¦ǂǬǳ¦�À:كان إمجاع الفقهاء بعدم جواز القراءة بالشاذ بدليل من قالإذا    يقــــــــلـــــتع

صحته و هي الصحيحة املستوفية ألركان الّصحة الثالثة يكّفر من جحده ألنه مقطوع على مغيبه ،و 

حية واأللفاظ السمحة ة الصر غل به واجبًا ؟، ومىت كانت الصنعالتشاجّين ، فلماذا جعل ابن 4صدقهو 

ابن اجلزري يرى أن األثبت  يف األثر  وا ه،فهوغًا شرعيًا لتمرير ترخيص قبول الشاذ السرحية مس

ه أيضاً ، وهذا الذي أثبت5إن كان األقيسو األفصح و الرواية مقدم على األفشى و األصح يف النقل و 

1/204ج، عنها اإليضاحو يف تبني وجوه شواذ القراءات  احملتسب ،ابن جين: ينظر 1

ما بعدها و  204ص ، توجيهها النحويو القراءات الشاذة ، د أمحد الصغريو حمم: ينظر  2

3 1/34ج ،احملتسب، ابن جين: ينظر  

11ص ، أصواتو قراءات ، فوزي حسن الشايب: ينظر  4

.11-1/10ج،النشر يف القراءات العشر ، ابن اجلزري: ينظر   5
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 ما دودقد أوردنا ذلك من خالل إشكالية ارتباط التغليب احملكوم حب، و 1الدرس الصويت احلديث 

ƸǼǳ¦�¼ƢǬƸƬǇ¦�Ƕǣ°�̧ƢǸǈǳ¦�Ƣđ�ÃǂƳحيح عليه بإقامة الكالم الصّ  و.  

لن يكون العقل املشوب ، و فهذا توجيه من ابن جين يعارضه النقل الذي مرجعيته الوحي  

ألن القرآن الكرمي غري الحق  ،صورحي اإلهلي املنزه عن كل تقصري وقبالقصور مقياسًا على الو 

  .املعجزة اخلالدةاملعجز و  من الطبائع فهوباملعروف 

سورة الفاحتة ببدأ يف توجيه القراءات الشاذة مبتدئًا ،و ذكر مصادره اليت اعتمد عليها :منهج الكتاب

، أيب رجاء، و قراءة احلسن، مثال ذلك، قلة وكانوا أ راً اس، وكان يذكر أمساء القراء كثخمتتماً بسورة الن

.2اين ، واألعمش واهلمذاهللا بن يزيد عبد، و يعقوبو سالم و قتادة و 

هذه قراءة متفق على ، و الرواية رواية، و فالقراءة قراءة، جتدر اإلشارة إىل تدقيق عباراته القرآنيةو   

.3تلك خمتلف فيها ، و نسبتها إىل فالن

تسويغ و لغتها  وصرفها أ ويراد باالحتجاج الكشف عن وجه القراءة يف حنوها أ:ـتجاجاالحــــــوم ـــــهـــمف

إثبات  وال يراد به توثيق القراءة أ، و لغات، و شعرو خرى من قرآن ختيار، وذلك بأساليب اللغة األاال

ما دامت القراءة سنة متبعة ثابتة صحيحة ، و 4ومقرر يف أصول النح وصحة قاعدة حنوية فيها ،كما ه

،االختيارالدفاع عنه نوعًا من الرتجيح الذي حييل إىل و فسيظل الكشف عن وجهها  ،يف عربيتها

.139ص ، علم األصوات النحوي، استيتيةمسري شريف : ينظر   1

1/227ج، احملتسب، ابن جين: ينظر  2

. املرجع نفسه :ينظر  3

4 .وما بعدها206وتوجيهها النحوي،ص نقال عن حممود أمحد الصغري، القراءات الشاّذة 06، صويف أصول النح، السعيد األفغاين: ينظر 
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فها ، بني املعنيني ما شتان،و 1ليس اإلثبات، و هي الكشف عن الوجوه النحوية من ذلك فتبيت الغاية

śƫǂƫ¦ȂƬǷ�śƫ ¦ǂǫ�śƥ�ƶȈƳŗǳ¦�ǞȈǘƬǈǻ�ȏ�² ƢȈǬŭ¦�¦ǀđ�ƢǼǻȋ�ǚǨƸƬǳ¦�Ƥ Ÿ�ƢǼǿ�  أخرى و بل بني متواترة

�ǲǬǼǳ¦�Ƥ ولو  ،شاذة ǈŞ�ÅƢǨǴǇ�ƨǷȂǈŰ�ƨǳƘǈǷ�ƢĔ¢ إن كان الوجه النحوي يؤيده و مهور، إمجاع اجلو

.السماع  والقياس أ

حاة لكنه متيز بإضافات بيئية غريه من النّ ابن جين ككان : قواعد االحتجاج للشواذ عند ابن جني

قرأته " النواحي الشكلية خاصة فيما رواه عن شيخه أيب علي بعبارتني إما و زمانية متثلت يف القياس و 

، "عندنا قيساأل وهذا ه"والعبارة الثانية اليت تكررت كثرياً عنده و  ،2" عليو قال أب"وأ" على أيب علي 

عقب اخلليل كثرياً ، وأظنه يت3باإلضافة إىل هذا أيضًا اعتال قه باآلثار الثقافية اليت نضجت يف عهده 

ذاكرت بكتاب العني يومًا شيخنا أبا علي : الفارسي يقول  أيب عليفيحكي عن أستاذه  ،يؤاخذهو 

كما اعتمد ابن جين أيضًا على ،4ريف الفاسد ملا فيه من القول املرذول والتص ومل يرضه، نهفأعرض ع

�Ƣđ�ƾǬƬǠȇ�ȏ�Ŗǳ¦�Ǻǟ�ÅȐǔǧ�̈ƢƸǼǳ¦�Ƥ، و بعض األحاديث النبوية الشريفة ǿ¦ǀǷ�ǒ Ǡƥ أنه  وفيما يبد،و

القراءات و القراءات املشهورة ،و اعتمد أيضًا على قراءة حفص ل ملا أسلفنا من الذكر ،و لييقصد اخل

  .أقواهلم و لغات العرب ، و األمثالو الشعر ، و الشاذة نفسها

207ص ، توجيهها النحويو القراءات الشاذة ، د أمحد الصغريو حمم: ينظر   1

1/195ج ،سر صناعة اإلعراب، ابن جين  2

.املرجع السابق : ينظر  3

2/220ج ،سر صناعة اإلعراب، جين ابن  4
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آخر يسلك طريق الرواية و  ،فريق يسلك طريق القياس، ون للقراءة إىل قسمنيلقد انقسم احملتجّ 

زعيم هذا التيار الذي يرى بضرورة أن القراءة الصحيحة  وعلي الفارسي شيخ ابن جين ه وب، وأاألثرو 

موافقًا لرسم  وكان مرويًا أ ولو مل يوافق هذه املقاييس  خطأوا ماو  ،ملقاييس العربيةهي اليت ختضع 

.1املصحف 

سندها  حّ ا حتققت فيها شروط ثالثة، أن يصمدرسة فجعل القراءة صحيحة إذ صاحب:والفريق الثاين

أن توافق أحد املصاحف ، و بوجه ولو أن توافق القراءة العربية ، و سلمو عن الرسول صلى اهللا عليه 

:2أقسام ثالثةعلى هذا ينتج من قراءة القرآن ،و احتماالً  ولو العثمانية 

.الذي توفرت فيه الشروط الثالثة، وهي الصحيحة  قسم يقرأ به اليوم وهو.1

.نقل عن اآلحاد،وصّح وجهه يف العربية وخالف لفظه خط املصحف ،وهذه القراءة الشاذة .2

وال وجه له يف العربية فهذا ال يقبل وإن وافق خط املصحف، وهذا غري ثقة  نقله ثقة أو.3

يسمى املردود، وابن جين قد انربى لتعليل بعض األوجه واالختيارات يف باب القراءة الشاذة، 

.3ومل يتشاغل بالقراءة املردودة، فهذا وجه قد  تعّرى من الصنعة ليس به إال ما يتناوله الظاهر

الفارسي يف إتباع القياس يف اللغة  أن ابن جين جياري أستاذه أبا علي إىلأن أشرنا و لقد سبق   

ال ،و عنده  لف ما أخذ به فيتبع املسموع ويقفخياو نراه يف بعض األحيان خيالفه ،و التوسع فيهو  والنحو 

  : املتواترة من القراءات مما حتجج به ابن جين،و العقل إال فيما يثبت لقراءة املروية  وحيّكم القياس أ

1 154ص ، ابن جين  عبقري اللغويني، عبد الغفار حامد حممد هالل:ينظر 

11- 1/9ج، النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري 2

1/33احملتسب ،ج، ابن جين: ينظر  3
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له وجه من العربية نلمح ابن جين يدافع عن القراءة ليوجد و ند صحيحًا ما دام السّ :قراءة حفص

 رمبا كان فيه ما تلطفو نعم ، يف الفصاحة للمجتمع عليه وكثري منه مسا وأ ولعله:يقول ، هذا الوجه

بكثري منه من لذلك قرأ ، به قدم إعرابهو ترس، و طوه قوى أسبابهصنعته، وتعنف بغريه فصاحته ومت

، وذيه كأيب احلسن أمحد بن حممد بن شّنبكنه عليه وراده إل ماو  ،جاذب ابن جماهد عنان القول فيه

فكأين به يعقد مقارنة بني ما أورده ابن جماهد حول  ،1أيب بكر بن حممد بن احلسن ابن مقسمو 

إىل النيب  امنسوبو  مست العربية صحيحامن  بدليل أنه أخذ وجها�Ƕē ¦ǂǫ�©ǀǋ�ǺǷ�śƥو السبعة 

موافقة وجه صحيح يف العربية وجب و فإذا اجتمع للقراءة صحة الرواية  :فيقول ،سلمو صلى اهللا عليه 

،وتتابع من يتبع يف يعرتف بعدم جواز القراءة به مع كونه مقبول خمافة االنتشار فيه  وه، و 2به األخذ

.3دراية و ائز رواية القراءة كل ج

ت ال العقل إال فيما يثبّ و م القياس ال حيكّ ، و أستاذه زعيم القياسيني حىتكان أحيانًا خيالف و    

فيقول يف قوله تعاىل عن قراءة :نضرب لذلك مثاًال ،و كان التخريج ضعيفاً  ول، و يوثقهاو القراءة املروية 

﴿:احلسن      ﴾4 أصله و رأيت ، ظاهر هذه القراءة مردود ألنه سأفعلكم

وهذا ال :قالوا  ،)سأريكم(اء حركتها على الرّاء فصارت مث خففت اهلمزة حبذفها وإلق" كم سأرئي"

مث أشبع ضمة اهلمزة فأنشأ  )سأريكم ( أن يكون أراد  وه، و مث يقول إال أن له وجهاً ما،...وجه له 

31ـ 1/30ج ،احملتسب، ابن جين  1

1/33ج، املرجع نفسه 2

3 .املرجع نفسه ينظر  

145اآلية  ،سورة األعراف  4
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 فإذا جاز: ذلك بقوله ، مث يأخذ بالتدليل هلذا من كالم العرب معقباً )سأوريكم(عنها واوًا فصارت 

قوة و  ،عربيتهو  ،علمهو  ،ًا على فصاحتهشيئ ل لقراءة احلسن ساغ أيضًا أن نتأوّ نظمًا و حنوه نثرًا و  هذا

.1إعرابه

وية املطابقة قد ملس فيها الوجوه النحو  ،راءة حفص كثريًا يف ختريج الشواذعلى قأ كتّ لقد ا  

﴿ : بقراءة قتادةلوجوه الشواذ أوالقريبة منها استشهاده        ﴾2  بقوله تعاىل:﴿

            ﴾3، حيث عمل املصدر فيها عمل فعله فنصب

قراءة لذي يذهب إليه ،من ذلك استشهاده بدل بقراءة حفص للمعىن ا، وكان يست4مفعوال فيه 

﴿:األعمش        ﴾5، يُقال :"مث قال ،)ال (ة زياد فقد ذهب إىل

﴿:أَْقَسَط إذا َعَدلَ ، و َقَسَط إذا جار            ﴾6 كان يلجأ ، و

﴿:فقد ذهب يف قراءة ابن يعمر، قوةو اإلحاطة جبوانب توجيهية أكثر متاسكًا و لالحتجاج    

        ﴾7 ه) ُدبـُرُ (و) لُ قـُبُ (أن  إىل��ƢǸĔ¢Â��ÀƢƬȇƢǣ�ƢǼ

1/158عبقري اللغويني،  جابن جّين ، عبد الغفار حامد حممد هالل: ينظر  1

.33اآلية ، سورة سبأ  2

.15-14سورة البلد، اآليتان  3

.194-2/193احملتسب ،ج، ابن جين: ينظر  4

.03سورة النساء اآلية   5

.15اآلية ، سورة اجلن  6

.27-26اآليتان ، سورة يوسف  7
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﴿:كقوله تعاىل         ﴾1 ، يكونان " دبر"و"قبل"وكد البناء أن و "مث قال

﴿:هلذا بقراءة  احتجّ ظرفني مث            ﴾2 نصبه على  مثّ )أْدبَارَ (، قرأها

.3مجع دبر وهو الظرف 

﴿:بري ألحكام، فقد خرّج قراءة سعيد بن جكان أيضًا حيرر بعض او     

       ﴾4  مشكلة  اعرتضهعمل ليس ف) إنّ (على إعمال ) عباداً (بنصب

حيث األوىل تنفي أن يكون املعبودون  ،املشهورةو عدم التناقض بني معنيي القراءتني الشاذة و  ،التوفيق

خملوقون كما أنتم أيها العباد  م¢Ĕ ل يف القراءة املشهورة على تقديرفنراه يتأوّ ، الثانية تثبت ذلكو  ،بشراً 

 :مث استشهد هلذا املعىن بقوله تعاىل  ،5فسماهم عبادًا على تشبيههم يف خلقهم بالناس ، خملوقون

﴿      ﴾6، بقولهو: ﴿     ﴾7،  من مواطن و

﴿ :ألسواريامواطن استشهاده أيضًا لقراءة عمر بن فائد            

1  04اآلية ، سورة الروم 

)إْدبَارَ (49اآلية ، سورة الطور  2

.1/338،جاحملتسب  ابن جّين، 3

4 ﴾ِ◌نَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد إ ﴿ 194سورة األعراف، اآلية 

.1/270احملتسب، ج، ابن جين  5

.06سورة الرمحن، اآلية  6

.44سورة اإلسراء، اآلية  7
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  ﴾1  لقراءة قتادة، و 2دون لفظه ) َمنْ (على معىن ) تأت(محل فيها تأنيث فعل و ) تأت(قرأها: 

﴿    ﴾3   ( ملضاف إليه احملذوف بعد على معىن ا) داخرين ( فيها محل و ) أتاه(قرأها

 ﴿:كما استشهد لقراءة احلسن ،4) أتاه( على فاعل ال ) كل (       ﴾5 ،

حذفت و اليت حذفت منها النون لإلضافة ) صالُ ( نقل رأي قطرب الذي محل و ) صال ُ (قرأها 

 ﴿:قياسًا إىل قوله تعاىل6)من(اجلمع الذي حتتمله اللتقاء الساكنني على معىن و الوا  

       ﴾7.

ورمبا هذه املساواة  ،الشاذة مصدراً له يف االحتجاجو ل املشهورة جع:  خرىالقراءات القرآنية األ- 2

إذا "ثعلب يقول و هفها ، النظائرو ني األشباه مؤاخاة ب عقدجمّرد ¦�ǾȈǴǟ�ǞǸĐو اة بني الشاذ واملؤاخ

فإذا خرجت إىل كالم الناس فضلت  ،اختلف اإلعرابان يف القراءات مل أفضل إعرابًا على إعراب

ني،يالتبو رد التوضيح Đبل  ،فليس الغاية منه التوثيق للقراءة ،التزاماً  بقواعد االحتجاج، و 8" األقوى

فقد ترك ما  ،عن السبعة املشهورين يقبل بكل ما روينرى ابن جماهد يف مقياسه التارخيي مل  حيث

) .يأت( ،اآلية 30سورة األحزاب   1

2/179احملتسب، جابن جّين،  2

)ـــــ اتوه( ) أتوه( 87اآلية ، لمسورة الن  3

.2/145احملتسب، جابن جّين،  4

"صالِ "،163سورة الصافات، اآلية  5

210ص ، توجيهها النحويو القراءات الشاذة ، د أمحد الصغريو حمم: طالع  6

42اآلية ، يونس سورة   7

.207ص ، املرجع نفسه  8
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حرفاً شاذاً فيقرأ به من احلروف اليت لنفسه إال أن يستحسن رجل :فقال ،نقل عنهم من روايات شاذة

.1" فذلك غري داخل يف قراءة العوام  ،رويت عن بعض األوائل

راءات األربع فنحن مهما قيل يف هذه القو :"من األصواتيني احملدثني يقول وهو  ،استيتية وها هوأيضا   

بل لقد استفاض القول جبوازه ، استقامته  يف نظريو هذا أمر ال جدال يف صحته ، و إمنا ندرسها صوتياً 

.2" عند عدد كبري من العلماء 

ذ اختّ و استعان ببعض القراءات املشهورة يف الكشف عن بعض وجوه الشواذ  :القراءات المشهورة 

من ذلك استدالله بقراءة ، غريمها من األساليبو أقوال العلماء و مة على الشعر منها حجة بالطبع مقدَّ 

 ﴿: محزة لتخريج قراءة احلسن يف قوله تعاىل   ﴾3،قد رأى أنّ و  ، بكسر ياء عصاي

﴿:له بقراءة محزة احتجّ لكنه و  ،اء ضعيفكسر هذه الي  أنّ    ﴾4

﴿:يف قوله تعاىلو  ،)مبصرِخيِّ (قرأها      ﴾5  من قراءة حيي )فريى(قرأها ،

دلّ : "قال و  ،بقراءة العامة مث استدلّ ، ى رائيهمريَ أي فِ ، مضمر دّلت عليه احلال "يرى"يرى أن فاعل 

م مرض يسارعون يف đȂǴǫيف  ناحلال الذير ى أنت يا حممد أويا حاضرت أي ف، عليه أيضًا قراءة العامة

62ص ، توجيهها النحويو القراءات الشاذة ، د أمحد الصغريو حمم 1

10ص ، األصوات اللغويةو بني العربية  القراءات القرآنية، مسري شريف استيتية  2

3 ﴾عصايَ ﴿ 18اآلية ، سورة طه 

﴾مبصرِخيِّ ﴿ 22اآلية ، سورة إبراهيم  4

﴾فرتى ﴿ 52اآلية ، سورة املائدة  5
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دليل على  و ة أاذّ ة للقراءة الشّ  أن القراءة املشهورة حجّ ، حيث يرى ابن جّين 1"نصرهم و والء املشركني 

كأنه بذلك يؤكد أن القراءات الشاذة ال تقل شأنًا عن القراءات املشهورة اليت، و كثري من معانيها

﴿:عّلل هلا كثرية نذكر منها قول اهللا تعاىلالشواهد اليت و  ،فضها ابن جماهدر   

 ﴾2 فتكون التاء من ، إّما أن تكون اهلاء مسكنة البّتة:من أحد أمرين وفإن هذا ال خيل :يقول "

 وإليها أإما أن تكون الدال مشددة فتكون اهلاء مفتوحة حبركة التاء املنقولة ، و خمتلسة احلركة" يهتدي 

�ƢĔȂǰǈǳ�̈°ȂǈǰǷ�Â� 4مثلو  ،3احلكم يقول فيهما واحد  )خيّصمون( كذلكو سكون الدال األوىل

،﴿      ﴾5و،﴿    ﴾6، أن تكون النون األوىل  اال يرى بدّ و فه

، يقول، و احلاء قبلها ساكنة فخطأو َفأما أن تكون ساكنة ، هي بزنة املتحركة، و خمتلسة الضمة ختفيفاً 

أن األمة ال  معلومو  ،7صور عن إدراك حقيقة األمرمنهم وق إن هذا وحنوه مدغم سهو:قول القراء و 

  .والناظر بنور ال يسهو ، جتتمع على ضاللة

األعمش و  قراءة حيي بن وثاب يفد من موقف التغليط على القراء نرى أبا حيان يقول يغري بع 

اء من وهم القرّ  هذا لعل:اء رّ الطاعنون يف هذه القراءة ،قال الف كثر:بكسر الباء ) مبصرخيِّ ( محزة و 

1/213احملتسب ،ج، ابن جين 1

35اآلية ، سورة يونس  2

1/71سر صناعة اإلعراب ،ج،ابن جين: ينظر   3

4 .185 اآلية، سورة البقرة 

09اآلية ، سورة احلجر  5

43اآلية ، سورة ق  6

1/71سر صناعة اإلعراب ،ج،ابن جين: ينظر  7
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اء خافضة للحرف كّله، والي)مبصرخيّ ( اء يف سلم من الوهم، ولعله ظّن أن اليمنهم من  ه قلّ نّ إف

قال ، و الياء تكسر ملا بعدهاظّنوا أن و نراهم غلطوا  :عبيدةو قال أب، و للمتكلم خارجة من ذلك

قال الزجاج هذه القراءة عند مجيع ، و ال من النحوينيو األخفش ما مسعت هذا من أحد العرب 

ال جيوز أن و صار هذا إمجاعًا  :اسقال النحّ ، و ال وجه هلا إال وجه ضعيفو النحويني رديئة مرذولة 

  :استشهدوا هلا بيت لقائل جمهولو هي ضعيفة :أيضا قال الزخمشري، و 1حيمل كتاب اهللا على الشذوذ 

2َما أَْنت بِالمرِضيِّ :قَاَلْت لـَــــُه "َهلْ َلِك يَا تاَفيِّ :قَاَل َلَها 

قبلها ياء و كأنه قّدر ياء اإلضافة ساكنة و " يِّ ـــتافِ " دة بالكسر يف والشاهد فيه جميء الياء املشد 

كون نه غري صحيح ألّن ياء اإلضافة ال تلك، و التقاء الساكننيساكنة فحركها بالكسر ملا عليه أصل 

اء األول جمرى جرت الي: وقبلها ياء ؟، فإن قلت فما باهلا" عصايَ "وإال مفتوحة قبلها ألف يف حن

�ǂǈǰǳƢƥ�ƪ ǯǂŢ�ǺǯƢǇ�ƶȈƸǏ�» ǂƷ�ƾǠƥ�ƨǼǯƢǇ�ƪ ǠǫÂ� Ƣȇ�ƢĔƘǰǧ�¿Ƣǣ®ȍ¦�ǲƳȋ�ƶȈƸǐǳ¦�» ǂū¦

ذهب إليه النحاة ما  أما ،لتواتر أمام القياس ذا تضعيف ل،وه3على األصل قلت هذا قياس حسن 

ال ينبغي أن يـُْلتَفت إليه ألنه من غري و فإنه ال جيوز  :رّدًا على هذا الطعن، حيان األندلسيو فيقول أب

ƢËĔ¤�ƢȀȈǧ�¾ƢǬȇ�À¢�ǪƟȐǳ¦ ذكر أن هذه اللغة كما ينصُّ ، و قّل استعماهلارديئة، ولكن قبيحة أو خطأ أو

اسطي الو ا أن حول األحرف السبعة واالختالف فيهووجدت يف األقوال  ،4عليه قطرب لغة بين يربوع 

��²الدراساتو للبحوث  مؤتة، الطعن يف القراءات القرآنية، و  األندلسيحيان و أب :اهلروط يعل 1 ®Ƣǈǳ¦�ƾǴĐ¦109م، ص 1991، العدد األول��
، يمز ر وار اهللا حممود بن عمر الزخمشري اخلالقاسم جاو أب: ينظر ،ة به يفيه حياول استهواءها فتدفعه فيه غري راضو يروي بصورة أخرى ، و بيت جمهولال 2

.  2/393ج، م1/2010ط ، مكتبة مصر، عيون األقاويل يف وجوه التأويلو حقائق التنزيل   شاف  عن كلا

3  2/393ج، افشّ لكا، الزخمشري: ينظر 

ما بعدها و 109ص ، الطعن يف القراءات القرآنيةو حيان األندلسي و أب، اهلروطعلي : ينظر   4
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 هيو من أربعني لغة عربية ات العشر ذكر أن يف القرآن ما يربو اسطي يف كتابه الذي وضعه يف القراءالو 

، أزُدشنوءة، و اليمنو  ،رُجْرهم، يالنقيس ع، و منري، و أشعر، و اخلزرجو م قريش، وهذيل، وكنانة، وخثع

ان، سّ وت، وسدوس، والعمالقة وأمنار، وغحضر م، و سعد العشرية، و خلمو مدين ، و محريو متيم و كندة و 

صعة، وأْوس، صع ، وثعلب، وطيء، وعمار بنحنيفةو بن، و ُعَمان، و سبأ، و طفانوَمْدِحج، وخزامة، وغ

بين يربوع بطنًا من بطون ،ولعلّ 1اليمامة و الّنمر ، و هوازن، و عذره،وبَليٌّ، و ُجذام وُمزينة، وثقيف، و 

مث إذا كانت القراءة سنة فال ينبغي أن حتمل على ما لغتها مقبولة غري مرذولة،  إحدى هذه القبائل

.قراءة القرّاء ر يفذلك األث جتوزه العربية حىت ينضم إىل

من  وختل لك من القياس أن الياء ليست، ووجه ذبكسر الياء) مبصرِخيِّ ( بالعودة إىل الشاهد  

يف أكرب منك :"كالكاف يف ، و اجلّر كاهلاء فيهماو فالياء يف النصب ، جرّ و أن تكون يف موضع نصب أ

حلق الكاف أيضًا الزيادة ، و "وضربـَهُ "، و"هذا َهلُو:"فكما أن اهلاء قد حلقتها الزيادة يف ، "هذلكو "،"

كذلك أحلقوا الياء الزّيّادة   مها أختا الياء، و فيما حكاه سيبويه، يهِ كِ أعطيتُ و أعطيتَكاُه : يف قول من قال 

احلسن  وزعم أب، و كما حذفت الزيادة من اهلاء،  الزائدة على الياءمثّ حذفت الياء فيــــِّي:من املّد،فقالوا

�ƨǤǳ�ƢĔ¢ الالحقة كذلك حذفت الياء ،  أعطيتِكهِ ، و أعطيتكه: فقالوا ، كما حذفت الزيادة من الكافو

أقّرت الكسرة اليت كانت تلي الياء احملذوفة فبقيت الياء على ما كانت ، و للياء كما حذفت أختيها

156-1/155مناهل العرفان يف علوم القرآن، ج، عبد العظيم الزرقاين  1
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غة وإن كان غريها أفشى فإذا كانت هذه الكسرة يف الياء على هذه الل: مث يقول ، 1عليه من الكسرة 

لك حلن الستفاضة ذلك يف إن القراءة بذ: مل جيز لقائل أن يقول ، ده من القياس ما ذكرنامنها وعض

.2ما كان ذلك ليكون حلناً ، و القياسو السماع 

 ءفالياء األوىل يا ،"مصرخ"مجع  وه،و اجلمهور على فتح الياء :) مبصرخيِّ ( يقول العكربي يف  

 وهو يقرأ بكسرها ، و الياءات بعد كسرتنيو فتحت لئال جيتمع الكسر ، و الثانية ضمري املتكلم، و اجلمع

لَُغية يقول ¦�Â��Ƣđ�®¦°¢�ƢĔ¢�ňƢưǳالكسر على األصل: فيه وجهان أحدمها ، و نا من الثقلضعيف ملا ذكر 

�ÈǷÉ°Â�ŕǧ�ƢđƢƥ°¢ ِّورمبا كان للمتواتر باطن خفي علينا ،3ه فتتبع الكسرة الياء إشباعاً ي.  

الذي  وهو  ،القراءة بالقياس املطلقعت نمن مث امتو :يقول ابن اجلزري:لقــطــــــــــــياس المـــــالقو راءة ـــــــــالق

ن اإلمام ابن اجلزري مّ قد ض، و ال ركن وثيق يف األداء يعتمد عليهو  ،ليس له أصل يف القراءة يرجع إليه

زعم أّن كل من صّح ابغًا نبغ يف عصرنا فمن أن ن" البيان "قول اإلمام أيب طاهر بن أيب هاشم كتابه

دع بدعة تب،فاغريها و عنده وجه يف العربية حبرف من القرآن يوافق املصحف فقراءته جائزة يف الصالة 

  .أوقف و أدب و جملس ببغداد ، فعقد له �ǲȈƦǈǳ¦�ƾǐǫ�Ǻǟ�Ƣđ�ǲ4لّ ض

ا ثبت فيه النقل، فمما األصل م آخر يبّني فيه أن ال قياس مطلق إذقول عضد هذا القول بيو  

عروة و  ،عن ابن املكندرو  ،زيد بن ثابت رضي اهللا عنهما من الصحابةو  ،عن عمر بن اخلطاب روي

داوي، دار الكتاب كامل مصطفى اهلن،  عّلق عليهو وضع حواشيه ، احلجة للقراء السبعة، علي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسيو أب:ينظر 1

.3/17ج ،م1/2001، لبنان ،طبريوتالعلمية، 

3/17ج، احلجة للقراء السبعة، علي الفارسيو أب  2

320ص، القراءات يف مجيع القرآنو إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب ، العكربيالبقاء عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا و أب  3

1/17النثر يف القراءات العشر ج، ابن اجلزري: ينظر   4
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القراءة سنة يأخذها اآلخر عن : ȂǳƢǫ�ǶĔ¢�śǠƥƢƬǳ¦�ǺǷ�œǠǌǳ¦�ǂǷƢǟ¦�و  ،عمر بن عبد العزيزو  ،بن الزبري

لوال أنه ليس : ل يقو و أيب عمر و لذلك كان كثري من أئمة القراءة كنافع ، و األول فاقرؤوا كما علمتموه

يف عدم التوجه ديدن القرّاء فهذا ، 1حرف كذا كذاو  ،يل أن أقرأ إال مبا قرأت لقرأت حرف كذا كذا

ويذكر مّكي القيسي أنّه بسبب هذا زّل ، أوفشا به الّسماع،إن أجازه القياسو أثبته النقل حىت  مافي

ال بأس أن و  ،على الوجه األقوىماله وجه ضعيف و  ،ما ال يروىقوم ،وأطلقوا قياس ما روي على 

  .نطعم احلديث ببعض الشواهد 

قال و  ،علق عليه صاحب الكشاف بالضعفو بكسر الياء ) مبصرِخيِّ ( الشاهد  القد مّر بن

حبسبه أن ياء اإلضافة  التقدير ها هناو عصاي  :ألن ياء اإلضافة ال تكون إال مفتوحة قبلها ألف حنو

لكننا جند أحيانًا توايل ، 2ملا عليه أصل التقاء الساكنني و بالكسر  ها ياء ساكنة فحركتساكنة وقبل

 يذكر شواهد 3أثرها يف علوم العربية و صاحب القراءات و فها ه ،الساكنني ال حيرك دائمًا بالكسر

ن، ، ت، ل" روف احليكون أول الساكنني أحد حيث  ،الكسر ختلصًا من التقاء الساكننيو للضم 

  :التنوين و " و، د

1/17ج، النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري: ينظر  1

.2/395ج، الكشاف، الزخمشري:ينظر   2

1/136أثرها يف علوم العربية ،جو القراءات ، حممد سامل حميسن: ينظر   3
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  حركته أثناء القراءةموطن التقاء الساكنين  الشاهدالحرف

﴿الالم     ﴾1الضمّ /الكسر قْل   ــــــــــــــــــــــــــــ ْادعو

التاء    ﴾2الضمّ /الكسرقالْت ـــــــــــــــــــــــــــــــ ْاخرج

﴿النون  ﴾3الضمّ و /الكسر اْن ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْغدو

﴿الواو    ﴾4الضمّ /الكسر ــــــــــــــــــــــــــــــ ْادعووأ

﴿الدال        ﴾5 الضمّ /الكسر ــــــــــــــــــــــــــــ استهزئلقْد

التنوين        ﴾6 الضمّ /الكسر خبيثٍة ــــــــــــــــــــــــ اجتثت

رغبة يف  7بالضم على اختالف القراء العشرة و قرئت هذه الشواهد بالكسر  :دولــــمع مكونات الج

:التخلص من التقاء الساكنني فقد 

  .ة بالكسر يف احلروف الست   محزة  و قرأ عاصم  - 

مها و ضم يف حرفني و ) التنوين و د ، ن، ت( بالكسر يف أربعة أحرف    " وعمر و أب"قرأ - 

  ."قل " الم و الواو، 

.195، اآلية األعرافسورة   1

.31اآلية ، يوسفسورة   2

.22، اآلية القلمسورة   3

.110اآلية ، اإلسراءسورة   4

.10اآلية ، األنعامسورة   5

..26سورة إبراهيم،اآلية
6

138- 1/137أثرها يف علوم العربية جو القراءات ، حممد سامل حميسن: ينظر  7
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، ÂǂĐ¦1°�و الضم يف التنوين و عنه الكسر  بالكسر من احلروف الستة، وروي     "قنبل " قرأ - 

هذا إن دّل على شيء فإمنا يدل أن ال ،و 2رؤوا بالضم يف ذلك كّله قذكر ابن اجلزري أن باقي القراء و 

ما و  ،األقيسو إن مل يكن األفشى و بل العربة باألثبت يف النقل  خالف، ما وافق أوقياس مطلق في

من باب أّن ابن جين  السهو أوالوهم أواجلمهور مل يكن ليدخل يف باب الغلط و أمجع عليه القراء أ

  .دليل على كثري من معانيها ، و القراءة املشهورة حجة للقراءة الشاذة عدّ ي

 شاهده"تعمل عبارة يس الذييربط بني القراءتني مبعىن التنزيل على غرار ابن جماهد  كان أيضاو  

يلي إىل العنصر  ري احلديث فيما، ونص3 " قراءة الكافةو قراءة اجلماعة أو يف املعىن القراءة الظاهرة أ

  :الثاين من عناصر االحتجاج 

.1/138،جأثرها يف علوم العربيةو القراءات ، حممد سامل حميسن  1

ما بعدها  و 2/225ج ،النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري: ينظر  2

212ص، توجيهها النحويو القراءات الشاذة ، د أمحد الصغريو حمم: ينظر  3
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  :ة اذّ ــــــــــــــــــــــــراءات الشّ ــــــــــــــــــــــالق-ثانيا

الثانية و  ،إمنا كان يقويها من وجهتني واحدة لغويةو  ،فها تارة أخرىيضعّ و كان يقويها أحيانًا 

 ة يفقو ال ، وتسفر عن مواطنف الضعيفضع فهي أن تظهراملفاضلة  ودوجل كان من أمهية  إنو  ،حنوية

  .القوي

أنه ال ينوي فسحًا فيما اجتمع عليه " احملتسب"على الرغم من أن ابن جين ّصرح يف كتابه 

قده جمرد مؤاخاة بني ما يعتفيأنه ينقض تصرحيه  ولكنه باستدالله بالقراءات الشاذة يبد، 1قاة الث

   :اللغوية  ةقفه االحتجاجيامو بعض  يلي  نعرض فيماو  ،النظائرو األشباه 

ا املتواترة معنامهو ة اذّ فتارة الشّ ،ة صور من حيث املعىنذت عدّ اختّ :ويةـــــــــــــــــــــــغية اللّ ــــــــــــاحـــــــ الن1

تارة ثالثة معىن القراءة الشاذة ،و ة ملعىن القراءة العامّ  تارة أخرى معىن القراءة الشاذة مؤيدو ، ومتسا

فكأين به يقوي الثقة بالقراءة املشهورة يف غري إقرار حني االحتجاج ، أقوى من معىن القراءة العامة

 ﴿:ة ،ومن أمثلة ذلك قراءة أيب حيو        ﴾2 دال مفتوحة بتشديد ال

،)ƢĔȂÉǇ°ÌƾÈȇ(أقوى معىن من  وهو هذا يفتعلون من الدرس :الفتح وقال أب، )ƢĔȂسُ يدَّرِ (وكسر الرّاء 

هذا بعد صريف أعطاه ابن جين ،و " فعل"لزيادة التاء فيه أقوى معىن من " افتعل"العلة يف ذلك أن و 

 ﴿:يقيس ذلك على قوله تعاىل و  ،هلذه الصيغة الدالة على زيادة الطلب   ﴾3،

2/14احملتسب، ج، ابن جين: ينظر  1

44اآلية ، سورة سبأ 2

3 42اآلية ، سورة القمر 
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فيه أيضًا معىن الكثرة ، و العزةو خذ به مبا تقدمه من ذكر األأش ، وهو"قادر"أبلغ معىن يقول من  وفه

 ﴿:من ذلك أيضًا قراءة أيب جعفر يزيد،و 1  ﴾2  هذه :قال فيها ) وربأت ( باهلمز

الرابئ ، و ذلك أن األرض إذا ربت ارتفعت، و اجلماعةالقراءة راجعة مبعناها إىل معىن ما عليه قراءة 

.3ذلك لشخوصه على املوضع املرتفع ، و طليعة القوم وهو منه الربيئة ، و املرتفع وأيضاً كذلك ألنه ه

ا ما يعرف به الفرق فأمّ : " الفروق اللغوية"يف كتابه ) ه 400، ت( هالل العسكري  ويقول أب 

اختالف ما يستعمل عليه اللفظان اللذان يراد الفرق : ء كثرية منها أشباهها فأشياو بني هذه املعاين 

منها اعتبار ما يؤول إليه ، و منها اعتبار صفات املعنيني اللذين ُيطلب الفرق بينهما، و امبني معنييه

«�¦ƢǠǧȋ¦�Ƣđ�ÃƾÈǠÉºƫ�Ŗǳ¾و املعنيان  Âǂū¦�°ƢƦƬǟ¦�ƢȀǼǷ منها اعتبار االشتقاق، و منها اعتبار النقيض، و،

أحدمها يف  ومنها اعتبار حقيقة اللفظني أ، و بني ما يقاربهو منها ما يُوجبه صيغة اللفظ من الفرق بينه و 

، أنت معهو جاز أن تدخله " أدخلته" "فإذا قلت" دخلت به"و" أدخلته" من ذلك ، 4أصل اللغة 

.5معك بسببك  وهو إخبار بأن الدخول لك " دخلت به"، وجاز أال تكون معهو 

ما و إمنا مسعوا العرب تتكلم بذلك على طباعها : اللغويني فيقولو مذهب النحويني  وأّما عن

مل يعرف السامعون تلك العلل ، و تعارفهاو �Â���Ƣē¦®Ƣǟ�Ǿƥ�©ǂƳ�ƢǷ�ȄǴǟيف نفوسها من معانيها املختلفة

2/195احملتسب، ج، ابن جين: ينظر  1

05اآلية ، سورة احلج  2

2/247احملتسب، ج، جينابن : ينظر  3

دار الكتب العلمية ،بريوت ،، اسل عيون السُّودبية، علق عليه ووضع حواشيه حممد الفروق اللغو ، هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل العسكريو أب 4

  .37ص ، م3/2013ط لبنان ،

5 .املرجع نفسه : ينظر  
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ق إذا تعل فكيف احلكم ،1لوا على العرب ماال جيوز يف احلكم تأوّ ، و الفروق فظنوا ما ظنوه من ذلكو 

  ؟ املعجز األمر بالبيان القرآين

﴿:أيب عبد الرمحن ويعلق ابن جين على قراءة       ﴾2 "دعواتكما" 

̈�¦�Â���ƨǟƢǸŪهذه مجع دعوة :قال  ¦ǂǫ�À¢�ǶǴǠƫ�̈  ¦ǂǬǳ¦�ǽǀđ) ُيراد فيها بالواحد معىن ) ُكَما دعَوت

.3كثريها موقع قليلها  واألجناس يقع قليلها موقع كثريها،و  ،ساغ ذلك ألن املصدر جنسي، و الكثرة

  .مما ال يتناسب مع احمليط الصويت القرآين أحيانا النقص وأ أحيانا زيادةالفقد تكون 

﴿:غريه و مثل قراءة عبد اهللا بن مسلم :ويةـــــــــــــــــــــــــــحية النّ ــــــــــــــاحــّـــالن-2       

             ﴾4  ذلك و هذا حسن يف معناه :قال ) أربعة( بالتنوين يف

فني إال يف يثالثة ظر  عنده:فال يقال ، ألن أمساء العدد من الثالثة إىل العشرة ال تضاف إىل األوصاف

، والوجه عنده ثالثة ظريفون، حسن ليس ذلك يقول، و ضرورة هي إقامة الصفة مقام املوصوف

فأما قراءة اجلماعة ، ا هذاوصفًا فهذ) أربعة(على ) شهداء( لتجري) بأربعةٍ  شهداء(لك قوله كذو 

ǳ¦�¦ȂǴǸǠƬǇ¦�ǶĔȋ�Ǯ)بأربعةِ ( باإلضافة  ǳ̄�¹ƢǇ�ƢŶƜǧوذلك حن، و استعمال األمساء) شهداء (  ــــــــ 

ومنزلة "،" الشهداء يومئذ فكانوا كذا وكذا  وعدّ "، "ئكة ت عليه املالإذا دفن الشهيد صلّ :"قوهلم 

35ص ، يةاللغو الفروق ، هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل العسكريو أب  1

.89اآلية ، سورة يونس  2

.1/316ج ،احملتسب، ابن جين: ينظر   3

04اآلية ، سورة النور  4
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م سوجرى عندهم جمرى اال ،سع هذا اللفظ عندهم هذا االتساعفلما اتّ ،"الشهيد عند اهللا مكينة 

ǀđ¦ وهو ،1قريبا من ذلك  وأ ريح،حسنت إضافة اسم العدد إليه حسنها إذا أضيف إىل االسم الصّ 

 .  ةوقت نفسه يلتمس التعليل لصحة وجه القراءة العامّ ويف ال،ح القراءة الشاذة رجّ 

فيستمر يف التخريج هلا  ،وقد تتساوى القراءة العامة عنده مع القراءة الشاذة يف الوجه النحوي 

﴿:من ذلك قراءة يزيد بن القعقاع           ﴾2

،دين اهللا وشريعة اهللا وعهود اهللاأي مبا حفظ ،نصب يف اسم اهللا تعاىل على اعتبار حذف املضاف لاب

وحذف املضاف يف  أي دين اهللا وعهود اهللا وأولياء اهللا،،﴾3﴿:ومثله 

.4القرآن والشعر وفصيح الكالم فيه سعة يقول

مما ال  االت احلذف اليت مل حتذف إال بعد العلم واملعرفة مبوضعهااتساع كالم العرب حب إنّ 

﴿:ومن ذلك ما ذكره ابن جين يف هذا الباب حول قوله تعاىل  ،حيصى    

   ﴾5  حيث ، عن أيب إسحاق وهذا مما أخربه به شيخه أبوعلي مبعىن نعم،"إنّ "إىل أن

: ره يف موضعها على غري ضرورة، وتقدي ةخلاد) لساحران(داء، وأن الالم يف مرفوع باالبت) هذان(

احملذوفة اليت  "مها "ذلك ألن، و خطأ، والوجه يف هذا عند ابن جين أنه )نعم هذان هلما ساحران(

101/.2احملتسب، ج:ابن جين :ينظر 1

.34سورة النساء، اآلية  2

.07سورة حممد ،اآلية  3

.1/188جاملرجع نفسه، :نظري  4

.63سورة طه، اآلية  5
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�Ƣđ�ǶǴǠǳ¦�ƾǠƥ�ȏ¤�» ǀŢ�Ń� ¦ƾƬƥȏƢƥ�ƨǟȂǧǂǷ�Ƣǿ°Ëƾǫ فإذا  ، كذلك حال كل حمذوفو  ،املعرفة مبوضعهاو

فهذا موضع يقول ابن جين يقبح أن تأيت فيه ، معروفًا فقد استـُْغين ملعرفته عن تأكيده بالالمكان 

من مواضع االكتفاء  واحلذف الذي هضّد  إسهاب و إطناب  وباملؤكد ألن التوكيد الذي ه

¦�ǶĔƜǧ�ƨǷƢǠǳ كالمقياسه يف ذلك  ،و أي أنه ال جيوز أن يشتمل عليهما عقد الكالم، 1االختصار و 

على أن جتعل النفس توكيدًا للهاء املرادة يف " نفسه هٌد ضربتُ زي"وال جييزون " زيٌد ضربتُ " ون جييز 

﴿ :من قوله تعاىل )حسنُ (يضّعف قراءة من قرأ برفع، و 2ألن احلذف ال يكون فيما علم  ،ضربته

            ﴾3  إن كان شائعًا يف و بدليل أن حذف املبتدأ

 وعلى الذي ه( ألنه أراد  ،ح حذفهب فإنه إذا نُقل عن أول الكالم قبمواضع كثرية من كالم العر 

ن الصلة لذلك وقعت يف الكالم باإلضافة إذا  البيان ألو فحذف املبتدأ يف موضع اإليضاح ) أحسنُ 

.4االختصار و ذف احل ئقإيضاح فغري الو كان املوضع موضع إكثار 

حدمها ضمري أفاعله فيه وجهان و ماٍض  ه فعليقرأ بفتح النون على أن)  أحسنَ ( الشاهد و   

ضمري  والثاين ه، و موسى وهو أي أحسن إليه ،أي على الذي أحسنه اهللا ، اهلاء احملذوفة، و اسم اهللا

العائد  وهو املبتدأ حمذوف و بالضم على أنه اسم ) أحسنُ (يقرأ  ،كما5موسى ألنه أحسن يف فعله 

.ما بعدها و  2/58ج ،اإلعرابسر صناعة ، ابن جين: ينظر   1

.املرجع نفسه : ينظر  2

.154سورة األنعام، اآلية  3

.2/59،ج املرجع نفسه: ينظر  4

.238ص، القراءات يف مجيع القرآنو إمالء ما من ّ به الرمحن من وجوه اإلعراب ، يرب كالع: ينظر   5
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بفتح النون يف موضع جّر )أحسنَ ( قال قوم ، و ضعيف وهو أحسن  وأي على الذي ه، على الذي

.1على الذي أحسنوا  :قيل تقديره ، و ه له من صلةال بألن املوصول ، ليس بشيء، و صفة لّلذي

ذلك يلتمس هلا  من حظ أن ابن جين يضعف بعض القراءات الشاذة إال أنه على الرغمالملاف  

صور التضعيف عنده كصور التقوية كثرية ، و يدخلها يف نطاق املقبولو وجهًا غريبًا حىت يصححها 

  .اللغوية و منها النحوية 

  :وية ـــــــــــية اللغــــــيف من الناحــــالتضع

يُرده إىل  منها ما، و منها ما مرده إىل مواد اللغةو  ،القياسو له أشكال منها ما معتمده السماع و    

 ﴿:ىن، ومن أمثلة ذلك قراءة الزهريناحية املع       ﴾2  خفيفة

فألن  اأما قياس، و مساعاً و ضعيف قياسًا و ال أعلم أحدًا يقول خّففها سواه ألن ختفيفها قليل ، و الباء

أما السماع فألنه و املّدة الزائدة يف األلف عوض من اجتماع الساكنني حىت كأن األلف حرف متحرك 

يرى أن  جيب، فهولعاملنا ابن جين مذهب للقياس على املسموع ع، و 3ال يعرف فيه التخفيف

ذلك مما  ميكن فهم، و اه، ومن هنا تعقب العلماء رؤبة وأبالف النهج العريب مردوداالشتقاق مبا خي

  :عن اخلليل من إنكاره قول رجل  أجاب به ابن جين عما روي

تــــــَـــَرافـَــــــَع الِعــــــــــــــــــــــّز بـِـــــَنا فـَــــــــــــــــــــاْرفَـــــَنعـــــــــعا

.238ص، القراءات يف مجيع القرآنو إمالء ما من ّ به الرمحن من وجوه اإلعراب ، يرب كاهللا بن احلسني بن عبد اهللا الع البقاء عبدو أب: ينظر   1

.18اآلية ، سورة احلج  2

3    2/76ج،احملتسب ، ابن جين: ينظر 
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 هذا املثال مما المه أحد لعرب مل تنبمما المه حرف حلقي، واإمنا أنكر اخلليل ذلك ألنه بناه و   

الكالم و  ،1اعفنججو اكلنددا ، و نَككَ اقعنسس واسح:ومما المه حرف فموي حنوإمنا ه، و حروف احللق

داعية إىل تركه وجب  لعّلةرك أمرًا من األمور والعرب تقول إمنا ت ،عن األصمعي مسعه من اخلليل

، يستظهرهاو بع ابن جين العلة يف ذلك يتّ ، و 2ع أحدًا بعد ذلك العدول عنه يسال ، و إتباعها عليه

أكثر من النون و إن العرب زادت هذه النون الثالثة الساكنة يف موضع حروف اللني أحق به  :فيقول

 :قولفن) َحنبَطى(ذا جاز أن نبين مثل على ه��śǴǳ¦�Ŀǂū�ƨđƢǌǷ�ƨċǼ�Âغَ موضع تكون فيه مُ  وه، و فيه

إمنا و  ،3ال جيوز أن نبين من قرأ قرنأى ألن تبيني النون ها هنا يذهب عنها غنتها ـــبــــى، و ب ضرنْ يف ضر 

«�¦ƢȀǼȈǴǳ�Ëƾŭون حبروف املّد مىت كانت ذات ُغّنة لتضارعأي الن ،يقوى شبهها ÂǂƷ�Ƣđ إمنا تكون ، و

عدها حرف فموي ال ب، و إمنا تكون من األلف مىت وقعت ساكنة، و فيها الغنة مىت كانت من األلف

احلرف احللقي مع استنكارهم  هوتكرر) ارفنععا ( �ǲȈǴŬ¦�Ƣđ�ǂǰقد تكون علة أخرى أن، و حلقي

  .من الثقل  ورمبا وقع هذا االستنكار ملا يف ذلك.4ذلك

من خالل هذا التعليل نلمس اعتماده مبدأي االشتقاق واإلبدال كركيزتني لتوليد اللغة لكن يف   

  .لعلة إخفاء الغنة"قرنأى"ورفض " ضرنبـــى"من قواعد لذلك فقد قبل حدود ما استّنه 

.أسرع : اعفنججاشتد ،و مبعىن غلط  كلندداا ،.أظلماسنحكك مبعىن و اقعنسس  
1

. 309اىل 2/305اخلصائص ،ج، ابن جين: ينظر   2

.2/309جاملرجع نفسه، : ينظر   3

.املرجع نفسه: ينظر   4
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��ǒ Ǡƥ�ń¤�ƢȀǔǠƥ�Ȅǟ¦ƾƬȈǧ�ÄȂǤǴǳ¦�¾ƢĐ¦�¾ȂǬƷ�Ëǲǯ�¼Ȃǈȇ�řƳ�Ǻƥ¦�À¢�ń¤�ǲȈǴǠƬǳ¦�¦ǀǿ�Śǌȇ

�ƨǘǴǇ�ÄȂǬȇ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦��ƢēƢȈǠƳǂǷÂ�ƨǤǴǳ¦�ƾǿ¦Ȃǋ�Ǿƫ®ƢǷÂ�̧ ȂǼƬǳ¦�ǾƫǂƟ¦®�ƢȈƯ¦ǂƫ�ƢȈƫȂǏ�¦ǂǰǧ��ǲǰǌƬǧ

ثانية من نواحي توجه ابن جين يف تضعيف الناحية الإىل الوصف،  ونصري احلديث التعليل والتحليل و 

  .ة اذّ القراءة الشّ 

:غةـــــــــــــــــــواد اللـــــــــــــــــية مــــــــــمن ناح-2

 ﴿ :ذلك من يروى عن األعمش أنه قرأ نم    ﴾1مل  :البالذال املعجمة، فق

،  رف إليه ذلك أن تكون الذال بدًال من الدال،وأوجه ما يص) ذ ، ر، ش( ميرر بنا يف اللغة تركيب 

القراءة بالذال  افصاحب الكشّ  ويعز ، و 2متقاربتان و مها جمهورتان ، و خراذلو حلم خرادل : كما قالوا 

أي ، ذهبوا َشَذَر َمَذرَ : قوهلم كأنه مقلوب شّذر من و ق مبعىن ففرّ ،إىل ابن مسعود )  فشرِّذ( املعجمة 

،وهذه  واحدة من مزايا االشتقاق اليت دعا إليها 3قه ذر امللتَقُط من املعدن لتفرّ منه الشّ ، و يف كّل وجهة

  .ابن جين ووظفها للتعليل

﴿:من ذلك قراءة ابن مسعود :عنىـــــــــــــــــية المــــــــــــــــمن ناح- 3    ﴾4)عبداً هللا(،

عبدا ( ذلك ألن ، و أقوى منه يف هذه القراءة واجلماعة ه ويرى ابن جين أن املعىن يف قراءة العامة أ

.57اآلية  األنفال،سورة  1

.1/280ج، احملتسب، ابن جين: ينظر   2

.2/128ج،الكشاف ، الزخمشري: ينظر   3

.69اآلية ، سورة األحزاب  4
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¢�À¢�ƾȈǨƫ�ƢĔƜǧ�ƨǷƢǠǳ¦�̈ ¦ǂǫ�ƢǷو ال تفهم منها وجاهته عند من هي ؟ أعند اهللا أم عند الناس ؟ ) هللا

.حسب املرء شرفاً أن تكون وجاهته عند اهللا ، و .1هذا أشرف، و وجاهته عند اهللا

بعه ابن جين رغبة يف إسقاط االلتزامات اليت يوردها اخلصم االحتياط يف العلة منهج اتّ إنّ 

، م املخدوماملكرّ  وفاملعىن إذا ه، حتصني املعاين إال�Ƣđ�ƾǐǬȇ�Ń�ƢȀƬȈǴƷو ألن زينة األلفاظ ، عليك

.2املبتذل اخلادم  واللفظ هو 

الفاء الواقعة  على املعىن كثرية عند ابن جّين من ذلك ما أورده العلماء حّيال وجوه احلملإّن 

﴿ :يف قوله تعاىل             ﴾3 أم دخلت حدّ ؟ ، أهي زائدة أم عاطفة

 ﴿:اليت يف قوله تعاىل " إذا " ابن جين أن  دخوهلا يف جواب الشرط، ويرجحُ     

       ﴾ 4�ŘǠǷ�ƢȀȈǧ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�¾ƾƥ�¶ǂǌǴǳ�ÅƢƥ¦ȂƳ�ƪ ǠǫÂ�̈ƘƳƢǨǸǴǳ�Ȇǿ

إمنا جاز اجلواب فيها ملا فيها من معىن " فأنا أشكرك إن حتسن إيلّ " يف قولك"الفاء : كما أن،اإلتباع 

من معىن اإلتباع عن " إذا " الفاء زائدة ألننا قد استغنينا مبا يف " خرجت فإذا زيد:"ففي قولنا ، اإلتباع

 ﴿ :الفاء اليت تفيد اإلتباع كما يف قوله تعاىل   ﴾.  

.1/206احملتسب، ج، ابن جين: ينظر  1

.143-1/142ج، اخلصائص، ابن جين: ينظر  2

4،5 اآليتانسورة املّدثر،  3

. 36اآلية سورة الروم، 4
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يشّفعه جبواب من ذلك أنه إذا كانت الفاء ها و  ،سؤالبختصيص العلل و يف عرض  يستمرّ و    

إال أن الزيادة ها طرحه، وال خيتل الكالم بذلك،  ألن الزائد حكمه أن ميكن ،هنا زائدة جاز حذفها

التضعيف للقراءة الشاذة  ابن جين عند حدّ  فق، ومل يتو 1هي زيادة الزمة ال جيوز حذفها :هنا يقول 

إن منهجه يّتسم بالقراءة الذكية لألثر املسّجل ألنه وعلى غرار ما صنعه الفقهاءبل  ،من هذه النواحي

بأصول علم النحو،وبذلك يكون أّول من وضع علما جديدا يف  من األصول راح ميال فراغ النحو

:2القرن الرابع اهلجري يضاف إىل معارف الثقافة اللغوية،حيث ينتظم هذا العلم يف شّقني

  .علم أصول النحو أو عدي،القوا علم النحو:اجلانب القواعدي

  .علم النظم على اختالف تأليفه أو الرتكييب، علم النحو وهو:اجلانب الوصفي الرصفي

﴿:قوله تعاىل منمن ذلك قراءة ابن مسعود :وي ـــــــــــــــــحف النّ ـــــــــــــعيــــــــــــضّـ الت- 2  

          ﴾3 " شنآن قوم ِإن (اء، بضم الي"كممنّ ــــجر ال يُ و

مل يأت هلا جبواب و   "إن"ــ ذلك ألنه جزم ب، و يف هذه القراءة ضعف: قال ، كسر األلفب) يُصدُّوكم

 "إن تزرين أعطيتك درمها: قلت  ول، و فلك درهم وأ،إن تزرين أْعِطك درمهاً  :بالفاء كقولك وأ،جمزوم 

.4بآخره  ل الكالملوال الفاء مل يرتبط أوّ ، و باألفعالن الشرط واجلزاء ال يصحان إال قبح ذلك أل

.273ــ 1/271ابن جين ،سّر صناعة اإلعراب،ج 1

.43ـــ  42الدرس اللساين احلديث،ديوان املطبوعات اجلامعية،بن عكنون،اجلزائر،صو عمر بلملياين،تراث ابن جّين اللغوي :ينظر  2

3 .02اآلية ، املائدة  سورة 

.1/264سر صناعة اإلعراب، ج:ينظر أيضاً و ،1/280ج، احملتسب، ابن جين: ينظر   4
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الوجه  أنّ فريى أحيانًا ،املتواترةو يعقد ابن جين مقارنة بني الوجه النحوي يف القراءتني الشاذة و    

من ذلك قراءة حممد بن ، يف الشاذة مؤيد للوجه النحوي يف قراءة اجلماعة النحوي يكون

﴿:السميفع   ﴾1 كتب اهللا (نصب  ألف والباء ليس بعد التاءو  ،مفتوحة الكاف

﴿:من قوله تعاىل) عليكم ( :في هذه القراءة دليل على أن قوله ف: يقول، )عليكم 

 ﴾  َكَتبَ (بنفس ) كتب اهللا عليكم(قت يف كما تعل  "كتاب"يف قراءة اجلماعة معلقة بنفس( ،

﴿من  )عليكم(أنه ليس و    ﴾  امسًا مسي به الفعل كقوهلم عليك زيداً إذا أردت خذ

بابه و  ،)عليكم( ألنّ ، بعدم اجلواز يرى صاحب اإلمالء يف قول الكوفيني بتقدمي املفعولو ، 2زيدا

، أي كتب اهللا عليكم ذلك ،)ُكِتَب عليكم:(قرئ أيضاً ، و فليس له يف التقدمي تصرف،عامل ضعيف 

، ألن املصدر هنا فضلة ،ل متعلق بالفعل الناصب للمصدر ال باملصدرعلى القول األوّ  )عليكم(و

.3أي أمر  ،مروراً بزيد: متعلق بنفس املصدر ألنه ناب عن الفعل حيث مل يذكر معه كقولنا وقيل هو 

إقرار للقراءة الشاذة مما سبق يتبني أن ابن جين كان يثق بالقراءة املشهورة لكن يف غري   

  .االستدالل هلا و  �Ƣđ ما دليل كثرة االستشهادبالضعف، وإال ف

24اآلية ، سورة النساء  1

.186-1/185احملتسب، ج، ابن جين: ينظر  2

.158ص، القراءات يف مجيع القرآنو إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب ، العكربي: ينظر   3
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يف، وال شك أنه سيجد به أن يتوجه إىل احلديث الشر  فسره الّسّنة كان حريما دام القرآن تو   

ة كثرية من جهة املعىن، أم أن رائحي القراءة يف أحياٍن  يقوّ  كان  قد رأينا أنه،و خاصة  منه املعني

.ه أحياناً املذهب كان ختامر فكر 

  :ريف ـــــــــــــــــــــــــالشّ النّبــــــــــــــــــــوي ديثـــــــــــــــــــــــالح-3

باحلديث على بعض الوجوه إال أن هذه األحاديث كان تدور حول قضايا لغوية  استدلّ 

. أمهيته ، ومل تكثر شواهده من األحاديث إال نادرا على رغم منبالغيةو إمالئية و صرفية و 

ن النحويني يف هذه األحاديث من ذلك مثًال احتجاجه ت ابن جين ختتلف عافقلقد كانت و   

 ﴿:لقراءة أيب سعيد اخلذري           ﴾1،  كان(فقد ذهب إىل أن اسم (

ال حاجة إىل عودة ضمري من قرر أنه و  ،)أبواه مؤمنان ( مجلة  وأن خربها ه، و ضمري الشأن وه

قول النيب صلى ملة يف املعىن، واستشهد لذلك باجل وألن ضمري الشأن ه) كان ( اجلملة على اسم 

قال ، "كل مولود يولد على الفطرة حىت يكون أبواه مها اللذان يّهودانه أن ينّصرانه " سلم و اهللا عليه 

.2 عنه عده خربري الشأن، واحلديث وما بضم) كان ( إن شئت كان يف و 

:رــــــــــــــــــــــــــــــــعـــالشّ -4

قيمة  مقياسًا على القرآن إن ولكن نباهة ابن جين جعلته ال يقدم شيئًا أو كان مصدرًا هامًا 

ه من قراءة ابن ،أي بعد القرآن، من ذلك موقفع احتجاجه بالشعر بعده فّ وإن اعتباراً، بل كان يش

.80اآلية ، سورة الكهف  1

.215ص ، توجيهها النحويو القراءات الشاذة ، د أمحد الصغريو حمم: ينظر   2
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﴿ :السميفع           ﴾ 1، احتج للمصدر  فقد

﴿ :قوله تعاىليف يف وقوعه حاًال ) بشرى(       ﴾2مرئ ،مث أردفه ببيت ال

  :القيس يقول فيه 

بَـْلُت زَْحفا َعلى الرُّْكَبَتينِ  وثوٌب أجرُّ فثوٌب لبسُت فَأقـْ

 :من ذلك احتجاجه لقراءة اجلحدري، و يذهب إليه مالذه اآلمن فيما ماحيث كان الشعر   

﴿           ﴾ 3) ّ4)عند( مبعين الظرف ) الالم(حيث ذهب فيها إىل أن ) ملا ،

   :استشهد هلا بقول الشاعرو 

5إَذا َهبَّْت ِلَقارِيَها الرِّيَاحُ َعْقَر بَِني ُشَلْيلٍ الَعْقَر َكرِْهتُ 

 ﴿ :مث استشهد بقوله تعاىل        ﴾ 6 قاريها( أشار إىل أن الالم يف ، و (

.7) يف(فتحتمل أيضاً معىن ) لوقتها(  يفأم الالم ، )عند( هوحتتمل معىن واحداً 

رمبا ألن الشعر أكثر حضورا وتأثريا كونه مقفى  ،توجهه النحويو  ،بالشعر مذهبهكان يؤكد     

على املوضع الواحد أحيانًا إىل التعليلية شواهده تصل فقدديوان العرب آنذاك،  وهو ،وموزون

.8تأكيداً لصحة الوجه عنده و ذلك سعياً منه إلقناع القارئ ، و الثمانية

.  48اآلية ، سورة الفرقان  1

.260اآلية ، سورة البقرة  2

.05اآلية ، سورة ق  3

. 2/282ج ،احملتسب، ابن جين: ينظر   4

.2/1857متتبعها ،ج :قاريها، و اسم موضع :العقر، و )عقر( مادة  ،ابن منظور لسان العرب: ينظر   5

.187اآلية ، األعراف  سورة  6

.2/282ج ،احملتسب، ابن جين: ينظر  7

.218ص ، توجيهها النحويو القراءات الشاذة ، د أمحد الصغريو حمم: ينظر  8
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كان حجة   املخضرمني واإلسالميني أ وأشعارهم سواء اجلاهليني أو استشهاده بالشعراء  إنّ 

فنجده يستشهد حىت ،  هذه العصور، فكأين به يقرُّ بوجاهة الدليل عربمنهجه ودليًال على قّوة

بأشعار املولدين إال أنه مع هؤالء يستشهد أكثر مبعانيهم اللهم إال باستثناء املتنيب كون هذا األخري 

نفسه شاعر يعرف جيدًا ما خيتار حىت وابن جين ه ألن وأ، ملعاين أكثر من غريهرمبا شرفت عنده ا

اس أن حيتج بأيب متام يف اللغة كان االحتجاج يف املعاين باملولد اآلخر وإذا جاز أليب العبّ :"أنه قال 

  :قد احتج بقول املتنيب ،و 1"أشبه 

.وُجــــــْبُت هجيـــــراً يـــــرُك المـــــاء صــــادياً دونَهُ َوالَشناخيبَ َلقيُت الَمَرورى

﴿:لقراءة علي رضي اهللا عنه        ﴾ 2)ْذ قّدر هلا مصدراً حمذوفاً إ) لَغوب ،

،"وجبُت هجريًا " جعل من قول املتنيب ،و أي إعياء شديد ، أي ال ميسنا فيها لُُغوبُ  :قال، حمذوفاً 

من حديث ، و قد طغى الشعر عنده على سائر األمثلةو ، 3أي قطعت اهلاجرة محًال على مبالغة املعىن

  .التعليل و االحتجاج  دعائمالشعر إىل هلجات العرب اليت اعتمدها ابن جين كواحدة من 

على لغات العرب وأقواهلم،  القراءات الشاذة لقد محل ابن جّين : يةربــــــــــــــــــــعــاُت الــــــــــــــــــــــجـهـلـلا -5

ل عرض أمثلة عن ذلك البأس أن نذكر أن ابن جين كان يورد يف احتجاجه أصوًال لغوية هامة مما وقب

قد بسط مادته االشتقاقية و  ،"سر صناعة اإلعراب "و "اخلصائص"ـــــ أرسى دعائمُه يف كتبه األخرى ك

.1/231،ج احملتسب، ابن جين: :ينظر  1

.35اآلية ، سورة فاطر  2

.2/201، جاملرجع السابق: طالع  3
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﴿ :يف قوله تعاىل) ِحرْجٌ ( لك حديثه عن قراءة من ذ ،من أجل التخريج هلذه القراءات

     ﴾1 ، مث يذكر  ،باب االشتقاق األكرب تغليب األصل الواحد يف قد أشار إىلو

وراً لإلبدال كفوم كما يورد ص،2االجتماع و الضيق و ة ¢�Ëƾǌǳ¦�¾ȂƷ�°Âƾƫ�ƢĔو  �ƢēƢƦǴǬƫو ) حجر ( مادة 

، 3هي ما خيتبز من احلبوب و الصواب عندنا أن الفوم احلنطة و  :ألصوب عنده كقولها وثوم، ويرجح

ويف هذا نرى تأثر ابن جّين مبنهج شيخه أيب علي الفارسي حول اجلذر األصلي، ويف بسط مادته 

التقليب  ويف هذا أيضا داللة قوية على إقراره مبدأ  االشتقاقية، وإخضاعها ملعىن واحد جتتمع عليه،

.كإجراء  عملي للتعليل الصويت

من خالل التعليق على  للغيةوااللغة  عنإىل جانب األصل اللغوي يتحدث ابن جين و   

﴿:شواهده من ذلك قراءة السلمي     ﴾4 وقراءة أيب )يّانإِ ( قرأها،

﴿:مالالسّ     ﴾5 قراءة الفضل الرقاشي ، و لبناء على الضمّ با) أفٌّ (  قرأها:﴿ 

  ﴾6  أيّاك نعبد(قرأها(.

.138اآلية ، األنعام سورة   1

2/203ج ، احملتسب، ابن جين:  :ينظر  2

.  1/262ج ،سر صناعة اإلعراب، ابن جين: ينظر   3

.12اآلية ، ارياتالذسورة   4

.23اآلية ، اإلسراء  سورة  5

.05اآلية ، الفاحتة  سورة  6
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جبوانب النظرية الصرفية العربية ذاك  ه البعض اضطرابًا مسّ االختالف اللهجي الذي يعدّ إنّ 

دليل يزيد من قوة  وه ،1ّىت شقام على خلط نصوص مجعت من قبائل أن املنهج االستقرائي الوصفي 

،يةخاصة فيما تعلق منه بالنصوص القرآن،ما ذهب إليه ابن جين يف التعليل لوجه االختالف اللهجي 

أحد و افقة أحد الوجوه العربية ومن بعده ابن اجلزري من ضرورة مو ألن ما اعتمده ابن جماهد 

: الزرقاين يقول و ديدها فها هحتو املصاحف العثمانية يثبت حبق ضرورة اللجوء إىل هذه الوجوه اللهجية 

، اختالف اللفظ ال املعىن:أحدها، من ثالثة أحوال ولقد تدبرنا اختالف القراءات فوجدناه ال خيل" 

اختالفهما مجيعًا مع امتناع :الثالث، و جواز اجتماعهما يف شيء واحد مجيعًا معاختالفهما : الثاين و 

أحسبه يقصد و  ،2وجه آخر ال يقتضي التضادلكن يتفقان من ، جواز اجتماعهما يف شيء واحد

" يؤوده"، و"عليهم"و ، "اّلصراط"  ـــــــبالوجه األول ما حنن بصدده فيما تعلق باالختالف يف ألفاظ ك

.3من ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط ،و " حيسب " ، و"القدس " و

اء أراضيها عوامل وتصل بني أجز ، حنن حني نتصور لغة من اللغات قد اتسعت رقعتهاو    

اجتماعية نستطيع أن حنكم على إمكان تشعب هذه اللغة الواحدة إىل عدة هلجات بناء  وجغرافية أ

مثال ذلك الواضح ما حدث بني تلك اللهجات العربية القدمية يف جزيرة ، و على هذا االنفصال

  .قراءاته ما عرف الناس هذه اللهجات و لوال القرآن الكرمي و ، 4العرب 

..405عبد القادر عبد اجلليل ،علم الصرف الصويت،ص: ينظر 1

.1/159عبد العظيم الزرقاين،مناهل العرفان يف علوم القرآن،ج:ينظر  2

.املرجع نفسه:ينظر  3

.99-1/98ج، أثرها يف علوم العربيةو القراءات ، حممد سامل حميسن: ينظر  
4
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رّدها و أ ،للفظة إما بإبراز الصنعة يف اللفظة نفسهاابن جين على توجهه يف تتبع التأصيل  ديؤك  

 ﴿:ذلك ما ورد يف قوله تعاىلو إىل هلجة من هلجات العرب       ﴾ 1 ، يقول

  .األصل مستعمل  هذا، و لقرب التاء من الطاء، و حذفت  التاء لكثرة االستعمال" استطاعوا " أصله 

﴿:عقيبه قوله تعاىلو           ﴾ ، هي اْستَـْعُت حبذف الطاء  و فيه لغة أخرى و

عة َأْستَـْعت مقطوعة اهلمزة مفتوحة بقطع اهلمزة مفتوحة ولغة رابأسطعت : لغة ثالثة ، و كحذف التاء

من ذلك أيضاً و  ،2أستعُت ، و أسطعتُ ، و اْستعتُ ، و اْسطَْعتُ ، و اْسَتطَعتُ : فتلك مخس لغات ، أيضاً 

نظائره مما ميكن النطق ، و فاؤه ضاداً و " افتعل"اضتقطته فصحح تاء ، و اشتقطتهو التَـَقْطُت النوى  :يقال

.3ألن الصنعة أدت إىل رفضه  ولعله أخرى أ وبه إال أنه رفض استثقاالً له أ

سلمًا إىل و سببًا و أشراكًا للقلوب و  مصايد قول ابن جّين وإمنا جعلت األلفاظ ألفاظ القوم ي  

قد سأل ف ،ثاً يؤيد به هذاييورد لذلك حدللمعاين ،و  حتصيل املطلوب عرف بذلك أن األلفاظ خدم 

أيدك  –إن كنت : فقال له السائل إن علّي ميينًا أال أفعل هذا:أحدهم آخر حاجته فقال املسؤول

فما أحب أن ، يتهرت عنها له، وأَْمضغريه خريًا منه فكفّ مل حتلف ميينًا قطُّ على أمر فرأيتَ  –اهللا

،4وقضى حاجته سحرتين،:فقال له ُأْحِنَثَك وإن ذلك قد كان منك فال جتعلين أدون الرجلني عندك،

   .من مرتكزات التعليل عند ابن جين آخر  مرتكز  وإىلوهذا من شرف اللغة املنقادة الكرمية ،

. 97اآلية ، الكهف  سورة  1

.227ـــ 1/226ج، ابن جّين، اخلصائص:ينظر  2

.1/230،جاملرجع نفسه : ينظر  3

.1/195،جاملرجع نفسه   4
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خاص جيري يف خمالفته ملألوف النثر جمرى الشعر لكن مل يتجاوز  م نثرياملثل نظا :ثالـــــــــــاألم - 6

﴿نذكر منها قراءة أيب جعفر ،1ذلك مواطن قليلة       ﴾2، وقرن  قرأها ربُّ

وجه  ووه ،)يا(على حذف ) ربُّ (فقد جعل رافع  ،4)ىق كر أطرِ (و ،3)أصبح ليلُ ( باملثل ) ربِّ (

��» ǀƷ�śƥ�ÀȂǠǸŸ�ȏ�ǶĔȋ�Ǧ ȈǠǓ)5)أيّ ( ــــــــــواالسم الذي ال جيوز أن يكون وصفاً لِ ،)يا.

إنّ "القائل  وفه ¦ƢđƢǌŭ©�و استأنس ابن جين بالقياس واالستدالل :واالستدالل اســـــــــــيّ ــــــــقـال - 7

.6"الناسه من كتاب لغة عند عيون نبل وأنبمسألة واحدة من القياس أ

والقياس التعليلي الذي اعتمده ابن جين يغلب عليه محل ظاهرة فرعية على ظاهرة أصلية   

من قوله ) أم(بل يف موضع :منه استدالله بقراءة ابن جماهد اليت جاء فيها ،فوالقياسنهما يب للشبه

ص :تعاىل             ﴾7، ِ8)بل ( مبعىن ) أم(  ـــــــــحيث جاء ب.

(8.

.255ص، الشاذة وتوجيهيها النحويد أمحد الصغري، القراءات و حمم: ينظر  1

.112اآلية  سورة األنبياء، 2

).2132(املثل م ،1/1998قّدم له نعيم حسن زرزور،طبعة الكتب العلمية ،بريوت،ط،األمثالامليداين،املفيد من جمّمع : ينظر 3

.)2273(املرجع نفسه، املثل : ينظر  4

.2/326،وج70ــ 2/69،ج احملتسب، ابن جّين : ينظر 5

.1/88،ج اخلصائص، ابن جّين :ينظر  6

.32اآلية  سورة الطور، 7

.292ــ  2/291ج، ابن جّين، احملتسب:ينظر  8
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تكون عديلة و  ،الفعلو تدخل على االسم   وهي ،من احلروف اهلوا مل) أم ( أن :اينمّ الر ذكر   

1؟ أي أيهما عندك ؟ وأزيد عندك أم عمر  :قولنا ويف حن" أي" أللف االستفهام، وهي معها مبنزلة

من تستفهمه يف العلم من و توي أنت ستستفهم لتوية ألنك إمنا وأصل ألف االستفهام التس  

 ﴿:ذلك قوله تعاىل             ﴾2،

 ﴿:قوله تعاىلو مع اهلمزة حن" بل" وتكون قطعًا وتقدر بـــــــ   ﴾3 بل يقولون (التقدير ،و

أي  ،المجاء ين أم رجل، ورأيت أم غ: للتعريف على لغة هذيل حنو���ļƘƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ)يقولون افرتاه 

 ﴿ :كما يف قوله تعاىل  كّ تأيت للشّ " أو"ذكر ابن جين أن ، و 4الغالم و الرجل      

   ﴾5 أن الرائي إذا املعىن ، و�Â�Ƕēƾǟ�Ŀ�Ǯ ǋ�Ƕǿ¡°Ƕēǂưǯ�  و�ƢĔ¢�ÀÂǂȇ�ƨǧȂǰǳ¦�ǲǿ¢

 ﴿ :ذلك يف قوله تعاىلو "والوا"مبعىن           ﴾6  معناه لعله

.7خيشىو يتذكر 

.70ص احلسن علي بن عيسى الّرماين، كتاب معاين احلروف،و أب:ينظر 1

.06اآلية ، سورة البقرة  2

.38اآلية ، سورة يونس  3

.70ص الّرماين، كتاب معاين احلروف،احلسن علي بن عيسى و أب:ينظر  4

.147سورة الصافات، اآلية  5

.44، اآلية طهسورة   6

.79ـــــ  78،صاملرجع نفسه   7
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أقوال العرب ،و الشعر و  الشريف، احلديث،و ة اذّ الشّ ،و  بالقراءة املشهورة لقد استعان ابن جّين 

ذلك كله استعان أيضاً  بالسياق ومجع ، و اختذ القياس ملجأ يوفر له االستداللو  ،األمثالو  ،العلماءو 

ًا من أسرار العربية على كل صفحة من درّ  ينثر معرفة ثاقبة، تراهق نبع يف إطار متكامل، إنّه حب

أفصح عن مكنوناته معىن  وأ ،احتج لقراءة وأله،  علل ، وكان كلما كشف عن وجه،أوصفحات كتبه

.1ل أقوى يف نفسي كان التفسري األوّ و :،فيقول الوجدانية

أيضا حبق مؤسس  وهو ،املذهبو التوجه و فخر كّل من نطق الضاد بعيدًا عن املعتقد إنّه 

إشارة التقليدي ببعديه الزماين واملكاين، ماّدا بذلك  العقلي الرتكييب الذي جتاوز به حدود النحو النحو

   .ضوء خضراء لبداية مرحلة تنظري حنوية إحيائية جديدة 

.1/177ج، سر صناعة اإلعراب، ابن جين: ينظر 
1
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الخاتمة

 والنحو الصرف و امل بني الصوت إّن التعليل الصويت لكالم العرب حييل إىل مقولة التك

لكن االمسنت  ،احلجر وألنه جائز أن نقول إّن أكثر العناصر حضورا يف بناء الدور ه،الداللةو 

 العالئقفكذلك احلروف هي األكثر حضورا يف الكالم لكن ،نة البناء تاتضمن ماحلديد عناصر و 

 .النحوية هي اليت ينتظم من خالهلا الكلم و الصوتية الصرفية 

 أسس ملرحلة التثبيت "اخلصائص "و "سر صناعة اإلعراب "كتابية  إّن ابن جّين من خالل

 بدا،ليل وسيبويهسابقيه خاصة اخل من رث لغوي وفكريإله  أن توفر بعد والتأصيل للدرس الصويت

مته ادع العودة إليهاو  حرصه على عدم تشويه القواعد بل االنطالق منها يف التعليلذلك من خالل 

 . التحليل والقياس التدرج يفو عليه من خالل حفظ املراتب  تنبنااألوىل يف ذلك العّلة وما 

«�و ضبط املصطلحات الصوتية  ƾđ�ƨȇȂǤǴǳ¦الفرعو ألصل حتقيق غاية ا. 

،فلسفيةو لغوية و كالمية و من قاعدة فقهية  االصويت استمدفكره و هج ابن جين التعليلي من

  وهذا فيما تعلق فاجلواب ،ن قيلفإ: الزمتهل اجلواب إىل سؤال من خالل وّ نه حيأ كيف  فقد رأينا

  : من خالل األيت ما عن النتائج اخلاصة فيمكن إمجاهلانهجه عموما ، أمب

مناقضا بذلك  هاارجال مد راداالطّ اعتماده ذكر احلروف على مراتبها يف  :الفصل األولنتائج 

ن هذا أل،اليت بسطها على كتاب سيبويه  مادتهلكنه مستفيدا يف الوقت نفسه من  ،ليلمذهب اخل

  .يقصد اخلليل " وسألته عن" كان يقول األخري
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هلا  لكن الصفات قد يعرض ،الصوتتشارك يف إنتاج أعضاء إىل وجود  قياسا املخارج ثابتة

 اإلبدال يف باب يناه مع ابن جين خاصةأر  وهذا ما، التعديل بدليل وجود اإلبدال بعض

 .مثال) كإبدال اهلمزة(

لألصوات خاصة إذا علمنا أن االستعداد النطقي لألصوات يعتمد  ميكن اعتبار اهلمزة أصال

على  لي ينطاملتمّرس جيد أن اهلمزة تلوين صويتاملتأمل و ساكن ،بعدها و على مهزة مكسورة 

�«°ƢƼŭ¦�©¦ȂǏȋ¦�½°Ƣǌƫ�ƢĔ¢�ƨǏƢƻ��©¦ȂǏȋ¦�ǞȈŦ فهي يف الدرس الصويت،الصفات و 

 .اهلمس و بني اجلهر  احلديث توصف بالبينية،أي

 ّتريضا و لك أذ ظريون"ن كان على سبيل التمثيل بقوله إو  ،ابن جين بالوتر الصويت حصر 

رقم حة فصاملفردة ترددت  يف الو  معرفته بدور الوتر الصويت إىلشارة صرحية إ اويف هذ"العود

فالوتر "احللق و حيث يف هذا التمثيل قارب بني الوتر  ،"اإلعرابسر صناعة  "من كتاب 22

 ."ل كاحللقمثييف هذا الت

يف الربهنةو  ،"االكوستيكي"يا أحيانا ألنه اعتمد اجلانب سلوك ابن جين التعليلي كان علم 

  :إىل شربةصنف احلروف امل"سر صناعة اإلعراب "ضوء كتاب 

   .الضادب الشبيهةالراء و  د،الضاو ،الذال ،الظاء ،ايز ال: النفخيو أ نجريب احلشرااإل-

  .قلقلةحروف ال هيو :اب الصويت إلشر ا-

 للعدم ذكر تعليالت كثرية�ƢĔȂǯ�«°ƢƼǸحلركات أعضاء النطق فاتيتوص.   
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:نتائج الفصل الثاني

حيث املعجم جيمع  ،العربية البعيدة آفاقهو  قاقجين كاشف النقاب عن قانون االشت ابن يعدّ 

 كنميو  ،بينما االشتقاق يربز أواصر وصالت املعاين باأللفاظ،األلفاظ دون بيان الصالت بينها 

  :ثالث نقاط يفجاء املبحث  ن هذا إ: القول

ز ة متييوهذه اخلاص ،)التقاليب( دمعىن واح دوران املادة حولƢđ�©  العربية دون غريها من

،الجتماعية انطالقا من الواقع اللغويان احلقيقة اللغات ،وفائدة هذا النوع الكشف ع

  .القبائل العربيةو  سرع األتجمفتجمع األلفاظ حول معىن واحد ك

و لصالت املتعددة بني األلفاظ اƢēȏȂǳƾǷ.

قضم،خضم(مة التعبريية لألصوات قيال.(

 ّل الصنعة إمنا من خالل تأوّ و  ،القياس ليس الغرض منه إعادة تأهيلهو ة نعل بالصاملهم رد

  .عطف املالطفة عليهو 

الفرعو لعلة معرفة األصل  اإلبدالو صوتية متبادلة بني االشتقاق و لغوية  نفعةوجود م . 

 ّسريا للجهد ياملتجاورين ت وامليل إىل التقريب بني الصوتني املتقاربني أ هيلإلبدال الغائية  ةالعل

وهذه ، الصوتية التبدالتو  التطور ووجود اإلبدال يف العربية يوحي حبركية ،اقتصادا للطاقةو 

  .القصديةو خدمة للتداولية  السياقيو لزماين ين ااحلركية تصنف يف اإلطار 

 هنييف توج"تاء االفتعال"ام خاصة يف دغإغري  مناإلبدال:   
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الياء يف موضع وو حيث الوا، "عدتّ ا"، "زناتّ " ــــالياء كوو مع الوا "االفتعال "تأثري رجعي لتاء -

 عليهما ة التاءلبإبداهلا تاء مث إدغامها لغ "االفتعال"فاستطاعت التاء تاء  ،"االفتعال "اء منفال

   .نظرا لسعة خمرجيهما

على تاء  )التاءو السني و الزاي و الذال و الدال (:على طباقتأثري تقدمي ألصوات اإل -

 "االفتعال"األصوات التأثري تقدميا على تاء  هذه تطاعتوهنا ظهر العكس اس ،"االفتعال"

   .ثلها اميو أ جيانسهاما  إىل إبداهلاو 

وقد تكون لعدم  ،رفيةلقواعد اإلبدال ليست صوتية بالضرورة، فقد تكون صاملرافقة  لالعل

 .التساويو  ،وقد تكون لضرب من التعويضالباب  لىاخلروج ع

 قاق ألنه ليس يف الذهن  تال لالشوكان مظهرا مكمّ ،ت به الصوامت اإلبدال خصّ الحظنا أن

  .بل هناك عرى جديدة بني مفردات خمتلفة يف الشكل اخلارجي،كلمة منعزلة 

 تخريج ها ابن جين لاع اليت اعتمداإلبدال هناك عّلة اإلتبو املماثلة و الحظنا على غرار اإلدغام

  " احلمد هللا":منها مثال بعض الشواهد خاصة القرآنية 

،الكسرة من ة بشيءفتحة املشوبعند ابن جين ليشمل ال اإلمالة مفهوم توسع :نتائج الفصل الثالث

، ومل ينح بواحدة من الضمة الضمة من ة بشيءالكسرة املشوب وأ الكسرة شيء منة بالضمة املشوب وأ

الكسرة و ها على عكس الضمة بكلّ نت خرجت متكّ  إذا خفيفةألن الفتحة  ،الفتحة إىلالكسرة  وأ

اخللف ألن الفتحة أول احلركات  إىلذلك انتقاض عادة الصوت برتاجعه  إىليضاف و ، امحبكم ثقله

  .الكسرة بعدها والضمة بعد الكسرة و  دخلها  يف احللقأو 
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 العملي إىل الواقع األقرب ورمبا كان امليزان  ،القراء واحملدثنيو اة حعند النّ  اإلمالةتابعنا تصنيف

من  رغم وجود مقاييس عددية مضبوطة ،"نك ميزانكعي" مبدألقراء اعتمادا على ميزان ا وه

ءة تلميذه من خالل مراقبة نطقه اتصويب قر يستطيع الشيخ  ،لكن "جونز"خالل خمطط 

  .داءاترفض املعيب من األ ووكذا اعتماد احلّس املرهف كمقياس لقبول أ،وحركة الشفاه 

لفه واوا أصل أكان  وارد يف مامالة صل اإلأ 

ه الشيوخ على وّ نن يأعد موسيقى جيب بوهي ك ،نآمالة من حلون العرب املطلوبة لقراءة القر اإل

  .هل الفسقأىل دائرة حلون إخترج  حىت ال التجويدية دائهاأجماالت 

ذ إ، بتعليلها ختضع لقاعدة مطردة وال يتكفل قانون  واحد من القوانني الصوتية مالة الاإل

تمرير قانون ينسجم وطبيعة ذلك لوتعليالت تنتخب سياق حيثيات  وأبات لكل مظهر 

حلان متنوعة كتنوع األ اإلمالةإّن  :القول إىليل حيالذي  األمراملظهر اللغوي  وأ السياق

 .املوسيقى و 

إذا:اآليت والنح على يف السياق قتضي وجود مساحةيمالة حداث اإلوجود الكسرة كمؤثر إل  

 األلفو وبني الراء والكسرة  ،من جهة األلفو كانت املساحة الصوتية متساوية بني االستعالء 

لالزمة الكسرة ا "غارب"يف اء على حساب االستعالء كمار ة والتأثري لللغلبخرى فاأمن جهة 

  .لإلمالةلزم أارضة غري الع

 ويف هذه ،أي طارئة ،إعرابكسرة   الكسرة كانت  إذالف مالة األإتضعف الراء املكسورة عن

 .الف منصوبن تأخر عنها ويبقى األإها االستعالء و ليب عاحلال يتغلّ 
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األلفاحلذف والتسكني والنقل، وهذه احلركية الصوتية حتدث بني : ةعدّ  مظاهر لإلعالل 

كثرة شيوعها وشيوع   إىل باإلضافة األدائيةاهلمزة نظرا للتقارب يف الطبيعة و  ووالياء والوا

  .يف الكالم العريب )الضّمةو الكسرة و الفتحة ( أبعاضها

اإلعالل  جييءقد و  ب اللبس،جتنّ و وجه واحد  لإلعالل أغراض عّدة منها اخلفة والعمل من

الياء  إىلها وال نعلّ  ونبقي على الوافقد  الياء، إىل ولضرب من التعويض نظرا لكثرة انقالب الوا

   .لتعويضها كثرة دخول الياء عليها

البد  مانه جاء فيأوالعلة يف ذلك ،الياء و  واالنقالب وتصحيح الوا معالل بعدقد جييء اإل

  .الذي ينحدر منه الصوت  األصلمارة على أه كأنّ " يدص ور،ع حول،"كـــ من صحة معناه  

 والياء  وضعف الوالكن السكون يُ ،قوى من احلركةأن احلرف أ األصليف باب االعتالل

  .منيعوال  نيحصاحلرف موضع غري  سكونن أأي  ا،مقبله جنس احلركة اليت إىلا مفيقلبه

 لّ حجاورته احلركة  إذاالساكن�ËĔƘǯ�©°ƢǏÂ�Ǿا فيه.  

األصلو  "اةّــ يإ"عينه والمه مجيعا و  اؤه فعلت أومما  ،حملا شاذا إالني عاللإتوايل العرب بني  ال 

 .ومل يرد عن العرب مثله  ،"ةــيَ وَ ــيإ"الصنعةفيه على 

 وجه أل تأوّ  لجأعمال الفكر من إو  س بهرض منه التأنّ غاعد عند ابن جين استثناء القلكل

 . ة فيهعالصن

:نتائج الفصل الرابع

 وفه ،م البشرالقأحتيطه  ال منضب وعلي ا حيتويه من مظاهر صوتية معني الن الكرمي ومآالقر 

  .ق بكالمهاحال  غري
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 على النقل وحيانا يعلأل البشري عقوية جعلت الحنوجود توجهات لدت نية مهّ آالقراءات القر،

  .النقل مصدره الوحي حني ،يفسوم بالقصور و ل معقن الأل، وهذا خطأ

ن الكرمي على آة االعتماد يف نقل القر ضرور ب ابن اجلزري يقرّ  ن احملققساس ألأركن  ترالتوا

   .والصدور قلوبحفظ ال

 املنّزل القرآين اجتهاد مع النص ة متبعة حيث النّ نية سآالقراءات القر.

 ُبه أقر ن يُ ومقاييسه ال أل عرابرف اإلصعلم تذكر الوجوه لي.   

 ّولكن النح ،نيةآلبت منها القر ة سُ اذّ القراءات الش ¼Ƣƥ�Ƣđ�  وجه النحوية ألا ن ترجيحأغري

ن  إو  األفشىل ال قثبت يف الناأل ون املعتمد يف ذلك هأل،اخلطأ وفيها على حساب املتواتر ه

  .الروايةو ،حىت ال يضيع اللفظ القرآين بكثرة التوجه قيسكان األ

 ارتأيتهلذا  ،عتزالهايؤنس ب ثاره ماآ لّ ج يف ن ابن جّين أل عقائديةطرق كثريا للشواهد الأتمل 

 جين ميلك من مفاتيح اللغة مان ابن أخصوصا و  ،قدم على مثل هذاأن أة مبكان أنه من اجلر أ

ية آلكل  نّ إ: الزرقاينالعلماء يقولون حبسب  أنذلك  ،ة بطنيعيوقع القارئ يف غور من الصن

  .لف باطنأستون 

منها  أسسعلى عدة  بناه "احملتسب"  يف االحتجاج خاصة يف مؤلفهابن جّين  هجمن:  

  .وأقواهلا،ولغات العرب  األمثالو  ،والشعر ،هورةشة املاتر االعتماد على القراءة املتو -

 . تضعيف املتواترو  لتقوية الشاذ أحيانااعتماده على املعىن -

 أننعلم  ألننا ،تضييق مساحة التعليل الصويت إىل أدىالنبوية  األحاديثعدم تعويله على -

  .ن الكرمي تفسره السنة املطهرةآالقر 
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خاصة من خالل ي علي الفارس أيبعلى شيخه  أكثرعدم تعويله على التفاسري وتعويله -

 .ه ابن جماهدعدومن ب"احلجة للقراء السبعة"ؤلفه م

  .النحوية وأوجههابعض القراءات الشاذة من خالل تقوية معانيها  يزجو بتي ر موقفه التحر -

لطبيعي الذي يبحث يف ينتميان إىل العلم  ا�ƢǸĔȂǯ�Ŀ األصوات لماملوسيقى بع ماء علقالت-

واجلانب  األزمنة،موضوعه و  واإليقاع،بقسميه التأليف وموضوعه النغمة  األصواتجوهر 

مقابلة  ريخو  ،الفكر وإعمالالصنعة  و كثريا هابن جّين  ل عليهوّ ة الذي عللغاملوسيقي 

  .الوتر واحلنجرة وآلة د،وّ �Đ¦Âّين غذلك املل

 ."حسره يا" ـــ ك  ءاتالنفسي لبعض القرا التخريج-

 رقاخميثل  آينالقر النص و ،"عنوالط ،واإلنكار التوجيه،:ابن جين هي  ركان النحوية عنداأل-

  .جلميع الطبائع النحوية البشرية بديعا

  .السكناتو لذيذا يقوم على توايل احلركات اعا إيقب الثقل واخلفة يعطي و انت إنّ 

حلروف له تعلق ومشاركة وا األصواتم عين علأمن العلم  القبيلهذا  إنّ "قال ابن جين 

  ."غموالن األصواتة عصن من فيه املللموسيقى 

  .حبق مؤسس نظرية الفكر الصويت العقلي ورائدها ابن جّين يعدّ 
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قـائمة المصادر والمراجع
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إعجاز القرآن لإلمام القاضي :ويليه كتاب، اإلتقان يف علوم القرآن: جالل الدين السيوطي -18

.لبنان د ط ،د ت بريوت،دار الفكر،أيب بكر الباقالين،

  .م1/1976ط، القاهرة، مطبعة السعادة أمحد حممد القاسم،:االقرتاح يف علم أصول النحو،تح-
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، اربد ن األردن، عامل الكتب احلديث، علم األصوات النطقي :هادي نهر - 19

  .م1/2011ط

علق عليه ووضع ، الفروق اللغوية:أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري -20

  .م 3/2013ط لبنان،بريوت،دار الكتب العلمية،، حواشيه حممد باسل عيون السُّود

ضبط ، احملكمة يف شرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويدالدقائق :زكريا بن محمد األنصاري -21

  .م 2011 /1ط ، دار اإلمام مالك. و حتقيق زكريا توناين

حققهما وضبط ، رضي الدين األسرتباذي  الشافية يف شرح الشافية،نتم:ابن الحاجب -22

  .م 1975 /لبنان، د ط، بريوت ،حممد أبو احلسن وآخرون، غريبهما وشرح مبهمهما

دار الكتب العلمية،عادل عبد املوجود وزمالئه،:البحر احمليط،تح :أبو حيان النحوي -23

  .م1/2001بريوت ط

مبارك :تقدمي دراسة صوتية مقارنة،علم األصوات وعلم املوسيقى،:عبد الحميد زاهيد -24

  .م1/2010حنون،دار يافا للنشر والتوزيع،األردن،عّمان،ط

ط ، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، يف أصوات العربيةأحباث : نعيمي سعيد حسام -25

  .م1/1998

سلسلة الدراسات  منشورة وزارة الثقافة واإلعالم،، الدراسات الصوتية واللهجية عند ابن جّين -

  .م 1980/د ط ،بغداد،)134(

، غطاس عبد امللك خشبة:تح، كمال أدب الغناء:الكاتب يحمد بن علأالحسن بن  -26

   .م1984/د ط  املصرية العامة للكتاب، اهليئة

، حققه وخرّج شواهده وعّلق كتاب معاين احلروف  :أبو الحسن علي بن عيسى الّرماني-27

  .م3/1984ط اململكة العربية السعودية،عليه وقّدم له عبد الفتاح إمساعيل شليب، دار الشروق،
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نقحه وشرحه ، كالم العربكتاب ليس يف  :أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد بن خلويه -28

  .م1/2000ط، بريوت لبنان دار الفكر العريب،، سقال  ديزةضبطه و 

نشر وتوزيع  التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث،:الطيب البكوش -29

  .م2/1987ط تونس،مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهللا،

وأمساؤها من قبل املوسيقى، كتاب املالهي :أبو طالب الفضل بن سلمة النحوي اللغوي -30

  .م 1984 /د ط غطاس عبد امللك خشبة، اهليئة املصرية العامة للكتاب،: تح وشرح

.شرح املفصل، املطبعة املنريية، د ط، د ت:ابن يعيش -31

اإلنصاف يف :النحوي ياألنبا ر كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن أبي سعيد -32

حممد حمي الدين عبد احلميد،دار :االنتصاف من اإلنصاف تأليف ومعه كتاب  مسائل اخلالف،

  .م 2009 الطالئع، القاهرة،

دار الفكر، دمشق،سورية، ط ، القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي :غيرد أحمد الصّ و محم -33

  .م1999/  1

، طبعة جديدة مزيدة ومنقحة، جتويد القرآن الكرمي :محمد بن موسى الشرويني الجراري -34

   .م 2008، اجلزائر، دار اهلدى عني مليلة

دار اإلمام  ألفية بن مالك يف النحو والصرف،:محمد بن عبد اهللا بن مالك األندلسي -35

  .م 2009طبعة مصححة  اجلزائر،باب الوادي،مالك،

.د ط،د تدار املؤرخ العريب،الصوت اللغوي يف القرآن،:محمد حسين علي الصغير -36

، حسن ياملختصر يف أصوات اللغة العربية، مكتبة اآلداب عل:حسن حسن جبلمحمد  -37

  .م  7/2012مصر، ط القاهرة،
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القاهرة،األزهر،،دار الطباعة احملمدية،البناء الصويت يف البنيان القرآين:محمد حسن شرشر -38

  .م1/1988ط 

،منوذج ابن جين ،العريبدراسة يف أسس التفكري البالغي ، البالغة واألصول:محمد مشبال -39

  .م2007أفريقيا الشرق 

، بريوت، دار اجليل ،ةـــوم العربيـــرها يف علـــراءات و أثــــالق :محمد سالم محيسن  -40

  .م1/1998ط

لبنان،،كز دراسات الوحدة العربية، بريوتبنية العقل العريب، مر :محمد عابد الجابري -41

   .م5/1996ط

. م 1967/دار الكتاب العريب، القاهرة د، ط، اجلامع ألحكام القرآن:محمد القرطبي -42  

�ƨȈƥǂǠǳ¦�°ƢƯȉ¦�ǺǷ�ƨȈƫȂǐǳ¦�Ʈ:مكي درار -43 ƷƢƦŭ¦�Ŀ�ǲǸĐ¦ ،دار األديب للنشر والتوزيع

  .م1/2006ط  اجلزائر،السانيا،

مستغامن،دار أم الكتاب للنشر والتوزيع، مالمح الداللة الصوتية يف املستويات الصوتية،-

   .م2012 ،طبعة خاصة اجلزائر،

ط ،بريوت لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لسان العرب:ابن منظور -44

   .م1/2008

   .م1998 /1ط ، بريوت، العصريةاملكتبة ، الصوتيات والفنولوجيا:مصطفى حركات -45

القاهرة املنصورة، ، دار اإلمام البخاري ،جامع الدروس العربية:مصطفى الغالييني -46

  .م1/2007ط

دار الكتاب  غطّاس عبد امللك خشبة،:تح املوسيقى الكبري،:أبو نصر محمد الفارابي -47

  .ت ط،د د العريب للطباعة والنشر، القاهرة،
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العربية، املكتب العريب  الداللة الصوتية يف اللغة: لفاخرياالقادر  بدصالح سليم ع -48

  .د ت ط،د  احلديث، اإلسكندرية،

التعليل الصويت عند العرب يف ضوء علم الصوت احلديث،:نذير بيرى الحسانيعادل -49

.م،1/2009ط ديوان الوقف الّسّين، مركز البحوث و الدراسات اإلسالمية،

  .م1979 بريوت،د ط،املفصل يف تاريخ النحو العريب،:عبد العال سالم مكرم -50

  .م1/1965ط، دار املعارفمطبعة ، الدراسات النحويةالقرآن الكرمي و أثره يف  -

  .م 01/2004ط ، جدة، دار كنوز املعرفة، يف علم اللغة العام : عبد العزيز غالم -51

 . د ت، د ط، بريوت، دار الثقافة، تقومي الفكر النحوي :علي أبو المكارم -52

دار الشؤون الثقافية ، منهج البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلديث :علي زوين -53

  .م 1986، د ط، بغداد، العامة

تح  رسالة  أسباب حدوث احلروف،:علي الحسين بن عبد اهللا بن سينا والرئيس أب -54

، الفكردار  تقدمي ومراجعة شاكر الفحام وأمحد راتب الّنفاخ،، حممد حسان االطّيان وحيي مري علم

  . م 1973/ 1ط ، دمشق سورية

وضع حواشيه  احلجة للقراء السبعة،:أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي -55

  . م 1/2001لبنان ط بريوت،دار الكتب العلمية،وعلق عليه كامل مصطفي اهلنداوي،

املطبوعات ديوان  تراث ابن جّين اللغوي والدرس الصويت احلديث،:عمر بلملياني -56

   .م2006اجلزائر، بن عكنونا اجلامعية،

منشورات ألفا تقدمي عبد احلليم حممد ، الشامل يف التجويد :عمر بن أحمد بوسعدة -57

  .م 2014 /3ط، دار البيضاء اجلزائر، منشورات ألفا، مراجعة أمين رشدي سويد، اهلادي قابة
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إميل بديع ، عليه ووضع حواشيه وفهارسهعلق ، الكتاب :عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه -58

  .م 2009، 2ط ، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، يعقوب

 م  1992/ 1دار الفكر اللبنانية،ط،)الفونيتيكا(علم األصوات اللغوية :عصام نور الدين -59

مديرية ، صاحب أبو جنان:شرح  مجل الزجاجي، الشرح الكبري،تح :بن عصفور األشبيليا -60

  . م 1982 د ط،بغداد،دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة املوصل،

، مكتبة بريوت البيان والتبيني، حتقيق فوزي عطوي،:أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ -61

  .م1962 د ط،،لبنان

 . م2/1969دار إحياء الرتاث العريب، ط، عبد السالم هارون، تح، البيان والتبيني-

بريوت  لبنان،، دار الرتاث العريب مناهل العرفان يف علوم القران،:الزرقانيعبد العظيم  - 62

  .م3/1943ط

دار ابن كثري، دمشق، ، ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل :فاضل صالح السامرائي -63

  . م2/2016ط، سورية

،األردن ،وإربد ،عامل الكتب احلديث ،قراءات وأصوات:فوزي حسن الشايب -64

  .م1/2012ط

  .د ت  د ط،.دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائرالقاموس احمليط،:فيروز آباديال -65

  .م1974د ط  ،سوريا حممد املصري، دمشق،:تح البلغة يف تاريخ أئمة اللغة،-

اإلمالة يف القراءات واللهجات العربية، دار الشروق، جدة :عبد الفتاح إسماعيل شلبي -66

  .م  3/1973ط ، اململكة العربية السعودية

، دار الكتاب العريب بريوت، القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب:عبد الفتاح القاضي -67

  .م1981، 1ط، لبنان
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:يــــــــــــــــــــــــــــن جنّ ــــــــــــان ابــــــــــــــــــــــــــــــــح عثمـــــــــــــــــــــــــــأبو الفت - 68

حتقيق علي النجدي، وعبد الفتاح ، ني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهاياحملتسب يف تب -

��ƨȈǷȐǇȍ¦�ÀÂƚǌǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆشليب ǴĐ¦�� م1969/د ط،القاهرة  

عني مليلة، اجلزائر،دار اهلدى،رمضان عبد التّواب،صبيح التميمي و :تح علل التثنية،-

  .م2/1991ط

بريوت لبنان، دار الفكر املعاصر،، مازن املبارك، تح، املهموزة وعقود اهلمزرسالتان يف األلفاظ -

  .م 1988/  1ط، سورية، ودار الفكر دمشق

، بريوت لبنان ،دار الكتب العلمية، تح حممد حسن حممد حسن إمساعيل، عرابصناعة اإل سرّ -

  .م  2008، 2ط 

  .م1/1998ط ، لبنان، بريوت، دار الفكر العريب، ديزة سقال:تح التصريف امللوكي،-

.د ط،د ت عبد احلكيم بن حممد، املكتبة التوفيقية،:اخلصائص،تح-

املصطلح الصويت عند علماء العربية القدماء يف علم اللغة :عبد القادر مرعي الخليل -69

  .م  1993/ 1ط ، األردن، منشورات جامعة مؤتة احلديث،

، عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،رف الصويتــعلم الص:عبد القادر عبد الجليل -70

   .م1/2010ط

دار املعرفة،نشره رشيد رضا،علم املعاين،اإلعجاز يف دالئل :عبد القاهر الجرجاني -71

  .م 1981/بريوت، د ط

اف عن حقائق الكشّ :أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي -72

  .  م1/2010ط ، مكتبة مصر، وجوه التأويلالتنزيل وعيون األقاويل يف 
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  .د ت ،2ط لبنان،بريوت،، دار اجليل ية،باملفصل يف علم العر -

، بريوت، املكتبة العلمية شرحه ونشره السيد أمحد صقر،تأويل مشكل القرآن،:ابن قتيبة -73

  . م3/1981ط لبنان،

، بريوت الفكر العريب،دار  ،"اخلوارزمي"أعالم الفكر العريب :رحاب عّكاوي-74

  .م1/2002ط

، مطبعة ذات السالسل الكالم إنتاجه وحتليله، جامعة الكويت،:عبد الرحمان أيوب -75

  .م 1،1984الكويت،ط

  . هـ 1428/د ط، دروس يف النظام الصويت للغة العربية :عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان -76

 وآخرينتح حممد نور احلسن ، احلاجبشرح شافية ابن ، رضي الدين األسترباذي-77

  .م1975 /طهران ،د ط، منشورات املكتبة املرتضوية

،دار "احملتسب"و" اخلصائص"أصول النحو عند ابن جّين، دراسة يف كتابيه:رشيد حليم -78

  .م 2010،اجلزائر،طبعة  احملمدية، قرطبة

   .م1/2011،طاجلزائر، احملمدية دار قرطبة للنشر والتوزيع املنهج اللغوي والبحث اللساين،-

أمحد :تح الّدر املصون يف علوم الكتاب املكنون :السمين الحلبي أحمد بن يوسف -79

  .م 1/1986ط ، دمشق، اخلرّاط، دار القلم

عامل الكتب احلديث للنشر ، منهج لساين معاصر، القراءات القرآنية :سمير شريف استيتية -80

  . م 2005، د ط، اربد، األردن، والتوزيع

دار وائل للنشر  علم األصوات النحوي ومقوالت التكامل بني األصوات والنحو والداللة،-

  .م  1/2012ط  عمان،األردن،
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  .م1982لبنان،د ط،بريوت،دار الكتب العلمية،سر الفصاحة،:ابن سنان الخفاجي -81

بعة مرتضى الزبيدي، املطيض،و حممد فحمي الدين أبو ال :تاج العروس من جواهر القاموس -82

  .هــ1/1306اخلريية، القاهرة،ط

  .م 2006/ 1ط، مفاهيم يف علم اللسان :التواتي بن التواتي -83

،د ط ،املغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة، اللغة العربية معناها و مبناها :تمام حسان -84

   .م  1973/

 . م 1955د ط،، مكتبة األجنلو املصرية، مناهج البحث يف اللغة-

طبع ، أمحد نوفل: تق  الكرمي،ن آاإلبدال و اإلعالل يف ألفاظ القر  :خالد حسين مصلح -85

  . م 2010/ 1بدعم من وزارة الثقافة، ط

عامل الكتب احلديث ، فيزياء الصوت اللغوي ووضوحه السمعي :خلدون أبو الهيجاء - 86 

  .م1/2006أربد ،ط، للنشر و التوزيع

، عبد احلميد هنداوي: ترتيب وحتقيق، كتاب العني  :أحمد الفراهيديالخليل بن  -87

  .م 2003، 1بريوت، لبنان ط ، منشورات دار الكتب العلمية

  .هـ1317وصول ،املطبعة العثمانية،مرآة األصول يف شرح مرقاة ال :منال خرسو -88

منشورات دار مكتبة  خليل شرف الدين،:تقدمي العقد الفريد،:شهاب الّدين بن عبد ربه-89

  .م1/1986ط اهلالل،

  . م2/1972ط ، دار املعارف، القاهرة،املدارس النحوية:شوقي ضيف -90

عني ، دار اهلدى، منت اجلزرية يف فن التجويد : شمس الدين محمد بن محمد الجزري -91

 . د ت، مليلة اجلزائر، د ط
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أمحد أمحد : تح، املنصورة، القاهرة، دار الغد اجلديد، شرح املعلقات العشر :لشنقيطيا -92

  . م1/2007ط ،شتيوى

  المخطوطاتالرسائل والدوريات و 

كلية ،  جامعة بغداد القرآين،صّ التطور الداليل لأللفاظ يف النّ :جنان منصور كاظم الجبوري 

.م2005، الرتبية

رسالة اإلعالل يف كتاب سيبويه يف هدي الدراسات الصوتية احلديثة :عبد الحق أحمد محمد

  .م1983كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،  ماجستري
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لملخصا

إن نظرية ابن جّين اللغوية الرتاثية، هي وليدة إرث ثقايف، علمي، ومعريف توّفر له خالل القرن الرابع اهلجري، حيث 

استفاض منهجه التعليلي بأدوات عمل متميزة يف التنظري والتأصيل، فرّسخ بذلك الروابط بني الدرس القرآين الذي هو 

العربية اليت تعد مفتاح كّل املعارف، فتجاوز بذلك حقبة النحو التقليدي إىل النحو موضوع العلوم اإلسالمية، وبني اللغة

الرتكييب مفسرا ظواهر اللغة تفسريا عقليا، نّبه على بابه باالجتهاد وحسن الّصنعة والتأويل ملفاهيم النحو القدمية، واكتشاف 

م النحو، يف حقول يتداعى بعضها إىل بعض،و بشواهد نواحي اإلبداع فيها من أجل سّد فراغ القاعدة النحوية بأصول عل

.قرآنية، وحديثية، وشعرية، وروايات خمتلفة 

Résumé

La théorie linguistique traditionnelle d'Ibn Ghanee est le résultat d'un patrimoine culturel,

scientifique et de connaissances qui lui a été fourni au cours du IVe siècle, où il a développé sa

méthode analytique dotée d'excellents outils de travail pour la théorisation et l'enracinement,

établissant ainsi les liens entre le Coran. "Leçon anique qui est le sujet des sciences islamiques, qui

est la clé de toute connaissance, donc au-delà de l'ère de la manière traditionnelle de syntaxe,

expliquant les phénomènes du langage dans une interprétation rationnelle, il a mis en garde contre la

diligence de la porte et la bonne exécution et interprétation des concepts de la grammaire ancienne, et

la découverte des aspects créatifs afin de combler les lacunes de la règle de la grammaire règle du

vide, les uns des autres, et avec des références coraniques, modernes et poétiques et des récits divers.

Abstract

Ibn Ghanee's traditional linguistic theory is the result of a cultural, scientific, and knowledge

heritage that was provided to him during the fourth century AH, where he developed his analytical

method with excellent work tools in theorizing and rooting, thus establishing the links between the

Qur'anic lesson which is the subject of Islamic sciences, Which is the key to all knowledge, so

beyond the era of the traditional way to syntax, explaining the phenomena of language in a rational

interpretation, he warned the door diligence and good workmanship and interpretation of the

concepts of ancient grammar, and the discovery of the creative aspects in order to fill the vacuum

rule grammar grammar assets, Each other, And with Quranic, modern and poetic references and

various narratives.


