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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
علّل سيبويه يف كتابه لكثري من   

الظواهر الصوتية �لتخفيف؛ ٔالن املتلكم 
مييل ٕاىل التخفيف يف gمه مع إالفادة، 

وهذا املقال سـيتناول تعليل سيبويه 
�لتخفيف ملظاهر إالما� وإالبدال 

 يف ضوء اGرس اللساين وإالدغام
  . احلديث

  
  
  
  

  Résumé:  

Dans son ouvrage « El –kitab » 

Sybaweh a justifié le phénomène de 

l’allégement  phonétique par le 

recours du sujet parlant a ce genre de 

procédé sans pour autant nuire au 

sens. La présente étude veut 

expliquer ce genre d’allègement 

phonétique  développé par Sybaweh 

où il est question de l’inclinaison 

« El-imala » et la substitution « El-

ibdal », l’assimilation « El-idgham »  

en lumière des récentes études 

linguistiques. 

.  
 
 

 

 

        
        
        



  عرشونالعدد                                                               جمp لكية االٓداب و اللغات

 

 2017جانفي                                        274                                         لكية االٓداب و اللغات

        ::::    نص املقالنص املقالنص املقالنص املقال
مفرداهتا  تُبىن عليهساس اvي الصوت هو ٔاصغر وحدة من وحدات اللغة، وهو االٔ 

ٔاصوات يعّرب هبا لك قوم عن «بأهنا  للغة يف تعريفهومجلها،  و�v انطلق منه ابن جين 
  . )1(» ٔاغراضهم
أالصوات، ؤادرك ٔامهية  عمليف ) هـ180ت(ٔابدع اخلليل بن ٔامحد الفراهيديقد و 

اvي  ،سيبويه تلميذه مث جاء بعد اخلليل ،املسـتوى الصويت يف فهم املسـتو�ت اليت بعده
ّمضن اجلزء أالخري من كتابه معلومات قمية عن عمل أالصوات تبعه فهيا من جاء بعده من 

  . العلامء
الوصف اvي «وقد ا�ْرفََق سيبويه القواعَد الصوتية للغة العربية �لتعليل، والعp يه       

مر اvي يزمع النحويون ٔاو بعبارة ٔاوحض يه االٔ . يكون مظنة وجه احلمكة يف اختاذ احلمك
   . )2( »ٔان العرب الحظته حني اختارت يف ªgا و©ًا معينًا من التعبري والصياغة

ِمْن ٔابرز الِعلل اليت علّل هبا سيبويه للقواعد الصوتية عpُ التخفيف؛ ٔالن الناطق 
 ...لعال�للغة مييل ٕاىل التخفيف يف ٔاصواته بكيفيات عديدة، مهنا احلذف وإالدغام واالٕ 

مع ما توصلت ٕاليه اللسانيات  -وهو ميل املتلكم ٕاىل التخفيف –هذا املبدٔا الصويت  ويتفق
  .  L'economie linguistiqueاحلديثة، وُمسّي µقتصاد اللغوي

  . إالما� وإالبدال وإالدغاممن أالبواب الصوتية اليت علل لها سيبويه �لتخفيف 
        : : : :     إالمالــــــــةإالمالــــــــةإالمالــــــــةإالمالــــــــة    ::::أوالأوالأوالأوال

    ::::    ما�ما�ما�ما�تعريف االٕ تعريف االٕ تعريف االٕ تعريف االٕ 
        ::::    لغـــــــــةلغـــــــــةلغـــــــــةلغـــــــــة/ / / / أ أ أ أ 

Æَراٍف ِيف «:عرفها ابن فارس بقو يَحٌة تَُدلÊ عََىل اْحنِ َمٌة َحصِ ُم َلكِ Îِء الِْمُمي َوالَْياُء َوالال ْ Îاليش
َىل َجاِنٍب ِمنْهُ 

Ñ
ْن َاكَن خِ . َماَل يَِميُل َمْيًال .ا

Ñ
ِء فََمَيٌل،فَا ْ Î3(»يُقَاُل َماَل يَِميُل َميًَال لْقًَة ِيف اليش.(   

        : : : :     اصطالحــــــااصطالحــــــااصطالحــــــااصطالحــــــا////بببب
فهم تعريفها من ثنا� gمه عن التطبيق العميل لها، مل يعرف سيبويه إالما�، وٕامنا يُ 

Æفأاللف قد ...وٕامنا ٔامالوها للكرسة اليت بعدها، ٔارادوا ٔان يقربوها مهنا «: وذ� يف قو
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� يه تقريب الفتحة من يُفهم من gمه ٔان إالما).  4(»تشـبه الياء، فأرادوا ٔان يقربوها مهنا
  . الكرسة وأاللف من الياء

فقد عّرف إالما� تعريفا موجزا جامعا، وفّضل ) هـ646-570(ؤاما ابن احلاجب
تعريفها بأن تنحو �لفتحة حنو الكرسة؛ ليَشمل التعريف ٔانواع إالما�؛ فإالما� تكون 

  ). 5(الِكَرب  :، وللفتحة وحدها مثلٔاللفل
لٕالما� فهو شبيه بتعريفات القدماء؛ فقد عرفها عبد املنعم  ؤاما تعريف احملدثني

Æيم حنو صوت آخر دون ٔان يصبح «: النارص بقوg تعين معوما ٔان ينحو صوت �إالما
Æ أاللف اكتساهبا شيئا من صفات الياء دون ٔاْن تصبح �ء خالصة، . مثيال �وتعين ٕاما

  . )6( »فتخرج بصوت بني أاللف والياء
�ٔاداء نطقي ليس حمل اتفاق عند مجيع العرب، فأهُل احلجاز لغُهتم الفتح،  وإالما

وال زالت إالما� منترشة يف بعض اللهجات ). 7(ؤاهل جند من متمي وقيس ؤاسد يُميلون
وجند ٔاّن القراء اهمتوا �ٕالما� كام اهمت هبا النحاة، ومه ). 8(العربية العامية، خاصة يف لبنان

  . )9(يف كثري من التفاصيل يتناقضون مع النحاة
وقد ٔاخذ احملَدثون عىل القدماء تفريقَهم بني أاللف والفتحة اليت قبلها، ورٔاوا ٔان ٔالف 

وعليه فٕان إالما� يه  ،)10(املّد عبارة عن فتحة طويp، وليس أالمر فتحًة بعدها ٔالف
pثون التنوع ويُسّمى علامء أالصوات احملد. )11(تنوّع نطقي للفتحة املمدودة ٔاي الطوي

  .  )12(Allophone) أاللوفون(النطقي للصوت الواحد دون ٔاْن يتغّري املعىن ب
        : : : :     تسمياهتا وحمكهـاتسمياهتا وحمكهـاتسمياهتا وحمكهـاتسمياهتا وحمكهـا

فزمع اخلليل ٔانÎ ٕاجناح أاللف ٔاخفÊ علهيم، «: سامها سيبويه �ٕالما� وإالجناح قال 
وتُسّمى عند القّراء �حملض وإالجضاع والبطح والتقليل  ).13(»إالما�: يعين

وليس لٕالما� رمز كتايب يدلÊ علهيا ٕاال يف املصحف الكرمي، فقد ُرمز لها ). 14(لتلطيفوا
  . )15(»الفتحةنقطة مسـتديرة كبرية مقفو� الوسط حتت احلرف بدال عن  «ب

ويقابل إالما� الفتح وهو أالصل؛ ٔالّن إالما� حتتاج ٕاىل أسـباب توجهبا، وليس 
  .  )16(الفتح كذ�
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حيث يسـتطيع الناطق ٔان ال مييل مع وجود سبب  ؛ز ال الوجوبوحمك إالما� اجلوا
ز وال «: إالما�، قال ابن جين منا هو يف احلقيقِة سبب جيّوِ

Ñ
ى عpّ، وا Îورضب آخر يسم

يوِجب من ذ� أالسـباب السـتÎة اGاعية ٕاىل إالما� يه عpّ اجلواز، ال عpّ الوجوِب؛ أال 
ما� ال بّد مهنا، ؤان ّلك ُمَماٍل لعpٍّ من ت� أالسـباب ترى ٔانه ليس يف اGنيا ٔامر يوِجب االٕ 

فابن  ).17(»فهذه ٕاذًا عpّ اجلواز ال عp الوجوِب . السـتِّة � ٔان ترتك ٕامالته مع وجوِدها فيه
  . جين يفّرق بني العp اليت توجب احلمك وبني العp ال توجب احلمك، ويسمهيا سببا

        ::::    أسـباب إالمالــــــــــــةأسـباب إالمالــــــــــــةأسـباب إالمالــــــــــــةأسـباب إالمالــــــــــــة
سيبويه يف عرض ٔاسـباب إالما� عند القبائل العربية اليت متيل، ؤاّمه  توّسع

 �  :يه - عنده  –ٔاسـباب إالما
  . عاِبد، عاِلم، مساِجد: ٕاذا اكن بعد أاللف حرف مكسور، مثل -       
ٕاذا اكن ٔاول حرف من اللكمة مكسورا وبينه وبني أاللف حرف متحرك، مثل  -       
اد   . ِمعَ

ف من اللكمة مكسورا وبينه وبني أاللف حرفان ٔاوهلام ساكن، ٕاذا اكن ٔاول حر  -
َ�ل وِمشْالل: مثل   . ِرسْ

  . متال ٔالف بنات الياء والواو ٕاذا اكنت عني اللكمة مفتوحة -
  . ٕاذا اكن µمس منهتيا بألف زائدة للتأنيث ٔاو لغري ذ� -       

ياء، برشط ٔان تكرس ٕاذا اكنت أاللُف عَني الفعل، واكنت مبد� من الواو ٔاو ال  -
  . خاف وطاب وهاب  : ِخْفُت وِطْبُت من: فاؤه عند ٕاسـناده ٕاىل �ء الفاعل، مثل

ِبقْت أاللف بياء فٕاهنا متال، مثل -          . كيÎال وبيÎاع:  ٕاذا سـُ
  . متال أاللف الثانية ٔالجل ٕاما� أاللف أالوىل" عامدا"إالما� ٔالجل إالما�؛ ففي  -       

يريد : ف ٕاذا اكن بيهنا وبني احلرف املكسور قبلها حرفان �نهيام هاء، مثلمتال أالل -
  . َهبا، يريُد ٔاْن يزنَِعهَا، يف مرضِِهبأاْن يِرض 

بيين وبيَهنا، يريد : متال أاللف ٕاذا اكن بيهنا وبني الياء قبلها حرفان �نهيام هاء، مثل -
  . ٔان يكيلَها



  عبد اجلليل بوخرية / د -ط.....          من كتاب سيبوية ) إالما� وإالبدال وإالدغام ( التعليل �لتخفيف يف ٔابواب 
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ِر، من الِكَربِ : ده راء مكسورة، مثلميال احلرف املفتوح ٕاذا جاء بع -        َ Îمن الرض.  
ٔالف الناس، ؤالف احلّجاج ٕاذا اكن اسام : ٔاميلت لكامت عىل غري قياس، مثل -       
  .  )18(لرجل

        ::::يف ضوء القوانني الصوتية يف ضوء القوانني الصوتية يف ضوء القوانني الصوتية يف ضوء القوانني الصوتية     الغاية من إالمالـةالغاية من إالمالـةالغاية من إالمالـةالغاية من إالمالـة
أالصوات يف «الغاية من إالما� يه ٕاشاعة µنسجام بني أالصوات اللغوية؛ ٔالنّ 

  ثرها هتدف ٕاىل نوع من املامثp ٔاو املشاهبة بيهنا لزيداد مع جماورهتا قرهبا يف الصفات تأ 
  .  )19( »ٔاو ا�ارج

دخلت إالماُ� : فٕان قيل«:عن عp إالما� يف ال�م) ه577ت(قال أالنباري فَِملَ ا�
  ).20(»طلبا للتÎشالك؛ لئال ختتلف أالصوات فتتنافر: ال�م؟ قيل

 �بتقريب الفتحة من الكرسة، وأاللف من الياء حىت يكون النطق يف فتّمت إالما
اجتاه واحد؛ فالفتحة فهيا تصعد واسـتعالء، والكرسة فهيا احندار وتسفل، و�ٕالما� تكون 

  . )21(أالصوات من منط واحد
  : و ينقسم تأثر أالصوات عند علامء الصوتيات ٕاىل نوعني

  . ثر �لثاينتأثر رجعي، ومعناه ٔان الصوت أالول يتأ  -
 . )22(تأثّر تقديم، وفيه يؤثر الصوت أالول يف الثاين -

وإالما� تُفّرس �لنوعني معا؛ ٔالن الصوت املامل يتأثر ٔاحيا" مبا قب#، ؤاحيا" مبا 
�لياء قبلها، ومن تأثّره مبا بعده تأثر ) بيÎاع(بعده، ِمفن تأثّره مبا قب# تأثّر أاللف املام� يف 

 .   �لكرسة اليت بعدها) دابِ عَ (� يف أاللف املام
ض ٕالما� أاللف ٕاذا اكن وعّرب سيبويه عن املامثp مبصطلح التقريب، فعندما عرَ 

وٕامنا ٔامالوها للكرسة اليت بعدها، ٔارادوا ٔان يقربوها مهنا «: بعدها حرف مكسور قال معلال
  . )23( »فأاللف قد تشـبه الياء، فأرادوا ٔان يقربوها مهنا... 

ّل مصطلح التقريب ٔادلÊ عىل املراد من املامثp؛ ٔالن إالما� ال هتدف ٕاىل ٔان ولع
  . يكون احلرف املامل مماثال ملا بعده ٔاو قب#، وٕامنا يقاربه

ٕان تفسري إالما� �لتقريب بني أالصوات لتسهيل النطق هبا هو تفسري يصلح 
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وٕاذا اسـتقام «: نذير احلساينعادل  قال. لبعض ٔانواع إالما� ولكنه ال يصلح ٔالنواع ٔاخرى
القول �لغاية من ٕاما� أاللف ٔاو الفتحة اليت تسـبقها ٔاو تلحقها كرسة ٔاو �ء لسيبويه ومن 
تبعه يف تعليل ٕاما� أاللف، فٕانه ال يسـتقمي لغريه من مظاهر إالما� اليت ال ٔاثر فهيا مع 

  . )24( »صويتأاللف للكرسة ٔاو الياء ظاهرا ٕاال من �ب µجهتاد والتأويل ال
يقصد الباحث مبظاهر إالما� اليت ال ٔاثر فهيا للكرسة ٔاو الياء مع أاللف ٕاال من �ب 
µجهتاد والتأويل ت� اللكامت اليت ال يوجد فهيا مع أاللف كرسة ٔاو �ء ظاهر�ن، 

  . )الهوى(اكللكامت اليت تنهتـي بألف ٔاصلها �ء، مثل 
اvي توصل ٕاليه ) قانون أالقوى(وتفّرس إالما� يف الصوتيات احلديثة ب

، وهو ٔانّه عندما يؤثر صوت يف آخر، فٕاّن الصوت Maurice Grammontجرامونت
ويف إالما� تتأثر الفتحة وأاللف  �لكرسة والياء وهام ٔاقوى،  ).25(�لقويّ ثر أالضعف يتأ 

  .  فيؤدي ذ� ٕاىل تقريب الفتحة من الكرسة، وأاللف من الياء
        ::::    ــــــدالــــــدالــــــدالــــــدالإالبـــــــإالبـــــــإالبـــــــإالبـــــــ::::����نيانيانيانيا

        : : : :     تعريف إالبدالتعريف إالبدالتعريف إالبدالتعريف إالبدال
        : : : :     لغـــــــــةلغـــــــــةلغـــــــــةلغـــــــــة////أ أ أ أ 

Æُه، يُقَالُ ) بََدلُ (« : عّرفه محمد بن ٔايب بكر الرازي بقو ِء غَْريُ ْ Îِبْدلٌ (بََدٌل وَ : اليش (
ْبٍه َوَمثٍَل َوِمثْلٍ  َبٍه َوشـِ َء ِبغَْريِِه وَ ) ا�بَْدلَ (وَ . َكشـَ ْ Îاليش) ُÆَ Îتََعاَىل ِمَن الَْخْوِف ) بَد ُ Î-ا�ْمنًا  ا

ْن لَْم يَا.ِت ) تَْبِديلُ (وَ 
Ñ
ِء ا�يًْضا تَْغِيُريُه َوا ْ Îاليش) ِÆَِء ِبغَْريِِه وَ ) اْستَْبَدلَ (وَ ) ِبَبَد ْ Îاليش) ُÆَ Îَذا ) تََبد

Ñ
ِبِه ا

  . )26( »)الُْمَباَدَ�ُ التÎَباُدلُ (ا�َخَذُه َمَاكنَُه وَ 
        ::::    اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحا/ / / / بببب
موفق  هالتعريف µصطال0، فقد عّرف عنلٕالبدال د التعريف اللغوي ال يبعُ  

معىن البدل ٔان تقمي حرفا مقام حرف يف موضعه، ٕاما «:بقوÆ) ه 643ت(اGين بن يعيش
   . )27( »رضورة وٕاما اسـتحسا"

مل يفّرق سيبويه بني إالبدال وإالعالل، حيث ذكر وجوه إالعالل يف �ب حروف و
  : وميكن التفريق بيهنام من ©تني ،، ٕاال ٔان النحاة من بعده فّرقوا بيهنام)28(البدل
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ٔان إالبدال يكون جبعل حرف ماكن حرف، ؤاما إالعالل فيكون �لقلب والنقل  -
  .  فإالعالل أّمع من هذا الوجه ،واحلذف والتسكني
-  pؤاما إالبدال فيكون يف أالحرف العلي ،pإالعالل خاص حبروف الع

  . والصحيحة، فإالبدال ٔاّمع هبذا µعتبار
قد يوجد ٔاحدهام يف لكمة وال يوجد االٓخر، قال عيل بن محمد الرشيف و 
من وجٍه، ٕاْذ ُوِجدا يف حنو وبني إالبدال وµعالل معوم خصوص « ):ه 816ت(اجلرجاين

  .)29( »وµبداُل بدون µعالل يف ٔاصيالنµعالل بدون µبدال يف يَقول، َوُوِجدَ قال،
ٕالعالل قياسـية، ؤاما إالبدال فأغلب قواعده ومن الفروق بيهنام ٔاّن معظم قواعد ا

  . )30(سامعية
؛ فقد فغري بعيد عن تعريف القدماء ؤاما تعريف علامء أالصوات احملدثني لٕالبدال

تغري صوت ٕاىل آخر بفعل البيئة اللغوية احمليطة به مضن لكمة « :عرفه  محمد عيل اخلويل بأنه
  . )31( »ما ٔاو مجp ما

البيئة الصوتية اليت يرد فهيا، وتتحمك فيه قواعد هتدف من  فٕابدال الصوت تتحمك فيه
ٔان الصوت ال ميكن ٔان ينقلب ٕاىل «ورائه ٕاىل التخفيف عن املتلكم، ومن ت� القواعد 

صوت آخر، بعيد عنه يف ا�رج جدا، فال ينقلب صوت من ٔاصوات الشفة ٔاو أالسـنان 
  . )32( »مثال، ٕاىل صوت آخر من ٔاصوات احللق، وكذ� العكس

اهلمزة وأاللف والهاء والياء : ٔاحد عرش حرفا، ويه -عند سيبويه -وحروف إالبدال
وليس إالبدال حمصورا يف هذه  ).33(والتاء واGال والطاء واvال واملمي والنون والواو

، )34(احلروف، بل هو موجود يف غريها، ولكن كرث إالبدال يف هذه احلروف واشـهتر
ف، و�v رٔاى ٔابو حيان ٔانه قلام ينفك حرف عن إالبدال ولو فإالبدال ياكد يعّم لك احلرو

  .  )35(عىل ©ة الندور
، )36(هويرى ابن جين ٔان إالبدال ٔاحسن من احلذف ؤاسوغ؛ ٔالنه أقل حفشا من

ولعّل مرد ذ� ٕاىل ٔان إالبقاء مع حرف ولو مع ٕابداÆ ٔافضل من احلذف اvي يؤدي ٕاىل 
  . نقص حرف من بنية اللكمة
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        :  :  :  :      إالبدالإالبدالإالبدالإالبدالالغاية من الغاية من الغاية من الغاية من 
إالبدال ملمح صويت ميّزي ٔاصوات اللغة العربية، حيث يأخذ صوت ماكن صوت 

  .)37(»ومن سنن العرب ٕابدال احلروف وٕاقامة بعضها مقام بعض«:آخر، قال ابن فارس
وهيدف العرب من ٕابدال حرف ماكن حرف ٕاىل التخفيف، من ٔاجل ٕاجياد 

وٕامنا دعامه « : وى واحد، قال سيبويهالتناسب الصويت لتكون احلروف املتجاورة يف مسـت
لُهم من وجٍه واحد، وِليسـتعملوا ٔالسنََهتم يف رضٍب  ٕاىل ٔان يقّرِبوها ويبدلوها ٔان يكون َمعَ

   . )38( »... واحد
وقد تنبّه علامء الصوتيات احلديثة ٕاىل ٔان أالصوات يؤثر بعضها يف بعض، ؤان    

فٕاذا جاور غريه ٔاو اكن يف موضع خاص  الصوت قد يكون النطق به سهال ٕاذا اكن منفردا،
   .)39(من اللكمة ٔادى ذ� ٕاىل ثق# يف النطق، مما يؤدي ٕاىل استبداÆ بصوت آخر

 : يف ضوء القوانني الصوتية إالبدال االتالتعليل �لتخفيف حل
والقوانني الصوتية اليت خيضع لها علّل سيبويه �لتخفيف كثريا من حاالت إالبدال، 

  .السهو� والتيسريو  امثp وا�الفةإالبدال يه امل
       1111 - - - -    pقانون املامثpقانون املامثpقانون املامثpقانون املامث    ::::    AssimilAssimilAssimilAssimilaaaation)tion)tion)tion)((((        

 نوعلامء أالصوات احملدثأالصوات يؤثر بعضها يف بعض ويسعى ملامثلته، ويُقّسم 
مماثp �مة بني  لكّي وجزيئ؛ فٕاْن حدثْت : ٕاىل قسمني لتأثر الناجت عن قانون املامثp الصوتيةا

، وٕان )جزيئّ (، وٕاْن اكنت املامثp يف بعض خصائص الصوت فالتأثر )لكّيّ (الصوتني فالتأثر
، وٕان ٔاثّر الصوت الثاين يف أالول فالتأثر )ُمْقِبل(ٔاثّر الصوت أالول يف الثاين فالتأثر 

، ويف لك نوع من ٔانواع التأثّر قد يكون الصو�ن متصالن وقد يكو"ن )ُمْدِبر(
  . )40(منفصلني
  : ومن ٔامثp التأثر املدبر يف حا� االتصال ما ييل ::::    يف حا� االتصاليف حا� االتصاليف حا� االتصاليف حا� االتصال    التأالتأالتأالتأثثثثر املدبرر املدبرر املدبرر املدبر/ / / /     أ أ أ أ 

وقالوا صاِطٌع، ٔالهنا يف «: قال سيبويه ،تُبدل السني صادا يف ساِطعٍ لتصري َصاِطعٌ  -       
  . )41( »التÎصعÊد مثل القاف، ويه ٔاوىل بذا من القاف، لقرب ا�رجني وإالطباق
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مماثp الطاء املطبقة املسـتعلية ليتحقق التناسب بدلت السني صادا رغبة يف ا� 
  . الصويت، فالتأثر مدبر جزيئ يف حا� µنفصال

Îقََد، : تُبدل الواو �ء ٕاذا وقعت فاء لللكمة يف µفتعال، مثل -        Îَعد،َ ات ُمتÎِقٌد، ُمتÎِعٌد، ات
َُموا Îِّقاد، اهت ِّعاد، االت ٌد، اْوتََعَد، اْوتَقََد، µْوِتَعاد، µْوِتقَاد، ُموتَِقد ُموتَعِ : ، ؤاصلها)42(االت

بِدلْت الواو �ء ؤادمغت يف �ء µفتعال   . اْوَهتموا، ا�
من ِقبَِل ٔان هذه الواو تضعف ههنا، فتبدل ٕاذا اكن قبلها «والعp من قلب الواو �ًء 

مع الضعف اvي  فلام اكنت هذه أالشـياء تكنÎُفها. كرسة، وتقع بعد مضموم وتقع بعد الياء
ذكرت �، صارت مبزن� الواو يف ٔاول اللكمة وبعدها واٌو يف لزوم البدل ملا اجمتع فهيا، 

  . )43( »فأبدلوا حرفًا ٔاج@ مهنا ال يزول، وهذا اكن ٔاخّف علهيم
ومعىن gم سيبويه ٔان السبب يف قلب الواو �ء ٕاذا وقعت فاء لللكمة يف 

p ضعيفة تعرتهيا التغيريات ا�تلفة، فأبدلها العرب حبرف هو ٔاّن الواو لينة معت ،µفتعال
  .  صامت ٔاقوى مهنا ؤاخّف يف النطق وهو التاء

ٌن بثقل الواو املسـبوقة  -يف موضع آخر-ل سيبويهوعلّ  ِ Îِعٌد وُمزتÎٕابدال الواو �ء يف ُمت
ٌن، ال َحتذ«: بضمة يف ُموتعد وُموتَِزن، فقال ِ Îِعٌد وُمزتÎف التاء كام ال حتذف ومثل ذ� ُمت

Îام جاءوا هبا ك. مهزة أْدُؤرٍ    .  )44( »كام كرهوا واو ٔاْدُوٍر والضمةراهية الواو والضّمة اليت قبلها،وٕان
  . )45(التّاء ماكن الواو ملشالكة �ء µفتعال اليت بعدها  ويرى السريايف ٔانه ّمت اختيار

 ّ  ،مدبر يف حا� االتصالµفتعال ر بني الواو الواقعة فاء وبني �ء ويُلحظ ٔاّن التأث
واكنت الغلبة فيه للتاء عىل الواو؛ ٔالنÎ الواو ٔاضعف يف  ٔالّن الصوت الثاين ٔاثر يف أالول،

  .   )46(أالداء من التاء اليت يه صوت انفجاري، ٔاما الواو فواسعة ا�رج 
        ::::    التأالتأالتأالتأثثثثر املقبل يف حا� االتصالر املقبل يف حا� االتصالر املقبل يف حا� االتصالر املقبل يف حا� االتصال/ / / / ب ب ب ب 

  ٕاذا اكنت فاء µفتعال دµ ٔاو ذµ تصال ٔانهمن ٔامثp التأثر املقبل يف حا� اال 
  pمª µ47(ٔاو زا�، فٕان �ءه تبدل د(  .  

والزاي تُبدل لها ماكَن « : ٕان سـبقت بزايدµ �ء µفتعال ٕابدال قال سيبويه عن 
Îه: التاِء داًال، وذ� قوهلم ليس يشء ٔاشـبه �لزاي من موضعها من  ُمْزداٌن يف ُمْز�ن، ٔالن

  . )48( »، ويه جمهورة مثلها وليست ُمطبقة كام ٔاهنا ليست ُمطَبقة اGال
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يه حتقّق املناسـبة ) ُمْزدان(فالعp من اختيار اGال لتكون بدال من �ء µفتعال يف 
الصوتية بني الزاي واGال؛ ٔالن اGال والزاي من خمرج واحد، وهو طرف اللسان ؤاصول 

وكام ٔاهنم ٕاذا ٔاْدنَوا «: قال سيبويه. يف صفيت اجلهر وµنفتاحالثنا� العليا، كام ٔاّهنام يشرتاكن 
  .  )49( »اْزَدان؛ واْصَطَرب : احلرَف من احلرف اكن ٔاخفÎ علهيم، حنو قوهلم

pويه حتقيق املناسـبة الصوتية -وهذه الع-  µفتعال دµ تنسحُب عىل ٕابدال �ء
ورة ال تتوافق مع التاء املهموسة، جمه ٔاحرفذال؛ فالزاي واGال واvال  ٕان سـبقت بدال ٔاو

الزاي واGال : اvي هو حرف جمهور مثل ،فأبدل العرب ماكهنا حرفا من خمر©ا وهو اGال
  . )50(غري مطبق مثلهنّ  ،واvال

وٕابدال �ء µفتعال حرفا آخر جمانسا للحرف السابق لها يُسّمى عند علامء 
ل صال؛ ٔاي ٔان احلرف الثاين يتأثر �ٔالول، فُيبدَ أالصوات احملدثني �لتأثر املقبل يف حال االت

الثاين حبرف جمانس لٔالول؛ فٕان اكن مماثال Æ فالتأثر لكي، مثل قلب التاء دµ يف 
: ، مث تقلب اvال دµ وتدمغ يف اGال اليت بعدها، لتصري"اْذَدَكرَ "فتصري " اْذتََكرَ "
َكرَ '' Îيف وٕان اكن الثاين ُمقار� لٔالول فالتأ . ''اد µُمْز�ن"ثر جزيئ، مثل قلب التاء د" 

  ."ُمْزدانٌ "فصارت 
ويُلْحظ ٔان إالبدال يف اللكامت اليت حتتوي عىل �ء µفتعال ُمهّمُتُه تيسري إالدغام، 
بمتكني املتلكم من ٕاجراء إالدغام يف أالصوات اليت ال ميكن ٕادغاªا يف التاء ٔاو ٕادغام التاء 

  .   )51(فهيا
  (tion(tion(tion(DDDDissimilissimilissimilissimilaaaation))))        ::::    لفةلفةلفةلفةقانون اقانون اقانون اقانون ا����اااا    - - - - 2222

تقع بني أالصوات املHثp من ٔاجل  ا�الفةٔاّن  نوعلامء أالصوات احملدث يرى
من التطورات اليت تعرض «: قال ٕابراهمي ٔانيس. التخفيف من صعوبة النطق حبرفني مHثلني

تني صو ٔاحيا" لٔالصوات اللغوية ما ميكن ٔان يسمى ��الفة، ويه ٔان اللكمة قد تشـمتل عىل 
  .  )52( »مHثلني لك املامثp فيقلب ٔاحدهام ٕاىل صوت آخر لتمت ا�الفة بني الصوتني املHثلني
، فٕاذا مت صواتوهذا من دقائق ٔارسار اللغة ٔاهنا تسعى ٕاىل الHثل والتقارب بني االٔ 

ٕاىل جمهود والّرس يف هذا ٔان الصوتني املHثلني حيتاجان «لها ذ� فٕاهنا تلجأ ٕاىل ا�الفة بيهنا،
  . )53(»...عضيل للنطق هبام يف لكمة واحدة، ولتيسري هذا اJهود العضيل يقلب ٔاحد الصوتني 
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َذ من ٔامثp ا�الفة ٕابدال  Îتََخَذ فرارا من  - ذَ ختََ ها اوْ ٔاصلُ و  -التاء سينا يف اخت فتصري اسـْ
  . حيث مل يوجد حرف ٔاقرب ٕاىل التاء يف ا�رج واهلمس من السني ؛ثقل التضعيف

م ٔابدلوا : وقال بعضهم «: قال سيبويه ÎهنLٔ ،ذ ٔارضًا Îتََخَذ فالٌن ٔاْرضًا، يريد اخت اسـْ
َذ، كام أبدلوا حيث كُرثْت يف ªgم واكنتا �ءين  Îوٕامنا فُِعل هذا ... السني ماكن التاء يف اخت

واهلمس حيث  وكذ� السُني مل َجتد حرفًا ٔاقرَب ٕاىل التاِء يف املُْخرج... كراهيَة التضعيف
Îام فعلوا هذا ٔالن التضعيف ُمستثقَل يف ªgم.ٔارادوا التخفيف، مهنا   . )54( »وٕان

فرارا من ثقل النطق حبرفني متشاهبني، فٕاهنم خيففون  يُدمغونفٕاذا اكن العرب 
اَ�فّف �لفرار من إالدغام ٕاىل ٕابدال ٔاحد احلرفني املHثلني حرفا آخر من ٔاجل ا�الفة بني 

  . ات املتشاهبةأالصو 
الضاد الما يف اْضَطَجَع فتصري الَْطَجَع، وعp ذ� يه ِثقل  ومن ٔامثp ا�الفة ٕابدال

: ومثل ذ� قول بعض العرب« :قال سيبويه. الضاد والطاء، وهام التقاء حرفني مطبقني
ا ٔاقرب الَْطَجَع يف اضطَجَع، ٔابدل الالَم ماكن الضاد كراهية التقاء املطَبقَني، فأبدل ماكهن

 . )55( »…احلروف مهنا يف املُخرج وµحنراف
        ::::قانون السهو� والتيسريقانون السهو� والتيسريقانون السهو� والتيسريقانون السهو� والتيسري    - - - - 3333

ّ  يرى اللغة متيل ٕاىل التخلص من  ٔانّ ن بتطور أالصوات اللغوية وعلامء اللغة املهمت
أالصوات الصعبة واستبدالها بأصوات ال تتطلب ©دا عضليا كبريا، ومن ٔاحصاب هذا 

ٔايرس منه  صوتٕاىل  صوت صعبالعدول عن  مىيُسو . whiteney" هوينيت"الرٔاي 
  . )56(بقانون السهو� والتيسري

 )ٔاَرْقُت (الهاء ماكن اهلمزة يف  ومن ٔامثp هذا القانون يف اللغة العربية ٕابدال
ا َهرقُت وَهَرْحُت فأبدلوا ماكن اهلمزة «: طلبا للخفة يف الهاء، قال سيبويه )ٔاَرْحُت (و Îؤام

لزوَم  لها، فلام جاء حرف ٔاخفÊ من اهلمزة مل ُحيذف يف يشء ولزم الهاء، كام حتَذف استثقاالً 
جري جمرى ما ينبغي ٔاللف ٔافعَل أن تكون عليه يف أالصل   . )57(»أاللف يف ضارب، وا�

فالهاء ٔاخف من اهلمزة؛ ٔالن اهلمزة حرف شديد، والهاء حرف رخو ªموس، 
قال « : نظور نقال عن اخلليلفعدلت العرب عن اهلمزة ٕاىل الهاء اسـتخفافا، قال ابن م 
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َه عن اهلمز اكن نََفسًا : اخلليل ذا ُرفِّ
Ñ
الهَْمَزُة َصْوٌت َمْهُتوٌت يف ا�قىص احلَلْق يصري مهزة، فا

دخال الهاء عىل اال�لف املقطوعة، حنو 
Ñ
تََخفÎِت العرُب ا ىل َمْخرج الهاء، ف�R اسـْ

Ñ
ل ا Îُحيَو

ْهياَت وههياَت وا�شـبا   . )58( »ه ذ� كثريٌ ا�راق وَهَراق وا�
        إالدغـــــــامإالدغـــــــامإالدغـــــــامإالدغـــــــام    ::::����لثالثالثالثا

        : : : :     تعريف إالدغامتعريف إالدغامتعريف إالدغامتعريف إالدغام
ُت («إالدغام ِمْن  ::::لغــــــةلغــــــةلغــــــةلغــــــة/ / / /     أ أ أ أ   َِّجام ٔاي ٔادخلُته ِيف ِفيه،) ا�ْدَمغْ ومنه  الَفَرَس الل

َمغَه(احلرف و) ا�ْدمغَ ( احلروف يقال) ٕادغام( Î59( ») اد(    .  
دغام ٔان تصل االٕ  «: بقوÆ) ه377ت(ٔابو عيل الفاريس  هفعرّ  ::::    اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحا/ / / / بببب

فريتفَع اللساُن عهنام ارتفاعًة  ،حرفا ساكنا حبرف مث# من غري ٔاْن تفصل بيهنام حبركة ٔاو وقف
  . )60(»واحدةً 

سواء ٔااكن الفاصل حتريك  ، فيه واملدمغَ فإالدغام هو عدم ترك فاصل بني املدمغَ 
  . �لسكون الوقف عليه ماحلرف أالول أ 

ام تعريفني؛ ٔاحدهام مشابه لتعريف القداىم واالٓخر وعّرف ٔامحد خمتار معر إالدغ 
فٕاّن إالدغام ميكن ٔان يفهم عىل ٔانه ٕازا�  «: جرى فيه عىل املعايري الصوتية احلديثة، فقال

احلدود بني الصوتني املدمغني وصهرهام معا، ٔاو عىل ٔانه ٕاحالل صوت ساكن طويل حمل 
  . )61( »الصوتني الساكنني القصريين
أالخري ٔان إالدغام هو ٕاطا� زمن النطق �حلرف الصامت ومعىن التعريف 

  . ، فُيطال مّدة زمن النطق حبرفني صامتني قصريين)الساكن(
غ ).  62(ْدغَام �لتخفيف مصطلح كويفام بتشديد اGال مصطلح برصي، واالٕ وµّدِ

  . خلوه من التّشديدبسبب  خلفته، واملصطلح أالخري هو الشائع عند الباحثني
بعض اGارسني تفسري هذا µختالف املصطلحي بني املدرسـتني  وقد حاول

فبيV يو0 اسـتخدام البرصيني بأن هذه العملية معلية ٕارادية يقوم هبا «: دالليا، فقال
املتلكم، يشري اصطالح الكوفيني ٕاىل ٔاّن هذا حيدث بصورة تلقائية مياكنيكية توجد ٕاذا 

  . )63( »وجدت مقتضياهتا وتوفرت مسبباهتا
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  : نوعانمن احلرفني املدمغني واحلرف أالول 
  . )سكّر(، والاكف أالوىل من )قّطع(ساكن، اكلطاء أالوىل من  -
  .   )64(والم ُمْعَتلّ ) َشدÎ (متحرك، كدال  -

لقول  هو أالصل، -وهو ساكن احلرف أالول من املدمغني-والنوع أالول
ويُسّمى هذا النوع عند القراء ). 65(»ٔالّن ٔاصل إالدغام ٔان يكون أالّول ساكنا«:سيبويه

فيُسمى عندمه  -وهو ما اكن احلرف أالول فيه متحراك -ٔاما النوع الثاينو . �ٕالدغام الصغري
ي كبريا ٔالّن فيه معلني؛ إالساكن وإالدغام، والصغري ليس فيه ٕاال ، وُمسّ )66(�ٕالدغام الكبري

   .   )67(ٕادغام أالول يف الثاين
        ::::    ممممإالدغـــــــــــــاإالدغـــــــــــــاإالدغـــــــــــــاإالدغـــــــــــــا    نواعنواعنواعنواعأ أ أ أ  

  : إالدغام وهامنوعي تناول سيبويه 
1 - - - -pثpثpثpثHHHHثالن فيدمغ أالول مهنام يف  ::::ٕادغام احلروف املٕادغام احلروف املٕادغام احلروف املٕادغام احلروف املHوهو ٔان يلتقي حرفان م

   ).ُسكÎر(ٕاكدغام الاكف يف الاكف يف لكمة  الثاين،
وهو ٔان يلتقي احلرفان املتقار�ن، فيقلب أالول حرفا : ٕادغام احلروف املتقاربة-2

رب ) ؤاصلها َوِتد(يف اللغة المتميية) َودٍّ (فيه، مثل  مشاهبا للثاين ويدمغ Îواّمحى واّماز واص
  .  )68(واّ�قل 

وهذا التقسـمي لٕالدغام ٕاىل ٕادغام متاثل وٕادغام تقارب شبيه بتقسـمي علامء أالصوات 
 .لكّي وجزيئ: ٕاىل قسمني) كام يف إالدغام (احملدثني للتأثر الناجت عن قانون املامثp الصوتية

الHثل وإالدغام قد ال يكو"ن مبعىن واحد، فبيهنام جوانب اتفاق وجوانب اختالف،  ولكن
وإالدغام، وٕان اشرتاك يف بعض املعاين  ]ٔاي الHثل[ ٔان التشابه غري«: قال برجشرتارس

  احتاد احلرفني يف حرف واحد مشدد، متاثال: اختلفا يف بعضها؛ وذ� ٔان معىن إالدغام
ا واّدعى؛ ٔاما آمنا فالنون املشددة نشأت عن نونني، ٔاوالهام الم آمنّ : ٔاو اختلفا، حنو 

: ددةالفعل، والثانية الضمري، فاحتادهام ٕادغام وليس بتشابه، ؤاما اّدعى فأصل اGال املش
والتاء �ء µفتعال قلبت دµ،فهذا ٕادغام وهو تشابه دال و�ء، اGال فاء الفعل،

  . )69(»ٔايضا
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عا يف ٕادغام احلرفني املتقاربني؛ حيث مياثل ٔاحدهام االٓخر مث فإالدغام والHثل اجمت
  . ٔاما ٕادغام احلرفني املHثلني فهو ٕادغام وليس متاثل؛ ٔالهنام مHثالن وضعاو  ،يدمغ فيه

        ::::    الغاية من إالدغامالغاية من إالدغامالغاية من إالدغامالغاية من إالدغام
يه التخفيف عن املتلكم �لنطق حبرف واحد بدل  -سيبويه  -عp إالدغام عند 

اعمل ٔان «:قال )�ب التضعيف(، ففي ن خمرج واحدم رفني مHثلنيالنطق حب
يثقُل عىل ٔالسنهتم  ؤانÎ اْختالف احلروف ٔاخفÊ علهيم من ٔان يكون من ) 70(التضعيف

Îه يثُقل علهيم ٔان يسـتعملوا ٔالسنَهتم من موضع واحد مث يعودوا Æ، ... موضع واحد وذ� ٔالن
وال تكون ُمهpٌْ، كرهوه ؤادمغوا،  فلام صار ذ� تََعبًا علهيم ٔان يداركوا يف موضع واحد

  . )71( »لتكون رفعًة واحدة، واكن ٔاخفÎ عىل ٔالسنهتم مما ذكرت � 
 أنّ ؛ بملشقة احلاصp من النطق حبرفني متشاهبني متثيال حركيااوقد مثّل السريايف 

  .  )72(اvي مييش قدما ٔاخف من اvي حيرك رجليه  يف موضع واحد
Hثلني وحرفني خمتلفني، ٔان املتشاهبني يعمل ا�رج عند والفرق بني النطق حبرفني م

  . )73(النطق هبام معلني يف وقت واحد خبالف املتباعدين
Hثلني، قال ابن امل وقد ال جيد املتلكم عن إالدغام سبيال ٕاال �لوقفة بني احلرفني

ٔاال ترى ٔانك لو تّلكفت ترك ٕادغام الطاء أالوىل لتجّشمت لها وقفة علهيا متتاز من «:جين
ٔانت  شّدة ممازجهتا للثانية هبا؛ كقو� قَْطَطع وُسْكَكر، وهذا ٕامنا حتمكه املشافهُة به، فٕانْ 

واّدغامه فيه ٔاشّد جلذبه ٔازلت ت� الُوقَيفة والفرتة عىل أالول خلطته �لثاين فاكن قربُه منه 
  .  )74( »ٕاليه وٕاحلاقه حبمكه

وال ختتلف املشقة احلاصp من النطق حبرفني مHثلني عن املشقة الواقعة عند 
ٔالن ٕاعادة اللسان ٕاىل موضع قريب مما رفعته عنه ٕاكعادته ٕاىل «النطق حبرفني متقاربني؛ 

رمحه هللا حني علل ٕادغام ، وهو ما ذهب ٕاليه سيبويه )75(»نفس املوضع اvي رفع عنه
Æكام ٔان احلرفني ٕاذا تقارب موضعهام اكن رفُع اللِّسان من موضعٍ «: احلرفني املتقاربني بقو

  .  )76( »واحٍد ٔاخفÎ علهيم فُيْدمغونَه
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Æبقو �v فاحلروف املتقاربة يصعب ٕاظهارها وبياهنا عند جتاورها، ومثّل سيبويه :
نَت فقلت« Îوانَْعْت ُدالمًا جلازاْضِبْط ُدَال : ولو بي ، ، وانُْقْد ِتْ�َ وهو يَثُقل . ما، واْضِبطْ ِتْ�َ

هتن، وللزوم اللسان موضَعهُنÎ ال يَتجاىف عنه Îم به لشدÊ77( »التلك( .  
. وٕاذا اكنت احلروف املتقاربة يف لكمة واحدة فالنطق هبا ٔاثقل مما لو اكنت يف لكمتني

ومل ] ٔاي يف لكمة واحدة[املتقاربة يف حرٍف واحد وٕاذا اكنت هذه احلروُف « :قال سيبويه
  . )78( »يكن احلرفان منفصلني ازداد ِثقًَال واعتالالً 

ٔاما الغاية من إالدغام عند احملدثني فٕاهنا ال تبتعد كثريا عْن رٔاي القدماء؛ فأمحد و 
حتقيق حد ٔادىن من اجلهد عن طريق جتنب احلراكت النطقية «خمتار معر يرى ٔانه من ٔاجل 
، ففّرس إالدغام مبيل املتلكم ٕاىل تقليل اجلهد وجتنب )79(»اليت ميكن µسـتغناء عهنا

  .  املشقة، فيتجنب نطق ما ميكنه µسـتغناء عنه
ٕاتيان بصوتني من بأنه ويرى اGكتور عادل نذير بريي احلساين ٔان فهم إالدغام 
وفرة  -عىل هذا الفهم-موضع واحد هو فهم قارص اجلدوى؛ ٔالّن الوفرة املتحققة للمتلكم 

ماكنية، وأالمر ٔابعد من هذا؛ ٔالن ما يتوفر للمتلكم من إالدغام ليس املاكن حفسب، بل 
ُمْدَمغَة " Î0َ "والزمان ٔايضا، واسـتدل عىل ذ� �لتحليل الصويت العرويض الزمين للكمة 

   .  )80(وُمْظهَرة، واسـتنتج بأن الزمن الصويت يف إالدغام ٔاقرص منه يف إالظهار
        ::::    يف ضوء القوانني الصوتيةيف ضوء القوانني الصوتيةيف ضوء القوانني الصوتيةيف ضوء القوانني الصوتية    إالدغامإالدغامإالدغامإالدغامحلاالت حلاالت حلاالت حلاالت التعليل �لتخفيف التعليل �لتخفيف التعليل �لتخفيف التعليل �لتخفيف 

والقوانني الصوتية اليت خيضع لها إالدغام يه . علّل سيبويه �لتخفيف حاالت إالدغام
  . قانون املامثp، وقانون تنظمي املقاطع

1111 - - - -     pقانون املامث pقانون املامث pقانون املامث pقانون املامثAssimilAssimilAssimilAssimilaaaation)tion)tion)tion)((((    :::: pحاالت إالدغام اليت تُفّرس �ملامث pمن ٔامث 
  : ما ييل

ِد(فتصري) ُمثَْرتِد( الثاء يف لكمةيف  دمغ التاءتُ  ////    أ أ أ أ  Îٔاْن تُدمغ الثاء يف  ، والقياس)ُمرث
ِد( التاء Îوٕاذا اكنت « :قال سيبويه .دمغ أالول يف الثاينٔان يُ يف إالدغام ؛ ٔالن أالصل )ُمرت

ًال واعتالًال، كام هذه احلروُف املتقاربة يف حرٍف واحد ومل يكن احلرفان منفصلني ازداد ِثقَ 
مفن ذ� قوهلم . اكن املثْالن ٕاْذ مل يكو" منفصلني ٔاثقَل، ٔالنÎ احلرف ال يفارقه ما يستثقلون
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ٌد؛ ٔالن ٔاصل رتÎِ والقياس مُ . ويه عربية جيدة...ٌد ٔالهنام متقار�ن ªموسانرثÎِ مُ : دٍ رتَِ ثْ يف مُ 
  .   )81(»رإالدغام ٔان يدمغ أالول يف االٓخِ 

يه تقارب الثاء والتاء؛ التصافهام �هلمس، ) ُمثَْرتِد(دغام يف لكمة فالعp من االٕ 
  . ووجودهام يف لكمة واحدة، وذ� ٔاثقل مما لو اك" يف لكمتني

 Îثل املدبر؛ ٔالن يف ي ٕادغام احلرف أالول يف الثاين يسمHعمل اللغة احلديث �ل
ى ٕادغام احلرف الثاين. الصوت الالحق ٔاثّر يف السابق Îثل املقبل؛ ٔالّن  ويسمHيف أالول �ل

ِد(، فإالدغام يف )82(الصوت السابق ٔاثّر يف الصوت الالحق Îيف  هو متاثل مْقبل لكيّ ) ُمرث
ِد(، وإالدغام يف حا� االتصال Îاالتصال هو متاثل مْدبر لكيّ ) ُمرت �  .  يف حا

ان"فتصري ) 83"(ِعْتَدان"ٕادغام التاء يف اGال يف  ////بببب       Îوٕادغام التاء يف )84"(ِعد ،
، مث ٔادمغت يف "َوتْدٌ "ٔاسكنت �ء " َوِتدٌ "عند بين متمي، ؤاصلها " َودa "اGال يف لكمة 

واGاعي ٕاىل ٕادغام التاء يف اGال بعد قلهبا دµ هو احتاد خمر©ام؛ ٕاذ خيرجان ). 85(اGال
  . من طرف اللسان ؤاصول الثنا� العليا

لكّي مدبر؛ ٔالن احلرف الثاين ٔاثر يف " َوِتدٌ "و" ِعْتَدان"والHثل بني التاء واGال يف 
  . أالول لكيا، فأدمغ أالول يف الثاين

يف اللغة العربية Æ خصائص، فٕاذا  )86(تنظمي املقاطع    ::::    قانون تنظمي املقاطعقانون تنظمي املقاطعقانون تنظمي املقاطعقانون تنظمي املقاطع    - - - - 2222
من ذ� اسـتحسان سيبويه . كّونت مجموعة من املقاطع بنية ال ترضاها العربية فٕاهنا تُغريها

؛ ٔالّن إالظهار يؤّدي ٕاىل: لالم يف الالم يف قولناا ٕادغام توايل مخسة ٔاحرف  َجَعَل َ�َ
        . وذ� ثقيلمتحراكت، 

فأحسُن ما يكون إالدغام يف احلرفني املتحّرِكني الRين هام سواٌء ٕاذا « : قال سيبويه 
مخلسة وما اك" منفصلني، ٔان تَتواىل مخسُة ٔاحرف متحّرِكة ِهبام فصاعدًا ٔاال ترى ٔان بناِت ا

تُه مخسًة ال تَتواىل حروفُها متحركًة، استثقاًال للمتحراكت مع هذه العّدة، والبُدÎ من  Îاكنت ِعد
ومما يد� عىل ٔان إالدغام فe ذكرت � ٔاحسن ٔانه ال يتواىل يف تأليف الشعر ... ساكن

Îبيدٌ : مخسة ٔاحرف متحركة، وذ� حنو قو� لك هذا عريبa  والبياُن يف. َجَعل �Î وفََعل ل
 a87( »جيّد جحازي( .  
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وهو ما تُفّرسه الصوتيات  توايل مخسة ٔاحرف متحركة، ونستثقلي فالعرب      
و�v ّمت  .)88(احلديثة بكره العربية لتتابع املقاطع القصرية، وميلها ٕاىل التخلص من تَوالهيا

  .  )َ�  (يف الم ) َجَعل(الم ٕادغام 
  : يه) َجَعَل �(والكتابة املقطعية ل

  ك ــــــــــــَ / ل ــــــــــــَ / ل ــــــــــــَ / ع ــــــــــــَ / ج ـــــــــــَ = َجَعَل َ�َ 
  :فصارت البنية املقطعية للجمp يه/  ـــــــــــَ / ّمت حذُف مقة املقطع الثالث 

 Î� ــــــــــــَ  ك/ ل ــــــــــــَ / ع ــــــــــــَ ل / ج ـــــــــــَ = َجَعل  
وبعد ، )ع(حتولت الالم من �دئة املقطع الثالث ٕاىل خامتة للمقطع الثاين اvي �دئته

مكونة من  بعد إالدغامصارت ٔاْن اكنت امجلp مكونة من مخسة مقاطع قصرية مفتوحة، 
 مقطع حذفمقطعني قصريين مفتوحني، فّمت + متوسط مغلق + مقاطع؛ قصري مفتوح  ٔاربعة

ٕان الفرتة «يسبب تعبا للجهاز الصويت؛ ٕاذ من املقاطع مقطع  لكّ ٔالّن  ف؛وذ� ختفي
) سواء ٔااكن الغلق اكمال ٔاو جزئيا(الفاصp بني معليتني من معليات غلق ©از التصويت 

  .  )89( »يه اليت متثل املقطع
        خامتةخامتةخامتةخامتة

، علّل سيبويه  �لتخفيف لكثري من الظواهر الصوتية يف إالما� وإالبدال وإالدغام
ٕادرااك منه مليل العرب ٕاىل اخلفة واليرس يف ªgم، وهذا يدل عىل النضج العقيل Gى 
علامئنا حني توصلوا ٕاىل التحليل العلمي العميق لنظام اللغة العربية، ومل يكتفوا بعرض قواعد 

  .  اللغة وتصنيفها
من  وقد توّصل سيبويه يف تعلي# لٕالما� ٕاىل ٔان الغرض مهنا هو تقريب أاللف

ورٔاى ٔان الغرض من إالبدال هو ٕاحداث التقارب بني أالصوات حىت يكون معل . الياء
يه تقليل اجلهد وذ� بنطق حرف  -عنده– اللسان من وجٍه واحد، والغاية من إالدغام

  . مHثلني ٔاو متقاربني رفنيالنطق حبواحد بدل 
لتقارب بني احلروف والعp اجلامعة لٕالما� وإالبدال وإالدغام يه التخفيف؛ ٔالن ا

  . ختفيف، والنطق حبرف مشدد بدل حرفني ختفيف ٔايضا
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وهذا التعليل موافق ملا توصل ٕاليه علامء الصوتيات حني اكتشفوا مجموعة من 
، ولكها وقوانني البنية املقطعية القوانني تنظم معل أالصوات، اكملامثp وا�الفة واجلهد أالقل

  . هتدف ٕاىل µقتصاد يف اللغة
هذا يزيد" ٕاميا" بعظمة تراثنا العريب، حيث ُوفّق رواده يف ارتياد جمال اGراسة الصوتية و 

رمغ انعدام وسائل البحث؛ ٕاذ مل تكن Gهيم وسـيp سوى احلس واملشاهدة، مث جاءت 
  . الصوتيات احلديثة مبخابرها ؤا©زهتا لتربهن عىل حصة ما ذهبوا ٕاليه
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        ::::اجع واملصادراجع واملصادراجع واملصادراجع واملصادرالهوامالهوامالهوامالهوامشششش واملر  واملر  واملر  واملر 
                                                                        

  .33:، ص1، ج)ت.د(، )ط.د(،)ن.د.د(اخلصائص، املكتبة العلمية، : ابن جين)1( 
لفكر، بريوت، لبنان، النحو العريب العp النحوية نشأهتا وتطورها، دار ا: مازن املبارك) 2(

 .90:م، ص1981/ه 1401، 3ط
معجم مقاييس اللغة، دار ٕاحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، : ابن فارس، ٔامحد)3(
 .936: ص ،)مادة ميل(م،2008/ه1429، )ط.د(
، 3عبد السالم محمد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط/الكتاب، حت:سيبويه )4(

  .117:، ص4ج،م1988/هـ1408
موىس : إاليضاح يف رشح املفصل حت: ابن احلاجب،ٔابو معرو عlن بن معر: ينظر) 5(

، 2،ج)ت.د(، )ط.د(بناي العلييل، وزارة أالوقاف والشؤون اGينية، امجلهورية العراقية، 
محمد نور احلسن  /رشح شافية ابن احلاجب، حت: سرتا�ذي، ريض اGيناالٕ و . 292:ص

، )ط.د(امحليد، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  اGين عبدومحمد الزفراف ومحمد حميي 
  .4:، ص3م، ج1982/هـ1402

، 1رشح صوتيات سيبويه، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط: عبد املنعم النارص)6(
  .276:م، ص2012/هـ1433

ين، ٕابراز املعاين من حرز أالما: ٔابو شامة اGمشقي، عبد الرمحن بن ٕاسامعيل: ينظر) 7(
   .204:، ص)ت.د(، )ط.د(ٕابراهمي عطوة َعَوض، دار الكتب العلمية، / حت
، 1التطبيق الرصيف، دار املسرية، عامن، أالردن، ط: الراحجي، عبده: ينظر) 8(

  .155:ص، م2008/ هـ1428
رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني / التطور النحوي للغة العربية، تعر: برجشرتارس )9(

  .59:م ، ص1994/ه1414، 2، ط�لقاهرة، مرص
، )ط.د (أالصوات اللغوية، مكتبة أالجنلو املرصية، القاهرة، مرص،: ٕابراهمي ٔانيس )10(

البحث اللغوي عند العرب مع دراسة :ٔامحد خمتار معر: وينظر. 39،40:م، ص2013
  120:م، ص1988، 6لقضية التأثري والتأثر، عامل الكتب، القاهرة، مرص، ط
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  .59:، ص)م س(برجشرتارس، ) 11(
عمل أالصوات، دار غريب للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، : كامل برش: ينظر) 12(

اختالف القداىم واحملدثني يف حتديد :ؤامحد قريش. 482:م ص2000، )ط. د(مرص، 
، جمp أالثر، جمp االٓداب واللغات، جامعة "اهلمزة منوذجا"خمارج وصفات بعض أالصوات، 

  .  58،59:ص 09:م، ع2010قp، اجلزائر، مايقاصدي مر�ح، ور
  . 278 :، ص3، ج)م س(سيبويه،) 13(
رشح طيبة النرش يف القراءات العرش، دار الكتب : ابن اجلزري، ٔامحد بن محمد)14(

  .115:ص، م2000/ه1420 ، 2العلمية، بريوت، لبنان، ط

ملؤسسة اصطالحات الضبط يف املصحف الرشيف برواية ورش عن إالمام "فع، ا )15(
  .ه:م، ص2012، )ت.د(الوطنية للفنون املطبعية، وحدة الرغاية اجلزائر،

براكت يوسف هّبود، رشكة دار / ٔارسار العربية، حت: أالنباري، عبد الرمحن محمد) 16(
  .280:م، ص1999/ه1420، 1أالرمق بن ٔايب أالرمق، بريوت، لبنان، ط

  .164:، ص1ج ،)م س(، ابن جين)17(
  .128 - 117:، ص4، ج)م س(سيبويه،: ينظر) 18(
  .167:ص ،)م س(، ٕابراهمي ٔانيس)19(
  .280:ص ،)م س(، عبد الرمحن محمد ،أالنباري)20(
محمد �سل / رشح الترصحي عىل التوضيح، حت: أالزهري، خاG بن عبد هللا:ينظر) 21(

، 2م،ج2000/ هـ1421، 1عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
  .646:ص

  .155:، ص)م س(عبده الراحجي، :ينظر) 22(
  .117:، ص4، ج)م س(سيبويه، ) 23(
التعليل الصويت عند العرب يف ضوء عمل الصوت : احلساين، عادل نذير بريي)24(

، م2009/ه1430 ،1احلديث، قراءة يف كتاب سيبويه، ديوان الوقف السـين، العراق، ط
  .217:ص
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 2017جانفي                                       293                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

                                                                                                                                                                        

، )ط.د(كتب، القاهرة، مرص، دراسة الصوت اللغوي، عامل ال : ٔامحد خمتار معر)25(
  .372:ص، م1997/هـ1418

، )ط.د(خمتار الصحاح، دار احلديث، القاهرة، : الرازي، محمد بن ٔايب بكر)26(
  .35:ص، م2003/هـ1424

خفر اGين قباوة، املكتبة العربية، حلب، / رشح امللويك يف الترصيف، حت: ابن يعيش) 27(
  .213:م، ص1973/ه  1393، 1سورية، ط

  .237:، ص4، ج)م س(سيبويه، : نظري ) 28(
عبد املنعم احلفين، دار الرشاد،  /كتاب التعريفات، حت: اجلرجاين، عيل بن محمد)29(

  .32:ص، )ت.د(، )ط.د(القاهرة، مرص، 
  .138:، ص)م س(الراحجي، عبده، : ينظر) 30(
، 1معجم عمل أالصوات، مطابع الفرزدق التجارية،  ط: اخلويل، محمد عيل)31(

   9:، ص)حرف اهلمزة(م، 1986/هـ1406
التطور اللغوي، مظاهره وعل# وقوانينه، مكتبة : رمضان عبد التواب) 32(

  .31:م، ص1997/ه 1417، 3اخلاجني،القاهرة، مرص، ط
  .242-237:، ص4، ج)م س(سيبويه،: ينظر) 33(
ة، خفر اGين قباوة، املكتبة العربي/ رشح امللويك يف الترصيف، حت: ابن يعيش: ينظر) 34(

  .215:، ص م1973/ه  1393، 1حلب، سورية، ط
محمد / املزهر يف علوم اللغة ؤانواعها، حت:السـيوطي، عبد الرمحن جالل اGين:ينظر) 35(

، 1،ج)ت.د(،)ط.د(ٔامحد جاد املوىل بك وآخرين، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، مرص، 
  .461:ص

  .19:، ص3ج ،)م س(، ابن جين: ينظر) 36(
الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف ªgا، : دابن فارس، ٔامح) 37(
م، 1993/هـ1414، 1معر فاروق الطباع، مكتبة املعارف، بريوت، لبنان، ط/ حت
  .209:ص
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  . 478: ، ص4، ج)م س(سيبويه،) 38(
  .232:ص ،)م س(، ٕابراهمي أنيس: ينظر) 39(
µقتصاد :، ٔامحدوالطييب. 31:ص ،)م س(، رمضان عبد التواب:ينظر) 40(

املورفونولوx يف التواصل اللساين، دراسة لسانية يف اللغة العربية، عامل الكتب احلديث، 
  47:م، ص2010/هـ1431، 1اربد، أالردن، ط

  . 480:، ص4، ج)م س(سيبويه  )41(
  .334: ، ص4املصدر نفسه، ج: ينظر) 42(
  .334:، ص4املصدر نفسه، ج) 43(
  . 465:، ص3املصدر نفسه، ج) 44(
عيل،  ٔامحد حسن ªديل وعيل سـيد/رشح كتاب سيبويه، حت: السريايف، ٔابو سعيد)45(

  .224:، ص5ج، م2008/هـ 1429، 1دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
  .360:، ص)م س(احلساين، عادل نذير بريي،: ينظر)  46(
نرش شذا العرف يف فن الرصف، دار الفكر للطباعة وال : امحلالوي، أمحد:ينظر )47(

  .120:م، ص2009/م1430 -ه1429، )ط.د(والتوزيع، بريوت، لبنان، 
  . 468، 467: ، ص4، ج)م س(سيبويه،) 48(
  335:، ص4املصدر نفسه،ج) 49(
  .443:، ص5رشح كتاب سيبويه، ج: السريايف، ٔابو سعيد) 50(
  .353:ص، )م س(، احلساين، عادل نذير بريي: ينظر) 51(
   .194:ص ،)م س(، ٕابراهمي ٔانيس) 52(
عبد امحليد اGواخيل /اللغة، تعر: جوزيف فندريس: وينظر. 194:، صاملرجع نفسه)53(

، )ت.د(، )ط.د(ومحمد القصاص، مكتبة أالجنلو املرصية، مطبعة جلنة البيان العريب، 
  .91:ص

  . 484، 483:، ص4، ج)م س(سيبويه،) 54(
  . 483:، ص4، جاملصدر نفسه) 55(
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  .75:ص ،)م س(، رمضان عبد التواب) 56(
  . 285:، ص4، ج)م س(سيبويه، : ينظر) 57(
، )ت.د(، )ط.د(لسان العرب، دار صادر، بريوت ، : ابن منظور، محمد بن مكرم)58(

  .103:، ص2مج
  .121:، ص)د غ م(، مادة)م س(الرازي، محمد بن ٔايب بكر، ) 59(
 اكظم حبر /كتاب التمكp، حت: النحوي، ٔابو عيل، احلسن بن ٔامحد بن عبد الغفار)60(

ـُرجان، عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، ط م، 1999/هـ 1419، 2املـ
  .614:ص

عبد : وينظر. 387،388:، ص)م س(دراسة الصوت اللغوي،: ٔامحد خمتار معر)61(
املهنج الصويت للبنية العربية، رؤية جديدة يف الرصف العريب، مؤسسة : الصبور شاهني

  .207:م، ص1980/ه1400،)ط.د(الرسا�، بريوت، لبنان، 
رشح املفصل، الطباعة املنريية، مرص، :ابن يعيش، موفق اGين يعيش: ينظر) 62(
  .121:، ص10ج ،)ت.د(، )ط.د(
النظام الصويت للغة العربية، دراسة وصفية تطبيقية، مركز : الشـنربي، حامد بن ٔامحد)63(

  . 49:م، ص2004/هـ1425، )ط.د(اللغة العربية، جامعة القاهرة، 
  . 140:، ص2ج ،)م س(، ابن جين: ينظر)  64(
  .472:، ص4، ج)م س(سيبويه،) 65(
  .54:ص ،)م س(، ابن اجلزري، ٔامحد بن محمد) 66(
جامع اGروس العربية، منشورات محمد عيل بيضون، دار الكتب : الغالييين، مصطفى)67(
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السريايف، : ينظر. »توايل احلروف من جنس واحد« عّرف السريايف التضعيف، بأنه ) 70(

  .357:، ص5رشح كتاب سيبويه،ج: ٔابو سعيد
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دمغ ال ا�نه ا�
Ñ
اٌن، وا�صُ# ِعْتداٌن ا Î280:، ص3، ج)م س(ابن منظور، . »ا�ْعِتَدٌة وِعد.  

  .481:، ص4، ج)م س(سيبويه،: ينظر) 84(
  .481:، ص4املصدر نفسه، ج: ينظر) 85(
  :ٔاشاكل املقاطع يف اللغة العربية يه)86(

، مثل )ص ح(حركة قصرية + ويه املقاطع املتكونة من صامت : مقاطع قصرية -1
 .مقاطع الفعل َكتَبَ 

 :ويه عىل نوعني: مقاطع متوسطة -2
  .َما، ِيف، ُذو: ، مثل)ص ح ح(حركة طويp + وتتكون من صامت : مفتوحة  - أ 

، )ص ح ص(صامت ورمزها+ حركة قصرية + وتتكون من صامت : مغلقة  - ب
 .ُخذْ قَْد، ِمْن، : مثل
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3- pويه عىل نوعني: مقاطع طوي: 
ص ح (صامت، + حركة طويp + ويتكون من صامت : طويل مفرد إالغالق  - أ 

 .من املسلمني وقفا" منيْ "من الضالّني، و" ضالْ "، مثل املقطع )ح ص
+ صامت + حركة قصرية+ ويتكون من صامت: طويل مزدوج إالغالق  - ب

ْس يف حا� : ، مثل)ص ح ص ص(صامت   .الوقفِبنْْت، َمشْ
+ حركة طويp + وال تكون ٕاال وقفا، وتتكّون مْن صامت: مقاطع مديدة -4

، حاّرْ وقفا)ص ح ح ص ص( صامت طويل    .، حنو ساّرْ
، وّلك مقطع ينهتـي Open""مفتوحمقطع ولك مقطع من هذه املقاطع ينهتـي حبركة فهو 

  . Closed""مغلقمقطع بصامت فهو 
وتلحقها Onset تسـبقها �دئة  Peakويتكّون املقطع من ثالثة ٔاجزاء، مقة 

،تكون القمة من الصوائت، والبادئة واخلامتة من الصوامت، وتتكّوُن القمة مْن Codaخامتة
  .صوت واحد، وقد تتعدد البادئة واخلامتة

ٔاثر القوانني الصوتية يف بناء اللكمة، عامل الكتب احلديث، اربد، : فوزي الشايب: ينظر
دراسة الصوت : ، ؤامحد خمتار معر100،101: م، ص2004/ ه1425، 1أالردن، ط
 .294، 290،291:اللغوي، ص

  .437:، ص4املصدر نفسه، ج: ينظر) 87(
أالصوات اللغوية، : وٕابراهمي ٔانيس. 128:ص ،)م س(، فوزي الشايب: ينظر )88(

  .155:ص
صاحل القرمادي، اجلامعة / دروس يف عمل ٔاصوات العربية، تر: جان اكنتينو) 89(

، )د، ط(ة، نرش�ت مركز اGراسات والبحوث µقتصادية وµجHعية، تونس، التونسـي
  .191:م، ص1966

    ::::    املصادر واملراجعاملصادر واملراجعاملصادر واملراجعاملصادر واملراجع
، )ط.د (أالصوات اللغوية، مكتبة أالجنلو املرصية، القاهرة، مرص،: ٕابراهمي ٔانيس .1

 .م2013
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موىس بناي : إاليضاح يف رشح املفصل حت: ابن احلاجب،ٔابو معرو عlن بن معر .15
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محمد ٔامحد جاد / املزهر يف علوم اللغة ؤانواعها، حت:عبد الرمحن جالل اGين السـيوطي، .25
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