
 ُلَمٌع من علم الصوت يف القراءات القرآنية

  د. حممد حسان الطيان
 هجري  10/12/1429 -ميالدي  07/12/2008 اتريخ اإلضافة:

 
 الندوة العاملية التاسعة

 لتاريخ العلوم عند العرب
 جامعة دمشق -اآلداب  كلية
28-30/10/2008 

 
 لُـَمـٌع من علم الصوت يف القراءات القرآنية

 )الدر النثري للمالَـقي منوذًجا(
 
 

 ملخص البحث:
القراءات القرآنية هي وجوه األداء املختلفة اليت يقرأ هبا القرآن الكرمي؛ من مهز وتسهيل، وفتح وإمالة، وإدغام 

 أصول هذا الفن. وحتقيق... وما أشبه ذلك من
 وهي سنة متبعة، يّسر هللا هبا على قبائل العرب املختلفة تالوة كتابه الكرمي.

وتشتمل هذه القراءات على وجوه أداء صوتية تفنن العلماء العرب املسلمون يف تتبعها ودراستها وتقعيدها 
أرستها الدراسات الصوتية اليت  phonologieوتعليلها، سابقني إىل كثري من قوانني علم وظائف األصوات 

وقانون املماثلة  Energieوقانون القوة  Le moindre effort احلديثة، كقانون اجلهد األقل
Assimilation .وغريها 

 
حياول هذا البحث أن جيلي بعض هذه القوانني والعلل الصوتية يف القراءات القرآنية من خالل جهود َعَلم من 

الدر النثري هـ( يف كتابه النفيس "705هو اإلمام عبد الواحد املاَلقي األندلسي) أعالم التأليف يف فن القراءات
 ".والعذب النمري يف شرح كتاب التيسري

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/articles/1/Author.aspx?AuthorID=100&CategoryID=45


 
 متهيد:

يعود اتريخ اهتمام علماء العربية ابلصوت إىل عهد تقعيِدهم القواعَد وأتسيِسهم النحَو، بل يكاد يسبق ذلك، 
ركات جيلي شيًئا من هذه األولية: ))جاء أبو األسود إىل زايد فقال ولعل خرب أيب األسود حني وضع رموز احل

لـه: اِْبِغين كاتًبا يفهم عين ما أقول، فجيء برجل من عبد القيس فلم يرض فهمه، فأيت آبخر من قريش فقال 
لـه: إذا رأيتين قد فتحت فمي ابحلرف فانقط نقطة على أعاله، وإذا ضممُت فمي فانقط نقطة بني يدي 

رف، وإذا كسرت فمي فاجعل النقطة حتت احلرف، فإن أتبعت شيًئا من ذلك غنة فاجعل النقطة نقطتني، احل
ثر ألقاب ((. ومن هنا نشأت ألقاب احلركات يف العربية، وعدَّت من أك[1]ففعل. فهذا نقط أيب األسود

 األصوات توفيًقا.
 

مث مضى علماء العربية يؤلفون يف النحو والصرف َمُشوَبنْيِ أبحكام الصوت وعلله، حىت إن كثريًا من ظواهر 
النحو والصرف ال ميكن تفسريه إال على أساٍس صويت؛ إذ تكمن وراءه علٌة صوتية تؤثّر فيه وتعمل كما يعمل 

ية والصيغ يف الصرف، وال ريب أن الصرَف أشدُّ التصاقًا من النحو ابألصوات العامل يف النحو، وكما تبىن األبن
ونظرايهتا ونظمها، إذ ضم حبوًًث كاملة حقُّها أن ُتدرج يف علم األصوات كاإلدغام واإلمالة واإلبدال... وحنوها، 

ن ابخلّفة واالستخفاف بل إن كثريًا من مباحث الصرف الرئيسة تعتمد على علل صوتية حبتة عرّب عنها املتقدمو 
 ...[2]ودفع االستثقال وما إىل ذلك

 
وهكذا اختلطت حبوث الصوت ابلنحو والصرف إىل حدٍّ ضاع فيه كثرٌي من معاملها أو كاد، غري أهنا عادت 

لَمنْي آخرين نشأا يف رحاب القرآن الكرمي، خدمًة لـه، وصوًًن لرتتيله وتالوته، وحفظًا لتربز على حنٍو واضح يف عِ 
[ وتفصيالً هلدي الرسول صلى هللا 4{ ]املزمل: وَرتِِّل الُقْرآَن تْرتِْيالً لوجوه أدائه، وصدًعا ابألمر اإلهلي احملكم: }

؛ فاقرؤوا ما تيسَّر منه((. ومها ِعلما التجويد عليه وسلم املوحى إليه؛ ))إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف
 والقراءات، حيث تفشو الكثرة الكاثرة من قواعد الصوت العريب وعلله وأحكامه.

 
فقد شارك علماء القراءات والتجويد يف إضافة تفصيالت صوتية إىل ما أُثِر عن اخلليل وسيبويه، إذ سّجلوا 

، مما كان َله [3]ووضعوا أصوال وقواعد متثل كثريًا من هذه اخلصائص خصائص صوتية تنفرد هبا التالوة القرآنية،
أعظم األثر يف علم األصوات. وسنحاول يف هذا املبحث أن جنلي بعض هذه اخلصائص من خالل كتاب الدر 

 النثري.

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/articles/1/4512.aspx#_ftn1#_ftn1
http://www.alukah.net/articles/1/4512.aspx#_ftn2#_ftn2
http://www.alukah.net/articles/1/4512.aspx#_ftn3#_ftn3


 
  للماَلقي:الدر النثري

هـ( كتاَب التيسري يف 705الدر النثري كتاب يف القراءات القرآنية، شرح فيه مصنفه اإلمام املاَلقي األندلسي )
هـ( الذي كان إليه املنتهى يف علم القراءات، والذي يعدُّ كتابُه التيسري 444القراءات السبع أليب عمرو الدَّاين )
لفن، وال غرَو فهو أصل القصيدة الشاطبية، وًنهيك هبا من ركن مكني أشهَر ما انتهى إلينا من كتب هذا ا

لعلم القراءات قّيدت شوارده، ومجعت أوابده، وملت شعثه، وأحكمت أصوله، ووثّقت فرشه، حىت غدت 
َته، ال يكاد يؤخذ إال عن طريقها، وال يكاد يفهم إال يف شروحها وحواشيها.  أساَسُه وُعدَّ

 
على علم جمٍّ يشهد بعلوِّ كعبه يف صناعة اللغة ودراسة أصواهتا وأحكام  -ؤلف الّدرّ م-واإلمام املاَلقي 

بنائها... فقد مجع إىل شرف الّرواية دّقَة الّدراية، وأُويَت إىل ذلك كله ذهًنا ملاًحا ال يقعد صاحبه عن طلب العلة 
 داء.والتماس السبب واحلكمة يف كل ما يعرض له من أحكام القراءات ووجوه األ

وََثَّة يكمن اجلانب األهم يف دراسة الصوت لديه، فهو مل يقتصر على املنهج الوصفي يف تتّبع القراءات، وإمنا 
تعّداه إىل املنهج التحليلي؛ إذ أوىل التعليَل والتفسرَي عنايًة خاصة جعلته يقف عند كل ظاهرة صوتية وقفَة تبّصٍر 

 ويفسر أحكامها.وتدبٍر، يبسط الكالم عليها فيجلو عللها، 
 

وهو يرقى يف بعض تعليالته وحتليالته إىل مدرسة ابن جين ومن شايعه من أصحاب التعليل والتفسري يف 
الدراسات اللسانية، هذه الدراسات اليت حتمل أبلغ الرّد على أولئك الذين ينعتون منهج العلماء العرب يف 

 .[4]ا عليه ))ومل يُولُوا اجلانَب التفسرييَّ أيَّ اهتمام((دراسة اللغة ابملنهج الوصفي، ويتهموهنم أبهنم اقتصرو 
 

 Phonologieعلم وظائف األصوات: 
لصوت يف يدرس علم وظائف األصوات الصوت اإلنساين يف سياقه، أي يف تركيب الكالم، ويُعىن أبثر هذا ا

مستوايت اللغة املختلفة: الصرفية، والنحوية، والداللية، فموضوعه إًذا وظائف األصوات والعالئق والفروق بينها 
 .[5]والتبدالت الطارئة عليها؛ من أجل ذلك يطلق عليه علم األصوات التنظيمي أو التشكيلي

 
يعتمد هذا العلم يف حتليله األصواَت ودراستها على تقسيمها إىل وحدات صوتية أو فونيمات، والوحدة الصوتية 

لكالمية قادر على التفريق بني معاين هي أصغر عنصر صويت يف السلسلة ا Phonème [6]أو الفونيم
الكلمات، ففي العربية تؤلف احلروف اهلجائية وحدات صوتية خمتلفة حبيث يؤدي تغري حرف ما يف كلمتني 
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متفقتني يف سائر احلروف إىل تغري املعىن، كما جند يف فعلي )عاد( و)عاذ( فاألول مبعىن رجع، والثاين مبعىن 
 هو فونيم الدال والذال: التجأ واعتصم، والفرق بينهما

 ذ # د عاذ # عاد

ومثل ذلك السني والصاد والطاء يف األفعال )سار، وصار، وطار( اليت ختتلف معانيها ابختالف هذه الوحدة 
الصوتية فيها. وكذلك احلركات يف العربية؛ فإهنا تؤلف وحدات صوتية بتأثريها الواضح يف تغري املعاين، كما جند 

( حيث تتغري داللة التاء وفق تغري حركتها من املتكلم إىل يف تغري حركات ات َِ ِِ ء الفاعل يف حنو: )درسُت
 املخاطب أو إىل املخاطبة، بل إن زوال احلركة منها قد يؤدي إىل معىن خمتلف، وهو معىن الغائبة يف )درَسْت(.

 
ف معىن؛ كالراء املفخمة على أن الوحدة الصوتية قد تشتمل على عدة أصوات ال يؤدي واحد منها إىل اختال

ة أو اخلفية يف مثل )عْنك ومْنك( ( والنون اخلفيفg)   [8]، واجليم املعطشة واجليم اليت كالكاف[7]واملرققة
والعادية يف مثل )نواة(، إن أايا من هذه األصوات الفرعية ال يؤلف وحدة صوتية مستقلة؛ ألننا ال نستطيع أن 

نغري معىن كلمة إبحالل واحد منها حملَّ سواه، على أن الفروق بينها مهمة وهلا حتليالهتا ودراساهتا يف علم 
 األصوات العام.

 
هذا فالوحدة الصوتية هي ذلك الصوت األم الذي يندرج حتته عدد آخر من األصوات، ختتلف عنه وعلى 

صوتًيا على حنو من األحناء، لكنها ال خترج عن كوهنا فرًعا منه؛ ألهنا تؤدي الوظيفة نفسها، ويقال عن هذه 
أو صورها. وميكن أن يطلق  Allophones [9]األصوات اليت تتضمنها الوحدة الصوتية إهنا أعضاؤها

عليها مصطلح الصَُّوْيتات، وأول من استخدم مصطلح الصويت ابن جين وهو أقرب ما يكون إىل ما حنن 
 .[10]بسبيله

 
بصور خمتلفة هو اختالُف موقعها يف منظومة الكالم؛  Phonèmeإن الذي جيعلنا ننِطق وحدة صوتية ما 

إذ يرتبط كل عضو من أعضائها بنوع من السياقات. وهذا ما يدرسه علم وظائف األصوات وحياول إجياد 
 القواعد الناظمة له.

 
 ع وثالثني وحدة صوتية تتوزع على النحو التايل:هذا وتشتمل العربية على أرب

 ِِ (.-ُِ ، -َِ ، -ثالث وحدات للصوائت القصرية )  -1
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 ثالث وحدات للصوائت الطويلة )ا، و، ي(. -2
 وحداتن ألنصاف الصوائت )الواو والياء الساكنتان بعد فتح(. -3
 )حروف اهلجاء عدا الواو والياء(. [11]ست وعشرون وحدة للصوامت -4
 

وجتدر اإلشارة إىل أن األجبدية العربية أجبدية وظيفية )فونيمية(؛ إذ يرمز كل حرف فيها إىل وحدة صوتية 
ملنبثقة عنها، فللحاء رمز وللخاء مستقلة ذات أثر يف تغيري املعىن. دون النظر إىل أصواهتا املختلفة أو فروعها ا

رمز وللجيم رمز... اخل وللحركات رموزها اخلاصة وإن مل تكن مساوقة لرموز احلروف، فإذا استثنينا رمزي الواو 
 والياء، اللذين يرمزان لصوتني صائتني وصامتني، مل يكن فيها أي رمز مشرتك.

 
ال سيما ما يتعلق  -كما هو الشأن يف سائر اللغات-إن لعلم وظائف األصوات تطبيقاٍت كثريًة يف العربية 

-Coبصور الوحدة الصوتية املختلفة وتقلباهتا وفًقا لسياق احلروف ونسج الكلمة العربية وتداخل النطق فيها 

articulation،  من أمثلة ذلك ظاهرة اإلدغام يف العربية إذ يؤول احلرف إىل خمرج احلرف اجملاور َله ليصريا
س(.حرفًا واحدً  ، الشمس: اَّشَّ َ َ: لقتـََّبنيَّ  ا مشدًدا ينبو عنهما اللسان نبوًة واحدة يف مثل: )أن ال: أاّل، لقْد تـََبنيَّ

 
ومن ذلك أيًضا ظاهرة اإلبدال القياسي يف صيغة )افتعل( حني تكون فاؤها داال أو ذاال أو زااًي أو أحد 

ادتعى، اذتكر، ازهتر، اصتفى: اّدعى، اذدكر، ازدهر،  أصوات اإلطباق، فتبدل اتؤها حرفًا جيانس ما قبله حنو:
 .[12]اصطفى

 
ومنه ظاهرة التفخيم يف بعض األحرف، كالِم لفِظ اجلاللة )هللا( إّما سبقت بفتح أو ضم، والراء املفخمة 

 ًة...مفتوحًة ومضموم
 

وال يقتصر علم وظائف األصوات على هذا، بل يبحث يف القواعد اليت تنتظم األصوات مبوجبها بعضها مع 
 بعض يف كلمات )صوامت مع صوائت(.

 
ويبحث فيما ميكن أن أيتلف من األصوات وما ال ميكن )كتنافر احلروف املتقاربة؛ احللقية كالعني مع الغني 

. وكذلك يبحث يف دوران احلروف وترددها يف [13]كالذال مع الثاء...اخل(واهلاء مع احلاء.. واللثوية  
 .[14]الكلمات، وما ميكن أن تبتدئ به الكلمة وما ال ميكن )كعدم البدء ابلساكن يف العربية(
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 Le ومن اجلدير ابلذكر أن جلَّ هذه التطبيقات تنتظمها قوانني صوتية جامعة كقانون اجلهد األقل

moindre effort  وهو بذل أقل جهد عضلي ممكن يف النطق، والتماس أسهل السبل إلبراز املعىن املراد
، وقد عرّب املتقدمون من علماء العربية عن مضمون هذا القانون بتعابري خمتلفة،  [15]اآلخرينإيصاله إىل 

 .[16]كاخلّفة، واالستخفاف، والتخفيف، ودفع الثقل، وكثرة االستعمال
 

وهي عملية تغري صوٍت ما يف السلسلة الكالمية حبيث مياثل صواًت آخر  Assimilationوقانون املماثلة 
، وهذا القانون [17]جماورًا له، ويعرَّف أثرها أبنه صوت أكثر قوة يؤثر يف صوت أكثر ضعًفا فيحيله شبيًها به

ر ظاهريَت اإلبدال واإلدغام بنوعيه الصغري والكبري يف العربية على ما سنرى يف حتليلنا لإلدغام.  الصويت يفسِّ
 

 اإلدغام يف كتاب الدر النثري:
ذ بسط الكالم على اإلدغام مستوعًبا كل ما يتعلق به من معاٍن، أوىل املالقي هذا البحث عناية خاصة، إ

ودوافع، وأصول، وأحكام، وعلل، وأنواع، وموانع، حىت بلغ جمموع الصفحات املشتملة عليه مخًسا وثالثني 
( من النص احملقق، وهو عدد ليس ابلقليل؛ إذ به يكون هذا الباب أكرب أبواب 198-63ومئة صفحة )
ضّمنه من أحكام يف الصوت وما إليه يكون أكثرها أمهية، وقد قسمه املالقي إىل قسمني؛ جعل الكتاب، ومبا ت

األول يف متهيد قواعد وتقرير أصول، فتحدث عن معىن اإلدغام وأنواعه، وعرّج على ذكر خمارج احلروف 
وة والضعف، وختم وصفاهتا، مث انتقل إىل أنواع احلروف من حيث االختالف والتقارب، وأنواعها من حيث الق

بعرض أضرب احلروف من حيث قبول اإلدغام وامتناعه. وأما القسم الثاين فقد شرح فيه عبارات الداين يف 
ابب اإلدغام الكبري مقسًما هذا اإلدغام أقساًما أربعة، مستوعًبا يف كل قسم مجيع أمثلته يف القرآن الكرمي وفق 

ما فيه من أحكام اإلدغام وعدمه وما إىل ذلك بعلل صوتية بلغ منهجه يف االستقصاء والشمول، ومعّلال جلَّ 
 فيها الغاية دقًة وفهًما.

 
  معىن اإلدغام:

جرى املالقي على سنن املؤلفني يف بيان املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي ملا يتناولونه من أحكام، فبنّي املعىن 
املعىن االصطالحي، وهو يقّيده ابصطالح القراء وأهل  اللغوي لإلدغام؛ وهو اإلدخال أو التغطية، مث انتقل إىل

ويصل إىل أنه: ))إدخال احلرف يف احلرف  -على عادته يف التزام آراء أهل اللغة والنهل من مواردهم-العربية 
ودفنه فيه حىت ال يقع بينهما فصل بوقف وال حبركة، ولكنك تعمل العضو الناطق هبما إعماال واحًدا، فيكون 
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((. وهو هبذا التعريف يلتقي مع تعاريف النحاة واللغويني [18]نهما يف اللفظ حرفًا واحًدا مشدًدااحلاصل م
املدغمني ابللسان  لإلدغام من لدن سيبويه إىل متأخريهم؛ إذ هي جُتمع على أنه يُعتمد يف اإلدغام للحرفني

. وال خيرج عن تعاريف القراء [19]اعتمادًة واحدًة؛ ألن املخرج واحد ينبو عنه اللسان نبوًة واحدةً 
 .[20]واجملّودين

 
فمن تعاريف النحاة واللغويني قول سيبويه: ))هذا ابب اإلدغام يف احلرفني اللذين تضع لسانك هلما موضًعا 

ربد: ))وأتويل قولنا مدغم أنه ال حركة تفصل بينهما. فإمنا تعتمد هلما ((، وقول امل[21]واحًدا ال يزول عنه
...((، وقول   [22]ابللسان اعتمادة واحدة؛ ألن املخرج واحد وال فصل... لريفع اللسان عنهما رفعة واحدة

))إهنم قد علموا أن إدغاَم احلرف يف احلرف أخفُّ عليهم من إظهار احلرفني؛ أال ترى أن اللسان ينبو  ابن جين:
واحد يرتفع اللسان ...((. وقول ابن يعيش: ))... فيصريان لشدة اتصاهلما كحرف   [23]عنهما نبوة واحدة

 ((.[24]عنهما رفعة واحدة شديدة
 

ومن تعاريف القراء قول ابن الباذش: ))اإلدغام أن تصل حرفًا ساكًنا حبرف مثله من غري أن تفصل بينهما 
 ((.[25]ابحلرفني ارتفاعة واحدة حبركة أو وقف، فريتفع اللسان

 
وهكذا جند أن مجلة هذه التعريفات تلتقي عند مالحظة ارتفاع اللسان عن الصوتني املدغمني ارتفاعة واحدة، 

قام العامل السويسري )فنتلر( منذ أكثر من مخسني عاًما ببحوث  وهو ما أّيدته الدراسات الصوتية احلديثة؛ إذ
لدرجة أن آالت النطق لكي تنطق احلرف -جتريبية خرج منها )أبن الناطق حبرفني متواليني إذا متاثال أو تشاهبا 

يء فإن الناطق ال جي -الثاين منهما حتتاج أن تتحرك نفس احلركة اليت حتركتها لكي تنطق احلرف األول منهما
 ((.[26]هبذه احلركة إال مرة واحدة

 
األمر الثاين الذي يسرتعي االنتباه يف تعريف املالقي لإلدغام: بيانُُه الفرَق بني احلرف املدغم وغري املدغم؛ إذ 

نَّ املدغم مشدد وغري املدغم خمّفف، والثاين: أن زمان النطق ابحلرف املدغم جعل ذلك من وجهني؛ األول: أ
أطوُل من زمان النطق ابحلرف غري املدغم بقدر ما فيه من التضعيف، كما أن زمان النطق ابحلرفني املفّككني 

 أطول من زمان النطق ابحلرف املدغم.
 

، ملا ينطوي عليه من أمهية يف علم الصوت احلديث، إذ إن كالمه هذا على زمان النطق حريٌّ ابلتأمل والتدبّر
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 أولت الدراسات احلديثة عنصر الزمن عناية ابلغة، واستعانت أبجهزة التحليل املختلفة للوقوف على حقيقته.
 

إىل ثالثة أقسام؛ أوهلا: زمن النطق ابحلرف  -من حيث اإلدغاُم وعدُمهُ -قسم املالقي زمن النطق ابحلروف 
(، وًثنيها: زمن النطق ابحلرفني مفككني، وهو األطول، وميكن 1و األقصر، وميكن أن نرمز له بـِ )زمفرًدا، وه

(. 3(، وًثلثها: زمن النطق ابحلرف املدغم أو املشدد، وهو وسط بني االثنني، ونرمز لَه بـِ )ز2أن نرمز َله بـِ )ز
 .2> ز 3> ز 1وميكن التعبري عن ذلك ابملرتاجحة التالية: ز

 
 = زمن النطق ابلالم من )َسْل(.1ال ذلك: زمث

 = زمن النطق ابلالمني من )يْسُلُل(.2ز             
 = زمن النطق ابلالم املشددة من )َسلَّ(.3ز             

 
لقد سبق بعض املتقدمني من علماء العربية والتجويد إىل حتديد عنصر الزمن، ونقل املالقي نفسه هنا شيًئا من 

اين يف كتابه )املفصح( وهو قوله: ))إال أن احتباسه يف موضع احلرف املشدد ملا زاد فيه التضعيف ذلك عن الد
 ((.[27]أكثر من احتباسه فيه ابحلرف الواحد املخفف

 
(( مث   [28])اإلدغام إلباث احلرف يف خمرجه مقدار إلباث حرفنيويف ذلك يقول صاحب مراح األرواح: )

 ((.[29]يقول مفصال: ))واملشدد زمانه أطول من زمان احلرف الواحد، وأقصر من زمان احلرفني
 

وتوافق الدراسات الصوتية احلديثة بتحليالهتا املخربية ما جاء من ترتيب يف أطوال هذه األزمان الثالثة، وفيما 
َأَل و أييت نتائج حتليالت لثالث كلمات ورد فيها حرف الالم مرة مفرًدا وأخرى مضعًفا وًثلثة مكررًا، وهي )سَ 

 Sound ابستخدام نظام Macintoshَسلََّم و مُيِْلُل(. أجريت هذه التحليالت على حاسوب 
Edit :لتحليل الصوت، وجرى قياس زمن النطق ابلالم يف كل منها مع حركتها فكان على النحو التايل 

 من الثانية. 0.30زمن النطق ابلالم املفردة يف الكلمة األوىل )سأَل(: 
 من الثانية. 0.44لالم املشّددة يف الكلمة الثانية )سلَّم(: زمن النطق اب

 من الثانية. 0.65زمن النطق ابلالم املكررة يف الكلمة الثالثة )ميِلُل(: 
 

 علل اإلدغام الصوتية:
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قبل اخلوض يف حديث العلل ال بد من اإلملاع إىل أن عناية املالقي ابلعلل مل تصرفه عن التزامه أبصل القراءة 
ول؛ وهو أن القراءة سنة متبعة، بل هو ينبه عليه غرَي مرة، كقوله يف إدغام املثلني: ))وإمنا أَدغم أبو عمرو ما األ

عن أئمته مع اهلرب من ثقل التفكيك؛ ألن املثلني إذا التقيا ابتصال  اتباًعا لروايتهأدغم من هذا الفصل 
كان التخفيف ابإلدغام أوكَد منه يف الكلمة الكلمتني كان ذلك أطول يف الكالم، وأثقل على اللسان، ف

 .[30]الواحدة((
 

إن تعليالت املالقي الصوتية يف ابب اإلدغام متناثرة موزعة على فصول الباب وفقراته، وهي من مث متنوعة بتنوع 
يت اشتمل عليها واحلروف اليت أدغمها أبو عمرو بن العالء سيد القراء وصاحب اإلدغام الكبري، املوضوعات ال

بيد أنه ميكن تصنيفها يف زمر ثالث هي: علة اإلدغام الرئيسة التخفيف، والعلل اجلزئية إلدغام بعض احلروف، 
 والعلل اجلزئية لعدم إدغام بعض احلروف. وفيما يلي الكالم على كٍل منها:

 
  علة اإلدغام الرئيسة التخفيف: -ا

تتجلى علة اإلدغام الرئيسة يف كالم املالقي على فائدة اإلدغام إذ قال: ))وفائدة اإلدغام ختفيف 
بقوله: ))وإمنا أدغم أبو عمرو ما أدغم من هذا الفصل ((. وعّلَل يف موضع آخر إدغام املثلني [31]الكلمة

اتباًعا لروايته عن أئمته، مع اهلرب من ثقل التفكيك؛ ألن املثلني إذا التقيا ابتصال الكلمتني كان ذلك أطول 
((. واحلق أن [32]يف الكالم، وأثقل على اللسان، فكان التخفيف ابإلدغام أوكد منه يف الكلمة الواحدة

التخفيف ودفع االستثقال هو مدار األمر يف جلِّ علل اإلدغام كما سنرى. ومل يكن املالقي بدًعا يف ذكر هذه 
 .العلة، وإمنا هو منعَقد خناصر العلماء من لدن سيبويه وشيخه اخلليل حىت يوم الناس هذا

 
وإن كان -فقد حكى املاَلقي عن اخلليل تشبيهه تكرار احلرف مبشي املقيد: ))... إذ النطق ابحلرف مرة واحدة 

أخفُّ من النطق به مرتني إذا فك. وهلذا شبه اخلليل تكرار احلرف مبشي املقيد، أال ترى أن املقيد إذا  -مشدًدا
ق ابحلرف الواحد؛ ألن العضو الناطق يعتمد يف رفع رجله مث وضعها عادت حيث كانت، فكذلك تكرار النط

 .[33]املرة الثانية على ما اعتمد عليه يف األوىل
 

 -ما زعم اخلليلفي-وجاء يف الكتاب: ))... فإذا حترك احلرف اآلِخر فالعرُب جممعون على اإلدغام، وذلك 
أوىل به؛ ألنه ملا كان من موضع واحد ثقل عليهم أن يرفعوا ألسنتهم من موضع مث يعيدوها إىل ذلك املوضع 

(( وقال املربد: ))... لريفع اللسان [34]للحرف اآلخر، فلما ثقل عليهم ذلك أرادوا أن يرفعوا رفعة واحدة.
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 ((.[35]عنهما رفعة واحدة إذ كان ذلك أخف
 

 ((.[36]وقال ابن جين: ))إهنم قد علموا أن إدغام احلرف يف احلرف أخّف عليهم من إظهار احلرفني
 

 Leمث طلعت علينا الدراسات اللسانية احلديثة بقانون لغوي عام ينتظم كل اللغات هو قانون اجلهد األقل 

moindre effort [37]ابإلنكليزية أو االقتصاد يف اجلهد  conomy of effort،  واملراد منه
أن مجيع اللغات تنحو يف النطق خاصة حنَو بذِل أقل جهد ممكن، واإلدغام من أكثر الظواهر اللغوية ِمساًسا 

احلروف بعضها ببعض: ))والغرض هبذا القانون وحتقيًقا له. يقول د. إبراهيم أنيس يف معرض حديثه عن أتثر 
من مثل هذا التأثر هو التقريب بني الصوتني املتجاورين ما أمكن تيسريًا لعملية النطق واقتصاًدا يف اجلهد 

عرض كالمه على اإلدغام عند سيبويه: ))وأول ما يلفت ((. ويقول د. عبد الصبور شاهني يف م[38]العضلي
انتباهنا لديه أن اإلدغام ليس سوى وسيلة لالقتصاد يف اجلهد العضلي أثناء النطق أي طلب اخلّفة، سواء  

((. وقد أشار د. شاهني إىل عّلة أخرى لإلدغام الكبري تنحو هذا [39]كانت خّفة إعرابية أم خفة صوتية
النحو ولكنها تبىن على أصل عريب قدمي، وهو أن العربيَة كرهْت توايل احلركات الكثرية؛ ألنه جيعل النطق ثقيال 

 ((.[40]من وجهة نظر القدماء، و))ألنه يضعف النظام املقطعي من وجهة نظرًن
 
  :العلل اجلزئية إلدغام بعض احلروف -ب

علل املالقي إدغام أكثر احلروف املدغمة، بعلل صوتية توزعت على هذه احلروف، وِقوام هذه العلل تبيان وجه 
ارب الذي ال حيصل اإلدغام دونه: ))واعلم أن التقارب بني كل حرف مدغم وبني ما أدغم فيه، هذا التق

احلرف ال يبدل ابحلرف ألجل اإلدغام إال إذا كاًن متقاربني، والتقارب بني احلرفني حيصل ابالشرتاك يف املخرج 
ما يلي طرفًا مما ذكره املالقي من هذه العلل مقروًًن إىل حروفه مستخلًصا من (( وسأسرد في  [41]أو الصفات

 عبارته:
 .[42]القاف والكاف: االشرتاك يف الشدة واتصال املخرج -1
رتقا إال يف وجه واحد وهو الَبحاح الذي يف احلاء، فلو زال صارت عيًنا احلاء والعني: احتاد املخرج، ومل يف -2

 ((.[43]جمهورة كما أنه لو زال اجلهر عن العني صارت حاًء حَبّةً 
 .[44]اجليم والشني: احتاد املخرج -3
 .[45]اجليم والتاء: االشرتاك يف الشّدة -4
 .[46]السني والزاي: االشرتاك يف املخرج والرخاوة والصفري -5
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 الضاد والذال: ال تقارب بينهما غري أن الضاد الستطالتها تلحق بطرف اللسان والذال من الطرف. -6
لسني الصفري، وكالمها الشني والسني: االتفاق يف اهلمس والرخاوة واالستفال، وأن يف الشني التفشي ويف ا -7

زايدة يف احلرف، وأن خمرج الشني من وسط اللسان وخمرج السني من طرفه فيلحقه الشني مبا فيه من 
 .[47]التفّشي

 .[48]ن الضاَد الستطالتها تتصل مبخرج الشنيالضاد والشني: ال مقاربة بني الضاد والشني غري أ -8
النون مع الياء والواو: للنون غنة كما أن حلروف العلة ليًنا، وكال الصفتني زايدة يف احلرف، ابإلضافة إىل  -9

 .[49]الياء والواو أن خمرج النون قريب من خمرج
 

إمنا هو التقارب بني احلروف، سواء كان ًنشًئا عن احتاد  -على اختالف احلروف املدغمة-إن مدار هذه العلل 
 يف املخرج أو اشرتاك يف بعض الصفات أو عن كليهما مًعا.

 
أو  -أّي لغة-ويعربِّ احملَدثون من علماء األصوات عن مثل هذا التقارب ابالنسجام الصويت بني أصوات اللغة 

ويعّرفوهنا أبهنا ))عملية تغرّي صوٍت ما يف السلسلة الكالمية حبيث مياثل صواًت  Assimilationاملماثلة 
(( ويعّرفون أثرها أبنه ))صوت أكثر قوة يؤثر يف صوت أكثر ضعًفا فيحيله شبيًها [50]آخر جماورًا له

ومماثلة تراجعية  Assimilation Progressive(( وهي نوعان: مماثلة تقدمية [51]به
Assimilation Régressive. 

 
أما األوىل فتعين أن صواًت أثر يف صوت اتٍل َله كما جند يف صيغة افتعل من دعا: )ادتعى( حيث يؤثر صوت 

فتنقلب التاء داال وتدغم يف سابقتها لتصبح  -وكالمها من خمرج واحد-الدال اجملهورة يف صوت التاء املهموسة 
 ّدعى.الكلمة: ا

 
وأما الثانية وهي الرتاجعية فتعين أن صواًت أثّر يف صوت سابق له كما يف إدغام }كّلما َخَبت ّزدًنُهم{ 

فقلبت  -ومها من خمرجني متقاربني-[ حيث أثّر صوت الزاي اجملهورة يف صوت التاء املهموسة 97]اإلسراء: 
م(. وعلى ذلك كل أمثلة اإلدغام الصغري والكبري، بيد التاء زااًي وأدغمت يف الحقتها لتصبح القراءة: )خبّزِدًنه

، ويف ذلك [52]أن الكبري ال بد فيه من التسكني أوال؛ ألن احلركة حتول بني الصوتني املتقاربني، فتمنع املماثلة
ال ترى أنك إمنا أسكنَته لتخلطه ابلثاين وجتذبه إىل مضامَّته ومماسَّة لفظه بلفظه بزوال احلركة يقول ابن جين: ))أ

 ((.[53]اليت كانت حاجزة بينه وبينه
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إن قانون املماثلة )أو املشاكلة واملشاهبة واالنسجام الصويت بني أصوات اللغة( قانوٌن شامل يتسع لكثري من 

أبواب الصرف والصوت كاإلبدال واإلمالة واإلدغام، والذي يعنينا هنا تطبيقه على حبث اإلدغام؛ إذ ميكن أن 
قسامه، وإن ما ذكره املالقي من تعليالت هلذه األحكام يعلِّل الكثري من أحكام اإلدغام على اختالف أنواعه وأ

ال تكاد خترج عما ذكره احملدثون يف ذلك، وأكتفي هنا ابإلشارة إىل ما ذكره د. إبراهيم أنيس عندما عرض 
لظاهرة اإلدغام واستعرض األصوات اليت تدغم يف جمانسها أو مقارهبا كما رويت يف القراءات القرآنية، فكان مما 

ََعارِِج تـَْعرُجُ مثال يف إدغام اجليم يف التاء يف قوله تعاىل }قاله 
[: ))وهنا جيب مهس اجليم 4-3{ ]املعارج: ِذي امل

أوال؛ ألن التاء صوت مهموس، مث ينتقل خمرجها حنو الثنااي مع احنباس النفس احنباًسا كامال لتصبح يف شدة 
((، فإذا وازًنه مع كالم املالقي على هذا اإلدغام وجدًن تشاهبًا كبريًا مع زايدة [54]التاء وهكذا يتم اإلدغام

عند املالقي الذي يقول يف صدد تعليل إدغام اجليم يف الشني والتاء: ))والتقارب الذي بني اجليم والشني هو 
وإن -أما مقاربة اجليم للتاء فإهنما مشرتكان يف الشدة، وعّلل احلافظ جواز إدغام اجليم يف التاء ابحّتاد املخرج، و 

((، ومما [55]أبن الشني من خمرج اجليم والشني تتصل مبا فيها من التفشي مبخرج التاء -مل تكن من خمرجها 
قاله د. أنيس يف إدغام القاف يف الكاف: ))... ألن القاف، كما يُنَطق هبا اآلن، ال فرق بينها وبني الكاف 

املالقي يف ذلك: ))واعلم أن الذي أوجب ((، ويقول [56]إال يف أن القاف أعمق قليال يف أقصى احلنك
 ((.[57]التقارب بني القاف والكاف اشرتاكهما يف الشدة، واتصال خمرجيهما

 
عدامها إىل الغاية واهلدف؛ ذلك ألن املماثلة وال تقتصر العالقة بني اإلدغام واملماثلة على العلة والسبب، وإمنا تت

ترمي إىل ما يرمي إليه اإلدغام من التخفيف ودفع االستثقال واالقتصاد يف اجلهد، ويف ذلك يقول أبروكروميب: 
يف كثري من اللغات، مبا يف ذلك اإلنكليزية، فقد يتجنب  Compulasory))وليست املماثالث قهرية 

 Economyما رغب يف ذلك، لكن عندما تتحقق تولد قدرًا من االقتصاد يف اجلهد املتكلم القيام هبا، إذا 

of effort  املتعلق بنطق سلسلة من الكلمات، سواء أكانت تقدمية أم رجعية. فنتيجة املماثلة تقليل عدد
ليل مدى احلركات والتعديالت اليت تؤديها األعضاء املنتجة للكالم حني االنتقال من كلمة إىل أخرى، أو تق

 ((.[58]هذه احلركات والتعديالت
 
  العلل اجلزئية لعدم إدغام بعض احلروف: -ج
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ى َثة موانع خاصة متنع من إدغام بعض احلروف ببعضها اآلخر مع وجود سبب اإلدغام وهو التقارب، وقد سّ 
املالقي هذه املوانع اخلاصة علال، وذكرها اترة ابسم علل اإلظهار، واترة أخرى ابسم علل عدم اإلدغام، وفيما 

 يلي سرد موجز هلا مستخلص من عبارة املالقي عنها:
علة إظهار الضاد مع الذال: أن يف اإلدغام إذهاَب االستعالء واالستطالة والتقاء الساكنني مع أن األول  -1

 .[59]صحيححرف 
علة إظهار الشني مع السني: أن يف اإلدغام إذهاب التفشي والتقاء الساكنني واألول حرف  -2

 .[60]صحيح
[: اإلجحاف ابلكلمة من جهة أن 23{ ]لقمان: َفالَ حَيْزُْنَك ُكْفرُهُ علة عدم إدغام الكاف يف قوله: } -3

احلرف املدغم مدفون فيما أدغم فيه، فقد ذهب لفظه وحركته، والنون اخلفية يف حكم الذاهب أيًضا، فكأنه قد 
 ((.[61]كأنك أدغمت حرفني وذلك رديٌء جًداذهب من الكلمة حرفان، وهلذا قال اإلمام: ))ف

 .[62]علة عدم إدغام الكاف يف القاف إذا تقدمها ساكن: االستغناء خبفة الساكن عن ختفيف اإلدغام -4
صارت حرَف  -أي الواو-علة عدم إدغام الواو الساكنة بعد ضم عند ابن جماهد وأصحابه: أهنا  -5
 .[63]مدّ 
ول إىل تسهيل إحدامها ملا يف إدغامها من الثقل الذي ليس يف غريها من علة عدم إدغام اهلمزتني: العد -6

 .[64]احلروف
 

ني ( أهنما مبنيتان على مبدأ صفات القوة؛ إذ إن إدغام الضاد والش2( و )1يالحظ يف العلتني األوليني )
يسلبهما بعض صفات القوة اليت من شأهنا أن تؤثر يف غريها ال أن تتأثر بغريها كما يقتضي قانون القوة، وهذه 

الصفات هي االستعالء واالستطالة والتفشي. واملالقي يف مثل هذا التعليل اتبع ملن تقدمه من أرابب العربية، 
)وال تدغم الشني يف اجليم البتة؛ ألن الشني من حروف يقول املربد يف تعليل امتناع إدغام الشني يف اجليم: )

((، [65]التفشي، فلها استطالة من خمرجها حىت تتصل مبخرج الطاء، واإلدغام ال يبخس احلروف وال ينقصها
جواز )اّطرب( يف )اصطرب( وجواز )اّصرب(: ))ألن يف الصاد صفريًا، ومتام صوت، ويقول ابن جين يف تعليل عدم 

املبدأ ((. وقد خلَّص السريايف هذا [66]فلو أدغمتها لسلبتها ذلك، ومىت كان اإلدغام ينقص األول شيًئا مل جَيُزْ 
((، وحاكاه ابن جين بقوله: ))وإمنا املذهب أن [67]بقوله املتقدم: ))األقل تفشًيا يدغم يف األكثر تفشًيا

 ((.[68]تدغم األضعف يف األقوى
 

( التقاء الساكنني؛ ألن ما قبل الضاد والشني ساكن يف مجيع 2( و )1وقد أضاف املالقي إىل كال التعليلني )
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فإذا  [62[ و}لِبَـْعِض َشْأهِنِْم{ ]النور 42{ ]اإلسراء ِإىَل ِذي اْلَعْرِش َسِبيالَ األمثلة اليت تناوهلا الكالم مثل }
 ما ََتّ اإلدغام اجتمع ساكنان فزادت الكلمة ثقال، بدال من أن ختفَّ ابإلدغام.

 
( فاحلرفان فيها متماثالن وذلك أدعى لإلدغام، إال أنه امتنع لتقدمه بنون خفية، واإلخفاء 3أما العلة الثالثة )

العلة تلحق مبا ورد يف  ضرب من اإلدغام، لذلك قال اإلمام: ))فكأنك أدغمت حرفني((، وعليه فإن هذه
 .[69]التشديد من موانع اإلدغام

 
( فال أراها تثبت على النظر، ولو صحت المتنع إدغام كل ما وقع بعد ساكن استغناًء 4وأما العلة الرابعة )

ختفيف اإلدغام. ولكن شيًئا من ذلك مل يقع، فما أكثر األمثلة اليت أدغم فيها حرف خبّفة هذا الساكن عن 
أن إدغام الكاف يف القاف إمنا امتنع يف ما ذكر من األمثلة ألن  -وهللا أعلم-اتٍل لسكون. والذي يبدو يل 

{ ]األعراف  إلَْيَك قالَ أِرين أنظرْ جلَّ هذه األمثلة قد سبقت بياء ليِّنة )أي ايء ساكنة مسبوقة بفتح( حنو: }
[ فإذا ما أدغمت كان ال بد من مد حرف اللني ألنه متلو حبرف مدغم يف مثله، ويف هذا املدِّ ثقل؛ ألن 143

األصل يف حرف اللني أال ميدَّ إال إن جاء قبل آخر حرف يف كلمة موقوف عليها مثل )َخْوف( و)اخَلرْي(. وأما 
[ وهو يلحق 76{ ]يس: َفاَل حَيْزُْنَك قـَْوهُلُمْ بياء فهما مثاالن اثنان أوهلما }ما ورد من هذه األمثلة غري مسبوق 

َوتـَرَُكوَك [ الوارد يف العلة الثالثة، وًثنيهما قوله تعاىل: }23{ ]لقمان: َفاَل حَيْزُْنَك ُكْفرُهُ مبا ذكر عن قوله تعاىل }
 .[70]لك خيرج عما حنن بسبيله[ وقد أدغمه اإلمام خالفًا للحافظ وبذ11{ ]اجلمعة: قَائًِما

 
( فمبنية على أصل من أصول اإلدغام، وهو أن العرب ال تدغم حرف املّد الذي استقّر 5وأما العلة اخلامسة )

يغدو حرف مدٍّ بتسكينه،  -وإن مل يكن حرف مدّ -. وحرف الواو املقصود هبذه العلة [71]بنفسه حرف مدّ 
. هذا كله على مذهب ابن [72][249{ ]البقرة َجاَوَزُه ُهَو َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعهُ وذلك لوقوعه بعد ضم حنو: }

جماهد وأصحابه ممن ال يرون اإلدغام يف هذا املوضع، أما من يرى اإلدغام فقد علل َله املالقي أبن حرف املد 
دغام فهو هنا مل يستقرَّ يف نفسه حرَف مدٍّ، وإمنا استعمل كذلك لعارض الوقف خاصة، أما تسكينه عند اإل

 .[73]حكم تقديري غري منطوق به، إذ ال ينطق به إذ ذاك إال حرفًا واحًدا مشدًدا
 

تخفيف إىل ( وهي عن إدغام اهلمزتني فلكون هذا اإلدغام خيرج عن غايته اليت هي ال6وأما العلة السادسة )
نقيضها وهو الثقل؛ ملا يف اهلمزة من ثقل، من أجل هذا كان العدول عن إدغام اهلمزتني إىل تسهيل إحدامها يف 

 قراءة من سّهل.
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وجتدر اإلشارة إىل أن ولع املالقي ابلتعليل بلغ مبلًغا يورد فيه العلة ونقيضها، وذلك يف مواضع اخلالف يف 

ما صنع يف اختالف أهل األداء يف إدغام املعتل: )يبتغ و خيل و يك( حيث إدغام احلرف وإظهاره، من حنو 
قال: ))فمن أخذ ابإلظهار راعى أن هذا االلتقاء عارض فلم يعتد به، ورأى أن املثلني يف هذه املواضع يف 

حكم املفصول بينهما ابحلرف األصلي الذي حذف للجزم مع ما يف اإلدغام من اإلجحاف ابلكلمة؛ إذ قد 
هب منها حرف ابجلزم، ويذهب الثاين ابإلدغام. ومن أخذ ابإلدغام راعى التقاء املثلني يف اللفظ، واعتد ذ

ابحلذف وإن كان عارًضا، وراعى ثقل الكسرة يف )يبتِغ( والضمة يف )خيُل و يُك( مث َله أن أيخذ ابلرَّوم فيندفع 
فرتجع املسألة إىل إخفاء احلركة ال إىل اإلدغام  به اإلجحاف؛ إذ ال يكون الرَّوم إال مع ثبوت احلرف األول،

 ((. ومثل ذلك أيًضا ما رأيناه قبل قليل من تعليله إدغام الواو وإظهارها.[74]الصحيح
 

  خامتة:
وتبقى من دوهنا علل أخرى متفرقة، كعلة حذف صلة الضمري عند  هذه هي جممل علل اإلدغام عند املالقي،

، وعلة بقاء اإلمالة مع إدغام الراء يف الالم تتعلق أببواب أخرى من القراءات القرآنية ال يتسع هلا [75]اإلدغام
. وهي تدل على مقدار عناية علماء القراءات القرآنية بعلم الصوت، وأمهية سبقهم إىل كثري [76]ثهذا املبح

 من أحكامه ودقائقه.
 

 مصادر البحث ومراجعه:
 1408، 1. عبد الصبور شاهني، مكتبة اخلاجني، القاهرة، طأثر القراءات يف األصوات والنحو العريب، د -
 م. 1987-هـ
 م. 1975، 5األصوات اللغوية، د. إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو املصرية، ط -
 م. 1978أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة، د. ًنيف خرما، سلسلة عامل املعرفة، الكويت،  -
هـ(، حتقيق د. عبد اجمليد قطامش، مركز  540جعفر بن الباذش األنصاري ) اإلقناع يف القراءات السبع، أبو -

 هـ. 1403البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، مكة املكرمة، 
 م. 1972التجويد واألصوات، د. إبراهيم حممد جنا، جامعة األزهر، كلية اللغة العربية،  -
 م. 1988، 1املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، طالتفكري الصويت عند اخلليل، د. حلمي خليل، دار  -
هـ( حتقيق د. حممد حسان 705الدر النثري والعذب النمري يف شرح كتاب التيسري، عبد الواحد املالقي) - 

 م.2006 -هـ1427الطيان، جممع اللغة العربية بدمشق، 
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-ق احلمد، مؤسسة الرسالةهـ(، حتقيق علي توفي 337اجلمل يف النحو، عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي ) -
 م. 1986-هـ 1407، 2إربد، ط-بريوت ودار األمل

هـ(، حتقيق بدر الدين قهوجي وبشري  377احلجة للقراء السبعة، أبو علي احلسن بن عبد الغفار الفارسي ) -
 م. 1984-هـ 1404، 1جوجيايت، دار املأمون للرتاث، دمشق، ط

هـ(، حتقيق حممد علي النجار، مصورة عن طبعة دار الكتب  392اخلصائص، أبو الفتح عثمان بن جين ) -
 .2املصرية، دار اهلدى للطباعة والنشر، بريوت ط

 م. 1983 -هـ 1403دراسات يف اللغة، د. مسعود بوبو، جامعة دمشق،  -
 ،1دراسة الصوت اللغوي، د. أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة، ط -
، 2هـ(، حتقيق د. شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة، ط 324هد )السبعة يف القراءات، ابن جما -

 هـ. 1400
هـ(، حتقيق مصطفى السقا وزمالئه، اجلزء األول، مطبعة  392سر صناعة اإلعراب، عثمان بن جين ) -

م. نسخة ًثنية دراسة وحتقيق د. حسن هنداوي، دار  1954-هـ 1374، 1مصطفى البايب احلليب، ط
 م. 1985-هـ 1405 ،1القلم، دمشق، ط

شرح شافية ابن احلاجب، رضي الدين حممد بن احلسن االسرتاابذي، حتقيق حممد نور احلسن والزفزاف وعبد  -
 م. 1975-هـ 1395احلميد، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 هـ(، عامل الكتب، بريوت، مكتبة املتنيب، القاهرة. 643شرح املفصل، ابن يعيش النحوي ) -
، أتليف برتيل ماملربج، ترمجة د. حممد حلمي هليل، معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية، اخلرطوم، الصوتيات -

 م. 1985
 م. 1988أصوات اللغة العربية، د. بسام بركة، مركز اإلمناء القومي، بريوت، -علم األصوات العام -
 م. 1992، 1لبناين، بريوت، طالفونيتيكا، د. عصام نور الدين، دار الفكر ال -علم األصوات اللغوية -
 م. 1975األصوات، د. كمال حممد بشر، دار املعارف مبصر، -علم اللغة العام -
 مقدمة للقارئ العريب، د. حممود السعران، دار النهضة العربية، بريوت.-علم اللغة -
، 1بريوت، ط الفونولوجيا، د. عصام نور الدين، دار الفكر اللبناين، -علم وظائف األصوات اللغوية -

 م. 1992
هـ(، حتقيق  791القواعد واإلشارات يف أصول القراءات، أمحد بن عمر بن حممد بن أيب الرضا احلموي ) -

 م. 1986-هـ 1406، 1د. عبد الكرمي بّكار، دار القلم، دمشق، ط
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الكتب، هـ(، حتقيق عبد السالم هارون، عامل  180كتاب سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب )  -
 م. 1966-هـ 1385بريوت، 

هـ(، حتقيق د. حميي الدين  437الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي بن أيب طالب القيسي ) -
 م. 1974-هـ 1394رمضان، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق، 

 م. 1988-هـ 1409، 1مبادئ علم األصوات، ديفيد أبركروميب، ترمجة وتعليق د. حممد فتيح، ط -
هـ(، حتقيق د. عبد احلميد السيد طلب، دار  745املبدع يف التصريف، أبو حيان النحوي األندلسي ) -

 م. 1982-هـ 1402، 1العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، ط
 م. 1985، 1مدخل إىل األلسنية، د. يوسف غازي، منشورات العامل العريب اجلامعية، دمشق، ط -
، 2هج البحث اللغوي، د. رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، طاملدخل إىل علم اللغة ومنا -

 م. 1985-هـ 1405
، 1هـ(، حتقيق عبد األمري حممد أمني الورد، عامل الكتب، بريوت، ط 215معاين القرآن، األخفش ) -

 م. 1985-هـ 1405
وأمحد يوسف جنايت، عامل الكتب، هـ(، حتقيق حممد علي النجار  207معاين القرآن، حيىي بن زايد الفراء ) -

 م. 1980، 2بريوت، ط
 -املعجم العريب دراسة إحصائية صوتية خمربية، حممد حسان الطيان، رسالة ماجستري، جامعة دمشق  -

 م.1984
 
 

 
 .12، والنحو العريب للدكتور مازن املبارك 10-9 مراتب النحويني 2  
 .78، والتفكري الصويت عند اخلليل 9رؤية جديدة يف الصرف العريب  -املنهج الصويت للبنية العربية  1  
 .69علم اللغة للدكتور حممود سعران  3  
 12فرغلي، جملة عامل الفكر مجمن مقال "عصر املعلومات ومناهج البحث يف العلوم اإلنسانية" د. علي  4  

 م.1993الكويت سنة  992ص  3العدد 
، وعلم األصوات 302، ومبادئ علم األصوات 4، والتجويد واألصوات 29األصوات -علم اللغة العام 5  

، 128-121، والصوتيات 258، وأضواء على الدراسات اللغوية 106للغة العام ، ويف علم ا7العام 
 .35وعلم وظائف األصوات اللغوية 
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اجملال هنا لبيانه، يراجع  اختلفت حوهلا اآلراء اختالفًا ال يتسع Phonèmeنظرية الوحدة الصوتية  6  
، والصوتيات 138-115، ويف علم اللغة العام 163-155، 35-31األصوات -علم اللغة العام

 .81-57وعلم وظائف األصوات اللغوية  91-84، ودراسات يف اللغة 123
ومثل ذلك يف الفرنسية الراء امللثوغة يف اللهجة الباريسية والراء العادية، كلتامها مبعىن، يف حني مها يف  7  

العربية تؤلفان وحدتني صوتيتني خمتلفتني مها الراء والغني يف مثل رمس وغمس. انظر مدخل إىل األلسنية 
 .123، والصوتيات 146-147

وما تزال سائدة يف  2/404 4/432وهي اليت عّدها سيبويه مع احلروف غري املستحسنة. الكتاب  8  
 اللهجة العامية املصرية.

 .269، وأضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة 133مبادئ علم األصوات  9  
 .1حاشية رقم  123، والصوتيات 58-1/57انظر اخلصائص  10  
ذهب الدكتور خمتار عمر إىل أن عدد الوحدات الصوتية يف العربية مخس وثالثون وحدة، ولعله عدَّ  11  

، وكذا صنع الدكتور سلمان العاين يف 267األلف مرتني يف الصوائت والصوامت. دراسة الصوت اللغوي 
كتور مرااييت فقد نص على أن احلرف التاسع والعشرين يف الصوامت هو الالم ، أما الد 9التحليل اللغوي 

 .8املفخمة اليت يندر أن تستعمل. انظر مقاله معاجلة الكالم 
 .182-180األصوات اللغوية  12  
بسطت الكالم على هذا يف أطروحيت للماجستري "املعجم العريب دراسة إحصائية صوتية خمربية" حيث  13  

 مجعُت كل قوانني التنافر يف اللسان العريب.
 .270أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة  14  
، وعلم 237-234ية ّسى د. إبراهيم أنيس هذه الظاهرة نظرية السهولة، انظر األصوات اللغو  15  

 .96األصوات العام 
 .211، وانظر أثر القراءات يف األصوات 78-77التفكري الصويت عند اخلليل  16  
 .87أثر القراءات يف األصوات  17  
 .63الدر النثري  18  
. 41و 2/254 454، و437و 105-4/104و 2/158 3/530انظر الكتاب  19  

، وشرح 1/189، وسر الصناعة 228-2/227، واخلصائص 414، واجلمل 1/197واملقتضب 
 … 245، واملبدع 2/631، واملمتع 10/121، وشرح املفصل 3/233الشافية 

 .44، والقواعد واإلشارات 1/164، واإلقناع 1/134، والكشف 125انظر السبعة  20  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 .2/407 4/437الكتاب  21  
 .1/197املقتضب  22  
 .2/228اخلصائص  23  
 .10/121شرح املفصل  24  
 .1/164اإلقناع  25  
 .213أثر القراءات يف األصوات  26  
 .64الدر النثري  27  
 .99قال عن املدخل إىل علم اللغة . ن82مراح األرواح  28  
 .99. نقال عن املدخل إىل علم اللغة 83مراح األرواح  29  
 .99الدر النثري  30  
 .64الدر النثري  31  
 .99الدر النثري  23  
 .65-64الدر النثري  33  
 .2/158 3/530الكتاب  34  
 .1/197املقتضب  35  
رآن ومعاين الق 2/353. وانظر أيًضا يف فائدة اإلدغام معاين القرآن للفراء 2/228اخلصائص  36  

، ومقدمة ما ذكره 1/189، وسر الصناعة 1/159، واحلجة للفارسي 125، والسبعة 1/106لألخفش 
 .32-30الكوفيون من اإلدغام 

براهيم أنيس هذا القانون نظرية السهولة. انظر . وقد ّسى الدكتور إ196مبادئ علم األصوات العام  37  
 .237-234األصوات اللغوية 

 .184األصوات اللغوية  38  
 .211أثر القراءات  39  
 .174املنهج الصويت للبنية العربية  40  
 .65الدر النثري  41  
 .147الدر النثري  42  
 .156-155الدر النثري  43  
 .159الدر النثري  44  
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 .159الدر النثري  45  
 .163الدر النثري  46  
 .161-160الدر النثري  47  
 .162الدر النثري  48  
 .136الدر النثري  49  
 .180علم األصوات العام  50  
 .232أثر القراءات  51  
 .239انظر أثر القراءات  52  
 .2/140اخلصائص  53  
 .195األصوات اللغوية  54  
 .159الدر النثري  55  
 .200األصوات اللغوية  56  
 .147الدر النثري  57  
. وقد عقد أبروكروميب للمماثلة فصال مفرًدا يف كتابه هذا وهو الفصل 196مبادئ علم األصوات العام  58  

-178، واألصوات اللغوية 88-86وانظر يف املماثلة أيًضا الصوتيات ملاملربغ ، 201-193الثامن 
، والدراسات اللهجية 180و 96-94، وعلم األصوات العام 239-231، وأثر القراءات 206
 .22، ومعجم اللسانية 213-205، واملنهج الصويت للبنية العربية 341-344

 .162الدر النثري  59  
 .160الدر النثري  60  
 .129الدر النثري  61  
 .151الدر النثري  62  
 .142 الدر النثري 63  
 .100الدر النثري  64  
ولكنها هنا أوىف  2/412 4/448يبويه ، وأصل العبارة مأخوذ من كتاب س1/211املقتضب  65  

 لغرضنا وأَّت.
 .2/328املنصف  66  
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. وانظر يف 34نقال عن مقدمة ما ذكره الكوفيون من اإلدغام  6/506السريايف على الكتاب شرح  67  
 .319هذا أيًضا دراسة الصوت اللغوي 

 .2/328املنصف  68  
  انظر ما مضى. 69  
 .158الدر النثري  70  
 .143الدر النثري  71  
 .142-141الدر النثري  72  
 .144الدر النثري  73  
 .135الدر النثري  74  
 .105الدر النثري  75  
 .182الدر النثري  76  
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