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قواعد النشر في المجلة
يرحب العميد أبو الفضل العباس  بزائريه من أطياف اإلنسانية،
مثلام ّ

رح ُب جملة (العميد) بنرش األبحاث العلمية األصيلة ،وفقا للرشوط اآلتية:
ُت ّ

املتنوعة
1 .1تنرش املجلة األبحاث العلمية األصيلة يف جماالت العلوم اإلنسانية ّ
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا  ،ومكتوبة
بإحدى اللغتني العربية أو اإلنكليزية ،التي مل يسبق نرشها.

2 .2يقدَّ م األصل مطبوعا عىل ورق ( )A4بنسخة واحدة مع قرص مدمج ()CD
بحدود ( )15.000 - 10.000كلمة ،بخط ( )Simplified Arabicعىل أن
تر ّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

3 .3تقديم ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزيةّ ،
كل يف حدود
صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث ،ويكون ّ
امللخص بحدود

( )3500كلمة.

4 .4أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث /الباحثني،
وجهة العمل ،والعنوان ،ورقم اهلاتف ،والربيد األلكرتوين ،مع مراعاة عدم
ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث ،أو أية إشارة إىل ذلك.

ُ 5 .5يشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر ا لبحث ،وتراعى
تتضمن :اسم الكتاب ،اسم
األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن
ّ

املؤلف ،اسم النارش ،مكان النرش ،رقم الطبعة ،سنة النرش ،رقم الصفحة.
تكرر
هذا عند ذكر املصدر أول مرة ،ويذكر اسم الكتاب ،ورقم الصفحة عند ّ

استعامله.

يزود البحث بقائمة املصادر منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة وجود مصادر
َّ 6 .6
أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر العربية ،ويراعى يف إعدادها

الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.

7 .7تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة ،و ُيشار يف أسفل الشكل
إىل مصدره ،أو مصادره ،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.

8 .8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع املجلة للمرة
األوىل ،وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد قدّ م إىل مؤمتر أو ندوة ،وأنه
مل ينرش ضمن أعامهلام ،كام ُيشار إىل اسم أية جهة علمية ،أو غري علمية قامت

بتمويل البحث ،أو املساعدة يف إعداده.
9 .9أن ال يكون البحث مستلاّ من ( رسالة أو أطروحة) جامعية ،ومل يسبق نرشه،
ّ
مستقل
تعهد
وليس مقدما إىل أية وسيلة نرش أخرى ،وعىل ا لباحث تقديم ّ
بذلك.

1010تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال تعبرّ بالرضورة عن
وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.
صالحيتها للنرش ،وال تعاد البحوث إىل
رسي لبيان
1111ختضع البحوث لتقويم ّ
ّ
أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآللية اآلتية:
املرسلة للنرش خالل مدّ ة أقصاها أسبوعان من
أ) يب ّلغ الباحث بتس ّلم املادة َ
تاريخ التس ّلم.

ب) خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها
وموعد نرشها املتو ّقع.
املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها
ج) البحوث التي يرى ّ
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا ،مع املالحظات املحددة ،كي يعملوا عىل إعدادها

هنائيا للنرش.

د) البحوث املرفوضة يب ّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

 )#يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه مع مخسة
مستالت من املادة املنشورة ،ومكافأة مالية.

1212يراعي يف أسبقية النرش:

أ) البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب) تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج) تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.

د) تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

 1313ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير ،إال
ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير ،عىل أن يكون خالل مدة أسبوعني من تاريخ
تس ّلم بحثه.

ِ
بسمه تعاىل

...كلمة العدد ...

تراثنا وحقول معرفية أخرى
البدء جذر ،والرتاث جذر ،لذا ارتأت هيأتا جملة العميد (التحريرية

واالستشارية) أن يكون بدء السنة الثانية من مسريهتا بملف عن جانب مهم من
جوانب تراثنا اإلسالمي ،ذلك هو اجلانب الصويت الذي يعدّ املستوى األدائي

األول يف عملية التواصل اللساين ،فض ً
نص إسالمي ذلك هو
ال عن علقته بأهم ّ
القرآن الكريم بوصفه عل ًام رئيس ًا يف رسم خريطة األداء النطقي للحرف القرآين عرب

قواعد علم التجويد وقوانينه.

مر ذكره كان عنوان امللف (الصوتيات الرتاثية برؤية معارصة )؛
إضافة إىل ما ّ

لتحقيق غايتني:

األوىل :تتمثل ببيان ما لرتاثنا اإلسالمي ،والسيام اللساين منه ،من أمهية

معرفية ال ّ
تقل عن أمهية نتاجات احلقول اللسانية احلديثة ،مع حلاظ الفارق الزمني
وما يستبطنه من فوارق يف اإلمكانات وأدوات الكشف املعريف يف كل زمن بحكم

التطور والتقدّ م التقني لآليت عىل السابق .

أما الغاية الثانية :فتتمثل يف تأكيد املقولة الذاهبة إىل أن النتاجات الفكرية

والثقافية واملعرفية الرتاثية يمكن قراءهتا وتفعيل قيمها عرب األدوات احلديثة .

خيصص امللف بعدد
وجري ًا عىل التقليد اجلاري يف الدوريات العلمية العامليةّ ،

خمصص ًا برمته ملوضوعة املحور،
حمدّ د من الدراسات والبحوث ،إن مل يكن العدد ّ
وكانت رؤية اهليأتني أن يكون عدد امللف بأربعة أبحاث ؛ ليفسح املجال أمام احلقول
التنوع الذي تنشده املجلة يف ضمن أهدافها العامة .
املعرفية األخرى ،وحتقيق ّ

وسيكون هذا التقليد جاري ًا يف أعداد املجلة القادمة – إن شاء اهلل تعاىل ،-

التنوع يف
خاص
خيصص لكل عدد ملف
ّ
بحيث ّ
يضم أربعة أبحاث مع حلاظ ّ
ّ
املخصصة التي يدور يف فلكها املحور.
املوضوعة
ّ
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م .د .جاسم خلف مرص

ملخص البحث
يأيت بحثنا هذا ضمن الدراسات الوصفية ذات الصفة التقويمية واستدعى

اخلوض يف هذا البحث الوقوف عند ثالث نقاط مهمة ،األوىل :خمرج اجليم بني
الرتاثيني واملحدثني ،والثانية :فكرة الصوت املركب ،والثالثة :الصور األخرى

لصوت اجليم يف العربية.
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 الصوت املركب يف العربية...اجليم

...Abstract...
The current paper comes under the descriptive studies and
considered as evaluative . In this regard, there are three salient points:
first, articulation of Jeem for the classicists and the modernists,
second, the idea of the compound sound, third, other shades of the
Jeem sound in Arabics.

70
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 ...المقدمة ...
احلمد هلل األول بال أول كان قبله ،واآلخر بال آخر يكون بعده..والصالة

والسالم عىل رسوله املختار ،وعىل آله الطيبني األطهار ،وأصحابه املنتجبني األبرار.
وبعد....
يأيت بحثنا هذا ضمن الدراسات الوصفية ذات الصفة التقويمية ،التي تعمل

عىل اإلفادة من إفرازات نتاج الفكر املعارص ،من اجل الوصول إىل مواطن التفاعل
بني نتاجني،يمثل القديم منهام (الدراسات الصوتية القديمة) اخلليل وسيبوبه وابن
جني وغريهم ،واحلديث ما توصلت إليه الدراسات اللسانية املعارصة ،وقد تم

اختيار هذا املوضوع بسبب أمهيته؛ وذلك ألنه ال يوجد خالف بني أبناء العرب
يف العرص احلديث يف وصف صوت من أصوات العربية مثلام وجد مع صوت

اجليم يف العربية الفصحى ،فجاءت الدراسة بعد مجع املادة يف مقدمة وثالثة مباحث
وخامتة،عني املبحث األول منهام بمخرج اجليم بني الرتاثيني واملحدثني ،وتناول
الثاين فكرة الصوت املركب ،أما الثالث فعالج الصور األخرى لصوت اجليم يف

العربية...

وأخريا ...فقد سعينا يف بحثنا هذا سعيا خملصا فان وفقنا فمن اهلل علينا وإعانته،

وإال فحسبنا أن ينظر إىل هذا العمل بعني صاحبه الذي يعتقد فيه تقصريا وحياول
ان يزيله بإرشادات الناظر إليه وتوجيهاته املقومة ممن يرجو أن ال يبخل عليه هبا.

()1
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املبحث األول
خمرج اجليم بني الرتاثيني واملحدثني
قال اخلليل الفراهيدي (ت#175ـ)عنها بعد ان ضم معها صويت (ش،ض)

وجعلها جمموعة واحدة))...واجليم والشني والضاد،شجرية الن مبدها من شجر

الفم)2())..اما تلميذه النجيب سيبويه(ت)#180كان أكثر دقة من أستاذه يف وصف
خمرجها،قال بعد ان نزع منها صوت(الضاد)وأضاف بدال عنه صوت(الياء)((:ومن
وسط اللسان بينه وبني احلنك األعىل خمرج اجليم والشني والياء))( )3وقد تابع

سيبويه يف وصف هذا املخرج مجهور العلامء( )4وداروا يف فلك هذا االستعامل،فال
نجد ما يعد جديدا يف وصف اخلالفني له بل رددوا عبارات سيبويه بنصها،أما عن
نعت هذه األصوات بالشجرية،فلم يتبع اخلليل يف  -حدود علمي – إال الزخمرشي

(ت )#538وابن اجلزري(ت )#833وقد خص الزخمرشي به صويت (اجليم
والضاد) فقط( )5يف حني علل ابن اجلزري سبب إدراج اخلليل للضاد يف أصوت
هذه املجموعة بقوله ...((:والشجر عنده مفرج الفم أي مفتتحه...وقال غري اخلليل

هو جممع اللحيني،لذلك مل يكن الضاد منه))( )6كام أشار أيضا إىل الصور السائدة

لنطق اجليم يف زمانه فقال(( :واجليم جيب أن يتحفظ بإخراجها من خمرجها،فربام
خرجت من دون خمرجها،فينترش هبا اللسان ،فتصري ممزوجة بالشني،كام يفعله كثري

من أهل الشام ومرص وربام نبا هبا اللسان فأخرجها ممزوجة بالكاف كام يفعله بعض
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الناس ،وهو موجود كثريا يف بوادي اليمن )7())...وعن ترتيب هذه األصوات

داخل خمرجها مل يذكر لغويو العربية املتقدمون ترتيبها وأهيام أسيق من اآلخر،إنام
فعل ذلك لغويو العربية املتأخرون فاجليم والياء عندهم يليان الشني( )8يستثنى من

ذلك أبو العباس املربد (ت )#285الذي خالف عامة اجلمهور يف ترتيب أصوات
هذا املخرج عىل الرغم من موافقته هلم يف تعيني أصواته ،فقد عد خمرج الشني بعد

الكاف ويليها اجليم( .)9وللدكتور غانم قدوري احلمد رأي لطيف ،يذكر فيه كيفية
معرفة ترتيب احلروف داخل خمارجها،يرى فيه ان األصوات التي خترج من خمرج
واحد يمكن ان ترتب داخل خمرجها عىل أساس ان الصوت املهموس يكون متقدم

نسبيا عىل الصوت املجهور وان الصوت املنفتح يكون متقدم نسبيا عىل الصوت
املطبق( )10عىل ان بعض املحدثني يرى ان اخلالف بني العلامء يف ترتيب هذه احلروف
داخل خمارجها،هو خالف ومهي وان الرتتيب داخل املنطقة املخرجية الواحدة ليس

رضورة( ،)11اما موقف الدرس الصويت احلديث من خمرج صوت اجليم ،فينسب

صوت اجليم عند أغلب املحدثني اىل الغار ،فهو صوت (غاري)( )12ومنهم من
ينسبه اىل ادنى احلنك ،فيقول عنه (األدنى حنكي)

()13

وينسبه بعضهم اىل اللثة

واحلنك فهو عنده (لثوي حنكي)( )14وحيدث صوت اجليم عند املحدثني،عندما

يندفع اهلواء بضغط قوي ،فتتوتر عضالت وغضاريف احلنجرة فيعرتض الوتران
الصوتيان تيار اهلواء ،فيحدث تذبذب فيهام يرتدد صداه يف احللق والفم حتى اذا

وصل اهلواء اىل خمرج الصوت انطبق مقدم اللسان عىل احلنك الصلب (الغار)
انطباقا تاما يعقبه انفصال بطيء ومرتاخ(.)15
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املبحث الثاين
فكرة الصوت املركب
ان صوت اجليم هو الصوت املركب الوحيد يف العربية الذي يتصف هبذه

الصفة( )16وهي صفة خمرجية،ففي نطق هذا الصوت يرتفع مقدم اللسان اجتاه مؤخر
اللثة ومقدم احلنك حتى يتصل هبام حمتجزا وراءه اهلواء اخلارج من الرئتني ثم بدال

من ان يفصل عنهام فجأة يتم االنفصال ببطئ فيعطي الفرصة للهواء بعد االنفجار
ان حيتك باألعضاء املتباعدة احتكاكا شبيها بام يسمع من صوت اجليم الشامية

()17

اما علة تسميته بالصوت املركب فريجع اىل ان اجلزء األول منه (عند النطق به)
صوت قريب من الدال والثاين صوت معطش كاجليم الشامية أو اجلزء األول منه
صوت قريب من اجليم القاهرية واجلزء الثاين منه يشبه اجليم الشامية( )18لذلك

أطلق عليه صوت مركب ،وقيل عنه مركب النه جيمع بني الشدة والرخاوة فهو يبدأ
شديدا وينتهي رخوا( )19ويرى الدكتور إبراهيم أنيس ان السبب يف ذلك هو التطور

الذي أصاب هذا الصوت إذ قال( :وتطور هذه اجليم العربية اىل اجليم القاهرية أو
إىل الدال يف هلجة بعض أهايل صعيد مرص تطور طبيعي ربام تربره القوانني الصوتية

الهنا يف حالة تطورها اىل اجليم القاهرية مل تزد عىل ان تدرجت بمخرجها اىل الوراء

قليال فقربت من اقىص احلنك وهبذا زادت شدة وانقطع ما يسمى عادة بالتعطيش

اما يف تطورها اىل الدال فقد قربت بمخرجها اىل اإلمام وبذلك زادت شدة ايضا
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وانقطع تعطيشها )20())...يف حني رفض بعض املحدثني االعرتاف بالطبيعة املركبة

لصوت اجليم ،جاء يف كتاب أسس علم اللغة ما نصه( :ولعل من املهم هنا ان نشري
اىل ان عددا من علامء األصوات يرفضون بالطبيعة املركبة لألصوات املرموز إليها يف
االنكليزية بـ  chأو  Jويفضلون ان ينظروا اليها باعتبارها املقابل االنفجاري للغاري

االحتكاكي املرموز إليه يف االنكليزية بـ  SHو Sيف  )21()Measureوصوت اجليم
عند املحدثني صوت ينحبس اهلواء عند النطق به ثم يعقبه انفجار بطئ يتلوه مبارشة
احتكاك مسموع فهو اذن صوت مركب انفجاري احتكاكي( )22أطلق عليه بعضهم

(األصوات املزجية أو املزدوجة)( )23عىل حني عده الرتاثيون القدامى صوت شديد

وعلل ما ذهب اليه الرتاثيون القدامى بواحد من التفسريين االتيني(:)25
انفجاري(ُ )24
1 .1قد يكون حكمهم بأن اجليم صوت شديد انفجاري راجع اىل تأثرهم
باجلزء األول من نطق هذا الصوت وهذا اجلزء يتمثل يف انحباس اهلواء
عند بداية النطق به ،وهو يف ذلك يتفق مع األصوات االنفجارية عندما
تلتقي األعضاء الناطقة التقاءا تاما بحيث ينحبس اهلواء ومعناه حينئذ اهنم

أمهلوا اجلزء الثاين وهو االنتقال من االنحباس اىل االنفجار البطيء الذي
حيدث االحتكاك.

2 .2ربام كانت اجليم تنطق يف القديم بام يشبه اجليم القاهرية ( )gيف اللغة
العامية ،غري ان هذا التفسري كان غري مرض عند بعض علامء الصوت
املحدثني اذ قال معلقا عىل هذا التفسري(( :ومن ثم فال داعي إذن لكد

الذهن يف اخرتاع التفسريات لوصف علامء العربية وعلامء التجويد للجيم

بانه صوت شديد كام فعل بعض املحدثني حتى ذهب اىل حد ترجيح ان
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يكونوا وصفوا صوتا آخر هو اجليم القاهرية التي خترج من أقىص احلنك

وهي النظري املجهور لصوت الكاف العربية واسرتاح اىل هذا التفسري
باعتبار ان اجليم القاهرية صوت شديد))(.)26

ونجد ان بعض املحدثني يرى ان يف انغالق جمرى اهلواء غلقا تاما مع هذا

الصوت هو املهم وال يعتمد عىل حالة االنفجار أو الفتح فيام بعد يف وصف هذا

الصوت( )27حتى قال((:وقائمة احلروف الشديدة التي نجدها عند سيبويه وعند

ابن يعيش مطابقة لنظريتنا احلديثة متام املطابقة))( )28يف حني ذهب الدكتور حممود
السعران اىل وصفه بانه (انفجاري احتكاكي) أي انه مركب من صفتني( )29وذكر
فندريس بأنه انفجاري فاشل قال يف وصف انغالق جمرى اهلواء معه ((...اإلغالق

الذي ال يستمر إحكامه وفيها كام يف االنفجارية حبس ولكن احلبس يتبعه حركة

خفيفة من الفتح بحال جيعل االنفجار ينتهي باالحتكاك فاالنفجاري االحتكاكي

( )affriqueeانفجاري فاشل))

()30

يف حني عدل بعض املحدثني عن استعامل

الصوت املركب وسمى اجليم صوتا قليل الشدة( )31وقد تفرد الدكتور امحد خمتار
عمر يف تعليل سبب الرتكيب يف هذا الصوت بقوله(( :فببساطة حني نريد ان

نتصور نطق صوت كهذا سنتصوره املقابل االنفجاري املجهور لصوت الشني
وأنت إذا حاولت ان تنتج صوتا انفجاريا من منطقة الغار سواء كان مهموسا

أو جمهورا ستسمع صويتا أخر يسبقه مما جيعلك تسمع الصوت مركبا والرتكيب
هنا ليس مقصودا وانام ينتج بصورة آلية حني حياول املرء قفل املجرى باحكام يف
هذه املنطقة ثم تفجريه))( )32وقد اشار بعض املحدثني اىل ذلك،اذ ان انتاج صوت

كامل الشدة بني وسط اللسان وما يقابله من سقف احلنك أمر صعب،اذ البد ان

يلحق ذلك الصوت أثارة من الرخاوة واملتوقع ان تكون تلك الالحقة الصوتية
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بعد حدوث االنفجار( )33وقد وسمت تلك األصوات باألصوات الطفيلية( ،)34ثم
خلص الدكتور امحد خمتار عمر اىل القول(( :فالقدماء حني نظروا اىل قفل املجرى
عدوا الصوت انفجاريا واملحدثون حني نظروا اىل الصويت الذي يسبق النطق عدوا

الصوت مركبا))( )35وقد توقف الدكتور غانم قدوري احلمد عند كلمة (يسبقه أو
يسبق) يف نص الدكتور امحد خمتار عمر،وأبدهلا بـكلمة (يتبعه او يتبع) قال(( :يبدو
ان الذي يناسب التحديد الذي قدمه علامء األصوات املحدثون للجيم حني قالوا

أهنا صوت مركب هو ان تستبدل كلمة (يسبقه) و (يسبق) الواردة يف النص بكلمة
(يتيعه) و (يتبع) ففي حدود الكالم عن اجليم العربية الفصيحة نجد إن الصويت
االحتكاكي الذي حيدث يف أثناء نطق اجليم يتبع االنفجار وليس يسبقه))( )36عىل أن

اقرب نطق للجيم الفصيحة التي وصفها القدامي هي اجليم التي ينطقها البغداديون

اليوم األمر الذي محل الدكتور عبد الرمحن أيوب اىل القول(( :واجليم العراقية كام

ينطق هبا سكان بغداد ال ختتلف عن اجليم الفصحى التي وصفها سيبويه))( )37واىل

ذلك ذهب الدكتور حسام النعيمي إذ قال(( :واجليم كام يصفه القدامى ،وكام ننطقه

اليوم يف العراق ،داخل يف احلروف الشديدة او االنفجارية النك إذا وقفت عليه ال
جيري النفس به نحو :احلج))( )38كام اكد ذلك بعض املحدثني بقوله((:أننا عىل يقني
كامل من ان اجليم التي كان يستخدمها جهور العرب وقت نزول القرآن ،هي اجليم

التي ينطقها قراء القران وكثري من الناطقني بالعربية اليوم،وهي التي حتدث عنها

علامء العربية وعلامء التجويد ،ووصفوها بأهنا صوت شديد انفجاري.)39())...
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املبحث الثالث

الصور األخرى لصوت اجليم يف العربية
حدد سيبويه ومجهور العلامء احلروف الفروع يف العربية( )40وذكروا منها:
1 .1الشني التي كاجليم ،نحو :أجدق يف أشدق.
2 .2الكاف التي كاجليم ،قال ابن عصفور(ت(( :)#669وقد اخرب ابو بكر
بن دريد اهنا لغة يف اليمن ،يقولون يف كمل:مجل وهي كثرية يف عوام أهل
بغداد))(.)41

3 .3اجليم التي كالكاف،جاء يف املمتع(( :وهي بمنزلة ذلك،فيقولون يف
(رجل) :ركل ،فيقربوهنا من الكاف))(.)42

4 .4اجليم التي كالشني ،نحو :اشتمعوا واشدر يف اجتمعوا وأجدر.
ومما يلفت النظر إن سيبويه مل يمثل يف كتابه هلذه احلروف ،وانام مثل هلا ابن

دريد(ت)#321يف اجلمهرة( )43وقد تناقل عنه هذه األمثلة فيام بعد العلامء اخلالفون

له( )44قال السريايف (ت(( :)#368فأوهلا الكاف التي بني اجليم والكاف ،وقد
خربنا أبو بكر بن دريد اهنا لغة يف اليمن ،يقولون يف مجل :كمل وركل يف رجل،
وهي عند اهل املعرفة منهم معيبة مرذولة واجليم التي كالكاف ،وهي كذلك ،ومها
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مجيعا يشء واحد...واجليم التي كالشني )45())...ثم علل سبب ذلك بقوله(( :إال

ان اصل احدمها اجليم وأصل اآلخر الكاف ثم يقلبونه إىل هذا احلرف الذي بينهام

 )46())...كذلك فرق بني (الشني التي كاجليم ،واجليم التي كالشني) إذ قال...(( :
والفرق بينهام ان الشني التي كاجليم يف نحو االشدق انام قربت فيه الشني من اجليم
بسبب الدال))...

()47

وقال يف موضع آخر(( :ويكثر ذلك يف اجليم اذا سكنت

وبعدها دال أو تاء،نحو اجتمعوا واألجدر يقولون فيه اشتمعوا و االشدر،فيقربون

اجليم من الشني))(.)48

اما موقف الدرس الصويت احلديث من ذلك،فقد ذهب الدكتور امحد خمتار

عمر إىل القول ان هناك احتامالن تفرضهام صور نطق اجليم يف الساميات أو يف
اللهجات القديمة أو املعارصة ومها(:)49

1 .1ان تكون هي املقابل املجهور للكاف ،وهو النطق املرصي املعروف
للجيم،وال يعكر عىل هذا سوى وصف القدماء هذا النطق بأنه مستهجن
ولكن مما يؤيد هذا الفرض ...:أهل عدن جيعلون اجليم كافا فيقولون

لرجب ركب،والرجل ركل ،وقد روى ان النبي  أتى بروثة عند
االستجامر فالقاها وقال:هي ركس ...ما روى عن بعض القراء إهنم كانوا
يقرءون( :حتى يلك الكمل يف سم اخلياط( ...))50يذهب أنو ليتامن( )51إىل

أن هذا النطق هو النطق السامي القديم ويؤيده بأمثلة من اللغات السامية
الباقية فكلمة (مجل) يف الرسيانية ويف العربية ويف احلبشية تنطق بصوت
يشبه صوت اجليم القاهرية.

2 .2اما االحتامل الثاين فهو ان يكون نطقا قريبا من نطق الدال ويؤيده شيئان:
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 .أوجود هذا النطق يف اللهجات احلديثة ،وخاصة يف صعيد مرص وبعض
مناطق اجلزائر كام يمكن ان تفرس عىل أساسه بعض الكلامت املوجودة يف

سوريا والعراق.

.بما ترجحه املحافظة عىل إبراز موسيقى الفواصل من نطق اجليم اقرب إىل
الدال يف آيات مثل تلك املوجودة يف (سورة الربوج) حيث وردت آية
خمتمة بحرف اجليم تلتها ثامين آيات بحرف الدال ،اما عن كتابة اجليم ()g

أو اجليم القاهرية (كافا)فسببه ما ييل(:)52

1 .1خافوا أن يكتبوها بالرمز األصيل(ج) فتنطق جيام فصيحة قرشية []dj
فيفوت الغرض،فكتبوها برمز أقرب األصوات إليها وهو الكاف التفاقهام
يف املنطقة والشدة(االنفجار).

2 .2من املحتمل اهنم كتبوها باجلاف الفارسية (كـ) ثم ضاعت الرشطة من
الرمز بفعل النساخ ،و خلص بعض املحدثني للقول(( :عىل ان كتابة جيم
القاهرية بالكاف معقول ومقبول،وقد كان هذا االستعامل السائد يف كتابة
اللغة الرتكية عندما كانت تكتب بالرموز العربية قبل حتوهلا اىل حروف
التينية يف عهد كامل أتاتورك سنة 1927م ففي اللغة الرت كية نوعان من

اجليم أحدمها ينطق كام تنطق جيم القاهرة وهذه كانوا يكتبوهنا بالكاف،
اما اجليم االخرى فكانت تكتب بالرمز التقليدي[ج]))(.)53

وذكر الدكتور إبراهيم أنيس ان لصوت اجليم من الناحية الصوتية ثالثة أنواع،

شديدة خالصة الشدة وتلك هي اجليم املرصية ومزدوجة من الشدة والرخاوة

وهي املسامة الفصيحة ،والرخوة اخلالصة الرخاوة وهي اجليم الشامية( )54ويرى
80
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الدكتور أنيس ان (صوت اجليم) هو الصوت الذي فرق بني أبناء األمة العربية إذ

قال(( :هذا الصوت هو الذي فرق بني أبناء العرب يف العرص احلديث وجعل منهم

أحزابا وشيعا فللقاهري جيمه ،وللصعيدي والسوداين جيمه ،وللشامي واملغريب
جيمه وقد كنا ونحن صغار نطالب دائام بتعطيش اجليم حتى خيل ألينا انه عىل قدر

مبالغتنا يف تعطيشها تكون الفصاحة أو التفاصح))( )55ثم أشار إىل قانون صويت
عرفه اللغويون األوربيون يف أواخر القرن التاسع عرش هو (قانون الصوت احلنكي
 )palata Lawوقد خلصه بقوله(( :وملخص هذا القانون ان علامء األصوات قد
الحظوا حني عقدوا املقارنة بني صور األلفاظ اإلغريقية والالتينية وما صارت
أليه هذه الصور يف اللغات األوربية احلديثة ان الصوتيني اللذين خمرجهام من
أقىص الفم ومها اجليم اخلالية من التعطيش والكاف قد تطورا يف كثري من كلامت

اللغات األوربية احلديثة))( )56ثم يربط الدكتور أنيس هذا التطور يف هذا الصوت
بالتعطيش فقال(( :اما صوت اجليم  Gيف كل من اإلغريقية والالتينية فقد خال

من التعطيش وظل هكذا يف األملانية ولكنه يف الفرنسية واالنجليزية قد تطور يف

كثري من الكلامت فأصابه التعطيش حني وليه حركة أمامية مثل  ،i، eوظل عىل
حاله أي دون تعطيش حني وليه حركة خلفية أو خال من احلركة...جاء منه يف

االنجليزية  Regentفعطشت اجليم الن بعدها حركة أمامية،ومل تعطش يف ))RegaI

( )57ويستمر الدكتور أنيس يف كالمه فيقول(( :ويف ضوء هذا القانون اذا نظرنا إىل
اجليم العربية وجدنا أهنا من األصوات املرققة بإمجاع علامء العربية من القدماء ،وال

تكاد ترد يف كلمة واحدة مع صوت من أصوات التفخيم ...أي ان اجليم العربية

ترد مع احلروف املرققة يف الكثرة الغالبة من الكلامت التي فيها جيم،بقى ان نتبني
كيف حترك اجليم يف الكلامت العربية...فاذا مجعت املرات التي شكلت فيها اجليم
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بالفتحة والكرسة وجدنا اهنا يف حدود 1264مرة أي ان اجليم يف األلفاظ القرآنية
مشكلة يف أغلب حاالهتا بحركة أمامية ،وان احلركة اخللفية فيها أي الضمة قليلة
جدا إذا قيست بمرات احلركة األمامية،فنسبة احلركة اخللفية للجيم ال تكاد جتاوز

عرش احلركة األمامية))( )58وخيلص الدكتور إبراهيم أنيس إىل القول(( :ويمكن من
اجل هذا ان نقرر -ونحن مطمئنون -ان اجليم حني حترك تؤثر يف اللغة العربية

احلركة األمامية أي الكرسة أو الفتحة املرققة،وعليه فلسنا ندهش حني تتطور من
صوت خال من التعطيش إىل صوت معطش،الن احلركة األمامية قد جذبتها إىل
األمام وأصبح خمرجها إىل وسط احلنك بعد ان كان أقىص الفم لذلك كله نرجح ان

اجليم اخلالية من التعطيش هي األصل))( )59ويميل البحث إىل ما ذهب إليه الدكتور
إبراهيم أنيس من ُبعد اجليم العربية عن التعطيش،ومما يؤيد ذلك أهنا ان بعدت

عن التعطيش كانت حينئذ أخت الكاف يف املخرج لذلك يندر ان جيتمعان يف كلمة
واحدة ،قال ابن جني(ت(( :)#295حروف أقىص اللسان القاف والكاف واجليم

وهذه ال جتتمع البتة))( ،)60وجاء يف اجلمهرة(( :مل جتمع العرب اجليم والكاف إال

يف كلامت مخس أو ست )61())...وأشار إلــى ذلك ابن سنان اخلفاجي (ت)#446

فــي سـر الفصاحة...( :كل ذلك اعتامدا للخفة وجتنبا للثقل يف النطق فان القاف
والكاف واجليم مل تتجاور يف كالمهم البتة مل يات عنهم قج،والجق وال كج وال

جك )62()...وأشار الدكتور كامل حممد برش بعد أن ناقش قضية اجليم إىل إن للجيم

يف العربية وهلجاهتا ثالث صور(:)63

1 .1صوت لثوي  -حنكي مركب (انفجاري احتكاكي) جمهور ]dj[،وهو
عنده – أي الدكتور كامل حممد البرش_نطق القرشيني وهو املتبع حتى اآلن

يف قراءة القران الكريم.
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2 .2صوت قيص انفجاري جمهور [ ] gوهو السائد االن يف بعض جهات اليمن
شامال وجنوبا ويف حوارض اجلمهورية العربية املتحدة ويقال انه االصل يف
النطق.

3 .3صوت لثوي  -حنكي احتكاكي جمهور وهو نطق الشاميني.
ثم خلص الدكتور برش إىل القول(( :وبالرغم من ان وصف علامء العربية

للجيم ينطبق أكثر ما ينطبق عىل اجليم القصية االنفجارية (جيم القاهرة) نالحظ

اهنم نسبوها اىل منطقة اخرى هي تلك املنطقة التي نخرج منه الشني والياء.)64())...
وقد ُعلل وصف علامء العربية للجيم بااليت:

()65

1 .1ان هؤالء العلامء اختلط عليهم االمر فنسبوا خواص الصوتني (اجليم
القاهرية واجليم القرشية) اىل صوت واحد ،هو ما تكلموا عنه ووصفوه

هبذه الطريقة غري الدقيقة.

2 .2اذا كان املقصود هو اجليم القرشية حقيقة فيكون نسبتهم هلا إىل هذه املنطقة
سايم ومقبول ،اذ اجليم القرشية والشني لثويان  -حنكيان ،أو مها من
وسط احلنك فعال.
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 ...اخلامتة ...
كشفت الدراسة إن اخلالف يف وصف خمرج اجليم مل يقترص عىل القدامى

فحسب،وإنام رسى ذلك اخلالف بني املحدثني أيضا.

أظهرت الدراسة إن أول من أشار من القدامى إىل ترتيب حروف (جمموعة

اجليم) داخل خمرجها أبو العباس املربد ،فقد عد خمرج الشني بعد الكاف ويليها

اجليم ،وتبعه العلامء اخلالفون يف ذلك فيام بعد.

أوضحت الدراسة ان فكرة الصوت املركب،هي صفة خمرجية ال يتصف هبا يف

العربية اال صوت اجليم.

كشفت الدراسة ان يف نطق اجليم يرتفع مقدم اللسان اجتاه مؤخر اللثة ومقدم

احلنك حتى يتصل هيام حمتجزا وراءه اهلواء اخلارج من الرئتني ثم بدال من ان يفصل
عنهام فجأة يتم االنفصال ببطئ فيعطي الفرصة للهواء بعد االنفجار ان حيتك

باألعضاء املتباعدة.

مال البحث إىل ما ذهب إليه بعض املحدثني من القول إن القدماء نظروا إىل

قفل املجرى مع (صوت اجليم) فعدوا الصوت انفجاريا ،يف حني نظر املحدثون إىل
الصويت الذي يسبق النطق فعدوا الصوت مركبا.

رجحت الدراسة ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم أنيس من ُبعد اجليم العربية عن

التعطيش.
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وأخريا خلصت الدراسة إن للجيم يف العربية وهلجاهتا ثالث صور:
1 .1صوت لثوي  -حنكي مركب (انفجاري احتكاكي) جمهور.
2 .2صوت قيص انفجاري جمهور.
3 .3صوت لثوي  -حنكي احتكاكي جمهور.
..............................

1)1العني58/1

2)2الكتاب431/4

3)3ينظر املقتضب ،192/1ومجهرة اللغة ،4/1واجلمل ،375/و رس صناعة االعراب،57/1
ورس الفصاحة.22/
4)4ينظراملفصل396/
5)5النرش200/1
6)6النرش217/1

7)7ينظر ارتشاف الرضب ،3/1والنرش200/1
8)8ينظر :املقتضب.192:1 .

9)9ينظر الدراسات الصوتية عند علامء التجويد185/
1010ينظر األصوات اللغوية114-113/

1111ينظراللغة العربية معناها ومبناها79/ومناهج البحث يف اللغة124/واملدخل اىل علم
اللغة 61/والتشكيل الصويت49/
1212ينظر دروس يف علم أصوات العربية30/

1313ينظر علم اللغة مقدمة للقارئ العريب ،139/و علم اللغة العام-األصوات-161/
،162يف فقه اللغة وقضايا العربية11/
1414ينظر األصوات اللغوية  ،69/وعلم اللغة العام-األصوات،161-160/ودراسة
الصوت اللغوي،335/والدراسات الصوتية عند علامء العربية43/
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1515علم األصوات اللغوية78/

1616ينظرعلم اللغة العام –األصوات،160/وعلم األصوات اللغوية78/
1717علم اللغة العام-األصوات161/
1818علم األصوات اللغوية78/
1919االصوات اللغوية69/
2020اسس علم اللغة85/

2121ينظر أصوات اللغة 213-212/مناهج البحث يف اللغة 104-103/واملدخل اىل علم
اللغة،61/وعلم األصوات العام-أصوات اللغة العربية124/

2222االصوات اللغوية للدكتور عبد القادر عبد اجلليل145/وينظر علم األصوات اللغوية78/
2323ينظر الكتاب،433/4ورس صناعة االعراب69/1
2424علم اللغة العام-األصوات162/

2525الدراسات الصوتية عند علامء التجويد285/
2626دروس يف علم أصوات العربية35/

2727دروس يف علم أصوات العربية 35/

2828ينظر علم اللغة مقدمة للقارئ العريب183/
2929اللغة50/

3030ينظر األصوات اللغوية79/

3131دراسة الصوت اللغوي339/

3232ينظريف التطور اللغوي  ،79/والدراسات الصوتية عند علامء التجويد282/
3333املصدر نفسه339/

3434دراسة الصوت اللغوي340/

3535الدراسات الصوتية عند علامء التجويد283/
3636حمارضات يف اللغة131/

3737الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني316/
3838الدراسات الصوتية عند علامء التجويد286/

3939يظر الكتاب،433/4ورس صناعة االعراب،59/1ومجهرة اللغة،7-6/1ورشح كتاب
سيبويه،449-448/6ورس الفصاحة،22/واملمتع الكبري يف الترصيف422/
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4040املمتع الكبري يف الترصيف422/
4141املصدر نفسه422/

4242ينظر مجهرة اللغة7-6/1

4343ينظر رشح كتاب سيبويه ،449-448/6و رس الفصاحة،54/واملمتع الكبري يف
الترصيف422/
4444رشح كتاب سيبويه 449-448/6
4545املصدر نفسه449-448/6
4646املصدر نفسه448/6

 4747املصدر نفسه449/ 6

4848ينظر دراسة الصوت اللغوي338-336ٍ/
4949سورة األعراف40/

5050ينظر علم اللغة العام –األصوات  163/عن مقال للدكتور أنو ليتامن،جملة كلية
اآلداب(جامعة القاهرة)املجلد العارش،اجلزء األول ،سنة،1948ص3-1
5151ينظرعلم اللغة العام –األصوات164/
5252علم اللغة العام – األصوات164/
5353األصوات اللغوية69/

5454املصدر نفسه70-69/

5555األصوات اللغوية 70/
5656املصدر نفسه 70/

5757املصدر نفسه 71-70/
5858املصدر نفسه72-71/

5959رس صناعة االعراب282/1
6060مجهرة اللغة45/1
6161رس الفصاحة59/

6262علم اللغة العام – األصوات165/
6363املصدر نفسه165/

6464املصدر نفسه166-165/
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المصادر والمراجع
1)1ارتشاف الرضب من لسان العرب،
أليب حيان األندليس(ت)#745
حتقيق الدكتور مصطفى أمحد
النامس،ط1989 - #1،1409م.

2)2أسس علم اللغة ،ماريوباي ،ترمجة
الدكتور أمحد خمتار عمر ،ط ،8عامل
الكتب ،القاهرة1998- #1419 ،م.
3)3األصوات اللغوية،للدكتور إبراهيم
أنيس ،مكتبة االنجلو املرصية ،ط،5
1975م.

4)4األصوات اللغوية،للدكتور عبد القادر
عبد اجلليل،ط ،1دار صفاء للنرش
والتوزيع،عامن-األردن 1418هـ-
1998م.
5)5التشكيل الصويت يف اللغة العربية،
للدكتور سلامن العاين،ترمجة الدكتور
يارس املالح والدكتور حممد حممود
الغايل،ط،1النادي األديب الثقايف -
السعودية  1403هـ1983-م.

6)6اجلمل،أليب القاسم الزجاجي (ت337
هـ)حتقيق ابن أيب شنب،باريس ط،1
1376هـ1957-م.
7)7مجهرة اللغة،أليب بكر ابن دريد
(ت321هـ) حتقيق الدكتور رمزي منري
بعلبكي،دار العلم للماليني.
8)8الدراسات الصوتية عند علامء
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التجويد ،للدكتور غانم قدوري
محد ،وزارة األوقاف ،العراق ،مطبعة
اخللود،ط1406 ،1هـ1986-م.

9)9الدراسات الصوتية عند علامء
العربية ،عبد احلميد اهلادي إبراهيم
االصيبعي،ط ،1منشورات كلية
الدعوة اإلسالمية،طرابلس1401هـ-
1992م.
1010الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن
جني،للدكتور حسام سعيد النعيمي،
منشورات وزارة الثقافة واإلعالم يف
مجهورية العراق1980م.
1111دراسة الصوت اللغوي،للدكتور أمحد
خمتار عمر،ط،4عامل الكتب،القاهرة
1427هـ2006-م.
1212دروس يف علم أصوات العربية،جان
كانتنيو،ترمجة صالح القرمادي،مركز
الدراسات والبحوث االقتصادية
واالجتامعية،تونس1966م.

1313رس صناعة اإلعراب،أليب الفتح عثامن
بن جني(ت392هـ) حتقيق مصطفى
السقا وآخرين،مطبعة مصطفى البايب
احللبي وأوالده،مرص،ط1954 ،1م.
1414رس الفصاحة،أليب حممد عبد اهلل بن
حممد بن سعيد بن سنان اخلفاجي
(ت466هـ)قدمه واعتنى به ووضع
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حواشيه إبراهيم شمس الدين ،ط،1
كتاب  -نارشون،لبنان

الصبور شاهني،ط،1مكتبة دار العلوم،
القاهرة 1395هـ1975-م.

1515رشح كتاب سيبويه،أليب سعيد احلسن
بن عبد اهلل(ت368هـ)،اهليئة املرصية
للكتاب،القاهرة 1975م.

2323الكتاب،أليب برش عمرو بن عثامن
(ت180هـ) حتقيق عبد السالم حممد
هارون،القاهرة 1975م.

1717علم األصوات اللغوية،للدكتور مناف
مهدي املوسوي ،ط،2دار الكتب
العلمية،بغداد 1419هـ2007-م.

2525اللغة العربية معناها ومبناها،للدكتور
متام حسان،ط،5عامل الكتب القاهرة

1616علم األصوات العام –أصوات اللغة
العربية،للدكتور بسام بركة ،مركز
اإلنامء القومي ،بريوت،لبنان.

1818علم اللغة العام-األصوات،للدكتور
كامل حممد برش ،دار املعارف بمرص
1970م.
1919علم اللغة مقدمة للقارئ العريب،
للدكتور حممود السعران ،ط،1
دار النهضة العربية للطباعة والنرش
القاهرة1997م.

2020العني،اخلليل بن امحد الفراهيدي
(ت170هـ) حتقيق الدكتور مهدي
املخزومي والدكتور إبراهيم
السامرائي ،دار الرشيد للنرش ،بغداد
ومطابع الرسالة الكويت1400هـ-
1980م.
2121فقه اللغة وقضايا العربية،للدكتور
سميح أبو مغيل،ط،1دار جمدالوي
للنرش والتوزيع،االردن 1407هـ-
1987م.
2222يف التطور اللغوي ،للدكتور عبد

2424اللغة،ج.فندريس،تعريب عبد احلميد
الدواخيل وحممد القصاص،مكتبة
االنجلو املرصية نالقاهرة 1950م.

14272626هـ2006-م.

2727حمارضات يف اللغة،للدكتور عبد
الرمحن أيوب ،مطبعة املعارف،بغداد
1966م.

2828املدخل إىل علم اللغة،للدكتور رمضان
عبد التواب،ط،1مطبعة املدين القاهرة
1982م.
2929املقتضب،أليب العباس حممد بن يزيد
املربد(ت285هـ)حتقيق حممد عبد
اخلالق عظيمة،جلنة أحياء الرتاث
اإلسالمية ،لقاهرة.

3030املمتع الكبري يف الترصيف،البن
عصفور االشبييل(ت669هـ)حتقيق
الدكتور فخر الدين قباوة،ط،1مكتبة
لبنان –نارشون 1996م.

3131مناهج البحث يف اللغة،للدكتور متام
حسان،ط،3دار الثقافة،الدار البيضاء
1394هـ1974-م.
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اجليم ...الصوت املركب يف العربية
3232النرش يف القراءات العرش،أليب
اخلري حممد بن حممد بن اجلزري
(ت833هـ) ،املكتبة التجارية
الكربى،مرص.
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