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ملخص البحث: 
املتقدمني  القدماء واملحدثني، وبني  البحث إشكالية صوتية وقعت بني  يعالج 
أنفسهم؛ وتلك اإلشكالية تتمثل باجتامع الصوامت يف سلسلة صوتية منطوقة من 
تُلِفَ فيها بني املتقدمني من علامء اللغة وعلامء  غري أن يفصل بينها بصائت؛ وقد اخْ
قواعد  من  قرروه  ما  مع  تنسجم  ال  إذ  اللغة؛  علامء  عند  مرفوضة  فهي  التجويد؛ 
اللسان  نبذوا كل ما يثقل عىل  إذ  صوتية راعوا فيها خفة نطق األصوات وثقلها، 
أو يعرس عليه، يف حني أن أغلب علامء التجويد مل يرفضوا ذلك، ألنه ورد بقراءات 

قرآنية معتربة، ونطق بذلك كثري من القراء. 
وبيان  الصويت)  (العنقود  مصطلح  البحث  عليها  وقف  التي  املحاور  ومن 
آراء  عىل  والوقوف  الصويت،  العنقود  مسألة  من  املتقدمني  موقف  وبيان  مفهومه، 
يغفل  ومل  االستعامل،  حيث  من  أنامطه  إىل  البحث  وتطرق  ذلك،  يف  املحدثني 

التحوالت الصوتية التي يتعرض هلا العنقود الصويت املتغري. 
ومن املحاور التي وقف عليها البحث أيضاً اخلالف الصويت بني املحدثني يف 

املسائل التي ارتبطت بظاهرة العنقود الصويت. 
وقد اتكأ الباحث كثرياً عىل نظرية املقاطع الصوتية يف بيان التغريات التي   
تطرأ عىل بنية الكلمتني أو الكلمتني عند اجتامعهام يف سلسلة صوتية واحدة، وال 

خيفى ما لنظرية املقاطع الصوتية من أمهية يف تفسري احلاصل. 

الكلامت املفتاحية: (العنقود، الصويت، االمتدادات، التمثالت) 
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Abstract: 
The research deals with a phonological problem between the 

ancients and the modernists, and between the ancients them-
selves . Such a problem is represented by the gathering of silos in 
a spoken phoneme without being separated by consonant. There 
was a difference between the advanced linguists and the scholars 
of Tajweed, Quranic recita�on. It is rejected by linguists because it 
does not conform to the phonemic rules .As they rejected every-
thing that weighs the tongue or is difficult for it, while most of the 
tajweed scholars do not reject that, because it is men�oned with 
significant Quranic readings, and many of the readers u�er .

Among the aspects on which the research is based there is a 
term ; phonemic cluster and its concept, sta�ng the ancients’ posi-
�on on the issue of the phonemic cluster and standing on the opin-
ions of the scholars. Also there is  the phonological disagreement 
between the modernists in ma�ers per�nent to the phenomenon 
of the phonemic cluster.

The researcher relies heavily on the theory of phonemic syllables 
in explaining the changes that occur in the structure of two words 
when mee�ng in a single phonological sequence . It is not to be hid-
den that there is importance for the theory of phonemic syllables in 
explaining the results .

keywords : cluster, phonemic, extensions, representa�ons.
representa�ons> syllables  . 
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املقدمة: 
املتقدمني  وبني  واملحدثني،  القدماء  بني  وقعت  صوتية  إشكالية  البحث  يعالج 
أنفسهم؛ وتلك اإلشكالية تتمثل باجتامع الصوامت يف سلسلة صوتية منطوقة من 
تُلِفَ فيها بني املتقدمني من علامء اللغة وعلامء  غري أن يفصل بينها بصائت؛ وقد اخْ
قواعد  من  قرروه  ما  مع  تنسجم  ال  إذ  اللغة؛  علامء  عند  مرفوضة  فهي  التجويد؛ 
اللسان  يثقل عىل  ما  نبذوا كل  إذ  وثقلها،  نطق األصوات  فيها خفة  راعوا  صوتية 
أو يعرس عليه، يف حني أن أغلب علامء التجويد مل يرفضوا ذلك، ألنه ورد بقراءات 

قرآنية معتربة، ونطق بذلك كثري من القراء. 
ومن املحاور التي وقف عليها البحث مصطلح (العنقود الصويت) وبيان مفهومه، 
وبيان موقف املتقدمني من مسألة العنقود الصويت، والوقوف عىل آراء املحدثني يف 
التي  الصوتية  التحوالت  البحث  يغفل  ومل  االستعامل،  حيث  من  وأنامطه  ذلك، 

يتعرض هلا العنقود الصويت املتغري. 
املحدثني يف  بني  الصويت  أيضاً اخلالف  البحث  عليها  التي وقف  املحاور  ومن 

املسائل التي ارتبطت بظاهرة العنقود الصويت. 
وقد اتكأ الباحث كثرياً عىل نظرية املقاطع الصوتية يف بيان التغريات التي تطرأ 
عىل بنية الكلمتني أو الكلمتني عند اجتامعهام يف سلسلة صوتية واحدة، وال خيفى ما 

لنظرية املقاطع الصوتية من أمهية يف تفسري احلاصل. 
التمهيد: العنقود الصويت (املصطلح واملفهوم)

(العنقود  مصطلح  احلديث،  الصويت  الدرس  هبا  حفل  التي  املصطلحات  من 
الصويت) الذي أُطْلِقَ عىل أداء صويت خولفت فيه القواعد الصوتية التي بناها علامء 
والنحاة  اللغويون  منعها  إذ  التجويد؛  علامء  وبني  بينهم  خالف  مثار  فكان  اللغة، 
وأجازها كثري من علامء التجويد، وتتمثل تلك اإلشكالية بتتابع الصوامت من دون 
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أن تفصل بصائت؛ إذ إن ذلك يعدُّ خرقاً للنظام املقطعي يف العربية. 
أن   ير نْ  مَ فمنهم  املحدثني؛  بني  واحدة  تكن  مل  املصطلح  هذا  مصاديق  وإنَّ 
تتابع  يتضمن  أنه   ير نْ  مَ ومنهم  الصامتة،  األصوات  تتابع  يتخطى  ال  املصطلح 

األصوات الصامتة، واألصوات الصائتة عىل حدِّ سواء. 
ولعلَّ أتباع الرأي األول كثريون، ومنهم الدكتور حممد جواد النوري؛ إذ أطلق 
اإلنكليزي  للمصطلح  ترمجة  بوصفه  الفونيمي  أو  الصويت  العنقود   ) مصطلح 
Sound )، وأراد به"  اجتامع أكثر من صامت يف بداية املقطع أو هنايته"  cluster)
أن  كام  مقاطعها،  يف  العربية  به  تسمح  ال  الساكنة؛  الصامتة  األصوات  وتتابع   ،(١)

(٢)، ومن  الوقف  أو صامتني كحدٍّ أقىص يف  إال بصامت واحد  تنتهي  مقاطعها ال 
بأنه"  جمموعة  الصويت  العنقود  تعرف  إذ  الزعبي؛  آمنة  الدكتورة  الرأي  هذا  أتباع 
من الصوامت املتتابعة (Consonants) يف سلسلة صوتية واحدة دون أن يفصل 
(٣)، وهذا ناتج عن ضياع احلركات؛ إذ يرتتب عىل ذلك تتابع ثالثة  بينها فاصل" 
اللغات  يف  به  مسموح  وهو  متجاورين،  مقطعني  يف  أو  واحد  مقطع  يف  صوامت 
يتألف  صويت  بعنقود  بدأت   (Strange) فكلمة  اإلنكليزية؛  ومنها   ،األخر
أربعة  بتكون عنقود صويت ذي  تسمح  إهنا  بل   ،(  str  ) ثالثة أصوات صامتة  من 
العامية  اللهجات  يف  ذلك  وجود  عن  فضالً   ،(٤)  (sixths) ذلك:  من  صوامت، 

املعارصة، وبعض اللغات السامية، ومنها: الرسيانية (٥). 
ة مصطلحات إنكليزية أخر أطلقت عىل جتمع أكثر من صامت، ومنها:  وثمَّ
مَ إىل (سواكن متتالية، سلسلة سواكن ترد ضمن  (clusterConsonant)؛ إذ تُرجِ
مقطع واحد، تكتل سواكن، عنقود سواكن) (٦)، وترجم إىل (عنقود الصوامت) (٧)، 
مَ إىل مصطلح ( التعنقد )، ويراد به توايل  Consonant) تُرجِ cluster) ومصطلح

ساكنني، وهذا ممتنع يف االبتداء، سائغ يف وسط الكلمة وهنايتها (٨). 
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حدِّ  عىل  ــ  الصويت)  (التعنقد  أن  من  الباحثني  أحد  إليه  ذهب  ما  دقيقاً  وليس 
تعبريه ــ يراد به"  تعاقب صوتني غري متامثلني يف وسط الكلمة بعد األلف عىل غرار 
(٩)؛ فاجتامع الصامتني ليس حمصوراً بعد  ما حيصل يف كثري من العاميات املعارصة" 
ة) اجتمع الصامتان الساكنان ومل  ة) عىل (خويصَّ األلف؛ ففي تصغري كلمة (خاصَّ
تسبقا باأللف؛ فضالً عن ما ورد من قراءات قرآنية معتربة اجتمع فيها الصامتان 

الساكنان ومل يسبقا باأللف كام سيأيت. 
ومن أصحاب الرأي الثاين الدكتور حممد عيل اخلويل؛ إذ ير أن العنقود الصويت" 
عدد  يف  اللغات  وختتلف  واحد،  مقطع  يف  متتالية  صوامت  أو  صوائت  جمموعة 
الواحد،  املقطع  متواليني يف  بأكثر من صامتني  تسمح  فالعربية ال  العنقود؛  أصوات 

 .(١٠)  "(street) يف (  str) :مثل: (سطر)، ولكن اإلنكليزية تسمح بثالثة، مثل
أكانت  الصائتة عبارة عن حركات سواء  فيه نظر؛ ألن األصوات  الرأي  وهذا 
طويلة أم قصرية، ختتلف كثرياً عن األصوات الصامتة، صحيح أن تتابع الصوائت 
ليس مقبوالً يف العربية؛ ولكنه ال ينطبق بحال من األحوال عىل األصوات الصائتة. 
وهذا التعدد االصطالحي يراه باحثون مشكلة بارزة يف العربية؛ إذ يرتتب عليها 
ملا  نسق)  سلسلة،  متتالية،  عنقود،  (تكتل،  لفظة  استعملوا  فقد  املقابالت؛  تعدد 
دث اللبس يف داللة املنقول إليه،  يدل عىل اجتامع الصوامت، وهذا من شأنه أن حيُ
اء استعامل مصطلحي (عنقود، وتكتل)؛ إذ ال يقود استعامل أيٍّ  والغموض من جرَّ

منهام إىل الظاهرة الصوتية املعروفة باجتامع الصوامت بال صائت يفصلها (١١). 
والناظر للمقاطع الصوتية يف العربية يلحظ أهنا مل ختل من متثالث التقاء صامتني 
يف مقاطعها، كام يف املقطع املزيد (ص ح ص ص)، واملقطع املتامد (ص ح ح ص 
(املقطع  تسمية  األول  املقطع  عىل  يطلق  أن  إىل  املحدثني  أحد  دعا  ما  وهذا  ص)، 

العنقودي القصري)، وعىل الثاين تسمية (املقطع العنقودي الطويل) (١٢). 
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أوالً: موقف القدماء من ظاهرة العنقود الصويت 
أ / علامء القراءات القرآنية، وعلامء التجويد: 

ظهر اجتامع الصوامت من غري أن تفصل بفاصل يف مصنفات القراءات القرآنية 
يف احلاالت اآلتية: 

١/ اإلدغام الكبري: 
ن األول منهام متهيداً  الكبري أن صوتني صحيحني متحركني يسكَّ باإلدغام  راد  يُ
إلدغامه يف اآلخر، ويُنسبُ هذا اإلدغام إىل أيب عمرو بن العالء (ت ١٥٤ هـ ) (١٣)، 
وقد حيصل أن يكون السابق هلام ساكناً؛ وقد يكون يف كلمة واحدة أو كلمتني؛ فيرتتب 
احلذف  أن  أي  بصائت،  بينهام  يفصل  أن  غري  من  ساكنني  صامتني  التقاء  ذلك  عىل 
مضان الذي  يكون للصائت القصري، وقد يكون ضمة، من ذلك قوله تعاىل: ((شهرُ رَ
أنزل فيه القرآن)) [ البقرة / ١٨٥ ]؛ إذ أسكنت الراء األوىل بحذف الضمة متهيداً 

مضان ) (١٤).  رَّ هْ إلدغام الراء يف الراء؛ أي: ( شَ
ومن ذلك أيضاً ما حذفت منه الكرسة متهيداً لإلدغام، وقبلهام ساكن، ومنه قوله 
م)) [ األعراف / ٧٧ ]؛ إذ أدغم أبو عمرو بن العالء الراء يف الراء  هبِّ رِ رَ تعاىل: ((أمْ

م ).  هبِ رَّ وقبلهام ساكن (١٥)؛ فرتتب عىل ذلك التقاء ساكنني، أي: ( أمْ
ومن ذلك أيضاً ما حذفت منه الفتحة متهيداً لإلدغام، وقبل الصوتني املدغمني 
صوت ساكن، ومنه قوله تعاىل: (( وال تنقضوا األيامنَ بعدَ تَوكيدها )) [ النحل / 

تَّوكيدها ) (١٦)، وترتب عىل ذلك التقاء للساكنني.  ٩١ ]، فقرئت: ( بعْ
أحدمها:  وجهني،  القراءات  هذه  يف  أن  هـ)   ٨٣٣ (ت  اجلزري  ابن  ذكر  وقد 
اإلدغام؛ إذ يلتقي ساكنان، واألخر: اإلخفاء، فراراً من التقاء الساكنني (١٧)، وذكر 

أن الكوفيني رووا سامعاً عن العرب اإلدغام يف مثل: ( شهر رمضان ) (١٨). 
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أي  ــ  وكالمها    " يقول:  إذ  املتقدمني؛  عند  ثابتاً  ه  وعدَّ اإلدغام  ح  رجَّ أنَّه  غريَ 
عند  الثابت  الصحيح هو  واإلدغام  به،  مأخوذ  ثابت صحيح  ــ  اإلدغام واإلخفاء 

 .(١٩) قدماء األئمة من أهل األداء" 
 ]  (( امَّ  نِعْ  )) تعاىل:  ما ورد يف قوله  وقد حصل اإلدغام يف كلمة واحدة، ومنه 
ترتب عىل ذلك اجتامع  امليم، وقد  امليم يف  العني، وإدغام  بإسكان   [ النساء / ٥٨ 

صامتني ساكنني، يقول الداين (ت ٤٤٤ هـ): 
ة الْعني وجيوز إسكاهنا؛  ركَ رس النُّون واخفاء حَ رو بِكَ مْ « وقالون وأبو بكر وأبو عَ

 .(٢٠) م، واألول أقيس"  نْهُ لك ورد النَّص عَ وبذَ
 ،(٢١)  " امَّ املالُ الصالح للرجلِ الصالحِ وقد ورد اللفظ يف قول النبي ( ص ): "  نعْ
وقد ذكر ابن اجلزري أن اإلسكان قراءة أيب عمرو، وقالون، وهي رواية العراقيني، 

واملشارقة، وروي عنهام اإلخفاء أيضاً، وهي رواية املغاربة (٢٢). 
العلامء محلوه  املتأخرين من  (٢٣)، وأن  ابن اجلزري أن الوجهني صحيحان  ويذكر 
عىل اإلخفاء واالختالس، وأما املتقدمون فعربوا عنه باإلدغام عىل نحو املجاز، غري أنه 
انترص ملذهب املتقدمني؛ ألن اإلدغام هو الثابت عند قدماء األئمة من أهل األداء (٢٤). 
ويرد ابن عطية عىل منكري قراءات اإلدغام بقوله: "  ومل تقترص لغة العرب عىل 
 .(٢٥) ما نقله أكثر البرصيني، وال عىل ما اختاروه، بل إذا صح النقل وجب املصري" 
ويرفض مكي بن أيب طالب (ت ٤٣٧ هـ) اإلسكان يف ( نعامَّ )؛ إذ يقول: "  ليس 
بيشء وال قرأت به؛ ألن فيه مجعاً بني ساكنني ليس األول حرف مد ولني، وذلك غري 

  .(٢٦) جائز عند أحد من النحويني" 
٢ / تاءات البزي: 

يُنسبُ إدغام التاء يف التاء يف بعض السياقات القرآنية إىل القارئ أمحد بن حممد 
ل، وتفاعل ) يف املضارع  البزي (ت ٢٥٠ هـ) (٢٧)، فهو يشدد التاء يف صيغتي ( تفعَّ
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السياق  إال يف  ذلك  يكون  (٢٨)، وال  واحد وثالثني موضعاً  واحدة يف  بتاء  املرسوم 
الذي تكون فيه التاء مسبوقة بكالم (٢٩). 

تنويناً كان، كام يف قوله  أ  التاء وقبلهام صوت ساكن، سواء  التاء يف  وقد تدغم 
٤]، أم مل يكن، ومنه قوله تعاىل: ((هلْ  – ل)) [القدر / ٣ تعاىل: ((من ألفِ شهرٍ تنزَّ
تعاىل: ((وال  قوله  ألفاً، ومنه  للتاء  السابق  [التوبة / ٥٢]، وقد يكون  تربَّصون)) 

موا اخلبيث)) [البقرة / ٢٦٧].  تيمَّ
مثالً   ( تولوا  إن   ) ففي  ساكن،  قبلهام  صامتني  اجتامع  اإلدغام  عىل  ترتب  وقد 
تَّولوا )، وقراءة البزي  تكون القراءة باإلدغام: ( إنْ + تْ + تَ + ولوا )، أي: ( إنْ
"  وقراءة البزي ثابتة تلقتها  يتبناه البرصيون:  معتربة، يقول أبو حيان راداً عىل ما 
األمة بالقبول، وليس العلم حمصوراً وال مقصوراً عىل ما نقله وقاله البرصيون؛ فال 

 .(٣٠) تنظر إىل قوهلم: إن هذا ال جيوز" 
ب / موقف النحاة واللغويني: 

قبل البدء بمعرفة موقف علامء العربية من اجتامع الساكنني ينبغي معرفة مفهوم 
الساكن واملتحرك عندهم، ولعل ابن جني أبرز منْ أشار إىل ذلك بقوله: "  وأعلم 
أن احلروف يف احلركة، والسكون عىل رضبني: ساكن، ومتحرك؛ فالساكن ما أمكن 
الذي ال  هو  واملتحرك   .  . وميم عمرو.  بكر،  كاف  نحو  الثالث  احلركات  حتميله 

  .(٣١) يمكن حتميله أكثر من حركتني. . . " 
وقد استطاع علامء العربية بناء قواعدهم الصوتية يف كثري منها تبعاً لقضية النطق؛ 
فام كان فيه عرس وثقل نبذوه، وما كان فيه خفة وسهولة ارتضوه، وكان ممَّا رفضوه 
يقول  اللسان،  عىل  وعرس  ثقل  من  يسببه  ملا  ذلك  منعوا  إذ  ساكنني؛  اجتامع  قضية 
ابن يعيش (٦٤٣ هـ) مبيناً السبب: " إن احلرف الساكن كاملوقوف عليه، وما بعده 
(٣٢)، وقد أجاز القدماء  كاملبدوء به، وحمال االبتداء بساكن؛ فلذلك امتنع التقاؤمها" 
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فيه  األول  كان  وما   ،( رْ  بَكْ  ) ذلك:  من  الوقف،  منها،  مواضع  الساكنني يف  التقاء 
صوت مد والثاين مدغامً يف مثله يف كلمة واحدة، من ذلك: ( دابَّة )، وأسامء حروف 
اهلجاء، من ذلك: ( باء، قاف )، والتقاء ما أوله مهزة وصل مفتوحة دخلت عليه 
مهزة االستفهام، من ذلك: (آحلسن، وآيمن اهللا)، كام أهنم وضعوا طرائق للتخلص 
من التقاء الساكنني، من قبيل التخلص باحلذف، والتخلص بنقل احلركة، والتخلص 

بالتحريك. 
إدغام  هو  سيبويه  أجازه  وما  زوه؛  جيوِّ فلم  الساكن؛  بعد  اإلدغام  من  موقفهم  ا  وأمَّ
املثلني إذا سبقا بصوت مد، وصوت املد ساكن عند املتقدمني، من ذلك: ( املال لك ) (٣٣). 
وقد ذكر سيبويه يف بعض املواضع من كتابه امتناع اإلدغام للصوتني املسبوقني 

بساكن، من ذلك: 
من  حركات،  أنصاف  بوصفهام  ياءين  أو  واوين  املتحركان  املثالن  كان  إذا  ـــ 
فلو  ساكن،  صامت  بصوت  املثالن  سبق  إذ  (٣٤)؛  يارس)  وظبيُ  واقد،  (دلوُ  ذلك: 

حتقق هذا اإلدغام الجتمع ساكنان. 
(اسمُ  ذلك:  من  ساكن،  وقبلهام  صامتني  صوتني  املتحركان  املثالن  كان  إذا  ـــ 
مُوسى، وابنُ نُوح ) (٣٥)، غريَ أنه جييز إخفاء حركة الساكن األول من املثلني املتحركني 

بوساطة اختالسها، ولكنها تبقى يف ذلك السياق بزنة الصوت املتحرك (٣٦). 
ـــ إذا سبق أول املثلني بصوت ساكن مدغم، وجيوز اإلخفاء يف هذا املوضع (٣٧)، 
فقد امتنع اإلدغام؛ ألنه يؤدي إىل إسكان أول املثلني، فيلتقي ساكنان، فضالً عن أنه 
ه، واإلدغام يف  يؤثر يف اإلدغام احلاصل يف داخل الكلمة األوىل، فيؤدي ذلك إىل فكِّ

كلمة واحدة أوىل منه يف كلمتني (٣٨). 
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وأما إذا سبقا بصوت لني، فإنه جيوز يف ذلك اإلدغام واإلخفاء، وهو ما رصح 
"  وإن شئت أخفيت يف ثوبُ بَكرٍ وكان بزنته متحركاً، وإن  به سيبويه؛ إذ يقول: 

 .(٣٩) أسكنت جاز، ألن فيهام مداً وليناً، . . . " 
ذلك:  من  مدغم،  والثاين   ،( لني  صوت   ) أوله  ما  تصغري  أيضاً  ذلك  ومن 
أو  (الياء  أوهلام  ساكنان  التقى  األمثلة  هذه  ففي  (٤٠)؛   ( وأصيمِّ  ، ديقّ ومُ ة،  (خويصِّ
الواو)، وثانيهام (األول من املدغمني)، وأجيز ذلك ألن يف الواو والياء مداً يمكن 

تصوره لكن ال يصل إىل مد األلف (٤١).   
نْ ير أن تصغري (شابَّة) عىل (شويبَّة) وردت فيه الياء الساكنة فيها  ومن املتقدمني مَ

إشامم من الكرس، وكذلك كل ياء تصغري إذا جاء بعدها حرف مثقل يف كل يشء (٤٢). 
التقاء  فيها  يظهر  التي  القرآنية  بالقراءات  االستشهاد  من  مصنفاهتم  ختلُ  ومل 
أن حتريك  ذكر  فسيبويه  )؛  نعامَّ   ) ذلك  من  فيها؛  آراءهم  يبدون  فكانوا  الساكنني؛ 
نْ قال (نِعِم)، وهي لغة هذيل (٤٣)، ومل يذكر إسكان العني فيها، وقد ذكر  العني لغة مَ
السريايف أن احلاصل إخفاء وليس بإدغام (٤٤)، وقد نصَّ عىل أن الفراء والكوفيني 
أجازوا اجلمع بني الساكنني (٤٥)، وأشار إىل أن الفراء يتعامل مع اإلدغام يف (شهر 
رمضان) بأحد الوجهني: "  أحدمها: أن جيمع بني ساكنني (اهلاء) من شهر والراء 
اهلاء  الراء عىل  تلقى حركة  أن  بمنكر، والوجه اآلخر:  ليس  منه، وهذا عنده جيد 
كاملتصل،  أنه  ورغم  وأجازه،  الوجه  هذا  واستضعف  مضان)،  رَّ (شهر  فنقول: 

 .(٤٦) وسيبويه ينكر إدغام ذلك عىل الوجه األول والثاين" 
إذ  )؛  الذكر  نزلنا  إنا نحن  )، و(  ابن جني اإلدغام يف ( شهر رمضان  ويرفض 
ذكر أن احلالة األخرية ال بد فيها من أن"  النون األوىل خمتلسة الضمة ختفيفاً، وهي 
بزنة املتحركة، فأما أن تكون ساكنة واحلاء قبلها ساكنة فخطأ، وقول القراء: إن هذا 

   .(٤٧) ونحوه مدغم سهو منهم، وقصور عن إدراك حقيقة هذا األمر" 
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إذا سبقتا بساكن، واستثنوا من ذلك وقوعهام  التاء فمنعوه  التاء يف  وأما إدغام 
إذ أجازوا اإلسكان واإلخفاء، من ذلك ما ورد يف قوله تعاىل: ( فال  بعد األلف، 
الفرصة  هييئ  التاءين  أول  قبل  األلف  فوقوع  (٤٨)؛  سيبويه  أجازه  وممَّن  تتناجوا)، 
إلخفاء احلركة أو إذهاهبا (٤٩)، إذ منح الناطق رخصة للنطق بالتاء الساكنة من أجل 
املد، أو النطق بالتاءين خمفاتني عىل طريقة أهل مكة (٥٠)، ويمتنع ذلك إذا كان ما قبل 

التاء صوتاً صامتاً ساكناً (٥١)، ومن ذلك: ( إن تولوا ).   
ثانياً: موقف املحدثني من ظاهرة العنقود الصويت 

مرَّ بنا فيام تقدم أن علامء العربية نظروا إىل الساكن عىل أنه ما خال من احلركة، 
وأدخلوا أصوات املد (األلف، الواو، الياء) يف السواكن، يف حني أن الساكن عند 
بحركة  املتحرك  الصامت  قبال  بالسكون يف  املشكل  الصامت  يطلق عىل  املحدثني 
من احلركات الثالث (الضمة، الفتحة، الكرسة)، سواء أ قصرية كانت أم طويلة؛ 
كاحلركات  التسكني)  (ضد  التحريك  وظيفة  تؤدي  طويلة  صوائت  املد  فأصوات 

القصرية، وال يمكن وصفها بالسكون (٥٢). 
والفرق كبري بني الرأيني؛ فالتقاء الساكنني عند املتقدمني يشمل التقاء صامتني 
مشكلني بالسكون، وعىل التقاء صائتني طويلني، وعىل التقاء صائت طويل بصامت 
املشكلة  الصوامت  عىل  إال  ذلك  يصدق  ال  املحدثني  وعند  بالسكون،  مشكل 
يف  بفاصل  تفصل  أن  دون  من  الصوامت  بالتقاء  ذلك  ويتحقق   ،(٥٣) بالسكون 

السلسلة الصوتية. 
التقاء  ظاهرة  ضمن  املتقدمون  أدرجها  كثرية  نامذج  أخرج  املحدثني  ورأي 
اللتقاء  وجود  ال  إذ  منه؛  األمر  وصياغة  املضارع  الفعل  جزم  ذلك  من  الساكنني، 

الساكنني فيهام.   
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وجدير بالذكر أن آراء املحدثني تباينت بإزاء مقوالت املتقدمني يف تفسري اجتامع 
الساكنني؛ فالدكتور جعفر عبابنة ير أن سيبويه مل يكن عىل موقف واحد يف مسألة 
اإلدغام بعد الصوت الساكن؛ فهو تارة ينكر وجودها، ويقرُّ بوجودها يف مواضع 

أخر من كتابه (٥٤). 
وتر الدكتورة آمنة الزعبي أن ناكري اإلدغام، ومنهم السريايف عزوا األمر إىل 
اإلخفاء، أي بتصور وجود حريكة تفصل بني الصوامت املتتالية، والناجتة عن ضياع 

احلركة (٥٥). 
وأما اإلدغام بعد صوت اللني؛ فهو تصور ما يف ( الواو، والياء ) من بعض املد 

رَ األمر لذلك (٥٦).  تُفِ الذي ال يبلغ مد األلف؛ وقد اغْ
وأما ما ورد من إدغام بعد الصوت الساكن فقد وضعهم أمام أداءين (٥٧): 

أحدمها: إخفاء الصوت، وهذا ال خالف فيه بني النحاة والقراء. 
بني  خالف  موضع  وهذا  الساكنني،  التقاء  عليه  يرتتب  حمض،  إدغام  واآلخر: 

العلامء. 
وجدير بالذكر أن الدكتور سمري رشيف إستيتيه ير أن الناطقني باإلدغام بعد 
والصالبة  اخلشونة  مظاهر  من  مظهر  وهو  كالمهم،  يف  الصعوبة  يتوخون  الساكن 
كانوا  بل  فحسب،  االجتامعية  حياهتم  أنامط  يف  باخلشونة  يكتفوا  مل  فهم  والقوة؛ 

حيرصون عليها حتى يف لغتهم (٥٨). 
ويزعم الدكتور عبد الصبور شاهني أن قريشاً نطقت بصوامت ثالثة متجاورة، 
بِقَ الصوتان املدغامن بصامت  مضان)؛ إذ سُ مون، شهر رَّ ي، خيصِّ ، هيدِّ من ذلك: (نعامَّ

ساكن، واجتمعت الصوامت من دون أن تفصل بصائت (٥٩). 
الساكن  الصامت  بعد  أدغم  ملا  احتامالت  ستة  اجلبوي  مي  الدكتورة  وتضع 

تأرجحت بني اإلدغام وعدمه، غريَ أهنا استبعدت وقوع ذلك يف هلجة قريش (٦٠). 
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عىل  (دابَّة)  ذلك  من  األلف،  بعد  تضعيف  فيه  كان  ما  تصغري  يف  ورد  ما  وأما 
ة)؛ فهو مصداق ملا اجتمعت فيه الصوامت من  ة ) عىل (خويصَّ (دويبَّة)، و(خاصَّ

غري أن تفصل بصائت (٦١). 
ودويبة)،  (خويصة،  يف  للصوامت  تآلف  أي  الشايب  فوزي  الدكتور  وينفي 
ة)؛  ه من األوهام التي وقع فيها املتقدمون؛ إذ يقول: "  أما بالنسبة لـ (خويصَّ وعدّ
بيد أن  التقاء ساكنني يف مقطع واحد يف حشو الكلمة  فهذه يوهم ظاهرها أن ثمة 
احلقيقة غري ذلك متاماً؛ فليس هاهنا التقاء ساكنني كام يزعم السلف؛ فالياء ال تتصل 
يف النطق الفعيل بالصاد اتصاالً مبارشاً؛ ذلك أن نطقها يستوجب اتباع الياء بصويت 

(٦٢)؛ فهو ينفي التقاء الساكنني يف هذا املوضع.  قصري بعدها" 
ثالثاً: العنقود الصويت ونظرية املقاطع الصوتية 

اتكأ املحدثون كثرياً عىل نظرية املقاطع الصوتية، وبيَّنوا فوائدها املتمثلة بتفسري 
الظواهر الصوتية، وبيان التغريات الصوتية التي تطرأ عىل بنية الكلمة الواحدة أو 
الكلمتني يف السياق الصويت؛ فتضمنت النظرية عدداً من املقاطع الصوتية، وليس 
البحث معنياً بذكرها، والولوج يف اخلالف بني املحدثني يف عدد املقاطع الصوتية يف 
العربية بقدر ما هو معنيّ بذكر املقاطع التي يظهر فيها العنقود الصويت، ومن املقاطع 

التي يظهر فيها العنقود الصويت مقطعان، مها: 
األول: املقطع املزيد (العنقودي القصري): 

ويرمز له بالرمز (ص ح ص ص)، وهو من مقاطع الوقف يف الغالب (٦٣)، من 
رْ = ب ــَ ك ر )، ويف غري الوقف، من ذلك: تصغري ما كان أول الساكنني  ذلك: (بَكْ
ة = خ ـــُ / و ـــَ ي  ة) عىل (خويصَّ فيه صوت لني (٦٤)، ومثال ذلك: تصغري (خاصَّ
ص / ص ـــَ  ـــة )، و( مديقٌّ = م ـــُ / د ـــَ ي ق / ق ـــَ ن )، و( أصيمُّ = ء ـــُ / ص 

ـــَ ي م / م ـــُ ن. 



م.د. جواد كاظم عبد 

٣٣٤

ومن حاالت وقوعه فضالً عامَّ تقدم ما يعرف بـ (اإلدغام الكبري)، من ذلك: (ثوب 
بكر، وجيب بكر)، أي: ث ــَ و ب / ب ــَ ك / ر ــِ ن، ج ـــَ ي ب / ب ــَ ك / ر ــِ ن. 
ومن حاالت وقوعه أيضاً الفعل املايض املضعف اآلخر عند إسناده إىل ضمري رفع 
كتاء الفاعل، من ذلك ( ردَّ + ت ) = ر ــَ د / د ـــَ + ت ــــُ، فتحذف الضمة من الدال 
ـــُ،  د / ت  د  ـــَ  ر  املقطع األول، أي  إىل  فتنقل  الدال وحدها  فتبقى  بسبب اإلسناد، 
للمقطع  قمة  باجتالب  مقطعني  إىل  البنية  فتنقسم  القصري،  العنقودي  املقطع  فتشكل 
الطويل املغلق، أي: ر ـــَ / د ـــَ د / ت ـــُ (٦٥)، ويف جزم الفعل املضعف اآلخر، من 
) = ي  )، واألصل يف الفعل قبل اجلزم: (يشدُّ )، إذ يقال يف جزمه: (مل يشدَّ ذلك (يشدُّ
مَ ظهر يف آخره اجتامع صامتني (ص ح ص ص)، وهذا  زِ ـــَ / ش ـــُ د / د ـــُ، فإذا جُ
ال يكون إال يف الوقف، فيتم التخلص منه بطريقتني، إحدامها: إعادة الفعل إىل بنيته 
ح  ص   / ص  ح  (ص  مقطعني  من  مؤلفاً  حينئذٍ  فيكون  )؛  دْ دُ يَشْ (مل  األوىل  املقطعية 
) = ص ح / ص ح ص / ص  دَ دْ ص)، واألخر: إضافة حركة يف آخره، أي: (مل يَشُ
)؛ إذ زيدت الفتحة فيه كي ال  دَّ ح (٦٦)، غري أن الصيغة املستعملة بنحو أكثر هي (مل يَشُ

يكون احلرف املضاعف األخري ساكناً؛ الن ذلك يؤدي إىل التقاء ساكنني (٦٧). 
نْ ينفي املقطع (ص ح ص ص ) من مقاطع العربية  والغريب أن من املحدثني مَ
وتنفي  الصوتية،  املقاطع  من  النوع  هذا  وجود  تؤكد  املتقدمة  األمثلة  إن  إذ   ،(٦٨)

االعتقاد السائد من أن هذا املقطع يقع يف هناية الكلمة، فقد وقع متوسطاً يف تصغري 
عىل  رُ  غَّ تُصَ إذ  (شابَّة)،  يف  كام  بصامت،  مغلق  طويل  مقطع  عىل  مشتملة  كلامت 

(شويبَّة)، فاملقطع الثاين هو (ص ح ص ص) (٦٩). 
من  املقاطع،  األحادية  الكلامت  يف  يظهر  القصري  العنقودي  املقطع  أن  كام 
املقاطع، من ذلك:  املقاطع، من ذلك: (دويبَّة)، والثالثية  )، والثنائية  (ذِئْبْ ذلك: 

) يف حالة الوقف (٧٠).  سْ (الفردوْ
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وجدير بالذكر أن الدكتور عبد الصبور شاهني ذكر أن هذا املقطع مل يقترص وقوعه 
يف النسيج العريب عىل أواخر الكلامت، بل يف الدرج أيضاً، من ذلك: (إدغام املثلني أو 
املتقاربني أو املتجانسني)، وبعض الكلامت املسموعة، ومل تقترص صورته عىل قراءة 

القرآن فحسب، بل كان وجوده يمثل ظاهرة لغوية مشرتكة بني قريش ومتيم (٧١). 
الثاين: املقطع املتامد (العنقودي الطويل) 

ويرمز له بالرمز (ص ح ح ص ص)، وهذا املقطع أمهله بعض املحدثني، ومل حيفلوا 
به يف كتبهم (٧٢)؛ ذلك أن الصامت املشدد عندهم يلفظ يف حال الوقف كصوت غري 
) (٧٣)، وهناك منْ  )، بل (رادْ دْ )، ال يقال: (رادْ مشدد، أي كصامت واحد، ففي (رادّ
يقرُّ بوجوده يف العربية (٧٤)؛ وهذا املقطع من أقل املقاطع وقوعاً يف العربية (٧٥)، وهو 

خمصوص بالوقف (٧٦)، ومن ميزاته أنه ممتنع بدءاً، ودرجاً، وطارئ انتهاءً (٧٧). 
املشدد صوت  أن  بعضهم   ير إذ  املشدد؛  الصامت  املحدثون يف  اختلف  وقد 
واحد أطيل زمن االعتامد عليه (٧٨)، وير آخرون أن الصوت املشدد يقابل صوتني 

اثنني وليس صوتاً واحداً (٧٩). 
ومن مواضع حتققه (اسم الفاعل من الفعل املضعف عند الوقف)، من ذلك: 
)، واملضارع  ) عند الوقف، من ذلك: (امحارّ )، وكذا املايض عىل زنة (افعالَّ (ضالّ

) عند الوقف.  املجزوم إذا كان مضعف اآلخر، من ذلك: (ال تضارَّ
وكذلك الفعل ( امحارّ ) إذا أسند إىل ضمري رفع كتاء الفاعل، ونون النسوة، ومثال 
)؛ إذ يمر باخلطوات اآلتية: ء ـــِ ح / م ـــً ر / ر ــَ + ت ــُ؛ فتحذف  ذلك: (امحارّ + تُ
املقطع  إىل  املقطع  قمة  وتنقل  بالتاء،  الفعل  اتصال  بسبب  (ـــَ)  الثالث  املقطع  حركة 
الواقع قبلها ( م ـــً ر ر )؛ فيتولد مقطع عنقودي طويل يتم حتويله إىل طويل مفتوح، 

وطويل مغلق باجتالب قمة للمقطع املغلق، أي: م ـــً رر ← م ـــَ / ر ـــَ ر (٨٠). 
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ويفرتض الدكتور جواد كاظم عناد صورة للمقطع العنقودي الطويل يف اسم 
الفاعل األجوف؛ من ذلك ( قائل، وبائع )؛ إذ ير أن (قائل)، أصله (قاول) = ق 
ــً / و ـــِ ل، و( بائع )، أصله (بايع) = ب ـــً / ي ـــِ ع، فقد سقط اجلزء األول من 
املزدوج، أي: ق ـــً / ـــِ ل، و: ب ـــً / ـــِ ع، وعندئذٍ ختلَّق مقطع غري سائغ، أي: ( 
ق ـــً ي ل )، ( ب ـــً ي ع )، إذ انتهى املقطع بصامتني، فتحول املقطع إىل مقطعني 
(قصري وطويل)، أي: ق ـــً / ء ـــِ ل، ب ـــً / ء ـــِ ع، فقد تم الفصل بني عنرصي 

املزدوج باهلمزة (٨١). 
 وهو رأي فيه نظر؛ إذ إنه افرتض وجود صامتني يف مقطع واحد بعد أن حذف 
(الواو) من املقطع الثاين، وجعل الصائت القصري نصف صائت (واو أو ياء)، يُضاف 
إىل ذلك أن املقطع (العنقودي الطويل) يطَّرد فيام كان مضعَّف اآلخر، وليس ذلك 

 .( ، ومادّ يف صيغة اسم الفاعل األجوف (قائل، وبائع)، وشتان بينهام وبني (ضالّ
أمل اهللا   ) الطويل يف  العنقودي  للمقطع  الدكتور صباح عطيوي حالة  ويفرتض 
فتشكل  مصوهتا  مع  سقطت  قد  الوصل  مهزة    " يقول:  إذ  وصالً؛  امليم  بفتح   (
مقطع متامد ال يسوغ يف الدرج قسمه العريب عىل مقطعني طويلني: مفتوح، ومغلق 

 .(٨٢) باجتالب قمة، وهي مصوت الفتحة" 
ـــٍ م ل) تألف من صامتني خمتلفني غري  ضَ عليه أن هذا املقطع (م  ِ رتُ واعْ  
مدغمني يف آخره، وتلك الصورة مرفوضة يف العربية، وهذه القراءة قرئت وصالً، 
الوقف  يف  وجوده  أن  كام  العربية،  يف  متحققة  غري  الوصل  يف  املقطع  هذا  وصورة 
استثناء عىل ما قرره بعض املحدثني، والالم التي انتزعت لتشكيل هذا املقطع هي 
الم مدغمة وليست مفردة، وبذلك تكون الصورة أكثر تعقيداً؛ إذ يظهر لنا مقطع 

غري منطوق، وخارج عن بنية املقاطع العربية (٨٣). 
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رابعاً: أنامط العنقود الصويت 
ينقسم العنقود الصويت بحسب التغري والثبوت إىل قسمني: 

 :( ١/ العنقود الصويت املكروه (املتغريِّ
عىل  بقائه  وعدم  الصوتية،  للتغريات  يتعرض  الذي  الصويت  العنقود  به  ونريد 
حاله، وتشمل الكراهة املقطعني (ص ح ص ص)، و (ص ح ح ص ص)، إذ تطرأ 
الصويت  العنقود  تطال  التي  التغريات  منهام، ومن  التخلص  بغية  عليهام  التغيريات 

القصري، ما يأيت: 
ــ التغري بالتحريك، إذ جتتلب حركة قصرية للتخلص من العنقود الصويت سواء 
 ، (أينَ املبنية  األسامء  حتريك  ذلك  فمثال  كلمتني؛  أم  واحدة  كلمة  يف  ذلك  كان  أ 
)؛ ألن حتريك األول يرتتب عليه قلب الياء ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها  وكيفَ
(٨٤)، ومثال ذلك يف الكلمتني حتريك آخر فعل األمر الناقص املسند إىل واو اجلامعة، 

وياء املخاطبة يف كلمتني متتاليتني الثانية منها معرفة بـ (ال)، من ذلك: (اخشوا اهللا) 
= ء ــِ خ / ش ـــَ و ل / ل ـــً / هـ ـــَ، و (اخيش اهللا) = ء ـــِ خ / ش ـــَ ي ل / ل ـــً 
/ هـ ـــَ؛ فتتحرك الواو بالكرس، أو الضم يف املسند إىل واو اجلامعة، والياء بالكرس 
للتخلص من العنقود الصويت (ص ح ص ص)؛ إذ إن التحريك جيعل املقطع ينقسم 

إىل مقطعني، مها: (ش ـــَ / و ـــُ ل)، و (ش ـــَ / ي ـــِ ل) (٨٥).   
ـــ التغري باحلذف، ومن ذلك حذف تنوين العلم املوصوف بـ (ابن)، املضاف إىل 
علم أو كنية أو أم، ومثال ذلك: ( زيدٌ بن عمرو )، فالبنية املقطعية لـ (زيدٌ  بن) = 
ز ـــَ ي / د ـــُ ن ب / ن ـــَ  ← ز ـــَ ي / د ـــُ ب / ن ـــَ؛ فقد حذف الصامت من 

املقطع (ص ح ص ص)؛ ليتحول إىل (ص ح ص) (٨٦). 
)، إذ تنقل احلركة، ومثال ذلك: (هذا  رْ ـــ التغري بالنقل، من ذلك التحريك يف (بَكْ
ومررت  اً،  رْ بكْ ورأيت   ، رْ بكْ (هذا  واألصل:  ببَكِر)،  ومررت  بَكِراً،  ورأيت  ر،  بَكُ
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)، وهذا التحريك مرتبط بالتخلص من اجتامع صامتني (ص ح ص ص) (٨٧)،  رٍ ببْكْ
فقد جنبنا النقل التقاء الساكنني يف آخر الكلمة، بتحويل املقطع (ص ح ص ص) إىل 

مقطعني، مها: (ص ح / ص ح ص) (٨٨). 
ومن  منه،  التخلص  بغية  أيضاً  للتغيري  فيتعرض  الطويل  الصويت  العنقود  وأما 
بنيته  تتألف   ( (يضارُّ فالفعل  )؛  تضارَّ (ال  ذلك:  ومثال  بالتحريك،  التغيري  ذلك 
ــُ  ــُ، فيسقط املصوت القصري من املقطع األخري (ـ  ــً ر / رـ  ــُ / ضـ  املقطعية  من: يـ 
) للجزم، فتنقل الراء إىل املقطع الواقع قبلها (ض ــــً رر)، فيتشكل مقطع مرفوض، 
ويتم التخلص منه بتقسيمه إىل مقطعني واجتالب  قمة له، أي: ل ــــً / ي ـــُ / ض 

ـــً ر / ر ـــَ؛ فقد حترك آخر الفعل بالفتح للتخلص من ذلك يف الدرج (٨٩). 
كنون  متحرك  رفع  ضمري  إىل   ( (امحارَّ إسناد  يف  بالتحريك  التغري  ذلك  ومن 
النسوة، وتاء الفاعل يف حالة الوصل؛ إذ يتشكل املقطع العنقودي الطويل املكروه؛ 
فيتم التخلص منه بتحويله إىل مقطع طويل مفتوح، ومقطع طويل مغلق باجتالب 
قمة للمقطع املغلق تكون فتحة، أي: امحارَّ + نَ = ء ـــِ ح / م ـــً ر / ر ـــَ + ن ـــَ  ←

ء ـــِ ح / م ـــً ر ر ← م ــــً / ر ـــَ ر ← ء ــــِ ح / م ـــً / ر ـــَ ر / ن ـــَ  (٩٠). 
٢/ العنقود الصويت املقبول (الثابت): 

ونريد به العنقود الذي يبقى عىل حاله من دون تغيري، وهو مقبول يف العربية، 
ويتحقق ذلك القبول يف املقطعني العنقودي القصري (ص ح ص ص)، والعنقودي 
ما  القصري)،  (العنقودي  األول  النوع  فمن مواضع  الطويل (ص ح ح ص ص)، 
ــَ ك ر)، إذ  رْ = ب  أجيزَ يف حالة الوقف ويف غري الوقف، فمن أمثلة الوقف: (بكْ
اجتمع صامتان يف الوقف (ص ح ص ص)، ويتحقق أيضاً يف غري الوقف، ومن 
ة)  أمثلة ذلك تصغري ما كان أول الساكنني فيه صوت لني، من ذلك: تصغري (خاصَّ
) = م ـــُ  يْقّ دَ ة) = خ ـــُ، و ـــَ ي ص / ص ـــَ  ـــة، و ( مدقّ ) عىل: (مُ عىل: (خويصَّ
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) = ء ـــُ / ص ـــَ ي م / م ـــُ ن (٩١)،  يْمٌّ / د ـــَ ي ق / ق ـــُ ن، و ( أصمّ ) عىل: (أصَ
 ( ) عىل: (أُجيشّ بَّة ) = د ـــُ / و ـــَ ي ب / ب ــــَ ـــــة، و(أجشُّ يْ وَ و ( دابَّة ) عىل: ( دُ
= ء ـــُ / ج ـــَ ي ش / ش ـــُ ن (٩٢)، وتصغري (سياسة) عىل: (سويِّسة)، أي: س ـــُ 

/ و ــــَ ي ي / س ــــَ ــــة (٩٣). 
مضان)،  رَّ مضان)؛ إذ تصبح بعد اإلدغام (شهْ ومن ذلك اإلدغام الكبري (شهرُ رَ
بعد  التاء  التاء يف  ـــً ن، وغري ذلك، وإدغام  ـــَ / ض  م  ـــَ /  ر  ـــَ هـ ر /  أي: ش 

الساكن، من ذلك: (هلْ تَّربصون)، و (أنْ تَّولوهم)، وغري ذلك. 
ومن مواضع النوع الثاين (العنقودي الطويل) ما وقع منها يف حالة الوقف؛   
) = م ـــُ / ت ـــَ / م ـــً د د، واألفعال،  من ذلك ما كان يف األسامء، ومثاله: (متامدّ
) = ء ـــِ ح / م ـــً رر، وغري ذلك، وهذا النوع يقترص قبوله عىل حالة  ومثاله: (امحارَّ

الوقف ليس غري. 
سادساً: مواضع اخلالف الصويت بني املحدثني إزاء العنقود الصويت 

مل يقترص اخلالف يف ظاهرة العنقود الصويت بني القدماء واملحدثني فحسب، بل 
طال ذلك تفسريات املحدثني إزاء تلك الظاهرة، ومن مواضع اخلالف: 

املوضع األول: اخلالف فيام يرتتب عىل ظاهرة اإلدغام الكبري اخلفة أم الثقل؟ 
نْ ير أنه يتضمن جانباً من الصعوبة يف التحقيق (٩٤)؛ إذ ينجم عنه" زيادة  فمنهم مَ
الطاقة  ومضاعفة  النطقية،  العملية  يف  اهلواء  ديناميكية  ومضاعفة  العضيل،  اجلهد 
اإلدغام  أن   ير نْ  مَ ومنهم   ،(٩٥) ملحوظة"  زيادة  اهلواء  ضغط  وزيادة  الصوتية، 

الكبري من شأنه تيسري النطق وسهولته (٩٦). 
أم  لقريش  أ  متجاورة  صوامت  بثالثة  النطق  نسبة  يف  اخلالف  الثاين:  املوضع 
نْ زعم أن قريشاً نطقت بذلك، واجتمع عىل ألسنتها ثالثة صوامت  لغريها؟ فمنهم مَ

نْ استبعد ذلك (٩٨).  متجاورة من دون أن تفصل بصائت (٩٧)، ومنهم مَ
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ضمن  الطويل)  (العنقودي  املتامد  املقطع  وجود  يف  اخلالف  الثالث:  املوضع 
املقاطع الصوتية؛ والسبب يف ذلك يعود إىل نظرهتم إىل طبيعة الصامت املشدد، أ هو 
صامت واحد طويل أم صامتان؟ إذ ير بعضهم أن املشدد صوت واحد أطيل زمن 
اثنني وليس صوتاً  يقابل صوتني  املشدد  الصوت  أن  االعتامد عليه، وير آخرون 
نْ ير أنه صامت واحد ينفي وجود املقطع العنقودي الطويل يف الوقف  واحداً؛ فمَ

نْ ير أنه صامتان فال ينفي وجوده (١٠٠).  (٩٩)، ومَ
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٣٤١

اخلامتة ونتائج البحث: 
ل البحث إىل جمموعة من النتائج، يمكن بياهنا بام يأيت:  توصَّ

بصائت  تفصل  أن  دون  من  الصوامت  اجتامع  مسألة  العربية  علامء  عدَّ   /١
تتمثَّل  حصل  ملا  تأويالهتم  كانت  لذلك  العربية؛  ولقواعد  الصويت،  للنظام  خرقاً 
باالختالس أو اإلخفاء، يف حني أجاز ذلك كثري من علامء التجويد؛ ألن ذلك ورد 

يف قراءات معتربة، وليس ألحد أن يطعن هبا أو يعرتض عليها. 
٢/ يميل الباحث إىل إطالق تسمية (العنقود الصويت) عىل الصوامت املتتابعة 
التي مل تفصل بصائت، ويرفض إطالقها عىل تتابع الصوائت سواء أ كانت قصرية 

أم طويلة؛ ألهنا عبارة عن حركات أو قمم للمقاطع الصوتية. 
القدماء  أطلق  إذ  واملحدثني؛  القدماء  عند  متساوياً  الساكن  مفهوم  يكن  مل   /٣
التقاء  بالسكون، ومسألة  املشكلة  املد)، والصوامت  الساكن عىل (أصوات  مصطلح 
الساكنني بناءً عىل ذلك تشمل اجتامع صائتني طويلني، والتقاء صائت طويل بصامت 
الصوامت  عىل  ذلك  أطلقوا  املحدثني  أن  حني  يف  ساكنني  صامتني  والتقاء  ساكن، 
ت من باب  املشكلة بالسكون، وقد ترتب عىل ذلك إخراج نامذج كثرية عند القدماء عدَّ
التقاء الساكنني، وبذلك تنحرص مسألة العنقود الصويت عند املحدثني بمصداق واحد، 

وهو التقاء صوامت مشكلة بالسكون أو التي مل تفصل بصائت يف السياق الصويت. 
بخالف  مصنفاهتم  من  كثري  يف  الصويت  العنقود  ظاهرة  الكوفيون  أجاز   /٤
البرصيني الذي أوغلوا يف التأويالت، ورفضوا ذلك، عىل الرغم من االستعامالت 

اللغوية التي يظهر فيها العنقود الصويت، فضالً عن القراءات القرآنية الواردة. 
٥/ ليس دقيقاً الزعم بنفي العنقود الصويت القصري (ص ح ص ص) من املقاطع 
الصوتية يف العربية؛ إذ وردت نامذج متعددة لتحقق هذا املقطع الصويت، فضالً عامَّ 

ورد من قراءات قرآنية، واستعامالت يف العربية. 
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٣٤٢

٦/ بدا واضحاً أن العنقود الصويت الطويل (ص ح ح ص ص) يطَّرد فيام كان 
)، وليس دقيقاً افرتاضه يف صيغة  ، ال تضارَّ ، ضالّ مضعَّف اآلخر، من ذلك: (امحارَّ
اسم الفاعل من الفعل األجوف، من قبيل: (قائل، وبائع)؛ فهذه الصيغ مل تشتمل 
يزيد  العميقة  بنيتها  يف  ذلك  افرتاض  أن  عن  فضالً  أواخرها،  يف  التضعيف  عىل 

د.  التأويالت، واالفرتاضات بنحو معقَّ
٧ / اقرتح الباحث تقسيم العنقود الصويت بحسب التغري والثبوت، أو الكراهة 
أو  (الثابت  العنقودي  واملقطع  املكروه)،  أو  (املتغري  العنقودي  املقطع  إىل  والقبول 

املقبول)، وذكر نامذج هلام. 
ة مسائل خالفية بني املحدثني ارتبطت بظاهرة العنقود الصويت، من ذلك  ٨ / ثمَّ
اخلالف فيام يرتتب عىل اإلدغام الكبري بوصفه مصداقاً للعنقود الصويت (اخلفة أم 
الثقل؟)، واخلالف يف نسبة النطق بصوامت متجاورة مل تفصل بصائت (أ لقريش أم 
لغريها؟)، واخلالف يف حتقق العنقود الصويت الطويل أو املقطع املتامد (ص ح ح ص 

ص) ( أ متحقق ضمن املقاطع الصوتية أم غري متحقق ؟ ). 
واحلمدُ هللاِ أوالً وآخراً. 
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٣٤٣

هوامش البحث
١ )علم أصوات العربية: (٢٥٣)   

اللغة  علم  ضوء  يف  سيبويه  عند  الصويت  والتفكري   ،(٢٣٦) العربية:  أصوات  علم  نظر:  يُ  (٢
احلديث: (١٩٩)  

٣)ضياع احلركات يف النظام املقطعي يف اإلدغام الكبري عند أيب عمرو بن العالء، آمنة صالح حممد 
١٩٨) اهلامش رقم (١٧)    – الزعبي: (١٩٧

نظر: دراسة الصوت اللغوي، أمحد خمتار عمر: (٢٩١)، وضياع احلركات يف النظام املقطعي:  ٤ )يُ
   (١٨١)

نظر: يف قواعد الساميات العربية والرسيانية واحلبشية مع النصوص واملقارنات: (١٨٤)   ٥ )يُ
عن:  نقالً   ،(٤٣) احلامش:  إبراهيم  خليل  والصوتية،  اللغوية  املصطلحات  معجم  نظر:  )يُ  ٦
املصطلح الصويت بني الرتمجة والتعريب، قراءة يف املشكالت والوظيفة، زينب عيل محود اجلمييل، 

نغم قحطان عبد اهللا: (٤)   
نظر: معجم مصطلحات علم اللغة احلديث، جمموعة مؤلفني: (٦٧)   ٧ )يُ

عيل  حييى  العربية،  صوتيات  يف  الظواهر  لبعض  جديدة  مقاربة  اجلزيئات  فونولوجيا  نظر:  )يُ  ٨
أمحد: (٢٥)  

٩ )طول احلركة يف اللغة العربية وعالقته بالبنية املقطعية، حييى عيل أمحد: (١٣٨)  
١٠ )مدخل إىل علم اللغة: (٦٠)   

نظر: املصطلح الصويت بني الرتمجة والتعريب، قراءة يف املشكالت والوظيفة: (٤)   ١١ )يُ
نظر: التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة: (٤١)   ١٢ )يُ

نظر: النرش يف القرءات العرش: (١ / ٢٧٥)   ١٣ )يُ
نظر: إدغام القراء، السريايف: (٣٦)   ١٤ )يُ

١٥ )يُنظر: م. ن: (٣٦)  
١٦ )يُنظر: م. ن: (٣)  

  (٢٩٩ – نظر: النرش يف القراءات العرش: (١ / ٢٩٨ ١٧ )يُ
١٨ )يُنظر: م. ن: (٢ / ٢٣٦)  

١٩ )م. ن: (١ / ٢٩٩)  
٢٠ )التيسري يف القراءات السبع: (٨٤)  

٢١ )أخرجه البخاري يف األدب املفرد: (١ / ١١٢)، باب املال الصالح للمرء الصالح، رقمه: 
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٣٤٤

مَ مال)   (٢٩٩)، واللفظ عنده (نِعْ
  (٢٣٦ – نظر: النرش يف القراءات العرش: (٢ / ٢٣٥ ٢٢ )يُ

٢٣ )يُنظر: م. ن: (٢ / ٢٣٦)  
٢٤ )يُنظر: م. ن: (١ / ٢٩٩)  

٢٥ )البحر املحيط: (٢ / ١٩٥)  
٢٦ )الكشف عن وجوه القراءات السبع: (١ / ٣١٦) 

٢٧ )القارئ أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن القاسم بن أيب بزة، من أهل مهذان، ولد سنة (١٧٠ هـ)، 
كان إماماً يف القراءة، حمققاً، ضابطاً، متفنناً، انتهت إليه رئاسة اإلقراء باحلجاز، ورحل إليه الناس 
نظر: غاية النهاية يف طبقات  يُ من األقطار يأخذون عنه، ويعرضون عليه، تويف سنة (٢٥٠ هـ)، 

القراء: (١ / ١١٩)  
نظر: إبراز املعاين من حرز األماين: (٣٦٨)   ٢٨ )يُ

نظر: ضياع احلركات يف النظام املقطعي: (٢٠١) اهلامش رقم (٧٨)   نظر: يُ ٢٩ )يُ
٣٠ )البحر املحيط: (٢ / ٦٧٩)  

٣١ )رس صناعة اإلعراب: (١ / ٤٢)  
٣٢ )رشح املفصل، ابن يعيش: (٥ / ٢٨٦)  

نظر: الكتاب: (٤ / ٤٣٧ - ٤٣٨)   ٣٣ )يُ
٣٤ )يُنظر: م. ن: (٤ / ٤٤٢)  
٣٥ )يُنظر: م. ن: (٤ / ٤٣٨)  

نظر: الكتاب: (٤ / ٤٣٨)، والتفكري الصويت عند سيبويه: (١٩٦)   ٣٦ )يُ
نظر: الكتاب: (٤ / ٤٤٢)   ٣٧ )يُ

نظر: التفكري الصويت عند سيبويه: (١٩٨)   ٣٨ )يُ
٣٩ )الكتاب: (٤ / ٤٤١)  

نظر: الكتاب: (٣ / ٤١٨)   ٤٠ )يُ
نظر: احلجة: (٣ / ١٩١)   ٤١ )يُ

نظر: العني: (٨ / ١٣)، وهتذيب اللغة: (١٤ / ٥٥)   ٤٢ )يُ
نظر: الكتاب: (٤ / ٤٤٠)   ٤٣ )يُ

نظر: إدغام القراء: (٣٦)   ٤٤ )يُ
٤٥ )يُنظر: رشح كتاب سيبويه: (٥ / ٤٧٢)  
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٣٤٥

٤٦ )ما ذكره الكوفيون من اإلدغام: (٨٢)  
٤٧ )رس صناعة اإلعراب: (١ / ٧١)  

نظر: الكتاب: (٤ / ٤٤٠)   ٤٨ )يُ
٤٩ )يُنظر: رشح صوتيات سيبويه: (٢٣٨)  

نظر: أثر القراءات يف األصوات والنحو العريب: (٣٩٥)   ٥٠ )يُ
٥١ )يُنظر: رشح كتاب سيبويه: (٥ / ٤٧٦)  

نظر: التقاء الساكنني يف اللغة العربية، آمال الصيد: (٣٥)   ٥٢ )يُ
  (٣٦ – نظر: م. ن: (٣٥ ٥٣ )يُ

والوهم، جعفر  احلقيقة  بني  الساكنني  والتقاء   ،(٤ / ١٥٩، ١٦٤، ٤٤١) الكتاب:  نظر:  )يُ  ٥٤
نايف العبابنة: (٥٤) 

نظر: ضياع احلركات يف النظام املقطعي: (١٩٣)   ٥٥ )يُ
نظر: املزدوج يف العربية: (٢١)   ٥٦ )يُ

نظر: جتاور الصوامت يف العربية: (٥٧)   ٥٧ )يُ
  (٨٦ – نظر: علم األصوات النحوي: (٨٥ ٥٨ )يُ

  (٤٠٨ – نظر: أثر القراءات يف األصوات والنحو العريب: (٤٠٧ ٥٩ )يُ
  (١٠٨ – نظر: القراءات القرآنية بني الدرس الصويت القديم واحلديث: (١٠٧ ٦٠ )يُ

نظر: االقتصاد اللغوي يف صياغة املفرد: (١٦٣)   ٦١ )يُ
نظر: أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة: (١٠٧)   ٦٢ )يُ

  (٩٧ – نظر: املقطع الصويت يف العربية: (٩٦ ٦٣ )يُ
نظر: اللغة العربية (معناها ومبناها): (٦٩)  ٦٤ )يُ

نظر: أبحاث يف أصوات العربية: (١٠)   ٦٥ )يُ
نظر: املدخل إىل علم أصوات العربية: (٢٠١)   ٦٦ )يُ

نظر: الترصيف العريب من خالل علم األصوات احلديث: (١٠٤)   ٦٧ )يُ
  (٥٤ – نظر: البنية املقطعية العربية، عبد العزيز حلييل: (٥٣ ٦٨ )يُ

نظر: البنية املقطعية وأثرها الداليل يف القراءات القرآنية، حممد إسامعيل حممد: (١٧٣)   ٦٩ )يُ
نظر: البنية املقطعية يف اللغة العربية، عصام أبو سليم: (٥٠)   ٧٠ )يُ

  (٤١٤ – نظر: أثر القراءات يف األصوات والنحو العريب: (٤١٣ ٧١ )يُ
اللغة  (أصوات  العام  األصوات  وعلم   ،(٩٢) أنيس:  إبراهيم  اللغوية،  األصوات  نظر:  )يُ  ٧٢
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٣٤٦

١٤٦)، واملدخل إىل علم اللغة ومنهاج البحث اللغوي: (١٠٢)  – العربية)، د. بسام بركة: (١٤٥
  (١٤٦ – نظر: علم األصوات العام، بسام بركة: (١٤٥ ٧٣ )يُ

 ،(١٠) العربية:  أصوات  يف  وأبحاث   ،(٣٠١ – ٣٠٠) اللغوي:  الصوت  دراسة  نظر:  )يُ  ٧٤
يف  الصويت  واملقطع   ،(٢٠٧) العربية:  أصوات  علم  إىل  واملدخل   ،(٨٠) العربية:  يف  واملزدوج 

العربية: (١٠٠)  
نظر: النظام املقطعي ومهزة الوصل يف العربية، حممد رباع، بحث: (١٦٣)   ٧٥ )يُ

نظر: دراسة يف علم األصوات، حازم عيل كامل الدين: (٩١)   ٧٦ )يُ
نظر: قضايا التشكيل يف الدرس اللغوي يف اللسان العريب: (٥١)   ٧٧ )يُ

نظر: اللغة، فندريس: (٤٩)، ودروس يف علم أصوات العربية، جان كانتنيو: (٣٩)   ٧٨ )يُ
  (٥٨ – نظر: يف حقيقة اإلدغام، جعفر نايف عبابنة: (٥٤ ٧٩ )يُ

نظر: املقطع الصويت يف العربية: (١٠١)   ٨٠ )يُ
نظر: املزدوج يف العربية: (٨٧)   ٨١ )يُ

نظر: التقاء الساكنني يف ضوء نظرية املقطع الصويت، صباح عطيوي: (١٥٩)   ٨٢ )يُ
  (٢١٥ – نظر: املقطع املتامد: (٢١٤ ٨٣ )يُ

نظر: ظاهرة التقاء الساكنني يف اللغة العربية يف ضوء علم اللغة احلديث، عزة عبد الفتاح  ٨٤ )يُ
عبد احلكيم: (٤٦٢)  

نظر: ظاهرة التخلص من التقاء الساكنني يف العربية الفصحى، عبد القادر اخلليل: (١٨٥)   ٨٥ )يُ
نظر: أثر التحليل املقطعي يف بعض الظواهر الصوتية: (١٠١)   ٨٦ )يُ

نظر: أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة: (١٠٩)   ٨٧ )يُ
  (٢٧٣ – نظر: املدخل إىل علم أصوات العربية: (٢٧٢ ٨٨ )يُ

  (١٠٢ – نظر: املقطع الصويت يف العربية: (١٠١ ٨٩ )يُ
نظر: أبحاث يف أصوات العربية: (١١)   ٩٠ )يُ

نظر: املقطع الصويت يف العربية: (٩٧)   ٩١ )يُ
نظر: الرصف وعلم األصوات: (٢٤)   ٩٢ )يُ

نظر: املنهج الصويت للبنية العربية: (١٥٣)   ٩٣ )يُ
نظر: علم الرصف الصويت: (٥٩)     ٩٤ )يُ

٩٥ )علم األصوات النحوي: (٨٥)  
نظر: ضياع احلركات يف النظام املقطعي: (١٧٩)   ٩٦ )يُ
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٣٤٧

  (٤١٢ – نظر: أثر القراءات يف األصوات والنحو العريب: (٤١١ ٩٧ )يُ
نظر: القراءات القرآنية بني الدرس الصويت القديم واحلديث: (١٠٧ -١١٠)   ٩٨ )يُ

١٤٦)، واملدخل اىل علم اللغة ومنهاج  – نظر: علم األصوات العام، بسام بركة: (١٤٥ ٩٩ )يُ
البحث اللغوي: (١٠٢)  

العربية:  أصوات  علم  إىل  واملدخل   ،(١١ – ١٠) العربية:  أصوات  يف  أبحاث  نظر:  )يُ  ١٠٠
   (١٠٢ – (٢٠٧)، واملقطع الصويت يف العربية: (١٠٠
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٣٤٨

املصادر واملراجع: 
القرآن الكريم. 

أ / الكتب املطبوعة والرسائل اجلامعية:  
يف  أبحاث   .١٩٩٨ سعيد.  حسام  النعيمي،  ــ 
الثقافية  الشؤون  دار  بغداد.  العربية.   أصوات 

ة (آفاق عربية). ط ١. العامَّ
عبد  الدين  شهاب  القاسم  أبو  شامة،  أيب  ــ 
املقديس  إبراهيم  بن  إسامعيل  بن  الرمحن 
الدمشقي. (ت ٦٦٥هـ). (د . ت). إبراز املعاين 
من حرز األماين. دار الكتب العلمية. (د. ط). 
ــ شاهني، عبد الصبور. ١٩٨٧ م. أثر القراءات 
بن  عمرو  (أبو  العريب  والنحو  األصوات  يف 

العالء). القاهرة: مكتبة اخلانجي. ط ١. 
القوانني  أثر  ٢٠٠٤م.  فوزي.  الشايب،  ــ 
الكتب  عامل  األردن:  الكلمة.  بناء  يف  الصوتية 

احلديث. ط ١.
إسامعيل  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو  البخاري،  ــ 
١٩٨٩ ٢٥٦هـ).  (ت  املغرية.  بن  إبراهيم  بن 
م.  األدب املفرد. تح: حممد فؤاد عبد الباقي. 

بريوت: دار البشائر اإلسالمية. ط ٣. 
١٩٨٥ هـ).   ٣٦٨ (ت  سعيد  أبو  السريايف،  ــ 
م. إدغام القراء، دراسة وحتقيق: حممد عيل عبد 
الكريم الرديني، اجلزائر: دار الشهاب. ط ٢.  

اللغوية.  إبراهيم. د . ت. األصوات  ــ أنيس، 
مطبعة هنضة مرص. 

االقتصاد  م.   ٢٠٠١ الدين.  فخر  قباوة،  ــ 
اللغوي يف صياغة املفرد. مكتبة لبنان نارشون، 

الرشكة املرصية العاملية للنرش لونجامن. ط ١. 

ــ األندليس، أبو حيان حممد بن يوسف بن عيل 
بن يوسف بن حيان أثري الدين(ت  ٧٤٥هـ). 
تح:   : التفسري  يف  املحيط  البحر  م.   ١٩٩٩

صدقي حممد مجيل، بريوت: دار الفكر.
جتاور  م.    ٢٠١١ كاظم.  جواد  عناد،  ــ 
دمشق:   .(أُخر (قراءة  العربية  يف  الصوامت 

مطبعة متوز. ط ١.
ــ عكاشة، حممود. ٢٠١١ م . التحليل اللغوي 
الداللة  يف  دراسة  الداللة،  علم  ضوء  يف 
واملعجمية  والنحوية  والرصفية  الصوتية 

.مرص، القاهرة: دار النرش للجامعات.ط ٢.
الترصيف  م.   ١٩٩٢ الطيب.  البكوش،  ــ 
احلديث.  األصوات  علم  خالل  من  العريب 

تونس: املطبعة العربية. ط ٣.
الصويت  التفكري  جواد.   حممد  د.  النوري،   ــ 
احلديث.   اللغة  علم  ضوء  يف  سيبويه  عند 

الكتاب منشور عىل املوقع االلكرتوين:
 . www.academia.edu

م   ٢٠٠٨ عجيلة.   أبو  الصيد  آمال   ، حممد  ــ 
دراسة   : العربية  اللغة  يف  الساكنني  التقاء    .
 . العام  الثقافة  جملس  ليبيا:  النارش  صوتية. 

القاهرة مرص:   طباعة دار قباء احلديثة.  
التقاء    . م   ٢٠١٤ عطيوي.   صباح  عبود،   ــ 
الساكنني يف ضوء نظرية املقطع الصويت.  عامن: 

 دار الرضوان.  ط ١. 
بن  أمحد  بن  حممد  منصور  أبو  اهلروي،   ــ 
هتذيب    . م   ٢٠٠١ ٣٧٠هـ).   األزهري(ت 
اللغة:  تح حممد عوض مرعب.  بريوت:  دار 
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إحياء الرتاث العريب.  ط ١.  
عمر  بن  عثامن  بن  سعيد  بن  عثامن  الداين،   ــ 
أبو عمرو (ت ٤٤٤هـ). ١٩٨٤م .  التيسري يف 
القراءات السبع: تح أوتو تريزل.  بريوت : دار 

الكتاب العريب. ط ٢.   
أمحد  بن  اخلليل  الرمحن  عبد  أبو  البرصي،  ــ 
١٧٠هـ).   (ت  الفراهيدي  متيم  بن  عمرو  بن 
١٩٩٥م . اجلمل يف النحو، ، تح:  فخر الدين 

قباوة، ط ٥، 
الغفار  عبد  بن  أمحد  بن  احلسن  عيل،  أبو   ، ــ 

الفاريسّ األصل، (ت ٣٧٧هـ)، ١٩٩٣م . 
قهوجي   الدين  بدر  تح  السبعة:  للقراء  احلجة 
رباح   العزيز  عبد  ودققه  راجعه  جوجيايب  بشري 
دار  بريوت:   دمشق  الدقاق.  يوسف  أمحد 

املأمون للرتاث. ط ٢.  
ــ عمر، أمحد خمتار . ١٩٩٧ م . دراسة الصوت 

اللغوي.  القاهرة: عامل الكتب.  
ــ كامل الدين،  حازم عيل . ١٩٩٩ م .  دراسة 
يف علم األصوات.  القاهرة: مكتبة اآلداب. ط 

  .١
. دروس يف علم  م  كانتنيو،  جان.  ١٩٦٦  ــ 
صالح  العربية  إىل  نقله  العربية:  أصوات 

القرمادي. 
 اجلامعة التونسية: مركز الدراسات والبحوث 

االقتصادية واالجتامعية. 
ــ السكري، أبو سعيد احلسن (ت: ٢٩٠ هـ) . 
١٩٩٨ م . ديوان أيب األسود الدؤيل: تح حممد 
حسن آل ياسني. بريوت- لبنان:  دار ومكتبة 

اهلالل. ط ٢.   
جني(ت  بن  عثامن  الفتح  أبو  املوصيل،   ــ 
اإلعراب.   صناعة  رس    . ٢٠٠٠م  ٣٩٢هـ).  

بريوت لبنان : دار الكتب العلمية .  ط ١. 
العقييل  الرمحن  عبد  بن  اهللا  عبد   ، املرصي  ـــ 
ابن  .رشح  م   ١٩٨٠ ٧٦٩هـ).  (ت  اهلمداين 
عقيل عىل ألفية ابن مالك ابن عقيل:  تح حممد 
حميي الدين عبد احلميد.  القاهرة : دار الرتاث 

.  دار مرص للطباعة.  ط ٢٠.  
بن  احلسن  السريايف  سعيد  أبو  املرزبان،   ــ 
عبد اهللا بن  ٣٦٨ هـ. ٢٠٠٨ م .  رشح كتاب 
سيبويه: تح أمحد حسن مهديل، عيل سيد عيل.  

بريوت-  لبنان : دار الكتب العلمية . ط ١. 
بن  عيل  بن  يعيش  البقاء  أبو  عيل،   بن  حممد  ــ 
األسدي  الدين  موفق  الرسايا.  أيب  ابن  يعيش 
الصانع  وبابن  يعيش  بابن  املعروف  املوصيل، 
املفصل  رشح   . م    ٢٠٠١ ٦٤٣هـ).   (ت 
يعقوب.   بديع  إميل  له  قدم  للزخمرشي: 

بريوت،  لبنان:  دار الكتب العلمية ط ١  
رشح   . م   ٢٠١٢  . املنعم  عبد  النارص،   ــ 
النظام  يف  حديثة  دراسة  سيبويه:  صوتيات 
كتاب  نصوص  خالل  من  للعربية  الصويت 

سيبويه.  بريوت:  دار الكتب العلمية. ط ١. 
ــ سقال،  ديزيره . ١٩٩٦ م .  الرصف وعلم 
الصداقة  دار  لبنان:   بريوت-  األصوات. 

العربية.  ط ١.  
علم   . م   ٢٠٠٣ جواد.   حممد  النوري،    ــ 
القدس  جامعة  ن:   عامَّ  ، العربية  أصوات 
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املفتوحة.  ط ٢. 
ــ بركة، بسام. (د . ت) . علم األصوات العام 
اإلنامء  مركز  البنان:   العربية.  اللغة  :أصوات 

القومي . 
علم   . م   ٢٠١٢ رشف.   سمري  إستيتيه،   ــ 
األصوات النحوي.  عامن:  دار وائل للنرش. 

ط ١.  
علم   . م   ١٩٩٨ عبد.   القادر  عبد  اجلليل،   ــ 

الرصف الصويت.  عامن:  دار أزمنة.  ط ١. 
ــ البرصي،  أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن 
 . (د  الفراهيدي (ت ١٧٠هـ).  بن متيم  عمرو 
إبراهيم  املخزومي،  مهدي  تح  العني:    . ت) 

السامرائي.  دار ومكتبة اهلالل.  د . ط.  
ابن  اخلري  أبو  الدين  شمس  يوسف،  بن  ــ 
١٩٣٢ ٨٣٣هـ).   ) حممد  بن  حممد  اجلزري، 

القراء.  طبقات  يف  النهاية  غاية   . م١٣٥١هـ  
مكتبة ابن تيمية.  

يف   . م   ١٩٨٣  . رمضان   ، التواب  عبد  ــ 
واحلبشية  والرسيانية  العربية  الساميات  قواعد 
مكتبة  القاهرة:   واملقارنات.   النصوص  مع 

اخلانجي.  
ــ اجلبوري،  مي فاضل.  ٢٠٠٠ م .  القراءات 
القرآنية بني الدرس الصويت القديم واحلديث.  

بغداد:  دار الشؤون الثقافية العامة . ط ١.
قضايا    . م   ٢٠١٠ إبراهيم.   فيصل  صفا،   ــ 
التشكيل يف الدرس اللغوي يف اللسان العريب.

إربد- األردن:  عامل الكتب احلديث. ط ١، 
قنرب  بن  عثامن  بن  عمرو  برش  أبو  بالوالء،  ــ 

١٨٠هـ).   (ت  سيبويه  امللقب   ، احلارثي 
١٩٨٨ م . 

هارون.  حممد  السالم  عبد  تح:   : الكتاب 
القاهرة:  مكتبة اخلانجي.  ط ٣.  

طالب  أيب  بن  مكي  حممد  أبو  املالكي،  ــ 
القريواين ثم  القييس  ّوش بن حممد بن خمتار  محَ
األندليس القرطبي (ت ٤٣٧ هـ).  ١٩٧٤ م. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع.  بدمشق: 

مطبوعات جممع اللغة العربية ط ١.  
حممد  احلميد.   عبد  تعريب  الدواخيل،   ــ 
القصاص.  ١٩٥٠ م .  اللغة، فندريس.  مكتبة 

االنجلو املرصية.  مطبعة جلنة البيان العريب.  
 : العربية  اللغة    . م   ١٩٩٤   . متام  حسان،   ــ 
معناها ومبناها.  الدار البيضاء-  املغرب:  دار 

الثقافة.  
ذكره  ما   . م   ١٩٨٥ سعيد.   أبو  السريايف،   ــ 
صبيح  وتع  تح  اإلدغام:  من  الكوفيون 

التميمي. 
البيان العريب للطباعة   جدة-  السعودية:  دار 

والنرش والتوزيع.  ط ١.  
ـ ٢٠٠٤ هـ   ١٤٢٥ . ــ احلمد،  غانم قدوري 

ـ  عامن  العربية.  أصوات  علم  إىل  .املدخل  م 
األردن : 

دار عامر للنرش والتوزيع.  ط ١. 
مدخل    . م   ٢٠٠٠ عيل.   حممد  اخلويل،   ــ 
للنرش  الفالح  دار  األردن:   اللغة.   علم  إىل 

والتوزيع. 
ــ عبد التواب،  رمضان.  ١٩٩٧ م .  املدخل إىل 
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القاهرة:   اللغوي.  البحث  ومنهاج  اللغة  علم 
مكتبة اخلانجي .ط ٣.

يف  املزدوج   . م   ٢٠١١ كاظم.   جواد  عناد،  ــ 
التحوالت)،  املصاديق،  (املفهوم،  العربية 

دمشق: دار متوز. دار رند. ط ١.
ــ احلامش،  خليل إبراهيم.  ١٩٨٢ م .  معجم 
 – (إنكليزي  والصوتية  اللغوية  املصطلحات 
اللغة  تدريس  تطوير  معهد  منشورات  عريب)  

اإلنكليزية يف العراق بغداد. 
معجم     . م   ١٩٨٣ مؤلفني.   جمموعة  ــ 
 – (عريب  احلديث  اللغة  علم  مصطلحات 
إنكليزي / إنكليزي – عريب). بريوت:  مكتبة 

لبنان.  ط ١.  
يف  الصويت  املقطع  عطيوي.   صباح  عبود،   ــ 

العربية.  ٢٠١٤ م .  عامن:  دار الرضوان. 
 للنرش والتوزيع.  ط ١.  

 . م  الصبور.  ١٤٠٠ هـ ـ١٩٨٠  ــ شاهني،  عبد 
يف  جديدة  رؤية   : العربية  للبنية  الصويت  املنهج 
ـ لبنان: مؤسسة الرسالة .   الرصف العريب. بريوتـ 
ابن  اخلري  أبو  الدين  شمس  يوسف،  بن  ـــ 
 . (د  بن حممد (ت ٨٣٣ هـ).   اجلزري، حممد 
ت) . النرش يف القراءات العرش:  تح عيل حممد 
الضباع. املطبعة التجارية الكرب. تصوير دار 

الكتاب العلمية. (د . ط).
ب / البحوث واملقاالت 

ــ السيد، حممود حلمي حممود.  ٢٠١٨ م .  أثر 
الصوتية.  الظواهر  بعض  يف  املقطعي  التحليل 

جامعة سوهاج: 

 كلية اآلداب. جملة كلية اآلداب. ع ٤٦. ج ٢ . 
ــ حلييل، د. عبد العزيز.  ١٩٨٦ م .  البنية املقطعية 
العربية.  للغة  الدويل  اخلرطوم  معهد  العربية. 
املجلة العربية للدراسات اللغوية.املنظمة العربية 

للرتبية والثقافة والعلوم. مج ٤. ع .٢
ــ أبو سليم ، عصام.  ١٩٨٧ م . البنية املقطعية 
العربية  اللغة  جممع  جملة  العربية.   اللغة  يف 

األردين. ع ٣٣. السنة احلادية عرشة. 
البنية    . م   ٢٠٠٩ إسامعيل.   حممد  حممد،   ــ 
القرآنية.  القراءات  يف  الداليل  وأثرها  املقطعية 

جملة آداب الرافدين. ع ٥٤.  
ــ العبابنة،  د. جعفر نايف.  ٢٠٠٤ م .  التقاء 
الساكنني بني احلقيقة والوهم.  جملة جممع اللغة 

العربية األردين. مج ٢٨. ع ٦٦.  
ــ الزعبي،  آمنة صالح حممد.  ٢٠٠٧ م .  ضياع 
الكبري  النظام املقطعي يف اإلدغام  احلركات يف 
الكويت:   جامعة  العالء.  بن  عمرو  أيب  عند 
النرش  جملس  اإلنسانية.  للعلوم  العربية  املجلة 

العلمي. مج ٢٥ ع ٩٩.  
ــ طول احلركة يف اللغة العربية وعالقته بالبنية 
دمشق،  أمحد، جملة جامعة  املقطعية، حييى عيل 

٤)، ٢٠١٣ م .  – مج (٢٩)، ع (٣
ظاهرة    . م   ١٩٩٧ القادر.  عبد   ، اخلليل  ــ 
العربية  يف  الساكنني  التقاء  من  التخلص 
سلسلة  الريموك.   أبحاث  جملة  الفصحى. 

اآلداب واللغويات. مج ١٥.  ع١ .  
  . م  الفتاح.  ٢٠٠٩  ــ عبد احلكيم،  عزة عبد 
ظاهرة التقاء الساكنني يف اللغة العربية يف ضوء 
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علم اللغة احلديث.  جامعة القاهرة:  جملة كلية 
دار العلوم. كلية دار العلوم.  ع ٥٠.  

فونولوجيا    . م   ٢٠٠٥ عيل.   حييى  أمحد،   ــ 
يف  الظواهر  لبعض  جديدة  مقاربة  اجلزيئات 

صوتيات العربية.  
والعلوم  اآلداب  حوليات  الكويت:   جامعة 
االجتامعية.  جملس النرش العلمي. احلولية ٢٦

الرسالة ٢٣٢.  
ــ عبابنة،  د. جعفر نايف.  ١٩٨٦ م.  يف حقيقة 
اإلدغام.  جملة أبحاث الريموك سلسلة اآلداب 

واللغويات.  مج ٣.ع ٢. 

ــ املصطلح الصويت بني الرتمجة والتعريب، قراءة 
يف املشكالت والوظيفة، زينب عيل محود، نغم 
الرابط:   عىل  منشور  البحث  اهللا،  عبد  قحطان 
www.alarabiahconferences.org

املقطع    . م   ٢٠١٩ نجم.   حيدر  زيارة،  عبد  ــ 
املتامد يف العربية : دراسة يف الشكل واألداء.  جملة 

القادسية يف اآلداب والعلوم الرتبوية.  ع ٤.  
املقطعي  النظام   . م   ٢٠٠٠ حممد.    ، رباع  ــ 
ومهزة الوصل يف العربية. :  قسنطينة اجلزائر: 

جامعة منتوري .  ع ١٣ . 


