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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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األسدي
أ.م.د.حسن عبد الغني
ّ

ملخص البحث
َأ ْث ِ
ُ
االهتامم بالفصحى دون أن
اللغوي ،ومل حيل
الدرس
العربية
اللهجات
رت
ُ
َّ
ُ
َ

يفرغ علامؤنا اجلهدَ لرصد هلجات العرب وحماولة تفسري تنوعاهتا السيام املستوى
الرصيف يف العربية باملزيد من التعليقات واألوجه املحتملة ،وقد عملنا ههنا عىل

إبراز األثر الذي خ ّلفته تلك اللهجات عىل البنية الرصفية ،بسبب من اختياراهتا

تم رصدها يف حماور هي:
الصوتية
ّ
اخلاصة يف مواضع ّ
 -1تفريعات هلجة متيم.
 -2ختفيف اهلمزة.

 -3السلوك الصويت للهجات والوقف.
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ّ

... Abstract ...
The Arabic dialects influence the linguistic lesson. Not only
do the scientists pay heed to the native language, but they
exert themselves to trail the Arabic dialects and to endeavour
to elucidate their ramifications; in particular the morphological
structure in Arabic. In the present paper, we do drag the impact
of such dialects on the morphological structure into the ground,
as they revert into specific phonetic choices in certain positions
monitored in the following contexts :
1- Teem dialect ramification.
2- Hamza mitigating.
3- Phonetic behaviour for dialects and pausing

130

األسدي
أ.م.د.حسن عبد الغني
ّ

المقدمة
أدى تباين السلوك اللهجي جتاه احلركات إىل تفضيل بعضها داخل بنية املفردة

أو مع ما يتصل هبا كام يف الظواهر الصوتية التي حدثت بسبب التجاور يف بعض
ْ
مظاهر اإلبدال واإلدغام .ولقد أدى هذا التباين إىل تأثري خطري يف الدرس الرص ّ
يف

اللهجية مع اعتبارات اللغة الفصحى؛ وقد
يب الذي تتداخل فيه االعتبارات
العر ّ
ّ

شهد الدرس تفريعات عدة يف خمتلف موضوعاته بسبب من هذا التداخل اللهجي،
وال ريب يف ّ
أن كثرة أوزان الصنف الواحد تعود إىل ذلك ،وقد رصد علامء العربية

ّ
لريض الدين األسرتاباذي وقفاته االستطرادية
كثري ًا من اخلصوصيات اللهجية وكان

يف أثناء رشحه لشافية ابن احلاجب ومنها ما يصلح أن يكون فقرة خاصة؛ ومنها ما

العربية العا ّمة.
يمكن تسميته بتفريعات هلجة متيم ،عىل صيغ
ّ
تفريعات لهجة تميم:

تبدو متيم  -عىل ما قدّ م الريض يف رشحه – يف األوزان الرصفية أكثر تطرف ًا من

قبائل العرب يف نظامها الرصيف ،ولكن احلقيقة ّ
أن هذه القبيلة ربام تكون حمافظة عىل

تتم بإسقاط حركة
األصول التارخيية للبنية اللغو ّية ،من قبيل ظاهرة التخفيف التي ّ
أو ضم ًة؛ وورد سقوط الفتحة
عني الكلمة وعىل األغلب تكون هذه احلركة كرس ًة ْ

قلي ً
ال ،ويبدو ّ
أن سقوط هذه احلركة يعتمد عىل مبدأ التحقيق النطقي ،ويرى رابني

()1
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ّ

ّ
أن سقوط هاتني احلركتني يعود ألسباب نبرْ ّية نتيجة ضعف النرب عليهام ،وذلك ممّا
متيزت به متيم من احلجاز ،وقد توصل د.إبراهيم أنيس( )2يف بحث له عن صيغة
ّ
االسم الثالثي املجرد ،وباعتامد نظرة تارخيية مقارنة إىلّ :
أن األصل هو السكون،

ّ
العربية.
وأن املتحركة هي صيغ حديثة ،وهي نتيجة خمالفة( )3لتصورات علامء اللغة
ّ

ّ
الريض (والكالم خاص بوزن الثالثي)« :ومجيع هذه التفريعات يف كالم
وقال

ّ
الريض يف
يفرعون»( .)4ويمتلك
بني متيم ،وأما أهل احلجاز فال يغريون البناء وال ِّ
تصور ًا واضح ًا عام ُعرف يف الدرس احلديث بالتحول الداخيل للصيغ
هذا اجلانب ّ
الذي يربز عند املسترشق الشهري هنري فليش(يف كتابه العربية الفصحى) عرب

إمكانية ر ِّد بعض األوزان إىل بعض ،وبإمكانية وجود أصل يتولد عنه؛ فقد قال

أو
الريض« :يعني بر ِّد بعضه إىل بعض أنّه قد يقال يف بعض الكلم التي هلا وزنان ْ
إن َ
أكثر من األوزان املذكورة ُ
قبلَّ :
أوزاهنا البعض اآلخر ،كام يقال يف
أصل بعض ْ
َف ْخذ-بسكون اخلاء -إنه فرع َف ِخذ بكرسها»( .)5وآتى عىل فكرته يف التفريع بيشء
من التلخيص والبساطة ،إذ إهنا مل ختلص من تداخل شديد لكثرة استطراداته بذكر
ال َ
قي العني)(ِ )7ف ْع ً
أن َف ِع ً
الريض َّ
ّ
ال
أوزان أخرى لألفعال واألسامء( .)6يذكر
ْ
(احل ْل ّ

كان َ
كش ِهد أو اس ًام ك َف ِخذ يرد فيه ثالثة تفريعات اطراد ًا ال ينكرس ،واثنان من هذه
التفريعات يشرتك فيهام ما ليس عينه حلقي ًا ،وهي:

ِ 1 .1ف ِعل (إتباع فائه لعينه) وخيتص به َ
قي ،وقد جييء منه من ِف َعل بكرس
احل ْل ّ
قي ،إتباع ًا لكرس َ
فتح ما بعد َ
قي ،كام قيل يف ِخ َبق عىل وزن ِه َجف
احل ْل ّ
احل ْل ّ
للطويلِ :خبِق؛ وأما ُ
حق حروف احللق إ ّما
أهل احلجاز ،فنظروا إىل أنّه ُّ
أو فتح ما قبلها.
فتحهاْ ،
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َ 2 .2ف ْعل(بفتح الفاء وسكون العني) :نحو َش ْهد يف الفعل ،و َف ْخذ يف االسم
قي وغريه ،ويف غري َ
وهو أول اللغتني اللتني يشرتك فيهام َ
قي جاء
احل ْل ّ
احل ْل ّ
الريض« :وإنّام َّ
َع ْلم يف الفعلَ ،
ّ
سكنوا العنيَ كراه َة
وك ْبد يف االسم .قال

ِ
ِّ
األخف أي الفتح إىل األثقل منه أي الكرس يف البناء املبني
االنتقال من
عىل ِ
املجردَّ ،
السكون ُّ
َ
فسكنوه َّ
أخف من الفتح،
ألن
اخل َّفة ،أي بناء الثالثي َّ
ُ
الرجلَ :ك ْرم ،وىف َع ُضدَ :ع ْضد ،باإلسكان ،وقوهلم
وملثل هذا قالوا يف َك ُرم
ليس مثل َع ْلم يف َع ِلم»(.)8

ِ 3 .3ف ْعل(بكرس الفاء وسكون العني) ثاين اللغتني اللتني يشرتك َ
قي هبام
احل ْل ّ
وك ْبد ِ
قي ِ
مع غريه ،نحو ِش ْهد ِ
وف ْخذ يف َ
وك ْتف يف غريه ،ومل يسمع يف
احل ْل ّ
غري َ
قي يف الفعل ،وحكى ُق ْط ُرب يف املبني للمفعول نحو :ضرِ ْ ب زيدٌ ،
احل ْل ّ
أن َ
الريض عىل َّ
ُّ
قي منه يمكن
ونبه
كام قيلِ :ق ْيل وبِ ْيع و ِر َّد ،وهو شاذَّ ،
احل ْل َّ

ْ
أو جيوز
أن يكون فرع ِف ِعل املكسور الفاء والعني كام تقول يف إِبِل :إِ ْبلْ ،

حدوث قلب مكاين بني احلركة واحلرف :أي نقل حركة العني إىل الفاء
ِّ
األخف إىل األثقل(أيَ :ف ِعل ِف ْعل) .وكره حذف أقوى
كراهة االنتقال من
احلركتني ،أي الكرسة ،والذي من غري َ
قي ال يكون إ ّ
ال عىل الوجه
احل ْل ّ
ُّ
ري
الثاين ،ألنّه ال جيوز فيه ِف ِعل باإلتباع.
والريض يتجاوز هبذا التخفيف غ َ
ّ
الريض يف
الثالثي ،ويف ما يتجاوز به إىل مستوى السلسلة الصوتية .ويذكر
الساكن الع ِ
( ُف ُعل و ُف ْعل) أنّه لقائل ْ
فرع ملضمومها،
أن يقول :بل
ني يف مثله ٌ
ُ

كام هو كذلك يف ُع ْنق اتفاق ًا.
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ما يشري بوضوح إىل ّ
ّ
الريض يعتمد مبدأ امليل إىل اخلفة يف هذا املسلك اللهجي
أن

وللقول بفرعية املخ َّفف ،وأصالة التحريك .خاصة ّ
ّ
الريض ير ّد به عىل من ذهب
أن
بالضم.
أشهر منهام
فعسرْ و ُيسرْ بالسكون
إىل االعتامد يف فرعيتها عىل قلة االستعاملُ ،
ُ
ّ
فرع السكون.
فيكون
الضم َ
ُّ
«فاجلواب ّ
ّ
أكثر من الثقل احلاصل يف سائر
الريض:
قال
ُ
أن ثِ َقل الضمتني ُ
األصول املذكورة ،فال يمتنع ْ
أن حيمل تضاعف الثقل يف بعض الكلامت عىل ق ّلة

ُ
استعامهلا مع كوهنا أص ً
االستثقال يف األصل
ال»( ،)9ويعزز ذلك بقوله« :وإذا كان
يؤدي إىل ترك استعامله أص ً
ال كام يف نحو يقول ويبيع وغري ذلك ممّا ال يحُ ىَْص فام
الريض وقفته هذه ّ
ّ
بأن ( َف ْعل) إذا كان
املنكر من أدائه إىل قلة استعامله»( .)10وخيتم
ُ
الش ْعر َّ
حتريك ُه بالفتح نحو َّ
والبحر ،ومثلهام لغتان
والش َعر وال َب ْحر
َح ْلقي ًا ساكن ًا جاز
َّ

عند البرصيني يف بعض الكلامت ،وليست إحدامها فرع ًا عن األخرى؛ أما الكوفيون

ني فرع ًا لساكنها ،ورأوا هذا قياس ًا يف ِّ
املفتوح الع ِ
كل َف ْعل شأنه ما ذكرنا
فجعلوا
َ
ملناسبة حرف َ
ّ
الريض فيام كان من التقارب
احل ْلق للفتح ،وتربز هذه املناسبة عند
ِ
بعض األلف َ
املخرجي بني الفتحة ،وحرف َ
الفتحة َ
قي) «فيكون
احل ْلق لكون
(احل ْل ّ

()11
خمرج األلف من َ
مبني عىل َّ
احل ْلق،
أن
قبلها ٌ
َ
جزء من حرف من َح ِّيزها»  .وهذا ٌّ

ُ
الفتحة التي هي ُ
ريه من علامء العربية
فتكون
ينص ُ
بعض األلف كام ُّ
جني وغ ُ
ابن ّ

مناسب ًة مع حروف احللق الشرتاكها معها يف ح ِّيز النطق.

الريض ّ
ّ
أن احلذف ال يتم خلفة الفتحة ،وما جاء فيه
وفيام توالت فيه فتحتان رأى

ذلك فشا ّذ رضورة نحو قوله:

��و َس ْل َ
ف َص ْف ُق ُه
و َم��ا ُك ُّ��ل ُم ْبتَا ٍع َو َل ْ
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بِ َ
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بل محله عىل كثرة االستعامل وقاسه عىل ما حيدث لالم األمر يف املضارع عندما

يسبق بالفاء أو الواو فقال« :فشاذ رضورة قد شبه بفعل املفتوح الفاء املكسور العني
نحو قوهلم وليرضب و فلترضب  -أعنى واو العطف وفاءه مع الم األمر وحرف

املضارعة  -وذلك لكثرة االستعامل ،فالواو والفاء كفاء الكلمة لكوهنام عىل حرف
فهام كاجلزء مما بعدمها ،والم األمر كعني الكلمة ،وحرف املضارعة ِ
كالمهاَّ ،
فسكن

الم األمر ،و ُقرئ به يف الكتاب العزيز ،وشبه به نحو «ثم ليفعل» ،وهو أقل»(.)13
َ
تخفيف الهمزة:

أبرز املظاهر اللهجية التخلص من نطق اهلمزة عند احلجازيني ،والسيام

قريش ،وقد ّ
«اعلم ّ
ّ
أن اهلمزة ملا كانت
الريض سبب هذا السلوك بقوله:
خلص
ْ
أدخل احلروف يف احللق وهلا نربة كرهية جتري جمرى التهوع؛ ثقلت بذلك
عىل لسان املت َّل ِفظ هبا ،فخ َّففها قوم ،وهم أكثر أهل احلجاز ،والسيام قريش،
ُر ِو َي عن أمري املؤمنني عيل [ريض اهلل تعاىل عنه] :نزل القرآن بلسان قريش،
وليسوا بأصحاب نرب ،ولوال أن جربائيل  نزل باهلمزة عىل النبي  ما

مهزنا ،وحققها غريهم ،والتحقيق هو األصل كسائر احلروف ،والتخفيف
استحسان»(.)14

الريض يف أصالة التحقيق مقبول من الناحية التارخيية ،إذ ثبت ّ
ّ
أن
وما يقوله

السامية إىل التخلص منه أيض ًا ،ويبدو
اهلمز أصل يف السامية ،وقد مالت اللهجات
ّ

ّ
احلنجري( .)15الذي تب َّن ْته الفصحى،
أن احلجازية تبعتها يف هذا الصوت االحتبايس
ّ
َ
إبراز ُه ما أ ّدى إىل بروز
العرب
فج ِعل ألجل هذا نمط ًا صوابي ًا يروم الناطقون
ُ
ُ
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بالتفصح أو مراعاة املستوى الصوايب.
تغيريات تدخل يف ضمن ما ُيعرف
ُّ
(الفينولوجي) يف العربية جيده يف أغلب
الوظيفي
واملتأمل يف هذا الصوت وأثره
ّ
ّ

مميز ًا للمعاين ،فنحن ال نجد فرق ًا يف
مواقعه وهي سوى (مهزة القطع) ال يمثّل فوني ًام ّ
املعنى بني كلمتي :قائل وقايل ،ومحراء ومحرى ،وأما ما كان من نحو سال من سأل

وسال لسيل املاء ،فيبدو ّ
أن سياق الكالم هو املسؤول عن املعنى املراد ال اهلمز.

ٌ
أن اهلمز– كام يبدو– ما هو إ ّ
سلوك َنبرْ ٌّي يف الكلمة العربية؛ ّ
فاحلقيقة ّ
وإن
ال
توتري،
ّ
ري إىل حقيقة هذا الصوت ،فهو َنبرْ ٌ
التسمية القديمة للهمز(أي ال َّنبرْ )( )16لتش ُ
ُم ِّثل يف العربية بحرف اهلمزة؛ ويقابله النرب الطويل وهو صوت املدّ الذي خت ّفف إليه

أن أفسرِّ تبادله مع أصوات املدّ ّ
اهلمزة .وعىل هذا يمكنني ْ
بأن احلجاز ّية متيل إىل النرب
الطو ّيل أمام غريها التي مالت إىل النرب التوتري الذي يمثله نطق اهلمزة( .)17ويف كلتا

اخلاص بالبنية اللغو ّية (املفردة)،
احلالتني فالعربية تتمتع بثبات عام يف نظامها ال َّنبرْ ي
ّ

وتعرف هذه العملية بني الفونيامت يف الدرس احلديث بالفونيم الرئيس والتحييد
()18
تباينية وليست
 Archiphonoeme and Neutralization؛ وهلذا فوظيفة اهلمزة ّ

اللغوي
ويعرف (أندريه مارتينيه) الوظيف َة التبايني َة فيقول« :بأنهّ ا الصوت
متييز ّية،
ّ
ِّ
يساعد يف ْ
يسهل عىل السامع عملية حتليل الكالم إىل وحدات متعاقبة»( ،)19وهذه
أن ِّ

ُ
الوظيفة غالب ًا ما تكون منوط ًة بالنرب يف أكثر اللغات املعروفة( ،)20وذلك ينسجم مع

كون اهلمز أحدَ أنواع النرب(كام قدمت) وقد «كانت العرب تنرب بأشكال خمتلفة منها
اهلمز واملدّ »(.)21

وكانت النتيجة يف عمليات االستبدال ههنا بروز بنى خمففة إىل جانب البنى

املهموزة ،وممّا يمكن ْ
اخلاصة باهلمزة ما ذكره
التباينية
أن يكون تأكيد ًا للوظيفة
ّ
ّ
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ُّ
الريض خت ّلص ًا من التقاء الساكنني وأوهلام لني (وعند الدرس احلديث هو املقطع

﴿ولاَ
الرابع ص م ص) عىل نحو ما حيكى عن أيب أيوب السجستا ّ
ين يف الشواذَ :
ودأ َّبة َ
الض َأ ِّلنيَ ﴾ (الفاحتةَ )7
ْس َولاَ
َّ
وشأ َّبة ،وما قرأ به عمرو بن عبيدَ :
﴿ع ْن َذ ْنبِ ِه إِن ٌ

َج َأ ٌّن﴾ (الرمحن  )39باهلمز والتحريك ،وقد قرئ أيض ًاُ ﴿ :ي َض ِ
اهئ َ
ُون﴾ (التوبة)30
ؤق َوالأْ َ ْعن ِ
الس ِ
أورده( )22عن العجاج يف قوله:
َاق﴾ (ص .)33ومنه ما ْ
و﴿ بِ ُّ
اس َل ِمي
اس َل ِمي ُث َّم ْ
َيا َد َار َس ْل َمى َيا ْ

���ع ْ
ِ
���ة َه َ
ف��خ��ن��د ٌف َه���ا َم ُ
���ألمَ ِ
����ذا ا ْل َ

وأيض ًا ما حكاه اللحياين يف بأز( )23وأنشد أبو عيل(:)24
لحَ َ ُّب ا ُمل ْؤ ِقدَ ْي ِن إليَ َّ ُم ْؤ َسى
ويف اعتقاد الريض ّ
أن هذا «ليس ذلك فرار ًا من التقاء الساكنني ،ولكن لتقارب

خمرجي األلف واهلمزة»( .)25ويمكن ْ
أن أفسرِّ َ هذا يف ضوء املبالغة أو اإلرساف يف

يب ،وقد أبرزت
املدنية عىل ما يقول فندريس( ،)26أو
ّ
التفصح مراعاة للمستوى الصوا ّ
قراء أهل الكوفة ،وابن عامر
نامذج القراءات مبالغة يف ذلك ،فقد ذكر الريض عن َّ

حتقيق اهلمزتني واملعروف أنّه «ليس من كالم العرب ْ
أن تلتقي مهزتان فتحققا»
وكذلك نقل الريض« :إن أهل التحقيق -يعنى غري أهل احلجاز -خيففون إحدامها
ويستثقلون التحقيق فيهام ،كام يستثقل أهل احلجاز حتقيق الواحدة»( .)27ومما نقله

أوىل املتفقتني
الريض يف السلوك جتاه اهلمز ما كان من قراءة أيب عمرو الذي حيذف ْ
و﴿جا َء َأشرْ َ ُ
اط َها﴾ (حممد )18
(يف احلركة) نحوَ ﴿:أ ْولِ َي ُاء ُأو َلئِ َك﴾ (األحقاف،)32
َ
السماَ ِء إِ ْن﴾ (الشعراء )187؛ ونقل عن ورش وقنبل يف ثانية املتفقتني
و﴿ ِم َن َّ

َ
انضمت ويا ًء إن
حرف َمدٍّ رصحي ًا :أي ألف ًا إن انفتحت األوىل ،وواو ًا إن
َق ْل ُبها
َّ
انكرست(.)28
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ّ

وجاءت قراءة الكسائي بتخفيف ما أوله مهزة االستفهام من (رأى) املتصل به

التاء والنون أرأيت ! أريت(.)29

ومنه أيض ًا ،قال الريض« :وقد تسهل اهلمزة من الالء بني اهلمزة والياء ،لكوهنا
الالي
﴿واللاَّ ِء َيئِ ْس َن﴾ (الطالق ،)4وقد يقال:
ْ
مكسورة ،عىل ما هو قراءة ورشَ :

بياء ساكنة بعد األلف من غري مهزة ،كقراءة أيب عمرو ،والبزي»( )30قرأ األخفش:
﴿واللاَّ ئِي َيئِ ْس َن ِم َن المْ َ ِح ِ
يض ِم ْن نِ َسائِ ُك ْم﴾(الطالق.)31()4
َ
ومما ُأ ِ
دخل يف باب املبالغة يف التحقيق وكان له أثر يف إحداث تغيري يف نسج

الريض« :تكون العني يف متيم بد ً
ّ
ال من
البنى ما اشتهر عند متيم من (العنعنة) ،قال
اهلمزة يف ْ
أن وهي عنعنة متيم ،قال:

��ن َت َر َّس ْم َت ِمن َخ ْ��ر َق��ا َء َم ْن ِز َل ًة
َأ َع ْ

الصبا َب ِة ِمن َعين َْيك َم ْس ُجوم»
َم ُاء َّ

()32

أن ابن دريد قد أدرك هذه املبالغة من متيم ،عندما قالّ :
ويبدو ّ
»ألن بني متيم
باعنا ،يريدون ِخباؤُ نا»( .)33وذكر
حيققون اهلمزة فيجعلوهنا عين ًا فيقولون :هذا ِخ ُ

ليتامن ّ
ويقوم
أن هذه الظاهرة عريقة يف الساميات ،وقد ُس ِمع من أهل احلبشة.
ّ
املخرجية ،فيقول« :ومن قال :إنه بدل منه ،فلقرب
الريض هذه الظاهرة عرب العالقة
ّ
خمرجيهام ،ولذا أبدل منه العني ،نحو قولهَ :أ َع ْن َت َر َّس ْم َت»( .)34وهي نظرة ال تعدو
ْ
ْ
أن تكون موطن ًا من املواطن التي تتجلىّ فيها ظاهرة اإلبدال التي يسعى الريض فيها
دائ ًام إلبراز العالقة بني الصوتني.
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السلوك الصوتي للهجات والوقف:
الريض ّ
ّ
أن هذه احلالة (أي حالة الوقف) ذات تأثريات سلبية يف الصوت
يقرر

لتسببِها اخللل بالداللة النحوية وعمل املميزات النحوية (احلركات
األخري وحركته ُّ

ُ
مشارفة هذه
موضع االسرتاحة وتؤدي
والتنوين) وذلك ألن الوقف يكون
َ
االسرتاحة إىل إضعاف واضح يف إخراج الصوت األخري يف السلسلة الصوتية ،وقد

ُّ
الريض حال َة الوقف إحدى مواضع التغيريات الصوتية ،ألجل ذلك ،ورأى
عدَّ
أيض ًا َّ
أن األواخر هي املحل الذي يظهر فيه التخفيف(.)35

ُّ
الصوتية
الريض واملحدثون عند مالحظتهم ملظاهر التطورات
وقد توافق
ّ

بمختلف أبعادها ،من ذلك ما رآه نولدكه( ،)36من ّ
لت
عج ْ
أن ظاهرة الوقف قد َّ

بالتغيري الصويت الذي سمح بضياع ظاهرة اإلعرابّ ،
ألن هذه النهايات اإلعرابية
تسقط بحسب االستعامل اللغوي حينام تكون واقعة يف آخر الكلمة ،ويوافقه عىل
ذلك أيض ًا فندريس( ،)37إذ يرى ّ
يت
أن هذه الظاهرة مظهر من مظاهر البىل الصو ّ
الذي يعمل عىل اختزال طول الكلمة وهدم اإلعراب.

وإذا كان االستحباب املقطعي عند العرب قد سعى إىل جعل اإلسكان مظهر ًا

مظاهر أخرى يتجىل
بارز ًا من مظاهر الوقف ،فإ َّنه قد برزت إىل جنب هذا املظهر
ُ

فيها بوضوح ُ
امليل نحو احلفاظ عىل احلركة اإلعرابية حرص ًا عىل بيان املعنى الوظيفي
ُ
ُ
ْ
امم
الر ْو ُم
فالوقف من املواقع
والتضعيف( ،)38وبذا
واإلش ُ
للكلمة ،وتلك املظاهر هي َّ
ومظاهر الوقف هي:
التي تربز فيها التغيريات الصوتية،
ُ

املنون جمرى املرفوع
أ) ْ
اإلسكانُ  :لغة ربيعة؛ إذ جييزون إجراء املنصوب َّ
واملجرور قال الشاعرَ :و ُ
آخ ُذ من ُك ِّل َح ٍّي ُع ُص ْم(.)39
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ب) اهلمز :قال الريض« :يعني قلب ألف املقصور وقلب غريها من األلفات،

أو لإلحلاق ِ
أو لغريمها نحو :يرضبهُ اَّ ،
فإن بعض
سواء كانت للتأنيث ُ
كم ْعزَ ى ْ
كح ْبىل ْ
العرب يقلبها مهزة»()40؛ ويع ِّلله بقوله« :وذلك ّ
ألن خمرج األلف ُم َّت ِس ٌع ،وفيه املدُّ

كضم غريه
تضمه بشفة وال لسان وال َح ْلق
وقفت عليه
البالغ ،فإذا
َ
َ
ِّ
خليت سبي َل ُه ومل َّ
آخره يف موضع اهلمزة .وإذا َّ
تفط ْن َت
الصوت إذا وجد ُم َّتسع ًا ح َّتى
فيهوي
ُ
َ
ينقطع ُ

وجدت ذلك كذلك»(.)41
َ

التحول بام يراه من عالقة بني األلف واهلمزة؛
الرضيِ ُّ حيكم بقبول هذا
ّ
وإذا كان َّ
فإِ ّن الدرس احلديث ي َّتخذ لنفسه طريق ًا آخر ،إذ هو ال حيكم بمثل هذه العالقة فـ

األول ،ذو توتر
(هنري فليش)( )42يفسرّ ه من خالل وجود نوعني من
املصوتاتّ :
ّ
رخو ،واآلخر ،ذو توتر شديد ،وهو املوجود يف العربية واليابانية مع شدّ ة ذلك
وتية
يف العربية عماّ هو يف
اليابانية ،إذ حيدث عند النطق به أن تنغلق األحبال ْ
الص َّ
ّ

أو ً
ُ
انغلقت ،وتأيت هناية
النطق
ال ،ثم ُتفتح بالقدر الالزم إلحداث ذبذبة ،فإذا انتهى
ْ
ّ
العربية َّ
ٍ
أن االنفتاح
قطع ضعيفني ،فالذي حيدث يف
الصوت يف صورة
احتباس ،أو ٍ
ّ
الص ْو َّتية يصدر مهزة ابتداء بفعل شدَّ ة التوتر ثم تستعيد األحبال
املفاجئ لألحبال َّ

وضعها بأن تغلق احلنجرة.

ياء :قال الريض« :اعلم أن فزارة وناس ًا من قيس يقلبون َّ
كل
ج) قلب األلف ً

كمث َّنى كذا قال النحاة وخص
ألف يف اآلخر يا ًء سواء كان للتأنيث ُ
أو ال ُ
كحبىل ْ

املصنف ذلك بألف ُحبىل وليس بوجه»( .)43قال الريض«:وإنّام قلبوها يا ًء ّ
ألن
األلف خفية ...فيبدلوهنا إذن يف الوقف حرف ًا من جنسها أظهر منها وهي الياء»(.)44
يتم عند ابتداء النطق باأللف رفع مقدمة اللسان إىل
والذي جرى يف احلقيقة أ َّنه ُّ
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َّ
فكأن صوت األلف قد ُجزِّ ئ إىل جزأين (الفتحة
(ي)
موضع إصدار شبه الصائت ْ
وو ْص ً
ْ +ي) وط ِّيئ ّ
ال(.)45
تفضلها َو ْقف ًا َ

د) قلب األلف واو ًا :فبعض طيئ يقلبون ألف أفعى واو ًا عىل حني أن بقيتهم

يقلبها يا ًء ّ
ّ
الريض« :والقصد البيان والياء أكثر من
ألن الواو أبني من الياء كام يعلل

الواو يف لغة طيئ يف مثله والذين يقلبوهنا واو ًا يدعون الواو يف الوصل بحاهلا يف

الوقف»(.)46

أو يا ًء لتشابه
ويعلل الريض احلالتني السابقتني فيقول« :وإنّام ُقلبت واو ًا ْ

الثالثة يف املدّ وسعة املخرج»( .)47والذي أرى ّ
أن الذي حيدث هنا مثل ما حدث

مع الياء غري ّ
أن الذي يرتفع يف هذه احلالة هو مؤخرة اللسان إىل نقطة إصدار الواو
(و).
االحتكاكية ْ

 )#إشباع احلركة اإلعرابية :وهو عمل أزد الرساة ،فيام زعم عنهم أبو اخلطاب؛

الريض« :زعم أبو اخلطاب ّ
ّ
أن أزد الرساة يقولون :هذا زيدو ،ومررت بزيدي
إذ قال
كام يقال :رأيت زيدا حرص ًا عىل بيان اإلعراب»( .)48وعند الريض ّ
أن هذا الوقف
أو ألف ًا؛ األمر الذي أدى إىل بروز
أو يا ًء ْ
يتم عن طريق القلب ،أي قلب التنوين واو ًاْ ،

بنية جديدة هلذه األلفاظ.

و) الرت ُّنم :وهو الوقف اخلاص بتميم عىل قوايف الشعر؛ إذ تأيت بصوت النون

وع ِرف اصطالح ًا ب (تنوين الرتنّم) ،قال
عند القوايف املطلقة فتعمل عىل غلقها ُ

ّ
الريض« :وهو يف احلقيقة لرتك الرتنم ،ألنّه إنّام ُيؤ َتى به إشعار ًا برتك الرتنم عند

بني متيم يف روي مطلق ،وذلك ّ
أن األلف والواو والياء يف القوايف تصلح للرتنُّم بام
فيها من املدِّ  ،فيبدل منها التنوين ملناسبته إياها ،إذا قصد اإلشعار برتك الرتنم خللو
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َ
واملعرف بالالم ،قال:
الفعل أيض ًا
التنوين من املد ،وهذا التنوين يلحق
َّ
�����اذ َل َو ِ
���وم َع ِ
��ن
ِأق��ِّل�يِّ ا ْل��� َل َ
ال��ع��تَ��ا َب ْ

و ُقوليِ إِ ْن َأ َص ْب ُت َل َقدْ َأ َصا َب ْن»

()49

د.اجلندي« :ويظهر– واهلل أعلم– ّ
أن هلجة متيم كانت النغمة
يقول يف ذلك
ّ

املوسيقية عندها هابطة ،وكانت القافية متيل إذ ذاك إىل الغناء يف أصواهتا وحركاهتا،
ّ
وذلك يالئم الطابع العام للهجتها ،حيث كانت متيل إىل الرسعة يف نطقها ،وتتلمس

أيرس السبل إىل ذلك ،وهلذا تركت الرتنم واإلنشاد»(.)50

أن بعض آراء النحاة ههنا تشري إىل ّ
ويبدو ّ
أن التسمية االصطالحية كانت تعني

الرتنم ال تركه فمث ً
ال ،قال ابن يعيش فيه» :يستعمل يف الشعر والقوايف للتطريب

ُّ
يستلذون الغ َّنة يف كالمهم»(.)51
معاقب ًا بام فيه من الغنة حلروف املدّ واللني ،وقد كانوا

عىل ّ
ّ
الريض ألهنم لو كانوا كام يقول ابن
أن الرأي األصوب هنا يف اعتقادي ما قاله
أصوات املدِّ
صوت الغنة ال أن يسقطوا بعضها ويؤتوا بالنون
يعيش ،ألرشبوا
َ
َ
كاملة ،ألن هذا اإلرشاب يوفر هلم الرتجيع واالمتداد يف الصوت.

َ
ّ
مكان الياء يف
اجليم
ناس من متيم
ز) إبدال الياء جي ًام :قال
الريض« :ويبدل ٌ
َ

أو خفيفة خلفاء الياء كام ذكرنا ،وقرب اجليم منها يف
الوقف شديدة كانت ُ
الياء ْ
متيمي وع ٍّ
يل] وقوله:
وعلج [يف
متيمج
أظهر من الياء فيقول:
املخرج مع كونه
ٌّ
ٌّ
َ
ٍّ
����و ٌ
ع��ل��ج
ي����ف وأب�����و
ِّ
َخ������اليِ ُع َ
َ
ْ����ج
َو
ب�����ال�����غ�����دَ ِاة ِف���� َل����قَ ال��ُب�رُ ِن ِّ

��ع ِ
���ط ِ
���ع ِ
ا ُمل ْ
��ج
���م ب��ا ْل َ
��ش ِّ
�م�ان ال��� َّل ْ
���ح َ
وب��ال��ص ِ
��ج
ب����ال����و ِّد
���ع
ِّ
��ي��ص ِّ
ُي��� ْق��� َل ُ
َ

من باب إجراء الوصل جمرى الوقف عند النحاة ...وأنشد أبو زيد يف الياء

اخلفيفة:
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رب ْ
��ت َح َّجت َْج
كنت َق��بِ�� ْل َ
إن َ
ي��ا ِّ

ال َش ِ
َف�ل�ا َي�����زَ َ
َ
��ج
���ج
���اح ٌ
ي��أت��ي��ك بِ ْ

ات ُينَزِّ ى َو ْف َرتِ ْج»
َأ ْق َم ُر نهَ َّ ٌ

()52

ِّ
وتؤكد سلوك نصف املدّ سلوك
التطور،
والعالقة املخرجية بينهام تسمح هبذا
ّ

الصوامت(.)53

ّ
الريض أنّه جرى
ح) اإلبقاء عىل تاء التأنيث :وذلك يف نحو رمحة ،وروى

معاملة التاء الالحقة لألسامء كام تعامل تاء التأنيث الساكنة الالحقة ألفعال «وزعم

أبو اخلطاب ّ
االسمية أيض ًا بالتاء قال:
أن ناس ًا من العرب يقفون عىل
ّ
ُ
��س ِ
َ
���ج���اك بِ َ
��ت
اهلل َن
��م ْ
��ل َ
��ي ُم ْ
��ك�� َّف ْ
وس ال َق ْو ِم ِعندَ َ
الغ ْل َص َم ْت
َص َ
ار ْت ُن ُف ُ

��د َم��ا و َب ْ��ع ِ
��ن َب ْ��ع ِ
��ت
��د َم��ا َو َب ْ��ع��د َم ْ
ِم ْ
()54
وك��ا َد ْت ُ
َ
احل َّر ُة ْ
��ت»
أن ُتدْ َعى َأ َم ْ

السكت :تقف متيم عىل هذي باهلاء أي ِ
هذه ،وعند قيس واحلجاز وقف ًا
ط) هاء ّ

ووص ً
الريضَّ :
ّ
«إن بعضهم يقلب تاء اجلمع أيض ًا يف الوقف ها ًء لكوهنا
ال ،ويقول

مفيدة معنى التأنيث كإفادهتا معنى اجلمع ،فيشبه بتاء املفرد ،حكى قطرب :كيف

ّ
الريض قول حاتم:
البنون والبناه»( .)55وجاء أيض ًا الوقف باهلاء عىل (أنا) ،إذ نقل
هكذا َف ْز ِدي َأ َن ْه ،وكذا يف ( َم ْه)( )56فكأنه حذف األلف وأحلق هاء السكت(.)57
ي) الوقف عىل مهموز اآلخر :لقد أشار الريض إىل ّ
أن نقل احلركة ههنا هو

املظهر البارزْ ،
وإن َّأدى إىل الوزنني املرفوضني (أي الثالثي عندما تكون عينه

مضمومة مسبوقة بكرس ،أو تكون العني مكسورة مسبوقة بضم) وهنا يذكر ّ
أن من
بني متيم من يتفادى من الوزنني بأن يتبع العني الفاء فيقول« :هذا ال ُب ُط ْؤ ،ورأيت
الر ِد ْئ»( .)58واختار
بالر ِد ْئ ورأيت ِّ
الر ِد ْئ ومررت ِّ
ال ُب ُط ْؤ ،ومررت بال ُب ُط ْؤ ،وهذا ِّ
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آخرون قلب اهلمزة إىل حرف علة جمانس للحركة فكأنهّ م هبا أكثر حرص ًا عىل بيان
بالو ْث ْي،
والر ْد ْو ومررت َ
اإلعراب ،حيث قال الريض« :فيقول :هذا َ
الو ْث ْو ،وال ُب ْط ْو ِّ

والر ْد ْى.)59(»...
وال ُب ْط ْي ِّ

الو َثا والب َطا والر َدا؛ َ
أل َّنه ال يمكن تسكني ما
أما النصب فال يقول إال رأيت َ
َ
ِّ

قبل األلف ،ومنه أيض ًا ،قال الريض« :وبعض العرب  -أعني من أهل التحقيق-
ُيد ِّبرون املفتوح ما قبلها بحركة نفسها حرص ًا عىل البيان لعدِّ هم الفتح َة كالعدم؛ فال

الكلاَ  ،ومررت َ
الك َل ْو ،ورأيت َ
تقوم بالبيان حق القيام فيقولون :هذا َ
بالكليَ ْ »(.)60
ومل يفعلوا ذلك مع الضمة والكرسة.

ونفهم ممّا سبق أن هناك سلوك ًا عند جمموعة من اللهجات املحققة للتخ ُّلص

من اهلمز .أ ّما الوقف« :فأما أهل التخفيف فإنهّ م خيففوهنا كام هو حق التخفيف فإن

كان ما قبلها ساكن ًا نقلوا حركتها إىل ما قبلها وحذفوها ثم حذفوا احلركة للوقف
نحو َ
والر ْد وال َب ْط فيجيء فيه اإلسكان والروم واإلشامم والتضعيف ،ويف
اخل ْب ِّ
املنصوب املنون يقلب التنوين ألف ًا ال غري؛ نحو رأيت ُب َطا و ِر َدا ِ
وخ َباْ ،
وإن كان ما
قبلها متحرك ًا دبرت بحركة ما قبلها فاخلطا ألف يف األحوال الثالثة ،وأكمؤ واو

وأهنئ ياء ،فال يكون فيها إ ّ
ال اإلسكان دون الروم واإلشامم»(.)61

ّ
الريض« :وأما سني الكسكسة ،وهي يف لغة بكر
ك) سني الكسكسة :قال

بن وائل ،فهي السني التي تلحقها بكاف املؤنث يف الوقف»( )62ح ّتى ال تلتبس

ّ
الريض« :وجعلوا ترك السني يف الوقف عالمة
بالتي للمذكر عند الوقف ،وقال
()63
الفراء(ّ )64
أن الكسكسة عبارة
املذكر» ؛ وذلك نحو قوهلم :أكرمتكس .وزعم ّ

عن إحلاق كاف املذكر سين ًا يف لغة ربيعة ومرض ،ويشري هذا إىل اختالط األمر عند
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املتقدمني ،بل ّ
إن منهم من رأى أهنا إبدال الكاف سين ًا ال إحلاقها هبا(.)65
ّ
الريض« :وقوم من العرب يلحقون كاف املؤنث:
ل) شني الكشكشة :قال

الشني يف الوقف ،فإذا وصلوا حذفوا ،وغرضهم :ما مر يف إحلاق السني ،وناس كثري

من متيم وأسد جيعلون مكان كاف املؤنث يف الوقف شين ًا ،قال:

ش و َل ْو َح ِر ْش ُت َل َك َش ْف ِ
ت َع ْن َح ِر ْ
َت ْض َح ُك ِمنِّي َأ ْن َر َأتْنِي َأ ْحترَ ِ ْ
ش
وذلك أيض ًا للغرض املذكور ،وإنّام أبدلوها شين ًا ،ألنهّ ا مهموسة مثلها ومل

جيعلوا مكاهنا مهموسة من احللق ،ألنهّ ا ليست حلقية ،وقد جيري الوصل جمرى

ٌ
الوقف فيقال :إ َّن ِ
ذاهبة ،قال:
ش

َ
وج ِ
الس ِ
ناها ِ
اق ِم ْن ِ
يد ِ
َف َع ْي ِ
ش َد ِق ُ
يق»
ش ِج َ
ناش َع ْي َ
يدها ِس َوى أ َّن َع ْظ َم َّ

()66

أرى ّ
أن الظاهرتني السابقتني يمكن ْ
أن تفرسا عىل وفق قانون األصوات

احلنكية حيث متيل أصوات أقىص احلنك ،كالكاف واجليم اخلالية من التعطيش

كاجليم القاهرية مث ً
ال ميل بمخرجها إىل نظائرها من األصوات األمامية حني تليها

يف النطق حركة أمامية كالكرسة(.)67
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الخاتمة
لقد كان للتعدد اللهجي للمحيط اللغوي العريب أثر واضح يف دراسة العربية،

وتعدد بناها الرصفية ،وعدم استقرارها ،ولعله يف ضوء فكرة البحث يمكن الكشف

عن كثري من املظاهر اللهجية عىل أنّه نتاج هذا التعدد ،وبالنظر إىل حدود البحث فقد

تم رصد أثر هذا التعدد يف حماور حمددة ،مستند ًا يف األساس ملا ذكر ريض الدين
االسرتاباذي يف رشحه لشافية ابن احلاجب ،لغنائه من جانب ولعقلية هذا الشارح

املدقق من جانب آخر .ومن أبرز نتائج البحث:

1 .1تبدو متيم أكثر تطرف ًا من قبائل العرب يف نظامها الرصيف ،ولكن احلقيقة ّ
أن
هذه القبيلة ربام تكون حمافظة عىل األصول التارخيية للبنية اللغو ّية.

2 .2برزت عند الريض فكرة التفريع عن األوزان الرصفية األساسية ،وهي
فكرة قريبة من فكرة التحويل التي أكثر هنري فليش من االعتامد عليها

عند دراسته العربية.

3 .3ظهرت قوانني لفهم كثري من األبنية التي سببتها اللهجات من نحو :امليل
إىل اخلفة ،وقلة االستعامل وكثرته ،وكراهة االنتقال من صوت آلخر.

4 .4ربام جتاوز الريض يف حتليله ألسباب هذه األبنية وتفاعل أصواهتا إىل
مستوى السلسلة الصوتية األوسع من املفردة.
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مثَّل الوقف حالة ضعف لألصوات التي يقف عليها ،فنحت بعض اللهجات

للحفاظ عىل بنية الكلمة إىل إحداث بعض التغيري عند الوقف .والسيام باستبدال

النرب الطويل املمثل باملد بالنرب التوتري الذي متثله اهلمزة.
...................................

1)1ينظر :اللهجات العربية الغريبة175 :و.176
2)2عن أثر القراءات.328-327 :
3)3عن أثر القراءات.328-327 :
4)4رشح الشافية.40/1 :
5)5رشح الشافية.40/1 :

6)6ينظر ملا يأيت :رشح الشافية.47-40/1 :
7)7أي أن تكون عني الفعل واحد ًا من احلروف التي خمرجها احللق وهي( :ء ،ه ،ا ،ع ،ح ،غ،
خ).
8)8رشح الشافية42/1 :

9)9رشح الشافية.46/1 :
1010رشح الشافية.46/1 :

1111رشح الشافية.119/1 :
1212رشح الشافية.44/1 :

1313رشح الشافية.45-44/1 :

1414رشح الشافية.32 -31/3 :

1515ينظر :اللهجات العربية الغريبة .236 :يف اللهجات العربية ،77 :القراءات القرآنية.18 :

1616عرب الريض عن اهلمزة بالنربة كام يف النص اآلنف الذكر فأشار إىل ذلك الغلق الشديد
لألوتار الصوتية ،وقد كان هلذه الصفة يف نطق اهلمزة دور بارز يف أن يعرف اهلمز يف وقت
مبكر بالنرب وربط النرب مع النون فقالّ :
«ألن للنون نربة :أي رفع الصوت»(رشح الشافية:
 ،)271/3وقال أيض ًاّ :
«ألن الرخاوة أن جيري الصوت باحلرف عند إسكانه كالنرب» (رشح
الشافية ،)206/3 :فأشار إىل امتداد التصويت باحلرف ما يؤدي إىل امتالك احلرف درجة
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إسامع عالية قياس ًا باألصوات االنفجارية؛ وعىل هذا يمكن محل الداللتني عىل اإلسامع
توتري ختالف آلية نطقه آلية نطق غريه من األصوات
العالية بعد أن نفهم أن اهلمز نرب
ّ
االنفجارية ،وأشار بعض املحدثني إىل أنه بمعنى  stressأي النرب .ينظر علم األصوات
عند سيبويه وعندنا.26 :

1717ينظر :القراءات القرآنية 105 :و.109

1818الفونيم الرئييس :أرسة من الفونيامت أبطل التمييز بينها يف مواقع معينة ،فتداخلت وصارت
فوني ًام واحد ًا ،ومثال ذلك إبطال التمييز بني التاء والطاء يف صيغة االفتعال ،والتاء يف نحو
قادمة .والتحييد مصطلح هذه العملية أي إبطال للتمييز بني أكثر من فونيم يف مواقع معينة،
ينظر :دراسة الصوت اللغوي ،217 :وأيض ًا أسس علم اللغة ،89 :احلاشية( ،)1مدرسة
براغ اللغوية.39-38 :
1919حماولة ألسنية يف اإلعالل..179 :

2020حماولة ألسنية يف اإلعالل.180 --179 :
2121حماولة ألسنية يف اإلعالل.180 :
2222وينظر رشح الشافية.255/3 :
2323رشح الشافية.205/3 :
2424رشح الشافية.306/3 :

2525رشح الشافية ،204/3 :وينظر.250/2 :
2626اللغة.80 :

2727رشح الشافية.65/3 :

2828رشح الشافية ،66-65/3 :وينظر :السبعة.140-138 :
2929رشح الشافية ،37/3 :وينظر :السبعة.257 :
3030رشح الكافية ،41/2وينظر.404/2 :
3131رشح الكافية.41/2 :

3232رشح الشافية ،203-202/3 :البيت يف جمالس ثعلب ،81/1 :اخلصائص.11/2 :
3333عن هلجة متيم.88 :

3434رشح الشافية.208/3 :

3535ينظر فيه :رشح الشافية ،274/2 :رشح الشافية ،174/3 :وينظر :رس الصناعة.176/1 :
3636اللغات السامية.80 :
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3737اللغة.423 :

املفصل.67/9 :
3838يف أوجه الوقف ،ينظر :رشح ّ
3939رشح الشافية 272/2 :و.279
4040رشح الشافية.285/2 :
4141رشح الشافية.285/2 :

4242التفكري الصويت عند العرب ،62 :حاشية رقم( ،)4وينظر :يف األصوات اللغوية.274 :
4343رشح الشافية ،286 /2 :وينظر منه.210 /3 :
4444رشح الشافية.286 /2 :
4545رشح الشافية.286/2 :
4646رشح الشافية.280/2 :
4747رشح الشافية.286/2 :
4848رشح الشافية.280/2 :
4949رشح الكافية.14/1 :

5050اللهجات العربية يف الرتاث.523/2 :
5151رشح املفصل.33/9 :

5252رشح الشافية ،287/2 :واألبيات األوىل يف رشح الشواهد(رشح الشافية-212/4 :
 )213وهو من شواهد سيبويه واألبيات فيه أيض ًا 216/4 :وينظر الترصيف امللوكي.50:
اللغوي.271 :
5353ينظر جدول املخارج  ،73املخرج السادس ،دراسة الصوت
ّ
5454رشح الشافية ،290-289/2 :وينظر الكتاب .167/4
5555رشح الشافية291-290/2 :

5656رشح الشافية.296-295/2 :

5757رشح الشافية 296/2 :و.297
5858رشح الشافية.312/2 :
5959رشح الشافية.312/2 :
6060رشح الشافية.313/2 :

6161رشح الشافية.215-213 :
6262رشح الكافية.209/2 :
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6363رشح الكافية.209/2 :

6464االقرتاح ،128 :وفصول يف فقه العربية.141 :
الصاحبي.54 :
6565ينظر
ّ

6666رشح الكافية .409/2 :وينظر :رشح الشافية.200/3 :
اللغوي(92 :ينظر)
6767التطور
ّ
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المصادر والمراجع
1)1أثر القراءات يف األصوات والنحو
العريب/أبو عمرو بن العالء/د.عبد
الصبور شاهني /مكتبة اخلانجي/
مط املدين/القاهرة /ط1408/1
ه1987-م.

2)2أسس علم اللغة  /ماريوباي /ت:د.
أمحد خمتار عمر /منشورات جامعة
طرابلس /كلية الرتبية 1973/م.
3)3االقرتاح يف علم أصول
النحو(كتاب) /جالل الدين
عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي
(ت911ه)  /تح :د .أمحد سليم
احلميص و د .حممد أمحد قاسم/
جروس برس /ط1988 /1م.

4)4الترصيف امللوكي/ابن جني(392ه)/
تح:حممد سعيد النعامن /ط2
1970/م.
5)5التطور اللغوي؛ مظاهره وعلله
وقوانينه /د.رمضان عبد التواب/
اخلانجي بالقاهرة والرفاعي
بالرياض/مط املدين/ط1404/1ه-
1983م.
6)6التطور النحوي للغة العربية/
برجسرتارش /ت:د .رمضان
عبد التواب /اخلانجي بالقاهرة
والرفاعي بالرياض /مط املجد
1402/ه1982-م.

7)7التفكري الصويت عند العرب يف ضوء
رس صناعة اإلعراب/هنري فليش/
جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة/
ج 1968/23م.

8)8اخلصائص /أبو الفتح عثامن بن
النجار/
جني(395ه) /تح:حممد عيل ّ
دار اهلدى /بريوت.
9)9دراسة الصوت اللغوي /د.أمحد
خمتار عمر /عامل الكتب /مطا سجل
الكتب /مرص1396/ه 1976 -م.

1010السبعة يف القراءات (كتاب) /ابن
جماهد(327ه) /تح :د.شوقي ضيف/
دار املعارف /مرص /ط1988 /3م.
1111رس صناعة اإلعراب /أبو الفتح بن
جني/تح:مصطفى السقا وحممد
الزفزاف وإبراهيم مصطفى وعبد اهلل
أمني /إدارة إحياء الرتاث القديم/
مط مصطفى احللبي وأوالده/مرص/
ط/1ج1954-1354/1م.

1212رشح شافية ابن احلاجب/ريض الدين
االسرتاباذي(686ه) /تح:حممد
نور احلسن وحممد الزفزاف وحممد
حميي الدين عبد احلميد  /دار الكتب
العلمية /بريوت1395/ه1975-م.
1313رشح الشافية /اجلاربردي
(ت746ه) /ضمن جمموعة الشافية
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من علمي الرصف واخلط /عامل
الكتب  /بريوت.

1414رشح الكافية (كتاب)الكافية يف
النحو/حممد بن احلسن ريض الدين
األسرتاباذي /دار الكتب العلمية/
بريوت  /لبنان 1985 /م.

1515رشح املفصل /موفق الدين بن يعيش
النحوي (643ه) /عامل الكتب /
بريوت.

1616الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب
يف كالمها/أبو احلسني أمحد بن
فارس(395ه) /تح :د.مصطفى
الشويمي /مؤسسة أ .بدران للطباعة
و النرش /بريوت1383/ه1964-م.
1717العربية الفصحى نحو بناء لغوي
جديد /د.هنري فليش /دار الرشق/
املطبعة الكاثوليكية /بريوت/
1983م.
1818علم األصوات عند سيبويه وعندنا /
أ .شادة  /صحيفة اجلامعة املرصية/
س2ع 5وع 1931/6م.
1919علم اللغة؛ مقدمة للقارئ العريب
 /د.حممود السعران  /دار النهضة
العربية  /بريوت.

2020فصول يف فقه العربية  /د .رمضان
عبد التواب/مكتبة اخلانجي بالقاهرة،
والرفاعي بالرياض /سفنكس
للطباعة  /ط1404/ 2ه1983 -م.
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2121يف اللهجات العربية /د .إبراهيم
أنيس/مكتبة االنجلو مرصية/
مط الفنية احلديثة /القاهرة/
ط1973/4م.

2222القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة
احلديث /د.عبد الصبور شاهني/
مكتبة اخلانجي /بالقاهرة.1966 /

السامية /تيودور نولدكه
2323اللغات
ّ
 /ت:د.رمضان عبد التواب /دار
النهضة العربية بالقاهرة /مط الكاملية
1963/م.
2424اللغة  /فندريس /ت:عبد احلميد
القصاص /مكتبة
الدواخيل وحممد ّ
اإلنجلو مرصية /مط جلنة البيان
العريب 1370/ه 1950 -م.

2525اللهجات العربية الغريبة القديمة/
حايم رابني/ت:د.عبد الرمحن أيوب/
ذات السالسل/الكويت1986/م.
2626اللهجات العربية يف الرتاث /د.أمحد
علم الدين اجلندي  /الدار العربية
للكتاب  /القاهرة  /ج1398 -2ه-
 1978م.

2727اللهجات العربية يف القراءات القرآنية
الراجحي /دار املعارف/
 /د.عبده
ّ
مرص1968/م.
2828هلجة متيم وأثرها يف العربية املوحدة/
د.غالب فاضل املطلبي /دار احلرية
للطباعة/بغداد1978/م.

األسدي
أ.م.د.حسن عبد الغني
ّ
2929كتاب سيبويه  /سيبويه /تح :عبد
السالم هارون /عامل الكتب  /بريوت.
3030جمالس ثعلب /أبو العباس أمحد بن
حييى ثعلب(291ه) /تح :عبد السالم
هارون /دار املعارف  /مرص /القسم
األول /ط /5القسم الثاين /ط/4
1400ه1980-م.
3131حماولة ألسنية يف اإلعالل /د.أمحد
احلمو  /عامل الفكر /مج 20ع/ 3
1989م.

3232مدرسة براغ اللغو ّية /د.أمحد خمتار
عمر/جملة اآلداب والرتبية /جامعة
الكويت/ع1397/11ه1977-م.
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