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ملخص البحث: 
تفرض  التي  الوسائل   إحد التجانس  أو  املجانسة،  أو  التجنيس،  يمثل 
التفاعالت التأثرية بني األصوات وصوال إىل جتانسها، لذلك أطلق عليه بعضهم 
(املشاكلة واملشاهبة) بوصفه وسيلة من وسائل اللّغة، إلجياد االنسجام الصويت، وقد 
يتبادر إىل الذهن أنَّ هذا املصطلح أقرب إىل البالغة، والسيام فن البديع، وبالفعل 
إنّ املجانسة فنّ من فنون البديع، له أحكامه، وأقسامه، وتفرعاته، ولكن الدراسة 
اللّغة مظاهره متعددة وكثرية،  التجنيس يف  إنام  وَ البالغية،  املجانسة  ليست بصدد 
الت كثرية يف البنية اللّغوية هدفها البحث عن املجانسة بني األصوات،  وهناك حتوّ
ات كثرية عىل تلك البنية، بفعل جتاور األصوات الذي يؤدي إىل أن  فقد تطرأ تغريّ
يؤثر بعضها يف بعض وصوال إىل جتانسها، وهذا موضوع قد يكون مبثوثا يف كتب 
عليه  الضوء  يسلط  مل  واإلبدال، ولكنه  متعددة، كاإلدغام  القدماء حتت عنوانات 
بشكل منفصل، وعىل الرغم من أنّ مظاهر اللّغة، وكثريا من ظواهرها تلجأ فيها إىل 
تقليل اجلهد العضيل ألعضاء النطق، وتيسري النطق، فإنّ للتجنيس منهجا واضحا 
وحماولة  (التجنيس)  الظاهرة  تلك  دراسة  ذلك  إىل  يضاف  الغاية،  تلك  إلبراز 
والغاية،  باالسم  معه  يقرتب  الذي  البالغي  املصطلح  عن  وتفريقها  هلا  التأصيل 
ولكنّ االختالف ماثل يف جوانب حاولت هذه الدراسة أن تربزها عىل وفق منهج 
يف  هلا،  وتعليالهتم  العلامء  أقوال  ويورد  املصطلحني،  بني  الداللية  الفروق  يراعي 

سعي جاد إلبراز الظواهر اللغوية بام ينسجم مع طبيعة اللّغة وغاياهتا. 

الكلمات المفتاحية: الصوت، االدغام، التجانس الصوتي، االبدال. 
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Abstract:
The aim of this study is to trace the assonance between the voices 

as there are many changes occurred in the structure because of the 
phonetic closeness that causes the effect on each other. The topic 
of the research study is tackled in the old books under the titles of 
diphthong and substitution but it does not study separately these 
subjects. Although the linguistic phenomena and many of their 
features are to reduce muscles of articulations organs and facilitate 
the articulation. The assonance has a clear course in introducing 
assonance phenomena, rooting it and separating it from rhetoric 
term that is close to the name and purpose but the difference is 
represented in aspects the study highlights according to curriculum 
that is concerned with the semantics between the two terms. 

Keywords: phonetic, assonance, voices, diphthongs, 
substitutions. 
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مة: املقدّ

عنها  عربّ  كام  وهي  املجتمع،  أفراد  بني  اتصال  وسيلة  وجودها  طبيعة  يف  اللّغة 
يف  ل  تتشكّ األصوات  وهذه  أغراضهم)،  عن  قوم  كل  هبا  يعربّ  (أصوات  القدماء: 
سلسلة كالمية يوجدها املتكلّم بطريقة يسرية غري معقدة، ومن هذه الغاية، أو هذا 
اهلدف أخذ اإلنسان يسعى إىل إجياد أفضل الطرائق التي توصله إىل مراميه وأغراضه 
بسهولة ويرس بحيث مل جيهد أعضاء نطقه، وهذا االجتاه مل يكن عمديا أو قصدياً، وإنّام 
هو عفوي متيل إليه اللّغة ميال غري مقيّد أو حمدد بضوابط مفروضة سابقا؛ فتجد الناطق 
عندما يقوم بتشكيل األلفاظ يكون ذلك بتنسيق صويت منسجم قدر ما أمكنه ذلك، 
فاألصوات يف السلسلة املنطوقة تعمد عىل التأثري ببعضها لكي توفر حالة االنسجام 
الصويت، وهناك حاالت كثرية لالنسجام الصويت منها: اإلبدال، واإلدغام، واالتباع 
أن  الكالمية  السلسلة  يف  حيدث  إذ  واحلذف،  والقلب،  اإلمالة،  ومنها  واملزاوجة، 
املتقاربة إىل تفاعالت تؤديّ إىل تغيري يف خصائصها  املتجاورة أو  ختضع األصوات 
وسامهتا التاميزية، فقد يتجاور صوتان خيتلفان يف املخرج أو يتفقان فيؤدي ذلك إىل 
أن  ا  فأٍمّ الصوتية ألحدمها؛  فتتغري اخلصائص  منهام نحو اآلخر  انجذاب كل واحد 
انتقال الصوت الفاصل بينهام إىل مكان آخر قد  يلتصق أحدمها باآلخر، من طريق 
ف أحدمها بصفات اآلخر، ومثل  ا أن يتصّ يكون يف كثري من األحيان خلفهام، وإمّ
 لد السعي  قوة  وبفعل  عنده،  التمييز  قوة  بفعل  السامع  يلتقطها  تأثريات  هكذا 
فاعال ومؤثرا  الصوت  يكون  ذلك  النطق، ومن  عند  العضيل  اجلهد  لتقليل  املتكلم 

عندما يسبك مع نظرائه يف السلسلة الكالمية من أجل تشكيل الوحدات الداللية. 

تفرض  التي  الوسائل   إحد التجانس  أو  املجانسة،  أو  التجنيس،  ويمثل 
التأثرية بني األصوات وصوال إىل جتانسها؛ لذلك أطلق عليه بعضهم  التفاعالت 
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(املشاكلة واملشاهبة) بوصفه وسيلة من وسائل اللّغة، إلجياد االنسجام الصويت، وقد 
يتبادر إىل الذهن أنَّ هذا املصطلح أقرب إىل البالغة، والسيام فن البديع، وبالفعل 
إنّ املجانسة فنّ من فنون البديع، له أحكامه، وأقسامه، وتفرعاته، ولكن الدراسة 
إنام التجنيس يف اللّغة، ومظاهره متعددة وكثرية،  ليست بصدد املجانسة البالغية، وَ
الت كثرية يف البنية اللّغوية هدفها البحث عن املجانسة بني األصوات،  وهناك حتوّ
ات كثرية عىل تلك البنية، بفعل جتاور األصوات الذي يؤدي إىل أن  فقد تطرأ تغريّ
يؤثر بعضها يف بعض وصوال إىل جتانسها، وهذا موضوع قد يكون مبثوثا يف كتب 
عليه  الضوء  يسلط  مل  ولكنه  واإلبدال،  كاإلدغام  متعددة،  عنوانات  حتت  القدماء 
بشكل منفصل، وعىل الرغم من أنّ مظاهر اللّغة، وكثريا من ظواهرها تلجأ فيها إىل 
تقليل اجلهد العضيل ألعضاء النطق، وتيسري النطق، فإنّ للتجنيس منهجا واضحا 
وحماولة  (التجنيس)  الظاهرة  تلك  دراسة  ذلك  إىل  يضاف  الغاية،  تلك  إلبراز 
والغاية،  باالسم  معه  يقرتب  الذي  البالغي  املصطلح  عن  وتفريقها  هلا،  التأصيل 
ولكنّ االختالف ماثل يف جوانب حاولت هذه الدراسة أن تربزها عىل وفق منهج 
يراعي الفروق الداللية بني املصطلحني، ويورد أقوال العلامء وتعليالهتم هلا يف سعي 

جاد إلبراز الظواهر اللغوية بام ينسجم مع طبيعة اللّغة وغاياهتا. 

النسيج الصويت 

(التشكيل والتغيري)

أصوهلا،  إىل  ونظروا  وتشكيلها،  العربية  الكلمة  تأليف  كثريا عىل  العلامء  وقف 
وبينوا أنّ الكلمة العربية تتألف من أصوات يكون ترتيبها بحسب الذوق النطقي، 
يتصل  وعضوي  ذوقي،  أساس  عىل  التأليف  يكون  أي  الصوت،  خروج  ومنافذ 
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بحسب  تباعدمها  أو  الكلمة،  منها  تتألف  التي  األصول  األصوات  خمارج  بتجاور 
يتطلب  عندهم  الفصاحة  معيار  فإنّ  ذلك  عىل  وبناء  النطقي،  اجلهاز  من  موقعها 
أن تكون اللفظة متألفة من أصوات تكون خمارجها متناسقة ومتباعدة، وال يمكن 
التخيلّ عن هذا الرشط إالّ يف حاالت ضيِّقة يف مواضع الزيادة وااللصاق ونحومها. 

وبذلك تكون فكرة التقارب املخرجي والتباعد أساس ظاهرة التأليف، وهي التي 
وه بـ (التنافر اللفظي) وعىل أساسه بنوا  اد فيام بعد يف الكشف عامّ سمَّ استعان هبا النقّ
نقدهم للبناء اللفظي الذي يستند إىل الذوق العريب (حسان، ٢٠٠٦، صفحة ٢٦٥). 

إنَّ الصوت اللّغوي الذي يمثل األداء النطقي لإلنسان يأيت يف سلسلة متوالية يتفرع 
فيها الناطق بحسب أغراضه، فيأيت التأليف الصويت ثنائيا، وثالثيا، ورباعيا وأكثر من 

ة عن األغراض.  ذلك أو أقل لتكوين األلفاظ التي حتمل مضامني ودالالت معربّ

الصيغ  يصيب  الذي  التطور  من  أرسع  يكون  األصوات  يلحق  الذي  والتطور 
والرتاكيب، واملفردات، واألساليب، وأكثر تنوعا؛ ألنّ اجلانب املنطوق يمتلك حرية 
أكثر من اجلانب املكتوب، واللّغة يف طبيعتها وتكوينها تصادف يف تركيباهتا وجتمعاهتا 
الصوتية ظروفا سياقية ال جتدها يف الكالم املكتوب (أنيس، ١٩٧١، صفحة ٣٦٩). 

فاللّغة املكتوبة واللّغة املنطوقة تبتعدان إحدامها عن األخر إىل حد كبري، فال 
تكون الكتابة انعكاسا ملا يتمّ التكلم به إال نادرا، ألنّ الرتتيب املنطقي الذي يتم فيه 

ترتيب الكلامت يف اجلملة املكتوبة ينقطع، وينفصم يف اجلملة املتكلمة. 

النحوية،  القواعد  حتكمه  منطقي  بشكل  يأيت  الذي  الرتتيب  ذلك  يوجد  فال 
الذاتية التي يريدها  انفعاليا تتكون عىل إثره األفكار وفقا لألَمهية  بل يعتمد منطقا 
والتنغيم،  كالنرب،  الدور،  نفسية وصوتية ذلك  أساليب وأغراض  املتكلّم، وتؤدي 
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رصُ أَخر وتتالشى وغري ذلك (عبد التواب د. ، ١٩٨٥،  فتطول مقاطع صوتية وتَقْ
صفحة ١٤٤). 

رصد  وقد  متعددة،  وظروف  عوامل  بحسب  بالتغيري  تُصاب  األصوات  إنّ 
العلامء تلك التغيريات بقوانني حمكمة، فإذا كانت الرموز واحدة وثابتة يف لغة ما، 
األداء،  بحسب  والتنوع  التغريّ  يصيبها  الرموز  تلك  إىل  ترمز  التي  األصوات  فإنّ 
فالصوت الواحد يف لغة ما، ويف سياق صويت معني خيضع إىل التغيري يف كل كلامت 

تلك اللّغة من دون استثناء إال يف بعض األشكال واملواضع التي حيكمها القياس. 

تطور صويت هي  أي  م يف  تتحكّ ا  أهنّ العلامء   ير التي  القوانني  تلك  أبرز  ومن 
(عمر، ٢٠٠٦، صفحة ٣٧٢). 

قانون جرامونت -١

قانون اجلهد األقل -٢

قانون الرتدد النسبي-٣

عامل الرسعة-٤

عامل التوازن-٥

العامل اخلارجي-٦

وعىل الرغم من أنّ تلك القوانني قد واجهت بعض االنتقادات أو تم تسجيل 
ختضع  الذي  التطور  ذلك  لتفسري  سببيا  مرجعا  ظلت  فإهنّا  عليها،  مالحظات 
رصاع  حقيقته  يف  هو  األصوات،  يصيب  الذي  التطور  أنّ  ويبدو  األصوات.  له 
العضيل  جهده  تقليل  إىل  الدائم  وسعيه  االتصالية  اإلنسان  وأغراض  رغبات  بني 
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والعقيل؛ وبذلك يكون عامل احلد األدنى من اجلهد، وعامل احلد األعىل من التمييز 
مها العامالن اللذان يتجاذبان اإلنسان (عمر، ٢٠٠٦، صفحة ٣٧٢). 

ا ال تؤدهيا بصورة  وبام أنّ اللغة عادات صوتية تقوم هبا أعضاء النطق، وبام أهنّ
واحدة، بل هناك فروق دقيقة بني أبناء اللغة الواحدة، ويف البيئة الواحدة، فال يوجد 
اثنان ينطقان نطقا متامثال يف كل الصفات بل إنّ الفرد الواحد قد يقوم بنطق الصوت 

الواحد من لغته نطقني متباينني يف ظروف متباينة (أنيس، ١٩٧١، صفحة ٣٦٨). 

إرادي،  غري  تغيري  هو  إنّام  األصوات،  له  ختضع  الذي  التطور  أو  التغيري  وهذا 
فهو عفوي ال يشعر به املتكلم الذي يبحث دائام عن النطق السهل الذي ال يكلفه 
جهدا عضليا أكرب؛ فينطق بالصوت السهل بدل الصعب، فيظن أو يتخيل أنّه ينطق 
الصوت األصيل من دون أي تغيري فيه، يساعده يف ذلك كثرة االستعامل للصوت 
ا  إمّ الكالم كان عرضة لظواهر لغوية،  إذا شاع استعامله يف  اللغوي؛ ألنّ الصوت 
أن تكون إبداال، أو إدغاما، أو سقوطا من الكالم (أنيس، ١٩٧١، صفحة ٢١٣). 

وهذه التغيريات تشري إىل ما عليه اللّغة من  تعرضها للمؤثرات والعوامل التي 
طاملا غريت وما زالت تغريّ يف أحواهلا، حتى لوحظ التباين بني أفراد األمة الواحدة 
الذين يتكلمون لغة واحدة، وذلك بسبب طبيعة أعضاء النطق، أو امليل إىل السهولة 

(زيدان، د. ت، صفحة ١٢). 

م يف  ومن هنا فالتأكيد ينحرص يف طريقة النطق املتّبعة من املتكلم، فهو من يتحكَّ
طريقة أدائه لألصوات يف داخل السلسلة املنطوقة، فهو عندما يريد أن يتكلَّم، أو 
ه رسالة، أو مضمونا، أو داللة، فإنّه يستعمل تنويعات موسيقية حتمل املشاعر  يوجّ
واحلاالت الذهنية، فيغريّ اجلملة من خربية إىل استفهامية إىل توكيدية من دون تغريّ 
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يف بعض األحيان يف أشكاهلا املكونة هلا؛ لذلك فإن التنوع بني األفراد مستمد من 
طريقة األداء، وبناء عىل ذلك ذهب بعض الباحثني إىل (انه من األسلم أال حياول 

املرء وضع قانون صارم حيدد طريقة األداء) (ماريو باي، ١٩٧٣، صفحة ٩٥). 

خصائص األصوات يف السلسلة املنطوقة

عن  للتعبري  املتكلّم  يصوغها  ومجل  كلامت  عن  عبارة  اللّغة  طبيعة  كانت  إذا 
التي وصفها  ا حتتفظ بخصائصها  الكلامت واجلمل ال يعني أهنّ أغراضه، فإنّ تلك 
العلامء لألصوات قبل دخوهلا يف الرتكيب، فهناك وصف خاص بكل صوت، وما 
يتمتع به من صفات كاجلهر، واهلمس، والشدة، والرخاوة وغريها من الصفات التي 
تُعطى للصوت بوصفه وحدة مستقلة عىل مستو التجربة، فالصوت يف الكلمة أو 
مع  عالقاهتا  حيكم  عاما  نظاما  لألصوات  ألنّ  جديدة،  خصائص  يكتسب  اجلملة 
بعض بقواعد وأصول. فالصوت ال يُدغم يف آخر يف مواضع معيّنة، ولكن نجد يف 
ذف إذا كانت هناك رشوط تستدعي ذلك  سياق آخر قد ينقلب صوتا جديدا، وقد حيُ
احلذف أو اإلبدال، فهناك خصائص صوتية لألصوات يف الكالم املتصل (السعران، 

١٩٦٢، الصفحات ١٨٧-١٨٨). 

بينها  رابط  يوجد  ال  بحيث  الرتكيبي  سياقها  عن  بمعزل  األصوات  فدراسة 
كان يكفي ملالحظة موقع األعضاء وأوضاعها، وال يوجد هناك إشكال يف الصفة 
تواجه  فقد  النطق  عملية  ا  وأمّ السامع،  كيفية  بتثبيت  تتكفل  األذن  ألنّ  السمعية؛ 
 ّإشكاالت وصعوبات، فليس بإمكان الفرد أن ينطق دائام بام يريد النطق به، فأد
ذلك إىل ربط األنواع الصوتية يف الفنولوجيا، فبعد أن كان العلامء ينظرون يف تعيني 
خمارج األصوات ونطقها. وهي -أيضا- ختضع للتغيري يف مجيع األلسن. فإنَّ علم 
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وظائف األصوات التأليفي يضع العالقات الثابتة للوحدات الصوتية املتشابكة يف 
تدخالهتا، فمن الصعوبة مناقشة األصوات املختلفة بعيدا عن تقدير دقيق للقوانني 
واقرتاهنا  تشاكلها  يف  الصوتية  للوحدات  والتوافق  التزاوج  عملية  تضبط  التي 

(سوسري، د. ت، الصفحات ٨٣-٨٤). 

ما يصيب  يغفل  نظريا جتريديا  الصويت عندما يصف األصوات وصفا  فالنظام 
بأنّه جمهور،  ما  فقد يوصف صوت  النطقية،  تغيري يف سياقاهتا  من  األصوات  هذه 
يأتيه عند مالحظة أحواله، غري أنّ ذلك ال يمنع من جميئه مهموسا  فهذا الوصف 
يف بعض املواقع، ومثل ذلك يكون القياس عىل الصفات الصوتية التي تتصف هبا 
اللّغة، لذلك يقرُّ علامء اللغة أن األصوات يتأثر بعضها ببعض يف الكالم املتصل، 
ويمكن مالحظة ذلك إذا قام الفرد بنطق صوت ما نطقا طبيعيا من دون أن يتكلّف، 
فأنّه يؤثر يف بعض أصوات الكلمة، فكام يمكن أن تؤثر أصوات كلمة يف أصوات 
كلمة أخر، ختتلف نسبة التأثر من صوت إىل آخر (احلمد، ٢٠٠٢، صفحة ١٣٣). 

ها يف سلسلة كالمية طويلة، أو  فالتأثري حيصل؛ ألنّ طبيعة األصوات عند رصّ
قصرية متيل إىل أن تتبادل اخلصائص الفردية فيام بينها، سعيا لتوفري انسيابية نطقية 
التلفظ غري املعيق لألداء، فيكون جتميع األصوات  تَعطي املتكلم مساحة أكرب من 
عفويا بحسب سهولتها النطقية، فالصوت الواحد قد خيتلف وصفه تبعا ملحيطه، أو 

ملوقعه من اجلملة، ولرسعة املتكلم، وطريقة األداء ونغمة الكالم. 

وضوح  من  به  تتميز  ملا  تبعا  التجميع  إىل  متيل  األصوات  أنّ  ذلك  يف  يساعد 
االستقطاب  من  نوع  هناك  فيكون  إسامعا،  األكثر  الوحدة  حول  فتتجمع  سمعي، 

لتنتظم األصوات يف سلسلة منطوقة يسرية (ايوب، ١٩٦٣، صفحة ١٣٥). 
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التجنيس يف اللّغة واالصطالح

التجنيس لغة

احلدود،  ومن  الطري،  ومن  الناس،  من  وهو  يشء،  كل  من  الرضب   : نْسُ  اجلِ
واجلمع أجناس وجنوس، واجلنس، أعم من النوع، ومنه املجانسة والتجنيس يقال، 

جيانس هذا أي: يشاكله (املرصي، ٢٠٠٣، صفحة ٤٣/٦). 

، وهو يقرتب كثريا أو يطابق  ظ يشري إىل املشاكلة أو املشاهبةِ واملعنى املعجمي للفّ
ق بينها.  معناه االصطالحي، فجانسه جمانسة شاهبه أو شاكله، وجانس بني األشياء نسّ

اجلنس  من  مشتقة  ألفاظ  كلها  والتجانس  واملجانسة،  والتجنيس،  واجلناس، 
(املدين، ١٩٦٩، صفحة ٩٧/١). 

وكل االشتقاقات والتعريفات تشري إىل أنّ التجانس هو التشابه الواقع يف اللفظة 
أنّه  من  الرغم  فعىل  له؛  البالغيني  مفهوم  من  يقرتب  الذي  املعنى  يف  اختالف  مع 
املضمون  إنّ  الشكل اخلارجي. يف حني  أو  لظاهره  فإنّه يكون  أو مشاكلة،  مشاهبة 

خيتلف كام سيظهر يف االصطالح. 

فاملجانسة مستمدة من املشاهبة التي تصل إىل درجة تتحول املشاكلة واملشاهبة إىل 
جمانسة، من خالل االندكاك املؤدي إىل االنصهار واالندماج الصويت، ألنّه سيصبح 
وبني  والتجانس،  اجلناس  منه  املشتق  األصل  بني  كبري  تقارب  فهناك  جنسه،  من 
االصطالح الذي اصطلح عليه العلامء سواء أكانوا علامء بالغة أم علامء لغة، وبغض 
النظر عن الصيغ التي يأيت عليها التجنيس، فإنّ معناه العام واحد وهو املشاكلة أو 

املشاهبة وهذا ما سيتّضح بشكل أوسع عند احلديث عنه يف االصطالح. 
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يف االصطالح 

الفن  الذهن  إىل  تبادر  كِر  ذُ وإذا  جني،  ابن  عند  واسع  بشكل  التجنيس  ظهر 
البالغي املعروف عند أهل البالغة، والسيام علامء البديع، واجلناس من أبرز الفنون 
أن جتيء  بأنّه  البالغيني  ف عند  يُعرّ فالتجنيس  اللفظية.  املحسنات  البالغية، وأهم 
تأليف  يف  تشبهها  أن  هلا  وجمانستها  كالم،  أو  شعر  بيت  يف   أُخر جتانس  الكلمة 

حروفها (عتيق، د. ت، صفحة ٢٥). 

وأدقّ تعريف له هو: (أن تتفق اللفظتان يف وجه من الوجوه وخيتلف معنامها) 
(العلوي، ١٤٢٣هـ، صفحة ٣٥٦/٢). 

ا التام أو الكامل  م العلامء التجنيس عىل جناس عام وجناس ناقص، فأمّ وقد قسّ
فهو أن تتفق الكلمتان يف لفظهام وحركاهتام وال خيتلفان إال من جهة املعنى كقوله 

 .( ةٍ اعَ َ سَ ريْ بِثُوا غَ ا لَ ونَ مَ مُ رِ مُ املُْجْ سِ قْ ةُ يُ اعَ ومُ السَّ قُ مَ تَ وْ يَ تعاىل: (وَ

ويظهر من ذلك أنّ الساعة األوىل هي القيامة، والساعة الثانية هي مفرد الساعات 
وهي اجلناس الناقص، فيتفرع إىل أنواع كثرية، فمنه املختلف، واملطلق، واملركب، 
ف، واملضارع، ومن ذلك قول الرسول(اللهم  ومنه املذيّل، واملزدوج، واملصحّ
الرتكيب،  يف  متساويتان  يظهر  كام  فاللفظتان  لُقي)،  خُ حسن  لْقي  خَ نت  حسَّ كام 
ل البالغيون يف أنواع اجلناس، ومثلّوا هلا شعرا  خمتلفتان يف الوزن واملعنى، وقد فصّ
ونثرا، وأبرزوا قيمة اجلناس التي تكون تابعة للمعاين، وبخالف ذلك يكون ثقيال 

ال يقبله الذوق السليم (مطلوب، ١٩٨٠، صفحة ٥٥). 

ومن أصناف التجنيس ما يَطلق عليه (جتنيس الترصيف) وهو ما كان كاملصحف 
إال يف احتاد الكتابة. وهو ال خيلو من أن تتقارب فيه األصوات باعتبار املخارج أو ال 
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ي الحقا، ومثله قوله  ي ذلك مضارعا، وإنْ مل تتقارب سمّ تتقارب، فإن تقاربت سمّ
) (احللبي،  ونَ رُ عُ ا يَشْ مَ مْ وَ هُ سَ ونَ إِالَّ أَنفُ ْلِكُ إِن هيُ نْهُ وَ نَ عَ نْأَوْ يَ نْهُ وَ نَ عَ وْ نْهَ مْ يَ هُ تعاىل: (وَ

١٩٨٠، صفحة ١٩٥). 

وهم يرون يف التجنيس أن يكون أفضل  وأحسن إذا قلّ وأتى يف الكالم عفويا 
بعيدا عن الركة (احللبي، ١٩٨٠، صفحة ١٩٨). 

علامء  إليه  أشار  الذي  الصويت  التجنيس  من  كثريا  يقرتب  البالغي  والتجنيس 
واملامثلة،  واملشاهبة،  النطقية،  السهولة  نحو  يسري  العام  فاالجتاه  والرصف،  النحو 
واملشاكلة واملضارعة، فام حيدث يف بنية الكلمة من تغيري يف بعض أصواهتا، إنّام هو 
الفناء، بل  لتقريب صوت من صوت ليكون جمانسا له يف النطق، ال يصل إىل حد 
التشكيل  السهولة يف  املتكلم جتنح إىل  تغيري بعض خصائص الصوت، ألنّ طبيعة 
وجتنب  النطقية،  والصعوبة  العرس،  عن  االبتعاد  أمكنها  ما  قدر  وحتاول  الصويت، 

التنافر الصويت، والتعقيد اللفظي. 

فالتجنيس هو ما يستحسنه الذوق الذي يستشعر إيقاعات األصوات وائتالفها 
منح  يف  الكبري  التأثري  له  التجنيس  أنّ  إىل  البالغيون  أشار  وقد  األذن،  فتستلذه 
يطلبه  الذي  هو  املعنى  ألنّ  السامعني،  يف  التأثري  يف  وقدرة  وروعة،  مجاال،  الكالم 
وليس تكلفا، قال عبد القاهر اجلرجاين (ت ٤٧١هـ) يف هذا اجلانب (إنّ ما يعطي 
التجنيس من الفضيلة أمر مل يتم إال بنرصة املعنى إذ لو كان باللفظ وحده ملا كان فيه 

مستحسن) (اجلرجاين، ١٩٤٨، صفحة ١٢). 

ل مسألة مهمة هلا األثر الكبري يف توجيه مضمون  وبناء عىل ذلك يمكن أن نسجّ
التجنيس مستنبطة مما تقدم، وهي أن التجنيس، أو اجلناس: واملجانسة يأيت يف كالم 
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إجياد  إىل  يميل  الذي  العريب  املتكلم  طبيعة  مع  يتناسب  تكلّف،  دون  من  العرب 
االنسجام والتامثل يف ألفاظه. 

الشكل  اللفظتان يف  تتشابه  أن  البالغيني هو  املجانسة عند  أو  اجلناس،  أنّ  غري 
اخلارجي، وختتلف يف املعنى، وذلك بقصد إثارة السامع، فيومهه للوهلة األُوىل بأنّ 
املعنى فيهام واحد، فتتنبه قدرات السمع ملعرفة املراد من الكلمة الثانية عندما يدرك 

أن املقصود بالثانية غري املعنى األول (السلطاين، ٢٠٠٦، صفحة ٥٣). 

عوا يف احلديث  وقد حفل اجلناس باهتامم البالغيني، فاعتنوا به عناية كبرية، وتوسّ
عام  وصف  حول  تدور  كلها  متعددة  أقسام  إىل  وه  وقسمّ وتفريعه،  ورشحه،  عنه، 
من  رضب  وهو  بعضها،  يف  أو  احلروف  يف  أكثر  أو  لفظني  اتفاق  بأنّه  له،  وشامل 
حروف  ألنّ  السامع؛  وجلذب  وتقويته  الصويت،  اإليقاع  لتأكيد  التكرار،  رضوب 

ألفاظه تكون من جنس واحد (عتيق، د. ت، صفحة ١٩٦). 

وعند اللغويني نجد ابن جني (ت ٣٩٢هـ) قد أطلق مصطلح التجنيس عندما 
أدّ إىل  الذي  السبب  مبينا  لب. فقال يف ذلك  تقُ (افتعل) عندما  تاء  حتدث عىل 
أن  يف  (والعلّة  فقال:  جماوره  يامثل  أو  يقارب،  صوت  إىل  تاء(افتعل)  تقلب  أن 
التي ذكرها، وهي  الفاء أحد احلروف  إذا كانت  افتعل عىل األصل  بتاء  مل ينطق 
حروف اإلطباق أهنم أرادوا جتنيس الصوت، وأن يكون العمل من وجه بتقريب 
العمل من وجه واحد.  حرف من حرف كام يف مصدق مزدق كل ذلك ليكون 
فهذا يدلك من مذهبهم عىل أنّ للتجنيس عندهم تأثريا قويا) (املازين، ١٩٥٤، 

الصفحات ٣٢٤/٢-٣٢٥). 
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ويبدو أنه يقصد بالتجنيس املضارعة، أو املشاكلة، أو املشاهبة عىل الرغم 
 ،١٩٥٢ جني،  (ابن  الصغري)  بـ(اإلدغام  اخلصائص  يف  أيُضا  ها  سامّ أنّه  من 

صفحة ١٤١/٢). 

عليها  أطلق  الذي  ١٨٠هـ)  (ت  سيبويه  عند  ذلك   صد نجد  أن  ويمكن 
املضارعة أو املقاربة (سيبويه، ١٣١٧هـ، صفحة ٤٢٦/٢). 

والتجنيس الصويت، إنّام هو يف حقيقته إدغام، ولكنّه ال يصل إىل حد فناء صوت 
ل أحد الصوتني إىل مثل الصوت اآلخر يف خمرجه  يف صوت آخر فناءً تاماً، أو حتوّ
به من  وصفاته، ولكنه يعمل عىل تغيري بعض صفات أحد الصوتني إىل احلد الذي يقرّ
اآلخر بشكل يسهم يف ختفيف عملية النطق، واختصار يف اجلهد العضيل للمتكلم، 

ولعلّ هذا هو الذي دعا ابن جني وغريه من العلامء إىل تسميته باإلدغام الصغري. 

تقريب  هو  إنام  املعتاد،  املألوف  اإلدغام  أنّ  ثبت  (قد  عنه:  يتحدث  وهو  فقال 
صوت من صوت وهو يف الكالم عىل رضبني: 

أحدمها: أن يلتقي املثالن عىل األحكام التي يكون عنها اإلدغام فيدغم األول 
يف اآلخر. 

فتقلب  اإلدغام  معها  غ  يسوّ التي  األحكام  عىل  املتقاربان  يلتقي  أن  واآلخر: 
أحدمها إىل لفظ صاحبه فتدغمه فيه. . . فهذا حديث اإلدغام األكرب، وأما اإلدغام 
األصغر فهو تقريب احلرف من احلرف وإدناؤه منه من غري إدغام يكون هناك) (ابن 

جني، ١٩٥٢، الصفحات ١٤١/٢-١٤٣). 

ابن  التجنيس عند  الذي هو  وقد أوضح سيبويه بشكل دقيق مفهوم املضارعة 
تَعل: (أرادوا التخفيف حني تقاربا فأبدلوا  جني فقال متحدثا عن اإلبدال يف صيغة افْ
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ألسنتهم يف رضب واحد من  ليستعملوا  الطاء  بالصاد وهي  أشبه احلروف  مكاهنا 
احلروف وليكون عملهم من وجه واحد) (سيبويه، ١٣١٧هـ، صفحة ٤٢١/٢). 

بعدمها  جاء  إذا  و(الشني)  الساكنة  (الصاد)  يف  اإلبدال  عن  كالمه  عند  ومثله 
ام يلحقهام نوع من اجلهر، فتتأثر (الصاد) املهموسة (بالدال) املجهورة،  (الدال)؛ ألهنّ
ويلجأ الناطق إىل ذلك من أجل التقريب بني الصوتني فقال سيبويه: (إنّام دعاهم إىل 
أن يقربوها ويبدلوها ليكون عملهم من وجه واحد وليستعملوا ألسنتهم يف رضب 

واحد) (سيبويه، ١٣١٧هـ، صفحة ٤٢٦/٢). 

م من تعريفات العلامء أن التجنيس هو تقريب صوت من صوت  يظهر مما تقدّ
آخر ليامثله يف خصائصه سواء بالصفة أو املخرج، ولكن ذلك ال يصل إىل حد فناء 
صوت يف آخر، وإنّام يكون أحد األصوات أقو تأثريا يف اآلخر، فيحاول أن جيذبه 
مظاهر  عن  احلديث  عند  جليا  سيظهر  ما  وهذا  ليجانسه،  صفاته  من  وجيرده  إليه 
ة يقرتب من  وظواهر التجنيس يف اللغة العربية، والتجنيس الصويت عند أهل اللغّ
دائرة البالغة يف الشكل وخيتلف عنه باملضمون، فهو جمانسة ومشاكلة، ولكن من 
املصطلح  إن  حني  يف  حمض.  صويت  عمل  هو  وإنام  والداللة،  املعنى  يف  تغيري  غري 
البالغي حيمل اجلانب الصويت يف اإلتباع اللفظي واملجانسة الصوتية وحيمل اجلانب 

الداليل يف أن اللفظة الثانية ختالف داللة اللفظة األوىل. 
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مظاهر التجنيس الصويت يف اللغة العربيّة

لطبيعة  تقسيمها  خيضع  متعددة،  مظاهر  العربيّة  اللّغة  يف  الصويت  للتجنيس 
الكالم  فيشعرنا  الصويت  نسيجها  وصياغة  مفرداهتا،  مع  تعاملها  وآليات  اللّغة 
لنا أنّ هناك تغيريا قد  املتصل بوجود نسق صويت منسجم حال سامعه، وقد يظهر 
األحيان  أغلب  التي جاءت يف  النطقية،  االنسيابية  اللّفظ حتى جعله هبذه  أصاب 
نتيجة لعوامل متعددة، أسهمت يف إجياد التنوعات يف الوحدة الصوتية التي أمكنتنا 
تبادلت  التي من خالهلا  الطريقة  للوصول إىل كشف  الكالمية  السلسلة  من حتليل 

األصوات صفاهتا، وأثرت يف بعضها. 

ام يتقابالن ويتأثّران ويؤثّران، فهناك من  فنجد يف (السني) وجمهورة (الصاد) أهنّ
يقول: (النسبة) بالسني، وهناك يقول: (النزبة) بالزاي، فهو ينطق زايا بطريقة آلية 
ا وقعت قبل صامت  إذا وقع قبل صوت صامت جمهور، فالسني هنا نطقت زايا، ألهنّ

جمهور وهو النون. 

وهذا كلّه ما يسعى إليه الناطق، الذي يَميل إىل اجياد انسجام صويت بني أصوات 
األلفاظ، وجمانسة صوتية عند النطق هبا، وأبرز مظاهره هي:

اجلهر واهلمس:-١

تلجأ األصوات إىل التأثري يف بعضها بسبب املجاورة، فيتأثّر الصوت الضعيف 
بالصوت القوي، أو ينسجم الصوت القابل للتخيل عن صفته مع الصوت اآلخر 
اور  وقد بنيّ ذلك سيبويه يف كثري من املواطن، والتي عربّ عنها باملضارعة عندما جتَ
(الصاد والشني) املهموستان (الدال) املجهورة فقال يف ذلك: (فجعلوا األول تابعا 
ا جمهورة غري  لآلخر فضارعوا به أشبه احلروف بالدال من موضعه وهي الزاي ألهنّ
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مطبقة ومل يبدلوها زاياً خالصة كراهية اإلجحاف هبا لإلطباق) (سيبويه، ١٣١٧هـ، 
صفحة ٤٢٦/٢). 

الصويت  النسيج  يف  األصوات  هذه  بني  بالتقريب  ذلك  عن  جني  ابن  وعربَّ 
الصاد، وهي  به جاورت  فت  عَ الصاد ضَ نت  كَ فقال معلال ذلك: (فلام سَ للكلمة، 
بت منها بأن أُشممت شيئا من لفظ الزاي املقاربة  رَ مهموسة الدال وهي جمهورة قَ

للدال باجلهر) (ابن جني، ١٩٥٢، صفحة ١٤٦/٢). 

ساكنة،  عِلت  جُ عندما  حركتها  سلب  بسبب  (الصاد)  رافق  الذي  فالضعف 
ا (زاي)، ويتّضح ذلك بشكل  وجاورت (الدال) تأثّرت باجلهر، فيشعر السامع أهنّ
كبري يف صيغة (اْفتَعل) عندما تكون فاؤها (زايا أو داال أو ذاال ) قال ابن عصفور 
بعدها  ما  جنس  من  حرفا  التاء  فيهام  فتَقلب  وتَفاعل  عل  تَفْ ا  (فأمّ ٦٦٩هـ)  (ت 
فنقول:  بساكن  االبتداء  يمكن  إذ ال  الوصل  اإلدغام وجتلب مهزة  بسبب  وتسكنه 
ارئ ويف املصدر  ارأ) ويف اسم الفاعل مطريّ ومدّ ارأ يف املضارعَ يطريّ ويدّ (أطريّ وإدّ
ا افتَعل فتَقلب فيه التاء من جنس ما بعدها وتسكنها بنقل حركتها  ارؤ) وإمّ أطريّ وادّ

م) (ابن عصفور، ١٩٨٦، صفحة ٥٠٧).  م فتقولِ (اخصَّ إىل ما قبلها ثم تُدغِ

التي  الصوائت  وإنامّ  الصوامت،  عىل  يقترص  ال  صوتيا  منحى  املضارعة  وأخذت 
أنك  (واعلم  ذلك:  ابن جني موضحا  فقال  احلركات،  بني  املجانسة  إىل  املتكلم  يلجأ 
كام قد جتد هذه املضارعة وهذا التقارب بني احلروف فقد جتده أيضا بني احلركات حتى 
أنّك جتد الفتحة منسوبة بيشء من الكرسة أو الضمة منحواً هبا إليهام وجتد الكرسة أيضا 
منسوبة بيشء من الضمة والضمة منسوبة بطرف من الكرسة وال جتد الكرسة وال الضمة 
منسوبة بيشء من الفتحة) (ابن جني، رس صناعة اإلعراب، ١٩٥٤، صفحة ٦٠/١). 
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وهذا النصّ يكشف ذلك التناسق الصويت والتأثري الذي يكون مرشوطا ذوقيا 
فاحلركات القصرية تتجانس صوتيا فتُامل (األلف) نحو (الياء) لرضب من جتانس 
الصوت، وكذلك، إمالة (الفتحة) نحو (الضمة) كالتفخيم، وقد بنيّ ابن جني اآللية 
بعضها  يف  تؤثر  احلركات  جيعل  الذي  النطقي  التأثري  ذلك  يف  النطقية  غات  واملسوَّ
الفتحة  بينهام وبني  ليس  ما  والتناسب  القرب  والكرسة من  الضمة  بني  (إنّ  فقال: 
فجاز أن يتكلف نحو ذلك بني الضمة والكرسة ملا بينهام من التجانس) (ابن جني، 

رس صناعة اإلعراب، ١٩٥٤، صفحة ٦٢/١). 

إنّ الصوائت القصرية تتأثر بعضها ببعض يف أثناء التأليف الفنولوجي، وذلك 
ألسباب عضلية يف أن جهاز النطق يَميل يف أثناء الكالم إىل تقريب هذه األصوات 
بعضها من بعض عىل حيز املخارج والصفات، وتسلك يف ذلك اجتاهات متعددة، 
فقد يكون االجتاه هو للتَآلف فيؤدي ذلك إىل ثبات أصوات الكلمة  وعدم التغيري 
الرسيع، يقابله اجتاه تنافر وهو الذي يؤدي إىل التغيريات يف أصوات الكلمة، وهو يف 
بعض األحيان يكون من أسباب تطور األصوات، ويمكن التخلص من هذا التنافر 
حذف  أو  املامثلة،  أو  االنسجام،  إىل  يؤدي  بحيث  األصوات  يف  تغيري  خالل  من 
الصوت الذي يسبب التنافر، أو إقحام صوت يلغي ذلك التنافر (املطلبي، ١٩٨٤، 

الصفحات ٢٥٩-٢٦٠). 

فاألصوات عموما جتنح يف الكالم إىل االنسجام فيام بينهام، وذلك حتى ال تكون 
اللّسان من ضم إىل كرس إىل فتح أو بالعكس  هناك صعوبة يف النطق عندما ينتقل 
يف أثناء األداء النطقي تسهيال وتيسريا؛ ومن هنا أطلق العلامء العرب عىل مثل هذه 

الظاهرة التناسب أو املشاكلة (ابن يعيش، ٢٠٠١، صفحة ١٢٦٥). 
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والتي تْعطي انسجاما صوتيا متأتيا من مراحل نطقية تقود إىل جعل األصوات 
(فاء  متثل  وتاء)الدال  (دال  املشددة  الدال  أصل  ف(ادّعى)  متشاهبة  املختلفة 
د تشاهبا وإدغاما، ويطلق  عَّ الفعل) والتاء متثل (تاء االفتعال) قُلبت (داال) فهذا يُ
ا إذا تشابه الصوتان ومل  العلامء عىل هذا التشابه بالكيل إذا تطابق الصوتان متاما، أمّ
ر) فـ(الطاء والدال)  )، و(اْزدَجَ عَ طَجَ يتطابقا كان التشابه جزئيا، ومثل ذلك (اضْ
لبِت (طاء) لتشابه الضاد، (وداال) لتشابه الزاي، فهذا يُطلق  أصلهام (تاء) وقد قُ
مشدد  واحد  صوت  إىل  يتّحدا  مل  الصوتني  ألنّ  إدغاما،  وليس  (تشاهبا)،  عليه 

(برجشرتارس، ١٩٨٢، صفحة ٢٩). 

تبعا ملقدار تغري الصوت،  تفاوتت  ا قد  أهنّ لنا  التشابه يظهر  أنواع  وإذا دققنا يف 
فقد تتغري صفة واحدة فقط نحو كلمة (ادّعى). فأنّ صفة واحدة للتاء فقط هي التي 
أو(  ادّكر)  بدل(  اذّكر)،  ونحو(  مهموسة،  كانت  أن  بعد  جمهورة  فصارت  تغريت 
أخذتم) تصبح (أختّم)، فإنّ أصل الصوت املتغري يف األُوىل(تاء مهموسة شديدة)، 
أصبحت (ذاال جمهورة رخوة)، ويف الثانية عىل العكس، وتلك األنواع من التشابه 
تكون مطردة، أي حيصل التشابه أو املجانسة فيها يف كل الكلامت التي تأيت عىل تلك 
التجانس من  أو  التشابه  الكلمة، وهذا  تتشابه يف  األبنية، ألنّ كثريا من األصوات 
أهم أسباب إبدال األصوات وتقريبها من بعض (برجشرتارس، ١٩٨٢، الصفحات 
عند  املتبادل  التأثري  عىل  القدرة  الكالمية  السلسلة  يف  لألصوات  ألنّ   .(٣٢-٣٣
أو  األصوات  بعض  خمارج  تغيري  إىل  ذلك  فيؤدي  واجلمل،  الكلامت  يف  هبا  النطق 
صفاهتا، لكي تتفق يف املخرج أو يف الصفة مع األصوات األُخر املحيطة هبا، أو 
القريبة، أو املجاورة هلا يف الكالم، فيحدث بسبب ذلك نوع من التوافق واالنسجام، 
خمرجني  من  أو  واحد،  خمرج  من  صوتان  الكالم  يف  التقى  إذا  أنّه  ذلك  وتوضيح 
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متقاربني، واتصف األول باجلهر، واآلخر باهلمس، حدث جراء ذلك االلتقاء شدّ 
وجذب، فكل صوت حياول أن جيذب اآلخر نحوه وجيعله مماثال له يف الصفة، وهذا 
ال يقترص عىل األصوات الصامتة، وإنّام حيدث يف احلركات، وكذلك بني احلركات 

واألصوات الصامتة (السامرائي، ١٩٨١، صفحة ٣٠). 

ذكر أبو الطيب اللغوي (ت ٣٥٠هـ) أنّه يقال : يف (نشز- نشس) كام يقال: يف (رجل 
جبس) للرجل الدينء(رجل جبز) (أبو الطيب اللغوي، د. ت، صفحة ١١٨/٢). 

ذلك   ّفأد قبلها،  املهموسة،  بالشني  املجهورة  الزاي  تأثرت  األول  املثال  ففي 
ا يف املثال الثاين فقد أصاب التأثري  إىل أنّ تُقلب إىل نظريها املهموس وهو السني، أمّ
لبت إىل نظريها املجهور وهو صوت الزاي  السني املهموسة بالباء املجهورة قبلها، فقُ

(السامرائي، ١٩٨١، صفحة ٣٧). 

ومن ذلك ما ذهب إليه املربد (ت ٢٨٥هـ) يف تفسري قلب (السني صاداً) فقال: 
ا األصل،  (هذا باب ما تقلب فيه السني صادا وتركها عىل لفظها أجود، وذلك ألهنّ
وإنام تقلب للتقريب من بعضها، فإذا لقيها حرف من احلروف املستعلية قُلبت معه 
ليكون تناوهلام من وجه واحد، واحلروف املستعلية: الصاد والضاد والطاء والظاء 
واخلاء والغني والقاف. . . فإنْ كانت السني مع حرف من هذه احلروف يف كلمة 
ب منها كان أوجب، وجيوز القلب عىل الرتاخي بينهام،  جاز قلبها صاداً، وكلّام قَرُ
وكلام تراخى فرتك القلب أجود، وذلك قولك: سطر وصطر وسقر وصقر) (املربد، 

املقتضب، ١٩٦٨، صفحة ٢٢٥/١). 
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ونقل املربد عن (أُم اهليثم) قوهلا جاء فالن يرضب أصدريه وأزدريه وأسدريه 
(املربد، الفاضل، ١٩٥٦، صفحة ٢٣). 

فهذا التناوب الصويت هدفه إجياد التناسب بني الصوتني ولتقريب الصوت من 
انسيابية  فيعطي  له،  املجاورة  األصوات  مع  االنسجام  بخاصية  يتحىل  الذي  مثيله 
احلروف  أشبه  السني  موضع  من  (أبدلوا  سيبويه:  فيقول  لفظية،  وسالسة  نطقية 
بصفة القاف ليكون العمل من وجه واحد وهي الصاد فكالمها مستعل) (سيبويه، 

١٣١٧هـ، صفحة ٤٢٧/٢). 

ويعطي السريايف تعليال أكثر وضوحاً يفرس التغيري الذي أصاب (الصاد) عندما 
الصاد مهموسة رخوة مطبقة، والدال جمهورة شديدة غري  (إن  فقال:  الدال  جاور 
فجعل  النبوة  بعض  املخالفات  هذه  من  بينهام  كام  الدال  عن  الصاد  فنبت  مطبقة، 
مكان الصاد حرف بني الصاد والدال وهو الزاي الذي هو من خمرجها، واقل نبوا 
الدال باجلهر  الزاي جمهورة غري مطبقة، فوافق  عنها من الصاد، وذلك احلرف هو 
ام من خمرج واحد وبالصفري) (السريايف، ٢٠٠٨،  وعدم اإلطباق، ووافق الصاد بأهنّ

صفحة ٥٧٦/٦). 

الصفات  بني  الواضح  االختالف  يف  واملتمثلة  ذلك  يف  العلّة  السريايف  أوضح 
التي يتصف هبا صوتا (الصاد والدال)، وألجل التقريب بينهام يكون بتقليل تلك 
ام من خمرج واحد، ويتصفان  االختالفات من خالل إشامم الصاد الزاي السيام أهنّ
بصفة واحدة لتقريبها من الدال التي جتاورها، والتي تشرتك معها يف الصفة وهي 
السني من  إبدال  بنيّ  الفاريس (ت ٣٧٧هـ) عندما  أبو عيل  ده  أكّ ما  اهلمس، وهذا 

الصاد أو تقريبه منه باملضارعة. 
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فقال: (فوفقوا بني احلرفني مع حجز ما حجز بينهام من احلروف وكأنه أحبّ أن 
يتشاكل هبذه املضارعة ليكثر بذلك تناسب احلرفني إىل اآلخر فأُرشب الصاد صوت 

الزاي لذلك) (ابن خالويه، ١٩٧٩، صفحة ١٦٢). 

التي  األمثلة مجيعها  فالتجنيس حارض يف  فهناك مضارعة، وجتانس، وتشاكل، 
املتكلم،  يراعيها  ونطقية  ذوقية  مسالة  والتجانس  التناسب،  إجياد  ألنّ  ذكرها؛  تم 
ويبحث جاهدا عن أيرس الطرائق العفوية وغري القصدية، فإنّ العلامء العرب أجادوا 
التعليل ملثل تلك احلاالت من خالل الوقوف عىل التغريات احلاصلة يف األلفاظ، 
بأسلوب علمي  إبدال(السني صادا)  تعليل  إىل  دريد (ت ٣٢١هـ)  ابن  فقد ذهب 
التغيري احلاصل يف ذلك االختيار بني الصوتني  إدراك لكل مراحل  ينم عن  ذوقي 
اللسان، والقاف  الفم مطمئنة عىل ظهر  املتكلم فقال: (ألنّ السني من وسط   لد
والطاء شاخصتان إىل الغار األعىل فاستثقلوا أن يقع اللسان عليها ثم يرتفع إىل الطاء 
ا أقرب احلروف إليها لقرب املخرج، ووجدوا  والقاف، فأبدلوا السني صاداً، ألهنّ
الصاد أشد ارتفاعا وأقرب إىل القاف والطاء وكأن استعامهلم اللسان يف الصاد مع 

اه مع السني) (ابن دريد، ١٩٨٧، صفحة ١٢/١).  القاف أيرس من استعامهلم إيّ

الصفة،  الصوت جماوراً ألصوات ختتلف عنه يف  والتأثري حاصل عندما يكون 
فيعمل األقو عىل التأثري يف تلك األصوات التي تقبل أن تتحىل بسبب التأثري الذي 
أحدثه يف كامل املقطع الصويت، أو يمتد تأثريه إىل مجيع األصوات يف بيئته الصوتية 

(العاين، ١٩٨٣، صفحة ٥٠). 

إنّام هي من  الصويت،  النسيج  ضت هلا األصوات داخل  تعرّ التي  التغيريات  إنّ 
إىل  املؤدية  النطق  أعضاء  حركات  اختالف  من  املتأيت  النطقي  الثقل  ختفيف  أجل 
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بيئة  يف  والتناسب  والتشاكل،  املجانسة،  وإلجياد  وصفته،  الصوت  خمرج  اختالف 
اللفظة يعمد الناطق إىل إحالل أو تقريب صوت من آخر ليكون مناسبا له. 

 الرتقيق والتفخيم٢-

اللسان  أقىص  ارتفاع  طريق  من  تنتج  التي  األصوات  هي  املفخمة  األصوات 
الصوت،  تفخيم  إىل  الوضع  ذلك  ويؤدي  للحلق،  اخللفي  اجلدار  نحو  وتراجعه 
إلمكانية  وذلك  املفخمة،  وغري  املفخمة  لألصوات  مكاناً  اللسان  طرف  فيكون 
تغيري إرتفاع أقىص اللسان وموقعه عند وضع طرف اللسان يف موضعه من خمارج 
األصوات فيؤدي ذلك التغيري إىل تنوع يف جرس الصوت بسبب تغري شكل الفراغ 
الرنان، الذي يكون مصاحبا لتكوين الصوت يف خمرجه واألصوات املفخمة هي: 
(ظ. ص. ط. ض. الالم املفخمة. الراء املفخمة) يصاحب ذلك األصوات املرققة، 
وهي تكون من بني األصوات األسنانية واألسنانية اللثوية واللثوية وهي : (ر. ذ. 

ث. س. ز. ت. د. ل. ر. ن) (احلمد، ٢٠٠٢، الصفحات ١١٦-١١٧). 

غلظ  أساس  عىل  متخالفتان  صفتان  والرتقيق  التفخيم  أنّ  ذلك  من  ويظهر 
فجميع  واإلطباق،  االستعالء  صفتي  بسبب  غليظا  يكون  فالصوت  الصوت، 
يتأثر  وقد  العربية،  اللغة  دائام يف  تعد أصواتا مفخمة  واملطبقة  املستعلية  األصوات 
فمن  القوة،  من  درجات  عىل  فيكون  فيه،  يرد  الذي  بالسياق  املفخم  الصوت 
األصوات التي ترقق يف سياقات صوتية وترقق يف أخر هي (الالم والراء) وعند 
أيضا،  واإلطباق  االستعالء  جتمع  التي  املفخمة  األصوات  من  تقدم  ما  استبعاد 
مرققا  يكون  املتبقي من األصوات  فإنّ  والراء)  الالم  التفخيم يف(صويت  وحاالت 

(داود، ٢٠٠١، الصفحات ١٢٦-١٢٧). 



أ.م.د. علي خليف حسين

٢٨٢

ل العلامء يف أحوال أصوات العربية من حيث الرتقيق والتفخيم وأفاضوا  وقد فصّ
يف ذلك مما ال جمال إلعادته (احلمد د. ، ١٩٨٦، صفحة ٤٨٠). 

هذه الصفات التي تكون عليها األصوات بني التفخيم والرتقيق حتدث نوعا من 
تتجاور يف  التي  التي حتملها األصوات  الصفات  التأثري يف  نتيجة  الصويت  التقارب 
السلسلة الكالمية، من ذلك عندما تقع (السني) قبل صوت حيمل صفة االستعالء، 
فتقرب منه من طريق قلبها (صادا) ليكون هناك انسجام صويت نحو: (سقت، صقت، 

ويف سلخ، صلخ ويف ساخط، صاخط) (ابن جني، ١٩٥٢، صفحة ١٤٤/٢). 

وهذا التشابه الذي يكون عند وقوع (السني) قبل أصوات (غ. خ. ق. طاء) جاز 
أن تبدل (صادا) عىل الرغم من وجود فاصل، فإنّه ال يغري يف املعنى، وإنّام هو تقريب 

أو جمانسة صوتية لتسهيل النطق. 

وكذلك نجد أنّ من خصائص صوت (الراء) امليل إىل التفخيم بسبب جماورته 
 ، ر.  التواب  لبعض األصوات، نحو (صور يف سور، وأخرس يف أخرص) (عبد 

١٩٧٣، صفحة ٢٠٠). 

(الصاد)  صوت  إبدال  من  القديمة  العربية  اللّهجات  يف  جاء  ما  ذلك  ومثل 
الذي  لفظة: (يزدق) يف (يصدق)، وإن االتصال  (الدال) مثل  إذا سبقه  إىل(زاي) 
وقع بني (الصاد والدال) هو الذي كان سبباً للتأثر، وقد نقل ذلك (ابن السكيت 
ت ٢٤٤هـ) عن العرب فقال: (والعرب تقول: أزدق بمعنى أصدق: وال يقولون 

زدق) (ابن السكيت، ١٩٠٣، صفحة ٤٥). 
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واللّغويون القدماء مل ينسبوا ذلك النطق إىل قبيلة بعينها (وأغلب الظن أنّ الزاي 
م كتبوها بالزاي املرققة لعدم وجود رمز للزاي املفخمة يف  هنا كانت مفخمة غري أهنّ

الكتابة العربية) (السامرائي، ١٩٨١، صفحة ٤٥). 

فيها، وحتليلها، وإجياد  النظر  العلامء ملثل تلك احلاالت عند  الذي وضعه  فاملعيار 
ا احلسن بتأليف احلروف  العلّة هلا هو الذوق واحلس، فيقول الرماين: (ت ٣٨٤ه): (وأمّ

املتالئمة فهو مدرك باحلس وموجود يف اللفظ) (الرماين، د. ت، صفحة ١٢/٢). 

يرو أن األصمعي (ت ٢١٦هـ) قال: (اختلف رجالن يف الصقر فقال أحدمها: 
الصقر (بالصاد)، وقال اآلخر: السقر (بالسني) فرتاضيا بأول وارد عليهام فحكيا له 
مامها فيه، فقال: ال أقول كام قلتام إنام هو الزقر) (ابن جني، ١٩٥٢، صفحة ٣٧٤/١). 

وقد أدرك العلامء أنّ العلّة ذوقية تلجئ الناطق اىل اختيار السلسلة اللفظية التي 
جتعل نطقه سلسال، ومثل هذا التقريب الصويت كان مشهورا عند قوم من(بني متيم) 
يطلق عليهم (بلعنرب)، إذ يقلبون (السني) إىل (صاد) عند أربعة أصوات هي (الطاء 
القاف الغني اخلاء) إذ جاءت بعد (السني) وال هيم يف ذلك إذا جاءت ثانية أو ثالثة 
املقتضب،  (املربد،  الصخب)  والسخب يف  فيقولون: (رساط يف رصاط،  رابعة  أو 

١٩٦٨، صفحة ٣٦٠/١). 

لتتم  واملخرج  الصفة  يف  يقاربه  صوتا  (السني)  صوت  بدل  هؤالء  اختار  فقد 
ولعل  (الصاد)،  صوت  فكان  يليه،  الذي  الصوت  مع  واملشاهبة  املجانسة،  عملية 
العلّة يف ذلك التشاكل، واإلبدال التقريبي، وهو االبتعاد عن الثقل الذي ينشأ من 
طريق نزول اللسان، ثم ارتفاعه لنطق الصوت املستعيل. ألنّ يف اجتامع األصوات 
ا بتفخيم  ختتلف مميزاهتا، فيكون هناك صوتان انامز أحدمها عن اآلخر بمزية ما، إمّ
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أو إطباق أو تفش أو غري ذلك من الصفات؛ ألنّ الصوت بسبب احتاده بام جياوره 
سيجذبه إىل حيزه، ويسلبه تلك املزية اخلاصة به، ويقوم بإدخاله معه فيها، أو حيدث 
التقريب بني  (القرطبي، ٢٠٠٠، صفحة ١٧٧). من خالل  يشبههام  بينهام صوت 
األصوات املتجاورة، وهي عىل العموم ظاهرة من ظواهر التطور الصويت، فالكلمة 
التي تشتمل عىل حركات متباينة متيل يف تطورها إىل االنسجام بني هذه احلركات، 
حتى ال ينتقل اللسان من ضم إىل كرس إىل فتح يف احلركات  املتوالية، ألنّ الناطق حني 
يقتصد يف اجلهد العضيل جينح من دون قصد أو تعمد إىل االنسجام بني احلركات 

(أنيس د. ، ١٩٥٢، صفحة ٩٦). 

ومن التقريب الصويت ما حيدث يف كرس الفاء يف صيغة(فَعيل) فحقه الفتح، ولكن 
هناك من يكرسه طلبا للخفة والتجانس، قال ابن جني: (ومن ذلك تقريب الصوت 
غيف وسمعتُ الشجري غري  عري وبِعري ورِ من الصوت مع حروف احللق نحو شِ
يد اهللا)  عِ ئري، وحكى أبو زيد عنهم اجلنة ملن خاف وِ ئري األسد يريد الزَ مرة يقول: زِ

(ابن جني، ١٩٥٢، صفحة ١٤٣/٢). 

د فيها العلامء أنّ النطق  جَ واالشرتاط ليس إلزاما نطقيا، وإنامّ هو وصف لظاهرة وَ
(ابن سيده،  احللق  ألصوات  جماورا  الصوت  فيها  يكون  التي  احلال  هذا  يكون يف 
الصويت  التتابع  ثقل  من  التخفيف  أجل  من  وذلك   .(٢١٣/١٤ صفحة   ،١٩٩٦
عىل حركات اللسان، فتجنح أعضاء النطق إىل عملية التخفيف والتيسري، ويستند 
فيها  يكون  عضلية،  نطقية  آلية  إىل  بعض  من  بعضها  األصوات  تقريب  يف  الناطق 
القدماء، وهذا  الصوت األضعف، بحسب رأي  يؤثر يف  الصوت األقو هو من 
قراءة وصفية  وإنامّ هي  املقررة،  القواعد والضوابط  إىل  أقرب  يعني جعل ذلك  ال 
ملا يعرتي السلسلة الكالمية من تغيري يف  أثناء النطق، فذهب بعض العلامء إىل أنّ 
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فقالوا يف  يقلب األقو إىل األضعف،  إىل األقو، وال  يقلب  الصوت األضعف 
ذلك: (كل سني وقع بعدها حرف من احلروف اخلمسة: (ق. خ. غ. ع. ط) جاز 
ا  فأمّ اهلزء،  من  وصخر  وسخر  يصاقون،  ويساقون  وصقر،  سقر  نحو  صادا  قلبها 
ا يساقون، فإنام جاز قلبها صادا يصاقون، ألنّ  الذي من احلجارة فبالصاد ال غري، أمّ
السني مستعلية، وأضعف من الصاد املستعلية واألضعف ينقلب إىل األقو، وألنّ 
السني أصل، وإذا كانت الصاد أصال مل جيز قلبها سينا، كصخر بمعنى احلجر فال 
جيوز أن يقال فيه سخر، ألنّ الصاد أصل وهي أقو من السني واألقو ال ينقلب 

إىل األوهى) (أبو الطيب اللغوي، د. ت، صفحة ١٢/١). 

يلتمسون  العرب  فكان  املعاقبة،  تلك  إىل  يؤدي  الذي  هو  املخارج  فتقارب 
رشاقة اللفظ وتوفر الناحية املوسيقية، وبناء اللفظة العربية يف حركاهتا، وسكناهتا، 
وأصواهتا يظهر جنوح العربية إىل بلوغ هذا التناسب الصويت املوسيقي (السامرائي، 

١٩٨١، صفحة ١٠٩). 

ولعلّ من أبرز مظاهر التقريب أو التجنيس الصويت هو ما نلحظه يف مماثلة حركة 
حلركة أُخر مماثلة تصل إىل درجة كبرية كام يف (عليه ومنه وفيه)، فتكون احلركة 
بنى عىل الضم؛ ألن أصلها  التالية للهاء (كرسة) مع أنّ الضمري واحد، واملفرتض يُ
الضم وبعدها الواو، وليس يمنع العرب من أن خيرجوها عىل األصل فاهلاء تُكرس 
إذا كان قبلها يا أو كرسة. . . فكام أمالوا األلف يف مواضع استخفافاً كذلك كرسوا 
هذه اهلاء. فالكرسة هنا كاإلمالة يف األلف لكرسة ويمكن أن نمثل ملسألة التقريب 
الصويت من خالل نطق األلف نطقا جيعلها بني الفتحة الرصحية أو الكرسة الرصحية 
وإىل ذلك قال سيبويه: (األلف متال إذا كان بعدها حرف مكسور وذلك قولك عابد 
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وعامل ومساجد ومفاتيح. . . إنام أمالوها لكرسة التي بعدها أرادوا أن يقربوها منها 
ومجيع هذا ال يميله أهل احلجاز) (سيبويه، ١٣١٧هـ، صفحة ٢٥٩/٢). 

وهذا يعطي تفسريا لذلك التقريب الذي جلأت إليه بعض القبائل العربية، فقد 
ماثل صوت من األصوات يف السلسلة الكالمية، أو لفظة ما صوتاً آخر بفعل التأثري 
فيه فجعله قريبا منه من الناحية النطقية أو مماثال له، وتتوقف هذه اإلمالة، أو السعي 

للمقاربة الصوتية عندما يكون هناك سياق آخر خمتلف عن األول. 

وهو عندما تأيت األصوات (ص. ض. ط. ظ. غ. ق. خ) قبل األلف، فأنّه يمتنع 
التقريب الصويت نحو: (قاعد غائب خامد صاعد طائف ضامن ظامل) ويعللّ سيبويه 
ا حروف مستعلية إىل ما قبلها وما بعدها نحو كالب وعابد وذلك  ذلك بقوله: (ألهنّ
قولك مررت هبي ولدهيي مال ومررت بدارهي. . . وأهل احلجاز يقولون: مررت 
هبو قبل ولدهيو مال ويقرأون فخسفنا هبو وبدارهو األرض) فإذا حلقت اهلاء امليم يف 
ام ال يلزمان حرفا أبداً  عالمة اجلمع كرسهتا كراهية الضمة بعد الكرسة أال تر أهنّ
فإذا انكرست امليم قلبت الواو ياء كام فعلت ذلك يف اهلاء ومن قال بدارهو األرض 

قال عليهمو مال وهبمو ذلك) (سيبويه، ١٣١٧هـ، صفحة ٤٩٣/٢). 

من  عند  صوتيا  انسجاما  أو  حركيا  توافقا  هناك  أنّ  من  سيبويه  إليه  ذهب  فام 
يكرس اهلاء يف حني أنّ أهل احلجاز ال يميلون إىل حتقيق االنسجام الصويت، ألهنم ال 
يستشعرون حاجة إليه، وليس يف هذا اجلانب، وكذلك أبقت احلجاز األصل النطقي 
التوافق احلركي، يف حني غريهم  أو  الفاء، فال تعرف اإلمالة  بفتح  لصيغة (فعيل) 

يكرس الفاء للتوافق مع الياء بعد العني (سيبويه، ١٣١٧هـ، صفحة ٢٥٥/٢). 
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وير سيبويه يف جممل تلك العملية النطقية أن تلك األصوات تكون من (احلنك 
األعىل واأللف إذا خرجت من موضعها استعلت إىل احلنك األعىل فلام كانت مع 
هذه احلروف املستعلية غلبت عليها كام غلبت الكرسة عليها يف مساجد) (سيبويه، 

١٣١٧هـ، صفحة ٢٦٤/٢). 

وإذا وقفنا عىل املانع الذي يمنع حدوث التقريب الصويت نجده يتعلق بأصوات 
اإلطباق وأصوات احللق التي فيها من التفخيم ما يمنع ذلك. ألنّ السلسلة الكالمية 
تتكون من حركات مستمرة، وإيقاع يتصف باالستمرارية يقوم هبا اجلهاز والنطقي 
تقوم بإنتاج وحدات صوتية ومفرداتية مقطعية ترتابط يف ما بينهام ويتأثر بعضها يف 

بعض (بركة، د. ت، صفحة ٩٣). 
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اخلامتة

 النسق الصويت الذي تنبني عليه السلسلة الكالمية يراعي الناحية الذوقية لد
املتكلّم فهو يعمل جاهدا خللق التناسق الصويت يف داخل األلفاظ من خالل ترتيب 
صويت خيضع لتأثرية ذوقية، وتعد املجانسة آلية من آليات ذلك السعي احلثيث نحو 

التناسق الصويت

ح لنا أنّ التجنيس الصويت له مظاهره وظواهره، يف اللغة العربية، وهو  وقد اتضّ
خيتلف عن التجنيس اللفظي الذي يعد فنَّا من فنون البديع يف البالغة العربية، ومها 
يتفقان يف ظاهر املفهوم، وهو املشاكلة واملشاهبة، فعندما يتم إبدال صوت من صوت 
آخر من طريق التقريب، أو املضارعة فإنّه يمس اجلانب الصويت من دون املساس 
باملعنى، فهو جتانس يف األصوات بتقريبها من بعض. يف حني أنّ التجنيس البالغي 

أو املجانسة يكاد يكون هناك اتفاق يف اللفظ واختالف كبري يف املعنى. 

واالنسجام  اللفظي،  والتناسب  املوسيقى،  يتوخى  البالغي  اجلانب  أنّ  كام 
الصويت للتأثري يف السامع، وشد انتباهه، يف حني أنّ التجنيس الصويت يف جمال اللغة 
الصويت،  االنسجام  للمتكلم، عالوة عىل  العضيل  اجلهد  االقتصاد يف  منه  الغرض 
هناك  بل  الصويت،  والرتف  اللفظي،  للتزويق  ختضع  ال  ومتعددة  واسعة  وجماالته 
لظواهر،  رصدهم  خالل  من  العلامء  استنبطها  أن  بعد  ذلك  حتكم  صوتية  قواعد 
إلجياد  الدائم  وسعيها  اللغة،  طبيعة  عن  يكشف  الذي  الصويت  التجنيس  ومظاهر 

أفضل الطرائق لالقتصاد النطقي وانسجامه. 
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املصادر واملراجع:
القرآن الكريم 

اللغة * ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م.  متام.  حسان، 
الكتب  عامل  النارش.  ومبناها.  معناها  العربية 

الطبعة. اخلامسة. 
* . ٢٠٠٦م.  ١٤٢٧هـ– خمتار.  امحد  عمر، 

دراسة الصوت اللغوي، عامل الكتب- القاهرة، 
الطبعة الرابعة، 

إىل * املدخل  التواب، رمضان. ١٩٨٥م.  عبد 
علم اللّغة ومناهج البحث اللغوي، القاهرة. 

األصوات * ١٩٧١م.  إبراهيم.  أنيس، 
املرصية.  االنجلو  مكتبة  النارش  اللغوية. 

القاهرة، الطبعة الرابعة. 
* / اللغوية  الفلسفة  ت.  د.  جرحي.  زيدان، 

مراجعة د. مراد كامل، دار اهلالل. القاهر
اللغة/ * علم  أسس  ١٩٧٣م.  باي،  ماريو 

ترمجة د. امحد خمتار عمر. طرابلس- ليبيا. 
السعران، حممود. ١٩٦٢م. علم اللغة العام *

مقدمة للقارئ العريب. دار املعارف. مرص. 
سوسري، فرديناند دي. د. ت. حمارضات يف *

قنيني-  القادر  عبد  ترمجة  العام:  اللسان  علم 
افريقيا الرشق ِاملغرب 

* .٢٠٠٢ – احلمد، غانم قدوري. ١٤٣٣ هـ 
املدخل إىل علم أصوات العربية د. منشورات 

املجمع العلمي العراقي
أصوات * ١٩٦٣م.  الرمحن.  عبد  أيوب، 

اللغة. دار التأليف- مرص. الطبعة االوىل. 
حممد * الدين  مجال  الفضل  أبو  منظور،  ابن 

٧١١هـ).  (ت  املرصي  االفريقي  مكرم  بن 
بريوت  صادر  العربدار  لسان  ٢٠٠٣م. 

الطبعة. الثانية. 
(ت * معصوم  بن  الدين  صدر  عيل  املدين، 

أنواع  يف  الربيع  أنوار  ١٩٦٩م.  ١٠٥٢هـ). 
مطبعة  شكر.  هادي  شاكر  حتقيق  البديع: 

النعامن- النجف االرشف، الطبعة االوىل. 
العربية * البالغة  ١٩٨٠م.  امحد.  مطلوب، 

التعليم  وزارة  طبع  والبديع.  والبيان  املعاين 
العايل والبحث العلمي العراقية، الطبعة االوىل. 

احللبي، شهاب الدين (ت ٧٢٥هـ) ١٩٨٠م *
حتقيق  الرتسل  صناعة  اىل  التوسل  حسن 
الرشيد  دار  يوسف.  عثامن  أكرم  ودراسة: 

للنرش- بغداد. 
اجلرجاين، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن *

أرسار  ١٩٤٨م.  ٤٧١هـ).  (ت  حممد  بن 
البيان. حتقيق وتصحيح: أمحد  البالغة ىف علم 
مرص  االستقامة-  مطبعة  املراغي.  مصطفى 

الطبعة االوىل. 
البالغة * ٢٠٠٦م.  عيل.  حممد  السلطاين، 

العربية يف فنوهنا (البيان والبديع). دار العلامء، 
الطبعة االوىل. 

دار * البديع.  علم  ت  د.  العزيز.  عبد  عتيق، 
النهضة العربية، بريوت، الطبعة األوىل. 

املازين، أبو عثامن النحوي البرصي ١٩٥٤م. *
جني  بن  عثامن  الفتح  أيب  رشح  املنصف. 
املازين  عثامن  أليب  الترصيف  لكتاب  النحوي 
مصطفى،  ابراهيم  حتقيق  البرصي.  النحوي 



أ.م.د. علي خليف حسين

٢٩٠

وعبد اللّـه امني، القاهرة. 
٣٩٢هـ). * (ت  عثامن  الفتح  أبو  جني،  ابن 

١٩٥٢. اخلصائص. حتقيق. حممد عيل النجار، 
القاهرة-. 

سيبويه، أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب (ت *
مصورة  نسخة  الكتاب.  ١٣١٧هـ  ١٨٠هـ). 

عىل طبعة بوالق مطبعة املثنى بغداد. 
ابن عصفور، عيل بن مؤمن (ت ٦٦٩هـ) *

الستار  عبد  أمحد  حتقيق:  ب.  املقرّ ١٩٨٦م. 
مطبعة  اجلبوري،  اهللا  وعبد  اجلواري، 

العاين- بغداد. 
٣٩٢هـ) * (ت  عثامن  الفتح  أبو  جني.  ابن 

١٩٥٤م. رس صناعة اإلعراب. حتقيق:مصطفى 
مصطفى،  وابراهيم  الزفزاف،  وحممد  السقا، 
مرص،  وأوالده  احللبي  مطبعة  امني،  اهللا  وعبد 

الطبعة االوىل. 
يف * ١٩٨٤م.  فاضل.  غالب  املطلبي، 

املد  أصوات  يف  دراسة  اللغوية،  األصوات 
احلرية  دار  نرش  الثقافية.  الشؤون  دار  العربية، 

للطباعة -العراق. 
بن * يعيش  البقاء  أيب  الدين  يعيش، موفق  ابن 

عيل املوصيل (ت ٦٤٣هـ)، ٢٠٠١م-١٤٢٢هـ. 
يعقوب.  بديع  أميل  حتقيق.  املفصل:  رشح 
الكتب  دار  بيضون،  عيل  حممد  منشورات 

العلمية، بريوت- لبنان، الطبعة االوىل
النحوي * التطور  ١٩٨٢م.  برجشرتارس، 

التواب،  عبد  رمضان  د.  ترمجة  العربية.  للغة 
النارش مكتبة اخلانجي- القاهرة. ودار الرفاعي 

بالرياض، مطبعة املجد الطبعة الثانية. 
عيل * بن  الواحد  عبد  اللغوي،  الطيب  ابو 

االبدال.  اللغوي احللبي (ت ٣٥١هـ) د-ت. 
العلمي  املجمع  التنوخي،  الدين  عز  حتقيق: 

العريب دمشق -  الطبعة األوىل
(ت * يزيد  بن  حممد  العباس  أبو  املربد، 

حتقيق  املقتضب.  ١٩٦٣-١٩٦٨م.  ٢٨٥هـ) 
: حممد عبد اخلالق عضيمة، القاهرة. 

١٩٥٦م. * ٢٨٥هـ)  (ت  العباس  أبو  املربد، 
الفاضل: حتقيق : عبد العزيز امليمني، القاهرة -. 

العلوي، حييى بن محزة بن عيل بن إبراهيم، *
(ت  ـّه  باللَ باملؤيد  امللقب  الطالبي  احلسيني 
البالغة  ألرسار  الطراز  ١٤٢٣هـ.  ٧٤٥هـ) 
احلميد  عبد  حتقيق  اإلعجاز:  حقائق  وعلوم 
بريوت-   – العرصية  املكتبة  اهلنداوي، 

الطبعة. األوىل. 
بن * اللّـه  عبد  بن  احلسن  سعيد  أبو  السريايف، 

كتاب  رشح  ٢٠٠٨م.  هـ)   ٣٦٨ (ت  املرزبان 
سيبويه حتقيق. امحد حسن مهديل و عيل، سيد 
عيل. دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة االوىل. 

ابن خالويه، احلسني بن أمحد. (ت ٣٧٠هـ) *
١٩٧٩م. احلجة يف القراءات السبع املحقق. د. 
بريوت،  الرشوق،  دار  مكرم،  سامل  العال  عبد 

الطبعة الثالثة. 
احلسن * بن  حممد  بكر  ابو  دريد،  ابن 

حتقيق:  اللغة.  ١٩٨٧مجهرة  (ت٣٢١هـ) 
للماليني،  العلم  دار  بعلبكي،  منري  رمزي 

الطبعة األوىل. 
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الصويت * التشكيل  حسن.  سلامن  العاين، 
١٤٠٣ العربية.  فونولوجيا  العربية  اللغة  يف 

الطبعة  املالح،  يارس  د.  ترمجة  ١٩٨٣م.  هـ- 
االوىل- النادي األديب الثقايف- جدة السعودية. 

ابن املعتز، عبد اهللا (ت ٢٤٧هـ)١٩٦٧م. *
اغناطيوس  وتعليق:  حتقيق  البديع: 
بغداد،  املثنى  مكتبة  كراتشكوفسكي، 

الطبعة الثانية. 
وعلم * العربية  ٢٠٠١م.  حممد.  حممد  داود، 

والنرش-  للطباعة  غريب  دار  احلديث،  اللغة 
القاهرة. 

١٩٨٦م. * ١٤٠٦ه-  قدوري،  غانم  احلمد، 
الدراسات الصوتية عند علامء التجويد مطبعة 

اخللود بغداد، الطبعة األُوىل. 
عبد التواب، رمضان ١٩٧٣م. ، فصول يف فقه *

العربية مكتبة دار الرتاث القاهرة الطبعة االوىل. 
ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحق *

(ت ٢٤٤هـ) ١٩٠٣م. القلب واإلبدال نرشه 

هفنر بريوت. 
(ت * عيسى  بن  عيل  احلسن  ابو  الرماين، 

القرآن:  إعجاز  يف  النكت  ت.  د.  ٤٠٣هـ) 
حتقيق حممد خلف اهللا امحد. ود. حممد زغلول 

سالم. دار املعارف- القاهرة. 
٤٦١هـ)، * (ت  الوهاب  عبد  القرطبي، 

غانم  د.  حتقيق  التجويد  يف  املوضح  ٢٠٠٠م. 
قدوري احلمد، دار عامر، عامن. 

اللهجات * يف  ١٩٥٢م.  إبراهيم.  انيس، 
؛ ط القاهرة.  العربية. مكتبة االنجلو املرصيةِ

ابن سيده، أبو احلسن عيل بن إسامعيل املريس *
املخصص:  ١٩٩٦م.  ١٤١٧هـ  ٤٥٨هـ)  (ت 
املحقق: خليل إبراهيم جفال النارش: دار إحياء 

الرتاث العريب – بريوت الطبعة. األوىل. 
السامرائي، إبراهيم ١٩٨١م. التطور اللغوي *

التارخيي، دار األندلس- بريوت الطبعة الثانية. 
العام * األصوات  علم  ت،  د.  بسام.  بركة، 

مركز اإلنامء القومي بريوت 


