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امللخ�ص:
يهدف هذا البحث �إلى تف�سري الأحكام التي تتعر�ض لها النون ال�ساكنة املعروفة يف علم التجويد يف �ضوء
معطيات علم الأ�صوات املعا�صر .وقد ُت ِّو�صل �إلى �أن �سبب تعر�ض النون لهذه الأحكام يكمن يف �أمرين؛ الأول :طبيعة
خمرج النون �إذ �إن خمرجها مزدوج مبعنى �أن لها خمرجا فمويا (اللثة) و�آخر �أنفيا ،والثاين :كرثة دوران النون يف
اال�ستعمال اللغوي� .أما فيما يتعلق بالتف�سري ال�صوتي لأحكام النون فقد تو�صل البحث �إلى �أن ما تتعر�ض له النون
ال�ساكنة من �أحكام – على اختالف ت�سمياتها -هو �شيء واحد من الناحية الع�ضوية؛ وهو �أن النون يتغري �أحد
خمرجيها �إما الفموي و�إما الأنفي؛ وذلك من �أجل حتقيق امل ّماثلة بني النون وال�صوت املجاور لها ،وقد ر�أى البحث
�أن احلا�صل يف كل الأحكام هو تغري املخرج الفموي للنون بحيث مياثل خمرج ال�صوت الذي يجاوره� ،إال يف الإدغام
بغري غنة �إذ يبقى املخرج الفموي للنون على حاله مع ا�ستغنائها عن خمرجها الأنفي� .إال �أن هذه الأحكام تظهر من
الناحية ال�سمعية يف غري �صورة واحدة ،و�صورها ال�سمعية التي تظهر فيها هي الأحكام التي ذكرها علماء التجويد
للنون ال�ساكنة وهي الإظهار والإخفاء والإقالب والإدغام بغنة والإدغام بغري غنة.

م�صطلحات �أ�سا�سية :النون ال�ساكنة ،كرثة اال�ستعمال ،امل ّماثلة ،املخرج املزدوج ،علماء التجويد.
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Rules of Silent Nūn in the Light
of Modern Phonology
Dr. Mahmoud Obaidat

Abstract:
This research aims at interpreting the rules to which Silent Nūn is exposed in the
science of Tajweed in the light of modern phonology regulations.
The research has concluded that the reason why Silent Nūn is restricted by these rules
lies in two things: the first one being the nature of point of articulation; because it has
double points of articulation; oral and nasal. The second one is due to the very common
use of Nūn in language.
Regarding the phonological interpretation of the rules of Nūn, the research has
concluded that from the organic point of view there is no difference between all these
rules regardless of what they are called because both Nūn points of articulation (oral and
nasal) can be exchanged for the sake of achieving the assimilation between Nūn and the
adjoining consonant.
The research also finds that what happens with all rules is a change in the oral point
of articulation of Nūn so that it assimilates the point of articulation for the adjacent
consonant; except diphthongation without nasalization (Idgham be ghayr ghonna) where
the oral point of articulation stays unchanged with dropping the nasal point of articulation.
However, these rules appear from the auditory point of view in more than one form,
and these forms were mentioned by the scholars of Tajweed and they include: >Iżhār,
>Ihfā>, >Iqlāb, diphthongation (idġām) with and without nasalization.

Keywords: Silent Nūn, the very common use, assimilation, double points of articulation, the scholars of
tajweed.
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�أنفيا فقط  ،وذلك لأن خروج هواء ال�صوت هو فقط
من الأنف دون الفم� .إال �أن هذا الر�أي ال يلغي �أن
للنون وجودا فمويا متمثال بات�صال طرف الل�سان مع
ن�صله باللثة.

املقدمة:
ارتبط علم الأ�صوات عند العرب بعلم القراءات
القر�آنية وعلم التجويد ارتباطا وثيقا؛ �إذ ال نكاد جند
يخت�ص بالقراءات القر�آنية �أو بالتجويد �إال
كتابا
ُّ
جند مباحث علم الأ�صوات مبثوثة فيه.
1

8

2

وهذا االزدواج املخرجي للنون جعلها خمتلفة عن
باقي �أ�صوات العربية ما عدا امليم التي ت�شاركها يف �أن
لها خمرجا مزدوجا كذلك؛ وعليه ف�إن �إحداث تغيري
يف �أحد خمرجي النون ال يلغي هذا ال�صوت؛ لوجود
املخرج الآخر دليال على النون ؛ ولذلك ف�إن التغيري
لغوي
خلل ٍّ
الذي يحدث على �صوت النون ال ي�ؤدي �إلى ٍ
واحد دون املخرج
وذلك لأن التغيري يقع يف
خمرج ٍ
ٍ
الآخر.

وعلى الرغم من �أن العرب مل يعرفوا علم الأ�صوات
عل ًما م�ستقلاً بذاته ف�إن الفكر ال�صوتي العربي كان
فكرا متقدما �سواء على امل�ستوى الفوناتيكي �أم على
امل�ستوى الفونولوجي يف درا�سة الأ�صوات.
3

4

5

وتعد �أحكام النون ال�ساكنة املعروفة يف علم
التجويد مبحثا من املباحث التي يظهر فيها االرتباط
الوثيق بني علم التجويد وعلم الأ�صوات ،فلي�ست
�أحكام هذه النون �إال تغيريات �صوتية فونولوجية
تتعر�ض لها النون ال�ساكنة يف املواطن التي ترد فيها.
وذلك ب�أنْ يتغيرَّ خمرجها ليتنا�سب وخمرج ال�صوت
الذي يليها.

ٌ
معرت�ض على �أن امليم ت�شارك النون
وقد يعرت�ض
يف الأمر ال�سابق ،فلماذا ال جند لها �أحكام النون؟
واجلواب على هذا ال�س�ؤال �أن امليم ال�ساكنة تتعر�ض
لبع�ض الأحكام التي تتعر�ض لها النون ال�ساكنة.
�إذ تتعر�ض للإخفاء عند الباء والإدغام مع امليم
والإظهار مع باقي احلروف .وهو ما يطلق عليه ا�سم:
«�أحكام امليم ال�ساكنة» .

والأمر الأهم الذي ي�ستحق �أن ُيلتفت �إليه قبل
البدء بتف�سري �أحكام النون ال�ساكنة هو :ملاذا اخت�صت
النون دون غريها من �أ�صوات العربية بهذه الأحكام؟

9

�إال �أن االختالف واقع يف كرثة الأ�صوات التي
تتغري النون عندها ،و ِق َّلتها مع امليم .وال�سبب يف ذلك
راجع �إلى �أن النون �أعمق يف الفم من امليم ،فالنون
تقع يف و�سط الفم (اللثة) وامليم تقع يف مقدمة الفم
(ال�شفتان) ،ولذلك ف�إن الأ�صوات التي جتاور النون
�أكرث ،وذلك لوجود �أ�صوات تقع قبلها و�أخرى تقع
بعدها� .أما امليم فال �أ�صوات قبلها لأنها يف �أول الفم،
ولذلك ف�إن تغيريها وقع مع الأ�صوات التي ت�شاركها
املخرج ،وهو �صوت الباء.

وجوابي على هذا ال�س�ؤال يكمن يف �أمرين:
الأول :طبيعة خمرج النون.
الثاين :كرثة دوران النون يف اال�ستخدام.
�أما الأمر الأول وهو خمرج النون فالنون يف
العربية �صوت ذو خمرج مزدوج ،واملق�صود باملخرج
املزدوج هو �أن لها خمرجا فمويا وخمرجا �أنفيا.
�إذ تو�صف النون ب�أنها �صوت لثوي �أنفي � ،أو �صوت
�أ�سناين �أنفي  .على �أن البع�ض يجعل خمرج النون
6

7
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ولتحقيق هذه الغاية والك�شف عن دوران الأ�صوات يف
الكالم املت�صل ،قمت ب�إح�صاء دوران هذه الأ�صوات
(عم) من القر�آن
(الأ�صوات ال�صامتة) يف جزء َّ
الكرمي .وقد كانت نتائج هذا الإح�صاء كما ي�أتي:

و�أما الأمر الثاين وهو كرثة دوران النون يف
اال�ستعمال فهو ما �أثبتته الدرا�سات العربية القدمية
واحلديثة.
فقد تو�صل علماء التعمية وا�ستخراج املع َّمى عند
العرب �إلى حتديد مراتب دوران احلروف من حيث
الكرثة والق َّلة يف الل�سان العربي ،و�أجمع ه�ؤالء على
�أن �أكرث �أ�صوات العربية ا�ستخداما بعد احلركات
الألف ثم الالم ثم امليم ثم الهاء ثم الواو ثم الياء
ثم النون .

الالم 1159 :مرة ،الألف 1118 :مرة ،النون
ومعها التنوين 1088 :مرة ،امليم 689 :مرة ،همزة
القطع 587 :مرة ،الراء 473 :مرة ،الواو غري املدية:
 457مرة ،همزة الو�صل 439 :مرة ،الباء 426 :مرة،
الهاء 378 :مرة ،الياء غري املدية ،360:الكاف316 :
مرة ،الفاء 311:مرة ،التاء 308 :مرة ،العني264 :
مرة ،الياء املدية250 :مرة ،الدال 232 :مرة ،ال�سني:
 213مرة ،الواو املدية198 :مرة ،الذال 197 :مرة،
القاف 192 :مرة ،احلاء 141 :مرة ،اجليم129 :
مرة ،ال�صاد 100 :مرة ،ال�شني 85 :مرة ،اخلاء79 :
مرة ،الثاء 56 :مرة ،الطاء 55 :مرة ،الزاي 49 :مرة،
ال�ضاد 42 :مرة ،الغني 39:مرة ،الظاء 19 :مرة.

10

وذكر الفريوز�آبادي يف كتابه ب�صائر ذوي التمييز
يف لطائف الكتاب العزيز �أن الالم والنون والراء هي
�أكرث احلروف دورانا يف القر�آن الكرمي .
11

وعند املحدثني �أثبتت الدرا�سات احلا�سوبية
جلذور ال�صحاح ول�سان العرب وتاج العرو�س �أن �أكرث
احلروف دورانا يف العربية هي الراء والالم والنون
والباء وامليم .
12

فقد جاءت الالم يف الدرجة الأولى ،متقدمة على
جميع �أ�صوات العربية الأخرى؛ وقد �ساعد على ذلك
وجود ظاهرة نحوية تتعلق بالالم وهي �أل التعريف.
ومن املعلوم �أن الالم تتعر�ض ملثل ما تتعر�ض له النون
ال�ساكنة من عمليات �صوتية وذلك فيما ي�س ّمى بالالم
ال�شم�سية والالم القمرية� .إال �أن �أحكام النون ُتط َّبق
على كل نون �ساكنة ،يف حني ال ُت َط َّبق �أحكام الالم �إال
على �أل التعريف  ،وذلك لأن النون ي�ضاف �إليها �إلى
جانب ميزة كرثة اال�ستعمال يف الكالم العربي ميزة
املخرج التي حتدثنا عنها �سابقا.

فانظر كيف �أجمع اجلميع على �أن النون هي من
الأ�صوات التي يكرث ا�ستعمالها يف اللغة العربية.
�إال �أن طبيعة بحثنا حتتاج �إلى �إح�صاء خمتلف
عن الإح�صاءات التي قام بها الدكتور علي حلمي
مو�سى؛ فالإح�صاءات التي قام بها على ما فيها من
جهد كبري وقيمة عالية �إال �أنها ال تر ّكز على الكالم
املت�صل الذي تظهر فيه الأ�صوات بقيمها الفونولوجية
والنحوية� ،إذ �إن دوران الأ�صوات يف اال�ستعمال ال
يظهر من خالل �إح�صاء ا�ستخدامها يف اجلذور التي
ُت ْغ ِفل ا�ستخدام الأ�صوات فيما ي�س ّمى بحروف الزيادة،
و ُي ْغ ِف ُل كذلك الأ�صوات التي ت�ستخدم يف �أمناط نحوية
معينة كالتنوين مثال و�أل التعريف وحروف املعاين.

13

ثم جاءت الألف ،وهي فتحة طويلة كما هو معروف
يف علم الأ�صوات احلديث ،والذي �ساعد على كرثة

85

العدد  - 31صيف 2018م

والإقالب ،يف حني جعلها بع�ض �آخر خم�سة �أحكام
وذلك ب�أن جعل الإدغام نوعني �أحدهما بغنة والآخر
دونها – وهذا �أكرث الآراء تداوال ،-وجعلها غريهم
�ستة �أحكام وذلك ب�أن جعل �إدغامها بالراء والالم
ق�سما ،و�إدغامها بالنون وامليم ق�سما �آخر و�إدغامها
بالياء والواو ق�سما ثالثا .وقد �أ�سقط �آخرون الإقالب
من جملة هذه الأحكام وجعله من الإخفاء فتقل�صت
�أحكام النون عندهم �إلى ثالثة.

دوران الألف هو كرثة زيادتها يف الأمناط اللغوية،
وكرثة انقالب الواو والياء �إليها ،وعلى ذلك ف�إن
الألف يف اللغة تقوم مقام ثالثة �أ�صوات هي الألف
الزائدة والواو املنقلبة �ألفا والياء املنقلبة �ألفا.
ثم جاءت النون وقد �ساعد على ذلك �أي�ضا وجود
ظاهرة التنوين :وهي ظاهرة نحوية كما هو معروف،
وهي نون �ساكنة .ويبدو يل �أن وجود التنوين قد�أ ّدى
دورا هاما فيما ُي�س ّمى ب�أحكام النون ال�ساكنة .وقد
(عم) ثالث مائة
تكرر ا�ستخدام التنوين يف جزء َّ
و�إحدى و�أربعني مرة.

ومل يتناول �أحد من املتخ�ص�صني بالدرا�سة
ال�صوتية احلديثة هذه الظاهرة بالدرا�سة الدقيقة
�سوى ما جنده من حماولة غامن قدوري احلمد،
وهي حماولة هدفها الوقوف عند التق�سيم ال�شكلي
للظاهرة باعرتافه هو .يقول“ :وهذه حماولة لإعادة
النظر يف مذاهب علماء التجويد يف ح�صر �أحكام
النون ال�ساكنة من حيث التق�سيم ال من حيث املادة،
ثم حماولة اختيار املذهب الأكرث ان�سجاما مع حقائق
الدر�س ال�صوتي” .

وت�أتي امليم رابعة يف الإح�صاء ال�سابق وقد �ساعد
على ذلك �أن امليم من �أكرث حروف الزيادة ا�ستخداما
يف املزيد من كالم العرب بعد الألف ،فهي تزاد يف
ا�سم املفعول وا�سم الفاعل من غري الثالثي وا�سم
املكان وا�سم الزمان وامل�صدر امليمي وا�سم الآلة و…
هذا بالن�سبة �إلى ميزات �صوت النون التي جعلته
�سمي ب�أحكام النون ال�ساكنة� .أما
عر�ضة للتغيري فيما ِّ
فيما يتعلق ب�سكون النون ً
�شرطا من �شروط ما تتعر�ض
له من تغيري ف�إن قيمته تكمن يف عدم وجود فا�صل بني
النون وبني ال�صوت الذي يليها ،ولذلك ف�إن التتغيري
مما لو كانت متحركة .وهذا ما
�سيكون �أقوى و�آ َك َد ّ
ح�صل كذلك مع الالم يف �أل التعريف التي تتغري
فيما ي�س َّمى بالالم ال�شم�سية؛ فهي �ساكنة كالنون يف
مو�ضوعنا هذا.

15

وي�صرح احلمد �أن حماولته تعتمد على فهم معني
لنطق �صوت النون ،فالنون تنطق باعتماد طرف
الل�سان على اللثة في�س ّد جمرى ال َن َف�س عرب الفم،
فيتحول ال َن َف�س �إلى اخلي�شوم ،فتح�صل الغنة التي
دوي
ذلك من ٍّ
هي جوهر �صوت النون مع ما ي�صاحب ٍ
يح�صل يف الفم ،وحني تتجاور النون �ساكنة مع بقية
احلروف ف�إنها تت�أثر بها ،ولذلك الت�أثر درجتان؛ ت�أثر
كامل وت�أثر ناق�ص؛ ف�إذا انح�صر الت�أثر بزوال معتمد
طرف الل�سان على اللثة وانتقل �صوب خمرج ال�صوت
الآتي بعد النون مع بقاء جريان الن َف�س من الأنف،
فالت�أثر حينئذ ناق�ص ،و�إذا امت َّد الت�أثر �إلى وقف
جريان ال َنف�س من الأنف وهو يعني زوال الغنة �إلى

التف�سري ال�صوتي لأحكام النون ال�ساكنة:
اختلف علماء التجويد يف عدد الأحكام التي
تتعر�ض لها النون ال�ساكنة  ،فقد ع ّدها بع�ضهم
أحكام هي :الإظهار ،والإخفاء ،والإدغام
�أربعة � ٍ
14
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�أما الإظهار فهو النطق بالنون بهيئتها الأ�صلية.
وهيئتها الأ�صلية هي �أن يت�صل طرف الل�سان (من
�أدناه �إلى منتهاه) باللثة و�أ�صول الثنايا العليا مع
انخفا�ض الطبق ليتمكن الهواء اخلارج من الرئتني
من اخلروج من الأنف.

جانب زوال معتمد الل�سان من مو�ضع النون ف�إن الت�أثر
حينئذ كامل ،فينقلب �صوت النون �إلى جن�س ال�صوت
ٍ
الآتي بعده ،ويدغم فيه �إدغاما حم�ضا .
16

ق�سم احلمد �أحكام النون �إلى
وبناء على ذلك ّ
ثالثة �أحكام هي الإظهار والإخفاء والإدغام؛ ف�إذا
حافظت النون على معتمدها يف الفم مع بقاء الغنة
من الأنف كان �إظها ًرا ،و�إذا زال معتمدها يف الفم مع
بقاء الغنة من الأنف كان �إخفاء ،و�إذا زال معتمدها
مع زوال الغنة كان �إدغاما .

ويقع �إظهار النون ال�ساكنة حني يكون ما بعدها �أحد
الأ�صوات الآتية :الهمزة والهاء والعني واحلاء (وهذا
ب�إجماع الق ّراء)� ،أما �إذا كان ما بعدها الغني �أو اخلاء
فقد كان �أبو جعفر يزيد بن القعقاع (ت130هـ) يخفي
النون معهما ،يف حني كان الآخرون يظهرونها معهما .

17

18

هذا هو ملخ�ص ر�أي احلمد ،وهو ر�أي وجيه �إال
�أنه ميكن �أن نالحظ عليه ما ي�أتي:
�أو ًال :قد يزول معتمد النون يف الفم مع بقاء الغنة
من الأنف وتكون النتيجة �إدغاما وذلك كما هو احلال
يف اجتماع النون ال�ساكنة مع امليم� ،إذ يقع الإدغام
مم) مع �أن احلا�صل هو زوال
(عمَّ ،
بينهما كما يف َّ
معتمد النون يف الفم من اللثة �إلى خمرج امليم وهو
ال�شفة مع بقاء الغنة من الأنف.

و�سبب عدم تغيرّ النون مع هذه الأ�صوات هو
املخرجي
املخرجي بني النون وبينها .والبعد
البعد
ّ
ّ
�سبب يف �أن يلتزم كل �صوت خمرجه دون تغيري وذلك
بح�سب ما تقت�ضيه القوانني ال�صوتية .يقول �سيبويه:
“وتكون مع الهمزة والهاء والعني واحلاء والغني
واخلاء ب ِّين ًة ،مو�ضعها من الفم؛ وذلك �أن هذه ال�ستة
تباعدت عن خمرج النون ولي�ست من قبيلها ،فلم
تُخْ َف ههنا كما مل تدغم يف هذا املو�ضع ،وكما �أن
حروف الل�سان ال تدغم يف حروف احللق” .
19

ثان ًيا :قد تزول الغنة مع بقاء معتمدها يف الفم
من اللثة ويقع الإدغام وذلك كما يح�صل حني ي�أتي
بعد النون ال�ساكنة الم �أو راء� ،إذ يقع بينهما الإدغام
مع �أن احلا�صل هو زوال الغنة من النون مع بقاء
معتمدها يف الفم من اللثة.

20

والغريب �أن جند النون تخفى مع القاف ب�إجماع
الق ّراء ،وال تخفى مع اخلاء والغني �إال عند �أبي
جعفر -كما �أ�شرنا -مع العلم �أن علماء الأ�صوات
املحدثني جممعون على �أن القاف �أعمق يف الفم من
اخلاء والغني ،فالقاف عندهم لهوية ،واخلاء والغني
طبقيتان  ،واللهاة �أعمق من الطبق (احلنك اللني).

ومن هنا ف�إن امل�س�ألة حتتاج �إلى �إعادة النظر
فيها ،و�سوف �أقدم يف ذلك ر�ؤية جديدة متناوال جميع
الأحكام التي ذكرها علماء التجويد للنون ال�ساكنة،
وهي الإظهار والإخفاء والإقالب والإدغام بنوعيه؛
بغنة وبغري غنة.

21

وتف�سري هذا الأمر ينطلق من اخلالف احلا�صل
بني القدماء واملحدثني يف و�صف �صوت القاف؛ ومن
َّثم حتديد موقع هذا ال�صوت.
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هذا فيما يتعلق بالإظهار� ،أما بالن�سبة �إلى العمليات
ال�صوتية الأخرى التي تطر�أ على النون ال�ساكنة فهي
على الرغم من اختالف ت�سمياتها �إال �أنها من الناحية
ال�صوتية عمل واحد� .صحيح �أنها من الناحية ال�سمعية
خمتلفة �إال �أنها من الناحية الع�ضوية �أمر واحد� .إذ �إنَّ
ما يحدث هو اال�ستغناء عن �أحد خمرجي النون وبقاء
املخرج الآخر؛ وذلك �سع ًيا نحو االن�سجام ال�صوتي
بني النون وما يجاورها .وقد ُا�ست ُغنى يف كل احلاالت
(الإخفاء ،والإقالب ،والإدغام بغنة) اال�ستغناء عن
املخرج الفموي للنون وهو (اللثة) وذلك بتغيريه �إلى
خمرج ال�صوت الذي يجاورها ،مع بقاء املخرج الأنفي،
�إال يف عملية الإدغام بغري غنة ،ففيها ن�ستغني عن
خمرج النون الأنفي ونبقي على املخرج اللثوي .وتو�ضيح
ذلك كالآتي:

فقد و�صف القدماء �صوت القاف ب�أنه �صوت
جمهور  ،يف حني ي�صفه املحدثون ب�أنه �صوت
مهمو�س  .ويرى املحدثون �أن هذا اخلالف مر ُّده
�إلى �أن القدماء ي�صفون قافا تختلف عن القاف التي
ويرجح ه�ؤالء املحدثون �أن القاف
ي�صفها املحدثونّ ،
التي ي�صفها القدماء هي �صوت مثيل ل�صوت ( )Gيف
الإجنليزية ،والتي ي�شبه نطقها نطق اجليم القاهرية،
وهو �صوت جمهور .
22

23

24

ومما ي�ؤيد هذا الر�أي �أن القدماء يذكرون �أن
ّ
الغني واخلاء عندهم �أعمق من القاف؛ ولو كان
املق�صود عندهم القاف التي ننطقها الآن لكانت هي
الأعمق .كما ي�ؤ ّيده �أنهم يجعلون الكاف والقاف من
ح ّي ٍز واحد ،يقول اخلليل بن �أحمد“ :والقاف والكاف
َل َهويتان لأن مبد�أهما من اللهاة”  .كما �أن ترتيبهم
للأ�صوات يدل على �أن الكاف والقاف يخرجان من
املخرج ذاته ،بدليل �أن اخلليل يف ترتيبه الأ�صوات
العربية جعل القاف مع الكاف مع تقدمي القاف .
وجعلهما �سيبويه م ًعا مع تقدمي الكاف على القاف .
فو�ضع القاف قبل الكاف عند اخلليل ،وو�ضع الكاف
قبل القاف عند �سيبويه يدل على �أنهما عندهما من
املخرج نف�سه .ونحن �إن ت�أملنا يف القاف التي ننطقها
الآن ف�إننا �سنالحظ �أنها �أعمق من الكاف� ،أما �إن
ت�أملنا يف القاف التي ت�شبه ( )Gيف الإجنليزية ف�إننا
�سنجد �أنها تخرج من خمرج الكاف نف�سه.
25

الإخفاء:
يحدث �إخفاء النون عند خم�سة ع�شر �صوتا هي:
التاء ،والثاء ،واجليم ،والدال ،والذال ،والزاي،
ال�سني ،وال�شني ،وال�صاد ،وال�ضاد ،والطاء ،والظاء،
والفاء ،والقاف ،والكاف .

26
27

28

وقد بينَّ ابن اجلزري �أن الإخفاء حا ٌل بني الإظهار
والإدغام ،يقول“ :واعلم �أن الإخفاء عند �أئمتنا هو
حا ٌل بني الإظهار والإدغام .قال الداين :وذلك �أن
النون والتنوين مل يقربا من هذه احلروف كقربهما
من حروف الإدغام ،فيجب �إدغامهما فيهن من �أجل
القرب ،ومل يبعدا منهن كبعدهما من حروف الإظهار
فيجب �إظهارهما عندهن من �أجل البعد ،فلما ُع ِد َم
القرب املوجب للإدغام ،والبعد املوجب للإظهار
�أخفيا عندهن ،ف�صارا ال ُم ْد َغ َمينْ وال ُم ْظ َه َر ْين” .

ف�إذا ثبت هذا الذي ذكرناه تبينَّ لنا ملاذا تخفى
النون مع القاف ،وال تخفى مع الغني واخلاء –�إال يف
قراءة �أبي جعفر� -إذ �إن احلا�صل بناء على ما �سبق
�أن القاف القدمية �أقرب �إلى النون من اخلاء والغني.

29
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ح�سان �أنواعا متعددة
وقد ذكر الدكتور متام ّ
للنون تب ًعا لوقوع النون قبل الأ�صوات الأخرى ،فقد
ذكر النون الأ�سنانية ،وهي التي تقع قبل الذال �أو الثاء
�أو الظاء ،والنون الأ�سنانية اللثوية وهي التي تقع قبل
الأ�صوات الأ�سنانية اللثوية مثل الدال وال�ضاد والتاء،
وذكر النون الغارية التي تقع قبل ال�شني واجليم
والياء ،والنون الطبقية التي تكون قبل الكاف ،والنون
اللهو ّية التي ت�أتي قبل القاف .

وقد بينّ ابن اجلزري �أن “خمرج النون والتنوين
مع حروف الإخفاء اخلم�سة ع�شر من اخلي�شوم فقط،
وال َح َّظ لهما ُم َعهن يف الفم ،لأنه ال عمل لل�سان فيهما
كعمله فيهما مع ما يظهران عنده �أو ما يدغمان فيه
بغنة” .
30

وكالم ابن اجلزري الأخري هذا حول خمرج
النون يف حالة الإخفاء لي�س دقيقا� ،إذ �إن خمرج
النون الفموي ال يزول و�إمنا يتغري بتحوله �إلى خمرج
ال�صوت املجاور له ،ولذلك ف�إن الل�سان يبقى له عمله
مع النون ،ولكن يتحول من �أن يت�صل باللثة –التي
هي املخرج الفموي للنون� -إلى ات�صاله ات�صاال
جزئيا مبكان نطق ال�صوت الذي يليها .وعلى ذلك
ف�إن خمرج النون –وهو �أنه لثوي �أنفي� -سي�صبح يف
حاالت الإخفاء كما ي�أتي:
.1

مع الثاء والذال والظاء ي�صبح خمرج النون
�أ�سنانيا �أنفيا.

.2

مع التاء والدال والطاء وال�ضاد ،ومع ال�سني
وال�صاد والزاي ،ي�صبح خمرج النون لثويا
�أ�سنانيا �أنف ّيا.

.3

مع اجليم وال�شني �سي�صبح خمرج النون غاريا
َ
(�ش ْجر ّيا) �أنف ّيا.

.4

مع الكاف ي�صبح خمرجها طبقيا (�أق�صى
احلنك) �أنف ّيا.

.5

مع القاف ي�صبح خمرجها لهويا �أنف ّيا.

.6

مع الفاء ي�صبح خمرجها �شفو ّيا �أ�سنان ّيا �أنف ّيا.
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32

كما �أطلق الدكتور �سمري �ستيتية ا�سم النون
احلنكية املت�أخرة على النون التي تكون متبوعة
بالكاف ،والنون اللهوية على النون التي تكون متبوعة
بالقاف .وقد ذكر �ستيتية �أن هاتني النونني هما
�صويتونان للنون م�شريا �إلى �أن هذا التح ّول يف النون
هو �صورة من �صور امل ّماثلة .
33

34

الإقالب:
وهو �أن ُت ْق َل َب النون ميما ،وذلك عند �صوت واحد
“ومنْ بعد” ،وال بد
هو الباء ،وذلك نحو�“ :أَ ْن ِبئهم”ِ ،
من �إظهار الغنة مع ذلك ،في�صري يف احلقيقة �إخفاء
امليم املقلوبة عند الباء ،فال فرق حينئذ يف اللفظ بني
“�أنْ بورك” وبني
“يعت�صم باهلل” .
ْ
35

والتف�سري ال�صوتي لهذه العملية �أن النون ال�ساكنة
حني جتاور الباء ،يتغري خمرجها الفموي وهو اللثة،
�إلى خمرج الباء –وهو َّ
ال�شفة -مع بقاء املخرج
الأنفي .ومن ُث َّم ي�صبح خمرجها بعد التغيري �شفويا
�أنفيا .وبتحول النون �إلى �شفوية �أنفية ف�إنها ت�صادف
وجود �صوت يف العربية له هذا املخرج وهو امليم،
في�صبح نطق النون يف هذا املو�ضع م�شابها لنطق
امليم .وعليه ف�إنّ ما حدث يف عملية الإقالب هو ما

وجتدر الإ�شارة هنا �إلى �أن نطق النون بهذه
الأ�شكال املختلفة هو من �ألوفونات النون .
31
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مع النون يف الإخفاء والإقالب� ،إذ �سيتحول خمرجها
الفموي من اللثة �إلى خمرج امليم وهو ال�شفة مع بقاء
املخرج الأنفي كما هو .وعندما تتحول النون �إلى
�شفوية �أنفية ف�إنها �ستطابق يف هذا النطق الألوفوين
لها نطق امليم التي هي �أي�ضا �صوت �شفوي �أنفي،
فيح�صل الإدغام بينهما لتماثل نطق ال�صوتني مع
عدم وجود فا�صل بينهما.

يحدث يف عملية الإخفاء من الناحية ال�صوتية� ،إال �أن
امل�صادفة مل ت�ؤ ِد دورها يف عملية الإخفاء وذلك لعدم
وجود �صوت له خمرج النون حني تتحول يف عمليات
الإخفاء ال�سابقة الذكر� ،إذ ال يوجد يف العربية �صوتٌ
أنفي...
أنفي �أو ٌ
(فونيم) ٌ
غاري � ٌ
طبقي � ٌ
أنفي� ،أو ٌ
لهوي � ٌ
ولذلك ف�إن امل�صادفة التي حتدثنا عنها هي ما جعلت
هذه العملية ت�س ّمى (�إقالبا) و�إال فهي �إخفاء� .إذ �إن ما
ح�صل فيها للنون هو ذاته ما ح�صل للنون يف عمليات
الإخفاء ال�سابقة ،وذلك بتحول خمرجها الفموي �إلى
خمرج ال�صوت املجاور لها مع بقاء املخرج الأنفي
لها .فلما �صادف حتول خمرج النون يف هذه احلالة
وجود �صوت له املخرج نف�سه ،نطق مبا مياثل هذا
ال�صوت وهو امليمَ ،ف ُظنَّ �أن النون حتولت �إلى ميم،
ف�سميت العملية �إقالبا.

وقد اختلف العلماء القدماء يف الغ ّنة (وهي
ال�صفة الأنفية) احلا�صلة يف حال �إدغام النون
ال�ساكنة بامليم� ،أهي غنة النون �أم غنة امليم؟ .فذهب
ابن كي�سان وابن جماهد �إلى �أنها غنة النون ،وذهب
اجلمهور �إلى �أنها غنة امليم ال غنة النون النقالبهما
�إلى لفظها ،وهو اختيار الداين وقد رجحه ابن
اجلزري قائال :وهو ال�صحيح .
37

ويجب �أن نق َّر هنا ب�أن نطق النون مبا مياثل نطق
امليم يف هذه العملية هو من �ألوفونات النون� ،إذ �إن
ال�صوت املنطوق هو لي�س امليم كفونيم ،و�إمنا هو من
ال�صور النطقية التي ينطق عليها �صوت النون .وهذا
الألوفون هو النون ال�شفوية الأنفية.

وال�صحيح عندي �أن احلا�صل يف هذه احلالة هو
نطق ميم م�ش ّددة وهي ك�صوتني مت�صلني� ،أو ك�صوت
طويل زمنه النطقي كزمن نطق �صوتني ،وفيه غنتان
غنة عند نطق جزئه الأول وهي غنة النون وغنة عند
نطق جزئه الثاين وهي غنة امليم .وذلك لأن جز�أه
الأول هو نون نطقت كنطق امليم ،ولي�ست نونا قلبت
ميما .فاحلا�صل فيها هو ما ح�صل يف احلاالت
ال�سابقة حيث حتدثنا عن الإخفاء الإقالب.

الإدغام بغنَّة:
يقع الإدغام بغ ّنة للنون ال�ساكنة عندما تتلوها
نون �أوميم �أو ياء �أو واو  ،وهذا الإدغام مع النون
وامليم �إدغام كامل وبغنة وال خالف يف ذلك ،وهو �أمر
طبيعي يف هذه احلالة.
ّ
�إذ �إن التقاء النون ال�ساكنة بالنون �سي�ؤدي  -ال
حمالة � -إلى �إدغام ال�صوتني �إدغاما كامال ،متاما
كما يحدث لأي �صوت �ساكن يالقي مثيله.
و�أ ّما مع امليم ف�إن النون �سيحدث معها ما حدث
36

فقد حدث تغيرّ يف املخرج الفموي للنون متحوال
من اللثة �إلى ال�شفة� ،أما خمرجها الأنفي فقد بقي
كما هو ،ولذلك ف�إن غنتها باقية على حالها ،وعليه
ف�إن نطق النون مبا ي�شابه امليم يف هذه احلالة هو
كنطقها يف الإقالب ،وهو �أنها نون نطقت يف �إحدى
�ألوفوناتها بهذا النطق.
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و�أما ما يحدث للنون ال�ساكنة مع الياء والواو
َف ُمخْ َت َل ٌف فيه ،فقد �أدغم خلف عن حمزة فيهما بال
غنة ،واختلف عن الدوري عن الك�سائي يف الياء،
فروى عنه �أبو عثمان ال�ضرير الإدغام بغري غ ّنة،
وروى عنه جعفر بن حممد بقاء الغنة كالباقني .
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بالالم �أو الراء � .إذ تنطق النون ال�ساكنة مع الالم
الما م�ش ّددة  ،ومع الرا ًء را ًء م�ش ّددة.
ً
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واحلقيقة �أن ما ح�صل يف هذا الإدغام هو عك�س
ما ح�صل يف احلاالت الأخرى ،فقد ذكر يف احلاالت
ال�سابقة �أن التغيرّ يقع على املخرج الفموي للنون� ،أما
املخرج الأنفي فيبقى على حاله� .إال �أن ما يقع هنا
أنفي للنون مع بقاء خمرجها
هو �أن يختفي املخرج ال ّ
الفموي على حاله وهو اللثة ،فعندما ت�صبح النون
لثوية فقط ُت ْد َغم يف الالم والراء ،لأن خمرجهما
كذلك من اللثة.

39

وال�صحيح �أن �إدغام النون يف الواو والياء ال يكون
�إدغاما باملعنى احلقيقي للإدغام �إال �إذا كان بغري غ ّنة
–�أي كما روي يف قراءة حمزة برواية خلف ،ويف قراءة
الك�سائي برواية الدوري يف الياء عند من رواها عنه� -أما
�إذا كان بغ ّنة –وهو قراءة اجلمهور -فهو �إخفاء ال �إدغام.

وقد ُر ِو َي عن البع�ض وقوع هذا الإدغام بغ ّنة ،
إدغاما ،و�إمنا ي�س ّمى �إخفا ًء
واحل ُّق �أن هذا ال ي�س ّمى � ً
– كما ذكرنا يف �إدغام النون بالواو والياء -وذلك
لعدم التطابق التا ّم بني ال�صوتني.

وتو�ضيح ذلك �أن الإدغام احلقيقي يقت�ضي �أن
يتحول نطق ال�صوت َ
املدغم �إلى ما مياثل نطق ال�صوت
املدغم فيه حتوال كامال .مبعنى �أن ت�صبح النون واوا
�أو يا ًء – من الناحية النطقية -متاما .ومبا �أن الواو
والياء ال غ ّنة فيهما ،ف�إنّ �إدغامهما فيهما �إدغاما كامال
يقت�ضي زوال الغنة منها .وحت ّول النون �إلى �شفوية مع
الواو وغار ّية (�شجرية) مع الياء .ف�إن بقيت الأنفية يف
النون ف�إن ما �سيحدث هو �إخفاء� .إذ �سيتحول املخرج
الفموي للنون من اللثة �إلى ال�شفة مع الواو ،و�إلى الغار
مع الياء مع بقاء املخرج الأنفي .وهو ما يح�صل يف
عمليات الإخفاء امل�شار �إليها �سابقا .وقد ذكر اجلزري
مثل هذا الكالم يف قوله“ :الإدغام بالغنة يف الواو
والياء وكذلك يف الالم والراء عند من روى ذلك هو
�إدغام غري كامل من �أجل الغنة الباقية معه .وهو عند
من �أذهب الغنة �إدغام كامل .وقال بع�ض �أئمتنا �إمنا هو
�إخفاء ،و�إطالق الإدغام عليه جماز” .

43

الأحكام ال�صوتية الأخرى املتعلقة ب�أحكام
النون ال�ساكنة:
يقت�ضي احلديث عن �أحكام النون ال�ساكنة �أن
ن�شري �إلى م�س�ألتني �صوتيتني تتعلقان بهذه الأحكام،
وهما:
 ت�أنيف النون. -امل ّماثلة يف هذه الأحكام.

40

ت�أنيف النون:
ُي ْط َلقُ م�صطلح الت�أنيف �أو الأ�صوات امل�ؤنفة على
الأ�صوات التي تنفتح �أمام هوائها حجرتا الفم والأنف
بحيث يخرج الهواء من الطريقني يف وقت واحد مع
كون كمية الهواء التي مت ّر عرب احلجرة الفموية� ،أكرب
من كمية الهواء التي مت ُّر عرب احلجرة الأنفية .

41

الإدغام بغري ّ
غنة:
يقع هذا الإدغام حني تكون النون ال�ساكنة متل ّوة

44
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يف الكلمات واجلمل ،فتتغري خمارج بع�ض الأ�صوات
�أو �صفاتها؛ لكي تتفق يف املخرج �أو يف ال�صفة ،مع
الأ�صوات الأخرى املحيطة بها يف الكالم ،فيحدث عن
ذلك نوع من التوافق �أو االن�سجام يحدث يف الأ�صوات
حد �سواء .
ال�صامتة ويف احلركات على ٍ

وحالة الت�أنيف هذه غري موجودة وجودا فونوتيكيا
يف العربية –�أي �أنه ال يوجد يف العربية �صوت يو�صف
بطبيعته �أنه �صوت م�ؤ َّنف � -إال �أن للت�أنيف يف العربية
ال�سياق.
وجودا فونولوجيا� .أي �أنّ وجوده يعتمد على ّ

47

وتقع حالة الت�أنيف للنون يف حاالت كثرية من
ال�سابقة .فهو يقع يف بع�ض حاالت الإخفاء
احلاالت ّ
كما يف نطق النون ال�ساكنة قبل الذال والثاء والظاء
وال�سني وال�صاد والزاي والفاء وال�شني .كما يقع
الت�أنيف للنون يف حاالت الإدغام بغ ّنة مع الواو والياء.
وكذلك يف الإقالب بعد �أن يقع ما ي�س ّمى بالإخفاء
ال�شفوي بعد �أن يتحول نطق النون �إلى نطق ميم ثم
تخفى امليم �إخفا ًء �شفويا مع الباء.

والهدف من حتقيق امل ّماثلة بني الأ�صوات هو
حتقيق االن�سجام ال�صوتي ،وتي�سري عملية النطق،
الع�ضلي الذي يبذله الإن�سان
واالقت�صاد يف اجلهد
ّ
يف �أثناء النطق  .وقد �أطلق عليها القدماء عدة
ت�سميات ،فقد �سماها �سيبويه وابن ال�سراج
امل�ضارعة ،و�سماها ابن جني الإدغام الأ�صغر،
الإتْباع.
و�أطلق عليها ال�سيوطي ا�سم ِ
وت�س ّمى هذه امل ّماثلة مت�صل ًة �إذا مل يف�صل بني
ال�صوتني امل�ؤثر واملت�أثر ،وت�سمى منقطعا �إذا وجد
الفا�صل حتى و�إن كان حركة .كما ت�س ّمى ُم ْق ِب َلة �إذا
كان ال�صوت امل�ؤثر �سابقا لل�صوت املت�أثر ،وت�س ّمى
ُم ْد ِب َرة �إذا كان ال�صوت املت�أثر �سابقا لل�صوت امل�ؤثر،
وت�س ّمى كلية �إذا �أ َّدى التوافق �إلى حدِّ التطابق التام
بني ال�صوتني .ف�إن مل يح�صل التطابق التا ّم بينهما
فامل ّماثلة جزئية .
48

49
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ولي�س هذا فح�سب ف�إن �أحكام النون ال�ساكنة قد
ت�ؤثر يف احلركات في�صيبها الت�أنيف ،وذلك كما يف
فتحة الذال يف كلمة َ
(ذ ْنب) ،وفتحة الياء يف ( َي ْن�سى)
ويف كل احلركات التي ت�سبق النون يف حاالت الإقالب
والإخفاء والإدغام بغ ّنة.
امل ّماثلة يف �أحكام النون ال�ساكنة:
قانون امل ّماثلة هو �أحد �أهم القوانني ال�صوتية
تف�سر لنا عددا كبريا من التغيريات ال�سياقية
التي ِّ
التي تطر�أ على الأ�صوات يف اللغة .ويق�صد بامل ّماثلة:
ت�أثر الأ�صوات املتجاورة بع�ضها ببع�ض ت�أثرا ي�ؤدي �إلى
وخمرجا � .أو هي التعديالت
متاثلها �أو تقاربها �صف ًة
ً
التكييفية لل�صوت ب�سبب جماورته لأ�صوات �أخرى،
�أو حت ّول الفونيمات املتخالفة �إلى متماثلة �إما متاثال
جزئيا �أو كل ّيا .

53

واحلا�صل يف �أحكام النون ال�ساكنة هو نوع من
امل ّماثلة ،وذلك لأن النون يف حتوالتها املختلفة تتغري
لتن�سجم مع ال�صوت الذي يليها.

45

وهذه امل ّماثلة احلا�صلة بني النون وما يليها هي
مماثلة مت�صلة دائما ،وذلك لعدم وجود فا�صل بني
ّ
النون – وهي ال�صوت املت�أثر -وال�صوت الذي يليها
– وهو ال�صوت امل�ؤثر� -إذ ي�شرتط يف النون �أن تكون
�ساكنة ،وهذا معناه �أنها مت�صلة بال�صوت الذي يليها.

46

فقد الحظ علماء اللغة املتقدمون واملت�أخرون �أن
ّالأ�صوات اللغوية يت�أثر بع�ضها ببع�ض عند النطق بها
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د .محمود مبارك عبد اهلل عبيدات

ال�صوتني ،ويقع هذا يف حاالت الإدغام بغري غ ّنة مع
الالم والراء .والإدغام بغ ّنة مع امليم ،كما يقع يف
حالة الإدغام بغري غ ّنة بني النون والواو �أو الياء يف
رواية خلف عن حمزة كما �أ�شرنا �سابقا.

وهي � -أي امل ّماثلة  -مدبرة دائما؛ وذلك لأن
ال�صوت املت�أثر  -وهو النون  -يكون دائما �سابقا
لل�صوت امل�ؤثر.
�إال �أن هذه امل ّماثلة قد تكون كلية ،وذلك حني
يتحول نطق النون �إلى ح ّد التطابق مع ال�صوت
الذي يليه ،وعالمته �أن يحدث الإدغام الكامل بني

وقد تكون هذه امل ّماثلة جزئية يف احلاالت الأخرى؛
من الإخفاء والإقالب ،والإدغام بغ ّنة مع الواو والياء.
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� .19أي النون.
� .20سيبويه (ت180هـ)« ،الكتاب» ،حتقيق عبد ال�سالم حممد هارون ،الطبعة الثانية1982 ،م ،النا�شر :مكتبة
اخلاجني بالقاهرة.454/4 ،
	.21انظر :كمال ب�شر« ،علم الأ�صوات»� ،ص ،184رم�ضان عبد التواب« ،املدخل �إلى علم اللغة» �ص ،54فوزي
ال�شايب« ،حما�ضرات يف الل�سانيات»� ،ص� ،192 ،163أحمد خمتار عمر« ،درا�سة ال�صوت اللغوي» ،القاهرة،
عامل الكتب1991 ،م� ،ص.318
«�سر �صناعة الإعراب»،
	.22انظر و�صف القدماء لهذا ال�صوت عند� :سيبويه« ،الكتاب» .434/4 ،ابن جنيّ ،
 .60/1الزخم�شري»،املف�صل يف علم العربية» ،بريوت ،دار اجليل ،الطبعة الثانية� ،ص.395
	.23انظر و�صف املحدثني لهذا ال�صوت عند :كمال ب�شر« ،علم الأ�صوات»� ،ص .276 ،17رم�ضان عبد التواب،
«املدخل �إلى علم اللغة»� ،ص� .78 ،54سمري �ستيتية« ،الأ�صوات اللغوية» ،ع ّمان -الأردن ،دار وائل ،الطبعة
الأولى2003 ،م� ،ص.110
	.24انظر ر�أي املحدثني هذا عند :جان كانتينو« ،درو�س يف علم �أ�صوات العربية» ،ترجمة �صالح القرمادي،
من�شورات مركز الدرا�سات والبحوث االقت�صادية واالجتماعية ،اجلامعة التون�سية1966 ،م� ،ص .106كمال
ب�شر« ،علم الأ�صوات»� ،ص� .279سمري �ستيتية« ،الأ�صوات اللغوية»� ،ص.110
	.25انظر اخلليل بن �أحمد« ،العني».58/1 ،
	.26انظر ترتيب اخلليل للأ�صوات العربية يف العني.58/1 ،
	.27انظر ترتيب �سيبويه للأ�صوات يف الكتاب.431/4 ،
 .28انظر :ابن اجلزري« ،الن�شر يف القراءات الع�شر».26/2 ،
 .29ال�سابق نف�سه.27/2 ،
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	.30ال�سابق نف�سه.27/2 ،
 .31يق�صد بالألوفونات :الت�شكيالت والتنوعات ال�صوتية النطقية ال�سياقية للفونيمات� .أي الأ�شكال املختلفة
التي ينطق بها الفونيم الواحد بح�سب وروده يف ال�سياق .فالفونيم هو ال�صوت بتحققه الذهني ،والألوفون هو
الأ�شكال املختلفة التي ينطق عليها الفونيم الواحد .فمثال النون يف الأ�شكال املذكورة �سابقا نطقت ب�أ�شكال
خمتلفة كما ر�أينا يف التحليل ال�سابق لها .وهذه الأ�شكال النطقية املختلفة هي الألوفونات ولكن مع االختالف
يف �أ�شكالها �إال �أنه ينظر �إليها من الناحية الوظيفية على �أنها �صوت واحد هو النون .فهذه النظرة الوظيفية
لها هو ما يطلق عليه ا�سم (الفونيم).
 انظر للتفريق بني الفونيم والألوفون :حممد جواد النوري« ،علم �أ�صوات العربية» ،من�شورات جامعة القد�ساملفتوحة ،الطبعة الأولى1996 ،م� ،ص .114-113فوزي ال�شايب« ،حما�ضرات يف الل�سانيات»� ،ص .105-101
كمال ب�شر« ،علم الأ�صوات»� ،ص.479-477
.32انظر متام ح�سان« ،مناهج البحث يف اللغة» ،القاهرة1954 ،م� ،ص.107-106
ُ .33ي ْط ِلق �سمري �ستيتية �صوثيون على ما ي�سميه غريه الألوفون ،ويطلق م�صطلح �صوتون على ما ي�سميه غريه
الفونيم .انظر �سمري �ستيتية« ،نحو معجم ل�ساين �شامل موحد –م�شكالت وحلول ،»-جملة �أبحاث الريموك،
�سل�سلة الآداب واللغويات ،املجلد العا�شر ،العدد الثاين1992 ،م� ،ص.169
	.34انظر ر�أي �سمري �ستيتية حول هذه النونات يف كتابه «الأ�صوات اللغوية»� ،ص.141
	.35انظر ابن اجلوزي ،الن�شر .26/2
	.36انظر اين اجلزري ،الن�شر .24/2
	.37ال�سابق نف�سه.26-25 /2 ،
	.38الواو والياء هنا هما الواو والياء غري املدتني� ،أي ما ي�سميان يف علم الأ�صوات احلديث �أ�شباه احلركات.
ولي�ستا املدتني لأن املدتني ال ت�أتيان بعد �صوت �ساكن.
	.39انظر ابن اجلزري ،الن�شر .25-24/2
 .40هذا عند من روي عنه �إدغام النون يف الراء والالم بغ ّنة.
	.41انظر ابن اجلزري ،الن�شر .28-27/2
	.42ال�سابق نف�سه.23/2 ،
	.43ال�سابق نف�سه.23/2 ،

97

العدد  - 31صيف 2018م

	.44انظر� :سمري �ستيتية« ،الأ�صوات اللغوية»� ،ص .142فوزي ال�شايب« ،حما�ضرات يف الل�سانيات»� ،ص.183
	.45انظر �ضاحي عبد الباقي« ،لغة متيم -درا�سة و�صفية تاريخية» ،القاهرة ،الهيئة العامة ل�ش�ؤون املطابع1985 ,م،
�ص.146
	.46انظر �أجمد خمتار عمر« ،درا�سة ال�صوت اللغوي»� ،ص.378
 .47انظر رم�ضان عبد التواب« ،التطور اللغوي -مظاهره وعلله وقوانينه» ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،والريا�ض،
دار الرفاعي ،الطبعة االولى1983 ،م� ،ص.22
	.48انظر عبد العزيز مطر« ،حلن العامة يف �ضوء الدرا�سات اللغوية احلديثة» ،دار املعارف ،الطبعة الثانية،
1981م� ،ص.245
	.49انظر �سيبويه« ،الكتاب».477/4 ،
	.50انظر ابن ال�سراج« ،الأ�صول يف النحو» ،حتقيق عبد احل�سني الفتلي ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة
الأولى1985 ،م.429/3 ،
.51

انظر ابن جني« ،اخل�صائ�ص» ،حتقيق حممد علي النجار ،بريوت ،دار الكتاب العربي ،د.ت.141/2 ،

	.52انظر ال�سيوطي« ،الأ�شباه والنظائر» ،حتقيق طه عبد الر�ؤوف �سعد ،مكتبة الكليات الأزهرية1975 ،م.9/1 ،
 .53انظر هذه الأنواع وتف�صيالتها و�أمثلة عليها عند رم�ضان عبد التواب« ،التطور اللغوي -مظاهره وعلله
وقوانينه».36-22 ،
امل�صادر واملراجع:
-

�أحمد حممد قدور�“ ،أ�صالة علم الأ�صوات عند اخلليل من خالل مقدمة كتاب العني” ،دار الفكر (دم�شق-
�سوريا) ،ودار الفكر املعا�صر (بريوت -لبنان) ،الطبعة الأولى.1998 ،

-

�أحمد خمتار عمر“ ،درا�سة ال�صوت اللغوي” ،القاهرة ،عامل الكتب1991 ،م.

-

جان كانتينو“ ،درو�س يف علم �أ�صوات العربية” ،ترجمة �صالح القرمادي ،من�شورات مركز الدرا�سات
والبحوث االقت�صادية واالجتماعية ،اجلامعة التون�سية1966 ،م.

	ابن اجلزري“ ،الن�شر يف القراءات الع�شر”� ،أ�شرف على ت�صحيحه ومراجعته علي حممد ال�ضباع ،دارالكتب العلمية ،بريوت -لبنان.
“�سر �صناعة الإعراب” ،حتقيق ح�سن هنداوي ،دار القلم ،دم�شق�-سوريا ،الطبعة الأولى،
	ابن جنيّ ،1985م.
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	ابن جني“ ،اخل�صائ�ص” ،حتقيق حممد علي النجار ،بريوت ،دار الكتاب العربي ،د.ت.	اخلليل بن �أحمد الفراهيدي“ ،العني” ،حتقيق مهدي املخزومي و�إبراهيم ال�سامرائي ،دارالهجرة� ،إيران-قم ،الطبعة الأولى1405 ،هـ.
-

رم�ضان عبد التواب“ ،التطور اللغوي -مظاهره وعلله وقوانينه” ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،والريا�ض ،دار
الرفاعي ،الطبعة الأولى1983 ،م.

-

رم�ضان عبد التواب“ ،املدخل �إلى علم اللغة” ،مكتبة اخلاجني بالقاهرة1995 ،م .

	الزخم�شري“،املف�صل يف علم العربية” ،بريوت ،دار اجليل ،الطبعة الثانية.ّ
	ابن ال�سراج“ ،الأ�صول يف النحو” ،حتقيق عبد احل�سني الفتلي ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة الأولى،1985م.
-

�سمري �ستيتية ،نحو معجم ل�ساين �شامل موحد – م�شكالت وحلول ،-جملة �أبحاث الريموك� ،سل�سلة الآداب
واللغويات ،املجلد العا�شر ،العدد الثاين1992 ،م.

-

�سمري �ستيتية :الأ�صوات اللغوية ،ع ّمان -الأردن ،دار وائل ،الطبعة الأولى2003 ،م.

-

�سيبويه (ت180هـ)“ ،الكتاب” ،حتقيق عبد ال�سالم حممد هارون ،الطبعة الثانية1982 ،م ،النا�شر :مكتبة
اخلاجني بالقاهرة.

	ال�سريايف�“ ،إدغام الق ّراء” ،حتقيق ودرا�سة حممد علي عبد الكرمي الرديني ،دار �أ�سامة ،دم�شق ،الطبعةالثانية1986 ،م.
	ال�سيوطي“ ،الأ�شباه والنظائر” ،حتقيق طه عبد الر�ؤوف �سعد ،مكتبة الكليات الأزهرية1975 ،م.-

�ضاحي عبد الباقي“ ،لغة متيم -درا�سة و�صفية تاريخية” ،القاهرة ،الهيئة العامة ل�ش�ؤون املطابع 1985،م.

-

عبد البديع النريباين“ ،اجلوانب ال�صوتية يف كتب االحتجاج للقراءات” ،دار الغوثاين للدرا�سات القر�آنية،
دم�شق� -سوريا ،الطبعة الأولى2006 ،م.

-

عبد العزيز مطر“ ،حلن العامة يف �ضوء الدرا�سات اللغوية احلديثة” ،دار املعارف ،الطبعة الثانية1981 ،م.

-

علي حلمي مو�سى� ،إح�صائيات جذور معجم ل�سان العرب با�ستخدام الكومبيوتر ،جامعة الكويت1972 ،م .

-

علي حلمي مو�سى� ،إح�صائية جلذور معجم ال�صحاح با�ستخدام الكومبيوتر ،جامعة الكويت1973 ،م.

-

علي حلمي مو�سى وعبد ال�صبور �شاهني  ،درا�سة �إح�صائية جلذور معجم تاج العرو�س با�ستخدام الكومبيوتر،
جامعة الكويت ،د.ت.
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-

غامن قدوري احلمد“ ،الدرا�سات ال�صوتية عند علماء التجويد” ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ،مطبعة
اخللود ،بغداد1986 ،م.

-

فوزي ال�شايب“ ،حما�ضرات يف الل�سانيات” ،وزارة الثقافة ،ع ّمان -الأردن ،الطبعة الأولى1999 ،م.

	الفريوز �آبادي “ ،ب�صائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز” ،حتقيق حممد علي النجار ،املجل�سالأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية ،القاهرة1973-1963 ،م.
-

كمال ب�شر“ ،علم الأ�صوات” ،دار غريب للطباعة والن�شروالتوزيع ،القاهرة2000 ،م.

-

حممد جواد النوري“ ،علم �أ�صوات العربية” ،من�شورات جامعة القد�س املفتوحة ،الطبعة الأولى1996 ،م.

-

حممد مراياتي وحممد ح�سان الط ّيان ويحيى مري علم“ ،علم التعمية وا�ستنخراج املع َّمى عند العرب” ،
تقدمي �شاكر الفحام ،مطبوعات جممع اللغة العربية بدم�شق ،الطبعة الأولى1997 ،م.

	-ابن يعي�ش�“ ،شرح املف�صل” ،عامل الكتب ،بريوت.
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