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Abstract: This study is specified in demonstrating the effect of one of our
language phenomenan wich is called " Al itbae Al Haraki " i.e. " Vowel Harmony
In Arabıc Language-Quranıc Readıngs (Alqıra'at Alquranyah. The thesis is contented with those features of the language that have been effected by the vowel harmony and wich are caused or resulted because of the neighbouring (AlTajawer* of
short or long vowels (elif , waw , yae* I. e. (a , o , I) and the neighbouring of vowel
letters.
The phoneme harmony here is of two types: the next harmony: that the
movement of the expression affects the movement of the first word following it,
and changes it to homogeneity. Orchestrated harmony: affected by the movement
of parsing with the movement that follows it, which is what the ancients called
(consumption of the movement of parsing with the movement of followers), and
the dispute between them is based on the permissibility of this effect or not.
The phenomenon of kinematics is a linguistic phoneme phenomenon that
has a great impact on the linguistic structure in many languages, because languages tend to have a nature of harmonization and compatibility of sounds. Which
shows us the importance of this topic and its right to study and trace. It represents
a phonemic phenomenon that affected the language, its vocabulary, its structures,
its connotations, and the nature of its pronunciation.
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الظواهر الصوتية اللغوية املتأثرة ابإلتباع احلركي متنوعة  ،وهي حتدث نتيجة لتجاور أصوات املد
القصرية ( * احلركات  ،اإلتباع احلركي يف مظاهر األداء القرآين الصويت عند القراء يف القراءات القرآنية
أو أصوات املد الطويلة (األلف والواو والياء) املد  ،أو أصوات العلة  ،وما ينتج عن هذا التجاور من امليل
إىل اآلنسجام الصويت  ،أو اإلتباع احلركي .
ويتمثل االنسجام الصويت هنا يف نوعني  :االنسجام املقبل  :وذلك أبن تؤثر حركة اإلعراب
فتغريها ليتجانسا .أواالنسجام املدبر  :بتأثر حركة اإلعراب حبركة اإلتباع
يف حركة أول الكلمة التالية هلا  ،ر
1
اليت تليها  ،وهو ما مساه القدماء (استهالك حركة اإلعراب حبركة اإلتباع)  ،واخلالف بينهم قائم يف جواز
هذا التأثر وعدمه .
ظاهرة اإلتباع احلركي هذه ظاهرة لغوية صوتية هلا أثر كبري يف البناء اللغوي يف كثري من
اللغات ؛ ألن اللغات متيل بطبعها حنو انسجام األصوات وتالؤمها .األمر الذي يظهر لنا أمهية هذا
املوضوع وأحقيرته ابلدرس والتتبع .فهو ُيثرل ظاهرة نطقية صوتية أثرت يف اللغة  ،يف مفرداهتا وتراكيبها ،
ودالالهتا  ،وطبيعة نطقها.
2
أطلق على هذا النوع من اإلتباع مصطلحات منها (االنسجام امل ردي)  ،أو (املماثلة بني
3
ويفسر على أنه  :جنوح أصوات املد املتجاورة يف الكالم فيما بينها
العلل والعلل)  ،أو (اإلتباع احلركي ،ر
حىت ال ينتقل اللسان من حركة إىل أخرى  ،مغايرة هلا يف صفاهتا الصوتية  ،ويف خمرجها  ،يف أثناء األداء
 ،تسهيالً للنطق . 4واملتتبع للغات األعجمية جيد هذا االمر مألوفاً فيها أيضا .فهي ظاهرة عامة يف كل
اللغات .أما سبب ميل العربية هلذا النوع من اإلتباع فهو يرجع إىل  " :أن العربية نشأت شفوية  ،وأن
اقتصار أمر اللغة على السماع جيعلها تعىن كل العناية ابالنسجام الصويت" . 5
تنوعت صور اإلتباع احلركي يف العربية تنوعاً كبرياً حىت وجدان مظاهرها ابديةً يف مجيع
مستوايت األداء اللغوي الصويت منها والصريف والنحوي ،ونظراً هلذه السعة يف تنوع مظاهر اإلتباع فقد
توجب األمر استيفاء البحث يف مظهر من تلك املظاهر  ،ويف هذا البحث نالمس هذه الظاهرة يف
السياق اللغوي عند نطق الكلمات مرتبطة ببعضها ،وهو (اإلتباع بني أصوات املركبات أو اإلتباع يف
الرتابط السياقي  .غري معنيني مبا يقع يف الكلمة املفردة من إتباع  ،وهو (اإلتباع بني أصوات املفردة
الواحدة .
تبني من استقرائنا لتلك املروايت من القراءات القرآنية يف كتب القراءات املتواترة  ،والشاذة ،
وكتب التفسري  ،وكتب إعراب القرآن  ،والكتب اللغوية األخرى جمتمعة أن مظاهر اإلتباع احلركي يف
القراءات القرآنية املتواترة والشاذة رواية توزعت على مباحث أربعة هي خطة حبثنا هذا :
أوهلا ( :اإلتباع احلركي بني حركتني يف كلمتني ،وتضمن :
 -1االنسجام بني مصوت حركة اإلعراب وما يليها من صائت يف أول كلمة الحقة .

 .ينظر  :المحتسب  ، 71/1 :البحر 152 ، 18/1 :
 .ينظر  :دراسة في أصوات المد العربية 50 :
3
 .دراسة الصوت اللغوي 329 :
4
 .ينظر  :اللهجات العربية في التراث  266 :دراسة في أصوات المد العربية 50 :
5
 .اللهجات العربية في التراث 267 :
1
2
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 – 2تناغم صوت حركة اهلمزة من (أم مع مصوت الكسر أو صوت املد الياء قبلها.
 -3االنسجام يف حركة بناء ضمائر الغيبة مع ما يسبقها أو يليها من صوائت ،وله وجهان
إتباع مقبل  ،وإتباع مدبر
املبحث الثاين ( :اإلتباع احلركي بني ساكن و متحرك يف كلمتني .
املبحث الثالث ( :اإلتباع احلركي ختلصا من التقاء الساكنني بني كلمتني .
املبحث الرابع ( :تسهيل إحدى اهلمزتني عند التقائهما بني كلمتني أتثرا ابإلتباع احلركي

المقدمة

الظواهر الصوتية اللغوية املتأثرة ابإلتباع احلركي متنوعة  ،وهي حتدث نتيجة لتجاور أصوات املد
احلركات  ،أو أصوات املد الطويلة (األلف والواو والياء املد  ،أو أصوات العلة  ،وما ينتج
القصرية (
عن هذا التجاور من امليل إىل االنسجام الصويت  ،أو اإلتباع احلركي.
ويتمثل االنسجام الصويت هنا يف نوعني  :االنسجام املقبل  :وذلك أبن تؤثر حركة اإلعراب يف
فتغريها ليتجانسا .أواالنسجام املدبر  :بتأثر حركة اإلعراب حبركة اإلتباع اليت
حركة أول الكلمة التالية هلا  ،ر
تليها  ،وهو ما مساه القدماء (استهالك حركة اإلعراب حبركة اإلتباع  ، 6واخلالف بينهم قائم يف جواز هذا
التأثر وعدمه .
ظاهرة اإلتباع احلركي هذه ظاهرة لغوية صوتية هلا أثر كبري يف البناء اللغوي يف كثري من اللغات ؛
ألن اللغات متيل بطبعها حنو انسجام األصوات وتالؤمها .األمر الذي يظهر لنا أمهية هذا املوضوع وأحقيرته
ابلدرس والتتبع .فهو ُيثرل ظاهرة نطقية صوتية أثرت يف اللغة  ،يف مفرداهتا وتراكيبها  ،ودالالهتا  ،وطبيعة
نطقها.
أطلق على هذا النوع من اإلتباع مصطلحات منها (االنسجام امل ردي ،7أو (املماثلة بني العلل
8
ويفسر على أنه  :جنوح أصوات املد املتجاورة يف الكالم فيما بينها حىت ال
والعلل  ،أو (اإلتباع احلركي ،ر
ينتقل اللسان من حركة إىل أخرى  ،مغايرة هلا يف صفاهتا الصوتية  ،ويف خمرجها  ،يف أثناء األداء  ،تسهيالً
للنطق .9واملتتبع للغات األعجمية جيد هذا االمر مألوفاً فيها أيضا .فهي ظاهرة عامة يف كل اللغات .أما
سبب ميل العربية هلذا النوع من اإلتباع فهو يرجع إىل  " :أن العربية نشأت شفوية  ،وأن اقتصار أمر اللغة
.10
على السماع جيعلها تعىن كل العناية ابالنسجام الصويت "
 .ينظر  :المحتسب  ، 71/1 :البحر 152 ، 18/1 :
 .ينظر  :دراسة في أصوات المد العربية 50 :
8
 .دراسة الصوت اللغوي 329 :
9
 .ينظر  :اللهجات العربية في التراث  266 :دراسة في أصوات المد العربية 50 :
10
 .اللهجات العربية في التراث 267 :
6
7
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تنوعت صور اإلتباع احلركي يف العربية تنوعاً كبرياً حىت وجدان مظاهرها ابديةً يف مجيع مستوايت
األداء اللغوي الصويت منها والصريف والنحوي ،ونظراً هلذه السعة يف تنوع مظاهر اإلتباع فقد توجب األمر
استيفاء البحث يف مظهر من تلك املظاهر  ،ويف هذا البحث نالمس هذه الظاهرة يف السياق اللغوي عند
نطق الكلمات مرتبطة ببعضها ،وهو (اإلتباع بني أصوات املركبات أو اإلتباع يف الرتابط السياقي  .غري
معنيني مبا يقع يف الكلمة املفردة من إتباع  ،وهو (اإلتباع بني أصوات املفردة الواحدة .
تبني من استقرائنا لتلك املروايت من القراءات القرآنية يف كتب القراءات املتواترة  ،والشاذة  ،وكتب
التفسري  ،وكتب إعراب القرآن  ،والكتب اللغوية األخرى جمتمعة أن مظاهر اإلتباع احلركي يف القراءات
القرآنية املتواترة والشاذة رواية توزعت على مباحث أربعة هي خطة حبثنا هذا :
أوهلا ( :اإلتباع احلركي بني حركتني يف كلمتني ،وتضمن :
 -1االنسجام بني مصوت حركة اإلعراب وما يليها من صائت يف أول كلمة الحقة.
 – 2تناغم صوت حركة اهلمزة من (أم مع مصوت الكسر أو صوت املد الياء قبلها
 -3االنسجام يف حركة بناء ضمائر الغيبة مع ما يسبقها أو يليها من صوائت ،وله وجهان إتباع
مقبل  ،وإتباع مدبر املبحث الثاين ( :اإلتباع احلركي بني ساكن و متحرك يف كلمتني .
املبحث الثالث ( :اإلتباع احلركي ختلصا من التقاء الساكنني بني كلمتني .
املبحث الرابع ( :تسهيل إحدى اهلمزتني عند التقائهما بني كلمتني أتثرا ابإلتباع احلركي .
نسأل هللا التوفيق والسداد ونشرع يف حبثنا على التفصيل اآليت :
المبحث األول ( :اإلتباع الحركي بين حركتين في كلمتين

حيدث أحياانً أ ْن يتجاور أو يتقارب صائتان قصريان  ،فيثقل على اللسان النطق هبما متواليني ،
ونتيجة هلذا الثقل فمن األفراد واللهجات من ُييل إىل تقريب أحد الصوتني من اآلخر  ،بقلبه من جنسه
طلباً للمماثلة  ،والعلة يف حدوث هذا االنسجام أو التقريب أو اإلتباع متأتية من طلب اخلفة بسبب كثرة
االستعمال  ،قال ابن جين  " :ولكثرة االستعمال أتبعوا أحد الصوتني اآلخر تشبيهاً لإلتباع احلركي الذي
حيدث يف املفردات " . 11

 .المحتسب  ، 37/1 :وينظر  :معاني القرآن  ،الفراء  ، 4/1 :اللهجات العربية في القراءات القرآنية 143 :

11
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يف هذا املبحث نستعرض مظاهر هذا النوع من االنسجام يف القراءات القرآنية  ،وهي تنوعت
حبسب األصوات  ،وحبسب داللة الكلمة يف السياق  ،و كما أييت :
 .1االنسجام بين مصوت حركة اإلعراب وما يليها من صائت في أول كلمة الحقة :
 1.1من ذلك قراءة ابن أبي عبلة

12

(احلمد رُل  ،13بضم الالم إتباعاً لضم الدال 14؛ أل رن حق الم اإلضافة أ ْن تكسر مع االسم
الظاهر .لكنها ض رمت لإلتباع  ،15علل الفراء هذه القراءة بكوهنا مقيسة على األكثر من أمساء العرب مما
17
16
جيتمع فيه ضمتان مثل ( :احللم  ،العقب  ،و قيل هي قراءة عموم أهل البادية  ،و عزا أبو حيان كثرياً
من هذه األمثلة إىل قبيلة (أزد شنؤة  ،وهم من القبائل البادية اليت كانت تسكن سروات احلجاز " ،18
ـ أهنا لغة بعض ربيعة . 19
كذلك ذكر النحاس (ت 337ه
يف تعليل ذلك ذهب الدكتور عبدة الراجحي إىل " أن هذه الظاهرة كانت شائعة فيهم  ،ملا فيها من
انسجام صويت تتحقق به السهولة والسرعة يف الكالم " ولعل يف هذا التغيري داللة لغوية نستشرفها  ،من
إحلاق الرفع للرفع توافقا مع اجلمل اإلمسية وطبيعتها من نسق اإلتباع الوصفي مع اإلتباع الصويت  ،وهو نوع
من املشاكلة اللفظية للمشاكلة الوظيفية .مث نستشرف أيضا داللة اتصاف هللا تعاىل ابحلمد دون غريه  ،فهو
احملمود األوحد  ،وال حيمد ما سواه من املخلوقات  ،فهو موصوف ابحلمد من الكل .توافقا مع مبدأ الصفة
واملوصوف  ،ومبدأ مجلة املبتدأ واخلرب  ،مبنحى ابن مالك يف قوله ( :مبتدأ زيد.....وعاذر خرب  .أي؛ ( هللا
حممود ،وال محد لسواه وهذا ٍ
متأت من داللة اإلتباع الصويت املقبل .فهو ألجل إلغاء أتثري كسرة الم اجلر يف
الظمة قبلها حذراً من اإلتباع املدبر  ،رفع الم لفظ اجلاللة
(هلل نطقا .إتباعا لظمة الدال من لفظ (احلمد  .فاحلمد هنا استحقاق ابلوصف

ينظر إعراب ثالثين سورة من القرآن  ، 18 :مختصر في شواذ القرآن  ، 1 :إعراب القرآن  ،النحاس  ، 120/1 :اإلبانة  ،مكي ، 75 :
.البحر المحيط  ، 18/1 :وقد نسبت هذه القراءة في إعراب القرآن المنسوب للزجاج إلى الحسن البصري  ،ينظر  :ص380
13
 .الفاتحة 1 :
14
ينظر  :التبيان في إعراب القرآن  :للعكبري .5/1 :
15
 .الكتاب  ، 389 1 :الجر بالحرف  ،صادق كنيج 91 :
16
 .معاني القرآن 4/1 :
17
 .المحتسب  ، 37/1اللهجات العربية في التراث 189 :
18
 .البحر  ، 151/1 :اللهجات العربية في القراءات القرآنية 125 :
19
 .إعراب القرآن 120/1 :
12
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 1.2.ومنه أمثلة االنسجام المدبر فيها قراءة الحسن  ،ورؤبة ( ،20وزيد بن علي،21

( احلم ِد ِِّل ( 22بكسر الدال إتباعاً لكسرة الالم إتباعا مدبرا  ،كراهة اخلروج من ضم إىل كسر ،
وقد نسبت هذه اللهجة إىل متيم  . 23وهنا يشري االنسجام الصويت إىل مغزى بديع  ،والتفاتة لطيفة ؛ هي
االنقالب من اإلخبار والوصف اىل استحقاق التملك احلقيقي ؛ فهو أتبع صوت حركة إعراب املبتدأ ملا بعده
وهو حركة الالم إشارة إىل امللكية  ،فهو يوحي إىل أن متلك اخلالق للحمد هو األساس  ،وأن احلمد من
متطلبات التملك فهو اتبع له  ،فاحلمد هنا استحقاق ابمللك.
 .1.3.ومنه قراءة ابن كثير( َرب ا َ ْلعَالَ ِمين) ،و(الرحْ منَ ا َلر ِحيم ( ،و( َ
ير ا َل َمغضُوب (الفاتحة 7 ، 2 ،1 :
غ َ

بفتح الباء من (رب والنون من (الرمحن ،والراء من (غري ،24إتباعاً مدبراً ملا بعدها من الفتح أللف
(ال  .صرف األوىل من كسر الوصف ابلتبعية إىل الفتح تفريقا بني األلوهية والربوبية  ،فيكون محد هللا غري
محد الرب .وصرف الثانية من كسر الصفة وتبعيتها للموصوف إىل التفرد ابلرمحة تفريقا بني الصفات وتوسيعا
يف املقام و اهليئة ،وصرف الثالثة أتكيدا على انقطاع املستثىن.
ت ا ْل ِحبُ ِك
 1.4.ومنه ما نقله ابو حيان (ت 754هـ عن قراءة أبي الس ّمال بكسر الحاء في ) َوالس َماء ذَا ِ
( ،25إتباعا ً لكسرة التاء من ذات. 26

وقد نقل أبو حيان عن ابن عطية قوله  " :واألحسن عندي أ ْن تكون مما اتبع فيه حركة احلاء حلركة
(ذات ،ومل يعتد ابلالم الساكنة ". 27
 1.5.وقرأ أبو جعفر المدني :

احكم( ،28بضم الباء إتباعاً لضم الكاف  ،و) ل ْلمالئكة ا ْسجدواْ) ،بضم التاء
)قالت رب ْ
إتباعاً للضم بعدها  ،30واتبعه يف قراءته هذه سليمان بن مهران األعمش  ،وقيل  :إن اإلتباع فيها لغة (أزد
31
ضعف قراءة أيب جعفر هذه أو غلطها أو حلنها  ،32ألنره ورد أهنا لغة قبيلة عربية ،
حجة ملن ر
شنؤة  ،وال ر

29

 .إعراب ثالثين سورة من القرآن  ، 18 :مختصر في شواذ القرآن  ، 1 :البحر 18/1 :
 .البحر 18/1 :
22
سورة الفاتحة  ، 1 :وينظر  :معاني القرآن  ،الفراء  ، 3/1 :إعراب ثالثين سورة من القرآن  ، 18 :إعراب القرآن  ،النحاس ، 120/1 :
.المحتسب  ، 38-37/1 :التبيان  ، 5/1 :البحر  ، 18/1 :همع الهوامع 60/1 :
23
 .ينظر  :إعراب القرآن للنحاس  ، 120/1 :المزهر 225/1 :
24
 .سورة الفاتحة  ، 7 ، 2 ، 1 :ينظر  :إعراب القرآن للنحاس 125-121/1 :
25
 .سورة الذاريات 7 :
26
 .البحر 134/8 :
27
 .المصدر السابق
28
سورة األنبياء  ، 112 :أنظر  :مختصر في شواذ القرآن 93-38 :
29
سورة البقرة  ، 34 :سورة األعراف  ، 11 :ينظر  :مختصر في شواذ القرآن  ، 3 :المحتسب  ، 240 ، 71/1 :إعراب القرآن  :النحاس :
161/1.
30
 .البحر  ، 152/1 :همع الهوامع 60/1 :
31
 .البحر 152/1 :
20
21
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ـغلط  ،والقارئ أحد القراء العشرة املشاهري الذين اخذوا القرآن ع ْرضاً عن
فال ينبغي أ ْن يطأ القارئ هبا وال ي
عبد هللا بن عباس وغريه من الصحابة  ،وهو شيخ انفع بن أيب نعيم  ،أحد القراء السبعة  . 33ومجهور
العلماء على أن القراءات الثالث املكملة للعشر متواترة أيضاً كالسبع .34
 1.6.وفي قوله تعالى َ (:و َما أَنت ُ ْم ِب ُمص ِْر ِخي ِإ ِنّي)

35

قرأ محزة واألعمش بكسر ايء املتكلم إتباعاً لكسر اهلمزة بعدها  ،وهي قراءة أجازها أبو عمرو بن
37
صحت مساعاً
العالء  ، 36وقيل هي لغة بين يربوع  ،وقد ذهب الدكتور اجلندي إىل " أن هذه القراءة ر
صرخ ري إ رين)يعمل فيها من موضع
صحت قياساً  ،إذ الياء كسرت إتباعاً للكسرة بعدها  ،واللسان يف(مب ْ
كما ر
واحد  ،ووجه واحد  ،ففيها االنسجام وتقريب األصوات بعضها من بعض " . 38

هذه أمثلة لالنسجام الصويت بني الصوتني املتجاورين يف السياق اللغوي .ويغلب عليه
ما كان يف حركة اإلعراب وما يليها.
 .2تناغم صوت حركة الهمزة من (أُم مع مصوت الكسر أو صوت المد الياء قبلها :

من األمساء اليت نقل فيها أتثرها ابإلتباع احلركي املقبل كلمة (أم ،حيث أتثرت حركة اهلمزة فيها
حبركة اجملاورة يف حال الكسر ؛ أل رن األصل يف حركتها الضمة  ،وهو ما عليه احلال عند االبتداء هبا يف أول
علي  ،أو تسبقها فتحة .حنو ( :فال ٌن عْند أ رمه ،أو ضمة .حنو ( :اتبعت أ رمه ،39فإن سبقت
الكالم .حنو (أم ر

ـعث ْيف أ رمها رسوالً( ،41أو كسرة
ـْب
هذه اهلمزة بياء ساكنة حنو قوله تعاىل (:وإنه ْيف أ رم الْكتاب( ،40و(حىت ي
حنو قوله تعاىل (:فل رمه السدس) 42فمن رفع قال  :الرفع هو األصل  ،ومن كسر فإرّنا أتبعها الياء أو
حلكة
ـ هذا النوع من اإلتباع  ،وع رده مما هجمت فيه ا ر
الكسرة اليت قبلها  . 43وقد تناول ابن جين (ت 392ه
على احلركة  ،من غري قياس  ،ومثرل له مبا ورد يف الكتاب 44من قول الشاعر:
وهم كل من الزجاج (ت 316هت*  ،والنحاس (ت 338هـ*  ،وأبو علي الفارسي (ت 377هـ*  ،وابن جني (ت 392هـ*  ،والعكبري
(ت 616هـ*  ،ينظر  :في هذا كل من المصادر اآلتية  :إعراب القرآن  ،النحاس  ، 161/1 :المحتسب  ، 241/1 :التبيان  ، 51/1 :البحر
152/1 :.
33
 .أنظر  :البحر 152/1 :
34
(نظرات في أبنية القرآن الكريم*  ،عضيمة  ،بحث في مجلة كلية اللغة العربية  ،جامعة اإلمام محمد بن سعود  ،ص ، 14عدد ، 8/سنة
1978.م
35
 .سورة إبراهيم 22 :
36
 .ينظر  :النشر  ، 298/2 :اللهجات العربية في التراث 187 :
37
 .النشر  ، 298/2 :خزانة األدب ،البغدادي 258/2 :
38
 .اللهجات العربية في التراث 188 :
39
 .ينظر  :معاني القرآن  ،للفراء 6-5/1 :
40
 .الزخرف 4 :
41
 .القصص 59 :
42
 .النساء 11 :
43
ينظر  :معاني القرآن للفراء  ، 6-5/1 :إعراب ثالثين جزء من القرآن  ، 163 :الحجة في القراءات  ، 120 :إعراب القرآن  ،للنحاس
 ، 219/2:.التبيان 804 ، 334 :
44
 .الكتاب 272/2 :
32
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* وقال اضرب الساقني إ رمك هابل *
وأصله (أمك هابل ،إالر أن اهلمزة كسرت النكسار ما قبلها. 45
لقد اختلف القراء يف حركة هذه اهلمزة إ ْن وليت ايء ساكنة أو كسرة ؛ فقرأ ابن كثري  ،وانفع ،
وعاصم  ،وأبو عمرو ،وابن عامر؛ بضمها على األصل يف كل القرآن أين وردت  ،وقرأ محزة  ،والكسائي
_الكوفيان _ كل ذلك ابلكسر إتباعها ملا قبلها  . 46وعللها مكي بن أيب طالب(ت437ه
ـ تعليالً لطيفاً
فغريوه أبن أتبعوا حركته حركة ما قبله ليعمل اللسان عمالً واحد  ،والياء كالكسرة،
لإلتباع احلركي فقال  " :ر
ردوه إىل الضم الذي هو أصله  ،واإلتباع يف كالم العرب كثري مستعمل " . 47
فإذا ابتدأوا ر
إن مواقف قدامى اللغويني متباينة حول حركة اإلتباع يف هذه اهلمزة  ،فالفراء وابن خالويه يذهبان
إىل جوار الوجهني ؛ اإلتباع بكسر هذه اهلمزة  ،أو عدم اإلتباع وذلك بضمها . 48
رأما ابن جين فذهب إىل أهنا شاذة ال يقاس عليها  ،49كذلك اختار مكي بن أيب طالب الضم
على األصل وعدم اإلتباع ،معلالً ما ذهب إليه أب رن الضم هو األصل ؛ وأل رن اجلماعة عليه ؛ وألهنم اتفقوا
على الضم يف ابتداء الكالم . 50
والظاهر أن هلذا االنسجام الصويت من الضرورة الصوتية والنطقية ما هو أقوى من القياس  ،لذا
فإ رن ما نقل من اإلتباع يف حركة اهلمزة (أم يصبح حالة ممكنة ومستساغة بل ومستحبة خالفاً ملا وصفت به
من اخلطأ والشذوذ.
 .3االنسجام في حركة بناء ضمائر الغيبة مع ما يسبقها أو يليها من صوائت :

تبدو لنا ظاهرة االنسجام الصويت احلركي بني راملكبات واضحة التأثري يف اختيار حركة بعض ضمائر
الغيبة  ،واإلتباع هنا على هيأتني :

 .الخصائص 141/3 :
 .ينظر  :السبعة  ، 228-227 :والكشف عن وجوه القراءات 379/1 :
47
 .الكشف عن وجوه القراءات 379/1 :
48
 .معاني القرآن  ، 5/1 :إعراب ثالثين سورة من القرآن 163 :
49
 .الخصائص  ، 141/30 :وينظر  :األشباه والنظائر 174/1 :
50
 .الكشف 379/1 :
45
46
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 .3.1اإلتباع المقبل للكسر بالكسر :

يف ضمري الغيبة املفرد املذكر (اهلاء ،وضمري مجع الذكور(هم  ،وضمري مجع اإلانث (ه رن ،وضمري
التثنية (مها ؛ الضمة هي األصل يف حركة هذه اهلاء  ،51ومن العرب من يلحقها صوت مد من جنس
ألهنا يف الكالم كله هكذا " . 52
حركتها  .قال سيبويه  " :واعلم أن أصلها الضم  ،وبعدها الواو ر
أما ظاهرة اإلتباع يف حركة اهلاء من هذه الضمائر شائعة االستعمال  ،وخباصة املفرد املذكر ،
فإهنا إن جاءت بعد ايء أو حرف مكسور فمن اللهجات من يبقيها على حركتها يف األصل
ومجع الذكورْ .
ومنهم من يكسرها إتباعاً ملا قبلها . 53
و ذهب مكي بن أيب طالب إىل أن الكسر هو االختيار فيها  ،أل رن اجلماعة عليه  ،54وذكر
االختيار أيضاً يف إشباع الكسر إىل الياء فقال  " :وصلة اهلاء بياء هو االختيار  ،أل رن اجلماعة عليه وهو
األصل "  ،55كذلك ذكر العكربي  " :أ رن اللغة اجليدة أ ْن تكسر اهلاء إذا انكسر ما قبلها وتزاد عليها ايء يف
اللفظ " . 56
واملنقول يف كتب اللغة أن قبائل احلجاز كانت تلتزم حتريك هاء الضمري ابلضم على األصل.
ال  ،ويقرأون (:فخس ْفنا هبو
قال سيبويه  " :أهل احلجاز يقولون  :مررت هبو ق
ـْبل  ،ولديهو م ٌ
وبدارهو األ ْرض)"  ،57وهو ما نسب إىل بين مالك من بين أسد عند جميء الضمري بعد (أي أو (أيرة . 58
لكن بنو متيم مالوا إىل اإلتباع يف حركة هاء الضمري من ذلك  ،فكسروها جمانسة هلا مع الكسرة
أو الياء املتقدمة عليها  ،59ومال قوم من ربيعة إىل إتباع الكسر للكسر يف حركة اهلاء من ضمري الغائب
للجماعة الذكور (هم  ، 60وهذا من نوع االتباع املقبل ابلكسر.
أما موقف القراء من هذه الظاهرة فهو يشبه يف الغالب ما عليه بنو متيم من كسر اهلاء إذا سبقت
بياء أو كسرة وضمها يف خالف ذلك  . 61فقد قرأ بذلك كل من أيب عمرو  ،وانفع  ،وابن كثري  ،وابن
ينظر  :الكتاب  ، 195/4 :إعراب ثالثين سورة  ، 270 :إعراب القرآن للنحاس  ، 630/1الكشف  ، 35/1 :حجة القراءات  ، 81 :التبيان
 ، 11 :.الهمع 202/1 :
52
 .الكتاب 195/4 :
53
 .ينظر  :الكتاب  ، 197-196-195/4 :معاني القرآن لألخفش  ، 28-27/1 :المحتسب  ، 249/2 :وغيرها من المصادر
54
 .الكشف 95/1 :
55
 .المصدر السابق 142/2 :
56
 .التبيان 64/1 :
57
القصص  ، 81 :الكتاب  ، 195/4 :وينظر  :معاني القرآن لألخفش  ، 26/1 :المقتضب  ، 37/1 :المحتسب  ، 249/2 :الهمع ، 202/1 :
.لهجة قريش  ، 150 :اللهجات العربية في التراث 270 :
58
 .البحر 450/6 ، 93/1 :
59
 .ينظر  :معاني القرآن لألخفش  ، 26/1 :اللهجات العربية في القراءات القرآنية  ، 229 :لهجة تميم 122 :
60
 .الكتاب 197-196/4 :
61
 .أنظر  :السبعة  ، 108 :التيسير  ، 19 :حجة القراءات 81 :
51
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عامر  ،وعاصم  ،والكسائي من السبعة  ،62وأبو جعفر من العشرة  ،63ومل يتخلف من السبعة إالر محزة فإنره
ـهم). 65
كان يضمها مع الكسر  64يف حنو ) :عليهم  ،إلْي
ـهم  ،ولديْ
 – 3.2.اإلتباع المدبر بالظمة للظمة بعدها :

ـررة عن انفع ضمة اهلاء يف قول هللا تعاىل:
إتباعاً  (66به انظ ْر )يف ضمري املفرد الغائب روى أبو ق
مدبرا لضم الظاء.
وقرأ الزهري وسالم أبو املنذر )" :فيه ه ًدى)بضم اهلاء  67األوىل تبعاً لضم اهلاء الثانية ".
ـهم ال رذلة)
واتبعه الكسائي يف حالة واحدة وذلك إذا أتى بعد امليم ألف وصل حنو  :علْي
و(هبم األ ْسباب) ،68و(من دوهنم ْامرأت ْني) ،وما أشبه ذلك . 69
وقرأ محزة وابن سعدان (:أل ْهله ْامكثوا) ،70إتباعاً لضم الكاف .واتبعهما حفص يف موضعني  ،مها
قوله تعاىل (:وما أنسانيه إالر الشْيطان)و(عاهد علْيه اُل) . 71ابلظم من غري إتباع.
إذن فحمزة والكسائي – القارائن الكوفيان – يضمان ما قبله  ،كسرة كان أو ايء يف حني متيل
البيئة اليت قرأا فيها إىل الكسر انسجاماً ومتاثالً مع احلركات قبل اهلاء  ،وُييل انفع وابن كثري وأبو جعفر املدين
إىل الكسر يف كثري من قراءاهتم إ ْن سبقت اهلاء بكسرة أو ايء  ،فالقراء منهم من التزم كسر اهلاء املكسور ما
قبلها  ،أو املسبوقة بياء ؛ طلباً لالنسجام الصويت  ،وهم األكثر ،ومنهم من التزم الضم يف مجيع ذلك ،
ومنهم من كسرها حيناً وضمها حيناً آخر.
إن حركة هذه الضمائر ليست رهينة قياس اثبت  ،وإرّنا هي خاضعة مليول املتكلم النطقية ،وأتثره
مر بنا  ،أو ابملخالفة  ،حنو  :قراءة عبد
بظاهرة االنسجام والتالؤم ؛ سواء أكان ذلك ابإلتباع واملماثلة كما ر
ال) 72بكسر اهلاء يف األوىل وضمها يف الثانية فراراً من تكرار اللفظ
هللا بن يزيد (:أحق أن ت
ـقوم فيه فيه رج ٌ
نفسه  ،إبحداث االختالف فيه . 73
 .أنظر  :في قراءاتهم  :السبعة  ، 211 ، 210 ، 208 ، 128 :والنشر  ، 274/1 :حجة القراءات 83 :
 .النشر 274/1 :
64
 .ينظر  :السبعة  ، 108 :التيسير  ، 19 :حجة القراءات 81 :
65
 .اآليات على التوالي  ، :الفاتحة  ، 2 :األنعام  ، 111 :الزخرف 80 :
66
 .سورة األنعام  ، 46 :مختصر في شواذ القرآن 38 :
67
 .سورة البقرة  ، 2 :إعراب القرآن للنحاس 129/1 :
68
 .البقرة  ، 166 ، 61 :التيسير  ، 19 :حجة القراءات 82 :
69
 .القصص  ، 23 :السبعة 109
70
 .طه  ، 1 :القصص  ، 29 :السبعة  ، 417 :الكشف  ، 95 :حجة القراءات 450 :
71
 .الكهف  ، 63 :الفتح  ، 10 :الحجة في القراءات السبع  ، 226 :حجة القراءات  ، 672 ، 422 :النشر 305/1 :
72
 .التوبة 108 :
73
 .المحتسب  ، 302-301/1 :التبيان 11 :
62
63
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ندرك من هنا أن أتثري احلركة يف احلركة ليس أمراً غريباً يف العربية وإرّنا هو شائع فيها على سبيل
التجانس "  74حىت " وإ ْن فصل بني احلركة واحلركة بساكن فإنره ال يعت رد هبذا الساكن "  . 75لذا وجدان
تنوعاً واضحاً يف حركتها بني اإلشباع واالختالس  ،وبني الضم والكسر – أتثراً ابإلتباع احلركي– وكانت هذه
أضحت قاعدة خمتارة  ،وحكماً يف
الظاهرة هي السائدة  ،وهي اليت ظفرت ابملكان يف البناء الفصيح  ،حىت ْ
ـبعاً . 76
االستعمال راسخاً متر
المبحث الثاني  -اإلتباع الحركي بين الساكن والمتحرك :

حصل مثل هذا اإلتباع بني واحلرف الساكن واملتحرك  ،وذلك أبن يتأثر احلرف الساكن مبا
جاوره من احلركات  ،قال ابن جين  " :إ رن العرب ُتري الساكن إذا جاور املتحرك جمرى املتحرك " . 77
ومثال ذلك قول احلارث بن املنذر اجلرمي :
أي يومي من املوت أف ْر
م ْن ر

ـ ْوم ملْ يقدر أم يوم قد ْر
أي

فقد أتثر احلرف الساكن حبركة اهلمزة  ،مما أدى إىل فتح الراء إتباعاً مدبراً ملا بعدها . 78
ـ ْعلم الذين جيادلون يف آايتنا)بفتح
ومن أمثلة هذا التأثري أيضاً قراءة السبعة عدا انفعاً وابن عامر(وي
امليم إتباعاً لفتح الالم بعدها.
79
كذلك روى ورش عن انفع أنه قرأ قوله تعاىل  ):ق ْد أفْ
ـلح الْم ْؤمنون) بفتح الدال إتباعاً مدبراً
ـلح ،وفيها قال سيبويه  " :إ رن كل مهزة متحركة كان قبلها حرف ساكن فأردت أ ْن
حلركة اهلمزة املخففة (،قد فْ
ختفف  ،حذفتها وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلها وذلك قولك  :من بوك  ،ومن مكن  ،وكم
بلك" . 80وأمثلة هذا النوع كثرية تدخل يف ابب اإلتباع النحوي الذي أفردت له حبثا خاصا  ،ويتضح من
هذا اإلتباع رغبة املتكلم يف عدم قطع الداللة بعدم قطع الصوت  ،فهو بوصل الكالم يقرب حتقق األمر
بنسبة تزيد عن سابقه مع قطع الكالم.

 .دروس في علم أصوات العربية 146 :
 .الوجيز في فقه اللغة  ،األنطاكي 272 :
76
 .ينظر  :في تاريخ العربية 180 :
77
 .ينظر  :سر صناعة اإلعراب 86-85/1 :
78
 .المصدر السابق نفسه
79
 .سورة المؤمنون  ، 1 :المحتسب 242 ، 72/1 :
80
 .الكتاب 545/3 :
74
75
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المبحث الثالث -اإلتباع الحركي تخلصا ً من التقاء الساكنين :

من األمور اليت قيل إ رن العربية ابتعدت عنها وحاولت التخلص منها  :التقاء الساكنني يف درج
ـ  " :واعلم أن التقاء الساكنني ال جيوز بل هو غري ممكن ". 81
الكالم .قال ابن يعيش (ت 643ه
ويرجع سبب ذلك إىل أن سياق الكالم يف العربية " ديناميكي متحرك أييت عن حركته أ ْن تكون
له بعض املطالب ومن هذه املطالب  ،التخلص بواسطة الكسر – أو غريه – من التقاء الساكنني " . 82
وتكاد تصبح هذه الظاهرة جزءاً من سليقة العريب وعادة من عاداته النطقية . 83لكن ليس هناك ما
يلزم املتكلم االقتصار على الكسر يف نطقه ختلصاً من التقاء الساكنني  ،فالتحريك يكون " إما حبركة جمانسة
للحركة السابقة 84أو الالحقة ؛ أل رن اجملانسة  " :اقتصاد عضوي يف النطق يلجأ إليه املتكلم دون قصد أو
تعمد" ،85
أ رما اختيار القدماء للكسر ،فريجع إىل أهنم ذكروا  :أنه ملا وجب حتريك األول اللتقاء الساكنني
كان الكسر أوىل به يف األمساء .إذ ليس فيها كسر يراد به اإلعراب إالر ومعه تنوين  ،86كذلك قال الرضي :
" إ رن الكسر سجية النفس إذا مل تستكره على حركة أخرى " . 87
إذن فمن " مادة العربية أ ْن يقحم صوت الكسرة بني هذين الساكنني .بيد أهنا يف بعض األحوال
ٍ
بسبب من أن أصوات املد األخرى املوجودة يف الكلمة تنزع إىل
ُتنح إىل أ ْن تقحم صوت مد قصري آخر
التنافر مع الكسرة " . 88
الدكتور إبراهيم أنيس أرجع حتديد حركة التخلص من التقاء الساكنني إىل عاملني :
أحدمها  :إيثار بعض احلروف حلركة معينة كإيثار حروف احللق والتفخيم للفتحة.
واآلخر  :امليل إىل التجانس يف احلركات املتجاورة . 89
فيما ذهب الدكتور هناد موسى إىل أن اختيار حركة اإلتباع للتخلص من التقاء الساكنني إرّنا هو " :
حتلل من وحدة احلركة يف التخلص من التقاء الساكنني " . 90
 .شرح المفصل 120/9 :
 .اللغة العربية معناها ومبناها  ،تمام حسان 296 :
83
 .ينظر  :المصدر السابق
84
 .شرح المفصل  ، 123/9 :وينظر  :األشباه والنظائر 133/2 :
85
 .من أسرار اللغة 253 :
86
 .ينظر  :الكشف عن وجوه القراءات  ، 38/1 :شرح الشافية  ، 235/2 :األشباه والنظائر 133/2 :
87
 .شرح الشافية 235/2 :
88
 .دراسة في أصوات المد العربية 262 :
89
 .ينظر  :من أسرار اللغة 253-252 :
81
82

من مظاهر االنسجام الصوتي في السياق اللغوي

23

وإذا نظران إىل أثر اإلتباع احلركي يف التخلص من التقاء الساكنني وجدانه يتنوع إىل إتباع مقبل
وإتباع مدبر :
اإلتباع املقبل ؛ مثاله قول سيبويه  " :وزعموا أن انساً من العرب يقولون ( :من هللا  ،فيكسرونه

اُل) ،92وقد
وجيرونه على القياس "  ،91وهي رواية منسوبة أليب عمرو بن العالء يف قوله تعاىل (:ب
ـراءةٌ من ر
حكى أبو عمرو بن العالء نسبتها إىل أهل جنران  ،93ويف اللسان إ رن هذه هلجة طي وكلب وأهنم يكسرون
فيقولون ( :اطلبوا من الرمحن  ،94وتعلل هلجتهم هذه بكسر النون على أصل التقاء الساكنني أو على اإلتباع
لكسرة امليم  ،95وهو االختيار الذي ارتضاه بن جين . 96
ـ ْعلم الصابرين)ابلفتح إتباعاً لفتح الالم ختلصاً من التقاء
ومن أمثلة اإلتباع املقبل أيضاً قراءة (:وي
الساكنني ؛ أل رن الفعل جمزوم عطفاً على الفعل السابق له . 97وهذا املوضع تقدم ذكره على رأي من قال أنه
أتثر الساكن ابملتحرك.
ومنه أيضاً قراءة (:ال يضرك ْم)بضم الراء إتباعاً لضم الضاد . 98
وُيكن أ ْن نلمح االنسجام واإلتباع فيما إذا وقعت ميم اجلمع بعد الضم  ،يف قوله تعاىل :
اُل) ،99و (:وأنتم األ ْعل ْون) 100بضم امليم انسجاماً مع الضمة قبلها  ،101أو
) أولئك يلعن
ـهم ر
104
ـن ْني)
وقعت بعد كسر يف قراءة أيب عمرو (:علْيهم ال رذلة) ،102وقراءة محزة(علْيهم الْقتال) 103و(إلْيهم اثْ
فالقارئ أتبع امليم كسرة ما قبلها كراهة أ ْن يرج من كسر إىل ضم  ،فأتبع الكسر الكسر ليؤلف بني احلركات
106
عند حاجته إىل حتريك امليم  . 105وكان عاصم وانفع وابن كثري وابن عامر يكسرون اهلاء ويضمون امليم
ألهنم من بيئة ال متيل إىل اإلتباع احلركي.
ر
 .في تاريخ العربية 146 :
 .الكتاب 154/4 :
92
 .التوبة  ، 1 :ينظر  :إعراب القرآن للنحاس 4/2 :
93
 .ينظر  :مختصر في شواذ القرآن  ، 51 :المحتسب 283/1 :
94
اللسان ( :منن*.
95
 .اللهجات العربية في التراث 272 :
96
 .ينظر  :المحتسب 283/1 :
97
 .آل عمران  ، 142 :ينظر  :التبيان 295 :
98
 .آل عمران  ، 120 :ينظر  :التبيان 298 :
99
 .البقرة 159 :
100
 .آل عمران 139 :
101
 .ينظر  :اللهجات العربية في التراث 272 :
102
 .البقرة 61 :
103
 .البقرة  ، 246 :النساء 77 :
104
 .يستطيع  ، 14 :ينظر  :التيسير  ، 19 :الكشف عن وجوه القراءات 37/1 :
105
 .حجة القراءات  ، 82 :التبيان  ، 12 :شرح الشافية 241/2 :
106
 .ينظر  :السبعة  ، 109 :والتيسير  ، 19 :حجة القراءات 82 :
90
91
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ملضعف حني
كذلك اطررد اإلتباع احلركي املقبل ختلصاً من التقاء الساكنني يف فعل األمر من ا ر
يلتقي بساكن آخر قال سيبويه  " :اعلم أن منهم م ْن حيرك اآلخر كتحريك ما قبله  ،فإن كان مفتوحاً فتحوه
اقشعر ،
 ،وإ ْن كان مضموماً ر
ضموه وإ ْن كان مكسوراً كسروه  ،وذلك قولك  :رد وعض  ،وفرر اي فىت  ،و ر
واستع رد  ،واجرت  ،وامحر ، " 107إبتباع الم الفعل لفائه.
ومن صور اإلتباع املقبل بسبب التقاء الساكنني قوهلم ( :مذ اليوم ،و (مذ تكون امساً وتكون
حرفاً  ،وهي مبنية على السكون على أصل ما يقتضيه البناء فلما لقيه الساكن بعده وجب حتريكه اللتقاء
الساكنني  ،ومنهم من يضمها إتباعاً لضمة امليم. 108
اضطر) 109بضم النون إتباعاً للضمة بعدها  ،110وهي
أما اإلتباع املدبر  :فمنه قراءة (:فمن ْ
قراءة السبعة عدا محزة وأاب عمرو  ،111خالفاً ملا ورد عنهم من التأثر ابإلتباع املقبل ختلصاً من التقاء
الساكنني. 112
ـ ْهزئ) 113بضم الدال إتباعاً لضمة التاء ،114وقراءة ( :وقالت
است
ومنه قراءة (:ولقد ْ
116
115
اخرجواْ) 117بضم الواو إتباعاً لضمة الراء. 118
اخر ْج)  ،بضم التاء إتباعاً للضمة بعدها  ،وقراءة ( :أو ْ
ْ
ومل يقتصر اإلتباع املدبر على حركة الضم فهناك أمثلة من اإلتباع املدبر ملا أتثر حبركة الفتح حنو
احل ْمد رُل) 120إبتباع امليم حركة الالم واحلاء بعدها  ،قال أبو
(:قم اللْيل) ،119و(ب ْسم هللا الر ْمحن الرحيم * ْ
حيان  " :كأنرك س ركنت امليم وقطعت األلف مث ألقيت حركتها على امليم وحذفت ". 121
احلق) 122بفتح الالم بدل كسرها إتباعاً لفتح احلاء بعدها.
ومنه أيضاً قراءة (:وقل ْ

 .الكتاب 532/3 :
 .شرح الشافية  ، 242-241/2 :شرح المفصل 124/9 :
109
 .البقرة 173 :
110
 .الحجة في القراءات السبع  ، 92 :إعراب القرآن للنحاس  ، 229/1 :حجة القراءات  ، 122 :التبيان 141 :
111
 .حجة القراءات 122 :
112
 .ينظر  :ص 14-13و ص 16في ميل القراء السبعة إلى اإلتباع
113
 .اإلنعام 10 :
114
 .التبيان 482/1 :
115
 .يوسف 31 :
116
 .المحتسب  ، 71/1 :إعراب القرآن 138/2 :
117
 .النساء 66 :
118
 .التبيان 370/1 :
119
المزمل  ، 2 :المحتسب  ، 336/2 :مختصر في شواذ القرآن  ، 164 :اللهجات العربية في القراءات القرآنية  ، 145 :دراسات لغوية :
61.
120
 .الفاتحة 1 :
121
 .البحر المحيط  ، 18/1 :وينظر  :دراسات لغوية 61 :
122
 .الكهف  ، 29 :ينظر  :المحتسب  ، 336/2 :مختصر في شواذ القرآن 164 :
107
108
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الس رمال(ا ْشرتوا الضاللة) 123بفتح الواو إتباعاً ملا بعدها 124خالفاً ملا ذكر أبو حيان من أن
وقرأ أبو ر
اإلتباع فيها إتباع مقبل. 125
ـ ْعلم
اُل الذين جاهدواْ منك ْم وي
اجلنة ولما ي
وقرأ السبعة (:أ ْم حسْب
ـت ْم أن ت ْدخلواْ ْ
ـ ْعلم ر
ألهنا
الصابرين) 126بفتح امليم إتباعاً لفتحة الصاد  ،وقيل " إرّنا عدل األئمة السبعة من الكسر إىل الفتح ر
أخف مع انفتاح ما قبلها كذلك " . 127
ـ عن بعض العرب مثال
األمثلة من حنو ما سبق من إتباع كثرية  ،وقد روى الكسائي(ت197ه
هذا  ،وعلله جبواز نقل حركة اهلمزة إىل ما قبلها يف ال رد ْرج إذا أريد حذفها . 128
ضم أنه شبه هذه احلروف أبلف الوصل أل رن هبا يوصل
قال مكي بن أيب طالب  " :وحجة من ر
فضمها كما يضم ألف الوصل يف االبتداء  ،النضمام الثالث ،
إىل الساكن كما يوصل أبلف الوصل ر
ظ هلا يف الوصل  ،وال يعتد هبا حاجزاً  ،فلما
والساكن غري حائل لضعفه فال يعت رد به  ،وألف الوصل ال ح ر
الضم  ،فيكون أيسر عليه يف اللفظ وأسهل  ،وهي لغة " . 129
ثقل ذلك ض رم الساكن األول ليتبع الضم ر
ـ فقال  " :والصحيح أن مهزة الوصل وحركتها ال
وذهب إىل حنو من هذا الزخمشري (ت 538ه
وجود هلا يف درج الكالم وأن هذه الفتحة هي حركة ما بعد مهزة الوصل ". 130

وإذا رجعنا إىل قراءة القراء وجدان أن محزة وعاصماً ال يتبعان يف التخلص من التقاء الساكنني ،
131
اخرجواْ) 132ابلضم
ويتبعهما يف ذلك أبو عمرو يف مكانني فقط ومها قوله تعاىل (:قل ْادعواْ)  ،و(أو ْ
فيهما. 133
وقرأ ابقي القراء – وأغلبهم من بيئة مل تشتهر ابإلتباع – إبتباع الضم من هاتني اآليتني،134
ويف(أن ْاعبدوا اُل) 135و(أن ا ْغدوا) ،136قال مكي  " :والضم يف هذا كله االختيار أل رن عليه أكثر القراء
وألنره أخف " . 137
 .البقرة 16 :
 .المحتسب  ، 98-97/2 ، 292/1 :إعراب القرآن للنحاس 142/1 :
125
 .ينظر  :البحر المحيط 71/1 :
126
 .آل عمران 142 :
127
 .ينظر  :إعراب القرآن المنسوب للزجاج  394-393 :وما بعدها
128
 .ينظر  :شرح الشافية 238/2 :
129
 .الكشف عن وجوه القراءات 275/1 :
130
 .شرح الشافية 236/2 :
131
 .األعراف 195 :
132
 .النساء 66 :
133
 .ينظر  :الكشف عن وجوه القراءات السبع 274/1 :
134
 .الكشف عن وجود القراءات 274/1 :
135
 .نوح 3 :
123
124
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ـرراء شرق اجلزيرة العربية من بصريني وكوفيني  ،منهم من اشتهر ابإلتباع
نتبني من هذا العرض أن ق
ر
ختري بني االثنني وهو أبو عمرو
يف حركة التخلص من التقاء الساكنني  ،ومنهم من ر
فضل الكسر ومنهم من ر
ـراء احلجاز فمنهم من أتبع ومنهم من كسر .ويبدو من خالفهم هذا  ،أن
بن العالء . 138ومثل ذلك فعل ق
خفة الصوت واستحسان االنسجام بني األصوات لدى العريب  ،كان وراء هذا النوع من القراءات بغض
النظر عن االنتماء البيئي أو القبلي  ،وأن هذا االنسجام حتركه دالالت ابطنة يف ذهن املتكلم تعكس تقريبا
صوتيا مقصودا أو غري مقصود يوحي بغرض داليل واضح بني اخنفاض وارتفاع وتوسط.
المبحث الرابع  -تسهيل إحدى الهمزتين عند التقائهما في كلمتين :

إن اجتمعت مهزاتن يف كلمة واحدة جرى عليهما نفس ما جرى يف اهلمزة املفردة من التخفيف
؛ طلباً لالنسجام والسهولة  ،قال سيبويه  " :واعلم أن اهلمزتني إذا التقتا يف كلمة واحدة مل يكن ب رد من بدل
اآلخرة " " ،139ساكنة كانت أو متحركة " ،140حنو [ أامن  ،و أادم  ،وأويت  ،وأاتنا  ،وحنوه "  ،141وقال
ـ  " :كلهم على ختفيف الثانية وإبداهلا أبلف إذا انفتح ما قبلها  ،وبياء إذا
مكي بن أيب طالب (ت 437ه
انكسر ما قبلها  ،وبواو إذا انض رم ما قبلها  ،وعلى ذلك لغة العرب فيها قد رفضوا استعمال حتقيق الثانية يف
هذا النحو حيث وقع "

142

 .فإن كانت اهلم زاتن متحركتني الثانية مفتوحة واألوىل مضمومة أبدلت

الثانية واواً أيضاً حنو :
(أؤاسيه تصبح (أواسيه فقلبت الثانية واواً النضمام ما قبلها " ،143وعلة ذلك أن اهلمزة الثانية ملا
كانت ال تنفصل منها األوىل وال تفارقها يف مجيع تصاريف الكلمة تركوا حتقيقها استخفافاً  ،إذ كانوا ي رففون
املفردة استخفافاً  ،لثقل اهلمزة املفردة فإذا تكررت كان ذلك أعظم ثقالً فإذا لزمت كل واحدة منهما األخرى
كان ذلك أش رد ثقالً فرفضوا استعمال التحقيق للثانية يف هذا النوع ملا ذكران  ،وعليه لغة العرب وكل القراء "
 ،،144ويف هذا التخفيف إلحدى اهلمزتني أو كليهما ما يتوافق مع الغرض الداليل املقصود من املتكلم بني
رقة وشدة  ،فبدل (أؤاسيه الشديدة ُييل إىل (أواسيه طلبا يف خفة الصوت اليت تتناسب وداللة املواساة فيها
 .وتغلب يف هذا الباب احلركة األقوى أو احلركة األسهل تبعا للمقصد.
 .نون  ، 22 :وينظر  :السبعة 652 :
 .الكشف 275/1 :
138
 .السبعة  ، 652 :الكشف عن وجود القراءات 274/1 :
139
 .الكتاب 552/3 :
140
ينظر  :المقتضب  ، 158/1 :التكملة  ، 219 :المنصف البن جني  ، 52/2 :شرح المفصل  ، 116/9 :شرح شافية ابن الحاجب -52/3 :
 ، 53.شرح ابن عقيل  ، 554/2 :شرح األشموني 836/3 :
141
 .الكشف عن وجود القراءات 70/1070/1 :
142
 .المصدر السابق
143
 .الخصائص 181/1 :
144
 .الكشف 70/1 :
136
137
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رأما علة اختصاص اهلمزة الثانية ابلقلب وأتثرها ابإلتباع احلركي املقبل  ،فقد قال الرضي(ت
ـ  " :إرّنا قلبت الثانية أل رن الثقل منها حصل " 145وقال األمشوين  " :وإرّنا وجب اإلبدال لعسر النطق
684ه
ص ابلثانية أل رن إفراط الثقل حصل هبا . 146
هبما وخ ر
ويعد اإلتباع احلركي عند ختفيف إحدى اهلمزتني اجملتمعتني يف كلمة واحدة صورة من صور
اإلتباع يف املفردات  ،ونود هنا توضيح أثر اإلتباع احلركي يف اختيار حركة املد املناسبة لتسهيل إحدى
اهلمزتني عند التقائهما وكل واحدة منهما يف كلمة.
قال سيبويه  " :اعلم أن اهلمزتني إذا التقتا وكانت كل واحدة منهما من كلمة فإ رن أهل التحقيق
ي رففون إحدامها ويستثقلون حتقيقهما  ...،ومنهم من حيقق األوىل ويفف اآلخرة  ،مسعنا ذلك من العرب
 ...،وكان اخلليل يستحب هذا القول ". 147
إن ختفيف إحدى هاتني اهلمزتني ال حيدث اعتباطاً  ،إرّنا يضع لقانون املماثلة واالنسجام بني
أصوات املد و حركة اهلمزة  ،وقد يقصر ذلك على إشباع حركة اهلمزة نفسها  ،148فينطق بدل اهلمزة ابلياء
عند كون احلركة كسرة  ،وابلواو عند كوهنا ضمة  ،وشرط حصول هذا النوع من التخفيف  ،أ ْن يكون التقاء
اهلمزتني يف حال وصل الكالم ال غري  ،149إن موقف القراء من تسهيل إحدى اهلمزتني وتثقيل األخرى
يعتمد أساساً على اتفاق اهلمزتني يف نوع احلركة أو اختالفهما فيها؛
 .1فإ ْن كانت اهلمزاتن متفقتني يف احلركة ؛ فإ رن قنبالً راوي ابن كثري ،وورشاً راوي انفع جيعالن
ـؤالء إن
الثانية ؛ كالياء الساكنة إ ْن كانت اهلم زاتن مكسورتني حنو قوله تعاىل (:ه

كنت ْم)فتصبح (هؤالء ين كنتم ،و(من النرساء إالر)تصبح (من النساء ي رال ،150وكألف املد
151

 ،و (شاء أنْشره)تصبح

إ ْن كانتا مفتوحتني حنو (:جاء أجله ْم) تصبح (جاء اجلهم
(شاء انشره ،وكالواو إ ْن كانتا مضمومتني حنو (:أولياء أ ْولئك)تصبح (أولياء والئك ،152

فيتبعان الثانية يف تسهيلها احلركة اجملانسة ،153بينما كان انفع يتبع األوىل يف تسهيلها
بصوت مد مناسب للحركة يف حالة الضم. 154
 .شرح شافية ابن الحاجب 53/3 :
 .شرح األشموني 837/3 :
147
 .الكتاب  ، 549-548/3 :وينظر  :األصول في النحو  ،البن السراج  ، 246/2 :والتكملة  ، 220 :وشرح المفصل 118/9 :
148
 .سبق أن ذكرت في كالمي حول تخفيف الهمزة في الكلمة الواحدة أن ما يحدث فيهما إنِّما هو إشباع وليس إبداالا  ،أنظر  :ص34 ، 30
149
 .ينظر  :التيسير  ، 33 :حجة القراءات 91 :
150
 .البقرة  ، 31 :النساء 24 ، 22 :
151
 .األعراف  ، 34 :يونس 49 :
152
 .األحقاف 32 :
153
 .ينظر  :التيسير  ، 33 :حجة القراءات 92-91 :
154
 .ينظر  :السبعة 136 :
145
146
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ّأما إن اختلفا يف حرك تهما وكانت األوىل مفتوحة حنو قوله تعاىل (:شهداء إ ْذ حضر) 155و(جاء
أمةً) ،156فاحلرميان وأبو عمرو يسهلون الثانية ...فتب ردل ايء مع الكسرة  ،وواواً مع الضمة. 157
وقد مالت اللهجات العربية إىل ختفيف هاتني اهلمزتني أو إحدامها ،ونقل ذلك أيضاً عن
اللهجات اليت التزمت التحقيق ،أو شاع عنها استعماله  ،وهم بنو متيم 158فكان منهم من ي رفف األوىل
159
ـلىت
ـق ْد ج
وحيقق الثانية  ،وذلك حنو (:ف
ـاْ أ ْشراطها)  ،ومنهم من حيقق األوىل ويفف الثانية حنو (:اي ويْ
وز) ،160ونقل عن أهل احلجاز أهنم ي رففون اهلمزتني معاً تبعاً ملا اشتهر عنهم من التسهيل ،
أالد وأانْ عج ٌ
ت  ،لذا فقد خففوا االثنني فقالوا  :اقرا آية  ،ويقولون  :أقري ابك السالم ،
ألنره لو مل يكن إالر واحدة خل رف ْ
ـْبدلون األوىل ايءً لسكوهنا وانكسار ما قبلها ،161فيكون اإلتباع يف تسهيل اهلمزة األوىل إتباعاً مقبالً " أل رن
ي
اهلمزة الساكنة إذا خففت أبدلت حبركة ما قبلها ". 162
وخنلص إىل أن اإلتباع احلركي يف ختفيف اهلمزة ليس قياساً مطرداً  ،وإرّنا حيفظ عن العرب حفظاً ،163ألنره
يعتمد السماع أساساً له  ،لذا رأينا أاب عمرو يتار ختفيف اهلمزة الثانية وحتقيق األوىل  ،يف حني استحب اخلليل ختفيف
كل عريب ".164
الثانية وحتقيق األوىل  ،ومجع سيبويه بني األمرين فقال  " :و ٌ

الخاتمة ونتائج البحث :

لقد خلص البحث إىل عرض مظاهر التوافق الصويت  ،واالنسجام اللفظي يف األداء النطقي ،عند
طبقة من الناطقني ابلعربية  ،هم قراء القرآن الكرمي .إذ تبني ذلك فيما رووه من قراءات مسموعة كيف تتأثر
األصوات ببعضها عند طبقة بعينها  ،وكان من ابرز تلك النتائج ما أييت :
.1

تغري احلركة أتثرا حبركة اإلتباع الصويت له أتثري واضح يف تغيري داللة السياق  ،وعلى
إن ر
الباحثني إدراك هذا التأثر والسعي لكشف دالالت هذه الظاهرة اللغوية  ،والتعمق يف سرب
أغوارها.

 .البقرة 133 :
 .المؤمنون 44 :
157
 .ينظر  :التيسير  ، 33 :حجة القراءات 91 :
158
 .ينظر  :الكتاب  ، 549-548/3 :األصول في النحو  ، 426/2 :لهجة تميم 91 :
159
محمد .18 :
160
 .هود  ، 72 :ينظر  :السبعة  ، 137-136 :التيسير  ، 33 :الكتاب  ، 549/3 :التكملة 221-220 :
161
 .الكتاب  ، 550/3 :األصول  ، 428-426/2 :شرح المفصل 119/9 :
162
 .األصول 428/2 :
163
 .المصدر السابق
164
 .الكتاب 549/3 :
155
156
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.2

ينال ضمائر الغيبة تفخيم أو ترقيق حبسب جماورة األصوات وطبيعتها  ،وهلذا أتثري واضح يف
مراد املتكلم  ،وإشاراته إىل دالالت مقصودة.

.3

يف إتباع الساكن للمتحرك تتضح حاجة املتكلم لعدم قطع الصوت عن الصوت  ،وإتباعه
احلركة للحركة طلبا لداللة سياقية جديدة.

.4

إن خفة الصوت واستحسان االنسجام بني األصوات لدى العريب عند التقاء الساكنني
حتركه دالالت ابطنة يف ذهن املتكلم .تعكس تقريبا صوتيا مقصودا  ،أو غري مقصود يوحي
بغرض داليل.

إن ختفيف إحدى اهلمزتني أو كليهما  ،وجعلهما صوات يتوافق مع الغرض الداليل رقة أو شدة ،
مقصود  ،فبدل (أؤاسيه الشديدة ينتقل الصوت حنو اخلفة يف (أواسيه مناسبة لداللة املواساة.
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Structured Abstract
A manifestation of phoneme harmony in the linguistic context
Kinetic adherence to the aspects of audio Quranic performance among
readers in Quranic readings

Research Summary
Linguistic phoneme phenomena affected by kinetic followers are varied, and
they occur as a result of juxtaposition of short tidal sounds ( ُ ِ* movements, or long
tidal sounds (alpha, waw and ya) tide, or vowel sounds, and the result of this juxtaposition from a tendency to phonemic harmony, or following Kinetic.
The phoneme harmony here is of two types: the next harmony: that the movement of the expression affects the movement of the first word following it, and changes
it to homogeneity. Orchestrated harmony: affected by the movement of parsing with the
movement that follows it, which is what the ancients called (consumption of the movement of parsing with the movement of followers), and the dispute between them is based on the permissibility of this effect or not.
The phenomenon of kinematics is a linguistic phoneme phenomenon that has a
great impact on the linguistic structure in many languages, because languages tend to
have a nature of harmonization and compatibility of sounds. Which shows us the importance of this topic and its right to study and trace. It represents a phonemic phenomenon
that influenced the language, its vocabulary, its structures, its connotations, and the nature of its pronunciation.
This type of adherence is called terms (tidal harmony), or (analogous between
illness and reason), or (kinetic follow), and it is interpreted as: the tendency of tide sounds adjacent to speak among them so that the tongue does not move from one movement to another, different to it In her vocal qualities, and at her director, during the performance, to facilitate the pronunciation. As for the reason for the tendency of Arabic to
follow this type, it is due to: “Arabic originated verbally, and the fact that language is
restricted to hearing makes it all concerned with phonemic harmony”.
The images of kinetic adherence varied greatly in Arabic until we found their
apparent manifestations in all levels of linguistic sound performance, including morphological and grammatical, and due to this capacity in the diversity of adherence to appearances, it was necessary to fulfill the research in one of these aspects, and in this research
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we touch this phenomenon in the linguistic context when The pronunciation of words is
related to each other, which is (following between vehicle sounds) or following in contextual interconnection. Not concerned with what follows the word singular, which is
(following among the sounds of a single word.
Our reading of these narratives from the Qur’anic readings in the books of recurrent and anomalous readings, books of interpretation, and books of the Arabization
of the Qur’an, and other linguistic books combined show that the appearances of kinetic
followers in recurrent and anomalous Qur’anic narratives distributed among the four
topics are our research plan:
The first: (kinetic follow between two movements in two words), and included:
-1 Harmony between the voice of the movement of expression and the following
that is mentioned in the first subsequent word.
- 2 The sound of (Al- hamzah) movement from (a mother) is in harmony with
the sound of breaking or the sound of tide coming before it.
-3 Harmony in the movement of building consciences of backbiting with the preceding or subsequent voices of it, and it has two aspects: a future follower and a planned
follower.
The second topic: (kinetic follow between consonant and mobile in two words.(
The third topic: (kinetic adherence to get rid of the confluence of the inhabitants
between two words.(
The fourth topic: (Facilitating one of the two Al- hamzah when they meet
between two words affected by the kinetic follower.(
We ask Allah to help and guide.

