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هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن اخللل يف استعمال مصطلح اإلدغام للداللة على ظاهرة
 وعدم وجود عالقة بني املعىن،بني االضطراب يف تعريف اإلدغام عند القدماء
ُ ُ فت،لغوية معروفة يف العربية
 وتكشف عدم قدرة الدرس اللغوي احلديث على رأب هذا الصدع،اللغوي واملعىن االصطالحي لإلدغام
 كما تبني التداخل بني مصطلح اإلدغام، عندما جعل اإلدغام نوعا من املماثلة الصوتية،وسد اخللل
 وأنه كان، لتخرج من ذلك كله بأن نظرة القدماء لإلدغام مل تكن فيها دقة،ومصطلحات لغوية أخرى
.من املمكن معاجلة ظاهرة اإلدغام حتت مسمى آخر أو ظاهرة أخرى
Diphthongation Between Terminology and Linguistic Reality
Dr. Jaza’a Mohammed Almassarwah
Associate Professor in e-learning Deanship and Distance Education
King Faisal University.
This study aims to identify the inaccuracies of the term diphthongation to
signify a well known language phenomenon in Arabic; the misuses are
obvious in the ancients' definition of the term, and the lack of the
relationship between the linguistic meaning and the terminological
connotation of diphthongation. This study also reveals the inability of
modern linguistics to correct this inaccuracy or misconception that
overlaps not only between diphthongation and Sound Assimilation, but
also among diphthongation and other linguistic terms. The research finds
that the ancients' overview of diphthongation is unfortunate, and that it
is possible to address diphthongation under another terminology or
phenomenon.
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مشكلة الدراسة.
تعريفات اإلدغام.
اإلدغام في كتب المحدثين ومؤلفاتهم.
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اإلدغام بني االصطالح والواقع اللغوي
مقدمة:
اهتتتع علمتتاء العربيتتة منتتذ ستتيبويه حتىت يومنتتا هتتذا بدراستتة ظتواهر العربيتتة دراستتة مست ي تتة يف ك ت
تالف يف ذلتتك،
تالف متتنهع الست ا
متتن ايحيتتان ،فرصتتدوا هتتذه الظ تواهر وعلل توا وجودهتتا ،وم ل توا تتا ،وتبِت اتع اخلت ُ
حىت او اقر يف أذهان دارسي اللغة والباح ني فيها أن ك ا من هذه الظتواهر قتد أصتبحت مستلمات ال تقبتل
النقاش أو إعادة البحث.
وال يع تتن مناقش تتة آراء الس تتال ني واخل تتال ني الطع تتن ف تتيهع ،فق تتد ق تتدم علم تتاء العربي تتة دروس تا رائع تتة
للغتهع ،وبذلوا جهودا ما بذلنا معشارها ،لكنا نسعى إىل احلقيقة وحسب.
ومتتن هتتذه الظتواهر ظتتاهرة اإلدغتتام ،فمتتا متتن كتتتاب لتتوي أو صتتريف عنتتد القتتدماء إال ضتترب فيتته
بسهع ،وما من عامل من علماء اللغة املعاصرين إال تعرض له بالبحث والدرس.
ويبتتدو أن أول متتن استتتعمل مصتتطلح اإلدغتتام هتتو اخلليتتل بتتن أعتتد ال راهيتتدي يف مع تتع العتتني،
فقد قال عن الراء يف (اسبكر واقشعر)" :مها راءان أُدغمت واحدة يف ايخرى"( ،)0مث تبعه تلميذه ستيبويه
التتذي خصتتد لإلدغ تام أبواب تا يف كتابتته ،عتتاف فيهتتا إدغتتام امل لتتني وإدغتتام املتقتتاربني ،واإلدغتتام يف حتتروف

طرف اللسان وال نايا( ،)3مث أصبح مصطلح اإلدغام بعد ذلتك مصتطلحا قتارا ،ال خيلتو كتتاب يف النحتو أو
الصت تترف مت تتن ذكت تتره بت تتل وحتديت تتد م هومت تته ،وراح العلمت تتاء يُ ص ت تلون فيت تته ويُقع ت تدون لت تته ،واضت تتعني ت تتروطا
وت صتتيالت ك ت ة اتتدها مب وثتتة يف كتتتبهع ،ومل يط ترأ عليتته دديتتد يُتذكر ،متتا ختتال متتا جتتاء بتته ابتتن جتتن،

وس تتنرى ذل تتك يف موض تتعه ،وق تتد أس تتهع علم تتاء الت وي تتد بش تتكل واض تتح يف رس تتع ح تتدوده وذك تتر تتروطه
وأم لتتته( ،)2ويتترى العلمتتاء أن دتتاور الصتتوتني يف كلمتتة واحتتدة م تتل ( تتدد) يوجتتب اإلدغتتام ،يف ح تني أن
داورمها يف كلمتني من صلتني م تل (جع اتل لتك) فاإلدغتام جتائز ال واجتب ،وقتد وضتعوا تذه الظتاهرة أحتد
عشتتر تترطا( ) ،ولتتيه هتتدف هتتذا البحتتث الوقتتوف علتتى درس اإلدغتتام عنتتد القتتدماء بكتتل ت صتتيالته( )،
لكن ما يعنيه هو البحث يف املصطلح وحسب.

( (0ال راهيدي ،اخلليل بن أعد (ت 322هت) ،العني ،حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيع السامرائي ،دار ومكتبة ا الل ،ج 0ص. 4

( (3سيبويه ،عمرو بن ع مان(ت081هت)الكتاب ،حتقيق عبد السالم هارون ،دار اجليل-ب وت0488 ،م ،ج ص 24و
على التوايل.
( (2ملتابعة مصطلح اإلدغام منذ النشأة حىت العصر احلديث انظر :السامرائي ،إبراهيع عبود ،املصطلحات الصوتية بني القدماء واحملدثني،
دار جرير ،عمان ،ط ،3100 ،0ص.321-324
( ( اهني ،عبد الصبور ،املنهج الصويت للبنية العربية:رؤية جديدة يف الصرف العريب ،مؤسسة الرسالة ،0481 ،ص .31
( ( لالطالع على أصول اإلدغام وضوابطه انظر م ال :احلمد ،غامن قدوري ،املدخل إىل علع ايصوات العربية ،منشورات اجملمع العلمي،
الكويت3113 ،م ،ص  33وما بعدها.
و21
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أما احملدثون من علماء ايصوات فقد عمد أك رهع إىل دراستة اإلدغتام علتى أنته نتوع متن التماثتل
الص تتويت ب تتني ايصت توات املت تتاورةذ ل تتذا ع تتاجلوا مس تتائله حت تتت ب تتاب م تتا ع تترف عن تتدهع باملماثل تتة الص تتوتية،
وسنناقش هذه املسألة يف ثنايا البحث.
وددر اإل ارة –قبل أن خنوض موضوعنا -أن ننبه إىل أن القدماء جعلتوا اإلدغتام نتوعني :إدغتام
صغ  ،وهو ما اتصل فيه الصوتان اتصاال مبا را م ل ( تد وق لتل يل) ،وإدغتام كبت وهتو متا فُصتل فيته بتني
الصوتني حبركة كما يف  { :اوالل ُن نُ اسب ُح} (البقرة  ،)21ونسب العلماء بوجه عام ظاهرة اإلدغتام إىل قبائتل
متتيع ،وعتدم اإلدغتتام إىل قبائتل احل تتا ( ،)0وهتذا منست ع متتع متا ذهتتب إليته إبتراهيع أنتتيه متن أن اإلدغتتام
مسة تشتيع يف القبائتل البدويتة التذين عترف عتنهع السترعة يف الكتالم يف مقابتل البيةتات احل ترية الت مالتت

إىل التأين يف النطق( ،)3فاإلدغام عند القبائتل البدويتة ل تل اخلشتونة ،والصتالبة ،والقتوة ،واملتانتة ،يف مواءمتة
بني أمناط حياهتع ولغتهع(.)2
مشكلة الدراسة:
لكتتن هتتذه البحتتوا والدراستتات قتتدلها وحتتدي ها ظلتتت تتتدور يف متتدار واحتتد ،ال يكتتاد أحتتدها
خيرج عن هذا املدار إال يف املصطلحات والتسميات.
تاظر يف أم لتهتا ،جيتد أن هنتاك خلتال يف إطتال
ولعل املتدبر هذه الظاهرة ،املستتقر لبحوثهتا ،الن ا

تاب عتن
تب مطلقتا بتني هتذا املصتطلح ومتا يعنيته ،وال ُجي ُ
مصطلح (اإلدغام) علتى هتذه الظتاهرةذ إذ ال تناس ا
ذلتتك ب تا تتاع متتن الق تتول( :ال مشتتاحة يف االصتتطالح) وأن املص تتطلح لتتيه بال تترورة أن ةمتتل الدالل تتة
اللغويتتة لل ظتته ،أقتتول هتتذا ال ينطبتتق علتتى اإلدغتتامذ ين القتتدماء نص توا ص تراحة علتتى أن مصتتطلح اإلدغتتام
مأخوذ من املعىن اللغوي ،بل انطلقوا يف ت س هع ذه الظاهرة من هذا املعىن.
واملصتطلح حبتتق ،هتتو املتتدخل الترئيه لدراستتة أي ظتاهرة "والنتتاس متتا مل يتستتاءلوا عنتتد كتتل مع تتلة
عن أوجته اإل تكال املصتطلحي ،فلتن يستتقيع تع ت كت نقتدي ،ومتا مل جيترؤوا علتى الشتك يف مستلماهتع
املتص تتلة بامل تتاهيع القائم تتة يف أذه تتا ع ،وم تتا مل ينبش توا ع تتن م تواطن االهت تزا يف املتص تتورات ال ت ةس تتبو ا

( (0انظر :سيبويه ،الكتاب ،ج ص ، 04وأنيه ،إبراهيع ،يف الله ات العربية ،مكتبة ايالو املصرية ،ط.2
( (3انظر :أنيه ،يف الله ات العربية ،ص.43-40
( (2انظر :استيتية ،مس  ،علع ايصوات النحوي ومقوالت التكامل بني ايصوات والداللة ،دار وائل للنش ،عمان ،ط3103 ،0م،
ص .8
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راسخة مستوية صامدة ،فلن يغادروا دائرة الظن والتخمني ،لينزلوا منا ع من العلع ويسرتدوا حقتوقهع متن

ف ائل العقل"(.)0

وسيت ح من ثنايا هتذا البحتث أن الق تية إمتا أن يكتون هنتاك ظتاهرة لكنهتا ليستت إدغامتا ،بتل
لكتتن طياهتتا حتتتت مستتمى آختتر أو ظتتاهرة أختترى ،وإمتتا أنتته ال ظتتاهرة مطلقتا ،وقتتد استتتند البحتتث يف ذلتتك
إىل أمور هي :تعري ات العلماء ملصطلح اإلدغام ،والطبيعة الصوتية للصوتني املتدغمني ،وتتداخل مصتطلح
اإلدغام مع مصطلحات أخرى.
تعريفات القدماء لإلدغام:
إذا تأملنتتا تعري تتات اإلدغتتام عنتتد القتتدماء اتتدها تنطلتتق متتن فكتترة (إدختتال حتترف يف ح تترف)،
واإلصرار على هذه ال كرة إ لن تصرةا وإ لن تلميحا ،وهذا ما يرف ه التدرس الصتويت احلتديثذ ين الصتوت
ال لكن أن يدخل يف الصوت ،بل وترف ه ت س ات القتدماء أن ستهع لظتاهرة اإلدغتامذ إذ يترون أنته نطتق
صوتني أو ما ساكن ،كما سيت ح يف الص حات القادمة من هذه الدراسة.

بتتل إن اختيتتارهع ملصتتطلح اإلدغتتام كتتان منب ق تا عتتن فكتترة اإلدختتالذ ين اإلدغتتام يف اللغتتة يعتتن
اإلدختتال ،وه تتو متتأخوذ م تتن إدغتتام الل تتام يف فتتع ال تترس( ،)3ول تتو ك تتان اإلدغتتام ال يع تتن عنتتدهع إدخ تتال
تائج بتني
احلرف يف احلرف ملا اخت هذا املصطلح اعلاما على هذه الظتاهرة اللغويتة ،إذ غالبتا متا تكتون الو ُ
املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي قوية ظاهرة.
وإذا كتتان بعتتل اللغتتويني القتتدماء مل يشتتر إىل فكتترة اإلدختتال تلتتك عنتتد صتتوغه لتعريتتف اإلدغتتام،
فإننا نلمحها جلية يف ثنايا معاجلاته لق ايا اإلدغام وأمناطه.
يص ت ل تعري تا لإلدغتتام -إال أنتته قتتال ب كتترة اإلدختتال تلتتك
فهتتذا ستتيبويه -علتتى التترغع متتن أنتته مل ُ
"واإلدغام إمنا يدخل فيه ايول يف اآلخر واآلخر على حاله ويقلب ايول فيدخل يف اآلخر"(.)2
ويبتتدو أن املتتتد قتتد تنبتته إىل هتتذا اخللتتل وأيقتتن أن احلتترف ال يتتدخل يف احلتترف ،فبعتتد أن عتترف
اإلدغتتام علتتى أنتته عتتدم ال صتتل حبركتتة بتتني احلتترفني املتمتتاثلني ،أردف قتتائال" :وتأويتتل قولنتتا :متتدغع ،أنتته ال
حركة ت صل بينهما ،بل نعتمد ما باللسان اعتمادة واحدةذ ين املخرج واحتد وال فصتل ،وذلتك قولتك:
( (0املسدي ،عبد السالم ،العربية واإلعراب ،دار الكتاب اجلديدة املتحدة،ط ،3101 ،3ص .2
( (3اجلوهري ،إمساعيل بن عاد (ت 242هت) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،دار العلع للماليني -ب وت ،ط 0441م(دغع) ،وابن
منظور ،حممد بن مكرم (ت 400هت) لسان العرب ،دار صادر-ب وت( ،دغع) ،وال و آبادي ،حممد بن يعقوب(ت 804هت)
القاموس احمليط ،ط ،2دار بوال 0210 ،هت (دغع).
( (2سيبويه ،الكتاب ،ج ص .01
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قطت اتع وكست اتر"( .)0فه تتو يل تتأ إىل تأويتتل ل تتا اإلدغتتام حمتتاوال إخراجتته متتن دائرتتته اللغوي تتة ال ت ال مت تتت إىل

االصتتطالح يف تتيء ،وهتتذا ظتتاهر يف قولتته" :وتأويت ُتل قولنتتا متتدغع" فهتتو يل تتأ إىل تأويتتل داللتتة (متتدغع)
تب م تتع الظ تتاهرة ،ومت تتا ك تتان ه تتذا ليك تتو ان لت تتوال أن تته وج تتد ه تتوة واست تتعة ب تتني املع تتىن اللغ تتوي ونظ ت ت ه
لتتناس ت ا
االصطالحي.
وإذا كان املتد حريصا على إي اح هذا املعىن يف تعريف اإلدغام فإنه يتناستاه يف معاجلاتته اللغويتة
بستتبب ستتيطرة فكتترة اإلدختتال علتتى م هتتوم اإلدغتتام ،ف ترتاه يقتتول يف موضتتع آختتر " :كمتتا أنتتك إذا التقتتى
حرفان من غ املعتل فإمنا تدغع ايول يف ال اين"( )3ويف موضع ثالث" :ين حق اإلدغتام أن يتدغع ايول
يف ال اين"(.)2
فتتإذا كتتان يتترى أن اإلدغتتام هتتو التقتتاء حتترفني متمتتاثلني متتن دون فاصتتل فتتأي معتتىن لقولتته" :يتتدغع
ايول يف ال تتاين"؟! وملا مل يقتتل":يوصتتل ايول بال تتاين"؟ وهتتل خيتلتتف وصتتل ايول بال تتاين عتتن وصتتل ال تتاين
بايول؟ ال ك أنه آمن ب كرة اإلدخال هنا وإن داو ها يف تعريف املصطلح.
أمتتا ابتتن الستتراج فعرفتته بأنتته" :وصتتلك حرفتا ستتاكنا حبتترف م لتته متتن موضتتعه متتن غت حركتتة ت صتتل

بينهمتتا وال وقتتف ،فيص ت ان بتددداخلهما كحتترف واحتتد"( ) فهتتو يتتؤمن ب كتترة التتتداخل ،بتتل يصتترح تتا يف
اول ف ددي ال تتاين وه تتو أاك تتر ك ت ِ
ِ ِ
تالم
تدغع اي ُ
ا ُ
موض تتع آخ تتر م تتن كتاب تته (ايص تتول) بقول تته" :ح تتق اإلدغ تتام أا لن يُت ا
ِ
العرب"( ) فوجود (يف) الظرفية يعن دخول ايول يف ال اين.
أمتا ابتتن جتن فتوستتع يف اإلدغتتامذ إذ حتده حبتتد يشتتتمل علتى إدغتتام امل لتتني واملتقتاربني يقتتول" :قتتد
ثبت أن االدغام املألوف املعتتاد إمنتا هتو تقريتب صتوت متن صتوت ،وهتو يف الكتالم علتى ضتربني :أحتدمها
أن يلتقتتى املت لالن علتتى ايحكتتام الت يكتتون عنهتتا االدغتتام فيتدغع ايول يف ِ
اآلختتر ،وايول متتن احلتترفني يف

ذلتك علتى ضتربني :ستاكن ومتحترك فاملتدغع الستاكن ايصتل كطتاء قطتع وكتاف ُستكر ايُوليتني ،واملتحترك
لتتو دال تتد والم معتتتل  .واآلختتر أن يلتق تى املتقا ِربتتان علتتى ايحكتتام ال ت يستتول معهتتا االدغتتام ،فتقلتتب
أحتتدمها إىل ل تتا ص تتاحبه فاتتدغمتته فيتته ،وذل تتك م تتل ( اود) يف اللغ تتة التميميتتة واحمتتى وام تتا واصتتت واثاق تتل
عنتته"( ،)2وهتتو متتع ذلتتك ال خيتلتتف عتتن ستتابقيه وخال يتته يف إلانتته ب كتترة اإلدختتال ،يقتتول" :واملعتتىن اجلتتامع
( (0املتد ،أبو العباس حممد (ت 38هت) املقت ب ،حتقيق حممد عبد اخلالق عظيمة ،عامل الكتب ،ب وت ،د.ت ،ج 0ص.044
( (3املصدر ن سه ،ج 0ص.028
( (2املصدر ن سه ،ج 0ص.318
( ( ابن السراج ،حممد بن سهل(ت 202هت) ايصول يف النحو ،حتقيق عبد احلسني ال تلي ،مؤسسة الرسالة ،ط048 0م ،ج2
ص.243
( ( املصدر ن سه ،ج 2ص.340
( (2ابن جن ،ع مان (ت 243هت)اخلصائد ،حتقيق حممد الن ار ،عامل الكتب-ب وت ،ط3110 3م ،ج 3ص.0 1
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اإلدغام بني االصطالح والواقع اللغوي
تتذا كل تته تقري تتب الص تتوت م تتن الص تتوت ،أال ت تترى أن تتك يف قط تتع ول تتوه ق تتد أخ ي تتت الس تتاكن ايول يف

ال اين"( ،)0فهو يؤمن بأن الصوت ايول قد خ ي ،وهذا يعن عنده أنه دخل يف الصتوت ال تاين ،علتى أنته
يف حدي تته عتتن اإلدغتتام ايصتتغر تكلتتع عتتن اإلمالتتة واإلبتتدال القياستتي يف صتتيغة افتعتتل ،واإلبتتدال يف م تتل
(سويق) حني تص (صويق) وإتباع احلركات يف م تل (احلم ُتد لُلته-علتى أ تا متن هتذا اإلدغتام ايصتغر(-)3
جاعال بذلك مصطلح اإلدغام مرادفا للماثلة الصوتية عند احملدثني إىل حد بعيد(.)2
ويعتترف العكتتتي اإلدغتتام كمتتا عرفتته ابتتن الستراج ،فهتتو عنتتده" :وصتتلك حرفتا ستتاكنا حبتترف م لتته
متتن موضتتعه متتن غ ت فاصتتل بينهمتتا ،فتص ت مها بالتتتداخل كحتترف واحتتد ترفتتع لستتانك متتا رفعتتة واحتتدة
وتشتتدده"( ) .وإلانتته ب كتترة دختتول احلتترف يف احلتترف واضتتحة يف قولتته (تتتداخلهما) فهتتو يتترى أن احلتترف
يدخل يف احلرف فيص ان حرفا واحدا بدليل قوله(وتشدده).
وكذلك فعل أبو التكات اينباري ،غ أنه اد عبارة" :فينبو اللسان عنهما نبوة واحدة"( ).
أمتتا أبتتو حيتتان ايندلستتي فعرفتته بأنتته" :رفعتتك اللستتان بتتاحلرفني رفعتتة واحتتدة ،ووضتتعك إيتتاه متتا
وضعا واحدا ،وال يكون إال يف امل لني واملتقاربني"(.)2
ويصتترح ابتتن يعتتيش بتتاختالف املعتتىن االصتتطالحي عتتن املعتتىن اللغتتوي لإلدغتتام بقولتته" :اعلتتع أن
معىن اإلدغام إدخال يء يف يء ،يقال :أدغمت الل ام يف فتع الدابتة أي أدخلتته ...ومعنتاه يف الكلتع
أن تصتل حرفتا ستاكنا حبتترف م لته متحتترك...فيصت ان لشتدة اتصتتا ما كحترف واحتتد يرت تع عنهمتتا اللستتان
رفع تتة واح تتدة ،فيصت ت احل تترف ايول كاملس تتتهلك ال عل تتى حقيق تتة الت تتداخل واإلدغ تتام ،وذل تتك ل تتو :تتد
ومتد"()4ذ فتأي و تي ة تتربط املعتىن اللغتوي لإلدغتتام بتاملعىن االصتطالحي هتتذا؟ بالتأكيتد أن الو تي ة هتتي
ما وقر يف أذهان النحاة من أن احلرف يدخل يف احلرف وإن مل يستطيعوا التصريح بذلك.
وقتتول ابتتن يعتتيش" :ال علتتى حقيقتتة التتتداخل واإلدغتتام" تتاهد علتتى ذلتتك ،فتتإذا مل يكتتن هنتتاك
تتداخل ،أي مل يكتن هنتاك إدغتام ،فمتتن أيتن جتاء مصتطلح اإلدغتام ليتتدل علتى ظتاهرة ال إدغتام  /تتتداخل
فيها؟!
( (0ن سه.

( (3ابن جن ،ج 3ص0 0
( (2انظر :اهني ،عبد الصبور ،أثر القراءات يف ايصوات والنحو العريب ،مكتبة اخلااي ،مصر0484 ،م ،ص034
( ( انظر:العكتي ،أبا البقاء (ت 202هت)اللباب يف علل البناء واإلعراب ،حتقيق غا ي طليمات ،دار ال كر-دمشق ،ط044 0م ،ج3
ص. 24
( ( اينباري ،أبو التكات (ت  44هت) أسرار العربية ،حتقيق فخر الدين قباوة ،دار اجليل-ب وت ،ط044 0م ،ص.2 8
( (2السيوطي ،جالل الدين (ت 400هت) مهع ا وامع ،حتقيق عبد العال مكرم ،دار البحوا العلمية-الكويت0481 ،م 22 ،ص.381
( (4ابن يعيش ،موفق الدين (2 2هت) رح امل صل ،عامل الكتب ،ب وت ،ومكتبة املتنيب ،القاهرة ،ج 2ص.030
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اإلدغام بني االصطالح والواقع اللغوي
وإىل هذا ذهب الرضي حيث يقول" :وليه إدغام احلرف يف احلترف إدخالته فيته يف احلقيقتة ،بتل

هتتو إيصتتاله بتته متتن غ ت أن يُ تتك بينهمتتا"( ،)0وهتتو يتترى –كغ ت ه -أن حكتتع اإلدغتتام أن تتتدغع ايول يف
ال تتاين( ،)3ومتتع ذلتتك فهتتو يتترى أن احلتترفني املتتدغمني حتترف واحتتد ال حرفتتان" :والتتذي أرى لتتيه اإلدغتتام
اإلتيان حبرفني بل هو اإلتيان حبرف واحد مع االعتماد على خمرجه قوي"(.)2
ويترى ابتتن منظتتور و ال ت و آبتادي أن اإلدغتتام اصتتطالحا يوافتتق متامتا اإلدغتتام لغتتة فاإلدغتتام يعتتن
( )

عندمها إدخال احلرف يف احلرف

وممتتا يتتدل علتتى إلتتان القتتدماء القتتوي ب كتترة اإلدختتال أ تتع جعلتوا اإلظهتتار نقي تا لإلدغتتام ،يقتتول
ستتيبويه":فاإلظهتتار يف احلتتروف الت متتن ُخمتترج واحتتد وليستتت بأم تتال ستواء أحستتن ي تتا قتتد اختل تتت"( )،

ويقتتول املتتتد" :واعلتتع أن كتتل متتدغع فيمتتا بعتتده إذا كانتتا متتن كلمتتتني فإظهتتار ايول جتتائز"( ،)2ويقتتول ابتتن
يعتتيش":وأمتتا اقتتتتل ،في تتو فيتته الوجهتتان :اإلدغتتام واإلظهتتار"( )4ويقتتول اإلسترتاباذي" :وإن كتتان م تتارعا
جتتا اإلظهتتار واحلتتذف واإلدغتتام لتتو :تتنتتزل"( )8واإلظهتتار ال يكتتون إال لشتتيء خم تتي ،فهتتع يؤمنتتون بتتأن
احلرف ايول يدخل يف ال اين وخيت ي فيه ،كما عت سيبويه أي ا عن نقتيل اإلدغتام ب ت(البيتان) قتال" :وممتا
يتتدغع إذا كتتان احلرفتتان متتن خمتترج واحتتد وإذا تقتتارب املخرجتتان قتتو ع :يطوعتتون يف يتطوعتتون ،ويتتذكرون يف
يتذكرون ،ويسمعون يف يتسمعون ،واإلدغام أقوى إذ كان يكون يف االن صال .والبيان فيهما عتريب حستن
ي ما متحركان"( ،)4فما يقابل اإلدغام عنده هو البيان ،والبيان يقابله اخل اء بال ك.
وخالصة القول مما مضى:
أن القدماء قد أطلقتوا مصتطلح اإلدغتام علتى هتذه الظتاهرة انطالقتا متن املعتىن اللغتوي التذي يعتن
اإلدختتالذ ي تتع اعتقتتدوا أن احلتترف ايول يتتدخل يف احلتترف ال تتاين فيصت ان حرفتا واحتتدا قويتا أو مشتتددا،
لكتتنهع عنتتد حماولتتة صتتوغهع تعري تا تتذا املصتتطلح التتذي ارت تتوه ن تتر أغلتتبهع متتن فكتترة اإلدختتال هتتذه،
وحاول استبعادها من التعريف ،لكنها ظلت تسيطر عليه يف ثنايا معاجلاته اللغوية.
( (0اإلسرتاباذي ،رضي الدين(ت282هت) رح افية ابن احلاجب ،حتقيق حممد نور احلسن وحممد الزفزاف وحممد حميي الدين عبد احلميد،
دار الكتب العلمية-ب وت ،القسع ايول ،ج 2ص .32
( (3املصدر ن سه ،ج ص . 4

( (2املصدر ن سه ،ج 2ص .32
( ( ال و آبادي ،القاموس احمليط (دغع) وابن منظور ،لسان العرب( ،دغع).
( ( سيبويه ،الكتاب ،ج ص . 2-
( (2املتد ،املقت ب ،ج 0ص. 2
( (4ابن يعيش ،رح امل صل ،ج 2ص .32
( (8اإلسرتاباذي ،رح الشافية ،ج 2ص.3 1
( (4سيبويه ،الكتاب ،ج ص . 4 - 4
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اإلدغام بني االصطالح والواقع اللغوي
وإذا انتقلنا من كتب القدماء إىل كتتب احملتدثني ،اتدهع يف ايغلتب ايعتع جيعلتون اإلدغتام نوعتا
م تتن املماثل تتة الص تتوتية ،يق تتول عب تتد الق تتادر عب تتد اجللي تتل :فاإلدغ تتام ص تتنف م تتن ص تتنوف التماث تتل الص تتويت
 Assimilationيف مستتاقها الرجعتتي"( ،)0فمتتا املقصتتود باملماثلتتة الصتتوتية؟ وهتتل اإلدغتتام التتذي حتتتدثنا
عنه آن ا نوع من أنواع املماثلة؟
()3

يعتترف بتتاملر املماثلتتة الصتتوتية علتتى أ تتا متاثتتل صتتوت متتع صتتوت آختتر فيصتتبح صتتوتا م تتاع ا

ويعرفهتتا أعتتد خمتتتار عمتتر بأ تتا" :التعتتديالت الكي يتتة للصتتوت بستتبب جماورتتته يص توات أختترى ،أو حتتتول
ال ونيمتتات املختل تتة إىل فونيمتتات متماثلتتة متتتاثال جزئي تا أوكليتا"( ،)2ويعرفهتتا ضتتاحي عبتتد البتتاقي بأ تتا تتتأثر
ايصوات املت اورة بع ها ببعل تأثرا يؤدي إىل متاثلها أو تقار ا ص ة وخمرجا"( ).
والنتاظر يف هتتذه التعري تات نظتترة ع لتى يعتترف أ تا ال متتتت إىل اإلدغتام يف تتيء ،وال ت ستتره وال
تت ق مع متا عنتاه القتدماء باإلدغتام ،خباصتة إدغتام امل لتني ،فتإذا أختذنا م تاال لإلدغتام يف كلمتة ( تد) مت ال
وال أصلها قبل اإلدغام ( ادد) وحاولنا تطبيق تعري ات املماثلة السابقة على متا حتدا تذا ال عتل ،فلتن
اتتد منهتتا تتيةا ،فتتأي متاثتتل حتتدا بتتني الصتتوتني؟ ألتتيه الصتتوتان متمتتاثلني أصتتال؟ وأي تعتتديالت كي يتتة
جرت على صوت الدال؟ أم أنه ال إدغ اام عند احملدثني يف م ل هذه ايمناط؟
احلقيقتتة أن احملتتدثني عنتتدما قتتالوا إن اإلدغتتام نتتوع متتن املماثلتتة مل يكون توا دقيقتتني يف ذلتتك ،وكتتانوا
يعنتتون اإلبتتدال ال اإلدغتتام ،أو قتتل إدغتتام املتقتتاربتا لني ال امل لتتني ،يتتدل علتتى ذلتتك أم لتتتهع ،الت ستتمخذ منهتتا

تت) فهتتع يقولتتون بتتأن صتتوت التتتاء أثتتر يف صتتوت ال تتاء فقلبتته
تت) الت تص ت (مكت ا
م تتاال واحتتدا وهتتو (مك ت ُ
حرفا مماثال له متاما(ثاء) .فهل ما حدا يف هذه الكلمة هتو إبتدال أم إدغتام؟ وإذا قتالوا إنته حتدا إبتدال
مث إدغام ،فهع يتصورون أن بعد إبدال ال اء تاء صار يء آخر هو اإلدغام ،وهذا ما مل يصر:
makaṯtu

makattu

فم رد اإلبدال هو إدغام.
وإذا كان هذا هو اإلدغام عنتدهع ،فمتاذا يستمون متا حتدا يف تد وكستر و(ق لتل يل)؟ فهتذا ال
تتك اضتتطراب واضتتح يف حتديتتد م هتتوم اإلدغتتام ،وأحستتب أن اإلدغتتام هتتو نتي تتة للتماثتتل الصتتويت ولتتيه
هتتو التماثتتل عينتته ،فالتماثتتل يقت تتي االختتتالف أوال ،وإذا متتا حتتدا هتتذا التماثتتل وكتتان متتتاثال كلي تا وقتتع
تت) ال يصتتد علتتى م تتل (قت لتل يل)
تت) ال ت تتحتتول إىل (مكت ا
اإلدغتتام ،وهتتذا إن صتتد علتتى م تتل (مك ت ُ
( (0عبد اجلليل ،عبد القادر ،ايصوات اللغوية ،دار ص اء للنشر والتو يع-عمان ،ط3101 ،0م ،ص.344
(E.H. Palmer, Gramar of the Arabic Language, London 04 . P.32 (3
( (2عمر ،أعد خمتار ،دراسة الصوت اللغوي ،عامل الكتب-القاهرة ،ط048 2م ،ص .23
( ( عبد الباقي ،ضاحي ،لغة متيع دراسة وص ية ،ا يةة العامة لشؤون املطابع ايم ية-القاهرة048 ،ص.0 2
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اإلدغام بني االصطالح والواقع اللغوي
مت ال ،ين التماثتتل موجتتود أصتتال ،ال ستتيما إذا أختتذنا بتعريتتف هنتتري فلتتيش للماثلتتة":املماثلتتة هتتي الظتتاهرة

ال يت اور فيها صوتان خمتل ان فيتحتوالن إىل متشتا ني"( )0وقتد صترح بتذلك عبتد الصتبور تاهني":فأمتا
إدغام امل لني ،فهو ليه يف رأينا إدغاما ،ولكنه ت عيف حمتل ،م تل :قت لد ادختل ،فالتدال ايوىل
ما قيل إنه ُ
لقيتتت داال م لهتتا ،ونطتتق الصتتوتان صتتوتا واحتتدا مشتتددا ،دون أدت تغي ت "( )3ويف كتتتاب آختتر لتته ي ترى أن
معتىن اإلدغتتام عنتد ستتيبويه وابتن جتتن متناستتب متامتا متتع معتىن املماثلتتة عنتتد احملتدثني "متتع فتار واحتتد هتتو:
أ متا يطلقتتان اإلدغتتام أي تا علتى حالتتة الت تتعيف احملتتل النا تتا عتن التقتتاء امل لتتني يف حتتني أن املماثلتتة ال
عالقتتة تتا ب تتل هتتذه الظتتاهرة"( )2وهتتو بتتذلك يصتترح بتتأن اإلدغتتام يف ( تتد) عنتتد القتتدماء لتتيه مماثلتتة عنتتد
تتت) ال ت تص ت (اص تتطت) ل تتيه إدغام تا عن تتد
احمل تتني ،ول تتن نق تتول إن املماثل تتة عن تتد احمل تتدثني يف م تتل (اص ت ا
القدماء ما خال سيبويه وابن جن.

وهذا ما جعل بعل احملدثني من دارسي ايصوات العربية يبح ون هذه الظاهرة مترة حتتت عنتوان
اإلدغام ،ومرة حتت عنوان املماثلة ،ومرة ثال ة حتت عنوان املماثلة واإلدغام( ).
الحرفان المدغمان حرف واحد أم حرفان؟:
إن متتن يتتبتتع تعري تتات اإلدغتتام ومستتائله عنتتد القتتدماء جيتتد اضتتطرابا بين تا يف نظ ترهتع إىل احلتترفني
املدغمني ،فتارة يتعاملون معهمتا علتى أ متا حترف واحتد ،أو كتاحلرف الواحتد ،وتتارة ينظترون إليهمتا علتى
أ متتا حرفتتان .فتتانظر إىل قتتول ابتتن الستراج" :وهتتو وصتتلك حرفتا ستتاكنا حبتترف متتن موضتتعه متتن غت حركتتة
ت ص تتل بينهم تتا وال وق تتف فيصت ت ان بت تتداخلهما كح تترف واح تتد ترف تتع اللس تتان عنهم تتا رفع تتة واح تتدة ويش تتتد
احلتترف"( ) ،ف تتي هتتذا التتند اضتتطراب واضتتح ،فهتتو يتحتتدا عتتن حتترفني (ترفتتع اللستتان عنهمتتا) مث يشتتتد
احلرف ومل يقل (احلرفان) ،فهل مها حرفان أم حرف؟!
()2

ويقتول العكتتي":فتصت مها بالتتداخل كحترف واحتد ترفتع لستانك متا رفعتة واحتدة وتشددد "
فانظر إىل ضم الت نية( ما) وضم اإلفراد(تشدده) فهل مها حرفان أم حرف؟!
وقد صرح الرضي بأن املدغمني مها حرف واحد ال حرفان كما مر بنا قبل قليل.

( (0نقال عن بو خلخال ،التحليل الصويت للتغ ات الصرفية ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة 0488م ،ص.001-014
( (3اهني ،عبد الصبور ،علع ايصوات ملاملتك ،تعريب ودراسة ،مكتبة الشباب ،القاهرة ،048 ،ص.0 4
( )2اهني ،عبد الصبور ،أثر القراءات يف ايصوات والنحو ،ص .322-32
( ( انظر :السامرائي ،املصطلحات الصوتية بني القدماء واحملدثني ،ص .3
( (ابن السراج ،ايصول يف النحو ،ج 2ص.243
((2العكتي ،اللباب يف علل البناء واإلعراب ،حتقيق ج 3ص. 24
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وذكتتر ابتتن جتتن أن الصتتوت ايول خي تتى دون أن يوضتتح لن تا معتتىن خ ائتته أو درجتتة هتتذا اخل تتاء،

يقتتول ":أال تتترى أنتتك يف قطتتع ولتتوه قتتد أخ يتتت الستتاكن ايول يف ال تتاين"( )0وجعتتل ابتتن يعتتيش احلتترف
ايول كاملستهلك" فيص احلرف ايول كاملستهلك"(.)3
أمتتا احملتتدثون فت ى معظمهتتع أن الصتتوتني املتتدغمني مهتتا صتتوت واحتتد طويتتل يعتتادل طولتته ضتتعف
طتول الصتوت امل ترد( )2وي صتل بع تهع القتول ،فت ى أن الصتوت املشتدد متن الناحيتة الصتوتية هتو صتتوت
واحد طويل ،ومن الناحية الصرفية أو الوظي ية هو صوتان متواليان( ).

واحلقيقتتة الصتتوتية تبتتني لنتتا أن الصتتوتني املتتدغمني ال يتتدخل أحتتدمها يف اآلختتر ،وال يصت ان صتتوتا
واح تتدا ،وال كالص تتوت الواح تتد ،ب تتل يظ تتالن ص تتوتني ظ تتاهرين يف النط تتق ،فكلم تتة( تتد) تتك تتون م تتن ثالث تتة
أصوات صتامتة هتي الشتني والتدال والتدال ،وتظهتر يف النطتق هكتذا Šad/da :وقتد ستبق التدكتور جع تر
عبابن تتة إىل ط تترح ه تتذه ال ك تترة يف ع تتام 0482م يف حب تتث ل تته منش تتور يف جمل تتة أحب تتاا ال م تتوك (م 2ع3
ص-A 4ص )A23وأثبت أن املدغمني حرفان ،فهما يقعان يف مقطعني صتوتيني كمتا يف . Šad/da
ولستتت أدري متتا ال تتر الصتتويت بتتني نطقنتتا لل عتتل ( ت اتد اد) ب تتتح التتدال ايوىل ونطقنتتا بتته ( ت لد اد) بإس تكان
الدال ايول سوى أننا حذفنا ال تحة؟

ويتترى داود عبتتده أن هنتتاك أستتبابا غتتدة ت عنتتا إىل القتتول أن اصتتوت املشتتدد إمنتتا هتتو صتتوتان ال
صتتوت واحتتد ،منهتتا أن الصتتوت املشتتدد يقابتتل صتتوتني يف بنيتتة الكلمتتة فالتتدال يف (ارتتتد) تقابتتل دالتتني يف

(ارتددت) والنون يف (أسنة) تقابل نونني يف سنان...إخل( ).

وانطالق تا ممتتا ستتبق فمتتا ي تراه الباحتتث هنتتا أن اإلدغتتام-إن وجتتد يف العربيتتة -فمتتا هتتو إال حتتذف
للحركتة بتتني حتترفني متشتتا ني ،أو لنقتتل هتتو حتتذف لصتتائت بتتني صتتامتني متشتتا ني ،فمت ال يف Šadada
( ا ت اتد اد) نتترى تكترار التتدال بعتتد فتحتتة ،فحتتذف ال تحتتة هتتو اإلدغتتام ،ال كمتتا تصتتور القتتدماء التتذين جعل توا

تام تتيء آخ تتر،
تام خط تتوة ثاني تتة ،فك تتأن ح تتذف احلرك تتة تتيء ،واإلدغ ت ا
ح تتذف احلرك تتة خط تتوة أوىل ،واإلدغ ت ا
ولست أدري إذا حذفنا احلركة بني الصامتني املتشا ني ،فهل لكن النطق بالصامتني من صلني؟!

( (0ابن جن ،اخلصائد ،ج 3ص.0 1
( (3ابن يعيش ،رح امل صل ،ج 2ص.030
( (2انظر :عبابنة ،جع ر ،يف حقيقة اإلدغام ،ص A 3وانظر اهني ،عبد الصبور املنهج الصويت للبنية العربية ،مؤسسة الرسالة –ب وت،
0481م ،ص ،41وخمتار ،أعد ،دراسة الصوت اللغوي ،ص222
( ( احلمد ،املدخل إىل علع أصوات العربية ،ص 3
( ( انظر :عبده ،داوود ،أحباا يف اللغة العربية ،ب وت0442 ،م ،ص21
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يقتتول املتتتد" :فتتإن أردت اإلدغتتام أستتكنت ايول وإمنتتا ت عتتل ذلتتك استتتخ افا لرتفتتع لستتانك رفعتتة

واحدة"( )0فهو جيعل حذف احلركة سببا يف اإلدغام ،والسبب غ املسبب.

ويقتتول ابتتن يعتتيش عتتن تستتكني احلتترف ايول" :فإنتته ستتكن يجتتل اإلدغتتام"( )3فالتستتكني عنتتده
غ اإلدغام.
ولعتل ابتن يعتيش قتد أدرك متامتا هتذه احلقيقتة الصتوتية ،حيتث يقتول":التقتاء الستاكنني علتى ثالثتتة
أضرب :أحدها أن يسكن ايول ويتحترك ال تاين ،وهتذا ترط املتدغع ،فيحصتل اإلدغتام ضترورة ستواء أريتد
أم مل يتُترد...لتتو (مل يتتر لح حتتامل ،ومل أقت لتل لتتك...أال تتترى أن إستتكان ايول مل يكتتن لإلدغتتام ،بتتل لل تتا م،
فوجود رط اإلدغام حبكع االت ا من غ قصتد ،)2(".وهتذا يتما تى متع مصتطلح االدغتام التذي أطلقته
البصريون( ) فهو يوحي بأن اإلدغام عملية تلقائيتة ،يف مقابتل (اإلدغتام) عنتد الكتوفيني ،التذي يتوحي بأنته
عملية م تعلة من املتكلع.

تت) ال ت تص ت
أمتتا متتا ي تراه احملتتدثون وبعتتل املتقتتدمني متتن مماثلتتة أو تقريتتب يف م تتل كلمتتة (مك ت ُ
(مكت) فمتا حتدا هتو إبتدال ال تاء تتاء ،فلمتا حتدا التشتابه بتني الصتوتني متع عتدم وجتود حركتة ت صتل
بينهم تتا ،ح تتدا اإلدغ تتام (إذا ص تتحت تس تتميته إدغام تتا) فه تتو ال خيتل تتف ع تتن إب تتدال الت تتاء ط تتاء يف م تتل
(اص تتط ى) ال ت أص تتلها (اص تتت ى) ومل يق تتل أح تتد م تتن املتق تتدمني أو املت تتأخرين بوج تتود إدغ تتام يف م تتل ه تتذا
النمط.
تت) و(اصتتط ى) تتيةا واحتتدا
وإذا قتتال قائتتل إن علمتتاء اللغتتة احملتتدثني جعل توا متتا حتتدا يف (مكت ا
مسوه املماثلة ،قلنا أصابوا يف ذلك ،لكتنهع أخرجتوا متا حتدا يف م تل (عتد) و(قط اتع) و(ق لتل يل) متن دائترة
اإلدغام إىل دائرة العدم.
ثالثا:تداخل اإلدغام مع مصطلحات أخرى:
ات تتد يف الت تتدرس اللغت تتوي القت تتدا تت تتداخال بيتن ت تا يف املصت تتطلحات الت تتدائرة يف مت تتدار اإلدغت تتام ،هت تتذا
التداخل ينبا عن ختليط يف فهع حقيقة اإلدغام واضطراب يف حتديد م هومه.
ومن هذ المصطلحات:

( (0املتد ،املقت ب ،ج 0ص2
( (3ابن يعيش ،رح امل صل ،ج 2ص030
( (2املصدر ن سه ،ج 01ص021
( ( ابن منظور ،لسان العرب( ،دغع)
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 التخفيددف :فقتتد عرفتتت العربيتتة عتتت تارخيهتتا الطويتتل حتتذف احلركتتة للتخ يتتف ،فقتتد حتتذفتورستتل) و(أذُن وأ لذن) حتتىت قتتال ابتتن جتتن " :متتا مستتع (فُتعُتتل) يف تتيء إال مستتع فيتته
رستتل ل
ال تتمة يف م تتل ( ُ
( لفعتتل)"( )0ومستتى القتتدماء هتتذه الظتتاهرة خت ي تا ،فتتذكروا م ت ال أن يف (نِ لعت اتع) لغتتات منهتتا "فتتتح النتتون علتتى
ايص تتل وإس تتكان الع تتني عل تتى التخ ي تتف"( )3وق تتالوا يف ( اح ُس ت اتن)":جي تتو ف تتتح احل تتاء وإس تتكان الس تتني عل تتى
التخ يف"( )2وجاء يف املعاجع :رجل نا ِطه ونطُه ونطله على التخ يف( ).
ورد
فتتإذا كتتان حتتذف احلركتتة يستتمى خت ي تا ،فلت اتع مل تست اتع الظتتاهرة ن ستتها (حتتذف احلركتتة) يف م تتل :تتد ُ
وعل خت ي ا؟ فالتحليل الصويت يظهر أن الظاهرتني متشا تان متاما:
ايوىلkatifun :
( اكتِف)
ال انيةrudida :
( ُرِد اد)

katfun
( اكلتف) بعد حذف الكسرة القص ة
rudda
( ُرد) بعد حذف الكسرة القص ة.

وهنا أميل إىل القول إن ما دفع القدماء إىل عد الظاهرة ال انية إدغاما متا هتو إال الرستع اإلمالئتي،
الذي جعل احلرفني حرفا واحدا يف الكتابة ،وإال فايمر ال يعدو كونه حذفا للحركة كما حتذفت يف أمنتاط
أخرى ك ة.
 ومن هذه املصطلحات أي ا التشديد:فاعتقاد القدماء أن احلرف يدخل يف م له ويص احلرفان حرفا واحتدا مشتددا جعلهتع يعتتون عتن
اإلدغتتام بالتشتتديد يف بعتتل ايحيتتان ،ومتتن ذلتتك قتتول اخلليتتل ال راهيتتدي يف قولتته تعتتاىل" :لكتتن هتتو ا
ريب"( )" ،معن تتاه وا أعل تتع :لك ت لتن أن تتا ،فح تتذفت ايل تتف فالتق تتت النون تتان ف تتاء التش تتديد"( )2فاس تتتعمل
مصطلح التشديد عوضا عن اإلدغام.

( (0ابن جن ،ع مان (ت 243هت) احملتسب يف تبيني وجوه واذ القراءات واإلي اح عنها ،حتقيق علي الن دي وآخرين ،0282 ،ج0
ص 023
( (3العكتي ،اللباب يف علل البناء واإلعراب ،ج 0ص082
( (2املصدر ن سه ،ج 3ص 28
( ( الصاغاين ،العباب الزاخر( ،مادة نطه)
( ( الكهف28 :
( (2ال راهيدي ،العني ،باب اجليع (أجل)
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دد،
ومن ذلك قتول املتتد يف حدي ته عتن متواطن حتذف مهتزة الوصتل" :ويف التشتديد وهتو قولتك ار ل

مث تقول :رد إن ةت"( )0فعت عن إدغام الدال يف الدال بالتشديد.

وإذا آمنتتا ب تأن احلتترف يتتدخل يف احلتترف فيص ت ان حرف تا واحتتدا ،فاحلقيقتتة أن التشتتديد هتتو مظهتتر
اإلدغتتام وص تتورته النطقيتتة ال اإلدغتتام ن ستته ،يص تتور ذلتتك تعب ت ات بع تتل القتتدماء كق تتول العكتتتي":يُق ترأ
بالتشديد على اإلدغام"(.)3
ومتتن تلتتك املصتتطلحات التثقيددل فقتتد جتتاء هتتذا املصتتطلح معتتتا عتتن ظتتاهرتني لغتتويتني مهتتا يتتادة

حرف مماثل حلرف قبلته مث إدغتام ايول يف ال تاين كمتا يترى القتدماء والظتاهرة ال انيتة يتادة احلركتة وال ستيما
ال تتمة والكس تترة يف وس تتط االس تتع ال الث تتي ،وم تتال اس تتتعماله يف الظ تتاهرة ايوىل ق تتول اب تتن ج تتن":وح تترف

اإلعتراب قتتد يلحقتته الت قيتتل يف الوقتتف لتتو :هتتذا خالتتد ،وهتتو جيعتتل"( )2وهتتذا جيعتتل مصتتطلح الت قيتتل-متتن
ناحية ثانية-متداخال مع مصطلح الت عيف الذي سنتعرض له بعتد قليتل ،يقتول الستيوطي يف حدي ته عتن
أوجه الوقف" :الرابع :الت عيف ويقال فيه الت قيل تارة"( ).
أمتتا استتتعمال مصتتطلح الت قيتتل يف الظتتاهرة ال انيتتة – يتتادة احلركتتة -فك ت  ،ومتتن ذلتتك قتتول ابتتن
السراج":والدليل على أن الذي يبىن على ايلف ال تنقلب فيه الواو قراءة الناس(خطُوات) ينته إمنتا عترض
الت قيتل يف اجلمتع"( ) فعتت عتتن يتادة ال تمة بعتد الطتتاء بالت قيتل ،ومتن ذلتك قتتول النحتاس يف تعليقته علتتى
عشتترة عين تا" ب تتتح الشتتني" :وهتتذه لغتتة بتتن متتتيع ،وهتتذا متتن لغتتتهع نتتادرذ ين ستتبيلهع
ق تراءة متتن ق ترأ "اثنتتا ا

التخ يتف ولغتتة أهتتل احل تتا ع لشتترة وستتبيلهع الت قيتتل"( )2ف عتل يتتادة ال تحتتة بعتتد الشتتني ت قتتيال ،وحتتذفها
خت ي ا.
وعلى هذا فهع يؤمنون أن يادة الصوت سواء أكتان حركتة أم حرفتا فهتو ت قيتل ،وحتذف الصتوت
هو خت يف ،فل اتع ابتتدعوا مصتطلح اإلدغتام وهتو يف حقيقتته حتذف للحركتة بتني صتوتني متمتاثلني كمتا بينتا

تب أن اجلتواب يكمتن يف اعتقتتادهع بتأن احلترف يتتدخل يف احلترف يف حالتتة اإلدغتام ،ويصت
ستابقا؟! ل
أحس ُ
احلرفان حرفا واحدا وهذا ما ن يناه فيما سبق من القول.

( (0املتد ،املقت ب ،ج 0ص3 3
( (3العكتي ،أبو البقاء(ت 202هت)التبيان يف إعراب القرآن ،حتقيق علي الب ايل ،نشر عيسى البابلي احلليب و ركاه ،د.ت ،ج3
ص820
( (2ابن جن ،اخلصائد ،ج 2ص301
( ( السيوطي ،مهع ا وامع ،ج 2ص314
( ( ابن السراج ،ايصول يف النحو ،ج 2ص282
( (2النحاس ،أبو جع ر (ت228هت)إعراب القرآن الكرا ،حتقيق ه اهد ،عامل الكتب-ب وت0488 ،م ،ج 0ص321
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وأم تتا املصت تتطلح ال ال تتث فهت تتو التضد ددعيف ،إذ عت تتت بع ت تتهع ع تتن اإلدغت تتام بالت تتعيف يقت تتول ابت تتن

جتتن":وإمنتتا ظهتتر ت تتعيف (ستتردد) ينتته ملحتتق بتتا مل جيتتا"()0ذ فقتتال :ظه تتر ت تتعيف ،ومل يقتتل :ظه تتر
عز ت الناقة إذا ضا إحليلهتا و تا لتك ك ت ،
اإلدغام أو فك اإلدغام ،ويقول صاحب التهذيب" :ويقالُ :
عز ت ،وليه ذلك بقياس"( )3وأم لة ذلك ك .
قلت :أظهر الت عيف يف ُ
واحلقيقة تقت ي أن الت عيف خيتلتف عتن اإلدغتام ،ين الت تعيف يعتن الزيتادة علتى ايصتل كمتا
يف (كستر وعلتع) كمتا أن اإلدغتام ةتدا بعتد الت تعيف ،فهمتا مصتطلحان خمتل تان متامتا ،وقتد أ تتار إىل
ذلتتك اخلليتتل ال راهيتتدي يقتتول صتتاحب خمتتتار الصتتحاح":وذكتتر اخلليتتل أن الت تتعيف أن ي تزاد علتتى أصتتل
()2
الشيء في عل م لني أو أك ر"

( (0ابن منظور ،لسان العرب ،ج 2ص303
( (3اي هري ،أبو منصور (ت 322هت) هتذيب اللغة ،حتقيق حممد مرعب ،دار إحياء الرتاا العريب-ب وت ،ط3110 0م( ،ماد\ة عز)

( (2الرا ي ،حممد بن أيب بكر (ت  221هت)  ،خمتار الصحاح ،حتقيق حممود خاطر ،مكتبة لبنان نا رون-ب وت044 ،م( ،مادة
ضعف).
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اإلدغام بني االصطالح والواقع اللغوي
الخاتمة
ممتتا ستتبق كلت ِته تبتتدى لنتتا أن مصتتطلح اإلدغتتام متتن ابتتتداع اخلليتتل بتتن أعتتد ال راهيتتدي ،مث تلميتتذه
ستتيبويه ،وأنتته كتتان يعتتن عنتتدمها إدختتال احلتترف يف احلتترف ،مث تنبتته بعتتل اخلتتال ني كتتاملتد والرضتتي وابتتن
تال حترف يف حترف ،بتل هتو
يعيش إىل هذا اخللل ،وراحوا يوضتحون املقصتود باإلدغتام ،وأنته ال يعتن إدخ ا
وصتتل احلتترف بتتاحلرف ،لكتتن فكتترة اإلدختتال كانتتت قتتد تتاعت وانتشتترت ،فظلتتت مستتيطرة علتتى عقتتول
النحتاة واللغتتويني ،حتتىت التتذين تنبهتوا إىل هتتذا اخللتتل متتنهع ،فعتتاجلوا مستائل اإلدغتتام وحللتوا ايمنتتاط اللغويتتة
يف ظل هذه الدائرة (اإلدخال).
كمتتا إن احملتتدثني عنتتدما جعلتوا اإلدغتتام نوعتا متتن املماثلتتة ضتتيقوا هتتذه الظتتاهرة ،وجعلوهتتا حمصتتورة
يف الصوتني املختل ني اللذين يتوحتدان بستبب تتأث أحتدمها يف اآلختر ،ف علتوا انقتالب أحتدمها إىل صتورة
اآلخر إدغاما ،وهو يف احلقيقة إبدال صويت وحسب.
ويف اخلتام فنحن منيل يف هذه املسألة إىل الت صيل اآليت:
 إذا التقتتى صتتوتان متمتتاثالن ومل ي صتتل بينهمتتا حركتتة ،وكتتان أو متتا ستتاكنا كمتتا يف ( تتدد) و(قت لتل
يل) فإنه ال إدغام هنا ،وإمنا هو النطق الطبيعي لل ا ،وهذا ما ذهب إليه عبد الصبور اهني.
 إذا التقتى صتوتان متمتاثالن م صتولني حبركتة ،مث حتذفت احلركتتة فمتا حتدا هتتو خت يتف مستاو ملتتا
ة تتدا يف ( اكبِ تتد) عن تتدما تصت ت ( اكلب تتد) و( ُر ُس تتل) عن تتدما تصت ت ( ُر لس تتل) فه تتذا داخ تتل يف ب تتاب
التخ يف والت قيل الذي مل يسم ِه أحد إدغاما.
تت) ال ت ت تص ت ت
 إذا التقت تتى صت تتوتان متقاربت تتان فانقلت تتب أحت تتدمها إىل صت تتورة اآلخت تتر كمت تتا يف (مك لت ت ُ
مكت) فهذا مماثلة صوتية ،على ما فصله احملدثون.
( ا

 إذا مسينتتا هتتذه الظتتاهرة إدغامتا دتتو ا وح اظتا علتتى ال كتتر اللغتتوي العتتريب القتتدا كمتتا هتتو ،فتتيمكن
لنا أن نعرفه على أنه حذف صائت بني صامتني متشا ني.
واحلمد
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اإلدغام بني االصطالح والواقع اللغوي
المراجع والمصادر
.0

اإلسرتاباذي ،رضي الدين(ت282هت) رح افية ابن احلاجب ،حتقيق حممد نور احلسن وحممد
الزفزاف وحممد حميي الدين عبد احلميد ،دار الكتب العلمية-ب وت ،القسع ايول.

.3

استيتية ،مس  ،علع ايصوات النحوي ومقوالت التكامل بني ايصوات والداللة ،دار وائل للنش،
عمان ،ط3103 ،0م

.2

اينباري ،أبو التكات (ت  44هت) أسرار العربية ،حتقيق فخر الدين قباوة ،دار اجليل-ب وت،
ط044 0م.

.

أنيه ،إبراهيع ،يف الله ات العربية ،مكتبة ايالو املصرية ،ط2

.

بو خلخال ،التحليل الصويت للتغ ات الصرفية ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة 0488م

.2

ابن جن ،ع مان (ت 243هت) اخلصائد ،حتقيق حممد الن ار ،عامل الكتب-ب وت ،ط3
3110م.

.4

ابن جن ،ع مان (ت 243هت) احملتسب يف تبيني وجوه واذ القراءات واإلي اح عنها ،حتقيق
علي الن دي وآخرين.0282 ،

.8

ابن منظور ،حممد بن مكرم (ت 400هت) لسان العرب ،دار صادر-ب وت.

.4

ابن يعيش ،موفق الدين (2 2هت) رح امل صل ،عامل الكتب ،ب وت ،ومكتبة املتنيب ،القاهرة.

 .01اي هري ،أبو منصور (ت 322هت) هتذيب اللغة ،حتقيق حممد مرعب ،دار إحياء الرتاا العريب-
ب وت ،ط3110 0م( ،مادة عز).
 .00اجلوهري ،إمساعيل بن عاد(ت 242هت) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،دار العلع للماليني-
ب وت ،ط 0441م(دغع).
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اإلدغام بني االصطالح والواقع اللغوي
 .03احلمد ،غامن قدوري ،املدخل إىل علع ايصوات العربية ،منشورات اجملمع العلمي ،الكويت،
3113م
 .02الرا ي ،حممد بن أيب بكر (ت  221هت) ،خمتار الصحاح ،حتقيق حممود خاطر ،مكتبة لبنان
نا رون-ب وت044 ،م( ،مادة ضعف).
 .0السامرائي ،إبراهيع عبود ،املصطلحات الصوتية بني القدماء واحملدثني ،دار جرير ،عمان ،ط،0
.3100
 .0ابن السراج ،حممد بن سهل (ت 202هت) ايصول يف النحو ،حتقيق عبد احلسني ال تلي ،مؤسسة
الرسالة ،ط048 ،0م.
 .02سيبويه ،عمرو بن ع مان (ت081هت) الكتاب ،حتقيق عبد السالم هارون ،دار اجليل-ب وت،
0488م.
 .04السيوطي ،جالل الدين (ت 400هت) مهع ا وامع ،حتقيق عبد العال مكرم ،دار البحوا العلمية-
الكويت0481 ،م.
.08

اهني ،املنهج الصويت للبنية العربية :رؤية جديدة يف الصرف العريب  ،مؤسسة الرسالة –ب وت0481 ،م

.04

اهني ،عبد الصبور ،علع ايصوات ملاملتك ،تعريب ودراسة ،مكتبة الشباب ،القاهرة048 ،

.31

اهني ،عبد الصبور ،أثر القراءات يف ايصوات والنحو العريب ،مكتبة اخلااي ،مصر0484 ،م

 .30الصاغاين ،العباب الزاخر( ،مادة نطه)
 .33عبابنة ،جع ر ،يف حقيقة اإلدغام ،مجلة أبحاث اليرموك(سلسلة اآلداب واللغويات) جملد2
عدد 048 ،3م.
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اإلدغام بني االصطالح والواقع اللغوي
 .32عبد الباقي ،ضاحي ،لغة متيع دراسة وص ية ،ا يةة العامة لشؤون املطابع ايم ية-القاهرة،
.048
 .3عبد اجلليل ،عبد القادر ،ايصوات اللغوية ،دار ص اء للنشر والتو يع-عمان ،ط3101 ،0م.
 .3عبده ،داوود ،أحباا يف اللغة العربية ،ب وت0442 ،م.
 .32العكتي ،أبا البقاء (ت 202هت) اللباب يف علل البناء واإلعراب ،حتقيق غا ي طليمات ،دار
ال كر-دمشق ،ط044 0م.
 .34العكتي ،أبو البقاء (ت 202هت) التبيان يف إعراب القرآن ،حتقيق علي الب ايل ،نشر عيسى
البابلي احلليب و ركاه ،د.ت.
 .38عمر ،أعد خمتار ،دراسة الصوت اللغوي ،عامل الكتب-القاهرة ،ط048 2م.
 .34ال راهيدي ،اخلليل بن أعد (ت 322هت) ،العني ،حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيع السامرائي ،دار
ومكتبة ا الل ،باب اجليع (أجل).
 .21ال و آبادي ،حممد بن يعقوب (ت 804هت) القاموس احمليط ،ط ،2دار بوال 0210 ،هت
 .20املتد ،أبو العباس حممد (ت 38هت) املقت ب ،حتقيق حممد عبد اخلالق عظيمة ،عامل الكتب،
ب وت ،د.ت.
 .23املسدي ،عبد السالم ،العربية واإلعراب ،دار الكتاب اجلديدة املتحدة،ط3101 ،3
 .22النحاس ،أبو جع ر (ت228هت) إعراب القرآن الكرا ،حتقيق ه اهد ،عامل الكتب-ب وت،
0488م.
2 . E.H. Palmer, Gramar of the Arabic Language, London 04 .
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