
 
 
 
 
 
 

 المحدثين، دراسات عن أهمية تقل ال وهي بالنضج، تتسم القدماء العربية علماء دراسات كانت
 الشعري، البيت في القافية دراسة في الصوتي المستوى توظيف هو ذلك على األدلة أبرز من ولعل
 يجد) الحماسة أبيات مشكل شرح على التنبيه( كتاب في الصوتي جني ابن جهد في المتطلع وكأن
  ).والقافية العروض وعلما الصوت علم( هما منفصلين علمين بين تمزج حديثة دراسة أمام نفسه

 الصوتي التشكيل(  دراسة هو المضمار هذا في جني ابن فكر من مستَلْهمة فكرتي كانت وقد
  ).الحماسة أبيات مشكل شرح على التنبيه كتابه في جني ابن عند للقافية

 الدراسة في المحدثين بدراسات واالستعانة والتحليل بالوصف تتسم البحث منهجية كانت وقد
  .التجريبية العملية المواضع والسيما الصوتية،

Abstract 
The ancient Arab scholars studies are mature, which is no less important 

for modern studies, and perhaps the most prominent evidence of this is the 
employment of the audio level in the study Rhyme at home poetic, as if 
aspiring in the effort son voice reap in the book (the alarm to explain the 
problem verses enthusiasm) he finds himself in front of a recent study that 
combines two separate teachers (sound science and note presentations and 
rhyme). 

My idea inspired by the thought of Ibn reap in this regard is the study were 
(voice modulation to rhyme when I'm taking the book to explain the alarm 
problem verses enthusiasm). 

Search has been characterized by systematic description and analysis and 
the use of modern studies in vocal study, especially positions experimental 
process. 
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  الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه وسلم.
خرى بأن سـخَّر  أما بعد: فقد شرف اهللا العربية بالقرآن الكريم، وشرفها مرة ُأ

لها علماء أجالء وضعوا لها قواعدها، وبحثوا في جزئياتها، وكان لهم الفضـل علـى   
البشرية جمعاء بما تركوا من سفر خالد لم ينضب ولم تجف منابعه إلى يومنـا هـذا،   
ومازلنا نستلهم البحوث واألفكار في الدراسات اللغوية من جهـدهم، ومـازال الكثيـر    

ة اهللا أودعها في هذه اللغة الشريفة التي نزل بهـا كـالم اهللا (جـّل    ينتظرنا، إنها معجز
  وعال).

وقد كانت دراسات علماء العربية القدماء تتسم بالنضج، وهي ال تقل أهمية عن 
دراسات المحدثين، ولعل من أبرز األدلة على ذلك هو توظيف المستوى الصوتي فـي  

في جهد ابن جني الصوتي في كتـاب   دراسة القافية في البيت الشعري، وكأن المتطلع
(التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة) يجد نفسه أمام دراسة حديثة تمزج بين علمين 

  منفصلين هما (علم الصوت وعلما العروض والقافية).
وقد كانت فكرتي مستَلْهمة من فكر ابن جني في هذا المضـمار هـو دراسـة     

جني في كتابه التنبيه علـى شـرح مشـكل أبيـات      (التشكيل الصوتي للقافية عند ابن
  الحماسة).

وقد كانت منهجية البحث تتسم بالوصـف والتحليـل واالسـتعانة بدراسـات     
  المحدثين في الدراسة الصوتية، والسيما المواضع العملية التجريبية.

وقد قسمت بحثي على توطئة و مبحثين، كان المبحـث األول :(فـي مفهـوم    
فيه أقسام القافية وأجزاءها التي تكونت منها على وفق الوصف الـذي  القافية)،أوضحت 

  تابع فيه ابن جني الرؤية الخليلية.
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أما المبحث الثاني فقد تناولت فيه موضوعات فرعية، وهـي: إبـدال الهمـزة    
واوا، بين إشمام الضم لكسرة العين  وإخالص الكسر فيها ، وإشباع الصائت القصـير  

ومجيء الردف نصف حركة(صوت لين)، وكان عنوانـه (مظـاهر   ضرورة للردف، 
  التشكيل الصوتي للقافية).

ثم انتهى البحث إلى  خاتمة أوجزت فيها أهم النتائج والمالحظ العلميـة التـي   
  توصلت إليها.

وأخيرا ال أدعي الكمال لبحثي هذا، إنّما هو محاولة أولى على خُطى البـاحثين  
  ركة وإن لم تكن كذلك فحسبي أني اجتهدت.ولعلها تكون صائبة مبا

  واهللا الموفق
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إبن جني عالم من علماء العربية وفذٌ من أفذاذها، وقد قيل إنَّه : (( القطب فـي  

ا بما توصل إليه من كد الفكر فـي  ـ، وقد نال هذا الفخر قديما وحديث)١(لسان العرب))
  جزئياتها.المسائل اللغوية واستنباط األحكام من 

ـ  ٢٣١وقد اعتنى ابن جني بأبيات الحماسة ألبي تمام (ت ا ـهـ)، فـألف كتاب
سماه(المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة)، حققه حسن هنداوي، وطبع في بيروت 

ـًا آخر سماه (التنبيه على شرح مشـكل أبيـات الحماسـة )    ١٩٨٧سنة ، ووضع كتاب
لعال والدكتورة تغريـد حسـن أحمـد فـي مصـر      حقّـقتْه الدكتورة سيدة حامد عبد ا

  .٢٠١٠سنة
والمَؤلَّفُ اَألخير كتاب لغوي ضم بين دفتيه كثيـرا مـن المسـائل الصـوتية     
والصرفية والنحوية والمعجمية، وهذا ماعهدناه فـي كتبـه اللغويـة اُألخـرى مثـل      

لفات التـي  الخصائص، وسر صناعة اإلعراب، والتصريف الملوكي، وغيرها من المؤ
  ا.ـكان لها صدى كبير قديما وحديث

ومن الالفت في كتابه التنبيه المادة الصوتية التي وجدت فـي أثنـاء شـروحه    
وتعليقاته اللغوية، إذ حاول أن يمزج ما بين علم الصوت وعلم القافيـة عـن طريـق    
توظيف المستوى الصوتي في شرحه للقوافي والعروض في الشعر، وهـو مـا لفـت    

ا بخُطى ابـن جنـي   ـاهي، وحدا بي أن اكتب في دراسة الصوت والقافية مستهديانتب
  الذي كان له فضل السبق في هذا الميدان.  

 
 

القافية في اللغة هي من قفو((والقفو مصدر قولك: قفا يقْفُـو، وهـو أن يتبِـع    
  .)٢( ه، أي اتَّبعتُه))فَّيتُـا، وقَفَوتُه أقْفُوه قَفْوا، وتقَـشيئ
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وأشار التنوخي إلى هذا المعنى اللغوي، إذ يرى أن قفوته معناه اتَّبعتُـه، ومنـه قافيـة    
الرأس يعني مؤخرة رأسه، وأن القافية حدث فيها انتقال من الداللة العامة إلى الداللـة  

(قـوافي) الشّـعر؛ ألن   ، ومنـه  )٣(الخاصة، فقد خُصصت بالشعر أو الكالم المـوزون 
  .)٤(بعضها يتبع ِإثْـر بعض

ـًا فعرفها الدكتور صفاء خلوصي: بأنّها(( مجموعة أصوات فـي   أما اصطالح
آخر الشطر أو البيت وهي كالفاصلة الموسيقية يتوقع السامع تكرارهـا فـي فتـرات    

  ).٥( منتظمة))
شتى، فالخليـل   وقد اختلف علماء العربية في وضع حدود للقافية على مذاهب

هـ) ـ رحمه اهللا ـ يذهب إلى ((أنّها الساكنان اآلخران مـن البيـت     ١٧٥بن أحمد(ت
، وقد استحسـن تحديـد الخليـل    )٦( وما بينهما مع حركة ما قبل الساكن األول منهما))

  .)٧(للقافية القدماء والمعاصرون
يـة، وهـذا   ويبدو أن الخليل قد اعتمد على مفهوم التناسب اإليقاعي فـي القاف 

المفهوم مبني على الحركة والسكون اللذين اعتمد عليهما في نظامه العروضي وبنـاء  
  كيانه اإليقاعي الذي حدد من خالل القافية.
هـ) إلى أن ((القافية الكلمـة األخيـرة   ٢١٥وذهب األخفش سعيد بن مسعدة(ت

ه(بشـباب)     واحتج بأن قائال لو قال لك: اجمـع لـي قـوافي تصـلح (كتاب)التيـتُ ل     
  .)٩(، ومنهم من يرى أن القافية هي ((الكلمة األخيرة وشيء قبلها)))٨( ورباب))

أما األخفش فيبدو أنّه اعتمد على أساس معجمي وال ينطلق من مفهوم إيقـاعي  
  في التعامل مع القافية، وهو أقرب إلى التحديد التعليمي منه إلى المفهوم اإليقاعي.

هـ) أن القافية ((مايلزم الشاعر تكريره في ٣٠٥الحامض(تويرى أبو موسى 
ويبدو أنَّه ينطلق في تعريفه من تصور إيقـاع   ،)١٠(كلِّ بيت من الحروف والحركات))

  ا في آنٍ واحد.ـا كيفيـا كميـالقافية، وهو بذلك يجعل للقوافي مفهوم
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عري كلـه،  وبعضهم يذهب إلى أبعد من ذلك؛ إذ يرى أن القافية هي البيت الش
، وهذا كالم مبالغ فيه؛ ألن تحديد الخليل )١١(وبعضهم اآلخر أن القافية هي القصيدة كلُّها

  للقافية هو األدق واألقرب إلى الصواب.

  أجزاء القافية
  تتكون القافية من حروف وحركات، ويمكن إجمالها على نحوٍ مما يأتي:

  )١٢(حروف القافيةأ. 
وتنسب إليه، ويتكرر فـي كـل بيـت مـن      الروي: حرف تبنى عليه القصيدة .١

  أبياتها.
الوصل: ((هو حرف مد (األلف أو الواو أو الياء) ناشئ عـن إشـباع حركـة     .٢

 .)١٣( الروي في القوافي المطلقة، أو هاء تلي الروي المطلق))
   .)١٤( الخروج: (( حرف مد ناتج عن إشباع حركة هاء الوصل))   .٣
 الردف: حرف مد أو لين يسبق الروي. .٤
 التأسيس: هو ألف يفصل بينها وبين حرف الروي حرفٌ، حرف صحيح. .٥
 الدخيل: حرف يجوز تحريكُه بالحركات الثالثة يقع بين ألف التأسيس والروي. .٦

  )١٥(ب . حركات القافية            
  المجرى: حركة الروي. .١
 التوجيه: حركة الحرف الذي قبل الروي المقيد بالسكون. .٢
 النفاذ: حركة الوصل. .٣
 اع: حركة الدخيل.اإلشب .٤
 الحذو: حركة الحرف الذي يسبق الردف. .٥
 الرس: حركة الحرف الذي يسبق ألف التأسيس. .٦
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  :)١٦(ويمكن توضيح أجزاء القافية بالمخطط التوضيحي اآلتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
يالحظ أن أجزاء القافية تتكون من الصوائت القصيرة والطويلة على األغلـب؛  

القدرة على أداء التنغيم، وهي أصوات تتميز عن غيرهـا بقـوة   ألن هذه األصوات لها 
إسماعها ووضوحها السمعي؛ ألنَّها أصوات تخرج حرة طليقة مع النفس من غيـر أن  

  يعترضها عارض في مجرى الهواء في الحلق والفم.
وقد الحظ المعاصرون من علماء اللغة من خالل ما توصلوا إليـه بالتجربـة   

أن هذه األصوات تُسمع من مسافة بعيدة فهي تختلف عن غيرها مـن  المعملية الصوتية 
،((فالفتحة مثال وهي صوت لين قصير تُسمع من )١٧(الصوامت التي يكون إسماعها أقّل

  .)١٨( مسافة أبعد كثيرا مما تسمع عندها الفاء))
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وقد توصل العلم الحديث إلى ترتيب األصوات بحسب وضوحها السمعي علـى  
ا في السمع إلـى  ـة المعملية، وعلى النحو اآلتي إبتداءا من األقل وضوحأساس التجرب

  :)١٩(األكثر
  (ت ك  )        األصوات المهموسة االنفجارية .١
 (ش س ث ف)  المهموسة االحتكاكية       األصوات .٢
 الجيم القاهرية) گ(ب د         األصوات المجهورة االنفجارية .٣
 (ف ذ ز الجيم الشامية)   األصوات االحتكاكية               .٤
 ( ج )   المزدوج                 الصوت  .٥
 (م ن)              األصوات األنفية        .٦
 (ر ل)  التكرارية والجانبية        األصوات  .٧
 (الضمة والكسرة)        ت الضيقة             الحركا .٨
 (الفتحة المفخمة)     المتسعة                الحركات .٩

قمة الوضوح السمعي تكمن في الفتحة الطويلة ثم تليها أصوات المد الضيقة ظ أن نالح
وبما أن أغلب أجزاء القافية تتكون من الصوائت الطويلـة والقصـيرة   )٢٠(الواو والياء،

ومن الصوامت األخرى فقد لزم تكرارها في كل بيت من أبيات القصيدة كـي يضـفي   
ضال عن النغمة الموسيقية التي يوجـدها هـذا   الوضوح السمعي على القصيدة ككل، ف

الوضوح، وال غرابة في ذلك إذا ما أقر الدكتور صفاء خلوصي أن أغلـب الحـروف   
التي تأتي رويا في القصائد هي (الباء والدال والالم والميم والنـون)، وأن الـردف ال   

تي اللين(الـواو  يكون إال أحد الصوائت الطويلة(األلف والواو واليـاء) أو أحـد صـو   
ـًا مدية، فضال عن الصوائت القصيرة التي تتكـون   والياء)، والتأسيس ال يكون إال ألف

  والسر في ذلك هو وضوحها السمعي. )٢١(منها القافية،
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لقد تناول ابن جني موضوعات صوتية عند حديثه عن القافية وأجزائهـا فـي   
كتابه التنبيه، وقد حاول أن يعالج موضوعات في القافية  صوتيا، لعل مـن أبرزهـا (   
الهمز، واإلمالة، والمماثلة) فضال عن بعض المواضع الصوتية الدالليـة؛ لـذا فـإنني    

  سأتطرق لبعض هذه المواضع التي توضح جهد ابن جني الصوتي في دراسة القافية.

  . إبدال الهمزة واوا١
  :)٢٢(الطائي قال حاتم 

  وال يخْلد النَّفْس الشَّحيحةَ لُومها    َأعاذَل ِإن الجود لَيس بِمهلكي
  (الطويل)                                                                           

ذهب ابن جني إلى أن قافية البيت(لُومها)هي بدل من(لُْؤمها)،أي بإبدال الهمـزة  
  .)٢٣(واوا مدية

الهمز ظاهرة لهجية تعود لبعض القبائل العربية مثل تميم وأسد وعـقيل وقيس 
وغيرها من القبائل، وتخفيفه أو (إبداله) هو لبعض القبائل الحضرية مثل هذيل وأهـل  

، قال أبـو زيـد: (( وأهـل الحجـاز إذا اضـطروا      )٢٤(والسيما قريش مكة والمدينة
، وقد انعكس هذا على القُراء إذ نجد بعضهم يحقق الهمز، وبعضهم اآلخـر  )٢٥(نبروا))
  .)٢٦(يخفِّفه

وصوت الهمزة فيه مشكلة شكا منه علماء العربيـة القـدماء ومـن صـعوبة       
، وقـد  )٢٧(في الصدر تخرج باجتهاد هـ) بأنَّها نبرة ١٨٠التعامل، فقد ذكر سيبويه (ت

، وربما استثقلوها لبعد مخرجها، قال ابن )٢٨() بثقيلة المخرجـه٢٨٥وصفها المبرد (ت
جني:((إنّما لم تجتمع الفاء والعين وال العين والالم همزتين لثقل الهمزة الواحدة، ألنهـا  

ـ    طـق بهـا   ا، فكـان الن ـحرفٌ سفَُل في الحلق وبعد عن الحـروف وحصـَل طرف
  .)٢٩(ا))ـتكلف
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وقد وصف ابن يعيش الهمزة بالتهوع، إذ قال: (( اعلم َأن الهمزة حرف شـديد  
مستثقل يخرج من أقصى الحلق، إذ كان أدخل الحروف في الحلق، فاستثقل النُطق بـه،  

  .)٣٠(إذ كان إخراجه كالتهوع، فلذلك من االستثقال ساغ فيها التخفيف))
أن نطق الهمزة هو مـن أصـعب العمليـات النطقيـة     وقد أثبت العلم الحديث 

وأشقّها، وما ذلك إال لصعوبتها وتعدد صورها والتواء مسالكها؛ وألن مخرجهـا مـن   
فتحة المزمار التي تنطبق عند نطقها ثم تنفتح بشكل مفاجئ فيحدث انفجار بسبب ضغط 

عمـر: ((وإذا   ، قال الدكتور أحمـد مختـار  )٣١(الهواء المنحبس خلف نقطة االعتراض
ـ  ا غيـر  ـكانت التسجيالت الطيفية الحديثة للهمزة قد أظهرتها بصورة متنوعة وصوت

ا بالعلة في بعض السياقات فكيـف  ـا شبيهـا محددا وصوتـمستقر ال يأخذ شكال معين
، وقال )٣٢(ننتظر من القدماء بوسائل مالحظتهم البسيطة أن يصلوا إلى أوجه الصواب))

شاهين عن صعوبتها في المجال الصوتي إنَّها((علَم على مشـكلة   الدكتور عبد الصبور
من أعقد مشكالت األصوات العربية ويرجع ذلك إلى االخـتالف فـي ماهيتـه وفـي      

  .)٣٣( عالقتاته))
ومن المشكالت األخرى في الهمزة اختالف المعاصرين فـي صـفتها بسـبب    

ضعهما فـي حـالتي الجهـر    وضع الوترين الصوتيين عند النطق بها، إذ ال يشبهان و
والهمس، مما كان مدعاة للخالف فيما بينهم في صفتها، فمنهم من قال إنّها ال مجهورة 
وال مهموسة، وهو رأي المدرسة االنكليزية المتمثلة بدانيال جونز وابركرومبي وتبعهم 

، ومنهم من قال إنها مهموسة وهو رأي المدرسة األمريكيـة  )٣٤(الدكتور إبراهيم أنيس
  .  )٣٥(لمتمثلة بهفنر وتبعه في ذلك الدكتور عبد الرحمن أيوبا

ا، لـذا فإنهـا سـتكون    ـا وحديثـنستنتج مما مر أن الهمزة فيها مشكلة قديم
  عرضة للتخفيف: بإبدالها أو حذفها أو تسهيلها بصيغة (بين بين).

وقد شعر ابن جني بما شعر به غيره ما لهذا الصوت من مشكلة، وحـاول أن  
خرج بنتيجة تخدم القافية وانسجامها الصوتي مع القصيدة، لذا فإنَّه حـاول أن يوجـه   ي

  إبدال الهمزة واوا في القافية توجيها سليما.
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  وقد ذكر ابن جني مذهبين في همزة ( لُْؤمها ):
. المذهب األول: اإلبدال، وقد نسبه إلى األخفش، فقد قال ابن جني: ((وقيـاس قـول   ١

ـًا   أبي الحسن في نحو هذا أن تكون الواو في( لُومها) بدال من همزة لؤمها بدال محضـ
  .)٣٦( على حد قولك: قريت وتوضيت، ال على حد التخفيف في نحو قرات وهدات))

ومما يؤخذ على ابن جني ههنا أن تخفيف الهمزة الساكنة يكون بإبـدالها(قلبها)  
ـًا بحرف حركة ما قبلها هو مذهب جمهور علماء العربية، قـال المبـرد    إبداال محض

 ـإذا أردت تخفيفهـا    ـهـ) : ((واعلم أن الهمزة إذا كانت ساكنة فإنّها تقلب  ٢٨٥(ت
على مقدار حركة ماقبلها، وذلك قولك في رْأس وجْؤنة وذْئب إذا أردت التخفيف: راس 

خرجها من مخـرج  وجونة وذيب، ألنَّه ال يمكنك أن تنحو بها نحو حروف اللين وأنت تُ
الهمزة إال بحركة منها، فإذا كانت ساكنة فإنّما تقلبها على ما قبلها فتخلصها ياء أو واوا 

ـًا)) ، وتجدر اإلشارة إلى أن المعاصرين من األصواتيين خلصوا إلى النتيجة )٣٧(أو ألف
 نفسها، فقالوا إن الهمزة سقطت وعادت بصورة ُأخرى حتمتها طبيعـة الحركـة التـي   

  س/ ـ/ رـَ ء س/ = / ر   ←، كما في:   رْأس )٣٨(قبلها
وقد اضطرب القدماء في نقلهم عن مذهب األخفش، فقد ذكروا له رأيـين فـي   

  الهمزة المتحركة، وهما:
األول: إبداله الهمزة المتحركة بالضمة والمكسور ما قبلها ياء محضة، كما في 

)، والهمزة المكسورة والمضموم ما قبلها واوا محضة، كمـا  يستهزِيون ←(يستهزُِؤن 
؛ ألن (( الجماعة راعوا حركة )٣٩(سوِل)، وهذا مخالف لجمهور النحويين ←في (سِئل 

الهمزة نفسها، فأبدلوا الهمزة من جنس حركتها، واألخفش راعى حركة ما قبل الهمـزة  
   )٤٠( المخففة))

ــرد  ــد رد المب ــه ا)٤١(وق ــب إلي ــا ذه ــال الرضــي م ــة ق ــش، ثَم ألخف
هـ)  تعقيبا على ما مر: (( وذلك مرفوض في كالمهـم، ولـيس   ٦٨٦االسترابادي(ت

  .  )٤٢(بشيء))
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الثاني: أن األخفش يجعل الهمزة في (سِئل و مستهزؤن) بين بـين البعيـد، أي   
 ـيالجمهور يجعلونها ب ن  بين صوت الهمزة وحرف حركة ما قبلها، في حين أنـين ب

، وهذا يختلف عن اإلبدال المحض، )٤٣(القريب أي بين صوت  الهمزة وحرف حركتها
هـ) قد رد على الذين عزوا هذا القـول لألخفـش بقولـه:    ٥٤٠إال أن ابن الباذش (ت

((وقد جرى على أبي محمد مكي وهم في القول المعزو إلى األخفش، فحكى عنه أنَّـه  
  .)٤٤(او، وإنَّما هو اإلبدال واوا محضة، هكذا الحكاية عنه))يخفِّف بين الهمزة والو

وكال الرأيين المنقولين عن االخفش ال محل لهما من االستشهاد في الموضـع  
الذي ذكره ابن جني؛ ألن الحديث هو عن الهمزة الساكنة، وليس عن الهمزة المتحركة 

ابن جني قد و في ذكره مذهب األخفش، فلو التي يرى فيها األخفش ما يرى، لذا فإن مه
  عزا اإلبدال لجمهور النحويين الستقام كالمه.

. المذهب الثاني: مذهب أبي عمر، فقد ذكره ابن جني بقوله: (( وقياس قـول أبـي   ٢
مخففة وذلك ألنّه عامل اللفظ . وقياس قوله هـذا  )٤٥(عمر أن تكون هذه الواو في لُومها

ورِية...ويقوي قول أبي عمر شيئا أنَّه إذا أبـدل فقـد    أن تكون على قول من قال: ريا
ـًا اللفظ  ـًا ومعه أيض ـًا، وإذا خفّف فكأن لم يحدثْ أمرا، ولم يتكلفْ شاق تجشم مكروه

  .)٤٦(الذي يدور عليه مدار أكثر أحكام الشعر))
  ونص ابن جني فيه مسألتان:

فهـل يريـد بـه أبـا عمـرو بـن       األولى: نسبته التخفيف إلى أبي عمر أمر مشْكٌل، 
  هـ).٢٢٥هـ) القارئ المشهور، أم يريد به أبا عمر الجرمي(ت١٥٤العالء(ت

ـًا في الهمـز ألبـي عمـر     وقد رجعت إلى كتب النحو واللغة والقراءات فلم أجد رأي
الجرمي، وُأرجح أن المحققتين قد وقعتا في وهم؛ إذ المقصود هو أبوعمرو بن العالء، 

ـًا في كتب القراءات أنَّه كان ال يهمز كل همزة ساكنة في الصالة أو فقد وجد تُ له رأي
، ومنهم من ذكـر أنَّـه كـان    )٤٧(في درج القراءة بل كان يبدلها بحركة حرف ما قبلها

ـًا : (اإلبدال المحض، وهمـزة بـين   )٤٩(، والتخفيف يحتمل ثالثة أشياء)٤٨(الهمز تخفيف
بين، والحذف)، كما نُقل عنه أنَّه كان يهمز في األسماء مثل (الكـأس) و(البـأس)، وال   
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يهمز في األفعال مثل (يومنون) و(يوتـون)، أي تخفيفهـا بإبـدالها بحركـة حـرف      
  .)٥٠(ماقبلها
       يب نيرو يجعلها بمأبا ع ن وهي أقرب إلى التحقيـق  ويبدو من كالم ابن جني أن

، وقـال  )٥١(منها إلى اإلبدال، فقد قال ابن جني: (( ألنها مخفّفة على حكمها محققـة)) 
ـًا، وإذا خفّف فكأن لم يحدثْ   أيضا عن مذهب أبي عمرو: ((إذا أبدل فقد تجشم مكروه

  .)٥٢(أمرا))
سة ُأخرى؛ ألنَّه لم يابن جني قد وقع في وهم مر تخفيف الهمـزة  ويبدو أن عم

الساكنة بصيغة بين بين، وإنَّما إبدالها بحركة حرف ما قبلها، علـى مـذهب جمهـور    
، لذا فإن ابن جني لـم  )٥٣(النحويين بما فيهم أبو عمرو بن العالء في واحد مما نُقل عنه

ـًا في استشهاده بأبي عمرو بن العالء.   يكن موفق
واألخفش كليهما كانا يبدالن الهمزة الساكنة إبداال يتضح من ذلك أن أبا عمرو 

محضا، وهذا ما رجحه ابن جني الذي فضل اإلبدال على غيره في ( لُومها)، فقد قال: 
((فكذلك واو لؤمها في بيت حاتم هذا ينبغي أن تكون بدال من همزة لؤمهـا ال مخففـة   

  .)٥٤(عنها))
اإلبدال في (لومها) عند ابن جني، ن مفهوم التخفيف يختلف عن مفهوم ويبدو أ

ولربما أراد بالتخفيف (همزة بين بين) التي تتمثّل في ((تليين صـوتها وتقريبـه مـن    
ـًا، فهـي صـوت بـين    )٥٥(حرف اللين الذي منه حركته)) ، فإن أثر الهمزة مازال باقي

مخرج الهمزة وصوت المد، وهذا الصوت ال يتمكن تمكـن صـوت المـد فـي أداء     
وضوح السمعي المتوخى من مجيئه في القافية؛ لذا رجح  ابـن جنـي اإلبـدال فـي     ال

(لومها)؛ ألنَّه أراد أن تسير القافية في هذا البيت مثل سابقاتها، قال في ذلك: ((أال ترى 
، وعمليـة  )٥٦(أن باقي القصيدة مردفٌ نحو: خيمها وأضيمها ودميمها وغيـر ذلـك))  

ا) هي موافقة لحرف الردف (الياء)، فالواو المبدلة مـن الهمـزة   اإلبدال في     ( لُومه
ـًا؛ ألن الياء والـواو يتناوبـان فـي رِدف القصـيدة      يستطيع أن يجعلها الشاعر رِدف
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الواحدة،  في حين ال يمكن ذلك عند بقاء الهمزة؛ ألن الردف ملـزم للشـاعر وعـدم    
ـًا من عيوب القاف   بـ(سناد الردف). )٥٧(ية يسمىااللتزام به يعد عيب

لُومها)، فإنَّهـا سـتتحول مـن     ←وإذا ما أبدلت الهمزة بالواو المدية ( لؤمها   
صوت صامت شديد إلى صوت صائت طويل يمد النَّفس معه، وبذا سيكون اختالف في 

  النظام المقطعي على النحو اآلتي:
  /ـ/ /هـ  ـء/ / م  ـلُْؤمها    / ل 

  / ـ/  /هـ ـ/  / م  ـلُومها     / ل 
ـًا    فعند اإلبدال سيتحد الصائت الطويل مع حركة الالم، وبذا فإنهما سـيكَونَانِ مقطعـ

  طويال وستتضمن القافية مقطعين طويلين يتوسطهما مقطع قصير مفتوح.
/ متشابهتان وهما الصـائت الطويـل(الواو المديـة)    ـ/  / م   ـوقمتا المقطعين / ل  

والصائت القصير(الضمة)، فال فرق بينهما إال في الطول، إال أن قمة إسماعهما تكـون  
أقل من قمة إسماع الفتحة، لذا فإنَّه سينتقل من هذين المقطعين إلـى المقطـع األخيـر        

/ الذي ينتهي بألف المد الطويلة، وهي أعلى وأكثر إسماعا من كل األصـوات   ـ/هـ  
، فقد وافق ابن جني الشـاعر فيمـا ذهـب إليـه مـن            )٥٨(بقينبما فيها المقطعين السا

اإلبدال؛ ألنَّه أراد له أن يتدرج في قافية هذا البيت فبدأ بأصوات اللين الضيقة وانتهـى  
  بصوت لين أوسع من سابقيه.

  . بين إشمام الضم لكسرة العين  وإخالص الكسر فيها٢
  :              )٥٩(قال الشاعر

وتعد وإن مةكْرلَّى ومينا    إلى جعالنّاسِ فاد امراةَ كرمـا سوي  
  (البسيط)  

  ذكر ابن جني روايتين لقافية البيت (فادعينا).
  .)٦٠(األولى: إشمام الضم لكسرة العين، والثانية: إخالص الكسر فيها
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تعود لقيس وعقيل وبني أسـد،   واإلشمام هو نوع من أنواع اإلمالة، وهو ظاهرة لهجية
  .)٦١(أما إخالص الكسر فيعود إلى قريش وبني كنانة

وقد انعكست هذه الظاهرة اللهجية على القُراء فقد اشتهر بها الكسائي وهشـام    
ـِع،   )٦٢(من بين القُراء، وهي كثيرة ما تكون في صيغ المبني للمجهول مثل :(قُيـل، بيـ

يـحيق).ـل، س  
َأن النحويين لم يوضحوا حال الكسرة المشـوبة بالضـم فـي     وذكر ابن جني

ـ     ا فـي  ـالقافية، وأن مذهب سيبويه في ذلك إشمام فاء الكلمة حتـى لـو كانـت رِدف
إال أن الباحث لم يجد ما يشير إلى هذا اإللزام الذي اعتمده سيبويه لإلشـمام  ، )٦٣(القافية

  .)٦٤(في القافية 
وقد انتقد ابن جني النحويين ألنهم لم يعتنوا بهذه الظاهرة اللهجيـة، إذ قـال:((   
وما علمت أن أحدا من أصحابنا خاض في هذا الفن هـذا الخـوض وال أشـبعه هـذا     

بها كثيرا ويبدو أنّهم أكثر دقة من النحـويين ألنهـم   ، إال أن القراء عنوا )٦٥(اإلشباع))
داء؛ لذا فإنهم وصفوا اإلشمام بأنّه (( اتيانك بضـم شـفتيك ال   يعتمدون المشافهة في األ

، فهـم يركـزون   )٦٦(غير من غير صوت، وال يفهمه األعمى بحسه ألنّه لرأي العين))
على األداء والمشافهة في قراءة اإلشمام، ويبدو أنهم أعطوا فكرة أن صـفة الصـوت   

حـين أن النحـويين قصـروا    المشم ال تتغير، وال يفنى أحد الصوتين في اآلخر، في 
اإلشمام على أنّه كسرة مشوبة بالضم أو ضمة مشوبة بالكسر من غير توضـيح آليـة   

    .)٦٧(نطق اإلشمام
وقد فسر العلم الحديث هذه الظاهرة وأشار إلى وجود تقـارب بـين الضـمة      

والكسرة وهما من أصوات اللين الضيقة، (( ولهذا التقسيم أهميته فيما يعـرض لهـذه   
ألصوات من الظواهر اللغوية، إذ نلحظ في معظم األحيان أن ما يجري على الضـمة  ا

يجري على الكسرة ألن كال منهما صوت لين ضيق بخالف الفتحة فهي قسم مستقل له 
  .)٦٨(ظواهره الخاصة))
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وقد أدرك ابن جني هذا التقارب وأجاب عما تساءل عنه المعاصرون، إذ عـزا  
ى قربهما في المخرج، وهذه حقيقة اكتشفها قبل المعاصـرين  تقارب الضمة والكسرة إل

    بمئات السنين، إذ قال معلال إشمام الكسر للضم، وإشمام الضـم للكسـر، بقولـه: ((إن
الفتحة أول الحركات وأدخلها في الحلق، والكسرة بعدها والضمة بعـد الكسـرة، فـإذا    

حتازتْ في مرورها بمخرج اليـاء  ٱين بدأتَ بالفتحة وتَصعدتَ تطلب صدر الفم والشفت
  ـموالواو فجاز أن تشمها شيئا من الكسرة أو الضمة لتطرقها إياهما، ولو تكلفت أن تُش
الكسرة أو الضمة رائحة من الفتحة الحتجت إلى الرجوع إلى أول الحلق فكـان ذلـك   

ـ )٦٩(انتقاض عادة الصوت بتراجعه إلى ورائه...)) ـًا: (( إن ب ين الضـمة  ، وقال أيض
  .)٧٠(والكسرة من القرب والتناسب ما ليس بينهما وبين الفتحة))

وعلى الرغم من توجيه ابن جني لإلشمام والمالءمة الحاصلة في اللفـظ فإنّـه   
عنا) محتكما في ذلك لذائقتـه الموسـيقية التـي    ـيـأنكر اإلشمام في حذو القافية ( فاد

، ولـم  )٧١(قبل الردف هي التي يقال لها الحـذو يتذوق بها الشعر، إذ قال: ((إن الحركة 
مخْلَصة البتة، ولم يذكر الخليل تأت عنهم مشمة وال مشوبة، وإنما هي إحدى الحركات 

وال أبو الحسن وال أبو عمرو وال واحد من أصحابنا حال هذه الحركة المشوبة كيـف  
بغـي أن تكـون   اجتماعها مع غيرها، فدل ذاك على أن الحركـة فـي نحـو هـذا ين    

  .)٧٢(مخلصة))
ويبدو أن ابن جني نظر إلى هذا الموضع نظرة شمولية، أي إنّـه نظـر إلـى    
(فادعينا) بنظرة القصيدة كلها وما تحمله القوافي المتكررة في كل بيت شعري، إذ أراد 
ابن جني إخالص الكسر كي تكون هناك مناسبة في النظام المقطعـي للقافيـة نفسـها،    

دة، ويمكن مالحظة ذلك من خالل معرفـة  وهي جزء من قوافي تنتمي إلى قصيدة واح
  مقاطع القافية.  
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ـِي     ناــفادع
  /ن ـ/       /ع ـ/    / ف ـ د/ 

  مقطع طويل              مقطع طويل          مقطع طويل
  مغلق                     مفتوح                  مفتوح

وهو صوت الدال، وهو من نالحظ أن القافية سبِقت بمقطع طويل مغلق ينتهي بصامت 
ا في السمع من الصوائت القصيرة ـاألصوات الشديدة االنفجارية التي هي أقلُّ وضوح

ا فـي السـمع فـأخلص    ـ، فأراد ابن جني أن يأتي بمقطعين أشد وضوح)٧٣(والطويلة
  / بدال من مقطع واحد.ـ/ / ن ـالكسر، وبذا حصل على مقطعين مفتوحين /ع 

ص الكسر: ((وجاز ذلك فيها من حيث كانت الطاقة حاملـة  وقد قال ابن جني عن إخال
  .)٧٤(والقُدرة ناهضة بالنطق بالياء الساكنة بعد الضمة الناصعة، فكيف بها بعد الكسرة))

  . إشباع الصائت القصير ضرورة للردف٣
  :)٧٥(قال أوس بن حجر

  لقَسطَاِلوالخَيُل خَارِجةٌ من ا    ولَنعم مأوى المستضيف إذا دعا
  (الكامل)                    

قال ابن جني: (( فإنّه أراد القسطل فأشبع فتحة الطاء ضرورة للـردف فأنشـأ   
  .)٧٦( ا))ـعنها ألف

ـًا وحديث ا وله معانٍ، ففـي  ـاإلشباع ظاهرة لغوية أدركها علماء العربية قديم
((اإلشـباع  علم العروض هو حركة الحرف الذي بين التأسيس والروي، قال األخفش: 

، أو هو ((حركة الـدخيل  )٧٧(وهو حركة الحرف الذي بين التأسيس والروي المطلق))
  .)٧٨(أية حركة كانت))
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ـ   ا ـوقد عرف علماء العربية القدماء اإلشباع ومنهم سيبويه الذي عقد لـه باب
، وفهمـه  )٧٩(باسم((هذا باب اإلشباع في الجر والرفع وغير اإلشباع والحركة كما هي))

  .)٨٠(مطُّ الحرف، إذ قال: ((فأما الذين يشبعون فيمطِّطُون وعالمتها واو وياء)) على أنّه
ـ   ا لـه بعنوان((بـاب فـي مطـل     ـوأشار ابن جني إلى هذا عندما عقـد باب

: (( ا، فقد قـال ـ، وفَهِمه على أنَّه إشباع ومطل للحركة كي تكون حرف)٨١(الحركات))
قدمي القوم من كان يسمي الضـمة الـواو   إن الحركة حرف صغير أال ترى أن من مت

الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة، والفتحة األلف الصغيرة ويؤكد ذلك عندك أنك متـى  
    .)٨٢(ا من جنسها))ـأشبعت ومطلت الحركة أنشأت بعدها حرف

أما القُراء فقد كانوا أكثر دقة من غيرهم في فهمهم لإلشباع، فقـد قـال ابـن    
) عنه بأنّه((عبارة عن إتمام الحكم المطلوب من تضعيف الصيغة ـه٨٣٣الجزري (ت

ـًا ويـراد بـه الحركـاتُ كوامـَل غيـر منقوصـات وال            لمن له ذلك ويستعمل أيض
، وقد حددوا المقدار الذي يشبع ويضعف فيه صوت المد أو اللين، وهم )٨٣( مختلسات))

ن ((بمقدار ألفين زيادة على المقـدار  ال يميلون إلى الزيادة في تمطيط الصوت، بل يكو
الطبيعي بحيث يكون مقدار الحرف ست حركات، أي بأن تُمد صوتك بمقـدار ثالثـة   

ألفات، وال يضبط إال بالمشافهة واألخذ من أفـواه المشـايخ العـارفين ثـم اإلدمـان          
مـن غيـر   ، وهم بذلك يريدون إعطاء كل حرف حقَّه ومستَحقَّه في النطـق  )٨٤(عليه))

مبالغة وال زيادة وال تكلف في األداء، فالتمطيط قد يؤدي إلـى األداء المناسـب فـي    
  .)٨٥(إخراج الصوت وقد ال يكون كذلك

وبعض قبائل ربيعة الذين كـانوا   )٨٦( واإلشباع ظاهرة لهجية تعود إلى الرباب
  .(رأيتكي))٨٧(رأيتكا) والمؤنث ←يقولون في(رأيتك 

اللهجية على القراءات القرآنية والحـديث الشـريف    وقد انعكست هذه الظاهرة
  .)٨٨(وكالم العرب، والشواهد أكثر من أن تُحصى

وقد وجدت هذه الظاهرة في الشعر العربي بكثرة فقد يحتاجها الشاعر إلقامـة  
، وقد وصـفها  )٨٩(ن اإلشباع مقتصر على الشعرهـ) أ٤٥٨الوزن، ويرى ابن سيده(ت
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، إال )٩٠(بأنها ((لغة ضعيفة فاستَعملْها عند الضـرورة)) هـ)  ٤٧٦األعلم الشنتمري (ت
أنّها ليست كذلك إذ ال يمكننا أن نقصرها على الشعر، فقد وردت فـي النثـر بجميـع    

  )٩١(أنواعه وال سبيل هنا الستعراض األمثلة
والبيت الشعري الذي ساقه ابن جني لجأ فيه الشاعر إلى هذه الظاهرة إلقامـة الـوزن   

  من مثل(برِحاِل، بِسماِل، هطّاِل، السرباِل).)٩٢(ن القافية مسبوقة بقواف ُأخروالقافية؛ أل
فحرف الردف في القوافي هي األلف المدية الطويلة، وهذا النوع من القافية فيـه قمـة   

  إسماع عالية ألنها تنتهي بمقطعين طويلين
  / ل ـ /    / ط ـ /        قسطل /ق ـ س/     
  مقطع قصير   مقطع قصير             مقطع طويل مغلق          
  / عند اإلشباع ومطل الحركة ـ/ ل  ←/  ـ/   /ل ـس/  /ط  ـقسطال/ق   
  مقطع قصير          مقطع طويل  مقطع طويل       مقطع طويل مغلق         

  مفتوح                         مفتوح                       

  وإذا ما نظرنا إلى البيت الشعري نظرة عروضية صوتية، فإننا سنجده  
  والخيل خارجةٌ من القَسطَاِل    ولنعم مأوى المستضيف إذا دعا

  متَفاعلن       متْفاعلن       متَفاعلن          متْفاعلن     متَفاعلن   متْفاعْل         
  مقطوع                         إضمار              إضمار                                         

ففي حالة إشباع الفتحة من (قسطال) فإن قافية البيت الشعري ستكون على زنة 
(متْفاعل) وهي تفعيلة مضمرة مقطوعة، والقطع عند العروضيين:هو إسـقاط سـاكن   

، وعند حـذف المقطـع الطويـل مـن     )٩٣(عيلة وتسكين ما قبلهالوتد المجموع من التف
(قسطال) فإن الوزن سيختل ويتحول من (متْفَاعْل) إلى (متْفعْل) وال يوجـد لـدينا فـي    

ـ     ا               ـالعروض الخليلي ضرب على هذه الشاكلة، لذلك أشـبعوا الفتحـة فأصـبحت ألف
خفيفة (متْفَاعْل)، وهـي ثالثـة مقـاطع    (قسطال) فأصبحت ثالثة أسباب  ←(قسطل) 

صوتية، لذا فإن ابن جني نظر إلى قافية هذا البيت بنظـرة الشـاعر ولـيس بنظـرة     
  النحوي، فرجح اإلشباع فيه كي يتم الوزن وال يحدث خلال في القافية.
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  (صوت لين))٩٤(. مجيء الردف نصف حركة٤
  :)٩٥(قال الشاعر

  فما على بذنْب عندكم فَوتُ    قيتكمإن تُذْنبوا ثُم تأتيني ب
  (البسيط) 

    أحد أصوات اللين وهو الواو، ويـرى ابـن جنـي أن (ُتفَو )دف فيجاء الر
ـًا لما فيها من إمكانية المد، وإذا كان الواو والياء فـي   األصل في الردف أن يكون ألف

تكون حركة ما قبلهما مـن  ا عن األلف فينبغي أن تكونا مديتّين، أي أن ـالردف عوض
  .)٩٦(جنسهما
والردف في القافية عند العروضيين هو الحرف الذي قبل الروي، ويكون أحـد    

، واألصـل فـي الـردف أن    )٩٧(أحرف المد (األلف المدية والواو المدية، والياء المدية
    .)٩٨(ا في السمعـا لما فيها من المد، إذ تكون أكثر وضوحـيكون ألف
ا لما فيهما من المـد،  ـالعروضيون أن تكون الواو والياء المديتين رِدف وأجاز  

على الرغم من اختالفهما مع األلف، فالواو والياء هي أصوات مد ضيقة، وتكون أقـلُّ  
  .)٩٩(ا في السمع من األلفـوضوح

ين ـوقد أجاز بعض العروضيين أن يتعاقب الواو والياء المديتان إذا كانتا رِدف  
، )١٠٠(صيدة الواحدة، لما بينهما من القرب والتناسب ما ليس بينهما وبين الفتحـة في الق

أو خلل ما فـي إنسـجام    )١٠١(ا على موسيقى القافية فتشعر بنشازـإال أنَّه (( يؤثر سلب
  .   )١٠٢(موسيقى القافية واتساقها بسبب هذا التبادل))

الردف مقتصرا علـى حركـة   ويرى الدكتور حازم كمال الدين أن األفضل((أن يكون 
واحدة من الحركات الطوال الثالث من أول القصيدة إلى آخرهـا؛ وذلـك ألن هنـاك    

ا بين حركتي الضمة الطويلة والكسرة الطويلة، وهذا االختالف هو أن الكسرة ـاختالف
  .)١٠٣(حركة أمامية والضمة حركة خلفية))
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عاقب الواو والياء هو المد، وتشترك معهمـا  وكالمه فيه نظر؛ ألن الفائدة المتوخاة من ت
ا في السـمع  ـاأللف المدية في ذلك، بيد أنّهما يفترقان في أن األلف هي أكثر وضوح

منهما لما فيها من  طول المد الذي ال ينتهي إال بانتهاء النفس، واألمر اآلخر أن الـواو  
صوت لين ضـيق بخـالف   ، فكالهما (()١٠٤(والياء بينهما تناسب وتقارب في المخرج

  .)١٠٥(الفتحة فهي قسم مستقل له ظواهره الخاصة))
ـ  ا، إذ أجـازوا أن  ـأما صوت اللين فأكثر العروضيين يرون أنه يجوز أن يكون رِدف

١٠٦(تكون (الواو والياء) اللينتين المفتوح ما قبلهما رِدفين، لشبههما بأصوات المد(.  
ين بـ (الجزم المنبسط)، والواو والياء وقد سمى العروضيون الواو والياء اللينت  
  .(الجزم المرسل)ـب )١٠٧(المديتين

ا عن األلف في الـردف  ـل عن سيبويه أن الواو والياء اللينتين ال تكونانِ عوضـونُق
، وقد أشار ابن جني إلى ذلك عند حديثه عن القافية في        )١٠٨(وأن الشعراء استعملوا هذا

فأما أن تجيئا تابعتين لحركتين ليستا من جنسهما، فذلك يبعدهما عـن  ( فَوتُ) بقوله: (( 
  .)١٠٩(شبه األلف فيضعفان فيه عن قيامهما مقامهما))

وقد أثبت العلم الحديث أن الواو والفتحة التي تسبقها والياء والفتحة التي تسبقها   
ضعيفي االستقرار تُكَوِنان حركتين مزدوجتين (( وهذا االزدواج يجعل هذين الصوتين 

  .)١١٠(كثيري الحذف، سهلي اإلدغام))
ا بين (الواو واليـاء)  ـوقد أدرك علماء العربية قدماء ومعاصرين أن هناك فرق  

المديتين، و(الواو والياء) اللينتين، فالمديتان يكون اللسان معهما بعيدا عن الحنك األعلى 
ارض، والنَّفس يمـد معهمـا   ا من غير أن يعترضه عـفيسمح بمرور الهواء حرا طليق

بــ   )١١١(وال ينتهي الهواء إال بانتهاء نطق الصوت نفسه، لذلك فإن المحدثين سموهما
  (الحركتين الطويلتين).

ا من الحنك األعلـى وهـذا   ـأما الواو والياء اللينتان فيكون اللسان معهما قريب
ـًا أشبه ما يكون بحفيـف أ ـاالقتراب يحدث حفيف و احتكـاك األصـوات   ا أو احتكاك

، وقد أدرك ابن جني هذه الحقيقة إذ )١١٢(الصامتة، وهذا يقربهما من األصوات الصامتة
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، )١١٣(قال: (( إن الياء والواو لما تحركتا قويتا بالحركة فلحقتا بـالحروف الصـحاح))  
بـ (أشـباه الصـوامت)،    )١١٤(لذلك فإن المحدثين اختلفوا في تسميتها فبعضهم أسماها

  بـ (أشباه أصوات اللين). )١١٥(م اآلخر أسماهاوبعضه
ويبدو أن ابن جني نظر إلى الردف في ( فَوت) هذه النظرة الصوتية، وفضـل     

أصوات المد في الردف على أصوت اللّينِ ِلما للصوت الطويل من إمكانية المد؛ وقـد   
لموسـيقية  إنمازت بقوة وضوحها السمعي فهي قـادرة علـى أن (( تحمـل اآلثـار ا    

ودرجة الصوت، وهي أكثر األصوات موسيقية أو قبوال للغنـاء إلمكانيـة    stressللنبر
((السمع طْرِبتطويلها على وجه ي )١١٦(.  

وعلى الرغم من ذلك فإن ابن جني راعى الضرورة التي يضطرها الشاعر، إذ   
البتة جـاز  قال عن مجيء الردف صوت لين : ((ولكن إذا لم يكن من ذلك بد واعتزم 

، فكـالم  )١١٧(لما في الواو المفتوح ما قبلها والياء التي هي كذلك من بقية المد واللين))
ابن جنّي دقيق؛ إذ وصف هذا الصوت بقوله: (( من بقية المد واللّين)) علـى أن هـذا   

  الصوت قد ذهب مده ولينُه ولم يبق منه إال قليل، وهو أشبه ما يكون بالصامت .
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  هناك عالقة مطردة بين النظام المقطعي والقافية في البيت الشعري، وأكثر ما تتألف القافية

 من مجموعة من المقاطع القصيرة والطويلة .
   ا كان القصد من القافية هو اإلسـماعأغلب مكونات القافية وأجزائها من الصوائت، ولم إن

 يقوم بهذه الوظيفة لما تملكـه مـن   واإلنشاد والتأثير في السامع فإن نالصوائت هي خير م
.إمكانية المد 

  نجز الصوتي في توجيهه للقافية وتوظيفه، إليمانه بأهمية هذاحاول ابن جني اإلفادة من الم
 المستوى في خدمة القافية.

   ـا لواللّين في مكونات القافية وأجزائهـا، ِلم هـذه  يميل ابن جني إلى توظيف أصوات المد
 األصوات من فائدة متوخاة في اإلنشاد الشعري.

   ه المسائل الصـوتيةتعامل ابن جني مع القافية بذائقة  ترتبط باألداء والتأثير؛ إذ نجده يوج
 في القافية بحس فنّي بعيد عن النحو.

  ابن جني قد اطلع على آراء سابقيه والسيما الخليل ما أظهره البحث يؤكد أن بن أحمدٱإن 
 الفراهيدي، وسيبويه في مسألة تحقيق الهمزة وتسهيلها.

     ابن جني قصر تخفيف الهمزة الساكنة، في مثل همـزة ( لُـْؤم ) علـى كشف البحث أن
األخفش، إنَّما هو رأي جمهور العلماء بما فيهم األخفش منعقد على تخفيفها بإبدالها بحرف 

 ة حذفٌ وال بين بين.حركة ما قبلها؛ إذ لم يسمع في الهمزة الساكن
       ،ر في تخفيف الهمز إنّمـا هـو تحريـف فـي الـنّصمزي ألبي عما ع يرى البحث أن

والمقصود هو أبو عمرو بن العالء؛ ألنَّه هو المعني بالهمز وتخفيفه عند قـراءة القـرآن،   
 واهللا اعلم.وهذا الرأي مبني على وجه االعتقاد حتى يرد علينا نص يخالف اعتقادنا هذا 

  ابن جني وعى الكثير من المشكالت الصوتية المتعلقة بالهمز والمغايرة في وجد البحث أن
اإلرداف بين الصوائت الطويلة، وعالقة الصوت بخصائصه الفيزيائية بطبيعـة الظـاهرة   

 اللهجية.
    ـًا مـع الشـكل الموسـي قي بدا ابن جنّي ذواقة في التعامل مع التشكيالت الصوتية انسجام

 للشعر العربي ويظهر ذلك بوضوح عند التعامل مع الضرائر الشعرية.
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 .١/١٣٧) يتيمة الدهر:١(

 .١/٤١٢) العين: مادة( قفو): ٢(

 .٢٩) ينْظَر: القوافي:٣(

 .٤٨١) ينْظَر: مختار الصحاح مادة(قفا):٤(

 .٢١٥) فن التقطيع الشعري والقافية:٥(

 .٣٧) القوافي للتنوخي: ٦(

 .٢١٣والقافية:، وفن التقطيع الشعري ٨٦٧) ينْظَر: مفتاح العلوم:٧(

 .٣٥) القوافي للتنوخي:٨(

 .٣٥) المصدر نفسه:٩(

 .١٢٦، وينْظْر: الصوت القديم الجديد:٣٦) المصدر نفسه:١٠(

 .٢١٣، وفن التطيع الشعري والقافية:٣٣) ينْظَر: القوافي للتنوخي:١١(

، والعــروض والقافيــة دراســة ٢٥٠ـــ٢٤٩) ينْظَــر: فــن التقطيــع الشــعري والقافيــة:١٢(
 .١٦٢ـ١٥٧بيق:وتط

 .١٥٧) العروض والقافية دراسة وتطبيق:١٣(

 .٢٥٠) فن التقطيع الشعري والقافية: ١٤(

 .٢٥٠، وفن التقطيع الشعري والقافية:٩٦) ينْظَر: األدب الرفيع:١٥(

 .٢٥١) فن التقطيع الشعري والقافية:١٦(

 ٢٣٦، وأصوات اللغة:٢٩) ينْظَر: األصوات اللغوية:١٧(

 .٢٩ية:) األصوات اللغو١٨(

، وعلـم األصـوات د. كمـال    ١٠٠) ينْظَر: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحـث اللغـوي:  ١٩(
 .٢١٨بشر:

 .٢٣٦) ينْظَر:أصوات اللغة:٢٠(

 .٨، والمخطط التوضيحي المذكور آنفـا:٢٥٠ـ٢٤٩) ينْظَر: فن التقطيع الشعري والقافية:٢١(

 .١٧١١ح ديوان الحماسة المرزوقي:) َأخلَّ به ديوانُه فلم أجده، ينْظَر: شر٢٢(

 .٤٠٦ـ٤٠٥) ينْظَر: التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة:٢٣(

 .١/٣٣٦، واللهجات العربية في التراث:٧٥) ينْظَر: في اللهجات العربية: ٢٤(

 .١/٢٢) لسان العرب:٢٥(
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 .١١٢ـ١٠٦القرآنية:، واللهجات العربية في القراءات ٧٦) ينْظَر: في اللهجات العربية:٢٦(

 .٣/٥٤٨) ينْظَر: كتاب سيبويه:٢٧(

 .١/١٥٥) ينْظَر: المقتضب:٢٨(

 .١/٧١) سر صناعة اإلعراب:٢٩(

 .٥/٥٦٥) شرح المفصل:٣٠(

 .٧٧) ينْظَر: في اللهجات العربية:٣١(

 .٣٤٦) دراسة الصوت اللغوي:٣٢(

 .١٧) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث:٣٣(

 .٨٧، واألصوات اللغوية:٨٣ر: مبادئ علم األصوات:) ينْظ٣٤َ(

General phone، و ١٨٣) ينْظَر: أصوات اللغة: ٣٥( cs: 125   

 .٤٠٦) التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة: ٣٦(

 .١/١٥٧) المقتضب:٣٧(

 .٤٥٦) ينْظَر: أثر القوانين الصوتية:٣٨(

 .٣/٤٦اجب:، وشرح شافية ابن الح١/١٥٧) ينْظَر: المقتضب:٣٩(

 .١٠/٥٠٤٠) شرح التسهيل ابن ناظر الجيش:٤٠(

 .١/١٥٧) ينْظَر: المقتضب:٤١(

 .٤٧ـ٣/٤٦) شرح شافية ابن الحاجب:٤٢(

 .٣/٤٦) ينْظَر: المصدر نفسه:٤٣(

 .١/٣٨٥) اإلقناع:٤٤(

 ) الهمزة مخففة وليست الواو؛ ألن الواو ال تُخفف.٤٥(

 .٤٠٦) التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة: ٤٦(

 .٣٩٢ـ١/٣٩١، والنَّشر في القراءات العشر:١/٤٠٨) ينْظَر: اإلقناع:٤٧(

 .١/٥٦) ينْظَر: إعراب القراءات السبع وعللها (ابن خالويه):٤٨(

 .٣/٣٠، وشرح شافية ابن الحاجب:١١٥، ١/١٠٢) ينْظّر: الكشف عن وجوه القراءات:٤٩(

، والمسـتنير فـي القـراءات    ٥٨ـ ١/٥٦خالويه): ) ينْظَر: إعراب القراءات السبع وعللها (ابن٥٠(
 .٢٠٦العشر:

 .٤٠٦) التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة: ٥١(

 .٤٠٦) المصدر نفسه:٥٢(

 .٣/٣٢، وشرح شافية ابن الحاجب:١/٨٥) ينْظَر: الكشف عن وجوه القراءات:٥٣(
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 .٤٠٦) التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة:٥٤(

 .٢٩أصول القراءة:) اإلضاءة في بيان ٥٥(

 .٤٠٦)ٍ التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة:٥٦(

 .١٠٣، واألدب الرفيع:١٥٥) ينْظَر: القوافي(التنوخي):٥٧(

 .٢٩) األصوات اللغوية:٥٨(

 .١٠١) ينْظَر: شرح ديوان الحماسة المرزوقي:٥٩(

 .٥١) ينْظَر: التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة: ٦٠(

 .١٤٥، واللهجات العربية في القراءات القرآنية:٦٦ي اللهجات العربية:) ينْظَر: ف٦١(

 .٦٦، وفي اللهجات العربية:٢/٣٧٩، و١/١٢٢) ينْظَر: الكشف عن وجوه القراءات:٦٢(

 .٥٢) ينْظَر: التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة:٦٣(

 ٤/٣٤٣) ينْظَر: كتاب سيبويه:٦٤(

 .١/٥٦) سر صناعة اإلعراب:٦٥(

 .١/١٢٢) الكشف عن وجوه القراءات:٦٦(

 .                               ٥٣ـ١/٥٢، وسر صناعة اإلعراب:١٦٩ـ٤/١٦٨) ينْظَر: كتاب سيبويه:٦٧(

 .٤٣) األصوات اللغوية د.إبراهيم أنيس:٦٨(

 .                                ١/٥٤) سر صناعة اإلعراب:٦٩(

                         .    ١/٥٤)  المصدر نفسه:٧٠(

)  في األصل(الحذف) والصواب ما أثبتتُّه من حيث إن (الحذو) من أجـزاء القافيـة وال معنـى    ٧١(
 للفظة الحذف ههنا.                              

 .                                 ٥١) ينْظَر: التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة:٧٢(

 .                               ٢١٨ر: علم األصوات د. كمال بشر:) ينْظ٧٣َ(

 .                               ٥٢) التنبيه على شرح مشكل أبيات سيبويه: ٧٤(

 .                               ١٠٨) ينْظَر: ديوانه:٧٥(

               .                  ١٤٨) التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة:٧٦(

 .                         ٣٧) القوافي: ٧٧(

 .                                 ١٠١) القوافي التنوخي:٧٨(

 .                                ٤/٢٠٢) كتاب سيبويه:٧٩(

 .                                 ٤/٢٠٢) المصدر نفسه:٨٠(

 .                                 ٢/١٢١) الخصائص:٨١(
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 .                               ٣/٣١٥) المصدر نفسه:٨٢(

 .                                ٥٥) التمهيد في علم التجويد:٨٣(

 .                                 ٢٢) اإلضاءة في بيان أصول القراءة:٨٤(

 .                               ٢/٢٩٩) ينْظَر: النشر في القراءات العشر:٨٥(

) وهو حلف يضم قبائل(عدي وتَيم وعـوف وثـور وأشـيب)،ينْظَر: اللهجـات العربيـة فـي       ٨٦(
                                ٢/٧٠٧التراث:

   .                          ٢/٧٠٨) ينْظَر: المصدر نفسه:٨٧(

 .                                ٧٠٨ـ٢/٧٠٦) ينْظَر: المصدر نفسه:٨٨(

 .                             ١/١٠٩) ينْظَر: المخصص:٨٩(

 .                                ٨/٣٦١) خزانة األدب:٩٠(

            .                   ٧٠٩ـ ٢/٧٠٦) ينْظَر: اللهجات العربية في التراث:٩١(

 .                               ١٠٨ـ ١٠٧) ينْظَر: ديوان أوس بن حجر:٩٢(

 .                               ٧١) ينْظَر: فن التقطيع الشعري والقافية:٩٣(

) اختلف القدماء والمعاصرون في داللة المصطلح الذي يطلق علـى الـواو واليـاء السـاكنتين     ٩٤(
لهما، أغلب النحويين والقراء يسمونهما بصوتي اللين، أمـا المعاصـرون فهنـاك    والمفتوح ماقب

اختالف فيما بينهم في المصطلح فقد تعددت المصطلحات عندهم على النحـو اآلتـي: ( أشـباه    
أصوات اللين، أنصاف الحركات، نصف حركة، نصف العلة، شبه حركة، شبه صامت)، وقـد  

ذين الصوتين الستخدامه عند القدماء والمعاصرين ينْظَـر:  اخترت مصطلح اللين للداللة على ه
، وعلـم األصـوات   ٤٣، واألصوات اللغوية د.إبراهيم أنـيس: ١٦٤المصطلح الصوتي، للصيغ:

 .٨١مالمبرج:

 .١٦٨) ينْظَر: شرح ديوان الحماسة المرزوقي:٩٥(

 .٧١) ينْظَر:التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة:٩٦(

 .١٥ـ١٤لقوافي لألخفش:) ينْظَر: ا٩٧(

 .١٠٠) ينْظَر: المدخل إلى علم اللغة :٩٨(

 .١٦٥، وعلم األصوات د. كمال بشر:١٥٥) ينْظَر: القوافي التنوخي:٩٩(

 .١/٥٤) ينْظَر: سر صناعة اإلعراب:١٠٠(

) األصح أن تكون (بجفاء)؛ ألن النَّشز في اللغة هو ما ارتفع عن األرض، ومنه النَّشـاز مـا   ١٠١(
 .١٥/٤١٧أشرف على نشز من األرض، وهو ما ارتفع وظهر، ينْظّر: لسان العرب(نشز):

 .٢٩٤) العروض والقافية بين التراث والتجديد:١٠٢(
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 .٩٧ـ ٩٦) القافية دراسة صوتية جديدة:١٠٣(

 .١/٥٤) ينْظَر: سر صناعة اإلعراب:١٠٤(

 .٤٣) األصوات اللغوية د.إبراهيم أنيس:١٠٥(

)١٠٦ :نْظَر٢٥ـ٢٤، ومختصر القوافي ابن جني:١٥ـ١٤القوافي األخفش:) ي. 

 .٨٤) ينْظَر: القوافي التنوخي:١٠٧(

 .٨٨، والقوافي التنوخي:٤٤١ـ٤/٤٤٠) ينْظَر: كتاب سيبويه:١٠٨(

 .٧٢) التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة:١٠٩(

 .١٦٢األصيبعي:، والدراسات الصوتية عند علماء العربية ٥٤) التصريف العربي البكوش:١١٠(

 .١٦٠) ينْظَر: علم األصوات د.كمال بشر:١١١(

 .١٦٥) ينْظَر: المصدر نفسه:١١٢(

 ١/٢٠) سر صناعة اإلعراب:١١٣(

 .٨١) ينْظَر: علم األصوات مالمبرج:١١٤(

 .٤٣) ينْظَر: األصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: ١١٥(

 .١٥٠) علم األصوات د. كمال بشر:١١٦(

  .٧٢مشكل أبيات الحماسة:  ) التنبيه على شرح١١٧(
  

 
، عالم الكتب الحديث، عمان ١أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، د. فوزي الشايب،ط .١

 م.٢٠٠٤هـ،١٤٢٥ـ األردن،
، مطبعة المعـارف، بغـداد ـ    ٢األدب الرفيع في ميزان الشعر وقوافيه، معروف الرصافي، ط .٢

 .١٩٦٩العراق
 م.١٩٦٣، مطبعة دار التأليف،القاهرة، مصر، ١أصوات اللغة، د.عبد الرحمن أيوب، ط .٣
 ، مكتبة األنجلو المصري، القاهرة،    مصر .٤األصوات اللغوية، د. إبراهيم أنيس، ط  .٤
، المكتبة األزهرية للتراث، القـاهرة  ١اإلضاءة في بيان أصول القراءة، علي محمد الضباع، ط  .٥

 م.١٩٩٩ه ـ ١٤٢٠ـ مصر 
، ١هـ)، تحقيق: د.عبدالرحمن العثيمين، ط٣٧٠السبع وعللها، ابن خالويه (ت تإعراب القراء آ .٦

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣مطبعة المدني، القاهرة ـ مصر
اإلقناع في القراءآت السبع، أحمد بن علي بن أحمد بـن خلـف االنصـاري (ابـن البـاذش)       .٧

 هـ .١٤٠٣كر، دمشق ـ سوريا ،دار الف١هـ)، تحقيق: د.عبد المجيد قطامش،ط٥٤٠(ت
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، الطبعة العربيـة،  ٢التصريف العربي من خالل علم األصوات الحديث، د.الطيب البكوش، ط  .٨
 م.١٩٨٧تونس 

هــ)، تحقيـق:د.علي حسـين    ٨٣٣التمهيد في علم التجويد، محمد بن محمد بن الجزري( ت  .٩
 م.١٩٨٥ه ـ ١٤٠٥، مطبعة المعارف، الرياض ـ السعودية١البواب،ط

هـ)، تحقيق: د. سيدة ٣٩٢التنبيه عل شرح مشكل أبيات الحماسة، أبو الفتح عثمان بن جني(ت  .١٠
حامد عبدالعال، ود. تغريد حسن أحمد، مطبعـة دار الكُتـب والوثـائق القوميـة، القـاهرة ـ       

 م.٢٠١٠هـ ـ ١٤٣١مصر
يق: هــ)،تحق ١٠٩٣خزانة األدب ولُب لباب لسان العرب، عبدالقادر بن عمـر البغـدادي(ت    .١١

 م.٢٠٠٠ه ـ ١٤٢٠،مكتبة الخانجي، القاهرة ـ مصر ٤عبدالسالم محمد هارون،ط
الخصائص،  ابن جني، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، لبنـان،       .١٢

 م.١٩٥٢-هـ١٣٧١
، منشورات كليـة  ١الدراسات الصوتية عند علماء العربية، د. عبد الحميد إبراهيم األصيبعي، ط .١٣

 م.١٩٩٢-هـ١٤٠١اإلسالمية، طرابلس، ليبيا، الدعوة 
ـ ١٤٢٧، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ٤دراسة الصوت اللغوي، د. أحمد مختار عمر، ط  .١٤ -هـ

٢٠٠٦. 
،دار صـادر، بيـروت ـ لبنـان،     ٣ديوان أوس بن حجر، تحقيق: د. محمد يوسـف نجـم،ط    .١٥

 م.١٩٧٩هـ ،١٣٩٩
،دار الكتب العلميـة، بيـروت ـ لبنـان     ١ديوان حاتم الطائي، شرحه وقدم له: أحمد رشاد،ط  .١٦

 م.١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦
، دار القلـم، دمشـق،   ٢سر صناعة اإلعراب، ابن جني، دراسة وتحقيق: د. حسن هنداوي، ط  .١٧

 م.١٩٩٣-هـ١٤١٣سوريا، 
الصوت القديم الجديد ـ دراسات في الجذور العربية لموسيقى الشعر الحديث، د. عبد اهللا محمد    .١٨

 م.  ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠)٦٦الرياض: الغذامي (سلسة كتاب
شرح التسهيل المسمى (تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد)، محمد بـن يوسـف بـن أحمـد       .١٩

، دار السالم، القاهرة ـ   ١هـ)، تحقيق مجموعة من األساتذة،ط٧٧٨المعروف بناظر الجيش(ت
 م.٢٠٠٧ـ ١٤٢٨مصر

ه)، نشر: أحمد أمين وعبـد  ٤٢١شرح ديوان الحماسة، أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي(ت  .٢٠
 .١٩٩١هـ  ١٤١١، دار الجيل، بيروت ـ لبنان١السالم هارون،ط
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هــ)، كتـب حواشـيه:غريد    ٥٠٢شرح ديوان الحماسة ألبي تمام، الخطيـب التبريـزي(ت    .٢١
 م.٢٠٠٠هـ،  ١٤٢١، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان١الشيخ،ط

هـ)، تحقيق: محمد نـور الحسـن   ٦٨٦شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين االستراباذي(ت .٢٢
هــ  ١٤٠٢ومحمد الزفراف، ومحمد محيي الدين عبدالحميد،دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان 

 م.١٩٨٢ـ 
، دار ١هـ)، تحقيق: د. أميل بـديع يعقـوب، ط  ٦٤٣شرح المفصل للزمخشري، ابن يعيش (  .٢٣

 م.٢٠٠١-هـ١٤٢٢الكتب العلمية، 
، مؤسسـة المختـار،   ١د، د. مأمون عبد الحليم رجيه،طالعروض والقافية بين التراث والتجدي  .٢٤

  م.٢٠٠٧هـ ـ  ١٤٢٨القاهرة ـ مصر 
العروض والقافية دراسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحر، د.عبد الرضـا علـى، دار    .٢٥

  .  ١٩٨٩الكتب للطباعة والنشر، الموصل ـ العراق
شـاهين، مطبعـة التقـدم،    علم األصوات، برتيل مالمبرج، تعريب ودراسة: د. عبدالصـبور    .٢٦

 م.١٩٨٥القاهرة، مصر، 
 م.٢٠٠٠علم األصوات، د. كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة ـ مصر  .٢٧
هـ)، تحقيق: د.مهـدي المخزومـي، ود. إبـراهيم    ١٧٥العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت  .٢٨

 م.١٩٨٠هـ ،١٤٠السامرائي، درا الرشيد، بغداد
، مؤسسة المطبوعات العربية، بيروت ـ  ٣لقافية، د. صفاء خلوصي، طفن التقطيع الشعري وا  .٢٩

 .  ١٩٩٦لبنان 
 م.١٩٩٢، مكتبة األنجلو،القاهرة صر٨في اللهجات العربية، د.إبراهيم أنيس، ط  .٣٠
القافية دراسة صوتية جديـدة، د.حـازم علـي كمـال الـدين، مكتبـة اآلداب، القـاهرة ـ           .٣١

 م.١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨مصر
ة في ضوء علم اللغة الحديث، د. عبد الصبور شاهين، مكتبة الخانجي، القاهرة القراءآت القرآني  .٣٢

 ـ مصر. 
القوافي، أبو يعلى عبد الباقي ابن المحسن التنوخي(ت في القـرن الخـامس الهجري)،تحقيـق:      .٣٣

 م.١٩٧٥د.عوني عبد الرؤوف، مكتبة الخانجي، القاهرةـ مصر
ه، تحقيق: د. عبـد السـالم هـارون، مكتبـة     كتاب سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر سيبوي  .٣٤

 م.١٩٨٢-هـ١٤٠٨الخانجي، القاهرة، مصر، 
، ٣الكشف عن وجوه القراءات، مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق: د. محيي الدين رمضان، ط  .٣٥

 م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 



 

 

٢٤٩  

 

  

  

هـ)، تحقيق: د.عزة حسـن، وزارة  ٢١٥كتاب القوافي، أبو الحسن سعيد بن مسعدة األخفش(ت  .٣٦
 .١٩٣٠الثقافة في سوريا 

 ، دار صادر، بيروت، لبنان.١هـ)، ط٧١١لسان العرب، ابن منظور ( .٣٧
اللهجات العربية في التراث، د. أحمد علم الدين الجندي، الدار العربية للكتاب، القاهرة ـ مصر    .٣٨

 .م١٩٨٣
،دار المسـيرة، عمـان ـ    ٢اللهجات العربية في القراءات القرآنيـة، د. عبـده الراجحـي،ط     .٣٩

 م.٢٠٠٩ه ـ ١٤٣٠األردن
، مطبعـة  ١مبادئ علم األصوات العام، ديفيد ابركرومبي، ترجمة وتعليق: د. محمد فتـيح، ط   .٤٠

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٩المدينة، القاهرة، مصر، 
ـ     .٤١ هــ)، مكتبـة لبنـان، بيـروت ـ      ٦٦٦رازي(تمختار الصحاح، أبو بكر عبـد القـادر ال

 م.١٩٨٩لبنان
، دار التـراث، القـاهرة ـ    ١مختصر القوافي، ابن جني، تحقيق: د. حسن شاذلي فرهـود، ط   .٤٢

 م.١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥مصر 
هـ)، تحقيق: خليل إبراهيم جفـال،  ٤٥٨المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة(ت  .٤٣

 م.١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧وت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، بير١ط
، مكتبـة الخـانجي،   ٣المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، د. رمضان عبدالتواب، ط  .٤٤

 م.١٩٩٧-هـ١٤١٧القاهرة، مصر، 
هـ)، تحقيق: أكرم عثمان يوسـف، دار الرسـالة،   ٦٢٦مفتاح العلوم، أبو يعقوب السكاكي(ت  .٤٥

 م.١٩٨١بغداد
هــ)، تحقيـق: د. محمـد عبـدالخالق     ٢٨٥يزيد المبرد (ت المقتضب، أبو العباس محمد بن  .٤٦

 عضيمة، عالم الكتب، القاهرة، مصر. (د.ت).
هـ)، إشراف وتصحيح: علي ٨٣٣النشر في القراءات العشر، محمد بن محمد ابن الجزري (ت  .٤٧

 محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د ت).
هـ)، تحقيق: د. مفيد محمد ٤٢٩أبو منصور الثعالبي (تيتيمة الدهر في محاسن أهل العصر،   .٤٨

  م.١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان١قميحة،ط
  
  
  



 

 

٢٥٠  

 

  

  

 
- Heffner, R.M.S. General Phone cs, Wisconsin, Madison, 1949. 

 
 ستنير في القراءات العشر، ابن سوار البغدادي(ت(أطروحة دكتـوراه)، دراسـة   هـ)، ٤٩٦الم

 م.١٩٩٦هـ ، ١٤٢٠وتحقيق: عمار أحمد الددو، كلية اآلداب جامعة بغداد، 
 


