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 س عند سيبويهاجلهـر واهلم

 يف ضوء الدرس احلديث
 

 )∗(أمحد حممد قدور . د
ًقدم سيبويه يف درسه الصويت, يف باب اإلدغام تعريف  للجهر واهلمس, اّ

ها االختالف لدى ُمِسَفأحدث مشكلة يكتنفها الغموض لدى القدامى, وي
لقدامى يف هذا  إال لغاية تارخيية الوقوف عند آراء ااًوليس مفيد. املحدثني

الصدد, إذ اقتنع معظمهم برتديد عبارات سيبويه نفسها, أو بمحاوالت رشحها 
ولذلك بقيت عبارات سيبويه عىل حاهلا من الغموض, إضافة إىل  −من بعيد 

عىل أن بعض القدامى ذهب إىل . )١(ّتداخل مفهومي اجلهر والشدة عند بعضهم
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أما . فهْعَ حني أن اهلمس يعادل ض لقوة التصويت, عىلاًرأي جيعل اجلهر مساوي
سائر مفردات سيبويه يف هذا املوضع فبقي عىل حاله من غري رشح مقنع كام 

 .ّتقدمت اإلشارة
 أن َسَفحرف أشبع االعتامد يف موضعه, ومنع النَّ«: واملجهور عند سيبويه

فهذه حال املجهورة يف . وجيري الصوت) عليه(جيري معه حتى ينقيض االعتامد 
لق والفم, إال أن النون وامليم قد يعتمد هلام يف الفم واخلياشيم فتصري فيهام احل
قد والدليل عىل ذلك أنك لو أمسكت بأنفك ثم تكلمت هبام لرأيت ذلك . غنة

فحرف أضعف االعتامد يف موضعه حتى جرى «وأما املهموس عنده . »َّأخل هبام
ولو . ف مع جري النفسّالنفس معه, وأنت تعرف ذلك إذا اعتربت فرددت احلر

 .)٢(»أردت ذلك يف املجهورة مل تقدر عليه
وقد ناقش املسترشقون املهتمون بالدراسات اللغوية مفهوم اجلهر واهلمس 

 عىل املفهوم السائد عندهم, وهو أن اجلهر صفة للصوت اًعند سيبويه اعتامد
فة الذي ترافقه ذبذبة يف الوترين الصوتيني, وأن اهلمس عكسه, أي هو ص

ّورأى هؤالء أن األصوات التي عدها . للصوت الذي اليتذبذب معه الوتران
 عىل ذبذبة اًسيبويه جمهورة صحيحة بحسب املفهوم الغريب للجهر القائم أساس

 طرأ عىل نطقها, هي اهلمزة والقاف اًالوترين ماعدا ثالثة أصوات يبدو أن تطور
, فإنه يمكن ًفوا الوترين أصال مل يعر− ومنهم سيبويه−ومع أن القدامى. والطاء
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 اً جداً دقيقا التفطن إىل املقابلة بني املجهورة واملهموسة تفطنً−كام يقول كانتينو−
 كالم اًوعىل هذا املبدأ سار إبراهيم أنيس مفرس. )٣(بدون معرفة سببها احلقيقي

 من .سيبويه يف تعريفه اجلهر يف باب اإلدغام بأنه أثر الهتزاز الوترين الصوتيني
الذي مل يكن يعرفه « , و »ويظالن يتذبذبان حتى ينقيض االعتامد« : ذلك قوله

سيبويه هو أن اإلخفاء معناه إسكات الذبذبات التي حتدث مع كل جمهور يف 
ومتى سكتت أو انقطعت تلك الذبذبات انقلب . ةَرَجنَْالوترين الصوتيني باحل

ويه سوى معنى يف كالم سيبوليس لالعتامد «و. »املجهور إىل نظريه املهموس
أشبع االعتامد يف « : ّألمر ما عرب سيبويه بقوله«و . »عملية إصدار الصوت

موضعه, ومل يقل يف خمرجه, ألنه كان يشعر هبذا اإلشباع يف كل جمرى الصوت 
َّفكلمة املوضع هنا هي ماعربنا . منذ صدوره من الرئتني إىل انطالقه إىل اخلارج

 .)٤(»ّاملجرى, وفرقنا بينه وبني املخرجعنه يف هذا الكتاب ب
 :ّوينبغي الرد عىل ماأتى به إبراهيم أنيس عىل هذا النحو

 لذبذبة الوترين, وهذا غري صحيح, بل ليس اً مساوي»االعتامد«جعل : ًأوال
 .عليه دليل من كالم سيبويه

                                                           

, وقارن بام ورد يف احلاشية ٣٥ −٣٤, صكانتينو, دروس يف علم أصوات العربية: انظر) ٣(
 .من هذا البحث) ١٦(رقم 

 . عىل التوايل١٢٥, ١٣٢, ١٢٦أنيس, األصوات اللغوية, ص: انظر) ٤(



 )٣(اجلزء ) ٨٦( املجلد –العربية بدمشق جملة جممع اللغة 
  

  

٦٩٦

, وهو رأي اًذكر أن إسكات الذبذبات جيعل الصوت املجهور مهموس: اًثاني
 .اً نسخته الدراسات املعارصة, كام سنذكر الحققديم

 مرة أخرى بأنه عملية إصدار األصوات من الرئتني إىل »االعتامد«ّفرس : اًثالث
وليس عىل ذلك دليل من كالم سيبويه الذي جعل . انطالقه إىل اهلواء اخلارجي

 .االعتامد يف احللق والفم واخلياشيم دون غريها من أعضاء النطق ومواضعه
وهذا تفسري .  الوارد لدى سيبويه باملجرى»املوضع«ّوفرس مصطلح : اًابعر

كام −فاجلهر يظهر . ّبعيد, ألن سيبويه فرق بني املوضع واملخرج عن قصد ووعي
ألن املخرج . اليف خمرجه أو جمراه) منطقته( يف موضع احلرف −يبدو من كالمه

وال عربة بام . ضييقهأصغر من املوضع, وهو مشغول بإغالق جمرى اهلواء أو ت
ّقيل من أن سيبويه عرب باملوضع عن املخرج يف كثري من األمثلة, ألن السياق هو 

ّبعت كل األمثلة التي ذكر فيها وقد تت. ّالذي حيدد املقصود  يف باب »املوضع«ّ
أما . السياق وحدهاإلدغام فوجدت أنه يصعب بيان املقصود دون االحتكام إىل 

 وفق أنيس, أي طريق التنفس من الرئتني إىل اخلارج »رىاملج«ظهور اجلهر يف 
 .فال معنى له
 الواردة يف تعريف املجهور عند سيبويه, »منع النفس«ّفرس عبارة : اًخامس

بأهنا تدل عىل اقرتاب الوترين الصوتيني أحدمها من اآلخر حتى ليكادان يسدان 
لنفس اليكون عىل وهذا تفسري بعيد, ألن منع ا. )٥(طريق التنفس, كام يقول
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 ولكن عىل مستوى موضع احلرف − كام يبدو لنا−مستوى الوترين يف احلنجرة 
إشباع (ّبسبب استثامر قوة التصويت التي تعادل ) مكانه من جهاز النطق(

 .للهواء وتعويق خروجه) االعتامد باحلرص
دلت جتارب املحدثني عىل أن سيبويه قد عنى «وخيلص أنيس إىل أنه 

ذلك الصوت الذي يتذبذب معه الوتران الصوتيان يف احلنجرة, أي باملجهور 
(Voiced)هموس هو الذي يصمتان معه, أي , وأن امل(Voiceless) )٦(. 

ًأما متام حسان فنفى أن يكون تعريف سيبويه للجهر واهلمس موافق  ملفهوم اّ
مل يكن  − كام يقول−املحدثني القائم عىل وظيفة الوترين الصوتيني, ألن سيبويه 

يعرف هذه الوظيفة, بل مل يكن يعرف تركيب احلنجرة بدليل تسميته إياها أقىص 
ّولذلك راح الدكتور حسان يفرس تعريف سيبويه بمعزل عن تلك . )٧(احللق ّ

وموضعه هو ) الضغط, كام يرى(وخالصة رأيه هي أن منشأ االعتامد . الوظيفة
أي −وهو . هام من هواءاحلجاب احلاجز الضاغط عىل الرئتني إلفراغ مافي

فاجلهر إذن نتيجة إلشباع االعتامد .  واقع عىل خمرج احلرف حيث ينطق−االعتامد
كام −وسيبويه ). إزالة التقوية(, كام أن اهلمس نتيجة إلضعافه )تقوية الضغط(

مل يكن يعرف مصدره, وال ) االعتامد( مع إحساسه هبذا الضغط −ّيرى حسان
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بط بني هذا وبني احلجاب احلاجز تفسرينا نحن م يكون الرَطريقته, ومن ث
ّويبدو أن منطلق الدكتور حسان صحيح, .  )٨(للظاهرة, وليس تفسري سيبويه

وأن فهمه ملعظم عبارات سيبويه سديد, غري أن تفسريه اجلهر بأنه أثر لضغط 
 .ّاحلجاب احلاجز بعيد كام نقدر

 يرد يف  ألنه وإن مل»صوت الصدر«وينبغي أن نتوقف عند مصطلح 
تضاعيف تعريف سيبويه للجهر يف باب اإلدغام استأثر باهتامم بعض الدارسني 

فقد نقل إبراهيم أنيس .  ملا غمض من كالم سيبويهاًالذين رأوا أن فيه إيضاح
 من رشح السريايف لكتاب سيبويه, يذكر فيه رصاحة أن اوهنري فليش نص

وت الصدر الذي يرافق ّسيبويه فرق بني املجهور واملهموس عن طريق ص
ألن املهموسة خترج أصواهتا من . املجهورة, وال يرافق املهموسة من احلروف

خمارجها يف الفم, وصوت الفم وحده هو الذي يربزها, وهي ضعيفة وقابلة 
أما املجهورة فال تكتمل إال إذا . لإلخفاء دون أن يضيع من خصائصها يشء

النص املشار إليه بام يفيد فليش عىل وقد علق أنيس و. )٩(رافقها صوت الصدر
صوتيني  هو صدى الذبذبات التي حتدث يف الوترين ال»صوت الصدر«أن 

صوت «لفرق بني املهموسة واملجهورة هو أن ا«: وموجز القول. باحلنجرة
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 موجود رضورة يف الثانية بسبب ارتفاع − املهموسة− غائب يف األوىل»الصدر
, وبام كان يملك من شديدن يشري بوضوح وهكذا استطاع سيبويه أ. الصوت

وسائل التحليل, إىل ماكان جيهله من دور احلنجرة, وهو مانطلق عليه 
ويشار يف هذا الصدد إىل أن األسرتاباذي وابن يعيش ذكرا يف أثناء . )١٠(»اجلهر

ًرشحهام للجهر مايدل عىل اطالعهام عىل مفهوم صوت الصدر, وجعله معيار  اّ
 .)١١(ر واملهموسللفصل بني املجهو

صوت « يف موضع متقدم عىل باب اإلدغام وذكر سيبويه يف الكتاب, ولكن
واملرشبة عنده قسامن, قسم .  يف تضاعيف حديثه عن احلروف املرشبة»الصدر

ًب صويتِْرشُأ التستطيع أن تقف «, هو صويت حيدث مع حروف القلقلة, ألنك اُ
ً أشد صوتوبعض العرب. ّإال مع الصويت, لشدة ضغط احلرف لذين , كأهنم ااّ

, وهو الذي يرافق حروف »صوت الصدر«وقسم أرشب . »يرومون احلركة
لكنها حني خترج بصوت الصدر ينسل . النفخ, وهي مل تضغط ضغط األوىل

أما احلروف . , فتسمع نحو النفخةاًآخره وقد فرت من بني الثنايا, ألنه جيد منفذ
ندها مع نفخ, ألهنن خيرجن مع التنفس  تقف ع− كام يقول −ُّاملهموسة فكلها 
أما الالم والنون وامليم والعني والغني واهلمزة فليست من . الصوت الصدر
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 مما ذكر, ألهنا مل تضغط ضغط اًذينك القسمني, إذ التسمع بعدها يف الوقف شيئ
) حروف النفخ(, كام وجد يف احلروف األربعة اً, وال جتد منفذ)وأخواهتا(القاف 

ويرى غانم . )١٢(ّوالصحيح هنا هو أن هذه احلروف ليست مرشبة. مع الراء
قدوري احلمد أنه يرتجح من سياق النص أن املقصود باحلروف املرشبة هي 

غري . ملهموسةحروف اجلهر, ألهنا أرشبت صوت الصدر, يف مقابل احلروف ا
 .)١٣( يف سياق تعريفه املجهور يف باب اإلدغام»املرشبة«أن سيبويه مل يذكر 

وسيبويه مل يذكر إرشاب صوت الصدر إال حلروف النفخ األربعة, وهي الزاي 
أما أصوات القلقلة فلم يرد . والذال والضاد والظاء, ثم أحلق هبا الراء بعد ذلك

, وال يصح إال عىل اًولذلك يبقى استنتاج احلمد ناقص. ًفيها صوت الصدر أصال
 ماورد من كننا إذا عددنال. حروف النفخ دون غريها مما ورد لدى سيبويه

, وما ورد من حروف النفخ »قطب جد«, وهي حروف »القلقلة«حروف ضمن 
أما املهموسة .  تقع ضمن املجهوراتاً مع الراء, فهي مجيعاًاألربعة املذكورة آنف

التي أشار إليها سيبويه يف هذا املوضع فاملراد منها التفريق بني النفخ مع تلك 
ت الصدر من جهة, والنفخ مع هذه احلروف املهموسة احلروف التي خترج بصو

ًإذ إن النفخ مع املهموسة عام, ألهنا خترج مع التنفس أصال. من جهة أخرى ّ. 
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 عىل أنه صدى الذبذبات التي »صوت الصدر«ومهام يكن من أمر فإن فهم 
حتدث يف الوترين يشء خمتلف عن فهم تعريف املجهور واملهموس لدى سيبويه 

دغام, إذ اليمكن جتنب ذلك التعريف الشائك باللجوء إىل بعض يف باب اإل
 فيها عىل النحو الوارد يف باب اًالنصوص التي مل يكن حتديد اجلهر مقصود

عىل أنه اليمنع أن يفهم من صوت الصدر أثر ما, أو صدى حلركة . )١٤(اإلدغام
ف وال ّالوترين نحس به لقوته, وكأنه نربة خترج باجتهاد ترافق بعض احلرو

 .ترافق بعضها اآلخر
ّوبناء عىل ماتقدم كله نرى رضورة الفصل بني تعريف سيبويه الوارد يف  ّ ً
باب اإلدغام من جهة, وكالمه وما نقل عنه يف مواضع أخرى تتحدث عن 

ّولذلك نرى أن ماذهب إليه متام حسان صحيح, . صوت الصدر من جهة أخرى
. فسه, ال توجيهه من خارجهّإذ صوب اهتاممه نحو فهم تعريف سيبويه ن

ّواخلالصة هي أن االستعانة بصوت الصدر لفهم تعريف سيبويه الحتل املشكلة  ّ
ًاملتولدة من غموضه أصال ّ. 

ورأى كانتينو أن حتديد اجلهر واهلمس حتديد غامض يمكن التناقش يف 
 »نزيز« فهم املجهور واملهموس عىل أساس وقد قبل بعض الغربيني. معناه

ّالصوتيني, عىل حني شك بعضهم اآلخر يف صحة هذا الفهم, ألن الوترين 
                                                           

, وعبدالصبور شاهني, أثر القراءات يف ١٢٣أنيس, األصوات اللغوية, ص: انظر) ١٤(
, وغانم احلمد, ٢٠٢, مطبعة املدين, ص١٩٨٧أوىل . األصوات والنحو العريب, ط

 .١٣١الدراسات الصوتية عند علامء التجويد, ص
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. سيبويه وعلامء األصوات العرب جهلوا الدور املضبوط الذي يقوم به الوتران
 »الضعف«, واهلمس بمعنى »القوة«ّ راح آخرون يفرسون اجلهر بمعنى ولذلك

ة , أو يفرسون اجلهر بالضغط, فاملجهور(Bravmann) كربافامن »اخلفة«أو 
 non), واملهموسة حروف غري مضغوطة (présseés)حروف مضغوطة 

présseés)ويمكن قبول الرأي . )١٥(ّ وهو ماذهب إليه كانتينو, ورد عليه فليش
الذي يذهب إىل أن املقصود من اجلهر الوارد يف باب اإلدغام هو الوضوح 

هلمس ّ, أي رنان, وأن املقصود من ا(Éclatante)السمعي أو مايعادل مصطلح 
. , أي خمنوق(Étouffée) معه, أي مايعادل مصطلح اًهو ماال وضوح سمعي

وهذا مبني عىل معيار سمعي, أي يتعلق باألثر األكستيكي الذي تشعر به األذن 
إذن فليس من . )١٦(الصوت املهموسبعند سامع الصوت املجهور مقارنة 
وحدمها, أو بمعزل  عىل حركة الوترين اًالرضورة أن يفهم اجلهر واهلمس اعتامد

عن األثر السمعي الذي يتجىل يف رفع الصوت ووضوحه مع املجهور, وضعف 
 .ذلك مع املهموس

 منذ عقود من الزمان اًإن علامء األصوات املعارصين أصبحوا أكثر إدراك
. للحاجة إىل بيان معايري نطقية للجهر التتوقف عىل حركة الوترين الصوتيني

                                                           

, )بالفرنسية(, وقارن بفليش, دراسة يف أصوات العربية ٣٤كانتينو, ص: انظر) ١٥(
 .٢٣٣ص

 . ٣٤كانتينو, ص: انظر) ١٦(
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استعامل اآلالت واملناظري وأجهزة ب ّيتجىلتامم كبري وحتظى أنواع التصويت باه
ومنذ زمن ليس . )١٧(لهامالتصوير ونحوها, ملراقبة احلنجرة واملجرى الصويت بك

بالقليل كان هناك تنبه إىل وجود ذبذبات غري حنجرية حتدث نتيجة احتكاك اهلواء 
ضاح مفهوم  إىل إياًوسعي. )١٨(باألعضاء الصوتية عند خروجه من الفم أو األنف

مسامهة يف علم األصوات ) م١٩٧١(ّاجلهر قدم عبدالرمحن احلاج صالح 
  : آلية اجلهر, ورأى أنه يقوم عىل أمرين, مها−   بعد التجربة− التجريبي رشح فيها 

 ).الفرجة بني الوترين( حركة املزمار −أ
 . ختفيض االمتصاصات اجلدارية−ب

لقومي والفموي التي وخيلص احلاج صالح إىل أن جدران التجويف احل
إن . ّويعرتهيا شد قابل إلحداث رنني) تنبسط(يكسوها الغشاء املخاطي تستطيل 

ّتوتر الغشاء يقلص إىل حد ما امتصاصات الطاقة الصوتية, ويزيد بالنتيجة رنني 
 إضافة إىل الذبذبات −فالرنني اخلاص باملجهورات). الفراغات(التجاويف 
 .)١٩(ميز الذي ينجم عن زيادة مرونة اجلدران هو هذا اجلرس امل−احلنجرية

                                                           

املوسوعة اللغوية, حترير كولنج, ترمجة حميي الدين محيدي وعبداهللا احلميدان, : انظر) ١٧(
 .١٧ −١/١٦هـ, مج ١٤٢١جامعة امللك سعود بالرياض 

, ١٩٦٣أوىل . الشباب بالقاهرة, طعبدالرمحن أيوب, أصوات اللغة, مكتبة : انظر) ١٨(
 . ١٨٥ −١٨٤ص

عبدالرمحن احلاج صالح, بحوث ودراسات يف علوم اللسان, منشورات املجمع : انظر) ١٩(
 . من النص الفرنيس آخر الكتاب٣٣ −٢٧, ص٢٠٠٧اجلزائري للغة العربية, 
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 (K. S. Harris), وكاثرين هاريس (G. J. Borden)وقدمت جلوريا بوردن 
يقوم عىل ) كذا يف الرتمجة( لدالئل متييز املجهور من الالجمهور ً متكامالًحتليال
 :ماييل
 . ذبذبة الوترين−١
 .ّ التنفس−٢
 F١) هرتز( الرتدد األول −٣
 .مت فرتة الص−٤
 . فرتة الصائت السابق−٥

ّوبإمكان الراغب أن يرجع إىل ماقدمته الباحثتان من رشوح يف كتاهبام 
الذي يضم خالصة لعدد من جتارهبام يف خمتربات ) أساسيات علم الكالم(

وخالصة األمر عندمها هو أن الدالئل . )٢٠(هاسكنز يف الواليات املتحدة
ماد النسبية, وتوقيت احلوادث أكثر السمعية إلجهار الصوامت تعتمد عىل اآل

ّمن اعتامدها عىل الرتدد, أو الفروق يف الشدة ّإن القدرة عىل تبني متييز متعلق . ّ
باجلهر عىل الرغم من غياب ذبذبة الوترين تشري إىل أن التوقيت دليل مهم يف 

وإذا نحي عمل الوترين . إدراك املجهور وغري املجهور يف عدة طرق خمتلفة
, اً سمع الصوت جمهوراً, فإن املالحظ هو أن أمد التصويت إذا كان قصرياًجانب

                                                           

الرشق بوردن وهاريس, أساسيات علم الكالم, ترمجة حميي الدين محيدي, دار : انظر) ٢٠(
 .ت.العريب, حلب, بريوت, د
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ولكن األهم هو أن املجرى الصويت فوق احلنجري مرنان . والعكس صحيح
والفجوات . ّوهو يضم كل املمرات اهلوائية فوق احلنجرة. ّمتغري ومصدر صويت
والفجوة األنفية الفجوة البلعومية, والفجوة الفموية, : املرنانية الكبرية, هي
ّواملجرى الصويت يغري شكله وحجمه, ومن ثم يغري . عندما تكون مفتوحة ّ

الرنني غري (ويطلق عىل هذه الرتددات الرنينية . ّتردداته الرنينية مع كل صوت
 الذي حيدث بفواصل زمنية (periodic)مقابل الرنني الدوري ) الدوري

 .متساوية, ومصدره احلنجرة
عمل الباحثتني بوردن وهاريس أن رنني املجرى الصويت وهكذا يتبني من 

جيتمع مع ذبذبة الوترين, إضافة إىل عوامل صوتية أخرى, إلصدار الصوامت 
وبذلك يكون هناك مصدران هلذه األصوات, أحدمها يف احلنجرة, . املجهورة

ولذلك بات املجهور يوصف .  مرنانًواآلخر يف املجرى الصويت الذي هو دائام
). يف املجرى الصويت(, والالدوري )يف احلنجرة(مزيج من الرنني الدوري بأنه 

أما يف الصوامت غري املجهورة فإن الوترين ينفتحان عىل نحو واسع كي نحصل 
ٍعىل حجم كاف من هواء الرئتني إلجياد الضوضاء أو الضجيج املطلوب يف 

املجرى املجرى الصويت إلحداث هذه األصوات التي هلا مصدر واحد, هو 
 .)٢١(الصويت فوق احلنجري

                                                           

 .٣٣٤ −٣٣٠, ١٧١السابق, ص: انظر) ٢١(
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ّونخلص بناء عىل ماتقدم إىل أن تفسري تعريف سيبويه للمجهور يف باب  ً
ّاإلدغام ينبغي أن ينطلق من هذا التطور يف فهم آلية اجلهر, وال سيام مايتصل برنني 

صوت «أما . )٢٢(املجرى الصويت, وتأكيد إمكان اجلهر من غري ذبذبة الوترين
 فال بأس من أن − كام سبقت اإلشارات−يف مكان آخر من كتابه  الوارد »الصدر

ّيؤول بأنه صوت يدل عىل نرب ناتج عن حركة الوترين التي يرتدد رنينها وصداها يف 
 .ٍ أنه يف الصدر بحسب معارف القوم عرصئذاًاحلنجرة والرغامى ويوحي بدء

. وهكذا نستطيع تفسري تعريف سيبويه للمجهور مقترصين عليه نفسه
ّ فهم بام أويت من دقة وإرهاف أن هناك قوة يف التصويت −ّ كام نقدر−فسيبويه 

ّإن هذه احلالة .  الفم أو األنفترافق املجهور نتيجة حلرص اهلواء يف احللق أو
ّ بوضوح تسببها الذبذبات غري احلنجرية عىل نحو مافهمنا من كالم »املسموعة«

ولذلك نرى أن . اثرين هاريسعبدالرمحن احلاج صالح وجلوريا بوردن وك
ّ أي أثر لنرب صادر من موضع احلنجرة أو − يف تعريفه−سيبويه مل يقصد هنا 

 اّ أن هذه العملية حتدث يف احللق والفم واخلياشيم نصاًبل كان واضح. الصدر
ٍّيل ٍمن غري داع إىل استنتاج و  ألعناق العبارات, كام فعل متام حسان, عىل غري َ

 الرجوع إىل مفردات اًوإذا كان رضوري. )٢٣( دقة يف االستنباطماعرف عنه من
حرف أشبع االعتامد يف «: حها يف ضوء حتليلنا, فإن قولهتعريف سيبويه لرش

                                                           

 .٣٣٣السابق, ص: انظر) ٢٢(
 .٦٢ −٦١من هذا النحو, متام حسان, اللغة العربية معناها ومبناها, ص: انظر) ٢٣(



  أمحد قدور.  د-  احلديثاجلهر واهلمس عند سيبويه يف ضوء الدرس
  

٧٠٧

. موضعه, ومنع النفس أن جيري معه حتى ينقيض االعتامد عليه وجيري الصوت
ام يف الفم فهذه حال املجهورة يف احللق والفم, إال أن النون وامليم قد يعتمد هل

, »االعتامد يف موضعه«: إن هذا القول. )٢٤(»…واخلياشيم فتصري فيهام غنة
 يدل عىل اتكاء الناطق − وهو من أعقد الدالالت عند الدارسني− »يعتمد هلام«و

.  فهي بمعنى زيد»أشبع«أما . ف الخمرجه باحلرص والتضييقعىل منطقة احلر
يادة القصد واالتكاء واالتكال عىل ّفليس إلشباع االعتامد إال أن يدل عىل ز

عىل حني أن املهموس اليشهد مثل هذه الزيادة, ولكن . موضع احلرف باحلرص
فاالعتامد هو قصد التصويت يف موضع . ّقصد االعتامد موجود, وال بد منه

احلرف اليف خمرجه, وهو ناتج عن احلرص, بدليل رشحه لالعتامد يف الفم 
أما سائر .  وتوليد الغنّة, وهي من صفات القوةواخلياشيم القائم عىل احلرص

ّ مما تقدم بكثري, عىل أن يفهم عبارات التعريف فأمرها أهون  عىل »منع النفس«ّ
وال بد أن يكون هذا احلرص . مستوى املجرى الصويت فوق احلنجري رضورة

ّ عن حالة الشدة التي يكون معها منع للصوت بتاممه من الظهور, إال بعد اًخمتلف
 .انفراج العضوين احلارصين عىل مستوى درجات االنفتاح يف املخرج

ِّ إىل ماتقدم كله أن نخلص إىل أن سيبويه فهم اجلهر بمعزل اًويمكن استناد
عن أي إحياء بصوت اهتزاز الوترين, إذ حرص اجلهر يف احللق والفم واألنف, 

العملية التي أي يف املجرى الصويت فوق احلنجري عن طريق املالحظة النطقية 
                                                           

 .٤/٤٣٤الكتاب, : انظر) ٢٤(
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عىل أن هذا االستنتاج اليمنع ألبتة أن يكون . تفيض إىل تلقي أثر سمعي واضح
ّسيبويه قد أحس بأثر اهتزاز الوترين يف مالحظات نطقية أخرى ضمنها مواضع  ّ

وإذا كانت .  للفصل بني املجهور واملهموساً عملياًمن كتابه, ربام جعلها معيار
ّاألمور تتميز بأضدادها, فإن رب يكاد يوضح  للهمس ورد يف لسان العاً تعريفّ

الكالم : فاهلمس.  ورنني املجرى الصويت»صوت الصدر«: طريف مفهوم اجلهر
: وقال شمر.. كان إذا صىل العرص مهس: اخلفي اليكاد يفهم, ومنه احلديث

 …اهلمس من الصوت والكالم ماال غور له يف الصدر, وهو مامهس يف الفم
ّس الصوت يف الفم مما الإرشاب له من صوت الصدر, ح: واهلمس واهلميس

: وهتامس القوم.. وال جهارة يف املنطق, ولكنه كالم مهموس يف الفم كالرس
إذن فاجلهر له عنرصان مرتابطان هنا, مها صوت الصدر, واجلهارة . )٢٥(ّتساروا

يف املنطق, وال شك يف أن تعريف سيبويه كان يصف لنا اجلهارة يف املنطق من 
انتهينا إليه مجلة, ولقي قبول الدارسني, كان  ّوإذا صح ما. الل آليات النطقخ
 يضاف اً لكشف ماغمض من كالم سيبويه عىل مدى قرون متتالية, وسبقاًسبب

ّإىل درسه الصويت الفذ الذي أحيا به علم اخلليل وحفظه لألجيال هبذه الصورة 
  .العلمية الرصينة

                                                           

 , وقد نبه٢٥١ −٦/٢٥٠) مادة مهس(لسان العرب, دار صادر, بريوت : انظر) ٢٥(
. ٢٩١رشح املقدمة اجلزرية, ص: الدكتور غانم قدوري احلمد إىل هذا املوضع, انظر

ّ, مع أنه نقل نص سيبويه »جهر«ور مل يرش إىل هذا النص يف مادة ويشار إىل أن ابن منظ
  .١٥٣ −٤/١٤٩, )مادة جهر(اللسان : انظر. بشأن احلروف املجهورة
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 املصادر واملراجع
  الكتب−أ
, حتقيق حسن هنداوي, دار القلم, دمشق ّرس صناعة اإلعرابّابن جني,  −١

 .م١٩٨٥
ّ, حتقيق حممد حسان الطيان وحييى مري رسالة أسباب حدوث احلروفابن سينا,  −٢

 .م١٩٨٣علم, جممع اللغة العربية بدمشق 
 , حتقيق فخر الدين قباوة, املكتبة العربية بحلباملمتع يف الترصيفابن عصفور,  −٣

 .م١٩٧٠
 .ت., دار صادر, بريوت, دلسان العربابن منظور,  −٤
 .ت., إدارة الطباعة املنريية, مرص, دّرشح كتاب املفصل للزخمرشيابن يعيش,  −٥
القادر   البن احلاجب مع رشح شواهده لعبدرشح الشافيةاألسرتاباذي,  −٦

ن البغدادي, حتقيق حممد نور احلسن وحممد الزفزاف وحممد حميي الدي
 .هـ١٣٥٦عبداحلميد, مطبعة حجازي بالقاهرة 

, حتقيق عفيف عبدالرمحن, مؤسسة الرسالة, تذكرة النحاةّاألندليس, أبو حيان,  −٧
 .م١٩٨٦بريوت 

, حتقيق نسيب ّالدقائق املحكمة يف رشح املقدمة اجلزريةاألنصاري, زكريا,  −٨
 .١٩٩٥نشاوي, دار املكتبي بدمشق 

رابعة . , مكتبة األنجلو املرصية, القاهرة, طات اللغويةاألصوأنيس, إبراهيم,  −٩
 .م١٩٧١
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٧١٠

 .م١٩٦٣, مكتبة الشباب بالقاهرة أصوات اللغةأيوب, عبدالرمحن,  −١٠
, نرش رمضان عبدالتواب, مكتبة التطور النحوي للغة العربيةبرجشرتارس,  −١١

 .م١٩٨٢اخلانجي بالقاهرة, ودار الرفاعي بالرياض 
سابعة . , دار املعارف بمرص, ط»واتاألص«علم اللغة العام د, رش, كامل حممب −١٢

 .م١٩٨٠
, ترمجة حميي الدين أساسيات علم الكالمبوردن, جلوريا, وهاريس, كاثرين,  −١٣

 .ت. محيدي, دار الرشق العريب, بريوت وحلب, د
, منشورات املجمع بحوث ودراسات يف علوم اللساناحلاج صالح, عبدالرمحن,  −١٤

 .م٢٠٠٧ري للغة العربية اجلزائ
 .م١٩٧٩, دار الثقافة بالدار البيضاء مناهج البحث يف اللغةّحسان, متام,  −١٥
 .م١٩٧٩ثانية . , اهليئة املرصية العامة للكتاب, طاللغة العربية معناها ومبناها −١٦
, وزارة األوقاف الدراسات الصوتية عند علامء التجديدّاحلمد, غانم قدوري,  −١٧

 .م١٩٨٦ن الدينية, بغداد والشؤو
 .م٢٠٠٨ّ, مركز الدراسات واملعلومات القرآنية, جدة رشح املقدمة اجلزرية −١٨
, حتقيق حسن أمحد العثامن, مؤسسة رشح شافية ابن احلاجباخلرض اليزدي,  −١٩

 .م٢٠٠٨الريان, بريوت 
 أمني, دار , حتقيق بكري شيخهناية اإلجياز يف دراية اإلعجازالرازي, فخر الدين,  −٢٠

 .م١٩٨٥العلم للماليني, بريوت 



  أمحد قدور.  د-  احلديثاجلهر واهلمس عند سيبويه يف ضوء الدرس
  

٧١١

, ترمجة أمحد عوض, سلسلة عامل موجز تاريخ علم اللغة يف الغربروبنز,  −٢١
 .م١٩٩٧, ترشين الثاين لعام )٢٢٧(املعرفة, الكويت, رقم 

, حتقيق عيل توفيق احلمد, مؤسسة الرسالة كتاب اجلمل يف النحوالزجاجي,  −٢٢
 .م١٩٨٨رابعة . د, طببريوت, ودار األمل بإرب

 .هـ١٣١٧, املطبعة األدبية بمرص كتاب مفتاح العلومالسكاكي,  −٢٣
 .هـ١٣١٧سيبويه, الكتاب, طبعة بوالق بمرص  −٢٤
 .ت., حتقيق ورشح عبدالسالم حممد هارون, عامل الكتب, بريوت, دالكتاب  −٢٥
د املوىل وعيل , حتقيق حممد أمحد جااملزهر يف علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي,  −٢٦

 .ت.حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم, البايب احللبي بمرص, د
, مطبعة املدين أثر القراءات يف األصوات والنحو العريبالصبور,  شاهني, عبد −٢٧

 .م١٩٨٧
, مكتبة املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغويالتواب, رمضان,  عبد −٢٨

 .م١٩٨٥ ثانية. اخلانجي بالقاهرة, ط
, حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيم كتاب العنيالفراهيدي, اخلليل بن أمحد,  −٢٩

 .هـ١٤٠٥السامرائي, دار اهلجرة, قم بإيران 
, تعريب وحتقيق عبدالصبور شاهني, دار العربية الفصحىفليش, هنري,  −٣٠

 .م١٩٨٣املرشق, بريوت 
يل من خالل مقدمة كتاب أصالة علم األصوات عند اخللّقدور, أمحد حممد,  −٣١

 .م٢٠٠٣ثانية, دار الفكر بدمشق . , طالعني
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٧١٢

 .م٢٠٠٨ثالثة, دار الفكر بدمشق . , طمبادئ اللسانيات −٣٢
كانتينو, جان, دروس يف علم أصوات العربية, ترمجة صالح القرمادي, اجلامعة  −٣٣

 .م١٩٦٦التونسية 
ي وعبداهللا احلميدان, جامعة , ترمجة حميي الدين محيداملوسوعة اللغويةكولنج,  −٣٤

 .هـ١٤٢١امللك سعود بالرياض 
, حتقيق حممد عبداخلالق عضيمة, املجلس األعىل للشؤون املقتضبّاملربد,  −٣٥

 .هـ١٣٩٩اإلسالمية بالقاهرة 
, حتقيق , الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوةمكي بن أيب طالب القييس −٣٦

 .م١٩٧٣ بدمشق أمحد حسن فرحات, دار املعارف
, ترمجة بدر تاريخ علم اللغة منذ نشأهتا حتى القرن العرشينمونان, جورج,  −٣٧

 .م١٩٨٢الدين القاسم, جامعة حلب 
  الدوريـات−ب
, جملة جممع اللغة » علامء العرب يف الدراسة الصوتيةجهود«أنيس, إبراهيم,  −١

 .م١٩٦٢, لعام )١٥(العربية بالقاهرة, ج 
, جملة »حلرف عند اللغويني العرب القدماءظاهرة ا«مد لطفي, الزليطني, حم −٢

 .م١٩٨٦لعام ) ٢(املعجمية العربية, تونس, العدد 


