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 :الملّخص

هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن اخللل يف استعمال مصطلح اإلدغام للداللة على ظاهرة 
ُ االضطراب يف تعريف اإلدغام عند القدماء، وعدم وجو  د عالقة بني املعىن لغوية معروفة يف العربية، فُتبني 

رأب هذا الصدع  علىاللغوي واملعىن االصطالحي لإلدغام، وتكشف عدم قدرة الدرس اللغوي احلديث 
من املماثلة الصوتية، كما تبني التداخل بني مصطلح اإلدغام  اوسد اخللل، عندما جعل اإلدغام نوع  

، وأنه كان مل تكن فيها دقةغام ومصطلحات لغوية أخرى، لتخرج من ذلك كله بأن نظرة القدماء لإلد
 .من املمكن معاجلة ظاهرة اإلدغام حتت مسمى آخر أو ظاهرة أخرى

 
Diphthongation Between Terminology and Linguistic Reality  
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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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 :مقدمة

ىت يومنتتا هتتذا بدراستتة ظتتواهر العربيتتة دراستتة مست ي تتة يف ك تت  اهتتتع علمتتاء العربيتتة منتتذ ستتيبويه حتت
وتبِتتعا اخلتتالُف متتنهع الستتالفا يف ذلتتك،  متتن ايحيتتان، فرصتتدوا هتتذه الظتتواهر وعللتتوا وجودهتتا، وم لتتوا  تتا،

ال تقبتل  مستلمات  قتد أصتبحت ر من هذه الظتواه اك      حىت واقرا يف أذهان دارسي اللغة والباح ني فيها أن  
 .إعادة البحث أوالنقاش 

تتت ا رائعتتتة وال يعتتتن مناقشتتتة آراء الستتتال ني واخلتتتال ني الطعتتتن فتتتيهع، فقتتتد قتتتدم علمتتتاء العربيتتتة دروس 
 .ما بذلنا معشارها، لكنا نسعى إىل احلقيقة وحسب اوبذلوا جهود   ،للغتهع

ومتتن هتتذه الظتتواهر ظتتاهرة اإلدغتتام، فمتتا متتن كتتتاب لتتوي أو صتتريف عنتتد القتتدماء إال ضتترب فيتته  
 .ما من عامل من علماء اللغة املعاصرين إال تعرض له بالبحث والدرسبسهع، و 

ويبتتدو أن أول متتن استتتعمل مصتتطلح اإلدغتتام هتتو اخلليتتل بتتن أعتتد ال راهيتتدي يف مع تتع العتتني، 
مث تبعه تلميذه ستيبويه  ،(0)"مها راءان أُدغمت واحدة يف ايخرى" (:اسبكر  واقشعر  )فقد قال عن الراء يف 
عتتاف فيهتتا إدغتتام امل لتتني وإدغتتام املتقتتاربني، واإلدغتتام يف حتتروف  ،يف كتابتته اام أبواب تتالتتذي خصتتد لإلدغتت
ال خيلتو كتتاب يف النحتو أو  ،اا قتار  مث أصبح مصطلح اإلدغام بعد ذلتك مصتطلح  ، (3)طرف اللسان وال نايا

 اوط  دون لتتتتته، واضتتتتتعني  تتتتتر قع تتتتتلون فيتتتتته ويُ  ص تتتتتالصتتتتترف متتتتتن ذكتتتتتره بتتتتتل وحتديتتتتتد م هومتتتتته، وراح العلمتتتتتاء يُ 
 ،متتتا ختتتال متتتا جتتتاء بتتته ابتتتن جتتتن ،ذكرعليتتته دديتتتد يُتتت ومل يطتتترأك تتت ة اتتتدها مب وثتتتة يف كتتتتبهع،   وت صتتتيالت  

وستتتتنرى ذلتتتتك يف موضتتتتعه، وقتتتتد أستتتتهع علمتتتتاء الت ويتتتتد بشتتتتكل واضتتتتح يف رستتتتع حتتتتدوده وذكتتتتر  تتتتروطه 
ني أن يوجتتتب اإلدغتتام، يف حتتت(  تتدد)ويتتترى العلمتتاء أن دتتتاور الصتتوتني يف كلمتتتة واحتتدة م تتتل ، (2)وأم لتتته

فاإلدغتام جتائز ال واجتب، وقتد وضتعوا  تذه الظتاهرة أحتد ( جعتلا لتك)داورمها يف كلمتني من صلتني م تل 
، ( )ولتتيه هتتدف هتتذا البحتتث الوقتتوف علتتى درس اإلدغتتام عنتتد القتتدماء بكتتل ت صتتيالته، ( )اعشتتر  تترط  

 .لكن ما يعنيه هو البحث يف املصطلح وحسب

                                                 
 .4 ص 0، العني، حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيع السامرائي، دار ومكتبة ا الل، ج(هت322ت )ال راهيدي، اخلليل بن أعد 0) )
 21 و    و 24 ص  م،  ج0488ب وت، -الكتاب، حتقيق عبد السالم هارون، دار اجليل(هت081ت)سيبويه، عمرو بن ع مان 3))

 .وايلعلى الت
السامرائي، إبراهيع عبود، املصطلحات الصوتية بني القدماء واحملدثني، : منذ النشأة حىت العصر احلديث انظر اإلدغامملتابعة مصطلح  2))

 .321-324، ص3100، 0دار جرير، عمان، ط
 . 31، ص0481لرسالة، رؤية جديدة يف الصرف العريب، مؤسسة ا: اهني، عبد الصبور، املنهج الصويت للبنية العربية   ))
احلمد، غامن قدوري، املدخل إىل علع ايصوات العربية، منشورات اجملمع العلمي، : لالطالع على أصول اإلدغام وضوابطه انظر م ال     ))

 .وما بعدها  33م، ص3113الكويت، 
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التماثتل متن د أك رهع إىل دراستة اإلدغتام علتى أنته نتوع أما احملدثون من علماء ايصوات فقد عم
، الصتتتوتي ة متتتا عتتترف عنتتتدهع باملماثلتتتةبتتتاب حتتتتت  وات املت تتتاورةذ لتتتذا عتتتاجلوا مستتتائلهالصتتتويت بتتتني ايصتتت

 .وسنناقش هذه املسألة يف ثنايا البحث

إدغتام : أن ننب ه إىل أن القدماء جعلتوا اإلدغتام نتوعني -قبل أن خنوض موضوعنا–وددر اإل ارة 
وإدغتام كبت  وهتو متا ُفصتل فيته بتني  ،( تد  وقتلل يل)م ل  امبا ر   صغ ، وهو ما اتصل فيه الصوتان اتصاال  

ونسب العلماء بوجه عام ظاهرة اإلدغتام إىل قبائتل  ،(21البقرة ) {حُ ب  سا ُن نُ لال وا } :الصوتني حبركة كما يف 
هتتب إليته إبتراهيع أنتتيه متن أن  اإلدغتتام ، وهتذا منست ع متتع متا ذ(0)متتيع، وعتدم اإلدغتتام إىل قبائتل احل تتا 

مسة تشتيع يف القبائتل البدويتة التذين عترف عتنهع السترعة يف الكتالم يف مقابتل البيةتات احل ترية الت  مالتت 
 يف مواءمتة   ،واملتانتة ،والقتوة ،والصتالبة ،فاإلدغام عند القبائتل البدويتة ل تل اخلشتونة ،(3)إىل التأين يف النطق
 .(2)غتهعبني أمناط حياهتع ول

 

 :مشكلة الدراسة
لكتتن هتتتذه البحتتوا والدراستتتات قتتدلها وحتتتدي ها ظلتتتت تتتدور يف متتتدار واحتتد، ال يكتتتاد أحتتتدها 

 .خيرج عن هذا املدار إال يف املصطلحات والتسميات

يف إطتال   جيتد أن  هنتاك خلتال   ،النتاظرا يف أم لتهتا ،املستتقر  لبحوثهتا ،ولعل  املتدب ر هذه الظاهرة
جُيتاُب عتن بتني هتذا املصتطلح ومتا يعنيته، وال  اإذ ال تناستبا مطلق ت علتى هتذه الظتاهرةذ( اإلدغام)مصطلح 

وأن املصتتتطلح لتتتيه بال تتترورة أن ةمتتتل الداللتتتة ( ال مشتتتاحة يف االصتتتطالح: )ا  تتتاع متتتن القتتتولبتتت ذلتتتك
 وا صتتراحة علتتى أن مصتتطلح اإلدغتتامين القتتدماء نص تت ذاللغويتتة لل ظتته، أقتتول هتتذا ال ينطبتتق علتتى اإلدغتتام

 .مأخوذ من املعىن اللغوي، بل انطلقوا يف ت س هع  ذه الظاهرة من هذا املعىن

والنتتاس متتا مل يتستتاءلوا عنتتد كتتل  مع تتلة "هتتو املتتدخل التترئيه لدراستتة أي ظتاهرة  ،واملصتطلح حبتتق
فلتن يستتقيع  تع ت كت  نقتدي، ومتا مل جيترؤوا علتى الشتك يف مستل ماهتع  ،عن أوجته اإل تكال املصتطلحي

بامل تتتاهيع القائمتتتة يف أذهتتتا ع، ومتتتا مل ينبشتتتوا عتتتن متتتواطن االهتتتتزا  يف املتصتتتو رات التتت  ةستتتبو ا املتصتتتلة 

                                                 
 .2لو املصرية، ط، وأنيه، إبراهيع، يف الله ات العربية، مكتبة ايا04 ص  سيبويه، الكتاب، ج: انظر  0))
 .43-40أنيه، يف الله ات العربية، ص: انظر  3))
م، 3103، 0استيتية، مس ، علع ايصوات النحوي ومقوالت التكامل بني ايصوات والداللة، دار وائل للنش، عمان، ط: انظر  2))

 . 8ص
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لينزلوا منا  ع من العلع ويسرتدوا حقتوقهع متن  ،راسخة مستوية صامدة، فلن يغادروا دائرة الظن  والتخمني
 .(0)"ف ائل العقل

، بتل ااك ظتاهرة لكنهتا ليستت إدغام توسيت ح من ثنايا هتذا البحتث أن الق تية إمتا أن يكتون هنت
، وقتتد استتتند البحتتث يف ذلتتك الكتتن طياهتتا حتتتت مستتمى آختتر أو ظتتاهرة  أختترى، وإمتتا أنتته ال ظتتاهرة مطلق تت

تعري ات العلماء ملصطلح اإلدغام، والطبيعة الصوتية للصوتني املتدغمني، وتتداخل مصتطلح : إىل أمور هي
 .اإلدغام مع مصطلحات أخرى

 

 :دغاملإلالقدماء تعريفات 
، (إدختتتال حتتترف يف حتتترف)إذا تأملنتتتا تعري تتتات اإلدغتتتام عنتتتد القتتتدماء اتتتدها تنطلتتتق متتتن فكتتترة 

ين الصتوت  ذ، وهذا ما يرف ه التدرس الصتويت احلتديثاوإنل تلميح   اإنل تصرة  واإلصرار على هذه ال كرة 
إذ يترون أنته نطتق  ذال لكن أن يدخل يف الصوت، بل وترف ه ت س ات القتدماء أن ستهع لظتاهرة اإلدغتام

 .صوتني أو ما ساكن، كما سيت ح يف الص حات القادمة من هذه الدراسة

ين اإلدغتتام يف اللغتتتة يعتتتن  ذعتتن فكتتترة اإلدختتتال امنب ق تتتكتتتان اختيتتتارهع ملصتتتطلح اإلدغتتام   بتتل إن  
ولتتتو كتتتان اإلدغتتتام ال يعتتتن عنتتتدهع إدختتتال ، (3)اإلدختتتال، وهتتتو متتتأخوذ متتتن إدغتتتام الل تتتام يف فتتتع ال تتترس

متا تكتون الو تائُج بتني  اعلى هذه الظتاهرة اللغويتة، إذ غالب ت ام  لا حلرف يف احلرف ملا اخت  هذا املصطلح عا ا
 .املعىن اللغوي  واملعىن االصطالحي  قوية  ظاهرة

وإذا كتتان بعتتل اللغتتويني القتتدماء مل يشتتر إىل فكتترة اإلدختتال تلتتك عنتتد صتتوغه لتعريتتف اإلدغتتام، 
 .معاجلاته لق ايا اإلدغام وأمناطه فإننا نلمحها جلية يف ثنايا

إال أنتته قتتال ب كتترة اإلدختتال تلتتك  -لإلدغتتام اعلتتى التترغع متتن أنتته مل يُصتت ل تعري  تت- فهتتذا ستتيبويه
ا واإلدغام "  .(2)"يدخل فيه ايول يف اآلخر واآلخر على حاله ويقلب ايول فيدخل يف اآلخرإمن 

احلتتترف ال يتتتدخل يف احلتتترف، فبعتتتد أن عتتتر ف ويبتتتدو أن املتتتتد قتتتد تنبتتته إىل هتتتذا اخللتتتل وأيقتتتن أن 
متتدغع، أنتته ال : وتأويتتل قولنتتا: "اإلدغتتام علتتى أنتته عتتدم ال صتتل حبركتتة بتتني احلتترفني املتمتتاثلني، أردف قتتائال  

: حركة ت صل بينهما، بل نعتمد  ما باللسان اعتمادة واحدةذ ين املخرج واحتد وال فصتل، وذلتك قولتك
                                                 

 . 2، ص3101،  3املسدي، عبد السالم، العربية واإلعراب، دار الكتاب اجلديدة املتحدة،ط 0))
، وابن (دغع)م0441  ب وت، ط -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلع للماليني( هت242ت ) اجلوهري، إمساعيل بن عاد 3))

( هت804ت )، وال  و  آبادي، حممد بن يعقوب(دغع)ب وت، -لسان العرب، دار صادر( هت400ت )منظور، حممد بن مكرم 
 .(دغع)هت 0210ال ، ، دار بو 2القاموس احمليط، ط

 . 01ص  سيبويه، الكتاب، ج 2))
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تتترا  إخراجتتته متتتن دائرتتتته اللغويتتتة التتت  ال متتتتت إىل  تأويتتتل ل تتتا اإلدغتتتام حمتتتاوال  فهتتتو يل تتتأ إىل . (0)"قط تتتعا وكس 
( متتتدغع)فهتتتو يل تتتأ إىل تأويتتتل داللتتتة " وتأويتتتُل قولنتتتا متتتدغع: "االصتتطالح يف  تتتيء، وهتتتذا ظتتتاهر  يف قولتتته

لتتناستتتتبا متتتتع الظتتتتاهرة، ومتتتتا كتتتتان هتتتتذا ليكتتتتونا لتتتتوال أن تتتته وجتتتتد هتتتتو ة واستتتتعة  بتتتتني املعتتتتىن اللغتتتتوي  ونظتتتت ه 
 . حي  االصطال

على إي اح هذا املعىن يف تعريف اإلدغام فإنه يتناستاه يف معاجلاتته اللغويتة  اوإذا كان املتد حريص  
كمتتا أنتتك إذا التقتتى   " :بستتبب ستتيطرة فكتترة اإلدختتال علتتى م هتتوم اإلدغتتام، فتترتاه يقتتول يف موضتتع آختتر

حق اإلدغتام أن يتدغع ايول  ين" :ويف موضع ثالث (3)"حرفان من غ  املعتل فإمنا تدغع ايول يف ال اين
 .(2)"يف ال اين

يتتدغع " :فتتإذا كتتان يتترى أن اإلدغتتام هتتو التقتتاء حتترفني متمتتاثلني متتن دون فاصتتل فتتأي  معتتىن لقولتته
وهتتل خيتلتتف وصتتل ايول بال تتاين عتتن وصتتل ال تتاين  ؟"يوصتتل ايول بال تتاين:"وملا مل يقتتل !؟"ايول يف ال تتاين

 .ا وإن داو ها يف تعريف املصطلحبايول؟ ال  ك أنه آمن ب كرة اإلدخال هن

حبتترف م لتته متتن موضتتعه متتن غتت  حركتتة ت صتتل  استتاكن   اوصتتلك حرف تت": أمتتا ابتتن الستتر اج فعر فتته بأنتته
فهتتو يتتؤمن ب كتترة التتتداخل، بتتل يصتتر ح  تتا يف  ( )"كحتترف واحتتد  بتددداخلهمابينهمتتا وال وقتتف، فيصتت ان 

ال تتتتاين وهتتتتوا أاك تتتتُر كتتتتالِم  فددددييُتتتتدغعا اياوُل  حتتتتق  اإِلدغتتتتاِم أانل " :بقولتتتته( ايصتتتتول)موضتتتتع آختتتتر متتتتن كتابتتتته 
 .الظرفية يعن دخول ايول يف ال اين( يف)فوجود  ( )"العربِ 

قتتد : "ه حبتتد يشتتتمل علتى إدغتتام امل لتتني واملتقتاربني يقتتولحتد  ذ إذ أمتا ابتتن جتن فتوس تتع يف اإلدغتتام
أحتدمها : الكتالم علتى ضتربنيوهتو يف  ،عتتاد إمنتا هتو تقريتب صتوت متن صتوتد غام املألوف املثبت أن اال

وايو ل متتن احلتترفني يف ، غع ايول يف اآلِختترد  كتتام التت  يكتتون عنهتتا االد غتتام فيتتأن يلتقتتى املتت لالن علتتى ايح
املتحترك و  ،ستاكن ومتحترك فاملتد غع الستاكن ايصتل كطتاء قط تع وكتاف ُستك ر اُيوليتني: ذلتك علتى ضتربني

فتقلتتب  ،د غتتامن علتتى ايحكتتام التت  يستتول معهتتا االى املتقارِبتتاواآلختتر أن يلتقتت .لتتو دال  تتد  والم معتتتل  
تتتى وام تتتا  واص تتتت واث اقتتتل ( واد  )وذلتتتك م تتتل  ،ا إىل ل تتتا صتتتاحبه فتات دغمتتته فيتتتهأحتتتدمه يف اللغتتتة التميميتتتة واحم 

واملعتتىن اجلتتامع " :ال خيتلتتف عتتن ستتابقيه وخال يتته يف إلانتته ب كتترة اإلدختتال، يقتتول وهتتو متتع ذلتتك ،(2)"عنتته
                                                 

 .044ص 0ت، ج.املقت ب، حتقيق حممد عبد اخلالق عظيمة، عامل الكتب، ب وت، د( هت 38ت )املتد، أبو العباس حممد  0))
 .028ص 0املصدر ن سه، ج 3))
 .318ص 0املصدر ن سه، ج 2))
 2م، ج 048 0، حتقيق عبد احلسني ال تلي، مؤسسة الرسالة، طايصول يف النحو( هت202ت )ابن السراج، حممد بن سهل  ))

 .243ص
 .340ص 2املصدر ن سه، ج  ))
 .1 0ص 3م،  ج3110 3ب وت، ط-اخلصائد، حتقيق حممد الن ار، عامل الكتب(هت243ت )ابن جن، ع مان  2))
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الستتتتاكن ايول يف  أخ يتتتتتولتتتتوه قتتتتد كلتتتته تقريتتتتب الصتتتتوت متتتتن الصتتتتوت، أال تتتتترى أنتتتتك يف قط تتتتع    تتتتذا
علتى أنته  ،يف الصتوت ال تاين فهو يؤمن بأن  الصوت ايول قد خ ي، وهذا يعن عنده أنه دخل ،(0)"ال اين

 م تتتل يف صتتتيغة افتعتتل، واإلبتتدال يف يف حدي تته عتتن اإلدغتتام ايصتتتغر تكلتتع عتتن اإلمالتتتة واإلبتتدال القياستتي
 -(3)علتى أ تا متن هتذا اإلدغتام ايصتغر-احلمتُد لُلته)يف م تل  تباع احلركاتوإ( صويق)حني تص  ( سويق)

 .(2)للماثلة الصوتية عند احملدثني إىل حد بعيد ابذلك مصطلح اإلدغام مرادف   جاعال  

 لتته حبتترف م استتاكن   اوصتتلك حرف تت" :ويعتتر ف العكتتتي اإلدغتتام كمتتا عرفتته ابتتن الستتراج، فهتتو عنتتده 
مها بالتتتتداخل كحتتترف واحتتتد ترفتتتع لستتتانك  متتتا رفعتتتة واحتتتدة  متتتن موضتتتعه متتتن غتتت  فاصتتتل بينهمتتتا، فتصتتت  

فهتتو يتترى أن احلتترف ( تتتداخلهما) وإلانتته ب كتترة دختتول احلتترف يف احلتترف واضتتحة يف قولتته .( )"وتشتتدده
 (.وتشدده)بدليل قوله اواحد   ايدخل يف احلرف فيص ان حرف  

 .( )"فينبو اللسان عنهما نبوة واحدة" :نباري، غ  أنه  اد عبارةوكذلك فعل أبو التكات اي

ووضتتعك إيتتاه  متتا  ،رفعتتك اللستتان بتتاحلرفني رفعتتة واحتتدة" :أمتتا أبتتو حيتتان ايندلستتي فعر فتته بأنتته
 .(2)"، وال يكون إال يف امل لني واملتقاربنياواحد   اوضع  

اعلتتتع أن " :ي لإلدغتتام بقولتتهويصتتر ح ابتتن يعتتتيش بتتاختالف املعتتىن االصتتتطالحي عتتن املعتتىن اللغتتتو 
ومعنتاه يف الكلتع  ...أدغمت الل ام يف فتع الدابتة أي أدخلتته :معىن اإلدغام إدخال  يء يف  يء، يقال

فيصتت ان لشتدة اتصتتا ما كحترف واحتتد يرت تع عنهمتتا اللستتان ...حبتترف م لته متحتترك استاكن   اأن تصتل حرف تت
 تتتتد  : التتتتتداخل واإلدغتتتتام، وذلتتتتك لتتتتو ال علتتتتى حقيقتتتتة رفعتتتتة واحتتتتدة، فيصتتتت  احلتتتترف ايول كاملستتتتتهلك

فتأي و تي ة تتتربط املعتىن اللغتوي لإلدغتتام بتاملعىن االصتطالحي هتتذا؟ بالتأكيتد أن الو تي ة هتتي  ذ(4)"ومتد  
 .ما وقر يف أذهان النحاة من أن احلرف يدخل يف احلرف وإن مل يستطيعوا التصريح بذلك

علتتتى ذلتتك، فتتتإذا مل يكتتتن هنتتتاك   تتتاهد  " ال علتتى حقيقتتتة التتتتداخل واإلدغتتام: "وقتتول ابتتتن يعتتتيش
تتتداخل  / تتداخل ، أي مل يكتن هنتاك إدغتام، فمتتن أيتن جتاء مصتطلح اإلدغتام ليتتدل علتى ظتاهرة ال إدغتام

 !فيها؟
                                                 

 .ن سه 0))
 0 0ص 3ابن جن، ج 3))
  034م، ص0484صوات والنحو العريب، مكتبة اخلااي، مصر،  اهني، عبد الصبور، أثر القراءات يف اي: انظر 2))
 3م،  ج 044 0دمشق، ط-اللباب يف علل البناء واإلعراب، حتقيق غا ي طليمات، دار ال كر(هت202ت )العكتي، أبا البقاء :انظر  ))

  .24 ص
 .8 2م، ص 044 0ب وت، ط-اجليلأسرار العربية، حتقيق فخر الدين قباوة، دار ( هت44 ت )اينباري، أبو التكات   ))
 .381ص 22م، 0481الكويت، -مهع ا وامع، حتقيق عبد العال مكرم، دار البحوا العلمية( هت400ت )السيوطي، جالل الدين  2))
  .030ص 2 رح امل صل، عامل الكتب، ب وت، ومكتبة املتنيب، القاهرة، ج( هت2 2)ابن يعيش، موفق الدين  4))
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وليه إدغام احلرف يف احلترف إدخالته فيته يف احلقيقتة، بتل " :وإىل هذا ذهب الرضي حيث يقول
أن حكتتع اإلدغتتام أن تتتدغع ايول يف  -كغتت ه–وهتتو يتترى  ،(0)"هتتو إيصتتاله بتته متتن غتت  أن يُ تتك  بينهمتتا

والتتذي أرى لتتيه اإلدغتتام " :ومتتع ذلتتك فهتتو يتترى أن احلتترفني املتتدغمني حتترف واحتتد  ال حرفتتان ،(3)ال تتاين
 .(2)"اإلتيان حبرفني بل هو اإلتيان حبرف واحد مع االعتماد على خمرجه قوي  

إلدغتتام لغتتة فاإلدغتتام يعتتن ا ايوافتتق متام ت اال تت و  آبتادي أن اإلدغتتام اصتتطالح   ويترى ابتتن منظتتور و
 ( )عندمها إدخال احلرف يف احلرف

لإلدغتتام، يقتتول  اوممتتا يتتدل علتتى إلتتان القتتدماء القتتوي ب كتترة اإلدختتال أ تتع جعلتتوا اإلظهتتار نقي  تت
، ( )"فاإلظهتتار يف احلتتروف التت  متتن خُمتترج واحتتد وليستتت بأم تتال  ستتواء أحستتن ي تتا قتتد اختل تتت:"ستتيبويه

ويقتتول ابتتن  ،(2)"كتتل متتدغع فيمتتا بعتتده إذا كانتتا متتن كلمتتتني فإظهتتار ايول جتتائز  واعلتتع أن: "ويقتتول املتتتد
 اوإن كتتان م تتارع  " :ويقتتول اإلستترتاباذي (4)"اإلدغتتام واإلظهتتار: وأمتتا اقتتتتل، في تتو  فيتته الوجهتتان:"يعتتيش

واإلظهتتار ال يكتتون إال لشتتيء خم تتي ، فهتتع يؤمنتتون بتتأن  (8)"تتنتتزل: جتتا  اإلظهتتار واحلتتذف واإلدغتتام لتتو
وممتا " :قتال( البيتان)عن نقتيل اإلدغتام بتت اايول يدخل يف ال اين وخيت ي فيه، كما عت سيبويه أي   رف احل

يط وعتتون يف يتطو عتتون، ويتتذ كرون يف : قتتو ع يتتدغع إذا كتتان احلرفتتان متتن خمتترج واحتتد وإذا تقتتارب املخرجتتان
والبيان فيهما عتريب حستن . صاليتذك رون، ويس معون يف يتسم عون، واإلدغام أقوى إذ كان يكون يف االن 

 .فما يقابل اإلدغام عنده هو البيان، والبيان يقابله اخل اء بال  ك ،(4)"ي ما متحركان

  :وخالصة القول مما مضى
املعتىن اللغتوي التذي يعتن متن  اأطلقتوا مصتطلح اإلدغتام علتى هتذه الظتاهرة انطالق تقد أن القدماء 

، اأو مشتتدد   اقوي تت اواحتتد   ايتتدخل يف احلتترف ال تتاين فيصتت ان حرف تت ي تتع اعتقتتدوا أن احلتترف ايول اإلدختتالذ
 تتتذا املصتتتطلح التتتذي ارت تتتوه ن تتتر أغلتتتبهع متتتن فكتتترة اإلدختتتال هتتتذه،  الكتتتنهع عنتتتد حماولتتتة صتتتوغهع تعري  تتت

 .وحاول استبعادها من التعريف، لكنها ظلت تسيطر عليه يف ثنايا معاجلاته اللغوية
                                                 

 رح  افية ابن احلاجب، حتقيق حممد نور احلسن وحممد الزفزاف وحممد حميي الدين عبد احلميد، ( هت282ت)ي الديناإلسرتاباذي، رض 0))
 . 32ص 2ب وت، القسع ايول، ج-دار الكتب العلمية

 . 4 ص  املصدر ن سه، ج 3))
 . 32ص 2املصدر ن سه، ج 2))
 .(دغع)العرب، وابن منظور، لسان ( دغع)ال  و  آبادي، القاموس احمليط   ))
 .2  -   ص  سيبويه، الكتاب، ج  ))
 .2 ص 0املتد، املقت ب، ج 2))
 . 32ص 2ابن يعيش،  رح امل صل، ج 4))
 .1 3ص 2اإلسرتاباذي،  رح الشافية، ج 8))
 . 4 - 4 ص  جسيبويه، الكتاب،  4))
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 ااتدهع يف ايغلتب ايعتع جيعلتون اإلدغتام نوع ت، كتتب احملتدثنيوإذا انتقلنا من كتب القدماء إىل  
فاإلدغتتتتام صتتتتنف متتتتن صتتتتنوف التماثتتتتل الصتتتتويت : متتتتن املماثلتتتتة الصتتتتوتية، يقتتتتول عبتتتتد القتتتتادر عبتتتتد اجلليتتتتل

Assimilation وهتتل اإلدغتتام التتذي حتتتدثنا  ؟فمتتا املقصتتود باملماثلتتة الصتتوتية ،(0)"يف مستتاقها الرجعتتي
 ماثلة؟نوع من أنواع امل اعنه آن   

 (3)ام تتاع    اف بتتاملر املماثلتتة الصتتوتية علتتى أ تتا متاثتتل صتتوت متتع صتتوت آختتر فيصتتبح صتتوت  يعتتر  

ل أو حتتتو   ،التعتتديالت الكي يتتة للصتتوت بستتبب جماورتتته يصتتوات أختترى": فهتتا أعتتد خمتتتار عمتتر بأ تتاويعر  
عبتتد البتتاقي بأ تتا تتتأث ر  فهتتا ضتتاحيويعر  ، (2)"اأوكلي تت اجزئي تت متماثلتتة متتتاثال   ال ونيمتتات املختل تتة إىل فونيمتتات

 .( )"ايؤدي إىل متاثلها أو تقار ا ص ة وخمرج   اايصوات املت اورة بع ها ببعل تأثر  

وال ت ستتره وال  ،إىل اإلدغتام يف  تتيء والنتاظر يف هتتذه التعري تات نظتترة ع لتى يعتترف أ تا ال متتتت  
 مت ال  (  تد  )يف كلمتة  لإلدغتام نا م تاال  ، فتإذا أختذ، خباصتة  إدغتام امل لتنيتت ق مع متا عنتاه القتدماء باإلدغتام

املماثلة السابقة على متا حتدا  تذا ال عتل، فلتن  وحاولنا تطبيق تعري ات(  داد)وال  أصلها قبل اإلدغام 
؟ وأي تعتتديالت كي يتتة اتتد منهتتا  تتيةا، فتتأي متاثتتل حتتدا بتتني الصتتوتني؟ ألتتيه الصتتوتان متمتتاثلني أصتتال  

 اما عند احملدثني يف م ل هذه ايمناط؟ جرت على صوت الدال؟ أم أنه ال إدغ

يف ذلتتك، وكتتانوا  دقيقتتنياحلقيقتتة أن احملتتدثني عنتتدما قتتالوا إن اإلدغتتام نتتوع متتن املماثلتتة مل يكونتتوا 
التت  ستتمخذ منهتتا  ،يتتدل علتتى ذلتتك أم لتتتهعأو قتتل إدغتتام املتقتتاربتانيل ال امل لتتني، يعنتتون اإلبتتدال ال اإلدغتتام، 

فهتتع يقولتتون بتتأن صتتوت التتتاء أثتتر يف صتتوت ال تتاء فقلبتته ( مكتتتا )  تصتت  التت( مك تتتُ )وهتتو  اواحتتد   م تتاال  
فهل ما حدا يف هذه الكلمة هتو إبتدال أم إدغتام؟ وإذا قتالوا إنته حتدا إبتدال  .(ثاء)اله متام   مماثال   احرف  

 :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

؟ فهتذا ال (قتلل يل)وإذا كان هذا هو اإلدغام عنتدهع، فمتاذا يستمون متا حتدا يف  تد  وكس تر و 
 تتك اضتتطراب واضتتح يف حتديتتد م هتتوم اإلدغتتام، وأحستتب أن اإلدغتتام هتتو نتي تتة للتماثتتل الصتتويت ولتتيه 

وقتتع  ا، وإذا متتا حتتدا هتتذا التماثتتل وكتتان متتتاثال كلي تتهتتو التماثتتل عينتته، فالتماثتتل يقت تتي االختتتالف أوال  
( قتتتلل يل)ال يصتتتد  علتتتى م تتتل ( مكتتتتا )التتت  تتحتتتول إىل ( مك تتتتُ )اإلدغتتتام، وهتتتذا إن صتتتد  علتتتى م تتتل 
                                                 

 .344م، ص3101، 0عمان، ط-عبد اجلليل، عبد القادر، ايصوات اللغوية، دار ص اء للنشر والتو يع 0))
((3 E.H. Palmer, Gramar of the Arabic Language, London 04  . P.32 
 . 23م، ص 048 2القاهرة، ط-عمر، أعد خمتار، دراسة الصوت اللغوي، عامل الكتب 2))
 .2 0ص 048القاهرة، -عبد الباقي، ضاحي، لغة متيع دراسة وص ية، ا يةة العامة لشؤون املطابع ايم ية  ))
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املماثلتتة هتتي الظتتاهرة :"، ال ستتيما إذا أختتذنا بتعريتتف هنتتري فلتتيش للماثلتتة، ين التماثتتل موجتتود أصتتال  متت ال  
فأمتا :"وقتد صترح بتذلك عبتد الصتبور  تاهني (0)"ل ان فيتحتوالن إىل متشتا نيال  يت اور فيها صوتان خمت

قتدل داختل، فالتدال ايوىل : ، ولكنه ت عيف  حمتل، م تلاما قيل إن ه إدغاُم امل لني، فهو ليه يف رأينا إدغام  
رى أن ويف كتتتاب آختتر لتته يتت (3)"مشتتدد ا، دون أدت تغيتت  اواحتتد   ام لهتتا، ونطتتق الصتتوتان صتتوت   لقيتتت داال  

: متتع فتار  واحتتد هتتو"متتع معتىن املماثلتتة عنتتد احملتدثني  امعتىن اإلدغتتام عنتد ستتيبويه وابتن جتتن متناستتب متام ت
علتى حالتتة الت تتعيف احملتتل النا تتا عتن التقتتاء امل لتتني يف حتتني أن املماثلتتة ال  اأ متا يطلقتتان اإلدغتتام أي  تت

عنتتد القتتدماء لتتيه مماثلتتة عنتتد (  تتد  ) وهتتو بتتذلك يصتترح بتتأن اإلدغتتام يف (2)"عالقتتة  تتا ب تتل هتتذه الظتتاهرة
عنتتتد  التتتيه إدغام تتت( اصتتتطت)التتت  تصتتت  ( اصتتتتتا )احمل تتتني، ولتتتن نقتتتول إن املماثلتتتة عنتتتد احملتتتدثني يف م تتتل 

 .القدماء ما خال سيبويه وابن جن

وهذا  ما جعل بعل احملدثني من دارسي ايصوات العربية يبح ون هذه الظاهرة مترة حتتت عنتوان 
 .( )ومرة ثال ة حتت عنوان املماثلة واإلدغام ،رة حتت عنوان املماثلةوم ،اإلدغام

 :الحرفان المدغمان حرف واحد أم حرفان؟

يف نظتتترهتع إىل احلتتترفني  ابين تتت اإن متتتن يتتبتتتع تعري تتتات اإلدغتتتام ومستتتائله عنتتتد القتتتدماء جيتتتد اضتتتطراب  
د، وتتارة ينظترون إليهمتا علتى أو كتاحلرف الواحت ،املدغمني، فتارة يتعاملون معهمتا علتى أ متا حترف واحتد

حبتترف متتن موضتتعه متتن غتت  حركتتة  استتاكن   اوهتتو وصتتلك حرف تت: "فتتانظر إىل قتتول ابتتن الستتراج. أ متتا حرفتتان
واحتتتتدة ويشتتتتتد   رفعتتتة عنهمتتتتاواحتتتد ترفتتتتع اللستتتان  كحتتتترف  بتتتتداخلهمات صتتتل بينهمتتتتا وال وقتتتف فيصتتتت ان 

مث يشتتتد ( رفتتع اللستتان عنهمتتات)ف تتي هتتذا التتند اضتتطراب واضتتح، فهتتو يتحتتدا عتتن حتترفني  ،( )"احلتترف
 !، فهل مها حرفان أم حرف؟(احلرفان)احلرف ومل يقل 

مها بالتتداخل كحترف واحتد ترفتع :"ويقتول العكتتي  (2)"وتشددد واحتدة  رفعتة  متالستانك فتصت  
 !فهل مها حرفان أم حرف؟( تشدده)وضم  اإلفراد(  ما)فانظر إىل ضم  الت نية

 .مها حرف واحد ال حرفان كما مر بنا قبل قليل وقد صر ح الرضي بأن املدغمني

                                                 
 .001-014م، ص0488 عن بو خلخال، التحليل الصويت للتغ ات الصرفية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة نقال   0))
 .4 0، ص 048 اهني، عبد الصبور، علع ايصوات ملاملتك، تعريب ودراسة، مكتبة الشباب، القاهرة،  3))
 .322- 32 اهني، عبد الصبور، أثر القراءات يف ايصوات والنحو، ص( 2)
 .  3السامرائي، املصطلحات الصوتية بني القدماء واحملدثني، ص: انظر  ))
 .243ص 2ابن السراج، ايصول يف النحو، ج ))
  .24 ص 3العكتي، اللباب يف علل البناء واإلعراب، حتقيق ج2))
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ا معتتىن خ ائتته أو درجتتة هتتذا اخل تتاء، أن الصتتوت ايول خي تتى دون أن يوضتتح لنتت ابتتن جتتن  وذكتتر 
وجعتتل ابتتن يعتتيش احلتتترف  (0)"الستتاكن ايول يف ال تتاين أخ يتتتتأال تتترى أنتتك يف قط تتع ولتتوه قتتد  :"يقتتول

 .(3)"لكفيص  احلرف ايول كاملسته "ايول كاملستهلك

مهتتع أن الصتتوتني املتتدغمني مهتتا صتتوت واحتتد طويتتل يعتتادل طولتته ضتتعف أمتتا احملتتدثون فتت ى معظ
الصتوت املشتدد متن الناحيتة الصتوتية هتو صتتوت  أن  القتول، فت ى  وي صتل بع تهع (2)طتول الصتوت امل ترد

 .( )واحد طويل، ومن الناحية الصرفية أو الوظي ية هو صوتان متواليان

 اوال يصتت ان صتتوت   ،بتتني لنتتا أن الصتتوتني املتتدغمني ال يتتدخل أحتتدمها يف اآلختترواحلقيقتتة الصتتوتية ت
تتكتتتون متتتن ثالثتتتة (  تتتد  )وال كالصتتتوت الواحتتتد، بتتتل يظتتتالن صتتتوتني ظتتتاهرين يف النطتتتق، فكلمتتتة ،اواحتتتد  

ر وقتد ستبق التدكتور جع ت Šad/da: أصوات صتامتة هتي الشتني والتدال والتدال، وتظهتر يف النطتق هكتذا
 3ع 2م)م يف حبتتتتث لتتتته منشتتتتور يف جملتتتتة أحبتتتتاا ال متتتتوك 0482عبابنتتتتة إىل طتتتترح هتتتتذه ال كتتتترة يف عتتتتام 

.  Šad/daوأثبت أن املدغمني حرفان، فهما يقعان يف مقطعني صتوتيني كمتا يف ( 23Aص-4A ص
دا )ب تتتح التتدال ايوىل ونطقنتتا بتته (  تتدادا )ولستتت أدري متتا ال تتر  الصتتويت  بتتني نطقنتتا لل عتتل  كان بإستت(  تتدل

 الدال ايول سوى أننا حذفنا ال تحة؟

غتتتدة ت عنتتتا إىل القتتتول أن اصتتتوت املشتتتدد إمنتتتا هتتتو صتتتوتان ال  اويتتترى داود عبتتتده أن  هنتتتاك أستتتباب  
تقابتتل دالتتني يف ( ارتتتد  )صتتوت واحتتد، منهتتا أن الصتتوت املشتتدد يقابتتل صتتوتني يف بنيتتة الكلمتتة فالتتدال يف 

 .( )إخل...سنانتقابل نونني يف ( أسن ة)والنون يف ( ارتددت)

فمتتتا هتتتو إال حتتتذف  -إن وجتتتد يف العربيتتتة-ممتتتا ستتتبق فمتتتا يتتتراه الباحتتتث هنتتتا أن اإلدغتتتام اوانطالق تتت
 Šadadaيف  للحركتة بتتني حتترفني متشتتا ني، أو لنقتتل هتتو حتتذف لصتتائت بتتني صتتامتني متشتتا ني، فمتت ال  

تتدادا ) لقتتدماء التتذين جعلتتوا نتترى تكتترار التتدال بعتتد فتحتتة، فحتتذف ال تحتتة هتتو اإلدغتتام، ال كمتتا تصتتور ا(  ا
 تتتيء آختتتر،  واإلدغتتتاما  ،حتتتذف احلركتتتة  تتتيء   خطتتتوة ثانيتتتة، فكتتتأن   واإلدغتتتاما  ،أوىل حتتتذف احلركتتتة خطتتتوة  

 ! ولست أدري إذا حذفنا احلركة بني الصامتني املتشا ني، فهل لكن النطق بالصامتني من صلني؟

                                                 
 .1 0ص 3ابن جن، اخلصائد، ج 0))
 .030ص 2ابن يعيش،  رح امل صل، ج 3))
ب وت، –وانظر  اهني، عبد الصبور املنهج الصويت للبنية العربية، مؤسسة الرسالة  3A يقة اإلدغام، صعبابنة، جع ر، يف حق: انظر 2))

 222، وخمتار، أعد، دراسة الصوت اللغوي، ص41م، ص0481
   3احلمد، املدخل إىل علع أصوات العربية، ص  ))
 21م، ص0442عبده، داوود، أحباا يف اللغة العربية، ب وت، : انظر  ))
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لرتفتتع لستتانك رفعتتة  ااف  فتتإن أردت اإلدغتتام أستتكنت ايول وإمنتتا ت عتتل ذلتتك استتتخ " :يقتتول املتتتد
 .يف اإلدغام، والسبب غ  املسبب افهو جيعل حذف احلركة سبب   (0)"واحدة

فالتستتكني عنتتده  (3)"فإنتته ستتك ن يجتتل اإلدغتتام" :ويقتتول ابتتن يعتتيش عتتن تستتكني احلتترف ايول
 .غ  اإلدغام

 علتى ثالثتتة التقتاء الستاكنني:"هتذه احلقيقتة الصتوتية، حيتث يقتول اولعتل  ابتن يعتيش قتد أدرك متام ت
فيحصتل اإلدغتام ضترورة ستواء أريتد ، أحدها أن يسك ن ايول ويتحتر ك ال تاين، وهتذا  ترط املتدغع: أضرب

أال تتترى أن  إستتكان ايو ل مل يكتتن لإلدغتتام، بتتل لل تتا م، ...مل يتترحل حتتامل، ومل أقتتلل لتتك) لتتو...أم مل يُتترد
 تى متع مصتطلح االد غتام التذي أطلقته وهتذا يتما ،(2)."فوجود  رط اإلدغام حبكع االت ا  من غ  قصتد

عنتد الكتوفيني، التذي يتوحي بأنته ( اإلدغتام)فهو يوحي بأن اإلدغام عملية تلقائيتة، يف مقابتل  ( )البصريون
 .عملية م تعلة من املتكلع

التتت  تصتتت  ( مك تتتُ ) أمتتا متتتا يتتراه احملتتتدثون وبعتتل املتقتتتدمني متتتن مماثلتتة أو تقريتتتب يف م تتل كلمتتتة
بتدال ال تاء تتاء، فلمتا حتدا التشتابه بتني الصتوتني متع عتدم وجتود حركتة ت صتل فمتا حتدا هتو إ( مكت  )

فهتتتتو ال خيتلتتتتف عتتتتن إبتتتتدال التتتتتاء طتتتتاء يف م تتتتل ( إذا صتتتتح ت تستتتتميته إدغامتتتتا)حتتتتدا اإلدغتتتتام  ،بينهمتتتتا
ومل يقتتتل أحتتتد متتتن املتقتتتدمني أو املتتتتأخرين بوجتتتود إدغتتتام يف م تتتل هتتتذا ( اصتتتت ى)التتت  أصتتتلها ( اصتتتط ى)

 .النمط

 اواحتتد   ا تتية  ( اصتتط ى)و( مكتتتا )ائتتل إن  علمتتاء اللغتتة احملتتدثني جعلتتوا متتا حتتدا يف وإذا قتتال ق
متن دائترة ( قتلل يل)و( قط تعا )و( عتد  )لكتنهع أخرجتوا متا حتدا يف م تل  ،مسوه املماثلة، قلنا أصابوا يف ذلك

 .اإلدغام إىل دائرة العدم
 :تداخل اإلدغام مع مصطلحات أخرى:اثالث  

يف املصتتتتطلحات التتتتدائرة يف متتتتدار اإلدغتتتتام، هتتتتتذا  ابيت ن تتتت قتتتتدا تتتتتداخال  اتتتتد يف التتتتدرس اللغتتتتوي ال
 .التداخل ينبا عن ختليط يف فهع حقيقة اإلدغام واضطراب يف حتديد م هومه

  :ومن هذ  المصطلحات

                                                 
 2 ص 0املتد، املقت ب، ج 0))
 030ص 2ابن يعيش،  رح امل ص ل، ج 3))
 021ص 01املصدر ن سه، ج 2))
 (دغع)ابن منظور، لسان العرب،   ))
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فقتتتد عرفتتتت العربيتتتة عتتتت تارخيهتتتا الطويتتتل حتتتذف احلركتتتة للتخ يتتتف، فقتتتد حتتتذفت  :التخفيدددف -
تتل)ال تتمة يف م تتل  يف  تتيء إال مستتع فيتته ( فُتعُتتل)متتا مستتع : "حتتىت قتتال ابتتن جتتن  ( أذلنأُذن و )و( رُستتل ورسل

فتتتح النتتون علتتتى "لغتتات  منهتتا ( نِعلتتعا )أن يف  ، فتتذكروا متت ال  اومس تتى القتتدماء هتتذه الظتتاهرة خت ي  تت (0)("فعلتتل)
ُستتتنا )وقتتتالوا يف  (3)"ايصتتتل وإستتتكان العتتتني علتتتى التخ يتتتف جيتتتو  فتتتتح احلتتتاء وإستتتكان الستتتني علتتتى (:"حا

رجل  ناِطه  ونُطه  ونطله  على التخ يف: وجاء يف املعاجع (2)"التخ يف
( ). 

 تتد  وُرد  : يف م تتل( حتتذف احلركتتة)فلتتعا مل تستتعا الظتتاهرة ن ستتها ، افتتإذا كتتان حتتذف احلركتتة يستتم ى خت ي  تت
 :ا؟ فالتحليل الصويت يظهر أن الظاهرتني متشا تان متام  اوعل  خت ي   

  katifun          katfun: ايوىل

 بعد حذف الكسرة القص ة( كاتلف  (            )كاِتف  )         

 rudida           rudda:ال انية

 .بعد حذف الكسرة القص ة( ُرد  (            )ُرِددا )       

متا هتو إال الرستع اإلمالئتي،  اوهنا أميل إىل القول إن ما دفع القدماء إىل عد الظاهرة ال انية إدغام  
للحركة كما حتذفت يف أمنتاط  ايف الكتابة، وإال فايمر ال يعدو كونه حذف   اواحد   اعل احلرفني حرف  الذي ج

 .أخرى ك  ة

  :التشديد اومن هذه املصطلحات أي    -

جعلهتع يعتتون عتن  امشتدد   اواحتد   افاعتقاد القدماء أن احلرف يدخل يف م له ويص  احلرفان حرف  
لكتتتن  هتتتو ا  " :، ومتتتن ذلتتتك قتتتول اخلليتتتل ال راهيتتتدي يف قولتتته تعتتتاىلاإلدغتتتام بالتشتتتديد يف بعتتتل ايحيتتتان

فاستتتتتعمل  (2)"لكتتتتنل أنتتتتا، فحتتتتذفت ايلتتتتف فالتقتتتتت النونتتتتان ف تتتتاء التشتتتتديد: معنتتتتاه وا  أعلتتتتع" ،( )"ريب
 .عن اإلدغام امصطلح التشديد عوض  

                                                 
 0، ج0282احملتسب يف تبيني وجوه  واذ القراءات واإلي اح عنها، حتقيق علي الن دي وآخرين، ( هت243ت )ابن جن، ع مان  0))

 023ص 
 082ص 0للباب يف علل البناء واإلعراب، جالعكتي، ا 3))
  28ص 3املصدر ن سه، ج 2))
 (مادة نطه)الصاغاين، العباب الزاخر،   ))
 28: الكهف  ))
 (أجل)ال راهيدي، العني، باب اجليع  2))
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ددل، ويف التشتديد وهتو قولتك ار " :ومن ذلك قتول املتتد يف حدي ته عتن متواطن حتذف مهتزة الوصتل
 .فعت عن إدغام الدال يف الدال بالتشديد (0)"رد  إن  ةت: مث تقول

، فاحلقيقتتتة أن التشتتديد هتتتو مظهتتتر اواحتتد   ان احلتترف يتتتدخل يف احلتترف فيصتتت ان حرف تتتأوإذا آمنتتا بتتت
يُقتتترأ :"اإلدغتتتام وصتتتورته النطقيتتتة ال اإلدغتتتام ن ستتته، يصتتتور ذلتتتك تعبتتت ات بعتتتل القتتتدماء كقتتتول العكتتتتي

 .(3)"دغامبالتشديد على اإل

عتتن ظتتاهرتني لغتتويتني مهتتا  يتتتادة  افقتتد جتتاء هتتذا املصتتطلح معتتت   التثقيددلومتتن تلتتك املصتتطلحات 
حرف مماثل حلرف قبلته مث إدغتام ايول يف ال تاين كمتا يترى القتدماء والظتاهرة ال انيتة  يتادة احلركتة وال ستيما 

وحتتترف :"وىل قتتتول ابتتتن جتتتنال تتتمة والكستتترة يف وستتتط االستتتع ال الثتتتي، وم تتتال استتتتعماله يف الظتتتاهرة اي
متتن -وهتتذا جيعتتل مصتتطلح الت قيتتل (2)"هتتذا خالتتد ، وهتتو جيعتتل  : اإلعتتراب قتتد يلحقتته الت قيتتل يف الوقتتف لتتو

مع مصطلح الت عيف الذي سنتعرض له بعتد قليتل، يقتول الستيوطي يف حدي ته عتن  متداخال  -ناحية ثانية
 .( )"الت عيف ويقال فيه الت قيل تارة: الرابع" :أوجه الوقف

فك تتت  ، ومتتتن ذلتتتك قتتتول ابتتتن  - يتتتادة احلركتتتة–أمتتتا استتتتعمال مصتتتطلح الت قيتتتل يف الظتتتاهرة ال انيتتتة 
ينته إمنتا عترض ( خطُوات)والدليل على أن الذي يبىن على ايلف ال تنقلب فيه الواو قراءة الناس:"السر اج

لنحتاس يف تعليقته علتتى فعتت عتتن  يتادة ال تمة بعتد الطتتاء بالت قيتل، ومتن ذلتك قتتول ا ( )"الت قيتل يف اجلمتع
تترة عين تت"قتتراءة متتن قتترأ  وهتتذه لغتتة بتتن متتتيع، وهتتذا متتن لغتتتهع نتتادرذ ين ستتبيلهع " :ب تتتح الشتتني" ااثنتتا عشا

تترة وستتبيلهع الت قيتتل ، وحتتذفها ف عتل  يتتادة ال تحتتة بعتتد الشتتني ت قتتيال   (2)"التخ يتف ولغتتة أهتتل احل تتا  عشل
 .اخت ي   

فهتو ت قيتل، وحتذف الصتوت  اأكتان حركتة أم حرف توعلى هذا فهع يؤمنون أن  يادة الصوت سواء 
هو خت يف، فلتعا ابتتدعوا مصتطلح اإلدغتام وهتو يف حقيقتته حتذف للحركتة بتني صتوتني متمتاثلني كمتا بينتا 

ستُب أن اجلتتواب يكمتن يف اعتقتتادهع بتأن احلترف يتتدخل يف احلترف يف حالتتة اإلدغتام، ويصتت  ! ؟استابق   أحل
 .فيما سبق من القول وهذا ما ن يناه اواحد   ااحلرفان حرف  

                                                 
 3 3ص 0املتد، املقت ب، ج 0))
 3ت،  ج.يل، نشر عيسى البابلي احلليب و ركاه، دالتبيان يف إعراب القرآن، حتقيق علي الب ا(هت202ت )العكتي، أبو البقاء 3))

 820ص
 301ص 2ابن جن، اخلصائد، ج 2))
 314ص 2السيوطي، مهع ا وامع، ج  ))
 282ص 2ابن السراج، ايصول يف النحو، ج  ))
 321ص 0م، ج0488ب وت، -إعراب القرآن الكرا، حتقيق  ه   اهد، عامل الكتب(هت228ت)النحاس، أبو جع ر  2))
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، إذ عتتتتت بع تتتتهع عتتتتن اإلدغتتتتام بالت تتتتعيف يقتتتتول ابتتتتن التضددددعيفمتتتتا املصتتتتطلح ال التتتتث فهتتتتو أو 
ظهتتتر : ظهتتتر ت تتتعيف، ومل يقتتتل: فقتتتال ذ(0)"ينتتته ملحتتتق بتتتا مل جيتتتا( ستتتردد)وإمنتتتا ظهتتتر ت تتتعيف :"جتتتن

و تا لتك ك ت ، عُز ت الناقة إذا ضا  إحليلهتا :ويقال" :اإلدغام أو فك اإلدغام، ويقول صاحب التهذيب
 .وأم لة ذلك ك   (3)"أظهر الت عيف يف عُز ت، وليه ذلك بقياس: قلت

واحلقيقة تقت ي أن الت عيف خيتلتف عتن اإلدغتام، ين الت تعيف يعتن الزيتادة علتى ايصتل كمتا 
، وقتد أ تتار إىل ان اإلدغتام ةتدا بعتد الت تعيف، فهمتا مصتطلحان خمتل تان متام تكمتا أ( كس تر وعل تع)يف 

وذكتتتر اخلليتتتل أن الت تتعيف أن يتتتزاد علتتتى أصتتتل :"اخلليتتتل ال راهيتتتدي يقتتول صتتتاحب خمتتتتار الصتتحاح ذلتتك
 (2)"الشيء في عل م لني أو أك ر

                                                 
 303ص 2ابن منظور، لسان العرب، ج 0))
 (ة عز  \ماد)م، 3110 0ب وت، ط-هتذيب اللغة، حتقيق حممد مرعب، دار إحياء الرتاا العريب( هت322ت )اي هري، أبو منصور  3))
مادة )م،  044ب وت، -، خمتار الصحاح، حتقيق حممود خاطر، مكتبة لبنان نا رون(هت 221ت )الرا ي، حممد بن أيب بكر  2))

 (.ضعف
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 الخاتمة
ممتتا ستتبق كل تتِه تبتتد ى لنتتا أن  مصتتطلح اإلدغتتام متتن ابتتتداع اخلليتتل بتتن أعتتد ال راهيتتدي، مث تلميتتذه 

، مث تنب تتته بعتتتل اخلتتتال ني كتتتاملتد والرضتتتي وابتتتن ستتتيبويه، وأنتتته كتتتان يعتتتن عنتتتدمها إدختتتال احلتتترف يف احلتتترف
املقصتود باإلدغتام، وأنته ال يعتن إدختالا حترف يف حترف، بتل هتو  يعيش إىل هذا اخللل، وراحوا يوض تحون

وصتتل احلتترف بتتاحلرف، لكتتتن  فكتترة اإلدختتال كانتتتت قتتد  تتاعت وانتشتترت، فظلتتتت مستتيطرة علتتى عقتتتول 
اخللتتل متتنهع، فعتتاجلوا مستائل اإلدغتتام وحللتتوا ايمنتتاط اللغويتتة  النحتاة واللغتتويني، حتتىت التتذين تنبهتوا إىل هتتذا

 (.اإلدخال)يف ظل هذه الدائرة 

متتن املماثلتتة ضتتي قوا هتتذه الظتتاهرة، وجعلوهتتا حمصتتورة  اكمتتا إن  احملتتدثني عنتتدما جعلتتوا اإلدغتتام نوع تت 
أحتدمها إىل صتورة  يف الصوتني املختل ني اللذين يتوح تدان بستبب تتأث  أحتدمها يف اآلختر، ف علتوا انقتالب

 .، وهو يف احلقيقة إبدال صويت وحسبااآلخر إدغام  

 :ويف اخلتام فنحن منيل يف هذه املسألة إىل الت صيل اآليت

   قتتلل )و(  تتدد)كمتتا يف   اإذا التقتتى صتتوتان متمتتاثالن ومل ي صتتل بينهمتتا حركتتة، وكتتان أو متتا ستتاكن
 .وهذا ما ذهب إليه عبد الصبور  اهنيفإنه ال إدغام هنا، وإمنا هو النطق الطبيعي لل ا، ( يل

  إذا التقتى صتوتان متمتاثالن م صتتولني حبركتة، مث حتذفت احلركتتة فمتا حتدا هتتو خت يتف مستاو  ملتتا
بِتتتتد)ةتتتتدا يف  بلتتتتد)عنتتتتدما تصتتتت  ( كا تتتتل)عنتتتتدما تصتتتت  ( ُرُستتتتل)و( كا فهتتتتذا داختتتتل يف بتتتتاب ( ُرسل

 .االتخ يف والت قيل الذي مل يسم ِه أحد إدغام  

 التتتتت  تصتتتتت  ( مك لتتتتتُ )ان متقاربتتتتان فانقلتتتتتب أحتتتتدمها إىل صتتتتتورة اآلختتتتر كمتتتتتا يف إذا التقتتتتى صتتتتتوت
 .فهذا مماثلة صوتية، على ما فصله احملدثون( مكتا )

 علتتى ال كتتر اللغتتوي العتتريب القتتدا كمتتا هتتو، فتتيمكن  اوح اظ تت ادتتو     اإذا مسي نتتا هتتذه الظتتاهرة إدغام تت
 .نيلنا أن نعر فه على أنه حذف صائت بني صامتني متشا 

 واحلمد   رب  العاملني
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