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الملخص :ال شك أن الكالم ظاهرة معقدة ،تقوم بها أعضاء كثيرة ،تعرف تجاوزا باسم
(أعضاء النطق) ،وهناك عوامل كثيرة تؤثر في الكالم ،عوامل عضوية ،وعوامل نفسية
واجتماعية  ،كل هذه العوامل تؤثر في الكالم ،تأثيرا سلبيا ،فتصيبه بما يعرف بعيوب الكالم.
وقد اهتم علم األصوات الحديث بدراسة عيوب الكالم وتشخيصها ومعرفة أسبابها ومحاولة
عالجها؛ ألن دراسة عيوب الكالم من صميم البحث في اللسانيات التطبيقية.
كما أن علماء العربية القدامى رصدوا تلك العيوب ،وعرفوا حقيقتها بل كان لهم فضل السبق
في هذا الميدان ،وهذا يدل على مدى وعي العرب بتلك العيوب ،وحرصهم على سالمة لغتهم
وحسن أدائها.
ويعد كتاب المخصص البن سيده أكثر معاجم المعاني فائدة في ذلك األمر ،فالمخصص يمثل قمة
النضج الذى وصلت إليه معاجم الموضوعات عند العرب ،كما أنه من الكتب القليلة التي اعتنت
بظاهرة عيوب الكالم عناية مباشرة ،فقد تكلم عن :ثقل اللسان ،واللحن وقلة البيان ،واالختالط في
الكالم ،والخطأ فيه ومن هنا كان موضوع هذا البحث:
( عيوب الكالم عند علماء العربية القدامى في ضوء علم اللغة الحديث كتاب المخصص البن سيده
أنموذجا)

الكلمات المفتاحية :عيوب الكالم -علماء العربية -املخصص -ابن سيده
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Speech Defects among Ancient Arabic Scholars- in Light of Modern
Linguistics: Al-Kitāb Al-Mukhaṣṣaṣ by Ibn Sīdah as a Model

There is no doubt that speech is a complex phenomenon carried out
by many organs, known as speech organs. There are many factors
that affect speech, including organic, social and psychological
factors. These factors affect speech and infect it with what is known
as “speech defects”.
Modern phonology has been concerned with studying speech
defects, diagnosing them, knowing their causes and trying to treat
them. This is because the study of speech defects is at the core of
the research in applied linguistics. Ancient Arab scholars monitored
these defects and knew their reality, but they had the merit of taking
a lead in this field. This indicates the extent of Arabs’ awareness of
these defects, and their keenness on the integrity of their language
and its good performance.
Al-Kitāb al-Mukhaṣṣaṣ (Book of Customs) by Ibn Sīdah is the
most useful of the dictionaries of meanings in that matter. It
represents the height of maturity reached by thematic dictionaries
among the Arabs. It is also one of the few books that took care of
the phenomenon of speech defects with direct attention. This paper
is meant to highlight how this book handles the issues of ‘dyslalia’,
‘solecism’, lack of fluency, misconstruction of sentences, and
misuse of Arabic terms.
Key words: Speech Defects; Arabic Scholars; Al-Kitāb AlMukhassas; Ibn Sīdah
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.1

مقدمة:

الحمد هلل رب العالمين ،خلق اإلنسان ،علّمه البيان ،والصالال والسالالم علالى ساليدنا محمالد النبالي العالدنان
أفصح الخلق لسانا ،وأعذبهم بيانا ،وعلى آله وصحبه أكرم بهم أنصا ار وأعوانا.
أمالالا بعالالالالد،،،
وهيأ له
فقد منح اهلل سبحانه وتعالى اإلنسان اللغة ،وأعانه على إبرازها واستخدامها بالفكر والبيانّ ،

وعبر عن رغباته ،وعواطفه وانفعاالته.
التصرف في ذلك بالنطق واألداء ،فأبان اإلنسان عن حاجاته ّ

ولكن األمور ال تسير دائما على النحو المرجو ،إذ كثي ار ما تحدث عقبات تمنع النطق ،أو تعطال األداء،
)(1

أو تبعد به عن مظاهر الصحة ،ومن ثم يبرز الحديث عما يسمي بعيوب الكالم واألداء.

لالالذلك كالالان تركيالالز الد ارسالالات اللغويالالة التطبيقيالالة الحديثالالة علالالى وضالالية عيالالوب النطالالق وأمال ار

الكالالالم ،بحيالالث

صالالارت القضالالية مالالن أهالالم مالالا ياالالتغ بالاله اللغالالوا التطبيقالالي متعاونالالا فالالي ذلالالك مالالع األطبالالاء وعلمالالاء الالالنف
واالجتماع وغيرهم.
أما عن دور العرب في ذلك ،فقد كان لهم فض السالبق ألنهالم أمالة البيالان ،وأهال الفصالاحة واللسالان فقالد
أدركوا تلك العيوب وعرفوا حقيقتها ،وجرا ذكرها في كالمهم ،واذا كانت معاجم األلفالاظ تف ّالرق تلالك الكلمالات

الدالة على عيوب النطق واألداء بين موادها المختلفة ،مما يصعب الوصو إليها ،فإن في معاجم المعاني

ما ييسر ذلك لمن يطلبه ،واذا كان أبو عبيد القاسم بن سالم لالم يالذكر الكثيالر منهالا فالي الغريالب المصالنف،
فإن إمام مدرسته المعروف بابن سيده ( ت  854هالال) والد وعالو

هالذا الالنقص بمالا ذكالره مالن فصالو تحالت

عنالالاوين الفصالالاحة ،وخفالالة الكالالالم وسالالرعته ،وثقال اللسالالان ،واللحالالن وولالالة البيالالان ،وكثالالر الكالالالم والخطالالأ فيالاله،
)(2

واالختالط في الكالم ،وضخم الصوت وجفاؤه وغير ذلك.

ومالالن ثالالم فالالإن المخصالالص يعالالد أكثالالر معالالاجم المعالالاني فائالالد فالالي ذلالالك األمالالر ،فهالالو مالالن الكتالالب القليلالالة التالالي
اعتنالت بظالاهر عيالالوب الكالالم عنايالة مبااالالر  ،كمالا أن ابالن سالاليده معالروف فالي منهجالاله ،فهالو متتبالع مالالتقص
)(3

ألووا الكثير من اللغويين ،نجده مناوااً بعضها راداً بعضها أحياناً ،ومؤيداً لهالا فالي أحي خ
الان أخالرا.
هو سبب اختيار هذا الكتاب خاصة لدراسة عيوب الكالم.

ماكلة البحث:
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ال اك أن الكالالم ظالاهر معقالد  ،تقالوم بهالا أعضالاء كثيالر  ،تعالرف تجالاو از باسالم (أعضالاء النطالق) ،وهنالاك
عوام كثير تؤثر في الكالم ،عوام عضالوية ،وأخالرن نفسالية واجتماعيالة  ،كال هالذه العوامال  -دون االك-
تؤثر في الكالم ،وتصيبه بما يعرف بعيوب الكالم لذا كان هذا البحث.
وود سبقت هذه الدراسة دراسات منها:
 المالمح األدائية عند الجاحظ في البيان والتبيين د /عبد اهلل ربيع -عيوب النطق دراسة في كتاب الكام للمبرد د /عبد التواب مرسي األكرت

أهداف البحث:
بيان جهود ابن سيده في عيوب الكالم ،ومقارنة ذلك بما توص إليه علم اللغة الحديث.
ووالالد جمعالالت الد ارسالالة بالالين المالالنها الوصالالفي والمقالالارن ،حيالالث ذكالالرت الد ارسالالة عيالالوب الكالالالم عنالالد ابالالن سالاليده
مقارنة إياها بما ورد عند غيره من علماء العربية القدامى والمحدثين.
المصادر والمراجع.

سبقت الدراسة بمقدمة ثم تلتها الخاتمة وفهر
وود ُ

أما المقدمة ففيها :أهمية الموضوع ،وماكلة البحث وسبب اختيارا له ،وأهدافه ومنها السير فيه.

ثم الدراسة بعنوان  :عيوب الكالم في كتاب المخصص البن سيده.
ثم أعقبت ذلك بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائا والتوصيات  ،ثم ذيلت البحث بفهر

للمصادر والمراجع

واهلل أسأ أن يكون هذا العم خالصا لوجهه الكريم ،وأن يكون خدمة للغة القرآن الكريم.

ِ ِ
﴿وما تووِف ِ
يب﴾
يقي إِال ِبالل ِه وعلو ْي ِه توووك ْل ُ
ت ووِالو ْيه أُن ُ
وو ْ

عيوب الكالم في كتاب المخصص البن سيده

وضع ابن سيده كثي ار من األبواب التي تندرج تحت عيوب الكالم ،وهذه األبواب تنقسم وفق الدر
الصوتي الحديث إلى أربعة أوسام ،هي:
النوع األو  :إبدا حرف من حرف آخر أو غلبة حرف ما في الكالم.
النوع الثاني :سوء إخراج األصوات ،وتتمث في العجلة أو التووف أو عدم البيان والوضوح في األصوات.
النوع الثالث :وهو ما يتص بالخر

والبكم.
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النوع الرابع :وهو ما يتمث في نطق األعاجم للعربية.

أوال :إبدا حرف من حرف آخر أو غلبة حرف ما في الكالم.
الفأفأ :
يقو ابن سيده " :إذا تردد المتكلم في الفاء وي فوأْ وفأ وهو فأفاء ووفوأْ وفأُ ،ووي الفأفاء :الذا يعسر عليه

خروج الكالم" ،(4).ووا أيضاً " :الفوأْفاء :الذا يكثر ترداد الفاء إذا تكلم .وال وفأفوأو ُ :ح ْبس ًة في اللسان وغلبة
الفاء على الكالم ،وود فأفأ".

)(5

سبق ابن سيده إلى بيان هذا العيب جمع من العلماء ،وا الخلي  ":الفأفأ في الكالم إذا كان الفاء
)(6

يغلب على اللسان ،فأفأ فالن في كالمه يفأفئ فأفأ ورج فأفاء وام أر فأفاء ".

ونق الجاحظ عن األصمعي أنه وا " :واذا تتعتع في الفاء فهو فأفاء  ...ثم أناد وو الااعر:
خ
خ
تمتام
بفأفاء وال
لست
و

***

اله ّج ِر في المنام ".
وال كثير ُ

وذكر ابن دريد أن الفأفأ هي " الحبسة في اللسان عربي"

)(7

)(8

ووا ابن منظور " :الفوأْفوأو حبسة في اللسان ،وغلبة الفاء على الكالم وود فأفأ وفأفاء يمد ويقصر وام أر
)(9

فأفاء وفيه فأفأ ".

من النصوص السابقة يتضح أن الفأفأ تعنى تردد المتكلم في صوت الفاء أو حبسه في اللسان وغلبة
الفاء على الكالم ،فالفأفاء هو الذا يعسر عليه خروج الكالم.
)(10

وود انفرد ابن سيده بمعني لم يسبق إليه وهو أن " الفأفاء – الذا يعسر عليه خروج الكالم".

وذكر أستاذنا الدكتور /عبد اهلل ربيع – رحمه اهلل – " أن العرب كانوا يطلقون تلك اللفظة على التردد
أو التتعتع والثق عند نطق الفاء ،وعلى كثر ورود الفاء على لسان الناطق ،والمناسبة واضحة بين
المعنيين ،فالتعتعة والتردد تظهر الفاء الواحد فاءات نتيجة تكرر التقاء الثنايا العليا بباطن الافة
)(11

السفلي عند إراد نطق الفاء ،وذلك ألسباب فسيولوجية أو عصبية ".

وذكر الدكتور /عبد التواب األكرت أن هذا العيب ناائ عن أسباب نفسية ،ود يكون مرجع ذلك الرهبة
)(12

التي ود تلحق به من اد المووف الذا هو فيه.

ص أووا سابقيه في ذلك.
ومن ثم فابن سيده نص على هذا العيب ووضحه وبين حروفه ولوخ و

التمتو ًم ُة :
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يقو ابن سيده" :واذا تردد في التاء وي تمتم ووي تمتام ،ووي هو الذا وي ْعج في الكالم وال يكاد
)(13

يفهمك ".

ذكر ابن سيده أن التمتام هو الذا يتردد في التاء ،أو هو الذا يعج في الكالم وال يكاد يفهمك ،كما
)(14

ذكر هذا الكالم غيره من اللغويين ،فالجاحظ يرن أن التمتام هو الذا يتتعتع لسانه في حرف التاء.

وذكر ابن منظور أن التمتمة " رد الكالم إلى التاء والميم ،ووي  :هو أن يعج بكالمه فال يكاد يفهمك،
ووي هو أن تسبق كلمته إلى حنكه األعلى ...ووا الليث :التمتمة في الكالم أن ال يبين اللسان ي ِ
خطئ
ُ

بينا ".
موضع الحرف فيرجع إلى لفظ كأنه التاء والميم وان لم يكن ّ
من العر

)(15

السابق يتضح أننا أمام ثالثة حقائق:

إما ترديد في التاء فقط ،أو ترديد في التاء والميم ،أو الغمو

في الكالم بسبب سرعة المتكلم ،فهذه

حقائق ثالث لكن ابن سيده لم يذكر التاء والميم ،وود ذكر ذلك ابن منظور والفيروزآبادا – كما سبق –
كما ورد هذا أيضاً في المعجم الوسيط ،ففيه يقا  " :تمتم الكالم رده إلى التاء والميم أو سبقت كلمته إلى
)(16

حنكه األعلى ".

ولكن من يقف مع هذه الحقائق الثالث ويمحصها جيداً ،يجدها ال تتفق لكنها تضطرب وتختلف،
ويمكننا أن نستنتا " أن التمتمة هي الغمو

الناائ عن ترديد الميم فقط ،ألن التردد في التاء يقا له

التأتأ  ،ولذلك وا الفيروزآبادن فيها ":التأتأ  :تردد التأتاء في التاء " ( القامو

تأتأ ) فالتمتمة رد

الكالم إلى الميم خاصة ،وأنه يتفق مع المصطلح ،بأنهم اعتادوا أخذ صيغة المصدر من الحرف المكرر،
كما في الثأثأ  ،والفأفأ  ،والسأسا  ،والتأتأ .. .هذا إذا لم نأخذ بالقو الذا يرا أنه التمتمة هي العجلة
في الكالم دون إتمام لعدم وضوح األصوات في السمع على اللسان ،وبالتالي فهي أابه حينذاك بحديث
السر  ..وكذلك إذا لم نأخذ بقو من يرن أنها التعتعة في الكالم ".

)(17

ال ْلث وغ ُة:

يقو ابن سيده " :واأللثغ :الذا ال يتم رفع لسانه في الكالم وفيه ِث وق  ،ووي  :هو الذا يجع الراء في

ثاء ،صاحب العين :لوِث وغ لثغا واالسم اللثغة والرثوغ لغة فيه ".
طرف لسانه أو يجع الصاد ً

)(18

ووا " األلثغ :الذا ال يستطيع أن يتكلم بالراء .ووي  :هو الذا يجع الراء في طرف لسانه ،أو يجع

فاء ،ووي  :هو الذا يتحو لسانه عن السين إلى التاء ،ووي  :هو الذا ال يتم رفع لسانه في
الصاد ً
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الكالم ،وفيه ثق  ،ووي  :هو الذا ال يبين الكالم ،ووي  :هو الذا وصر لسانه عن موضع الحرف ،ولحق
)(19

موضع أورب الحروف من الحرف الذا تعثر فيه لسانه عنه ".

ذكر ابن سيده فيما سبق عد تعريفات لأللثغ أو للثغة ،ب نق ك ما ذكره العلماء.
)(20

فها هو ابن وتيبة يعرف األلثغ بأنه هو الذا " يرجع لسانه في المنطق إلى الثاء والغين ".

أما الجاحظ فجعلها عامة عند تحوي حرف إلى غيره  ،فذكر أن األلثغ هو الذا يحو لسانه من
السين إلى الثاء أو من الراء إلى الغين أو غير ذلك ) ،(21كما جعلها عامة عند تحوي حرف إلى غيره
)(22

المبرد ،فقا " اللثغة أن يعد بحرف إلى حرف ".

ووا ابن منظور " :اللثغة أن تعد الحرف إلى حرف غيره .واأللثغ الذا ال يستطيع أن يتكلم بالراء،
فاء ،ووي  :هو
ووي هو الذا يجع الراء غيناً ،أو الماً ،أو يجع الراء في طرف لسانه ،أو يجع الصاد ً
الذا يتحو لسانه عن السين إلى الثاء ،ووي  :هو الذا ال يتم رفع لسانه في الكالم ،وفيه ثق  ،ووي :

هو الذا ال يبين الكالم ،ووي  :هو الذا وصر لسانه عن موضع الحرف ،ولحق موضع أورب الحروف
من الحرف الذا يعثر اللسان عنه ،والمصدر اللثغ واالسم اللثغة ".

)(23

مما سبق يتضح أن هذه النصوص لم تتفق على تفسير و خ
احد ،ولكن كان أام تلك التعريفات ما ذكره
ابن سيده ألن من العلماء من وصر اللثغة على رجوع اللسان إلى الثاء والغين ،وبعضهم جعلها تحو
اللسان من السين إلى الثاء أو من الراء إلى الغين ،وجعلها بعضهم عبار عن جع الراء الماً أو السين
ثاء.
ً

أما ابن سيده فذكر ك ذلك ،ثم أنهي كالمه بقوله " :هو الذا وصر لسانه عن موضع الحرف ،ولحق

موضع أورب الحروف من الحرف الذا تعثر فيه لسانه عنه " ) ،(24وتبعه في هذا ابن منظور -كما
سبق-
فما ذكره ابن سيده يام ك التعريفات السابقة فما دام وصر لسانه أا لم يتم رفعه ولم يبلغ مخرج
فاء أو يحو لسانه من السين إلى الثاء  ....فك هذا
ثاء أو ً
الحرف المراد نطقه ،فمثالً من يجع الصاد ً
يصدق عليه أنه وصر لسانه عن هذا الحرف أو ذاك إلى غيره.

فاء ") ،(25فهو تصحيف ،ويؤيد هذا الكالم أن
وأما وو ابن سيده في المحكم ":أو يجع الصاد ً

فاء،
المخصص الذا تحدث فيه ابن سيده بالتفصي عن تلك العيوب لم يذكر فيه أن اللثغة إبدا الصاد ً

ثاء.
ب أاار إلى أنها إبدا الصاد ً

)(26
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مما سبق يتضح أن اللثغة " لون من التعاوب الفردا الذا يقع من بع
ووصورهم الذاتي ،وأنه لي

األفراد بسبب عجزهم

من ذلك النوع من التعاوب الذا يتبع فيه الفرد وومه وأبناء وبيلته  ....واذا

خ
بصوت ما فيعد عنه إلى صوت آخر ،فهذا يعني أن عدد األصوات لديه
كان األلثغ يصعب عليه النطق
يق عن عدد األصوات عند الجماعة اللغوية التي ينتمي إليها كما يعني أن في لغته صوتاً واحداً يؤدا
)(27

وظيفتين إحداهما باألصالة عن نفسه وثانيتهما بالنيابة عن الصوت الذا عجز عنه".

ويجب أن نلحظ أن مصطلح اللثغة " يمكن أن يطلق على ك العيوب التي تصيب الصوت اللغوا
بصور عامة ،وتبقي المصطلحات األخرن أعالماً على الدالالت الخاص ًة كما يجرا العم به".

)(28

الرتو ُة:
ُّ
ياء .أبو حاتم :في لسانه ُرتة  – :وهو أن يتردد في الكلمة
األرت :الذا يجع الالم ً
وا ابن سيده " :و و

وأن ال تكاد كلمته تخرج من فيه".

)(29

ياء ،ثم نق عن أوبي حاتم أنها تعني التردد في الكلمة والتلعثم
ذكر ابن سيده أن الرتة هي إبدا الالم ً

في إخراجها من الفم ،فماذا وا علماء اللغة في هذا العيب من عيوب الكالم ؟
ذكر المبرد أن الرتة كالرتا ،تو وم ُّنع أو الكالم فإذا جاء ايء منه اتص .

)(30

وأما الثعالبي فقا  " :الرتة حبسة في لسان الرج  ،وعجلة في الكالم".

وذكر ابن فار

)(31

أن الراء والتاء ليسا أصالً لكنهم يقولون الرتة العجلة في الكالم.

الرتوة بالضم :عجلة في الكالم وولة أنا
ووا ابن منظورُّ " :

)(32

ياء  ...وفى
ووي  :هو أن يقلب الالم ً

حديث المسور :أنه رأا رجالً وأرت وي ُؤُّم النا  ،فوأوخ وره " واألرت :الذا في لسانه عقد وحبسة ،ويعج في
كالمه ،فال يطاوعه لسانه".

)(33

وهذا العيب " يؤدا إلى سرعة في األداء ،وعجلة في إخراج الكالم ،فقب أن تخرج الكلمة من فم
المتحدث يستعج بأداء غيرها وب إخراج األولي فكأن الكالم يتردد في الفم بسبب سرعة األداء ".
وهذا يؤكد وو المبرد السابق " الرتة كالرتا تمنع أو الكالم ،فإذا جاء ايء منه اتص ".
وأرن أن الرتة تعني العجلة في الكالم ولي

)(34

)(35

ولب الالم ياء ألن جمهور القدامى نصوا على أنها تعني

ياء.
العجلة في الكالم وتمنع أوله ،ولم يذهبوا إلى أنها إبدا الالم ً

الث ْعثو وع ُة:
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يقو ابن سيده " :والثعثعة :كالم الذا تغلب على كالمه الثاء والعين " ) ،(36ووا  " :الثعثة  :رتة في
اللسان وِثق  ،ووي  :هي الكالم ال نظام له".

)(37

إن ابن سيده مسبوق بما ذكر ،فالخلي يقو  ":الثعثعة :حكاية كالم الرج يغلب عليه الثاء والعين فهي
لثغة في كالمه".

)(38

كما تبع ابن سيده ابن منظور ،فذكر أن الثعثعة " :كالم رج تغلب عليه الثاء والعين ،ووي هو الكالم
ال نظام له ".

)(39

فهذا المصطلح – أعني الثعثعة – لثغة ولكن في حروف بعينها ،ومن ثم يتأكد الكالم الذا واله أستاذنا
الدكتور /عبد اهلل ربيع،

وسبق ذكره وهو أن مصطلح اللثغة " يمكن أن يطلق على ك العيوب التي

تصيب الصوت اللغوا بصور عامة ،وتبقي المصطلحات األخرن أعالماً على الدالالت الخاصة كما يجرا
)(40

العم به".

األو ْليغ:
يقو ابن سيده" :واألليغ  :الذا ال يبين الكالم ويرجع كالم إلى الياء واألنثى ليغاء".

)(41

يعد هذا العيب من عيوب النطق التي ترجع إلى إبدا حرف مكان آخر ،أو غلبة حرف ما في الكالم.
فابن سيده ياير إلى أن األليغ هو الذا يرجع كالمه إلى الياء ،لكنها لم تبد من حرف معين ،وكأنه
خ
حرف واحد ،واألليغ يخالف األ لثغ ،يقو
يريد أن يقو  :إن الياء تغلب على كثير أو على أكثر من
)(42

الخلي  " :األليغ الذا يرجع لسانه إلى الياء واأللثغ إلى الثاء".

ووا ابن منظور " :األليغ :الذا يرجع كالمه ولسانه إلى الياء ،ووي هو الذا ال يبين الكالم".

)(43

)(44

ووا الفيروزآبادن  " :األليغ من ال يبين الكالم ،أو يرجع كالمه إلى الياء".

ومن ثم فقد اتفقت كلمة اللغويين على أن األليغ ال يخلو من أحد أمرين أو كليهما:
(أ) هو الذا ال يبين الكالم.
(ب) هو الذا يرجع كالمه إلى الياء.
والمتأم فيمن يرجع كالمه إلى الياء يجده غير وبين ،فهو يقو في البيت ،ايبيت ،ويقو في لي :

يي  ،وهكذا ،...فكالمه غير وبين بسبب رجوعه إلى الياء.

النوع الثاني :سوء إخراج األصوات:

70

عيوب الكالم عند علماء العربية القدامى في ضوء علم اللغة الحديث
كتاب المخصص البن سيده أنموذجا

الخ ْن وخ ون ُة:
و
)(45

يقو ابن سيده " :والخنخنة :أن ال يبين الكالم فيخنخن في خياايمه".

هذا العيب من عيوب النطق هو عيب خلقي أوثر في إخراج األصوات ،وود ذكر علماء العربية هذا
العيب.
)(46

يقو ابن دريد " :الخنخنة ابيه بالخمخمة إال أنها تخرج من الخياايم ".

ووا األزهرا " :الخنة ضرب من الغنة ،كأن الكالم يرجع إلى الخياايم ،يقا ام أر خناء وغناء وفيها
)(47

مخنة".

ويرا الثعالبي أن الخنخنة هي " أن يتكلم من لدن أنفه ،ويقا  :هي أال يبين الرج كالمه فيخنخن في
خياايمه".

)(48

يبين المتكلم للسامع
ووا عبد الوهاب القرطبي " :والخنخنة أن يتكلم بالخاء من لدن أنفه ووي هي أال ّ

كالماً فيخنخن في خياايمه ".

)(49

)(50

وهذا العيب يسمي الخنخنة والخمخمة والخنف.

يتضح مما سبق " أن الخنة هي عيب من عيوب النطق ،وربما كانت ما يسمي عند العامة بالخنف،
وهذا راجع إلى عيب خلقي في الفراغات األنفية التي تستخدم كصناديق للرنيين والتقوية في الحروف
الساكنة أثناء األداء ولذلك كانت الخنة أاد من الغنة ،نظ ارً لعدم ويام الفراغات األنفية بمهامها تجاه
)(51

األصوات ،فتخرج األصوات الساكنة والمتحركة بصور ماوهة ".

الت ْهتو وهة:

يقو ابن سيده " :التهتهة  :التواء في اللسان وتُ ْه تُ ْه  :حكاية المتهته".

)(52

ذكر ابن سيده أن التهتهة هي التواء في اللسان ،فماذا وا العلماء في ذلك؟
)(54

ذكر ابن منظور أن التهتهة هي التواء في اللسان مث اللكنة ) ،(53وبذلك وا صاحب القامو .

ويرا الدكتور /البدراوا زهران أن التهتهة تعنى " تك اررات آلية غير منتجة للمقاطع أو إطالة لألصوات
األولى في المقاطع أو الكلمات".

)(55

ال ُغن ُة:
)(56

يقو ابن سيده " :واألغن الذا يجرا كالمه في لهاته وهو الساوط الخياايم وهي الغنة ".
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ورد أيضا هذا العيب عند علماء اللغة القدامى ،وا ابن فار  " :ومنه الغنة في الرج األغن وهو
)(57

خروج كالمه بأنفه"

ووا ابن منظور " :الغنة صوت في الخياوم ،ووي صوت فيه ترخيم نحو الخياايم تكون من نف
األنف ،ووي  :الغنة أن يجرا الكالم في اللها وهى أو من الخنة – المبرد :الغنة أن يارب الحرف
صوت الخياوم ،والخنة أاد منها ،والترخيم حذف الكالم وغن يغن وهو أغن ،ووي األغن  :الذا يخرج
)(58

كالمه من خياايمه ،وظبي أغن يخرج صوته من خياومه".

)(59

ونق الزبيدا عن أبي زيد أنه وا  ":األغن الذا يخرج كالمه في لهاته ووا غيره من خياايمه".

وهذا يعني أن الصوت لم يخرج من مساره المعتاد وانما جرا في اللها فسمع الصوت ِمن الخياوم،
فكأن الكالم يخرج من األنف ولي

من الفم.

الل ْجلو وج ُة:

يقو ابن سيده " :فإذا تتعتع ومضغ الكالم ولم يخرجه بعضه في إثر بع

وي  :لجلا ،ومنه سمي

الرج لجالجاً وأناد:

ِ
ِ
س خ
ور كأنها
ُمف ُّا و
الح ووامي عن ُن ُ

***

سب تور ْت عن وج ِريم ُملو ْجلوا
ون ووا القو ْ

يعني تم ارً يلجلا في الفم  .األصمعي :اللجالج  :الذا سجية لسانه ثق الكالم ونقصه ،ووي  :هو الذا
يجو لسانه في ادوه ،والجلجا  :الذا يردد الكلمة في فيه فال يخرجها من ثق لسانه".

)(60

ذكر ابن سيده أن اللجلجة تعني تردد اللسان في الكلمة وعدم إخراجها في تتابع ،وكأنه يمضغ الكالم،
أو أنها تعني الرج الذا يجو لسانه في ادوه ،وود ذكر هذا العيب جمع من العلماء.
يقو الخلي  ":واللجلجة كالم الرج بلسان غير وب ّين ،وهو يلجلا لسانه وود تلجلا لسانه  ...وربما

تلجلا اللقمة في فم اآلك من غير مضغ يعني يقلبها في فمه...وكالم ملجلا مختلط ،وفالن يلا
)(61

بالايء أا يبادر به فيؤخذ يقا  :تلجلا وداره أا أخذها منه".

يبين كالمه فهو لجالج واللقمة في فمه أدارها ولم
وذكر ابن القطاع أنه يقا  " :ولجلا الرج إذا لم ّ

س ْغها".
وي ُ

)(62

ووا ابن فار  " :واللجالج الذا يلجلا في كالمه ال يعرب".

)(63

ويرا علماء اللغة المحدثون " أن المتكلم ود يحدث له ما يؤثر على جهازه العصبي فال تص أوامر
النطق من مركزه في المخ إلى أعضاء النطق بصورتها الطبيعية المنسابة ،وانما يحدث بع
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االنقطاع واالتصا المتكررين في اإلاارات العصبية الخاصة بأصوات الكالم ،وهنا ترا المتكلم ال يكاد يتم
صوتاً من تلك األصوات حتى يتووف نطقه ليعود مر أخرا إلى نطق ذلك الصوت بصور أتم ،لكن التووف
يعود مر أخرا وهكذا دواليك ،ومع ك أصوات كلماته أو جمله التي يريد توصيلها إلى السامع فهو بين
نطق وتووف حتى ينتهي المووف الكالمي".

)(64

ومن ثم فقد أرجعوا اللجلجلة" إلى عوام نفسية وتفسيرها من خال علم النف

المرضي هو أورب

)(65

التفاسير إلى هذه العلة والنظرية النفسية هي أوسع النظريات ايوعاً ".

الع ْق ود :
ُ

وعقد كالمه :أعوصه منه".
وعقو ُد :أا التواء ورج أعقد و
يقو ابن سيده " :في لسانه ُعقد و

)(66

يرن ابن سيده أن العقد عيب من عيوب النطق وأنه يعني غلظ في اللسان والتواء.

وود سبقه بهذا الخلي  ،فقا  " :وود عقد يعقد عقداً :أا في لسانه عقد وغلظ في وسطه فهو وع ِسُر
)(67

الكالم ".

وع ِقد لسانه احتوِب  ،وبلسانه ُع ْق ود  :أا في كالمه حبسة".
ووا الراغب األصفهانيُ " :

)(68

وع ِقد:
وعقو ُد ،أا التواء ،ورج أعقد و
ووا ابن منظور " :وعقد اللسان :ما غلظ منه ،وفي لسانه ُع ْق ود و
ِ
وعماه ،وكالم معقد :أا مغم ".
وعقد كالمه :أعوصه و
وعقد لسا ُنه وي ْعقُ ُد وعقودا ،و
في لسانه عقد أو رتا و
)(69

يتضح مما سبق " أن العقد غلظ في اللسان أو في وسطه يؤدا إلى عسر في النطق ،أو هو حبسة
في اللسان تؤدا إلى عدم بيان الكالم أو غموضه بمعني أنه غير واضح".

سة:
ُ
الح ْب و

س ُة :أا تحب ".
يقو ابن سيده " :في لسانه ُح ْب و

)(70

)(71

يرا الجاحظ أن الحبسة تعنى :ثق الكالم ،لكن ذلك لم يبلغ الفأفاء وال التمتام ،فيقو " :ويقا في

لسانه حبسه إذا كان الكالم يثق عليه ولم يبلغ حد الفأفاء وال التمتام".

)(72

الرتة والحبسة فهما عقلة في اللسان وعجلة في الكالم ".
ووا عبد الوهاب القرطبي " :وأما ّ

وذكر ابن منظور أن" :الحبسة واالحتبا

في الكالم :التووف ،وتو وحب

في الكالم :تووّف ،وا

المبرد ...:الحبسة تعذر الكالم عند إرادته ") ،(74ويرا الفيومي أن الحبسة خالف الطالوة.
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زكريا عطيفي حماده عطيفي
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كما أن ابن سيده وضع هذا العيب تحت عنوان ( ثق اللسان واللحن وولة البيان ) ،ومن ثم فالقدماء
يرون ما يراه المحدثون ولم يخالفوهم البتة ،ب إن المحدثين هم الذين اتبعوا القدماء في ذلك.

اله ْم وه وم ُة:
و

يقو ابن سيده ":الهمهمة :أن يردد كالمه في صدره وال ُي ْخرجه أجمع وود همهم وهو همهام وهمهوم
)(76

وهمهيم".

ووا أيضاً " :والهمهمة :الكالم الخفي ،ووي الهمهمة تردد الزئير في الصدر من الهم والحزن،
والهمهمة نحو أصوات البقر والفيلة وأاباه ذلك ".

)(77

ذكر ابن سيده أن الهمهمة هي الكالم الخفي ،أو تردد الصوت في الصدر من الهم والحزن ،كما ذكر
ذلك أيضاً ابن القطاع فقا  " :الهمهمة الكالم الذا ال يفهم ".

)(78

ووا ابن منظور " :والهمهمة :الكالم الخفي ،ووي  :الهمهمة تردد الزئير في الصدر من الهم والحزن،
ووي  :الهمهمة :ترديد الصوت في الصدر ....وهمهم الرج إذا لم يبين كالمه ،والهمهمة :الصوت
)(79

الخفي ،ووي  :صوت معه بحح ".

ال وغ ْم وغ وم ُة:

يقو ابن سيده " :والغمغمة – الصوت ال يبينه اإلنسان من خ
كرب أو ِوتا  ،وأناد:

في وح ْو وم ِة الموت الذا ال ويت ِقي

***

وغ ومورِاته األبطا ُ غير تو وغ ْم ُغِم ".

)(80

يرن ابن سيده أن الغمغمة تعنى عدم بيان الصوت وعدم وضوحه ،وهذا ما نص عليه علماء اللغة،

يقو ابن دريد " :الغمغمة مث الهمهمة كالم ال تفهمه ،وا الااعر:
ق.
الح ود ُ
ضرب تُ وغ ِّم ُ دونه و
ٌ

***

وك وغماغم الثيران وب ْي ون ُه ُم
ووا األزهرا " :التغمغم :الكالم الذا ال يبين "

)(81

).(82

ووا ابن منظور " :والغمغمة والتغمغم :الكالم الذا ال يبين  ...وفي صفة وريش :لي
وضاعة الغمغمة والتغمغم :كالم غير وب ّين "

فيهم غمغمة

)(83

الثور عند ُّ
ِ
الذعر واألوبطا عند القتا والكالم الذا ال يبين
ووا الفيروزآبادن  " :والغمغمة أصوات و و

كالتغمغم".

)(84

النوع الثالث :ما يتص بالخر

والبكم:
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األ ْوبكم:

الع ُّي بالجواب واألونثى بكماء ،ابن دريد :رج أبكم وبكيم
يقو ابن سيده" :األوبكم – األوطع اللسان وهى و

وجمعه أبكام".

)(85

يرا ابن سيده :أن األبكم هو مقطوع اللسان ،فماذا وا العلماء في ذلك ؟
وا الخلي  " :األبكم :األخر

الذا ال يتكلم .واذا امتنع الرج من الكالم جهالً أو تعمداً فقد بكم عنه،

وود يقا للذا ال يفصح :إنه ألبكم ،واألبكم في التفسير هو الذا ولد أخر

".

)(86

)(87

ووا ابن فار  " :الباء والكاف والميم أص واحد ولي  ،وهو ال وخور ُ ".
ووا األزهرا " :يقا للرج إذا امتنع من الكالم جهالً أو تعمداً وب ِك وم عن الكالم  ...األبكم األوطع اللسان
عن ابن األعرابي أنه وا األبكم الذا

وهى العي بالجواب الذا ال يحسن وجه الكالم ،وروا أبو العبا
)(88

ال يعق الجواب".

ام ِة أو مع ِع ِّي وِبلو خه أو أن يولد وال ينطق وال يسمع وال
ووا الفيروزآبادن  " :و
الب وك ُم محركة ال وخ ور ُ كالبك و
)(89
يبصر".
ووا ابن األنبارا " :وا أبو بكر فيه ووالن:
أحدهما :أن يكون األبكم المسلوب الفؤاد الذا ال يعي ايئا وال يفهمه.
والقو اآلخر :أن يكون األبكم األخر

األخر :
يقو ابن سيده " :واألخر
يرا ابن سيده أن الخر

الرج يخر

خرسا وهو انعقاد اللسان عن الكالم ،الذكر أخر

واألنثى

)(92

ووا ابن منظور" :الخر
المصدر ،وأخرسه اهلل ".
ووا الزبيدا " :وخر
خر

نحو األبكم وود وخ ِر

خرساً ،صاحب العين :يكون ِخلقة وعرضاً ".

)(91

هو ذهاب الكالم ،ويكون ذلك خلقة وعرضا ،فماذا وا العلماء في ذلك؟

وا ابن دريد " :خر
خرساء".

يقا ود وب ِك وم الرج ِي ْب وك ُم بكماً ،ويقا رجا بكم وام أر بكماء".

)(90

ذهاب الكالم عيا أو خلقة خر

)(93

وخ ورسا صار أخر

وب ِّين ال وخور

الخور
خرساً وهو أخر  ،و و

عيا أو خلقة من ووم
محركة وهو ذهاب الكالم ّ
)(94

و ُخ ْرسان بضمهما أا منعقد اللسان عن الكالم عيا أو خلقة".
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بين األخر
ووا األزهرا مفرواً بين األبكم واألخر ْ " :

واألبكم فرق في كالم العرب :فاألخر

الذا

خلق وال نطق له كالبهيمة العجماء ،واألبكم الذا للسانه نطق وهو ال يعق الجواب وال يحسن وجه الكالم
".

)(95

من نصوص العلماء السابقة يمكنني أن أرجح أن األخر

هو الذا ال كالم له سواء أكان ذلك خلقة أم

عرضا ،كما نص على ذلك ج العلماء ،ولم ينص على أنه الذا منع الكالم خلقة فقط إال الفيومي .أما
ج العلماء فقالوا :خلقة أو عرضا أو أهملوا ذكر ذلك ،فقالوا :منع الكالم ،أو ذهب كالمه ،ومن ثم
فاألخر  :هو الذا ال كالم له مطلقاً.

النوع الرابع :ما يتمث في نطق األعاجم للعربية:
وتوسعت الدولة اإلسالمية تداخلت اللغات الوافد
لما انتارت
ّ
من المعروف أن الفتوحات اإلسالمية ّ

باللغة العربية ،وأراد الوافدون التيسير والتسهي  ،يقو القاضي الجرجاني " :وتجاوزوا الحد في طلب
التسهي حتى تسمحوا ببع
وفيما يلي أعر

بع

اللحن وحتى خالطتهم الركاكة والعجمة ".

)(96

المصطلحات التي تختص بالكالم العربي الذا يقوله األعجمي:

الم اروطو ونة:
ُ

الرطانة ".
يقو ابن سيده" :المراطنة :الكالم بالعجمية وود تراطنا ،ابن السكيت :هي الرطانة و ِّ

)(97

الرطانة تعنى الكالم بلغة األعجمي ،يقو الخلي  " :الرطانة تكلم األعجمية تقو رأيتهما يتراطنان ،وهو
ك كالم ال تفهمه العرب".

)(98

بالمحكم وال له ويا

ووا ابن فار  " :الراء والطاء والنون بناء لي

في كالمهم إال أنهم يقولون

تراطنوا إذا أتوا بكالم ال يفهم ويخص بذلك العجم وا :
فأثار ِ
فارطُ ُهم ِعظواماً ُجثما
و

***

أصواته كت ارطُ ِن الفُْر ِ .

)(99

طن وا ولرطانة من وولهم تراطن القوم بينهم إذا تكلموا
ووا ابن دريد " :رطن :استعم من وجوهها الر ْ

بكالم غير مفهوم بلغتهم وأكثر ما يخص به العجم والروم".

)(100

ووا األزهرا " :الرطانة تكلم األعجمية تقو رأيت عجميين يتراطنان وهو كالم  :ال تفهمه العرب وأناد:
كما تراطن في حافاتها الروم.
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الرطانة لغتان وود ورطن العجمي لفالن إذا كلمة بالعجمية يقا ما
أبو عبيد عن الكسائي هي الرطانة و ِّ

ُرط ْنياوك هذه أا ما كالمك ،وما ُرطُ ْني وناك بالتخفيف أيضا".

)(101

الُّل ْك ون ُة:

يقو ابن سيده " :واأللكن – الذا ال يقيم العربية من عجمية في لسانه واألنثى لكناء وود لِ وك ون لو وكناً

ولُ ْك ون ًة ولكونة ".

)(102

رد ابن سيده هذا العيب إلى العجمة التي تصيب اللسان ،وهذا ما سبقه به جمع من العلماء ،يقو
ّ
الخلي  " :اللكنة عجمة األلكن وهو الذا يؤنث المذكر ويذكر المؤنث ،ويقا هو الذا ال يقيم عربيته
لعجمة غالبة على لسانه وهو األلكن".

)(103

ووا الجاحظ " :ويقا في لسانه لُ ْك ونةُ ،إذا أدخ بع
العاد األولي إلى المخرج األو ".

حروف العجم في حروف العرب وجذبت لسانه

)(104

ومن ثم فهذا العيب مرجعه "إلى الناأ األولى واصطحاب العادات اللغوية التي كانت للمتكلم وب
انخراطه في الجماعة اللغوية الجديد ".

)(105

وهذا يعني " أن األلكن ينطق الحروف العربية أو بعضها بصور غير عربية ،فيدخ في العربية حروفا
ليست في نظامها ،ذلك أن أعضاء نطقه مع سالمتها المفروضة عندما تريد التحرك لنطق الصوت العربي
تذهب حركتها إلى ما تعودت عليه من تحركات لنطق أصواتها ،أو أصوات لغتها األولي فيكون الناتا
صوتا غير عربي أو صوتا عربيا آخر غير الذا يهدف إليه المتكلم ،ومن ثم يحدث ذلك اللون من األداء
ما يمكن تسميته بالتدخ  ،وما يمكن تسميته بالنق  ،وكالهما معيب عند أصحاب األداء ،ويرجع السبب
في حدوث اللكنة إلى تأثر المتكلم بنظام لغته التي ناأ عليها عندما يحاو نطق لغة أجنبية عنه عند
تعلمها أو إلى تأثر المتكلم بنظام لغة غير لغته نظ ارً لناأته وتأثره ببيئة تلك اللغة األجنبية ".
وهنا يجدر بنا أن نذكر " ما واله علماء األصوات والتجويد بصدد بع

)(106

األصوات التي خيف عليها أن

تتحو إلى أصوات أخرا لحاجتها إلى بذ مزيد من الجهد العضلي فطلبوا ولقلتها ،أا المبالغة في
إعطائها صفاتها وهى أصوات ( وطب جد ) فقد تووعوا أن تتحو هذه األصوات إلى أصوات أخرا ،وفعال
ووع ما تووعوه في كثير منها ،فالقاف مثال في النطق الحديث أخليت من الجهر تقريبا فصارت كما لو
كانت كافا ولوال ما فيها من استعالء الختلطت بها تماما ،وود استغ مؤلف مسرحية ( سيدتي الجميلة )
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هذه الظاهر الصوتية فراح ينطق بطلتها " صدفة بنت بعضاي " التي أراد أن يجع منها سيده في بالط
الخديوا وهى المستجلبة من بيئة اعبية مسفة جع ينطقها عبار " أنت القلب الكبير" كما لو كانت
تقو " أنت الكلب الكبير ".

)(107

وود تن تار تلك اللكنة فال تصبح صفة فردية ب تصير صفة لجماعة يعياون في منطقة معينة ،يقو
الجاحظ " :وود يتكلم المغالق الذا ناأ في سواد الكوفة بالعربية المعروفة ويكون لفظه متخي ار فاخ ار
ومعناه اريفا كريما ويعلم مع ذلك السامع لكالمه ومخارج حروفه أنه نبطي ،وكذلك إذا تكلم الخراساني
على هذه الصفة ،فإنك تعرف مع إعرابه وتخير ألفاظه في مخرج كالمه أنه خراساني ،وكذلك إنه كان من
كتاب األهواز".

)(108

أما أسباب اللكنة فترجع إلى سببين رئيسين:
األو هو :اصطحاب العادات النطقية القديمة .
وأما الثاني فهو :المحاكا .
أوالً :اصطحاب العادات النطقية القديمة:
أا إن أصحاب اللغة القديمة يصطحبون عاداتهم النطقية مع اللغة الجديد التي يتكلمونها ،وهذا بدوره
يحدث بع

التاوهات لألصوات الجديد  ،فمثالً " الذين استخدموا العربية من أصحاب البالد نطقوها

بطريقتهم حين استثقلوا نطق أصواتها التي ال نظير لها عندهم ،وهذا ما نالحظه على اختالف النطق
لبع

األصوات بين األواليم العربية ،فللمصريين نطق يختلف عن نطق المغاربة أو أه الاام أو

العراويين إذ تأثر أه ك إوليم بمنطقه القديم ،واصطحب عاداته النطقية القديمة في نطق هذا الصوت
)(109

الجديد ،نالحظ ذلك في نطق القاف ،والضاد ،والطاء ،والكاف والجيم ".

وه هذا يعنى أن جهاز النطق أو أعضاء النطق تختلف من بيئة ألخرا تبعاً لهذه البيئة؟

أجاب عن هذا التساؤ الجاحظ ،بقوله " :وود يتكلم ِ
الم ْغالق الذا ناأ في سواد الكوفة بالعربية

المعروفة ،ويكون لفظه متخي ارً فاخ ارً ،ومعناه اريفاً كريماً ،ويعلم مع ذلك السامع لكالمه ومخارج حروفه
أنه نبطي وكذلك إذا تكلم الخراساني على هذه الصفة ،فإنك تعرف مع إعرابه وتخير ألفاظه في مخرج
كالمه أنه خراساني." ...

)(110
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وهذا أيضا ما أكده علماء اللغة المحدثون ،يقو الدكتور على عبد الواحد وافي " :تختلف أعضاء
النطق في بنيتها واستعدادها ومنها تطورها تبعا الختالف الاعوب وتنوع الخواص الطبيعية المزود بها
ك اعب والتي تنتق عن طريق الوراثة من السلف إلى الخلف ".

)(111

ثانيا :المحاكا :
تعد المحاكا السبب الثاني من أسباب اللكنة ،وود عرف ذلك علماؤنا القدامى وأااروا إليه ،يقو
الجاحظ  ":ومع هذا أنا نجد الحاكية من النا

يحكي ألفاظ سكان اليمن مع مخارج كالمهم ال يغادر من

ذلك ايئاً ،وكذلك تكون حكايته للخراساني واألهوازا والزنجي والسندا واألجنا

وغير ذلك".

)(112

الح ْكلوة:
ُ

يقو ابن سيده ":ابن دريد :الحكلة:غلظ اللسان وتقبُّضه ،ومنه ااتقاق رج وح ْن وك  ،والحنكلة :اللثغة،

الح ْلكة كالحكلة".
و ُ

)(113

بالح ْكلوة غلظ اللسان وتوقو ُبضه وعدم البيان واللثغة ،وهذا عين ما ذكره
يرا ابن سيده أن المقصود ُ

علماء اللغة.

يقو الخلي  " :تقو في لسانه حكلة أا عجمة " ) ،(114ويرا الجاحظ أن الحكلة هي " نقصان آلة
المنطق وعجز أدا اللفظ حتى ال تعرف معانيه إال باالستدال ".

)(115

الح ْكلوة كالعجمة ال يبين صاحبها الكالم ،والحكلة والحكيلة :اللثغة ،ابن األعرابي:
ووا ابن منظورُ " :

الح ْك  :كالم ال يفهم ( حكاه ثعلب )".
في لسانه حكلة أا عجمة ال يبين الكالم ...وكالم ُ

)(116

يتضح مما سبق أن ما ذكره ابن سيده من أن الحكلة هي غلظ اللسان وتقبضه وعدم اإلبانة ال يختلف

كثي ارً عما سبقه به الجاحظ من أن المراد بالحكلة نقصان آلة المنطق وعجز أدا اللفظ ،ومن ثم فالحكلة
هي " خفاء يلحق الكالم بسبب عيب خلقي يتعلق باللسان فيجعله عاج ازً عن إخراج األصوات
من مخارجها الصحيحة ،وان لم يبين أحدهم حقيقة هذا العيب وأثره على األصوات المعينة ،ب جعلوه
عيباً يؤثر في مجموع الكالم ،فيجعله غير مفهوم حتى يستعان على فهمه باالستدال ".

)(117

الخاتمة
الحمد هلل الذا بنعمته تتم الصالحات ،وبفضله تتنز الخيرات والبركات ،وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات،
والصال والسالم على من ختمت برسالته الرساالت ،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .وبعالالالالالالالالالالالد،
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فاآلن وود أواكت رحلتنا العلمية مع عيوب الكالم عند ابن سيده في كتابه :المخصص على االنتهاء ،يطيب لي أن
أسج أهم النتائا التي توصلت إليها:
أوال :يعد كتاب المخصص البن سيده من الكتب القليلة التي اعتنت بعيوب الكالم عناية مباار .
ثانيا :كان ابن سيده متتبعا ألووا الكثير من اللغويين ،ولم يكتف بجمع األووا فحسب ب ناواها وأيد بعضها ورد
بعضها.
ثالثا :انفرد ابن سيده بمعني لم يسبق إليه وهو أن الفأفاء هو الذا يعسر عليه خروج الكالم.
عرف األلثغ بقوله" :هو الذا وصر لسانه عن موضع الحرف ،ولحق موضع أورب
رابعا :أجاد ابن سيده عندما ّ
الحروف من الحرف الذا تعثر فيه لسانه عنه " ،فهذا يام اللثغة في ك الحروف التي أبدلت من غيرها.

الرتة تعني العجلة في الكالم ولي
خامسا :ترجح الدراسة أن ّ

ولب الالم ياء.

سادسا :أسهم علماء القراءات والتجويد بجهد واضح في دراسة عيوب الكالم.
سابعا :ترجع عيوب الكالم إلى عديد من األسباب ،من أهمها :اضطرابات في الجهاز النطقي ،ضعف القدر السمعية،
عوام نفسية أو انفعالية.
ثامنا :تؤثر عيوب الكالم سلبا في عملية التعليم ب ود تؤدا إلى ظهور بع

الماكالت كاالرتباك والعزلة.

فاء لكنه تدارك
تاسعا :ووع ابن سيده في التصحيف في كتابه المحكم عندما ذكر ّ
أن األلثغ هو الذا يجع الصاد ً
هذا األمر وصححه في كتابه المخصص ،أو أن هذا التصحيف من النساخ.

عاا ار :اتفق ابن سيده خاصة ،وعلماء اللغة القدامى عامة في عيوب النطق مع ما ذكره علماء اللغة المحدثون.
حادا عار :أرجع علماء اللغة المحدثون اللجلجة إلى عوام نفسية وتفسيرها من خال علم النف

المرضي هو

أورب التفاسير إلى هذه العلة والنظرية النفسية هي أوسع النظريات ايوعاً.
ثاني عار :ترجع بع

عيوب النطق إلى الناأ األولى واصطحاب العادات اللغوية التي كانت للمتكلم وب انخراطه

في الجماعة اللغوية الجديد .
وص اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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