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The phenomenon of substitution between the eye and the noon, is
considered a dialectical phenomenon between certain tribes, it is
the substitution of the static eye with nun if it is adjacent to the ta
and was rudahl in the verb (give - entailed), although there is no
convergence in the exit between the two sounds (the eye and the
noon) as each of them has An exit, as the eye exits from the
middle of the throat, and the nun is from the tip of the tongue and
between the folds of the folds. However, we found some common
phonetic characteristics between these two letters, making one of
them replace the other, as they are among the loud and medium
sounds between intensity and softness.
The other thing is that the verb (to give) came in the dictionaries
under two linguistic roots, which are (atta and nata) and the
meaning is one of handling. 
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ظاهرة اإلبدال بني حريف العني والنون  -دراسة حتليلية

امللخص:

إن ظاهرة اإلبدال بني العني والنون ،تعد ظاهرة هلجية بني قبائل معينة ،هي إبدال العني الساكنة نوانً إذا
جاورت الطاء وكان ورودهل يف الفعل (أعطى – أنطى) على الرغم انه ال يوجد تقارب يف املخرج بني
صويت (العني والنون) اذ كل واحد منهما له خمرج إذ العني خمرجها من وسط احللق ،والنون من طرف
اللسان وبني فويق الثنااي ،اال اننا وجدان بعض الصفات الصوتية املشرتكة بني هذين احلرفني جعل أحدمها
حيل حمل اآلخر ،إذ مها من األصوات اجملهورة واملتوسطة بني الشدة والرخاوة.

واألمر اآلخر ان الفعل (أعطى) جاء يف املعجمات حتت جذرين لغويني مها (عطا ونطا) واملعىن واحد
املناولة.
الكلمات املفتاحية :اإلبدال ،اللهجات ،اهجهر ،األصوات.
املقدمة:

إ ّن ظاهرة "اإلبدال بني العني والنون" من الظواهر اللغوية اليت تستحق الوقوف عليها ودراستها على الرغم من قلة جميئها يف
الكالم ،تسمى يف الكتب اللغويبة بظباهرة االسبتنطاء ،إذ ذكبر هلبا العلمباء مبثالً قرانيباً واحبداً وهبو "إ ّن اعطينبا الكبو ر"؛ إذ تببدل
العني من النون "إ ّان انطينا الكو ر" وهي لغة يف (أعطى) ،وجاءت يف أحبد األحاديبا النبويبة الشبريفة ،و باهد بعرى ل عشبى
سنذكرها يف نااي البحا.
حاولنا يف هذا البحا تتبع هذه املسالة ومجع ما قيل فيها من آراء سواء يف املعجمات أم التفاسري والكت اللغوية القدمية
مث ربط ذلك فيما كتبه العلماء احملد ون للوصول إىل النتائج املطلوبة.
أل ّن القببارا املببدقّق يف تعريببإل حببد اإلبببدال غببد أ ّن اللغببويني ونببعوا ببروطا معينببة لكببي تتحقببق ظبباهرة اإلبببدال مببن هببذه
الشروط أن يكون هنا توافق يف التقارب املخرجي بني حروف اإلبدال؛ أل ّن حصول اإلبدال بني العني والنون ،وهنا تباعد بني
احلرفني يعد من األمور البعيدة يف اللغة؛ أل ّن خمرج العني من وسط احللق وخمرج النون من طرف اللسان ،وهذا ما حناول معاهجته يف
هذا البحا املتوانع لنقإل على األسباب املوجبة إىل حدوث مثل هذا اإلبدال بني {العني والنون}.
اقتضت طبيعة البحا أن يكون على املباحا اآلتية:
 .1التمهيد اإلبدال لغة واصطالحا.

 .2املبحا األول :الفعل (أعطى يف املعجمات).

 .3املبحا الثاين :ظاهرة االستنطاء يف القرآن الكرمي واحلديا النبوى الشريإل والشعر العريب.
 .4املبحا الثالا :موقإل اللغويني احملد ني من ظاهرة االستنطاء.

 3أ .د، .جامعة بغداد،

العراقKhadija0zabar@yahoo.com ،
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لنتبني من خالهلا مِلَ هذه الظاهرة بني حرفني متباعدين يف املخرج؟ ومن هللا
لنصل من خالل ذلك إىل النتائج املطلوبة ّ
التوفيق.
التمهيد :اإلبدال لغة واصطالحا
 -1اإلبدال لغة
إل
اإلبدال مصدر قياسي للفعل أبدل إبداالً ،جذره الثال ي "بدل" الذى يعطي معىن التغيري ،جاء يف العني" :البَ َد ُلَ :خلَ ٌ
م
م
ت وابً مكا َن َ ٍ
ين
وب ،وأَخا مكا َن أ ٍ
وحنو َ
ذلك املُ َ
بادلةُ .واإلبدالٌ :
استب َدلْ ُ
من الشيء ،والتبديل :التغيري .و ْ
قيم هللاُ هبم ال ّد َ
َخُ ،
قوم يُ ُ
ويبُنَبَّزُل م
قامه ممثلُه وال يُؤبَهُ هلم( "...الفراهيدى ،د.
الرْز َق ،أربعو َن ّ
ابلشام وَال و َن يف سائر البُلدان ،إذا َ
مات واح ٌد منهم ُ
يقوم َم َ
ّ
ت).
وح ُّد
ونع ّ
وأ ار ابن سيده إىل َ
الشيء مكان غريه َ
"ح ُّد البدلُ :
حد "البدل" بقوله مفرقاً بني البدال والقل إذ قالَ :
الفرق بني البدل والقل يف احلروف أ ّن القل غرى على التّقدير يف حروف العلة
ال َق ْل  :تصيريه على نقيض ما كان عليه ...و ُ
م
تقارهبا َّ
فكأن احلرف نفسه انقل من صورة إىل صورة إذا قلت قام واألصل (قَب َوَم) فكأنه ِل يبُ ْؤت
ومناسبة بعضها لبعض و دَّة ُ
فأما يف غريها فيجرى على البدل لتباعد
بغريه بدالً منه وِل خيرج عنه؛ أل ّن دة املقاربة للنفس مبنزلة النّفس فهذا يف حروف العلة ّ
الشديد بل وج فيما تقارب أن يبُ َقدَّر أنه ِل خيرج من التّغيري( "...ابن سيده،
ما بني احلرفني فلم غ أن غرى جمرى ما يتقارب ّ
 ،1971صفحة .)374 /6
يرى ابن سيده أ ّن التغيري يكون يف غري أصوات "العلة" والدليل التباعد ما بني احلرفني.
جاء يف لسان العرب معىن (اإلبدال) "واألَصل يف اإلبدال جعل يء مكان يء آخر كإبدالك من الواو اتء يف اتهلل،
والعرب تقول للذى يبيع كل يء من املأْكوالت بَدَّال( "...ابن منظور ،1956 ،صفحة .)48 /11

 -2اإلبدال :اصطالحا

ّأما اإلبدال اصطالحاً فهو "من سنن العرب إبدال احلروف وإقامة بعضها مكان بعض ،يف قوهلمَ :م َد َحَ ،وَم َد َهَ ،و َجدَّ،
م
سيطر ومص م
وسراط ،وم م
صراط م
يك ،وس َقع ...ويف قوهلم :م
ومكة َّ
يطرَّ ،
وبكة( "...الثعاليب،1985 ،
وخَرَمَ ،
َو َج َّذَ ،
َُ
وخَزَمَ ،
ُ
وص َق َع ال ّد ُ َ َ
صفحة .)348
وذكره ابن يعيش يف رح املفصل أيضاً "البدل ان تقيم حرفاً مقام حرف ّأما نرورة و ّأما صنعة واستحساانً ،ورمبا فرقوا بني
البدل والعوض فقالوا البدل أ به ابملبدل منه من العوض ابملعوض؛ ولذلك يقع موقعه حنو اتء ختمة وتكاة ،وهاء هرقت وحنوه
عدة وزنة ،ومهزة ابن واسم ،وال
يقال له بدل وال يقال له عوض ،أل ّن العوض أن تقيم حرفاً مكان حرف يف غري مونعه ،حنو اتء َ
يقال يف ذلك البدل( "...ابن يعيش ،د .ت.)10 /7 ،
وال يوجد فرق بني تعريإل القدماء واحملد ني لإلبدال ،فقد أ ار صبحي صاحل يف مضمون اإلبدال ،إقامة حرف مقام
حرف آخر يف الكلمة ،وحيصل غالباً بني احلروف اليت من خمرج واحد أو خمارج متقاربة (الصاحل.)2004 ،
وجعله الدكتور رمضان عبد التواب نرب من نروب املما لة ،فقال يف ذلك" :فإ ْن حد ت مما لة اتمة بني الصوتني فالتأ ر
(كلي) ،وإن كانت املما لة يف بعض خصائص الصوت فالتأ ر (جزئي)( "...رمضان ،1983 ،صفحة .)22
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نستنتج ممّا ذكرانه أ ّن الفرق قليل جداً بني احلدين (اللغوى واالصطالحي ،فقط ممّا ذكره ابن يعيش أ ّن هنا فرقاً بني
العوض والبدل ،فاإلبدال الذى حيصل يف مهزة أرنت إىل ها (هرقت) ال يلزمه تعويض عكس احلذف كلمة اسم فاهلمزة هنا
عوض عن الواو احملذوفة إذا أصل اسم (مسو) حذفت الواو وعوض عنها هبمزة الوصل.

Khadija Zubbar AL HAMDANI

األول(( :أعطى يف املعجمات))
املبحث ّ

ورد هذا املعىن حتت جذر "نطو"
جاء يف العني" :االنطاء لغة يف االعطاء" (الفراهيدى ،د .ت ،صفحة َ ،)454 /17
وجاء حتت جذر "عطو" "العطاء اسم ملا يعطي ،وإذا مسيت الشيء ابلعطاء من الذه والفضة قلت :أعطية وأعطيات :مجع
اهجمع ،والعطو التناول ابليد ،...واملعاطاة :املناولة( "...الفراهيدى ،د .ت ،صفحة .)208 /2
نلحظ أ ّن املعىن واحد لدى اخلليل ،فاالختالف يف اهجذر اللغوى كان فقط.

أصل واحد صحيح يدل أخذ ومناولة ،وال خيرج الباب عنهما ،فالعطو
جاء يف مقاييس اللغة "العني والطاء واحلرف املعتل ٌ
التناول اليد( "...ابن فارس1369 ،هب ،صفحة  ،)353 /4وورد هذا املعىن حتت اهجذر اللغوى "عطو" وجاء حتت جذر "نطي"
"النون والطاء واحلرف املعتل كلها تدل على تباعد يف الشيء وتطاول .و ٍ
أرض نطيةّ بعيده ،وانطاه إذا أعطاه ،ومن أعطى أحدا
يئاً فقد جعل الشيء عن نفسه بعيداً وحيتمل انه من ابب اإلبدال ،من االعطاء( "...ابن فارس1369 ،هب ،صفحة /5
.)447
نلحظ أ ّن التوافق يف املعىن بني اهجذرين اللغويني لدى ابن فارس يف املقاييس.
وجاءَ يف الصحاح "أعطاه ماالً يعطيه إعطاء واالسم العطاء واصله عطاء ابلواو ،ألنه من َعطَوت ،إال َّ
أن العرب هتمز الواو
والياء إذا جاءات بعد األلإل؛ َّ
ألن اهلمزة أمحل للحركة منهما ،وأل ّّنم يستحقون الوقوف على الواو ...وعطوت الشيء تناولته
ابليد( "...اهجوهرى ،1990 ،صفحة .)244 -243 /6
فالذى ذكره اهجوهرى يكون حتت جذر "عطو" وذكره يف جذر نطا "اإلنطاء :اإلعطاء بلغة أهل اليمن" (اهجوهرى،
 ،1990صفحة  ،)2513 /6دون أن يشري أ ّن معىن االنطاء هو املناولة.
وجاءَ يف لسان العرب "العطو :التناول ،يقال عطوت أعطو ...وعطا الشيء وعطا اليه َعطْواً :تناوله ...واستعطى وتعطى:
سأل العطاء( "...ابن منظور ،1956 ،صفحة  ،)70 -69 /15وجاء حتت جذر "نطو" "وانطيت لغة من اعطيت ،وقد قرا
ومنطي ،اى معطي( "...ابن منظور،1956 ،
"إ ّان انطينا الكو ر ...واالنطاء :العطيات -:ويف احلديا -:وان مال هللا مسؤول ُ
صفحة .)333 -332 /15
نلحظ أ ّن "أعطى" جاء يف املعجمات حتت "جذرين لغويني" مها "عطا ونطا" واملعىن واحد هو املناولة.
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وذكر الزخمشرى ّأّنا أيضاً قراءة الرسول (ص) إذ قال" :من قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إان أنطينا ابلنون ،ويف
حديثه صلى هللا عليه وسلم "وأنطوا الثبجة"( "...الزخمشرى ،صفحة .)806 /4
وقد ذكر ابن عطية ّأّنا قراءة منسوبة إىل احلسن البصرى؛ إذ قال" :قرأ احلسن "إ ّان أنطينا " وهي لغة يف "أعطى" ،قال
النيب (ص) (إ ّن اليد املنطية خري من السفلى) (اخلفاجي)2001 ،
قال االعشى (األعشى1983 ،م ،صفحة :)88
تصان احلالل وتنطي السعريا"(ابن عطيّة ،د .ت ،صفحة .)372 /16
جيادك خري جياد امللوك
أما أبو حيان األندلسي فقد ذكر رأايً منسوابً للرازى وأيب زكراي التربيزى يف أ ّن (أعطى ،وأنطى) كل و ٍ
احد من اللغتني
ّ
م
م
م
احلَ َس ُن َوطَْل َحةُ َوابْ ُن ُحمَْيص ٍن
ور :أ َْعطَْينا َ ابلْ َع ْنيَ ،و ْ
"وقَبَرأَ ا ْهجُ ْم ُه ُ
أصل بنفسها لوجود متام التصرف يف كل واحدة إذ قالَ :
ول َّم
م م
ُّون ،ومهي قمراءةٌ مرمويَّةٌ َعن رس م
ى :مهي لُغَةٌ لملْعر م
و َّ م
اَّللُ َعلَْي مه َو َسلَّم .قَ َ م م م
ب الْ َعا مربَمة مم ْن
صلَّى َّ
اَّلل َ
ْ َُ
الز ْع َفَراينُّ :أَنْطَْيبنَا َ ابلن َ َ َ َ َ ْ
َ
ََ
َ
ال التّْربيز ُّ َ
م
م
م
م
م
م
َّ
َّ
الص َال ُة
ه
ي
ل
ع
ا،
ض
َي
أ
ه
م
ال
ك
ن
م
و
).
ة
ا
ط
ن
م
ل
ا
ى
ل
ف
الس
د
ي
ل
ا
و
ة
ي
ط
ن
م
ل
ا
اء
ي
ل
ع
ل
ا
د
ي
ل
(ا
:
م
ل
س
و
ه
ي
ل
ع
اَّلل
ى
ل
ص
كالمه
ومن
يش.
ر
ق
ُوىل
َ َُّ َ َْ َ َ َ َْ ُ ْ َ َْ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ َْ ُ ُّ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ ً َ َْ َّ
أَ
الس َال ُم( :وأنطوا الثبجة).
َو َّ
ال ْاأل َْع َشى:
َوقَ َ

اد الْملُ ِ
ِ ِ
وك ...تُصا ُن ا ْحل َال َل وتُ ْنطَى َّ ِ
ريا
ِجيَ ُ
َ َ َ
اد َك َخ ْي ُر جيَ ُ
السع َ
وان فإن عنيا النُّو َن ميف َه مذهم اللُّغَ مة َم َكا َن الْ َع ْ م
ى وأَبُو َزَك مرَّاي التربزى :أَبْ َد َل ممن الْ َع ْ م
ض مل َّ م
ني ميف َغ ْمريَها
قَ َ
ني نُ ً
ال أَبُو الْ َف ْ
َ
الراز ُّ َ
ني أَصل بمنب ْف مسها لموج م
م
ود متََ مام الت م
ف ممن ُك مل و م
مٍم
فحسن ،وإن عنيا الْب َد َل م م
اح َدةٍ،
س َك َذل َ
ّ
َ
ك ،بَ ْل ُك ُّل َواحد م َن اللُّغَتَب ْ م ْ ٌ َ َ ُ ُ
َ
َّصُّر ْ ّ َ
الصنَاع َّي فَبلَْي َ
م
م
م
نيُ ،مثَّ أُبْدلَت النُّو ُن مْنب َها" (أبو حيان االندلسي1993 ،م).
فَ َال يبَ ُق ُ
َص ُل الْ َع ْ ُ
ول ْاأل ْ
ومسألة عد (أعطى وأنطى) كل واحد منهم أصل مستقل جند ذاته غري معان استنادا إىل ما ذكره اخلليل "االنطاء" لغة
يف االعطاء (الفراهيدى ،د .ت ،صفحة .)454 /7
وذكر اآللوسي ّأّنا قراءة تنس إىل بعض القراءة وهي من كالم الرسول (ص) قال "بسم هللا الرمحن الرحيم (إ ّان
أعطينا ) وقرأ احلسن وطلحة وابن حميصن والزعفراين( ،أنطينا ) ابلنون وهي على ما قاله التربيزى لغة العرب العرابء من أوىل
قريش ،وذكر غريه ّأّنا لغة بين متيم وأهل اليمن وليست من اإلبدال الصناعي يف يء ،ومن كالمه صلى هللا تعاىل عليه
وسلم (اليد العليا املنطية واليد السفلى املنطاة) ،وكت عليه الصالة والسالم (انطوا الثبجة) اى الوسط يف الصداقة"
(اآللوسي ،د .ت ،صفحة .)244
وقد ذكر ابن اال ري أقواالً للرسول صلى هللا عليه وسلم بلغة (النون) ،حنو ذلك (أنطا) ،يف حديا طهلة (يف أرض
نطي ،أى بعيد ،ويروى (املنطي) وهو مفعتل منه.
غائلة النطاء) ،النطاء البعد وبلد ّ
ويف حديا الدعاء (ال مانع ملا أنطيت ،وال منطي ملا منعت) ،وهو لغة اهل اليمن من أعطى.
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جاء يف قوله تعاىل {إ ّان أعطينا الكو ر} (سورة الكو ر ،آية  ،)1قول ابن خالويه" :قوله تعاىل "إ ّان أعطينا " ...وأعطى
فعل ٍ
ماض وفيه لغة أخرى "أنطينا " وقد قرأ بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تقول العرب أعطيين وأنطيين( "...ابن خالويه،
ُ
د .ت ،صفحة  ،)233فذكر ابن خالويه قل العني من نون يف اعطينا  ،قراءه الرسول (صلى هللا عليه وسلم).

Issue: 3

املبحث الثاين :ظاهرة االستنطاء يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف والشعر العريب والكتب اللغوية.

Khadija Zubbar AL HAMDANI

ومنه احلديا (اليد املنطية خري من اليد السفلى) ،ومنه كتابه لوائل بن حجر (وانطوا الثبجة) ،ومنه قوله لرجل آخر
ُ
(انطه كذا) ،ويف حديا زيد بن اثبت (كنت مع النيب صلى هللا عليه وسلم وهو ميلي كتااب ،فدخل رجل فقال (انط) اى
نفر ،يقال له انط ،فيسكن.
اسكت ،بلغة محري ،وهو أيضاً زجر للبعري إذ َ
ويف حديا خيرب " َغدا إىل النَّطَاةم هي علَم خليبرب أَو مح م م م
احل مد م
يا.
صن هبَاَ ،وه َي م َن النَّطْ مو :البُب ْعدَ ،وقَ ْد تَ َكَّرَر ْ
َ َْ َ ْ ْ
ت ميف َْ
الالمم علَيبها كمإ م
دخاهلا َعلَى حا مرث َو َعبَّ ٍ
اسَّ .
إل َهلَا َغلَ َعلَْيب َها" (ابن األ ري ،د .ت).
َوإم ْد َخ ُ
وص ٌ
كأن النَّطاة ْ
ال َّ َ ْ َ
نستنتج ممّا ذكرانه سابقاً ،أ ّن مسألة قل العني نوانً من قوله تعاىل "اعطينا " إىل "انطينا " هي قراءة قرأ هبا الرسول
صلى هللا عليه وسلم ،وهنا من نسبها إىل احلسن البصرى وابن حميص والزعفراين (عبد هللا ،)2021 ،وذكر ابن اال ري اقواالً
لرسول هللا (ص) وردت فيها لغة قل العني نوانً.
وهذه الظاهرة تسمى بب "االستنطاء" ،وحدُّها قل العني الساكنة نوانً إذا كانت جماورة للطاء (السيوطي1987 ،م).
وتعد من الظواهر كما ذكران سابقاً وتنس إىل قبائل متعددة ،وهي:
 .1العرب العاربة (أبو حيان االندلسي1993 ،م).

 .2قال السيوطي "ومن ذلك :االستنطاء يف لغة سعد بن بكر وهذيل واألزد وقيس واألنصار جتعل العني
أع مطي" (السيوطي1987 ،م ،صفحة .)222 /1
الساكنة نوان إذا جاورت الطاء كأنْطي يف ْ
 .3وجاءت يف لسان العرب ّأّنا لغة ألهل اليمن (ابن منظور.)1956 ،

ّأما أبو الطي اللغوى فلم يذكر سوى أ ّن اللغتني مبعىن واحد؛ إذ قال "العني والنون :األصمعي يقال :أعطيته أُعطيه
إعطاء ،وأنطيته إنطاءً مبعىن واحد ( "...اإلبدال.)118 /2 ،
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ّأما آراء احملد ون يف هذه الظاهرة فقد كان على النحو اآليت:3

 -1رأى الدكتور إبراهيم السامرائي ،قال" :وأراد كات املقال أن يستفيد من مونوع اإلبدال مستدالً على قوله بعسر
توهم
نطق العني ،فذكر أ ّن العرب يبدلون من العني نوانً كما يف قوهلم (ينطي) ،و ُّ
أود أ ّن أقول إ ّن هذا ِل يكن (إبداالً) ،وقد ّ
األقدمون وحسبوه هلجة وقيدت هذه اللهجة ببكر وقيس ،وعرفت ابالستنطاء ،وعليها قرا (إ ّان أنطينا الكو ر) ،ومنه حديا
رسول هللا (ص) وانطوا الثبجة ،ومال األمر يف هذه النون ّأّنا ِل تكن مقابلة للعني يف (أعطى) ،وإّّنا جاءت من أ ّن الفعل كان
(أتى) عطى (أعطى) مث نعإل (أتّى) بتشديد التاء ،ومعلوم أ ّن فك اإلدغام يف العربية ويف غريها من اللغات السامية ،يقتضي
إبدال النون أبحد احلرفني املتجانسني ،...وعلى هذا (أتَى) بتشديد التاء تصبح (أنىت) بفك االدغام مث حيصل إبدال الطاء من
التاء وهذا ائع يف العربية كما يف نقطة – ونكتة ،وأتى مبعىن أعطى وارد يف العربية كما يف قوله تعاىل {وآتى املال على حبه ذوى
كل واحدة منهن سكينا}( "...دراسات يف اللغة ،د.ت ،صفحة
القرىب} ( سورة البقرة ،آية  ،)177وكقوله تعاىل {وآتت ّ
.)217 -216
أى إ ّن حتليل كلمة أعطى حبس وجهة نظر الدكتور ابراهيم السامرائي يكون على النحو اآليت:
أّتَى ب ب أتْب َىت ب ب إبدال التاء االوىل نوانً أنْب َىت ب ب مث تبدل التاء الثانية طاء ،ألن التاء والطاء هلما نفس املخرج ب ب أنطى ب ب واستند
من أ ّن معىن أتى مبعىن (أعطى) كما وردت يف القرآن الكرمي ،وردت كلمة (أتى) مبعىن (أعطى) يف املعجم إذ جاء يف اللسان
الش ْيءَ أَى أَعطاه( "...ابن منظور،
وآاته َّ
"وا مإليتاءُ :ا مإل ْعطاء .آتَى يبُ َؤمايت إميتَاءً وآاتهُ إميتاءً أَى أَعطاهَ .ويبُ َق ُ
ال :لمُف َال ٍن أَتْب ٌو أَى َعطاءَ .
 ،1956صفحة .)17 /14
 -2رأى الدكتور ابراهيم انيس ،فقد قال يف ذلك" :ونس الرواة أيضاً إىل قبائل سعد بن بكر وهذيل واألزد واألنصار
اّنم كانوا يقلبون (العني) يف الفعل (أعطى) إىل (نون) فيقولون (أنطى) ،وقد قرا {إ ّان أنطينا الكو ر} وقد مسى الرواة هذه
كل من هاتني الظاهرتني فتقل صوت من أصوات الفم إىل أخر من أصوات األنإل ،وقد تق ّدم أ ّن
الظاهرة بب (االستنطاء) ويف ّ
قل صوت من أصوات الفم إىل آخر من أصوات األنإل أو العكس أمر معرتف به يف معظم اللهجات ،وأنّه يف الغال نتيجة
أخطاء األجيال النا ئة ،حني حياولون التوفيق بني جمرى األصوات ،فيجعلوّنا ّإما من الفم أو من األنإل ،ولكنّنا حني نستعرض
األمثلة اليت رويت لنا بصدد هاتني الظاهرتني ال نكاد نعثر على مربر صويت قوى( "...إبراهيم1973 ،م ،صفحة -140
 ،)141مث يردف قائالً "وليس هنا ما ميكن أ ّن يربر هاتني الظاهرتني سوى إ را (الالم وامليم والنون والعني) يف الصفة فكل
من هذه األصوات صوت جمهور متوسط ال هو ديد وال ابلرخو" ...ويظهر أ ّن األمر ِل يكن مقصوداً على الفعل (أعطى) بل
كل (عني) سواء وليها (طاء) أو صوت آخر ،فلعل من القبائل من كانوا ينطقون هبذا الصوت بصفة خاصة نطقاً
يتعلق بنطق ّ
أنفياً ،وذلك أن غعلون جمرى النفس معه من الفم واألنإل معاً ،فتسمع العني خمرجة بصوت النون وليست يف احلقيقة نوانً ،بل
(عني) أنفية" (إبراهيم1973 ,م ،صفحة .)143

 سنعرض آلراء القدماء حبس قدم املؤلفات.
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نلحظ ما ذكره القدماء حول ظاهرة االستنطاءِ ،ل خيرج عن دائرة ّأّنا لغة لقبائل عربية ،فاألمثلة اليت ذكروها ُّ
يدل على ّأّنا
كل عني جتاورها الطاء؛ أل ّن هنا الكثري من الكلمات فيها العني جتاورها الطاء لكن ِل حيصل اإلبدال
ليست قياسية عامة يف َ
فيها ،مثل ذلك (عطس – يعطَس ،معطاس وعطر يعطر معطر ،وعطإل ،عطش يعطش – معطاش) (ابن منظور.)1956 ،
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ّ -3أما املستشرق (رابني) ،فقد فسر (االستنطاء) أبنّه ال أن له ابلفعل (أعطى) بل هو فعل سامي آخر معروف يف
العربية هو (نطا) مبعىن م ّد يده إىل ،وقد زادت عليه اهلمزة أى صوره (أفعل) (إبراهيم1973 ,م ،صفحة )142؛ أى يرى رابني
أ ّن األمر ال عالقة له بب (الفعل أعطى ابلعربية) ،إذ هو مشتق من فعل آخر يف العربية (نطا) ،مبعىن مد يده ،مث زيدت عليه اهلمزة
فكان (أنطى).
 -4رأى الدكتور أمحد علم الدين اهجندىِ :ل يكن أى جديد يف هذه الظاهرة ،فقد ذكر آراء القدماء يف املسألة مث يعرض
أقوال احملد ني؛ إذ قال" :ويرى بعض احملد ني أ ّن الرواة ِل يصفوا لنا هذه الظاهرة بدقة وخييل إيل من ّأّنم رمبا كانوا ينطقون ابلعني
نطقاً أنفياً أبن غعلوا جمرى النفس معه من الفم واألنإل معاً فتسمع العني خترج بصوت النون وليست يف احلقيقة نوانً" (اهجندى،
د .ت) ،وهذا كما ذكران سابقاً ميثل رأى الدكتور ابراهيم أنيس ،مث يعرض رأى املستشرق (رابني السابق) وخيتم كالمه "وقد
وجدت ظاهرة االستنطاء يف لغة األعراب بصحارى مصر ،ويرى بعض احملد ني ّأّنا ائعة يف هلجة العراقيني أيضاً ...واهجدير
ابلذكر أ ّن صيغة (أعطى) قد استبدلت بصيغة (اطعى) يف بعض قرى فلسطني ،وكأّنا مقلوب من االول( "...اهجندى ،د .ت،
صفحة .)388
"وتفسر هذه الظاهرة ،أب ّن العني قلبت نوانً تفسرياً ال تؤيده الدراسات
 -5رأى الدكتور رمضان عبد التواب :إذ قال:
ّ
الصوتية احلديثة ،أل ّن العني ختتلإل اختالفاً كبرياً ،من الناحية الصوتية عن النون ،ومن املعروف أ ّن الصوت ال يقل من صوت
آخر ،إال إذا كان بني الصوتني نوع من القرابة الصوتية يف املخرج والصفة ...ولوال هذا البعد الصويت حلدث اإلبدال عند القبائل
اليت يروى عنها االستنطاء ،يف كلمات كثرية ،وقعت فيها العني الساكنة قبل الطاء مثل (يعط  ،معطر ،ويعطس ،ويعطل،
ويفطن ،ويعطوا ،وغري ذلك من األمثلة ،ولكن املصادر العربيةِ ،ل ترو إال كلمة (أنطى)" (عبد التواب1983 ،م ،صفحة
يفسر هذه الظاهرة عن طريق املقارنة بني العربية والعربية اذ يقول "إنّنا إذا رجعنا إىل اللغات السامية لنبحا فيها عن
 ،)122مث ّ
) مع إدغام النون األوىل يف التاء والنون
مقابلة كلمة (أعطى) وجدان يف العربية ( ) أى نون واتء ونون ،ويف السراينية (
الثانية يف الم اهجر ،ولعل ما حدث يف لغة هذه القبائل ،اليت روى عنها االستنطاء هو عملية حنت ملا يف هاتني اللغتني واللغة
العربية ،فأخذ فاء الفعل من العربية والسراينية ،وبقيت عينه والمه كما مها يف العربية ،وقد حدث قبل ذلك يف كلمة (ميامة) العربية
هي منحوتة من كلمة ( ) السراينية وهي تبدأ ابلياء وكلمة محامة يف العربية" (عبد التواب1983 ،م ،صفحة .)123
 -6رأى حنفي افندى :يرى حنفي افندى أ ّن هذا اإلبدال من الظواهر الشائعة يف لغة األعراب بصحراء مصر؛ إذ قال:
"املسألة العا رة تبدل العني الساكنة نوانً إذا جاءت الطاء يف لغة سعد بن بكر وهذيل واألزد وقيس واألنصار يقولون (انطاه
درمهاً)؛ أى أعطاه وقد قرا {إ ّان أنطينا الكو ر} ،وروى يف الدعاء (ال مانع ملا انطيت) ويف حديا عطية السعدى (فإ ّن اليد
العليا هي املنطية واليد السفلى هي املنطاة) يعين املعطية واملعطاة ،ويسمى هذا اإلبدال ابالستنطاء وهو ائع يف لغة العرب
بصحارى مصر" (انصإل1304 ،هب ،صفحة  ،)15لذا ع ّدها حنفي أفندى من اللهجات الشائعة بصحراء مصر.
ّأما الدكتور عبد الصبور اهني فقد مال إىل ما ذه اليه الدكتور السامرائي ( اهني ،د.ت).

ألّنا آراء اتسمت ابلقوة
إ ّن األداء اليت ذكرانها للغويني احملد ني ،ال ختلو من مالحظات أل ّن املسألة فيها إ كاليةّ ،
واألداء ،فمثالً رأى الدكتور رمضان عبد التواب الذى ذه إىل أ ّن كلمة (أنطى) حنتها العرب من (السراينية والعربية والعربية)،
وأرى أ ّن مثل هذه املسألة يتطلّ أ ّن يكون ملماً يف (اللغات الثالث) حىت يتمكن له مثل هذا النحت ،وهو أمر بعيد جداً ،وال
أظن توجد امكانية النحت يف تلك اللغات.
ّ

ّأما حدوث اإلبدال بني العني والنون ،يعد من األمور الصعبة بسب عدم التقارب يف املخرج ،أل ّن العني خمرجها وسط
احللق ،والنون يف طرف اللسان ،وبني فويق الثنااي (ابن جين1954 ،م) .لكن هنا بعض التشابه بني العني والنون يف بعض
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وهذا ما ذه إليه احملد ون كما ذكران سابقاً (أنيس1975 ،م) .من أ ّن صويت العني والنون من األصوات اجملهورة
واملتوسطة بني الشدة والرخاوة ،وهذه الصفات الصوتية هلا الدور الوانح يف إحداث اإلبدال بني العني والنون ،وفضالً عن ذلك
احلُُروف الَّميت تعرتض
أ ّن النون السالفة متتاز مبيزة خاصة حتتم عليها أ ْن تكون قريبة من صوت العني ،وهذا ما ذكره املربد" َوَه مذه ْ
م
م م
م
م
صوت َما جاورها من الرخوة َكالْ َع ْ م
ني الَّميت يَ ْستَعمني
بَني الرخوة والشديدة َوهي َّد َ
يدة ميف األَصل وإَّّنا ْغ مرى ف َيها الن َفس الستعانتها ب َ ْ
املتكلمّم معْند اللَّ ْفظَة هبا بمصوت ا م
م
ص ْوت اخليا يم ملا فم َيها
حلاءَ ،والَّميت ْغ مرى فم َيها َّ
الص ْوت الحنرافها واتّصاهلا ،وكالنون الَّميت تستعني ب َ
َ َْ
م
َّ
م
م
ألّنا خترج من
الص ْوت للينها" ،ويوجد املربد ابلنون املعنية ،هي النون الساكنة ّ
من الغُنَّة ،وكحروف امل ّد واللني اليت ْغرى ف َيها َّ
اخليا يم لذلك فان كالمها –العني والنون– يعتمد على األصوات االخرى عند النطق هبا ،ممّا يؤيد ّأّنا تتسم بصفة الضعإل،
وحتتاج من مساعدة عند النطق ،وخالف احتادها يف صفة اهجهر (سيبوبه1983 ،م).
خنلص مما ذهبنا إليه أ ّن ظاهرة االستنطاء ،تعد ظاهرة هلجية بني قبائل معينة ،هي إبدال العني الساكنة نوانً إذا جاورت
الطاء وكان ورودها يف الفعل (أعطى – أنطى) على الرغم أنّه ال يوجد تقارب يف املخرج بني صويت (العني والنون) اذ كل واحد
منهما له خمرج إذ العني خمرجها من وسط احللق ،والنون من طرف اللسان وبني فويق الثنااي ،إال أنّنا وجدان بعض الصفات
الصوتية املشرتكة بني هذين احلرفني جعل أحدمها حيل حمل اآلخر ،إذ مها من األصوات اجملهورة واملتوسطة بني الشدة والرخاوة.
واألمر اآلخر أ ّن الفعل (أعطى) جاء يف املعجمات حتت جذرين لغويني مها (عطا ونطا) واملعىن واحد املناولة.
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وقال ابن جين" :وللحروف انقسام آخر إىل الشدة والرخاوة وما بينهما :فالشديدة مثانية أحرف ،وهي :اهلمزة ،والقاف،
واهجيم ،والطاء ،والدال ،والتاء ،والباء ...واحلروف اليت بني الشديدة والرخوة مثانية أيضا ،وهي :األلإل ،والعني ،والياء ،والالم،
والنون ،والراء ،وامليم ،والواو( "...ابن جين1954 ،م ،صفحة .)69 /1

Volume: 4

الصفات الصوتية املشرتكة كما ذكرها القدماء قال سيبويه" :فأ ّما اجملهورة فاهلمزة ،واأللإل ،العني ،والغني ...والالم ،والنون ،والراء،
والطاء ،والدال ...فذلك تسعة عشر حرفاً" (سيبوبه1983 ،م ،صفحة  ،)423 /4نرى سيبويه غعل النون والعني من
االصوات اجملهورة.
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