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المحاضرة األولى 

المعطيات الصوتية في الصرف العربي الحديث 

 مدخل عام

 

ىل إبراز مظاىر استثمار معطيات الدرس الصويت اغبديث يف تعمل ع اضرات اؼبحقىذإٌف  
الصرؼ العريب، كرصد القضايا كاؼبسائل الصرفية اؼبستجٌدة عند ادثٌن يف ضوء مناىج النظر 

 :كباكؿ يف ضوء ىذه اؼبقاصد أف قبيب عن ىذه التساؤالتك . اغبديثالصويت

أم على مستول   علم األصوات موضوعيا كمنهجيا؟،استثمار معطياتمدل  ما 
اؼبعارؼ كاؼبوضوعات اؼبستجٌدة كالنرب كالتنغيم كاؼبقاطع، كخصائص التشكيل الصويت، كعلى 

مدل استفادة ما ك. مستول مناىج التفكًن الصويت ككيفية الوصوؿ إىل اغبقائق أك الربىنة عليها
 ىا علم األصوات؟حققيت نتائج اؿاؿمن الصرؼ العريب 

النتائج الصوتية اؼبتعلقة : النتائج الصوتية يف ثالثة أقساـ، أكؽباىذه يبكن أف ذبمل ك     
 كىو ما يندرج يف فركع علم ،(نطقيا كفيييائيا كإدراكيا)دبمييات الصوت اللغوم مفردان 

 كسلوكو داخل التشكيل، كاػبصائص اؼبقطعية للغة، ككذا اػبصائص األدائية ؽبا (1)األصوات
ما توٌصل إليو البحث الصويت من استعماؿ اؼبنهج الوصفي إضافة إىل  ،كالنرب كالتنغيم كاؼبفاصل

 عن التخمٌن كالتأكيل  تعليال علميا موضوعيا بعيداؼبعرفة قوانٌن التغًٌنات الصوتية كتعليلها
كلسنا ىنا نرمي إىل ؾبرد اؼبخالفة أك : "، كىذا ما يلخصو أحد الباحثٌن يف قولوكاألحكاـ اؼبسبقة

                                                           
فركع علم ) كما بعدىا42: ـ، ص2000كماؿ بشر، علم األصوات، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، : ينظر(1)

 .(األصوات



 

5 
 

اٌدعاء التجديد، دكف مسوغ كإمبا هندؼ إىل تسجيل اغبقائق كما تعلن عن نفسها دكف افرتاض 
. (1)"أك توىم يشوب ىذه اغبقائق كيعٌقدىا كهبعل البحث فيها عبثا دكف طائل

النتائج الصوتية اؼبرتبطة بتطبيق اؼبنهجٌن التارىبي كاؼبقارف، كاليت ساعدت على تفسًن : كثانيها
بعض مظاىر الركاـ اللغوم، كمعرفة قوانٌن التطور اللغوم، كمقارنة التغًنات الصوتية للغات اليت 

. تنتمي إىل أصل كاحد

اؼبعطيات اؼبوضوعية اؼبرتبطة حبدكد الظاىرة اؼبدركسة، كعالقتها ببقية الظواىر، كالتمييي : كآخرىا
بٌن اؼبنطوؽ كاؼبكتوب، كبٌن اللغة كالكالـ، كربديد اؼبستويات اللسانية، كؽبذا أثر يف تشٌكل 

 قديبا، كالستيضاح ىذه اؼبعطيات يكفي حدكدو موضوعيةو لعلم الصرؼ زبتلف عما كانت عليو
اللغة : سباـ حساف، كبو: االطالع على فصوؿ كتاب اللغة العربية معناىا كمبناىا للدكتور

. (2)كالكالـ، األصوات، النظاـ الصويت، النظاـ الصريف، الظواىر السياقية

 : ، تنقسم إىل اذباىٌنصرؼ العريبة يف اؿديثالدراسات احلكذبدر اإلشارة إىل أٌف 

أحدنبا تيسًنم تعليمي، يكتفي أصحابو بإعادة عرض القواعد كتيسًنىا بأسلوب سهل يتناسب 
أك حذؼ بعض اؼبسائل الصرفية كما فعل شوقي ضيف، حبذفو . مع متطلبات التعليم اغبديث

كاستبعد باب " باب اإلعالؿ؛ ألنو يفرض للحركؼ اؼبعتلة يف الكلمات صوران ال ذبرم يف النطق
 .(3)ىي يف غىن عنو على حٌد قولو اؼبوازين ألهنا تدخل على اؼبباحث الصرفية تعقيدان 

                                                           
ؾبلي ؿبمد أضبد كريرم، اذباىات التجديد يف الصرؼ العريب اغبديث، ؾبلة الدراسات الشرقية، صبعية خرهبي أقساـ  (1)

 . 695: ـ، اجمللد الثاٍل، ص2014، يوليو53: الدراسات الشرقية باعبامعات اؼبصرية، العدد
 .ـ1979، (ط.د)، مصر، (القاىرة)اللغة العربية معناىا كمبناىا، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، سباـ حساف، :  ينظر(2)

 .11: ، دار اؼبعارؼ، القاىرة، ص06شوقي ضيف، ذبديد النحو، ط: ينظر(3)
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كاالذباه الثاٍل اذباه علمٌي وباكؿ التجديد يف الفكر الصريف العريب، يف ضوء الدرس اللساٍل 
ق ، كالدراسات اليت تندرج يف ىذا االذباه كثًنة كمتنوعة، كاخرتنا منها يف ىذ(1)كاؼبناىج اغبديثة

 الدرس ما أفاد من معطيات علم األصوات اغبديث فقط، للوقوؼ على أثرىا يف ااضرات
 .الصريٌف العريٌب موضوعا كمنهجا كأىدافا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .679: ، ص(اؼبقاؿ)   ؾبلي ؿبمد أضبد كريرم، اذباىات التجديد يف الصرؼ العريب اغبديث(1)
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المحاضرة الثانية  

( 1)معالم الصرف العربّي الحديث

 (الموضوع واألىداف)

 

 : تمهيد

      إٌف الدراسات اغبديثة عمومان تقـو على ما كصلت إليو الدراسات القديبة، كتسعى إىل 
كاؼبسانبة يف تطوير الواقع كحٌل مشكالتو، كالقضاء ...  غباجات العصرطبقا"إعادة تفسًنىا 

 النظر يف قواعد اللغة كذبديد. (1)"على أسباب معوقاتو، كفتح مغاليقو اليت سبنع أٌم ؿباكلة لتطويره
من البحوث اليت يقـو هبا العلماء كتتبٌدؿ بتبٌدؿ النظريات اليت "ضركرة يف كل عصر؛ ألهٌنا تتولد 

يضعوهنا فهي من األمور االجتهادية اليت هبب أف تبقى خاضعة غبكم العقل كاؼبنطق على 
لنكشف ... الدكاـ، كال هبوز لنا أف نتقبلها من غًن مناقشة كتفكًن بل هبب أف نعيد النظر فيها

فيها عن مواطن اػبطأ كالصواب كنسعى يف إصالحها كفقا للطرؽ اؼبنطقية يف البحوث العلمية 
 .(2)"بوجو عاـ

يف جوانبها اؼبعرفية كخلفياهتا الفكرية بتفاكت اليماف كاؼبكاف       كتتفاكت الدراسات فيما بينها 
كالفلسفية كحدكدىا اؼبوضوعية من جهة، كيف أغراضها كأىدافها اليت تريد ربقيقها من جهة 

                                                           
 .13: حسن حنفي، الرتاث كالتجديد موقفنا من الرتاث القدَل، ص(1)

. 146، 145: صدار الفكر العريب، دط، دت،  عبد اؼبتعاؿ الصعيدم، النحو اعبديد، (2)
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ثانية، كيف أدكاهتا اؼبنهجية كآلياهتا اإلجرائية لتحقيق تلك األىداؼ كالغايات من جهة أخرل، 
. كالبحث يف معامل الصرؼ العريٌب اغبديث ال ىبرج عن البحث يف ىذه اعبوانب الثالثة

 يتميي موضوع الصرؼ العريٌب  دبا طرأ على الظاىرة :الحدود الموضوعية للصرف العربيّ . 1
ديثان، فالدرس الصريٌف العريٌب القدَل يتناكؿ الكلمة اليت تتحٌوؿ من حاؼبدركسة كمسائلها اؼبتناكلة 

كىذا ما يدٌؿ عليو ... بنية إىل أخرل، بالييادة، كاغبذؼ، كتغيًن اغبركات، كاإلبداؿ، كاإلعالؿ
؛ فكما أٌف التصريف يف اللغة يعين التحويل كالتغيًن (1) لغة كاصطالحان لفظ الصرؼ أك التصريف

كالتصٌرؼ، فإنٌو يف اصطالح الصرفيٌن العرب يتناكؿ الكلمات اليت تستجيب ؽبذه الظواىر، 
فهو ييعىن باألظباء اؼبتمٌكنة كاألفعاؿ . (2)كيتفادل الكلمات اجملٌمدة اليت تستعصي عليها

اؼبتصرٌفة، كال يدخل يف حدكد موضوعو بقية األبنية األخرل كاألظباء األعجمية كاألفعاؿ اعبامدة 
 . اؼبعاٍلكأظباء األصوات، كحركؼ

األفعاؿ كاألظباء ) فموضوعو طوائف الكلمات اؼبختلفةأما الدرس الصريٌف اغبديث
كىذا العلم يطلق عليو يف الدرس . ككٌل أشكاؿ التحٌوؿ كالتغًٌن فيها، (...كالصفات كالضمائر

كييهتٌم فيو بدراسة البنية القواعدية . morphologie(3)اؼبورفولوجيا : اللساٌٍل الغريٌب مصطلح
للوحدات الصرفية، أك دراسة الوحدات الصغرل اغباملة للمعىن، كالقواعد اليت ربكمها، كتشمل 

للواصق اليت تتحٌدد هبا ا، كما تشمل  معجمياىذه الوحدات ما يستقٌل بنفسو كوبمل معىن

                                                           
 .09:ـ، ص2008أضبد اغبمالكم، شذا العرؼ يف فن الصرؼ، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بًنكت، :  ينظر(1)
إبراىيم مصطفى كعبد ا أمٌن، :  أبوالفتح عثماف، اؼبنصف شرح لكتاب التصريف للمازٍل، ربقيق،بن جينا: ينظر(2)

- 13: فخر الدين قباكة، تصريف األظباء كاألفعاؿ، ص، ك08/ 1: ، صـ1954، دار إحياء الرتاث القدَل، 01ط

15. 

 .24: عبد الصبور شاىٌن، اؼبنهج الصويٌت للبنية العربية رؤية جديدة يف الصرؼ العريٌب، ص:  ينظر(3)
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متكلم كـباطب )، كالشخص(مذكر كمؤنث)، كالنوع(مفرد كمثىن كصبع)العدد: اؼبطابقات، أم
. (1)(معرفة كنكرة)، كالتعيٌن(كغائب

 الصرفيٌن العرب دبا يطرأ عليو التغًٌن من األفعاؿ كاألظباء؛  قدامى       كيبدك أٌف العٌلة يف اكتفاء
 كال نستطيع أف كبيط بو إال عن طريق ،كونو اعبيء األعظم من اللغة بتغًٌناتو االشتقاقية كاللفظية

القياس الذم يوفره علم التصريف، ؽبذا فهو ميياف العربية، الذم بو تعرؼ أصوؿ كالـ العرب، 
كيوصل إىل معرفة االشتقاؽ، كوبتاج إليو صبيع اؼبشتغلٌن باللغة العربية من كبومٍّ كلغومٍّ أيٌبا 

.  (2)حاجة

أٌما بقية اؼبفردات اجملٌمدة يف اللغة، الكبصارًىا كعدـ القياس عليها، فهي ؿبفوظة يف           
        ... كتب اللغة كالنحو مبىنن كمعىنن، كحركؼ اؼبعاٍل، كاألظباء اؼبوصولة كاألعجمية كأظباء اإلشارة

أما عن توٌسع دائرة علم الصرؼ عند ادثٌن فمرٌده إىل التأثر باللسانيات الغربية اغبديثة كطبيعة 
أبنية لغاهتا اإللصاقية اليت ال تقـو على االشتقاؽ، كال تٌتسم باطراد التغًنات، إضافة إىل طبيعة 

ؼبستول الثاٍل من ؿ  صبيع الوحدات الصرفيةمناىجها الواصفة اليت كٌسعت الصرؼ ليشمل
.  مستويات النظاـ اللساٍل

أما عن اعبانب الثاٍل الذم يتعٌلق باختالؼ األغراض كاألىداؼ : أىداف الصرف العربيّ . 2
اليت يراد ربقيقها بٌن الدرسٌن القدَل كاغبديث، فأىداؼ الدرس الصويٌت العريب القدَل ىي 

اغبفاظ على اللغة العربية من الضياع كالتبٌدؿ بسبب اختالطها باللغات األخرل كدخوؿ غًن 
ذاتي أبعاد - كمن بينها الدراسات الصوتية-العرب إىل اإلسالـ، فالدراسات اللغوية عمومان   

تعليمية رباكؿ أف تستخرج القواعد كالقوانٌن اليت تتحٌكم يف اللغة العربية اؼبنقولة عن الٌسلف 

                                                           
 .113: ، ص1سباـ حساف، مقاالت يف اللغة كاألدب، ج: ينظر ( 1)
. 02/01:  كابن جين، التصريف اؼبلوكي، ص  .27: ، ص01ابن عصفور، اؼبمتع يف التصريف، ج:  ينظر(2)
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بالٌسماع كالتلٌقي ركاية كمشافهة، كإهباد األداة اليت تعصم الالحنٌن من اػبطأ، كتساعد على 
ككذلك البحث عن أسرار اإلعجاز كالتمٌيي يف . (1)تعٌلم اللغة بعدما كانت تكتسب بالسليقة

.  اػبطاب القرآٍل الذم نيؿ هبذه اللغة

    أما الدراسات اغبديثة فأىدافها علمية بالدرجة األكىل هتدؼ إىل استخراج خصائص اللساف 
سواء كانت فٌنية أك – البشرم من خالؿ األلسنة اػباٌصة، كرباكؿ أف تصف اللغات اغبية 

كتبٌٌن مستوياهتا كخصائصها الشكلية كالداللية كالتداكلية، يف مرحلة معٌينة من مراحل - مبتذلة
، كبعيدان عن اؼبفاضلة بينها ما (2)حياهتا، بعيدان عن التحٌكم اؼبنطقٌي فيها بالقياس كاالجتهاد

 .دامت ربٌقق التواصل

                                                           
كسباـ حساف، اللغة العربية معناىا . 23: علي زكين، منهج البحث اللغوم بٌن الرتاث كعلم اللغة اغبديث، ص:  ينظر (1)

 .13: كمبناىا، ص
 .15 -13-14:.سباـ حساف، اللغة العربية معناىا كمبناىا، ص:  ينظر ( (2
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المحاضرة الثالثة 

( 2)معالم الصرف العربّي الحديث

 (اؼبناىػػج)

 

 إٌف ىذا اعبانب من جوانب االختالؼ يتمثل يف اؼبناىج :مناىه الصرف العربيّ 
اؼبعتمدة لتحقيق تلك األىداؼ اؼبرسومة كالغايات اؼبركمة، فالدراسات الصوتية القديبة نظران 

ألبعادىا الٌتعليمية كالوقائية للغة القرآف من الٌلحن كاالندثار كالتشرذـ كاغبفاظ على ؾبارم كالـ 
العرب اػبٌلص، كأساليبهم يف استعماؽبا كربقيق أغراضهم، قد اعتمدت على الوصف ابتداءن  يف 

منهه تلقي اللغة عن العرب كفق شركط زمانية كمكانية، مث توٌسلت بأصوؿ كقواعد يف ظٌل 
 لضبط اؼبطٌرد الذم يقاس عليو ما مل يسمع منها، كليلحق من ليس من أىل اللغة العربية معياررّ 

بأىلها يف الفصاحة، فينطق هبا كإف مل يكن منهم، كإف شٌذ بعضهم عنها ريدَّ هبا إليها، على قوؿ 
. (1)ابن جين يف تعريف النحو

 يف دراسة اللغات يف شكلها المنهه الووليّ      كلكن الدراسات اغبديثة قد اعتمدت 
. اؼبنطوؽ، كربليل ظواىرىا اللغوية للوصوؿ إىل اؼبظاىر كالصفات اليت يشرتؾ فيها اللساف البشرمٌ 

كقد فيتحت ؽبذه الدراسات آفاؽ علمية كاسعة بسبب االبتعاد عن الظواىر الكتابية للغة؛ حيث 
من اغبقائق كاػبصائص الصوتية للغة، كأٌدت هبم إىل كثًنا  القدامىكانت ربجب عن الدارسٌن 

، إذ اعتقدكا أٌف ىناؾ حركات قصًنة قبل أصوات نتائج كنبية ال سبٌت بصلة إىل كاقع اللغة

                                                           
 .34: ، ص1ابن جين، اػبصائص، ج:  ينظر(1)
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كمل .يف مستول التجويد كربليل األبنية"،كمل وبسنوا استغالؿ خصائص لغتهم الصوتية (1)اؼبد
يوفقوا كثًنا يف ربط الصلة بٌن الصوتيات كالصرفيات يف العربية، ككأمبا أعوزىم اػبياؿ يف تصور 

 .(2)"األصوات دبعيؿ عن الكتابة فبقوا سجناء اػبٌط اؼبرئي

كذبدر اإلشارة ىنا إىل تفريق الدرس اغبديث بٌن اللغة كظاىرة اجتماعية كنظاـ من 
، كبٌن الكالـ الذم يبثل ربقيقان كتأدية فردية لذلك  باللغة الواحدةالرموز ـبتيف يف أدمغة الناطقٌن

إضافة إىل اىتمامهم يف الدراسات اغبديثة بالصوائت القصًنة كالطويلة كإدراؾ طبيعتها . النظاـ
كتفريقهم بٌن الفونيم . ككيفية تشٌكلها كتغًنٌاهتا ككضع أقيسة عامة ؽبا يف صبيع اللغات البشرية

كوحدة صوتية تغيًنىا يغًٌن اؼبعىن، كبٌن األلوفونات اليت سبثل التأدية الفردية للفونيم كالتغًٌنات 
السياقية اؼبختلفة اليت تفرزىا الٌتوازنات الٌصوتية داخل الٌتشكيل، أك الٌتنوٌع اللهجٌي، كقد تؤٌدم 
إىل معرفة لكنة اؼبتكٌلم أك بيئتو كمدل أصالتو يف اللغة كلكن ال تصل إىل سوء الفهم كاإلخالؿ 

. باؼبعىن

، لتفسًن  بالمنهجين التاريخي والمقارنكما أٌف الدراسات الصوتية اغبديثة قد استعانت
بعض مظاىر الركاـ اللغوم، كمعرفة قوانٌن التطور اللغوم كعللو، كمقارنة التغًنات الصوتية 

كنذكر يف ىذا السياؽ مثاالن يبٌٌن تعليل القدماء كادثٌن . للغات اليت تنتمي إىل أصل كاحد
لتوايل أربعة مقاطع قصًنة يف كلمة كاحدة، فالعربية ترفض ىذا التشكيل إال يف حالة كاحدة كىي 

.  شَش َشرَشكِك ، كشَش َشرَشكَش : اتصاؿ كاؼ اؼبخاطب أك اؼبخاطبة باألفعاؿ الثالثية، كبو

 إىل أٌف عدـ تسكٌن آخر الفعل مع ضمًن اؼبفعوؿ يرجع إىل أٌف لـاكقد ذىب القد
أما ضمًن الرفع فيسٌكن .ضمائر النصب دبنيلة كلمة مستقلة برأسها فهي كأهٌنا منفصلة عن الفعل

                                                           
 .39ـ، 1975، مكتبة األقبلو اؼبصرية، 5إبراىيم أنيس، األصوات اللغوية، ط:  ينظر(1)
: ـ، ص1992، اؼبطبعة العربية، تونس، 3 الطيب البكوش، التصريف العريب من خالؿ علم األصوات اغبديث، ط(2)

24 . 



 

13 
 

كىذا الرأم ال يقبل بو ادثوف، كىو عندىم . آخر الفعل معو؛ ألنو دبنيلة اعبيء من الكلمة
كيركف بأٌف العلة اغبقيقية يف تسكٌن آخر . ربكم ؿبض، كتأكيل يعوزه الدليل لتعليل ىذه الظاىرة

الفعل مع ضمائر الفاعل، كعدـ تسكينو مع كاؼ اػبطاب، ىي رفع احتماؿ اللبس بٌن ضمائر 
الفاعل كضمائر اؼبفعوؿ، يف مرحلة من مراحل الساميات كاف فيها ضمًن اؼبتكلم ىو الكاؼ، 

، كأصل ضربتى ىو ضرٍبكى : فأصل ضربتي ىو  اغببشية ، كال يياؿ ىذا األصل يف(1)ضرٍبكي
.  (2)كاغبمًنية، اللتٌن قامتا بتعميم الكاؼ على ضمائر الرفع اليت للمتكلم كاؼبخاطب

إذف فالعلة يف األصل ىي رفع اللبس بٌن كاؼ الفاعل ككاؼ اػبطاب، كعندما 
. استبدلت العربية التاء بالكاؼ للداللة على اؼبتكلم بقي اغباؿ على ما ىو عليو

التدرٌج من :  عند ادثٌن كطرؽ تناكؽبم العلـو اللغويةمنهه التأليفكمن اعبديد يف 
أصغر كحدة صوتية كاليت تتمثل يف األصوات اللغوية مث األبنية اإلفرادية مث الرتاكيب مث األساليب، 
كىذا ما يفرضو منطق اللغة يف البحث كالدراسة، الستغالؿ معطيات كل مستول يف اؼبستويات 

اليت تليو، فال يبكن دراسة موضوعات الصرؼ ما مل تكن ىناؾ معرفة باألصوات اللغوية 
.  كـبارجها كصفاهتا كخصائصها التشكيلية، كتغًناهتا التارىبية كالسياقية

. كال يبكن تناكؿ قضايا النحو قبل معرفة الوحدات الصرفية، كىكذا يف بقية اؼبستويات
 آنذاؾ قد فرض عليهم البدء المنهه التعليمي عن القدماء، كلكٌن  غائبان كىذا النظر مل يكن

كاف من الواجب على من أراد : "بالكليات كاالنتهاء باعبيئيات، كفبا يدٌؿ على ذلك قوؽبم
  أصالن معرفة النحو، أف يبدأ دبعرفة التصريف؛ ألٌف معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أف يكوف

 بدئ قبلو دبعرفة النحو،  عويصان صعبان ؼبعرفة حالو اؼبتنقلة، إال أٌف ىذا الضرب من العلم ؼبا كاف

                                                           
 )139.1 -138: فوزم الشايب، أثر القوانٌن الصوتية يف بناء الكلمة، ص: ينظر(  

 .139 -138: ، صنفسو: ينظر( 2)
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 على معرفة أغراضو  كميعينان  للدخوؿ فيو، ميوىطِّطئان مث جيء بو بعدي، ليكوف االرتياض يف النحو
. (1)"كمعانيو كعلى تصٌرؼ اغباؿ

كيف ااضرات القادمة سنتطٌرؽ إىل بعض اؼبعطيات اؼبستجٌدة يف الدرس الصويٌت اغبديث، كاليت 
. كاف ؽبا األثر البٌٌن يف الصرؼ العريب اغبديث كإعادة النظر يف بعض مسائلو كقضاياه

                                                           
 .05- 04/ 1:  ابن جين، اؼبنصف لكتاب التصريف، ص(1)
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المحاضرة الرابعة 

نولوجيا والصرف العربّي والف

 

: نولوجّي لّلغة العربيةوالنظام الف

ـي الف نولوجيُّ لٌلغًة العربٌيًة يف الدرس الصويٌت اغبديث من أربعةو كثالثٌن فونيمان كيتأٌلف الٌنظا

: (1)مقسَّمة على قسمٌن رئيسٌن نبا

: كسبثِّطل شبانيةن كعشرين فونيمان من اجملموع، كىي، (consonnes)الصَّوامت أو الّسواكن 

ذ، ظ، . د، ض، ت، ط، ز، س، ص. ؿ، ر، ف. ش، ج، م. غ،خ، ؾ. ؽ. ع،ح. ء، ق

. ؼ، ب، ـ، ك. ث

: ،كسبثِّطل الفونيمات الٌسٌتة األخرل(voyelles)الّصوائت أو الُمصوِّتات أو الحركات 

كاغبركات الٌطويلة اليت سبٌثل . (ػػى ػًػ ػػي )الفتحة كالكسرة كالضٌمة : اغبركات القصًنة الٌثالث، كىي

(.  (1)األلف، كالياء كالواك اؼبٌديتٌن )سبطيطان أك تطويالن ؽبا، كىي ما تسٌمى حبركؼ اؼبٌد 

                                                           
 .186 -187: ـ، ص1982، 1ؿبمد علي اػبويل، معجم علم األصوات، ، مطابع الفرزدؽ التجارية، ط:  ينظر(1)
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 كاعبديد يف ىذا التقسيم أٌف ادثٌن قد عٌدكا األلف، كالواك كالياء اؼبديتٌن من اغبركات          

 فهم يركف بأهنا سواكن، كقد التبس عليهم األمر؛ لـاكليست من اغبركؼ، على عكس القد

العتمادىم على الرموز الكتابية ال على الٌظواىر الٌصوتية يف الٌتقعيد ؽبذه القضية، كهبذا عٌلل 

إال ػبلٌوىا _ على ما نفهم من كالمهم_ كما ظبٌيت ىذه اؼبٌدات سواكن: "أحد الباحثٌن يف قولو

، كإاٌل فمن اؼبستحيل تسميتها (الفتحة كالكسرة كالضمة القصًنات)من عالمات اغبركات الثالث

كردٌبا ألهٌنا مساكية للصامت الٌساكن يف البنية . (2)"سواكن على أٌم كجو فٌسرت السكوف كمعناه

. اإليقاعية ما عدا بنية القافية عند العركضيٌن

 كادثٌن للبنية الصرفية كتغًٌناهتا، لـا  كىذا االختالؼ انعكس على ربليالت القد        

 ؽبذه اغبركات سواكن جعلهم يضيفوف حركة قبلها يف الكتابة كيتأكلوهنا عند لـافاعتبار القد

، يَيَشُقوُل، قِكيلَش : تفسًن التغًٌنات الصوتٌية اليت تصيب تشكيل األبنية الصرفية، كبو ، كاغبقيقة قَشالَش

الصوتية ال تقٌر بوجود حركات قصًنة قبل ىذه اؼبٌدات، كأٌف شكلها الكتايب هبب أف يكوف كما 

، يَشقوُل، قيلَش : يلي .  قالَش

                                                                                                                                                                            
:  الواك كالياء لكلٍّ منهما رمي كتايب كاحد كيطلق على مدلولٌن صوتيٌن ـبتلفٌن، فهما حركتاف خالصتاف كنعين هبما(1)

كيعرؼ ىذاف األخًناف يف . كىىب، يىهب، قٍوـ، بٍيت: كنبا حرفاف يف مثل. ندنو، نرمي: الضمة كالكسرة الطويلتٌن يف مثل

الدرس الصويت اغبديث بأنصاؼ اغبركات أك أنصاؼ الصوامت، كذلك ألهنما ينتمياف إىل اغبركات من الناحية النطقية، 

 .95:كماؿ بشر، دراسات يف علم اللغة، ص: ينظر. كإىل الصوامت من الناحية الوظيفية
 .156: دراسات يف اللغة، صكماؿ بشر، ( 2)
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 ؼبا يسمونو بالتقاء الساكنٌن، كاإلعالؿ بالنقل، لـاكقبد ىذا التصور يف تفسًن القد       

، فنقلت حركة يَيَشبْقيِكعُ  كيَيَشقْقُولُ  أٌف أصلهما يَشبيعُ  كيَشقومُ : (1)كاإلعالؿ بالنقل كاغبذؼ كقوؽبم يف

:  أٌف أصلهمابِكعْق  كُقمْق : كيف. حرؼ العلة للصحيح الساكن قبلو كبقي حرؼ العلة على حالو

ُومْق  ، كقد حدث فيهما إعالؿه بنقل حركة حرؼ العلة إىل الصحيح الساكن قبلو ضبالن اِكبْقيِكَيَيعْق  كاُقَيْق

على إعالؿ اؼباضي، كسقطت نبية الوصل لتحٌرؾ ما بعدىا كزكاؿ سبب كجودىا، كحذؼ 

.  حرؼ العلة اللتقاء الساكنٌن

 يف ربليالهتم للتغًٌنات الصوتية اليت تلحق العلل بالقياس على األبنية لـا      كقد توٌسل القد
.  (2)الصحيحة، كبالركاـ اللغوم الذم ينبو على تلك التغًٌنات اؼبفرتضة

أما ادثوف فال يرضوف هبذا التأكيل الذم ال يبٌت للواقع اللغوم بصلة، كيعتمدكف يف         
كصفهم سلوؾ الصوائت داخل التشكيل الصويت للغة على خصائص تتابعاهتا الصوتية اؼبتكونة 

كيعتمدكف كذلك على اػبصائص اؼبقطعية للغة يف تفسًن . (3)من الصوائت كأشباه الصوائت
. تلك التغًنات الصوتية، كاليت سيأيت اغبديث عنها الحقان 

                                                           
. 248 -247/ 1: ابن جين، اؼبنصف، ص:  ينظر (1)

 يرل بعض ادثٌن أٌف ما يسمونو بالركاـ اللغوم ىو من باب القياس اػباطئ على األلفاظ الصحيحة، كال يدؿ (2)

فوزم الشايب، من مظاىر اؼبعيارية يف الصرؼ : ينظر. بالضركرة على التغًنات الصوتية اليت أصابت نظائرىا من األبنية

 .88: ، ص30، ع (مقاؿ دبجلة ؾبمع اللغة العربية األردٍل)العريب، 

ؿبمد أمنيكم، أشباه الصوائت : كينظر. 141- 140 -139: أضبد ـبتار عمر، دراسة الصوت اللغوم، ص:  ينظر (3)

 .(مقاؿ دبجلة اللساف العريب)يف اللغة العربية نظامها ككظائفها، 
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      كذبدر اإلشارة إىل أٌف إخراج ادثٌن األلف كالياء كالواك اؼبٌديتٌن من اغبركؼ كجعلها من 

 اؼبتعٌلقة باألصوؿ الثالثية لـااغبركات، أٌدل إىل إعادة النظر كاؼبراجعة من جديد ألقواؿ القد

. لألبنية، كسبثيلها الصريٌف كالصويت
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المحاضرة الخامسة 

التحليل المقطعي لألبنية الصرفية  

 :النظام المقطعّي للغة العربية

صغر كٌم نطقٌي يبكن للمتكٌلم التوٌقف عليو، كىو أ (syllable)يبثل اؼبقطع اللغوم 
أساس صويٌت مرٌكب تشرتؾ فيو صبيع اللغات كيبكن ربليلها على أساسو، كقد ماؿ بعض اللغوٌيٌن 

ادثٌن إىل تقسيم األصوات اللغوية كفقو، بسبب االعرتاضات اؼبطركحة على الٌتقسيمات 
.  (1)األخرل

أنٌو نسق من األصوات اللغوية لو حٌد أعلى يبٌثل قٌمة : كللمقطع تعريفات كثًنة منها
. كمنها أنٌو قٌمة إظباع غالبان ما تكوف صوت عٌلة. إظباع طبيعية تقع بٌن حٌدين أدنيٌن من اإلظباع

كمنها أنو تعبًن عن نسق منٌظم من اعبييئات التحليلية، أك خفقات صدرية يف أثناء الكالـ، أك 
إيقاع صويٌت، يبٌثل ؾبموع العناصر اليت "كمنها أنٌو . (2)كحدات تركيبية، أك أشكاؿ ككميات معينة

من ضغطة للحجاب اغباجي على الرٌئتٌن للٌتصويت، يكوف : تنتج من خفقة صدرية لغوية، أم
.  (3)"عنها جهده عضلٌي يتصاعد إىل القٌمة، مث يهبط حٌّت ينعدـ

                                                           
كأضبد ـبتار عمر، دراسة الصوت .  45: يف األصوات اللغوية دراسة يف أصوات اؼبٌد العربية، صغالب اؼبطليب، : ينظر(1)

. 138: اللغوم، ص
 .170: سباـ حساف، مناىج البحث يف اللغة، ص:  ينظر(2)
 . 54:  فخر الدين قباكة، االقتصاد اللغوم يف صياغة اؼبفرد، ص(3)
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عى "كلمة كلنمثل ب يبكن نطقها على ثالث كحدات ، إذ اؼبرٌكبة من ثالثة أحرؼ" ظبًى
صوتية يبكن الوقوؼ على كٌل كاحدة منها كقوفان بٌينا، فالسٌن اؼبفتوحة كحدة، كاؼبيم اؼبكسورة 

. كحدة أخرل، كالعٌن اؼبفتوحة كحدة ثالثة

كاؼبقطع يتكٌوف من قٌمة كقاعدة، فالقٌمة تكوف من األصوات اليت ؽبا قٌوة إظباع عالية 
كىي الٌصوائت بوجو عاـ، إال أٌف بعض اللغات قد ذبعل القٌمة من الٌصوامت اليت تقرتب من 

أٌما القاعدة فتكوف من . الٌصوائت يف قٌوة اإلظباع، كىذه الٌصوامت ىي الرٌاء كاؼبيم كالالـ كالٌنوف
األصوات اليت ؽبا قٌوة إظباع كاطئة كىي من الٌصوامت عادة، كلكن تدخل معها أشباه 

كمصطلحا القٌمة كالقاعدة كضعا من خالؿ تسجيل الكالـ على لوح حٌساس، . (1)الٌصوائت
فتشٌكلت الٌذبذبات الٌصوتية على ىيئة خٌط متمٌوج فيو ارتفاعات كالبفاضات، حيث ظبٌيت 

ربتٌل القمم  (الٌصوائت)االرتفاعات بالقمم كااللبفاضات بالقواعد كلقد لوحظ أٌف أصوات اؼبٌد 
. دائمان لكوهنا سبلك قٌوة إظباع عالية، يف حٌن ربتٌل الٌصوامت القواعد

، لذا فاؼبقطع إٌف علة كجود اؼبقطع ىو عدـ قدرة اعبهاز النطقٌي على االستمرار يف النطق
ىو أصغر كحدة نطقٌية يستطيع جهاز الٌنطق تأديتها بٌن إغالقٌن، كقد يكوف اإلغالؽ كامالن أك 

. (2)ككبصل يف كٌل مقطع على صائت مكتنف بصامت أك أكثر. جيئيان 

إٌف النظاـ اؼبقطعي الذم استقٌر يف الدرس اللساٍل اغبديث كاعتمده كثًن من الباحثٌن 
سنذكرىا يف ما يلي كنبٌٌن خصائصها كسلوكها . اؼبعاصرين يشتمل على طبسة أنواع من اؼبقاطع

إىل  (ص)يف اللغة العربية، كلتسمية مكٌونات اؼبقطع ذبب اإلشارة إىل رموزىا، حيث رمينا بػػ 
اغبركة الطويلة إىل  (حح)القصًن، كبػ  (اؼبصٌوت)الٌصائت اغبركة القصًنة أك إىل  (ح)الٌصامت، كبػ

                                                           
 .46: يف األصوات اللغوية دراسة يف أصوات اؼبد العربية، صغالب اؼبطليب، :  ينظر(1)
 .47: يف األصوات اللغوية دراسة يف أصوات اؼبد العربية، صغالب اؼبطليب، :  ينظر(2)
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الطويل، كإذا انتهى اؼبقطع بصامت فهو مغلق، أٌما إذا انتهى بصائت  (اؼبصٌوت)الٌصائت أك 
: كباعتماد ىذه العناصر نعٌٌن أنواع اؼبقاطع فيما يلي. فهو مفتوح

( حص ) كيتشٌكل نسقو من صامت كصائت قصًن، كرميه:المقطع القصير الملتوح/ أ
، ًب، تي : كبو .  يف اللغة العربية(1) شيوعان كيعٌد ىذا النوع من اؼبقاطع األكثر. ؼى

ص ) كىو ما تواىل فيو صامت كصائت طويل، كرميه :المقطع المتوّسط الملتوح/ ب
.  ذك، يف،ما: كبو (حح

 كىو ما تتابع فيو صامتاف يتوسطهما صائت قصًن، :المقطع المتوّسط المغلق/ ج
. لىٍن، ًمٍن، قيػلٍ :كبو ( صحص )كرميه  

ص ) كيتشٌكل من صامت فصائت طويل فصامت، كرميه :المقطع الطويل المغلق/ د
. باٍب، عيٍد، حوتٍ : كبو ( صحح

 كيتكٌوف من صوت صامت كصائت قصًن :المقطع الّطويل مضاعف اإلغالق/ ىَي
.  عىبػٍٍد، ضًبٍػٍل، ثػيكػٍلٍ : كبو ( ص صحص )يعقبو صوتاف صامتاف، كرميه 

، كيتأٌلف من (2)المقطع المديد سادسان أطلق عليو  مقطعان كقد زاد بعض الباحثٌن
.  شاٌؽ، ضاٌر، حادٌ : كبو ( ص صححص  )صامت كصائت طويل يتبعو صامتاف، كرميه 

إٌف الٌشائع الكثًن االستعماؿ من ىذه اؼبقاطع مفردان أك مركبان ىو الثالثة األكىل، اليت سبتاز 
بأهٌنا أخٌف اؼبقاطع جهدان، لسالسة الٌتصويت فيها، يف حٌن يقٌل ترٌدد الٌشكل الرٌابع يف حشو 

                                                           
: ـ،  ص2000، 1،  األردف، ط(عماف)دراسات يف فقو اللغة كالفونولوجيا العربية، دار الشركؽ، وبٍن عبابنة، :  ينظر(1)

16 .
 .55: فخر الدين قباكة، االقتصاد اللغوم يف صياغة اؼبفرد، ص : ينظر( 2)
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الكلمة إذ لو شركط قاسية، فال ييقبل إال يف الوقف، أك عندما يكوف حٌده الثػٌاٍل مكٌرران يف 
الٌضالػٌن، كدابٌة، كاغباٌقة، كمع أنػٌو جائي يف ظٌل ىذين : اؼبقطع الذم يليو، كذلك كقولك

 كال يوجد إاٌل يف النػٌثر؛ ألٌف الٌشعر يكتفي باؼبقاطع ،(1)الٌشرطٌن إالٌ أنػٌو مقطع مكركه يف العربية
.  الثػالثة األكىل، كإف استعملو على قٌلة جعلو ىبتٌص يف البىن اإليقاعية الشعرية بنهايات األبيات

كيسعى للٌتخلٌػص منو إٌما بتقصًن صائتو الطػٌويل ليتحٌوؿ إىل مقطع من النػٌوع الثػٌالث 
، : ، أك بتقسيم نواتو إىل صائتٌن قصًنين كإقحاـ اؽبمية  بينهما كما يف قوؽبم( صحص ) اضبأرَّ

 .(5)، كاكفهرَّ (4)، كادؽبمٌ (3)، كارمعلَّ (2)ابذعرَّ :يف اضباٌر، كقد تتحٌوؿ اؽبمية للعٌن أك اؽباء، يف مثل

أٌما اؼبقطع اػبامس فال وبصل إال يف أكاخر الكلمات كحٌن الوقف، كينشطر يف الوصل 
أٌما اؼبقطع الٌسادس فال يتحٌقق إاٌل يف أكاخر عدد . كىو نادر الوقوع يف الشعر. إىل مقطعٌن

كىذا ىبٌفف اعبهود اؼببذكلة يف أداء . ؿبدكد الكلمات كحٌن الوقف، كيصًن يف الوصل مقطعٌن
. الكالـ

، افتقاد مقاطع لغوية كثًنة تقتضي جهدان  كذلككفبا يتميي بو الٌنسيج اؼبقطعٌي العريب
ص ص )، أك ( ص صح)، أك (ح ح): كمن ذلك اؼبقاطع اؼبكونة من. صوتيان لتحقيق األداء

                                                           
. 19: دراسات يف فقو اللغة كالفونولوجيا العربية، صوبٍن عبابنة، :  ينظر(1)

:  دبعىن تفٌرؽ، كاألصل فيها ابذاٌر، مث نبيت، فصارت ابذأٌر، كبولغ يف ربقيق اؽبمية كما يف العنعنة، فصارت ابذعٌر، ينظر(2)

 .215: ـ، ص1999، مكتبة اػباقبي للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة، 6رمضاف عبد التواب، فصوؿ يف فقو العربية، ط
، (رمعل)ابن منظور، لساف العرب، : إذا ساؿ كتتابع قىطىرانيو، ينظر: إذا ابتٌل، كارمعٌل الدمع: ارمعٌل الثوب كغًنه:  يقاؿ(3)

 .317/ 13: دار صادر، بًنكت،ص
كالتطور ىنا اذبو كبو التسهيل . 96/ 15: ابن منظور، اللساف، ص: ادؽبٌم الليل كالظالـ، إذا كثف كاسوٌد، ينظر: يقاؿ(4)

 . 222: رمضاف عبد التواب، فصوؿ يف فقو العربية، ص: إىل اؽباء، ينظر
 .467/ 6: ، ص(كفهر)ابن منظور، اللساف، :  اؼبكفهٌر من السحاب الذم يغلظ كيسوٌد كيركب بعضو بعضا، ينظر(5)
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، كما يتوٌلد عنها يف (صح ص ص ص )، أك ( صحص ص )، أك(ح حص ص )، أك (ح
 (1).الرتكيب، من صور معٌقدة عسًنًة  الٌنطقً 

 أهنا ال تتكوف من شبانية مقاطع أك أكثر، كال (2)كمن اػبصائص اؼبقطعية للكلمة العربية

 من الشكل اػبامس، كال توجد كلمة ؾبردة من الضمائر  مقطعان تقبل يف صدرىا أك حشوىا

مؤلفة من أربعة مقاطع من الشكل األكؿ، كال توجد كلمة ؾبردة من الضمائر مؤلفة من ثالثة 

قاديشا، مادكنا، كال توجد كلمة ؾبردة : مقاطع من النوع الثاٍل، كإف كجدت فهي أعجمية، مثل

من الضمائر مؤلفة من مقطعٌن، األكؿ من الشكل الثاٍل، كالثاٍل من الشكل اػبامس، كإف 

جومرت، كال توجد كلمة مؤلفة من ثالثة مقاطع، أكؽبا من الشكل : كجدت فهي أعجمية، مثل

كبعض . سىٍرغايا: الثالث، كثانيها كثالثها من الشكل الثاٍل، كإف كجدت فهي أعجمية، مثل

اشرتيتي : الكلمات اؼبوقوؼ عليها باأللف بدؿ التنوين بالنصب تكوف من ىذا النوع، مثل

سرباال، كال توجد كلمة مؤلفة من ثالثة مقاطع، أكؽبا من الشكل الثاٍل، كثانيها كثالثها من 

. شابندر: الشكل الثالث، مثل

                                                           
اؼبنهج الصويت للبنية ،  كعبد الصبور شاىٌن، 56: فخر الدين قباكة، االقتصاد اللغوم يف صياغة اؼبفرد، ص :  ينظر(1)

. 42-41: ـ، ص1980ط، .العربية رؤية جديدة يف الصرؼ العريب، مؤسسة الرسالة، بًنكت، د

 .51 -50 -49/ 1:  ؿبمد األنطاكي، ايط يف أصوات العربية ككبوىا كصرفها، ص (2)
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كقد استغٌل بعض ادثٌن ىذه اػبصائص اؼبقطعية لتعليل التغًٌنات الصوتية اليت تلحق 

 يف اعتماده اػبصائص اؼبقطعية لتفسًن (1)األبنية الصرفية، على غرار ما قاـ بو فوزم الشايب

...  الساكنٌن باإلعالؿ كالتقاءلـابعض الظواىر الصوتية يف بناء الكلمة كاليت فٌسرت عند القد

 

 

 

 

 

 

                                                           
كمظاىر اؼبعيارية يف الصرؼ العريب، .  كما بعدىا102: فوزم الشايب، أثر القوانٌن الصوتية يف بناء الكلمة، ص:  ينظر(1)
 .(اؼبقاؿ)
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المحاضرة السادسة 

التمثيل الصرفّي لألبنية العربية 

: الصيغ واألوزان

 أف يضعوا أمثلة أك موازين لفظية مستنبطة من خصائص األبنية اؼبشتقة لـااستطاع القد

يف العربية، لتكوف معياران تعرؼ بو أصوؿ الكلمات كزكائدىا كالتغًنات اليت تعرتيها، كيقاس على 

كيطلق على ىذه . منوالو يف توليد األلفاظ، كما يعرؼ بو الدخيل كاألصيل من األبنية العربية

.  األمثلة الصيغ كاألكزاف

الٌصيغةي لغةن ىي مثاؿي الٌشيء أك صورتو أك ىيئتو اليت كيضع أك سيبك عليها شيءه آخر ؼ

ىو هتيئةه على شيءو على مثاؿو "كالٌصياغة أك الٌصوغ . (صاغ)مرٌتب برتتيبها، كىي مصدره للفعل 

صاغ اغبىٍليى يصوغو صوغان، كنبا صوغاف إذا كاف كلُّ كاحدو منهما : مستقيم كمن ذلك قوؽبم

يقاؿ صاغ شعران ككالمان ....سبكو: يصوغو صوغان كصياغةن "فصاغ الٌشيءى .. (1)"على ىيئة اآلخر

 .(2)صيغة األمر كذا ككذا، أم ىيئتو اليت بيين عليها: كيقاؿ...أم كضعو كرتٌبو

                                                           
. 321-3/322: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص( 1)

. 2527: ابن منظور، اللساف، ص(2)
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اليت يبكن أف يشاركها فيها غًنيىا، كىي عدد "ىيئة الكلمة : أٌما يف االصطالح فهي

، (1)"حركفها اؼبرتٌبة كحركاهتا اؼبعٌينة كسكوهنا مع اعتبار اغبركؼ اليٌائدة كاألصلية كٌل يف موضعو

ىي اؽبيئة العارضة لٌلفظ باعتبار اغبركات كالٌسكنات كتقدَل بعض اغبركؼ على بعض، كىي "أك

قوالب اؼبباٍل اليت : (3)كىي يف تعريفات الباحثٌن اؼبعاصرين. (2)"صورةي الكلمة كاغبركؼي ماٌدهتا

أك قوالب جملموعة من األلفاظ ال . ترجع إىل أصوؿ اشتقاقية كتصاغ الكلمات على أساسها

دَّد هبا اؼبعاٍل الكٌلية أك اؼبفاىيم العاٌمة . حصر ؽبا، ترد على ألسنة اؼبتكٌلمٌن بالفصحى، كربي

، كىيلـاكيستعمل علماء الصرؼ القد :  مصطلحات أخرل مع الصيغة بنفس اؼبفهـو

البنية، كالبناء الصريف، كالوزف أك اؼبيياف، كاؼبثاؿ، كالينة، كالوًزاف، كاؼبوزكف بو، كالصورة، 

؛ كذلك ألهنم خصوا موضوع علم الصرؼ باؼبشتقات، فال حاجة تدعوىم للتفريق (4)كالقالب

.  بٌن ىذه اؼبصطلحات

                                                           
. 1/2: رضي الدين األسرتاباذم، شرح شافية ابن اغباجب، ص(1)

. 560: الكليات صأبو البقاء الكفوم، (2)

كعبد اغبميد أضبد يوسف ىنداكم، اإلعجاز الٌصريٌف يف . 133: سباـ حساف، اللغة العربية معناىا كمبناىا، ص: ينظر(3)

 .189: كفاضل مصطفى الساقي، أقساـ الكالـ العريب من حيث الشكل كالوظيفة، ص. 19: القرآف الكرَل، ص
 .404:  راجي األظبر، اؼبعجم اؼبفٌصل يف علم الصرؼ، ص (4)
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أما الدرس الصريف اغبديث فإنٌو يفٌرؽ بٌن تلك اؼبصطلحات؛ ألنٌو يفٌرؽ بٌن اللغة كنظاـ 

اجتماعٌي ؾبٌرد موجود بالقوة يف أدمغة الناطقٌن هبا، كبٌن الكالـ كتأدية فردية كربٌقق ماٌدٌم 

.  لذلك النظاـ بالفعل

أضف إىل ذلك أٌف موضوع الصرؼ عندىم يستوعب صبيع األبنية اؼبشتٌقة كاجملٌمدة، كيف 

حركؼ الكلمة مع حركاهتا كسكناهتا : بأهناالبنيةضوء ىذه اؼبعطيات اؼبستجٌدة ايصطًلح على

اؼبخصوصة بغٌض النظر عن ىيئتها، أم ىي ؾبموع األحرؼ اليت تتكٌوف منها الكلمة متماسكة 

كاعبسم دكف اعتبار لشكلها اػبارجي، كتطلق على كلٍّ من األظباء كاألفعاؿ كاغبركؼ، كقد 

تذل _ حاصلة من ترتيب حركفها كحركاهتا كسكناهتا_تكوف ىذه البنية متصرٌفة كؽبا ىيئة  ربي

 كجيء من التحليل الصريف يبثل تلخيصان مبنى ورفيّ ، كىي ويغةكييصاغ عليها، فتسٌمى عندئذ 

أٌما إذا مل تتصٌرؼ كتكن ؽبا ىيئة يصاغ عليها فهي . شكليان عبمهرة من العالمات ال حصر ؽبا

. بنية كليست صيغة

أٌما اؼبيياف الٌصريف فهو معيار من اغبركؼ ييعرؼ بو عدد حركؼ الكلمة كترتيبها كما فيها 

من أصوؿ كزكائد كحركات كسكنات، كما طرأ عليها من تغًٌن يف التحٌقق الفعلي للغة على 

 يناط بو أمر بياف الٌصورة الٌصوتية الٌنهائية اليت آلت مبنى ووتيّ فهو . مستول الكالـ اؼبنطوؽ

، كاؼبيياف (اًٍفًعل)، كصيغتو (عً ): ، كزنو(كقى)فعل أمر من الفعل  (ؽً ): إليها اؼباٌدة اللغوية، مثل
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كىذا ما جعل ادثٌن . (1)بتعبًن اللسانيٌن ادثٌن من الكالـ، أٌما الٌصيغة فهي من اللغة

.  يف كزف األبنية العربية، كيفرقوف بٌن سبثيلها صوتيان كصرفيان لـايعيدكف النظر كيقٌوموف طريقة القد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 145. 144: سباـ حساف، اللغة العربية معناىا كمبناىا، ص:  ينظر (1)
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 المحاضرة السابعة

 .اإلبدال واإلعالل. (1)أنماط التغيرات الصوتية

 

رصد النحاة القدامى التغًنات الصوتية اليت تلحق الكلمة كبينوا أنواعها كعللها كأصوؽبا، 
كقياس ما تغًٌن منها على ما مل يتغًن يف ضوء نظرية األصل كالفرع، كنظريات اعبذكر الصرفية، 

غًن أٌف بعض ادثٌن مل يرض هبذا التقعيد ككظبوه بالتكلف كالتأكيل كاػبركج عن العلمية 
كسنحاكؿ يف ىذه ااضرة أف نرصد بعض أمباط ىذه التغًنات الصوتية اليت تلحق . كاؼبوضوعية

الكلمة يف العربية، كنبٌن ما أضافو ادثوف فيما أطلقوا عليو مصطلح القوانٌن الصوتية يف 
 . ااضرات التالية

 :  اإلبدال. 1

ىو جعل الشيء مكاف شيء آخر، يقاؿ أبدلت مصدره للفعل أبدؿ، ك  يف اللغةاإلبداؿ     
أف يوضع حرؼ ىو ؼ ، أما يف االصطالح1 كبيت ىذا كجعلت ىذا مكانوااػبامت باغبلقة إذ

حىذؼ اغبرؼ من الكىلمة ككضع حرؼ آخر غًنه يف أك ىو ، 2موضع حرؼ آخر لدفع الثقل
: سواء أكاف اغبرفاف صحيحٌن مثلاؼبكاف ذاتو، كبذلك ىبتفي األكؿ كوبل الثاٍل موضعو، 

دينار كقًناط : باع كقاؿ أصلها بيع كقوؿ، أك ـبتلفٌن مثل: اصطرب كاصترب، أك معتلٌن مثل

                                                           
.  (ؿ.د.ب)، مادة 327، ص 1 ابن منظور، لساف العرب، ج 1

2
 .09، ص 2004 د ط، القاىرة ، دار الفضيلة، شاكم،فصديق امل ؿبمد: الشريف اعبرجاٍل، معجم التعريفات، تح 
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 بىياف اغبركؼ اليت تيبدؿ ق، كبػىٌٌنى اللغويوف يف ىذا اإلبداؿ أف الغىرض من 1."كأصلها، دنٌار ك قرٌاط
 .من غًنىا إبداالن شائعان لغًن اإلدغاـ

: ىا من حركؼ الييادة شبانية، كىيمنحركؼ البدؿ من غًن إدغاـ أحد عشر حرفا     ك
  2.كالداؿ كاعبيمالطاء ، ىاكالياء كاؽبمية كالنوف كاؼبيم كالتاء كاؽباء كثالثة من غًنكالواك األلف 

: إىل قسمٌن اإلبداؿ قد قسم علماء العربيةك

كييسمى أيضا باإلبداؿ اؼبطٌرد القياسي الذم عيرؼى عند صبيع : اإلبدال الصرفي. 1    
، بسبب قياسيتو، ككجوب إجرائو، كاطرداه يف صبيع  العرب، كييسمى كذلك بالضركرم أك الالـز

كىو يشبو اإلعالؿ من حيث أف كال منهما تغيًن يف اؼبوضع، إال أٌف اإلعالؿ خاص ، حالتو
 . بأحرؼ العلة، كأما اإلبداؿ فيكوف يف اغبركؼ الصحيحة كأحرؼ العلة

  ففي(اؼبطٌرد)حىرصى العلماءي على أف يفرقوا بٌن اإلبداؿ اللغوم كاإلبداؿ الصريف أك قد ك    
 اؼبطٌرد القياسي يكوف اإلبداؿ يف حركؼ معينة، كاختلفوا يف عدد ىذه اغبركؼ أك األصوات اليت

: بػػػػػ، كعىربى عنها يف التسهيل "ىدأت موطيا"تيبدىؿ، فحركفها تسعة عند ابن مالك صبعها يف 
كما كردت يف ، فاسقط منها اؽباء، كعدىا بعضهم بأهنا أحدى عشر حرفان (دائما طويت)

ىا من حركؼ الييادة شبانية، منحركؼ البدؿ من غًن إدغاـ أحد عشر حرفا ك: "التصريف اؼبلوكي
كالداؿ الطاء ، ىاكالياء كاؽبمية كالنوف كاؼبيم كالتاء كاؽباء كثالثة من غًنكالواك األلف : كىي

طاؿ يـو : "كعدىا آخركف اثين عشرى حرفا يف ،"أجد طويت منها" يف  بعضهمصبعها 3"كاعبيم

                                                           
.  237ـ، ص 2009/ ىػ1426، 1مفهومو موضوعاتو قضاياه، درا ابن خييبة، ط  اغبمد، فقو اللغةإبراىيم ؿبمد بن  1
  ق1393فخر الدين قباكة، اؼبكتبة العربية، حلب، الطبعة األكىل، :  ابن يعيش، شرح اؼبلوكي يف التصريف، تح 2

.  213ـ، ص 1973/ػ
 1393فخر الدين قباكة، اؼبكتبة العربية، حلب، الطبعة األكىل، :  ابن يعيش، شرح اؼبلوكي يف التصريف، تح 3
.  213ـ، ص 1973/ىػ
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كعشرين حرفا، لكن استعمل العرب  ، فحركؼ اإلبداؿ متعددة قد تصل إىل اثنٌن"أقبدتو
 . أك غًنىا" ىدأت موطيا"الضركرم منها يف التصريف فجمعتها على 

 :كمن أمثلتو
تَيَشعَشلاإبدال تاء  . أ  : فَيْق

من الٌصرب : إذا كانت فاؤه صادا أك طاء أك ظاء، كذلك قولكطاء  تاء افتعل       تبدؿ
، كمن اؿ   .... ، كمن الطلوع اطٌلعرب اٍضطى ضرباٍصطىربى

 ىذه إىل كوف سبب إبداؿ تاء افتعل طاء إذا كانت فاؤه صادا أك ضادا أك طاء أك ظاء كيعود
، فقلبوىا طاء لتكوف أقرب من لفظ الصاد كالظاء يف اإلطباؽ منفتحةاغبركؼ مطبقة كالتاء 

. كاالستعالء

ٍزذبىىر، كاليام ؾبهورة كالتاء ادىجىر أصلها از: "كبوفاؤه زايا أك ذاال كتبدؿ تاء افتعل داال إذا كانت 
اذَّكر أصلها اذتكر، كالذاؿ ؾبهورة كالتاء : ، ككبومهموسة فقلبوا التاء داال لتوافق اليام يف اعبهر

 .1مهموسة أيضا

قوؽبم فىمه، كأصلو فػىٍوهه بوزف سىٍوطه فحذفت اؽباء ؾإبداؿ اؼبيم من الواك : كمن اإلبداؿ أيضا    
 على حرفٌن الثاٍل منهما حرؼ لٌن كرىوا حذفو للتنوين، فأبدلوا من االسمللتخفيف فلما بقي 

.  2الواك ميما لقرب اؼبيم من الواك ألهنما شفهيتاف

تَيَشعَشلا)إبدال فاء . ب   :كذلك على الشكل اآليت :تاء إذا كانت واواً أو ياء (فَيْق

                                                           
 ابن جين، اؼبنصف شرح كتاب التصريف لإلماـ ابن عثماف اؼبازٍل النحوم البصرم، ؾبموعة من األساتذة إبراىيم  1

.  545، ص 1، ج1954، 1مصطفى، عبد ا أمٌن، مطبعة الباٍل اغبلي كأكالده، القاىرة مصر، ط
.   89، ص 1 ابن جين، سر صناعة اإلعراب، مج 2
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 حيث أبدلت الواك تاء، (تىصىلٍ ا)اليت تصبح  (ٍكتصلا): كذلك كبو: أن ت ون اللاء واوا ،
 . ، حيث أبدلت الواك تاء(يوتعدا)من  (تػَّعىدا)، كمثل ذلك افتعلكأدغمت يف تاء 

 حيث أبدلت الياء تاء كأدغمت يف ، (ايتسر)من  (تَّسىرٍ ا): كذلك كبو: أن ت ون اللاء ياء
 .التاء األخرل

  (تلاعل، وتلّعل، وتلعلَشل)إبدال تاء . ج

. ٌدارأ، كاٌدحرجاكبو : داالإبداؿ التاء - 

. تيٌين، كازٌٌينى : إبداؿ التاء باليام

. ٌصرباإبداؿ التاء صادا، تٌصرب ك

.  تذىكٌر كاذٌكر: إبداؿ التاء ذاال

كبو تضرٌع، كاٌضرٌعى  : إبداؿ التاء ضادان 

.  تظٌلم كاظٌٌلم:  التاء ظاءإبداؿ

تطٌرب، اطٌٌربى : إبداؿ التاء طاء

:  إبدال الواو والياء ىمزة. َيد

 بناء من بنام، حيث أبدلت الياء نبية، كعطاء من عطام، : ا بعد ألف زائدة، كبوفتإذا تطر
 .ككساء من كساك، أبدلت الواك نبية لتطرفها بعد ألف زائدة

  (صايد كصائد):  الفاعل اؼبصوغ من الفعل الثالثي األجوؼ كبواسمإذا كقعت عينا يف ،
 .(بايع ك بائع)
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أخرل، إىل كىو ظباعي غًن مطٌرد، فيختلف الكالـ من قبيلة : اإلبدال اللغور. 2    
 ،باؽباء، كيرل اللغويوف اإلبداؿ يقع يف كالـ العرب (مده)، كأخرل تلفظي (مدح): فقبيلة تىلفظي 

جعل حرؼ مكاف آخر، أك حركة مكاف أخرل، : كحّت يف اغبركات أيضا، كبذلك عرفوه
كل كلمة أك كلمتٌن اختلفتا يف حرؼ ىو إبداؿ، من ىؤالء أبو : كاختلفوا فيو، منهم من قاؿ

نو البد من عالقة صوتية بينهما حّت يصح إبداؿ حرؼ مكاف إ: الطيب اللغوم، كبعضهم يقوؿ
نو باإلمكاف حصولو يف األصوات صبيعان، سواء اليت فيها تقارب أآخر، أٌما ادثوف فأهنم رأكا 

ـبرجان كصفة أك تقارب صفة كتباعده ـبرجان، من ىؤالء، صاحب الرأم عبد ا أمٌن يف كتابو 
االشتقاؽ، كمنهم من قاؿ بوجوب التقارب الصويت كمن ىؤالء إبراىيم أنيس الذم يرل أف 

 .اإلبداؿ ىو تطور صويت للكلمات

، كإمبا  ما أف العرب تتعمد تعويض حرؼمنهاظاىرة لغوية، ليس اؼبراد عموما         اإلبداؿ 
سًن يف يتكرد لدفع الثقل كالبحث عن السهولة كاؿأك تغًن صويت ىي لغات ـبتلفة ؼبعاف متفقة، 

.  النطق

:  اإلعالل/ 2

علة : بو إعالؿ؛ أم: إذا جعلو ذا علَّة، كيقاؿ: يف اللغة من أعلَّ الشيء اإلعالل      
ىو تغيًن حرؼ العٌلة للتخفيف، بقلبو، أك إسكانو أك ؼ :وطالحأما في اال .كسقم كمرض

، كذلك (اؽبمية)، كما يلحق هبا (ل.ك.ا)حد حركؼ العٌلة أ ىو تغيًن يطرأ على أك ،1حذفو
، (أصلها قوىؿ)قاؿ : ، أك بالقلب كبو(أصلها قـو)قيٍم : كبو: للتخفيف، كيكوف إما باغبذؼ

 .(أصلها يػىٍقويـ)يقـو : أك بالسكٌن كالنقل كبو
 
 

                                                           
.  135ط،ص . أضبد اغبمالكم، شذا العرؼ يف فن الصرؼ، اؼبكتبة الثقافية، بًنكت، لبناف، د 1
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 : اإلعالل بالحذف     

ًلىٍ : كذلك كبو. إذا التقى ساكناف، كالسابق منهما أًلفه أك كاك أك ياء، حيًذؼ السابق          
ـٍ كقػيٍوـٍ كبًٍيٍع، فلما التقى ساكناف، حيًذؼ السابق: كاألصل قبل اغبذؼ كقيٍم كًبعٍ  كمثلي ذلك . نىٍا

... كىكذا. يػىنىٍاٍمنى كيػىقيٍوٍمنى كيىًبيػٍٍعن: ىٌن يػىنىٍمن كيػىقيٍمن كيىًبٍعن كاألصل: أف تقوؿ عن النسوة

- ًعٍد، كقىف - يًعد - كعىد :  إذا كاف أكؿ اؼباضي كاكان، حيًذفىت يف مضارعو كأمره، كبو        
. (2 )...ًقفٍ - يًقف 

 :اإلعالل بالقلب     

، سواء كاف حرؼ العلة ، إذا ربٌرؾ كقبلو فتحةأللاً  (الواك كالياء) يُقلب حرف العلة
 ، الفيتىى ،دنػىوى : كبو،  كاف حرؼ العلة طىرىفان أك .بىاع- قىاؿ : بػىيىع؛ كبعد القلب- قػىوىؿ :  كبوكسطا،

.  الفّتى فرمىى العصىا، دنىا: العصىوى كبعد القلب،رمىيى 

: (إذا سىبػىقىت الواكى كسرة): تُقلب الواو ياءً   

: اآلتية األمثلة كتبينهاإذا سكنت الواك، كسبقتها كسرة، : أكالن      

 

 

 

                                                           


.  كسبب ذلك أنو إذا قيًلب التقى ساكناف، فيتعٌذر النطق بو؛قد يتحرؾ حرؼ العلة كتسبقو فتحة، كمع ذلك ال ييقلىب 
بىاٍٍاف كطىاٍٍيل كفتىاٍٍاف : بػىيىاف كطىًويل كفػىتػىيىاف كعىصىوىاف فلو قىلبتى حرؼ العلة من ىذه الكلمات أًلفان، آلؿ األمر إىل: مثاؿ ذلك

 .كعصىاٍٍاف، كال يكوف ىذا يف العربية
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 مالحظات تقلب ياءً  الواو ساكنة وقبلها كسرة

   ًميياف ًمٍوزاف

 (فعل ماض من الرضواف) رىًضي رىًضوى 

   ًميقات ًمٍوقات

   يرتًضي يرتًضو

 (فعل ماض من القٌوة) قىًوم     قىًوكى 

   الشًجي   الشىًجوٍ 

   الداًعي الداًعوٍ 

   (5)الغازًم الغازًكٍ 

: إذا كقعت الواك بٌن كسرة كألف، شريطة أف يكوف ذلك: ثانيان      

... اًنًقياد: ًسياؽ، اًنًقواد: ًصياـ، ًسواؽ: ًصواـ:  يف مصدر أيًعلَّت عينيو كعٌن فعلو كبوإما     
.... اًنقاد: ساؽ، اًنقوىد: صاـ، سىوىؽ: صىوىـ: فإٌف أفعاؽبا معتلة العٌن أيضان، كىي

دار، : دىكىر:  يف اؼبفرد كبوفإعاللها. أيًعلَّت عٌن مفرده أك سكنت [ًفعاؿ] يف صبع كزنو إما     ك
: ًثواب: ثػىٍوب، كتػيٍقلىب يف اعبمع:  يف اؼبفرد كبووس ونها.... ًديار: ًدكار: كتػيٍقلىب يف اعبمع

. ثًياب
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األصل : فتقوؿ. [سٌيد]:  كلمةمثاؽبا. إذا اجتمعت الواك كالياء، كالسابق منهما ساكن: ثالثان      
ساكن، قلبت الواك ياءن، كأدغمت - كىو الياء - فيو سٍيًود، فلما اجتمعت الياء كالواك، كالسابق 

. سٌيد: يف الياء، فقيل

 :     قلْقب الياء واواً 

:  أشهرىا،تيقلب الياء كاكان يف كلمات معدكدة     

 

 بعد القلب قبل القلب

 ميوًسر  ييوًسر   ميٍيًسر      يػيٍيًسر   

 ميوًقن  ييوًقن      ميٍيًقن           يػيٍيًقن   

 ميوًئس   ييوًئس   ميٍيًئس     يػيٍيًئس    

 ميوًقظ    ييوًقظ      ميٍيًقظ            يػيٍيًقظ 

 ميوًنع   ييوًنع       ميٍيًنع           يػيٍيًنع    

 ميوًفع   ييوًفع    ميٍيًفع            يػيٍيًفع   

                                                           
 الواك األكىل كاك فعوؿ، كالثانية : عصوك: ًعًصٌي، فإٌف األصل ىنا:  كبو أواًل،يلحق هبذا كلُّ صبعو كزنو فعوؿ، ينتهي بواكين

ع ص م م، : عصٍوم، فاجتمع كاك كياء، كالسابق منهما ساكن، فيقلب ياءن : كقد قًلبت الثانية ياءن . الـ الكلمة
 .  عصٌي، صبعان لػ عصا: كباإلدغاـ
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 : تس ين حرف العلة وحذفو     

فال تظهر عليو ضمةه كال كسرة، فال يقاؿ . حرؼ العلة إذا تطٌرؼ كقبلو متحرؾ ييسىٌكن     
، بل يسكن يف كل ذلك فيقاؿ: مثالن  كأٌما فتحان، . يدعٍو القاضٍي باعباٍلٍ : يدعيوي القاًضيي باعباٍلً

. لن ندعيوى القاًضيى ليقًضيى يف األمر: فييفتىح، فيقاؿ مثالن 

ذىؼ ىذا اؼبعتلُّ الساكني، إذا تاله ساكنه آخر، كذلك كبو ، فإف الياء [ٍكف+يرميٍ ]:      كوبي
ذىؼ ىاىنا، دفعان اللتقاء الساكنٌن، فيقاؿ  .ضيمَّت اؼبيم لتناسب الواك، كقد يرميٍوف: ربي

.      إذا كقع حرؼ العلة يف حشو الكلمة، نيًقلت حركتو إىل اغبرؼ الساكن الصحيح قبلو
. يىًبٌٍن : يػىٍبًٌن، كبعد نقل اغبركة: ككبو. يػىقيٍوـ: كبعد نقل اغبركة. يػىٍقويـ: كذلك كبو

 . إذا مل يكن حرؼ العلة ؾبانسان حركتىو، انقلب حرفان هبانسها:مالحظة     

انيسى بٌن الواك كفتحًتو، فينقلب ألفان ليجانسها: ففي كبو ، ال : كيف كبو. أقاـ: أقػٍوىـ، ال ذبى يػيٍقوـً
انيسى بٌن الواك ككسرتو، فينقلب ياءن ليجانسها انيسى بٌن الياء : كيف كبو. يقيم: ذبى ، ال ذبى أبٍػٌنى

...كىكذا. أباف: كفتحتو، فينقلب ألفان ليجانسها
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 المحاضرة الثامنة

 (2)أنماط التغيرات الصوتية

 اإلدغام واإلمالة

 :اإلدغام .1

أدغمى ييدغم، كأدغم ًإدغامان، فهو ميٍدًغم، أٍدغىمى الشيءى يف للفعل مصدر لغة في الاإلدغام       
ىو التقاء حرؼ ساكن مع آخر متحرؾ، ؼ االوطالحيف أما . إذا أىدخلىوي فيو: الشيًء إدغامان 

يرتفع ، كباإلدغاـ حبيث يتم إدخاؿ األكؿ بالثاٍل ليصًنا حرفان كاحدان مشددان من جنس الثاٍل
:  بأنو سيبويوكيعرفو. ، كىو بوزف حرفٌن كاحدارتفاعةن كاحدةن ككأنٌو حرؼالناطق باغبرفٌن لساف 

الغرض من اإلدغاـ طلب التخفيف، ألنو ، ؼ1"تقريب حرؼ من حرؼ هبدؼ السهولة كاػبفة"
ثقل عليهم التكرير فيضعوف ألسنتهم على ـبرج اغبرؼ اؼبكرر كضعة كاحدة كيرفعوهنا باغبرفٌن 

  2.دفعة كاحدة لئال ينطقوا باغبرؼ مث يعودكا إليو

 : أنواع اإلدغام

سبيل اللغة العربية إىل اإلدغاـ حٌن يتواىل صوتاف متماثالف سواء يف كلمة كاحدة أك         
كلمتٌن، إذا كاف الصوت األكؿ مشكال بالسكوف، كالثاٍل ؿبركا، كذلك لتحقيق حٌد أدٌل من 

.   عنهااالستغناءاعبهد عن طريق ذبنب اغبركات النطقية اليت يبكن 

                                                           
.  238 سيبويو، الكتاب، ص  1
.  127ط ،ص . ابن يعيش، شرح اؼبفصل، تصحيح كتعليق مشيخة األزىر، طبع كنشر إدارة اؼبطبعة اؼبنًنية، مصر،د 2
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سواء - متقاربٌنأك بٌن حرفٌن . حركاتاألكؿ ـكمتماثلٌن يف كلمتٌن بٌن حرفٌن  يقع اإلدغاـ كقد
 اؼبراد إدغامهما إف مل يكونا اغبرفٌنربقيق اؼبماثلة بٌن  كلكن بعد .يف كلمة كاحدة أك يف كلمتٌن

تباعهما حبركة، إين اؼبدغمٌن، كرؼسبق احل، كتسكٌن األكؿ منهما إذا كاف متحركا، كفباثلٌن فعال
. سواء كانت قصًنة أك طويلة

كيعد ابن جين من بٌن العلماء الذين تفطنوا ؽبذه الظاىرة، فهو يرل أف اإلدغاـ تقريب       
:  مث حدد أضربو" ىو تقريب صوت من صوت:"  كقد ذكر ابن جين اإلدغاـ بقولو1صويت،

أف يلتقي اؼبثالف على األحكاـ اليت يكوف عنها اإلدغاـ، فيدغم : كىو: إدغام المتماثلين . أ
ساكن كمتحرؾ، فاؼبدغم الساكن : األكؿ يف اآلخر، كاألكؿ من اغبرفٌن يف ذلك على ضربٌن

شٌد أصلها شدد ك " األصل كطاء قٌطع، ككاؼ سيٌكر األكلٌن، كاؼبتحرؾ كبو داؿ شٌد كالـ ميٍعتىلٌ 
 .ميٍعتٌل أصلها ميٍعتػىلىل

أف يلتقي اؼبتقارباف على األحكاـ اليت يسوغ معها اإلدغاـ،  : كىو :إدغام المتقاربين . ب
، .ؿبَّىى، كإٌمااً فتقلب أحدنبا إىل لفظ صاحبو فتدغمو فيو، كذلك مثل، كىدَّ يف اللغة التميمية، ك

 .ثٍػتىاقىلى اً ثَّاقىلى أصلها اٌصرب أصلها ًاٍصطىبػىرى كاً ك

 اإلدغاـ نوع من التغًنات الصوتية اليت ربدث يف الكلمة العربية، كلبلص من ىذا العرض إىل أفٌ 
. كاليت هتدؼ إىل دفع الثقل الذم يكوف عند التقاء اؼبتماثلٌن أك اؼبتقاربٌن

 

 

 

                                                           
.  253-252 ،ص 2 ابن جين، اػبصائص،ج 1
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  :اإلمالة. 2

يبيل - العدكؿ إىل الشيء، كاإلقباؿ عليو، ككذلك اؼبيالف، كماؿ الشيء    اإلمالة يف اللغة 
 كىي مصدر أملت الشيء إمالة إذا عدلت بو إىل غًن اعبهة اليت ىو فيها، من ماؿ 1...ميال

  2.الشيء يبيل ميال إذا اكبرؼ عن القصد

 كبو الياء، كإلمالة األلف سباؿ الفتحة اليت  فهي تقريب نطق األلفاالوطالح       أما يف 
كاعلم أف األلف إذا دخلتها اإلمالة، : "قبلها كبو الكسرة كىذا ما ذىب إليو سيبويو حيث قاؿ

أف تنحو بالفتحة كبو الكسرة فتميل األلف اليت بعدىا " ىي  ىيك أ.3"دخل اإلمالة ما قبلها
: بٌن األلف كالياء كبو قولكيكوف نطقها ألف اإلمالة ك ."كبو الياء لضرب من ذبانس الصوت

، أم بٌن األلف اليت مالت كبو الواككىي  ألف التفخيم، تسمى ألف أخرل كىناؾعامًل كخامًت، "
  4."كالواك

 سيبويو يف باب كفٌصلجناح األلف أخف عليهم، يعين اإلمالة، إاػبليل أف       كقد كرد عن 
فاأللف سباؿ إذا كاف بعدىا حرؼ مكسور كذلك قولك عابد، : "قائال" ما سباؿ فيو األلفات:"

للكسرة اليت بعدىا، أرادكا " اإلمالة رٌد سببكقد " كعامل، كمساجد، كمفاتيح، كعذافر، كىابيل

                                                           
.  636ت، ص . ابن منصور، لساف العرب، الدار اؼبصرية للتأليف كالرتصبة، د 1
شرح التصريح على التوضيح، صححت الطبعة كركجعت دبعرفة عبنة من العلماءدار الفكر ، :  خالد بن عبدا األزىرم 2

.  346،ص 2ط، ج-مصر، د
 حساـ سعيد النعيمي، الدراسات اللهجية كالصوتية عند ابن جين، درا الرشيد للنشر، منشورات كزارة الثقافة كاالعالـ،  3

.  201،ص 1980ط،.اعبمهورية العراقية، د
.  201 نفس اؼبرجع السابق، ص  4
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  فاإلمالة عنده ىي تقريب صوت من 1"أف يقربوىا منها، كما قربوا يف اإلدغاـ الصاد من اليام
 .  مضارعة بٌن األصواتبأهناصوت كما رأل ابن جين فيما بعد 

سيبويو القتصاد يف اعبهد العضلي، كىو ما عرب عنو ؿ تعود           فاإلمالة ظاىرة صوتية، 
 ىذا التعليل عن تعليل يبتعدكال " إمبا يرفع لسانو عن اغبرؼ اؼبتحرؾ رفعة كاحدة: "بقولو

يريد يف اإلدغاـ أف يرفع لسانو من "أف اؼبتكلم فكما  ؛بٌن اإلمالة كاإلدغاـلربطو ادثٌن، 
  2."موضع كاحد، كذلك يقرب اغبرؼ إىل اغبرؼ على قدر ذلك

  3:كقد رأل سيبويو أف اإلمالة تكوف يف اغباالت اآلتية

 ".ًعماد"إذا كاف بٌن أكؿ حرؼ من الكلمة كبٌن األلف متحرؾ كاألكؿ مكسور كبو  .1
:  ساكن، ألف الساكن ليس حباجر قوم كذلك مثلكؿاألكإذا كاف بينو كبٌن األلف حرفاف،  .2

 .سرباؿ، كمشالؿ
 .كل شيء من بنات الياء كالواك، كانت عينو مفتوحة .3
 .  أربعة أحرؼ أك جاكزت من بنات الواكاألظباءإذا بلغت  .4

كىناؾ حاالت ال تصبح فيها اإلمالة، منها إذا جاكرت األلف أحد أصوات االستعالء، أك 
  4:حاالت أخرل منها

 .آجر، كتابل، كخامت: كذلك كبو" إذا كاف ما بعد األلف مضموما أك مفتوحا" .1

                                                           
.  256-255ـ، ص ص 2000، 1 عبد العييي الصيغ، اؼبصطلح الصويت يف الدراسات العربية، دار الفكر، دمشق، ط 1
.  256 نفس اؼبرجع السابق، ص  2
 ينظر أيب بشر عمرك بن عثماف بن قنرب سيبويو ،الكتاب تح كشرح عبدالسالـ ؿبمد ىاركف ،مكتبة اػباقبي بالقاىرة ،دار  3

 117/118، ص1982 02الرفاعي بالرياض، اعبيء الرابع ،ط
  121-120 ،ص4سيبويو، الكتاب،ج: ينظر  4



 

42 
 

رباب، صباد، البلباؿ كاعبماع، : "إذا كاف اغبرؼ الذم قبل األلف مفتوحا أك مضموما كبو .2
 " اؼبخطاؼ

 " قفا كعصا، كالقنا، كالقطا: "ما كاف على ثالثة أحرؼ من بنات الواك، كبو .3
 ." إذا كاف بعد األلف راء على أال تكوف الراء مكسورة .4

كاإلمالة زبتص بصويت الفتحة القصًنة كالطويلة، كتقريبها إىل صويت الكسرة القصًنة أك الطويلة، 
فهي زبتص باغبركات، كلكن ؼبا كانت اغبركات تابعة للصوامت عند علماء العربية، فقد كصفوا 

. الصوامت باإلمالة كما كصفوا اغبركات كىو األصل

 آخر اليـبشرم مواضع اإلمالة يف الكالـ يف األظباء كاألفعاؿ حٌن تكوف األلف ذكركقد      
  1:الكلمة أك كسطها، مستخلصا بعض النتائج أكردىا على النحو اآليت

 .(مشالؿ)ساكن كػ ما ، أك حبرفٌن أكلو(عماد)تؤثر الكسرة قبل األلف إذ تقدمتو حبرؼ كػ " .1
 . إذا تقدمت الكسرة حبرفٌن متحركٌن أك بثالثة ال تؤثر كال تكوف اإلمالة .2
 . اؿ كيف كانتمتاأللف حٌن يكوف آخر الكلمة إذا كاف يف الفعل  .3
 . إف مل يعرؼ نقال هبا عن الياء مل سبل ثالثة كسباؿ رابعةاالسمكإذا كاف يف  .4
ت كطاب كخاؼ أميلت كمل ينظر إىل ما ؿاأللف اؼبتوسطة إف كانت يف فعل يقاؿ فيو فىعً " .5

 .  نظر إىل ذلكاسمانقلبت عنو، كإف كانت يف 
 . كمعياناا عمادرأيت: سباؿ األلف أللف فبالة قبلها مثل .6
 لكل قاعدة شواذ فإف ىناؾ كلمات ظبعت فبالة، كمل زبضع ؽبذه اؼبقاييس مثل أفككما   .7

 . اغبجاج كالناس

                                                           
 158ص ط،.د اؼبفصل يف النحو،: اليـبشرم:  ينظر  1
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أما ابن يعيش فقد رأل أف اإلمالة طارئة، كاف األصل ىو التفخيم، كقد دؿ على ذلك         
نو هبوز تفخيم كل فباؿ كال هبوز إمالة كل مفخم، أ التفخيم ىو األصل أفكالذم يدؿ : "بقولو

 كلعل ابن يعيش يقصد 1."كأيضا فإف التفخيم ال وبتاج إىل سبب كاإلمالة ربتاج إىل سبب
بالتفخيم يف ىذا النص حالة الفتح، كإال فإف التفخيم مثل اإلمالة وبتاج إىل سبب، فليس كل 

.  ألف يف كلمة ألفا مفخمة

 كوف األلف مبدلة من ياء متطرفة، حقيقية، أك تقديرا   2:كمن أسباب اإلمالة ما يلي       
 .ةاشرتل، كفتا: كبو

 .يف بعض التصاريف، كألف ملهى (األلف: أم)كوف الياء زبلفها  .1
 . كوف األلف مبدلة من عٌن فعل، كبو باع .2
 ".بايعتو"كقوع األلف قبل الياء كبو  .3
شيباف، أك حبرفٌن أحدنبا، : بياف، أك منفصلة حبرؼ، كبو: كقوعها بعد الياء، متصلة كبو .4

 .دخلت بيتها: اؽباء كبو
كتاب، أك حبرفٌن أحدنبا ىاء، : كقوع األلف بعد الكسرة منفصلة عنها، إٌما حبرؼ كبو .5

 . درنباؾ: يريد أف يؤديها، أك ساكن، كبو مشالؿ، أك هبذين كباؽباء كبو: كبو
 .عاملً : كقوع األلف قبل الكسرة كبو .6
 . رأيت عمادان، الضحى: كبو. إرادة التناسب، كذلك إذا كقعت األلف بعد األلف .7

كىاء  (األلف) أصوات لإلمالة كىي ةذكر مكي القيسي ثالث: كمن حركؼ اإلمالة        
ذكر أيضا مع أصوات التفخيم، كتفسًن ذلك أف  (الراء)، كمن الغريب أف (الراء)التأنيث ك 

                                                           
 53ط،ص- ،د9 ابن علي بن يعيش شرح اؼبفصل صححو كعلق عليو صباعة من العلماء ادارة الطباعة اؼبنًنية دبصر اعبيء 1
 الشيخ ىاركف عبد الرزاؽ، عنواف الظرؼ يف علم الصرؼ، شرح اؼبرحـو ؿبمد ىاركف، كأبو الفضل ؿبمد ىاركف، شركة  2

.  53-52ت ،ص .، د3مكتبة كمطبعة مصطفى الثاٍل اغبليب كأكالده دبصر، ط
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صوت الراء كما ذكر سيبويو من األصوات اليت سبنع اإلمالة إذا كانت بعد األلف كغًن مكسورة، 
أصوات التفخيم، كما أف الراء إذا كانت :  مفخمة ألف األصوات اؼبانعة لإلمالة ىيتكؽبذا عد

  1.مكسورة تستوجب اإلمالة

، كألف 2"األلف يف اؼبخرج كاػبفاء:كىاء التأنيث قد يباؿ ما قبلها يف الوقف ؼبشاهبتها         
 كما يف الوسطى، كال الراء مفتوحة ماز إمالتو ال يبنعو شيء ال اؼبستعلكألف التأنيث مطرد ج

  3."كإمالة فتحة قبل اؽبمية: "كقد أضاؼ بعضهم اؽبمية قائال. كالذكرل

 أف األصوات اليت سبنع اإلمالة ىي أصوات االستعالء 4ذكر سيبويو،: كمن موانع اإلمالة       
. السبعة ككذلك صوت الراء إذا كاف بعد األلف أك قبلها كغًن مكسورة

إذا كقعت بعد : " اإلمالة بقولواؼبستعليةكلقد ػبص ابن األنبارم اؼبواضع اليت سبنع فيها األصوات 
  5."األلف مكسورة منعت اإلمالة، فإذا كقعت مكسورة قبلها مل سبنع

اغبرؼ اؼبستعلي إذا كاف مفتوحا زاد : "أما إذا كقعت مفتوحة قبلها امتنعت اإلمالة ألفٌ 
  6.االستعالء فامتنعت اإلمالة

                                                           
 136سيبويو ،الكتاب، اعبيء الرابع،ص:  ينظر 1
رسالة دكتوراه جامعة اـ القرل، كلية اللغة العربية  حسن أضبد اغبمد كالعثماف ،شرح الشافيو  للخضر اليييدم،: ينظر  2

 416،الدراسات العليا العربية يف النحو كالصرؼ،ص
الرضبن ؿبمد شاىٌن مكتبة   لطف ا بن ؿبمد بن الغياث اؼبناىل الصافية اىل كشف معاٍل الشافية ربقيق دكتور عبد 3

 170ط،ص-،د2الشباب باؼبنًنة اعبيء
. 129 سيبويو، الكتاب، اعبيء الرابع،ص 4
 سعيد األنبارم، أسرار العربية حققو ؿبمد هبجة البيطار، مطبوعات اجملمع أيبالرضبن بن ؿبمد بن   أيب الربكات عبد 5

 408ط،ص-العلمي العريب دمشق ،د
  408/409 اؼبرجع السابق ص 6
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اإلمالة ليست إال ظاىرة ؿبدكدة لدل بعض القبائل، ما ذبدر اإلشارة إليو أٌف             ك
 ظاىرة مطردة يف اللغة العربية، كلذا فإٌف اؼبواضع اليت ذكرت فيها اإلمالة، ال تكوف فيها تكليس

 كىذه اؼبواضع اليت ذكرت فيها ىي استقصاء 1اإلمالة كاجبة، كإمبا ىي جائية عند من يبيلوف،
 صوتية مرتبطةف هبدكا ؽبا األسباب، كىي تبقى ظاىرة أحاكؿ العلماء فيو أف وبددكا الظاىرة، ك

يلحق الذم ىي أثر من آثار التطور الصويت ؼقبائل معينة، كمل تأخذ شكل القاعدة اؼبليمة، ب
.لغةاؿ

                                                           
 . 170 لطف ا بن ؿبمد بن الغياث اؼبناىل الصافية اىل كشف معاٍل الشافية ، ص 1
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 المحاضرة التاسعة

 .الحذف والتقصير والزيادة- (3)أنماط التغيرات الصوتية

 : والتقصيرالَيحَيَيذف

 :حذف الصوامت. 1

 ىو ما تتنازؿ عنو الكلمة أك يسقط منها، سواء نقصده يف ىذه ااضرةاغبذؼ الذم 
كاف ذلك لسبب داخلي أفرزه تفاعل أصواهتا، أك سياقي يطرأ دبجاكرهتا لبعض األصوات يف 

، القوانٌن الصوتية ألسباب منهجية باب إىل ىذا اغبذؼ أنواع  بعض تركنااؼبستول الرتكييب، كقد 
كالغرض من النوعٌن كاحد، كىو االقتصاد يف اعبهد العضلي كالتخفٌػف من بعض أعباء النطق 

.  اليت سٌببها توايل األمثاؿ، أك كثرة االستعماؿ

.   (1)كاغبذؼ يكوف على ثالثة أنواع باعتبار مكانو يف الكلمة، بدئي، ككسطي، كهنائي

، فقد تلعلل، كتلاعل، كتلعَيّل: كمن أمثلة اغبذؼ يف بداية الكلمة أك البدئي، ما حدث للصيغ
تتقٌدـ كتتقاتل كتتبخرت، كيف القرآف :ربذؼ منها تاء اؼبضارعة حبركتها، كتكتفي بتاء كاحدة، مثل

: مرة باغبذؼ، يف مقابل 17﴾كردت تذكَيّرون﴿: ، ففيو مثالن (2)الكرَل أمثلة كثًنة لذلك
يَيَُّز مِكنَش الْقغَشيْق ِك ﴿: مرات بال حذؼ، كفيو أيضان 3﴾تتذكَيّرون﴿ ، (تتمٌيي): بدالن من(3)﴾تَش َشاُد تَشمَش

                                                           
 112: فقو العربية اؼبقارف، ص:  ينظر(1)

: ، ص(اؼبقاؿ)، كالتطور اللغوم بٌن القوانٌن الصوتية كالقياس 73:التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، ص: ينظر(2)
118. 

 . من اؼبلك08 اآلية (3)
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: ، بدالن من(2)﴾فَشأَشنذَشرْقُتُ مْق نَشاراً تَيَشلَشظَّى، ك﴿(تتلٌهى): ، بدالن من(1)﴾فَشأَشنتَش عَشنْقُو تَيَشلَشهَّىك﴿
. (تتلٌظى)

لِكهِكمْق ﴿:أيضان  كمنو : أصلها (تياكر)فإٌف . (3)﴾وَشتَيَشرَش  الشَّمْق َش إِكذَشا  َشلَشعَشت تَيَّزَشاوَشُر عَشن كَشهْق
كىذا . (4)، كقد قرأ هبذا اغبذؼ عاصم ك ضبية ك الكسائي كغًنىم (تتفاعل)على كزف  (تتياكر)

يف  (طلعت)اغبذؼ قد حٌقق اؼبخالفة بٌن اؼبثلٌن باإلبقاء على تاء كاحدة اليت تدغم فيها تاء
. الوصل

غًن أٌف ىذه الصيغة قد خٌففت من كجو آخر بواسطة اؼبماثلة بٌن التاء الثانية كاليام، 
كهبذا الوجو قرأ ابن . (تيٌاكر)إىل  (تتياكر)فقلبت التاء زايان كأدغمت يف اليام، لتتحوؿ بذلك من 

. (5)كثًن كأبوعمرك كنافع كأبو جعفر

يتحقق االقتصاد يف اعبهد العضلي بالتخفٌػف من بعض أعباء النطق اليت يسٌببها توايل 
األمثاؿ أك كثرة االستعماؿ، عن طريق حذؼ صوت أك أكثر من الكلمة،فتكٌلف بذلك جهدان 

. أقل كزمنان أقصر فبٌا لو كانت تامة غًن منقوصة

                                                           
 . من عبس10 اآلية (1)

 . من الليل14 اآلية (2)

.  من الكهف17اآلية (3)
، 1، مصر، ط(القاىرة)معجم القراءات، د عبد اللطيف اػبطيب، دار سعد الدين للطباعة كالنشر كالتوزيع، : ينظر(4)

 . 5/166: ـ، ص2002

 .2/136: ، ص(الفراء)معاٍل القرآف :  ينظر(5)
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يف اؼباضي  (استفعل)كمن صور اغبذؼ الذم ىبٌف اللفظ بو، حذؼ التاء من 
تَشطَشاُعوا لَشُو ﴿ :كاؼبضارع، ما حدث للفعل استطاع يف قولو تعاىل طَشاُعوا أَشن يَشظْقهَشُروُه وَشمَشا اسْق فَشمَشا اسْق

باً  طِكع عَّلَشيْقوِك وَشبْقراً ﴿: ، كقولو(1)﴾ نَيَشقْق . (2)﴾ذَشلِك َش تَشأْقوِكيُل مَشا لَشمْق تَشسْق

، كذلك الشرتاؾ التاء (تسطع)، ك(اسطاعوا): فقد حيذفت التاءي زبفيفان للفظ من الفعلٌن
، كقٌرب بعضهم السٌن من الطاء بعد اغبذؼ ففخمها فصار اللفظ (3)كالطاء يف ـبرج كاحد

.  (4)، كقرأ بو أضبد بن صاحل عن كرش كقالوف عن نافع(تصطع)

، (5)كمن اغبذؼ البدئي أيضان ما يكوف يف صيغة األمر من األفعاؿ اؼببدكءة هبمية أك كاك
، قياسان (ًعػٍم صباحان ): ، فقالوانَشعِكَيمَش كقد حذفوا النوف يف األمر من . خػيذ، ككيػل، كًعد، كزًف: كبو

، كما حذفوا أيضان اؽبمية يف درج (أيبن ا): يف (ـي ا): على حذؼ اؽبمية كالواك، كقالوا
مِّطك:  أم"أبومِّطك"إبلك، ك: ، أم"أحلٍبين بػػًًلك:"الكالـ، فقد نقل عن بعض العرب قوؽبم ، (6)أ ي

مِّطك كحذؼ نبية .  بدالن من أساء إجابة(7)«أساء ظبعان فأساء جابة» : ، كقوؽبم يف اؼبثل(6)أ ي
. (االبتداء بالساكن)الوصل يكوف يف درج الكالـ مطٌردان، ليكاؿ سبب كجودىا

كمن أمثلة اغبذؼ الوسطي يف العربية، حذؼ اؽبمية ك الصائت الذم يليها من صيغيت 
. (8)، كىو من اغبذؼ اؼبطػٌرد(يػيؤىفػٍعىل)ك (يػيؤىٍفًعل): ، كاألصل(يػيٍفعىل)ك (يػيٍفًعل)

                                                           
.  من الكهف97 اآلية (1)
.  من الكهف82اآلية (2)
 .525: ، ص(األخفش)معاٍل القرآف : ينظر(3)
. 5/288: معجم القراءات، ص: ينظر(4)
 .112: فقو العربية اؼبقارف، ص:  ينظر(5)
 .112: فقو العربية اؼبقارف، ص(6)
 .74:، كالتطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، ص282: إصالح اؼبنطق، ص(7)
. 113: فقو العربية اؼبقارف ، ص: ينظر(8)
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نوف األفعاؿ اػبمسة مع نوف الوقاية، قبل ياء اؼبتكلم، أك مع ضمًن : "كمن أمثلتو أيضان 
، كقد رصد لنا (1)"اؼبتكلمٌن اؼبنصوب، ككذلك الفعل اؼبسند إىل نوف النسوة، قبل ىاتٌن اغبالتٌن

: (2)الدكتور رمضاف عبد التواب أمثلة من كتب القدماء على ذلك، كىي

ٌوفػٌيين، فلػىيٍػين، ترىيٍػين، هتٌنئونا بو، تعطوٍل، يعرفاٍل، يقتلونا، كىي بدكف حذؼ كما يلي : زبي
ٌوفػٌينىين، فلػىيػٍنىين، ترىيػٍنىين، هتٌنئوننا بو، تعطونين، يعرفانين، يقتلوننا . زبي

كمن أمثلة ىذا اغبذؼ الذم عبأت لو العربية اقتصادان للجهد العضلي كتيسًنان للنطق 
. إٌف كأٌف كلكٌن ككأٌف، مع نوف الوقاية قبل ياء اؼبتكلم، أك ضمًن اؼبتكلمٌن اؼبنصوب: كذلك

 6سول  (إٌنين) مرٌة، يف حٌن مل ترد 124 (إٍلٌ ): كىو حذؼ شائع يف القرآف؛ إذ كرد فيو مثالن 
.  (3)سول مرٌة كاحدة (كإنٌنا) مرٌة، كمل ترد 33 (كإنٌا): مرٌات، كما كرد فيو

نَشاُه مِكن لَُّدنَّا عِكلْقماً ﴿: إحدل الٌنونٌن أيضان يف مثل قولو تعاىل كقد حذفت ، (4)﴾وَشعَشلَّمْق
راً ك﴿ ، كقرأ يف (من لدينا)فقد قرأ يف األكىل أبو زيد عن أيب عمرك.(5)﴾قَشدْق بَيَشلَشغْقتَش مِكن لَُّدنِّي ُعذْق

ككجو التخفيف يف األكىل أٌف األصل فيها .  (من لديٍل)الثانية نافع كأبو بكر عن عاصم كغًنىم 
، مثٌ زبفف منها بعض العرب حبذؼ (لدينٌا): مث أدغمت النوف األكىل يف الثانية لتصًن (لدننا)

، كبذلك تكوف (6)(لديف)لغة ن يف  (لىدي  )إنٌو وبتمل أف تكوف : كقيل. (لدينا): النوف الثانية، لتصًن
. ـبفػٌفة على األصل (لدنا)تكوف 

                                                           
 .74-73:التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، ص(1)
 .74-73: نفسو، ص: ينظر(2)
. 74: نفسو، ص: ينظر(3)
.  من الكهف65اآلية (4)
.  من الكهف76اآلية (5)
. 5/272: معجم القراءات، ص: ينظر(6)
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لدينين ػػػػػػ : أٌما زبفيف الثانية فقد يكوف بالتخٌلص من نوف الوقاية مركران باؼبراحل التالية
كقيل أٌف نطقها هبذا التخفيف ىو األصل؛ ألٌف أصل األظباء إذا أضيفت إىل . (1)لديٌٍل ػػػػػػ لىديٍل

كقد زبلٌػص بعض القراء من تنافر الصوائت يف . (2)غالمي: اؼبتكلم أال تلحقها نوف الوقاية كبو
ىذا اللفظ، فقد ركم عن أيب بكر أنٌو قرأ باختالس ضمة الداؿ، كقرأ وبٍن بفتح الالـ مع 

أَشلْقنِكي﴿: ، كما حذفت نوف الوقاية كذلك(3)سكوف الداؿ . (4)﴾فَشالَش تَشسْق

كذلك من أمثلة ىذا اغبذؼ الذم غبق أحد اؼبتماثلٌن قصد التخفيف لكثرة 
، (5)"، ؼبٌا كثر يف كالمهم كرىوا الٌتضعيف َيَشلْقتُ ،كمَشسْقتُ ، كأحَشسْقتُ : " االستعماؿ، مثل قوؽبم

، كقد وبذفوف الطاء يسطيع، فقالوا يستطيع: كما حذفوا أيضان لنفس السبب التاء من قوؽبم
.  (6)يستيع: فتصًن

. أك أكثر من آخر الكلمة (صامت أك صائت)أما اغبذؼ النهائي فهو حذؼ صوت
أكثر اؼبواضع تعٌرضان للحذؼ نظران ألٌف ما قبل ذلك اؼبوضع ردٌبا استغرؽ "كىو يف كٌل اللغات 

: ، كمن أمثلتو(8)، كيسمى أيضان بقطع اللفظ(7)"جهدان عضليان كبًنان يستتبع اغبذؼ زبفيفان 

                                                           
 .228: اغبجة يف القراءات السبع، ص: ينظر(1)
 .5/271: معجم القراءات، ص: ينظر(2)
 .5/272: نفسو، ص: ينظر(3)
.  من الكهف70اآلية (4)
. 4/613: الكتاب، ص(5)
 .4/613: نفسو، ص: ينظر(6)
 .114: فقو العربية اؼبقارف، ص(7)
ـ، 1986من مظاىر التخفيف يف اللساف العريب، د ضبية عبد ا النشريت، اؽبيئة العامة ؼبكتبة اإلسكندرية، مصر،: ينظر(8)

. 161: ص
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يا كرا يف نداء كركاف، كيا عثمي، كيا : الرتخيم الذم يتخٌلص فيو من أكثر من صوت كبو
، كيا صاح، كيا حىكى يف نداء عثماف، كمنصور، كمسكٌن، كصاحيب،  ، كيا مسكي منصي

. (1)كحكم

كىذا اغبذؼ مل يلتـي باؼبنادل فقط، فقد شاع يف اللهجات القديبة، خاٌصة لدل تلك 
القبائل البدكية اليت سبيل إىل السرعة، كأشهرىا يف ىذا النوع من اغبذؼ قبيلة طيء، كمنو قوؿ 

: (2)لبيد بن ربيعة

نا بػميتالع فػأباف   فػتقادمػت باغبػيبًس كالسػوباًف *   درسى الػمى

. اؼبنازؿ: أم

: (3)كقوؿ أيب النجم

يف لػٌجػة أٍمػًسػٍك فػالنان عن فػيًل *   تػضػل مػنػو أبػلى بالػهػوجػل  

عن فالف : أم

: أم (ليس حٌي ه على اؼبنوف خباؿ)، ك(4)(ما شاء ا)يف  (مشا ا): كذلك قوؽبم
. (5)اغبماـ: ، أم(كألفا مئة من كرؽ اغبمى)خبالد، 

                                                           
 .2/61:  ك نبع اؽبوامع، ص114: فقو العربية اؼبقارف، ص: ينظر(1)
. 3/237: نبع اؽبوامع، ص(2)
. 2/45: نفسو، ص:  ينظر(3)
 .163: من مظاىر التخفيف يف اللساف العريب ، ص: ينظر(4)
 .2/57: نبع اؽبوامع، ص(5)
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نَشا رَشبُّ َش قَشالَش إِكنَُّ م ﴿:كيف القرآف أيضان قولو تعاىل ا يَشا مَشالِكُ  لِكيَيَشقْقضِك عَشلَشيَيْق وَشنَشادَشوْق
. ، يف قراءة من قرأ حبذؼ الكاؼ من مالك(1)﴾مَّاكِكُثونَش 

: كمن صور اغبذؼ النهائي حذؼ النوف يف بعض اؼبواضع، كمنها

، استخفافان لكثرة االستعماؿ يف مثل قولو*   حذؼ النوف من مضارع كاف اجمليـك
نِكي بَششَشرٌر وَشلَشمْق أَشُك بَشغِكّياً ﴿: تعاىل  قَشاُلوا لَشمْق نَشُ  مِكنَش الْقُمصَشلِّينَش ﴿:كقولو تعاىل.(2)﴾وَشلَشمْق يَشمْقسَشسْق

نِكيلاً وَشلَشمْق يَشُ  مِكنَش ﴿:،كقولو(3)﴾وَشلَشمْق نَشُ  ُنطْقعِكُم الْقمِكسْق ِكينَش  إِكنَّ إِكبَيْقرَشاىِكيمَش كَشانَش أُمًَّة قَشانِكتاً لِكّلوِك حَش
رِككِكينَش  ُ ُرونَش ﴿:، كقولو(4)﴾الْقُمشْق زَشنْق عَشلَشيْقهِكمْق وَشالَش تَشُ  فِكي ضَشيْققٍق مِّمَّا يَشمْق . (5)﴾وَشالَش تَشحْق

متصل بضمًن نصب كال  كاألصل مل يكن، كاشرتط لو النحاة أف يكوف ؾبيكمان بالسكوف،غًن
 . (6)ساكن

زبفيف نوف التوكيد الثقيلة، على رأم من قاؿ بأٌف نوف التوكيد اػبفيفة فرع عن *
. (7)الثقيلة

 (قيس بن اؼبلٌوح)، ك(عمرك بن العاص): ، كبو(ابن)حذؼ التنوين قبل * 

                                                           
.  من اليخرؼ77اآلية (1)
  من مرَل20 اآلية (2)
 . من اؼبدثر44. 43 اآلية (3)
 . من النحل120 اآلية (4)
 . من النحل127 اآلية (5)
. 209: ، ص(فاضل السامرائي)معاٍل النحو:  ينظر(6)
 .126: من مظاىر التخفيف يف اللساف العريب ، ص: ينظر(7)
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لدي )، ك(كلكن):أم (كلًك اسقين): ، كبو قوؽبم(1)حذؼ النوف من ألفاظ كثًنة أخرل*
يف " بلحارث" ك " بلعنرب: " ، كقد حذفت مع صائتها يف قوؽبم(أَلي ا)، ك(لديف: )أم (غدكة

. (2)، ككذلك يفعلوف بكل قبيلة تظهر فيها الـ اؼبعرفة"بين اغبارث" ك" بين العنرب"

يبدك من األمثلة الٌسابقة أٌف اغبذؼ ظاىرة متجٌذرة يف اللغة العربية كليست ـبتٌصة 
بلهجة أك قبيلة دكف أخرل، كيبكن أف نفٌسر بو تطور بعض األلفاظ كإدراؾ العالقة اؼبوجودة 
بينها، كبو تلك األلفاظ اليت هبمعها نفس اؼبعىن كقد غبق الفرعى منها حذؼي صوت أك أكثر؛ 

: كمن أمثلتو ما حذؼ من آخرىا الصامت األخًن كأطيل فيها الصائت الذم قبلو، مثل

. اغبيف: دبعىن: كالشػجػن، كالٌشػجػى. اغبصب، كاغبصى

. أمسك: أم: أقػهػم عػن الطعاـ، أقهى

: (3)كمنو أيضان األلفاظ اليت أصاهبا البلى كما يقولوف، مثل

. للداللة على االستقباؿ: سوؼ أفعل، سو أفعل، سف أفعل، سأفعل

ـي ا ـي ا، ميني ا،  .  للٌداللة على القسم: أيبين ا، أَلي ا، أ

: حَيَيَيذف الصوائت وتَيَّيقصَييَيرىا. 2

عند الوقف أك ظهور بعض اؼبقاطع اؼبستثقلة يف الٌسلسلة الكالمية، تسعى العربية إىل 
التػٌخلٌػص من تلك اؼبستثقالت عن طريق التصٌرؼ يف الٌصوائت بنوعيها الطػٌويلة كالقصًنة، كذلك 

يكوف إٌما حبذؼ الٌصائت كليان كىو ما يسٌمى باإلسكاف أك السكوف، أم عدـ اغبركة، كإنتاج 

                                                           
 .116: فقو العربية اؼبقارف، ص(1)
. 4/614: الكتاب، ص: ينظر(2)
 .141: التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، ص: ينظر(3)
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كال شٌك أٌف أداء الكالـ بكامل فائدتو مع االختصار . وبتاج إىل جهد أيضان  (الٌصائت) اغبركة
أك يكوف التخفيف بتقصًن الٌصائت فقط بنسبة . يف اعبهد حبذؼ بعض اغبركات أكىل كأخفٌ 

. معيػٌنة دكف حذفو، كىذا لو دكره يف إعادة التػٌوازف كاالنسياب للسػٌلسلة الكالمية

كييرٌد ىذا اغبذؼ أك التػٌقصًن إىل ما يتمٌيي بو نظاـ اللغة العربية، إذ ال يقبل االبتداء 
بساكن كال الوقوؼ على متحٌرؾ، كما ال هبيي التقاء الٌسواكن إال يف ظركؼ خاٌصة، قد تطرٌقنا 

ؽبا يف حديثنا عن اؼبقاطع، كفبٌا ال يقبلو ىذا النػٌظاـ أيضان ىو توايل أربعة مقاطع مفتوحة يف 
، كىذا ما أشار إليو (1)الكلمة الواحدة، كينفر من توايل أربعة مقاطع متحرٌكة فيما ىو كالكلمة

، كيتابعو اؼبربٌد يف (2)سيبويو بأنػٌو ال تتواىل أربعة أحرؼ متحرٌكة إالٌ كيكوف فيها ساكن ؿبذكؼ
كاعلم أنػٌو ال يكوف اسم على أربعة أحرؼ كلػٌها متحركة إالٌ كأصلو يف الكالـ غًن : "ذلك بقولو

بػًد إنٌػما أصلو . عيػلػىبػًط ككبوه، كإنػٌما أصلو عيػالبػًط: كذلك قوؽبم. ذلك فيحذؼ ككذلك ىيػدى
. (3)"ىيػدابًػد، كذلك صبيع بابو

إٌف اللغة العربية سبيل عادة يف : "لقد أشار الدٌكتور إبراىيم أنيس إىل ىذا األمر بقولو
مقاطعها إىل اؼبقاطع الٌساكنة، كىي اليت تنتهي بصوت ساكن، كيقٌل فيها توايل اؼبقاطع اؼبتحرٌكة، 

. (4)"خصوصان حٌن تشتمل على أصوات لٌن قصًنة

كما أٌكػد ىذه اؼبالحظة الدٌكتور أضبد ـبتار عمر إذ كجد من خالؿ ربليل أكزاف اللغة 
 (5).(ص ـ ص )العربية أٌف أكثر اؼبقاطع كقوعان ىو اؼبقطع اؼبتوٌسط اؼبغلق 

                                                           
. 134: األصوات اللغوية، ص(1)
. 4/423: الكتاب، ص: ينظر(2)
 .1/205: اؼبقتضب، ص(3)
 .133: األصوات اللغوية، ص(4)
 .307: دراسة الصوت اللغوم، ص: ينظر(5)
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إٌف التٌػخلٌػص من توايل ىذه اؼبقاطع اؼبفتوحة ىو من قبيل اؼبخالفة لكراىية توايل األمثاؿ 
 (1).أيضان، كلكنٌػها تتجاكز الٌصوت اؼبفرد إىل اؼبقطع على اختالؼ كٌمياتو

: حذف الصوائت. 1.2

من كسائل التخٌلص من الثقل كإعادة االنسجاـ للسلسلة الكالمية كما قلنا، حذؼ 
الٌصائت أك اإلسكاف الذم يؤٌدم إىل تقليل اؼبقاطع، كبالتٌػايل إىل االقتصاد يف اعبهد اؼببذكؿ، 

 (2).كاالختصار يف زمن نطق الكلمة

من صور تتابع اؼبقاطع اؼبفتوحة الفعل اؼبسند لضمائر الرٌفع اؼبتحركة، كاليت زبلػٌصت منها 
ضىرىبٍػت، كضىرىبػٍتػيما، : العربية زبلصان مطػٌردان، كذلك حبذؼ الٌصائت من الـ الفعل يف مثل قولك

كيذىب أكثر القدماء إىل أف علػٌة ىذا اغبذؼ ىو كراىة . كضىرىبػٍتم، كضىرىبػٍن، كضىرىبػٍنا، كضىرىبٍػنت
، غًن أنػٌهم نقلوا عن ابن مالك أنػٌها للفرؽ بٌن الفاعل كاؼبفعوؿ يف (حركات)توايل أربع صوائت 

. كبو أكرٍمنا، كأكرمىنا، مثٌ طرد الباب على كتًنة كاحدة (نا)الفعل اؼبسند إىل الٌضمًن

، ألنػٌو يتعلق حبذؼ العالمة اإلعرابية لغًن ضركرة،  كما يوجد حذؼ آخر، كىو غًن الـز
: كالذم كرد يف قراءة أيب عمرك بن العالء من إسكاف المات بعض األفعاؿ كاألظباء، مثل

عِكرْقُكمْق ، ك﴿(3)﴾يَشأْقُمرْقُكمْق ﴿ ، كقد ذىب النػٌحاة إىل أٌف أبا عمرك (5)﴾إِكلَشى بَشارِكئْقُ مْق ، ك﴿(4)﴾ُيشْق
، (6)كاف ىبتلس كمل يسكػٌن سكونان تامان، كاختٌص ىذا بالرفع كاعبٌر دكف الفتح ألنػٌو أخٌف عليهم

                                                           
 .256: طلب اػبفة يف االستعماؿ العريب، ص: ينظر(1)
 . 256: نفسو، ص: ينظر(2)
 . من البقرة67 اآلية (3)
.  من األنعاـ109 اآلية (4)
.  من البقرة54 اآلية (5)
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، غًن أٌف ىذا ال ينفي االقتصاد يف اعبهد، كما فيو إشارة إىل أٌف العربية كانت هتمل (1)عليهم
 . (2)اإلعراب أحيانان 

كمن صور اغبذؼ كذلك، ما يسٌببو الوقف من تفريغ الٌصامت األخًن من الٌصوائت 
الٌثالثة، كالوقوؼ عليو، ألٌف الواقف يف الغالب يطلب االسرتاحة، كحذؼ الٌصائت أبلغ يف 

. (3)ربصيل الرٌاحة

كما وبذؼ عند الوقف مع ىذه الٌصوائت الثػالثة تنوين اؼبرفوع كاجملركر، أٌما تنوين الفتح 
قرأت كتابا، ككذلك وبذؼ ذلك التمطيط أك اإلشباع الذم يلحق الٌضمػٌة : فيبدؿ ألفان مثل

، كيعود سبب ىذا اإلشباع (4)كالكسرة كيسمى يف اصطالح القرٌاء بصلة ىاء الٌضمًن كميم اعبمع
إىل تطويل اؼبقطع األخًن إذا كاف الذم قبلو قصًنان كراىية اعبمع بٌن مقطعٌن قصًنين، فقالوا 

، (5)ضرهبو زيد، كعندىو رجل، كجاءٍل غالمهو، كمررت هبو، كمررت هبي، كنيلت بدارىي: مثالن 
. عليكمو، كأنتمو ذاىبوف: ، ككذلك مع ميم اعبمع يف كبو قوؽبم(5)بدارىي

، اليت تكره اجتماع بالمخاللة ال مَيّيةيسٌمى ىذا العمل يف الٌدراسات الٌصوتية اغبديثة 
مقطعٌن قصًنين فتعمل على تطويل الثاٍل، كتكره تتابع مقطعٌن طويلٌن فتمنع ذلك اإلشباع إذا 

                                                           
 .2/340: ص:  كاػبصائص317/ 4: الكتاب، ص:  ينظر(1)
 .1/315: اللهجات العربية يف الرتاث، ص:  ينظر(2)
. 45:  اإلضاءة يف بياف أصوؿ القراءة، ص(3)
 .49: اإلضاءة يف بياف أصوؿ القراءة، ص:  ينظر(4)
 .4/310: الكتاب، ص:  ينظر(5)
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ُخُذوُه ، ك﴿(1)﴾وَشنَيَشزَّلْقنَشاُه تَشنزِكيالً ﴿: كاف األكؿ من النػٌوع الطػٌويل، كمثاؿ ذلك اآليتاف
. (2)﴾فَيَشغُلُّوهُ 

كيظهر أٌف العرب استعانت باؼبخالفة الكٌمية بٌن اؼبقاطع تيسًنان للنػٌطق كاقتصادان يف اعبهد 
اؼببذكؿ، كالذم يبلغ ذركتو مع الوقف حٌن ينقص عدد اؼبقاطع، كسنوٌضحو ببعض األمثلة 

 :كاآليت

في الوقف في الوول 

بػػًٍو هبي 

 (ص ـ ص)مقطع كاحد : بػػًوٍ ص ـ ـ + ص ـ : مقطعاف: ىي/بً 

أىنػٍتػيٍم أىنػٍتيػمو 

ص ـ ص +ص ـ ص:مقطعاف:تػيمٍ / أىفٍ . ص ـ ـ+ص ـ+ص ـ ص:ثالثة مقاطع: مو/تي /أىفٍ 

خيػػذكٍه خيػػذكهي 

ص ـ ـ ص + ص ـ :مقطعاف: ذكهٍ / خي . ص ـ+ ص ـ ـ+ ص ـ :ثالثة مقاطع:ي ق/ ذك/ خي 

فعولالف، كيتفاعل كيتفعػٌػل اليت وبتوم كل منها على : كمن ذلك مثالن ما جاء على كزف
 (1).طبسة مقاطع كتنقص يف الوقف إىل أربعة بعد حذؼ الٌصائت

                                                           
 . من اإلسراء106 اآلية (1)
 . من اغباٌقة30 اآلية (2)
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ما يالحظ أٌف الوقف يتسبٌػب يف تقليل عدد اؼبقاطع كطرح بعض األصوات لتحقيق 
. االقتصاد يف اعبهد اؼببذكؿ، كاالسرتاحة لالستئناؼ يف إنتاج الكالـ من جديد

عبارة عن الياء "فبػٌا يبكن حذفو عند الوقف ياءات الٌيكائد، كىي يف اصطالح القرٌاء 
الداٍع، كاؼبهتٍد، :، كاليت يف الوقف ربذؼ كاملة، يف مثل(2)"اؼبتطرٌفة اذكفة رظبان للتػٌخفيف لفظان 

أَشلْقنِك مَشا لَشيْق َش لَش َش بِكوِك عِكلْقمٌر﴾:كنبٍغ،  كبو قولو تعاىل قَشالَش ذَشلِك َش مَشا ُكنَّا ﴿:كقولو تعاىل،(3)﴿فَشالَش تَشسْق
كيف الوصل قد تقصر ىذه الياءات إىل الكسرة لتوصل دبا بعدىا، كقد ربذؼ كاملة، ،(4)﴾نَيَشبْقغِك 

. كىذا االختالؼ يرجع لتنوٌع القراءات القرآنية

                                                                                                                                                                            
 .307: دراسة الصوت اللغوم، ص: ينظر(1)
. 53: اإلضاءة يف بياف أصوؿ القراءة، ص(2)
 . من ىود46اآلية (3)
 . من الكهف64 اآلية (4)
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:  تقصير الصوائت2.2

، كىو من كجوه الوقف كيعرؼ بأنػٌو  التػٌػقػصػيػر لو مظاىر كثًنة منها ما يسٌمى بالٌرـك
حّت يذىب بذلك معظم صوهتا، فتسمع ؽبا صوتان خفيان  (الٌصائت)تضعيف الٌصوت باغبركة"

اإلتياف بأقٌل : "، كقيل ىو(2)"النػٌطق ببعض اغبركة: "، أك ىو(1)"يدركو األعمى حباسػٌة ظبعو
، كلكٌن األكيد أٌف الثػٌابت يف الٌرـك من الٌصائت (3)"كقفان، كقٌدره بعضهم بثلثها (الصائت) اغبركة

ألٌف الفتحة خفيفة فإذا "أقٌل من الٌذاىب، كال يكوف على قوؿ القرٌاء يف فتح كال نصب، كذلك 
خرج بعضها خرج سائرىا ألنػٌها ال تقبل التػٌبعيض كما يقبلو الكسر كالٌضٌم دبا فيهما من 

.  (4)"الثػٌقل

اإلسراع باغبركة إسراعان وبكم الٌسامع أٌف اغبركة "من صور التػٌقصًن أيضان االختالس، كىو 
، كاؼبتػٌفق عليو أٌف (الٌصائت) كقيل ىو النػٌطق بثلثي اغبركة. (5)"قد ذىبت كىي كاملة يف الوزف

.  (6)االختالس متعلقه بالوصل، كأٌف الثػٌابت فيو من الٌصائت أكثر من الذاىب

، كىو من اؼبقاطع (ص ـ ـ ص)كمن أمثلة التػٌقصًن اؼبطػٌرد تقصًن اؼبقطع الطػٌويل اؼبغلق
اؼبستثقلة اليت كلػٌما ظهرت داخل السػٌياؽ عملت العربية على التخلٌػص منها بتقصًن الٌصائت 

: (1)، كمن أمثلتو(ص ـ ص)الطػٌويل الذم يبثػٌل قمػٌة اؼبقطع، لتحصل على مقطع متوسػٌط مغلق

                                                           
 ـ، 2005، 1التيسًن يف القراءات السبع، اإلماـ أبو عمرك عثماف بن سعيد الداٍل، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، ط(1)

 .59: ص
 .2/93:  النشر يف القراءات العشر، ص(2)
 .46: اإلضاءة يف بياف أصوؿ القراءة، ص(3)
 .2/96:  النشر يف القراءات العشر، ص(4)
. 31: ، صاإلضاءة يف بياف أصوؿ القراءة(5)
. 46:  نفسو، ص(6)
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. مل يقػيم< مل يقوـٍ . مل يبػًعٍ < مل يبيٍع .  مل ىبىفٍ < مل ىباٍؼ : اعبـي أك األمر يف مثل* 

قػػيٍم <  قوـٍ – بػػًٍع < بيػٍع  .  خىػٍف <  خاٍؼ 

.    سعػىتٍ < سعاٍت . رمػىٍت < رماٍت : اتػٌصاؿ تاء التأنيث دبعتل اآلخر، مثل* 
. دعػىتٍ <  دعاتٍ 

أنتم، ىم، )اٌتصاؿ نوف التػٌوكيد الثػٌقيلة أك اػبفيفة باألفعاؿ اػبمسة اؼبسندة للضمائر* 
. لتسأًلنٌ < لتسأليػٌن .   ليسألينٌ < ليسألوٌف .   لتسألينٌ < لتسألوٌف : ، مثل(أنتً 

ظهور ىذا اؼبقطع بعد اإلقفاؿ أك اغبذؼ الذم طرأ للتخٌلص من توايل اؼبقاطع * 
. بػىيػىعىتي  بيٍعتي  بٍعتي - قػىوىلىتي  قولٍػتي  قيلػٍػتي - أرادىتي  أراٍدتي  أرىٍدتي : اؼبفتوحة، مثل

 التقاء صائتٌن طويلٌن داخل السياؽ كىو تعاقب ال تستسيغو العربية فتعمل على *
الٌتخلٌػص منو بإبداؿ الثػٌاٍل منهما نصف صائت، فيظهر إثره مقطع طويل مغلق كىو أيضان مقطع 

: كمن أمثلة ىذا العمل. مستثقل تتخلٌػص منو العربية بتقصًن صائتو الطػٌويل

: إضافة كاك اعبماعة إىل األفعاؿ اؼبعتلة الناقصة اليت المها ألف، كبو- 

. يرىٍكف<  يريٍوف < يريوف .                رأٍكا<  رأيٍوا < رأيوا

. ينسىٍوف< ينسيٍوف < ينسيوف.             دعػىٍوا<  دعاٍكا < دعاكا

: إضافة كاك اعبماعة إىل األفعاؿ اؼبضارعة اؼبعتلة الناقصة اليت المها ياء، كبو- 

. يبشوف<  يبشيٍوف< يبًشٍوف < يبشيوف

                                                                                                                                                                            
: ،  كطلب اػبفة يف االستعماؿ العريب، ص292-291:يف األصوات اللغوية دراسة يف أصوات اؼبد العربية، ص: ينظر(1)

 .115: ، كمبادئ اللسانيات، ص251-252
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. يبكوف<  يبكيٍوف <  يبًكٍوف < يبكيوف 

كنالحظ إضافة إىل ما حدث من إبداؿ كتقصًن، قد مٌت قلب الكسرة ضٌمة لتماثل 
.  ، لتحقيق االنسجاـ كزبفيف النطق(1)(كٍ )نصف الصائت 

 إذا كاف الٌصائت الطػٌويل آخر الكلمة كنبية الوصل يف بداية الكلمة اؼبوالية، فعند *
كصل الكالـ تسقط اؽبمية كيػيقٌصر الٌصائت لييتمكػٌن من النػٌطق بالٌساكن بعده مشكالن معو 

مقطعان من الٌنوع اؼبتوٌسط اؼبغلق، صامتو األكؿ هناية الكلمة األكىل كهنايتو بداية الكلمة اؼبوالية، 
:   كمثالو

يغيك القـو - قاضي البلدة- مل تضريب ابٍػنىك- يقضي اغبقٌ - غالما الٌرجل- رمى الٌرجل 
. (2)مل يضربوا اآلف- 

غًن أٌف ىذا التػٌقصًن األخًن مقتصره على اؼبواطن اليت مل يقع هبا التباس، أٌما إذا خيف 
فقلبوا كمل وبذفوا لئالٌ : "رميا، كغيكا، يقوؿ ابن يعيش: اللبس فإنػٌهم يستعملوف القلب يف مثل

كذلك فعلوا . (3)"يلتبس االثناف بالواحد، فكاف احتماؿ ثقل رٌدىا إىل األصل أسهل من اللبس
حبالف : يف تثنية اؼبؤنٌػث اؼبختـو باأللف اؼبقصورة فقالوا حبلياف كذفرياف، فلو حذفوا كقالوا

، كرىمىويا الٌرجل، كاٍخشىًي الٌرجل، : "، ككذلك قوؽبم(4)كذفراف اللتبس دبا ليس للتأنيث اخشىويا القـو
. (5)"فإنػٌهم لو حذفوا، اللتبس الواحد باعبميع، كاألنثى بالذٌكر

                                                           
 .292: يف األصوات اللغوية دراسة يف أصوات اؼبد العربية، ص: ينظر(1)
 .252: ، كطلب اػبفة يف االستعماؿ العريب، ص4/270: الكتاب، ص: ينظر(2)
 .4/270: الكتاب، ص: ، كينظر9/123:  شرح اؼبفصل، ص(3)
 .9/123: شرح اؼبفصل، ص:  ينظر(4)
 .4/271:  الكتاب، ص(5)



 

62 
 

عمومان فقد توجد قرائن سياقية تييل غموض اؼبعىن الذم يسٌببو االقتصاد، كمن ذلك 
: (1)مثالن ما ذكره الدٌكتور سباـ حسانفي الفرؽ بٌن اعبملتٌن

 ُاذكَيُرر اهلل     ك    ُاذُكَيَيرِك اهلل

، كيف الثػٌانية (ص ـ ص)ىو أٌف الٌنرب يف اعبملة األكىل يكوف على مقطع نبية الوصل
فيكوف النػرب ىنا ذا كظيفة تشبو كظيفة حركة الٌدليل على "، (ؾي )كصالن يكوف على اؼبقطع القصًن

. (2)"اذكفة (سعى)اذكؼ يف تٍسعىوف حيث تدٌؿ الفتحة على ألف 

إضافةن إىل ما سبق نشًن إىل أٌف تقصًن الٌصوائت قد استعمل استعماالن كبويان، إذ إنػٌو 
: (3)صار يبثػٌل عالمةن إعرابية على جـي األفعاؿ اؼبضارعة النػٌاقصة يف مثل قولنا

  ،  كمل يغيي ،   كمل يرى 
. مل يرـً

 اليت ظهرت على ألسنة الٌناطقٌن عند ربقيقهم للٌغة اغبذؼ كالتقصًنىذه بعض مظاىر  
قَّق الٌتواصل هبمعلى مستول الكالـ، حيث يستعاف   إضافة إىل –ا مّت أيًمن اللبس كربى

دفع التنافر الواقع ، كلتخٌلص من بعض أعباء الكالـ يف ا- اإلجراءات التوازنية اؼبطردة األخرل
بٌن األصوات أثناء مسًنهتا يف التيار الكالمي، كالتعثػٌرات النػٌطقية اليت تعرتض آلة النػٌطق يف 

.  إنتاجها لألصوات داخل الٌتشكيل

          

                                                           
 .308:  اللغة العربية معناىا كمبناىا، ص(1)
 .308:  نفسو، ص(2)
. 293: يف األصوات اللغوية دراسة يف أصوات اؼبد العربية، ص: ينظر(3)
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 :الزيادة. 3        
النمو، ككذلك اليكادة كالييادة خالؼ النقصاف، كزاد الشيء يييد زيدان : لغةيف اؿالييادة      

كزيادة، كمييدان، كاليٌيد الييادة كزدتو أنا زيادة جعلت فيو الييادة كاستيدتو طلبت منو الييادة 
 .   1أم استقصره: كاستياده

سوابق )ىي كل ما يلحق الكلمة من إضافات ؼ:  في االوطالحالزيادة         أما 
prefixes،  أك لواحقsuffixes أك دكاخل ،infixes)  تؤدم إىل تغًن اؼبعىن، كىنا يتم

التمييي بٌن اغبركؼ األصلية كاغبركؼ اليائدة، فالسوابق مثل حركؼ اؼبضارعة يف اللغة العربية 
عاؼبوف، )، كاعبمع (عاؼبٌن، عاؼباف)كاللواحق مثل عالمة التثنية  (أنيت)كاجملموعة يف الكلمة 

  2(.التياـ)، كتاء االفتعاؿ يف (رجاؿ)ألف التكسًن : ، كالدكاخل مثل(عاؼبٌن

 .  كل ما زاد على بنية الكلمة، أك اؼبادة األساس يف أصل كضع الكلمة بعد زيادةفهي

  3.عينا، كال الما  ما مل يكن فاء، كال"  اليائد بأنوعٌرؼ ابن جينكقد 

معىن الييادة إغباؽ كلمة ما ليس منها، كذلك : "  يف معىن الييادة ككظيفتها ابن يعيشقاؿك
  4."إلفادة معىن، أك لضرب من التوسع يف اللغة

                                                           
.  455، ص (زاد) ابن منظور، لساف العرب، مادة  1
.  161ـ، ص 2001ؿبمد ؿبمد داكد، العربية كعلم اللغة اغبديث، كلية الرتبية، جامعة قناة السويس، دار غريب، .  د 2
 دار الكتب العلمية، ؿبمد عبد القادر أضبد عطا،: لكتاب التصريف ربقيقشرح  أبو الفتح عثماف ابن جين، اؼبنصف  3

.  11ص بًنكت لبناف، ، األكؿاعبيء 
.  101، ص 1.1997، 3 ابن يعيش، شرح اؼبلوكي يف التصريف، اؼبكتبة العربية حبلب ط 4
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فقد زدت  (ضارب)إما زيادة حرؼ أك زيادة حركة فإذا قلت "شيئٌن ب ربققكالييادة ت      
فقد زدت حرفا على األصل كىو اؼبيم، كإذا  (مكـر)حرؼ على األصل ىو األلف، كإذا قلت 

. فقد زدت حرفٌن على األصل كنبا اؼبيم كالواك (مضركب)قلت 

 حركة مل تكن يف أصلو تقوؿ يف هنٍر هنىر قفأما زيادة اغبركة فكل ساكن حركتو فقد زدت يف
  1."كصٍخر صًخر

 كللمد، أ  تكوفكأ لإلغباؽ،  تكوفكأالييادة ؼبعىن، قد تكوف هنا أ: كمن أسباب الييادة      
.   من أصل الوضعتكوف

 الزيادة لإللحاق : أوال         

جعل كلمة مثل أخرل، بسبب زيادة حرؼ : "عرٌفو ؿبمد ؿبي الدين بأنو: اإللحاق         
آخر أك أكثر لتصًن الكلمة اؼبييد فيها مساكية للملحق هبا يف عدد اغبركؼ كاغبركات اؼبعنية 

  2.كالسكنات، يف التكسًن كالتصغًن، كغًننبا من األحكاـ

 ألهنم من الكثرة  فالواك كالياء فيهما زائدتافكوثر وويرف:كمن أمثلة ىذا النوع           
 كمن  وسلهب، وكذل  جدول الواو فيو ائدة ملحقة بجعلر،بجعلرنبا ملحقاف ك كالصرؼ،

أف  من كىذا أكثر. فَشدَشوْقكَش لو فػىعىيػٍلىل ككذلك ا الياء فيو زائدة ملحقة بفرزدؽ كمثدعرْق سَشمَش ذلك 
 ...3 إليو  القياسما يدعونظائره  منو كمن ذكرمضبط، كإمبا م

                                                           
ـ، 1999، 1عيمي مكتبة الرشد، الرياض، طفإبراىيم سليماف اؿ:  ثابت الثمانيين، شرح التصريف، تحمر بنع:  ينظر 1

.  212-211ص 
.  37 ص ،1995. ؿبمد ؿبي الدين عبد اغبميد، دركس يف التصريف، اؼبكتبة  العصرية صيدا بًنكت  2

3
 .45: ، صلكتاب التصريفشرح  ابن جين، اؼبنصف :ينظر 
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الييادة بسبب اؼبد ال تضيف معىن ذا قيمة مغايرة أك إضافة : ثانيا الزيادة بسبب المد         
ضارب من ضرب حيث أفادت :  مثلققوة زائدة، أك تغيًن كجو الكالـ من شيء لشيء غًن

.  معىن جديدان كىو الضرب

كمنو ما يكوف للمد، يعين الواك يف عجوز كعمود، " :  يف قولو ابن جينقد بٌينوك            
 مل يػيرىد هبذه كما أشبهها إال امتداد الصوت ،كسراجكقضيب كاأللف يف كتاب كالياء يف جريب، 

ؼبد يف كالمهم، ليكوف اؼبد عوضا من شيء قد إىل ا كألهنم كثًنا ما وبتاجوف ؛كالتكثًن هبا
كللحاجة إىل االتساع يف كالمهم؛ ألهنم قد يعربكف عن اؼبعىن ...حذفوه، أك للٌن الصوت فيو

الواحد باأللفاظ الكثًنة، كىذا يضطر إىل االتساع، فمن ىهنا احتيج إىل اليكائد اؼبكثرة 
  .1للكالـ

ؼبا للنغم الصويت من أثر يف تسهيل النطق كاػبركج بالكالـ السهل اؼبمكن إذا "ذلك ؾك         
تطلب ذلك زيادة أك نقصانا، كىذا النوع من الييادة الغرض منو اؼبد كتطويع الكالـ لتيسًن 

عملية النطق كفقا ؼبتطلبات الصوت اػبارج اؼبنتج للكالـ كذلك كثًنا يف الذكر اغبكيم، كبو قولو 

ىكذا  .1سورة البقرة اآلية  ذَشَٰلِك َش الْق ِكتَشاُب الَش رَشيْقبَش  فِكيوِك  ُىًد  لِّلْقُمتَّقِكين﴾(1) الم": تعاىل

ست  ألف الـ ميم، كلكن بدفع صويت ىائل ينتهي معو الصوت ألقصى حد: تقرأ اآلية األكىل
 ؼبعىن االنتباهحركات يف الـ ميم، كذلك الصوت اعبهور العايل الذم فتحت بو السورة يلفت 

. عظيم حيث يثًن انتباه السامع

 من أكسع الييادات كأكثرىا استعماال يف  اللغة، كال ذبد لفظا :الزيادة للمعنى: ثالثا      
 لغة اشتقاقية كاسعة  العربيةؾبردا إال كلو مييد، كالييادة ؼبعىن ضرهبا كاسع باتساع اللغة، ألف اللغة

اجملاؿ، كألجل التنوع اؼبعنوم كالوظيفي، البد من تغيًن اعبذر اؼبعجمي، كاألصل األكؿ 

                                                           
1

 .45: ، صلكتاب التصريفشرح  ابن جين، اؼبنصف :ينظر 
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تغيًنه حتما ألجل ذلك التنوع االشتقاقي كالتصريفي كىذا التنوع كالييادة كالستخداـ الكلمة 
ألجلو يتغًن هبا النمط الصويت، كيتبع ذلك تغًن ردبا ضبط الكلمة كزنا كإعادة إنتاج الصوت 

. كطريقة نطقو كربويل الٌنرب فيو كفقا للمتغًنات اليت ربدث

التنوين الذم دخل الكالـ عالمة للخفة كالتمكن يف األظباء يف كبو :       كمن الييادة للمعىن
حركؼ اؼبضارعة إمبا جاءت لتجعل الفعل يصلح ليمانٌن، مثل : ، كمنها(زيده، كزيدان، كزيدو )

، إذ يصلح أف يكوف إخبارا عنو بأنو يف حاؿ قراءة، كيصلح أف يراد بو أنو سيقرأ زيدٌر يقرأ: قولك
ألف الندبة، إمبا زيدت ؼبٌد : إمبا زيدت لبياف حركة النوف، كمنها (أنا)ألف : فيما يستقبل، كمنها

فهذه اؼبعاٍل اليت كجدت بوجود ىذه الييادات تيكؿ  الصوت كإظهار التفجع على اؼبندكب،
 .1كازيد: بيكاؽبا، إال أٌف الندبة قد تكوف بغًن ألف، كبو

كذلك ألف حركؼ  (سألتمونيها)كتقع الييادة للمعىن يف عشرة أحرؼ ؾبموعة يف قوؽبم       
. سألتونيها من أسهل اغبركؼ كألينها زيادة للصوت

ىو الذم يلحق الكالـ كال يتكلم بو إال بيائد؛ ألنو : الزيادة من أول الوضع:         رابعا
ككبوه؛ فاؼباضي من ىذا اللفظ جاء على  (افتقر): كضع على اؼبعىن الذم أرادكا هبذه اؽبيئة، مثل
، ككانت الييادة الزمة لو، . كإف مل هبيئوا بوفَيَشُقرتُ صيغة افتعل كمل يينطىق اجملٌرد منو، كأهنم قالو 

مل ينطق بو بال زيادة، مل يقولو شٌد يف ىذا اؼبعىن،  (اشتدٌ )كذلك . كىي اؽبمية كالتاء يف أكلو
، كاستغنوا  (بػػػػاضبارٌ ) كإف مل هبيئوا بو، ككما استغنوا شَشُددْقتُ كأهنم قالو  رى عن  (بػػػارتفع)عن ضبًى

فهذا ككبوه فبا مل ينطق بو إال بييادة؛ ألهنم قد يستغنوف بالشيء عن الشيء ....رىفيعى، كغًن ذلك
، كاألمثلة على ذلك أكثر من أف ربصى، 2حّت يكوف اؼبستغىن عنو مسقطا من كالمهم

صبع ة، كالقياس يكوف صبع ملمحة، كظبيىحاء صبع ظبىٍح، كالقياس  (مالمح)كاستعماؽبم 
                                                           

1
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يقتضي أف يكوف صبع ظبيح، كمشابو صبع ًشٍبو، كالقياس يقتضي أف يكوف صبع مىٍشبىو، إال أهنم 
استغنوا بسمح عن ظبيح، كبلمحة عن ملمحة، كبشبو عن مشبو حّت صار اؼبستغىن عنو 

 .1مسقطا

إذا طرأ تغًن بالييادة ؼ ،يؤدم أم تغًن صويت إىل تغًنات أخرل: التغيرات الصوتيةوالزيادة     
 ستحصل يف بنيتها كأصواهتا تغًنات صوتية، كيعود السبب إىل ما نسميو ة صيغأمعلى 

، كيف (أظبع)يصبح  (ظبع)على الفعل  (أ)نا اؽبمية دخلباؼبؤثرات اػبارجية كمن ذلك أننا إذا أ
. ىذه اغبالة ربذؼ حركة فاء الفعل كما وبدث إعالؿ بالقلب

ؼ ككاألمثلة على ىذا النوع من اؼبتغًنات كثًنة منها ما ينجم عن دخوؿ اللواحق كحر          
يؤدم إىل حذؼ حركة فاء الفعل، كقلب  (قاؿ، يقوؿ) دخولو على الفعل مثل فعنداؼبضارعة، 

  2.حركة المو ضمة

....- اإلبداؿ كاإلعالؿ، كاإلدغاـ كاإلمالة-     كقد كضع ادثوف ىذه التغًنات الصوتية       
: اليت تصيب األصوات اللغوية داخل التشكيل كاتسمت باالطراد ربت مسمى القوانٌن الصوتية

كاؼبخالفة لدفع . اؼبماثلة كما يدخل ربتها من إدغاـ كتقريب كبعث االنسجاـ بٌن األصوات
إجراءات توازنية يلجأ ؽبا  كاعبامع بٌن تلك القوانٌن الصوتية أهنا .التقارب اؼبستثقل بٌن األصوات

 . لتيسًن النطق، كربقيق الكالـ ببذؿ أقٌل جهد فبكن

                                                           
 .47: ، صلكتاب التصريفشرح  ابن جين، اؼبنصف :ينظر 1

 صالح الدين سعيد حسٌن، التغًنات الصوتية يف الرتكيب اللغوم العريب، اؼبقطع، الكلمة، اعبملة، أطركحة دككتوراه،  2
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 المحاضرة العاشرة

 (1)قوانين التغيرات الصوتية

 :المماثلة الصوتية

 إٌف األصوات اللغوية يف تتابعها يف الٌسلسلة الكالمية ال تبقى ؿبافظة على كل مكوناهتا 
، كتوايل اؼبًثلٌن كاؼبتقاربٌن (1)اإلفرادية؛ كذلك للٌتضارب القائم بٌن بعضها يف الٌسلسلة الكالمية

 حيث تتسٌبب يف إثقاؿ العملية النطقية، فيتدخل جهاز النطق على مستول ،(2)كاؼبتعارضٌن
اؼبخارج كالصفات لبعث التوافق كاالنسجاـ عن طريق إجراء بعض الٌتعديالت اليت زبتلف 
ذىؼ آخر،  باختالؼ اإلشكاؿ الٌصويت الذم أملٌ بالٌصيغة، فيػيقىرَّب صوته كييبعد صوت كوبي
لع أخرل، حٌّت تيكؿى الٌتصٌدعات الٌصوتية كيبعثى التوافق بٌن األصوات يف  كتيلبس صفة كزبي

.  (3)ؾباميعها زبفيفان للٌنطق كاقتصادان يف اعبهد اؼببذكؿ

كتسمى ىذه الظواىر اليت تستعٌن هبا اللغة يف معاعبة أنواع الٌتصٌدعات اليت ربٌل             
، كاليت تعرؼ يف درسنا العريب باإلدغاـ كاإلبداؿ كاإلعالؿ (4)بأصوات الرٌتكيب بالٌظواىر الٌتوازنية

، كيندرج جل ىذه الظواىر يف الدرس اللساٍل اغبديث يف قانوٍل ...كالقلب كاغبذؼ كالييادة 
اؼبماثلة كاؼبخالفة اللذين يعمالف على إعادة الٌتوافق كاالنسجاـ لعناصر الٌنظاـ الٌصويت اؼبستثقلة 

. كاؼبتنافرة

                                                           
. 47-46: اللغة العربية معناىا كمبناىا، ص: ينظر 1
 .2/77: البياف يف ركائع القرآف، ص:  ينظر2
ظواىر التشكيل الصويت عند النحاة كاللغويٌن العرب حّت هناية القرف الثالث اؽبجرم، ـبطوط رسالة مقدمة لنيل :  ينظر3

 .161: ـ، ص2001/2002درجة دكتوراه الدكلة يف اللغة، الطالب مهدم بوركبة، السنة اعبامعية 
 .164: نفسو، ص: ينظر 4
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  :المماثلة الّصوتية/ أ

 نقصد باؼبماثلة الٌصوتية ما استقٌر يف الٌدراسات اللسانية اغبديثة أك ما يكاد هبمع عليو 
لكٌل تأثًن وبدث بٌن صوتٌن متجاكرين فيقارب بينهما مهما "الٌدارسوف ادثوف على أهٌنا شاملة 

عملية إحالؿ صوت ؿبٌل صوت آخر ربت تأثًن : " ، فعرٌفها دانياؿ جوني بأهٌنا(1)"كاف مبلغو
صوت ثالث قريب منو يف الكلمة أك اعبملة، كيبكنها أف تٌتسع لتشمل تفاعل صوتٌن متواليٌن 

الٌتعديالت الٌتكييفٌية " ، كىي يف نظر بعضهم تلك (2)"ينتج عنهما صوت كاحد ـبتلف عنهما
ربٌوؿ الفونيمات اؼبتخالفة إىل " ، كيرل آخركف أهٌنا (3)"للٌصوت حٌن ؾباكرتو ألصوات أخرل

.  (4)"متماثلة، إما سباثالن جيئيان أك كليان 

تستغرؽ كٌل الٌتقٌلبات الٌصوتية اليت تٌتجو يف معرض استقرارىا "فاؼبماثلة هبذا اؼبفهـو          
كىي تستوعب هبذا اؼبفهـو ظواىر اإلبداؿ كاإلعالؿ كاإلدغاـ .  (5)"صوب الٌتقارب كالٌتماثل

ألهنا تعمل على التقريب بٌن األصوات صوامت كصوائت كما تصٌوره القدماء أمثاؿ سيبويو كابن 
 (صدر)جين، فقد أطلق األكؿ مصطلح اإلدغاـ كالتقريب على إمشاـ الٌصاد صوت اليٌام يف 

                                                           
د عبد الصبور شاىٌن، مكتبة اػباقبي بالقاىرة، مصر، - أبو عمرك بن العالء- أثر القراءات يف األصوات ك النحو العريب 1

 .235: ـ، ص1987، 1ط
ارباد الكتاب - العريب كدالالهتا يف الفكر الصويت عند سيبويو، جياليل بن يشو، مقاؿ دبجلة الرتاث مصطلحات اؼبماثلة 2

 .30: التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، ص :ـ  كينظر2005 – 100 ك 99، سوريا، العدداف (دمشق)-العرب
 .378: دراسة الصوت اللغوم، ص 3
 ظواىر التشكيل الصويت، ك (مقاؿ)كدالالهتا يف الفكر الصويت عند سيبويو مصطلحات اؼبماثلة : كينظر378: نفسو، ص 4
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  (عاًبد كعامًل، كمساًجد كمفاتيح): كعلى إمالة صوت الفتحة كبو الكسرة كما يف قولك
. (1)(ميياف كميعاد): كاإلعالؿ يف كبو

 كللمماثلة اصطالحات زبتلف باختالؼ اذباه التأثًن كدرجتو كاتصاؿ اؼبؤثر كاؼبتأثر أك 
انفصاؽبما، فإف تأثر الثاٍل باألكؿ فهي فباثلة مقبلة أك تقدمية، كإف تأثٌر األٌكؿ بالثٌاٍل فهي فباثلة 

أٌما درجة التأثٌر فإف كانت اؼبماثلة تاٌمة بٌن . مدبرة أك رجعية عكس ما حدث يف الٌنوع األٌكؿ
. (جيئي)، كإف كانت اؼبماثلة يف بعض خصائص الٌصوت فقط فالٌتأثٌر (كٌلي)الٌصوتٌن فالتأثٌر

. (2)ككذلك تنقسم اؼبماثلة إىل قسمٌن حبسب اٌتصاؿ الٌصوتٌن اؼبتماثلٌن أك انفصاؽبما

: (التقدمية)المماثلة المقبلة

 من مباذج اؼبماثلة اؼبقبلة اليت عبأت ؽبا العربية لدرء التنافر كالثقل الواقع بسبب الصفات 
:      الضٌدية، كبعث التوافق كاالنسجاـ كالتقليل من اعبهد

تتأثر تاء االفتعاؿ بالصاد أك بالضاد أك باليام قبلها فتقلب طاءن يف اغبالتٌن األكليٌن، كداالن يف 
اصطبغ، اصطرب، اضطجع، اضطرب، ازدجر، اظطلم األصل فيها على : اغبالة األخرل، مثل

 .(3)اصتبغ، اصترب، اضتجع، اضرتب، ازذبر، اظتلم: التوايل

 كبتتبػٌع ىذا التطور سواء كاف مفرتضان أك حقيقيان، كيجد أٌف تاء االفتعاؿ تأثرت بفائو        
  : (4)فاكتسبت صفة الفاء يف األبنية اؼبستعملة، كىي مبينة يف اعبدكؿ التايل

 

                                                           
 ..4/335: الكتاب، ص: ينظر 1
  31:  ك التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، ص147- 146: األصوات اللغوية، ص: ينظر 2
 .35: التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، ص: ينظر 3
. 197: ظواىر التشكيل الصويت، ص: ينظر 4
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األصل 

الثالثي 
اؼبيياف 

الصيغة األصلية 

اؼبطابقة للميياف 

اؼبركب الصويت 

اؼبتصدع  اؼبشكل أك

الصوت 

البديل 

الصيغة 

اؼبتحوؿ إليها 

اصطبغ ط ت /صاصتبغ افتعل صبغ 

اصطرب ط ت /صاصترب = صرب 

اضطجع ط ت /ضاضتجع = ضجع 

اضطرب ط ت /ضاضرتب = ضرب 

ازدجر د ت /زازذبر = زجر 

اظطلم ط ت /ظاظتلم = ظلم 

كىذا العمل السابق يدخل ضمن التأثػٌر اؼبقبل اعبيئي يف حالة االتصاؿ، كقد يكوف التأثر كليان، 
:  (1)كمن أمثلتو

اٌدرؾ، اٌدىن، اطٌلب، : قلب تاء االفتعاؿ داالن أك طاءن تأثران بالداؿ أك الطاء قبلها مثل        
. ادترؾ، ادهتن، اطتلب، اطتلع، اطرتد: اطٌرد، إذ األصل فيها على التوايل

كر، :  قلب تاء االفتعاؿ ذاالن أك ضادان تأثران بالذاؿ أك بالصاد أك بالضاد قبلها، مثل         اذ ٌ
كيف ىذه األمثلة غػىًٌن الصوتي اؼبتأثر . اذتكر، اضتجع، اصترب: اٌضجع، اٌصرب، فاألصل فيها

                                                           
. 33: التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، ص: ينظر 1
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ـبرجو إضافة إىل صفتو ليتناسب مع الصوت اؼبؤثػٌر، كيف ىذا العمل مبالغة يف تيسًن النطق 
كالعمل من جهة كاحدة، كىذا سباشيان مع مبدأ إيثار األخٌف الذم يعمل على ترؾ األقل خفػٌة 

كيسمي بعض الباحثٌن ىذا التقريب بػ . (1)إىل األكثر خفػٌة ما مل يؤدم إىل عيب يف الكالـ
.  (2)(اؼبماثلة التامة)

سٌيد، كصٌيت، كمٌيت، كأيٌاـ، كديٌار، : كمن مباذج األبنية اليت تتجٌسد هبا اؼبماثلة اؼبقبلة         
سيػًٍود، : كما يلي- كما يبليو نظاـ الصياغة العربية–كقٌياـ، كالبناء التقديرم ؽبذه األلفاظ 
.  (3)صيػًٍوت، مٍيًوت، أٍيواـ، كدٍيوار، كقٍيواـ

: (الرجعية)المماثلة المدبرة 

 من صور التماثل الٌرجعي أك اؼبدبر يف حالة االتصاؿ، ما أكرده سيبويو من أٌف بعض 
العرب يضارعوف الصاد باليام عند ؾباكرهتا للداؿ ؾباكرةن مباشرة يف كبو مصدر، كأصدر، 

إذ يشربوهنا قليال من جهر اليام الذم يشاركها يف اؼبخرج كالٌرخاكة كالصفًن، ليصًن . (4)كالتصدير
.  اؼبنطوؽ زايان مفخػٌمة

 كمن صور اؼبماثلة اؼبدبرة اعبيئية ما وبدث للنوف الساكنة إذا تلتها الباء، حيث تقلب إىل 
كيىعٌد بعض ادثٌن ىذا النوع . (5)شنباء كعنرب كمنرب: صوت من ـبرج الباء كىو اؼبيم، يف كبو

                                                           
. 206: ظواىر التشكيل الصويت، ص:  ينظر1
 .231: أثر القراءات يف األصوات كالنحو العريب، ص:   ينظر2
 .4/365: الكتاب، ص 3
. 4/608: الكتاب، ص: ينظر 4
 . .217:  كظواىر التشكيل الصويت، ص46: التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، ص: ينظر 5
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من التقريب باؼبماثلة اؼبخرجية؛ ألٌف النوف تدع ـبرجها يف اللثة كتنتقل إىل ـبرج الباء لتصبح ميمان 
. (1)يف مثل انبعث كانربل اللتٌن تنطقاف امبعث كامربل

كمن أمثلة التماثل اؼبدبر التاـ، ما يصيب الواك كالياء، إذ يتٌم قلبهما تاء عند كقوعهما فاء        
، كأصوؿ ىذه مَيتَيقد، ومتَيّعد، واتّعد، واتَيّقد، واتَيّزن، يتَيزن: كذلك كبو قوؽبم. (افتعل)يف 

موتقد، وموتعد، واوتعد، واوتقد، واوتزن، : األلفاظ كما يقٌررىا نظاـ الصياغة يف العربية ىي
، متَيّسر، فهو اتَيّسر يتَيّسرك متَيّب ، فهواتَيّب ، يتَيّب  :  ككذلك مع الياء يف قوؽبم.(2)يوتزن

، فهو ايتسر ييتسركميتب ، ، فهو ايتب ،ييتب : كالبناء التقديرم ؽبذه الكلمات ىو
.  (3)ميتسر

كيرٌد النحاة ىذا التحٌوؿ الذم يصيب الصوتٌن الستثقاؽبما يف ذينك اؼبوضعٌن لكثرة           
ما يعرتيهما من تقلبات نتيجة تغًن ما قبلهما، ؽبذا أبدؽبما بعض العرب صوتان أجلد منهما ال 

. (4)ييكؿ بتأثًن ما سبقو، ككاف ذلك أخٌف عليهم

عند إسنادىا إىل اؼبضارع، تتأثر بالفاء بعدىا إذا  (تفٌعل كتفاعل)كمن أمثلتو أيضا ما وبدث لتاء 
: (5)كانت صوتان صفًنيان أك أسنانيان، مث يلحق اؼباضي باؼبضارع قياسا عليو، كبو قوؽبم

اطػٌهػٌر .            يطػٌهػٌر<    يتػٍطهػٌر   <   يتطهػٌر 

اسػٌمػٌع .           يسػٌمػٌع <    يتٍػسمػٌع   <  يتػسمػٌع  

                                                           
 . .217:  ك كظواىر التشكيل الصويت، ص326: دراسة الصوت اللغوم، ص 1
. 4/478: الكتاب، ص:  ينظر2
 . 221:  ك كظواىر التشكيل الصويت، ص4/482: نفسو، ص: ينظر 3
 .4/478: نفسو،ص: ينظر 4
.  224: ظواىر التشكيل الصويت، ص:  كينظر39: التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، ص 5
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ادٌ ارأ .             يدٌ ارأ<      يتػٍدارأ   <   يتدارأ   

اثػػٌاقل .             يثػٌاقل<      يتػٍثاقل   <    يتثاقل  

كػٌر<       يٍتذكػٌر  <    يتذٌكر    ٌكر .            يذ ٌ اذ ٌ

ادٌ ارؾ .            يدٌ ارؾ<    يتػٍدارؾ   <   يتدارؾ 

كيالحظ أهٌنم أغبقوا صيغة اؼباضي ليشملها اإلدغاـ قياسان على ما كقع يف اؼبضارع، مع إضافة 
.  نبية الوصل للتخلٌػص من البدء بالٌساكن

من "كمن أشكاؿ التماثل اؼبدبر التاـ أيضان ما وبدث لالـ التعريف، إذ تتأثر دبا يليها،  
، كىي ما تسمى عند اللغويٌن (الراء كالالـ كالنوف)أصوات الصفًن كاألسناف كاألصوات اؼبائعة

:  ، كىي ؾبموعة يف أكائل كلمات ىذا البيت(1)"العرب باغبركؼ الشمسية، فتدغم فيها

 (2)طب مثٌ صل رضبا تفي ضف ذا نعم     دع سوء ظن زر شريفا للكـر

كىناؾ نوع آخر من اؼبماثلة الصوتية، يتٌم على مراحل، كيتبادؿ فيو الصوتاف اؼبتماساف          
 إذ تؤثر فيها ذتَي رالتأثًن يف االذباىٌن إقباالن كإدباران، كمن أمثلتو ما وبدث لتاء االفتعاؿ من ا

مث تؤثر . كىذا من نوع التأثًن اؼبقبل اعبيئي يف حاؿ اتصاؿ"اذدكَير، : الذاؿ فتقلبها داالن، فتصًن
. (3)"، كىذا من نوع التأثًن اؼبدبر الكلي يف حاؿ االتصاؿادّكَير: الداؿ يف الذاؿ، فتقلبها داالن 

                                                           
. 40: نفسو، ص 1
 .41: نفسو، ص 2
 .49: نفسو، ص 3
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 (افتعل)كىذه أمثلة ذبسد التأثًن اؼبتبادؿ على شاكلة اؼبثاؿ السابق، ؾبموعة على كزف          
: (1)كما اشتق منو، كموضحة يف اعبدكؿ التايل

التماثل المدبر التام التَيماثل المقبل التام البَيناء التَيقديرر الَيَيلَيَيعَيَيل 

اتػػٌػػرد اثػٌػػرد اثػػتػػرد ثػػػػرد 

اتػػٌػػغػػر اثػػٌػغػػر اثػػتغػػر ثػػغػػر 

اٌدخػػػػػر اذٌ خػػػػر اذتػػػخػػر ذخػػػر 

اطػػٌلػػم اظػػٌلػػم اظػطػلػم / اظػػتػػلػمظػػلػػػم 

اطػٌػعػن اظػٌعػن اظػطػعػن / اظػػتعػػنظػػعػػن 

اطػٌٌن اظػٌٌن اظػطػػٌن / اظػتػػنٌ ظػػػػٌن 

اطػٌػػجػػر اٌضػػجر اضػػتػػجػػر ضػجػر 

 :المماثلة بين الّصوائت/ أ

 من اؼبستثقالت اليت عملت اللغة على سباثلها تتابع صائيت الضٌم كالكسر، فقد كرد يف 
ـر من فيٍصدى لو ): تعليق سيبويو على قوؽبم لو عيٍصرى منو البافي كاؼبسكي ): ، كقوؿ أيب النجم(مل وبي

. الكسرة بعد الضٌمة، كما يكرىوف الواك مع الياء يف مواضع( عيًصر)كرىوا يف »: ، أهٌنم(انعصر
                                                           

. 227- 226: ظواىر التشكيل الصويت، ص 1
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كمع ىذا أنٌو بناء ليس من كالمهم إال يف ىذا اؼبوضع من الفعل، فكرىوا أف وبٌولوا ألسنتهم إىل 
. (1)«االستثقاؿ

 كمل تقتصر اؼبماثلة على تقريب الضم من الكسر أك العكس، بل توٌسعت لتشمل 
الٌتقريب بٌن الفتح كالضٌم أك الفتح كالكسر، على الٌرغم من خٌفة األكؿ كسهولة اعبمع بينو كبٌن 

ؾباكرىٍيو، كذلك أمره شائع يف العربية كؽبجاهتا
ككما رأينا سابقان استثقاؿ العرب اعبمع بٌن . (2)

 (فيًعل)يف صياغة األظباء، كما مل يرضوا بػ   (فيًعل ك ًفعيل)الضٌم كالكسر، فأنبلوا لسببو البنائٌن 
. (3)يف األفعاؿ إال يف الثالثي الذم مل يسمَّ فاعلو

كفيما يلي بعض التتابعات اليت ظهرت فيها تلك اؼبستثقالت كما وبدث بينها من تقريب يدرج 
: ضمن مبحث اؼبماثلة

 من أمثلة اؼبماثلة اؼبقبلة أك التقٌدمية بٌن الٌصوائت ما وبدث لصائت الضٌم يف ضمًن 
الٌنصب كاعبٌر الغائب الذم يتأثر يف كٌل مواقعو اإلسنادية بصائت الكسر القصًن ك الٌطويل قبلو 

ضىرىٍبتًػوي، ًبرٍجًلوي، فيػوي، عىلٍيػوي، :  أك الياء، فيتحوؿ إىل صائت الكسر استجابة لقانوف اؼبماثلة، كبو
.  (4)ضىرٍبًتًو، ًبرجًلًو، فيًو، عليػًٍو، بػًهػػًنَّ، هًبػًما: هًبػيػنَّ، هًبػيما، فتصبح على الٌتوايل

كقد حافظت القبائل اغبجازية على األصل يف نطقها، الذم قرأ بو حفص عن عاصم          

 ﴿ : يف موضعٌن نبا           ﴾ (5) ﴿ك ،       

                                                           
 .4/231: الكتاب، ص 1
 .231: ظواىر التشكيل الصويت، ص: ينظر 2
 .116:  ك االقتصاد اللغوم يف صياغة اؼبفرد، ص4/231: ينظر الكتاب، ص 3
 .34: التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، ص:  ينظر 4
. الكهف من  63 اآلية 5
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       ﴾(1). كقد تطٌرؽ سيبويو إىل ىذا الٌنوع من الٌتأثًن على أنٌو كاف لالستخفاؼ 

اؽباء تكسر إذا كاف قبلها ياء أك "من ثقل الضٌمة بعد الكسرة، ألهٌنما ال يليماف حرفان أبدان، ك أفَّ 
 (2)"كسرة

 كمن صور الٌتماثل اؼبقبل أيضان إبداؿ صائت الكسر القصًن ضٌمة استجابةن لتأثًن صائت 
، حيث ال يفصل بٌن الضم (3)ُمنْقَيتَيُن في ُمنَيْقتِكَين: الضٌم قبلو كذلك يف كبو قوؿ بعض العرب

. كالكسر إال ساكن، فكرىوا اعبمع بينهما يف بناء كاحد غًن الفعل

ُمنْقحَشُدر في : كمن الٌصور اليت فيها فصل بٌن اؼبتماثلٌن بأكثر من صامت قوؽبم        
 حيث أبدلت كسرة الٌداؿ ضٌمة سباثالن مع ضٌمة اؼبيم لكراىة اػبركج من ضٌم إىل كسر (4)ُمنْقحَشدِكر

كما قالوا، كقد بلغ ىذا الٌتماثل حّت كصل عند بعضهم إىل تتابع ضٌمتٌن بعد النوف فصارت 
ككٌل ذلك الٌتقريب طلبان للٌتماثل، كإيثاران للعمل من كجو كاحد، كزبفيفان للٌنطق . (5)ُمنْقُحُدر

.  كاقتصادان يف اعبهد

 كمن التماثل اؼبقبل الذم وبدث بٌن كلمتٌن كالذم يسمى عند القدماء باإلتباع قلبي 
:  يف قولو تعاىلالحمدُ كسرة الالـ من لفظ اعباللة ضٌمة تأثران بضٌمة الٌداؿ اليت قبلها من كلمة 

﴿          ﴾ (6). كقد عدَّ ابن جين ىذا اإلجراء من ضركب 

فلٌما : "اإلدغاـ أك التقريب بٌن الٌصائتٌن اؼبتخالفٌن، ميرجعان ىذا الٌتغًن لكثرة االستعماؿ فقاؿ
                                                           

 .الفتح من  10 اآلية 1
 .4/310: الكتاب، ص 2
 .2/143: اػبصائص، ص:   كينظر4/226: الكتاب، ص 3
 .4/259: الكتاب، ص 4
 .2/143: اػبصائص، ص:  ينظر5
 . من الفاربة02اآلية  6
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اطٌرد ىذا ككبوه لكثرة استعمالو أتبعوا أحد الٌصوتٌن اآلخر كشٌبهونبا باعبيء الواحد كإف كانا صبلة 
.  (1)" كإًبل كًإًطل"الحمدِك لِكلو"كعينيق كطينيب، ك" الحمُد لُلو"من مبتدإ كخرب، فصارت 

كقد يعدؿ عن الٌصائت اػبفيف إىل ما ىو أثقل منو طلبان للمماثلة كرفع اللساف من موضع كاحد 
 كاليت السَُّيؤُدد: كما جاء يف إبداؿ بعض العرب الفتحة ضٌمة لوجود ضٌمة قبلها يف كبو قوؽبم

. (2)السَُّيؤدَشدكاف أصلها 

 فَيعْقَيلَيةكمن صور الٌتماثل الٌسابقة ما حدث يف صبع اؼبؤنث السامل لالسم الذم على كزف         
: مثلث الفاء، ساكن العٌن، فحٌن هبمع ربٌرؾ عينو دبا يناسب حركة الفاء قبلو كما يلي

خيطيوات، : خيٍطوة، غيٍرفة، ظيٍلمة لتصبح بعد اعبمع على الٌتوايل: فباثلة الضمة للضمة كذلك كبو
 فإٌنك إذا كٌسرتو على بناء أدٌل (فَيُعْقلة)كأٌما ما كاف »: غيريفات، ظيليمات، يقوؿ سيبويو يف ذلك

ريٍكبة كريكيبات، كغيٍرفة كغيريفات، كجيٍفرة : العدد أغبقت الٌتاء كحرٌكت العٌن بضٌمة، كذلك قولك
   (3)«....كجيفيرات

 (فِكعْقلة )كما كاف» : ًسٍدرة ًسًدرات، كًكٍسرة ًكًسرات، يقوؿ سيبويو: فباثلة الكسرة للكسرة كبو
ًقرًبات : فإٌنك إذا كٌسرتو على بناء أدٌل العدد أدخلت الٌتاء كحرٌكت العٌن بكسرة، كذلك قولك

. (4)«كًسًدرات كًكًسرات

                                                           
عبد - علي النجدم ناصف: اتسىب يف تبيٌن كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنها، أبو الفتح عثماف بن جين، ربقيق 1

ـ، 1994، مصر، (القاىرة)عبد الفتاح إظباعيل شليب، اجمللس األعلى للشؤكف اإلسالمية، مطابع األىراـ، - اغبليم النجار
 .1/37: ص

 .237: ظواىر التشكيل الصويت ، ص: ينظر 2
 .4/58: الكتاب، ص 3
 .4/59: نفسو، ص 4
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ػلػىوات، يقوؿ سيبويو: فباثلة الفتحة للفتحة كبو كأٌما ما كاف على »: جىٍفنة كجىفىنات كسىٍلوة كسى
قىٍصعة : فإنك إذا أردت أدٌل العدد صبعتها بالتاء، كفتحت العٌن، كذلك قولك (فَيَشعْقلة)

صىعات كصىٍحفة كصىحىفات كجىٍفنة كجىفىنات كشىٍفػرة كشىفىرات، كصبىٍرة كصبىىرات َى .  (1)«كؽى

إٌف غرض ىذا الٌتماثل ىو زبفيف الٌنطق، بتقريب الٌصوائت كالعمل من كجو كاحد، كيف ربريك 
. (2)العٌن أيضان كظيفة داللية تتمثل يف الفرؽ بٌن االسم كالٌصفة كىو ما ذىب إليو سيبويو

 كقد ربدث مثل ىذه اؼبماثلة كلكن بدكف أم مسوغ داليل كالذم رأيناه يف اؼبثاؿ 
الٌسابق، كذبمع بٌن ضٌمتٌن يف بناء كاحد على الٌرغم من استثقاؿ العرب ؽبما، ؼبا يكلفانو من 

جهد يف إحداثهما، غًن أٌف الذم جعلهم يرتضوف ىذه اؼبماثلة ىو التخٌلص من كقيفة الٌسكوف، 
ؼبا ينجم عنها من إطالة يف عملية التحقيق اإلنتاجي لألصوات، ككذا العمل من كجو كاحد، 

  (3)السيليطاف يف السيٍلطاف، كالقيريفصاء  يف القيٍرفصاء: كمن ذلك قوؽبم

 أٌما الٌنوع الثٌاٍل من الٌتقريب كالذم يسٌمى باؼبماثلة اؼبدبرة أك الٌرجعية فمن صوره ما 
وبدث مع حركة نبية الوصل، إذ اؼبعركؼ أهٌنا مكسورة يف األصل، كلكٌنها تتحٌوؿ إىل الضٌم يف 

، حيث سباثل كسرة نبية الوصل ضٌمةى ُاخُرجْق - اُقُتلْق : أمر الثالثي مضمـو العٌن يف اؼبضارع، كبو
: العٌن بعدىا فتتحوؿ إىل ضٌمة، كىذا الٌتماثل من الٌنوع اؼبنفصل، كيقوؿ يف ىذه الظٌاىرة سيبويو

كذلك أٌنك قرٌبت األلف من اؼبضمـو إذ مل يكن بينهما إال ساكن، فكرىوا كسرة بعدىا » 
 كىو يف ُمَيذُ  اليوم يا فتى: ضٌمة، كأرادكا أف يكوف العمل من كجو كاحد، كما فعلوا ذلك يف

  (4)«...ىذا أجدر، ألنٌو ليس يف الكالـ حرؼ أكلو مكسور كالثٌاٍل مضمـو

                                                           
 .4/57: نفسو، ص 1
. 4/104: الكتاب، ص: ينظر 2
.      2/143: اػبصائص، ص: ينظر 3
 .4/259: الكتاب، ص 4
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كمن صور الٌنوع الثٌاٍل ما حدث يف ؽبجة سبيم الذين أجركا اؼبماثلة بٌن فتحة الفاء ككسرة العٌن 
، فانقلبت الفتحة كسرة استجابة لكسرة العٌن بعدىا كذلك حٌن (فىػًعل)ك  (فىػعيل): من صيغيت

عيد ونِكحيف ورِكغيف وبِكخيل وبِكئي ، : تكوف العٌن من أصوات اغبلق، كقوؽبم هيد وسِك لِكئيم وشِك
م هِكد ولِكعِكب وضِكحِك  ونِكغِكل ووِكخِك كمن ذلك تقريب الٌصوت من : "كيف ىذا يقوؿ ابن جين، 1وشِك

زًئًن : كظبعت الشجرٌم غًن مرة يقوؿ. الٌصوت مع حركؼ اغبٍلق، كبو ًشعًن، كًبعًن، كرًغيف
. (2)"األسد، يريد اليَّئًن

 فَيَشعْقلولأٌف كٌل :  كمن صور اؼبماثلة اؼبدبرة كاؼبطردة يف اللغة الفصحى، كقانوهنا الصويت ىو
هور كتًلميذ األصل فيهما: ، مثلفَيِكعْقليال ك فَيُعْقلوالً  صار فَيَشعْقليلك صبىٍهور كتػىلػٍميذ: صبي

، حيث (3)
تؤثر الضمة أك الكسرة يف الفتحة قبلها فتستجيب ؽبما كسباثلهما بانقالهبا ضمة مع الضمة 

.    ككسرة مع الكسرة

كما ذبدر اإلشارة إىل أٌف بعض العرب قد استعانت حبذؼ أحد الصوائت لدفع التنافر         
فٍخذ، : اغباصل بينها، كذلك عند االنتقاؿ من الصائت األخٌف إىل األثقل، كمن ذلك قوؽبم

. فًخذ، ككًبد، كعًلم، كرجيل، كرـي: ككٍبد، كعٍلم، كرٍجل، عٍضد، ككٍرـ، يريدكف هبا على التوايل
كإمٌبا ضبلهم على ىذا أهٌنم كرىوا أف يرفعوا ألسنتهم عن » : كيفٌسر سيبويو عملهم ىذا بقولو

، (4)«اؼبفتوح إىل اؼبكسور، كاؼبفتوح أخٌف عليهم، فكرىوا أف ينتقلوا من األخٌف إىل األثقل
كيظهر أٌف ىذا التخفيف كاالقتصاد يف اعبهد العضلٌي بطرح ىذا الصائت اؼبستثقل أٌدل إىل 

. االقتصاد يف عدد اؼبقاطع أيضان 

                                                           
. 4/225: نفسو، ص 1
 .2/143: اػبصائص، ص 2
 .63: نفسو، ص:  ينظر3
. 4/231: الكتاب، ص 4
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كنالحظ أيضان أٌف استعماؽبم ىذا اغبذؼ التخفيفي للصائت قد تعٌدل الكلمة إىل ما         
يشبهها، فقد ذكر ابن جين حركفان تنيؿ مع ما بعدىا كاعبيء منو كىي فاء العطف، ككاكه، كالـ 

هبيي  (ىو كىي): كنبية االستفهاـ، كأٌف دخوؿ أٌم من ىذه اغبركؼ على الضمًنين. االبتداء
أٍىو؟ ، أٍىي؟ ، فٍهو، فٍهي، كٍىو، كٍىي، ؽبٍو، ؽبٍي، ألٌف الرتكيب : إسكاف ىاء الضمًن فيقاؿ

يصًن حينئذ موازنان لعىضيد أك كػىًتف اللتٌن أجيي إسكاف كسطهما نبا كما كاف على صيغتهما من 
.  (1)األظباء كاألفعاؿ

مع الفعل اؼبضارع  (الواك، الفاء، مث)كما نالحظ ىذا اغبذؼ يف تتابع حركؼ العطف        
كىلػٍتفعل، فلػٍتفعل، مثَّ لػٍتفعل، للتخلٌػص من ثقل اػبركج من : اؼبتصل بالـ األمر، يف كبو قوؽبم

.  الفتح إىل الكسر

كللٌصوائت دكره ىاـ يف بعث االنسجاـ باستبعاد الثٌقل الذم يتسٌبب فيو توايل           
الٌصوائت كأشباه الٌصوائت اؼبتخالفة، كىذا ما قبده فيما يسٌمى باإلعالؿ الذم يعمل على 

إذا ربرٌكت الواك أك الياء كانفتح »: التجانس بٌن أنصاؼ الصوائت كالصوائت اليت قبلها، كقوؽبم
.  قاؿ كباع، كغيا كرمى: ، كبو(2)«ما قبلهما قلبتا ألفان 

: ككذلك تقلب األلف أك الواك ياءن ؼبناسبة الكسرة قبلها كالتخلص من الثقل، كبو         
  .(4 )موقن كموسر: كالياء تقلب كاكان لتناسب الضٌمة قبلها أيضان كبو .3مصابيح كميياف كميعاد

                                                           
 .330-2/329: اػبصائص، ص:  ينظر1
عبد اؼبقصود ؿبمد عبد : ربقيق  شرح شافية ابن اغباجب يف علم الصرؼ، أبو الفضائل ركن الدين اغبسن االسرتاباذم،  2

.  2/742: ـ، ص2004، 1، مصر، ط(القاىرة)اؼبقصود، مكتبة الثقافة الدينية، 

 .233:   ك ظواىر التشكيل، ص4/479: الكتاب، ص:  ينظر3
 .3/266: األصوؿ، ابن السراج، ص 4
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 الحادية عشرةالمحاضرة 

 (2) الصوتية قوانينال

المخاللة الصوتية 

اؼبخالفة الصوتية قانوف صويت أك إجراء توازٌٍل يسًن يف عكس اذٌباه قانوف اؼبماثلة كيعمل 
على التخلٌػص من ثقل اؼبثلٌن أك األمثاؿ، كإعادة التػٌوازف للوحدة اللغوية أثناء مسًنهتا يف التيار 

تأثػٌر صوت بصوت آخر تأثران يفضي إىل التقليل من تشاهبهما أك انتفاء "فهي . (1)الكالمي
 .(2)"تشاهبهما

 كىذا عكس ما تقـو بو اؼبماثلة، إال أٌف األمر اعبامع بينهما ىو الٌرغبة يف تسهيل 
النطق، على ما فيو من تفاكت بٌن اعبماعات اللغوية كاللهجية، كذلك ألٌف اؼبخالفة يف اللغات 

، ككذلك فإٌف الصوت الذم وبٌل (3)صبيعان، كثًنان ما تقع يف األصوات اؼبتػٌصفة بصعوبة النطق
مكاف أحد اؼبتماثلٌن يكوف إٌما صوتان من الصوائت الطواؿ، أك كاحدان من أشباىها، كإٌما صوتان 

.  (4)من اجملموعة اؼبائعة، كىي صبيعان ال يتطلٌػب إحداثها ؾبهودان عضليان أكرب

                                                           
 .243:   كظواىر التشكيل الصويت، ص118: طلب اػبفة يف االستعماؿ العريب، ص: ينظر (1)
 .100: فقو العربية اؼبقارف، ص 2
 .100: نفسو، ص: ينظر 3
 .248: ظواىر التشكيل الصويت، ص: ينظر 4
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مصطلح :  يف دراسات الٌصوتيٌن ادثٌن دبصطلحات عٌدة، منها(1)المخَياللةُ كعيرفت         
كمنها .  كىو ما أقرٌه ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة يف العدد الٌسادس عشر من ؾبٌلتو(2)الّتخَيالف

.   (4)المَيلارقَية، كالَيّتمايَيز كالمَيُغايَيرة، ك(3) التَيّبايَين:أيضان 

: المخاللة بين الصوامت/ أ

 ىذه بعض األلفاظ اليت كيجد فيها صوتاف متماثالف أك أكثر كعمل العريب على التخلص 
: (5)منها باؼبخالفة، كىي مقٌسمة حبسب عدد اؼبتماثالت، كموقعها فيما يلي

ما اجتمع يف كٌل من ألفاظها صوتاف متماثالف متماٌساف ال يفصل بينهما : المجموعة األولى
 :كمن أمثلتها. فاصل، مث تػيخفٌػف باؼبخالفة الصوتية بٌن اؼبتماثلٌن

. أيػمػا< ديػبػاج، أمػٌػا < ديػواف، دبػٌػاج < قػيػراط ، ًدٌكاف < دينػار، قػػرٌاط < دنػٌػػار 

ضػارة، < ضػرٌة . اعبوب<   العوس، اعبٌب  <   أمليت، العٌس < ديبػاس، أمللت< دمػٌػاس
.  جلمط< حػدلق، جػلػٌط < فرطح، حػػٌدؽ< فطػٌػح. إنػجاص< إقبانة، إجػٌاص< إجػٌانة

ما اجتمع يف كٌل من ألفاظها ثالثة أصوات متماثلة، متصلة، مث تػىخفػٌفت : المجموعة الثانية
 :بإبداؿ الثالث منها بصوت جديد، كمن أمثلتها

                                                           
:   ك دراسة الصوت اللغوم، ص57:  ك التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، ص169: األصوات اللغوية، ص: ينظر 1

384. 
 .(مقاؿ)ظاىرة التخالف الصويت يف تراث علماء العربية القدامى، :  ينظر2
 .72: التصريف العريب من خالؿ علم األصوات اغبديث، ص: ينظر 3
 .244: ظواىر التشكيل الصويت، ص: ينظر 4
  كما بعدىا 248:  كظواىر التشكيل الصويت، ص171-170:  األصوات اللغوية، ص ك59-58: نفسو، ص:  ينظر5

. 369-368: ، ص(مقاؿ)ك ظاىرة التخالف الصويت يف تراث علماء العربية القدامى، 
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. سبطػٌط سبطػٌى.تقٌضض، تقٌضى.تظنػٌنت، تظنػٌيت.تسٌرر، تسٌرل.دسػٌسها، دسػٌاىا

ما اجتمع يف كٌل من ألفاظها صوتاف متماثالف وبجي بينهما حاجي، كعومال : المجموعة الثالثة
كمن . معاملة اؼبتجاكرين، فأبدؿ أحدنبا لتحقيق اؼبخالفة الصوتية بٌن اؼبتماثلٌن على تباعدنبا

 :أمثلتها

. دىػدىػت، دىػديػت. صهصهت، صهصيت. ىػػػذه، ىػذم. سادس، سادم.  حػداد، حػداء

ما اجتمع يف كٌل من ألفاظها ثالثة أصوات متماثلة، كسيلػٌط اإلبداؿي عند : المجموعة الرابعة
. تبشبش< تبشٌػش  . اؼبشفشف< اؼبشفٌػف : كمن أمثلتها. إجراء اؼبخالفة بينها على أكاسطها

 .زليؿ<  زلػٌل .  صرصر<  صٌرر.  كبكب<  كبٌػب.  رقػرؽ<  رقػٌق  .حثحث< حثٌػث 

 إٌف أصل ألفاظ ىذه اجملموعة قد اجتمع فيو ثالثة أصوات متماثلة، ككانت اؼبخالفة 
مسلػٌطة على أكسطها بإبدالو بصوت فباثل لفاء الكلمة ككأهنم قصدكا إىل معادلة األصوات اليت 

أصلها صىٌرر فأبدلوا ...ريح صرصر: كقوؽبم» :، كيف ىذا قاؿ ابن السكيت(1)تتألف منها اللفظة
. مكاف الراء الوسطى فاء الفعل

ذبفجف الثوب، : كيقاؿ .فكبػٌبوا: ﴿ فكبكبوا فيها ﴾، أصلها:  ككذلك قولو عٌي كجلٌ        
، كيبدك أٌف اعبنوح (2)«فتبشٌػش يب: لقيتو فتبشبش يب، أصلها: كيقاؿ....ذبفٌػف: كأصلها

للمخالفة قد سبػٌبو اجتماع ثالثة أصوات متماثلة، للتخلص من ثقل النطق، كإعادة بعث إيقاع 

                                                           
 .373: ، ص(مقاؿ)ظاىرة التخالف الصويت يف تراث علماء العربية القدامى، :  ينظر1
أضبد ؿبمد شاكر كعبد السالـ ؿبمد ىاركف، سلسلة ذخائر العرب، دار : إصالح اؼبنطق، ابن السكيت، شرح كتعليق 2

 .320-319: ، ص(ت، ط. ر.د)، مصر، (القاىرة)اؼبعارؼ 
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جديد تقبلو أذف السامع العريب، كيف ذلك يقوؿ الفراء بعدما رصد ؾبموعة من ألفاظ ىذه 
. (1)«كإمبا فعلوا ذلك كراىية اجتماع ثالثة أحرؼ من جنس كاحد»: الظاىرة

كربتل الياء النسبة األكرب ضمن األصوات البديلة اليت عبأ إليها النطق العريب للتخلص         
من ثقل اجتماع اؼبثلٌن أك األمثاؿ، كيبدك أهنا تنحو يف ذلك عند بعض العرب منحى 

. ، مث تليها بقية الصوائت الطويلة، كاألصوات اؼبائعة(2)االطراد

 كمن توايل األمثاؿ الذم بلغ مبلغان بعيدان يف االستثقاؿ ذباكر اؽبميتٌن، إذ يؤدم ظهوره 
: يف الصوغ العريب إىل التصٌرؼ فيو بألواف من التخفيف، كيف ثقل ىذا التجاكر يقوؿ سيبويو

فالوجو "؛ فإف توالت  يف كلمة كاحدة، (3)«فليس من كالـ العرب أف تلتقي نبيتاف فتحقػٌقا»
، أما (4)"قلب الثانية إىل حرؼ لٌن كقوؽبم يف أأدـ، آدـ كيف أئمة أيبة، كيف أأيدـ أكيدـ

كمنهم ". فقد جا أشراطها: "اؼبتجاكرتاف يف كلمتٌن فقد زبفف األكىل كربقق اآلخرة كبو قوؽبم
. (5)من وبقق األكىل كىبفف اآلخرة

، كىبففوف (أقرئ أباؾ السالـ): يف (أقريباؾ السالـ)كأىل اغبجاز ىبففوف اؽبميتٌن، كبو        
كمن العرب . بإبداؿ األكىل ألفان؛ لسكوهنا كانفتاح ما قبلها، كتسهيل الثانية بٌن بٌن (اقرأ آية)

.  (6)من ىبالف بٌن اؽبميتٌن بإدخاؿ ألف، ليخفٌػف من أعباء النطق هبما متجاكرتٌن

                                                           
 .3/114: معاٍل القرآف، ص 1
 .251: ظواىر التشكيل الصويت، ص: ينظر 2
 .3/548:  الكتاب، ص3
 .270: اغبركؼ العربية كتبدالهتا الصوتية، ص 4
 .274: نفسو، ص: ينظر 5
 .274: نفسو، ص:  ينظر6
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لتحقيق الغرض  (غًن الصائتة كاؼبائعة )كقد تلجأ العربية للمخالفة بأصوات أخرل          
استخذ فالف أرضان، يريد ازبذ » :نفسو، مثل اختيارىا السٌن بديالن للتاء يف كبو قوؿ بعضهم

كراىية ...أبدلوا السٌن مكاهنا"، كيعلػٌل سيبويو سبب ىذا اإلجراء بأهنم (1)«أرضان 
، كيعود سبب اختيار السٌن لقرهبا للتاء يف اؼبخرج، كمشاركتها ؽبا يف اؽبمس، (2)."التضعيف

. (3)إضافة الستحساف العرب ؽبا يف أبنيتهم كاستلذاذىم عبرسها

فبا كثر "كما دعاىم إىل ذلك أهنا . سدس، إذ قالوا أٌف أصلها ستّ  كمن ذلك أيضان 
استعمالو يف كالمهم، كأٌف السٌن مضاعفة، كليس بينهما حاجي قوم، كاغباجي أيضان ـبرجو 

أقرب اؼبخارج إىل ـبرج السٌن، فكرىوا إدغاـ الٌداؿ فييداد اغبرؼ سينان، فتلتقي 
فأبدلوا مكاف السٌن أشبو اغبركؼ هبا من موضع الداؿ، لئال يصًنكا إىل أثقل فبا ....السينات

، كىناؾ (4)"كذلك اغبرؼ التاء، كأنو قاؿ سدت، مثٌ أدغم الداؿ يف التاء. فركا منو إذا أدغموا
صور أخرل يستعاف فيها بصوت التاء إلجراء اؼبخالفة، منها تلك الكلمات اليت تبدأ بواك 

كالبناء التقديرم ؽبذه األلفاظ كما يقٌرره . "(5)الت الن، كتجاه، كتخمة، كتراثمضمومة كبو 
 فقد استثقلت العرب القراف بٌن الوُكالن، كُوجاه، كُوخمة، كُوراثنظاـ الصياغة األصلي ىو 

 .(6)"اؼبتجانسٌن الواك كالضمة ألهنما يف حكم اؼبتماثلٌن

كخاٌصة إذا كاف يف أكؿ الكلمة، قد   (الواك اؼبضمومة) كاستثقاؿ العرب ؽبذا التماثل          
يف أُ عد ، كوورريف أُ ورر ، كُوجوه يف أُ جوه: جعلهم يستعملوف ؿبلها اؽبمية، كمن ذلك

                                                           
 .4/613: الكتاب، ص 1
 .4/613: نفسو، ص 2
 .1/54: العٌن، ص: ينظر 3
 .4/612: الكتاب، ص 4
 .4/475: نفسو، ص:   ينظر5
 .256: ظواىر التشكيل الصويت، ص 6
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﴿ :، كقولو تعاىلُوعد     ﴾ (1) كما يدٌؿ على أٌف ىذا التماثل أكثر  ،

استثقاالن ىو كثرة التصٌرؼ فيها يف االستعماؿ كما رأينا، كأٌف قلبها إىل غًنىا أكثر من قلب 
. (2)غًنىا إليها

كتتجاكز العربية تطبيق ظاىرة اؼبخالفة على ثقل التماثل، لتوسع من دائرة استعماؽبا لتشمل 
، اضطجع يف الطجع» : كقد نقل سيبويو قوؿ بعض العرب. اؼبخالفة بٌن اؼبطبقٌن اؼبتواليٌن

ا أقربى اغبركؼ منها يف اؼبخرج  أبدؿ الالـ مكاف الضاد كراىية التقاء اؼبطبقٌن، فأبدؿ مكاهنى
. (3)«كاالكبراؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . من اؼبرسالت11 اآلية 1
 .258: ظواىر التشكيل الصويت، ص: ينظر 2
. 4/613: الكتاب، ص 3
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 : المخاللة بين الصوائت/ ب

إٌف اؼبخالفة بصفة عاٌمة أقٌل بكثًن من اؼبماثلة من حيث استعماؿ العربية ؽبما، 
كاؼبخالفة بٌن الٌصوائت كذلك أقٌل من اؼبخالفة بٌن الٌصوامت،  كذلك ألٌف زبالف الٌصوائت لو 

كمن أمثلة اؼبخالفة بٌن .  ، كؽبذا يكوف موجودان ابتداءن (1)أنبية كبًنة يف التفريق بٌن الٌصيغ
:   (2)الٌصوائت اليت زبلصت هبا العربية من النػٌطق دبجموعة من اغبركات اؼبٌتحدة الطٌابع

إبداؿ الفتحة كسرة يف الكلمات اليت يتتابع فيها صائتاف للفتح، كاألكؿ منهما من          
كسر نوف : الٌنوع الطػٌويل، كذلك تيسًنان للنػٌطق كاقتصادان يف اعبهد اؼببذكؿ، كمن أمثلة ىذا الٌنوع

اؼبثىٌن على عكس صبع اؼبذكر السامل الذم فتحت نونو، ككذلك كسر التاء يف صبع اؼبؤنث 
. (3)الٌسامل بدؿ الفتحة

كما يرٌجح ىذا التػٌغيػٌر ىو كجود ألفاظ بقيت ؿبافظةن على نوهنا مفتوحةن، كاليت كردت يف قوؿ 
: (4)رؤبة

كىمػًٍنخػىرىيػًٍن أىشػػٍبػىها ظػىبػٍيػانا *  أىعػًٍرؼي ًمنػٍها األىنٍػفى كالعػىٍينانا   

ػتػَّافى أىخػوؾى كىأىبػوؾ»: كمن تلك األلفاظ أيضان قوؿ العرب         ، أم نبا متفرقاف، فشتػٌاف «شى
كذلك كرد عن العرب بعض األلفاظ اليت جاء فيها صبع اؼبؤنٌػث الٌسامل . (5)ىو تثنية شػىتَّ 

«. سمعت لَيُغَياتَيَشهم»، ك«أخذت إراتَيَشهم» ، ك«استأول اهلل عِكَيرْققَشَياتَيَشهم»: مفتوح النػٌوف، كقوؽبم
                                                           

 .73: التصريف العريب من خالؿ علم األصوات اغبديث، ص: ينظر (1)
 .385دراسة الصوت اللغوم، : ينظر 2
 . 262-261:   كظواىر التشكيل الصويت، ص385: نفسو، ص: ينظر 3
، لبناف، (بًنكت)أضبد مشس الدين، دار الكتب العلمية :  نبع اؽبوامع يف شرح صبع اعبوامع، جالؿ الدين السيوطي، تح4

 .1/160: ـ، ص1998، 1ط
 .42: التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، ص: ينظر 5
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إٌف ما وبدث لنوف التػٌوكيد الثػٌقيلة عند التػٌثنية يؤيػٌد أٌف كسر نوف اؼبثىٌن كاف استجابةن لتأثًن قانوف 
ال تػىٍفعػىلػىنَّ ذاؾ : اؼبخالفة، فهي مفتوحة مع الفعل اؼبضارع  يف حاؿ اإلفراد، يف مثل قوؽبم

. (1)كاٍضرًبػىنَّ زيدان 

اضربينَّ زيدان : كأبقت العرب النوف مفتوحة عند إسناد الفعل إىل صبع الذكور، كما يف قوؽبم
فليبتكن آذاف األنعاـ، : ، كمن ذلك يف القرآف الكرَل قولو تعاىل(2)كأىكػٍرًمينَّ عمران، كلتػيكرمينَّ بشران 

. كآلمرهٌنم فليغًنف خلق ا

يف اؼبثىٌن،  (صائت الفتحة الٌطويل)كلكن ؼبا تتابعت فتحة الٌنوف مع ألف اؼبدٌ           
افػٍعىالفِّط ذلك، كىل : استنجدت العربية بقانوف اؼبخالفة كأبدلت الفتحة كسرةن، كما يف قوؽبم

تٍفعىالفِّط ذلك
، كما تكسر ىذه النوف كذلك استجابة لنفس القانوف عند إغباقها بالفعل (3)

: كإذا أدخلت  الثقيلة يف فعل  صبيع  النػٌساء قلت: "اؼبسند إىل صبع اإلناث، كيقوؿ فيها سيبويو
.  (4)"اٍضرًٍبنافِّط، ك ىل تىٍضرًٍبنافِّط، ك لػىتىٍضرًٍبنافِّط 

ككجود األلف ىنا ىو نوع من اؼبخالفة للحٌد من توايل األمثاؿ، حيث توالت ثالث            
فإمٌبا أغبقت  ىذه » : نونات كمل ربذؼ نوف الٌنسوة أمنان للػٌبس، كيوٌضح ذلك سيبويو فيقوؿ

األلف كراىية النػٌونات، فأرادكا أف يفصلوا اللتقائها، كما حذفوا نوف اعبميع للٌنونات كمل وبذفوا 
. (5)«نوف الٌنساء كراىية أف يلتبس فعلػيهن كفعل الواحد

                                                           
. 3/568: الكتاب، ص:  ينظر1
 .4/5: الكتاب، ص:  ينظر2
 .4/8: نفسو، ص:  ينظر3
. 4/10: الكتاب ، ص 4
 .4/10: نفسو، ص 5
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غًن أٌف ىذه اؼبخالفة اليت فصلت بٌن األمثاؿ باأللف قصد الٌتخفيف من مؤنة الٌنطق         
هبا متتابعة قد أكقعتهم يف ثقل آخر كىو تتابع صائيت الفتح، فتخٌلصوا منو باؼبخالفة باإلبداؿ 

ككسرت الثػٌقيلة ىهنا ألهٌنا بعد » : كذلك بقلب الفتحة كسرة، كىذا ما عرٌب عنو سيبويو بقولو
. (1)«كىي فيما سول ذلك مفتوحة. ألف زائدة فجعلت دبنيلة نوف االثنٌن

فتحة، كما يقاؿ + إبداؿ الٌضٌمتٌن اؼبتتاليتٌن إىل ضٌمة : "من أمثلة اؼبخالفة كذلك*            
، كيف ذيلػيػله : يف سيريره  .   (2)"ذيلػىله الستثقاؿ اجتماع ضٌمتٌن مع الٌتضعيف: سيرىره

كقد تستعمل اؼبخالفة باغبذؼ فيما توالت فيو ضمتاف يف صيغة فيػعػيل كعينيق كطينيب ك            
كإذا تتابعت الٌضٌمتاف فإٌف ىؤالء ىبفػٌفوف أيضان، كرىوا ذلك كما »: كبونبا، يقوؿ سيبويو

يكرىوف الواكين، كإنػٌما الٌضٌمتاف من الواكين، فكما تكره الواكاف كذلك تكره الٌضٌمتاف، ألٌف 
. (3)«الرٍُّسل، كالطػٍُّنب، كالعػيٍنق تريد الرُّسيل، كالطػُّنيب، كالعػينيق: كذلك قولك. الٌضٌمة من الواك

﴿خيػٍشب : ، كقولو تعاىل(4)﴿عيػٍربان أترابا﴾: كقد قرئ بذلك يف القرآف الكرَل يف قولو تعاىل
.   (5)مسندة﴾

كنفس الٌشيء فيعل بتوايل الكسرتٌن، كرغم ندرتو فقد خولف بينهما بتسكٌن الثػٌانية            
: إٍبل، كإٍطل، كبًلٍػص يف: منهما عند بعض العرب لدفع الثقل النػٌاتج عن تتابعهما، كمن أمثلتو

                                                           
 .4/10: نفسو، ص 1
 .385: دراسة الصوت اللغوم، ص 2
 .4/230: الكتاب، ص 3
.  من الواقعة37اآلية  4
.  من اؼبنافقوف4 اآلية 5
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ككذلك الكسرتاف تكرىاف عند ىؤالء كما تكره الياءاف يف »: إًبل، كإًطل، كبًًلص،  يقوؿ سيبويو
.  (1)«مواضع، كإنػٌما الكسرة من الياء، فكرىوا الكسرتٌن كما تكره الياءاف

 إٌف اؼبخالفة يف جوىرىا تنويعه للعناصر الصوتية للكلمة، كؽبا أثره كبًن يف تنمية 
فبعضها ىبتٌص فيو كٌل بناء دبعىن مع . اؼبعجم العريب بأبنية جديدة، شأهنا يف ذلك شأف اؼبماثلة
، جَيّدل من جندل، ك عقَيّل من عرقل: بقاء العالقة الداللية بٌن األصل كالفرع، كلعٌل من ذلك

كبعضها اآلخر يبكن عٌده من قبيل اؼبرتادؼ، إذ ترد فيو الكلمتاف يف العربية . (2)فقَيّع من فرقعك
أمغرت الشاة : (3)الفصحى بنفس اؼبعىن، كأصواهتما متفقة فيما عدا الصوت األكؿ منهما؛ مثل

 .ساؿ: فسد، كمذع كنذع دبعىن: مأر كنأر دبعىن: كأنغرت إذا اضبٌر لبنها، كمثل

                                                           
 .4/231:  الكتاب، ص1
 .103: فقو العربية اؼبقارف، ص: ينظر 2
 .67: التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، ص 3
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: مصادر البحث ومراجعو

 

 اذباىات التجديد يف الصرؼ العريب اغبديث، ؾبلي ؿبمد أضبد كريرم، ؾبلة الدراسات 

، 53: الشرقية، صبعية خرهبي أقساـ الدراسات الشرقية باعبامعات اؼبصرية، العدد

 .ـ، اجمللد الثاٍل2014يوليو

 عامل الكتب اغبديث، األردف، 01 ط،أثر القوانٌن الصوتية يف بناء الكلمة، فوزم الشايب ،

. ـ2004

 مقاؿ دبجلة اللساف العريب، ،أشباه الصوائت يف اللغة العربية نظامها ككظائفها، ؿبمد أمنيكم 
. اؼبغرب

 اؼبطبعة العاؼبية، ،أقساـ الكالـ العريب من حيث الشكل كالوظيفة، فاضل مصطفى الساقي 

 .ـ1977القاىرة، 

ـ1975، مكتبة األقبلو اؼبصرية، 5 األصوات اللغوية، إبراىيم أنيس، ط. 

 مؤسسة ناشركف للطباعة، ، االقتصاد اللغوم يف صياغة اؼبفرد، فخر الدين قباكة

. ـ2000، (ط.د)،سوريا، (دمشق)

 اؼبؤسسة اعبامعية 04الرتاث كالتجديد موقفنا من الرتاث القدَل، حسن حنفي، ط ،

. ـ1992للدراسات كالنشر كالتوزيع، بًنكت لبناف، 
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اؼبطبعة العربية، 3 التصريف العريب من خالؿ علم األصوات اغبديث، الطيب البكوش، ط ،

 .ـ1992تونس، 

  ؿبمد علي النجار، دار الكتب اؼبصرية، د ط، :  ربقيق،بن جينااػبصائص، أبوالفتح عثماف

. ـ1952

 ؿبمد ؿبمد تامر، : الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية، أبو نصر إظباعيل اعبوىرم، ربقيق

. ـ2009، دار اغبديث، القاىرة مصر، 01ط

 معجم يف اؼبصطلحات كالفركؽ اللغوية، أبو البقاء أيوب موسى اغبسيين الكفوم- الكليات، 

 .ـ1998، لبناف، (بًنكت)، مؤسسة الرسالة، 2ط

 دار الشرؽ العريب، بًنكت 3ط، ايط يف أصوات العربية ككبوىا كصرفها، ؿبمد  األنطاكي ،
. لبناف، دت

 إميل بديع يعقوب، دار الكتب : اؼبعجم اؼبفٌصل يف علم الصرؼ، راجي األظبر، راجعو

. ـ1997العلمية، بًنكت لبناف، 

  ،د فخر الدين قباكة، : اإلشبيلي ابن عصفور، ربقيقعلي بن مومن اؼبمتع يف التصريف

. ـ1987، دار اؼبعرفة، بًنكت لبناف، 01ط

 إبراىيم مصطفى :  ربقيق،بن جيناالفتح عثماف  اؼبنصف شرح لكتاب التصريف للمازٍل، أبو

 .ـ1954، دار إحياء الرتاث القدَل، 01كعبد ا أمٌن، ط

  ،مؤسسة  ،عبد الصبور شاىٌناؼبنهج الصويت للبنية العربية رؤية جديدة يف الصرؼ العريب

. ـ1980ط، .الرسالة، بًنكت، د
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دار اؼبعارؼ، القاىرة، دت06 ذبديد النحو، شوقي ضيف، ط ،. 

 مكتبة اؼبعارؼ، بًنكت لبناف، 02تصريف األظباء كاألفعاؿ، فخر الدين قباكة،  ط ،

. ـ1988

  ،األردف، (عماف)دار الشركؽ،  ،وبٍن عبابنةدراسات يف فقو اللغة كالفونولوجيا العربية  ،

 .ـ2000، 1ط

  ،ـ1997دراسة الصوت اللغوم، أضبد ـبتار عمر ، عامل الكتب، القاىرة، دط .

 ،شذا العرؼ يف فن الصرؼ، أضبد اغبمالكم، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بًنكت 

 . ـ2008

 ؿبمد نور اغبسن، ؿبمد : شرح شافية ابن اغباجب، رضي الدين األسرتاباذم، ربقيق األساتذة
ط، .اليفياؼ، ؿبمد ؿبي الدين عبد اغبميد، دار الكتب العلمية، بًنكت لبناف، د

 .ـ1982

  ،ـ2000علم األصوات، كماؿ بشر، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع. 

مكتبة اػباقبي للطباعة كالنشر كالتوزيع، 6 فصوؿ يف فقو العربية، رمضاف عبد التواب، ط ،

 .ـ1999القاىرة، 

 منشورات كزارة ،يف األصوات اللغوية دراسة يف أصوات اؼبد العربية، غالب فاضل اؼبطليب 

 .ـ1984، (ط.د)، العراؽ، (بغداد)الثقافة العراقية، 



 

95 
 

 لبناف، (بًنكت)، دار صادر، 4 ط،لساف العرب، صباؿ الدين بن مكـر ابن منظور ،

 .ـ2005

 ـ1982، 1 مطابع الفرزدؽ التجارية، ط،معجم علم األصوات،  ؿبمد علي اػبويل .

  ،دار 2ربقيق كضبط عبد الٌسالـ ؿبمد ىاركف، طبن فارس، ا أضبدمعجم مقاييس اللغة ،

. ـ1979الفكر، 

 مقاؿ دبجلة ؾبمع اللغة العربية ، من مظاىر اؼبعيارية يف الصرؼ العريب، فوزم الشايب 

. ـ1986األردٍل، العدد الثالثوف، 

 دار الشؤكف الثقافية 1ط ،علي زكين، منهج البحث اللغوم بٌن الرتاث كعلم اللغة اغبديث ،

 .ـ1986العامة، بغداد، 

 اؼبكتبة العصرية، صيدا ، عبد اغبميد أضبد يوسف ىنداكم، اإلعجاز الٌصريٌف يف القرآف الكرَل*

. ـ2002بًنكت، 

 فواز أضبد زمريل، دار : اإلتقاف يف علـو القرآف، جالؿ الدين السيوطي، ربقيق كتعليق
. ـ2004الكتاب العريب، بًنكت لبناف، 

 د عبد الصبور شاىٌن، - أبو عمرك بن العالء- أثر القراءات يف األصوات ك النحو العريب
 .ـ1987، 1مكتبة اػباقبي بالقاىرة، مصر، ط

 أضبد ؿبمد شاكر كعبد السالـ ؿبمد ىاركف، : إصالح اؼبنطق، ابن السكيت، شرح كتعليق
 .(ت، ط. ر.د)، مصر، (القاىرة)سلسلة ذخائر العرب، دار اؼبعارؼ 
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  ،ـ1999، 3، مصر، ط(القاىرة)مكتبة األقبلو اؼبصرية،  األصوات اللغوية، إبراىيم أنيس. 

 األصوات اللغوية، عبدالقادر عبد اعبليل  .

  ،اإلضاءة يف بياف أصوؿ القراءة، علي ؿبمد الضٌباع، اؼبكتبة األزىرية للرتاث، القاىرة مصر

. ـ1999، 1ط

  إعجاز القرآف، أبو بكر ؿبمد بن الطيب الباقالٍل، تعليق صالح بن ؿبمد، دار الكتب

 .ـ2001العلمية، بًنكت، 

  ىػ 1401اإلعراب ظبة العربية الفصحى، ؿبمد إبراىيم البنا، القاىرة، دار اإلصالح  -

 .ـ1981

 .، فخر الدين قباكةاالقتصاد اللغوم يف صياغة اؼبفرد

  ،250- 2/249: صعبد الرضبن اغباج صاحل، حبوث كدراسات يف اللسانيات العربية. 

  ىػ 1414الربىاف يف ذبويد القرآف، ؿبمد الصادؽ قمحاكم، عامل الكتب، بًنكت  -

 . ـ1994

  الربىاف يف علـو القرآف، اإلماـ بدر الدين ؿبمد بن عبد ا اليركشي، ربقيق ؿبمد أبو

 . ـ1980-  ىػ 1400الفضل إبراىيم، القاىرة، دار الفكر 
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  التصريف العريب من خالؿ علم األصوات اغبديث، د الطيب البكوش، مؤسسات عبد

 .ـ1987، 2الكرَل بن عبد ا، تونس، ط

  التطور اللغوم كقانوف الٌسهولة كالتيسًن، رمضاف عبد التواب، مقاؿ دبجلة ؾبمع اللغة

 . ـ1975، نوفمرب 36اعبيء -القاىرة- العربية

 عبد الٌسالـ ىاركف، مراجعة: هتذيب اللغة، أبو منصور ؿبمد بن أضبد األزىرم، ربقيق :
ؿبمد علي النجار، الدار اؼبصرية للتأليف كالرتصبة، مطابع سجل العرب، القاىرة مصر، 

.  ـ1964

 1صبهرة اللغة، ابن دريد، مطبعة ؾبلس دار اؼبعارؼ، حيدر آباد الدكن اؽبند، ط ،
 .ىػ1344

 اػبصائص، أبو الفتح عثماف بن جين، حققو ؿبمد علي النجار، دار الكتب اؼبصرية 
 . ـ1956- ىػ  1376

  ،الدراسات اؼبقطعية يف الرتاث، د اؼبهدم بوركبة، مقاؿ دبجلة اجملمع اعبيائرم للغة العربية
. ـ2005، مام 01:اعبيائر، العدد

  ،دراسات يف علم اللغة، كماؿ بشر، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة مصر
 .ـ1998ط، .د

  ،األردف، (عماف)دراسات يف فقو اللغة كالفونولوجيا العربية، د وبٍن عبابنة، دار الشركؽ  ،
. ـ2000، 1ط

 دراسات يف فقو اللغة، صبحي الصاحل. 
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  ،ـ1997دراسة الصوت اللغوم، أضبد ـبتار عمر، عامل الكتب، القاىرة، دط. 

 د أضبد : الرعاية لتجويد القراءة كربقيق لفظ التالكة، مكي بن أيب طالب القيسي، ربقيق
 .ـ1996، 3، األردف، ط(عماف)حسن فرحات، دار عمار، 

  ،ـ1982بًنكت، لبناف،  ،1دار الكتب العلمية، ط ابن سناف اػبفاجي،سر الفصاحة. 

  شرح اؼبفٌصل، ابن يعيش، ربقيق أضبد السيد سٌيد أضبد، راجعو إظباعيل عبد اعبواد عبد
 .الغين، اؼبكتبة التوفيقية، القاىرة، مصر

  سعد الدين التفتازاٍل، ت عبد اغبميد ىنداكم، اؼبكتبة ، شرح تلخيص كتاب مفتاح العلـو
 .ـ2003، 1العصرية، بًنكت، ط

 ،شرح شافية ابن اغباجب يف علم الصرؼ، أبو الفضائل ركن الدين اغبسن االسرتاباذم 
، 1، مصر، ط(القاىرة)عبد اؼبقصود ؿبمد عبد اؼبقصود، مكتبة الثقافة الدينية، : ربقيق

.  ـ2004
  الصاحيب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كالمها، ابن فارس، عٌلق عليو

 .ـ1997، 1أضبد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بًنكت لبناف، ط: ككضع حواشيو

  ،ظواىر التشكيل الصويت عند النحاة كاللغويٌن العرب حّت هناية القرف الثالث اؽبجرم
ـبطوط رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الدكلة يف اللغة، الطالب مهدم بوركبة، السنة 

 .ـ2001/2002اعبامعية 

  ،ضمن شركح التلخيص، دار عركس األفراح يف شرح تلخيص اؼبفتاح، هباء الدين الٌسبكي
 .ت.ط، د.الكتب العلمية، بًنكت لبناف، د
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  ؿبمد مرايايت، وبٍن مًن (التشفًن ككسر الشفرة)علم التعمية كاستخراج اؼبعٌمى عند العرب ،
 .علم، ؿبمد حساف الطياف،مطبوعات ؾبمع اللغة العربية، دمشق سورية

 د إبراىيم السامرائي، - د مهدم اؼبخيكمي: العٌن، اػبليل بن أضبد الفراىيدم، ربقيق
 .ت.ط، د.سلسلة اؼبعاجم كالفهارس، د

 فقو اللغة كخصائص العربية. 

 عية حسن، مطبوعات مديرية إحياء : كتاب القوايف، األخفش سعيد بن مسعدة، ربقيق
 .د، ط. الرتاث القدَل، دمشق، د، ت

 غطاس عبد اؼبلك خشبة، مراجعة : كتاب اؼبوسيقى الكبًن، أبو نصر الفارايب، ربقيق
 .ؿبمود أضبد اغبفين، دار الكتاب العريب للطباعة كالنشر، القاىرة: كتصدير

  ،ربقيق الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها، مكي بن أيب طالب القيسي :
. ـ1974ط، .د ؿبي الدين رمضاف، مطبوعات ؾبمع اللغة العربية، دمشق سوريا، د

 مصر، (القاىرة)، سباـ حساف، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، اللغة العربية معناىا كمبناىا ،
 .ـ1979، (ط.د)

 اتسىب يف تبيٌن كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنها، أبو الفتح عثماف بن جين، ربقيق :
عبد الفتاح إظباعيل شليب، اجمللس األعلى - عبد اغبليم النجار- علي النجدم ناصف

 .ـ1994، مصر، (القاىرة)للشؤكف اإلسالمية، مطابع األىراـ، 

  اؼبدخل إىل علم اللغة كمناىج البحث اللغوم، د رمضاف عبد التواب، مكتبة اػباقبي
 .ـ1997، 3بالقاىرة، مصر، ط
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  ،(بًنكت)دار الكتب العلمية،  اإلماـ جالؿ الدين السيوطي،اؼبيىر يف علـو اللغة كأنواعها ،
 .ـ1998، 1لبناف، ط

  581مستقبل الثقافة العربية، ؿبمود الطناحي، كتاب اؽبالؿ، القاىرة، العدد. 

 كدالالهتا يف الفكر الصويت عند سيبويو، جياليل بن يشو، مقاؿ دبجلة  مصطلحات اؼبماثلة
. ـ2005 – 100 ك 99، سوريا، العدداف (دمشق)-ارباد الكتاب العرب- العريب الرتاث

  ،اؼبعجم العريب دراسة إحصائية لدكراف اغبركؼ يف اعبذكر العربية، ـبطوط رسالة ماجستًن
 .ـ1983وبٍن مًن علم،  قسم اللغة العربية كآداهبا، جامعة دمشق، 

 ـ1982، 1معجم علم األصوات، د ؿبمد علي اػبويل، مطابع الفرزدؽ التجارية، ط. 

 ؿبمد وبٍن سامل اعببورم، دار الكتب العلمية، ،مفهـو القوة كالضعف يف أصوات العربية 
. ـ2006، 1، لبناف، ط(بًنكت)

  من قضايا اؼبعجم العريب قديبان كحديثان، ؿبمد رشاد اغبمياكم، تونس، دار الغرب اإلسالمي
 .ـ1986

  ،من مظاىر اؼبعيارية يف الصرؼ العريب، د فوزم الشايب، مقاؿ دبجلة ؾبمع اللغة العربية
 .ـ1986، األردف، 30العدد 

  ـ1983- ىػ 1403من كظائف الصوت اللغوم، أضبد كشك، القاىرة، مطبعة اؼبدينة. 

  ـ1974مناىج البحث يف اللغة، سباـ حساف، الدار البيضاء، دار الثقافة . 

  اؼبنهج الصويت للبنية العربية رؤية جديدة يف الصرؼ العريب، د عبد الصبور شاىٌن، مؤسسة
 .ـ1980ط، .الرسالة، بًنكت، د
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 1النشر يف القراءات العشر، ابن اعبيرم، دار الصحابة للرتاث بطنطا، مصر، ط ،
 .ـ2002

  ،نظرية العركض كموسيقى الشعر يف الفكر الفلسفي النقدم عند العرب قديبا كحديثا
عبد القادر داـبي، . د. أ: ؿبمد خليفة، كإشراؼ. د: ـبطوط أطركحة دكتوراه دكلة، إعداد

 . ـ2005. 2004قسم اللغة العربية كآداهبا، جامعة اغباج ػبضر، باتنة، سنة 

   أضبد مشس الدين، دار : نبع اؽبوامع يف شرح صبع اعبوامع، جالؿ الدين السيوطي، تح
 .ـ1998، 1، لبناف، ط(بًنكت)الكتب العلمية 


