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    المحاضرة األكلى

 .المجاؿ كالمنهج- الدراسات الصوتية

 ٗتتلف الدراسات الصوتية باختالؼ طرؽ التناكؿ أك ا١تناىج ا١تتبعة يف البحث، كباختالؼ 
، ىل ىي مفردة أك داخل التشكيل؟، كىل ىي يف لغة معينة، أك (األصوات اللغوية)ا١تادة ا١تدركسة 

، أك تعليمها، أك  كٖتليلها يف ٚتيع اللغات؟، كما ٗتتلف باختالؼ الغرض، ٨تو الكشف عن قوانينها
إىل غَت ذلك، كفيما يلي بعض التقسيمات للدراسات ...رصد تطورىا، أك مقارنتها من لغة إىل أخرل

:  الصوتية اليت تعكس ىذه التصورات

: الفونتيك كالفنولوجيا. 1

 يطلق على الدراسة الصوتية اليت تركز يف دراستها لألصوات اللغوية على ا١تادة الصوتية :الفونتيك
ا١تنطوقة بالفعل كما يف الفركع الثالثة ا١تتقدمة، إذ تالحظ نطقها كٖتللها، كٕترم التجارب عليها 

أك بعبارة أخرل، فإٌف ىذا العلم يدرس األصوات من حيث كوهنا . (1)للتعرؼ على دقائقها كمكوناهتا
أحداثنا منطوقة بالفعل، ٢تا تأثَت ٝتعي معٌُت، دكف نظر يف قيم ىذه األصوات، أك معانيها يف اللغة 
يعىيَّنة، إنٌو ييعٌت با١تادة الصوتية، ال بالقوانُت الٌصوتية، كٓتواص ىذه ا١تادة، أك األصوات بوصفها 

ا١ت
.   ضوضاء، ال بوظائفها يف الًتكيب الٌصويت للغة من اللغات

 يعٌت ىذا القسم بتنظيم ا١تاٌدة الصوتية كإخضاعها للتقعيد كالتقنُت، أم البحث يف :الفنولوجيا
كذلك ألف علماء األصوات ال يكتفوف بالنظر يف ا١تادة كٖتليل . األصوات من حيث كظائفها يف اللغة

جزئياهتا كعناصرىا الًتكيبية كما يف القسم األكؿ بل يسعوف إىل استخالص القواعد الكلية كٖتديد 
علم كظائف األصوات، كعلم : كمن ا١تصطلحات اليت تطلق على ىذا العلم. ا٠تواص ا١تشًتكة

 .األصوات التنظيمي، كعلم األصوات التشكيلي

                                                           

 .57 :، ص(كماؿ بشر)علم األصوات : ينظر (1)
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: علم األصوات العاـ كعلم األصوات الخاص. 2

: علم األصوات العاـ

 يطلق على الدراسة اليت تعٌت باألصوات كظاىرة مشًتكة بُت البشر، كهتتم باألصوات اللغوية 
. كوهنا آثارا ٝتعية تنتج عن تلك األعضاء ا١تسماة أعضاء النطق، بغض النظر عن انتمائها للغة معينة

با٠تواص العامة للصوت اإلنساٍل، كبالنظر يف جهاز النطق ككظائفو "كيهتم الباحثوف يف ىذا القسم 
كبالًتكيب الطبيعي للصوت، منتهُت من كل ذلك إىل شبو قوانُت عامة يصلح تطبيقها على كل 

كىذه الدراسة أقرب إىل . (1)"اللغات أك االستفادة منها عند دراسة ىذه اللغات كل على حدة
الفونتيك منها إىل الفنولوجيا؛ ألهنا تنحو منحى عاما يف ْتوثها كمناقشاهتا، بينما ٗتتص الفنولوجيا 

. بالنظر أساسا يف القواعد كالقوانُت الصوتية للغة ا١تعينة

:  علم األصوات الخاص

يطلق ىذا العلم يف مقابل القسم األكؿ على الدراسة اليت توجو إىل اللغة ا١تعينة، حيث ٖتلل  
كىي . أصواهتا كٕترل عليها التجارب، كقد ٗتضع نتائج البحوث فيها لشيء من التنظيم كالتقعيد

: دراسة خاصة جرت عادة العلماء على تعيينها باإلضافة اليت ٖتدد اللغة ا١تدركسة، ٨تو قو٢تم مثال
كىذه الدراسة أقرب ... علم أصوات العربية، أك علم أصوات الفرنسية، أك علم أصوات اإل٧تليزية

كيستفيد ىذا القسم من ا١تبادئ العلمية كالقوانُت ا١توضوعية اليت توصل . للفنولوجيا كما ذكرنا سابقا
تطبيقيا أك معياريا ككظيفتو األساسية اإلرشاد  (ا٠تاص)إليها علم األصوات العاـ، إذ يغلب أف يكوف 

كيعد ىذا النوع من الدراسة أقدـ الدراسات الصوتية على اإلطالؽ، كمل . إىل صحة النطق أك تعليمو
 . يظهر علم األصوات العاـ إال مع النزعة العامة كالشمولية اليت جاءت ُّا الدراسات اللسانية اٟتديثة

 

                                                           

 .59. 58 :، ص(كماؿ بشر)علم األصوات  (1)
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 : علم األصوات الوصفٌي كعلم األصوات المعيارمٌ . 3

كظيفة ىذا العلم النظر يف أصوات لغة بعينها يف فًتة زمنية ٤تٌددة بطريق : علم األصوات الوصفيٌ 
الوصف الصرؼ، كذلك بتسجيل ىذه األصوات كٖتليلها كما ىي يف الواقع من غَت اعتماد على 
تأكيالت أك افًتاضات أك أحكاـ مسبقة أك رجوع إىل فًتات زمنية سابقة يستمد منها العوف يف 

كال يعمل ىذا العلم على فرض نوع معُت من النطق، أك ا١تفاضلة بُت أساليب . التفسَت كالتحليل
كىذا ا١تنهج ىو . النطق أك اافظة عليها؛ ألنو يتوخى ا١توضوعية كيبحث عن اٟتقيقة يف ذاهتا ال غَت

. األكثر اتٌباعان يف البحوث العلمية ا١تعاصرة

يعٌت بتحديد قواعد كضوابط معينة للنطق ا١تقبوؿ يف لغة من اللغات مع : علم األصوات المعيارمٌ 
٤تاكلة فرض ىذه القواعد كالضوابط بوصفها معايَت صحيحة أك مستحسنة يعتمد عليها دكف غَتىا 

كمن الواضح أف منهج ىذا العلم يفًتض كجود ٪تط أك ٪توذج للنطق صاحل للتقليد . يف ىذا اَّاؿ
كيتميز ىذا القسم بنزعتو التعليمية، كىو ال يقبل عادة يف البحث إذا . كاالتٌباع يف البيئة اللغوية ا٠تاصة

. مل يسبق بدراسة كصفية

، فإف كانت الدراسة الصوتية (1) كقد يظهر تقسيم آخر لعلم األصوات يعتمد على فكرة الزمن
علم األصوات ا١تتزامن أك السانكركٍل، كقد أشار إليو بعضهم بعلم : يف فًتة زمنية ٤تٌددة، يسمى

كإف تعٌددت الفًتة الزمنية كمت النظر يف . األصوات الوصفي، على أساس أف الوصف من أىم خواصو
األصوات من مرحلة إىل أخرل، كيف تطورىا كما أصاُّا من تغَت يف مسارىا التارٮتي، فيطلق عليو 

علم األصوات الزمٍت، أك الدياكركٍل، كما قد يشار إليو أيضا بعلم األصوات التارٮتي الرتباطو بفًتات 
كأيضا ىناؾ منهجاف آخراف أحد٫تا يسمى ا١تقارف، كاآلخر . متعٌددة من التاريخ كبفكرة التطور

يسمى التقابلي، فاألكؿ منهما يشًتط انتماء اللغتُت ا١تدركستُت إىل نفس األصل، أما الثاٍل فال 
. يشًتط اشًتاؾ اللغتُت يف أصل كاحد كيكوف ىدفو التعليم

                                                           

 .62. 61: ، ص(كماؿ بشر)علم األصوات :  ينظر(1)
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المحاضرة الثانية 

 .المصطلح كالمفهـو كاألىداؼ- الفونولوجيا

كاألعصاب، كعلم النفس  علم األصوات بدراسة عمليات الكالـ متضمنة التشريح،ىتم م     
كأمراض الكالـ، كإدراكها، كىو علم صرؼ ال يدرس يف ضوء لغة معينة، كلكنو ذك تطبيقات عملية 

تعليم اللغات، كعالج أمراض الكالـ، كبعض علمائو ككثَتة، كما ىو اٟتاؿ يف التدكين الصويت، 
يعتربكنو خارجا عن جوىر علم اللغة با١تعٌت الدقيق ، كلكٌن معظمهم يعدكنو من علم اللغة إذ ا١تفاىيم 

اللغوية يف علم األصوات متضمنة يف دراسة األنظمة الصوتية للغات معينة كىي جانب من علم 
 .كظائف األصوات

مع تقدـ الدرس الصويت من الناحيتُت النظرية كالعملية أف يقفوا على  استطاع العلماء       كقد 
إضافة حقائق صوتية مل تكن معركفة من قبل، فاكتشفوا أٌف للصوت اللغوم خصائص لغوية أخرل 

خصائصو النطقية كالفيزيائية كالسمعية كىو ما دفع باللغويُت اَّتمعُت با١تؤ٘تر الدكيل للسانيات إىل 
          . بلهام إىل تأسيس فرع جديد يف اللسانيات عرؼ بالفونولوجيا 1928عاـ 

 : الفونولوجيا. 1

مقابل ا١تصطلح يف        علم كظائف األصوات مصطلح لغوٌم معاصر كيضع 
مقدمة لدراسة :  يف كتابوياف ٤تمد أٛتد أبو الفرجساف اللقكقد كضع  ،(phonologie)الفرنسي 

كىو ترٚتة ، 1966طبع سنة   دركس يف علم أصوات العربية:قفقو اللغة، كصاحل القرمادم يف كتاب
  . ا١تستشرؽ الفرنسي جاف كانتينولكتاب

 :ا١تقابل العريب (مقدمة للقارئ العريب– علم اللغة ) قبلهما ٤تمود السعراف يف كتابو يوأطلق علقد ك
: فقد اصطلح عليو ، أما ٘تاـ حساف يف كتابو مناىج البحث يف اللغة.علم األصوات اللغوية الوظيفي

مفاتيح )ف ا الطيب البكوش يف ترٚتتو لكتاب جورج موفكأطلق عليوعلم التشكيل الصويت، 
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 يف التصويتية، كما كرد ليوسف غازم كعبد اَّيد النصر ا١تقابل العريب الصوتميةمصطلح : (األلسنية
كما ماؿ بعض الباحثُت إىل االكتفاء ، (٤تاضرات يف األلسنية العامة)ترٚتتهما لكتاب ديسوسَت 
 .فقط تفاديا لكثرة ا١تصطلحات كاختالفها (الفونولوجيا)بتعريب ا١تصطلح األجنيب 

، علم كظائف األصوات :ا ىم العربشيوعا كاستحسانا عند الدارسُت كيبقى ا١تصطلحاف األكثر 
 .الفونولوجياك

دراسة التغَتات كالتحوالت كالتعديالت كغَتىا ٦تا يطرأ  بالفونولوجيا: كيهتم ىذا العلم أم       
 ٢تجة ما، كذلك باعتبار كل أكككذلك التطور الذم يصيب لغة  على أصوات الكالـ، خالؿ التاريخ،

 مراعاة طبيعتها بغض النظر عنكحدة صوتية ٦تيزة كالدكر الذم تقـو بو يف تركيب أشكاؿ الكالـ، 
. الصوتية الفيزيائية

دراسة أصوات كالـ لغة معينة، كدراسة كظائف ىذه األصوات يف النظاـ الصويت بأيضا  يعٌت ك     
لتلك اللغة، كيف االستعماؿ ا١تعاصر ال يقتصر على حقل علم الوحدات الصوتية ا١تميزة فقط بل 
يتعدل ذلك إىل دراسة التغَتات الصوتية خالؿ التاريخ يف لغة معينة، كنعٍت بذلك علم كظائف 

. األصوات التارٮتي

 مفهـو  الفونولوجيا يف أهنا علم يهتم بدراسة كظيفة الصوت يف البنية أف ٧تمل ٯتكن من كل ما سبقك
. كعالقة ىذه الوظيفة با١تعٌت

: موضوع الفونولوجيا  . 2

يتفق ٚتهور الباحثُت يف ميداف الفونولوجيا أٌف الوحدة الصوتية ا١تميزة ىي ٤تور التحليل 
كىذه ا١تالمح ا١تميزة مستمدة من الدراسة الفونيتيكية لألصوات، ىذا باإلضافة إىل أٌف  الفونولوجي،

تتبع التغَتات الصوتية عرب مراحل تارٮتية للغة ما أك للغة ٚتاعة معلم كظائف األصوات ٯتكن أف 
. معينة  كىو ما يعرؼ باللهجة 
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كعلى ىذا النحو فإٌف علم كظائف األصوات يهتم ٔتعرفة ما يعًتم أصوات الكالـ من تطور 
: داخل اٞتماعة اللسانية، كيتمثل ىذا الدكر يف

  أصوات الكالـ ، بإحالؿ أصوات ٤تل أخرلعلىاإلبداؿ الذم يطرأ  .

  أصوات الكالـ طبقا لقواعد صوتيةعلى النقل الذم يطرأ .

       أصوات الكالـ بفعل التبادالت الصوتيةعلىاإلعالؿ الذم يطرأ . 

  :(علم كظائف األصوات) أىداؼ الفونولوجيا .3

 مهمة الباحث يف علم األصوات النطقي تبدأ مرحلة دراسة األصوات يف علم آخر بعدما تنتهي
 كيرتكز الباحث يف ىذا العلم على النتائج اليت توصل إليها علم األصوات النطقي ،ٝتي الفونولوجيام

كالفرؽ بُت العلمُت كما سلف ىو الفرؽ بُت العاـ كا٠تاص، ففي حُت تكوف . من قواعد كقوانُت
كظائف األصوات أك األصوات يف أم لغة ىي ٣تاؿ علم األصوات النطقي، فإف ٣تاؿ علم 

.   ىو أصوات لغة بعينها، أك باألحرل النظاـ الصويت ٢تذه اللغةالفونولوجيا

، حيث ظهر كردة فعل على ا١تبالغة اللسانيات ككاف ىذا العلم حديث النشأة كفرع من فركع 
حلقة ) ركاد ا١تدرسة الوظيفية ميف ا١تادية اليت يتسم ُّا علم األصوات النطقي، كقد كلد على يد

  تمقوالتركبتسكوم ىو ا١تؤسس اٟتقيقي ٢تذا العلم، على الرغم من أنو أفاد من  ، كيعد(براغ
:  إىلكيهدؼ ىذا العلم  . كآرائوديسوسَت

 .ٖتديد السمات العامة اليت تتكوف منها ىوية الصوت يف لغة ما. أ

التحوالت السياقية اليت تطرأ على الصوت اللغوم، فتفقده بعض خصائصو، أك تكسبو . ب
 . خصائص أخرل
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اليت ٘تثل األصل الذىٍت اٞتامع لكل الصيغ النطقية  (ىويتو)كىو ُّذا يهتم ٔتعيارية الصوت        
ا١تتفرعة عنو يف التحوالت السياقية اليت ٮتضع ٢تا الصوت، كقد ٝتي ىذا األصل فونيما، كٝتيت 

 .التنوعات ا١تتفرعة عنو ألوفونات

:  نولوجياك الفونتيك كالفالعالقة بين . 4

إذا كاف علم األصوات الوظيفي ىو العلم الذم يدرس الصوت اللغوم داخل البنية اللغوية من  
حيث كظيفتو كتوزيعو كعالقة ذلك با١تعٌت كالقوانُت العامة اليت ٖتكم ذلك فإنٌو كمع تقدـ الدراسة 
الصوتية كاكتشاؼ القيمة الوظيفية لألصوات اللغوية كاستقرار التحليل الفونولوجي للغة كزٌع علماء 
اللغة كاألصوات الدراسة الصوتية بُت الفونتيك كالفونولوجيا، كىنا رأكا أٌف مظاىر أخرل تدخل يف 
الدرس الصويت كىي قضية ٤تدكدية عدد األصوات يف أية لغة، كطبيعة النظاـ الذم ٭تكم كل لغة، 

 ؛كا١تسؤكؿ عن تبياف حيثيات ىذا النظاـ ىو التحليل الفونولوجي الذم ٮتتلف عن التحليل الفونتيكي
 دكف االلتفات إىل كظائفها اللغوية يف حُت أف ة ٣تردة منفرد اللغويةألٌف الفونتيك يدرس األصوات

كما تتميز ُّا  الفونولوجي يدرس كظيفة األصوات اليت تتميز ُّا داخل بنية لغوية كالكلمة مثال 
. ا١تعاٍل كالدالالت ا١تختلفة للكلمة

كلكن ىذا ال يعٍت انفصاؿ الفرعُت عن بعضهما أثناء الدراسة الصوتية كإ٪تا ييشكل كل فرع        
مرحلة من مراحلها ْتسب ىدؼ الدراسة كمنهجها، ذلك أننا يف التحليل الفونولوجي ألية لغة البد 

: لنا من التحرؾ بصورة مستمرة بُت التحليل الفونتيكي كالتحليل الفونولوجي الذم يستند إىل 

لسمعي علم األصواًت ا كعلم األصواًت الٌنطًقٌي، ك،فيزيائي أك األكوستيكيعلم األصواًت اؿ         
علمي األصواًت كعلمي األصواًت الٌتقوٯتٌي،  كأصواًت اآللة، علم كعلم األصواًت الٌتأليفٌي، ك،أك اإلدراكي

 .الٌتزاميٍتٌ 
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 كٌل متكلٍّمو يستعملي أصوات لغًتو أفأندرم مارتيٍت ك كتركبيتسكوم  حيث يرل كٌل من دكسوسَت
ا، أم  استعماالن فونولوجٌيان، كىو يد استعما٢تى نٌو ٯتتلك معرفةن أ٬تهلي ماىٌيةى الصفات الصوتٌية كلكٌنو ٬تي
. لغتو حدسيةن لوظيفة أصوات
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ة لثالمحاضرة الثا

 المعنى في الدراسات اللسانية كالصوتية

   المعنى في الدِّراسات اللِّسانية. 1

 ٟتدسا٠تضوع ؿ كتشًتط االبتعاد عن ،  كا١توضوعية الدٍّراسات اللٍّسانية إىل العلميةسعى         ت
اتيةكاألحكاـ ا١تيتافيزيقية .  كاالنطباعات الذَّ

، كعلى أنَّو ال «مدلوؿ»ك  (داؿٍّل )         كإذا اتَّفق الباحثوف على أفَّ العالمات اللُّغوية مكوَّنة من 
م ٮتتلفوف يف ضركرة  ٯتكن االستغناء عن دراسات هتتمُّ با١تعٌت كتكوف يف إطار علم الدَّاللة، فإهنَّ

. تدخُّل ا١تعٌت على ا١تستويُت الفونولوجي كالًتَّكييب

          فالتَّوزيعيُّوف أسَّسوا منهجيَّتهم انطالقا من مبدإ االستغناء عن ا١تعٌت، فحاكلوا ٖتديد 
الة كتصنيفها اعتمادا على التَّجاكر كلكن يف ىذه . ، كإمكانية التَّعويض داخل الًتكيبالوحدات الدَّ

، كتعقيد على ا١تستول التَّطبيقي؛ ٬تعل الوصف الشَّامل للغة من اللُّغات عٌسفالطَّريقة نوع من الت
. شبو مستحيل عندما نقصي ا١تعٌت إقصاء تامًّا

إذ  ؛من البداية« ا١تعٌت»يربز عنصر ؼ ا١تدارس اٟتديثة؛ الَّيت تتبع منهجية تشومسكي، أما يف         
مغلقة، كلكن يلـز « مدكَّنة»أساس ىذه ا١تدارس مبٍت على كوف الدٍّراسة ال ٯتكن أف تقتصر على إٌف 

ا–أف تتعدَّاىا إىل ٣تموعة النُّصوص ا١تمكنة؛ كالَّيت مل يتلفَّظ  ُّا أحد، ذلك أفَّ عدد ٚتل اللُّغة - رٔتَّ
. غَت متناه

ىل ىذه :         كلكن، عندما يينًتج أمُّ ٪توذج نظرمٍّل ٚتلةن من اٞتمل، فإفَّ السُّؤاؿ ا١تطركح ىو
 :ةيتاٞتملة مقبولة أـ ال ؟ فإذا تأمَّلنا مثال اٞتمل الثَّالث اآل
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. يف الدَّار رجل/ 1

. الدَّار رجل يف/ * 2

. يف الرَّجل دار/ 3

ا غَت         نرل أفَّ اٞتملة األكىل مقبولة يف العربية، كذلك من ناحية البناء كا١تعٌت، أمَّا الثَّانية فإهنَّ
–على أنَّو قد ييعًتض على سالمة اٞتملة الثَّالثة بقوؿ ا١تتنيبٍّ . مقبولة بناء، كالثَّالثة غَت مقبولة معٌت

-: مثال

. أقفرًت أنًت كىنَّ منك أكاىلي .... لًك يا منازؿي يف القلوب منازؿي 

        فالدَّار ٯتكنها أف تسكن الرَّجل إذف، كذلك بواسطة التَّخييل كالعاطفة، كلكنَّ اٞتملة الثَّانية ال 
! كمن يفعل ذلك ؟ النَّاطق بالعربيَّة طبعا . ٯتكن أبدا تربير انتمائها إىل العربية؛ كمن الالَّـز إ٫تا٢تا

كبواسطة ماذا ؟ بواسطة إحساسو اللُّغوم الفطرم الَّذم ٬تعلو ينطق باٞتمل ا١تقبولة تركيبا كمعٌت، كُّا 
.. فقط

   

 :المعنى في الفونولوجيا البنوية. 2

الة، إىل مقارنة عالمتُت لغويَّتُت             تلجأ الفونولوجيا، عند ٖتديدىا للوحدات الصَّوتية الدَّ
كقد يؤدٍّم ىذا االختالؼ يف الشَّكل . تكوف يف الغالب كلمتُت؛ ال ٗتتلف إالَّ يف مقطع من ا١تقاطع

.   الصَّويت إىل اختالؼ ا١تعٌت، كما أنَّو قد ال يؤدٍّم إليو

بينما يف . ٕتعلنا ٧تـز أفَّ الرَّاء كالغُت حرفاف ٥تتلفاف يف العربية (غاب)ك (راب)مقارنة :          فمثال
ا تتغَتَّ من ناحية الشَّكل (غيش)أك ( ريش)؛ إذا نيطق ُّا (ٔتعٌت غٍت )(riche)الفرنسية كلمة  ، فإهنَّ
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ما يف الفرنسية تأديتاف ٟترؼ  كلكنَّها ال تتغَتَّ من ناحية ا١تعٌت، ٦تَّا ٬تعلنا ٨تكم على الرَّاء كالغُت بأهنَّ
. كاحد

         كيف العربية الرَّاء حرؼ كاحد سواء فخٍّمت أك رقٍّقت، كلكن نالحظ يف العامية اٞتزائرية أفَّ 
راب )، كاألكىل من (راب ا١تنزؿ)، كبًتقيقها معناىا اهنار (راب اللَّنب)بتفخيم الرَّاء معناىا خثر  (راب)

... ، كال ٬توز العكس (الدَّار تريب)ك( الٌلنب يركب: )، فنقوؿ(راب يريب)؛ كالثَّانية من (يركب

       كٯتكننا، ٦تَّا سبق، أف نالحظ أفَّ ا١تطلوب منَّا عند عمليَّة ا١تقارنة ىو فقط اإلجابة بنعم أك ال 
ىل الكلمتاف اللَّتاف نقارهنما متَّفقتاف يف ا١تعٌت ؟ : عن السُّؤاؿ

 :المعنى كالوظيفة التَّبليغية. 3

ا١تخرج، ا٢تمس أك اٞتهر، )         ٖتدٍّد األصوات اللُّغوية ىويَّتها بواسطة ٣تموعة من الصٍّفات 
قيق  ، كاختالؼ صوتُت يكوف نإتا عن اختالؼ صفتُت من الصٍّفات على األقل، (...التَّفخيم أك الًتَّ

قيق فقط، ككذلك التَّاء كالدَّاؿ فإفَّ الَّذم ٯتيٍّز٫تا ىو كوف  فالسٍُّت كالصَّاد مثال ٮتتلفاف يف التَّفخيم كالًتَّ
. األكَّؿ مهموس كالثَّاٍل ٣تهور، بينما نرل أفَّ العُت كا١تيم ٗتتلفاف يف أكثر من صفة

         كلقد رأينا أفَّ اختالؼ صوتُت يف إشارتُت لغويَّتُت قد يؤدٍّم إىل اختالؼ يف ا١تدلوؿ أك قد ال 
: كٯتكننا طرح قضيَّة اختالؼ الشَّكل كعالقتها با١تعٌت على مستول ما ٯتيٍّز الصَّوتُت؛ أم. يؤدٍّم إليو

. على مستول الصٍّفات

ففي الكلمة الفرنسية .  لننظر مثال إىل حريف التَّاء كالطَّاء، فما ٯتيٍّز٫تا ىو التَّفخيم كعدمو: مثاؿ
(taxi)  ؛ فإفَّ ا١تعٌت ال (طاكسي)أك على طريقة اٞتزائريُت ( تاكسي)لو نطقناىا على طريقة ا١تصريُت

، كتفخيم التَّاء أك ترقيقها ال يؤثٍّر على ا١تعٌت، كنقوؿ إفَّ التَّفخيم بالنٍّسبة ٟترؼ التَّاء غَت : يتغَتَّ
، ٢تما (طاب)ك  (تاب)كاألمر ليس كذلك بالنٍّسبة للعربية، فالكلمتاف . كظيفي يف اللُّغة الفرنسية

. إفَّ التَّفخيم يف حرؼ التَّاء كظيفي يف اللُّغة العربية: مدلوالف متمايزاف، كنقوؿ



 

15 
 

         كا١تقصود بالوظيفة ىنا، ىو الوظيفة التَّبليغية، ألفَّ تطابق ا١تعٌت رغم اختالؼ الدَّاؿ ال يغَتٍّ 
. من فحول ا٠تطاب، بينما اختالؼ الدَّاؿ كا١تدلوؿ ٚتيعا ينتج عنو خطاب آخر

 :نتيجة

ذلك أفَّ .         إفَّ التَّمييز بُت التَّاء كالطَّاء فونولوجي يف العربية؛ كغَت فونولوجي الفرنسية
. الفونولوجيا هتتمُّ بالوحدات الصَّوتية من ناحية تأثَتىا أك عدمو على مدلوؿ العالمة اللُّغوية
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ة رابعالمحاضرة اؿ

 (الوحدة الصوتية الصغرل)الفونيم 

انتشر مفهـو الفونيم يف الدرس اللساٍل اٟتديث نتيجة للتفريق بُت اللغة كالكالـ، كمالحظة  
كذلك . التأديات ا١تختلفة الفردية كاللهجية للنظاـ اللساٍل الواحد، ككظائف األصوات ا١تتنوعة

ارتبطت فكرة الفونيم يف نشأهتا باخًتاع الكتابة األلفبائية للغات ا١تختلفة، كقد عرؼ أحد الباحثُت يف 
٣تموعة من أصوات الكالـ متماثلة تقريبا، كبشكل كاؼ ألف تعاجل : " ظل ىذا التصور الفونيم بأنو

 كغَته من ا١تصطلحات الغربية تيلقي يف (phonème)كمصطلح . (1)"كوحدة ألغراض ألفبائية
كحدة صوتية، صوتية، مستصوت، صوت ٣تٌرد، : (2)الدرس اللساٍل العريب بًتٚتات كثَتة منها

. فونيم، كفونيمية: صوتوف، الفظ، صومت،  صوتيم، كما قد عٌرب إىل

: تعٌددت تعريفات الفونيم باختالؼ كجهات النظر إليو، كىي كما يلي: تعريف الفونيم. 1

 الفونيم أسرة من األصوات يف لغة معينة متشاُّة :كجهة النظر المادية أك الفيزيائية.  أ
ا٠تصائص، كمستعملة بطريقة ال تسمح ألحد أعضائها أف يقع يف كلمة يف نفس السياؽ الصويت 

كىذا يعٍت أف أصواتو ال تتبادؿ ا١تواقع ما دامت منتمية إىل فونيم كاحد، . الذم يقع فيو اآلخر
. كالفونيم يكوف إما متعٌدد األعضاء مثل النوف، كإما لو عضو كاحد مثل الياء

 الفونيم ىو الصورة العقلية للصوت، كا١تتكلموف :كجهة النظر العقلية أك النفسية.  ب
. ٭تاكلوف تقليده يف النطق فقط، كتتعٌدد طرؽ ٖتققو

 الفونيم ىو الوحدة ا١تميزة الصغرل للغة معينة، فهو أصغر كحدة :كجهة النظر الوظيفية.  ج
. أك ىو أصغر كحدة صوتية تغيَتىا يغَت ا١تعٌت. صوتية عن طريقها ٯتكن التفريق بُت ا١تعاٍل

                                                           

 .173: ـ، ص1997 دراسة الصوت اللغوم، أٛتد ٥تتار عمر، عامل الكتب، القاىرة، دط، (1)

 .165: ، صنفسو: ينظر (2)
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 phone.   ، كالفوف allophone ، كاأللوفوف phonème الفونيم :الفرؽ بين. 2

. طاب/تاب. كلب/قلب: الفونيم كما سبق أف أشرنا ىو أصغر كحدة صوتية تغيَتىا يغَت ا١تعٌت، ٨تو
أما األلوفوف فهو عنصر من عناصر الفونيم ال يغَت ا١تعٌت، بل ٯتثل إحدل تأديات الفونيم، . زار/سار
كأما الفوف فهو صوت لغوم مفرد بسيط، . منرب، اسطنبوؿ: تأدية فونيم النوف ميمان يف الكلمتُت: ٨تو

فالصوت قبل تصنيفو كنسبتو إىل فونيم معُت ىو . أك ىو التحقق ا١تادم للفونيم قبل االنتساب إليو
. فوف

:  يوجد نوعاف من األلوفونات:أنواع األلوفونات. 3

ىي اليت يكمل بعضها بعضا، فكل ألوفوف يظهر يف سياؽ صويت، : األلوفونات التكاملية.  أ
٬تعل بقية األلوفونات اليت تنتمي معو لنفس الفونيم ٦تتنعة من دخوؿ ذلك السياؽ، مثل تأديات 

. النوف يف السياقات الصوتية ا١تختلفة

 ىي اليت ٖتل ٤تٌل بعضها يف نفس السياؽ الصويت دكف أف يتغَت :األلوفونات الحٌرة.  ب
: أك التنوعات اللهجية للفعل. قاؿ، آؿ، قاؿ، غاؿ، كاؿ: ا١تعٌت، مثل التنوعات اللهجية للفعل قاؿ

. ظهر، زىر: ضرب، درب، أك

: عالقات الفونيم. 4

تتواىل الفونيمات كاحدا بعد اآلخر أفقيا لتكوين ا١تقطع، كتتواىل : عالقات أفقية خطية.  أ
، كتتواىل ا١تورفيمات لتكوين الكلمة، كتتواىل (الوحدات القواعدية الصغرل)ا١تقاطع لتكوين ا١تورفيمات

. الكلمات لتكوين اٞتملة

 إذا استبدلنا فونيما مكاف فونيم آخر تغَت ا١تعٌت كحدث التقابل :عالقات رأسية.  ب
 .ساؿ/سار: مدل، كختامٌي، ٨تو/ مشى: ، ككسطٌي، ٨تو.قاؿ/ ناؿ: الفونيمي، كىو استهاليل، ٨تو
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ز،  /س:  عندما تتطابق الفونيماف يف كل السمات إال ٝتة كاحدة مثل:عالقات ثنائية.  ج
كمن . ٣تهور (ز)مهموس، ك (س)فكال٫تا احتكاكي لثوم، صفَتم، مستفل، منفتح، كلكن 

..... س، /ت، ص/ت، د/ط: العالقات الثنائية

:  تنقسم الفونيمات إىل قسمُت:أنواع الفونيم. 5

. صوامت، صوائت، أشباه صوائت: كىي ثالثة أنواع: فونيمات أساسية.  أ

 كىي ما فوؽ التشكيلية، كاليت تظهر يف الكالـ أثناء األداء كالنرب :فونيمات ثانوية.  ب
. كالتنغيم كا١تفاصل

:  كظائف الفونيم. 6

يعُت الفونيم على فهم اللغة بكل مستوياهتا الصرفية كالنحوية كالبالغية، كتفسَت بعض مسائل * 
. ا١تعجم الداللية كالًتادؼ، كالصوتية، كاإلعالؿ كاإلبداؿ كاإلدغاـ كاإلمالة

يساعد على تعلم اللغات األجنبية بطريقة أسهل كبشكل أدؽ؛ ١تعرفة ما يتغَت بو ا١تعٌت كما ىو ٣ترد * 
. تأديات سياقية ك٢تجية أك فردية لًتاكيب اللغة ا٢تدؼ

. يساعد على كضع نظاـ كتابة أكثر دقة من الكتابات القدٯتة* 

  :(األبجديات)التمثيل الكتابي للفونيمات في اللغات . 7

 أدل قصور األنظمة الكتابية لكثَت من اللغات، كالتطور اٟتاصل يف علم األصوات مع هناية 
القرف التاسع عشر، إىل ظهور إصالحات يف ٣تاؿ التمثيل الكتايب لألصوات اللغوية، يتميز بالدقة 

 International phonitic Alphabet( IPA)كالعا١تية، فكانت األّتدية الصوتية الدكلية
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اليت أفرزهتا اٞتمعية الدكلية للدراسات الصوتية، ككاف ا٢تدؼ منها ا١تساعدة على تدريس النطق الدقيق 
: (1)كقد توصلوا إىل نوعُت أك نظامُت للكتابة ٯتكن استعماؿ أيهما يف ٣تاؿ الدراسة الصوتية. للغات

 كىذه الكتابة تقتصر : phonemic Alphabetالفونيمية  (األبجدية)الكتابة.  أ
كيف ىذا النوع قد . على ٘تثيل الفركؽ الوظيفية فقط، أم ٘تثيل الفونيمات دكف كتابة ٝتاهتا الثانوية

تستعمل األّتدية االصطالحية العادية لكل لغة أك األّتدية الصوتية الدكلية، كعادة تكتب الرموز 
: / /. الفونيمية فيها بُت خطُت مائلُت ىكذا

 كتعٌت ىذه الكتابة بتسجيل الفركؽ :phonetic Alphabetالكتابة الصوتية .  ب
الدقيقة بُت األصوات الكالمية، أم هتتم بتمثيل األلوفونات، كتعمل األّتدية الدكلية على كضع رمز 

كتلتـز ىذه الكتابة باألّتدية . كتايب لكل صوت ٮتتلف بو عن غَته من األصوات الكالمية األخرل
.   : الدكلية، كتضع رموزىا بُت قوسُت معقوفُت ىكذا

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .173: ـ، ص1997 دراسة الصوت اللغوم، أٛتد ٥تتار عمر، عامل الكتب، القاىرة، دط، (1)
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ة خامسالمحاضرة اؿ

 النظاـ الفونولوجي في الٌلغة العربية

: عدد الفونيمات األساسية كأقسامها. 1

ـي الفونولوجيُّ يف الٌلغًة العربٌيًة من أربعةو كثالثُت فونيمان   مقسَّمة على قسمُت (1)يتأٌلف الٌنظا
: (2)رئيسُت ٫تا

: ( consonnes)الصَّوامت أك الٌسواكن _ أ
. ش، ج، م. غ،خ، ؾ. ؽ. ع،ح. ء، ق: ك٘تثٍّل ٙتانيةن كعشرين فونيمان من اَّموع، كىي

.  ؼ، ب، ـ، ك. ذ، ظ، ث. د، ض، ت، ط، ز، س، ص. ؿ، ر، ف

(: voyelles)الٌصوائت أك الميصوِّتات أك الحركات _ ب
الفتحة : اٟتركات القصَتة الٌثالث أك أبعاض اٟتركات، كىي: ك٘تثٍّل الفونيمات الٌسٌتة األخرل

 (ـ)ا١تقابل للحرؼ األكؿ من كلمة حركة، أك بالٌرمز (ح)، كيرمز ٢تا بالٌرمز (ػػػػػىػػػ ػػػػػػػػًػػػ ػػػػػيػػ)كالكسرة كالضٌمة 
 (voyelle)ا١تقابل للحرؼ األكؿ من كلمة (v)ا١تقابل للحرؼ األكؿ من كلمة مصٌوت، أك بالٌرمز

 )كاٟتركات الٌطويلة اليت ٘تٌثل ٘تطيطان أك تطويالن ٢تا، كىي ما تسٌمى ْتركؼ ا١تٌد . (vowel)أك كلمة
ك١تٌا كانت تعٌد تطويالن للحركات القصَتة فقد أعطيت قيمة اٟتركة . ((3)األلف، كالياء كالواك ا١تٌديتُت

كقد التبس على القدماء فعٌدكا حركؼ ا١تٌد سواكن، . (vv)أك  (ح ح)مضاعفة كرمز ٢تا بالرمز 

                                                           
 ىذا العدد ٯتثل الوحدات الصوتية الصغرل اليت يتغَت ا١تعٌت بتغَتًىا، أما التأدية الفردية ٢تذه األصوات كتغَتاهتا السياقية فال (1)

 .حصر ٢تا
 .187.186: ـ، ص1982، 1معجم علم األصوات، د ٤تمد علي ا٠تويل، مطابع الفرزدؽ التجارية، ط:  ينظر(2)
الضمة :  الواك كالياء لكلٍّل منهما رمز كتايب كاحد كيطلق على مدلولُت صوتيُت ٥تتلفُت، فهما حركتاف خالصتاف كنعٍت ُّما(3)

كيعرؼ ىذاف األخَتاف يف الدرس الصويت . كىىب، يىهب، قٍوـ، بٍيت: ك٫تا حرفاف يف مثل. ندنو، نرمي: كالكسرة الطويلتُت يف مثل
اٟتديث بأنصاؼ اٟتركات أك أنصاؼ الصوامت، كذلك ألهنما ينتمياف إىل اٟتركات من الناحية النطقية، كإىل الصوامت من 

 .95:دراسات يف علم اللغة، كماؿ بشر، ص: ينظر. الناحية الوظيفية
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العتمادىم على الرموز الكتابية ال على الٌظواىر الٌصوتية يف الٌتقعيد ٢تذه القضية، كُّذا عٌلل أحد 
إال ٠تلٌوىا من _ على ما نفهم من كالمهم_ كما ٝتٌيت ىذه ا١تٌدات سواكن: "الباحثُت يف قولو

، كإاٌل فمن ا١تستحيل تسميتها سواكن (الفتحة كالكسرة كالضمة القصَتات)عالمات اٟتركات الثالث
كرٌٔتا ألهٌنا مساكية للصامت الٌساكن يف البنية اإليقاعية ما . (1)"على أٌم كجو فٌسرت السكوف كمعناه

 .(2)عدا بنية القافية عند العركضيُت

كأىٌم صفة فاصلة بُت القسمُت ىي ما يعًتض ا٢تواء ا١تندفع يف اٟتلق كالفم عند الٌنطق 
إٌما ينحبس معها ا٢تواء ا٨تباسان ٤تكمان فال ييسمح لو با١تركر ٟتظة من الٌزمن "باألصوات؛ فالٌصوامت 

، يف (3)."يتبعها ذلك الٌصوت االنفجارٌم، أك يضيق ٣تراه فيحدث الٌنفس نوعان من الٌصفَت أك اٟتفيف
،كما عرٌفها دانياؿ جونز، بأهٌنا (4)حُت أٌف الٌصوائت تتمٌيز بنطقو مفتوحو كال يعًتض ىواءىا أمُّ عائق

صوته ٣تهور ينبعثي ا٢تواءي أثناء تشكيلو يف تٌيارو متتابعو خالؿ اٟتلق كالفم كال يوجد معو إعاقةه أك 
. (5)تضييقه يسمح بوجود احتكاؾ

كما تتمٌيز الٌصوائت إضافة إىل الٌنطق ا١تفتوح، بالعلٌو كاالرتفاع يف درجة الٌصوت، كصفة 
. اٞتهر ا١تطلقة ا١تصاحبة ٢تا

                                                           
 .156: دراسات يف اللغة، ص(1)
نظرية العركض كموسيقى الشعر يف الفكر الفلسفي النقدم عند العرب قدٯتا كحديثا، ٥تطوط أطركحة دكتوراه دكلة، : ينظر(2)

. 2004عبد القادر دا٥تي، قسم اللغة العربية كآداُّا، جامعة اٟتاج ٠تضر، باتنة، سنة . د. أ: ٤تمد خليفة، كإشراؼ. د: إعداد
 .7. 6: ص. ـ2005

. 26األصوات اللغوية، ص (3)
 .79: علم األصوات العاـ ص:   كينظر135دراسة الصوت اللغوم، ص  : ينظر(4)
. 137: دراسة الصوت اللغوم، ص(5)
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: توزٌعها في جهاز النطق_ 2
: الصوامت_ أ

تتوزٌع األصوات الٌصامتة يف اللغة العربية على مدارج الٌنطق توزيعان كاسعان شامالن لكلٍّ نقاطو 
كمواضعو، ابتداءن من أقصى نقطة من جهاز الٌنطق، كتتمٌثل يف اٟتنجرة إىل هنايتو كتتمٌثل يف الٌشفتُت، 

: (2) على النحو التايل(1)كقد كزٌع علماء األصوات ادثوف ىذه الٌصوامت على عشرة ٥تارج

 .الباء كا١تيم كالواك: كأصواهتا: الٌشفتاف .1
 .ك٢تا صوت الفاء: الٌشفة الٌسفلى مع األسناف العليا .2
 .الذاؿ، كالظاء، كالثاء: كاألصوات الصادرة منها ىي: األسناف .3
الداؿ، كالضاد، كالتاء، كالطاء، كالزام، كالسُت، : كأصواهتا ىي: األسناف مع اللثة .4

 .كالصاد
 .الالـ، كالراء، كالنوف: كاألصوات الصادرة منها ىي: اللثة .5
 .الشُت، كاٞتيم، كالياء: كاألصوات الصادرة منو ىي: الغار .6
 .الكاؼ كالغُت كا٠تاء: كاألصوات الصادرة منو ىي: الطٌبق .7
 .كالصوت الصادر منو ىو القاؼ: اللهاة .8
 .العُت، كاٟتاء: كٮترج منو صوتاف ٫تا: اٟتلق .9

 .ا٢تمزة، كا٢تاء: كٮترج منها صوتاف ٫تا: اٟتنجرة. 10

، على شكل (3)ما ٯتٌيز أصوات اللغة العربية ىو توٌزعها يف أكسع مدرجو صويتٍّل عرفتو اللغات
ديث ازدحاـه يف منطقةو أك مناطق،  سلسلة متػٌصلة اٟتلقات بدءان من اٟتنجرة إىل الٌشػفتُت، ْتيث ال ٭تى

                                                           
 . ا١تخرج ىو مكاف الٌنطق، كىو ا١تكاف الذم ينحبس عنده ا٢تواء أك يضيق ٣تراه عند النطق بالصوت(1)
:  ا١تدخل إىل علم اللغة كمناىج البحث، رمضاف عبد التواب، ص: كينظر. 111ػ110: مناىج البحث، ص:  ينظر(2)

30_31. 
 .249: فقو اللغة كخصائص العربية، ص:  ينظر(3)
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ديث إ٫تاؿه لبعضها، عمالن ٔتبدأ التػٌدرُّج ا١تنتظم ا٠تايل من ظاىرة التػٌجمػٌع عند منطقة كترؾ  كال ٭تى
.  (1)أخرل دكف استغالؿ

كقد ٕتد يف لغات أخرل حركفان أكثر عددان، كلكنها تكوف ٤تصورة ا١تخارج يف نطاؽ أضيق 
كيف مدرج أقصر، ما يتسٌبب يف سوء توزيع األصوات اللغوية كاختالؿ ا١تيزاف الصويت كفقداف 

أٌما اللغة العربية فأصواهتا تتوزٌع يف مدرجها الواسع توزعا عادالن يؤدم إىل التوازف . االنسجاـ
. (2)كاالنسجاـ

إٌف اٌتساع ا١تدرج يساىم يف ارتفاع درجة ٘تايز األصوات اللغوية داخل الٌسلسلة الكالمية، ما 
يؤٌدم إىل الوضوح يف الٌسمع كالٌسهولة يف األداء، كيعزك أحد الباحثُت احتفاظ اللغة العربية الفصحى 

. (3)بأنساُّا اللغوية كثبات أصواهتا عكس ما اعًتل سائر اللهجات يف العامل لسعة مدرجها الٌصويت
اعلم أٌف : "كقد اشًتط النٌقادي قدٯتان لفصاحة الكلمة العربية التػٌباعدى بُت ٥تارج األصوات، قاؿ ابن دريد

كإذا تباعدت ٥تارج .....اٟتركؼ إذا تقاربت ٥تارجها كانت أثقل على اللساف منها إذا تباعدت
. (4)"اٟتركؼ حسن كجو التأليف

تتمٌيز أصواتي اللغة العربية يف توٌزعها داخل جهاز الٌنطق ٓتاصية ال تًقٌل أ٫تٌيةن عن اٌتساع 
ا١تدرج كىو كجود ٚتلة كبَتة منها على شكل ٣تموعاتو أك أيسرو يقع بعضيها من بعضو موقع الٌتناظر 

أك الٌتقابل، فكلُّ أسرة أك ٣تموعة من األصوات تشًتؾ يف ٥ترجو كاحدو ك٣تموعة من الٌصفات األخرل، 
ككٌل صوت منها ٮتتلف عن غَته بسمة ٘تييزية كاحدة تسٌهل مهمة اإلرساؿ كاإلدراؾ، كٕتعل منو 

                                                           
 . 194: ـ، ص1998ط، .دراسات يف علم اللغة، كماؿ بشر، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة مصر، د: ينظر(1)
 .250: فقو اللغة كخصائص العربية، ص: ينظر (2)
 .285:دراسات يف فقو اللغة، صبحي الصاحل، ص:  ينظر(3)
 .1/09: ىػ، ص1344، 1ٚتهرة اللغة، ابن دريد، مطبعة ٣تلس دار ا١تعارؼ، حيدر آباد الدكن ا٢تند، ط (4)
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، كمن األمثلة (1)صوتان مستقاٌلن لو دكره يف تركيب ا١تقطع أك الكلمة كيف داللة ىذه الكلمة ككظيفتها
:  على ذلك

 كوف ا٢تمزة كقفةن حنجريةن أك صوتان شديدان، كا٢تاء احتكاكية أك رخوة جعل :الهمزة كالهاء
. آب ك ىاب: كالن منهما كيانان مستقاٌلن بنفسو لو دكره يف اللغة، يف مثل

 يشًتكاف يف ا١تخرج ككيفية مركر ا٢تواء عند الٌنطق ُّما، كتنفرد العُت بتذبذب :العين كالحاء
. عور كحور: األكتار الٌصوتية عند نطقو، ىذه الٌصفة اليت تسٌمى اٞتهر فرٌقت بينهما يف الٌداللة، ٨تو

 فهما ٦تٌا بُت األسناف كاحتكاكياف، كلكن الٌذاؿ ٣تهور كالثاء مهموس، كىذا :الذاؿ كالثاء
. ذاب كثاب: الفرؽ بينهما أٌدل الختالفهما يف الٌداللة، ٨تو

 فهما يشًتكاف يف ا١تخرج كيف صفة الوقف كاالنفجار كا٢تمس، كينفرد الطاء :الطاء كالتاء
طاب كتاب، : ٔتلمح التفخيم الذم ٬تعلو يؤدم كظيفة لغوية ٗتتلف عن اليت يؤٌديها التاء يف ٨تو

.    فاختالؼ ا١تعٌت سببو صفة اإلطباؽ اليت اتػٌصف ُّا الطاء

كرٌٔتا . (2)كىذا الذم ذيكر كاف على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر من تقابل األصوات داخل ٥تارجها
: يوجد ىذا الٌتقابل أك الٌتناظر يف أصوات بعض اللغات كما حدث بُت الٌصوتُت األٌكلُت من الكلمتُت

box ك pox يف اللغة اإل٧تليزية، كلكن ىذا الٌتقابل ال ٬ترم على سنن مطٌرد يف تكوين الكلمات  

                                                           
 .250- 2/249: ،  ك ْتوث كدراسات يف اللسانيات العربية، ص195: دراسات يف علم اللغة، كماؿ بشر، ص: ينظر (1)
الظاء كالذاؿ، كالداؿ كالتاء، كالصاد كالسُت، كالسُت كالزام، كالغُت كا٠تاء، كالباء : ىناؾ ثنائيات أخرل متقابلة يف ا١تخرج مثل(2)

القاؼ كالكاؼ، اٞتيم كالشُت، كالباء كالفاء، : إضافة إىل الثنائيات ا١تتقاربة مثل. كا١تيم، كالضاد يف النطق اٟتديث مع الداؿ
التصريف العريب من خالؿ علم األصوات اٟتديث، د الطيب البكوش، مؤسسات : ينظر. كا٢تمزة كالعُت، كالالـ كالنوف، كغَتىا
 . 47. 46: ـ، ص1987، 2عبد الكرَل بن عبد ا، تونس، ط
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كبنيتها، فهو كإف كيًجد يف بعض الكلمات إاٌل أنٌو مل يٌتخذ إٌتاىان مستقرٌان يؤٌىػلو ألف يكوف قاعدةن أك 
. (1)ما يشبو أف يكوف كذلك

: (المصٌوتات)الٌصوائت _ ب
تتوزٌع الٌصوائت القصَتة باعتداؿ مع الفم، كاحدة يف الوسط كاألخرل يف األماـ كالثالثة يف 

: (2)ا٠تلف، كىي على النحو التايل

 يكوف اللساف معها مستويان يف قاع الفم مع ارتفاعو خفيفو يف كسطو، حيث يبقى :الفتحة
فهي حركة أك . الفمي مفتوحان بشكلو متًَّسع، كحجرات الرٌنُت فيو كبَتة، كالٌشفتاف مسطحتاف منفرجتاف

. صائت كسطٌي مٌتسع قصَت

 يرتفع معها مقٌدـ اللساف ٕتاه اٟتنك األعلى إىل أقصى حدٍّل ٦تكن، مع انفراج :الكسرة
. الٌشفتُت، فهي حركة أك صائت ضٌيق أماميٌ 

 يكوف اللساف معها أقربى ما ٯتكن من اٟتنك اللٌُت كاللهاة، كتكوف الشفتاف :الضٌمة
. فهي حركة أك صائت خلفٌي ضٌيق. مفتوحتُت فتحان خفيفان كمتقدمتُت ٨تو األماـ بشكلو مدٌكر

تيعٌد الٌصوائت أشيعى األصوات اللغوية يف العربية، لتناسبها مع قانوف الٌسهولة كاليسر، فنطقها 
أسهل من نطق الٌصوامت؛ إذ ال ٖتتاج إىل حبس تٌيار الٌنفس أك إعاقتو، كما ال ٖتتاج إىل مكاف نطق 

، كىو ما ييفهم من قوؿ الفرٌاء (4)، كالصوامت ٣تهدة تتطٌلب جهدان عضليان كطاقة أكثر منها(3)٤تٌدد
ألهٌنا ٗترج بامتدادو كلُتو من غَت كلفةو على اللساف الٌتساع ٥ترجها، "بأهٌنا تسٌمى ْتركؼ ا١تٌد كاللُت، 

                                                           
 .196: دراسات يف علم اللغة، كماؿ بشر، ص: ينظر(1)
:  ا١تدخل إىل علم اللغة كمناىج البحث اللغوم، صك. 210_209: األصوات اللغوية، عبدالقادر عبد اٞتليل، ص:   ينظر(2)

93_94. 
 .91: ا١تدخل إىل علم اللغة كمناىج البحث اللغوم، ص:  ينظر(3)
: ـ، ص1986، األردف، 30 من مظاىر ا١تعيارية يف الصرؼ العريب، د فوزم الشايب، مقاؿ ٔتجلة ٣تمع اللغة العربية، العدد (4)

83. 
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فإٌف ا١تخرج إذا اٌتسع انتشر الٌصوت فيو كامتٌد كالف، كإذا ضاؽ انضغط فيو الصوتي كصليب، ككٌل 
حرؼ مساكو ١تخرجو إاٌل ىي فلذلك قبلت الزٌيادة كأمكن فيها الٌتطويل كالٌتوٌسط ٓتالؼ غَتىا من 

.  (1)"اٟتركؼ

إٌف اللغة العربية الفصحى تستعمل الٌصوائت بطريقة متميزة، إذ ٗتتار أقٌل عدد ٭تويو نظاـ 
الٌصوائت يف اللغات ا١تعركفة، كىو ثالثة صوائت، يف حُت أٌف اللغات األخرل قد أكغلت يف 

، كىي يف اللغة اإل٧تليزية كاحد كعشركف (2)استخدامها، ابتداءن من ٜتسة صوائت إىل ما يفوؽ الٌتسعة
.  ، كاألخرل مركبة(4)، من بينها اثنا عشر صائتان مفردان، ال كجود ٟتركة اللساف أثناء نطقها(3)صائتان 

يرل أحد الباحثُت أٌف ىذه اٟتركات القليلة العدد ظاىرة بارزة تستحٌق الٌنظر كالتأٌمل إذا 
يف لغة ما حسنةه من حسنات "مث بٌُت لنا أٌف قٌلة الٌصوائت . (5)قيست ٔتا يناظرىا يف اللغات األخرل

أصعب من األصوات - يف عمومها- ذلك أٌف اٟتركات . ىذه اللغة يف الٌنطق كاألداء الفعلي للكالـ
كمن الطٌبيعي أنٌو كٌلما زاد عدد اٟتركات كانت صعوبة الٌنطق . األخرل كأكثرىا تعٌرضان للتغٌَت كالتبٌدؿ

 (6)."أقول احتماالن كظاىرةي التغٌَت كالٌتحٌوؿ أكثرى كقوعان 

ال شٌك أٌف الٌصوائت أقٌل كلفةن على جهاز الٌنطق من الٌصوامت ١تا ذكرنا سابقان من كضعها 
اٟتٌر أثناء إنتاج الٌصوت الٌتساع ا١تخرج كعدـ كجود الٌتعويق، كلكٌن ا١تشٌقة تكمن يف صعوبة ٖتقيقها 

                                                           
:  كينظر15: ـ، ص1999، 1اإلضاءة يف بياف أصوؿ القراءة، علي ٤تمد الضٌباع، ا١تكتبة األزىرية للًتاث، القاىرة مصر، ط(1)

. 10/130: شرح ا١تفٌصل، ص
  .157- 156: دراسة الصوت اللغوم، ص:  ينظر(2)
 .112: صحساـ البهنساكم،علم األصوات، (3)
 .204_203:  األصوات اللغوية، عبدالقادر عبد اٞتليل، ص(4)
ك٣تلة . 199: ـ، ص1998، 1دراسات يف علم اللغة، د كماؿ بشر، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة مصر، ط(5)

  .37: ـ، ص 1992، نوفمرب، 71: ٣تمع اللغة العربية، القاىرة، ج
 . 200: دراسات يف علم اللغة، د كماؿ بشر، ص(6)
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، كالقرب الٌشديد بينها؛ إذ يؤٌدم أمُّ ا٨تراؼ إىل سوء الفهم، (1)نظران لتأثٌرىا ٔتا ٬تاكرىا من صوائت
خاٌصة مع كثرة دكراهنا ككضوحها الٌسمعي الذم ٘تتلكو قياسان باألصوات الٌصامتة ما ٬تعل اال٨تراؼ 

يف نطقها كاضحان كمستكرىان، كىذا ما ٬تعل كثرةى عدد الٌصوائت تنهك الٌناطق كالٌسامع يف ٘تييزىا من 
.  (2)بعضها البعض، خصوصان يف تعٌلم اللغات األجنبية

أثناء صدكرىا، ما  (٥ترج)كما يزيد من صعوبة الٌصوائت ىو عدـ ارتكازىا على موضع ٤تٌدد
.   (3)٬تعلها كثَتة الٌتغَت مع مركر الٌزمن كاختالؼ البيئات كالعادات

كالعربية الفصحى ٕتٌنبت ىذه الٌتعقيدات باختيار ثالثة صوائت فقط اثناف متقابالف أحد٫تا 
يف مقٌدمة اللساف كاآلخر يف أقصاه كالثٌالث يف الوسط، كتضاؼ ٢تا ثالثة أخرل إذا أيخذ الطوؿ 

كعلى الٌرغم من ىذه القٌلة الٌنسبية يف عدد اٟتركات العربية، إاٌل أٌف ٢تذه "، (4)كالقصر يف اٟتسباف
فهي باإلضافة إىل دكرىا الٌصويت ا١تتمٌثل يف . اٟتركات دكران مهٌمان يف ا١تاٌدة اللغوية على كٌل ا١تستويات

كوهنا لبنات أساسيةن يف البناء الٌصويٌت لٌلغة، تؤٌدم كظائف ذات أ٫تٌية فائقة على ا١تستول الٌصريف 
، ككٌل ما عدا ىذه الٌصوائت ال يدخل إال ضمن الٌتغٌَتات (5)."كا١تعجمي كالٌداليل كالٌنحوم ٚتيعان 

الًٌتكيبية اليت تفرزىا الٌتوازنات الٌصوتية داخل الٌتشكيل، أك الٌتنوٌع اللهجٌي، كقد تؤٌدم ىذه اال٨ترافات 
إىل معرفة لكنة ا١تتكٌلم أك بيئتو كمدل أصالتو يف اللغة كلكن ال تصل إىل سوء الفهم كاإلخالؿ 
با١تعٌت، كلعٌل ىذه القٌلة العددية للٌصوائت يف اللغة العربية ىي اليت سا٫تت يف ثباهتا كاستقرارىا، 

. كضمنت بقاءىا ٤تتفظةن ٓتواٌصها الٌصوتية األساسية على مٌر الزمن

                                                           
 .202: األصوات اللغوية، عبدالقادر عبد اٞتليل، ص:   ينظر(1)
. 113- 112:  كعلم األصوات، ص30- 29: األصوات اللغوية، إبراىيم أنيس، ص: ينظر (2)
 .30: األصوات اللغوية، ص (3)
 .16- 15: الصوائت كا١تعٌت يف العربية، ص:  ينظر(4)
خواص صوتية ٘تتاز ُّا اللغة العربية، د كماؿ بشر، مقاؿ ٔتجلة : كينظر. 201: دراسات يف علم اللغة، د كماؿ بشر، ص (5)

يف األصوات اللغوية دراسة يف أصوات ا١تٌد العربية، : كينظر. 39: ـ،ص1992، نوفمرب، ٣:71تمع اللغة العربية، القاىرة، اٞتزء
 .49: ص
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ة سادسالمحاضرة اؿ

 الٌتشكيل الٌصوتٌي لألبنية في العربٌية الفصحى

تتمٌيز اللغة العربية ٓتصائص كثَتة يف ٚتيع مستوياهتا الصوتية كالصرفية كالًتكيبية كا١تعجمية، 
نظاما كاستعماال داللة كتداكال؛ كذلك ١تا هتٌيأ ٢تا عرب التاريخ من عوامل كظركؼ مل تتوفر لغَتىا من 
اللغات، كفيما يلي سنقف على بعض ما ٘تٌيز بو التشكيل الصويت لألبنية اٌَّردة  كا١تزيدة، كما ٯتٌيز 

.   ا١تدرج الصويٌت للعربٌية، كما يأتلف من األصوات اللغوية كما يتنافر

 :التشكيل الصوتٌي لألبنية المجٌردة. 1

تقـو الكلمة العربية على قواعد ثابتة تضمن ٢تا اقتصاد اٞتهد كسهولة األداء، كشيوع 
: االستعماؿ كحسن القبوؿ، كىذه القواعد تتمثل يف

خٌفة اللفظ كقٌلة حركفو، فالعربية تستعمل من األلفاظ كٗتتار أيسرىا نطقان كأقٌلها حرفان، . أ
كقد ثبت ىذا باألدلٌة اإلحصائية، كما كيجد يف كالـ البالغيُت ما يدٌؿ على ذلك، فهذا ابن سناف 

أف تكوف الكلمة : "ا٠تفاجي يضع اعتداؿ الكلمة كقٌلة حركفها أحد شركط فصاحة اللفظ ا١تفرد، قاؿ
معتدلةن غَت كثَتة اٟتركؼ فإهٌنا مىت زادت على األمثلة ا١تعتادة ا١تعركفة قبحت كخرجت عن كجوو من 

. (1)"كجوه الفصاحة

 (2)حسن الٌتأليف كذلك يكوف باالنسجاـ بُت ٥تارج اٟتركؼ كصفاهتا، كدرء الٌتنافر. ب
. الذم ٬تعل الكلمة متناىيةن يف الثٌقل على اللساف كعسَتة النطق

                                                           
 .87: صـ، 1982بَتكت، لبناف،  ،1دار الكتب العلمية، طسر الفصاحة،  ابن سناف ا٠تفاجي، (1)
ربط بعض البالغيُت التنافر بقرب ا١تخارج، ألٌف أغلب الكالـ ا١تستعمل مرٌكبه من اٟتركؼ ا١تتباعدة، كجعل بعضهم اآلخر  (2)

كانتيًقد ىذاف الرأياف لوجود ألفاظ متقاربة . التنافر يف تباعد اٟتركؼ جدان أك لتقارُّا، لكوهنا يف ذلك كالطفرة أك ا١تشي يف القيد
ىذا ما جعل ابن األثَت يصرٌح بأٌف الٌضابطى يف تنافر . اٟتركؼ حسنة كلفظ الشجر كاٞتيش كالفم، كمتباعدة قبيحة مثل ملع

كاٟتٌق يف كوف التقارب موجبان للٌتنافر إ٪ٌتا . اٟتركؼ كحاصلىو ىو الذكؽي الصحيح سواء كاف من قرب ا١تخارج أك بعدىا أك غَت ذلك
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 شيوع األصوات الٌسهلة داخل نسج الكلمة، كذلك ألٌف األصوات اللغوية تتفاكت يف .ج
ا٠تٌفة كالثٌقل، فأحسن األلفاظ تأليفان أكثرىا استعماالن ١تا خٌف من األصوات، بل قد يكوف بعضها 

كسنحاكؿ فيما . شرطان يف عربية الكلمة كاشًتاطهم للحركؼ الذُّلق يف ما زاد على الثالثة من األصوؿ
. يلي أف نلقي الضوء على ىذه ا١تظاىر

لقد الحظ القدماء أٌف الكلمة العربية الفصيحة ا١تقبولة ىي اليت ٬ترم تأليف أصو٢تا الثالثة 
على شرط تباعد ا١تخارج كتناسقها، ليختلف اٞترس كيسهل األداء، كال تتسامح  (الفاء كالعُت كالالـ)

اللغة يف ىذا ا١تطلب إاٌل يف أضيق اٟتدكد يف حاالت الزيادة كاإللصاؽ ك٨تو٫تا، كىذه الشركط مرتبطة 
أشٌد االرتباط بدراسة ا١تستعمل كا١تهجور من مواٌد اللغة 

دَّد على أساسها مراتبي الفصاحة ، فإٌف ()كحركية االنتقاؿ بُت ىذه ا١تناطق الثالثة ىي اليت ٖتي
ٌف كتثقيل ْتسب االنتقاؿ من حرؼ إىل حرؼ ال يالئمو قربان أك بعدان  كقد كرد عن . (1)الكلمة ٗتًى

، إال أٌف ىذه الدراسة اليت بينيت على ا١تناطق (2)الٌسبكي ذكره لشركط حسن تأليف الكلمة الثالثية
                                                                                                                                                                                     

، كيشبو استواء تقارب اٟتركؼ كتباعدىا يف ٖتصيل الٌتنافر استواء ا١تثلُت اللذين ٫تا يف غاية الوفاؽ كالضٌدين  ىو الغلبة ال اللزـك
اللذين ٫تا يف غاية ا٠تالؼ فال ٬تتمع ا١تثالف لشٌدة تقارُّما كال الضٌداف لشٌدة تباعد٫تا، كحيث دار اٟتاؿ بُت اٟتركؼ ا١تتباعدة 

كا١تتقاربة فا١تتباعدة أخٌف كىي ا١تكونة ألغلب كالـ العرب، لذا جيعل التباعدي صفةن من صفات حسن اللفظ ا١تفرد كشرطان من 
: صت، .ط، د. دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، دشركح التلخيص،: ١تزيد من التفصيل ينظر. شركط فصاحتو

، ت عبد اٟتميد ىنداكم، ا١تكتبة العصرية، بَتكت، .  1/82.81.80 كسعد الدين التفتازاٍل، شرح تلخيص كتاب مفتاح العلـو
 .58: ، ص(سر الفصاحة)كابن سناف ا٠تفاجي، .  20: ـ، ص2003، 1ط

() كضع البالغيوف إضافة إىل شرط خلٌو اللفظ ا١تفرد من التنافر، كالتئاـ حركفو كانسجامها شركطان أخرل تتمثل يف خٌفة اللفظ 
كاعتدالو كشيوع استعمالو كخلٌوه من الغرابة كالتوٌعر، كموافقتو للقياس حيث تؤٌدل األلفاظ على مقاييس ٤تفوظة كمطٌردة ال ترىق 

، ص: ينظر. الذاكرة كابن سناف . 1/76: كشركح التلخيص، ص. 20: سعد الٌدين التفتازاٍل، شرح تلخيص كتاب مفتاح العلـو
 . كما بعدىا64: ، ص(سر الفصاحة)ا٠تفاجي 

ـ، 1998، 1، لبناف، ط(بَتكت)دار الكتب العلمية، ا١تزىر يف علـو اللغة كأنواعها،  اإلماـ جالؿ الدين السيوطي،:  ينظر(1)
 ـ،1979، (ط.د)، مصر، (القاىرة)، ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، اللغة العربية معناىا كمبناىاك ٘تاـ حساف، . 1/156: ص
 .267: ص

ط، .ضمن شركح التلخيص، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، دُّاء الدين الٌسبكي، عركس األفراح يف شرح تلخيص ا١تفتاح، ( 2)
 .157-1/156: السيوطي، ا١تزىر يف علـو اللغة كأنواعها، ص: كينظر. 1/95.94:ت، ص.د



 

30 
 

تكوف أقلَّ دٌقة كمشولية من الٌدراسة ا١تبنية _ اليت يشتمل كلٌّ منها على ٥تارج متعٌددة_الٌثالث الرٌئيسة 
على ٚتيع ا١تخارج، لذلك ارتأينا فيما يلي أف ٨تصر ٚتيع الٌتتابعات الٌصوتية ا١ترفوضة يف الكلمة 

كاخًتنا الٌتتابعات الٌصوتية ا١ترفوضة يف اٌَّرد من دراسة إحصائية لدكراف . العربية ٣تٌردىا كمزيدىا
كقد . ؛ ألهٌنا ٘تٌثل األصل ا١تعجمٌي الذم تتفرٌع عنو الٌصيغ االشتقاقية(1)اٟتركؼ يف جذكر العربية

 جذران لغويان ٘تٌثل ٤تتول ٜتسة من أٌمات ا١تعاجم العربية 11347اعتمدت يف ماٌدهتا اللغوية على 
ٚتهرة اللغة البن دريد، كهتذيب اللغة لألزىرم، كاكم البن سيدة، كلساف العرب البن منظور، : ىي

 :كأسفر ىذا اإلحصاء عن الثٌنائيات ا١ترفوضة يف اٞتدكؿ التايل. كالقاموس ايط للفَتكز آبادم

 (2)جدكؿ ما ال يقترف من الحركؼ في إحصاء الجذكر العربية للمعاجم الخمسة

ما ال يأتلف معو تتابعان الحرؼ 
ع ء ء 

ؼ ب  
ط ض ص ذ ظ ت 

ش ظ ض ص س ز ذ ث  
ظ ؽ غ ت ج  
خ ىػ غ ع ح  
ؾ ح ىػ غ ء خ  
ظ ض ط ت د  
د ظ ط ض ص ش س ز ث ت ذ  
ظ ر  

ذ ظ ض ص ش س ث ز 
ظ ض ص ش ز ث س  
ض ش  

ز ذ ظ ض ش س ث ص 
                                                            

٭تِت مَت علم،  ا١تعجم العريب دراسة إحصائية لدكراف اٟتركؼ يف اٞتذكر العربية، ٥تطوط رسالة ماجستَت، قسم اللغة : ينظر (1)
 .03: ـ،  ص1983العربية كآداُّا، جامعة دمشق، 

 .205: نفسو، ص (2)
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ؽ ش ث ت ظ ص س ذ ض 
ظ ض ص ذ ت ط  
ت ظ  

ط 

ث 

غ 

ج 

ؽ 

ح 

ؾ 

ض ص ش س ز ذ د خ 

 
 غخ ح ء ع  

 

 
 

ؾ ع خ ج ح ء غ 
ب ؼ  

ؾ ج ؽ 
ؽ ط ؾ  
ظ خ ح ؼ ب ـ  
ظ خ ح ق  
، (812)من ٚتلة األصوؿ ا١تمكنة ، (1) ثنائية متعٌذرة كمستثقلة114تالفت اٞتذكري العربيةي  

كقد مشلت ظاىرة . %85.97 كتبقى الكثرة الكاثرة اليت تأتلف حركفها بنسبة %14,03بنسبة 
، كبقي منها أربعة تأتلف مع غَتىا (28)عدـ االئتالؼ أربعة كعشرين حرفان من ٚتلة اٟتركؼ العربية

إضافة للرٌاء فهو ال يأتلف متقٌدمان مع الظاء فقط يف جذكر معدكدة، غَت أنٌو  (ك، م، ؿ، ف): ىي
، تشٌكل (2)األقول دكرانان من بقية اٟتركؼ، كاألكثر ائتالفان مع غَته إذ يأتلف مع ٙتانية عشر حرفان 

يف  (ر ب)، كجاء مقلوُّا %8مرٌة بنسبة تقرب من  (255)أقواىا دكرانان، إذ كردت  (ب ر)الثنائية 
كالذم يالحظ أهٌنا من حركؼ الٌذالقة اليت ٕتٌسد االقتصاد بارتفاع تواترىا ككثرة ائتالفها . ا١ترتبة الثانية

مع غَتىا يف الكلمة العربية 

كلزيادة التوضيح قد بسطنا اٞتدكؿ الٌسابق كبيٌػٌنا كلَّ حرؼ من اٟتركؼ، كما ال يقًتف معو يف 
:  اٞتذكر بالتقٌدـ أك التأٌخر أك ُّما معان، كتفصيل ذلك يف اٞتدكؿ التايل

                                                           
 .140_139:  نفسو، ص(1)
 .141:نفسو، ص:  ينظر(2)
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ما ال يلحقو من الحركؼ الحرؼ ما ال يسبقو من الحركؼ 
ء ع ء غ ع خ ء   

ؼ ب ـ ؼ 
ظ ذ ص ض ط ت ظ ط ض ذ د ج 
ذ ز س ص ض ظ ش ث ظ ض ص س ز ذ 

ت غ ؽ ظ ج ؽ غ ظ 
ع غ ق خ ح ق غ ع ظ خ 
خ ق غ ع ظ ح 

 
ؾ ح ق غ ء   

د ذ ظ 
 

ظ ض ط ت 
ت ث ز س ش ص ض ط ظ د ذ ظ ط ض ص ز ث ت 

ظ ر ______ 
ث س ش ص ض ظ ذ ز ظ ص س ذ ث 
ث ز ش ص ض ظ س ظ ض ص ز ث 
ض ش ظ ض ص ز ذ ث 
ث س ش ض ظ ذ ز ص  ظ ط ض ز ذ ث ت 

ؽ ش ث ت ظ ص س ذ  ض ت ث د ذ ز س ش ص ط    
ت ذ ص ض ظ ط ت د ذ ظ ؾ 

ط ض ص ز س ر ذ 

د ج ث ت 

ث ج ح خ د ذ ز س ش ص ظ 

ض ت ط ؽ ؾ غ 
ء ح غ خ ع غ ح ء 

غ ظ خ ح ج 

 

ء ح ج خ ع ؾ 
ب ؼ ـ ب 

ج ؾ ؽ ؾ ظ ض ج 
ط ؽ ؾ ؽ غ ظ خ 
ب ؼ ـ _____ 
ح خ ظ ق خ ح 

من اٞتدكؿ الٌسابق يتجٌلى لنا بناء اللغة العربية يف تشكيلها الٌصويت على االقتصاد اللغوم،  
فقد ٕتٌنبت ا١تخارج ا١تتساكية كا١تتجاكرة، كاألصوات ا١تستثقلة اليت يكٌلف نطقها جهدان مضنيان، كفيما 

: يلي بعض ىذه ا٠تصائص
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عدـ تتابع الثنائيات ذات ا١تخرج الواحد أك ا١تتقاربة، كتجاكر األصوات اٟتلقية فإهٌنا ٘تٌثل *
، (ء ع)، (ء ء)، (ع ء)، (غ ء): أقٌل اٟتركؼ تآلفان بال فصل، كمن الثٌنائيات ا١ترفوضة ٕتٌنبان للثقل

خ )، (غ خ)، (ح خ)، (خ ح)، (ح ع)، (ع ح)، (ح غ)، (غ ح)، (ح ق)، (ق ح)، (خ ء)
(.  ع خ)، (ع غ)، (غ ع)، (ق خ)، (خ ق)، (غ

 ثنائية مستعملة غَت أٌف ابن جٍت مل يذكر إال 16إٌف ىذه الثنائيات ا١تهجورة تقتضي كجود 
:  (1)منها ٜتس ثنائيات متجاكرة يف ثالثة مواضع. تسعان 

.  ٕتاكر ا٢تمزة مع ا٢تاء كاٟتاء كا٠تاء شرط تقٌدـ ا٢تمزة

.  ٕتاكر العُت مع ا٢تاء، شرط تقٌدـ العُت

. ٕتاكر ا٠تاء مع العُت، شرط تقٌدـ ا٠تاء

 .ا١تهىو، كالبحىح، كالبعىع كالرخىخ: (2)كأربع مكٌررة مٌثل ٢تا بػػػػ

 كمن األصوات اليت اشًتكت يف ا١تخرج أك تقاربت كمل تأتلف البٌتة أصوات أقصى اللساف
. (ظ، ث، ذ، ص، ز، س)، ككذا أصوات الٌصفَت كاألصوات األسنانية (3)(ؽ،ؾ)

يبدك ٦تٌا سبق أٌف اقًتاب ٥ترجي الثٌنائية مدعاة لزيادة الٌنفرة، كىو الٌسبب الرٌئيس يف انعداـ 
، فكٌلما تقارب ٥ترجا اٟترفُت كانا أثقل على اللساف منهما إذا (4)ائتالؼ جٌل الثنائيات أك قٌلتها

                                                           
كقد سكت ابن جٍت عن سبع ثنائيات أثبت اإلحصاء ائتالفها، رٌٔتا . 329_2/328: ، ص(سر الصناعة)ابن جٍت: ينظر (1)

 .لقٌلتها، أك شذكذىا
 .2/330: نفسو، ص: ينظر (2)
 (ج ؾ)، ك(ؾ ج)أضاؼ ٢تما ابن جٍت صوت اٞتيم فثالثتها ال تأتلف البٌتة عنده، غَت أٌف إحصاء اٞتذكر العربية أثبت كجود  (3)

 .205: ، ص(ا١تعجم العريب) ٭تِت مَت علم، ك. 2/330: ابن جٍت، سر صناعة اإلعراب، ص: ينظر
 .67: ، ص (ا١تعجم العريب)٭تِت مَت علم،  (4)
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كمن شأف العرب استعماؿ ما خٌف كٕتٌنب ما ثقل، كال يكادكف ٬تمعوف بُت حرفُت من ٥ترج . تباعدا
. (1)كاحد، أك ٥ترجُت متساكيُت، كإذا اجتمعا أدغموا أحد٫تا يف اآلخر

كمن خصائص العربية يف تشكيل أصواهتا أف جعلت األسهل منها كاألكثر امتزاجان بغَتىا * 
. أكثرى دكرانان، كقٌللت من ا١تستثقل لزيادة مؤنتو على اللساف كاعتياصو

كمن األصوات األكثر تنافران مع غَتىا يف التشكيل الصويت العريب صوت الظاء، فقد ريفض 
ط، ص، : مع عشرة أصوات مطلقان سواء بالتقٌدـ أك بالتأٌخر، كىي: استعمالو يف سبع كعشرين ثنائية
ظ ): كمع ستة أصوات متقٌدمة. (ر ظ)كمع صوت الرٌاء متأٌخرة . ض، ز، س، ذ، د، ج، ث، ت

 (.ظ غ)، (ظ ؾ)، (ظ ؽ)، (ظ ش)، (ظ خ)، (ح

إٌف كثرة الٌتنافر ىي ما جعلتو أقٌل استعماالن، فقد كرد يف ذيل قائمة شيوع األصوات العربية، 
كال شٌك يف أٌف ىذا عائده إىل . (2)إضافةن إىل ضعف دكرانو يف الٌثالثي كالرٌباعي كانعدامو يف ا٠تماسي

كليس يف شيء من : "كرٌٔتا كاف ىذا سبب اختصاص العربية بو، جاء يف كتاب العُت. كلفة الٌنطق بو
اعلم أٌف اٟتركؼ اليت استعملتها العرب يف : "، كقريب منو ما قالو ابن دريد(3)"األلسن ظاء غَت العربية

كالمها يف األٝتاء كاألفعاؿ كاٟتركات كاألصوات تسعة كعشركف حرفان، مرجعهٌن إىل ٙتانية كعشرين 

                                                           
، (التشفَت ككسر الشفرة) ٤تمد مرايايت، ٭تِت مَت علم، ٤تمد حساف الطياف، علم التعمية كاستخراج ا١تعٌمى عند العرب   (1)

 .2/115: مطبوعات ٣تمع اللغة العربية، دمشق سورية، ص
 .137: ، ص(ا١تعجم العريب)٭تِت مَت علم،  (2)
ت، .ط، د.د إبراىيم السامرائي، سلسلة ا١تعاجم كالفهارس، د- د مهدم ا١تخزكمي: ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم، العُت، ٖتقيق( 3)

 .1/59: ص
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ك٦تٌا : "كقاؿ ابن فارس. (1)"اٟتاء كالظاء: منها حرفاف ٥تتصٌّ ُّما العرب دكف ا٠تلق ك٫تا. حرفان 
 .(2)"اختٌصت بو العرب اٟتاء كالظاء

الضاد الذاؿ كالثاء كالٌصاد مثٌ : تشًتؾ معو يف كثرة الٌتنافر األصوات ا١تطبقة كأصوات الٌنفث
طرفو )كذلك للثٌقل الٌناتج عن اإلطباؽ كاالستطالة كالٌنفث؛ فتجعل اللساف يعمل من جهتُت . الطٌاء

كقد أثبت القدماء ثقل (. مادة الصوت)، أك منهما مع حافٌتو، كىدر كٌمية كبَتة من النػَّفىس(كأقصاه
:  قاؿ ابن اٞتزرم،(3)"أصعب اٟتركؼ تكٌلفان يف ا١تخرج، كأشٌدىا صعوبةن على الالفظ"الٌضاد، فهو 

كالٌضاد انفردت باالستطالة، كليس يف اٟتركؼ ما يعسر على اللساف مثلو، فإٌف ألسنة الٌناس فيو "
 .(4)..."٥تتلفة كقٌل من ٭تسنو

كذلك من األصوات اليت تكلٌػف جهاز النطق جهدان عضليان كبَتان صوت ا٢تمزة، ألنٌو بعيد 
ا١تخرج عسَت النطق؛ يتٌم با٨تباس ا٢تواء خلف األكتار الصوتية بقٌوة كحفز، كيساعد على ذلك مقاكمة 

اٟتجاب اٟتاجز كعضلي الصدر، كانغالؽ الوترين كمنعهما للنفػىس ا١تًتٌدد بينهما كبُت الٌصدر بعض 
الوقت، مثٌ انفراج ىذه األكتار فجأة ليندفع ا٢تواء بالٌصوت، كىذه عملية ٖتتاج إىل جهد عضلٌي كبَت 

                                                           
 4/ 1: ىػ، ص1344، 1ابن دريد، ٚتهرة اللغة، مطبعة ٣تلس دار ا١تعارؼ، حيدر آباد الدكن، ط( 1)

أٛتد حسن بسج، دار : ابن فارس، الصاحيب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كالمها، عٌلق عليو ككضع حواشيو( 2)
 .71:ـ، ص1997، 1الكتب العلمية، بَتكت لبناف، ط

، (عماف)د أٛتد حسن فرحات، دار عمار، : مكي بن أيب طالب القيسي، الرعاية لتجويد القراءة كٖتقيق لفظ التالكة، ٖتقيق(3)
 .185: صـ، 1996، 3األردف، ط

 .1/178: ـ،  ص2002، 1ابن اٞتزرم، النشر يف القراءات العشر، دار الصحابة للًتاث بطنطا، مصر، ط  (4)
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اعلم أٌف ا٢تمزة حرؼ شديد مستثقل ٮترج من : "، فقد قاؿ فيها ابن يعيش(1)بإٚتاع القدماء كادثُت
. (2)"أقصى اٟتلق، إذ كاف أدخل اٟتركؼ يف اٟتلق فاستثقل الٌنطق بو، إذ كاف إخراجو كالتهوٌع

كال شٌك أٌف ا٨تباس ا٢تواء عند ا١تزمار : "كأٌكد ذلك من ادثُت الدكتور إبراىيم أنيس يف قولو
ا٨تباسان تاٌمان مث انفراج ا١تزمار فجأة، عملية ٖتتاج إىل جهد عضلٌي قد يزيد على ما ٭تتاج إليو أمُّ 

، كما أٌكد اإلحصاء ضعف دكراهنا فيما زاد (3)"صوت آخر، ٦تٌا ٬تعلنا نعٌد ا٢تمزة أشٌق األصوات
. (4)على الثالثة

كصعوبة إنتاج ىذا الصوت أك ثقلو جعل العرب عمومان تغيػٌره كتتصٌرؼ فيو ما مل تتصٌرؼ يف 
إٌف ا٢تمزة على انفرادىا : "غَته من األصوات، كقد أكضح ىذا األمر مٌكي بن أيب طالب يف قولو

حرؼ بعيد ا١تخرج جلد صعب على الالفظ بو، ٓتالؼ سائر اٟتركؼ، مع ما فيها من اٞتهر كالقٌوة، 
: كلذلك استعملت العرب يف ا٢تمزة ا١تفردة ما مل تستعملو يف غَتىا من اٟتركؼ، فقد استعملوا فيها

الٌتحقيق، كالٌتخفيف كإلقاء حركتها على ما قبلها كإبدا٢تا بغَتىا من اٟتركؼ، كحذفها يف مواضعها، 
كيف ذلك يقوؿ . (5)..."كذلك كٌلو الستثقا٢تم ٢تا، كمل يستعملوا ذلك يف شيء من اٟتركؼ غَتىا

١تٌا كاف أثقل اٟتركؼ نطقان كأبعدىا ٥ترجان، تنوٌع العرب يف ٗتفيفو بأنواع التػٌخفيف، : "السيوطي أيضان 

                                                           
، 36اٞتزء -القاىرة- رمضاف عبد التواب، التطور اللغوم كقانوف الٌسهولة كالتيسَت، مقاؿ ٔتجلة ٣تمع اللغة العربية:  ينظر (1)

 .196: ص. ـ1975نوفمرب 
ابن يعيش، شرح ا١تفٌصل، ٖتقيق أٛتد السيد سٌيد أٛتد، راجعو إٝتاعيل عبد اٞتواد عبد الغٍت، ا١تكتبة التوفيقية، القاىرة،   (2)

 .9/107: صمصر، 
 .78: ـ، ص1999، 3، مصر، ط(القاىرة)األصوات اللغوية، مكتبة األ٧تلو ا١تصرية،   إبراىيم أنيس، (3)
 .79: ، ص(ا١تعجم العريب)٭تِت مَت علم،  :  ينظر(4)
د ٤تي الدين رمضاف، مطبوعات : الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها، ٖتقيق مكي بن أيب طالب القيسي، (5)

. 1/72: ـ، ص1974ط، .٣تمع اللغة العربية، دمشق سوريا، د
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النقل كاإلبداؿ، : ، مث ذكر أربع طرؽ لتخفيفها كىي(1)"ككانت قريش كأىل اٟتجاز أكثرىم لو ٗتفيفان 
. (2)كالتسهيل، كاإلسقاط

كمن ا٠تصائص أيضان قٌلة استعماؿ األصوات ا١تصمتة يف األبنية العربية، كعدـ انفرادىا فيما 
طاؿ منها؛ ألهٌنا تٌتصف بالثٌقل كالٌصعوبة يف النطق، كتكٌلف جهاز النطق جهدان مضنيان، كما يقٌل 

 يف أبنية (3)شيوعها يف االستعماؿ مقارنةن مع ا١تذلقة، اليت أثبتت الدراسات اإلحصائية كثرة استعما٢تا
أخٌف اٟتركؼ يف ا١تنطق، كأكثرىا يف "الكالـ ٠تفػٌتها كسهولتها يف النطق، كقد كرد عن ا٠تليل أهٌنا 

، (4)"كال ٭تسن بناء الرٌباعي ا١تنبسط كا٠تماسي الٌتاـ إال ٔتخالطة بعضها. الكالـ، كأحسنها يف البناء
كعن األخفش أهٌنا ٝتٌيت . (5)كجعلها معياران ١تعرفة األصيل من الدخيل كادث يف كالـ العرب

ألٌف عملها يف طرؼ اللساف كطرؼ كٌل شيء ذلقو، كىي أخٌف اٟتركؼ كأحسنها امتزاجان "با١تذلقة؛ 
بغَتىا، كٝتٌيت األيخىر مصمتة؛ ألهٌنا أصمتت أف ٗتتٌص بالبناء إذا كثرت حركفو العتياصها على 

كيف ىذه اٟتركؼ الستة : "كمل ٮترج ابن جٍت عن ىذا ا١تعٌت ألصوات الذالقة حيث قاؿ.  (6)"اللساف
سرٌّ طريف يينتفع بو يف اللغة، كذلك أٌنك مىت رأيت اٝتان رباعيان أك ٜتاسيان غَت ذم زكائد، فال بٌد فيو 

فمىت كجدت كلمة رباعية أك ٜتاسية ... من حرؼ من ىذه الستػٌة أك حرفُت، كرٔتا كاف فيو ثالثة
. (7).."معرٌاة من بعض ىذه األحرؼ الستػٌة، فاقض بأنٌو دخيل يف كالـ العرب كليس منو

                                                           
ـ، 2004فواز أٛتد زمريل، دار الكتاب العريب، بَتكت لبناف، : جالؿ الدين السيوطي، اإلتقاف يف علـو القرآف، ٖتقيق كتعليق(1)

. 246: ص
. 630-629-2/628: نفسو، ص: ينظر (2)
، 1، لبناف، ط(بَتكت )٤تمد ٭تِت سامل اٞتبورم، مفهـو القوة كالضعف يف أصوات العربية، دار الكتب العلمية، : ينظر (3)

. 146: ، ص(ا١تعجم العريب)ك ٭تِت مَت علم. 83: ـ، ص2006
٤تمد علي النجار، الدار ا١تصرية : عبد الٌسالـ ىاركف، مراجعة:  أبو منصور ٤تمد بن أٛتد األزىرم، هتذيب اللغة، ٖتقيق (4)

 . 1/50: ـ، ص1964للتأليف كالًتٚتة، مطابع سجل العرب، القاىرة مصر، 
. ، 52-1/51: ا٠تليل، العُت، ص: ينظر (5)
 .1/8: ، ص(اٞتمهرة )ابن دريد، ( 6)
 .71-70: ، ص(سر الصناعة)ابن جٍت   (7)
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يٌتضح ٦تٌا سبق أٌف أسهل كالـ العرب كأكثر ما تستعملو من األصوات ما كاف بطرؼ اللساف 
: (2)، كىذا الًٌتتيب الٌتنازيل لتواتر األصوات يف جذكر العربية دليله على ذلك(1)أك الشفتُت

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

ىذا الًٌتتيب الٌتنازيل يبٌُت النزعة االقتصادية لٌلغة العربية يف قياـ أبنيتها على األصوات الٌسهلة 
، كمل تتخٌلف عنها سول الفاء اليت تقٌدمت عليها (ر، ؿ، ف، ب، ـ)كا٠تفيفة، فأقول اٟتركؼ دكرانان 

.  اليت يعلو تواترىا يف غَت الثالثي(3)(ع، ؽ، د، س)أحرؼ الٌطالقة كالٌنصاعة 

 :التشكيل الصوتٌي لألبنية المزيدة. 2
العربية يف أصو٢تا باالشتقاؽ كاإللصاؽ لتوليد ألفاظ جديدة تتمٌيز بالٌرشاقة تتصٌرؼ 

كاالنسجاـ، كذلك بصٌبها يف قوالب موسيقية معتدلة، كتزكيدىا بأسهل األصوات كأخٌفها، كىي اليت 
فأخٌف اٟتركؼ عندىم كأقٌلها كلفة عليهم اٟتركؼ اليت زادكىا على أصوؿ : "ابن جٍت يف قولوذكرىا 

األلف، كالياء، كالواك، كا٢تمزة، كا١تيم، : كالمهم، كتلك اٟتركؼ العشرة ا١تسٌماة حركؼ الزيادة، كىي
كقد أضاؼ ٢تا . (4)"اليـو تنساه: كالنوف، كالتاء، كا٢تاء، كالسُت، كالالـ، ك٬تمعها يف اللفظ قولك

؛ (ٔتجٌرده كمزيده كسوابقو كلواحقو) الكاؼ كالباء كالفاء حىت تستوعب الكالـ ا١تستعمل(5)بعضهم
ألٌف حركؼ الزٌيادة كحدىا ال تفي بكٌل ما يزاد على اٞتذر من حركؼ، بل ال بٌد من زيادة ىذه 

                                                           
 .2/117: ، ص(علم التعمية)٤تمد مرايايت،  ٭تِت مَت علم، ٤تمد حساف الطياف، (1)
 .146: ، ص(ا١تعجم العريب)٭تِت مَت علم،  : ينظر (2)
 .50: نفسو، ص (3)
 .2/327: ، ص(سر الصناعة) ابن جٍت، (4)
. 2/154: ، ص(علم التعمية)٤تمد مرايايت،  ٭تِت مَت علم، ٤تمد حساف الطياف، :  ينظر(5)
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، كالباء للعٌلة أك (كجهها كالقمر): فالكاؼ للتشبيو ٨تو. األحرؼ الٌثالثة ليكتمل ُّا تصريف الكلمة
نًبوً ﴿ : السببية ٨تو . قاـ زيد فعمرك: ، كالفاء للٌنسق أم العطف ٨تو(1)﴾فىكياٌلن أىخىٍذنىا ًبذى

ىذه األصوات تضفي على الكالـ التئامان كانسجامان كتقضي على بعض الٌتتابعات ا١تستثقلة أك 
ا١تتعٌذرة يف أبنية العربية، كالستجالء ىذه ا١تظاىر نتتٌبع الثٌنائيات ا١تمتنعة يف الكالـ العريب 

 الذين استطاعوا (2)، كاليت كاف الفضل يف استخراجها كإيراد قواعد اقًتاهنا لعلماء التعمية(الٌنصوص)
، فقد أٌدل اشتغا٢تم بتعمية (3)تتٌبع مواطن االئتالؼ كالٌتنافر ا٠تاٌصة باٟتركؼ، كمعرفة دكراهنا كمراتبها

الٌنصوص كاستخراج معٌماىا إىل عنايتهم باللغة كعلومها عنايةن بالغةن فاقوا ُّا من سبقهم، كتوٌصلوا إىل 
الكثَت من الٌنتائج العلمية ا٢تاٌمة اليت يتعٌلق بعضيها بالٌدراسة الٌصوتية كمخارج األصوات كصفاهتا، 

 . (4)كالٌدراسة الكٌمية كاإلحصائية عليها الستخراج قواعد تواترىا كتنافرىا ك٘تازجها
اعتمد علماء التعمية يف دراستهم القًتاف األصوات اللغوية كامتناعو يف العربية على اإلحصاء 

: (5)الستقراء الٌظواىر الٌصوتية ككضع القوانُت ٢تا، فوجدكا أٌف األصوات العربية منقسمة على قسمُت

 كىي اليت ٘تتاز بالٌسهولة كالييسر كتأتلف مع كٌل األصوات األخرل :األصوات المتغٌيرة. أ
، ك٣تموعها اثنا (1)، كيعرض ٢تا أف تكوف تارة أصلية كتارة زكائد(6)بالٌتقدَل كالٌتأخَت معان أك بأحد٫تا

.  ، مع الكاؼ كالباء كالفاء(سألتمونيها)عشر حرفان، حركؼ الزٌيادة 

                                                           
 . من العنكبوت40اآلية  (1)
التعمية لغةن ىي ا٠تفاء كااللتباس، كىي يف االصطالح ٖتويل نص كاضح إىل آخر غَت مفهـو باستعماؿ طريقة ٤تٌددة يستطيع  (2)

٤تمد مرايايت،  : ينظر. كاستخراج ا١تعٌمى يكوف عكس ذلك، ٭تٌوؿ فيو النٌص ا١تعٌمى إىل نص كاضح. من يعرفها أف يفهم النص
 .1/09: ، ص(علم التعمية)٭تِت مَت علم، ٤تمد حساف الطياف، 

 .15. 1/14: ، ص(علم التعمية)٤تمد مرايايت،  ٭تِت مَت علم، ٤تمد حساف الطياف، (3)
رسالة يف استخراج ا١تعٌمى ليعقوب بن إسحاؽ :  ىناؾ مؤلفات كثَتة يف ىذا الفن تزخر ُّذه النتائج العلمية ا٢تاٌمة، منها(4)

الكندم، كا١تؤىٌلف للملك األشرؼ لعلي بن عدالف، كمفتاح الكنوز يف إيضاح ا١ترموز لعلي بن الدريهم، كمقاصد الفصوؿ ا١تًتٚتة 
 .(علم التعمية) ٤تمد مرايايت،  ٭تِت مَت علم، ٤تمد حساف الطياف، :ينظر. عن حٌل الًتٚتة البن دنينَت

 .1/238: ، ص(علم التعمية)رسالة الكندم، ٤تمد مرايايت،  ٭تِت مَت علم، ٤تمد حساف الطياف، : ينظر (5)
 . ث، ذ، ص، ض، ظ، ز  بتقدَل كال تأخَت:  يستثٌت منها الٌسُت فإهٌنا ال تقارف(6)
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 كىي اليت يعرض ٢تا أاٌل يقارف بعضيها بعضان بالٌتقدَل كالٌتأخَت، أك :األصوات األصلية. ب
كىي سٌتة عشر صوتان لغويان موٌضحة يف . كال تتغٌَت البٌتة فتكوف زكائد بوجو من الوجوه. بأحد٫تا فقط
: (2)اٞتدكؿ اآليت

ث ج ح خ د ذ ر ز ش ص ض ط ظ ع غ ؽ اٟتركؼ األصلٌية 

ء ب ت س ؼ ؾ ؿ ـ ف ق ك م اٟتركؼ ا١تتغٌَتة 

٪توذجان ١تا ال يأتلف من الثٌنائيات يف الٌتشكيل  (ق627ت)كقد اخًتنا دراسة ابن دنينَت
الٌصويت؛ ألهٌنا متأٌخرة كشاملة ١تا قبلها من حاالت الٌتنافر ا١تطلق أك ا١تشركط بالتقٌدـ، أك التأٌخر، كىي 

:    على النحو التايل

 (3)(أم الٌنصوص)ما ال يأتلف من الحركؼ في الكالـ

ما ال يلحقو اٟترؼ ما ال يسبقو 

ذ ز س ص ض ظ ش ث ذ ز س ص ض ظ 

ط ظ غ ؽ ج ط ظ غ ؽ 

خ ع غ ح  (4 )(ق)ظ خ ع غ 

                                                                                                                                                                                     
 الزكائد ىي ما ٟتق االسم بتصريفو يف األزماف، أك األعداد، أك التذكَت، أك التأنيث، أك اإلضافة، أك التشبيو، أك العٌلة، أك (1)

 .  الٌنسق، أك ما كاف ٨تو ذلك
 .1/240:  ص،(علم التعمية) ٤تمد مرايايت،  ٭تِت مَت علم، ٤تمد حساف الطياف، :ينظر (2)
 .2/149: نفسو، ص (3)
كال الكندم قبلو، كىي ال تأتلف يف اٞتذكر مطلقان بسبب الثقل الشديد، كمل يوقف  (ىػ ح) مل يذكر ابن دنينَت ىذه الثنائية (4)

، (علم التعمية)٤تمد مرايايت،  ٭تِت مَت علم، ٤تمد حساف الطياف، : ينظر. على إمكانية القًتاف ىذه الثنائية يف الكلمات ا١تزيدة
 .2/145: ص
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ح غ خ ظ ح غ 

ظ ز ص ض د ظ 

ث ز س ص ض ط ظ ش غ ذ ث ز س ص ض ط ظ 

ث د س ص ظ ش ض ز د ث ذ س ص ظ ط 

ث ذ ز ص ض ظ ش س ث ذ ز ص ض ظ 

ض ش ث ز س ص ظ ذ ض 

ث ذ ز س ص ض ط ظ ج ش ص ث ذ ز س ص ض ط ظ د 

ث ذ س ش ص ض ط ظ ؽ ض د ز ث ذ س ش ص ض ط ظ 

ظ ذ ز ص ض ط  (1)(د)ض ص ذ ظ 

غ ث ج ح د ذ ز س ص ض ط ش ؽ خ ظ ث ج د ذ ز س ص ض ط 

ج ح خ ع غ  (2 )(ظ)ع ؽ ذ خ ح ج 

يٌتضح من ىذا اٞتدكؿ خصائص التشكيل الصويت للحركؼ الٌزكائد اليت تلحق ما يشتٌق من 
األبنية اٌَّردة، كذلك الشتماؿ اٌَّرد على حاالت من الٌتنافر كعدـ االئتالؼ مل يشتمل عليها ا١تزيد، 

                                                           
ثنائية مل يذكرىا ابن دنينَت، بيد أٌف كثَتان من ا١تتقٌدمُت نٌص على عدـ ائتالفها كابن السرٌاج كابن جٍت كابن الدريهم، كقد  (دط) (1)

كيًجد يف الٌدراسة اإلحصائية لدكراف اٟتركؼ يف جذكر العربية جذراف تقٌدمت فيهما الداؿ على الطاء، على أٌف يف كٌل منهما 
: ، ص(علم التعمية)٤تمد مرايايت،  ٭تِت مَت علم، ٤تمد حساف الطياف، : ينظر. (أدط)، ك(دطر): تضعيفان من العلماء، ك٫تا

2/152 .153. 
على الكندم، كحٌقها أف تزاد، إذ أثبتت الٌدراسات اإلحصائية عدـ ائتالفها، فلم تسجل إال  (ظ غ)زاد ابن دنينَت الثنائية  (2)

٭تِت مَت علم، : ينظر. ،  كقد أ٫تلو أئمة اللغة ا١تتقٌدموف، كما أٌف الظاء فيو لغة، األصل فيها ا١تغطعطة(غظعظ)جذران كاحدان ىو 
 .    2/152: ، ص(علم التعمية)ك ٤تمد مرايايت،  ٭تِت مَت علم، ٤تمد حساف الطياف، . 179: ، ص(ا١تعجم العريب )
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كىو أمره طبيعيٌّ ألٌف األبنية تٌتسع رقعة الٌتنافر فيها كٌلما ضاؽ تصريفها كٕتٌردت من الٌزكائد حىٌت تبلغ 
كالعكس صحيح؛ إذ تتناقص حركؼ الٌتنافر كٌلما اٌتسع تصريفي الكلمة "أقصاىا يف اٞتذكر، 

كاكتنفتها الٌسوابق كاللواحق حىٌت تبلغ أضيق ٣تاؿو ٢تا يف الكالـ ا١تستعمل ا١تشتًمل على كٌل أحواؿ 
الكلمة ٣تٌردة كمزيدة كمسبوقة بسوابقها كمٌتصلة بلواحقها كتكاد حركؼ الٌتنافر عند ذلك تنحصر 

. (1)...."فيما يستحيل ائتالفيو ١تانعو صويتٍّل كثقلو فيزيائيٍّل كاٟتاء كا٠تاء كالظاء كالصاد

ك٦تٌا يستدٌؿ بو على ذلك كجودي ٜتس عشرة ثنائية عدٯتة االئتالؼ يف اٌَّرد دكف ا١تستعمل، 
: كىي ٦تثٌلة يف اٞتدكؿ اآليت

د ت خ ء ت ظ ب ؼ ء ء 

خ ؾ غ ؾ ع ء ظ ت ذ ت 

ق ح ؾ ؽ ؾ ط ؽ ؾ ؼ ب 

كما ييستدٌؿ على ٗتٌفف األبنية ا١تزيدة ُّذا الًٌتتيب الٌتنازيل لتواتر األصوات يف الكالـ العريٌب 
 :(2)الذم ييظهر شيوع ما يسٌمى باألصوات ا١تتغٌَتة ١تا ٘تتاز بو من سهولة كيسر

ذ، ص، ش، ض، / ر، ع، ؼ، ت، ب، ؾ، د، س، ؽ، ح، ج/ ا، ؿ، ـ، ق، ك، م، ف
. (3)خ، ث، ز، ط، غ، ظ

                                                           
. 2/153:، ص(علم التعمية)٤تمد مرايايت،  ٭تِت مَت علم، ٤تمد حساف الطياف، (1)
 .1/147: نفسو، ص: ينظر (2)
ا١تؤٌلف للملك األشرؼ بناءن على تواترىا كثرةن كقٌلةن، كجعلها ثالثة : اٟتركؼ يف رسالتو (ق666ت) رٌتب ابن عدالف النحوم (3)

:  أقساـ على النحو اآليت

: ٚتعت أيضان يف قو٢تم.  ر ع ؼ ت ب ؾ د س ؽ ح ج:المتوٌسطة. ا١تهوين: كقد ٚتعت يف قو٢تم. ا ؿ ـ ق ك م ف: الكثيرة
الًتتيب فيو من ) ٚتعت يف أكائل حركؼ كلمات بيت من الشعر.  ذ ص ش ض خ ث ز ط غ ظ:القليلة. رعفت بكدس قحج
: (هناية البيت إىل أكلو
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كنالحظ أٌف الكالـ العريب ا١تستعمل تزيد حاجتو لألصوات الٌسهلة إضافة ألصوات الٌذالقة 
إىل رتبة األصوات  (ا، ؿ، ـ، ق، ك، م، ف)فيتغٌَت تواترىا عٌما كانت عليو يف األبنية اٌَّردة، فتتقٌدـ 

كثَتة االستعماؿ، كتتأٌخر الرٌاء إىل الرٌتبة الٌسابعة مع األصوات متوسطة االستعماؿ بعدما كانت 
. األكىل يف األبنية اٌَّردة، كتبقى األصوات ا١تستثقلة قليلة االستعماؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 ظلمه غزا طاب زكران ثاكيان    خوؼى ضىٌت شٍبت صبًّا ذاكيا
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ة سابعالمحاضرة اؿ

النظاـ المقطعٌي في اللغة العربية 
 أصغر كٌم نطقٌي ٯتكن للمتكٌلم التوٌقف عليو، كىو أساس (syllabe)ٯتثل ا١تقطع اللغوم 

، كقد ماؿ بعض اللغوٌيُت إىل (1)صويٌت مرٌكب تشًتؾ فيو ٚتيع اللغات كٯتكن ٖتليلها على أساسو
كللمقطع . (2)تقسيم األصوات اللغوية كفقو، بسبب االعًتاضات ا١تطركحة على الٌتقسيمات األخرل

تعريفات كثَتة منها أنٌو نسق من األصوات اللغوية لو حٌد أعلى ٯتٌثل قٌمة إٝتاع طبيعية تقع بُت حٌدين 
كمنها أنو تعبَت عن نسق منٌظم . كمنها أنٌو قٌمة إٝتاع غالبان ما تكوف صوت عٌلة. أدنيُت من اإلٝتاع

، أك كحدات تركيبية، أك أشكاؿ )3(من اٞتزيئات التحليلية، أك خفقات صدرية يف أثناء الكالـ
إيقاع صويٌت، ٯتٌثل ٣تموع العناصر اليت تنتج من خفقة صدرية لغوية، "كمنها أنٌو . (4)ككميات معينة

من ضغطة للحجاب اٟتاجز على الرٌئتُت للٌتصويت، يكوف عنها جهده عضلٌي يتصاعد إىل : أم
عى "فمثال كلمة . (5)"القٌمة، مث يهبط حىٌت ينعدـ ا١ترٌكبة من ثالثة أحرؼ ٯتكن نطقها على ثالث " ٝتًى

كحدات صوتية ٯتكن الوقوؼ على كٌل كاحدة منها كقوفان بٌينا، فالسُت ا١تفتوحة كحدة، كا١تيم ا١تكسورة 
. كحدة أخرل، كالعُت ا١تفتوحة كحدة ثالثة

كا١تقطع يتكٌوف من قٌمة كقاعدة، فالقٌمة تكوف من األصوات اليت ٢تا قٌوة إٝتاع عالية كىي 
الٌصوائت بوجو عاـ، إال أٌف بعض اللغات قد ٕتعل القٌمة من الٌصوامت اليت تقًتب من الٌصوائت يف 

.  قٌوة اإلٝتاع، كىذه الٌصوامت ىي الرٌاء كا١تيم كالالـ كالٌنوف

                                                           
 .7: نظرية العركض كموسيقى الشعر يف الفكر الفلسفي النقدم عند العرب قدٯتا كحديثا، ص: ينظر(1)
. 138: كدراسة الصوت اللغوم، ص.  45: يف األصوات اللغوية دراسة يف أصوات ا١تٌد العربية، ص: ينظر(2)

(3)André Martinet, éléments de linguistique générale, p: 59 
 .170: مناىج البحث يف اللغة، ص:  ينظر(4)
 . 54:  االقتصاد اللغوم يف صياغة ا١تفرد، ص(5)
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أٌما القاعدة فتكوف من األصوات اليت ٢تا قٌوة إٝتاع كاطئة كىي من الٌصوامت عادة، كلكن 
كمصطلحا القٌمة كالقاعدة كضعا من خالؿ تسجيل الكالـ على لوح .(1)تدخل معها أشباه الٌصوائت

حٌساس، فتشٌكلت الٌذبذبات الٌصوتية على ىيئة خٌط متمٌوج فيو ارتفاعات كا٩تفاضات، حيث 
ٖتتٌل القمم  (الٌصوائت)ٝتٌيت االرتفاعات بالقمم كاال٩تفاضات بالقواعد كلقد لوحظ أٌف أصوات ا١تٌد 

. (2)دائمان لكوهنا ٘تلك قٌوة إٝتاع عالية، يف حُت ٖتتٌل الٌصوامت القواعد

إٌف عٌلة كجود ا١تقطع ىو عدـ قدرة جهاز الٌنطق اإلنساٍل األداء مستمران، لذا فا١تقطع ىو 
أصغر كحدة نطقٌية يستطيع جهاز الٌنطق تأديتها بُت إغالقُت، كقد يكوف اإلغالؽ كامالن أك 

. (4)ك٨تصل يف كٌل مقطع على صائت مكتنف بصامت أك أكثر.(3)جزئيان 

كالواقع أٌف الباحث يف ما تناكلو تراثنا النقدم كالفلسفي من ظواىر لغوية كصوتية كعركضية 
. أك صر٭تا كاضح الداللة. ليجده قد تعٌرض إىل ا١تقطع كمفهومو تعٌرضا ضمنيا يستشٌف من ثنايا ا٠ترب

: فمن الدالالت الضمنية الركاية اليت أكردىا األخفش عن كيفية ٖتصيل ا٠تليل علم العركض بقولو
: أبصرت بشيخ على باب يعٌلم غالمان كىو يقوؿ لو قل"

نعم الػػػػػ نعم ال ال ػػػػػ نعم ال ػػػػ نعم نعم      نعم الػػػػػ نعم ال ال ػػػػػ نعم ال ػػػػ نعم ال ال 

أيٌها الشيخ ما الذم تقولو ٢تذا الصيب؟ فذكر أٌف ىذا العلم شيء : فسٌلمت عليو كقلت لو
فحججت مث رجعت إىل ا١تدينة ...يتوارثو ىؤالء الصبية عن سلفهم، كىو علم عندىم يسمى التنعيم

ففي ىذا النص داللة ضمنية على أف العرب كانوا يقطٌعوف كالمهم على أسس . (5)"فأحكمتها
                                                           

 .46: يف األصوات اللغوية دراسة يف أصوات ا١تد العربية، ص:  ينظر(1)
 .132: األصوات اللغوية، ص: ينظر(2)
ـ، 1997، 3ا١تدخل إىل علم اللغة كمناىج البحث اللغوم، د رمضاف عبد التواب، مكتبة ا٠تا٧تي بالقاىرة، مصر، ط:  ينظر(3)

 .101:ص
 .47: يف األصوات اللغوية دراسة يف أصوات ا١تد العربية، ص:  ينظر(4)
د، ط، . عزة حسن، مطبوعات مديرية إحياء الًتاث القدَل، دمشق، د، ت:  كتاب القوايف، األخفش سعيد بن مسعدة، ٖتقيق(5)

 .7.8: ص



 

46 
 

إٌف العرب تعٌلم : "كذكر الباقالٍل عن أيب العباس ثعلب قولو. مقطعية بسيطة كمركبة لتسهيل التلقُت
قفا نبك من : أكالدىا قوؿ الشعر بوضع غَت معقوؿ يوضع على بعض أكزاف الشعر كأنو على كزف

.   (1)"كيسٌموف ذلك ا١تتَت كاشتقاقو من ا١تًت كىو اٞتذب أك القطع. ذكرل حبيب كمنزؿ

إذ عرٌفو . كيف تراثنا الفلسفي ٧تد الفارايب قد تعٌرض لذكر ا١تقطع صراحة فحٌدده مفهوما كنوعا
كٌل حرؼ غَت : ، كحٌدد نوعو بقولو(2)"ا١تقطع ٣تموع حرؼ مصوت كحرؼ غَت مصوت: بقولو

مصوت أتبع ٔتصوت قصَت قرف بو فإنٌو يسٌمى ا١تقطع القصَت، ككٌل حرؼ غَت مصوت قرف بو 
كيشٌكل النظاـ ا١تقطعي عنده األساس الذم عليو يقـو . (3)"مصوت طويل فإنٌا نسٌميو ا١تقطع الطويل

سبب )كقد أشار أيضان إشارة ضمنية إىل نوع آخر من ا١تقاطع مٌثل لو ٔتقطع طويل . بناء الكلمة
متبوع ْترؼ ساكن كأطلق عليو تسمية الوتد ا١تفرد، كىو يقابل يف التقسيم ا١تقطعي اٟتديث  (خفيف

. ا١تقطع الطويل

إٌف النظاـ ا١تقطعي الذم استقٌر يف الدرس اللغوم اٟتديث كاعتمده كثَت من الباحثُت 
سنذكرىا يف ما يلي كنبٌُت خصائصها كسلوكها يف . ا١تعاصرين يشتمل على ٜتسة أنواع من ا١تقاطع

إىل الٌصامت،  (ص)اللغة العربية، كلتسمية مكٌونات ا١تقطع ٕتب اإلشارة إىل رموزىا، حيث رمزنا بػػ 
الطويل، كإذا انتهى ا١تقطع  (ا١تصٌوت)إىل الٌصائت  (ـ ـ)القصَت، كبػ  (ا١تصٌوت)إىل الٌصائت  (ـ)كبػ

كباعتماد ىذه العناصر نعٌُت أنواع ا١تقاطع . بصامت فهو مغلق، أٌما إذا انتهى بصائت فهو مفتوح
: (4)فيما يلي

                                                           
 .52: ـ، ص2001 إعجاز القرآف، أبو بكر ٤تمد بن الطيب الباقالٍل، تعليق صالح بن ٤تمد، دار الكتب العلمية، بَتكت، (1)
٤تمود أٛتد اٟتفٍت، دار الكتاب : غطاس عبد ا١تلك خشبة، مراجعة كتصدير: كتاب ا١توسيقى الكبَت، أبو نصر الفارايب، ٖتقيق(2)

 .1075: العريب للطباعة كالنشر، القاىرة، ص
 .1075: نفسو، ص(3)
ـ، 2005، مام 01: الدراسات ا١تقطعية يف الًتاث، د ا١تهدم بوركبة، مقاؿ ٔتجلة اَّمع اٞتزائرم للغة العربية، اٞتزائر، العدد(4)

 . 237: ص
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: ٨تو (ص ـ) كيتشٌكل نسقو من صامت كصائت قصَت، كرمزه:المقطع القصير المفتوح/ أ
، ًب، تي  . كيعٌد ىذا النوع من ا١تقاطع األكثر شيوعا يف اللغة العربية. ؼى

 (ص ـ ـ) كىو ما تواىل فيو صامت كصائت طويل، كرمزه :المقطع المتوٌسط المفتوح/ ب
. ما ، يف ، ذك: ٨تو

 (1) كىو ما تتابع فيو صامتاف يتوسطهما صائت قصَت، كرمزه :المقطع المتوٌسط المغلق/ ج
. لىػػىٍن، ًمٍن، قيػلٍ : ٨تو (ص ـ ص)

ص ـ ـ ) كيتشٌكل من صامت فصائت طويل فصامت، كرمزه :المقطع الطويل المغلق/ د
. باٍب، عيٍد، حوتٍ : ٨تو (ص

 كيتكٌوف من صوت صامت كصائت قصَت يعقبو :المقطع الٌطويل مضاعف اإلغالؽ/ ىػ
.  عىبػٍٍد، ًٛتٍػٍل، ثػيكػٍلٍ : ٨تو (ص ـ ص ص)صوتاف صامتاف، كرمزه 

، كيتأٌلف من صامت (2)المقطع المديدكقد زاد بعض الباحثُت مقطعا سادسان أطلق عليو 
.  شاٌؽ، ضاٌر، حادٌ : ٨تو (ص ـ ـ ص ص )كصائت طويل يتبعو صامتاف، كرمزه 

إٌف الٌشائع الكثَت االستعماؿ من ىذه ا١تقاطع مفردان أك مركبان ىو الثالثة األكىل، اليت ٘تتاز بأهٌنا 
أخٌف ا١تقاطع جهدان، لسالسة الٌتصويت فيها، يف حُت يقٌل ترٌدد الٌشكل الرٌابع يف حشو الكلمة إذ 
لو شركط قاسية، فال ييقبل إال يف الوقف، أك عندما يكوف حٌده الثػٌاٍل مكٌرران يف ا١تقطع الذم يليو، 

الٌضالػُت، كدابٌة، كاٟتاٌقة، كمع أنػٌو جائز يف ظٌل ىذين الٌشرطُت إالٌ أنػٌو مقطع مكركه : كذلك كقولك

                                                           
 .55: ، كاالقتصاد اللغوم يف صياغة ا١تفرد، ص (ا١تقاؿ)الدراسات ا١تقطعية يف الًتاث:  ينظر(1)
 .55: االقتصاد اللغوم يف صياغة ا١تفرد، ص : ينظر(2)
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، كإف استعملو على (2) كال يوجد إاٌل يف النػٌثر؛ ألٌف الٌشعر يكتفي با١تقاطع الثػالثة األكىل،(1)يف العربية
.  (3)قٌلة جعلو ٮتتٌص يف البٌت اإليقاعية الشعرية بنهايات األبيات

ص ـ )كيسعى للٌتخلٌػص منو إٌما بتقصَت صائتو الطػٌويل ليتحٌوؿ إىل مقطع من النػٌوع الثػٌالث 
، يف اٛتاٌر، كقد : ، أك بتقسيم نواتو إىل صائتُت قصَتين كإقحاـ ا٢تمزة  بينهما كما يف قو٢تم(ص اٛتأرَّ

.  (4)ابذعٌر، كارمعٌل، كاد٢تٌم، كاكفهرٌ : تتحٌوؿ ا٢تمزة للعُت أك ا٢تاء، يف مثل

أٌما ا١تقطع ا٠تامس فال ٭تصل إال يف أكاخر الكلمات كحُت الوقف، كينشطر يف الوصل إىل 
كىو نادر الوقوع يف الشعر كال يوجد إال يف حاالت ٥تصوصة يغلب عليها إظهار السمة . مقطعُت

. (5)الصوتية لإليقاع كاإلنشاد

أٌما ا١تقطع الٌسادس فال يتحٌقق إاٌل يف أكاخر عدد ٤تدكد الكلمات كحُت الوقف، كيصَت يف 
. كىذا ٮتٌفف اٞتهود ا١تبذكلة يف أداء الكالـ. الوصل مقطعُت

ك٦تا يتميز بو الٌنسيج ا١تقطعٌي العريب أيضا، افتقاد مقاطع لغوية كثَتة تقتضي جهدان صوتيان 
ص ص )، أك (ص ص ـ)، أك (ـ ص ص)، أك (ـ ـ): كمن ذلك ا١تقاطع ا١تكونة من. لتحقيق األداء

، كما يتوٌلد عنها يف الًتكيب، من صور معٌقدة (ص ص ص ـ ص)، أك (ص ص ـ ص)، أك(ـ ـ
    (6).عسَتًة  الٌنطقً 

 
                                                           

. 19: ـ،  ص2000، 1،  األردف، ط(عماف)دراسات يف فقو اللغة كالفونولوجيا العربية، د ٭تِت عبابنة، دار الشركؽ، :  ينظر(1)
 .113: مبادئ اللسانيات، ص:  ينظر(2)
. 10: نظرية العركض كموسيقى الشعر يف الفكر الفلسفي النقدم عند العرب قدٯتا كحديثا، ص: ينظر(3)
. 23-22-21: ، صنظرية العركض كموسيقى الشعر يف الفكر الفلسفي النقدم عند العرب قدٯتا كحديثا:  ينظر(4)
 .10: نفسو، ص: ينظر(5)
رؤية جديدة يف الصرؼ العريب، د عبد  ا١تنهج الصويت للبنية العربية،  ك56: االقتصاد اللغوم يف صياغة ا١تفرد، ص :  ينظر(6)

.  42-41: ـ، ص1980ط، .الصبور شاىُت، مؤسسة الرسالة، بَتكت، د



 

49 
 

  : احتماالت نسج الكلمة العربية أك ما ىو في حكمها

حىت ... قد تتكوف الكلمة العربية أك ما ىو يف حكمها من مقطع كاحد أك اثنُت أك ثالثة
، ؽً : من الشكل األكؿ: السبعة كال تزيد، فمن بنات الواحد كمن . يا، يف، ذك: كمن الثاٍل. ًب، كى

كمن . ْتىٍٍر، دىٍرٍب، عيٍمرٍ : كمن ا٠تامس. باٍب، عيٍد، سورٍ : كمن الرابع. عيٍد، فىٍم، يىٍد، ًمنٍ : الثالث
: كمن بنات الثالثة، مثل. ىاتوا، دعا، رضا: كمن بنات االثنُت، مثل. فاٌر، باٌر، حاؿٌ : السادس

كمن بنات الستة، . شجرتك: كمن بنات ا٠تمسة، مثل. شجرةه : كمن بنات األربعة، مثل. ضرب
. فسيكفيكهمو: ، كمن بنات السبعة، مثل.سألتمونيها: مثل

 

: ما ال يقبل في الكلمة العربية

. ال توجد كلمة من ٙتانية مقاطع أك أكثر. 1

. ال توجد كلمة عربية يف صدرىا أك حشوىا مقطع من الشكل ا٠تامس. 2

. ال توجد كلمة ٣تردة من الضمائر مؤلفة من أربعة مقاطع من الشكل األكؿ. 3

ال توجد كلمة ٣تردة من الضمائر مؤلفة من ثالثة مقاطع من النوع الثاٍل، كإف كجدت فهي . 4
. قاديشا، مادكنا: أعجمية، مثل

ال توجد كلمة ٣تردة من الضمائر مؤلفة من مقطعُت، األكؿ من الشكل الثاٍل، كالثاٍل من الشكل . 5
. جومرت: ا٠تامس، كإف كجدت فهي أعجمية، مثل

ال توجد كلمة مؤلفة من ثالثة مقاطع، أك٢تا من الشكل الثالث، كثانيها كثالثها من الشكل . 6
كبعض الكلمات ا١توقوؼ عليها باأللف بدؿ . سىٍرغايا: الثاٍل، كإف كجدت فهي أعجمية، مثل

.  اشًتيتي سرباال: التنوين بالنصب تكوف من ىذا النوع، مثل
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ال توجد كلمة مؤلفة من ثالثة مقاطع، أك٢تا من الشكل الثاٍل، كثانيها كثالثها من الشكل . 7
. شابندر: الثالث، مثل
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ة ثامنالمحاضرة اؿ

النػػػٌػبػػػػػػػر في اللغة العربية 

 النرب لغة ىو الربكز كالظهور كمنو ا١تنرب، أما يف اصطالح الدرس الصويت فهو كضوح :تعريفو 
نسيٌب يتميز بو صوت أك مقطع عن بقية األصوات أك ا١تقاطع اَّاكرة لو يف البنية الًتكيبية، كيبذؿ 

أك ىو نشاط فجائٌي يعًتم أعضاء . ا١تتكلم لتحقيقو طاقة أك جهدان عضليا أكرب نسبيان من ٣تاكريو
النطق أثناء التلفظ ٔتقطع ما من مقاطع الكلمة، كيؤدم ىذا النشاط إىل زيادة يف كاحد أك أكثر من 

كيصبح ا١تقطع ا١تنبور بارزان أكضح يف السمع من . ا١تٌدة، الشٌدة، اٟتٌدة: عناصر ا١تقطع التالية، كىي
. غَته من مقاطع الكلمة

، فهو من الناحية النطقية ذك أثر (فنولوجية)، كأخرل كظيفية(نطقية) للنرب قيم صوتية:كظائفو 
أما من الناحية الوظيفية فإنو يكشف عن . ٝتعٌي كاضح، ٯتيز مقطعا من آخر، أك كلمة من أخرل

كيقـو على مستول الكلمات . بدايات كهنايات الكلمات، فهو عامل من عوامل التعرؼ على الكلمة
كما أٌف لو دكران مهمان على مستول اٞتمل يف إفادة . يف اللغات النربية بتعيُت اٞتنس الصريٌف للكلمة

، حيث ينتقل النرب القوم من كلمة إىل أخرل قصدان إىل بياف ىذا (ا١تفارقة)التأكيد أك التعٌجب 
. التأكيد أك الكشف عن ىذه ا١تفارقة

:  كتنقسم اللغات إىل قسمُت تبعان لثبات النرب أك حريتو

. اللغات ذات النرب الثابت مثل العربية، كىو نرب ٮتضع لقوانُت ثابتة مطردة. 1

. اللغات ذكات النرب اٟتر مثل اإل٧تليزية. 2

:  ١تعرفة موضع النرب يف الكلمة العربية تراعى القواعد التالية:مواضع النبر في العربية 

. عيٍد، ًلىٍ، ًصلٍ : إذا كانت الكلمة مكونة من مقطع كاحد فالنرب عليو حتمان مثل* 
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: ، مثل(ك٬ترم العٌد من اليسار إىل اليمُت)إذا كانت الكلمة مكونة من مقطعُت فالنرب على ثانيهما * 
.... كػيمٍ لىػىا، بًػدا، عوـى، قا

إذا كانت الكلمة مؤلفة من ثالثة مقاطع فأكثر، ككاف الثاٍل منها من األشكاؿ ا١تقطعية ا١تتوسطة * 
أما إذا كاف الثاٍل منها قصَتان . دم/ػتػىٍهػ/يستهدم، يىسػٍػ: ، كاف النرب عليو، مثل(3، 2)أك الطويلة 

. رى /فىػػػػػ/تػىٍغػػػ/فالنرب على الثالث أيان كاف شكلو، استغفر، ًاٍسػػ

اٝتعي، اجلسوا، انطلق، : ينرب الثاٍل القصَت إذا كاف ما قبلو متوسطا ذا ٫تزة كصل، مثل* 
. ًلٍق /ػطىػػػػػػ/سو، اًنٍػػػػػػ/لًػػػػػ/عي، ًاٍجػػػػ/ػمىػػػ/ًاٍسػػػ

. يستعٍُت، يستقرٌٍ : ينرب ا١تقطع األخَت من الكلمة إذا كاف طويال، مثل* 

ال يتعٌدل النرب ا١تقطع الثالث أبدان، إال إذا كانت ا١تقاطع الثالثة ما قبل األخَت من الشكل األكؿ * 
. فيكوف النرب على الرابع

 ٭تٌدد موضع النرب على أساس أف الكلمة منطوقة يف حالة الوصل، كبعد التحديد ال يهم أف :مالحظة
كيستثٌت من . ننطقها موصولة أك موقوفا عليها بالسكوف؛ ألٌف موقع النرب ال يتغَت بُت الوصل كالوقف

مدرسةه، : ذلك النرب على ا١تقطع الثالث إذا كاف قصَتان فحُت الوقف يتأخر إىل ا١تقطع اَّاكر، مثل
ػػ/رى /مىػػػدٍ  ػػوٍ /رى /مىػػػدٍ مدرسىٍو، : كيف الوقف. تينٍ /سى /. سى
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 محاضرة التاسعةاؿ

 (1) في اللغة العربيةالتنغيم

 

 :ىناؾ عدة تعريفات للتنغيم نذكر منها: تعريف التنغيم
 أثناء الكالـ نتيجة تذبذب الوترين الصوتيُت فيتولد ىاا٩تفاضك األصوات ىو ارتفاعالتنغيم   

يف درجة اٞتهر يف الكالـ كىذا الٌتغيَت يف الٌدرجة  كاال٩تفاض  الصعود، أك ىومن ذلك نغمة موسيقية
 ىذه الذبذبة اليت ٖتدث نغمة موسيقية؛ لذلك ،يرجع إىل الٌتغيَت يف نسبة ذبذبة الوترين الصوتيُت

 التنغيم يدؿ على العنصر ا١توسيقي يف الكالـ كيدؿ على ٟتن الكالـ
   يرجع التنغيم إىل النغمة ا١توسيقية النإتة عن الذبذبات الصوتية كيفرؽ بُت اللحن     كىذا التعريف

Melody  كالنغمة .tone يوصف ا١تقطع من الكلمة ك ،النغمة يتصف ُّا مقطع من ا١تقاطعؼ
 أما اللحن فهو ما ينشأ عن ترتيب النغمات ،بأنو ينطق بنغمة صاعدة كغَته بنغمة ىابطة أك مستوية

 .ا١تتتابعة يف اَّموعة الكالمية

،  موسيقى الكالـأك ،اإلطار الصويت الذم تقاؿ بو اٞتملة يف السياؽبأنو   أيضاالتنغيم     كيعٌرؼ 
 .تتابع النغمات ا١توسيقية أك اإليقاعات يف حدث كالمي معُتأك 

  يعد إبراىيم أنيس أكؿ من أدخل مصطلح التنغيم يف الدراسات اللغوية العربية ا١تعاصرة، كٝتاه     ك
أف اإلنساف حُت ينطق بلغتو ال يتبع درجة صوتية كاحدة يف النطق ّتميع "  كذكر،موسيقى الكالـ

األصوات، فاألصوات اليت يتكوف منها ا١تقطع الواحد، ٗتتلف يف درجة الصوت ككذلك الكلمات قد 
 " كٯتكن أف نسمي نظاـ توايل درجات الصوت بالنغمة ا١توسيقية... ٗتتلف فيها 

 ٖتديد اإلثبات كالنفي يف ٚتلة مل ٨توكظيفة ٨توية بيف أثناء الكالـ  التنغيم كقد يقـو  
رفع الصوت كخفضو يف أثناء الكالـ للداللة ب لذا فقد عٌرؼ التنغيم ،تستعمل فيها أداة االستفهاـ

                                                           
 علياف بن ٤تمد اٟتازمي، التنغيم يف الًتاث العريب، كلية اللغة العربية، : ما جاء يف ىذه ااضرة منقوؿ من مقاؿ للدكتورأغلب (1)

 .جامعة أـ القرل
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 ألنٌو يفرؽ بُت أسلوب كآخر من أساليب الًتكيب؛ على ا١تعاٍل ا١تختلفة للجملة الواحدة

    كيشَت بعض الباحثُت إىل أٌف التنغيم يتجاكز اختالؼ درجات الصوت اليت ينشأ عنها ارتفاع 
٭تيط بالنطق من كقف، كسكت، كعلو صوت، كنرب، كاتٌباع سنن أىل  النغمة أك ىبوطها إىل كل ما

  .اللغة يف أدائها

 :التنغيم كاللغة العربية
فدراسة .  إف االىتماـ باألداء كالنطق من أىم اٞتوانب اليت أكدت عليها اللسانيات

األصوات، كمعرفة أقسامها، كصفاهتا، كما يعرض ٢تا من تأثَت كتأثر، ىي البداية األكىل ١تعرفة كإتقاف 
 .أم لغة من لغات البشر، كاألساس الذم تنطلق منو أم دراسة لغوية

فاال٨تراؼ . كاألداء الصحيح للغة، كنطقها لو أسس كمعايَت، دٌكهنا العلماء، ينبغي أف تلقن كتعرؼ
ناىيك . عن النطق ا١تتعارؼ عليو عند أصحاب اللغة، يؤدم غالبان إىل اختالؼ ا١تعاٍل كتباين ا١تقاصد

. فمعرفة طرؽ األداء كالنطق الصحيح، ال يقل يف أ٫تيتو عن معرفة علم النحو. عن عدـ كضوح ا١تعٌت
كللسانيات قدـ راسخة يف دراسة أساليب األداء يف اللغات، كاف من ٙتراهتا استحداث كاستنباط 

.        مصطلحات علمية يف ٣تاؿ دراسة األصوات كا١تماثلة كا١تخالفة، كالنرب، كالتنغيم إىل غَت ذلك
كالكتابة ما ىي إال .  كاألصل يف اللغة أف تكوف منطوقة صوتية يعرب ُّا كٌل قـو عن أغراضهم

٘تثيل ك٤تاكلة لنقل كتصوير ا١تنطوؽ يف شكل مرئي؛ لذا ابتكرت اللغات من الوسائل ما ٬تعل 
 . ا١تكتوب مقاربان للمنطوؽ

     كقد أثبت كثَت من ا١تنصفُت ٔتا ال يدع ٣تاالن للشك بأصالة فهم اللغويُت العرب لظواىر اللغة 
كإٌف قراءة الًتاث الثرم الذم خلفو علماؤنا بتمعن يبُت لنا مدل توفيقهم . كسبقهم كحسن تعليلهم

كمع ذلك كلو ٬تب على . كما٢تم من كقفات تعكس براعتهم يف التحليل كالتفسَت كاالستنباط
 الباحثُت العرب أف يستفيدكا من األدكات اإلجرائية اليت جاءت ُّا اللسانيات كأف ينبذكا اٟتساسية

فاللسانيات كإف كانت نتاجان غَت . اليت ترل أهنا علم بعيد عن تراثنا، كأنو تنفس يف أجواء غريبة
 . عريب، فإنو ال يستبعد أف تكوف قد ىبت عليها رياح من نتاج األمم األخرل فتأثرت بو
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      فقد كاف لعلماء الساميات أثر يف تقدَل قواعد اللغة العربية أل٦تهم، كما أف لدارسي اإلسالـ 
كالعربية من ا١تستشرقُت أيان  كانت توجهاهتم نصيبان يف إعطاء مالمح عن التفكَت العريب يف ٥تتلف 

فهذا ٛتزة بن قبالف ا١تزيٍت يتلقى رسالة من نعـو تشومسكي رائد ا١تدرسة اللغوية التحويلية . ا١تيادين
كما أف . ردان على استفسارات بعث لو ُّا اعًتؼ فيها أنو اطلع كاستفاد من الًتاث اللغوم العريب

فَتث رائد ا١تدرسة اللغوية اال٧تليزية استفاد أيضان من اطالعو على اللغات الشرقية حيث أف ٖتليلو 
أك ما يسمى بالتطريز الصويت، استقاه من ا٢تنود عندما  Prosodies الذم اىتم فيو باألصوات 

لذا يتحتم علينا أف نؤصل ما جاء يف تراثنا كنقدمو ٔتا يتوافق كحس . كاف أستاذان يف جامعة البنجاب
 . العصر مع االىتماـ ٔتا يفيد لغتنا يف حاضرىا كمستقبلها

تتابعات )): يقوؿ ركبنز معرفان التنغيم Intonation         كالتنغيم مصطلح لساٍل يقابل لفظ
التنغيم رٔتا يػيعىٌرؼي بأنو التغَتات اليت : ))كيقوؿ دانياؿ جونز( . (مطردة من الدرجات الصوتية ا١تختلفة

ٖتدث يف درجة نغمة الصوت يف الكالـ كاٟتديث ا١تتواصل، ىذا االختالؼ يف النغمة ٭تدث نتيجة 
، فالتنغيم مرتبط باالىتزازات اليت ٖتدثها األكتار الصوتية، فكلما زادت ( (لتذبذب األكتار الصوتية

كا١تالحظ أف إبراىيم . عدد االىتزازات ككانت ذات سرعة كاف عدد التغَتات يف التنغيمات أكضح
أنيس أخذ مصطلح التنغيم من اللسانيات اليت ترل التنغيم ىو أحد ٝتات األداء الذم البد من 

فاختالؼ نغمات الكالـ شيء طبيعي يف اللغة اليت البد أف ٖتتوم على موسيقى . كجوده يف أم لغة
 ". التنغيم ارتفاع الصوت كا٩تفاضو أثناء الكالـ"يقوؿ ٘تاـ حساف. نغمات تتألف منها ألفاظها

إف الكالـ ال ٬ترم على طبيعة صوتية كاحدة بل يرتفع الصوت عند بعض مقاطع الكالـ "كيقوؿ 
 "أكثر ٦تا يرتفع عند غَته كذلك ما يعرؼ باسم التنغيم

 لذا فإف كل ٚتلة أك كلمة ينطق ُّا البد أف تشتمل على درجات ٥تتلفة من درجة الصوت، 
فاختالؼ . ما بُت عالية، كمنخفضة، كمستوية، كمنحدرة تتناسق كتتناغم لتػيؤىٌدم الكلمة كاٞتملة

.    درجة الصوت يف الكلمة كتباينها من مقطع إىل مقطع آخر قاعدة عامة ٗتضع ٢تا ٚتيع اللغات
إذ إنو من ا١تستحيل أف ٧تد لغة تستعمل نغمة كاحدة يف الكلمة أك اٞتملة كٕتعلها سائدة يف كل 
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كقد أشار العلماء إىل . أجزاء اٞتملة، فالبد أف تكوف ىنالك عدة نغمات متآلفة متناسبة يف الكلمة
النغمات ما بُت ىابطة إىل أسفل كصاعدة إىل أعلى كثابتة مستوية، كما حددكا الوظيفة  أنواع

 .األصواتية للتنغيم بأهنا النسق األصوايت الذم يستنبط التنغيم منو
 فاختالؼ التنغيم كتغَت النغمة يف اللفظ أك اٞتملة ا١تنطوقة شيء طبيعي كٯتكن أف نطلق عليو 

كىذا يوجد يف كل اللغات إذ بو ينسجم األداء ا١تطلوب، كليست لو أم كظيفة " التنغيم الطبيعي"
كلكن ا١تتحدث باللغة، أم لغة كانت، البد لو من إتقاف ىذا النوع، ألنو إذا مل يستعملو . داللية

فعدـ إتقانو ٬تعل ا١تتحدث يبدك . أصبح نطقو متنافران ال يتفق مع طبيعة اللغة كقياسيتها عند أىلها
، كالسبب يرجع إىل عدـ التزامو . غريبان عند أىل اللغة كرٔتا كقع يف خطأ كبدا حديثو غَت مفهـو

 .ٔتقياسية نغمات ألفاظ اللغة
 :التنغيم كاللغات

 :قسم العلماء اللغات إىل نوعُت
كىي لغات يتحدد معٌت الكلمة فيها عن طريق  ((Tone languages)) لغات نغمية . 1

. النغمة، حيث أف االختالؼ يف درجة الصوت على الكلمة ا١تنطوقة ىو ا١تسؤكؿ عن ٖتديد معناىا
يقوؿ أٛتد ٥تتار عمر . كيظهر ىذا يف اللغة الصينية، فاللفظ ينطق بنغمات ٥تتلفة كُّا يتحدد ا١تعٌت

 ".إف اختالؼ درجة الصوت يف ىذه اللغات يساعد على ٘تييز كلمة من أخرل"
ك٘تثلها اللغة اإل٧تليزية كالفرنسية كاأل١تانية إذ  ((Intonation languages)) لغات تنغيمية . 2

فطرؽ األداء اليت ُّا يتم نطق اٞتملة لو أثر . إف اٞتملة تتعدد دالالهتا باختالؼ التنغيمات اليت تنطق
كنوع يسمى بالتنغيم كىنا تقـو درجات الصوت "يقوؿ أٛتد ٥تتار عمر . إبالغها كبَت يف ا١تعاٍل ا١تراد

 ". ا١تختلفة بدكرىا ا١تميز على مستول اٞتملة أك العبارة أك ٣تموعة الكلمات

.  كىذا ما جعل اللغويُت اإل٧تليز أتباع مدرسة فَتث يهتموف اىتمامان كبَتان بإرساء قواعد التنغيم
إهنا  ((Pitch)) ال ٕتد لغة من اللغات إال كتستخدـ درجات ٥تتلفة من الصوت: يقوؿ ركبنز

 .ا١تسؤكلة عن التنغيم
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كاختالؼ درجة الصوت موجود يف ٚتيع اللغات إال أف الوظيفة اليت تؤديها ٮتتلف من لغة إىل أخرل 
كىذا . كما أف األشخاص ٮتتلفوف أيضان فيها كلكن مع ىذا يوجد نوع عاـ للتنغيم ٯتيز نطق كل لغة

. ما جعل أتباع ا١تدرسة اللغوية اال٧تليزية يؤكدكف على دراسة األصوات كما يتعلق ُّا من نرب كتزمُت
فبعض ا١تقاطع تكوف أكثر جهارة ككضوحان؛ ألف ا١تقطع ا١تنبور ٭تمل نغمات أكثر من ا١تقطع غَت 

 ".ا١تقطع ا١تنبور تكوف نغمتو أعلى من ا١تقطع ا١تتوسط أك غَت ا١تنبور: "يقوؿ ركبنز. ا١تنبور
 فالدراسة األصواتية كما اصطلحت عليو مدرسة فَتث بالتحليل الربكسودم ما ىو إال كسيلة 

ألف كل : "يقوؿ ٘تاـ حساف. فا١تعٌت أىم ما تسعى إليو الدراسة اللغوية. يتوصل بو إىل معرفة ا١تعٌت
البد أف يكوف موضوعها - ال يف الفصحى فقط بل يف كل لغة من لغات العامل - دراسة لغوية 

 ".األكؿ كاألخَت ىو ا١تعٌت ككيفية ارتباطو بأشكاؿ التعبَت ا١تختلفة
 :كظيفة التنغيم

 :   للتنغيم كظائف يقـو ُّا، منها
كظيفة أدائية ُّا يتم نطق اٞتملة يف اللغة حسب نظم األداء فيها كحسب ما يقتضيو العرؼ عند  .1

 .أىل اللغة
كظيفة داللية ُّا يتم معرفة ا١تعاٍل ا١تختلفة كرغم أف ىاتُت كظيفتاف ٥تتلفتاف إال أنو ال ٯتكن أف  . 2

لذا فإف إ٬تاد قواعد عامة توضح . فهما متالزمتاف كمتكاملتاف. نفصل الوظيفة األدائية عن الداللية
- فالتنغيم  .كتتابعها إ٪تا ىو على سبيل ا١تقاربة ((Pitch)) التنغيم، كأ٫تية ما يسمى بدرجة الصوت

٣تموعة معقدة من األداء الصويت ٔتا ٭تمل من نربات، كفواصل صوتية، كتتابع مطرد - يف رأينا 
 .للسكنات كاٟتركات، اليت ُّا ٭تدث الكالـ كتتميز دالالتو

ليس التنغيم نظامان متفردان من ا١تناسيب يأيت يف هناية اٞتملة "كىذا ما دعا ديفيد كريستاؿ إىل القوؿ 
 تشمل النغمة، درجة الصوت، ا١تدل، علو "كلكن خصائص معقدة من ٥تتلف األنظمة الربكسودية

كلقد ظل الدارسوف مًتددين يف . "ىذه األمور كلها ٣تتمعة تأيت متناغمة ذات إيقاع. الصوت، التزمُت
بيد أنو عندما يسأؿ ما أثر التنغيم يف توجيو  ((Pitch)) حصر التنغيم فقط يف حركة درجة الصوت
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ا١تعٌت حينئذ معايَت أخرل غَت درجة الصوت يشار إليها على أهنا جزء مهم كأساس يف التأثَت على 
 .ا١تعٌت

فالتنغيم أكسع من أف ٭تصر يف ما يسمى ُّبوط النغمة، أك صعودىا، كلكن كل ما ٭تيط        
ىذه الطرؽ تشمل الوقف، كالسكت، علو الصوت، نرب ا١تقاطع، كطوؿ . بالنطق من طرؽ األداء

.  الصوت كغَت ذلك، مث أف التنغيم يقتصر على الًتاكيب ا١تسموعة دكف الًتاكيب ا١تقركءة

فاألداء كما ٭تمل من نربات، كتنغيمات، كفواصل لو أثر كبَت يف نفوس السامعُت، كمتابعتهم،        
القراءة اٞتهرية ))كلقد تناكؿ سليماف بن إبراىيم العايد ذلك يف مقاؿ . كحسن إصغائهم، كفهم ا١تراد

كأنت تأمر أمران عاديان لك أداء !(( ايخرج))فأنت حُت تقوؿ : ))يقوؿ( (بُت الواقع كما نتطلع إليو
يف اٟتالُت، ككذلك حُت تأيت  ((!قم))كمثلها . ٮتتلف عنو حُت تقو٢تا كأنت تنهر شخصان كتطرده

 .((باستفهاـ تريد بو ٣ترد االستفهاـ، أك تريد بو اإلنكار، أك التعجب، أك التقرير
كالًتكيز على حسن األداء جزء من دراسة األصوات كطرؽ أدائها فإبراىيم أنيس يرل لطوؿ         

الصوت أ٫تية خاصة يف النطق باللغة نطقان صحيحان، فاإلسراع بنطق الصوت أك اإلبطاء بو يًتؾ يف 
فالصوت ا١تنبور أطوؿ منو حُت يكوف ": كيقوؿ. ٢تجة ا١تتكلم أثران أجنبيان عن اللغة ينفر منو أبناؤىا

.  "غَت منبور كانسجاـ الكالـ يف نغماتو يتطلب طوؿ بعض األصوات كقصر البعض اآلخر

منها أحكاـ بناء اٞتملة، فاإلعراب الذم يظهر على : إف كضوح ا١تعاٍل يتطلب أموران كثَتة 
اإلعراب بيانات أدائية ٖتقق الوضوح ": أكاخر الكلم ىو من صميم األداء يقوؿ ٤تمد إبراىيم البنا

 ".ألبنية الًتكيب
كقد . فالتنغيم عنصر مهم من عناصر األداء، كعدـ إتقانو يؤدم إىل عدـ الوضوح كما أشرنا       

٭تدث أف يتحدث إليك من ال يتقن اللغة كال ٬تيد أداءىا فال تعرؼ ما يريد أف يقولو، كالسبب يف 
إف حسن األداء ال يتأتى إال باتٌباع . ذلك يعود إىل أنو ال ينطقها ٔتا ىو متعارؼ عليو من التنغيم

سنن أىل اللغة يف النطق، كاالىتماـ باٞتانب التطبيقي، كالتعود على ٣تاراة الفصحاء، كالسماع للقراء 
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ىذه . فالقراءات اليت نسمعها من القراء من كقف، كمد، كسكت، كمدكد ٥تتلفة ىي التنغيم. اَّودين
اٞتوانب ا١تشرقة يف تراثنا، ٬تب أف نضع أيدينا عليها، ألف حسن األداء ككضوح ا١تعاٍل من أىم ما 

 .سعى إليو علماء العربية
 :التنغيم كدالالتو

للتنغيم كظيفة أصواتية كتتمثل يف انسجاـ األصوات، حيث تكتمل فيو النغمات كتتآزر مؤدية        
فالوظيفة الداللية ٯتكن رؤيتها ال يف ". كقد أشرنا إىل أف التنغيم أكسع من أف ٭تصر. كا١تقاصد ا١تعاٍل

 ".اختالؼ علو الصوت كا٩تفاضو فحسب كلكن يف اختالؼ الًتتيب العاـ لنغمات ا١تقاطع

كا١تعوؿ عليو ىنا النطق . فإذا قلت جاءى ٤تمده قد تكوف إثباتان كقد تكوف تأكيدان ١تن قاـ باٟتدث
كرٔتا كاف لو ))كقد أكد ٘تاـ حساف ىذا بقولو عندما ٖتدث عن التنغيم . كاختالؼ طرؽ األداء

كظيفة ٨توية ىي ٖتديد اإلثبات كالنفي يف ٚتلة مل تستعمل فيها أداة االستفهاـ فتقوؿ ١تن يكلمك 
أنتى ٤تمده، مقرران ذلك كمستفهمان عنو كٗتتلف طريقة رفع الصوت كخفضو يف اإلثبات عنها : كال تراه

 .((يف االستفهاـ
تكوف استفهامية، كتكوف خربية، كالذم ٭تدد ذلك  ((فكم))فداللة التنغيم تظهر يف اٞتمل ا١تنطوقة 
 :كبيت الشاعر الفرزدؽ خَت مثاؿ على ذلك. ىو النغمات الصوتية اليت يتم ُّا األداء

 فدعاء قد حلبت علٌي عشارم        كم عمة لك يا جرير كخالة              
 .إف الفرؽ بُت داللة االستفهاـ كا٠ترب تتضح يف النغمة ا١ترتفعة يف االستفهاـ كا١تستوية يف ا٠تربية

 كم عمةو كم عمةن 
 مستوية مرتفعة

 خربية استفهامية
إف الفرؽ الرئيسي بُت ىاتُت األداتُت يوجد يف ا١تعٌت الذم ىو الفرؽ بُت "يقوؿ سلماف العاٍل       

االستفهاـ للعلم ٔتا ٬تهلو ا١تتكلم كيعلمو السامع ا١تخاطب، كاإلخبار الذم يعلمو ا١تتكلم علم اليقُت 
كيف النغمة ... ك٬تهلو السامع أك ا١تخاطب كيوجد كذلك يف ا١تبٌت كىذا ماثل يف اٟتركة اإلعرابية 
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الصوتية اليت ىي يف اإلخبار نغمة صوتية مستوية بينما ىي ذات نغمة صوتية صاعدة يف معٌت 
 ".االستفهاـ

كىذا يتأتى . فمن مظاىر التنغيم أنو يزيل اللبس عن معٌت اٞتملة كبو يدرؾ الفرؽ بُت ا١تعاٍل      
بإتقاف ٣تموعة طرؽ األداء يف النطق تتمثل يف النرب، كالوقف، كالسكت كاإليقاع، ككصل بعض 

ىذه األمور . الكالـ، كاختالس بعض األصوات كاالستغناء عن بعضها كمد بعضها لتكوف كاضحة
، . ىي عالمات بارزة كىي ما يكٌوف التنغيم فا١تتكلم قد يهدؼ ْتديثو كتتابع نغمات كالمو العتابى

، أك لفتى النظًر، أك االمتعاضى إىل غَت ذلك  .أك االستحثاثى
 :علماء العربيةعند التنغيم 
كلكنو  " Pitch"  يف درجة الصوت فقط- كما رأينا سابقا– مفهـو التنغيم ال ٯتكن حصره      إفٌ 

كالنرب، كالسكت، كالوصل كمٌد بعض . ٣تموعة من االٖتادات الصوتية ُّا يتم ٖتقيق األداء الصحيح
.  األصوات، كاختالس بعضها اليت ُّا يتم االنسجاـ كيتحقق التنغيم

كانسجاـ " إبراىيم أنيس إىل اآلثار اليت يًتكها طوؿ الصوت كقصره كٖتقيقو عندما قاؿ أشاركقد 
 ".الكالـ يف نغماتو يتطلب طوؿ بعض األصوات كقصر البعض اآلخر

كلعلماء القراءات . بطرؽ األداءالعربية قدٯتا  اىتم علماء كقد. ىذه األمور ٣تتمعة ىي التنغيم 
إسهامات متميزة يف ىذا اَّاؿ، فاللحوف اليت نسمعها من القراء اَّودين لقراءات القرآف الكرَل ىي 

 :فاإلشباع مثل إشباع الفتحة يف آخر اآليات الكرٯتات اآلتية. التنغيم

﴾كتظنوف با الظنونا  ،﴾يا ليتنا أطعنا ا كأطعنا الرسوال ،نوع من التنغيم . لونا السبيال﴾ضفأ

بل إف ىاء السكت اليت تلحق الكلمات . يؤدم إىل البياف كالوضوح كالتأكيد على تأصل الكفر
ا١تنتهية بياء ا١تتكلم كتابيو، حسابيو، سلطانيو ىي نوع من التنغيم الذم يشَت إىل اسًتاحة النفس 

كما أف القسم الشك لو داللة . كذلك بالوقف على ىاء السكت كمن مث يعدؿ عن اإلعراب كبيانو
التأثَت لكن يصاحب القسم نغمة يؤدم ُّا ىذه النغمة، كإف كانت أغفلت لوضوح أف القسم لو 
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ا١تر تلك آيات الكتاب كالذم : فقولو تعاىل. داللتو، فإف ىذه النغمة تكوف دائمان مصاحبة للقسم

كقد يساؽ ا١توصوؿ مساؽ التعظيم بسبب ما ٭تتملو " ، أنزؿ إليك من ربك اٟتق﴾ يدؿ على التأكيد
 ".التعميم من التهويل كالتضخيم كالتكرَل

 ضعناإف اٞتوانب ا١تشرقة اليت نراىا يف اىتماـ علماء القراءات بطرؽ أداء القرآف الكرَل كٕتويده ت     
إعطاء ))فقراءة التحقيق ىو . على كمٍّل من ا١تصطلحات اليت ٖتمل يف جنباهتا آليات التنغيم كدرجاتو

كل حرؼ حقو من إشباع ا١تد، كٖتقيق ا٢تمز، كإ٘تاـ اٟتركات، كاعتماد اإلظهار كالتشديدات، كتوفية 
 .( (الغنات، كتفكيك اٟتركؼ كىو بياهنا كإخراج بعضها من بعض بالسكت كالًتسل كاليسر كالتؤدة

اإلتياف بالقراءة ٣تودة األلفاظ بريئة من الرداءة يف النطق كمعناه انتهاء الغاية يف "كالتجويد ىو        
لذا اىتموا بالوقف، كبياف ما ٭تسن منو كما يقبح؛ ألف الوقف . "التصحيح كبلوغ النهاية يف التحسُت

 أشاركا كبينوا أنواع الوقف لذا فقداسًتاحة يقـو ُّا القارئ، فقد يضطر أف يقف لئال ينقطع نفسو، 
 . يوقف على ما ٮتل با١تعٌتحىت التوضح مواطنو اليت صنفوا ا١تطوالت كا١تختصرات ك

 أف النطق كاألداء يعتمداف على النفس، كالوقف اسًتاحة إىل يف ىذا السياؽ  كٕتدر اإلشارة
كما بُت استمرار الكالـ كالوقف كاالستئناؼ . يلجأ إليها ا١تتكلم ليعاكد استئناؼ كالمو فيما بعد

نغمات كتسلسل صويت يدركها السامع كتعيها األذف ا١تدربة؛ لذا فٌرؽ العلماء بُت الوقف كالسكت، 
نشأ عنو النغمة ا١تنحدرة يف أغلب ت كىو ما، "فالوقف قطع الصوت على الكلمة زمنان يتنفس فيو"

 كىذا ما ينشأ "قطع الصوت زمنان كىو دكف زمن الوقف عادة من غَت تنفس"بينما السكت . األحياف

* ذم أنزؿ على عبده الكتاب كمل ٬تعل لو عوجا اؿاٟتمد  : عنو النغمة ا١تستوية كما يف قولو تعاىل

 نغمة مستوية ترتفع بعد معاكدة "قٌيمان " فالسكت الذم على ،﴾بأسا شديدا من لدنوقيما لينذر 
 .القراءة

 قراءة القراء اَّودين ألف النغمات اليت تنشأ يعتمد فيها علىإف أنواع الوقف ٖتتاج إىل دراسة         
بو يعرؼ "يقوؿ ٤تمد الصادؽ قمحاكم . عنها متباينة كتؤدم معاٍل ٥تتلفة الحظها علماء القراءات
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أنواع حيث لو كذلك السكت ك". الفرؽ بُت ا١تعنيُت ا١تختلفُت كالنقيضُت ا١تتنافيُت كاٟتكمُت ا١تتغايرين
 .ذكر العلماء السكتة اليسَتة، كالقصَتة كا١تختلسة من غَت إشباع، كالسكتة اللطيفة من غَت قطع

كقد . هنا ٥تتلفة يف درجاهتاإ نغمات أقل ما يقاؿ عنها ا عنوق الظواىر األدائية ينتجكل ىذ 
 :أباف ابن اٞتزرم ا١تعاٍل اليت تنشأ عن السكت عندما قاؿ

كيف . قصد بو بياف أف قيمان بعده ليس متصالن ٔتا قبلو يف اإلعراب ((ًعوىجا))كجو السكت يف 

ا مىا كىعىدى الرٛتن﴾ ليس من كالمهمبياف أف كالـ الكفار قد انقضى كأف قولو  ((مىٍرقىًدنا))   .ىىذى

كاٟتقيقة أف يف كلتا السكتتُت السابقتُت نغمات ٥تتلفة األمر الذم مل يغفل عنو اققوف من علمائنا 
فوضحوه لئال تلتبس ا١تعاٍل كمن طريف ما ذكره ٤تمود الطناحي عن أ٫تية األداء كحسنو ما كاف 

يفعلو الشيخ عامر بن السيد عثماف بًتكيص ا١تتعلمُت لقراءة القرآف من إعطاء كل مقطع حقو من 

فكاف "إىل مقطعُت يقوؿ )رب إهنن أضللن﴾ : يف قولو تعاىل ((أضللن))التنغيم كذلك بأف يقسم 

كيكرر ا١تقطعُت منفردين مث  ((للن)) ((أض))على مقطعُت ىكذا  ((أضللن))شيخنا يقرأ أمامو 
.  "يقرأ٫تا معان حىت ٮتلص لو الًتقيق ا١تراد

إف القراء مل يذكركا ىذا )): أما النرب فقد ذكر الطناحي أنو سأؿ الشيخ عامر عنو فأجابو بقولو 
كذكر ( (أم ٗتليص مقطع من مقطع ((التخليص))ا١تصطلح كلكنو ُّذه الصفة ٯتكن أف يسمى 

 فقست: كقولو تعاىل) الظٌل﴾ إىلفسقى ٢تما مثٌ توىٌل : أمثلة ٝتعها من شيخو منها قولو تعاىل

فأنت لو ضغطت على الفاء يف ": يقوؿ، كساء ٢تم يـو القيامة ٛتالن﴾ : كقولو عز كجل، قلوُّم﴾ 

اآلية األكىل صارت من الفسق ال من السقي، كإف مل تضغط على الفاء يف الثانية صارت من الفقس 
حىت يكوف من السوء ال  ((٢تم))من  ((ساء))ال من القسوة أما يف اآلية الثالثة فالبد من أف ٗتلص 
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 ".من ا١تساءلة لو خطفها خطفة كاحدة
 :علماء النحوعند التنغيم  

 ١تا ٭تدثو التنغيم من توضيح إدراكهم تدؿ على إشارات كمالحظات دقيقةلعلماء النحو  إٌف 
كما كرد عن ابن جٍت أنٌو استعاف بالتنغيم كاٟتاؿ يف تفسَت بعض قضايا اٟتذؼ يف . كبياف لإلعراب

كقد حذفت الصفة ":  يقوؿ"سَت عليو ليل"تعرض لقضية حذؼ الصفة يف قو٢تم فقد  العربية، 
سَت عليو ليل كىم يريدكف ليل : كدلت اٟتاؿ عليها كذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قو٢تم

كذلك إنك ٖتس يف كالـ . طويل ككأف ىذا إ٪تا حذفت فيو الصفة ١تا دٌؿ من اٟتاؿ على موضعها
 ".القائل لذلك من التطويح كالتطريح كالتفخيم كالتعظيم ما يقـو مقاـ قولو طويل ك٨تو ذلك

ىذه  ((ا))كاف كا رجالن فتزيد يف قوة اللفظ ب ": كما أنك عندما ٘تدح إنسانان كتثٍت عليو كتقوؿ
الكلمة كتتمكن من ٘تطيط الالـ كإطالة الصوت ُّا كعليها أم رجالن فاضالن أك شجاعان أك كرٯتان أك 

 ".٨تو ذلك
كتتمكن يف ٘تطيط الالـ كإطالة الصوت ُّا  ((ا))فتزيد يف قوة اللفظ ب "إف قوؿ ابن جٍت  

 ،التنغيم كما أف النحاة قد استخدموا مصطلح الًتًل للداللة على.  ىو نطق الكلمة منغمة"كعليها
اعلم أف ا١تندكب مدعو ": فالًتًل إ٪تا ىو مد الصوت كإطالتو كىو ظاىرة تنغيمية يقوؿ ابن يعيش

ك١تا كاف مدعوان ْتيث ال يسمع أتوا يف أكلو بياء أك كاك ١تد الصوت ك١تا كاف يسلك يف :  كيقوؿ"…
 .الندبة كالنوح مذىب التطريب زادكا األلف آخران للًتًل

 فالواك خصصت للندبة ١تا فيها من ، على إدراؾ النحاة أ٫تية التنغيم كىذه إشارة صر٭تة 
فسر ُّا  اليت العبارات إف ىذه ".ا١تراد رفع الصوت كمده إلٝتاع ٚتيع اٟتاضرين"التفجع كاٟتزف إذ 

.  ١تا للتنغيم من أ٫تية يف إيضاح ا١تعاٍلمعرفتهمعلى بوضوح تدؿ بعض الظواىر اللغوية علماء العربية 
فالفرؽ بُت كم االستفهامية ككم ا٠تربية، إ٪تا تأيت أٌف كل كاحدة منهما ٖتتوم على أداء معُت  

كالنحاة عند استنباطهم كاستخراجهم قواعد اللغة اعتمدكا على ٝتاع كالـ العرب، ففرقوا . ُّا تتميز
كمثل ىذا ٧تده يف صيغ التعجب كأساليبو القياسية . بينهما على أساس ما تشتمل عليو من نغمات
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فالنغمة اليت يف التعجب توحي بأف ىنالك شيئان خفيان ٛتل ا١تتكلم على التعجب، كىو . كالسماعية
 فصيغتا "كأصل التعجب إ٪تا ىو للمعٌت ا٠تفي"كقد قاؿ الزركشي نقالن عن الرماٍل . ضرب من اإليهاـ

أما أفعل .  تشتمل األكىل على نغمة صاعدة مث مستوية مث منحدرة، "أىفعٍل ًبوً " ك "ما أىفػٍعىلىوي "التعجب 
 .منحدرةمث بو فمستوية 

 فإذا كانت النغمة "الرجلى الرجلى "إف التنغيم ىو الذم يفرؽ بُت اإلغراء كالتحذير يف قولك  
من ىنا كانت . مرتفعة فإهنا ٖتذرؾ من الرجل كأما إذا نطقت بنغمة مستوية فإهنا تدؿ على اإلغراء

لفظ االستفهاـ إذا ضامو معٌت .. "إشارات ابن جٍت الذكية تدؿ على أ٫تية التنغيم فقد بُت أف 
فأنت اآلف ٥ترب بتناىي الرجل يف . مررت برجل أم رجل: كذلك قولك. التعجب استحاؿ خربان 

 كالذم يدؿ على ذلك إ٪تا ىو التنغيم الذم ٬تعل ا١تتحدث ٯتد صوتو "الفضل، كلست مستفهمان 
كيذكر السيوطي ما حدث بُت . عندما يقوؿ أم رجل مستخدمان النغمة العالية ا١تنتهية با١تنحدرة

الكسائي كاليزيدم حُت سأؿ اليزيدم الكسائي ْتضرة ا٠تليفة ىاركف الرشيد عن بيت من الشعر 
 :أنشده كقاؿ لو ىل ترل فيو من عيب

  ا١تهري مهره . ال يكوف     ال يكوفي العَتي مهران                           
فقاؿ الكسائي قد أقول الشاعر، البد أف ينصب ا١تهر الثانية على أنو خرب كاف، فقاؿ اليزيدم الشعر 

 .صحيح إ٪تا ابتدأ فقاؿ ا١تهر مهر

الثانية كنطقها بنغمة  ((ال يكوف))ىذه اٟتادثة تدؿ على أف ا١تنشد قد سكت سكتة عند  
كيظهر ىذا جليان عند التحدث كالنطق عند . عالية كمنتهيان بنغمة منحدرة مث ابتدأ بقولو ا١تهر مهر

فاألصل يف اللغة أف تكوف متحدثة كمنطوقة؛ ألف النطق يأيت أكالن كالكتابة .  خصوصاإنشاد الشعر
كالكتابة غالبان ما ٗتفي بعض .  ك٤تاكلة لرسم ما نطق٘تثيله مرئي ألهنا ما ىي إال ؛٘تثل ا١ترحلة الثانية

كرموز عند الكتابة يسًتشدكف ُّا إىل  طرؽ النطق كالنرب كالتنغيم لذا ٞتأ العلماء إىل كضع عالمات
 .النطق الصحيح
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 كيتضح ٦تا سبق أف العربية هتمل عالمات الوقف أك الًتقيم اعتمادا على التنغيم، كرٔتا أ٫تلت 
دكف استعماؿ أداة الوصل اعتمادا " ال كشفاؾ ا: "األدكات اعتمادا على التعليق بالنغمة، كقو٢تم

، كمع ذلك مل ٬تيزكا أف تسقط الواك من "ال"على ما يف تنغيم اٞتملة من كقفة كاستئناؼ بعد األداة 
 . اٞتملة لعدـ كجود ذلك الًتقيم أك التنغيم يف الكتابة، فكاف ذكر األدكات ضركريا ألمن اللبس

 :كمن الشواىد اليت تتعلق ُّذا السياؽ قوؿ ٚتيل بن معمر

 ال أبوح ْتب بثنة إهنا         أخذت علي مواثقا كعهودا.               ال

،  مث استأنف الكالـ بعد كقفة، كلو استعل النحاة نقطة للوقف "ال"فالشاعر أجاب عن سؤاؿ بػػػػ 
األكىل،  ألدرؾ القارئ أهٌنا ٚتلة يوقف عليها لتماـ ا١تعٌت، ك١تا اعتربىا أداة نفي مؤكد توكيدا " ال"بعد 

 .لفظيا بأداة يف مثل صورهتا

 :  كيف أسلوب النفي نذكر قوؿ عمر بن أيب ربيعة

 .؟       عدد النجم كاٟتصى كالًتاب!ُّرا : ؟ قلت.ٖتبها:                  مث قالوا

ٖتبها؟ عن أداة االستفهاـ ا٢تمزة، كبقي النفي مفهوما :       فقد أغٌت التنغيم االستفهامي يف قولو
فالثابت أٌف ىناؾ ٚتال ٗتلو من أداة االستفهاـ كلكنها ٬تب أف تنطق . من السياؽ العاـ للخطاب

يا أيها النيٌب مل : بنغمة صوتية صاعدة تنوب عن األداة اذكفة كظيفة كمعٌت، كمن ذلك قولو تعاىل

أتبتغي مرضاة أزكاجك، كلو قرئت بنغمة : ، كا١تراد﴾ٖتـر ما أحل ا لك تبتغي مرضاة أزكاجك
 .مستوية ٠ترجت عن ا١تعٌت ا١تراد

 عند طباعة ا١تصاحف الكرٯتة إىل كضع عالمات كرموز اصطالحية تعُت  كقد ٞتأ أىل الفن
ألف تلك الرموز كالعالمات ٢تا دكر كبَت يف إبراز كبياف مظاىر . القارئ على القراءة الصحيحة اَّودة

كما أف عالمات الًتقيم يف الكتابة العربية تقـو مقاـ . ككقف، ككصل التنغيم من سكت، كمد،
مواضع الوقف، حيث ينتهي ا١تعٌت أك جزء منو، "هنا تيسر عملية اإلفهاـ كٖتدد إالتنغيم كاألداء حيث 
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فالفاصلة . "كالفصل بُت أجزاء الكالـ، كاإلشارة إىل انفعاؿ الكاتب يف سياؽ االستفهاـ، أك التعجب
أما الفاصلة . يدفع اللبس اتمل ىذه الفاصلة ككضع. تدؿ على أف يقف القارئ كقفة خفيفة

أما عالمة االستفهاـ فإهنا توضح ما إذا كانت اٞتملة . ا١تنقوطة فإهنا تتطلب أف يكوف الوقف أطوؿ
 تعرب عن االنفعاالت "! "كعالمة التأثر. "تعرؼ ىذا كتسكت"استفهامية أك تعجبية مثل قولنا 

 .النفسية، كالتعجب، كالفرح، كاٟتزف، كالدعاء، كالدىشة، كاالستغاثة، ك٨تو ذلك

 حوؿ التنغيم فيما (1) ٩تتم ىذه ااضرة بأىم النتائج اليت توصل إليها بعض الباحثُت: خاتمة
 : ما يلي

 .التنغيم ركن أساسي يف األداء ال ٗتلو منو أم لغة من لغات البشر . 1
إتقاف التنغيم كمعرفتو أمر بالغ األ٫تية ١تا لو من صلة با١تعٌت فهناؾ كظيفتاف للتنغيم كظيفة أدائية  . 2

 .ككظيفة داللية
لعلماء العربية إشارات ذكية تدؿ على تنبههم ١تا للتنغيم من أ٫تية يف تفسَت كتوضيح ا١تعاٍل  . 3

 .كاإلعراب
التنغيم ليس ٤تصوران فقط يف درجة الصوت كإ٪تا ىو ٣تموعة معقدة من األداء الصويت ٔتا ٭تمل  . 4

 .من نربات، كفواصل، كتتابع مطرد للسكنات كاٟتركات اليت يتم ُّا الكالـ
التنغيم يقتصر على الًتاكيب ا١تسموعة أما الًتاكيب ا١تقركءة فقد استعاضت عنو ببعض رموز  . 5

 .كعالمات الًتقيم لتدؿ ُّا على االستفهاـ كالتعجب كاالستغاثة كالدىشة كغَت ذلك
أنواع الوقف يف القراءات ٖتتاج إىل دراسة ألف النغمات اليت تنشأ عنها متباينة كتؤدم معاٍل  . 6

 .٥تتلفة
إف أساليب االستفهاـ كالنداء كاإلغراء كالتحذير اليت تناك٢تا النحاه بالدرس كالتقعيد ٖتمل يف  . 7

 .طياهتا عند النطق ُّا تنغيمات ٥تتلفة
النحاة عند استنباطهم قواعد اللغة العربية اعتمدكا على السماع كمشافهة الفصحاء، كعلى ضوء . 8

                                                           
. د علياف بن ٤تمد اٟتازمي، التنغيم يف الًتاث العريب، كلية اللغة العربية، جامعة أـ القرل (1)
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فالنطق  . ((تنغيمات))ٝتاعهم كضعوا القواعد، كالعريب عند ٖتدثو كاف يستعمل طرقان معينة يف أدائو 
.باإلغراء لو ٪تط معُت كللتحذير أداء ٤تدد ككذلك التعجب
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 عاشرةالمحاضرة اؿ

( 1)التغيرات الصوتية التركيبية 

 :المماثلة الصوتية

 إٌف األصوات اللغوية يف تتابعها يف الٌسلسلة الكالمية ال تبقى ٤تافظة على كل مكوناهتا 
، كتوايل ا١تًثلُت كا١تتقاربُت (1)اإلفرادية؛ كذلك للٌتضارب القائم بُت بعضها يف الٌسلسلة الكالمية

 حيث تتسٌبب يف إثقاؿ العملية النطقية، فيتدخل جهاز النطق على مستول ا١تخارج ،(2)كا١تتعارضُت
كالصفات لبعث التوافق كاالنسجاـ عن طريق إجراء بعض الٌتعديالت اليت ٗتتلف باختالؼ اإلشكاؿ 

لع أخرل،  ذىؼ آخر، كتيلبس صفة كٗتي الٌصويت الذم أملٌ بالٌصيغة، فيػيقىرَّب صوته كييبعد صوت ك٭تي
حىٌت تزكؿى الٌتصٌدعات الٌصوتية كيبعثى التوافق بُت األصوات يف ٣تاميعها ٗتفيفان للٌنطق كاقتصادان يف 

كتسمى ىذه الظواىر اليت تستعُت ُّا اللغة يف معاٞتة أنواع الٌتصٌدعات اليت ٖتٌل . (3)اٞتهد ا١تبذكؿ
، كاليت تعرؼ يف درسنا العريب باإلدغاـ كاإلبداؿ كاإلعالؿ (4)بأصوات الًٌتكيب بالٌظواىر الٌتوازنية

، كيندرج جل ىذه الظواىر يف الدرس اللساٍل اٟتديث يف قانوٍل ا١تماثلة ...كالقلب كاٟتذؼ كالزيادة 
. كا١تخالفة اللذين يعمالف على إعادة الٌتوافق كاالنسجاـ لعناصر الٌنظاـ الٌصويت ا١تستثقلة كا١تتنافرة

  :المماثلة الٌصوتية/ أ

 نقصد با١تماثلة الٌصوتية ما استقٌر يف الٌدراسات اللسانية اٟتديثة أك ما يكاد ٬تمع عليو 
لكٌل تأثَت ٭تدث بُت صوتُت متجاكرين فيقارب بينهما مهما كاف "الٌدارسوف ادثوف على أهٌنا شاملة 

                                                           
. 47-46: اللغة العربية معناىا كمبناىا، ص: ينظر 1
 .2/77: البياف يف ركائع القرآف، ص:  ينظر2
ظواىر التشكيل الصويت عند النحاة كاللغويُت العرب حىت هناية القرف الثالث ا٢تجرم، ٥تطوط رسالة مقدمة لنيل درجة :  ينظر3

 .161: ـ، ص2001/2002دكتوراه الدكلة يف اللغة، الطالب مهدم بوركبة، السنة اٞتامعية 
 .164: نفسو، ص: ينظر 4
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عملية إحالؿ صوت ٤تٌل صوت آخر ٖتت تأثَت صوت ثالث : " ، فعرٌفها دانياؿ جونز بأهٌنا(1)"مبلغو
قريب منو يف الكلمة أك اٞتملة، كٯتكنها أف تٌتسع لتشمل تفاعل صوتُت متواليُت ينتج عنهما صوت 

الٌتعديالت الٌتكييفٌية للٌصوت حُت ٣تاكرتو " ، كىي يف نظر بعضهم تلك (2)"كاحد ٥تتلف عنهما
ٖتٌوؿ الفونيمات ا١تتخالفة إىل متماثلة، إما ٘تاثالن جزئيان أك " ، كيرل آخركف أهٌنا (3)"ألصوات أخرل

تستغرؽ كٌل الٌتقٌلبات الٌصوتية اليت تٌتجو يف معرض استقرارىا صوب "فا١تماثلة ُّذا ا١تفهـو . (4)"كليان 
كىي تستوعب ُّذا ا١تفهـو ظواىر اإلبداؿ كاإلعالؿ كاإلدغاـ ألهنا تعمل على .  (5)"الٌتقارب كالٌتماثل

التقريب بُت األصوات صوامت كصوائت كما تصٌوره القدماء أمثاؿ سيبويو كابن جٍت، فقد أطلق 
كعلى إمالة صوت الفتحة  (صدر)األكؿ مصطلح اإلدغاـ كالتقريب على إمشاـ الٌصاد صوت الزٌام يف 

. (6)(ميزاف كميعاد): كاإلعالؿ يف ٨تو  (عاًبد كعامًل، كمساًجد كمفاتيح): ٨تو الكسرة كما يف قولك

 كللمماثلة اصطالحات ٗتتلف باختالؼ إتاه التأثَت كدرجتو كاتصاؿ ا١تؤثر كا١تتأثر أك 
انفصا٢تما، فإف تأثر الثاٍل باألكؿ فهي ٦تاثلة مقبلة أك تقدمية، كإف تأثٌر األٌكؿ بالثٌاٍل فهي ٦تاثلة 

أٌما درجة التأثٌر فإف كانت ا١تماثلة تاٌمة بُت . مدبرة أك رجعية عكس ما حدث يف الٌنوع األٌكؿ
ككذلك . (جزئي)، كإف كانت ا١تماثلة يف بعض خصائص الٌصوت فقط فالٌتأثٌر (كٌلي)الٌصوتُت فالتأثٌر

. (7)تنقسم ا١تماثلة إىل قسمُت ْتسب اٌتصاؿ الٌصوتُت ا١تتماثلُت أك انفصا٢تما

                                                           
، 1د عبد الصبور شاىُت، مكتبة ا٠تا٧تي بالقاىرة، مصر، ط- أبو عمرك بن العالء- أثر القراءات يف األصوات ك النحو العريب 1

 .235: ـ، ص1987
اٖتاد الكتاب - العريب كدالالهتا يف الفكر الصويت عند سيبويو، جياليل بن يشو، مقاؿ ٔتجلة الًتاث مصطلحات ا١تماثلة 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، صك (مقاؿ)كدالالهتا يف الفكر الصويت عند سيبويو مصطلحات ا١تماثلة : كينظر378: نفسو، ص 4

185.  
 .185: ظواىر التشكيل الصويت، ص 5
 ..4/335: الكتاب، ص: ينظر 6
  31:  ك التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، ص147- 146: األصوات اللغوية، ص: ينظر 7
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: (التقدمية)المماثلة المقبلة

 من ٪تاذج ا١تماثلة ا١تقبلة اليت ٞتأت ٢تا العربية لدرء التنافر كالثقل الواقع بسبب الصفات 
:      الضٌدية، كبعث التوافق كاالنسجاـ كالتقليل من اٞتهد

تتأثر تاء االفتعاؿ بالصاد أك بالضاد أك بالزام قبلها فتقلب طاءن يف اٟتالتُت األكليُت، كداالن يف اٟتالة 
: اصطبغ، اصطرب، اضطجع، اضطرب، ازدجر، اظطلم األصل فيها على التوايل: األخرل، مثل

، كبتتبػٌع ىذا التطور سواء كاف مفًتضان أك حقيقيان، (1)اصتبغ، اصترب، اضتجع، اضًتب، ازٕتر، اظتلم
كيجد أٌف تاء االفتعاؿ تأثرت بفائو فاكتسبت صفة الفاء يف األبنية ا١تستعملة، كىي مبينة يف اٞتدكؿ 

  : (2)التايل

األصل 
الثالثي 

ا١تيزاف 
الصيغة األصلية 
ا١تطابقة للميزاف 

ا١تركب الصويت 
ا١تشكل أكا١تتصدع 

الصوت 
البديل 

الصيغة 
ا١تتحوؿ إليها 

اصطبغ ط ت /صاصتبغ افتعل صبغ 
اصطرب ط ت /صاصترب = صرب 

اضطجع ط ت /ضاضتجع = ضجع 
اضطرب ط ت /ضاضًتب = ضرب 
ازدجر د ت /زازٕتر = زجر 
اظطلم ط ت /ظاظتلم = ظلم 

                                                           
 .35: التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، ص: ينظر 1
. 197: ظواىر التشكيل الصويت، ص: ينظر 2
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كىذا العمل السابق يدخل ضمن التأثػٌر ا١تقبل اٞتزئي يف حالة االتصاؿ، كقد يكوف التأثر كليان، كمن 
اٌدرؾ، اٌدىن، اطٌلب، اطٌرد، : قلب تاء االفتعاؿ داالن أك طاءن تأثران بالداؿ أك الطاء قبلها مثل: (1)أمثلتو

. ادترؾ، ادهتن، اطتلب، اطتلع، اطًتد: إذ األصل فيها على التوايل

كر، اٌضجع، اٌصرب، :  قلب تاء االفتعاؿ ذاالن أك ضادان تأثران بالذاؿ أك بالصاد أك بالضاد قبلها، مثل اذ ٌ
كيف ىذه األمثلة غػىٌَت الصوتي ا١تتأثر ٥ترجو إضافة إىل صفتو . اذتكر، اضتجع، اصترب: فاألصل فيها

ليتناسب مع الصوت ا١تؤثػٌر، كيف ىذا العمل مبالغة يف تيسَت النطق كالعمل من جهة كاحدة، كىذا 
٘تاشيان مع مبدأ إيثار األخٌف الذم يعمل على ترؾ األقل خفػٌة إىل األكثر خفػٌة ما مل يؤدم إىل عيب 

.  (3)(ا١تماثلة التامة)كيسمي بعض الباحثُت ىذا التقريب بػ . (2)يف الكالـ

سٌيد، كصٌيت، كمٌيت، كأيٌاـ، كديٌار، كقٌياـ، كالبناء : كمن ٪تاذج األبنية اليت تتجٌسد ُّا ا١تماثلة ا١تقبلة
سيػًٍود، صيػًٍوت، مٍيًوت، أٍيواـ، : كما يلي- كما ٯتليو نظاـ الصياغة العربية–التقديرم ٢تذه األلفاظ 

.  (4)كدٍيوار، كقٍيواـ

: (الرجعية)المماثلة المدبرة 

 من صور التماثل الٌرجعي أك ا١تدبر يف حالة االتصاؿ، ما أكرده سيبويو من أٌف بعض العرب 
إذ . (5)يضارعوف الصاد بالزام عند ٣تاكرهتا للداؿ ٣تاكرةن مباشرة يف ٨تو مصدر، كأصدر، كالتصدير

يشربوهنا قليال من جهر الزام الذم يشاركها يف ا١تخرج كالٌرخاكة كالصفَت، ليصَت ا١تنطوؽ زايان 
.  مفخػٌمة
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 كمن صور ا١تماثلة ا١تدبرة اٞتزئية ما ٭تدث للنوف الساكنة إذا تلتها الباء، حيث تقلب إىل 
كيىعٌد بعض ادثُت ىذا النوع من . (1)شنباء كعنرب كمنرب: صوت من ٥ترج الباء كىو ا١تيم، يف ٨تو

التقريب با١تماثلة ا١تخرجية؛ ألٌف النوف تدع ٥ترجها يف اللثة كتنتقل إىل ٥ترج الباء لتصبح ميمان يف مثل 
. (2)انبعث كانربل اللتُت تنطقاف امبعث كامربل

كمن أمثلة التماثل ا١تدبر التاـ، ما يصيب الواك كالياء، إذ يتٌم قلبهما تاء عند كقوعهما فاء يف 
، كأصوؿ ىذه األلفاظ كما مػتٌػقد، كمتػٌعد، كاتٌعد، كاتػٌقد، كاتػٌزف، يتٌػزف: كذلك ٨تو قو٢تم. (افتعل)

 ككذلك .(3)موتقد، كموتعد، كاكتعد، كاكتقد، كاكتزف، يوتزف: يقٌررىا نظاـ الصياغة يف العربية ىي
، كالبناء التقديرم ٢تذه متػٌسر، فهو اتػٌسر يتػٌسرك متػٌبس، فهواتػٌبس، يتػٌبس : مع الياء يف قو٢تم

كيرٌد النحاة ىذا التحٌوؿ . (4)ميتسر، فهو ايتسر ييتسركميتبس، ، فهو ايتبس،ييتبس: الكلمات ىو
الذم يصيب الصوتُت الستثقا٢تما يف ذينك ا١توضعُت لكثرة ما يعًتيهما من تقلبات نتيجة تغَت ما 

قبلهما، ٢تذا أبد٢تما بعض العرب صوتان أجلد منهما ال يزكؿ بتأثَت ما سبقو، ككاف ذلك أخٌف 
. (5)عليهم

عند إسنادىا إىل ا١تضارع، تتأثر بالفاء بعدىا إذا  (تفٌعل كتفاعل)كمن أمثلتو أيضا ما ٭تدث لتاء 
: (6)كانت صوتان صفَتيان أك أسنانيان، مث يلحق ا١تاضي با١تضارع قياسا عليو، ٨تو قو٢تم

اطػٌهػٌر .            يطػٌهػٌر<    يتػٍطهػٌر   <   يتطهػٌر 

اسػٌمػٌع .           يسػٌمػٌع <    يتٍػسمػٌع   <  يتػسمػٌع  
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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 أٟتقوا صيغة ا١تاضي ليشملها اإلدغاـ قياسان على ما كقع يف ا١تضارع، مع إضافة ٫تزة 
.  الوصل للتخلٌػص من البدء بالٌساكن

من أصوات "كمن أشكاؿ التماثل ا١تدبر التاـ أيضان ما ٭تدث لالـ التعريف، إذ تتأثر ٔتا يليها،  
، كىي ما تسمى عند اللغويُت العرب باٟتركؼ (الراء كالالـ كالنوف)الصفَت كاألسناف كاألصوات ا١تائعة

:  ، كىي ٣تموعة يف أكائل كلمات ىذا البيت(1)"الشمسية، فتدغم فيها

 (2)طب مثٌ صل رٛتا تفز ضف ذا نعم     دع سوء ظن زر شريفا للكـر

كىناؾ نوع آخر من ا١تماثلة الصوتية، يتٌم على مراحل، كيتبادؿ فيو الصوتاف ا١تتماساف التأثَت يف 
 إذ تؤثر فيها الذاؿ فتقلبها ذتػكراالٕتاىُت إقباالن كإدباران، كمن أمثلتو ما ٭تدث لتاء االفتعاؿ من ا

مث تؤثر الداؿ يف الذاؿ، . كىذا من نوع التأثَت ا١تقبل اٞتزئي يف حاؿ اتصاؿ"اذدكػر، : داالن، فتصَت
 .(3)"، كىذا من نوع التأثَت ا١تدبر الكلي يف حاؿ االتصاؿادٌكػر: فتقلبها داالن 

كما اشتق منو،  (افتعل)كىذه أمثلة ٕتسد التأثَت ا١تتبادؿ على شاكلة ا١تثاؿ السابق، ٣تموعة على كزف 
: (4)كموضحة يف اٞتدكؿ التايل

                                                           
. 40: نفسو، ص 1
 .41: نفسو، ص 2
 .49: نفسو، ص 3
. 227- 226: ظواىر التشكيل الصويت، ص 4



 

74 
 

التماثل المدبر التاـ التػماثل المقبل التاـ البػناء التػقديرم الػػفػػعػػل 
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 الٌصوائت/ أ

 من ا١تستثقالت اليت عملت اللغة على ٘تاثلها تتابع صائيت الضٌم كالكسر، فقد كرد يف تعليق 
ـر من فيٍصدى لو ): سيبويو على قو٢تم ، (لو عيٍصرى منو البافي كا١تسكي انعصر): ، كقوؿ أيب النجم(مل ٭تي

كمع ىذا أنٌو . الكسرة بعد الضٌمة، كما يكرىوف الواك مع الياء يف مواضع (عيًصر)كرىوا يف »: أهٌنم
. (1)«بناء ليس من كالمهم إال يف ىذا ا١توضع من الفعل، فكرىوا أف ٭تٌولوا ألسنتهم إىل االستثقاؿ

 كمل تقتصر ا١تماثلة على تقريب الضم من الكسر أك العكس، بل توٌسعت لتشمل الٌتقريب بُت 
الفتح كالضٌم أك الفتح كالكسر، على الٌرغم من خٌفة األكؿ كسهولة اٞتمع بينو كبُت ٣تاكرىٍيو، كذلك 

أمره شائع يف العربية ك٢تجاهتا
ككما رأينا سابقان استثقاؿ العرب اٞتمع بُت الضٌم كالكسر، فأ٫تلوا . (2)

يف األفعاؿ إال يف الثالثي  (فيًعل)يف صياغة األٝتاء، كما مل يرضوا بػ   (فيًعل ك ًفعيل)لسببو البنائُت 
. (3)الذم مل يسمَّ فاعلو
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كفيما يلي بعض التتابعات اليت ظهرت فيها تلك ا١تستثقالت كما ٭تدث بينها من تقريب يدرج ضمن 
: مبحث ا١تماثلة

 من أمثلة ا١تماثلة ا١تقبلة أك التقٌدمية بُت الٌصوائت ما ٭تدث لصائت الضٌم يف ضمَت الٌنصب 
كاٞتٌر الغائب الذم يتأثر يف كٌل مواقعو اإلسنادية بصائت الكسر القصَت ك الٌطويل قبلو أك الياء، 

ضىرىٍبتًػوي، ًبرٍجًلوي، فيػوي، عىلٍيػوي، ًُّػيػنَّ، ًُّػيما، :  فيتحوؿ إىل صائت الكسر استجابة لقانوف ا١تماثلة، ٨تو
كقد حافظت القبائل اٟتجازية على . (1)ضىرٍبًتًو، ًبرجًلًو، فيًو، عليػًٍو، بػًهػػًنَّ، ًُّػًما: فتصبح على الٌتوايل

 ﴿ : األصل يف نطقها، الذم قرأ بو حفص عن عاصم يف موضعُت ٫تا       

       ﴾ (2) ﴿ك ،             ﴾(3). كقد تطٌرؽ سيبويو إىل 

ىذا الٌنوع من الٌتأثَت على أنٌو كاف لالستخفاؼ من ثقل الضٌمة بعد الكسرة، ألهٌنما ال يلزماف حرفان 
 (4)"ا٢تاء تكسر إذا كاف قبلها ياء أك كسرة"أبدان، ك أفَّ 

 كمن صور الٌتماثل ا١تقبل أيضان إبداؿ صائت الكسر القصَت ضٌمة استجابةن لتأثَت صائت 
، حيث ال يفصل بُت الضم كالكسر (5)ميٍنػتػين في مينػٍتًػن: الضٌم قبلو كذلك يف ٨تو قوؿ بعض العرب

. إال ساكن، فكرىوا اٞتمع بينهما يف بناء كاحد غَت الفعل

 حيث (6)ميٍنحىدير في ميٍنحىًدر:  كمن الٌصور اليت فيها فصل بُت ا١تتماثلُت بأكثر من صامت قو٢تم
أبدلت كسرة الٌداؿ ضٌمة ٘تاثالن مع ضٌمة ا١تيم لكراىة ا٠تركج من ضٌم إىل كسر كما قالوا، كقد بلغ 
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ككٌل ذلك . (1)ميٍنحيديرىذا الٌتماثل حىت كصل عند بعضهم إىل تتابع ضٌمتُت بعد النوف فصارت 
.  الٌتقريب طلبان للٌتماثل، كإيثاران للعمل من كجو كاحد، كٗتفيفان للٌنطق كاقتصادان يف اٞتهد

 كمن التماثل ا١تقبل الذم ٭تدث بُت كلمتُت كالذم يسمى عند القدماء باإلتباع قلبي كسرة 

 ﴿:  يف قولو تعاىلالحمدي الالـ من لفظ اٞتاللة ضٌمة تأثران بضٌمة الٌداؿ اليت قبلها من كلمة    

      ﴾ (2). كقد عدَّ ابن جٍت ىذا اإلجراء من ضركب اإلدغاـ أك التقريب بُت 

فلٌما اطٌرد ىذا ك٨توه لكثرة استعمالو : "الٌصائتُت ا١تتخالفُت، ميرجعان ىذا الٌتغَت لكثرة االستعماؿ فقاؿ
الحمدي "أتبعوا أحد الٌصوتُت اآلخر كشٌبهو٫تا باٞتزء الواحد كإف كانا ٚتلة من مبتدإ كخرب، فصارت 

.  (3)" كإًبل كًإًطل"الحمًد لًلو"كعينيق كطينيب، ك" ليلو

كقد يعدؿ عن الٌصائت ا٠تفيف إىل ما ىو أثقل منو طلبان للمماثلة كرفع اللساف من موضع كاحد كما 
 كاليت كاف أصلها السُّػؤديد: جاء يف إبداؿ بعض العرب الفتحة ضٌمة لوجود ضٌمة قبلها يف ٨تو قو٢تم

. (4)السُّػؤدىد

 مثلث الفاء، فػٍعػلػةكمن صور الٌتماثل الٌسابقة ما حدث يف ٚتع ا١تؤنث السامل لالسم الذم على كزف 
: ساكن العُت، فحُت ٬تمع ٖتٌرؾ عينو ٔتا يناسب حركة الفاء قبلو كما يلي

خيطيوات، : خيٍطوة، غيٍرفة، ظيٍلمة لتصبح بعد اٞتمع على الٌتوايل: ٦تاثلة الضمة للضمة كذلك ٨تو
 فإٌنك إذا كٌسرتو على بناء أدٌل العدد (فػيٍعلة)كأٌما ما كاف »: غيريفات، ظيليمات، يقوؿ سيبويو يف ذلك
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ريٍكبة كريكيبات، كغيٍرفة كغيريفات، كجيٍفرة : أٟتقت الٌتاء كحرٌكت العُت بضٌمة، كذلك قولك
   (1)«....كجيفيرات

فإٌنك  (ًفٍعلة )كما كاف» : ًسٍدرة ًسًدرات، كًكٍسرة ًكًسرات، يقوؿ سيبويو: ٦تاثلة الكسرة للكسرة ٨تو
ًقرًبات كًسًدرات : إذا كٌسرتو على بناء أدٌل العدد أدخلت الٌتاء كحرٌكت العُت بكسرة، كذلك قولك

. (2)«كًكًسرات

ػلػىوات، يقوؿ سيبويو: ٦تاثلة الفتحة للفتحة ٨تو ( فػىٍعلة)كأٌما ما كاف على »: جىٍفنة كجىفىنات كسىٍلوة كسى
صىعات كصىٍحفة : فإنك إذا أردت أدٌل العدد ٚتعتها بالتاء، كفتحت العُت، كذلك قولك َى قىٍصعة كؽى

.  (3)«كصىحىفات كجىٍفنة كجىفىنات كشىٍفػرة كشىفىرات، كٚتىٍرة كٚتىىرات

إٌف غرض ىذا الٌتماثل ىو ٗتفيف الٌنطق، بتقريب الٌصوائت كالعمل من كجو كاحد، كيف ٖتريك العُت 
. (4)أيضان كظيفة داللية تتمثل يف الفرؽ بُت االسم كالٌصفة كىو ما ذىب إليو سيبويو

 كقد ٖتدث مثل ىذه ا١تماثلة كلكن بدكف أم مسوغ داليل كالذم رأيناه يف ا١تثاؿ الٌسابق، 
كٕتمع بُت ضٌمتُت يف بناء كاحد على الٌرغم من استثقاؿ العرب ٢تما، ١تا يكلفانو من جهد يف 

إحداثهما، غَت أٌف الذم جعلهم يرتضوف ىذه ا١تماثلة ىو التخٌلص من كقيفة الٌسكوف، ١تا ينجم 
: عنها من إطالة يف عملية التحقيق اإلنتاجي لألصوات، ككذا العمل من كجو كاحد، كمن ذلك قو٢تم

  (5)السيليطاف يف السيٍلطاف، كالقيريفصاء  يف القيٍرفصاء

 أٌما الٌنوع الثٌاٍل من الٌتقريب كالذم يسٌمى با١تماثلة ا١تدبرة أك الٌرجعية فمن صوره ما ٭تدث مع 
حركة ٫تزة الوصل، إذ ا١تعركؼ أهٌنا مكسورة يف األصل، كلكٌنها تتحٌوؿ إىل الضٌم يف أمر الثالثي 
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، حيث ٘تاثل كسرة ٫تزة الوصل ضٌمةى العُت بعدىا ايخريجٍ - ايقتيلٍ : مضمـو العُت يف ا١تضارع، ٨تو
كذلك أٌنك » : فتتحوؿ إىل ضٌمة، كىذا الٌتماثل من الٌنوع ا١تنفصل، كيقوؿ يف ىذه الظٌاىرة سيبويو

قرٌبت األلف من ا١تضمـو إذ مل يكن بينهما إال ساكن، فكرىوا كسرة بعدىا ضٌمة، كأرادكا أف يكوف 
 كىو يف ىذا أجدر، ألنٌو ليس يف الكالـ ميػذ ي اليـو يا فتى: العمل من كجو كاحد، كما فعلوا ذلك يف

  (1)«...حرؼ أكلو مكسور كالثٌاٍل مضمـو

كمن صور الٌنوع الثٌاٍل ما حدث يف ٢تجة ٘تيم الذين أجركا ا١تماثلة بُت فتحة الفاء ككسرة العُت من 
، فانقلبت الفتحة كسرة استجابة لكسرة العُت بعدىا كذلك حُت تكوف (فىػًعل)ك  (فىػعيل): صيغيت

لًئيم كًشهيد كًسعيد كًنحيف كرًغيف كًبخيل كبًئيس، كًشًهد : العُت من أصوات اٟتلق، كقو٢تم
كمن ذلك تقريب الٌصوت من الٌصوت مع : "كيف ىذا يقوؿ ابن جٍت، 2كًلًعب كًضًحك كنًًغل كًكًخم

زًئَت األسد، يريد : كٝتعت الشجرٌم غَت مرة يقوؿ. حركؼ اٟتٍلق، ٨تو ًشعَت، كًبعَت، كرًغيف
. (3)"الزَّئَت

 فػىٍعلوؿأٌف كٌل :  كمن صور ا١تماثلة ا١تدبرة كا١تطردة يف اللغة الفصحى، كقانوهنا الصويت ىو
هور كتًلميذ األصل فيهما: ، مثلفػًٍعليال ك فػيٍعلوالن  صار فػىٍعليلك ٚتىٍهور كتػىلػٍميذ: ٚتي

، حيث تؤثر (4)
الضمة أك الكسرة يف الفتحة قبلها فتستجيب ٢تما ك٘تاثلهما بانقالُّا ضمة مع الضمة ككسرة مع 

.    الكسرة

كما ٕتدر اإلشارة إىل أٌف بعض العرب قد استعانت ْتذؼ أحد الصوائت لدفع التنافر اٟتاصل 
فٍخذ، ككٍبد، كعٍلم، : بينها، كذلك عند االنتقاؿ من الصائت األخٌف إىل األثقل، كمن ذلك قو٢تم

كيفٌسر سيبويو عملهم . فًخذ، ككًبد، كعًلم، كرجيل، كرـي: كرٍجل، عٍضد، ككٍرـ، يريدكف ُّا على التوايل
                                                           

 .4/259: الكتاب، ص 1
. 4/225: نفسو، ص 2
 .2/143: ا٠تصائص، ص 3
 .63: نفسو، ص:  ينظر4
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كإ٪ٌتا ٛتلهم على ىذا أهٌنم كرىوا أف يرفعوا ألسنتهم عن ا١تفتوح إىل ا١تكسور، كا١تفتوح » : ىذا بقولو
، كيظهر أٌف ىذا التخفيف كاالقتصاد يف (1)«أخٌف عليهم، فكرىوا أف ينتقلوا من األخٌف إىل األثقل

. اٞتهد العضلٌي بطرح ىذا الصائت ا١تستثقل أٌدل إىل االقتصاد يف عدد ا١تقاطع أيضان 

 كنالحظ أيضان أٌف استعما٢تم ىذا اٟتذؼ التخفيفي للصائت قد تعٌدل الكلمة إىل ما يشبهها، فقد 
ك٫تزة . ذكر ابن جٍت حركفان تنزؿ مع ما بعدىا كاٞتزء منو كىي فاء العطف، ككاكه، كالـ االبتداء

٬تيز إسكاف ىاء الضمَت  (ىو كىي): االستفهاـ، كأٌف دخوؿ أٌم من ىذه اٟتركؼ على الضمَتين
أٍىو؟ ، أٍىي؟ ، فٍهو، فٍهي، كٍىو، كٍىي، ٢تٍو، ٢تٍي، ألٌف الًتكيب يصَت حينئذ موازنان لعىضيد أك : فيقاؿ

كػىًتف اللتُت أجيز إسكاف كسطهما ٫تا كما كاف على صيغتهما من األٝتاء كاألفعاؿ
كما نالحظ . (2)

مع الفعل ا١تضارع ا١تتصل بالـ األمر، يف ٨تو  (الواك، الفاء، مث)ىذا اٟتذؼ يف تتابع حركؼ العطف
.  كىلػٍتفعل، فلػٍتفعل، مثَّ لػٍتفعل، للتخلٌػص من ثقل ا٠تركج من الفتح إىل الكسر: قو٢تم

كللٌصوائت دكره ىاـ يف بعث االنسجاـ باستبعاد الثٌقل الذم يتسٌبب فيو توايل الٌصوائت كأشباه 
الٌصوائت ا١تتخالفة، كىذا ما ٧تده فيما يسٌمى باإلعالؿ الذم يعمل على التجانس بُت أنصاؼ 

، (3)«إذا ٖترٌكت الواك أك الياء كانفتح ما قبلهما قلبتا ألفان »: الصوائت كالصوائت اليت قبلها، كقو٢تم
ككذلك تقلب األلف أك الواك ياءن ١تناسبة الكسرة قبلها كالتخلص من . قاؿ كباع، كغزا كرمى: ٨تو

موقن : كالياء تقلب كاكان لتناسب الضٌمة قبلها أيضان ٨تو. 4مصابيح كميزاف كميعاد: الثقل، ٨تو
   (5).كموسر

                                                           
. 4/231: الكتاب، ص 1
 .330-2/329: ا٠تصائص، ص:  ينظر2
عبد ا١تقصود ٤تمد عبد : ٖتقيق  شرح شافية ابن اٟتاجب يف علم الصرؼ، أبو الفضائل ركن الدين اٟتسن االسًتاباذم،  3

.  2/742: ـ، ص2004، 1، مصر، ط(القاىرة)ا١تقصود، مكتبة الثقافة الدينية، 

 .233:   ك ظواىر التشكيل، ص4/479: الكتاب، ص:  ينظر4
 .3/266: األصوؿ، ابن السراج، ص 5
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 حادية عشرةالمحاضرة اؿ

 (2)التغيرات الصوتية التركيبية 

المخالفة الصوتية 

ا١تخالفة الصوتية قانوف صويت أك إجراء توازٌٍل يسَت يف عكس إٌتاه قانوف ا١تماثلة كيعمل على 
التخلٌػص من ثقل ا١تثلُت أك األمثاؿ، كإعادة التػٌوازف للوحدة اللغوية أثناء مسَتهتا يف التيار 

تأثػٌر صوت بصوت آخر تأثران يفضي إىل التقليل من تشاُّهما أك انتفاء "فهي . (1)الكالمي
، كىذا عكس ما تقـو بو ا١تماثلة، إال أٌف األمر اٞتامع بينهما ىو الٌرغبة يف تسهيل (2)"تشاُّهما

النطق، على ما فيو من تفاكت بُت اٞتماعات اللغوية كاللهجية، كذلك ألٌف ا١تخالفة يف اللغات ٚتيعان، 
، ككذلك فإٌف الصوت الذم ٭تٌل مكاف أحد (3)كثَتان ما تقع يف األصوات ا١تتػٌصفة بصعوبة النطق

ا١تتماثلُت يكوف إٌما صوتان من الصوائت الطواؿ، أك كاحدان من أشباىها، كإٌما صوتان من اَّموعة 
.  (4)ا١تائعة، كىي ٚتيعان ال يتطلٌػب إحداثها ٣تهودان عضليان أكرب

 (6)الٌتخػالفمصطلح :  يف دراسات الٌصوتيُت ادثُت ٔتصطلحات عٌدة، منها(5)المخػالفةي كعيرفت 
، (7) التػٌبايػن:كمنها أيضان . كىو ما أقرٌه ٣تمع اللغة العربية بالقاىرة يف العدد الٌسادس عشر من ٣تٌلتو

.   (8)المػفارقػة، كالػٌتمايػز كالمػيغايػرةك

                                                           
 .243:   كظواىر التشكيل الصويت، ص118: طلب ا٠تفة يف االستعماؿ العريب، ص: ينظر (1)
 .100: فقو العربية ا١تقارف، ص 2
 .100: نفسو، ص: ينظر 3
 .248: ظواىر التشكيل الصويت، ص: ينظر 4
 .384:   ك دراسة الصوت اللغوم، ص57:  ك التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، ص169: األصوات اللغوية، ص: ينظر 5

 .(مقاؿ)ظاىرة التخالف الصويت يف تراث علماء العربية القدامى، :  ينظر6
 .72: التصريف العريب من خالؿ علم األصوات اٟتديث، ص: ينظر 7
 .244: ظواىر التشكيل الصويت، ص: ينظر 8
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: المخالفة بين الصوامت/ أ

 ىذه بعض األلفاظ اليت كيجد فيها صوتاف متماثالف أك أكثر كعمل العريب على التخلص منها 
: (1)با١تخالفة، كىي مقٌسمة ْتسب عدد ا١تتماثالت، كموقعها فيما يلي

ما اجتمع يف كٌل من ألفاظها صوتاف متماثالف متماٌساف ال يفصل بينهما : المجموعة األكلى
 :كمن أمثلتها. فاصل، مث تػيخفٌػف با١تخالفة الصوتية بُت ا١تتماثلُت

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

ضػارة، < ضػرٌة . اٞتوب<   العوس، اٞتٌب  <   أمليت، العٌس < دٯتػاس، أمللت< دمػٌػاس
.  جلمط< حػدلق، جػلػٌط < فرطح، حػػٌدؽ< فطػٌػح. إنػجاص< إ٧تانة، إجػٌاص< إجػٌانة

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

. ٘تطػٌط ٘تطػٌى.تقٌضض، تقٌضى.تظنػٌنت، تظنػٌيت.تسٌرر، تسٌرل.دسػٌسها، دسػٌاىا

ما اجتمع يف كٌل من ألفاظها صوتاف متماثالف ٭تجز بينهما حاجز، كعومال : المجموعة الثالثة
 :كمن أمثلتها. معاملة ا١تتجاكرين، فأبدؿ أحد٫تا لتحقيق ا١تخالفة الصوتية بُت ا١تتماثلُت على تباعد٫تا

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

                                                           
 ك  كما بعدىا 248:  كظواىر التشكيل الصويت، ص171-170:  األصوات اللغوية، ص ك59-58: نفسو، ص:  ينظر1

. 369-368: ، ص(مقاؿ)ظاىرة التخالف الصويت يف تراث علماء العربية القدامى، 
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ما اجتمع يف كٌل من ألفاظها ثالثة أصوات متماثلة، كسيلػٌط اإلبداؿي عند إجراء : المجموعة الرابعة
< حثٌػث . تبشبش< تبشٌػش  . ا١تشفشف< ا١تشفٌػف : كمن أمثلتها. ا١تخالفة بينها على أكاسطها

 .زلزؿ<  زلػٌل .  صرصر<  صٌرر.  كبكب<  كبٌػب.  رقػرؽ<  رقػٌق  .حثحث

 إٌف أصل ألفاظ ىذه اَّموعة قد اجتمع فيو ثالثة أصوات متماثلة، ككانت ا١تخالفة مسلػٌطة 
على أكسطها بإبدالو بصوت ٦تاثل لفاء الكلمة ككأهنم قصدكا إىل معادلة األصوات اليت تتألف منها 

أصلها صىٌرر فأبدلوا مكاف الراء ...ريح صرصر: كقو٢تم» :، كيف ىذا قاؿ ابن السكيت(1)اللفظة
ٕتفجف : كيقاؿ. فكبػٌبوا: ﴿ فكبكبوا فيها ﴾، أصلها: ككذلك قولو عٌز كجلٌ . الوسطى فاء الفعل

، كيبدك أٌف اٞتنوح (2)«فتبشٌػش يب: لقيتو فتبشبش يب، أصلها: كيقاؿ....ٕتفٌػف: الثوب، كأصلها
للمخالفة قد سبػٌبو اجتماع ثالثة أصوات متماثلة، للتخلص من ثقل النطق، كإعادة بعث إيقاع جديد 

كإ٪تا »: تقبلو أذف السامع العريب، كيف ذلك يقوؿ الفراء بعدما رصد ٣تموعة من ألفاظ ىذه الظاىرة
. (3)«فعلوا ذلك كراىية اجتماع ثالثة أحرؼ من جنس كاحد

كٖتتل الياء النسبة األكرب ضمن األصوات البديلة اليت ٞتأ إليها النطق العريب للتخلص من ثقل 
، مث تليها بقية (4)اجتماع ا١تثلُت أك األمثاؿ، كيبدك أهنا تنحو يف ذلك عند بعض العرب منحى االطراد

. الصوائت الطويلة، كاألصوات ا١تائعة

 كمن توايل األمثاؿ الذم بلغ مبلغان بعيدان يف االستثقاؿ ٕتاكر ا٢تمزتُت، إذ يؤدم ظهوره يف 
فليس من »: الصوغ العريب إىل التصٌرؼ فيو بألواف من التخفيف، كيف ثقل ىذا التجاكر يقوؿ سيبويو

فالوجو قلب الثانية إىل "؛ فإف توالت  يف كلمة كاحدة، (5)«كالـ العرب أف تلتقي ٫تزتاف فتحقػٌقا
                                                           

 .373: ، ص(مقاؿ)ظاىرة التخالف الصويت يف تراث علماء العربية القدامى، :  ينظر1
أٛتد ٤تمد شاكر كعبد السالـ ٤تمد ىاركف، سلسلة ذخائر العرب، دار ا١تعارؼ : إصالح ا١تنطق، ابن السكيت، شرح كتعليق 2
 .320-319: ، ص(ت، ط. ر.د)، مصر، (القاىرة)
 .3/114: معاٍل القرآف، ص 3
 .251: ظواىر التشكيل الصويت، ص: ينظر 4
 .3/548:  الكتاب، ص5
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، أما ا١تتجاكرتاف يف كلمتُت فقد (1)"حرؼ لُت كقو٢تم يف أأدـ، آدـ كيف أئمة أٯتة، كيف أأيدـ أكيدـ
. (2)كمنهم من ٭تقق األكىل كٮتفف اآلخرة". فقد جا أشراطها: "ٗتفف األكىل كٖتقق اآلخرة ٨تو قو٢تم

 (اقرأ آية)، كٮتففوف (أقرئ أباؾ السالـ): يف (أقريباؾ السالـ)كأىل اٟتجاز ٮتففوف ا٢تمزتُت، ٨تو 
كمن العرب من ٮتالف بُت . بإبداؿ األكىل ألفان؛ لسكوهنا كانفتاح ما قبلها، كتسهيل الثانية بُت بُت

.  (3)ا٢تمزتُت بإدخاؿ ألف، ليخفٌػف من أعباء النطق ُّما متجاكرتُت

لتحقيق الغرض نفسو، مثل اختيارىا  (غَت الصائتة كا١تائعة )كقد تلجأ العربية للمخالفة بأصوات أخرل
، كيعلػٌل سيبويو (4)«استخذ فالف أرضان، يريد اٗتذ أرضان » :السُت بديالن للتاء يف ٨تو قوؿ بعضهم

، كيعود سبب اختيار السُت (5)."كراىية التضعيف...أبدلوا السُت مكاهنا"سبب ىذا اإلجراء بأهنم 
لقرُّا للتاء يف ا١تخرج، كمشاركتها ٢تا يف ا٢تمس، إضافة الستحساف العرب ٢تا يف أبنيتهم كاستلذاذىم 

. (6)ٞترسها

٦تا كثر استعمالو "كما دعاىم إىل ذلك أهنا . سدس، إذ قالوا أٌف أصلها ستٌ  كمن ذلك أيضان 
يف كالمهم، كأٌف السُت مضاعفة، كليس بينهما حاجز قوم، كاٟتاجز أيضان ٥ترجو أقرب ا١تخارج إىل 

فأبدلوا مكاف السُت أشبو ....٥ترج السُت، فكرىوا إدغاـ الٌداؿ فيزداد اٟترؼ سينان، فتلتقي السينات
كذلك اٟترؼ التاء، كأنو . اٟتركؼ ُّا من موضع الداؿ، لئال يصَتكا إىل أثقل ٦تا فركا منو إذا أدغموا

، كىناؾ صور أخرل يستعاف فيها بصوت التاء إلجراء (7)"قاؿ سدت، مثٌ أدغم الداؿ يف التاء

                                                           
 .270: اٟتركؼ العربية كتبدالهتا الصوتية، ص 1
 .274: نفسو، ص: ينظر 2
 .274: نفسو، ص:  ينظر3
 .4/613: الكتاب، ص 4
 .4/613: نفسو، ص 5
 .1/54: العُت، ص: ينظر 6
 .4/612: الكتاب، ص 7
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. (1)التكالف، كتجاه، كتخمة، كتراثا١تخالفة، منها تلك الكلمات اليت تبدأ بواك مضمومة ٨تو 
، كيجاه، ككيخمة، ككيراثكالبناء التقديرم ٢تذه األلفاظ كما يقٌرره نظاـ الصياغة األصلي ىو "
، (2)" فقد استثقلت العرب القراف بُت ا١تتجانسُت الواك كالضمة ألهنما يف حكم ا١تتماثلُتالويكالفك

كخاٌصة إذا كاف يف أكؿ الكلمة، قد جعلهم   (الواك ا١تضمومة)كاستثقاؿ العرب ٢تذا التماثل 
جوه: يستعملوف ٤تلها ا٢تمزة، كمن ذلك كرم ، ككيجوه يف أ ي عد ، كككرميف أ ي ، كقولو كيعديف أ ي

﴿ :تعاىل     ﴾ (3) كما يدٌؿ على أٌف ىذا التماثل أكثر استثقاالن ىو كثرة التصٌرؼ  ،

. (4)التصٌرؼ فيها يف االستعماؿ كما رأينا، كأٌف قلبها إىل غَتىا أكثر من قلب غَتىا إليها

كتتجاكز العربية تطبيق ظاىرة ا١تخالفة على ثقل التماثل، لتوسع من دائرة استعما٢تا لتشمل ا١تخالفة 
، أبدؿ الالـ مكاف اضطجع يف الطجع» : كقد نقل سيبويو قوؿ بعض العرب. بُت ا١تطبقُت ا١تتواليُت

ا أقربى اٟتركؼ منها يف ا١تخرج كاال٨تراؼ . (5)«الضاد كراىية التقاء ا١تطبقُت، فأبدؿ مكاهنى

 : المخالفة بين الصوائت/ ب

إٌف ا١تخالفة بصفة عاٌمة أقٌل بكثَت من ا١تماثلة من حيث استعماؿ العربية ٢تما، كا١تخالفة بُت 
الٌصوائت كذلك أقٌل من ا١تخالفة بُت الٌصوامت،  كذلك ألٌف ٗتالف الٌصوائت لو أ٫تية كبَتة يف 

كمن أمثلة ا١تخالفة بُت الٌصوائت اليت ٗتلصت ُّا .  ، ك٢تذا يكوف موجودان ابتداءن (6)التفريق بُت الٌصيغ
:   (7)ُّا العربية من النػٌطق ٔتجموعة من اٟتركات ا١تٌتحدة الطٌابع

                                                           
 .4/475: نفسو، ص:   ينظر1
 .256: ظواىر التشكيل الصويت، ص 2
 . من ا١ترسالت11 اآلية 3
 .258: ظواىر التشكيل الصويت، ص: ينظر 4
. 4/613: الكتاب، ص 5
 .73: التصريف العريب من خالؿ علم األصوات اٟتديث، ص: ينظر (6)
 .385دراسة الصوت اللغوم، : ينظر 7
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إبداؿ الفتحة كسرة يف الكلمات اليت يتتابع فيها صائتاف للفتح، كاألكؿ منهما من الٌنوع الطػٌويل، 
كسر نوف ا١تثٌٌت على عكس : كذلك تيسَتان للنػٌطق كاقتصادان يف اٞتهد ا١تبذكؿ، كمن أمثلة ىذا الٌنوع

. (1)ٚتع ا١تذكر السامل الذم فتحت نونو، ككذلك كسر التاء يف ٚتع ا١تؤنث الٌسامل بدؿ الفتحة

: (2)كما يرٌجح ىذا التػٌغيػٌر ىو كجود ألفاظ بقيت ٤تافظةن على نوهنا مفتوحةن، كاليت كردت يف قوؿ رؤبة

كىمػًٍنخػىرىيػًٍن أىشػػٍبػىها ظػىبػٍيػانا *  أىعػًٍرؼي ًمنػٍها األىنٍػفى كالعػىٍينانا   

ػتػَّافى أىخػوؾى كىأىبػوؾ»: كمن تلك األلفاظ أيضان قوؿ العرب ، أم ٫تا متفرقاف، فشتػٌاف ىو تثنية «شى
شػىتَّ 
كذلك كرد عن العرب بعض األلفاظ اليت جاء فيها ٚتع ا١تؤنٌػث الٌسامل مفتوح النػٌوف، . (3)

إٌف ما ٭تدث لنوف . «سمعت لػيغػاتػىهم»، ك«أخذت إراتػىهم» ، ك«استأصل اهلل ًعػٍرقىػاتػىهم»: كقو٢تم
التػٌوكيد الثػٌقيلة عند التػٌثنية يؤيػٌد أٌف كسر نوف ا١تثٌٌت كاف استجابةن لتأثَت قانوف ا١تخالفة، فهي مفتوحة 

ال تػىٍفعػىلػىنَّ ذاؾ كاٍضرًبػىنَّ زيدان : مع الفعل ا١تضارع  يف حاؿ اإلفراد، يف مثل قو٢تم
(4) .

اضربينَّ زيدان كأىكػٍرًمينَّ : كأبقت العرب النوف مفتوحة عند إسناد الفعل إىل ٚتع الذكور، كما يف قو٢تم
فليبتكن آذاف األنعاـ، كآلمرهٌنم : ، كمن ذلك يف القرآف الكرَل قولو تعاىل(5)عمران، كلتػيكرمينَّ بشران 

. فليغَتف خلق ا

يف ا١تثٌٌت، استنجدت العربية بقانوف  (صائت الفتحة الٌطويل)كلكن ١تا تتابعت فتحة الٌنوف مع ألف ا١تدٌ 
افػٍعىالفٍّ ذلك، كىل تٍفعىالفٍّ ذلك: ا١تخالفة كأبدلت الفتحة كسرةن، كما يف قو٢تم

، كما تكسر ىذه (6)

                                                           
 . 262-261:   كظواىر التشكيل الصويت، ص385: نفسو، ص: ينظر 1
، 1، لبناف، ط(بَتكت)أٛتد مشس الدين، دار الكتب العلمية :  ٫تع ا٢توامع يف شرح ٚتع اٞتوامع، جالؿ الدين السيوطي، تح2

 .1/160: ـ، ص1998
 .42: التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، ص: ينظر 3
. 3/568: الكتاب، ص:  ينظر4
 .4/5: الكتاب، ص:  ينظر5
 .4/8: نفسو، ص:  ينظر6
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: النوف كذلك استجابة لنفس القانوف عند إٟتاقها بالفعل ا١تسند إىل ٚتع اإلناث، كيقوؿ فيها سيبويو
.  (1)"اٍضرًٍبنافٍّ، ك ىل تىٍضرًٍبنافٍّ، ك لػىتىٍضرًٍبنافٍّ : كإذا أدخلت  الثقيلة يف فعل  ٚتيع  النػٌساء قلت"

ككجود األلف ىنا ىو نوع من ا١تخالفة للحٌد من توايل األمثاؿ، حيث توالت ثالث نونات كمل ٖتذؼ 
فإ٪ٌتا أٟتقت  ىذه األلف كراىية النػٌونات، » : نوف الٌنسوة أمنان للػٌبس، كيوٌضح ذلك سيبويو فيقوؿ

فأرادكا أف يفصلوا اللتقائها، كما حذفوا نوف اٞتميع للٌنونات كمل ٭تذفوا نوف الٌنساء كراىية أف يلتبس 
. (2)«فعلػيهن كفعل الواحد

غَت أٌف ىذه ا١تخالفة اليت فصلت بُت األمثاؿ باأللف قصد الٌتخفيف من مؤنة الٌنطق ُّا متتابعة قد 
أكقعتهم يف ثقل آخر كىو تتابع صائيت الفتح، فتخٌلصوا منو با١تخالفة باإلبداؿ كذلك بقلب الفتحة 

ككسرت الثػٌقيلة ىهنا ألهٌنا بعد ألف زائدة فجعلت ٔتنزلة » : كسرة، كىذا ما عرٌب عنو سيبويو بقولو
. (3)«كىي فيما سول ذلك مفتوحة. نوف االثنُت

، : فتحة، كما يقاؿ يف سيريره + إبداؿ الٌضٌمتُت ا١تتتاليتُت إىل ضٌمة : "من أمثلة ا١تخالفة كذلك*  سيرىره
.   (4)"ذيلػىله الستثقاؿ اجتماع ضٌمتُت مع الٌتضعيف: كيف ذيلػيػله 

كقد تستعمل ا١تخالفة باٟتذؼ فيما توالت فيو ضمتاف يف صيغة فيػعػيل كعينيق كطينيب ك ٨تو٫تا، يقوؿ 
كإذا تتابعت الٌضٌمتاف فإٌف ىؤالء ٮتفػٌفوف أيضان، كرىوا ذلك كما يكرىوف الواكين، كإنػٌما »: سيبويو

: كذلك قولك. الٌضٌمتاف من الواكين، فكما تكره الواكاف كذلك تكره الٌضٌمتاف، ألٌف الٌضٌمة من الواك

                                                           
. 4/10: الكتاب ، ص 1
 .4/10: نفسو، ص 2
 .4/10: نفسو، ص 3
 .385: دراسة الصوت اللغوم، ص 4
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كقد قرئ بذلك يف القرآف الكرَل يف قولو . (1)«الرٍُّسل، كالطػٍُّنب، كالعػيٍنق تريد الرُّسيل، كالطػُّنيب، كالعػينيق
.   (3)﴿خيػٍشب مسندة﴾: ، كقولو تعاىل(2)﴿عيػٍربان أترابا﴾: تعاىل

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

ككذلك الكسرتاف تكرىاف عند ىؤالء كما تكره الياءاف يف مواضع، كإنػٌما »: كبًًلص،  يقوؿ سيبويو
.  (4)«الكسرة من الياء، فكرىوا الكسرتُت كما تكره الياءاف

 إٌف ا١تخالفة يف جوىرىا تنويعه للعناصر الصوتية للكلمة، ك٢تا أثره كبَت يف تنمية ا١تعجم العريب 
فبعضها ٮتتٌص فيو كٌل بناء ٔتعٌت مع بقاء العالقة الداللية . بأبنية جديدة، شأهنا يف ذلك شأف ا١تماثلة

. (5)فقػٌع من فرقع، كجػٌدؿ من جندؿ، ك عقػٌل من عرقل: بُت األصل كالفرع، كلعٌل من ذلك
كبعضها اآلخر ٯتكن عٌده من قبيل ا١تًتادؼ، إذ ترد فيو الكلمتاف يف العربية الفصحى بنفس ا١تعٌت، 

: أمغرت الشاة كأنغرت إذا اٛتٌر لبنها، كمثل: (6)كأصواهتما متفقة فيما عدا الصوت األكؿ منهما؛ مثل
. ساؿ: فسد، كمذع كنذع ٔتعٌت: مأر كنأر ٔتعٌت: كمثل

  

                                                           
 .4/230: الكتاب، ص 1
.  من الواقعة37اآلية  2
.  من ا١تنافقوف4 اآلية 3
 .4/231:  الكتاب، ص4
 .103: فقو العربية ا١تقارف، ص: ينظر 5
 .67: التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، ص 6
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 المحاضرة الثانية عشرة
 (3)التغيرات الصوتية التركيبية 

 : كالتقصيرالػحػػذؼ

 :حذؼ الصوامت. 1
 ىو ما تتنازؿ عنو الكلمة أك يسقط منها، سواء كاف نقصده يف ىذه ااضرةاٟتذؼ الذم 

ذلك لسبب داخلي أفرزه تفاعل أصواهتا، أك سياقي يطرأ ٔتجاكرهتا لبعض األصوات يف ا١تستول 
الًتكييب، كقد رأينا سابقان أٌف بعض ىذا اٟتذؼ يعٌد من باب ا١تخالفة بُت ا١تتماثالت، مع أنٌو يتعٌدل 
الصوت إىل ا١تقطع؛ ألنو يتم ْتذؼ الصامت مع صائتو، كالغرض من النوعُت كاحد، كىو االقتصاد 

.  يف اٞتهد العضلي كالتخفٌػف من بعض أعباء النطق اليت سٌببها توايل األمثاؿ، أك كثرة االستعماؿ

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

، فقد تفعلل، كتفاعل، كتفعػٌل: كمن أمثلة اٟتذؼ يف بداية الكلمة أك البدئي، ما حدث للصيغ
تتقٌدـ كتتقاتل كتتبخًت، كيف القرآف :ٖتذؼ منها تاء ا١تضارعة ْتركتها، كتكتفي بتاء كاحدة، مثل

: مرة باٟتذؼ، يف مقابل 17﴾كردت تذكػٌركف﴿: ، ففيو مثالن (2)الكرَل أمثلة كثَتة لذلك
يػَّزي ًمنى اٍلغىٍي ً ﴿: مرات بال حذؼ، كفيو أيضان 3﴾تتذكػٌركف﴿ ، (تتمٌيز): بدالن من(3)﴾تىكىادي تىمى

ٍرتيكيٍم نىاران تػىلىظَّى، ك﴿(تتلٌهى): ، بدالن من(4)﴾فىأىنتى عىٍنوي تػىلىهَّىك﴿ . (تتلٌظى): ، بدالن من(1)﴾فىأىنذى

                                                           
 112: فقو العربية ا١تقارف، ص:  ينظر(1)

 .118: ، ص(ا١تقاؿ)، كالتطور اللغوم بُت القوانُت الصوتية كالقياس 73:التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، ص: ينظر(2)

 . من ا١تلك08 اآلية (3)

 . من عبس10 اآلية (4)



 

89 
 

ٍهًفًهمٍ ﴿:أيضان  كمنو  (تتزاكر): أصلها (تزاكر)فإٌف . (2)﴾كىتػىرىل الشٍَّمسى ًإذىا  ىلىعىت تػَّزىاكىري عىن كى
كىذا اٟتذؼ قد . (3)، كقد قرأ ُّذا اٟتذؼ عاصم ك ٛتزة ك الكسائي كغَتىم (تتفاعل)على كزف 

. يف الوصل (طلعت)حٌقق ا١تخالفة بُت ا١تثلُت باإلبقاء على تاء كاحدة اليت تدغم فيها تاء

غَت أٌف ىذه الصيغة قد خٌففت من كجو آخر بواسطة ا١تماثلة بُت التاء الثانية كالزام، فقلبت 
كُّذا الوجو قرأ ابن كثَت . (تزٌاكر)إىل  (تتزاكر)التاء زايان كأدغمت يف الزام، لتتحوؿ بذلك من 

. (4)كأبوعمرك كنافع كأبو جعفر

يتحقق االقتصاد يف اٞتهد 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 ٦تٌا لو كانت تامة غَت منقوصة

يف ا١تاضي كا١تضارع، ما  (استفعل)كمن صور اٟتذؼ الذم ٮتٌف اللفظ بو، حذؼ التاء من 
، (5)﴾ فىمىا اٍسطىاعيوا أىف يىٍظهىريكهي كىمىا اٍستىطىاعيوا لىوي نػىٍقبان ﴿ :حدث للفعل استطاع يف قولو تعاىل

. (6)﴾ذىًلكى تىٍأًكيلي مىا لىٍم تىٍسًطع عَّلىٍيًو صىٍبران ﴿: كقولو

، كذلك الشًتاؾ التاء (تسطع)، ك(اسطاعوا): فقد حيذفت التاءي ٗتفيفان للفظ من الفعلُت
، كقٌرب بعضهم السُت من الطاء بعد اٟتذؼ ففخمها فصار اللفظ (1)كالطاء يف ٥ترج كاحد

.  (2)، كقرأ بو أٛتد بن صاحل عن كرش كقالوف عن نافع(تصطع)
                                                                                                                                                                                     

 . من الليل14 اآلية (1)

.  من الكهف17اآلية (2)
ـ، 2002، 1، مصر، ط(القاىرة)معجم القراءات، د عبد اللطيف ا٠تطيب، دار سعد الدين للطباعة كالنشر كالتوزيع، : ينظر(3)

 . 5/166: ص

 .2/136: ، ص(الفراء)معاٍل القرآف :  ينظر(4)
.  من الكهف97 اآلية (5)
.  من الكهف82اآلية (6)
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: ، ٨تو(3)كمن اٟتذؼ البدئي أيضان ما يكوف يف صيغة األمر من األفعاؿ ا١تبدكءة ُّمزة أك كاك
، قياسان على حذؼ (ًعػٍم صباحان ): ، فقالوانىًعػمى كقد حذفوا النوف يف األمر من . خػيذ، ككيػل، كًعد، كزًف

، كما حذفوا أيضان ا٢تمزة يف درج الكالـ، فقد نقل عن (أٯتن ا): يف (ـي ا): ا٢تمزة كالواك، كقالوا
مٍّك:  أم"أبومٍّك"إبلك، ك: ، أم"أحلٍبٍت بػػًًلك:"بعض العرب قو٢تم أساء » : ، كقو٢تم يف ا١تثل(4)أ ي
كحذؼ ٫تزة الوصل يكوف يف درج الكالـ مطٌردان، لزكاؿ .  بدالن من أساء إجابة(5)«ٝتعان فأساء جابة

. (االبتداء بالساكن)سبب كجودىا

كمن أمثلة اٟتذؼ الوسطي يف العربية، حذؼ ا٢تمزة ك الصائت الذم يليها من صيغيت 
. (6)، كىو من اٟتذؼ ا١تطػٌرد(يػيؤىفػٍعىل)ك (يػيؤىٍفًعل): ، كاألصل(يػيٍفعىل)ك (يػيٍفًعل)

نوف األفعاؿ ا٠تمسة مع نوف الوقاية، قبل ياء ا١تتكلم، أك مع ضمَت : "كمن أمثلتو أيضان 
، كقد رصد لنا (7)"ا١تتكلمُت ا١تنصوب، ككذلك الفعل ا١تسند إىل نوف النسوة، قبل ىاتُت اٟتالتُت

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

ٌوفػٌيٍت، فلػىيٍػٍت، ترىيٍػٍت، هتٌنئونا بو، تعطوٍل، يعرفاٍل، يقتلونا، كىي بدكف حذؼ كما يلي : ٗتي
ٌوفػٌينىٍت، فلػىيػٍنىٍت، ترىيػٍنىٍت، هتٌنئوننا بو، تعطونٍت، يعرفانٍت، يقتلوننا . ٗتي

: كمن أمثلة ىذا اٟتذؼ الذم ٞتأت لو العربية اقتصادان للجهد العضلي كتيسَتان للنطق كذلك
كىو حذؼ . إٌف كأٌف كلكٌن ككأٌف، مع نوف الوقاية قبل ياء ا١تتكلم، أك ضمَت ا١تتكلمُت ا١تنصوب

                                                                                                                                                                                     
 .525: ، ص(األخفش)معاٍل القرآف : ينظر(1)
. 5/288: معجم القراءات، ص: ينظر(2)
 .112: فقو العربية ا١تقارف، ص:  ينظر(3)
 .112: فقو العربية ا١تقارف، ص(4)
 .74:، كالتطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، ص282: إصالح ا١تنطق، ص(5)
. 113: فقو العربية ا١تقارف ، ص: ينظر(6)
 .74-73:التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، ص(7)
 .74-73: نفسو، ص: ينظر(8)
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 مرٌات، كما كرد 6سول  (إٌنٍت) مرٌة، يف حُت مل ترد 124 (إٍلٌ ): شائع يف القرآف؛ إذ كرد فيو مثالن 
.  (1)سول مرٌة كاحدة (كإنٌنا) مرٌة، كمل ترد 33 (كإنٌا): فيو

قىٍد ، ك﴿(2)﴾كىعىلٍَّمنىاهي ًمن لَّدينَّا ًعٍلمان ﴿: إحدل الٌنونُت أيضان يف مثل قولو تعاىل كقد حذفت
، كقرأ يف الثانية نافع (من لدينا)فقد قرأ يف األكىل أبو زيد عن أيب عمرك.(3)﴾بػىلىٍغتى ًمن لَّدينِّي عيٍذران 

مث  (لدننا)ككجو التخفيف يف األكىل أٌف األصل فيها .  (من لديٍل)كأبو بكر عن عاصم كغَتىم 
، مثٌ ٗتفف منها بعض العرب ْتذؼ النوف الثانية، (لدينٌا): أدغمت النوف األكىل يف الثانية لتصَت

٥تفػٌفة  (لدنا)، كبذلك تكوف (4)(لديف)لغة ن يف  (لىدي  )إنٌو ٭تتمل أف تكوف : كقيل. (لدينا): لتصَت
. على األصل

لدينٍت ػػػػػػ لديٌٍل ػػػػػػ : أٌما ٗتفيف الثانية فقد يكوف بالتخٌلص من نوف الوقاية مركران با١تراحل التالية
كقيل أٌف نطقها ُّذا التخفيف ىو األصل؛ ألٌف أصل األٝتاء إذا أضيفت إىل ا١تتكلم أال . (5)لىديٍل

كقد ٗتلٌػص بعض القراء من تنافر الصوائت يف ىذا اللفظ، فقد . (6)غالمي: تلحقها نوف الوقاية ٨تو
، كما (7)ركم عن أيب بكر أنٌو قرأ باختالس ضمة الداؿ، كقرأ ٭تِت بفتح الالـ مع سكوف الداؿ

. (8)﴾فىالى تىٍسأىٍلًني﴿: حذفت نوف الوقاية كذلك

                                                           
. 74: نفسو، ص: ينظر(1)
.  من الكهف65اآلية (2)
.  من الكهف76اآلية (3)
. 5/272: معجم القراءات، ص: ينظر(4)
 .228: اٟتجة يف القراءات السبع، ص: ينظر(5)
 .5/271: معجم القراءات، ص: ينظر(6)
 .5/272: نفسو، ص: ينظر(7)
.  من الكهف70اآلية (8)
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كذلك من أمثلة ىذا اٟتذؼ الذم ٟتق أحد ا١تتماثلُت قصد التخفيف لكثرة االستعماؿ، 
، كما حذفوا أيضان (1)"، ١تٌا كثر يف كالمهم كرىوا الٌتضعيفظػىٍلتي ،كمىٍستي ، كأحىٍستي : " مثل قو٢تم

.  (2)يستيع: ، كقد ٭تذفوف الطاء فتصَتيسطيع، فقالوا يستطيع: لنفس السبب التاء من قو٢تم

كىو يف . أك أكثر من آخر الكلمة (صامت أك صائت)أما اٟتذؼ النهائي فهو حذؼ صوت
أكثر ا١تواضع تعٌرضان للحذؼ نظران ألٌف ما قبل ذلك ا١توضع رٌٔتا استغرؽ جهدان عضليان "كٌل اللغات 

: ، كمن أمثلتو(4)، كيسمى أيضان بقطع اللفظ(3)"كبَتان يستتبع اٟتذؼ ٗتفيفان 

يا كرا يف نداء كركاف، كيا عثمي، كيا : الًتخيم الذم يتخٌلص فيو من أكثر من صوت ٨تو
، كيا صاح، كيا حىكى يف نداء عثماف، كمنصور، كمسكُت، كصاحيب، كحكم ، كيا مسكي . (5)منصي

كىذا اٟتذؼ مل يلتـز با١تنادل فقط، فقد شاع يف اللهجات القدٯتة، خاٌصة لدل تلك القبائل 
البدكية اليت ٘تيل إىل السرعة، كأشهرىا يف ىذا النوع من اٟتذؼ قبيلة طيء، كمنو قوؿ لبيد بن 

: (6)ربيعة

نا بػميتالع فػأباف   فػتقادمػت باٟتػيبًس كالسػوباًف *   درسى الػمى

. ا١تنازؿ: أم

 

 
                                                           

. 4/613: الكتاب، ص(1)
 .4/613: نفسو، ص: ينظر(2)
 .114: فقو العربية ا١تقارف، ص(3)
: ـ، ص1986من مظاىر التخفيف يف اللساف العريب، د ٛتزة عبد ا النشريت، ا٢تيئة العامة ١تكتبة اإلسكندرية، مصر،: ينظر(4)

161 .
 .2/61:  ك ٫تع ا٢توامع، ص114: فقو العربية ا١تقارف، ص: ينظر(5)
. 3/237: ٫تع ا٢توامع، ص(6)
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: (1)كقوؿ أيب النجم

يف لػٌجػة أٍمػًسػٍك فػالنان عن فػيًل *   تػضػل مػنػو أبػلى بالػهػوجػل  

عن فالف : أم

ٓتالد، : أم (ليس حٌي ه على ا١تنوف ٓتاؿ)، ك(2)(ما شاء ا)يف  (مشا ا): كذلك قو٢تم
. (3)اٟتماـ: ، أم(كألفا مئة من كرؽ اٟتمى)

نىا رىبُّكى قىاؿى ًإنَّكيم مَّاًكثيوفى ﴿:كيف القرآف أيضان قولو تعاىل ، يف (4)﴾كىنىادىٍكا يىا مىاًلكي لًيػىٍقً  عىلىيػٍ
. يف قراءة من قرأ ْتذؼ الكاؼ من مالك

: كمن صور اٟتذؼ النهائي حذؼ النوف يف بعض ا١تواضع، كمنها

، استخفافان لكثرة االستعماؿ يف مثل قولو*  : تعاىل حذؼ النوف من مضارع كاف اَّزـك
كىلىٍم نىكي نيٍطًعمي  قىاليوا لىٍم نىكي ًمنى اٍلميصىلِّينى ﴿:كقولو تعاىل.(5)﴾كىلىٍم يىٍمسىٍسًني بىشىره كىلىٍم أىؾي بىًغٌيان ﴿

ًنيفان كىلىٍم يىكي ًمنى اٍلميٍشرًًكينى ﴿:،كقولو(6)﴾نيٍطًعمي اٍلًمٍسًكينى  ، (7)﴾ًإفَّ ًإبٍػرىاًىيمى كىافى أيمَّةن قىانًتان لًٌلًو حى
. (8)﴾كىالى تىٍحزىٍف عىلىٍيًهٍم كىالى تىكي ًفي ضىٍيقو مِّمَّا يىٍمكيريكفى ﴿:، كقولو(7)﴾اٍلميٍشرًًكينى 

                                                           
. 2/45: نفسو، ص:  ينظر(1)
 .163: من مظاىر التخفيف يف اللساف العريب ، ص: ينظر(2)
 .2/57: ٫تع ا٢توامع، ص(3)
.  من الزخرؼ77اآلية (4)
  من مرَل20 اآلية (5)
 . من ا١تدثر44. 43 اآلية (6)
 . من النحل120 اآلية (7)
 . من النحل127 اآلية (8)
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متصل بضمَت نصب كال  كاألصل مل يكن، كاشًتط لو النحاة أف يكوف ٣تزكمان بالسكوف،غَت
 . (1)ساكن

. (2)ٗتفيف نوف التوكيد الثقيلة، على رأم من قاؿ بأٌف نوف التوكيد ا٠تفيفة فرع عن الثقيلة*

 (قيس بن ا١تلٌوح)، ك(عمرك بن العاص): ، ٨تو(ابن)حذؼ التنوين قبل * 

 (لدي غدكة)، ك(كلكن):أم (كلًك اسقٍت): ، ٨تو قو٢تم(3)حذؼ النوف من ألفاظ كثَتة أخرل*
بٍت "يف " بلحارث" ك " بلعنرب: " ، كقد حذفت مع صائتها يف قو٢تم(أَلي ا)، ك(لديف: )أم (غدكة
. (4)، ككذلك يفعلوف بكل قبيلة تظهر فيها الـ ا١تعرفة"بٍت اٟتارث" ك" العنرب

يبدك من األمثلة الٌسابقة أٌف اٟتذؼ ظاىرة متجٌذرة يف اللغة العربية كليست ٥تتٌصة بلهجة أك 
قبيلة دكف أخرل، كٯتكن أف نفٌسر بو تطور بعض األلفاظ كإدراؾ العالقة ا١توجودة بينها، ٨تو تلك 
األلفاظ اليت ٬تمعها نفس ا١تعٌت كقد ٟتق الفرعى منها حذؼي صوت أك أكثر؛ كمن أمثلتو ما حذؼ 

: من آخرىا الصامت األخَت كأطيل فيها الصائت الذم قبلو، مثل

. اٟتزف: ٔتعٌت: كالشػجػن، كالٌشػجػى. اٟتصب، كاٟتصى

. أمسك: أم: أقػهػم عػن الطعاـ، أقهى

: (5)كمنو أيضان األلفاظ اليت أصاُّا البلى كما يقولوف، مثل

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

                                                           
. 209: ، ص(فاضل السامرائي)معاٍل النحو:  ينظر(1)
 .126: من مظاىر التخفيف يف اللساف العريب ، ص: ينظر(2)
 .116: فقو العربية ا١تقارف، ص(3)
. 4/614: الكتاب، ص: ينظر(4)
 .141: التطور اللغوم مظاىره كعللو كقوانينو، ص: ينظر(5)
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ـي ا ـي ا، ميني ا،  .  للٌداللة على القسم: أٯتين ا، أَلي ا، أ

: حػػػذؼ الصوائت كتػٌػقصػيػرىا. 2
عند الوقف أك ظهور بعض ا١تقاطع ا١تستثقلة يف الٌسلسلة الكالمية، تسعى العربية إىل 

التػٌخلٌػص من تلك ا١تستثقالت عن طريق التصٌرؼ يف الٌصوائت بنوعيها الطػٌويلة كالقصَتة، كذلك 
 يكوف إٌما ْتذؼ الٌصائت كليان كىو ما يسٌمى باإلسكاف أك السكوف، أم عدـ اٟتركة، كإنتاج اٟتركة

كال شٌك أٌف أداء الكالـ بكامل فائدتو مع االختصار يف اٞتهد . ٭تتاج إىل جهد أيضان  (الٌصائت)
أك يكوف التخفيف بتقصَت الٌصائت فقط بنسبة معيػٌنة دكف . ْتذؼ بعض اٟتركات أكىل كأخفٌ 

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

كييرٌد ىذا اٟتذؼ أك التػٌقصَت إىل ما يتمٌيز بو نظاـ اللغة العربية، إذ ال يقبل االبتداء بساكن 
كال الوقوؼ على متحٌرؾ، كما ال ٬تيز التقاء الٌسواكن إال يف ظركؼ خاٌصة، قد تطرٌقنا ٢تا يف حديثنا 
عن ا١تقاطع، ك٦تٌا ال يقبلو ىذا النػٌظاـ أيضان ىو توايل أربعة مقاطع مفتوحة يف الكلمة الواحدة، كينفر 

، كىذا ما أشار إليو سيبويو بأنػٌو ال تتواىل أربعة (1)من توايل أربعة مقاطع متحرٌكة فيما ىو كالكلمة
كاعلم أنػٌو ال يكوف : "، كيتابعو ا١تربٌد يف ذلك بقولو(2)أحرؼ متحرٌكة إالٌ كيكوف فيها ساكن ٤تذكؼ

عيػلػىبػًط : كذلك قو٢تم. اسم على أربعة أحرؼ كلػٌها متحركة إالٌ كأصلو يف الكالـ غَت ذلك فيحذؼ
بػًد إنٌػما أصلو ىيػدابًػد، كذلك ٚتيع بابو. ك٨توه، كإنػٌما أصلو عيػالبػًط . (3)"ككذلك ىيػدى

إٌف اللغة العربية ٘تيل عادة يف مقاطعها : "لقد أشار الدٌكتور إبراىيم أنيس إىل ىذا األمر بقولو
إىل ا١تقاطع الٌساكنة، كىي اليت تنتهي بصوت ساكن، كيقٌل فيها توايل ا١تقاطع ا١تتحرٌكة، خصوصان 

. (4)"حُت تشتمل على أصوات لُت قصَتة

                                                           
. 134: األصوات اللغوية، ص(1)
. 4/423: الكتاب، ص: ينظر(2)
 .1/205: ا١تقتضب، ص(3)
 .133: األصوات اللغوية، ص(4)
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كما أٌكػد ىذه ا١تالحظة الدٌكتور أٛتد ٥تتار عمر إذ كجد من خالؿ ٖتليل أكزاف اللغة العربية 
 (1).(ص ـ ص )أٌف أكثر ا١تقاطع كقوعان ىو ا١تقطع ا١تتوٌسط ا١تغلق 

إٌف التٌػخلٌػص من توايل ىذه ا١تقاطع ا١تفتوحة ىو من قبيل ا١تخالفة لكراىية توايل األمثاؿ أيضان، 
 (2).كلكنٌػها تتجاكز الٌصوت ا١تفرد إىل ا١تقطع على اختالؼ كٌمياتو

: حذؼ الصوائت. 1.2
من كسائل التخٌلص من الثقل كإعادة االنسجاـ للسلسلة الكالمية كما قلنا، حذؼ الٌصائت 
أك اإلسكاف الذم يؤٌدم إىل تقليل ا١تقاطع، كبالتٌػايل إىل االقتصاد يف اٞتهد ا١تبذكؿ، كاالختصار يف 

 (3).زمن نطق الكلمة

من صور تتابع ا١تقاطع ا١تفتوحة الفعل ا١تسند لضمائر الرٌفع ا١تتحركة، كاليت ٗتلػٌصت منها 
ضىرىبٍػت، كضىرىبػٍتػيما، : العربية ٗتلصان مطػٌردان، كذلك ْتذؼ الٌصائت من الـ الفعل يف مثل قولك

كيذىب أكثر القدماء إىل أف علػٌة ىذا اٟتذؼ ىو كراىة توايل . كضىرىبػٍتم، كضىرىبػٍن، كضىرىبػٍنا، كضىرىبٍػنت
، غَت أنػٌهم نقلوا عن ابن مالك أنػٌها للفرؽ بُت الفاعل كا١تفعوؿ يف الفعل (حركات)أربع صوائت 

. ٨تو أكرٍمنا، كأكرمىنا، مثٌ طرد الباب على كتَتة كاحدة (نا)ا١تسند إىل الٌضمَت

، ألنػٌو يتعلق ْتذؼ العالمة اإلعرابية لغَت ضركرة،  كما يوجد حذؼ آخر، كىو غَت الـز
يىٍأميرٍكيٍم ﴿: كالذم كرد يف قراءة أيب عمرك بن العالء من إسكاف المات بعض األفعاؿ كاألٝتاء، مثل

، كقد ذىب النػٌحاة إىل أٌف أبا عمرك كاف ٮتتلس كمل (6)﴾ًإلىى بىارًٍئكيمٍ ، ك﴿(5)﴾ييٍشًعرٍكيمٍ ، ك﴿(4)﴾

                                                           
 .307: دراسة الصوت اللغوم، ص: ينظر(1)
 .256: طلب ا٠تفة يف االستعماؿ العريب، ص: ينظر(2)
 . 256: نفسو، ص: ينظر(3)
 . من البقرة67 اآلية (4)
.  من األنعاـ109 اآلية (5)
.  من البقرة54 اآلية (6)
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، غَت أٌف ىذا ال ينفي (1)يسكػٌن سكونان تامان، كاختٌص ىذا بالرفع كاٞتٌر دكف الفتح ألنػٌو أخٌف عليهم
 . (2)االقتصاد يف اٞتهد، كما فيو إشارة إىل أٌف العربية كانت هتمل اإلعراب أحيانان 

كمن صور اٟتذؼ كذلك، ما يسٌببو الوقف من تفريغ الٌصامت األخَت من الٌصوائت الٌثالثة، 
. (3)كالوقوؼ عليو، ألٌف الواقف يف الغالب يطلب االسًتاحة، كحذؼ الٌصائت أبلغ يف ٖتصيل الرٌاحة

كما ٭تذؼ عند الوقف مع ىذه الٌصوائت الثػالثة تنوين ا١ترفوع كاَّركر، أٌما تنوين الفتح 
قرأت كتابا، ككذلك ٭تذؼ ذلك التمطيط أك اإلشباع الذم يلحق الٌضمػٌة كالكسرة : فيبدؿ ألفان مثل

، كيعود سبب ىذا اإلشباع إىل تطويل (4)كيسمى يف اصطالح القرٌاء بصلة ىاء الٌضمَت كميم اٞتمع
ضرُّو زيد، : ا١تقطع األخَت إذا كاف الذم قبلو قصَتان كراىية اٞتمع بُت مقطعُت قصَتين، فقالوا مثالن 

، ككذلك مع ميم اٞتمع (5)كعندىو رجل، كجاءٍل غالمهو، كمررت ُّو، كمررت ُّي، كنزلت بدارىي
. عليكمو، كأنتمو ذاىبوف: اٞتمع يف ٨تو قو٢تم

، اليت تكره اجتماع بالمخالفة الكمػٌيةيسٌمى ىذا العمل يف الٌدراسات الٌصوتية اٟتديثة 
مقطعُت قصَتين فتعمل على تطويل الثاٍل، كتكره تتابع مقطعُت طويلُت فتمنع ذلك اإلشباع إذا كاف 

. (7)﴾خيذيكهي فػىغيلُّوهي ، ك﴿(6)﴾كىنػىزٍَّلنىاهي تىنزًيالن ﴿: األكؿ من النػٌوع الطػٌويل، كمثاؿ ذلك اآليتاف

كيظهر أٌف العرب استعانت با١تخالفة الكٌمية بُت ا١تقاطع تيسَتان للنػٌطق كاقتصادان يف اٞتهد 
 :ا١تبذكؿ، كالذم يبلغ ذركتو مع الوقف حُت ينقص عدد ا١تقاطع، كسنوٌضحو ببعض األمثلة كاآليت

                                                           
 .2/340: ص:  كا٠تصائص317/ 4: الكتاب، ص:  ينظر(1)
 .1/315: اللهجات العربية يف الًتاث، 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)
 . من اإلسراء106 اآلية (6)
 . من اٟتاٌقة30 اآلية (7)
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في الوقف في الوصل 
بػػًٍو ُّي 
 (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 ٭تتوم كل منها على ٜتسة : كمن ذلك مثالن ما جاء على كزف
 (1).مقاطع كتنقص يف الوقف إىل أربعة بعد حذؼ الٌصائت

ما يالحظ أٌف الوقف يتسبٌػب يف تقليل عدد ا١تقاطع كطرح بعض األصوات لتحقيق االقتصاد 
. يف اٞتهد ا١تبذكؿ، كاالسًتاحة لالستئناؼ يف إنتاج الكالـ من جديد

عبارة عن الياء ا١تتطرٌفة "٦تػٌا ٯتكن حذفو عند الوقف ياءات الٌزكائد، كىي يف اصطالح القرٌاء 
الداٍع، كا١تهتٍد، كنبٍغ،  ٨تو :، كاليت يف الوقف ٖتذؼ كاملة، يف مثل(2)"اذكفة رٝتان للتػٌخفيف لفظان 

كيف ،(4)﴾قىاؿى ذىًلكى مىا كينَّا نػىٍب ً ﴿:كقولو تعاىل،(3)﴿فىالى تىٍسأىٍلًن مىا لىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍلمه﴾:قولو تعاىل
الوصل قد تقصر ىذه الياءات إىل الكسرة لتوصل ٔتا بعدىا، كقد ٖتذؼ كاملة، 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 تضعيف "لو مظاىر كثَتة منها ما يسٌمى بالٌرـك
حىت يذىب بذلك معظم صوهتا، فتسمع ٢تا صوتان خفيان يدركو األعمى  (الٌصائت)الٌصوت باٟتركة

كقفان،  (الصائت) اإلتياف بأقٌل اٟتركة: "، كقيل ىو(2)"النػٌطق ببعض اٟتركة: "، أك ىو(1)"ْتاسػٌة ٝتعو
، كلكٌن األكيد أٌف الثػٌابت يف الٌرـك من الٌصائت أقٌل من الٌذاىب، كال يكوف (3)"كقٌدره بعضهم بثلثها

ألٌف الفتحة خفيفة فإذا خرج بعضها خرج سائرىا ألنػٌها "على قوؿ القرٌاء يف فتح كال نصب، كذلك 
.  (4)"ال تقبل التػٌبعيض كما يقبلو الكسر كالٌضٌم ٔتا فيهما من الثػٌقل

اإلسراع باٟتركة إسراعان ٭تكم الٌسامع أٌف اٟتركة قد "من صور التػٌقصَت أيضان االختالس، كىو 
، كا١تتػٌفق عليو أٌف االختالس (الٌصائت) كقيل ىو النػٌطق بثلثي اٟتركة. (5)"ذىبت كىي كاملة يف الوزف

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

، كىو من ا١تقاطع (ص ـ ـ ص)كمن أمثلة التػٌقصَت ا١تطػٌرد تقصَت ا١تقطع الطػٌويل ا١تغلق
ا١تستثقلة اليت كلػٌما ظهرت داخل السػٌياؽ عملت العربية على التخلٌػص منها بتقصَت الٌصائت الطػٌويل 

: (7)، كمن أمثلتو(ص ـ ص)الذم ٯتثػٌل قمػٌة ا١تقطع، لتحصل على مقطع متوسػٌط مغلق

. مل يقػيم< مل يقوـٍ . مل يبػًعٍ < مل يبيٍع .  مل ٮتىفٍ < مل ٮتاٍؼ : اٞتـز أك األمر يف مثل* 

                                                           
:  ـ، ص2005، 1التيسَت يف القراءات السبع، اإلماـ أبو عمرك عثماف بن سعيد الداٍل، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، ط(1)

59. 
 .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)
-251: ،  كطلب ا٠تفة يف االستعماؿ العريب، ص292-291:يف األصوات اللغوية دراسة يف أصوات ا١تد العربية، ص: ينظر(7)

 .115: ، كمبادئ اللسانيات، ص252
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قػػيٍم <  قوـٍ – بػػًٍع < بيػٍع  .  خىػٍف <  خاٍؼ 

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

، (أنتم، ىم، أنتً )اٌتصاؿ نوف التػٌوكيد الثػٌقيلة أك ا٠تفيفة باألفعاؿ ا٠تمسة ا١تسندة للضمائر* 
. لتسأًلنٌ < لتسأليػٌن .   ليسألينٌ < ليسألوٌف .   لتسألينٌ < لتسألوٌف : مثل

ظهور ىذا ا١تقطع بعد اإلقفاؿ أك اٟتذؼ الذم طرأ للتخٌلص من توايل ا١تقاطع ا١تفتوحة، * 
. بػىيػىعىتي  بيٍعتي  بٍعتي - قػىوىلىتي  قولٍػتي  قيلػٍػتي - أرادىتي  أراٍدتي  أرىٍدتي : مثل

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

: كمن أمثلة ىذا العمل. تتخلٌػص منو العربية بتقصَت صائتو الطػٌويل

: إضافة كاك اٞتماعة إىل األفعاؿ ا١تعتلة الناقصة اليت المها ألف، ٨تو- 

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

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

: إضافة كاك اٞتماعة إىل األفعاؿ ا١تضارعة ا١تعتلة الناقصة اليت المها ياء، ٨تو- 

. ٯتشوف<  ٯتشيٍوف< ٯتًشٍوف < ٯتشيوف

. يبكوف<  يبكيٍوف <  يبًكٍوف < يبكيوف 
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كنالحظ إضافة إىل ما حدث من إبداؿ كتقصَت، قد مٌت قلب الكسرة ضٌمة لتماثل نصف 
.  ، لتحقيق االنسجاـ كٗتفيف النطق(1)(كٍ )الصائت 

 إذا كاف الٌصائت الطػٌويل آخر الكلمة ك٫تزة الوصل يف بداية الكلمة ا١توالية، فعند كصل *
الكالـ تسقط ا٢تمزة كيػيقٌصر الٌصائت لييتمكػٌن من النػٌطق بالٌساكن بعده مشكالن معو مقطعان من الٌنوع 

:   ا١تتوٌسط ا١تغلق، صامتو األكؿ هناية الكلمة األكىل كهنايتو بداية الكلمة ا١توالية، كمثالو

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

غَت أٌف ىذا التػٌقصَت األخَت مقتصره على ا١تواطن اليت مل يقع ُّا التباس، أٌما إذا خيف اللبس 
فقلبوا كمل ٭تذفوا لئالٌ يلتبس االثناف : "رميا، كغزكا، يقوؿ ابن يعيش: فإنػٌهم يستعملوف القلب يف مثل

كذلك فعلوا يف تثنية ا١تؤنٌػث . (3)"بالواحد، فكاف احتماؿ ثقل رٌدىا إىل األصل أسهل من اللبس
حبالف كذفراف اللتبس ٔتا ليس : ا١تختـو باأللف ا١تقصورة فقالوا حبلياف كذفرياف، فلو حذفوا كقالوا

، كرىمىويا الٌرجل، كاٍخشىًي الٌرجل، فإنػٌهم لو حذفوا، اللتبس : "، ككذلك قو٢تم(4)للتأنيث اخشىويا القـو
. (5)"الواحد باٞتميع، كاألنثى بالذٌكر

عمومان فقد توجد قرائن سياقية تزيل غموض ا١تعٌت الذم يسٌببو االقتصاد، كمن ذلك مثالن ما 
: (6)ذكره الدٌكتور ٘تاـ حسانفي الفرؽ بُت اٞتملتُت

ػػًر اهلل  ايذكػيرم اهلل     ك    ايذكي
                                                           

 .292: يف األصوات اللغوية دراسة يف أصوات ا١تد العربية، ص: ينظر(1)
 .252: ، كطلب ا٠تفة يف االستعماؿ العريب، ص4/270: الكتاب، ص: ينظر(2)
 .4/270: الكتاب، ص: ، كينظر9/123:  شرح ا١تفصل، ص(3)
 .9/123: شرح ا١تفصل، ص:  ينظر(4)
 .4/271:  الكتاب، ص(5)
 .308:  اللغة العربية معناىا كمبناىا، ص(6)
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، كيف الثػٌانية كصالن (ص ـ ص)ىو أٌف الٌنرب يف اٞتملة األكىل يكوف على مقطع ٫تزة الوصل
فيكوف النػرب ىنا ذا كظيفة تشبو كظيفة حركة الٌدليل على اذكؼ يف "، (ؾي )يكوف على ا١تقطع القصَت

. (1)"اذكفة (سعى)تٍسعىوف حيث تدٌؿ الفتحة على ألف 

إضافةن إىل ما سبق نشَت إىل أٌف تقصَت الٌصوائت قد استعمل استعماالن ٨تويان، إذ إنػٌو صار 
: (2)ٯتثػٌل عالمةن إعرابية على جـز األفعاؿ ا١تضارعة النػٌاقصة يف مثل قولنا

  ،  كمل يغزي ،   كمل يرى 
. مل يرـً

 اليت ظهرت على ألسنة الٌناطقُت عند ٖتقيقهم للٌغة على اٟتذؼ كالتقصَتىذه بعض مظاىر  
قَّق الٌتواصل ُّممستول الكالـ، حيث يستعاف   إضافة إىل اإلجراءات التوازنية –ا مىت أيًمن اللبس كٖتى

دفع التنافر الواقع بُت األصوات أثناء مسَتهتا يف ، كلتخٌلص من بعض أعباء الكالـ يف ا- األخرل
كمن . التيار الكالمي، كالتعثػٌرات النػٌطقية اليت تعًتض آلة النػٌطق يف إنتاجها لألصوات داخل الٌتشكيل

 ما رأيناه يف بُت اإلجراءات التوازنية اليت يلجأ ٢تا لتيسَت النطق، كٖتقيق الكالـ ببذؿ أقٌل جهد ٦تكن
. ا١تماثلة كما يدخل ٖتتها من إدغاـ كتقريب كبعث االنسجاـ بُت األصوات: ااضرتُت السابقتُت

.  كا١تخالفة لدفع التقارب ا١تستثقل بُت األصوات

  

                                                           
 .308:  نفسو، ص(1)
. 293: يف األصوات اللغوية دراسة يف أصوات ا١تد العربية، ص: ينظر(2)
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. ـ2000، 1ط

 دراسات يف فقو اللغة، صبحي الصاحل. 
  ،ـ1997دراسة الصوت اللغوم، أٛتد ٥تتار عمر، عامل الكتب، القاىرة، دط. 
 د أٛتد : الرعاية لتجويد القراءة كٖتقيق لفظ التالكة، مكي بن أيب طالب القيسي، ٖتقيق

 .ـ1996، 3، األردف، ط(عماف)حسن فرحات، دار عمار، 
  ،ـ1982بَتكت، لبناف،  ،1دار الكتب العلمية، ط ابن سناف ا٠تفاجي،سر الفصاحة. 
  شرح ا١تفٌصل، ابن يعيش، ٖتقيق أٛتد السيد سٌيد أٛتد، راجعو إٝتاعيل عبد اٞتواد عبد

 .الغٍت، ا١تكتبة التوفيقية، القاىرة، مصر
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  سعد الدين التفتازاٍل، ت عبد اٟتميد ىنداكم، ا١تكتبة ، شرح تلخيص كتاب مفتاح العلـو
 .ـ2003، 1العصرية، بَتكت، ط

 ،شرح شافية ابن اٟتاجب يف علم الصرؼ، أبو الفضائل ركن الدين اٟتسن االسًتاباذم 
، 1، مصر، ط(القاىرة)عبد ا١تقصود ٤تمد عبد ا١تقصود، مكتبة الثقافة الدينية، : ٖتقيق

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

 .ـ1997، 1أٛتد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، ط: حواشيو

  ظواىر التشكيل الصويت عند النحاة كاللغويُت العرب حىت هناية القرف الثالث ا٢تجرم، ٥تطوط
رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الدكلة يف اللغة، الطالب مهدم بوركبة، السنة اٞتامعية 

 .ـ2001/2002
  ،ضمن شركح التلخيص، دار عركس األفراح يف شرح تلخيص ا١تفتاح، ُّاء الدين الٌسبكي

 .ت.ط، د.الكتب العلمية، بَتكت لبناف، د
  ٤تمد مرايايت، ٭تِت مَت (التشفَت ككسر الشفرة)علم التعمية كاستخراج ا١تعٌمى عند العرب ،

 .علم، ٤تمد حساف الطياف،مطبوعات ٣تمع اللغة العربية، دمشق سورية
 د إبراىيم السامرائي، سلسلة - د مهدم ا١تخزكمي: العُت، ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم، ٖتقيق

 .ت.ط، د.ا١تعاجم كالفهارس، د

 فقو اللغة كخصائص العربية. 
 عزة حسن، مطبوعات مديرية إحياء : كتاب القوايف، األخفش سعيد بن مسعدة، ٖتقيق

 .د، ط. الًتاث القدَل، دمشق، د، ت
 غطاس عبد ا١تلك خشبة، مراجعة : كتاب ا١توسيقى الكبَت، أبو نصر الفارايب، ٖتقيق

 .٤تمود أٛتد اٟتفٍت، دار الكتاب العريب للطباعة كالنشر، القاىرة: كتصدير
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  ،ٖتقيق الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها، مكي بن أيب طالب القيسي :
. ـ1974ط، .د ٤تي الدين رمضاف، مطبوعات ٣تمع اللغة العربية، دمشق سوريا، د

 مصر، (القاىرة)، ٘تاـ حساف، ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، اللغة العربية معناىا كمبناىا ،
 .ـ1979، (ط.د)

 اتسىب يف تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنها، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ٖتقيق :
عبد الفتاح إٝتاعيل شليب، اَّلس األعلى - عبد اٟتليم النجار- علي النجدم ناصف

 .ـ1994، مصر، (القاىرة)للشؤكف اإلسالمية، مطابع األىراـ، 
  ا١تدخل إىل علم اللغة كمناىج البحث اللغوم، د رمضاف عبد التواب، مكتبة ا٠تا٧تي

 .ـ1997، 3بالقاىرة، مصر، ط
  ،(بَتكت)دار الكتب العلمية،  اإلماـ جالؿ الدين السيوطي،ا١تزىر يف علـو اللغة كأنواعها ،

 .ـ1998، 1لبناف، ط
  581مستقبل الثقافة العربية، ٤تمود الطناحي، كتاب ا٢تالؿ، القاىرة، العدد. 
 كدالالهتا يف الفكر الصويت عند سيبويو، جياليل بن يشو، مقاؿ ٔتجلة  مصطلحات ا١تماثلة

. ـ2005 – 100 ك 99، سوريا، العدداف (دمشق)-اٖتاد الكتاب العرب- العريب الًتاث
  ،ا١تعجم العريب دراسة إحصائية لدكراف اٟتركؼ يف اٞتذكر العربية، ٥تطوط رسالة ماجستَت

 .ـ1983٭تِت مَت علم،  قسم اللغة العربية كآداُّا، جامعة دمشق، 
 ـ1982، 1معجم علم األصوات، د ٤تمد علي ا٠تويل، مطابع الفرزدؽ التجارية، ط. 
  من قضايا ا١تعجم العريب قدٯتان كحديثان، ٤تمد رشاد اٟتمزاكم، تونس، دار الغرب اإلسالمي

 .ـ1986
 ٤تمد ٭تِت سامل اٞتبورم، دار الكتب العلمية، ،مفهـو القوة كالضعف يف أصوات العربية 

. ـ2006، 1، لبناف، ط(بَتكت)
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  ،من مظاىر ا١تعيارية يف الصرؼ العريب، د فوزم الشايب، مقاؿ ٔتجلة ٣تمع اللغة العربية
 .ـ1986، األردف، 30العدد 

  ـ1974مناىج البحث يف اللغة، ٘تاـ حساف، الدار البيضاء، دار الثقافة . 
  ا١تنهج الصويت للبنية العربية رؤية جديدة يف الصرؼ العريب، د عبد الصبور شاىُت، مؤسسة

 .ـ1980ط، .الرسالة، بَتكت، د
  ـ1983- ىػ 1403من كظائف الصوت اللغوم، أٛتد كشك، القاىرة، مطبعة ا١تدينة. 

 ـ2002، 1النشر يف القراءات العشر، ابن اٞتزرم، دار الصحابة للًتاث بطنطا، مصر، ط. 
  نظرية العركض كموسيقى الشعر يف الفكر الفلسفي النقدم عند العرب قدٯتا كحديثا، ٥تطوط

عبد القادر دا٥تي، قسم اللغة . د. أ: ٤تمد خليفة، كإشراؼ. د: أطركحة دكتوراه دكلة، إعداد
 . ـ2005. 2004العربية كآداُّا، جامعة اٟتاج ٠تضر، باتنة، سنة 

 أٛتد مشس الدين، دار الكتب : ٫تع ا٢توامع يف شرح ٚتع اٞتوامع، جالؿ الدين السيوطي، تح
 .ـ1998، 1، لبناف، ط(بَتكت)العلمية 

 
 
 
 
 

 
 

 


