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 ٧٨٠
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  ماهر خضير هاشم

  كلية التمريض

  :       المدخل 
 وتقوم على نظام مـن األحكـام   ،تعد ظاهرة المشاكلة من الظواهر اللغوية البارزة في الكالم العربي        

مه ؛ من اجل نظـم      المحدودة ويندرج تحتها ما ال ينحصر من المظاهر اللغوية التي فزع إليها العربي في كال              

  . وان خالف الوضع اللغوي،الكالم وسياقه

 وقد سلك لهذه الغاية سبال متعددة        ،وحاول هذا البحث أن يحدد صورة لهذه الظاهرة في اللغة العربية          

   وفي ظل هذه المعالجات،تمثلت في معالجة هذه الظاهرة على المستوى الصوتي والصرفي

 والمجـاورة  ،وحركات اإلتباع، واإلمالة،لمظاهر اللغوية كالمماثلة الصوتيةاستطاع البحث أن يفسر كثيرا من ا  

  . والمشابهة وظاهرة اإلتباع، والمزاوجة، والفواصل القرآنية،الصوتية

ما ورد فيهما من صور هذه      إن السبب في اقتصار البحث على المستويين الصوتي والصرفي ؛ كثرة            

لظاهرة من جديد هو أن الدراسات التي قامت حولها جاءت قليلة ولم            ، وإن الذي يدفع إلى بحث هذه ا       الظاهرة

 فمما ال نشك فيه أن جهودهم كانت مفيدة في إضاءة     ، وهذا اليعني أننا نبخس جهود علماء العربية       ،تقدم تفسيرا 

  .الطريق فقد استطعنا من خاللها أن نقف على صور هذه الظاهرة في لغتنا العربية

  : واصطالحا ومفهومها عند القدماء والمحدثين المشاكلة لغة : أوال 

 وتشاكل الشيئان وشاكل كل واحد منهما اآلخر        ،الشبه والمثل والجمع أشكال وشكول    : الشكل في اللغة      

 ، والمماثلـة  ،الموافقـة :  فالمشاكلة تعني في اللغـة     ،هذا على شكل هذا أي مثاله     :  ويقال   ،شابهه وماثله : أي  

  :ه، وفي قوله تعالى والمشابهة والتشاكل مثل

 والمشاكل من األمور من وافـق       ،على جدليته وطريقته وجهته ومذهبه    :   أي    ١))قل كّل يعمل على شاكلته    ((

  .٢فاعله ونظيره 

ـ ٥٣٨(و ذكر الزمخشري       على مذهبه وطريقته التي حالـه فـي        : أي  (: ( في مراد اآلية السابقة      ) ه

فـربكم  : (شعب منه، والدليل عليه قوله       وهي الطريق التي تت    ،لطريق ذو شواك  : الهدى  والضاللة من قولهم      

  .٤))أسد مذهبا وطريقة: أي ٣)اعلم بمن هو أهدى سبيال

ومن هذا يتضح أن لفظة المشاكلة تتصرف إلى معنى الموافقة أو المماثلة أو المشابهة ومن هذا يمكـن                    

 أيا مـا    ،عى فيها توافق أو تشابه أو تماثل شيئين       إطالق لفظة المشاكلة في اللغة العربية على الظاهرة التي يرا         

  . فيجرى احدهما مجرى األخر وان كانا مختلفين،كانا صوتين أو لفظين أو لفظا ومعنى أو غير ذلك

  .... ست واألصل سدس، صيام واألصل صوام، صراط وسراط،اظلم واألصل اظتلم: فمثال الصوتين 

هذا حجـر ضـب   : ، وقول العرب   ٥) )ا برؤوسكم وأرجلكم  وامسحو(: (كقوله تعالى   : ومثال اللفظين     

  .خرب

 وذكـر   ٦) )إن مثل عيسى عند اهللا كمثل ادم خلقه مـن تـراب           : ((ومثال اللفظ والمعنى كقوله تعالى        

إني خالق بشرا مـن     (: كما اخبر سبحانه في غير موضع       ) طين(ولم من   (: (انـه  ) هـ٧٩٤ت  (الزركشي  

وذلـك انـه    ،ذي هو مجموع الماء والتراب إلى ذكر مجرد التراب لمعنى لطيف           إنما عدل عن الطين ال     ٧)طين
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 ٧٨١

أدنى العنصرين وأكثفها لما كان المقصود مقابلة من ادعى في المسيح اإللهية أتى بما يصغر أمر خلقه عنـد                   

: الى، وفي قوله تع   ٨) )من ادعى ذلك ؛ فلهذا كان اإلتيان بلفظ التراب أمس في المعنى من غيره من العناصر               

 ؛ الن في الفقه زيادة علـى        )ال تعلمون ( ولم يقل    ٩))وان من شئ أال يسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم         ((

  .١٠العلم 

: ه على لون من ألوان البـديع ويعنـي         فأطلقو ،وقد بدت مالمح مصطلح المشاكلة على أيدي البالغيين         

 ما في نفسي وال اعلم ما فـي         تعلم: ((ه تعالى    نحو قول  ،١١ذكر الشئ بلفظ غيره لوقوعه  في صحبته تحقيقا          

  )نفسي(،  فأطلق النفس على ذات اهللا ؛ لوقوعه في صحبتي   ١٢)) نفسك

أهملهم ذكر اإلهمال   : ،أي  ١٣) )نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم   (:(وقوله تعالى   ،على سبيل مشاكلة اللفظ للفظ        

  .هنا بلفظ النسيان لوقوعه في صحبته

 ١٥) )آمنـا بـاهللا  : (( فصيغة مصدر مؤكد لقوله تعالى ،١٤) )صبغة اهللا(: (وله تعالى  نحو ق :او تقديرا     

ديـن اهللا   : أي  ) صبغة اهللا (:   تطهير اهللا ؛ الن اإليمان بطهر النفوس فعبر عن اإليمان باهللا              : والمعنى  ،قبله

  . لوقوعها في صحبة اإليمان،أو فطرته التي فطر الناس عليها

 عندهم على أنها ظاهرة عامة بل جاءت متفرقة في كتبهم           )المشاكلة( المتقدمون فلم توصف     أما علماء العربية  

  : مقصورة على أمثلة لهذه الظاهرة ومعبرة عنها بمسميات أخرى 

 وفـي   ،ففي الصوت نجد المضارعة و اإلدغام األصغر و المناسبة و اإلتباع الحركي و اإلمالة و المجـاورة                

 وفي  ، و ظاهرة اإلتباع و المحاذاة     )حمل النظير على النظير   (نية و علة المشابهة     الصرف نجد الفواصل القرآ   

  . و باب االشتعال)إتباع المستثنى و المستثنى منه(النحو نجد المجرور بالمجاورة و حركة اإلتباع 

،  ١٦عبـر عنهـا بالمـضارعة       ) هـ١٨٠ت  (فعند سيبويه   : إن علماء العربية عبروا عنها بمصطلحات منها        

عبـر عنهـا    ) هـ٣٩٥ت(وابن فارس   ،١٧عبــر عنها بمصطلح اإلدغام األصغر      ) هـ٣٩٢ت(وابن جني   

  ،١٨بمصطلح المحاذاة و المزواجة 

 لما يجيء في التنزيل     )البرهان في علوم القران   (وال بد من اإلشارة إلى أن الزركشي عقد بابا واسعا في كتابه             

  .١٩ى ومشاكلة اللفظ للمعن،من مشاكلة اللفظ للفظ

  : المشاكلة في المجال الصوتي : ثانيا

      : المماثلة الصوتية -

إن األصوات المتجاورة تؤثر وتميلها إلى االتفاق في المخارج والصفات نزوعـا إلـى االنـسجام الـصوتي                  

  .٢٠واقتصادا في الجهد الذي يبذله المتكلم 

ين وكان احـدهما مجهـورا واآلخـر         أو من مخرجين متقارب    ،فإذا التقى صوتان في الكالم من مخرج واحد       

، وحاول كل منهما جذب صاحبه إليه بتماثله معه في صفاته كلهـا أو              ٢١مهموسا مثال حدث بينهما شد وجذب       

  .٢٢ وهذا االنسجام يحدث بين األصوات الصامتة و الحركات ،في بعضها

  :وقد اثر المحدثون أن يقسموا المماثلة على ضربين 

  .ثر التقدمي يعني تأثر الصوت الثاني باألولالمقبل أو التأ: األول 

    .المدبر أو التأثر الرجعي يعني تأثر الصوت األول بالثاني: واآلخر 

 وسميت فيهـا مـسميات فاتخـذت اسـمي          ،لقد عرف الدرس الصوتي عند العرب المماثلة الصوتية       

 والحـرف   ،ا من موضعه   إذ عالجها في باب الحرف الذي يضارع به حرف         ،المضارعة والتقريب عند سيبويه   

 فالصاد  ،فأما الذي يضارع به الحرف من مخرجه      (: ( فقال   ،الذي يضارع به ذلك الحرف وليس من موضعه       
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 كمـا   ، والتصدير ألنهما قد صارتا في كلمة واحدة       ، واصدر ،تصدر: الساكنة إذا كانت بعدها الدال وذلك نحو        

 تبدل ألنها ليست  ولم ،اد في التاء ولم تدغم الدال فيها       فلم تدغم الص   ،صارت مع التاء في كلمة واحدة في افتعل       

ي هو من نفس    أجريتا مجرى المضاعف الذ   ا كانتا من نفس الحرف،    وهي من نفس الحرف فلم    بمنزلة اصطبر، 

فجعلوا األول تابعا لآلخر فضارعوا به أشبه الحروف من موضعه وهي الزاي ألنهـا              الحرف من باب مددت،   

  .٢٣)) الصة كراهية اإلجحاف بها لإلطباقدلوها زايا خمجهورة غير مطبقة ولم يب

 وذلـك   ،وسمعنا العرب الفصحاء يجعلونها زايا خالصة كما جعلوا ذاهبا قي اإلدغـام           ( : (أيضا وذكر

ازدرت ؛ وإنما دعاهم أن يقربوها ويبدلوها       :  وفي أصدرت    ،الفزد:  في الفصد    ،التزدير: قولك في التصدير    

 ويتضح من هذين النصين أن سيبويه       ٢٤)) وليستعملوا ألسنتهم في ضرب واحد     ،واحدأن يكون عملهم من وجه      

استعمل مصطلح المضارعة والتقريب بدال من المماثلة الصوتية للداللة على تأثر األصوات بعـضها بـبعض             

  .وإبدال بعضها من بعض

تقريب الحرف من   (( وهو عنده    ،أما ابن جني فقد عالج هذه الظاهرة تحت ما يسمى باإلدغام األصغر           

فمـن ذلـك    ((:، وذكر أمثلة توضح هذا    ٢٥)) وهو ضروب مختلفة   ، وإدناؤه من غير إدغام يكون هناك      ،الحرف

 ، وقـضى  ، وسـعى  ، وكتـاب  ،عالم:  وإنما وقعت في الكالم لتقريب الصوت من الصوت وذلك نحو            ،اإلمالة

بان نحوت بالفتحة نحو الكسرة فأملـت       ،ين من عالم إلى كسرة الالم منه      واستقصى ؛ أال تراك قربت فتحة الع      

أو ظاء فتقلب لها تاؤه طاء وذلك نحو        ء افتعل صادا،أو ضادا،أو طاء،    ، ومن ذلك أن تقع فا     ....األلف نحو الياء  

ومن ذلك السين قبل الحرف المستعلي      ،...  فهذا تقريب من غير إدغام      واظطلم، واطرد ، واضطرب ،اصطبر: 

وفي صـقت، : في سقت    : وذلك قولهم    ،هو مبين في موضعه من باب اإلدغام      فتقرب منه بقلبها صادا على ما       

ومن ذلك تقريب الصوت من     ،...صملق وصوبق :وفي سملق وسوبق     ،صبقت:  وفي سبقت    ، الصوق ،السوق

  .٢٦)) .شعير، وبعير، ورغيف: لق نحو الصوت مع حروف الح

تية تعني تقريب الصوت من الـصوت       ويتضح مما ذكره ابن جني في األمثلة السابقة أن المماثلة الصو          

  .من اجل تحقيق التوافق واالنسجام الصوتي

ويعني بهـا تحقيـق     ٢٧على المماثلة الصوتية اسم المناسبة      ) هـ٦٨٦ت(وأطلق الرضي االستراباذي    

  .االنسجام والتقارب الصوتي

لة عليها إال أنهـم لـم       ويتبين من ذلك أن علماء العربية القدماء قد أشاروا إلى المماثلة وضربوا لنا أمث             

  .يفصلوا القول ولم يجعلوا لها بابا مستقال مثلما فعل علماء اللغة المحدثون

  : وجعلوها درجات ومن درجاتها ،لقد تحدث علماء العربية المحدثون عن المماثلة الصوتية

  : الجهر والهمس – ١

 مـن   )افتعـل (لجتهم صـيغة    وضح علماء العربية القدماء مظاهر هذه الدرجة من المماثلة عند معا            

 ازتجر ثم تتحـول عـن       ، ازتار ،ازتان:  زجر التي تصبح     ، زار ،زان: نحو   ،األفعال المبدوءة بصوت الزاي   

ـ ٦٦٩ت  ( وقد عالج ابن عصفور      ، ازدجر ، ازدار ،ازدان: طريق المماثلة    : هـذه الـصيغة بقولـه إن        ) هـ

 فتباعد ما بين الزاي والتـاء       ،ديدة والزاي رخوة   والتاء ش  ،السبب في ذلك أن الزاي مجهورة والتاء مهموسة       ((

، نها أخت التاء في المخرج والشدة      فأبدلوا الدال من التاء أل     .فقربوا احد الحرفين من اآلخر ليقرب النطق بهما       

  .٢٨))وأخت الزاي فــي الجهر

 الصوتان التـاء    خليل إبراهيم العطية أن هذا فهــم واع لهذا الضرب من التماثل فعندما تجــاور            . وذكر د 

 حيث تـأثرت    ، وماال إلى توفــير نوع من االنسجام بينهما       ،والزاي تجاورا تاما فان الصوتين تجاذبا النزاع      
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 ٧٨٣

التاء المهموسة بالزاي المجهورة    فجهر بها فتحولت التاء داال ؛ الن كال الصوتين التاء والدال من مخـرج                     

  .٢٩ من الدال والزاي مقاربا في صفة الجهر  وأضحى كل،واحد هو األصوات األسنانية اللثوية

  ).الزاي(باألول ) التاء(ومن ذلك يتضح أن هذا من التماثل مقبل أو تقدمي أي تأثر الصوت الثاني 

  : الشدة والرخاوة –٢

 فلمـا تحولـت     )سدس( التي أصلها    )ست(بين علماء العربية القدماء هذه الدرجة في معالجتهم للفظة            

 ثم فني صوت السين الرخو عند مجاورة الدال وهو صوت شـديد  )سدت(لى التاء صارت إ) سدس(السين في   

سـت  : ومن ذلـك قـولهم      (: ( إذ أوضح ابن جني في معالجته لها بقوله          ،وقلب إلى نظيره الشديد وهو التاء     

د أبـدلوا    فقربوا السين من الدال بأن قلبوها تاء فصارت سدت فهذا تقريب إدغام ثم إنهم فيما بع                ،أصلها سدس 

  .٣٠))ست: الدال تاء لقربها منها ؛ إرادة إلدغام اآلن فقالوا 

  .إن هذا النوع من التماثل مدبر او رجوعي أي تأثر الصوت األول بالثاني

  : اإلطباق واالنفتاح – ٣

األفعال المبدوءة بأحد أصوات اإلطباق المنقولة إلـى صـيغة          : ومن معالجات العرب في هذه الدرجة         

 تحت تأثير مجاورته ألحد األصوات      )المطبق(وتتحول التاء فيها وهو صوت منفتح إلى نظيره الطاء           )افتعل(

 واظـتلم ثـم     ،واطتلب، واضـترب  ،اصتبر:  وظلم التي تتحول إلى      ، وطلب ، وضرب ،صبر:  نحو   ،المطبقة

  .٣١ و اظلم ، واطلب،واضطرب،اصطبر: تصبح بالمماثلة الصوتية 

  .تماثل مقبل لتأثر الصوت الثاني باألولويتبين أن هذا النوع من ال

    : انتقال مجرى الصوت – ٤

يحدث عن طريق تحول صوت انفي كالنون إلى نظيره األنفـي المـيم،             : األول  : ويكون على نوعين      

  يحدث عن طريق تحول احد أصوات الفم تحت وطأة التماثل إلى صوت انفي : واآلخر

 في  ،ما سماه سيبويه اإلدغام في الميم     : فمن النوع األول    , لدرجة  وقد عرف البحث الصوتي عند العرب هذه ا       

إنما ذلك الستعانة الميم بـصوت      (: ( وعلل سيبويه هذا بقوله      ،اصحب مطرا :  يربد   ،اصحمطرا: نحو قولهم   

  .٣٢) ) ولو أمسكت بأنفك لرايتها بمنزلة ما قبلها، فضارعت النون،الخياشيم

 ، وعنبـر  ،شنباء:  وشمباء وعمبر يريدون     ،من بك :  يريدون   ، ممبك :نحو قولهم   : ومن النوع اآلخر      

 ولكنهم أبـدلوا مكانهـا أشـبه       ،ولم يجعلوا النون باء لبعدها في المخرج وأنها ليست فيها غنة          (: (فقال سيبويه 

  .٣٣) )الحروف بالنون وهي الميم

  : االنسجام الصوتي – ٥

لمة المشتملة على حركات متباينـة تميـل فـي           فالك ،ظاهرة من ظواهر التطور في حركات الكلمات        

  .٣٤تطورها إلى التوافق واالنسجام بين هذه الحركات لئال ينتقل اللسان من ضم إلى كسر إلى فتح 

 والمقاطع المتجـاورة ؛     ،إنها ظاهرة صوتية تحدث في مقاطع الكلمة الواحدة       (: (وقد عرفها المحدثون بقولهم     

  .٣٥))ادا في الجهد المبذولنزوعا إلى التوافق الحركي واقتص

إن اللغة العربية من اللغات التي عرفت االنسجام الصوتي نتيجة اعتماد العربي على السمع وحـده ؛                    

لذلك لجا إلى ربط األلفاظ في ما  اتصل منها في كالمه ربطا وثيقا أدى إلى ظهور تلك الحركات التي وصلت                     

 وان أمر اللغة متى اقتصر على السمع واإلنشاد فالبد لهـا   ،بين الكلمات وسميت في ما بعد بحركات اإلعراب       

 او التقريب الصوتي لذا كان من وكـد الـدرس           ،أن تعنى باالنسجام الصوتي ؛ ألنه نوع من المماثلة الحركية         
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 ٧٨٤

الصوتي عند العرب دراسة الكثير من المباحث التي تدخل قي ضمن هذه الحالة كاإلتباع الحركـي واإلمالـة                  

  .٣٦رها واإلدغام غي

                                                                                               :                    اإلتباع الحركي -

على الرغم من أن األصوات الصائتة تمثل وحدات صوتية مستقلة بعضها من بعض إال أنهـا تنمـاز                  

 وهذا التناوب قـد     ،اوب في ما بينها في الكلمة من غير أن يؤدي ذلك إلى اختالف في المعنى              بقدرتها على التن  

 وهو بذلك يكـون محـدودا بالـسماع    ،يكون بسبه دخول مستويات لهجية مختلفة في المستوى اللغوي الموحد     

ون االنسجام بين    ومما يالحظ في هذا التناوب انه قد يؤدي إلى خضوع الكلمة إلى قان             ،٣٧وغير خاضع للقياس    

 وهذا ما يـسمى بـاال       ،رتل في رتل  :  إذا كانت تشتمل على أصوات مد متنافرة في نحو قولهم            ،أصوات المد 

  .تباع الحركي

فاإلتباع الحركي ظاهرة صوتية تحدث نتيجة تأثير صوت في صوت آخر يجاوره في مستوى الحركة               

 ، المتباينة في كلمة واحدة غالبـا أو كلمتـين         )ارالصوائت القص ( وتحدث بين الحركات     ،فيتماثالن في النطق  

  .٣٨فيتأثر احدهما باألخر فيؤدي ذلك إلى حدوث انسجام صوتي بين األصوات القصيرة 

 ومظهـرا  مـن      ،ولهذا يعد اإلتباع الحركي ضربا من التخفيف واالقتصاد في الجهد العضلي المبذول           

 فالكلمة المشتملة على صوائت قـصار       . الكلمات مظاهر التطور في نطق الصوائت القصار عند وجودها في        

متباينة تميل في تطورها في أثناء النطق إلى االنسجام ؛ حتى ال ينتقل اللسان من صوت صائت إلى صـوت                    

  .٣٩صائت آخر مغاير له 

ما (( وعالجها تحت باب     )اإلتباع( فاصطلح عليها سيبويه     ،لقد عالج علماء العربية القدماء هذه الظاهرة      

فكما ((: فقال   ،، حدد فيه المواضع التي كسرت فيها هاء الضمير        ٤٠)) فيه الهاء التي هي عالمة اإلضمار      تكسر

 وقلبوا الواو ياء ألنه ال تثبت واو سـاكنة وقبلهـا            ،أمالوا اإللف في المواضع استخفافا كذلك كسروا هذه الهاء        

  .٤١) ) وعابد،كالب:  نحو ،فالكسرة هنا كاإلمالة في اإللف لكسرة ما قبلها وما بعدها.كسرة

  فجاء فـي معـاني       ،)هـ٣٢٨ت  ( وأبو بكر االنباري     ،)هـ٢٠٧ت  (وحذا حذوه في التسمية الفراء      

  ، وقال أبو بكر٤٢)) فرفعوا ثانيها إتباعا لرفعة أولها،جمعوا ظلمة ظلمات(:(القران للفراء 

بضم الـراء ؛ الن ضـم       ٤٣))شيئاال يضركم كيدهم    (: (ابن االنباري موجها قراءة من قرأ قوله تعالى         

  .٤٤الراء على اإلتباع لضمة الضاد 

 وعدها ابن جني من ضـروب اإلدغـام األصـغر           ،٤٥باسم المطابقة   ) هـ٣١١ت  (وسماها الزجاج   

  .٤٦وسماها بالتقريب 

  ،٤٨)انسجام أصوات اللين(أو , ٤٧) االنسجام بين الحركات(وأطلق عليها المحدثون مصطلح 

  .٤٩ )الحركاتالمماثلة في (أو 

 إذ إن بعض هذه اللهجات بـسبب مـن          ،إن اللغات واللهجات تختلف في درجة الميل إلى اختالفا بينا         

طبيعة األداء البطيء تجنح إلى نطق أصوات الكلمة نطقا متأنيا يسمح لها ذلك نقل اللسان مـن الـضم إلـى                     

تكلم بثقل ذلك على حـين تجـنح بعـض     أو إلى الفتح في أصوات المد المتوالية من غير أن يشعر الم    ،الكسر

اللهجات ذوات األداء السريع بوجه عام إلى اإلتباع والمجانسة من اجل أال يثقل عليها االنتقال من موضع إلى                  

  .موضع آخر بعيد
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 ٧٨٥

ويلحظ بصورة عامة أن القبائل البدوية كانت تميل إلى اإلتباع الحركي  أو االنسجام الصوتي ؛ ألنه يحقق لها                   

 أما القبائل الحضرية فكانت غير ميالة إليه لحرصها على تحقيق           ،في النطق ويوفر لها مجهودا عضليا     السهولة  

  .٥٠األصوات في نطقها بسبب التأني في الكالم 

  : ومن أمثلة ذلك ،تتمثل ظاهرة اإلتباع الحركي بكثرة في القراءات القرآنية

 و  ،٥٢وزيد بن علي ع بكسر الـدال والـالم           قرأ الحسن البصري     ،٥١))الحمد هللا (: (قال اهللا تعالى     -

  .٥٣قراها  إبراهيم بن أبي عبلة بضم الدال والالم 

 وذكـر الكـسائي     ،بكسر الهمزة إتباعا لحركة المـيم     ) فألمه( قرئ   ،٥٤))فألمه الثلث : ((قوله تعالى    -

  .٥٥والفراء أنها لغة هوازن وهذيل 

 بفـتح التـاء تبعـا لفتحـة         )فتنة(رأ ابن أبي عبلة      ق ،٥٦))إنما أموالكم وأوالدكم فتنة   : ((قوله تعالى    -

 .٥٧النون

   :اإلدغام -

 فقد يكـون    ،لكن نسبة التأثر تختلف من صوت إلى آخر       ،تؤثر األصوات اللغوية المتجاورة بعضها ببعض     

 وقد يكون التأثر    ، فينتقل من الجهر إلى الهمس او العكس       ،التأثر جزئيا كأن يفقد الصوت صفة من صفاته       

، ٥٨وهذا ما اصطلح عليه القدماء باإلدغـام        ،ب عليه فناء الصوت في الصوت المجاور فناء تاما        كليا يترت 

 .٥٩وسماه المحدثون بالمماثلة الكاملة 

فاإلدغام في اصطالح القدماء يعني أن تصل حرفا ساكنا بحرف متحرك مثله من غير أن تفصل بينهمـا                  

  .٦١))للفظ بحرفين كالثاني مشدداا((، أو هو ٦٠بحركة أو وقف ينطق بهما دفعة واحدة

  :وفي اإلدغام فائدتان 

  .٦٢))تقريب صوت من صوت(( إذ انه ، تحقيق المماثلة واالنسجام بين األصوات المنطوقة:األولى 

 فقد قال أبو عمـرو بـن        ،السعي إلى التخفيف واالقتصاد في الجهد العضلي في أثناء النطق         : واألخرى  

ـ   ،ب إذا أرادت التخفيف أدغمت    والعر() : (هـ١٥٤ت  (العالء   ان اإلدغـام أثقـل مـن اإلتمـام          فإذا ك

  .٦٣))أتمت

 ويعنـون بـالكبير أن يكـون المـدغم          ، أولها تقسيم القراء له إلى كبير وصغير       ،لإلدغام ثالثة تقسيمات  

 وهذا التقـسيم يـدور حـول الحركـة          . أما الصغير فيعنون به أن يكون الصوت المدغم ساكنا         ،متحركا

 وجواز حذفها أو اختالسها في بعض أمثلة اإلدغام الكبير فليس له هـدف إال خدمـة الجانـب                   اإلعرابية

  .٦٤النحوي 

وم على أساس التوزيع الصوتي لألمثلة االدغامية ويقسم علـى ثالثـة            ـات الذي يق  ـوثاني هذه التقسيم  

  :٦٥أنواع 

، ٦٦ او مخرجا وصفة     ،فةويقصد به أن يقارب الصوتان المدغمان مخرجا أو ص        : إدغام المتقاربين     -  أ

تقارب الصوتين في المخرج فضال عن اتحادهمـا        :  احدها   ،ومعنى ذلك أن يكون على ثالث صور      

التباعـد فـي    :  والثالثة   ، الصفات فيالتقارب في المخرج واالختالف     :  والثانية   ،في صفة او أكثر   

  :المخرج واالتحاد في الصفة او أكثر ومن أمثلته 

  .٦٧))نخسف بهم(: (ء في قراءة الكسائي لقوله تعالى إدغام الفاء في البا -

  .٦٨))كم لبثت(:(إدغام الثاء في التاء في قوله تعالى  -

 .٦٩) )ثم اتخذتم العجل(: (إدغام الذال في التاء في قوله تعالى  -
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 ٧٨٦

 :إدغام المتجانسين  - ب

  : ومن أمثلته ،٧٠ ويختلفا في الصفة ،ويقصد به أن يتفق الصوتان في المخرج
  .٧١))أحطت بما لم تحط به(: (الطاء في التاء كقوله تعالى إدغام  -

 ٧٢) )يعذب من يشاء(: (إدغام الباء في الميم كقوله تعالى  -

 : إدغام المتماثلين  -   ج

وهذا النوع  ، او ميم وميم   ، كأن يلتقي في الكالم تاء وتاء      ،٧٣ويفصد به أن يلتقي صوتان متفقان مخرجا وصفة         

 وهي حذف الحركـة إن كـان المـدغم          ،ن العملية اإلدغامية إال على الخطوة األولى      من اإلدغام ال يحتوي م    

متحركا ثم النطق بالصوتين على صورة مشددة ؛ ولهذا يرى بعض المحدثين أن هذا اإلدغام ال عالقـة لـه                    

  . ٧٤بموضوع المماثلة 

 ويقـصدون بـالرجعي     .ام تقدمي  وإدغ ،إدغام رجعي : أما التقسيم الثالث لإلدغام فهو تقسيم المحدثين له على          

 وكال النوعين موجود فـي لغـة        ٧٥تأثر الصوت األول بالثاني، ويعنون بالتقدمي تأثر الصوت الثاني باألول           

  .العرب

 :اإلمالة الصوتية  -

 وظهرت جلية في القراءات القرآنيـة ؛        ، اشتهرت بها طائفة من القبائل العربية      ،ظاهرة صوتية ولهجية   

 وهي في حقيقتها ليست إال صورة من صور نطـق           ، علماء العربية على مر األزمان     ولهذا حظيت بعناية  

  .٧٦ وسماها الخليل االجناح في ما روى سيبوبه ، أو صورة من صور نطق الفتحة ،األلف

فاألول يرى أن اإلمالة هي تقريب األلف       : لقد ذهب علماء العربية القدماء في تعريفها على ثالثة مذاهب           

، أما المذهب الثالث فيرى أن اإلمالـة        ٧٨، والثاني يرى اإلمالة أنها تقريب الفتحة من الكسرة          ٧٧من الياء   

، ونالحظ من خالل المذهب األخير أن اإلمالة علـى          ٧٩ والفتحة من الكسرة     ،هي تقريب اإللف من الياء    

ند إطالقه في كتب     وزيادة على انه هو المقصود بتعريف اإلمالة ع        ، وإمالة قصيرة  ،إمالة طويلة : ضربين  

  .اللغة والقراءات

 ،ويبدو أن علماء العربية من خالل تعريفاتهم السابقة لإلمالة لم يميزوا بين الحركات الطويلة والقـصيرة               

 فـالفرق بـين اللـف       . والفتحة والكسرة في أثناء تعريفهم لإلمالة      ،هذا مما جعلهم يرددون اإللف  والياء      

  . ليس إال فرقا في الكمية،كسرة القصيرة وبين الياء وال،والفتحة القصيرة

   :٨٠ لتحقيق إحدى الفائدتين اآلتيتين ،واإلمالة ظاهرة صوتية يجنح إليها اللسان العربي

 ويمكن أن يالحظ دلك في الحاالت التي تجيء فيها          ،تحقيق التجانس واالنسجام بين أصوات المد     : األولى  

 وأحيانا من اجـل تحقيـق       .ومساجد، وعماد ،عابد: كإمالة   ،اإلمالة بسبب وجود الكسرة في سياق الكلمة      

 لكـنهم أمالوهـا     ،االنسجام أمالوا ما أصله أال يمال ؛ وذلك كأن تكون األلف في كلمة ال تستحق اإلمالة               

مـا ودعـك    ) ٢(والليل إذا سجى    ) ١(والضحى  :(( من ذلك قوله تعالى    ،لوقوعها قرب ألف أخرى ممالة    

   ٨١)))٣(ربك وما قلى

) سجى( قرنت بـ     وإنما أمالوها حين   .الضحوة:  لقولهم   ،ال تجوز إمالتها ؛ الن أصلها الواو      ) الضحى(لف   فأ

 ،فـأرادوا المـشاكلة   : (( فقال ابن يعـيش      ،فكلتاهما مما تمال ألفهما ؛ الن األلف فيهما أصلها الياء         ) قلى(و  

  .٨٢))والمشاكلة بين األلفاظ من مطلوبهم

) وضـحاها (وقد أميـل    (: ( فذكر الزمخشري    .٨٣)))٢(والشمس والقمر إذا تالها     وضحاها  (: (وقوله تعالى   

  .٨٤) ))غشاها( و )جالها(وهي من الواو لتشاكل 
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 ٧٨٧

                        . وصــاد،بــاع: التنبيــه علــى أن األلــف الممالــة منقلبــة عــن أصــل يــائي كإمالــة : واألخــرى 

 والفرق بينهما في اختالف وضع اللسان عند النطق بكل منهما فاللسان مع الفتح يكـاد                ،إن ضد اإلمالة الفتح   .

  .٨٥ يكون مستويا في قاع الفم ومع اإلمالة يأخذ بالصعود نحو الحنك األعلى

 ،سـد  وأ، وقـيس ،تميم:  وصفة لهجية لقبائل وسط الجزيرة وشرقيها مثل ،تعد اإلمالة ضربا من المماثلة    

  .٨٦وأكثر أهل اليمن يميلون؛ الن اإلمالة غالبة في ألسنتهم في أكثر الكالم

وقد اختلف القراء في اإلمالة ففريق يميل وبعضهم يفتح غير أن قراء الكوفة أكثر ميال إليها من سـواهم                   

  .لقربهم من مواطن إقامة القبائل التي تجنح إلى اإلمالة

 الظاهرة الصوتية وانه تراث غني لمباحث اإلمالـة وحاالتهـا           إن البحث الصوتي عند العرب عرف هذه      

  .٨٧ وما إلى ذلك من مباحث اإلمالة ،وموانعها في أصوات االستعالء واإلطباق عند مجاورتها األلف

  : المجاورة الصوتية -

:  جني   قال ابن . ٨٨المجاورة مصطلح أطلقه علماء العربية القدماء على إعطاء الشيء حكم الشيء إذا جاوره              

  .٩٠وسماه سيبويه اإلتباع بالمجاورة . ٨٩))إذا جاور الشيء الشيء دخل في كثير من أحكامه((

 أم في   ،ويتبين من ذلك أن المجاورة تأثر اللفظ باللفظ الذي قبله من الناحية الصوتية سواء كان في بنية الكلمة                 

تجانس الصوتي يتأثر فيـه الـصوت الـسابق         حركاتها البنائية أم اإلعرابية ؛ لهذا نعد المجاورة ضربا من ال          

 أو أن يتأثر الالحق بالسابق وما يسمى بالتأثر المدبر          ،وما يسمى في علم اللغة الحديث بالتأثر المقبل       , بالالحق  
٩١.  

فأمـا  ، واآلخـر تجـاور األحوال     .احدهما تجاور األلفاظ  : والمجاورة عند علماء العربية القدماء على نوعين        

  .٩٢في  المنفصل :  واألخر ،في المتصل: األول : فهو على ضربين تجاور األلفاظ 

 وصبوة من صـبوت ؛ الن الـواو جـاورت           ،قنوة من قنوت  :  واألصل   ،قنية وصبية : قولهم  : ومن األمثلة   

  .٩٣الكسرة قبلها فصارت الكسرة كأنها قبل الواو

والمها حاجزا قويا ؛ لذلك تـأثرت الـالم         فعلماء العربية لم يعدوا الصوت الساكن الذي يفصل بين فاء الكلمة            

  . فانقلبت الواو إلى ياء لتجانس حركة الفاء المكسورة)الكسرة(بحركة الفاء 

  . وجيع في جوع،صيّم في صوم:  نحو قولهم ، مجاورة العين لالم بحملها على حكمها،ومن مجاورة األلفاظ

  . على قول عصي في عصو شبهت بباب عصي فقلبه بعضهم حمال،صيم وجيع: إذ إن 

  .٩٤ فقلبت الواو ياء لمجاورتها الالم تشبيها بعصي ،صوم وجوع: فاألصل 

 فضموا الهمزة لضمة العين ولم يعتدوا بالفاء حـاجزا لـسكونها فـصارت              . وادخل ،اقتل: ونظير قولهم هذا    

    .٩٥الهمزة كأنها قبل العين المضمومة ؛ فضمت كراهية الخروج من كسر إلى ضم

  :المشاكلة في المجال الصرفي : اثالث

  :الفاصلة القرآنية  -

:  أو هي    ٩٦)) يقع بها إفهام المعنى    ،حروف متشاكلة في المقاطع   (: (ظاهرة امتاز بها القران الكريم تعني       

ينفـصل عنـدها    (( ومناسبة تسميتها بالفاصلة ؛ ألنها       ٩٧)) كقافية الشعر وقرينة السجع    ،كلمة آخر اآلية  ((

  .٩٨))أن أخر اآلية فصل ما بينها وما بعدهاالكالمان وذلك 

وتقـع  (( وللفاصلة اثر في تحـسين الكـالم         ،ففائدة الفاصلة القرانية فائدة لفظية ومعنوية في وقت واحد        

 وهي الطريقة التي يباين بهـا القـران سـائر           ،الفاصلة عند االستراحة في الخطاب ؛ لتحسن الكالم بها        

واعلم أن إيقاع المناسـبة فـي       ( :( إذ قال الزركشي   ، ويترتب عليها أمور من مخالفة القواعد      ،٩٩))الكالم
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 ٧٨٨

مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد جدا في اعتدال نسق الكالم وحسن موقعه من النفس تأثيرا عظيمـا ؛                  

الكالم   وهذا يعني أن الفاصلة يجب أن تراعي نظم           ١٠٠))ولذلك خرج عن نظم الكالم ألجلها في مواضع       

  : فمن ذلك ، وان خالفت أصل الوضع اللغوي،وسياقه

قلنا ال تخف انك أنت األعلـى       ) ٦٧(فأوجس في نفسه خيفة موسى      ) ٦٦(إنها تسعى   (: (قوله تعالى    -

 للحرص على الفاصلة القرانية ؛ ليشاكل التلفظ به التلفظ          )موسى( حيث أخر الفاعل وهو      ١٠١)))٦٨(

   .بما اكتنفه

ووجـدك عـائال فـأغنى      ) ٧(ووجدك ضاال فهدى    ) ٦(أ لم يجدك يتيما فأوى      (: (ففي قوله تعالى     -

  ١٠٣فآواك و فأغناك : ؛ لمشاكلة رؤوس االيات فالتقدير  حيث حذف المفعول به وهو الكاف١٠٢)))٨(

 إذ حتم نظام الفاصلة القرآنية العدول عـن صـيغة   ،١٠٤))فريقا كذبتم وفريقا تقتلون   (: (وقوله تعالى    -

 .لى صيغة االستقبالالماضي إ

يوم تولون مدبرين ما لكم من عاصم ومن        ) ٣٢(ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد        (: (وقوله تعالى    -

وهو حرف مـن أصـل   ) التناد( حيث حذف حرف الياء من الفاصلة     ،١٠٥))يضلل اهللا فما له من هاد     

 .الكلمة مشاكلة مع بقية الفواصل

بإثبـات اليـاء و     ) يسري(وقد قرئ القراء    ( : (١٠٦))والليل إذا يسر  ( (:ومما قاله الفراء في قوله تعالى       

بحذفها أحب إلي لمشاكلتها رؤوس اآليات والن العرب قد تحذف الياء وتكتفي بكـسر مـا قبلهـا              ) يسر(

 .١٠٧))منها

  : ن فواصل القران الكريم على أنواعذكر القدماء والبالغيون أ

   :)المتجانسة(الفواصل المتماثلة  - ١

فذكر إن نفعت   (: ( في قوله تعالى     )األلف( كفاصلة   ١٠٨ التي اتفقت حروفها صفة ومخرجا       هي

ثم ) ١٢(الذي يصلى النار الكبرى     ) ١١(ويتجنّبها االشقى   ) ١٠(سيذكّر من يخشى    ) ٩(الذكرى  

  .  ١٠٩) ))١٣(ال يموت فيها وال يحيى 

  :الفواصل المتقاربة  - ٢

قـل  (: (، كتقارب الالم والراء في قوله تعالى        ١١٠هي التي تقاربت حروف رويها في المخرج        

أولئـك الـذين    ) ٥٦(ادعوا الذين زعمتم من دونه فال يملكون كشف الضر عنكم وال تحـويال              

يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عـذاب ربـك كـان                 

رج اللفظي ووجودهما في الفواصل      فالالم والراء حرفان متقاربان في المخ      ،١١١)))٥٧(محذورا  

  .أضفى على التعبير القرآني جماال وتساقا بين آياته

  :الفواصل المتوازية  - ٣

 بل كذّبوا بالساعة واعتدنا     (: ( كقوله تعالى    ،وهي التي تتفق فيها الفاصلتان في الوزن والروي       

، ١١٢)))١٢( وزفيرا   إذا رايتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا       ) ١١(لمن كذّب بالساعة سعيرا     

  . متفقتان في الوزن والروي) سعيرا،زفيرا(فالفاصلتان 

  :الفواصل المتوازنة  - ٤

وأما الغالم فكان أبواه مـؤمنين فخـشيا أن    (:( كقوله تعالى    ،وهي التي يراعى فيها الوزن فقط       

، ١١٣ ))٨١(فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما          ) ٨٠(يرهقهما طغيانا وكفرا    

  متفقتان بالوزن فقط ) ) رحما،كفرا(فالفاصلتان 
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 ٧٨٩

  : فواصل المطرف -٥

ما لكم ال ترجون هللا وقارا      (: (وهي التي تتفق في حروف الروي دون الوزن، نحو قوله تعالى            

 ووزن  )فعال( فوزن وقار    ،، فالفاصلتان مختلفتان في الوزن    ١١٤)))١٣(وقد خلقكم أطوارا    ) ١٢(

 ليتحقق بذلك التناغم الصوتي في رؤوس اآلي دون         ،ولكنها متفقتان في الروي    ؛   )أفعال(أطوار  

  .اإلخالل بالمعنى

  :المزاوجة أو المحاذاة  -

 فهناك مظاهر لغوية ظهرت بسببه، ومن ذلك مـا يـسميه            ،إن عامل المجاورة له تأثير في كالم العرب       

 وان  ، فيؤتى به على وزنه لفظا     ،حذاء كالم أن تجعل كالما ب   (: ( وهي   )المحاذاة(او  ) المزاوجة(اللغويون  

وهذا واسع كثير في كـالم      () : (هـ٤٥٨ت( وهو باب واسع كبير ؛ إذ قال ابن سيده           ١١٥))كانا مختلفين 

 اعني أنهم قد يؤثرون المحاكاة والمناسبة بين األلفاظ تاركين          ، ويدعون غيره إليه   ، يحافظون عليه  ،العرب

عينـاء  : وكقـولهم  .ارجعن مأزورات غير مأجورات:  عليه وسلم ـ  لطريق القياس؛ كقوله ـ صلى اهللا 

:  وكذلك قـولهم     . فاثروا قلب الواو ياء في الحور إتباعا للعين        ، وإنما هو الحور   .من العين الحير  ،حوراء

 ولوال ذلك لم يجز تكسير فعلة علـى         ، جمعوا الغداة على غدايا إتباعا للعشايا      .إني آلتية بالغدايا والعشايا   

إنمـا الغـدايا    ،فانه لم يقله احد غيره    ،ئل وال تلتفتن إلى ما حكاه ابن اإلعرابي من أن الغداياجمع غدية           فعا

  ١١٦))إتباع كما حكاه جميع أهل اللغة

 ،أخذه ما قدم وما حـدث     :  أال ترى أنهم قالوا      ،المشاكلة بين األلفاظ من مطلوبهم    (: (وذكر ابن يعيش أن     

 .ارجعن مأزورات غير مـأجورات    :  ومنه الحديث    . مفتوحا )حدث(وا إال    ولو انفرد لم يقول    ،فضموا فيها 

  .١١٧)) ولو انفرد لم يقلب، فقلبوا الواو ألفا مع سكونها لتشاكل مأجورات،موزورات: واألصل 

 أي أبت الى عيش طيـب ومـآب         ،أوبة وطوبة :  تقول العرب للرجل إذا قدم من سفر         ،ومن نظائر ذلك  

: هنأني ومرأني، واألصل أمرأني، وقـولهم       : وقولهم   ،الوا بالواو لمحاذاة أوبة    واألصل طيبة ؛ فق    ،طيب

  . واألصل بفتح النون وكسر الجيم،هو رجس نجس، بكسر النون وسكون الجيم

  : ومن ذلك ،ولقد وردت هذه الظاهرة في القران الكريم

 فالالمـان فـي     ،١١٨)))٢١ (العذبنه عذابا شديدا أو الذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين        (: (قوله تعالى    -

 فلم يكن ليقسم    ،فليس ذا موضع ؛ ألنه عذر للهدهد      ) ليتاتيني: ( ثم قال    ، ال ما قسم   ) الذبحنه ،العذبنه(

 لكنه لما جاء به على اثر ما يجوز فيه القسم أجراه مجراه إرادة التناسب               ،على الهدهد أن يأتي بعذر    

  .١١٩الصوتي 

 ثـم   ،جواب لو ) لسلطهم( فالالم التي في     ،١٢٠))لطهم عليكم فلقاتلوكم  ولو شاء اهللا لس   (: (وقوله تعالى    -

  . ١٢١لسلطهم عليكم فقاتلوكم:  وإال فالمعنى ، فهذه الالم حوذيت بتلك الالم،)فلقاتلوكم: (قال 

فـي  ) هـ٣٧٧ت(، إذ قال أبو علي الفارسي       ١٢٢ومن هذا الباب أيضا الجزاء عن الفعل بمثل لفظه          

وإذا كانوا قد استجازوا لتشاكل األلفاظ وتشابهها أن يجروا علـى الثـاني طلبـا               (: (بهها  تشاكل األلفاظ وتشا  

 ،للتشاكل ما ال يصح في المعنى على الحقيقة فان يلزم ذلك ويحافظ عليه فيما يصح في المعنى أجدر وأولـى                   

  :وذلك نحو قوله 

:  نحو قوله تعـالى      ١٢٣) )لينا    أال ال يجهلن احد علينا                      فنجهل فوق جهل الجاه                             

ومكروا (: ( وقوله تعالى   .يجازيهم جزاء االستهزاء  :  أي   ،١٢٤) )يستهزئ بهم ) ١٤(إنما نحن مستهزئون اهللا     ((

  .١٢٦))نسوا اهللا فنسيهم( (،١٢٥) )ومكر اهللا
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 ٧٩٠

   :)حمل النظير على النظير(المشابهة  -

ء العربية  ؛ فقد عولوا عليها في تفسير كثير من       تعد أصال مهما من األصول العامة التي صدر عنها علما         

في المجال  سواء أكان    ، واتخذوها ضابطا رئيسا يضبط عددا من الظواهر اللغوية في العربية          ،قضايا اللغة 

 والمبنيات من   ، والممنوع من الصرف   ، أم في المجال النحوي كعمل المشتقات      ،الصرفي كصياغة األبنية  

  .١٢٧ الظواهر تفسيرا منطقيا يقوم على العالقات بين العناصر اللغويةاألسماء ؛ إذ انه يفسر هذه

 فيترتب على اشتراكهما أن يأخذ احدهما       ،إن المشابهة تقوم على وجود شيئين يشتركان في بعض الوجوه         

، أما  ١٢٧ أو إنها تعني أن يحمل حكم شيء على حكم شيء آخر التفاقهما في وجه من الوجوه                ،حكم األخر 

ة الصرفية فهي حمل بناء على بناء في االستعمال التفاق بينهما في اللفظ أو في المعنى أو فيهما     من الناحي 

  .١٢٩معا أو صفة من الصفات 

 وحكمة المتكلمين بها ؛ لهـذا       ، ورأوها أمرا تفترضه طبيعة اللغة     ،  وقد اعتنى علماء العربية بهذه الظاهرة       

 فاش في محاوراتهم ومخاطباتهم  أن يحملوا الشيء         ،م ولغاتهم فهذا مذهب مطرد في كالمه    (: (ذكر ابن جني    

  .١٣٠)) لقرب ما بينهما وان لم يكن في احدهما ما في األخر مما اوجب له الحكم،على حكم النظير

 فهذا مرتبط بقوة الشبه     ،وأشار علماء العربية انه ليس كل اشتراك بين شيئين يوجب ألحدهما حكم األخر            

 وكلمـا   ، فكلما كان الشبه اخص كان أقوى      ،إذا قوي اوجب الحكم وإذا ضعف لم يوجب       ((بينهما ؛ فالشبه    

 فالشبه األعم كشبه الفعل االسم من جهة انه يدل على معنى فهـذا ال يوجـب لـه             ،كان اعم كان اضعف   

 الن هـذا    ، وليس كذلك الشبه من جهة انه ثان باجتماع السببين فيـه           ، ألنه عام في كل اسم وفعل      ،حكما

  .١٣١) ) فهو خاص مقرب لالسم من الفعل،نوعا من األسماء دون سائرهايخص 

 وقد ال يقتصر على هذا بل قد يجاوزه إلى أن يأخذ كل طرف مـا ألخيـه                  ،وعلى هذا فالمشابهة درجات   

إذا أعطوا شيئا من شيء حكما ما قابلوا ذلك بـان يعطـوا             :  وسنة مسلوكة    ،وهذا عادة للعرب مألوفة   ((

 وعليـه بـاب مـاال       . وتتميما للشبه الجامع لهمـا     ،ما من أحكام صاحبه ؛ عمادة لبينهما      المأخوذ منه حك  

  .١٣٢))ينصرف ؛ أال تراهم لما شبهوا االسم بالفعل فلم يصرفوه ؛ كذلك شبهوا الفعل باالسم فأعربوه ؟

ـ                 صرفية وبناء على ما تقدم فان المشابهة ترتبط بالمشاكلة في المجال الصرفي كصياغة بعض األبنيـة ال

  . فينتج عن هذا أن تصاغ احدهما مثلما تصاغ األخرى،بشرط وجود بنيتين تتشابهان في شيء ما

  :  او فيهما معا وسأذكر أمثلة توضح ذلك ، او في المعنى،والمشابهة بين األبنية إما أن تكون في المبنى

   : فمن المشابهة في المبنى -

غـزال  : كقولهم  ) : أفعلة( بناء واحد في القلة وهو        وفعول على  ، وفعيل ، وفعال ،ومن ذلك جمعهم فعال   

 وان ثالثها   ،ألنها مستوية في أنها من الثالثة     (( وعمود وأعمدة    ، وغراب واغربة  ، وكساء وأكسية  ،واغزلة

  .١٣٣))حرف لين

  :ومن المشابهة في المعنى  -

وذلك أن  ( ( ورئد ورئدان ؛   ، وخشف وخشفان  ،صنو صنوان :  نحو   ،على فعالن ) فعل(ومن ذلك جمعهم    

 فكما كسروا فعال على     . ومثل ومثل  ، وشبه وشبه  ،بدل وبدل :  نحو   ،فعال وفعال اعتقبا على المعنى الواحد     

 وكذلك كـسروا أيـضا      ، وقاع وقيعان  ، ومن المعتل تاج وتيجان    ، وخرب وخربان  ،فعالن كشبث وشبثان  

  ١٣٤) )فعال على فعالن

 فإنما شـبهن بالواليـة ؛ الن        ،وصاية والجراية ونحوهن  وأما الوكالة وال  (: (ومن ذلك أيضا قول سيبويه      

  .١٣٥))معناهن القيام بالشيء
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 ٧٩١

  : ومن المشابهة في المبنى والمعنى  -

يتفـق لفـظ   ((ما جاء جمعه على لفظ مفرد حمال له على لفظ أخر يشابهه في مبناه ويعاقبه في معناه فقد       

 ، ونوق هجـان   ، وناقة هجان  ،ع دالص  وادر ،درع دالص :  وذلك نحو قولهم     ،لف معناه \الحروف ويخت 

 واأللف في دالص في الجمـع       ، وامرأة ضناك  ،فاأللف في دالص في الواحد بمنزلة األلف في ناقة كناز         

 ، كما كسرت فعيال على فعـال      ،بمنزلة ألف ظراف وشراف ؛ وذلك الن العرب كسرت فعاال على فعال           

ال أخت فعال ؛ أال ترى أن كـل واحـد منهمـا     وعذرها في ذلك أن فعي. ولئيم ولئام،كريم وكرام : نحو  

 وعبيـد   ،كليـب وكـالب   :  نحو   ، وقد أعقبا أيضا على المعنى الواحد      ، وثالثه حرف لين   ،ثالثي األصل 

 .١٣٦))وعباد

 بفتح الفاء والعين ؛ ألنهما متعاقبان على        )فعل( بضم الفاء وسكون العين على       )فعل(ومثله أيضا في جمع     

     .١٣٧ العجم والعجم،لبخل والبخلا:  نحو ،المعنى الواحد

  :اإلتباع اللغوي  -

من أساليب كالم العرب نجد كلمة زائدة تماثل في وزنها وفي ضبط آخرها وفي أكثـر حروفهـا كلمـة                    

  .)اإلتباع( ويسمى اللغويون هذه الكلمة هي ونظائرها ،أخرى تسبقها

  ١٣٨)) رويها إشباعا وتأكيداأن تتبع الكلمة الكلمة على وزنها أو((أي إن هذه الظاهرة تعني

إن الممتبع قي آراء علماء العربية بشان هذه الظاهرة يجد اضطرابا ؛ نتيجة اختالفهم في الصفات التـي                  

  . ١٣٩اشترطوا توافرها في األلفاظ التي يمكن إدخالها فيها 

 ، وشـيطان ليطـان    ، وعفريت نفريـت   ، وخراب يباب  ، وخب ضب  ،ساغب الغب : ومن ذلك قولهـم    

  .١٤٠ وحار ويار ، وقسيم ووسيم، وضئيل وبئيل، وحسن بسن،طشان نطشانوع

  .حسن بسن قسن: وقد يأتي اإلتباع بلفظين بعد المتبع نحو قولهم 

 رتبه علـى    )اإلتباع والمزاوجة ( ومنهم ابن فارس وسماه كتاب       ،وقد ألف علماء العربية في هذه الظاهرة      

  .١٤١)االلماع في اإلتباع(يوطي فسماه   وقد اختصر تأليفه الس،وفق حروف المعجم

وظاهر هذه األمثلة السابقة أن اإلتباع إنما يزاد لمجرد التلميح أو السخرية أو المدح أو محض التصويت                 

  . ١٤٢ وهذا مطلب تركيبي يفيد توكيدا اكتسبه من التماثل الصوتي بين التابع والمتبوع ،والتنغيم

  :خاتمة البحث 

 وقد اتبع سـبال متعـددة فـي      )صوتيا وصرفيا (مظاهر المشاكلة في اللغة العربية      حاول البحث أن يحدد     

معالجة هذه الظاهر، ففي المجال الصوتي درس البحث مظاهر التشاكل في المماثلة الـصوتية واإلتبـاع                

الحركي واإلدغام واإلمالة والمجاورة الصوتية أما في المجال الصرفي فـدرس مظـاهر التـشاكل فـي        

  :لقرانية والمزاوجة والمشابهة  وابتغي من ذلك ما يأتي الفاصلة ا

 ،وضح البحث أن مفهوم المشاكلة في اللغة العربية تعني التوافق والتشابه والتماثل بين شـيئين               .١

  .فيجري احدهما مجرى األخر 

إن المماثلة الصوتية تعد من ابرز مظاهر التشاكل في العربية بسبب االنسجام الصوتي الحاصل               .٢

 .ل صوتين متجاورينبين ك

وضح البحث مظاهر التشاكل في اإلتباع الحركي ؛ ألنه يؤدي إلى انسجام صـوتي بـين كـل                   .٣

 .صوتين
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 ٧٩٢

بين البحث مظاهر التشاكل في اإلدغام حيث انك تصل حرفا ساكنا بحـرف متحـرك بـشرط                  .٤

 .التقارب الصوتي وهذا يؤدي إلى انسجام صوتي بين األصوات

 .ي اإلمالة حيث أنها تعني تقريب صوتين وضح البحث مظاهر التشاكل ف .٥

 .بين البحث مظاهر التشاكل في المجاورة الصوتية .٦

 ويكون متمثال في رؤوس االيـات القرانيـة    ،وضح البحث مظاهر التشاكل في الفاصلة القرانية       .٧

 وان خالفت في    ،حيث أن الفاصلة القرانية نؤثر المناسبة بين متجاورين من اجل النسق القرآني           

 .وضع اللغويذلك ال

بين البحث مظاهر التشاكل في المزاوجة ألنها تعني أن تجعل كالما يحذو كالما أخـر فيـؤتى                  .٨

 . فيحصل التشاكل بين األلفاظ،على وزنه لفظا

بين البحث مظاهر التشاكل في المشابهة ؛ ألنها تقوم على وجود شيئين يشتركان فـي بعـض                  .٩

 .ر لهذا تعد من وسائل صياغة األبنية الصرفيةالوجوه فيترتب ذلك أن يأخذ احدهما حكم األخ

 وفي نطاقها األصغر تهدف     ،إن المشاكلة في نطاقها األكبر تحقق االنسجام الصوتي في السياق          .١٠

 .إلى سهولة جانب اللفظ هن طريق النطق

وضح البحث مظاهر التشاكل في ظاهرة اإلتباع ؛ ألنها تقوم على إتباع كلمة بكلمة أخرى على                 .١١

  .رويها إشباعا أو تأكيداوزنها أو 

  الهوامش

                                                                                                ).شكل(لسان العرب الن منظور  .١

 .٨٤:  سورة اإلسراء  .٢

 .٢/١٣٠) : هـ٢٠٧ت ( للفراء ،معاني القران:  ينظر .٣

 .٨٤: سورة اإلسراء  .٤

 .١/١٩٨) : هـ٥٣٨ت( تفسير الكشاف للزمخشري  .٥

 .٥٩: سورة آل عمران  .٦

 .٧١: سورة ص  .٧

 .٣/٢٣٩: محمد أبي الفضل إبراهيم :  تح ، للزركشي،البرهان في علوم القران .٨

 .٤٤: سورة اإلسراء  .٩

 .٣/٢٣٦: البرهان في علوم القران : ينظر  .١٠

 ٢٢٦: ، وجواهر البالغة احمد الهاشمي ٣٦٠: ويني اإليضاح في علوم البالغة للقز: ينظر .١١

 .١١٦: سورة المائدة  .١٢

 .٦٧:سورة التوبة  .١٣

 .١٣٨: سورة البقرة  .١٤

 .١٣٦: سورة البقرة  .١٥

 .٤٧٨ -٤/٤٧٧: كتاب سيبويه : ينظر  .١٦

 .١٤٥-٢/١٤٣: الخصائص : ينظر  .١٧

 .١٥: فقه اللغة : ينظر  .١٨

 . وما بعدها٣/٢٣٣: البرهان في علوم القران : ينظر  .١٩
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 ٧٩٣

 وفي البحث الصوتي عند     ،٢٢:  رمضان عبد التواب     . د ،التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه    : ظر  ين .٢٠

 ٥٢:  خليل إبراهيم العطية . د، )المخطوط(العرب

 .المرجع نفسه والصفحة نفسها: ينظر  .٢١

 .المرجع نفسه والصفحة نفسها: ينظر  .٢٢

  .٤٧٨ -٤/٤٧٧: كتاب سيبويه  .٢٣

 .٤/٤٧٨: المصدر نفسه  .٢٤

 .٢/١٤٣ : الخصائص .٢٥

 .١٤٥-٢/١٤٣:  المصدر نفسه  .٢٦

 .٣/٤:  للرضي االستراباذي ،شرح الشافية: ينظر  .٢٧

 .١/٣٦٥:  البن عصفور ،الممتع في التصريف .٢٨

 .٥٤ : )المخطوط(في البحث الصوتي عند العرب : ينظر  .٢٩

 ٢/١٤٥: الخصائص  .٣٠

 .٢/١٤٣: المصدر نفسه : ينظر  .٣١

 .٤٦١/ ٤: كتاب سيبويه  .٣٢

 .٤/٤٥٣: المصدر نفسه : ينظر  .٣٣

 .٩٦:  إبراهيم انبس . د،في اللهجات العربية: ينظر  .٣٤

 .٥٦:في البحث الصوتي عند العرب : ينظر  .٣٥

 .٥٧:المرجع نفسه : ينظر  .٣٦

 .٢٩٨:  غالب المطلبي . د،دراسة في أصوات المد العربية: ينظر  .٣٧

 .١٤٣/ ١:  احمد علم الدين الجندي .د: اللهجات العربية في التراث : ينظر  .٣٨

 .٨٦:  اللهجات العربية في: ينظر  .٣٩

 .١٩٥/ ٤: كتاب سيبويه  .٤٠

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها .٤١

 .٢/٣٣٠:  للفراء ،معاني القران .٤٢

 .١٢٠: سورة آل عمران  .٤٣

 .١/١٧٢:  حاتم صالح الضامن .د:  تح ، ألبي بكر االنباري،الزاهر: ينظر  .٤٤

 .٣٨٠/ ١:  للزجاج ،معاني القران وإعرابه: ينظر  .٤٥

 .١٤٧- ٢/١٤٥: الخصائص : ينظر  .٤٦

 .٩٦: في اللهجات العربية : ينظر  .٤٧

 .المرجع نفسه والصفحة نفسها: ينظر  .٤٨

 .١٤٤-١/١٤٣:اللهجات العربية في التراث : ينظر  .٤٩

 .٩٦: في اللهجات العربية : ينظر  .٥٠

 .٢: سورة الفاتحة  .٥١

 .١/٣٧:  البن جني ،المحتسب في القراءات الشاذة: ينظر  .٥٢

 .٧٥: مكي بن أبي طالب  ،اإلبانة عن معاني القراءات¨ينظر  .٥٣
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 ٧٩٤

 .١١: سورة النساء  .٥٤

 .١٨٥/ ٣:  ألبي حيان األندلسي ،البحر المحيط: ينظر  .٥٥

 .١٥: سورة التغابن  .٥٦

 .٣٩٣/ ١:  للزجاج ،معاني القران وإعرابه: ينظر  .٥٧

 .١٣٠ -١٢٨:  إبراهيم أنيس . د،األصوات اللغوية: ينظر  .٥٨

 .٣٨٧:  احمد مختار عمر . د،دراسة الصوت اللغوي: ينظر  .٥٩

 .١٠/١٢١:  البن يعيش ،شرح المفصل: ينظر  .٦٠

 .١/٢٧٤:  البن الجزري ،النشر في القراءات العشر: ينظر  .٦١

 .١٤١/ ٢:  الخصائص  .٦٢

 .٤٩٠:  للسخاوي ،جمال القراء وكمال اإلقراء .٦٣

 .٢٤٠: اثر القراءات في األصوات والنحو :  وينظر ،٢٧٥ -٢٧٤/ ١: النشر  .٦٤

 .٢٧٨/ ١: النشر : ينظر  .٦٥

 .صدر نفسه والصفحة نفسهاالم: ينظر  .٦٦

  ٤٤: التيسير في القراءات السبع، ألبي عمرو الداني:  وتنظر القراءة في ،٩: سورة سبا  .٦٧

 .٢٥٩: سورة البقرة  .٦٨

 .٩٢: سورة البقرة  .٦٩

 .٢٧٨/ ١: النشر : ينظر .٧٠

 .٢٢: سورة النمل  .٧١

 ٢٨٢: سورة البقرة  .٧٢

 .١/٢٧٨: النشر : ينظر  .٧٣

 .٢٤١: حو العربي اثر القراءات في األصوات والن: ينظر .٧٤

 .٦٠: في اللهجات العربية : ينظر  .٧٥

 .٣/٢٧٨: كتاب سيبويه : ينظر  .٧٦

 .٥٣/ ٩: شرح المفصل : ينظر  .٧٧

 .٣/٤: شرح الشافية : ينظر  .٧٨

 ٣٤٨:  لالنباري ،أسرار العربية: ينظر  .٧٩

 .١١٧/ ٤: كتاب سيبويه : ينظر  .٨٠

 .)٣-١(اآلية : سورة الضحا  .٨١

 .٦٤/ ٩: شرح المفصل  .٨٢

 .٢، ١: سورة الشمس  .٨٣

 .٣٣٧:  للزمخشري ،المفصل: ينظر  .٨٤

 .٢/٣٢: النشر : ينظر  .٨٥

 .٩/٥٤: شرح المفصل : ينظر  .٨٦

 .٥٩: في البحث الصوتي عند العرب : ينظر  .٨٧

 .٢/٦٨٣:   البن هشام األنصاري ،مغني اللبيب: ينظر  .٨٨
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 ٧٩٥

 .٢/٢:  البن جني ،المنصف .٨٩

 .٦٧/ ١: شرح كتاب سيبويه : ينظر  .٩٠

 .٢٣-٢٢:لله التطور الغوي مظاهره وع: ينظر  .٩١

  ٢١٨/ ٣: الخصائص : ينظر  .٩٢

 .٢/٢:  البن جني ،المنصف :ينظر  .٩٣

 .٢١٨/ ٣: الخصائص : ينظر .٩٤

 .٢/٢: المنصف : ينظر  .٩٥

 .١/٥٣: البرهان في علوم القران  .٩٦

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها .٩٧

 .١/٥٤: المصدر نفسه  .٩٨

 .١/٥٣: المصدر نفسه  .٩٩

 .١/٦٠: المصدر نفسه  . ١٠٠

 .٦٨-٦٦: سورة طه  . ١٠١

 .٨-٦االيات : حا سورة الض . ١٠٢

 .٣/٢٧٤: معاني القران للفراء  . ١٠٣

 .٨٧: سورة البقرة  . ١٠٤

 .٤١: سورة القمر  . ١٠٥

 .٤: سورة الفجر  . ١٠٦

 .٣/٢٦٠:معاني القران للفراء  . ١٠٧

 .٩٠: للرماني  ،النكت في إعجاز القران: ينظر  . ١٠٨

 .١٣-٩: سورة األعلى  . ١٠٩

 .٩١: النكت في إعجاز القران : ينظر  . ١١٠

 .٥٧-٦٥: سورة  اإلسراء  . ١١١

 .١٢-١١: قان سورة الفر . ١١٢

 .٨١-٨٠: سورة الكهف  . ١١٣

 .١٣-١٢: سورة نوح  . ١١٤

 .١/٣٣٩: المزهر في علوم اللغة وأنواعها : ينظر . ١١٥

 ).رش د(: لسان العرب  . ١١٦

 .٩/٦٤: شرح المفصل  . ١١٧

 .٢١: سورة النمل  . ١١٨

 .٣٤٠-١/٣٣٩:  والمزهر ،٣/٣٩١: البرهان في علوم القران : ينظر  . ١١٩

  .٩٠: سورة النساء  . ١٢٠

 .١/٣٣٩: المزهر : ينظر  . ١٢١

 .١/٣٤٠:المصدر نفسه : نظر ي . ١٢٢

 .٢٣٧-٢٣٦/ ١:  ألبي علي الفارسي ،الحجة في علل القراءات السبع . ١٢٣
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 ٧٩٦

 .١٥-١٤: سورة البقرة  . ١٢٤

 .٥٤: سورة آل عمران  . ١٢٥

 .٦٧: سورة التوبة  . ١٢٦

 .٧٩:  لطيفة النجار ،وصف البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتعقيدها: ينظر  . ١٢٧

 .٢١٣/ ١: الخصائص : ينظر  . ١٢٨

 .لمصدر نفسه والصفحة نفسهاا: ينظر  . ١٢٩

 .١٩١/ ١: المنصف  . ١٣٠

 .٥٨/ ١: شرح المفصل  . ١٣١

 .١/٦٣: الخصائص  . ١٣٢

 .٢/٢١٢:  للمبرد ،المقتضب . ١٣٣

 .١٠١/ ٢: الخصائص  . ١٣٤

 .٤/١١: كتاب سيبويه  . ١٣٥

 .٢/٩٤: الخصائص  . ١٣٦

 .٢/١٠٠: المصدر نفسه : ينظر  . ١٣٧

 .٤١٤/ ١: المزهر  . ١٣٨

 .٤٨:  د حسين نصار ،دراسات لغوية: ينظر  . ١٣٩

 .٤١٥-٤١٤/ ١: المزهر : ينظر  . ١٤٠

 .١/٤١٤: المصدر نفسه : ينظر  . ١٤١

 .٦٤:  ودراسات لغوية ،/ ٣:  حسن عباس ،النحو الوافي: ينظر  . ١٤٢
 

  المصادر والمراجع

  :المطبوعات : أوال 

  . القران الكريم- 

عبد الفتـاح إسـماعيل     . د:  تح   ،)هـ٤٣٧ت  ( لمكي بن أبي طالب القيسي       ،اإلبانة عن معاني القراءات    -

  .هـ١٣٧٩ مصر ،الة مط الرس،شلبي

 مط  ، مكتبة الخانجي بالقاهرة     ،١ ط ، عبد الصبور شاهين   . د ،اثر القراءات في األصوات والنحو العربي      -

 .١٩٨٧المدني مصر 

 ، دار الجيـل   ،١ ط ،فخر صـالح فـدارة    . د:  تح ،)هـ٥٧٧ت  ( ألبي البركات االنباري     ،أسرار العربية  -

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥بيروت 

 .م١٩٧١ القاهرة ، مطبعة االنجلو المصرية،٤ ط،اهيم أنيس إبر. د،األصوات اللغوية -

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ١ ط، دار الكتب العلمية ببيروت، للخطيب القزويني،اإليضاح في علوم البالغة -

 . الرياض، مطابع النصر الحديثة، ألبي حيان األندلسي،البحر المحيط -

 الناشـر مكتبـة     ، مـط المـدني    ١ ط ،توابرمضان عبد ال  .  د ، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه     -

 .١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤ مصر ،الخانجي
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 ٧٩٧

 ،اوتربرتـزل :  تـصحيح  ،)هـ٤٤٤ت( ألبي عمرو عثمان بن سعيد الداني   ،التيسير في القراءات السبع    -

 .م١٩٣٠ استانبول ،مط الدولة

 ،زغلـول  محمد خلف ومحمد     .د:  تح ، والجرجاني ، والرماني ، الخطابي ، ثالث رسائل في إعجاز القران     -

 .)ت.د( ،دار المعارف مصر

 مكـة  ، مكتبـة التـراث  ، علي حسين البواب.د:  تح ، لعلم الدين السخاوي، وكمال اإلقراء ،جمال القراء  -

 . م١٩٨٧المكرمة 

 دار  ، منشورات محمد علـي بيـضون      ، السيد احمد الهاشمي   ،جواهر البالغة في المعني والبيان والبديع      -

 .م ٢٠٠١ ١ ط،الكتب العلمية بيروت

علي النجـدي   :  تح   ،)هـ٣٧٧ت( ألبي علي الحسين بن علي  الفارسي         ،الحجة في علل القراءات السبع     -

 .)ت.د( مصر ، دار الكتاب العربي،ناصف وآخرين

ـ ٣٩٢ت( ألبي الفتح عثمان بن جني       ،الخصائص -  الهيـأة المـصرية     ،١ ط ،محمد علي النجار  : تح  )  ه

 .١٩٩٩العامة للكتاب مصر 

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ ٤ ط ، دار الرائد بيروت، حسين نصار.د ، دراسات لغوية -

 القـاهرة   ، الناشر عالم الكتب   ، مطبعة النموذجية لالوفسيت   ،احمد مختار عمر  .  د ،دراسة الصوت اللغوي   -

 .١٩٩٧ -هـ١٤١٨

  . بغداد، دار الرشيد،١ ط، غالب المطلبي. د،دراسة في أصوات المد العربية -

 ، دار البـشير عمـان  ، لطيفة إبراهيم النجـار  ،اهرة النحوية وتعقيدها  دور البنية الصرفية قي وصف الظ      -

 . م١٩٩٣األردن 

 حاتم صـالح    .د:  تح   ،)هـ٣٢٨ت( ألبي بكر محمد بن قاسم االنباري        ،الزاهر في معاني كلمات الناس     -

 .م١٩٧٩ بغداد ، دار الرشيد للنشر،الضامن

محمـد نـور    : تح  ) هـ٦٨٦ت(سترابادي   لرضي الدين محمد بن الحسن اال      ،شرح الشافية ابن الحاجب    -

 دار الكتـب    ، منشورات محمد علي بيـضون     ، ومحمد محيي الدين عبد الحميد     ،الحسن ومحمد الزفزاف  

 .لبنان، بيروت،العلمية

 ، مـصر  ، مطبعـة المنيريـة    ،ط.  د ،)هـ٦٤٣ت( موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش         ،شرح المفصل  -

 .)ت.د(

 ،)هـ٣٩٥ت( ألبي الحسن احمد بن زكريا بن فارس         ،ب في كالمها  الصاحبي في فقه اللغة و سنن العر       -

 .١٩٦٣ -هـ١٣٨٢ بيروت ، مؤسسة بدران للطباعة والنشر،ط. د،مصطفى الشويمي: تح 

 . م١٩٦٥ مصر ، مكتبة االنجلو المصرية،٣ ط،إبراهيم أنيس.  د،في اللهجات العربية -

عبـد الـسالم محمـد      :  تـح    ،)هـ١٨٠ت  ( ألبي بشر عمرو بن عثمان الملقب بسيبويه         ،كتاب سيبويه  -

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ القاهرة ، مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع،٤ ط،هارون

 ) ت.د( دار صادر بيروت ،ط. د،)هـ٧١١ت( البن منظور المصري ،لسان العرب -

 تـونس   ، مطبعة الدار العربيـة للكتـاب      ،ط. د ،احمد علم الدين النجدي   .  د ،اللهجات العربية في التراث    -

 .م١٩٨٣
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 ٧٩٨

علي التحدي  :  تح   ، ألبي الفتح عثمان بن جني     ،المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات و اإليضاح عنها         -

 ، وزارة األوقاف والمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية لجنة إحياء كتب السنة          ، وعبد الحليم النجار   ،ناصف

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤

ط، . د ،محمد علي النجار وآخـرين    :  تح   ،)هـ٢٠٧ت(اء   ألبي زكريا يحيى بن زياد الفر      ،معاني القران  -

 .)ط.د( بيروت ،دار السرور

، عـالم  ١ ط،عبد الجليل عبـده شـلبي  :  تح ،)هـ٣١١ت( ألبي إسحاق الزجاج  ،معاني القران وإعرابه   -

 .م١٩٨٨الكتب بيروت 

ل إبـراهيم  محمد أبو الفـض :  تح ،)هـ٩١١ت( لجالل الدين السيوطي    ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها     -

 .)ت.د (،  عيسى البابي الحلبي وشركاه،وآخرين، دار إحياء الكتب العربية

 ومحمـد   ، مازن المبارك  .د:  تح   ،)هـ٧٦١ت( البن هشام األنصاري     ،مغني اللبيب عن كتب االعاريب     -

  . إيران–، مؤسسة الصادق ١ ط،علي حمد اهللا ومراجعة سعيد االفغاني

 ، الطبعة الثانيـة   ،) هـ٥٣٨(قاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري        ألبي ال ،المفصل في علم العربية    -

   . بيروت،دار الجيل

 ، عالم الكتب بيـروت    ،ط, د ،محمد عبد الخالق عضيمة   : تح ،)هـ٢٨٥ت( ألبي العباس البرد     ،المقتضب -

   .)ت.د(

فـاق   منـشورات دار األ    ٣ ط ،فخر الـدين قبـاوة    . د: البن عصفور االشبيلي تح      ،الممتع في التصريف   -

  .م١٩٧٨ بيروت ،الجديدة

 إدارة إحياء التراث القديم     ، وزارة المعارف  ، عبد اهللا أمين   ،إبراهيم مصطفى : تحقيق ، البن جني  ،المنصف -

  .  م١٩٦٠ ١ط

 .١٩٧١ ٤ ط ، دار المعارف مصر، لألستاذ عباس حسن،النحو الوافي -

 ،حه علي محمـد الـضباع      اشرف على تصحي   ،)هـ٨٣٣ت( البن الجزري    ، النشر في القراءات العشر    -

 .)ت.د( مصر ،المكتبة التجارية الكبرى مط مصطفى محمد

  :المخطوط : ثانيا 

 مخطوط ؛ إن السبب في اسـتعمالي المخطـوط ؛           ، خليل إبراهيم العطية   . د ،في البحث الصوتي عند العرب    

  .لكثرة ما ورد من أخطاء مطبعية ونقص في المطبوع

  

  

  

  
 


