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  )دراسة وصفية حتليلية يف ضوء علم اللغة احلديث من خالل الربع األخري من القرآن الكريم(

  حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه ختصص علم اللغة 

  

  

  

اد ارة  إاف اإ  

ا إ ا   ا   أ   

  

  

  

  م٢٠١٢ -ھـ ١٤٣٣

  

  بسم ا الرمحن الرحيم

 ن ادر أ   

  ت اراا   

  ا ا   

   وا ت اراا   

  



 ٢

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  قال تعاىل :

 {نيالَمالْع بر لّهي لاتممو اييحمي وكنُسي وتالص قُلْ إِن} ١  

  قال تعاىل :

يأْتُون بِمثْله {قُل لَّئنِ اجتَمعت اإلِنس والْجِن علَى أَن يأْتُواْ بِمثْلِ هذَا الْقُرآنِ الَ 

  ٢ ولَو كَان بعضُهم لبعضٍ ظَهِريا}

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ١٦٢سورة اإلنعام : اآلیة  ١

 .٨٨سورة اإلسراء : اآلیة  ٢



 ٣

  

  

  

  ااء

  

  إ  واّي ا م أن اة ل وء  -

-    ن  اداء ا او ش ا  ا ا إ

   ودع.

     أ  إ  

          . ا ا يا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤

  شكر وعرفان

  

ــه إِن كُنــتُم إِيــاه تَعبــدون}ق��ال تع��الى:  الحم��د � رب الع��المین ،والص��الة  ١{ واشــكُرواْ نعمــت اللّ

  والسالم على سید المرسلین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد .

ب�ھ  فأحمد المولى جل وعلى ما وھبني من فضل وما حباني بھ من توفیق ، وم�ا أم�دني

من عون، وما أسبغ علّي من سائر أن�واع ال�نعم الت�ي س�ھلت ل�ي مھمت�ي فأع�انني عل�ى إنجازھ�ا 

  فلھ الحمد أوالً وأخرا .

ف��إني ش���اكرة لوال���دي  ٢أَنِ اشـــكُر لـــي ولوالــديك إِلَـــي الْمصـــري}  {واس��تجابة ألم���ر هللا تع��الى 

ص�ل دع�ائي لھم�ا ببرك�ة العم�ر والحی�اة ، فضائلھما علّي وما وجھ�اني ون�ذراني لكت�اب هللا ،ومت

وأس�أل هللا أن یلبس��ھما ت��اج الحف�ظ ،وأن یجمعن��ا ف��ي مس�تقر رحمت��ھ تع��الى ف�ي جن��ان ونھ��ر ف��ي 

  مقعد صدق في العالمین.

(م�ن ال  ویقتضي واجب العرفان بالجمیل واالعتراف بالفضل لذویھ، وامتث�االً لقول�ھ 

تكراراً وم�راراً ألس�تاذتي الجلیل�ة ال�دكتورة أم س�لمة  یشكر الناس ال یشكر هللا) فإني أقدم الشكر

عبد الباقي یوسف التي أخذت عنھا الكثیر ، وأن موافقتھا الكریمة على اإلشراف عل�ى رس�التي 

حتما قد زادت بحث�ي ق�وة ووض�وحاً ،كم�ا أن�ي اس�تفدت م�ن دق�ة توجیھاتھ�ا وجزال�ة مالحظاتھ�ا 

ل ش�ائبة ،وإن�ي ألدع�و هللا مخلص�ة أن یجزیھ�ا وشدة متابعتھا ،وحرصھا على تنقیة بحثي من ك

  عني وعن طالب العلم خیر الجزاء .

وأن من ش�كر النعم�ة وتق�دیر الجمی�ل أن أتق�دم بخ�الص الش�كر والتق�دیر لك�ل م�ن أس�ھم 

معنا وأتاح لنا من مكتباتھ م�ا نری�د ، األخ�وة ف�ي مكتب�ة جامع�ة الجزی�رة ،ومكتب�ة كلی�ات البن�ات 

  میة، ومكتبة جامعة القرآن الكریم والعلوم اإلسالمیة بأم درمان.بجامعة أم درمان اإلسال

                                                
 .١١٤یة سورة النحل : اآل  ١

 .١٤سورة لقمان : اآلیة   ٢



 ٥

كم�ا ال یمكنن��ا أن ننس�ى فض��ل اإلخ�وة ف��ي مكتب�ة معھ��د الخرط�وم ال��دولي للغ�ة العربی��ة 

للناطقین بغیرھا وعلى رأسھم األستاذ بابكر وزمالؤه الكرام ، فق�د عاونون�ا عل�ى مش�قة ال�درس 

  لھ وأكثر.وذودتنا مكتبتھم العامرة بما احتجنا 

وك�ل عب�ارات الثن��اء العط�ر ،والش�كر األج��زل ،والتق�دیر ال�وافي لك��ل م�ن ارش�د ووج��ھ 

وع��اون ف��ي ھ��ذا البح��ث من��ذ أن ك��ان فك��رة حت��ى خ��رج بھ��ذه الص��ورة ،والت��ي آم��ل م��ن الم��ولى 

  العزیز أن تنال الرضا واالستحسان .

زاز لھ�ا ،والش�كر وإلى شعبة اللغة العربیة كل االمتنان والتقدیر م�ع إع�زازي بھ�ا واعت�

  الجزیل للسید سلطان میسو سلطان الذي قام بطباعة ھذا البحث .

  وهللا الموفق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦

  ملخص البحث

  ھذا البحث بعنوان (أثر التغیرات الصوتیة في تحوالت الصیغ الصرفیة).

 تناول�ت الدراس�ة ف�ي القس�م األول (الجان�ب النظ�ري) دراس�ة مفص�لة لألص�وات ولعل�م الص�رف

  وتعریفھ وتمیز ما یدخل في الصرف وفائدتھ وعالقتھ بالنحو.

ثم تناولت الدراسة التبدالت الصوتیة وأثرھا على الص�یغ الص�رفیة، تح�دثت فیھ�ا ع�ن التب�دالت 

وعالق��ات األص��وات م��ع بعض��ھا ال��بعض ف��ي التج��اور وت��أثیر ذل��ك عل��ى البنی��ة الص��رفیة، ث��م 

دال واإلدغ�ام والمماثل�ة، ث�م التغی�رات الص�وتیة التغیرات الصوتیة على مستوى الصوامت كاإلب

  على مستوى الصوائت منھا الفتح واإلمالة.

ثم القسم الث�اني م�ن الرس�الة فھ�و (الجان�ب التطبیق�ي) حی�ث قم�ت بتطبی�ق م�ا ذكرت�ھ عل�ى آی�ات 

القرآن الكریم من خالل الربع األخیر من القرآن الكریم، فكل ما جاء فیھ تطبیقاً لم�ا ذكرن�اه ف�ي 

  لفصول النظریة.ا

  من األھداف الرئیسة لھذا البحث:

یوض��ح ویب��ین الم��دى ال��ذي بلغ��ھ علم��اء العربی��ة ف��ي دراس��ة الص��وت والص��رف وف��ي  -١

  إدراك الحدود الرابطة بین الدراستین.

أنھ یلقي الضوء عل�ى االعتب�ارات الت�ي جعل�ت ك�ل م�ن الص�وتیین والص�رفیین یتفق�ون  -٢

 ا.في بحث بعض الموضوعات المشتركة بینھم

 تنبع أھمیة الدراسة من أنھا تحاول الربط بین العلوم العربیة والدراسات القرآنیة. -٣

أم��ا ح��دود البح��ث فق��د  –التحلیل��ي بجان��ب المنھج��ي الت��اریخي  –اتب��ع الباح��ث الم��نھج الوص��في 

  تمثلت في اختیار نماذج من اآلیات القرآنیة من خالل الربع األخیر من القرآن الكریم.

  

  

  

  

  الباحثة



 ٧

  لمقدمة:ا

الحم��د � خ��الق األلس��ن واللغ��ات ، واض��ع األلف��اظ للمع��اني بحس��ب م��ا اقتض��تھ كلم��ة 

البالغات ،والصالة والسالم على أفصح الخلق لسانا، وأعذبھم بیاناً،وعلى آلھ وصحبھ أكرم بھ�م 

  أنصاراً وأعواناً .  أما بعد : 

األولی�ة ف�ي قس�م اللغ�ة فقد كانت للدراسات اللغویة موقع في نفسي منذ مرحل�ة الدراس�ة 

العربیة في جامعة الجزیرة واخص منھا الدراسات الصوتیة التي ازددت عنای�ة بھ�ا ف�ي مرحل�ة 

  الماجستیر ، حتى غدت المادة األثیرة لدي.

ك��ان أوائ��ل العلم��اء والب��احثین ف��ي العربی��ة یعرف��ون ق��در دراس��ة األص��وات اللغوی��ة ، 

لذلك اعتم�دوا علیھ�ا كثی�راً ف�ي اص�طالح الكتاب�ة  ویعتبرونھا حجر األساس ألي دراسة لغویة ،

  العربیة ،ووضع العروض والنحو والصرف والمعاجم.

ولق��د اھ��تم علم��اء التجوی��د بأص��وات الق��رآن الك��ریم ، فدرس��وھا مف��ردة وف��ي س��یاقھا ، 

فحددوا مخارج األصوات وصفاتھا ، وطریق�ة نطقھ�ا كم�ا ح�ددوا الظ�واھر الص�وتیة الت�ي تن�تج 

ألصوات في المجموعات الكالمیة وس�موھا بأس�مائھا فوص�فوا لن�ا ظ�واھر مث�ل : عن نظم ھذه ا

اإلظھار واإلدغام، والتفخیم والترقیق ،والتحقیق ،والتسھیل ،واإلبدال والح�ذف واإلمال�ة والف�تح 

  وما إلى ذلك من الظواھر الصوتیة.

بتحدی��د فعلم��اء التجوی��د ق��د درس��وا الص��وت اللغ��وي بمف��رده منع��زالً ع��ن الس��یاق وذل��ك 

صفتھ ومخرجھ وطریقة تكوینھ ، كما درس�وه ف�ي تركی�ب الك�الم متص�الً بغی�ره م�ن األص�وات 

  مؤثراً ومتأثراً بھا .

إن الدراسة الصوتیة ھي عماد أي لغة من اللغات وبدونھا ال یمكن لھ�ا أن ترق�ي ؛ ألن 

انی�ة الق�درة عل�ى أبنیتھا وتراكیبھا تق�وم عل�ى أس�اس التش�كیالت الص�وتیة وتبادلی�ة المواق�ع وإمك

  إنتاج صور داللیة تكون المنظور الفكري وتغنى مساراتھ .

ولما كانت األصوات ھي دعامة اللغة األساسیة كان الب�د لھ�ا م�ن ال�دخول المباش�ر ف�ي 

أو عل�ى   Semanticsأو عل�ى مس�توى الدالل�ة  Syntaxص�یغتھا وأبنیتھ�ا عل�ى مس�توى ال�نظم 

  .  Lexicographyتوى المعجم أو على مس  Morphologyمستوى الصرف 



 ٨

وإن أي دراس��ة لغوی��ة ال تأخ��ذ بع��ین االعتب��ار الجان��ب الص��وتي كملح��ظ أس��اس ُتع��د 

  قاصرة وغیر منتجة .

  أھمیة البحث:

  تكتسب ھذه الدارسة أھمیتھا من عدة أسباب أھمھا:

ت��أتي أھمی��ة الموض��وع م��ن واق��ع ح��ال اللغ��ة العربی��ة المتض��امن م��ع فروعھ��ا النحوی��ة  -

والبالغیة ، دراس�ة ل�ذلك التض�امن والتب�این وذل�ك إلب�راز تل�ك ال�روابط ، ألن  والصرفیة

التداخل بین الصوت والبنیة الصرفیة قائم على قدر عالي . وفي ھذا إجابة عن كثی�ر م�ن 

  التساؤالت التي تتصل بما یصیب مفردات اللغة من تغییر وأسباب ذلك .

ص��وات والص��رف ودراس��ة التب��این التع��رف بص��ورة ش��املة عل��ى العالق��ة ب��ین عل��م األ -

 والتقارب بینھما .

تعالج الدراسة موضوعاً حدیثاً ولیس مكرراً، فما وقف علیھ الباحث من محاوالت س�ابقة  -

 ال یعدو عن كونھا إشارات منفصلة وإسھامات عامة لیست وافیة وال شافیة.

دراس�ات القرآنی�ة، تنبع أھمیة ھذه الدراسة م�ن أنھ�ا تح�اول ال�ربط ب�ین العل�وم العربی�ة وال -

العالقة بین الدراسات اللغویة ودراسات القرآن الك�ریم م�ن خ�الل الوق�وف عل�ى  حوتوض

بعض القضایا والظواھر التي تب�ین خص�ائص اللغ�ة العربی�ة وامتیازاتھ�ا ع�ن غیرھ�ا م�ن 

اللغ��ات ، وك��ذلك الوق��وف عل��ى بع��ض القض��ایا الص��وتیة الوثیق��ة الص��لة بص��حة ق��راءة 

 وتھ .القرآن الكریم وتال

فالقرآن الكریم ،كان سبباً في نشأة علوم اللغ�ة الت�ي ل�م یك�ن للع�رب عھ�د بھ�ا ، فف�ي رحاب�ھ نش�أ 

علم النحو ،وعلم الصرف وعلم األصوات ،وعلم التجوید ، وعلوم البالغة ،وغیرھا من العلوم 

  العربیة .

الدراس��ة ومم�ا یزی��د البح�ث أھمی��ة أن�ھ یتن��اول العالق��ة وال�ربط ب��ین الدراس�ة الص��وتیة و

  الصرفیة دراسة تحلیلیة .



 ٩

تش��عب الموض��وع وتش��تت ف��ي مواض��ع متفرق��ة دون ال��ربط ب��ین الص��رف والص��وت 

فأردت أن أجمع العالقة بینھما في موض�وع واح�د حت�ى ی�تمكن الباح�ث أو الق�ارئ م�ن معرفت�ھ 

  یھدي إلى سواء السبیل. وفھمھ فھماً صحیحا حتى تعم الفائدة الجمیع، وهللا

  ابقة:الدراسات الس

لقد حظي كل من علم األصوات ،وعلم الصرف بح�ظ واف�ر م�ن البح�ث والت�ألیف عل�ى   

أی���دي علم���اء العربی���ة وعلم���اء التجوی���د وغی���رھم م���ن علم���اء الت���راث العرب���ي عل���ى اخ���تالف 

تخصصاتھم .ولكن لم یجد الباحث دراسة تجمع بینھما ،وكل م�ا ھنال�ك دراس�ات تن�اول بعض�ھا 

  ھا اآلخر الجانب الصرفي.الجانب الصوتي ،وتناول بعض

  فمن بعض ما صدر في جانب األصوات مؤخراً:

  كتاب (أصوات القرآن كیف نتعلمھا ونعلمھا) للدكتور یوسف الخلیفة أبو بكر . .١

 كتاب ( التجدید واألصوات ) للدكتور إبراھیم نجا . .٢

رسالة دكتوراه للطالبة سعدیة  موسى عم�ر بعن�وان (اب�ن الج�زري وجھ�وده الص�وتیة)  .٣

 م.١٩٩٩جامعة القرآن الكریم ، إشراف د. یوسف الخلیفة أبو بكر عام ب

تحدثت عن ابن الجزري وجھوده الصوتیة مع بیان أھمیة علم األص�وات وت�أثیره عل�ى 

الجوان��ب اللغوی��ة األخ��رى . وم��ن أھ��م توص��یاتھا أعط��اء مزی��د م��ن االھتم��ام بال��درس الص��وتي 

  لعالقتھ المھمة بالنحو والصرف والبالغة .

بعض��ھا م��ا ص��در ف��ي جان��ب الص��رف منھ��ا : رس��الة ماجس��تیر الطالب��ة إیم��ان عثم��ان و

  م . ١٩٩٥الفكي بعنوان (بنیة الكلمة العربیة ) إشراف د. عبد الحلیم محمد حامد ، 

ھذا باإلضافة إلى ش�ذرات موج�ودة ف�ي ثنای�ا الكت�ب وال�دوریات والت�ي تم�ت لموض�وع 

  البحث بصلة ،وتشكل معیناً للبحث.

  بحث :حدود ال

كما ھو واضح من العنوان فإن حدود الرسالة ھي أثر التغیرات الص�وتیة ف�ي تح�والت 

الصیغ الصرفیة . فكان القرآن الكریم بقراءاتھ الصحیحة ھو المجال الذي أج�رى علی�ھ الباح�ث 

  تطبیقاتھ الصوتیة الصرفیة ألقوالھ النظریة.



 ١٠

  تقسیم البحث :

  م الرسالة إلى قسمین:لقد احتوى ھذا البحث على مقدمة ،وتقسی

  القسم النظري  ) أ

 القسم التطبیقي (العملي).  ) ب

وقد احتوى كل قسم على عدد من الفصول والمباحث أما المقدم�ة فھ�ي تح�وي التع�رف 

  وتقسیمھ. ھمنھ، ومنھج فبالموضوع وأسباب اختیاره وأھمیتھ، والھد

ن��ھ نش��أة عل��م أم��ا القس��م النظ��ري فق��د قس��م إل��ى ثالث��ة فص��ول ، أّم��ا الفص��ل األول فعنوا

األصوات وتكوینھ ، وبھ عدد من المباحث تحدثُت فیھا عن تعریف الصوت وأنواعھ وأقس�امھ، 

  وعالقتھ بالعلوم األخرى .  تثم أھمیة علم األصوا

أم��ا الفص��ل الث��اني فس��میتھ (عل��م الص��رف وتكوین��ھ ) تح��دثت فی��ھ ع��ن نش��أة الص��رف 

د العلم�اء ف�ي تط�وره ،وعالقت�ھ م�ع عل�م وتعریفھ ،وتمییز ما یدخل في الصرف وفائدتھ ثم جھو

النح��و، ث��م تح��دثُت ع��ن الوح��دات الص��رفیة ودورھ��ا ف��ي توجی��ھ المعن��ى ال��وظیفي للص��یغ . أم��ا 

الفص��ل الثال��ث فأس��میتھ (التب��دالت الص��وتیة وأثرھ��ا عل��ى الص��یغ الص��رفیة) تح��دثُت فیھ��ا ع��ن 

لك على البنی�ة الص�رفیة التبدالت الصوتیة ،وعالقة األصوات مع بعضھا في التجاور ،وتأثیر ذ

، ث���م التغی���رات الص���وتیة عل���ى مس���توى الص���وامت منھ���ا اإلب���دال ، اإلدغ���ام ، المماثل���ة ، ث���م 

  التغییرات الصوتیة على مستوى الصوائت منھا ظاھرتي الفتح واإلمالة .

أما القسم الثاني من الرسالة فھو الجانب التطبیقي ، حی�ث قام�ت الباحث�ة بتطبی�ق م�ا ق�د 

آیات القرآن الكریم م�ن خ�الل الرب�ع األخی�ر م�ن الق�رآن الك�ریم ، فك�ل م�ا ج�اء فی�ھ ذكرتھ على 

تطبیقاً لما ذكرناه ي الفصول النظری�ة . ث�م ختم�ت ھ�ذا البح�ث بخاتم�ة ،وبھ�ا كان�ت أھ�م النت�ائج 

الت��ي توص��لت إلیھ��ا الباحث��ة . وق��د اس��تعنت ف��ي ھ��ذا البح��ث بجمل��ة م��ن المص��ادر والمراج��ع 

یة البحث . وقد بذلت ما استطعت من جھدي ھ�ذا البح�ث ،وإن ك�ان بحث�اً وجمیعھا مثبت في نھا

علمیاً جامعیاً إال أن�ھ بح�ث یتعل�ق بكت�اب هللا المب�ین الق�رآن الك�ریم ،وم�ن ھ�ذا كان�ت عن�ایتي ب�ھ 

مضاعفة ،وأرجو أن أكون قد وفقت لما طمحت إلیھ ، وإن كنت ال أزعم الكم�ال ف�ي عمل�ي ب�ل 

  ،وینفع بھ الدارسین وكل باحث علم . أزعم أن یتقبل ھذا العمل 

 وا ويل التوفيق



 ١١

  المبحث األول

  ،أقسامھ ، فروعھ تعریف الصوت ، أنواعھ

  

أص��وات الك��الم تح��یط بن��ا م��ن ك��ل جھ��ة ، إنن��ا نس��تعملھا ونس��معھا ، ونس��تمتع بھ��ا ، أو 

  نعاني منھا ، ومع ذلك فنحن نعرف قلیالً جداً عنھا .

انیھ�ا األفك�ار ین : أولھا األصوات المنطوق�ة المس�موعة وثأصالً تتكون من جانب فاللغة 

تھ بالمعاني ، ویرتبط الجانب�ان ییاء المخزونة في المخ ، أو ما یمكن تسموالمشاعر وصور األش

  .١بواسطة ما یسمى في علم النفس بعملیة االستدعاء

ب��ین فاألص�وات اللغوی��ة تمث�ل الجان��ب العمل��ي للغ�ة ، وتق��دم طری��ق االتص�ال المش��ترك 

ت اللغ�وي ص�واإلنسان وأخیھ اإلنس�ان مھم�ا ق�ل حظ�ھ م�ن التعل�یم أو الثقاف�ة ،ومعن�ى ھ�ذا أن ال

ھ ال یوج�د نیصاحب في العادة كل نشاط إنساني یشترك فیھ اثنان أو أكثر . ولھذا فنحن نعرف أ

ـ مھم�ا ق�ل حظھ�ا م�ن الحض�ارة والمدنی�ة ـ ب�دون لغ�ة عل�ى س�طح األرض أي جماع�ة إنس�انیة 

  وتبادل األفكار . للتفاھم

ر ـ أن یس�تخدم ع��دة خ�وإذا ك�ان م�ن الممك�ن لش�خص ـ إذا أراد أن ینق��ل رس�الة إل�ى آ

ھ ، أو اس��تخدام س��دام م��رآة عاكس��ة ، أو التل��ویح برأط��رق غی��ر الك��الم ، مث��ل الكتاب��ة أو اس��تخ

ھا اإلیماءات واإلشارات ، فمن الثابت أن لغة الحدیث ھي أھم وسائل االتصال اإلنساني وأوس�ع

رمم��ا ینتج��ھ م��ن ك��الم مكت��وب وم��ن  رث��كومتوس��ط م��ا ینتج��ھ الش��خص م��ن ح��دیث أانتش��اراً . 

  إیماءات وإشارات.

یح��دث ف��ي  نی��تم بینم��ا یباش��ر اإلنس��ان عم��الً ی��دویاً ، ویمك��ن أ نالك��الم یمك��ن أ نكم��ا أ

ویمك��ن أن یق��ع ب��ین شخص��ین تفص��لھما أالف األمی��ال ـ وھ��ذه می��زات أخ��رى تحققھ��ا  الظ��الم ،

  لة الصوتیة للتفاھم.الوسی

                                                
  ، د.ت . ٦ـ ٥، مكتبة اآلداب ، القاھرة ، ١ینظر د. حازم  علي كمال الدین : دراسة في علم األصوات ،ط   ١

� �

������������ �



 ١٢

اط�اً وثیق�اً ب�القرآن الك�ریم ؛ ل�ذا عك�ف علم�اء اللغ�ة باالھتم�ام بوقد ارت�بط ھ�ذا العل�م ارت

بمخ��ارج الح��روف وكیفی��ة إنت��اج األص��وات وتص��نیفاتھا ؛ خدم��ة لكت��اب هللا أن یظ��ل مفھوم��اً 

  ومیسوراً لدى المسلمین.

وعل�وم الق�راءات تح�وى النط�ق  وكان من نتائج االھتمام بعلوم القرآن الك�ریم والتجوی�د

الصحیح لألصوات ، والحرص على اللغة وفصاحتھا ، وظھور الكثیر من الكت�ب المتخصص�ة 

  في ھذا المجال.

أم��ا فیم��ا یتعل��ق بجان��ب الق��راءات فق��د ك��ان للعلم��اء الع��رب أث��ر كبی��ر ف��ي األص��وات 

لت االھتم�ام بمخ�ارج وأحكامھا والنطق بھا في التالوة وفي اختالف الق�راءات القرآنی�ة وق�د ش�م

  خرى ...الخ.ألصوات وتطورھا ، وظواھر صوتیة أالحروف وصفاتھا وأحیازھا وقوانین ا

  نشأة الدراسات الصوتیة:

انش��غل اللغوی��ون من��ذ الق��دم باألص��وات ، فظھ��رت الدراس��ات الص��وتیة األول��ى عن��د 

ألس�اس عل�ى المالحظ�ة . بید أن ما توصلت إلیھ قدیماً كان یقوم في ا١الیونان والرومان والھنود

الشخص��یة ، ول��م یك��ن مبنی��اً عل��ى أس��اس دقی��ق ؛ ول��ذلك ل��م تص��ل ھ��ذه الدراس��ة إل��ى التجوی��د 

والتدقیق الذي وصل إلیھ المحدثون ، والحق أن علماء العربیة وخاصة األوائل منھم ل�م یكون�وا 

دراس�ات بنأي عن االھتمام بالدرس الصوتي ، بل كانت األصوات وخاص�ة العربی�ة منھ�ا م�ن ال

الت��ي اس��تحوذت عل��ى انتب��اھھم فعمل��وا ف��ي جھ��د ال یع��رف المل��ل عل��ى إتق��ان النط��ق بھ��ا، عل��ى 

األخص عندما انتشر اإلسالم في بقاع األرض ، فخشي العلم�اء أن تنح�رف أص�وات العربی�ة ، 

فل��م یك��ن الق��رن الث��اني یب��دأ حت��ى ق��اموا بوص��ف األص��وات معتم��دین عل��ى التجرب��ة باللس��ان 

  .٢واألذن

ح�ث بل د . أحمد مختار في ھذا اإلطار ( وعلى أي حال فمن المنطقي أن یك�ون الویقو

اللغوي عند العرب قد بدأ في شكل جمع المادة اللغوی�ة ، أو م�ا یع�رف بم�تن اللغ�ة ، وأن یس�بق 

                                                
  .٩٦ـ٩٢م ، ص ١٩٦٢د. محمود السعران : في علم اللغة ،دار المعارف ، مصر ،  ١

ھـ ١٤٠٥،  ٢اھج البحث اللغوي ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، طد. رمضان عبد التواب  : المدخل إلى علم اللغة ومن  ٢

  .١٤م ، ص ١٩٨٥ـ 



 ١٣

أوالً عن طریق المشافھة والحفظ دون م�نھج مع�ین ف�ي  عذلك الدرس النحوي ،وقد تم ھذا الجم

  .١وعة وتبویبھا )ترتیب المادة المجم

أما اللغویون العرب ، فلم ینظروا إلى الدارسة الصوتیة ولم یع�الجوا األص�وات عالج�اً 

مستقالً ،وبالنسبة للنحاة خصصوا بعض األبواب في كتبھم النحوی�ة ، تمھی�داً أو م�دخالً لدراس�ة 

  .٢ظاھرة اإلدغام

د تن��اولوا بع��ض ول��م یك��ن علم��اء اللغ��ة وأص��حاب المع��اجم بعی��دین ع��ن ھ��ذا األم��ر فق��

المشكالت الصوتیة ، إما في مقدمات معاجمھم ، أو في ثنایا المادة اللغویة كم�ا فع�ل الخلی�ل ب�ن 

  .٣أحمد 

ولظھ��ور اإلس��الم وانتش��اره كم��ا أس��لفنا ، وللحف��اظ عل��ى الق��رآن الك��ریم ولغت��ھ خ��وف 

ر دھش�ة التحریف والتغییر اھ�تم الع�رب باألص�وات فوص�فوا مخ�ارج الح�روف وص�فاً دقیق�اً أث�ا

المستشرقین وإعجابھم وتحدثوا عن ص�فات الح�روف وأص�واتھا مم�ا ی�دل عل�ى إرھ�اف الح�س 

  .٤، وشفافیتھ ، وقد أطلقوا على ھذه الدراسة (تجوید القرآن الكریم) يالعرب

ویعتبر العرب من السابقین لغیرھم في علم األص�وات ، حی�ث ترج�ع نش�أتھ إل�ى الق�رن 

ي یع�ج بنش�أة الكثی�ر م�ن العل�وم العربی�ة وازدھارھ�ا ، وك�ان الث�اني الھج�ري ، ذل�ك العص�ر ال�ذ

غایة ھذا العلم عملیة منذ البدایة ، إذ جعل�ت مب�ادؤه ومعطیات�ھ أساس�اً لعل�وم العربی�ة م�ن نح�و ، 

  وصرف ،ومعجم ،وغیر ذلك من معارف أدبیة ونقدیة وبالغیة  

رفي مضبوط یجعلھ علم�اً ویبدو أن ھذه الغایة العلمیة قد أدت بھذا (العلم) إلى إطار مع

  ) (االبستمولوجي ) كما یعرف اآلن. Scienceیعادل مفھوم (

وجراء تقدم الزمن من توظیف معطی�ات عل�م األص�وات ف�ي عل�وم العربی�ة م�ن جھ�ة ، 

وفي القراءات القرآنیة من جھة أخرى حتى ظھ�ر (عل�م التجوی�د ) كم�ا م�ر آنف�اً ، وق�د نش�أ ھ�ذا 

تفس��یر علم��ي للوج��وه الص��وتیة الت��ي ض��متھا الق��راءات القرآنی��ة ،  العل��م الولی��د م��ن الحاج��ة إل��ى
                                                

 .٨٠ـ  ٧٩م ، ص ١٩٨٨، ٦حث اللغوي عند العرب ، القاھرة ، عالم الكتب ،ط بد. أحمد مختار عمر : ال ١

  . ٨٠ـ  ٧٩حث اللغوي عند العرب ،  ص بد. أحمد مختار عمر : ال ٢

ھـ ) لغوي وأدی�ب ، یرج�ع الفض�ل ل�ھ ف�ي وض�ع عل�م الع�روض ،وھ�و ١٧٤ھـ ١٠٠(ھو الخلیل بن أحمد الفراھیدي  ٣

  .٧٢، ص ١١صاحب كتاب العین ، ج

  .٧م ، ص ١٩٦٢إبراھیم نجا: التجوید واألصوات ، ط السعادة والمعاجم اللغویة ،   ٤



 ١٤

وحمل أصحاب ھذا العلم على عاتقھم مھمة المتابعة الجادة ، لما توصل إلیھ أھل اللغ�ة ف�ي ھ�ذا 

  .١الصدد ، فحددت وسائل وتحولت أخرى مع بقاء األسس التي أرست قبالً 

ألیف النح��و واللغ��ة وذل��ك ویع��د الق��رن الراب��ع الھج��ري أزھ��ى عص��ور االبتك��ار ف��ي ت��

، حاض��رة الدول��ة اإلس��المیة الكب��رى ، واتس��اع مج��االت الحی��اة العلمی��ة فیھ��ا ٢الزدھ��ار بغ��داد

وامت��زاج الثقاف��ات اإلس��المیة بغیرھ��ا م��ن ثقاف��ات األم��م القدیم��ة ك��الھنود والیون��ان والف��رس ، 

التي عن�ى بھ�ا أھ�ل  فنشطت الدراسات اللغویة نشاطاً كبیراً أسفر عن اتساع الدراسات الصوتیة

القرن الرابع ، فقد وضحت معالمھا واتسع القول فیھا وأشتد تأثیرھا ف�ي ف�روع الثقاف�ة األخ�رى 

على ید أبي الفتح عثم�ان ب�ن جن�ي ف�ي كتاب�ھ (س�ر ص�ناعة اإلع�راب) كم�ا س�یأتي الح�دیث ع�ن 

  ذلك تفصیالً .

س�یبویھ ف�ي كتاب�ھ ،  مما تقدم نجد أن دراسة علماء العربیة لألصوات قد بدأت بما دونھ

من أقوالھ وأقوال  أستاذه الخلیل وبما أضافھ إلیھا ابن جن�ي ف�ي كتاب�ھ (س�ر ص�ناعة اإلع�راب) 

م��ن زی��ادات وتفص��یالت دقیق��ة وتفس��یرات واض��حة ، وبم��ا زاده علم��اء التجوی��د م��ن تفص��یالت 

  كثیرة وأحكام تطبیقیة.

وج�اءت دراس�تھم لألص�وات وقد كان منھج العرب في الدراسة الصوتیة منھجاً متقدماً 

موافقة إلى حد كبیر طبیعة الم�ادة اللغوی�ة وق�د اتبع�وا أس�لوب المالحظ�ة المباش�رة كم�ا ذكرن�ا ، 

إال أنھ�م ل��م یف��ردوا لألص�وات دراس��ة مس��تقلة وإنم�ا ع��الجوا قض��ایاھا ض�من دراس��تھم لألب��واب 

  اللغویة المختلفة .

ة مث��ل س��یبویھ ال��ذي اعتبرھ��ا ف��النحویون اعتبروھ��ا م��دخالً لدراس��ة األب��واب الص��رفی

مدخالً لدراس�ة اإلدغ�ام ،ولحدیث�ھ ع�ن ظ�اھرتي اإلع�الل واإلب�دال ح�ین ق�ال : (إن وص�فت ل�ك 

                                                
فكر المعاصر ، بیروت د. أحمد محمد قدورة : أصالة علم األصوات عند الخلیل من خالل مقدمة كتاب (العین) دار ال ١

  .٨م ، ص ١٩٩٨، ١،ط

، ص  ١ھي أم الدنیا وسیده السالم ، بناھا أبو جعفر المنصور ، وصارت حاضرة الدولة العباسیة ، معجم البلدان ،ج  ٢

٤٥٦.  



 ١٥

حروف المعجم بھذه الصفات لتعرف ما یحس�ن فی�ھ اإلدغ�ام وم�ا یج�وز فی�ھ وم�اال یج�وز فی�ھ ، 

  .١وما تبدلھ استثقاالً كما تدغم ،وما تخفیھ وھو بذلھ المتحرك)

ذلك المبرد في كتابھ (المقتضب) حی�ث ع�الج اإلدغ�ام ف�ي الج�زء األول م�ن وتابعھ في 

  .٢كتابھ ،وقدم لھ بدراسة لألصوات ومخارجھا 

أم��ا المعجمی��ون فق��د تن��اولوا بع��ض القض��ایا الص��وتیة ، وذل��ك ف��ي المع��اجم الت��ي اھ��تم 

اً لتص�نیف أصحابھا باألصوات وتقلباتھا أمثال الخلی�ل ب�ن أحم�د الفراھی�دي ، ال�ذي جعلھ�ا أساس�

  .٤،  وأبو بكر بن درید الذي أتبع نظام التقلبات في معجمھ (جمھرة اللغة )٣(العین)

وقد ق�دم المؤلف�ون ف�ي إعج�از الق�رآن وعل�وم البالغ�ة دراس�ة ص�وتیة قیم�ة فیم�ا یتعل�ق 

  بتنافر الحروف وتألفھا ، وفیما لھ دور في حسن اللفظ وفصاحتھ .

ف�ي ھ�ذا المض�مار وف�ي مق�دمتھم الج�احظ ف�ي  ةوقد شارك أصحاب الموسوعات األدبی�

  .٥كتابھ (البیان والتبیین) الذي تحدث فیھ عن تنافر الحروف 

وأول من تناول المباحث الصوتیة في مؤلف منفرد ھ�و أب�و الف�تح عثم�ان ب�ن جن�ي ف�ي 

كتاب��ھ (س���ر الص���ناعة ) كم��ا ذكرن���ا س���ابقاً ، إذ تن��اول فی���ھ ع���دد الح��روف وترتیبھ���ا ووص���ف 

  عھا المتحسنة والمستقبحة ،كما سیأتي ذلك تفصیالً.مخارجھا وفرو

ومن الذین اھتموا بأفراد الدراسة الصوتیة ، ابن سینا فقد أل�ف رس�التھ (أس�باب ح�دوث 

الحروف) الذي تناول فیھا طبیعة األصوات من حیث قابلی�ة األذن إلدراكھ�ا ، وش�دة الص�وت ، 

                                                
ھ��ـ  ، ١٤٠٣، ٢س��یبویھ : الكت��اب ، ش��رح وتحقی��ق د. عب��د الس��الم محم��د ھ��ارون ، مكتب��ة الخ��انجي ، الق��اھرة ، ،ط  ١

  .٤٣٦، ص ٤، جم ١٩٨٢

المبرد ، ھو أبو القاسم محمد بن یزید بن عبد األكبر ، المعروف بالمبرد ، إم�ام العربی�ة ف�ي بغ�داد ف�ي زمن�ھ ، وم�ن  ٢

  . ١٤٤، ص  ٣مؤلفاتھ الكامل في اللغة واألدب ، والمذكر والمؤنث ، ج

 .٣١٤، ص  ٢الخلیل بن أحمد الفراھیدي : العین ، ج  ٣

ھو أب�و بك�ر محم�د ب�ن الحس�ن ب�ن دری�د ، م�ن أئم�ة اللغ�ة واألدب ، ول�د بالبص�رة وھ�و ص�احب أبو بكر بن درید ،   ٤

ھـ ، ومن مؤلفاتھ االشتقاق ، والمقصور والممدود والجمھرة ف�ي اللغ�ة ، األع�الم، ٣٨١المقصورة الدردیدیھ ، توفى 

  .٨٠، ص ٦ج 

ـ ،من أشھر مؤلفاتھ البی�ان والتبی�ین ، والت�اج ھ١٦٣الجاحظ ، ھو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني ،ولد  ٥

  .٧٢، ص  ٥والجالء ، األعالم ،ج



 ١٦

ن الس��واكن والعل��ل وتس��میة األول كم��ا تن��اول مخ��ارج الح��روف كس��ابقیھ ، وانف��رد بحدیث��ھ ع��

  صوامت والثانیة مصوتات وفصل كل ھذا تفصیالً دقیقا لم یكن عند سابقیھ .

وكان جل م�ا ق�ام ب�ھ الع�رب ف�ي ھ�ذا المج�ال موجھ�اً إل�ى ق�یم األص�وات ووظائفھ�ا ف�ي 

) أو Phonologyاللغة وھو ما اصطلح علی�ھ علم�اء اللغ�ة المح�دثون عل�م وظ�ائف األص�وات (

  .١صوات التنظیمي ، وذلك ألنھ یعالج األصوات داخل النظام اللغوي المعینعلم األ

                                                
 .٦٧، ص  ٢د. كمال بشر : دراسات ي علم اللغة ،ج   ١



 ١٧

  المبحث الثاني

  تعریف الصوت وأنواعھ

وجد اإلنسان ، وھو مشوق إلى تعرف ما حولھ من الكائنات ، وقد س�لك ف�ي س�بیل  منذ

م وصولھ إلى ھذا الھدف مسالك مختلف�ة ، إل�ى أن توص�ل إل�ى أیس�ر الس�بل وأس�ھلھا وھ�و الك�ال

الذي أعتبر من أجل النعم في حیاة اإلنسان . ولذلك عنى الب�احثون ف�ي جمی�ع األم�م بالدراس�ات 

  .٢، إذ اللغة عبارة عن أصوات یعبر بھا كل قوم عن أغراضھم ١اللغویة

وھو عبارة ع�ن ظ�اھرة طبیعی�ة ت�درك بحاس�ة الس�مع ،  . ٣والصوت ـ إطالقا ـ الجرس

ك�ل ص�وت مس�موع یس�تلزم وج�ود  رق إلیھا الشك ، أنوقد أثبت علماء الصوت تجارب ال یتط

مص�در الص�وت ، تنتق�ل ف�ي وس�ط غ�ازي أو س�ائل أو ص�لب ،  زاتجسم یھتز كما أثبتوا أن ھ�

  .٤حتى تصل إلى األذن اإلنسانیة 

وق�د اختل��ف العلم�اء ف��ي تحدی�دھم لمفھ��وم كلم��ة (ص�وت) وذل��ك بس�بب اخ��تالف العل��وم 

 تیج��ة أن تع��ددت المف��اھیم الت��ي ح��ددت بھ��ا الكلم��ة ،الت��ي تخصص��وا ف��ي دراس��تھا ، فكان��ت الن

  واختلفت لكنھا تكاملت . 

من الناحیة الفیزیائیة حدد الصوت بعدد من المفاھیم عند غیر عالم م�ن علم�اء الطبیع�ة 

)Physics: وذلك على النحو التالیة (  

  .٥الصوت اھتزازات میكانیكیة في أي وسط عادي (غاز ، سائل ، صلب ) .١

) ،وال��تخلخالت  Compressionsة تتابع��ات م��ن التض��اغطات (الص��وت سلس��ل .٢

)Pare factions  ٦ي الھواءف) المتتالیة. 

                                                
 .٤إبراھیم محمد نجا : التجوید واألصوات ، مطبعة السعادة ، مصر ، ص   ١

  .٣٣، ص  ١بیروت ، ج  ابن جني : الخصائص ، تحقیق محمد علي النجار ، دار الكتاب العربي ، ٢

أب��و الفض��ل جم��ال ال��دین محم��د ب��ن مك��رم ب��ن منظ��ور األفریق��ي المص��ري : لس��ان الع��رب ، دار ص��ادر ، بی��روت ،  ٣

  ، مادة (صوت ). ٥٧، ص  ٢م ،ج ١٩٥٦ھـ / ١٣٧٥

 .٦، ص ٥م ، ط ١٩٧٩إبراھیم أنیس : األصوات اللغویة ، مطبعة األنجلو المصریة ،  ٤

م ، ص ١٩٨٨كرجیھ و د. فیصل عبد الحلیم : ما نسمع وما ال نسمع ، بغداد ، مكتبة النمرود ، د. محمد عبد الرازق  ٥

٥.   

م ١٩٨٧كرجیھ : فیزیاء الصوت ،والحركة الموجیھ ، الموصل ، منشورات جامعة الموصل ،  قد. أمجد  عبد الراز ٦

  .٨٤٦، ص 



 ١٨

 .١الصوت ھو الطاقة التي تصل إلى األذن من الخارج  .٣

وأما من الناحیة الفسیولوجیة ـ النفسیة ، فقد حدد الص�وت بع�دد آخ�ر م�ن المف�اھیم عن�د 

  ) ،وذلك على النحو التالي : Psychophysiology( يغیر عالم من علماء النفس الفسیولوج

  .٢الصوت خبرة حسیة في الدماغ تنقل إلیھ عبر األعصاب السمعیة لألذن .١

الص���وت إحس���اس س���معي ن���اتج م���ن دخ���ول التتابع���ات الس���ریعة م���ن التض����اغطات  .٢

 . ٣والتخلخالت المتتالیة الحادثة في الھواء إلى األذن البشریة

 .٤) أي السمع Auditory sensationالصوت ھو اإلحساس السمعي ( .٣

  إذا نظرنا إلى المفاھیم السابقة الذكر تبین لنا بعض األمور ھي :

  أوالً : إن كلمة (صوت) لھا معنیان ھما:

  معنى موضوعي ـ فیزیائي .  ) أ

 معنى فسیولوجي ـ نفسي .  ) ب

ة عنھ�ا ثانیاً : إن زاویة النظر التي اعتمدت لتحدید مفھوم الص�وت مختلف�ة م�ن الناحی�ة الفیزیائی�

  من الناحیة الفسیولوجیة النفسیة .

النفس�یة یمك�ن  ةثالثاً : إنھ ال یوجد مفھوم واحد من المفاھیم السابقة الفیزیائیة منھ�ا والفس�یولوجی

  أن یوصف بأنھ جامع مانع ، إال من حیث زاویة النظر التي اعتمدت .

ت الھ����واء إن االھت����زازات المیكانیكی����ة ھ����ي سلس����لة التتابع����ات الس����ریعة لتض����اغطا

األذن م��ن الخ��ارج ،وتك��ون جمیعھ��ا المعن���ى  إل��ىوتخلخالت��ھ ، كم��ا أنھ��ا الطاق��ة الت��ي تص��ل 

الموض��وعي الفیزی��ائي للص���وت ،ولك��ن ال���ذي ح��دد مفھ���وم الص��وت بقول���ھ : (إن��ھ اھت���زازات 

 میكانیكیة في أي وسط مادي ، إنما كان قد نظر م�ن زاوی�ة جعلت�ھ یمی�ز الص�وت واالھت�زازات

  یره من الظواھر الطبیعیة األخرى كالضوء مثالً ).الخاصة بھ من غ

                                                
 .١٣م ، ص ١٩٦٢اھرة ، دار الكرنك ، الكسندر وآخرون : الصوت ، ترجمة محمد عز الدین فؤاد ، الق  ١

  .٥د. أمجد عبد الرازق كرجیھ وآخرون ، ما نسمع وما ال نسمع ، ص   ٢

  .٤٨٦د. أمجد عبد الرازق كرجیھ : فیزیاء الصوت والحركة الموجیة ، ص  ٣

  .١٣الكسندر وآخرون : الصوت ، ص  ٤



 ١٩

 Mechanicalف���االھتزازات المیكانیكی���ة تنتش���ر ع���ن طری���ق األم���واج المیكانیكی���ة (

Waves ف��ي ح��ین  ١إل��ى وس��ط م��ادي النتش��اره) وھ��ي ذل��ك الن��وع م��ن األم��واج ال��ذي یحت��اج ،

) ،وھ��ي Electromagnetic waves( ةینتش��ر الض��وء ع��ن طری��ق األم��واج الكھرومغناطیس��ی

، وعلی�ھ ف�إن الص�وت ٢ذلك النوع من األمواج الذي یكون ف�ي اس�تطاعتھ أن ینتش�ر ف�ي الف�راغ 

إل�ى وس�ط  بوصفھ اھتزازات میكانیكیة إنما ینتشر ع�ن طری�ق األم�واج المیكانیكی�ة الت�ي تحت�اج

الص�وت بھ�ا فكان�ت مادي النتقالھا ، لكنھ ال ینتقل في الف�راغ وھ�ي می�زة خ�ص الس�میع الحك�یم 

نعم��ة لن��ا ، ذل��ك أن انفج��ارات ھائل��ة العن��ف تح��دث ف��ي الك��ون ، فنعرفھ��ا بس��بب م��ا تبعث��ھ م��ن 

موج��ات كھرومغناطیس��یة لھ��ا الق��درة عل��ى االنتش��ار ف��ي الف��راغ ،ولك��ن ال تص��ل أص��وات تل��ك 

ھ موج�ة میكانیكی�ة أن فاالنفجارات إل�ى مس�امعنا ، ألن فض�اء واس�عاً ال یس�تطیع الص�وت بوص�

یننا وبینھا ـ ولعل الفضاء من حولن�ا حی�ث تنتق�ل األم�واج المیكانیكی�ة جع�ل لن�ا ینتقل فیھ ـ یمتد ب

  .٣وقاء من صمم حتمي أومن ھالك محقق

وھناك من حدد مفھوم الصوت بأنھ الطاق�ة الت�ي تص�ل إل�ى األذن م�ن الخ�ارج فخل�ص 

نظره إلى أن الصوت شكل من أش�كال الطاق�ة ، وھ�ي نتیج�ة ص�حیحة ، لكن�ھ أخ�ل بص�حة ھ�ذه 

نتیجة عندما حصرھا بقولھ (التي تصل إلى األذن ) ذل�ك أن الطاق�ة الص�وتیة یس�تمد انتش�ارھا ال

  .٤حتى في حالة عدم وجود أذن لتمییزھا

ھذا فیما یتعل�ق بالمف�اھیم الت�ي ح�ددت الص�وت م�ن الناحی�ة الفیزیائی�ة ، فم�اذا ع�ن تل�ك 

   المفاھیم التي حددت الصوت من الناحیة الفسیولوجیة ـ النفسیة ؟

عبر األعصاب السمعیة لألذن ، ھ�ي اإلحس�اس  إلیھإن خبرة الدماغ الحسیة التي تنتقل 

السمعي الناتج من دخول التتابعات السریعة من التضاغطات والتخلخالت إل�ى األذن البش�ریة ، 

وھي اإلحساس السمعي ذاتھ ، أي السمع وتكون جمیعھا المعنى الفسیولوجي ـ النفسي للص�وت 

عبر األعص�اب  إلیھحدد مفھوم الصوت بقولھ : (إنھ خبرة حسیة في الدماغ تنتقل ، ولكن الذي 
                                                

م ، ١٩٨٥، عمان ،وزارة التربی�ة وش�ئون الش�باب ، ١ د. عبد السالم وآخرون : المیكانیكا والظواھر الموجیھ ، ط ، ١

  .٢٠٨ص 

  المرجع نفسھ ، والصفحة. ٢

  .١٥ما نسمع وما ال نسمع ، ص   ٣

  .١٢الصوت ، مرجع سابق ، ص  ٤



 ٢٠

السمعیة لألذن ) ، إنما كان قد نظر م�ن زاوی�ة جعل�ھ یمی�ز مرك�ز إدراك األص�وات ف�ي ال�دماغ 

بإدراك المحسوسات األخرى ، ذلك أن مرك�ز إدراك األص�وات من غیره من المراكز الخاصة 

مس�ئوالً ع�ن تحوی�ل النبض�ات العص�بیة زء من الدماغ ، الذي یكون ، وھو ذلك الج ١في الدماغ

  .٢) إلى أصوات مسموعة مدركة Manner Earالصادرة عن األذن الداخلیة (

وأما من حدد مفھوم الص�وت بأن�ھ إحس�اس س�معي ن�اتج م�ن دخ�ول التتابع�ات الس�ریعة 

البشریة فق�د می�ز م�ن ناحی�ة األذن  إلىمن التضاغطات والتخلخالت المتتالیة الحادثة في الھواء 

ھ ب�ین ـ م�ن ن�الصوت بأنھ إحساس سمعي من الضوء مثالً من حیث ھ�و إحس�اس بص�ري كم�ا أ

رى ـ أن ھ��ذا اإلحس��اس الس��معي أث�ر ن��اتج م��ن تض��اغطات وتخلخ��الت دخل��ت األذن خ��ناحی�ة أ

  البشریة.

 ویأتي من حدد مفھوم الصوت بأنھ اإلحس�اس الس�معي ، أي الس�مع ، ف�یفھم م�ن كالم�ھ

  أمران ھما:

  األول : أن ماال یدرك صوتاً مسموعاً ال یعد صوتاً.

 ، ٣الثاني: أن الصوت ینعدم عندما یستبعد العضو الحساس للصوت (األذن) من المك�ان

وعلی��ھ فالص��وت ھ��و م��ا أث��ار األذن لت��ؤدي إل��ى إحس��اس س��معي ، وال تت��أثر األذن لت��ؤدي إل��ى 

  ھما : ین إحساس إال بتحقق شرطین اثن

ركھا دون ت��رددات األص��وات واقع��ة ض��من م��دى الت��رددات الس��معیة الت��ي ت��أن تك��  . أ

 .٤/ث)ذ ٢٠٠٠ـ٢٠األذن وھو المدى الذي یتراوح تقریباً بین (

أن تك���ون األذن واقع���ة ف���ي مج���ال الطاق���ة الص���وتیة المس���موعة أو ق���وة إس���ماع   . ب

 ). Sonorityاألصوات (

                                                
د. جمعة سید یوسف : س�یكولوجیة اللغ�ة والم�رض العقل�ي ، الكوی�ت ، المجل�س ال�وطني للثقاف�ة والفن�ون واآلداب ،   ١

  . ١٦٩ـ  ١٦٥م، ص ١٩٩٠،  ١٤٥رفة ، عدد سلسلة عالم المع

 .Frederick N. Martin. Introduction to Audiology Englewood, N. I. Prentice Hall, Incانظ�ر  ٢

1975, pp3-4  

  .١٣الصوت ، ص   ٣

  Introduction to Audiology, p. 55أنظر   ٤



 ٢١

عل�ى المعنی�ین كلیھم�ا الل�ذین أن علماءن�ا األوائ�ل ق�د وقف�وا  إل�ىوالب�د ھن�ا م�ن اإلش�ارة 

ائي عل��ى ی��د علم��اء الطبیع��ة ،والمعن��ى الفس��یولوجي ی��اكتس��بتھما كلم��ة (ص��وت ) المعن��ى الفیز

مثالً الذي اھتم بالص�وت  )ھـ٤٢٨٠النفسي على ید علماء علم النفس الفسیولوجي . كابن سینا (

أنھ (تموج الھ�واء في كتابھ (الشفاء) ورسالتھ (أسباب حدوث الحروف ) ، وقد عرف الصوت ب

یتكلم عل�ى س�ببین م�ن أس�باب تم�وج  نیقول بعد أ، ثم  ١ودفعھ بقوة وسرعة من أي سبب كان )

فیموجھ ف�تحس  خَ اَم الھواء وھما : القرع والقلع (ثم ذلك الموج یتأذى إلى الھواء الراكد في الصّ 

  .٢بھ العصبة المفروشة في سطحھ  )

ال�ذي ینق�ل الذب�ذبات الص�وتیة حی�ث ق�ال :  د الوس�ط الناق�لوكما أشار إلى ضرورة وج�

(وھذا الشيء الذي فیھ ھذه الحركات شيء رطب سیال ال محالھ ، إم�ا م�اء ،وإم�ا ھ�واء فتك�ون 

مع كل قرع وقلع حركة للھواء ، أو ما یج�ري مج�راه إم�ا قل�یالً ق�یالً وبرف�ق ، وإم�ا دفع�ة عل�ى 

  .٣سبیل تموج ، أو انجذاب بقوة)

ذك��ر بع��ض خص��ائص الص��وت ، فقس��مھ إل��ى : الص��لب ،  كم��ا تط��رق اب��ن س��ینا إل��ى

) ،وھ�و تل�ك  Qualityاألملس ، المتخلخل ، المتكاثف ،ولعلھ عنى بھا ن�وع الص�وت المس�مى (

الصفة التي تمی�ز ص�وتاً ع�ن آخ�ر ،ویتوق�ف عل�ى ش�كل الموج�ة ، كم�ا ألم�ع إل�ى درج�ات س�عة 

جھی�ر الل�ذین یقتض�یان أن الصوت الخافت ،وبین الصوت ال بین) فمیز  Amplitudeالصوت (

  یكون الصوت عالیا أو منخفضاً .

فابن سینا أدرك أن الصوت أثر سمعي ناتج من سبب فیزیائي قری�ب ھ�و تم�وج الھ�واء 

ھوم الفیزی�ائي ال�ذي ح�دد ، فقولھ ھذا (تم�وج الھ�واء دفع�ة واح�دة وبس�رعة وبق�وة) ی�ذكرنا ب�المف

  یة الحادثة في الھواء.سلسلة التضاغطات والتخلخالت المتتال ھنالصوت بأ

                                                
م ، دار الفك�ر ، ١٩٨٩، ١بان ، ویحی�ى می�ر ، ط ابن سینا : رسالة أسباب حدوث الحروف ، تحقیق محمد حسن الط ١

  .٥٦دمشق ، ص 

 .٥٨المرجع السابق ، ص   ٢

  ٧١، ص  ٦، ج١٥٣٥، المكتبة العربیة ، مصر ، ١ابن سینا : الشفاء ، تحقیق األب جورج قنواتي ،ط  ٣



 ٢٢

ل بن�وع أم�واج صكما تضمن حدیثھ عن الوسط الناقل للصوت ُبعدین : البعد األول : یت

إلى وسط مادي لتنتقل فیھ ، فھي أمواج میكانیكیة ، أم�ا البع�د الث�اني : فھ�و  الصوت التي تحتاج

  الصوت في الوسط الغازي (الھواء ) فھي أمواج طولیة. متصل بشكل أمواج

قول��ھ : (ف��تحس ب��ھ العص��بة المفروش��ة ف��ي س��طحھ ) نج��د أن فی��ھ إش��ارة إل��ى بع��د وأم��ا 

  وإن یكن ھاھنا دقیقاً وواضحاً . فسیولوجي ـ نفسي متعلق باإلحساس السمعي للصوت ،

ویقول ابن جني في كتابھ (سر صناعة اإلعراب ) : ( أعلم أن الصوت ع�رض یخ�رج 

حل�ق والف�م والش�فتین مق�اطع تثنی�ھ ع�ن امت�داده من النفس مستطیالً متصالً متى یعرض لھ في ال

  .١واستطالتھ ، فیسمى المقطع أینما عرض لھ حرفاً )

ف��ي مقدم��ة س��ر الفص��احة فق��د رك��ز عل��ى الجان��ب  ھ��ـ) ٤٦٦أم��ا اب��ن س��نان الخف��اجي (

السمعي لألصوات ،فھو عنده ( یدرك بحاسة السمع في مجالھا ، وال تحتاج إل�ى انتق�ال فمالھ�ا، 

وكونھ أعراضاً منع من انتقالھا ) . وأشار إل�ى الوس�ط الناق�ل وخص�ھ ب�الھواء ، كم�ا وانتقالھا ، 

علل الحقیقة العلمی�ة الت�ي ت�ذھب إل�ى أن س�رعة الموج�ات الض�وئیة أكب�ر م�ن س�رعة الموج�ات 

 ن، ویب�دو أ٢في الھواء والبعد المخصوص مانع من إدراك�ھ )الصوتیة قائالً : إن الصوت یتولد 

كتاب�ھ (الجم�اھیر ف�ي معرف�ة الج�واھر )  ھ�ـ) ف�ي٤٤٠مالحظ�ات البیرون�ي ( ابن سنان أف�اد م�ن

  والتي أوضح فیھا سرعة الضوء وسرعة الصوت والفرق الكبیر بینھما.

أما الدكتور إبراھیم أن�یس فیع�رف الص�وت (بأن�ھ ظ�اھرة طبیعی�ة ن�درك أثرھ�ا دون أن 

  .٣ندرك كنھھا)

مس�موع یس�تلزم وج�ود جس�م ویؤكد رأي من س�بقھ م�ن علم�اء الص�وت أن ك�ل ص�وت 

یھتز ، على أن تلك الھزات ال تدرك بالعین في بع�ض الح�االت ، كم�ا أثبت�وا أن ھ�زات مص�در 

  الصوت تنتقل في وسط غازي أو سائل أو صلب حتى تصل إلى األذن اإلنسانیة.

                                                
  .٦، ص ١ابن جني : سر صناعة اإلعراب ،  مصطفى السقا ، ومحمد الزقزاق ، الحلبي ، ج ١

ھـ : سر الفصاحة ، د. ط ، ٤٦٦ن سنان ، األمیر أبي محمد عبد هللا بن محمد بن سعید بن مناف الخفاجي الحلبي ، اب ٢

 . ٧٤ص ،٦ج م،١٩٦٩مكتبة ومطبعة محمد علي الصبیح وأوالده ، 

 .٦د. إبراھیم أنیس : األصوات اللغویة ، ص  ٣



 ٢٣

 تعریف��ھ) ف��ي Robinوالش��بھ قری��ب وواض��ح ب��ین م��ا قال��ھ علم��اء الع��رب وم��ا قال��ھ (

یقول : (الصوت اضطراب مادي في الھ�واء یتمث�ل ف�ي ق�وة ، أو ض�عف  ) إذSoundللصوت (

 إل�ىسریعین للضغط المتحرك من المصدر في اتج�اه الخ�ارج ، ث�م ف�ي ض�عف ت�دریجي ینتھ�ي 

  .١نقطة الزوال النھائي)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٦م، ص ١٩٨٣ار الجاحظ للنشر ، بغداد ، د.خلیل إبراھیم العطیة : في البحث الصوتي عند العرب ،د ١



 ٢٤

  ھوفروع تأنواع الصو

  

  : عام وخاص : ١الصوت نوعان

  الصوت العام ھو الصوت الطبیعي   )أ 

  وت الخاص ھو الصوت اللغوي أو اإلنساني.الص  )ب 

  أوالً: الصوت الطبیعي :

یعرف الصوت ف�ي عل�م الطبیع�ة (الفیزی�اء  بأن�ھ األث�ر الس�معي ال�ذي ینش�أ م�ن اتص�ال 

أو ھ�و الح�دث ال�ذي یخ�تص الس�مع بإدراك�ھ وینش�أ م�ن التق�اء ج�رمین أح��دھما  ٢جس�م ب�اآلخر )

  باآلخر.

ي یخ�تص الس�مع بإدراك�ھ تل�ك الظ�اھرة الطبیعی�ة راد باألثر السمعي أو الح�دث ال�ذوالم

الت�ي ھ�ي عب�ارة ع�ن الذب�ذبات أو االھت��زازات الص�ادرة م�ن الجس�مین الملتقی�ین ،وتنتق�ل خ��الل 

أذن الس�امعین ، ف�إذا  إل�ىي شكل موجات متتابعة ، حتى تص�ل فالوسط الناقل للصوت كالھواء 

مك�ن إدراك ذل�ك بط�رق ش�وكھ رنان�ة فإن�ك انعدم ھذا االھتزاز أو تلك الذبذبات انعدم السمع ،وی

  .٣ثر السمعي وإذا سكنت اختفي الصوتألتالحظ اھتزازھا ویتبع ذلك ا

ص�وت مس�موع یس�تلزم م�ا  أيمعنى ذلك أن ھنالك أسساً تقوم علیھا دراس�ة الص�وت ف�

  :٤یأتي

  .یھتز وجود جسم  .١

ن یك�ون ذل�ك لة من اھتزازات الجسم المتذبذب ویمكن أصوسط تنتقل فیھ الذبذبات الحا .٢

 الوسط غازیاً أو سائل أو صلب . كما ذكرنا سابقا.

جسم یتلقى ھذه الذبذبات م�ن مص�در الص�وت إل�ى األذن اإلنس�انیة عل�ى ش�كل موج�ات  .٣

 صوتیة.
                                                

 ٢٣م، ص ١٩٩٦ھـ /١٤١٦عبد الغفار حامد ھالل : أصوات اللغة العربیة ، الطبعة الثالثة ،مكتبة وھبة ، القاھرة ،   ١

  .٢٤ـ 

  .٧د. إبراھیم أنیس : األصوات اللغویة ، ص   ٢

  .٦المرجع السابق ، ص   ٣

  .٩ـ٦المرجع نفسھ ، ص   ٤



 ٢٥

، ذن م�ن مص�در الص�وت أو قربھ�اوتتوقف سرعة شدة الصوت وارتفاعھ على بع�د األ

وكلما تتوقف شدة الص�وت عل�ى س�عة وشدیداً ،  واضحاً فكلما كانت األذن قریبة یكون الصوت 

للجس�م المھت�ز وھ�و ف�ي حال�ة س�كون  األصلياالھتزاز ، وھي المسافة المحصورة بین الوضع 

قصي نقطة یصل إلیھا الجسم في االھتزاز ، فعلى اتس�اع ھ�ذه المس�افة س�یكون عل�و الص�وت وأ

  .١ووضوحھ 

  ثانیاً : الصوت اللغوي أو اإلنساني:

ذبذبات مصدرھا في الغالب الحنج�رة ل�دى اإلنس�ان ، فعن�د  ھو ككل األصوات ینشأ من

الت�ي بع�د ص�دورھا م�ن الف�م  تاالھت�زازاحدث تلك تالنفس من الرئتین یمر بالحنجرة ، ف اندفاع

أو األن��ف ، تنتق��ل خ��الل الھ��واء الخ��ارج عل��ى ش��كل موج��ات حت��ى تص��ل إل��ى األذن ، ولك��ن 

  صوتیة متباینة . درجاتفي الشدة ومن  ع مختلفةاإلنساني معقد ،إذ یتركب من أنواالصوت 

لك��ل إنس��ان ص��فة ص��وتیة خاص��ة تمی��ز ص��وتھ م��ن ص��وت غی��ره م��ن الن��اس ،  نكم��ا أ

فلیس صوت اإلنسان في أثناء حدیثھ ذات شدة أو درج�ة واح�دة ،ب�ل ھ�و متع�دد الش�دة والدرج�ة 

ي م�ن أص�وات الن�اس ، ومص�در الص�وت اإلنس�انوھو مع ھذا أیضاً ذو صفة تمی�زه م�ن غی�ره 

طبل�ة األذن  إل�ىج�رة ،وبع�د وص�ول األص�وات نحألحیان ھو األوتار الصوتیة في الفي معظم ا

إل�ى األذن  تاالھت�زازاتقرعھا فتھتز ھزات متناسبة مع التموجات القادم�ة ،وم�ن ث�م تنتق�ل ھ�ذه 

 يبھ�نالس�ائل الت إل�ىالداخلیة بواسطة العظیمات الثالثة (المطرق�ة ، الرك�اب ، الس�ندان) وتص�ل 

دث بھ تموجات تنبھ أطراف األعصاب ما تشعر بھ المراكز السمعیة ف�ي الم�خ ال�ذي ب�دوره فتح

داً إل�ى م�ا اختزنت�ھ س�ابقاً م�ن عالق�ة الغزھا وإعطائھا قیمتھا ومعناھا ، استنیقوم بتفسیرھا وفك 

  .٢بین الرمز  الصوتي ومدلولھ 

  

  

  

  
                                                

  .٩ـ  ٦أنیس : األصوات اللغویة ، ص  د. إبراھیم  ١

  .١٤م،ص ١٩٩٨د. مناف مھدي محمد الموسوي : علم األصوات اللغویة ،عالم الكتب ، بیروت ، لبنان ،   ٢



 ٢٦

  فروع علم األصوات

  

،وسیتناول الباحث ف�ي ھ�ذا المبح�ث الف�روع لعلم األصوات تقسیمات وتفریعات متعددة 

الرئیسة لعلم األص�وات ،ومراح�ل أدائھ�ا ، ولمعرف�ة ھ�ذه الف�روع الب�د م�ن الح�دیث ع�ن عملی�ة 

  الكالم والسمع .

ال شك أن للسمع والكالم أھمیة كبرى في الدراسة الصوتیة الس�یما وأن الق�رآن الك�ریم 

ف ما لَيس لَك بِـه علْـم إِن السـمع والْبصـر والْفُـؤاد كُـلُّ أُولَئـك كَـان عنـه          ولَا تَقْ{أشار ألھمیة السمع في قولھ تعالى 

  .  ١}مسئُولًا 

وتنتظم ھذه العملیة بخمس خطوات أو أحداث متتالیة مترابطة یقود بعض�ھا إل�ى بع�ض 

لغویة ،وھذه المراح�ل أو ي أبسط موقف من المواقف الف، حتى تتم الدائرة بین المتكلم والسامع 

  :٢ھا ھيوعاألحداث بترتیب وق

ی��ة الت��ي تج��رى ف��ي ذھ��ن الم��تكلم قب��ل الك��الم أو ف��ي لاألح��داث النفس��یة والعملی��ات العق .١

  أثنائھ.

 عملیة إصدار الكالم المتمثل في أصوات ینتجھا الجھاز المسمى جھاز النطق . .٢

ن الس�امع بوص�فھا ناتج�ة ع�ن ب�ین ف�م الم�تكلم وأذ ةالواقع�الموجات والذبذبات الصوتیة  .٣

 مباشراً من آثار ھذه الحركات. أثراحركات أعضاء الجھاز النطقي ،وبوصفھا 

العملی��ات العض��ویة الت��ي یخض��ع لھ��ا الجھ��از الس��معي (ل��دى الس��ماع ) ، والت��ي وقع��ت  .٤

 ھا رد فعل مباشر للموجات والذبذبات المنتشرة في الھواء.فبوص

 ج��رى ف���ي ذھ��ن الس��امع ، عن��د س��ماعھ للك���الم ،ت��ي تلا تالنفس��یة والعملی��ااألح��داث  .٥

 المنقولة إلیھ بواسطة الھواء . ةوالذبذبات الصوتیواستقبالھ للموجات 

ویقتضي منطق األمور أن ینظر اللغوي في ھ�ذه الخط�وات الخم�س ؛ حت�ى یق�ف عل�ى 

حقیق��ة مادت��ھ ، یع��رف طبیعتھ��ا ، وجوانبھ��ا المختلف��ة ، غی��ر أن معظ��م علم��اء اللغ��ة المح��دثین 

                                                
  .٣٦سورة اإلسراء : اآلیة  ١

 .٣٨ـ٣٧م، ص ١٩٨٠، القاھرة ، دار المعارف ، ٧د. كمال محمد بشر : علم اللغة العام ـ األصوات ، ط  ٢



 ٢٧

ھ��ذین  ألنأھمل��وا الج��انبین األول واألخی��ر ، ول��م یتطرق��وا لھم��ا ف��ي البح��ث اللغ��وي ؛ وذل��ك 

ل األم��ر وآخ��ره باألح��داث واللغ��وي معن��ى أو ا جانب��ان نفس��یان عقلی��ان ،م��الج��انبین المش��ار إلیھ

ھذه العملیات النفسیة العقلیة عملیات معقدة وغامضة إل�ى ح�د یجع�ل  ناللغویة المنطوقة ، كما أ

اللغ�وي ـ بطبیع�ة  نم علیھا من وجھة النظر اللغویة حكم�اً تع�وزه الدق�ة والوض�وح ، كم�ا أالحك

ل إن ع�الم ال�نفس ھ�و ال�ذي ب� حرفتھ لیس مؤھالً للنظر في ھذه الجوانب ، ولیس مطالباً ب�ذلك ،

، ل�ذلك ابتع�دوا  ١یصوغ لھ أن یتجول في ھذه المیادین ویكشف عن أس�رارھا وم�ا یج�ري فیھ�ا 

في الوقت الحاضر ،واھتموا بالجانب اللغوي المتصل باختصاص�ھم ولخص�وا  ھماغورربعن س

  :٢خطوات الكالم في ثالثة جوانب رئیسة ھي

) أو الجان���ب النطق���ي ،وھ���و م���ا یش���ار إلی���ھ Productionجان���ب إص���دار األص���وات (  )أ 

  بالجانب الفسیولوجي أو العضوي .

 ).Physicalي (ئ) أو الفیزیاAcousticالجانب األكوستیكي (  )ب 

 ي.عمس) أو الجانب الReception( جانب استقبال الصوت  )ج 

  مثل لھذه الجوانب بالصورة البیانیة التالیة :ویمكن أن ی

  .٣رد فعل عمل   ل........ م ل  ر   مثیر عملي

یتب��ین لن��ا م��ن الرس��م البی��اني الس��ابق ، أن أص��وات الك��الم بجوانبھ��ا الثالث��ة متص��لة ال 

  یمكن تصور أحدھا بدون اآلخر.

وأن ھ���ذه الجوان���ب الثالث���ة ـ تق���ع كم���ا ھ���و واض���ح ـ ف���ي مج���ال عل���م األص���وات 

)Phonetics .وھو المختص بدراستھا والنظر فیھا دون غیره من فروع علم اللغة (  

تع��دد ھ��ذه الجوان��ب وتنوعھ��ا یقتض��ي تع��دداً ف��ي من��اھج عل��م األص��وات ، أو  نغی��ر أ

س�ھ وتحلیل�ھ امن جوانب الصوت ،ویقوم بدریستلزم تقدیمھ إلى فروع یقابل كل فرع منھا جانباً 

                                                
  .٣٨ـ ٣٧ال محمد بشر : علم األصوات ، ص د. كم ١

  .٤١المصدر السابق ، ص   ٢

الرموز (ر ل ، م ل ) رد فعل لغوي ،ومثیر لغ�وي ، وبھ�ذا الترتی�ب (رل) تعن�ي الك�الم الص�ادر م�ن الم�تكلم بوص�ھ  ٣

وتیة عل�ى أذن استجابة للمثیر العملي السابق على عملیة الكالم ، و(م ل) ترم�ز إل�ى ت�أثیر الموج�ات والذب�ذبات الص�

السامع فتدفعھ إلى القیام بعمل معین ، أما النقاط ( ....) فھي تشیر إلى ھذه الموجات والذبذبات المنتشرة في الھواء ، 

  .٤١ینظر كمال محمد بشر : علم األصوات ، ص 



 ٢٨

وھ�ذا م�ا ح�دث بالفع�ل ؛ إذ ق�د ظھ�ر ف�ي الحق�ل اللغ�وي ثالث�ة ف�روع  ،وفقاً لطبیعت�ھ ومكونات�ھ ،

وتطورھ�ا ،وم�ن حی�ث وس�ائل ال�درس رئیسة لعلم األصوات تختلف فیما بینھا من حیث نش�أتھا 

  :١لفروع ھي فیھا ومن حیث قوتھا وضعفھا ، أو درجة نموھا ونضجھا ،وھذه ا

  .علم األصوات النطقي :١

النطق وتحدی�د وظائفھ�ا وتبی�ین دور ك�ل منھ�ا ف�ي  ءوھو العلم الذي یعني بتعیین أعضا

عملیة النطق ،وما یعرض لھا من حركات ، یخل�ص إل�ى تحلی�ل میكانیكی�ة الجھ�از النطق�ي عن�د 

العلم��اء اس��م عل��م  س��طة الم��تكلم ھ��ذا ،ویطل��ق علی��ھ بع��ضاإنت��اج األص��وات اللغوی��ة المختلف��ة بو

  األصوات الفسیولوجي.

وعلم األصوات النطق�ي وھ�و م�ن أق�دم ف�روع عل�م األص�وات وأرس�خھا ق�دماً وأكثرھ�ا 

حظاً من االنتشار في البیئات اللغویة كلھا ؛ ویرجع السر في ذلك إلى وظیفة ھذا الفرع الس�ابقة 

  الذكر .

عل��ى ھ��ذا الجان��ب النطق��ي لق��د كان��ت الدراس��ة الص��وتیة ف��ي الق��دیم مبنی��ة ف��ي أساس��ھا 

آالت��ھ بوص��فھ الوس��یلة المتاح��ة الت��ي یمك��ن االعتم��اد علیھ��ا ف��ي زم��ن ح��رم معظ��م ف��روع العل��م 

التي تس�اعد عل�ى الكش�ف ع�ن الجوان�ب األخ�رى للص�وت اللغ�وي ، یظھ�ر ھ�ذا  وأجھزتھ الفنیة

ات االتج��اه النطق��ي واض��حاً ف��ي أعم��ال الع��رب ، كم��ا تش��ھد ب��ذلك آث��ارھم العملی��ة والمص��طلح

والتصنیفات الصوتیة التي خلفوھا من ورائھ�م ،وك�ذلك س�ار عل�ى ھ�ذا ال�نھج غی�رھم م�ن األم�م 

  في أوربا وغیرھا ، عندما أتیح لھم تعرف ھذا العلم فیما بعد .

وظل الحال على ھذا النحو من االعتماد على ذوق األصوات والمالحظة الذاتیة أجی�االً 

ة م�ن العل�وم األخ�رى ون�الفترة األخیرة من الزمن المع متعاقبة إلى أن نشد علماء األصوات في

؛ لتوثیق مادتھم وتأكید نتائج بحوثھم، فاستعانوا بعلم التشریح وعلم األحیاء والفس�یولوجیا (عل�م 

  .٢وظائف األعضاء)

                                                
م، ص ١٩٩١ھ�ـ ـ ١٤١١، عالم الكتب ، الق�اھرة ، س�نة  ٣ینظر د. أحمد مختار عمر : دراسة الصوت اللغوي ، ط  ١

  . ١٥، ١٣،  ١٢، ود. كمال محمد بشر : علم اللغة العام األصوات ، ص  ٢٣

  .٤٨د. كمال محمد بشر : علم األصوات ، ص  ٢
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وقد كان لھذا العلم آثار بعی�دة الم�دى ف�ي الكش�ف ع�ن عملی�ة النط�ق وحقیق�ة م�ا یج�رى 

م الح���دیث نس���بیاً عل���م األص���وات ظھ���ر االس��� نیة ، وم���ن ث���مع���ن إص���دار األص���وات اإلنس���ا

ي ق����الفس����یولوجي وأص����بح یطل����ق اآلن مرادف����اً لالس����م التقلی����دي الق����دیم عل����م األص����وات النط

)Articulatory Phonetics(١.  

  . علم األصوات األكوستیكي أو الفیزیائي:٢

ھ�ا ب�ین لرھا وانتقاھو العلم الذي یعني بدراسة الموجات الصوتیة اللغویة في أثناء انتش�ا

فم المتكلم وأذن السامع ، بوصفھا نتیجة للعملی�ة النطقی�ة (حرك�ات الجھ�از النطق�ي ) م�ن ناحی�ة 

،وأساساً للعملیة السمعیة من جانبیھا ؛ الفس�یولوجي (حرك�ات الجھ�از الس�معي ) والس�یكولوجي 

  (كیفیة إدراك السامع لألصوات اللغویة ) من ناحیة أخرى .

 Physicalاء م���ن یطل���ق علی���ھ اس���م عل���م األص���وات الفیزی���ائي (وھن���اك م���ن العلم���

Phonetics.(    

  :٢. علم األصوات السمعي٣

ھ��و أح��دث ف��روع األص��وات عل��ى اإلط��الق . وھ��و ذو ج��انبین :  األخی��روھ��ذا الف��رع 

  جانب عضوي أو فسیولوجي ،وجانب نفسي.

لس��امع ، وف��ي ص��وتیة الت��ي تس��تقبلھا أذن الأم��ا األول فوظیفت��ھ النظ��ر ف��ي الذب��ذبات ا

میكانیكیة الجھاز السمعي ووظائفھ عند استقبال ھذه الذب�ذبات وھ�ي مرحل�ة تق�ع ف�ي مج�ال عل�م 

  . (Physiology of Hearing)وظائف أعضاء السمع 

یر ھ�ذه الذب�ذبات ووقعھ�ا عل�ى أعض�اء نب الثاني جھوده على البحث في ت�أثویذكر الجا

ة إدراك السامع لألصوات وكیفیة ھ�ذا اإلدراك السمع (الداخلیة منھا بوجھ خاص ) ، وفي عملی

  ،وھذه مرحلة نفسیة خالصة میدانھا الحقیقي علم النفس.

 انوھ��ذان الجانب��ان متص��الن غی��ر منفص��لین ، فھم��ا وجھ��ان لش��يء واح��د ،  أو خطوت��

معظ��م الدارس��ین یجم��ع ھ��ذین  نص��وات ، ھ��ذا وعل��ى ال��رغم م��ن أمتتالیت��ان لعملی��ة اس��تقبال األ

                                                
  .٤٨د. كمال محمد بشر ، ص  ١
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الس�معي إال أن ھن�اك م�ن یجمعھ�ا تح�ت اس�م عل�م األص�وات  األص�واتاسم علم الجانبین تحت 

) م��رجحین ب��ذلك الجان�ب النفس��ي م�ن العملی��ة الس��معیة Psychological Phoneticsالنفس�ي (

إن الجان��ب النفس��ي ھ��و ذو األث��ر الواض��ح ف��ي س��لوك جانبھ��ا الفس��یولوجي ؛ عل��ى أس��اس  عل��ى

  .١مختلفة السامع عند إدراكھ لألصوات اللغویة ال

وقد خطت الدراسة في ھذا الف�رع بجانبی�ھ خط�وات مؤك�دة ف�ي الوق�ت الحاض�ر ، غی�ر 

أن االھتم�ام ب��ھ ل��م ی�زل محص��وراً ف��ي دائ�رة ض��یقة ، ھ��ي دائ�رة المتخصص��ین تخصص��اً دقیق��اً 

ل�نفس اإلدراك�ي) كم�ا أن ھ�ذه ا ءوالمؤھلین تأھیالً مناسباً في فسیولوجیا الجھاز السمعي و(علما

ست متاحة للغوي الع�ام ، أو ھ�و ل�یس بق�ادر عل�ى یتحتاج بال شك إلى أجھزة واآلن ل الدراسات

  التعامل معھا بطریقة تضمن لھ الدقة في عملھ.

الدراسة ف�ي عل�م األص�وات الس�معي بجانبی�ھ أش�واطاً  ففلیس من الغریب إذن أن تتخل

 تل��م األص���واي وعق��بعی��دة ع��ن مثیالتھ��ا ف��ي الف��رعین اآلخ���رین ،وھم��ا عل��م األص��وات النط

  . ٢الفیزیائي

ة للص��وت ن�رى أن دراس�ة ظ��اھرة األص�وات اللغوی��ة ترتك�ز عل��ى ھ�ذه الجوان��ب الثالث�

  ال أحدھا عن اآلخر.اللغوي بشكل ال یسمح بانفص

ومما تقدم یمكن تحدی�د الص�وت ب�المفھوم الت�الي (الص�وت ھ�و اإلدراك الس�معي الن�اتج 

  .٣ادة مھتزة)من تذبذب جزئیات الوسط المالمس لألذن لسبب م

  وھو مفھوم یشتمل على ثالثة عناصر ضروریة حتى تتم العملیة الصوتیة وھي:

  المادة المھتزة ،ویمثل ھذا العنصر مصدر رد الصوت. .١

 الوسط ، ویمثل ھذا العنصر (انتشار الصوت). .٢

 اإلدراك السمعي، ویمثل ھذا العنصر إدراك الصوت. .٣

خاللھ�ا  ن رئیس�ان ف�ي العملی�ة الت�ي ی�تم م�نجانب�ا ام�وتأتي أھمیة السمع والكالم في أنھ

الجی�د ب�ھ االس�تماع  إلىناقل للكالم ، لذا فوضوح الكالم یؤدي لالكالم من خالل الوسط ا إیصال

                                                
 .٤٩ـ  ٤٢د. كمال محمد بشر : علم األصوات ، ص  ١
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وبالتالي وصول الرس�الة م�ن الم�تكلم للس�امع بص�ورة س�لیمة مفھوم�ھ ، ف�ي ض�وء وج�ود وس�ط 

  لنقل الرسالة دون أي تشویش یذكر .
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  ثالثالالمبحث 

  أھمیة علم األصوات وعالقتھ بالعلوم األخرى

  

مم�ا ال ش�ك فی��ھ أن الدراس�ة الص�وتیة ذات قیم��ة حیوی�ة كبی�رة ؛ تخ��دم اللغ�ة والمجتم��ع 

ت�درس  نعلى سواء ، كما أن لعلم األصوات عالق�ة وثیق�ة بغی�ره م�ن عل�وم اللغ�ة ، ف�ال یمك�ن أ

  علم األصوات بمعزل عن علوم اللغة األخرى .

یتن��اول الباح��ث ف��ي ھ��ذا  المبح��ث عالق��ة عل��م األص��وات ب��العلوم األخ��رى ،وف��ي ذات 

الوق��ت یتن��اول أھ��م الجوان��ب الت��ي یخ��دمھا ھ��ذا العل��م ف��ي اللغ��ة بمجاالتھ��ا المختلف��ة ، والمجتم��ع 

م��ن األم��ور الت��ي تظھ��ر م��ن خ��الل فائ��دة عل��م  دبمتطلبات��ھ وأھداف��ھ ،ویش��یر ال��دارس إل��ى ع��د

  : ١األصوات أھمھا

   : في مجال اللغة والبحث فیھا :أوالً 

  . تعلم اللغة األجنبیة :١

،وال ش�ك  األص�واتلعلم  األساسیةتعلم اللغة األجنبیة ینتفع كثیراً من معرفة المبادئ مف  

ائق النط�ق لم�ن ی�تعلم اللغ�ة عل�ى یدی�ھ ؛ ق�أن معلم اللغة أكثر حاجة إلى ذلك لیتمكن من إبراز د

محت�اج ألن یع�رف الف�رق ب�ین  لغ�ة أجنبی�ة لغة اإلنجلیزیة بوصفھافعلى سبیل المثال أن متعلم ال

  . )fو  v) وصوتي (bو p صوتي (

وكذلك تعلیم اللغة العربیة للن�اطقین بغیرھ�ا ، أو حت�ى للمب�دئیین م�ن أبن�اء العربی�ة فھ�م 

بحاجة ألن یفرقوا بین األصوات ورموزھا السیما أن ھنالك رموز متشابھة ف�ي العربی�ة تحت�اج 

یفرق المتعلم بینھا بالصوت ومدلولھ الرمزي ، فعلى سبیل المث�ال : (ع ، غ) و(د، ذ) و(ر ألن 

ـ ز) ، إضافة إلى ذلك أن ھذه الرموز تتشابھ في الرسم ، بینما العالقة الص�وتیة تك�ون ب�ین (ع 

 األص��وات، ح ) ، و(د ، ت ) ..ال��خ ، إض��افة إل��ى أم��ور أخ��رى كثی��رة تتعل��ق ب��إدراك حقیق��ة 

  لنطق بھا .وكیفیة ا

                                                
 .٢١٦األصوات ، ص  ، د. كمال بشر ، علم ٢٥٩ینظر ، د. إبراھیم أنیس : األصوات  اللغویة ، ص   ١
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دراس��ة األص��وات مھم��ة ج��داً لتص��ریف اللغ��ة ونحوھ��ا : ألن أي دراس��ة لغوی��ة تعتم��د ف��ي . ٢

  .مستویاتھا المختلفة على دراسة األصوات

وھذا یكشف لنا عن شيء مھم ،وھ�و أن�ھ ال یمك�ن دراس�ة الجان�ب الص�رفي أو الجان�ب 

إلق��اء الض��وء عل��ى أھمی��ة  ویمك��نالنح��وي أو الجان��ب البالغ��ي إالّ بمراع��اة الجان��ب الص��وتي. 

  الجانب الصوتي في دراسة الجوانب الغویة األخرى على النحو التالیة :

  في دراسة الجانب الصرفي: األصوات. أھمیة علم ١

تلعب الحقائق الصوتیة دوراً بارزاً في تحدید الوحدات الصرفیة ،وبی�ان قیمتھ�ا وال ت�تم 

، فل�یس ھنال�ك عل�م بالدالل�ة ١ة الجان�ب الص�وتيدراسة الجانب الصرفي دراسة دقیقة إال بمراعا

  .٢بال صرف، وال علم للصرف بال صوت

واعتماد علم الصرف على علم األصوات لیس مقصوراً على لغة دون أخرى ، فلغات 

في ھذا األمر ،واالختالف بینھا إنما یك�ون ف�ي طبیع�ة اس�تغالل الحق�ائق  األرض جمیعاً تستوي

وفي ھذا االستغالل فوائ�ده ،وذل�ك ب�الطبع متوق�ف عل�ى خ�واص الصوتیة في المجال الصرفي ،

اللغة المعینة .كما قد یكون االختالف بین ھذه اللغات في درجة البحث في ظ�اھرة ص�وتیة دون 

  أخرى في ھذا البحث الصرفي أو ذاك .

وھن��اك مس��ائل ص��رفیة كثی��رة ال یمك��ن دراس��تھا دراس��ة دقیق��ة إال ب��العودة إل��ى ال��درس 

ا في حالة اإلعالل والقلب أو النقل أو الح�ذف ، وكم�ا ف�ي ض�رورة ض�بط مس�ائل الصوتي ، كم

  واإلدغام ، من حیث الموقع والسیاق وأنماط األصوات التي لھذا أو ذاك .  اإلبدال

وسیأتي الحدیث مفص�الً عل�ى أھمی�ة وت�أثیر األص�وات عل�ى تل�ك الص�یغ الص�رفیة ف�ي 

  فصل آخر في ھذا البحث .

  : ٣وات في دراسة الجانب النحوي. أھمیة علم األص٢

 تحقیق�ھغوي ،وھو الھدف األساسي ال�ذي یس�عى اللغوی�ون إل�ى لس الرالنحو ھو قمة الد

ي ف��النظ��ر ف��ي اللغ��ة المعین��ة ،وأن��ھ م��ن الخط��أ ف��ي أن یھم��ل الدارس��ون الحق��ائق الص��وتیة  عن��د

                                                
  .٦٠٦ـ  ٦٠٥كما ل محمد بشر : علم األصوات ، ص  ١
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 ر ص��وتیة ،إج��راء بح��وثھم ،وتحلی��ل م��ادتھم . فھ��ذه الم��ادة بك��ل بس��اطة إنم��ا تت��ألف م��ن عناص��

وأخ��رى ص��رفیة . وھ��ذا یعن��ي م��ن الناحی��ة المنھجی��ة ض��رورة رب��ط النح��و ربط��اً وثیق��اً بعلم��ي 

درس النح�و ، فیكف�ي أن ن�أتي ھن�ا ي ف�األصوات والصرف ،ولنبین صحة ھذا االتج�اه وأھمیت�ھ 

 بأمثلة قلیلة من اللغة العربیة حتى نستطیع تع�رف ن�وع العالق�ة ب�ین علم�ي األص�وات والنح�و ،

رى أنھ����ا عالق����ة وثیق����ة حمل����ت الكثی����رین عل����ى الق����ول ب����أن عل����م وظ����ائف األص����وات وس����ن

(Phonology) التالیة: ةأو الفنولوجیا ، جزءاً ال یتجزأ من النحو بمعناه الواسع وإلیك األمثل    

  أ) التفریق بین أنماط الجمل:

أداة اس�تفھام عل�ى  الثانی�ةیفرق عادة بین الجمل اإلثباتیة والجملة االستفھامیة ، باحتواء 

لتفریق ھو التنغیم ، أو التل�وین الموس�یقي لأو تغییر طفیف في نظمھا . على حین أن أھم أساس 

  ، الذي یعد جزءاً ال یتجزأ من النطق نفسھ . 

ف���ي  ن���انولكول���و تتبعن���ا الق���رآن الك���ریم نج���د أن ھنال���ك آی���ات اس���تفھامیة أو تعجبی���ة ،

وإنم�ا یع�رف ذل�ك م�ن خ�الل التنغ�یم وف�ي ھ�ذا المصحف الشریف ال نس�تخدم عالم�ة االس�تفھام 

ستفھام في القرآن الك�ریم نفس�ھ ل�ھ دالالت الداللة واضحة على أھمیة علم األصوات ، كما أن ا

هـلْ أَتَـى علَـى الْإِنْسـانِ      {متعددة ، فمنھا على سبیل المثال االستفھام التقریري كما في قولھ تع�الى : 

}ن شـيئًا مـذْكُورا   حني من الـدهرِ لَـم يكـُ    الك�الم  ،وتع�ددت دالالت االس�تفھام ف�ي اآلی�ات القرآنی�ة أو ف�ي١

  النثري بیننا ، ولكن ال نستطیع أن نعرف ھذه الدالالت إال بالتنغیم الموسیقي للكالم.

  ب) توجیھ اإلعراب:

یعمد النحاة م�ن وق�ت إل�ى آخ�ر إل�ى إع�راب المث�ال الواح�د بوج�وه مختلف�ة مھمل�ین ف�ي 

لب األحیان ـ ربط ھذه الوج�وه بظ�روف الك�الم ومالبس�تھ مكتف�ین باالعتم�اد عل�ى م�ا تج�وزه أغ

  قواعد اللغة من احتماالت .

وم�دار الموض�وع ی�تلخص ف�ي حقیق�ة واح�دة ، أن المث�ال الواح�د ف�ي الموق�ف ال یمك��ن 

ب�ھ تطلتبحال أن یقبل غیر وجھ واحد من اإلعراب ،وذل�ك الوج�ھ م�ا یقتض�یھ ھ�ذا الموق�ف وم�ا 

ع��راب ـ كم��ا یفع��ل النح��اة أحیان��اً ، اقتض��ى ذل��ك ف��ي مالبس��ات الح��ال ، ف��إذا تع��ددت وج��ود اإل
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وتعدد المعنى كذلك ،وھذا السلوك وھو تطویع المثال الواحد ألكثر م�ن  المجال تعدد المواقف ،

  موقف یتضمن حتماً تغیراً على وجھ ما في نطقھ وفي خواصھ الصوتیة .

تیة مبني على اختصاص كل موقف بمیزات معین�ة منھ�ا ـ وحتمیة تغیر الخواص الصو

ص�ل ص�وتیة. اوربما أھمھ�ا المی�زات الص�وتیة المتمثل�ة أساس�اً ف�ي التنغ�یم وم�ا یص�احبھ م�ن فو

وكل ھذا یعني بالضرورة أن ما یظن أن�ھ مث�ال واح�د ، ھ�و ف�ي واق�ع األم�ر ع�دد م�ن األمثل�ة ، 

  .التي تختلف قلھ وكثره بحسب عدد المواقف ذاتھا 

وإذا كانت الخواص الصوتیة في مثل ھذه الحال�ة لھ�ا دورھ�ا ف�ي التعلی�ل وف�ي توض�یح 

ي توجی��ھ ف��الف��روق ب��ین االحتم��االت المختلف��ة ،وج��ب أخ��ذھا ف��ي الحس��بان واالعتم��اد علیھ��ا 

  یتضح لنا ذلك من األمثلة اآلتیة : اإلعراب كما

  النعت المقطوع : -

خ�رج ع�ن كون�ھ نعت�اً اص�طالحاً ،وأص�بح  ذكر النحاة أن النعت إذا قطع عن�د المنع�وت

  ھم جملة استئنافیة ال محل لھا من اإلعراب .بعضیكون جزءاً من جملة أخرى عدھا 

والق��ول ب��أن النع��ت المقط��وع ج��زءاً م��ن جمل��ة أم��ر یتمش��ى م��ع م��نھج النح��اة ، إذ ھ��م 

ات یقررون إنھ إما خب�ر لمبت�دأ مح�ذوف أو مفع�ول لفع�ل مح�ذوف ؛ وھ�ذا یعن�ي وج�ود جمل�ة ذ

كل حالة : عنصر محذوف وھو المبتدأ ، أو الفعل ،وعنص�ر م�ذكور وھ�و النع�ت في عنصرین 

  المقطوع.

ولكن�ھ ال یك�ون  اص�طالحیاً ، نعت�اً ونحن نوافق النحاة . عل�ى أن النع�ت المقط�وع ل�یس 

جملة أخرى كما قالوا ، بل لوجود خاصیة صوتیة میزت ھذا التركیب وأخرجت�ھ م�ن  جزءاً من

وج�ود ھ�ذه الس�كتة  ، تلك الخاصة ھي وجود سكتة بین النعت والمنع�وت أو إمكانی�ةباب النعت 

نع��ت ال�ذي جعلن��ا نخ�رج النع��ت المقط��وع م�ن ب��اب ال سالعام��ل األس��ا. فھ�ذه الخاص��ة الص�وتیة 

ن من خواص النعت االصطالحي عدم إمكانیة السكتة (ومن باب أولى عدم االصطالحي ذلك أ

  المنعوت .وجودھا (البتة ) بین النعت و

  

  



 ٣٦

  

  ویلزم من نظرتنا ھذه إلى حقیقة النعت أمران :

 األول : أن النعت المقطوع ل�یس ج�زءاً م�ن جمل�ة مح�ذوف جزءھ�ا األخ�رى وإنم�ا ھ�و 

وض��ع النع��ت لقولن��ا : (م��ررت بزی��د الك��ریم)  جمل��ة ل��ذاتھا ، (ف��الكریم) عل��ى أرادة رأین��اف��ي 

ك��ون كلم��ة (الك��ریم) ف��ي مثالن��ا جمل��ة ؛  جمل��ة ذات عنص��ر واح��د ، أم��ا ف�الكریم جمل��ة ، ولكنھ��ا

فألنھا وحدة لغویة بھا یتم الكالم في الموقف المناسب مع تحدی�دھا ، أو إمكانی�ة تحدی�دھا بوق�ف 

  االصطالحیة المقبولة للجملة . التعریفاتد أحسابق والحق وما نقرره ھو 

نحوی�اً بجمل�ة  أن الجم�ل ذات العنص�ر الواح�د غالب�اً م�ا ت�رتبط إیض�احاً مما یزید األم�ر 

  سابقة ،وبخاصة جملة االستفھام .

، م�د عل�ى التفری�ق ب�ین النع�ت الت�ابعالثاني : یلزم من نظرتنا ھذه (تلك النظ�رة الت�ي تعت

،والنعت المقطوع على الخواص الصوتیة ) ؛ أن نسلك في تحلیل النعت وف�ي توجی�ھ  والمتصل

ذه النظریة أما متص�ل فق�ط ، أو مقط�وع فق�ط فالنعت في الجملة ـ طبقاً لھأعرابھ مسلكاً جدیداً . 

. وذلك بحسب سیاق الحال ،والممی�زات الص�وتیة لك�ل ص�ورة ، ف�إذا ل�م تك�ن ھن�اك س�كتة ، أو 

إمكانیتھ��ا ب��ین النع��ت والمنع��وت ،فالنع��ت واج��ب اإلتب��اع ؛ وإذا وج��دت ھ��ذه الس��كتة أو أمك��ن 

  . ١وقوعھا فالنعت واجب القطع

احث ـ على النع�ت المقط�وع فق�ط ،وإنم�ا أي تغی�ر یط�رأ وال یتوقف األمر ـ في نظر الب

على أواخر الكلمات في حركاتھا أو حروفھا یترتب عل�ى ذل�ك الوج�ھ اإلعراب�ي للكم�ة ف�ي ظ�ل 

  . ٢ھذا التغییر الذي طرأ علیھا ؛ ولنأخذ المثال التالي : قال تعالى 

بالرفع والنصب ، أما الرفع فعلى فعل أنھ خب�ر لمبت�دأ مح�ذوف تق�دیره ھ�و،  قرئ العفو

  وأما النصب فعلى أنھ مفعول بھ لفعل محذوف تقدیره ینفقون . 

یتضح لنا مم�ا س�بق أھمی�ة عل�م األص�وات ف�ي دراس�ة  الجان�ب النح�وي ،وعل�ى باح�ث 

  النحو یجب أن یكون ملماً باآلتي:

                                                
  .٦١٤ـ  ٦١٢ینظر : د. كمال محمد بشر: علم األصوات ، ص   ١

 .٢١٩سورة البقرة : اآلیة  ٢

}  فْوقُلِ الْع قُونفناذَا يم أَلُونَكسيو{



 ٣٧

ع���رف الص���وامت یح���وي یج���ب عل���ى ال���دارس أن قب���ل الب���دء ف���ي دراس���ة الجان���ب الن .١

  والحركات الموجودة في اللغة .

 یجب أن یعرف التكوین الصوتي للكلمات داخل الجمل وخارجھا . .٢

  یجب أن یكون الدارس ملماً بالقوانین الصوتیة التي تمثل كیان الجانب الصوتي. .٣

  . أھمیة علم األصوات في دراسة الجانب البالغي:٣

  وع وھي: أ) البدیع   ب) المعاني  ج ) البیانرإلى ثالثة ف ینقسم علم البالغة

  وعندما ننظر في موضوعات الفروع السابقة نالحظ اآلتي:

 أن كثیراً من موضوعات البدیع تتشكل أبعادھا وفقاً لقوانین علم األصوات. .١

 في تشكیل أبعادھا. Intonationأن كثیر من موضوعات علم المعاني یدخل التنغیم  .٢

  ن نذكر مثال لكل فرع من الفرعین السابقین وذلك على النحو اآلتي:ویمكن أ

یتضح من دراسة الق�دماء لھ�ذه الظ�اھرة أنھ�ا  المناسبة اللفظیة :مثال من علم البدیع:    

  تنقسم إلى قسمین ھما:

  .مناسبة ناقصة.٢    . مناسبة تامة١  

تعــاىل ، مث��ال ذل��ك ق��ال فالمناس�بة التام��ة تق��وم عل��ى اتف��اق الوح��دتین ف��ي ال��وزن والقافی��ة 

١.  

  فالمناسبة ھنا بین الوحدتین (عدسھا / بصلھا).

أم��ا المناس��بة الناقص��ة تق��وم عل��ى اتف��اق الوح��دتین ف��ي ال��وزن دون القافی��ة ، مث��ال: ق��ال 

  ٢تعالى 

  ة بین الكلمتین (نسبح / نقدس).فالمناسبة في اآلیة السابق

أن دراسة ھذه الظاھرة ال تق�وم إال عل�ى االتف�اق ف�ي  ةویتضح من أمثلة المناسبة اللفظی

  :٣نیة المقطعیة وذلك لسببین ھما بال

  أن كلمات المناسبة التي تتفق في الوزن الصرفي تتفق كذلك في البنیة المقطعیة. .١

                                                
  .٦١قرة : اآلیة سورة الب ١

 .٣٠سورة البقرة : اآلیة  ٢

  .٢٨٩حازم علي كمال الدین : دراسة في علم األصوات ، ص  ٣

}وعدسها وبصلها {

}  لَك سنُقَدكَ ودمبِح حبنُس ننَحو {



 ٣٨

وال تتفق في الوزن الصرفي وھ�ذه الكلم�ات  ، أن ھناك كلمات تتفق في البنیة المقطعیة .٢

 تحقق جرساً موسیقیاً كذلك.

  مثال من علم المعاني:

عند النظر في موضوعات علم المعاني نالح�ظ أن كثی�راً م�ن ھ�ذه الموض�وعات ی�دخل 

ف��ي تش��كیل أبعادھ��ا ، ویمك��ن أن ن��ذكر بع��ض األمثل��ة ،وذل��ك عل��ى النح��و  Intonationالتنغ��یم 

  اآلتي:

  مر : (العب واترك المذاكرة). جملة األ١

نغمة التي تقال بھا الجمل�ة تختل�ف ف�ي ل،وقد تعني التھدید ، فا واإلرشادقد تعني النصح   

  الحالتین.

  ھي: ( ال تغادر الفراش)ن.جملة ال٢

قد تعني النص�ح واإلرش�اد ،وق�د تعن�ي الزج�ر والتھدی�د ،والنغم�ة الت�ي تق�ال بھ�ا الجمل�ة 

  .١تختلف الحالتین 

  : ٢: في مجال المعنىثانیاً 

ال شك أن المعنى ھو الحصیلة النھایة للمنطوق بھیئتھ البنائی�ة المعین�ة وم�ا ینتظم�ھ م�ن 

عناص�ر ، أو لبن��ات منس�قة نس��قاً خاص��ا وفق�ا لقواع��د نظ��م الك�الم ف��ي اللغ��ة ،وال ش�ك ـ أن ك��ل 

بق س�یاق ، ویط�اي ، الذي یناسب طبیعة تكوینھ وخ�واص نظم�ھ لمنطوق لھ لون من األداء الفع

ولكن��ھ ی�ؤدي نطق��اً بطریق�ة خاطئ��ة ، إم��ا  ص�حیحاً المق��ام ،وق�د یح��دث أن یك�ون البن��اء  الح�ال أو

جھال بقواعد األداء ،وإما إھماالً لربط الكالم بمقامھ ،ومن ھنا یفسد المعنى ویختلط األمر عل�ى 

  السامع.

إذا ج��اء  وتوض��یحھ إال ومعن��ى ھ��ذا كل��ھ أن المنط��وق ال یكتم��ل معن��اه وال ی��تم تحدی��ده

مكس��واً بكس���ائھ المع���ین م���ن الظ���اھرة الص���وتیة األدائی��ة الت���ي تناس���ب بن���اءه ومقام���ھ . ك���النبر 

  والفواصل الصوتیة ، أو ما یمكن نعتھا جمیعاً بالتلوین الموسیقى للكالم.

                                                
 .٢٩٨حازم علي كمال الدین: دراسات في علم األصوات ، ص  ١

  ٦٢٨ـ  ٦٢٣د. كمال محمد بشر : علم األصوات، ص  ٢



 ٣٩

وھكذا نعود ونقدر ، أن دراسة أصوات اللغة ھي الخط�وة األول�ى ف�ي مراح�ل بن�اء أي 

وھم��ا الص��حة م��ن جانبیھ��ا المتالزم��ین ،  المنط��وقیل ص��حة منط��وق ،وأن ص��حتھا ھ��ي س��ب

س��ھ أو الص��حة الخارجی��ة ،وھ��ي مطابقت��ھ ألغراض��ھ ،ومقاص��ده فالداخلی��ة ، أي ص��حة البن��اء ن

  المتمثلة في مطابقة الكالم للمقام.

ال تقتص�ر أھمی�ة دراس�ة األص�وات لبی�ان المع�اني وتوض�یحھا وتحدی�دھا عل�ى مس�توى 

ت�د إل�ى حق�ل المف�ردات ، حی�ث یس�تعان بال�درس الص�وتي ف�ي بع�ض الجمل والعب�ارات ، ب�ل تم

وجوھھ بإلقاء الضوء على كیفیة نط�ق ھ�ذه المف�ردات ،وتعی�ین ھیئتھ�ا وم�ن ث�م یس�ھل اس�تیعاب 

  معانیھا وإدراك مجاالتھا الداللیة .

ج��ھ خ��اص عل��ى م��واد المع��اجم وم��ا تنتظم��ھ م��ن مف��ردات فم��ن وتص��دق ھ��ذه األھمی��ة ب

مرجع�اً  م�ات ،وذل�ك حت�ى یك�ونلیل طریق�ة النط�ق الص�حیح للكجلمعجم تسالوظائف األساسیة ل

  .١موثوقاً بھ ومعتمد علیھ في تصحیح المسار اللغوي منذ البدایة 

األص�وات إل�ى جوان�ب أخ�رى م�ن البح�ث اللغ�وي الع�ام ، م�ن ذل�ك  ةتمتد أھمی�ة دراس�

ھ��ذه الدراس��ة  نظ��ن  أنم��ثالً دراس��ة اللھج��ات ،ومعرف��ة أبعادھ��ا وخواص��ھا الممی��زة لھ��ا ، وم��ا 

یمكن أن تتم أو یكتب لھا النجاح على أي مستوى من مس�تویات البح�ث اللغ�وي ب�دون االعتم�اد 

  . ٢على دراسة صوتیة دقیقة

المش�تركة الخ�الف  ةم�ن أب�رز مظ�اھر الخ�الف ب�ین اللھج�ات واللغ� روف أنومن المع

ھ  أن یمھ�د الس�بیل إل�ى م�ن ش�أننظر في ھذا الخالف وأبعاده في البنیة الصوتیة ومكوناتھا . وال

ا ، وذل�ك یع�ین ف�ي النھای�ة عل�ى إدراك م�دى وغیرھ�دراسات أخرى الحقة ،كالص�رف والنح�و 

ق ھ��ذا الق��ول عل��ى ب��الق��رب أو البع��د ب��ین اللھج��ات واللغ��ة المش��تركة الت��ي تق��دمت عنھ��ا ،وینط

  .٣والمقارنة  الدراسات اللغویة التاریخیة

  :٤مھا ما یليھكبیراً في المجاالت التطبیقیة،  نذكر أیلعب دوراً  تكما أن علم األصوا

                                                
  .٦٢٥د. كمال محمد بشر : علم األصوات، ص   ١

 .٦٢٩ص  المرجع السابق ،  ٢

  المرجع نفسھ والصفحة نفسھا.  ٣

  .٤٠٨ـ  ٤٠١أحمد مختار عمر : دراسة الصوت اللغوي، ص   ٤



 ٤٠

التحلیل العلم�ي للغ�ة :تعتب�ر األص�وات أھ�م عنص�ر م�ن عناص�ر اللغ�ة فمنھ�ا تبن�ي الكلم�ات  .١

والعبارات ، فأي دراسة تحلیلیة للغ�ة تقتض�ي دراس�ة تجمیعاتھ�ا الص�وتیة ، كم�ا أن دراس�ة 

  الصوتیة في الموقع الواحد . التیالدالالت ترتبط ارتباطاً كبیراً بدراسة التبد

تعل��یم اللغ��ة القومی��ة : معرف��ة األص��وات مھم��ة لم��درس اللغ��ة ، إذ یج��ب أن ینط��ق أص��وات  .٢

لغتھ بصورة صحیحة ، كي یستطیع نقلھا إلى األجیال التي یعلمھا في الم�دارس نق�الً س�لیماً 

س�التھ عل�ى أكم�ل ،والبد من إعداد المعلم إعداداً كافیاً في مجال تعلیم األصوات ، لی�ؤدي ر

 وجھ .

ي تعلیم األجنبیة ،وذل�ك ی�تم م�ن خ�الل فوكذلك تكمن أھمیة علم األصوات في تعلیم اللغات  .٣

ة واألول�ى، مإجراء الدراسات التقابلیة ؛ لمعرفة أوجھ التشابھ واالختالف بین اللغتین المتعل

 وأول مستوى من مستویات الدراسة المقارنة تجرى على مستوى األصوات.

 االكتش�افاتھذا العلم یعني كثیراً باختراع أو تصنیع وس�ائل االتص�ال  ؛ وذل�ك بع�د  نأكما  .٤

االتص�ال والفنی�ین التي حققھ�ا عل�م األص�وات (األوكوس�تیكي) ف�ي الق�رن األخی�ر فمھندس�ي 

ة عل�ى نق�ل ردص�نعوا آل�ة ق�ایفحینم�ا یری�دون أن  وات اللغ�وي ،صأصبحوا یھتمون بعلم اًأل 

أن یعرف��وا الخص��ائص األوكوس��تیكیة للعل��ل والس��واكن ؛ لك��ي یجعل��وا  فالب��د المكتمل��ةاللغ�ة 

التشخیص��یة لھ��ذه األص��وات ، فالب��د أن یعرف��وا  تبالذب��ذباعل��ى االحتف��اظ  ق��ادراً الجھ��از 

 الترددات غیر المطلوبة .

تعل�یم الص��م وع�الج عی��وب الس�مع والنط��ق : وذل��ك ب�اختراع إش��ارات ص�وتیة تع��ین الص��م  .٥

 .١ه اإلشارات المرسلة إلیھموتساعدھم على إدراك ھذ

  

  

  

  

  

                                                
  .٤٠٨المرجع السابق ، ص  ١



 ٤١

  المبحث األول

  الصرف ـ نشأتھ ـ فائدتھتعریف 

  

  الصرف والتصریف في اللغة:

عرف القدماء من العلماء العرب أھمیة علم الص�رف ، من�ذ المراح�ل الب�اكرة ف�ي حی�اة 

ال��درس اللغ��وي ،ونبھ��وا عل��ى احتی��اج جمی��ع المش��تغلین بالعربی��ة إلی��ھ ؛ ألن��ھ یض��ع القواع��د 

والقوانین واألقیسة التي نستطیع بواسطتھا التعرف على بنیة الكلمة وحروفھا األصلیة والزائ�دة 

  ،وما أصابھا من تغییر وغیر ذلك .

وقد وردت كلمة الصرف والتصریف في اللغة لمعان منھا التغیی�ر والتحوی�ل ، ق�ال هللا 

أي حول�ت، وج�اء ف�ي لس�ان الع�رب : الص�رف  ١تعالى 

.والكلمت��ان وإن كانت��ا بمعن��ى  ٢رد الش��يء ع��ن وجھ��ھ ، یق��ال ص��رفھ یص��رفھ ص��رفاً فانص��رف

  .٣ھا)نواحد ، لكن التصریف یفید التكثیر والمبالغة ، ففي القاموس المحیط (تصریف اآلیات تبی

رفاً) یالحظ أنھ�ا ج�اءت بمع�ان وعندما یقف الباحث مع كلمة(صَرَف) أو مصدرھا (ص

  متباینة.

فالصرف م�ن الفع�ل الثالثي(ص�رف) المخف�ف ،ومادت�ھ ت�دل عل�ى رد الش�يء م�ن ح�ال 

  .٤ {إلى حال أو إبدالھ بغیره ، قال تعالى 

ى س�بیلھ ومن  المعاني اللغویة لمادة صرف أیضاً قول: صرف األجیر من العم�ل ، خل�

  ، وصرف المال ـ أنفقھ ـ وأصرف الشراب : قدمھ صرفاً لم یمزجھ بغیره ، 

  .٥وصرف األمر دبره وبینھ وفي التنزیل 

                                                
  .٤٧سورة األعراف : اآلیة   ١

ابن منظور ن جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي : لسان العرب ، المجلد التاسع ، مادة (ص�رف)، دار   ٢

  .١٨٩ر ، بیروت ، ص صادر للنش

، د للطباعة والنشر  بیروت ، لبنان الفیروزابادي ،مجد الدین محمد بن یعقوب: القاموس المحیط ، المؤسسة العربیة  ٣

  .١٦٧، ص ٣.ت ،ج

 .١٩سورة الفرقان : اآلیة   ٤

  .٨٩سورة اإلسراء : اآلیة  ٥

�������������� �

}ولَقَد صرفْنا للناسِ في هذَا الْقُرآَنِ من كُلِّ مثَلٍ  {

}فَما تَستَطيعون صرفًا ولَا نَصرا 

}النـارِ  وإِذَا صرِفَت أَبصارهم تلْقَاء أَصحابِ  {



 ٤٢

وص���رف األلف���اظ : اش���تقت بعض���ھا م���ن بع���ض ، واص���طرف : تص���رف ف���ي طل���ب  

عن����ھ : تح����ول عن����ھ ،والص����یرف : ص����راف ال����دراھم والجم����ع ص����یارف الكسب،وانص����رف 

وصیارفة،والمصرف : االنصراف  ومكان الصرف ومنھ سمى (البن�ك) مص�رفاً ، فالص�راف: 

  .١من یبدل نقداً بنقد 

مم�ا تق��دم م��ن أمثل��ة ت��دل عل��ى المع��اني اللغوی�ة الت��ي یمك��ن التوص��ل إلیھ��ا م��ن الكلم��ات 

  سبیل المثال ولیس الحصر.المأخوذة من مادة (صرف) وھي على 

كما نالحظ أن كل ھذه المعاني التي ذكرت یجمع بینھ�ا معن�ى التحوی�ل واالنتق�ال ، وق�د 

جاءت مادة صرف في القرآن الكریم بھذا المعنى وذلك في قولھ تعالى 

  . ٢وتَصرِيف الرياحِ والسـحابِ   {

  المعنى االصطالحي للصرف والتصریف:

اختلفت تعریفات الصرف االصطالحیة لدى العلم�اء ،وتع�ددت مفاھیمھ�ا تبع�اً لظ�روف 

  التألیف في ھذا العلم ومراحل تطوره .

فعلم الصرف ھو العلم ال�ذي یبح�ث ع�ن الكلم�ات ف�ي ذاتھ�ا وجوھرھ�ا لمعرف�ة م�ا فیھ�ا 

رض�ة س�واِء أك�ان ال�داعي اللف�ظ أم المعن�ى ،ولع�ل أق�دم ن�ص وص�ل إلین�ا ع�ن من التغیرات العا

التصریف م�ا ج�اء ف�ي كت�اب س�یبویھ قول�ھ : (ھ�ذا ب�اب م�ا بن�ت الع�رب ف�ي األس�ماء والص�فات 

واألفعال المعتلة وغیر المعتلة وما قیس من المعت�ل ال�ذي ال یتكلم�ون ب�ھ ول�م یج�ئ ف�ي كالمھ�م 

  .  ٣ذي یسمیھ النحویون التصریف والفعلإال نظیره من غیر بابھ وھو ال

والصرف ھو العلم الذي تع�رف ب�ھ كیفی�ة ص�یاغة األبنی�ة العربی�ة وأح�وال ھ�ذه األبنی�ة 

  .٤التي لیست إعراباً وال بناء

                                                
  ، وبعدھا . ١٨٩، ص  ٩ابن منظور: لسان العرب ،ج  ١

 .١٦٤رة : اآلیة سورة البق ٢

  .٣١٥، ص  ٢سیبویھ : الكتاب ،ج ٣

  .٤، ص ١ینظر ابن جني : المنصف ،ج ٤

ل اتضِ لَآَيالْأَرولُونقعمٍ يقَو{



 ٤٣

وق��ال الرض��ي : (عل��م بأبنی��ة الكلم��ة وبم��ا یك��ون لحروفھ��ا ف��ي أص��الة وزی��ادة وح��ذف 

ا مم�ا ل�یس ب�إعراب وال بن�اء م�ن الوق�ف وصحة واعتالل وإدغام وإمال�ة ، وبم�ا یع�رف آلخرھ�

  .١وغیر ذلك )

  .٢وقال ابن مالك : (التصریف تحویل من بنیة إلى غیرھا لغرض لفظي أو معنوي)

وقال ابن عقیل : (التصریف عبارة عن علم یبحث فیھ أحكام بنیة الكلمة العربیة ، وم�ا 

  .٣لحروفھا من أصالة وزیادة وصحة واعتالل )

ح المح�دثین ، بأن�ھ ك�ل دراس�ة تتص�ل بالكلم�ة إذ أخ�ذ أجزائھ�ا أما الصرف في اص�طال

  .٤وتؤدي إلى خدمة العبارة أو الجملة أو تؤدي إلى اختالف المعاني النحویة 

وعرفھ تمام حسان بقولھ : (صیغة ذات وظیفة لغویة معین�ة ف�ي تركی�ب الجمل�ة ، تق�وم 

حش�ى أو یغی�ر موض�عھا أو بدور وح�دة م�ن وح�دات المعج�م ،وتص�لح ألن تف�رد أو تح�ذف أو ت

  .٥یتبدل بھا غیرھا في السیاق ،وترجع مادتھا غالباً إلى أصول ثالثیة ،وقد تلحق بھا زوائد 

 (Morphology)ویطل��ق علی��ھ باالنجلیزی��ة  وعل��م الص��رف ھ��و أح��د ف��روع عل��م اللغ��ة

ل�ك وھو یتعامل مع بنیة الكلمة عن طریق تحلیلھا إلى أصغر عناصرھا الصرفیة ،وم�ن أمثل�ة ذ

أن الفعل الماضي (ذھب) نستطیع تحویلھ إلى المضارع بواسطة أربعة أحرف ؛ فنق�ول  اذھ�ُب 

، یذھُب ، تذھُب ، تذھُب ،والھم�زة والی�اء والن�ون والت�اء س�بق ك�ل واح�د منھ�ا ص�بغة الماض�ي 

(ذھب) وأدى ھ�ذا إل�ى إنت�اج أربع�ة أفع�ال مض�ارعة ، ل�ذلك یھ�تم عل�م الص�رف عن�د المح�دثین 

ف األربعة على أس�اس وج�ود وظیف�ة ص�رفیة مح�ددة ھ�ي ف�ي تحوی�ل الماض�ي إل�ى بتلك األحر

  المضارع .

                                                
، دار الكت�ب ١االستراباذي، رضي الدین محمد بن الحسن : ش�رح ش�افیة اب�ن الحاج�ب ، ت محم�د ن�ور الحس�ن ، ط  ١

  .١، ص ١٩٨٢العلمیة ، بیروت ، 

الفوائد وتكمیل المقاص�د ، ت . محم�د كام�ل برك�ات ، دار الكت�اب  الدین عبد هللا بن محمد : تسھیل لابن مالك ، جما ٢

 .٢٩، ص ١٩٦٧العربي ، مصر ، 

ابن عقیل ، محمد عبد هللا بن عبد الرحمن القرش�ي الھاش�مي : ش�رح اب�ن عقی�ل ، المكتب�ة الفیص�لیة ، مك�ة المكرم�ة،  ٣

  .٥٢٩، ص ٢د.ت ،ج

 ١٩ت المكتبة العلمیة الجدیدة ، بیروت ، د.ت ، ط ، ص العرف في فن الصرف ، منشورا شذىالحمالوي، أحمد :  ٤

.  

 .٢٣٢م، ص  ١٩٨٥، دار الثقافة ، الدار البیضاء ،  ١تمام حسان : مناھج البحث في اللغة ، ط  ٥



 ٤٤

م المحدثون أیضاً باسم الفاعل (ذاھب) م�ثالً م�ن حی�ث النظ�ر ف�ي األل�ف الت�ي تع�د تویھ

  .١األساس في إنتاج صیغة (فاعل) الدالة على اسم الفاعل نفسھ 

حي یتض�ح لن�ا أن ھ�ذا العل�م م�ن مما تقدم من تلك التعریفات لمفھوم الصرف االص�طال

  خالل تعریفھ یدور في إطار أمرین :

جع��ل الكلم��ة عل��ى ص��یغ أو أبنی��ة مختلف��ة ألداء ض��روب م��ن المع��اني ، ف��إذا ك��ان ل��دینا  .١

أص��ل لغ��وي مث��ل (ك ت ب ) نس��تطیع أن ن��أتي من��ھ بع��دة ص��یغ ص��رفیة للدالل��ة عل��ى 

كتب ، كتاب�ھ .. وس�واھا بعض المعاني نحو : كتب ، یكتب ، اكتب ، كاتب ، مكتوب ، 

م��ن الص��یغ الت��ي یمك��ن بناؤھ��ا أو تولی��دھا م��ن الك��اف والت��اء والب��اء لتعبی��ر ع��ن بع��ض 

المع��اني ؛ ویتص��ل بھ��ذا األم��ر األول اخ��تالف ص��یغ االس��م للمع��اني الت��ي تط��رأ علیھ��ا 

  كالتصغیر والنسب والتكبیر والثنیة والجمع وغیر ذلك .

اخ�تالف المع�اني نح�و تغیی�ر الفع�ل الماض�ي تغییر الكلمة عن أصلھا لغرض آخر غیر  .٢

  .٢(قول) إلى (قال) فھذا الغرض لم یأِت لغرض معنوي أو داللي

وحیث یھتم علم الصرف بھ�ذا التغیی�ر ال�ذي یتن�اول بنی�ة الكلم�ة وص�یغھا یب�ین  م�ا ف�ي 

حروفھ��ا م��ن أص��الة أو زی��ادة أو ح��ذف أو  ص��حة أو إع��الل أو إب��دال أو غی��ر ذل��ك م��ن أن��واع 

  الذي ال یتصل بالمعنى وال تؤثر فیھ . التغییر

وذھب بعض المعاصرون إلى أن كل دراسة تتص�ل بالكلم�ة أو أح�د أجزائھ�ا ، وت�ؤدي 

إل�ى خدم�ة العب�ارة والجمل�ة ، أو بعب�ارة بعض�ھم : وت�ؤدي إل�ى اخ�تالف المع�اني النحوی�ة ، ك��ل 

  . ٣دراسة من ھذا القبیل ھي صرف

أننا نستطیع أن نفھم علم الص�رف م�ن خ�الل  ویرى عبده الراجحي أن ھذا الرأي یعني

  الترتیب اآلتي:

عل��م األص��وات اللغوی���ة ی��درس العنص���ر األول ال��ذي تتك��ون من���ھ اللغ��ة ، أي ی���درس  .١

  الصوت  المفرد في ذاتھ أو في عالقتھ مع غیره.

                                                
  .٢١محمود سلیمان یاقوت : الصرف التطبیقي في القرآن الكریم ، ص  ١

  .١٤. المرجع السابق ، ص ٢

   ٨٥٣ي علم اللغة ، القسم الثاني، ص محمد بشر : دراسات ف لد. كما



 ٤٥

 علم الصرف یدرس الكلمة . .٢

 علم النحو یدرس الجملة . .٣

ر م�ن مس�ائل الص�رف ال یمك�ن فھم��ھ وإن�ھ م�ن ھ�ذا الترتی�ب نس�تطیع أن ن�درك أن كثی�

دون دراس��ة لألص��وات وبخاص��ة ف��ي موض��وع اإلع��الل واإلب��دال ، كم��ا أن ع��دداً كبی��راً م��ن 

  .١مسائل النحو ال یمكن فھمھ إال بعد دراسة الصرف 

ویؤید رأي عبده الراجحي المتقدم ما ذكره ابن جني عندما قال : (فالتص�ریف إنم�ا ھ�و 

  .٢، والنحو إنما ھو لمعرفة أحوالھ المتنقلة ) لمعرفة أنفس الكلم الثابتة

إن م��ا یقص��ده اب��ن جن��ي أن عل��م الص��رف مق��دم عل��ى عل��م النح��و ألن��ھ یبح��ث ع��ن ذات 

  المفردات ،والنحو یبحث عن صفة المركبات ،والمفرد قبل المركب والذات قبل الصفة .

د عن�د أما الصرف والتصریف ھما مصطلحان مترادفان ؛ فھما یستخدمان بمعن�ى واح�

  .٣الصرفیین وھو علم بأصول تعرف بھا أحوال أبنیة الكلمة التي لیست بإعراب 

، فتص��ریف الری��اح  جعلھ��ا جنوب��اً  ٤والتص��ریف ف��ي الك��الم اش��تقاق بعض��ھ م��ن بع��ض

  وشماالً وشرقاً وغرباً .

فتتولد منھا ألفاظ مختلف�ة  ةالتصریف تفعیل من الصرف وھو أن تصرف الكلمة الواحد

ت���ة نح���و قول���ك : (ض���رب) فھ���ذا مث���ال الماض���ي ، ف���إن أردت المض���ارع قل���ت: ومع���ان متفاو

(یض��رب) ، أو اس��م الفاع��ل قل��ت : (ض��ارب) أو اس��م المفع��ول قل��ت : (مض��روب) أو المص��در 

قلت (ضرباً) ،أو فعل ما لم یسلم فاعلھ قلت (ض�رب) وغ�ن أردت أن�ھ اس�تدعى الض�رب قل�ت: 

(ض��رب) ف��إن أردت أن��ھ ك��ان فی��ھ  (ستض��رب) ، ف��إن أردت أن��ھ ك��رر الض��رب وك��رره قل��ت

اخ�تالج وحرك�ة قل�ت (اض�طراب)، وعل�ى ھ�ذا كاف�ة التص�ریف ف�ي ھ�ذا  عالضرب في نفس�ھ م�

                                                
 .٢٧م ، ص ١٩٩٠عبده الراجحي : التطبیق الصرفي ،دار المعرفة الجامعیة ،  ١

 .٤، ص ١ینظر ابن جني : المنصرف ، ج ٢

ینظ�ر اب��ن الحاج�ب ، أب��و محم�د عثم��ان ب�ن عم��ر : الش�افیة ب��ـ(شرح الرض�ي) ،د.ط ،دار الفك��ر العرب�ي ، بی��روت ،  ٣

  .١م ، ص ١٩٧٥

  .١٦٧، ص ١٠لفیروزابادي : القاموس المحیط ،جا ٤



 ٤٦

النحو من كالم العرب ، فمعنى التصریف ھو م�ا أرین�اك م�ن التالع�ب ب�الحروف األص�ول لم�ا 

  .١یراد فیھا من المعاني المضادة منھا وغیر ذلك 

ھ��ـ) واب��ن مال��ك ٦٤٦اب��ن الحاج��ب المت��وفى ع��ام (ونج��د المت��أخرین م��ن العلم��اء مث��ل 

م��راعین أن��ھ األص��ل وأن��ھ  ،ھ��ـ) یفض��لون التعبی��ر ع��ن ھ��ذا العل��م بالص��رف٦٧٢المت�وفى س��نة (

  من التصریف في اللفظ وھو اللفظ الشائع الیوم. خفأ

أما المتقدمون فنجد إم�ام النحاة(س�یبویھ) اس�تخدم مص�طلح التص�ریف ف�ي تل�ك المس�ائل 

ین الصرفیة فقال : (إن تبني في الكلمة بناء لم تبنھ الع�رب عل�ى وزن م�ا بنت�ھ ث�م المسماة التمار

  .٢تعمل في البناء الذي بنتھ ما یقتضیھ قیاس كالمھم)

ومما یجدر ذك�ره أن المتق�دمین ك�انوا یقص�دون أیض�اً بكلم�ة التص�ریف االش�تقاق ال�ذي 

ل التم�رین . كم�ا ذكرھ�ا س�یبویھ ھو اختراع الصیغ القیاسیة في المعتل وھو المسمى اآلن بمسائ

.  

وقد أدمج القدماء لفظ (التصریف) بلفظ الصرف ف�ي دالل�ة واح�دة بحی�ث یفھ�م ال�دارس 

أنھم��ا دالت��ان لمعن��ى واح��د وھم��ا مختلفت��ان اش��تقاقاً واص��طالحاً ، فالتص��ریف ھ��و أن نبن��ي م��ن 

یب ولھ�ذا عرف�وا وھو بذلك یجعل التصریف بمعنى التدر ٣الكلمة بناء لم نبنھ على وزن مشابھ 

  . ٤التصریف بأنھ تحویل األصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاِن مقصودة ال تحصل إال بھا

أما الصرف ھو عمل (نظري ) موضوعھ القوانین والقواعد الكلی�ة الخاص�ة بالوح�دات 

الص��وتیة الدال��ة ، وق��د تك��ون تل��ك الوح��دات كلم��ة أو ج��زء م��ن كلم��ة ف��ي ب��دایتھا أو وس��طھا أو 

ھا ، وأحوال تلك الوحدات من أصالة ح�روف أو ح�ذف انتق�ل م�ن قل�ب أو إدغ�ام أو ص�حة نھایت

  .٥أداء وغیر ذلك مما یتعلق ببنیة الكلمة 

                                                
  . ٨ـ  ٧ابن جني : التصریف الملوكي ، ص  ١

  .٢٤٢، ص ٢سیبویھ : الكتاب ، ج ٢

 .٢٤المرجع السابق ، طبعة بوالق ، ص   ٣

م ، ص ١٩٩٠عبد الصبور شاھین : المنھج الصوتي للبنیة العربیة ، روایة جدیدة في الصرف العرب�ي ، بی�روت ،   ٤

٢٣.  

 .٢٣شاھي، : المنھج الصوتي للبنیة العربیة ، ص  رعبد الصبو ٥



 ٤٧

وعلی�ھ ف��إن الص��رف ھ��و مص��طلح العص�ر ال��ذائع ، أو التص��ریف ل��یس غای��ة مقص��ودة 

ب عل��ى ل��ذاتھا ، إنم��ا ھ��و بح��ث ف��ي أح��وال الكل��م العربی��ة ،والتم��اس جوان��ب الریاض��ة ،والت��دری

تقلی��ب أبنی��ھ بالص��فة فی��ھ ، وھ��و ت��ارة ( مس��ائل التم��رین) وأخ��رى (مس��ائل التص��ریف ) وثالث��ة 

(مسائل البناء) ورابعة (أبنیة التصریف) ولعل في رؤیة ابن جني م�ا یف�یض ع�ن ذل�ك م�ن أن�ھ: 

(التنق��ل ب��ین األزمن��ة ،والقی��اس اللغ��وي ،وتنقّ��ل أح��وال الكلم��ة ،وأن الوح��دة الص��رفیة ق��د تك��ون 

ء م�ن كلم�ة أو كلم�ة قائم�ة ب�ذاتھا وھ�ي الت�ي نس�میھا (الدالل�ة الص�ناعیة) وس�ماھا الغربی�ون جز

  .١مورفیم)

ویصف الدكتور تمام حسان ھ�ذه الوح�دة ق�ائالً : (وف�ي الص�رف مورفیم�ات لھ�ا أس�ماء 

خاص����ة ، كالطل����ب ، والص����یرورة والمطاوع����ة ،والتع����دي ،والل����زوم ،واالفتع����ال ،والتكس����یر 

  .٢والتصغیر والوقف)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .٩٨، ص  ٧ابن جني : الخصائص ،ج ١

  .٢٣٥د. تمام حسان : مناھج البحث في اللغة ، ص  ٢
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  الثانيالمبحث 

  نشأة الصرف وعالقتھ بالنحو العربي

  

أمة العرب كانت تنطق نطقاً صحیحاً على سجیتھا في الجاھلیة ،وصدر اإلس�الم، ولم�ا 

انتش��ر اإلس��الم وتوس��عت رقع��ة دولت��ھ ،ودخ��ل الن��اس ف��ي دی��ن هللا أفواج��اً ، واختلط��ت األس��نة 

ش��ر الفس��اد ف��ي اللغ��ة واإلع��راب ، وظھ��رت الحاج��ة إل��ى المتفرق��ة فی��ھ واللغ��ات المختلف��ة ، انت

مقاوم��ة ھ��ذا الفس��اد ، فوض��عت قواع��د عل��م یحف��ظ لغ��ة العربی��ة س��لیقتھا ، وانب��رى ل��ذلك علم��اء 

أجالء یقف على رأسھم كما تتفق الروایات ؛ أب�و األس�ود ال�دؤلي إذ یق�ول أب�و الطی�ب اللغ�وي : 

  .١لدؤلي)(ثم كان أول من رسم للناس النحو أبو األسود ا

ومن النص السابق یتضح لنا حقائق جوھرھا أن أبا األسود الدؤلي ھو أول من تص�دى 

لمقاومة الفساد في اللغة العربیة وھو أول من أسس العربیة. وك�ان تص�دى أب�و األس�ود عام�اً إذ 

  ھدف إلى وضع ضوابط یلجأ إلیھا من یرید أن یتعلم الكالم العربي.

بع��دما ش��عر الع��رب بح��اجتھم إلیھم��ا، وذل��ك أحف��ظ  وق��د نش��أ الص��رف واإلع��راب مع��اً 

لقرآن من اللحن ، فقد نشأ العلمان معاً تحت مصطلح واحد یوضحھ ابن جني بقولھ في تعریفھ ل

للنح��و : (ھ��و انتح��اء س��مت ك��الم الع��رب ف��ي تص��رفھ ،م��ن إع��راب وغی��ره كالتثنی��ة والجم��ع 

  .٢والتكسیر والنسب واإلضافة )

وده الی�وم من�دمجاً ف�ي النح�و وف�ي غی�ره م�ن س�مت ك�الم إذن كان الصرف بمعناه وح�د

العرب تحت اسم واحد وھو علم العربیة . أو علم النحو كما یظھر ذل�ك جلی�اً ف�ي كت�اب س�یبویھ 

الذي تكلم فیھ عن قضایا مختلفة من قواعد اإلعراب والبناء وح�روف الزی�ادة ومواص�فاتھا م�ن 

س���ماء المش���تقة ، والنس���ب التص���غیر ،والتثنی���ة األس���ماء واألفع���ال ،واألفع���ال وتص���ریفھا ،واأل

  .٣والجمع واإلعالل والبدل وغیرھا من أبواب الصرف وسمي كل ذلك نحواً)

                                                
، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ،دار نھضة  نأبو الطیب اللغوي، عبد الرحمن بن علي : مراتب النحویین واللغویی  ١

  . ١٥والنشر ن القاھرة ،د .ت ، ص مصر للطباعة 

 .٢٩٨،  ص  ١٠ابن جني : الخصائص ،ج ٢

  وما بعدھا . ٢٤٢، ص ٢ینظر سیبویھ : الكتاب ،ج  ٣



 ٤٩

وقد سار من جاء بعد سیبویھ من المتقدمین س�یره فك�ان النح�و عن�دھم یش�مل الص�رف، 

 وأن واضع عل�م الص�رف عل�ى الحقیق�ة ھ�و واض�ح عل�م النح�و ول�ذا ك�ان الق�دماء من�ذ المراح�ل

الباكرة من حیاة الدرس اللغوي یربطون الصرف بالنحو ، وال یفصلون بینھم�ا ، ب�ل إنھم�ا عل�م 

واح�د عن�د بعض�ھم وال�دلیل عل�ى ذل�ك كم�ا ذكرن�ا م�ا ج�اء ف�ي كت�اب س�یبویھ حی�ث جم�ع وخل�ط 

  بعض المسائل النحویة بالمسائل الصرفیة في الكثیر من المواضیع .

ومس�ائلھ ومعالج�ة القض�ایا الت�ي تن�درج تحت�ھ وقد جعل القدماء الحدیث عن (الصرف) 

  في آخر الكتب التي ألفھا ؛ ألنھم كانوا یستھلونھا (بالنحو ).

قال ابن جن�ي : (إن�ك ال تج�د كتاب�اً ف�ي النح�و إال والتص�ریف ف�ي آخ�ره ... فالتص�ریف 

ك�ان ذل��ك إنم�ا ھ�و لمعرف�ة أنف�س الكل��م الثابت�ة والنح�و إنم�ا ھ�و لمعرف��ة أحوال�ھ المتنقل�ة ... وإذا 

ك�ذلك ؛ فق��د ك��ان م�ن الواج��ب عل��ى م�ن أراد معرف��ة النح��و ، أن یب�دأ بمعرف��ة التص��ریف ؛ ألن 

  .١معرفة الشيء الثابتة ینبغي أن یكون أصالً لمعرفة حالھ المتنقلة )

وقد احتوى ھذا النص الذي نقلناه من ابن جني على بعض األم�ور المھم�ة الت�ي تتص�ل 

  تلك األمور ھي:بالتفكیر اللغوي عن القدماء ،و

ھنالك صلة واضحة بین الصرف والنحو في األعمال العلمی�ة الت�ي وض�عھا الق�دماء ، وھ�م  .١

یجعلون الصرف في آخر تلك األعمال بعد انتھائھم من ال�درس النح�وي وھ�ذا م�ا نج�ده ف�ي 

  (الكتاب) لسیبویھ.

یتص�ل ب�أواخر یتصل الصرف ببنیة الكلمة (معرفة الشيء الثابتة عند ابن جني) أما النح�و ف .٢

 الكلمات ( معرفة حال الشيء المتنقلة عن ابن جني ) أي اإلعراب ).

حی��ث دراس��ة اللغ��ة یج��ب أن یب��دأ اللغ��وي بالص��رف ، ألن��ھ تمھی��د لمعرف��ة النح��و واإللم��ام  .٣

بموضوعاتھ ، ولكن ابن جني یرى أن الق�دماء من�ذ س�یبویھ اس�تھلوا مؤلف�اتھم ب�النحو ؛ ألن 

اً بدئ قبلھ بمعرفة النحو ، ث�م ج�ئ ب�ھ أي (الص�رف) لیك�ون الصرف لما كان عویضاَ صعب

االرتی��اض ف��ي النح��و موطئ��اً لل��دخول فی��ھ ومعین��اً عل��ى معرف��ة إغراض��ھ ومعانی��ھ ، وعل��ى 

 تصرف الحال .

                                                
  .٤، ص ١ابن جني : المنصرف ،ج ١
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وقد أشار ابن عصفور األشبیلي إلى تقدیم النحو على الصرف ف�ي كت�ب الق�دماء وعل�ل 

ان ینبغ�ي أن یق�دم عل�م التص�ریف عل�ى غی�ره م�ن ذلك بإجابة واضحة المعالم حین قال: (وقد ك�

علوم العربیة ؛ إذ ھو معرفة ذوات الكلم في أنفسھا من غیر تركیب ، ومعرفة الشيء في نفس�ھ 

قب�ل  أن یترك�ب ،وینبغ�ي أن تك��ون مقدم�ة عل�ى معرف��ة أحوال�ھ الت�ي ل��ھ بع�د التركی�ب ، إال أن��ھ 

امل توطئة ، حتى ال یص�ل إلی�ھ الطال�ب ، أخر ، للطفھ ودقتھ ، فجعل ما قدم علیھ من ذكر العو

  .١إال وھو قد تدرب وارتاض للقیاس)

یقول ال�دكتور محم�د س�لیمان ف�ي توض�یحھ ع�ن عالق�ة الص�رف ب�النحو : (ھن�اك ص�لة 

وثیقة بین الصرف والنحو ،وتتضح تلك الصلة في الفائدة الجلیلة التي یؤدیھا عل�م الص�رف ف�ي 

{وإِذْ قَـالَ ربـك للْمالئكَـة إِنِّـي جاعـلٌ فـي        ذلك عنده قولھ تع�الى  ومن أمثلة ٢فھم إعراب بعض الكلمات)

}األَرضِ خليفَةً  . الذي وردت فیھ كلمة (خلیف�ة) منص�وبة،وحیث إعرابھ�ا نق�ول خلیف�ة : مفع�ول  ٣

ب�ھ منص�وب وعالم�ة نص�بھ الفتح�ة ـ ولك�ن م�ا  ال�ذي نص�ب المفع�ول ب�ھ ؟ ھن�ا ی�أتي دور عل�م 

ي یخبرن��ا ب��أن كلم��ة (جاع��ل) اس��م فاع��ل ،ونح��ن نعل��م أن اس��م الفاع��ل یعم��ل عم��ل الص��رف ال��ذ

ینصب مفعول بھ إذا ك�ان فعل�ھ متع�دي ؛ ل�ذلك تلتق�ي ف�ي ھ�ذا اإلع�راب بنی�ة الكلم�ة  أيالفعل ؛ 

  مع الوظیفة النحویة .

ــيد   {وم��ن ذل��ك أیض��اً قول��ھ تع��الى  صبِالْو ــه ياعرــطٌ ذ اسم بهــب }وكَلْ ة (ذراعی��ھ) وردت كلم�� ٤

منص�وبة وح��ین اإلع�راب نق��ول ذراعی�ھ (ذراع��ي) مفع��ول ب�ھ منص��وب وعالم�ة نص��بھ الی��اء ؛ 

ألنھ مثنى حذفت نونھ باإلضافة ،والھاء ضمیر متصل مبني على الكسر في محل خبر مض�اف 

  إلیھ ،والذي نصب المفعول بھ اسم الفاعل (باسط).

نج�د كلم�ة (الن�اس)  ٥وحین تقرأ قولھ تعالى 

منصوبة وال یمكن التوصل إلى إعرابھ�ا إال بمعرف�ة أن كلم�ة (دف�ع) مص�در ، والمص�در یعم�ل 

                                                
  .٢٣ـ  ٢٢محمود سلیمان یاقوت : علم الصرف التعلیمي والتطبیقي ، ص  ١

 ٢٣ـ  ٢٢المرجع السابق ،  ص  ٢

 .٣٠آلیة سورة البقرة : ا  ٣

 .١٨سورة الكھف : اآلیة  ٤

 .٢٥١سورة البقرة : اآلیة   ٥

 تدضٍ لَّفَسعبِب مضَهعب اسالن{ } اللّه فْعالَ داألَلَو وضر



 ٥١

عمل الفعل؛ أي ینصب مفع�ول ب�ھ ؛ ل�ذلك ح�ین اإلع�راب نق�ول: الن�اس ك مفع�ول ب�ھ منص�وب 

  المصدر (دفع).وعالمة نصبھ الفتحة ،والذي نصبھ 

واألمثلة التي ذكرت عل�ى س�بیل األمثل�ة ول�یس الحص�ر ، فھن�اك جوان�ب أخ�رى كثی�رة 

  تدل على وجود اتصال بین الصرف والنحو .

مما تقدم یتضح لنا بأن علم الصرف في نظر العلماء ال یقل أھمیة عن النح�و ف�ي إف�ادة 

. ف��إن وج��د م��ثالً كلم��ة مبھم��ة ف��إذا المع��اني الت��ي یری��دھا القائ��ل لتص��ل الس��امع ك��اإلعراب تمام��اً 

صرفت أفصحت ، تقول في المال (وجد) وفي الضآلة) و(وجدنا) وفي الحزن (وج�د) ، وتق�ول 

القاسط للج�ائر ،والمقس�ط للع�ادل ، فتح�ول المعن�ى بالتص�ریف م�ن الج�ور إل�ى الع�دل، ف�إن م�ن 

  .١فاتھ علم التصریف فقد فاتھ المعظم

قدم للعنایة بھ وأب�رزوا أھمی�ة ال�دور ال�ذي یؤدی�ھ كأح�د لھذا اتجھت جھود العلماء منذ ال

العلوم الرئیسة المھمة ، وعلم الصرف من العلوم التي ال یكاد یستغنى عنھ�ا باح�ث ف�ي العربی�ة 

؛ ذل��ك أن��ھ كم��ا یق��ول اب��ن عص��فور: (أش��رف ش��طري العربی��ة وأغمض��ھا ، فال��ذي یب��ین ش��رفھ 

ولغ��وي إلی��ھ أیم��ا احتی��اج ؛ ألن��ھ می��زان  احتی��اج جمی��ع المش��تغلین باللغ��ة العربی��ة م��ن نح��وي

  .٢العربیة)

ویجدد ابن جني مكانة علم الص�رف وأھمیت�ھ ف�ي قول�ھ : (وھ�ذا القبی�ل م�ن العل�م أعن�ى 

"التصریف" یحتاج إلیھ جمیع أھل العربیة أتم حاجة ،وبھم إلیھ أشد فاقة ؛ ألنھ میزان العربی�ة، 

علیھ�ا ،وال یوص�ل إل�ى معرف�ة االش�تقاق إال وبھ تعرف أصول كالم العرب من الزوائد الداخلة 

  .٣بھ ...)

  

  مما تقدم یتضح أن الصرفیین لخصوا فوائد الصرف في اآلتي:

فیھ�ا م�ن مح�ذوف أو  امعرفة صیغ الكلم العربیة وتحلیل أجزائھا وحروفھا، ومعرفة م� .١

  زائد أو تقدیم أو تأخیر .

                                                
 .١٩١، ص  ٦السیوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر : المزھر في علوم العربیة وأنواعھا ، دار إحیاء الكتب ،ج  ١

  .٢٩، ص ١ابن عصفور : الممتع ،ج ٢

  .٢، ص ١ابن جني : المنصرف ، ج ٣
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  .١في ضبط صیغھا العصمة من الخطأ في الكلمات العربیة والوقایة من اللحن .٢

وقد بین ابن جني أن كثیر من أھل اللغة وقع في الخط�أ ف�ي كت�بھم بس�بب قل�ة مع�رفتھم 

بضوابط ھذا العلم ، إذ یقول (ولھذا ماال نكاد نجد لكثیر م�ن مص�نفي اللغ�ة كتاب�اً إال وفی�ھ س�ھو 

  .٢وخلل في التصریف)

إط�ار ع�ام مش�ترك ،  یرى الباحثون اللغوی�ون المح�دثون أن الدراس�ات اللغوی�ة یض�مھا

یوحي بوحدتھا وانتظامھا جمیعاً تحت موضوع رئیس واحد وال یجوز الفصل بین ھ�ذه الف�روع 

قض�ایا لغوی�ة ، وم�ن ث�م  أيواحد منھا ،واالكتف�اء ب�ھ ف�ي معالج�ة  أيفصالً ینبني عن استغالل 

ث��ھ تظھ�ر ض��رورة اعتم�اد ك��ل ف�رع عل��ى اآلخ�ر ، وحتمی��ة االلتج�اء إل��ى نتائج�ھ وخالص��ة بحو

  . ٣لالستفادة منھا في معالجة مسائلھ وتوضیحھا

  الفرق بین النحو والصرف:

یظھ��ر مم��ا س��بق أن الص��رف یبح��ث ف��ي أح��وال أبنی��ة الكلم��ة المعرب��ة م��ن األس��ماء 

واألفعال المتصرفة ، وال یھتم بموقعھا في تركیب الكالم فالجملة (عاد الولد إل�ى البی�ت) مج�ال 

لتركیب ، وأثره على كل كلمة م�ن حی�ث اإلع�راب ال�ذي یق�وم نظر وبحث للنحوي فیما یتعلق با

عل�ى بی��ان اخ�تالف إع��راب الكلم��ة ب�اختالف موقعھ��ا ف�ي التركی��ب م��ع بی�ان عالق��ة اإلع��راب ، 

فالعودة حدث ناتج عن فعل وقع ،وھو فعل ماضي مبن�ي عل�ى الف�تح ، والح�دث یلزم�ھ مح�دث( 

لضمة الظاھرة على آخره (ال�دال)، و(البی�ت) فالولد) فاعلھ ،والفاعل حقھ الرفع ، عالمة رفعھ ا

اس��م ح��رك آخ��ره بالكس��رة بت��أثیر ح��رف الج��ر (إل��ى) فھ��و اس��م مج��رور (ب��إلى) وعالم��ة ج��ره 

الكس��رة الظ��اھرة عل��ى آخ��ره ، وھ��ذه الكلم��ات المعرب��ة یتغی��ر إعرابھ��ا ف��ي تركی��ب آخ��ر ع��ن 

  . ٤إعرابھا ھنا،  وذلك حسب موقعھا من التركیب

التركی��ب ،وال ب��المعنى الحاص��ل عن��ھ وإنم��ا یبح��ث ف��ي الكلم��ة أم��ا الص��رف ف��ال یھ��تم ب

مفردة ومجردة عن مكانھا في التركیب ، فالفعل (ع�اد) مج�ال بحث�ھ ، یدرس�ھ مفص�الً ، فیق�ول: 
                                                

م ، ١٩٩٨ھ�ـ ـ ١٤١٨،  ١ل أحمد عبد المحمود ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ، ط ابن عصفور: المقرب ، تحقیق عاد ١

 .٩ص 

  .٣، ص ١ابن جني : المنصرف ، ج ٢

 .٥٨تمام حسان : مناھج البحث في اللغة ، ص  ٣

  ١١عبد الرحمن محمد شاھین: تصریف األفعال، ص  ٤
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(عاد) فعل ثالثي على وزن (فعل) ، ثم یبحث ف�ي حروف�ھ لیع�رف أص�حیحة ھ�ي أم معتل�ة؟ ث�م 

غیرھ�ا فیح�ول الفع�ل إل�ى المض�ارع (یع�ود)  یبحث في اللغة لیعرف أھ�ي أص�لیة أم منقلب�ة ع�ن

على وزن(یفعل) فیتبین لھ أن ع�ین الفعل(ألف�ھ) منقلب�ة ع�ن واو ،وإن أص�ل الفع�ل (َع�َود) ولم�ا 

كان ال�واو متحرك�اً ب�الفتح ومس�بوقاً بف�تح  انقلب�ت ألف�اً تس�ھیالً للنط�ق ، ف�التغییر الحاص�ل تغیی�ر 

نق��الب ال��واو ألف��اً ،وھك��ذا نالح��ظ أن م��ا یبحث��ھ لفظ�ي ، أم��ا المعن��ى فل��م یط��رأ علی��ھ أي تغیی��ر ال

الصرفي غیر ما یبحثھ النحوي ؛ ألن الصرفي یبح�ث ف�ي بنی�ة الكلم�ة مف�ردة وم�ا یحص�ل فیھ�ا 

  .١من تغییر لفظي تسھیالً لنطقھا دون المساس بالمعنى 

وھ��ذا م��ا ذك��ره اب��ن عص��فور ف��ي كتاب��ھ ق��ائالً : (... التص��ریف ھ��و تغیی��ر الكلم��ة ع��ن 

من غیر أن یكون ذلك التغییر داالً على معنى ط�ارئ ف�ي الكلم�ة نح�و تغیی�رھم (ق�ول) أصلھا ، 

إل��ى (ق��ال)، أال ت��رى أنھ��م ل��م یفعل��وا ذل��ك لیجعل��وه دل��یالً عل��ى معن��ى خ��الف المعن��ى ال��ذي ك��ان 

  .  ٢یعطیھ (قول) الذي ھو األصل لو استعمل)

  :٣وھذا التغییر كما ذكره ابن عصفور مختصرا في 

 وھي مصدر وعد بحذف فاء الكلمة . كعدة    النقص: .١

 كقال وباع وغیرھا .    القلب: .٢

 كتعد واتزن ونحوھا  اإلبدال : .٣

 كنقل عین شاٍك والٍت إلى محل الالم    النقل: .٤

أم��ا النح��و  فھ��و العل��م ال��ذي ی��درس حال��ة الكلم��ة بع��د أن ت��دخل ف��ي التركی��ب اللغ��وي ، 

ي الحركات وفق�اً لوظیفتھ�ا ،وعالق�ة ذل�ك والوظیفة التي تؤدیھا ، وما یعتري آخرھا من تغییر ف

  بترتیبھا في الجملة .

                                                
، ١.محمد العرسي : مبادئ في علم الصرف ، طینظر د. أحمد فلیح ،ود . حسن محمد بایعة ،ود. محمد مھیدات ،ود  ١

  .١٥ـ  ١٤م ،ص ٢٠٠٠ھـ  ١٤٢٠التمركز القومي للنشر ، 

 .٣٨ابن عصفور : الممتع في التصریف ، ص  ٢

  ٣٢ـ  ٣١المرجع السابق ، ص  ٣
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وأخیراً یمكن القول بأن ھناك عالقة وطیدة تربط ب�ین النح�و والص�رف ، إذ أنھم�ا كان�ا 

معاً في كتاب سیبویھ ولكن ألغ�راض تس�ھیل الدراس�ة فق�د فص�ل بینھم�ا ،وھم�ا یكون�ان مع�اً م�ا 

  اللغوي. یعرف بالقواعد اللغویة أو قواعد التركیب

  

  

  مباحث علم الصرف ، أو ما یدخلھ الصرف :

إن مج��ال عل��م الص��رف ھ��و القواع��د الت��ي تبح��ث ف��ي أبنی��ة الكلم��ات العربی��ة م��ن حی��ث 

ت��ألیف ك��ل منھ��ا عل��ى ھیئ��ة بص��یغھا ،وع��ن األح��وال الت��ي تع��رض لتل��ك الكلم��ات ،ولم��ا ك��ان 

بواب�ة الوح�دات الت�ي تس�مح  التصریف یذھب إلى معنى التحویل والتغییر ، فإنھ ال یدخل إال في

  لھ بدخولھا .

  وعلیھ فإن علم الصرف یختص بدراسة اآلتي:

  األسماء المتمكنة (المعربة). .١

 األفعال المتصرفة. .٢

أما الح�روف وش�بھھا كاألس�ماء المبنی�ة مث�ل أن�ت ، أی�ن ، ال�ذي واألفع�ال الجام�دة مث�ل 

  ھا .نعم وبئس، والحروف مثل في ، عن وعلى فال تعلق لعلم الصرف ب

ویطالعنا ابن عصفور في ھذا المعنى قائالً : ( أعل�م أن التص�ریف ال ی�دخل ف�ي أربع�ة 

أشیاء ھي : األسماء األعجمی�ة الت�ي عجمتھ�ا شخص�یة كإس�ماعیل ونح�و ، ألنھ�ا نقل�ت م�ن ق�وم 

لیس حكمھا كحكم ھذه اللغة ،،الحروف وما شبھ بھا من األسماء المتوغلة في البناء نحو (َم�ْن) 

ألنھا الفتقارھما بمنزلة جزء من الكلمة التي تدخل علیھ�ا ، فكم�ا أن ج�زء الكلم�ة ال�ذي  ، و(ما)

ھو حرف الھجاء ال یدخلھ تصریف ، فكذلك ما ھو بمنزلتھ ،وكلما كان االسم من ش�بھ الح�رف 

  .١أقرب ، كان منھ التصریف أبعد )

                                                
  .٤، ص ١ابن جني: المنصف ، ج ١
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الثابت���ة  والص���رف معی���ار العربی���ة ، بواس���طتھ یوق���ف عل���ى أبنی���ة الكل���م ف���ي جوانبھ���ا

والمتغیرة وھو سبیل الوقوف على التبدالت الص�وتیة وھ�ي تركی�ب جوان�ب تبادلی�ة المواق�ع ف�ي 

  األبنیة تسھیالً ورفداً.

م��ن علم��اء ال��درس الص��رفي ـ الص��وتي عل��ى التص��ریف (النظ��ام   ١یطل��ق المح��دثون

  ) ویذھبون إلى أنھ یقوم على ركائز ثالث:Morphological Systemالصرفي 

مع��اني الص��رفیة (االس��میة والفعلی��ة والحرفی��ة) وم��ا یلحقھ��ا م��ن مب��اني التص��ریف ركی��زة ال .١

(الشخص��ي ،والع��د ، والن��وع ، والیق��ین) ،وك��ذلك جوان��ب الص��یاغة الص��رفیة كالطل��ب ، 

والمطاوع���ة واألل���وان واألداء والحرك���ة ،واالض���طراب أو العالق���ات النحوی���ة كالتعددی���ة 

 واللزوم وغیرھا .

د ، الزی��ادة ، ال��تكلم ، الخط��اب ، االس��میة ، الفعلی��ة ، ریة ( التج��ركی��زة العالق��ات العض��و .٢

التذكیر والتأنیث ) ع�ن طری�ق المق�ابالت الت�ي ھ�ي عص�ب النظ�ام الص�رفي مث�ل (َض�ْخُم ، 

َفھ��ْم) م��ن حی��ث تش��بھھما ف��ي الص��یغة (َفْع��ُل) وبالمقابل��ة الخالفی��ة م��ن حی��ث الدالل��ة ف��األول 

 صفة مشبھة والثاني مصدر 

 اني الصرفیة االسمیة والصفة والفعل واللواصق ،والزوائد واألدوات . ركیزة المب .٣

  وھناك مباني القرائن اللفظیة كالضمائر والظروف واألدوات .

أحك�ام الكلم�ة العربی�ة ف�ي حال�ة أفرادھ�ا ،  لفعلم الصرف إذن یتناول بالدراس�ة والتحلی�

ة بعلم (النح�و ) وھ�ذه الدراس�ة أي حال كونھا خارج التركیب اللغوي المسمى عند علماء العربی

  ذات بعدین :

   :البعد األول

یتن��اول دراس��ة م��ا یط��رأ عل��ى الكلم��ة العربی��ة م��ن تغیی��رات لض��رب م��ن المع��اني مث��ل 

تغیی��ر ص��یغة المص��در إل��ى الماض��ي والمض��ارع أو األم��ر ،واس��م المفع��ول ،واس��مي الزم��ان 

  والمكان والجموع بأنواعھا والتصغیر والنسب ... الخ .

  د الثاني:البع

                                                
 .١٥١ـ  ٦٨ینظر : تمام حسان : اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، ص  ١
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یدرس ما یطرأ على بنیة الكلمة من غیر أن یضیف ھذا التغییر معنى جدیداً في الكلم�ة    

وذل��ك مث��ل اإلع��الل واإلب��دال واإلدغ��ام والقل��ب واإلمال��ة ... ال��خ ، فالقس��م األول یس��مى عن��د 

الص�رفیین الع�رب (أبنی�ة الكلم�ة ) وھ��و ی�درس كم�ا س�بق األبنی��ة والتغیی�رات الت�ي تط�رأ علیھ��ا 

إلكسابھا معنى جدید غیر ذلك المعنى الذي كانت علیھ الكلمة قبل بنیتھا ، وبذلك نك�ون ق�د قمن�ا 

  بدارسة أنواع مختلفة من األبنیة ، بتمییز كل نوع بخصائصھ المعنویة والتشكیلیة.

وأما القسم الثاني فیوجھ عنایتھ واھتمامھ إلى دراسة التغیرات التي تط�رأ عل�ى (البنی�ة) 

تي ال تنقل الكلمة عن معناھا األول إلى معنى جدی�د ،وال تكس�بھا دالل�ة إض�افیة ع�ن الصرفیة ال

تلك الت�ي ت�دل علیھ�ا قب�ل التغیی�ر، ب�ل ھ�ي فق�ط تغیی�رات ش�كلیة وظ�واھر ص�وتیة عام�ة تح�دث 

للبنیة بس�بب العالق�ات الص�وتیة الت�ي ت�دخل علیھ�ا الكلم�ة ف�ي الس�یاقات المختلف�ة وذل�ك بغ�رض 

  لفظھا في أذن السامع . تسھیل نطقھا وتحسین

وھذا القسم األخیر ھو الذي نعني بھ ھذه الدارسة ؛ ألنھا معقودة لدراسة ما یطرأ عل�ى 

البنی���ة الص���رفیة م���ن تغیی���رات ص���رفیة / ص���وتیة تص���یب الكلم���ة بس���بب عالقاتھ���ا الص���وتیة 

  باألصوات السابقة علیھا أو الالحقة لھا ، والدراسة في ھذا الجانب لھما بعدین:

ل : البعد الص�وتي ،والث�اني: البع�د الص�رفي ، إال أن ھ�ذین البع�دین ال ینفص�الن ، األو

وال نستطیع رسم حدود أحدھما من اآلخر ،وذلك لت�داخلھما وش�دة اتص�الھما ب�بعض ،وھ�ذا ھ�و 

  الذي جعل علماء السلف یدرسونھا تحت عنوان واحد ھو علم التصریف.

س�ة ، وج�دوھا ذات ش�قین ش�ق ص��رفي وعن�دما ج�اء المح�دثون ونظ�روا إل�ى ھ�ذه الدرا

بح��ت ،وش��ق ص��وتي بح��ت ، وحملھ��م ذل��ك عل��ى محاول��ة الفص��ل بینھم��ا فق��الوا : (إن التغی��رات 

التي تطرأ على بنی�ة الكلم�ة وتغیی�ر داللتھ�ا كالفعلی�ة واالس�میة والمص�دریة واس�م الفاع�ل واس�م 

ینبغي أن ت�درس ف�ي عل�م المفعول والتصغیر والنسب ...الخ ینبغي أن تؤثر في معناھا الداللي ف

  .  ١األصوات )

) Phonologyفالجھ��از الص���وتي أو النظ��ام الص���وتي للغ���ة یدرس��ھ عل���م الص���وتیات (

  مستخدماً في دراستھ العناصر اآلتیة :
                                                

، دار البشیر ، عمان ، األردن ١فة إبراھیم النجار: دور البنیة الصرفیة في وصف الظاھرة النحویة وتعقیدھا ،ط لطی  ١

 .٣٠ـ  ٢٩، ص ١٩٩٤، 
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) ، وھي أوصاف للحرك�ات العض�ویة الت�ي یق�وم بھ�ا Phoneticsمعطیات علم األصوات ( .١

یة المص�احبة لھ�ذه الحرك�ات ،ویق�وم ھ�ذا الجھاز النطقي أثناء النط�ق ،وك�ذلك اآلث�ار الس�مع

الوصف عل�ى المالحظ�ة الذاتی�ة أو الخارجی�ة م�ن قب�ل الباح�ث ، وق�د ت�دعم ھ�ذه المالحظ�ة 

بوسائل آلی�ة ف�ي معم�ل األص�وات اللغوی�ة مث�ل الحن�ك الص�ناعي وص�ور األش�عة الثابت�ة أو 

لنطق�ي ، كم�ا المتحركة وغیرھا ، وتوصف الحركات العضویة دائماً منس�وبة إل�ى الجھ�از ا

توصف اآلثار السمعیة دائما منسوبة إلى األذن . وھكذا یكون المتكلم والس�امع ھم�ا طرف�ي 

حركة النشاط الموصوف ، كما یك�ون النش�اط الموص�وف ھ�و (الك�الم) وھ�ذا الك�الم ال ی�تم 

  . ١إال وھو مشروط عرفیاً بمجموعة من الشروط تسمى اللغة

ی��ة وطائف��ة أخ��رى م��ن المق��ابالت (الق��یم الخالفی��ة) طائف��ة م��ن العالق��ات العض��ویة اإلیجاب .٢

للتفریق بین أي صوت وصوت آخر ولو من جھة واحدة على األقل ، وق�د تك�ون م�ن أكث�ر 

من جھة ، وذلك كالعالقة بین الباء والمیم مثالً إذ تشتركان بالعالق�ة العض�ویة ف�ي المخ�رج 

إذ تك��ون بینھم��ا (مقال��ة) م��ن  الش��فوي والجھ��ر ،وتف��اوت أح��داھما األخ��رى بالقیم��ة الخالفی��ة

حیث األنفیة وع�دمھا والش�دة وع�دمھا ،وھ�ذا المفھ�وم یس�مى بمفھ�وم (المخالف�ة) كم�ا أطل�ق 

 .٢علیھ الكوفیین

إذن فمعطیات علم األصوات والعالقات والقیم الخالفیة ھي العناصر الت�ي یتك�ون منھ�ا 

طة اس�تخدام ھ�ذه العناص�ر النظام الصوتي للغة ،ویقوم عل�م الص�وتیات عل�ى ھ�ذه األس�س بواس�

  بالكشف عن ھذا النظام الصوتي.

  وأما النظام الصرفي للغة فھو مكون من ثالث دعائم ھي:

مجموع��ة م��ن (المع��اني ) الص��رفیة الت��ي یرج��ع بعض��ھا إل��ى التقس��یم كاالس��میة والفعلی��ة  .١

والحرفیة ،ویرجع بعضھا اآلخر  إل�ى (التص�ریف) ك�اإلفراد وفروع�ھ ،وال�تكلم وفروع�ھ ، 

كالت��ذكیر والتأنی��ث والتفری��ق والت��ذكیر ،ویرج��ع بعض��ھا الثال��ث إل��ى مق��والت الص��یاغة  و

                                                
  .٣٥ـ  ٣٤تمام حسان : اللغة العربیة معناھا ومبناھا ن ص  ١

  .٣٥المرجع السابق ، ص   ٢
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الص��رفیة كالطل��ب والص��یرورة والمطاوع��ة ،واألل��وان والحرك��ة واالض��طراب ، أو إل��ى 

  .١العالقات النحویة كالتعدیة والتأكید وھلم جرا 

لواص�ق والزائ�د ) تتمث�ل ف�ي الص�یغ الص�رفیة وف�ي ال Morphemesطائفة من (المب�اني :  .٢

واألدوات ، فت�دل ھ��ذه المب��اني عل��ى تل��ك المع�اني أحیان��اً بوجودھ��ا إیجاب��اً ، وأحیان��اً بع��دمھا 

) ویس�میھ النح�اة (الدالل�ة العدمی�ة) وھ�ي نفس�ھا  Zero morphemeس�لباً وھ�و م�ا یس�موه (

 .٢داللة الحذف والتقدیر والمحل اإلعرابي عندھم 

بیة ،وأخرى من المقابالت أو القیم الخالفیة بین المعن�ى طائفة من العالقات العضویة اإلیجا .٣

والمعن���ى ، وب���ین المبن���ي والمبن���ي كالعالق���ة اإلیجابی���ة بین(ض���رب) و(ش���ھم) م���ن حی���ث 

تش��ابھھما ف��ي الص��یغة فھ��ي (فع��ل) فیھم��ا، وكالمقابل��ة الت��ي تتمث��ل ف��ي القیم��ة الخالفی��ة ب��ین 

م�ا (ص�فة مش�بھة). وتف�رق اللغ�ة أحدھما واآلخر من جھة المعنى فأولھم�ا ( مص�در) وثانیھ

بین الكلمة وصاحبتھا بمثل ھذه المقابالت كاعتبار التجرد في مقابل الزیادة ، والص�یغة ف�ي 

مقابل الصیغة األخرى ،والتكلم ف�ي مقاب�ل الخط�اب ، والغیب�ة ،واالس�میة ف�ي مقاب�ل الفعلی�ة 

ف�ال یتص�ور نظ�ام  والتذكیر في مقابل التأنیث ،وھذه المقابالت ھي عص�ب الن�اظم الص�رفي

  .٣بدونھا 

وھي في النظام الص�رفي   Phonemesفالمباني المأخوذة من النظام الصوتي حروف 

  . Morphemesوحدات صرفیة 

وھك��ذا یمك��ن التص��دیق ب��ین النظ��ام الص��رفي النظ��امي الص��وتي، ث��م إل��ى ح��د یعتم��د 

في، والنح�وي الصرف على األصوات، ثم إلى أي حد تترابط ھذه األنظمة (الص�وتي ، والص�ر

  ) في مسرح االستعمال اللغوي فال یمكن الفصل بینھا إال صناعة وألغراض التحلیل فقط .

  علم الصرف في التألیف لمرحلة استغال

إن مرحلة استغالل علم الص�رف ع�ن النح�و ف�ي المؤلف�ات تمث�ل ط�وراً جدی�داً متمی�زاً، 

ص مس�ائلھ م�ن مس�ائل النح�و، ففي ھذه المرحلة وجد علم الصرف عنایة كبی�رة ف�ي س�بیل تخل�ی

                                                
  .٣٦المرجع نفسھ ، ص  ١

  .٣٦اھا ومبناھا ، ص تمام حسان : اللغة العربیة معن ٢

  المرجع السابق،والصفحة نفسھا . ٣
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وجعل��ھ علم��اً مس��تقالً ف��أفرد بالت��ألیف، ووض��عت فی��ھ المص��نفات الت��ي عنی��ت بدراس��ة أص��ولھ، 

  .١ووضع شروط لموضوعاتھ ومباحثھ

ولم تفصل الدراسات الصرفیة ع�ن الدراس�ات النحوی�ة ف�ي كت�اب مس�تقل إال ف�ي الق�رن 

لعم���ل كت���اب ف���ي الص���رف اس���ماه الثال���ث الھجري،وذل���ك عن���دما انف���رد أب���و عثم���ان الم���اذني 

  التصریف.

أما قبل ذلك الت�اریخ فك�ان الص�رف مختلط�اً ب�النحو، ویع�یش تح�ت ظالل�ھ،ودلیلنا عل�ى 

  ذلك كتاب سیبویھ حیث نلحظ أنھ خالط مباحثھ النحویة بالمسائل الصرفیة إلى حد كبیرة.

ت أس�ماء والحقیقة التي یجب أن نشیر إلیھا في ھ�ذا الش�أن أن بع�ض الروای�ات ق�د ذك�ر

كتب للص�رف أو عل�ى األرج�ح لھ�ا عالق�ة بعل�م الص�رف،وھذه الكت�ب ق�د ظھ�رت ف�ي النص�ف 

  األول من القرن الثاني،وفي النصف الثاني من القرن ذاتھ.

ألب��ي الحس��ن محم��د ب��ن × وأول كت��اب یحم��ل عن��وان الص��رف ھ��و كت��اب (التص��ریف

ھ�ـ) ، ث��م ١٢٥ت�وفى س�نة (ھ�ـ) ث�م كت�اب (التص�اریف) للمكتیم�ي الم١٢٠كیس�ان المت�وفى س�نة (

ھ�ـ)،والتصریف لعل�ي ب�ن مب�ارك األحم�ر الك�وفي ١٢٥كتاب التص�ریف لمخن�ق المت�وفى س�نة (

  .٢ھـ)١٩٤المتوفى سنة (

والحقیق��ة أن ھ��ذه الكت��ب الت��ي ذكرھ��ا ال��رواة ، ل��م تص��لنا،ولم یص��ف أح��د م��ن ال��رواة 

الظن أن ھذه الروای�ات  محتویاتھا ، أھي كتب صرفیة البتة ، أم مختلطة بمسائل النحو؟ وأغلب

الت��ي قیل��ت ف��ي ھ��ذا الش��أن ھ��ي روای��ات ناقص��ة الس��ند الم��ادي ،وال یعتم��د عیھ��ا ف��ي الدراس��ة 

  والبحث .

أما عن تاریخ علم الصرف واستغاللھ حقیقة عن النحو فھن�اك مقول�ة تس�ود ب�ین علم�اء 

أن ھ�ذه . إال ٣ھـ) ھو أول م�ن وض�ع عل�م الص�رف١٨٧الصرف إن معاذ الھراء المتوفى عام (

المقولة تحتاج إلى نوع من التمحیص . ف�إذا نظرن�ا إل�ى كت�اب س�یبویھ نج�د قض�ایا ھ�ذا العل�م أو 

جلھ��ا ق��د تناولھ��ا س��یبویھ وھم��ا (س��یبویھ ومع��اذ) عاش��ا ف��ي زم��ن واح��د ، فس��یبویھ ت��وفى ع��ام 

                                                
  .١٩ابن عصفور : الممتع في التصریف، ص  ١

  ٧٩م ، ص ١٩٨٨،  ٣، محمد بن أبي یعقوب: الفھرس ، تحقیق محمد بن علي ،ط  مینظر: ابن الندی ٢

 م.١٩٨٢،  ٨٦عبد الكریم محمد األسعد ، دكتور: بحث منشور ،مجلة الفیصل ، العدد  ٣



 ٦٠

ھ�ـ)، فكی�ف یتثن�ى لس�ابق أن یأخ�ذ م�ن الالح�ق؟ لإلجاب�ة ع�ن ذل�ك ١٨٧ھـ) ومع�اذ ع�ام (١٨٠(

قال�ھ ال�دكتور عب�د الك�ریم ف�ي بح�ث ل�ھ نش�ر بمجل�ة الفیص�ل: (والحقیق�ة أن مع�اذ ب�رع  ن�ورد م�ا

فحس��ب ف��ي ص��یاغة البنی��ة االختراعی��ة لت��دریب المبت��دئین والوق��وف عل��ى مبل��غ علمھ��م بقواع��د 

وم��دى تطبیقھ��ا عل��ى تل��ك البنی��ة وإن ل��م تس��مع م��ن الع��رب، والب��د أن براعت��ھ ف��ي  التص��ریف،

ر منھ��ا ھم��ا الل��ذان حم��ال الس��یوطي عل��ى أن ینس��ب إلی��ھ وض��ع عل��م ص��یاغة ھ��ذه البنی��ة واإلكث��ا

  .١الصرف)

وأضاف د. عبد الك�ریم محم�د األس�عد قول�ھ ب�أن الس�یوطي ال�ذي أخط�أ ف�ي ھ�ذه النس�بة 

ط بعده من نقلوا عنھ م�ن أص�حاب الحواش�ي والش�روح فق�د وقع�وا ب�نقلھم عن�ھ ف�ي ذات  فقط ورَّ

  .٢یھ في نفوس الدارسین والباحثین خمسة قرونف اخطتھ، وترتب على ذلك تثبیت ما أخطأو

والش��يء الثاب��ت أن الص��رف ق��د آل إل��ى االس��تقالل بع��د نش��أتھ ث��م اكتم��ل عن��دما ق��وي 

التمییز بین الموضوعات العلمیة، فأصبح للمفردات العربیة علم خاص یبحث عن أحوالھا الت�ي 

ی�ز عل�م الص�رف ع�ن لیست بإعراب وال بن�اء وق�د س�مي (بعل�م الص�رف)، وم�ن ذل�ك الح�ین تم

عل�وم العربی��ة عام��ة وع��ن النح��و خاص��ة، وص��ارت ل��ھ مباح��ث ال یش��ركھ فیھ��ا غی��ره، وعلم��اء 

. وقد كان على رأس ھذه الخطوة معاذ الھ�راء، إال أن ٣یتفردون بدراستھ، ومصنفات یستقل بھا

ب أبرز عالم حقق ھذا االستقالل وأرسى للص�رف ص�رحاً مس�تقالً ھ�و الم�اذني فكتاب�ھ ھ�و الكت�ا

الحقیق�ي ال�ذي وص�ل إلین�ا وانف�رد بموض�وع الص�رف فھ�و كت�اب (التص�ریف للم�ازني المت�وفى 

ھـ). وكتاب الم�اذني ال یخ�رج كم�ا ذك�ره س�یبویھ ف�ي الكت�اب ف�ي ب�اب التص�ریف م�ع ٢٤٥سنة 

  .٤تلخیص وإضافة بعض الشواھد واألمثلة

الق�اھر الجرج�اني وتوالت بعد ذلك المحاوالت الجادة الستقالل ھذا العل�م فنج�د أن عب�د 

قد صنف مؤلفاً في علم التص�ریف س�ماه العم�دة ،وك�ذلك اب�ن جن�ي ال�ذي ش�رح كت�اب الم�اذني، 

وقد سبقھما في ذلك أب�و عل�ي الفارس�ي أس�تاذ اب�ن جن�ي، فق�د ك�ان أول م�ن ش�رح المنص�ف ف�ي 

                                                
  .٨٦عبد الكریم محمد األسعد ، دكتور: بحث منشور ،مجلة الفیصل ، العدد  رالمصد ١

  .٨٦المصدر نفسھ، العدد  ٢

  .٨٦المصدر نفسھ ، العدد   ٣

  .٣٧م ، ص ١٩٧٤عبد العزیز قلیقلة: مقاالت في التربیة واللغة والبالغة والنقد ، بدون، مصر ،  ٤
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التص��ریف للمازني،وق��د س��بقھم جمیع��اً قط��رب، فق��د كان��ت ل��ھ مح��اوالت لفص��ل الص��رف ع��ن 

  .١النحو

ھـ) على رأس المرحلة التي یمك�ن أن تطل�ق علیھ�ا ١٩٢قف ابن جني المتوفى سنة (وی

  (طور االكتمال) وھو الطور الذي بلغ أوجھ في القرنین السادس والسابع الھجریین. 

  وقد ألف ابن جني كتابین في الصرف ھما:

األول : كت�اب ( المنص�ف ف�ي ش�رح التص�ریف) وال�ذي ش�رح فی�ھ اآلراء العدی�دة الت��ي 

  بحث فیھا الماذني موازناً بینھما ، مختاراً ما رآه صحیحاً.

والكتاب الثاني:  ھو كتاب (التصریف الملوكي) والذي رتب فیھ ابن جن�ي موض�وعات 

المس�ائل الص�رفیة وھم�ا  االصرف ترتیبا دقیقاً ، فاق سیبویھ والماذني. ولھ كتابان آخران تضمن

  أشعار ھذیل.: كتاب (الخصائص) وكتاب (التمام) في نشر 

ھ�ـ)، ٦٤٦ومن الكت�ب الص�رفیة المھم�ة كت�اب (الش�افیة) الب�ن الحاج�ب المت�وفى س�نة (

ھ���ـ)،والذي تض���من ٣١١وكت���اب (م���ا ینص���رف وم���اال ینص���رف) للزج���اجي المت���وفى س���نة (

موضوعات صرفیة مھمة كالتكسیر، وأبنیة المصادر، وأسمي الزمان والمكان، وغیر ذلك م�ن 

ھ��ـ) وال��ذي ٣٣٩نج��د كت��اب (الجم��ل) للزج��اجي المت��وفى س��نة (الموض��وعات الص��رفیة،وكذلك 

  تضمن أیضاً موضوعات صرفیة متعددة.

ولعلم���اء اللغ���ة العربی���ة ف���ي المغ���رب العرب���ي اھتم���ام ب���النحو والص���رف وإن كان���ت 

وموض��وعات النح��و، ویع��د كت��اب (الممت��ع ف��ي  لض��من مس��ائ بمعالج��اتھم الص��رفیة ف��ي األغل��

ھـ) من أش�ھر كت�ب المغارب�ة الص�رفیة، ٦٦٩المتوفى سنة ( يالتصریف) البن عصفور األشبیل

إذ ضمنھ مؤلفھ التصریف مبسطاً،ومدعوماً بالتعلیل، والتفسیر، والحجج والش�واھد. فك�ان بح�ق 

م��ن أش��ھر كت��ب الص��رف المطول��ة ، حت��ى ق��ل أن یخل��و م��ن مس��ائلھ الص��رفیة كت��اب م��ن كت��ب 

  .٢المتأخرین

                                                
  .٨٦بحث منشور بمجلة الفیصل ، العدد  ینظر ، دكتور عبد الكریم محمد األسعد : ١

، وینظ��ر اب��ن  ٢٥ـ  ٢٤م، ص ٢٠٠٢، األردن، ٢ھ��ادي نھ��ر: الص��رف ال��وافي، دار األم��ل للنش��ر والتوزی��ع ، ط   ٢

  .٧عصفور األشبیلي، الممتع من التصریف، ص 
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في تطوره بمراحل شأنھ في ذلك شأن ك�ل عل�م مما تقدم یتضح لنا أن علم الصرف مرَّ 

 ح، فك�ان أول أم��ره موض��وعاً ألبح��اث ،ول��م یك��ن علم��اً بذات��ھ، ث��م جم��ع بین��ھ وی��ن النح��و وأص��ب

. ١تطور الصرف إلى أن أص�بح علم�اً قائم�اً بذات�ھ امقترناً بھ، ثم وضعت فیھ كتب مستقلة وھكذ

  والمراحل التي مر بھا الصرف ھي:

  أ) المرحلة األولى:

إل��ى الخلی��ل ب��ن أحم��د وتلمی��ذه س��یبویھ أي ف��ي الق��رنین  ٢تب��دأ بع��د أب��ي األس��ود ال��دؤليو

األول والث��اني للھج��رة ،وھ��ذه المرحل��ة ھ��ي الت��ي نش��أ فیھ��ا عل��م التص��ریف وتك��ون كغی��ره م��ن 

العل�وم،ولم تك��ن قض��ایا التص��ریف ف��ي تل��ك المرحل��ة بمع��زل ع��ن قض��ایا النح��و خاص��ة ،واللغ��ة 

  واألدب عامة .

كتاب سیبویھ أول كتاب وصل إلینا یجمع كثیراً من علوم التص�ریف ومباحث�ھ ولقد كان 

  .٣غیر أنھا لم تكن مفصولة عن علم النحو

  ب) المرحلة الثانیة:

وتب��دأ ھ��ذه المرحل��ة ب��أبي عثم��ان الم��اذني،وتنتھي ب��ابن جن��ي ،أي ف��ي الق��رنین الثال��ث 

علم��اء بالتص��ریف ، فخلص��ت والراب��ع للھج��رة كم��ا ذكرن��ا. وف��ي ھ��ذه الفت��رة ازدادت عنای��ة ال

مسائلھ من النحو ،وأصبح علما مستقالً بمباحثھ ،ونشط العلماء في التألیف فیھ ،ویعتبر الم�اذني 

كما ذكرنا أول من دون علم التصریف ،ومن أشھر علماء ھذه الفترة والذي احتل مكان�ة س�امیة 

  ابن جني بفضل جھوده العلمیة في میدان التصریف.

  ثة:ج) المرحلة الثال

، وق��د أوجھھ��ا ف���ي الق��رنیین الس��ادس والس���ابع ٤وتب��دأ ھ��ذه المرحل��ة ب���القرن الخ��امس

الھجري، وفیھا اكتمل صرح التصریف،وبلغ التألیف فیھ ذروت�ھ عل�ى ی�د علم�اء ھ�ذه المرحل�ة، 

ال��ذین ل���م یقف��وا عل���ى ح��دود م���ن س���بقوھم ، فق��د ازدادت عن���ایتھم بدراس��ة أص���ول التص���ریف 
                                                

  .٥٧، ص م ١٩٧٧د. شاھین ، عبد الرحمن محمد شاھین: في تصریف األسماء ، مكتبة الشباب القاھرة،   ١

ھو ظالم بن عمر بن سفیان بن جندل الدؤلي، واضع علم النح�و بطل�ب م�ن س�یدنا عل�ي رض�ي هللا عن�ھ ، األع�الم ،   ٢

  .٢٢٦، ص ٢ج

  .٥٩ـ  ٥٨د. عبد الرحمن محمد شاھین: في تصریف األسماء، ص  ٣

  ٦٧د. عبد الرحمن محمد شاھین: في تصریف األسماء، ص  ٤
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أب��رز مؤلف��ات ھ��ذه الفت��رة (الكافی��ة  نموض��وعاتھ ومس��ائلھ ، وم��ووض��عوا الش��روط والقواع��د ب

  والشافیة) البن الحاجب،و(التسھیل) البن مالك و(الممتع في التصریف) البن عصفور.

وترى الدكتورة خدیجة الحدیثي ، أن بحوث الصرف ، أخذت شكلھا األخیر عل�ى ی�دي 

ن مسائلھ في الكتب األخرى ف�إن ابن الحاجب الذي ھذب مسائلھ ورتب أبوابھ وجمع ما تفرق م

  كتابھ (الشافیة) من خیرة الكتب التي أخرجت في الصرف من ناحیة اإلحاطة والتبویب.

وعلی��ھ ف��إن مباحث��ھ تق��وم بدراس��ة الكلم��ة مف��ردة قب��ل أن ت��دخل ف��ي التركی��ب اللغ��وي 

والتغیرات التي تعتري صیغھا من لواحق وسوابق وحواِش وما یصاحب ذلك م�ن تغیی�ر لفظ�ي 

  أو معنوي.

  كما سیأتي ذلك الحقاً. ١ویعالج الصرف(المورفیم) وھو أصغر وحدة ذات معنى

وی���درس الص���رف المی���زان الص���رفي واإلع���الل واإلب���دال والزی���ادة والح���ذف والقل���ب 

  المكاني واإلدغام.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١١تصریف األفعال، ص د. عبد الرحمن محمد شاھین:  ١



 ٦٤

  أشھر علماء الصرف:

ف�أول ھ�ؤالء  نورد ھنا ترجمة مختصرة ألشھر علماء الص�رف ف�ي مراحل�ھ المتعاقب�ة،  

ھ��ـ)،والذي نج��د أن (التص��ریف) ك��ان باب��اً م��ن أب��واب كتاب��ھ ١٨٠ھ��و س��یبویھ المت��وفى ع��ام (

  (الكتاب) موزعاً في ثنایاه.

تحدث سیبویھ عن مصطلح (التصریف) قائالً: ( ھذا باب ما بن�ت الع�رب م�ن األس�ماء 

تكلم�ون ب�ھ ول�م یج�ئ والصفات واألفعال غیر المعتلة والمعتلة، وم�ا ق�یس م�ن المعت�ل ال�ذي ال ی

  .١في كالمھم إال نظیره من غیر بابھ،وھو الذي یسمیھ النحویون التصریف والفعل)

كما نجد في كت�اب س�یبویھ مباح�ث خاص�ة بعل�م الص�رف وف�ي ذل�ك حدیث�ھ ع�ن مس�ائل 

التمرین أو التدریب (األرتیاض) ثم نجده في ذات الباب یذكر لن�ا (ب�اب) التكس�یر والجم�ع ال�ذي 

  ل مفاعیل ومفاعل.ھو على مثا

، ثم یعقبھ باب (ما قیس من المضاعف ال�ذي ٢ثم یذكر سیبویھ بعد ذلك (باب الضعیف)

. ھ�ذا باإلض�افة إل�ى ٣عینھ والمھ من موضع واحد ،ول�م یج�ئ ف�ي الك�الم إال نظی�ره م�ن غی�ره)

  .٤أننا نجد في كتابھ كثیراً من أبواب الصرف األخرى موزعة في ثنایاه

  یھتدي بھ ومصدراً یرجع إلیھ في معرفة خصائص العربیة. ویعد الكتاب مناراً 

وقد تتلمذ على سیبویھ عدد من مشاھیر النحاة، منھم م�ن تتلم�ذ عل�ى یدی�ھ مباش�رة مث�ل 

األوس��ط ،وقط��رب وم��نھم م��ن تتلم��ذ علی��ھ بق��راءة كتاب��ھ عل��ى تالمی��ذه وم��نھم الم��اذني  شاألخف��

  والجرمي والفراء.

أب���واب التص���ریف إال وذك���ره م���ع أن���ھ ل���م یجم���ع  ول���م یت���رك س���یبویھ باب���اً مھم���اً م���ن

موض��وعاتھ تح��ت ب��اب واح��د ، إال م��ا ك��ان م��ن الب��اب األخی��ر الخ��اص بالتص��ریف ،وب��ذلك 

  .٥(الكتاب) المرجع األول في الصرف

                                                
  .٣١٥، ص ٢سیبویھ، الكتاب،ج ١

  .٤٠٢ـ  ٣٩٨المرجع السابق ، ص  ٢

  .٤٠٣ـ  ٤٠٢المرجع نفسھ ، ص   ٣

  .٤٠٤ـ ٣١٢، ص ٢ینظر سیبویھ : الكتاب ،ج  ٤

  .٩٤د عبد الكریم محمد األسعد، مجلة الفیصل، العدد  ٥



 ٦٥

وقد اعتمد علیھ الماذني ف�ي كتاب�ھ (التص�ریف) واب�ن جن�ي ف�ي خصائص�ھ والتص�ریف 

  ء بعد سیبویھ لم یضف شیئاً بعد ).(إن من جا ١الملوكي وقد ذكرت أحد الباحثات

  أبو عثمان الماذني

وھو من النحاة البص�ریین ،  ٢ھـ)٢٤٨أبو عثمان بكر بن محمد بن بقیة الماذني توفى (

وكان أستاذاً للمبرد واشتھر الماذني بأنھ صنف في أول محاول�ة لفص�ل المباح�ث الص�رفیة ع�ن 

ا االتجاه ، فقد جم�ع فی�ھ موض�وعات التص�ریف النحویة كتاباً سماه (المنصف) ُیعد إماماً في ھذ

  الموجودة في كتاب سیبویھ ،وصاغھا صیاغة علمیة متقنة.

ولم تصل إلینا نسخة مخطوطة من كتاب الماذني،ولكن وص�ل إلین�ا الكت�اب بش�رح اب�ن 

 فجني المنثور بعنوان(المنصف شرح اإلمام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي لكت�اب التص�ری

  عثمان الماذني النحوي البصري).لإلمام أبي 

وقد امت�دح اب�ن جن�ي كت�اب الم�اذني فق�ال ف�ي مقدم�ة ش�رحھ لكت�اب التص�ریف للم�اذني 

(ولما كان ھذا الكتاب الذي قد شرعت في تفس�یره وبس�طھ م�ن أنف�س كت�ب التص�ریف وأس�دھا، 

لف�اظ كثی�ر وأرصنھا ، عریقاً  في اإلیج�از واالختص�ار ، عاری�اً م�ن الحش�و واإلكث�ار ، قلی�ل األ

المع�انین عنی�ت بتفس�یر مش�كلھ ، وكش�ف غامض�ھ، والزی�ادة ف�ي ش�رحھ ، محتس�باً ذل�ك فیجن�ب 

  .٣ثواب هللا ،ومزكیاً بھ ما وھبھ لي من العلم)

من كتاب سیبویھ بدءاً من (باب ع�ده م�ا یك�ون علی�ھ  ةوقد استخلص مادة كتابھ األساسی

غام ،وھ�ذا القس�ط م�ن كت�اب س�یبویھ ال�ذي نھ�ل إلى الباب األخیر الذي عقده سیبویھ لإلد ٤الكلم)

منھ الماذني خاص بأبواب األبنیة، أبنیة (كالم العرب صحیحھ ومعتلھ ،وما قیس من معتلھ ول�م 

  .٥یجئ إال نظیره من غیره )

وتك��اد عن��اوین بع��ض أب��واب كت��اب الم��اذني تتط��ابق تمام��اً م��ع عن��اوین أب��واب كت��اب 

  سیبویھ.
                                                

 .٤٥ـ٤٣خدیجة الحدیثي: أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ، ص ١

 .٣٤٣، ص ١،وانباه الرواة ، ج٣٨٧، ص ٢، ومعجم األدباء ،ج٦٣انظر : الفھرست ، ص  ٢

  .٥، ص ١بن جني : المنصف ،ج ٣

  .٣٠٤، ص ٢سیبویھ : الكتاب، ج ٤

  المرجع السابق، ص  ٥
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د الماذني ترك�ز ف�ي الح�روف المعتل�ة والھم�زة ،ولع�ل ونالحظ أن مسائل التصریف عن

مرد ضم الھمزة إلى المعتالت أنھا عندما تخف تصیر إلى ح�رف م�ن ح�روف العل�ة م�ن ج�نس 

الحرك���ة الس���ابقة لھ���ا، یق���ول الم���اذني: (واعل���م أن الھم���زة وبن���ات ال���واو والی���اء ف���یھن مس���ائل 

ھم��زات الل��واتي ھ��ن ف��اءات التص��ریف  ف��انظر كی��ف ض��مت الع��رب ف��ي الی��اءات وال��واوات وال

الفع��ل وعینات��ھ والمات��ھ ،وم��ا ألح��ق بالالم��ات م��ن الی��اءات ، وكی��ف أج��روھن وكی��ف ألزم��وھن 

  .١الحذف والتغییر أو اإلبدال حتى یسھل علیك النظر إن شاء هللا)

ثم یردف قول�ھ الس�ابق بقول�ھ : (وسأض�ع ل�ك م�ن ك�ل ش�يء رس�ماً تق�یس علی�ھ م�ا ك�ان 

  .٢غامض مسائلھ وھي ظاھرة ما یبین لك مجرى غامضھ) مثلھ ، فإنھ لیس شيء من

: (وھ�ذا الرس�م ال�ذي أش�ار إلی�ھ الم�اذني ھ�و األس�س الموطئ�ة ، أو ھ�و  میقول ابن ھشا

قواعد/ مقاییس العرب في بناء كالمھم ،وھذه المقدمات أو الرس�وم ، أو األص�ول الموطئ�ة ھ�ي 

تھ فسیكون لتطبیق ھ�ذه القواع�د ، أو ما سوف یعرف فیما بعد بعلم التصریف، أما التصریف ذا

وغی�ر ذل�ك وم�ا  ناألًول في مث�ل إس�ناد األفع�ال للضمائر،واش�تقاقات أس�ماء الف�اعلین والمفع�ولی

یحدث من تغییر في أحرف العلة عند تصریف األفعال ،واالشتقاق من األس�ماء كم�ا ھ�و الح�ال 

  .٣في النسب والتصغیر)

  ابن جني:

ھـ) ،صحب أبا علي الفارس�ي أربع�ین ٣٩٢المتوفى عام (ھو أبو الفتح عثمان بن جني 

  .٤سنة ، فلما مات شیخھ تصدر ابن جني مجلسھ

وق��د أل��ف اب��ن جن��ي كت��ابین ف��ي الص��رف ھم��ا كتاب(المنص��ف ف��ي ش��رح التص��ریف) 

  وكتاب(التصریف الملوكي).

                                                
  .٩٦، ص ١ابن جني، التصریف، ج ١

  .٩٦ن ص ١المرجع السابق، ج ٢

ألنصاري، نزھة الط�رق ف�ي عل�م الص�رف، تحقی�ق ،د. أحم�د عب�د ابن ھشام ، عبد هللا بن یوسف النحوي المصري ا ٣

  .٦٠م ، ص ١٩٩٠المجید ، مكتبة الزھراء ، القاھرة ، 

، ٢ینظر ، ابن األنباري ، كمال الدین عبد ال�رحمن ب�ن محم�د : نزھ�ة األلب�اء ف�ي طبق�ات األنب�اء ، مكتب�ة بغ�داد ، ط  ٤

 .٣٣٣د.ت، تحقیق إبراھیم السامرائي، ص 



 ٦٧

وكتاب (التصریف الملوكي) البن جني نجد فیھ نھجاً یختلف ع�ن نھ�ج ك�ل م�ن س�یبویھ 

 قني والمب��رد (ف�ي المقتض��ب) ال�ذین عرض��وا للتغی�رات الت��ي تح�دث ف��ي بنی�ة الكلم��ة وف��والم�اذ

األصوات/الحروف محل التأثر ب�التغییر ومواقعھ�ا ،وھ�ي الب�اء وال�واو والھم�زة وت�اء االفتع�ال، 

أما ابن جني فقد قسم أبواب كتابھ وف�ق أنم�اط /أن�واع الت�أثر الواق�ع ف�ي بن�ي الكلم�ات م�ن زی�ادة 

وتغیی��ر حرك��ة أو س��كون وإدغ��ام ، ث��م اتب��ع ذل��ك بعق��ود وق��وانین ینتف��ع بھ��ا ف��ي وح��ذف  لوب��د

التص���ریف ، ث���م خ���تم الكت���اب بفص���ل م���ن (البن���اء) والغ���رض فی���ھ عن���د الص���رفیین الریاض���ة 

  والتدریب.

وھذا التقسیم الخماسي لضرب التصریف عند ابن جن�ي نج�ده ثالثی�اً عن�د الم�اذني، ف�إن 

  .١تغییر واإلبدالالتصریف عنده یتعلق بالحذف وال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٩٦، ص ١، ج ف، التصنی ابن جني  ١
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  الثالثالمبحث 

  الوحدات الصرفیة ودورھا في توجیھ المعنى الوظیفي للصیغ

  

  ):Morphemeأوالً: تعریف الوحدة الصرفیة(

اختلف��ت التعریف��ات الت��ي وض��عھا علم��اء اللغ��ة للوح��دة الص��رفیة (الم��ورفیم) الخ��تالف 

عل��ى أن (الم��ورفیم) أو دال النس��بة ، أح��د الق��یم اتجاھ��اتھم ومدارس��ھم ، إال أنھ��م جمیع��اً یتفق��ون 

وھ��و أص��غر وح��دة  ١الص��رفیة الت��ي تعب��ر ع��ن النس��ب الت��ي یقیمھ��ا العق��ل ب��ین دوال الماھی��ة)

  .٢صرفیة من بنیة الوحدة اللغویة ذات معنى 

فكلمة (كتابان) یمكن تقسیمھا إلى جزأین ھما (كتاب + ان) ، ف�الجزء كت�اب یش�یر إل�ى 

) یش�یر إل�ى التثنی�ة ، إال أن (كت�اب) () ال یمك�ن a: n، والج�ز (ان) = ( معنى مح�دد ومع�روف

) ال معن�ى ل�ھ ،وك�ذلك Ki) ف�الجزء األول (Ki + ta: bتجزئت�ھ بع�د ذل�ك ف�ال یمك�ن أن یق�ال (

  .٣الجزء الثاني

) فال یمكن تجزئتھ فعلى ھذا یص�دق عل�ى anوما انطبق على كتاب ینطبق على (أن) (

  عنى المورفیم.كل من (كتاب) و(ان) م

وقد ظھرت فكرة المورفیم في النظری�ة اللغوی�ة الحدیث�ة ، لك�ي تح�ل مح�ل الكلم�ة الت�ي 

  بني علیھا القواعدیون أصول نظریتھم في النحو والصرف.

اختلف��ت تص��ورات علم��اء اللغ��ة للم��ورفیم ،وتباین��ت وجھ��ات نظ��رھم ف��ي أٌس��اءه،وقیمة 

وإن تب��اینوا ف��ي الن��واحي الش��كلیة ، إال أنھ��م  الداللی��ة، ووظائف��ھ النحوی��ة ،والص��رفیة ، لك��نھم

  یتفقون على أنھ األساس في التركیب البنائي للوحدة اللغویة .

  وقد قسم العلماء الوحدات الصرفیة باعتبار ارتباط بعضھا ببعض إلى أقسام ثالثة :

  ):Free Morpheme. وحدات صرفیة حرة (المورفیم الحرة ١
                                                

فندریس ، جوزیف : اللغة ، ترجمة عبد الحمید الدواخلي ،ومحمد القصاص لجنة البی�ان العرب�ي ، الق�اھرة ،مص�ر،   ١

 .١٠٥ھـ ، ص ١٣٧٠

ھ��ـ ـ ١٤٠٣،  ٢ماریوب��اي : أس��س عل��م اللغ��ة ، ترجم��ة وتعلی��ق د. أحم��د مخت��ار عم��ر ، ع��الم الكت��ب ، الق��اھرة ،ط  ٢

  .٥٣م ، ص ١٩٨٣

  .٢٠٢م ، ص ١٩٩٢د. حمد حسن عبد العزیز : المدخل إلى علم اللغة ،مكتبة الشباب ، القاھرة ،  ٣



 ٦٩

ویطل��ق علیھ��ا بع��ض  Formantقلة أو تركی��ب وھ��و عب��ارة ع��ن وح��دات ص��رفیة مس��ت

وھ��ذه الوح��دات   Sequential Morphemeاللغ�ویین المح��دثین الوح��دات الص�رفیة التتابعی��ة 

  تتمثل في اللغة العربیة بـ:

الضمائر المنفصلة: أنا ، أنت ، أنِت ، أنتما ، أنتم ، أنتن ، ھو ، ھي ، ھ�ا ، ھ�م ، ھ�ن.   ) أ

  الخ..

التي یدل معناھا على بدء الدخول في الش�يء والتل�بس ب�ھ  أفعال الشروع: وھي األفعال  ) ب

 ومباشرتھ ،وأشھر أفعال الشروع ، شرعھ ، أنشأ ، طفق ، أخذ ، ھب ، قعد ، قام.

فھ�ذه األفع�ال مورفیم�ات ح�رة ،وھ�ي أفع�ال ماض�یة ، ت�دل عل�ى الش�روع ،ماض�یة ف��ي 

نم��ا ھ�و متص��ور عل��ى ،ولك��ن زمنھ�ا الح��ال ، أم�ا زم��ن المض��ارع الواق�ع ف��ي خبرھ�ا فإ رالط�اھ

  .١الحال أیضاً 

ومث���ال ل���ذلك قولن���ا : أخ���ذ الم���دعون یجلس���ون ف���ي األم���اكن المخصص���ة لھم،وش���رع 

المط�رب یص�لح ع�وده ، ف�الفعالن (أخ�ذ وش�رع) ال ی�راد بھم�ا معن�ى األخ�ذ والش�روع مس��تقالً، 

  .٢وإنما من مجمل التركیب الكلي كوحدة مستقلة وھي الشروع في الجلوس،وإصالح العود

   Bound Morpheme. وحدات صرفیة مقیدة أو المورفیم المقید ٢

وھي الوحدات التي ال یمكن أن تستعمل متف�ردة ،وإنم�ا تك�ون متص�لة بالكلم�ة ، أو ھ�و  

، وذل�ك  مث�ل (ت�اء) التأنی�ث ،و(ی�ا) النس�بة ،والض�مائر المتص�لة ، ٣ما ارتبط مع المورفیم الح�ر

  و والنون) اللذین للجمع وغیرھا.و(األلف والنون) اللذین للتثنیة ،و(الوا

وقد صنف بعض العلماء المورفیمات المقیدة بالنظر على موضعھا م�ن الم�ورفیم الح�ر 

  إلى:

: ھ��ي الوح��دات الت��ي تس��بق الم��ورفیم الح��ر وم��ن أمثلتھ��ا ح��روف المض��ارعة ك��ا الس��وابق   .أ 

  (الھمزة) في أكتب، و(النون) في نكتب و(الیاء) في یكتب و(التاء) في تكتب.

                                                
  .٦٢٠، ص ١م ،ج١٩٦٢انظر عباس حسن : النحو الوافي ،ط دار المعارف ، مصر ،   ١

  .٦٢٣ـ ٦٢١المرجع السابق ، ص  ٢

  .٥٤ماریوباي: أسس علم اللغة ، ص ٣



 ٧٠

ك��الھمزة ف��ي (اعل��م) و(اجل��س) والت��اء ف��ي (ت��دحرج )و(تجل��ب) والھم��زة  ةروف الزی��ادوح��

والت��اء كم��ا ف��ي (انفج��ر ) و(انكس��ر) . والھم��زة والس��ین والت��اء كم��ا ف��ي (اس��تھجر) والم 

 التصریف كما في (الرجل )و(القلم).

عیف وھي المورفیمات التي تتوسط الم�ورفیم الح�ر وم�ن أمثلتھ�ا تض� الدواخل أو األحشاء:  .ب 

عین الفعل كما في (كسر ) و(قدم) وألف فاعل كما في (عالم) وألف جمع التكسیر كم�ا ف�ي 

 .١(رجال) و(بالد) ویاء التصغیر كما في (ُرجیل)

وھ��ي الوح��دات الت��ي تلح��ق ب��آخر الم��ورفیم مث��ل (ت��اء) التأنی��ث كم��ا ف��ي (كتب��ت)  اللواح��ق:  .ج 

تب�َت) والفتح�ة الطویل�ة الت�ي ف�ي و(فاطمة ) ،والض�مائر المتص�لة (كالت�اء) ف�ي (كتب�ُت) و(ك

(كتبن����ا )،والض����مة الطویل����ة الت����ي ف����ي (كتب����وا) ،والن����ون ف����ي (كت����بّن) ، والھ����اء ف����ي 

(ضربھ)،و(كتابھ)،ومن أمثلة اللواحق أیض�اً األل�ف والن�ون ف�ي (مس�لمان)، وال�واو والن�ون 

 ف��ي (مس��مون) واألل��ف والت��اء ف��ي (مس��لمات) والی��اء المش��ددة ف��ي (س��وداني) والتن��وین ف��ي

 .٢(رجٌل)

وق��د ق��ام فری��ق آخ��ر م��ن علم��اء اللغ��ة بتقس��یم الوح��دات الص��رفیة باعتب��ار الش��كل عل��ى 

  وحدات صرفیة صوتیة ،ووحدات صرفیة صفریة.

  . الوحدات الصرفیة الصوتیة:١

تتألف ھذه الوحدات من أصوات تضاف إلى العناص�ر الص�وتیة المعب�رة ع�ن الماھی�ات 

  وھي على أنواع:

ن صوت واحد فقط ،وذلك مثل الضمة القص�یرة ف�ي قولن�ا (ج�اء وحدات صرفیة تتألف م  .أ 

) ،والضمة الطویلة في مثل (جاء أب�وك ) والكس�رة ف�ي قول�ك (كت�اب زی�ِد)، والن�ون  أحمُد

  الساكنة المساه تنویناً وذلك في مثل قولك (جاء رجّل).

ا ، وحدات صرفیة تتألف من مقطع واح�د وم�ن أمثلتھ�ا : م�ْن ، ع�ْن ، ع�ن ، أو ، ل�م ، م�  .ب 

ھم) الدالة على التبعیة كما ي قولك (كتابھم) ،و(أن) الدالة على المطاوعة كم�ا ف�ي قول�ك 

 (أنفسھم).
                                                

 .٢٢٢م ، ص ١٩٩٢خل إلى علم اللغة ، مكتبة الشباب ، القاھرة ، انظر محمد حسن عبد العزیز : المد ١

  .٢٢٣المرجع الساق ، ص   ٢



 ٧١

وح���دات ص���رفیة تت���ألف م���ن ع���دة مق���اطع ، فمنھ���ا الھم���زة والس���ین والت���اء الدال���ة عل���ى   .ج 

الصیرورة كما في قولك (استحجر الط�ین) أو عل�ى الطل�ب كم�ا ف�ي قول�ك (اس�تغفر العب�د 

 ربھ).

فیة تتك��ون م��ن تب��ادل األص��وات الص��ائتة ، ف��ي ص��یغ الكلم��ات ،وذل��ك مث��ل وح��دات ص��ر  .د 

(رج�ل ورج�ال  لتبادل األصوات الصائتة بین المفرد وجمع التكسیر في حاالت معینة مث

،وجمل وجمال ) وكذلك المقابلة بین الفعل المبني للمعلوم والمبني للمجھ�ول مث�ل ض�رب 

 البناء للمجھول. مبنى للمعلوم ، التي تغیره إلى (ُضرب) عند

وم��ن ذل��ك أیض��اً تب��ادل األص��وات الص��ائتة ال��ذي یح��دث أحیان��اً ب��ین ص��فة الفاع��ل عن��د 

تحویلھ��ا إل���ى ص��فة المفع���ول (كمخ���ِرج) بالكس��رة القص���یرة ص���فة الفاع��ل و(ُمخ���َرج) بالفتح���ة 

القص��یرة ص��فة للمفع��ول وق��د ع��رف ھ��ذا الن��وع م��ن الوح��دات الص��رفیة الص��وتیة بمورفیم��ات 

  . ١المغایرة

   Zero Morpheme. الوحدات الصرفیة الصفریة ٢

أي ال وجود لھ في الرس�م الكت�ابي ،وإنم�ا ھ�و  Zeroیحمل ھذا المورفیم القیمة الخطیة 

الص��ورة الموض��وعة ف��ي ال��ذھن ،وھ��ي عب��ارة ع��ن وح��دات مق��درة أو محذوف��ة مث��ل الض��مائر 

  .٢المستترة ،والصیغ في المشتقات ،واإلسناد في الجملة 

ثالث من علماء اللغة بتقسیم الوح�دات الص�رفیة بحس�ب الوظیف�ة الداللی�ة  وقد قام فریق

  التي تؤدیھا إلى : وحدات صرفیة معجمیة ، ووحدات صرفیة نحویة .

می�ة معین�ة ، جالوحدات الصرفیة المعجمیة : وھي تلك الوحدات التي تحم�ل دالالت مع .١

  وذلك مثل (رب ،و(أكل) ، (قتل).

وتض��م ك��ل المورفیم��ات ذات القیم��ة الص��رفیة أو النحوی��ة الوح��دات الص��رفیة النحوی��ة:  .٢

 مثل : 

م���ورفیم الش���خص : ویض���م ال���تكلم ،والخط���اب ،والغیب���ة ،ویعب���ر عنھ���ا بالض���مائر   .أ 

 المتصلة.
                                                

 .٢٤٢ـ ٢٤١، ص ٢د.محمود السعران: علم اللغة (مقدمة للقارئ العربي ) ، دار الفكر العربي،د.ط ، د.ت ، ط  ١

  .٥٣ماریورباي: أسس علم اللغة ، ص  ٢
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م�ورفیم الع�دد ویض�م : عالم��ات التثنی�ة كم�ا ف�ي (كتابان،وقائم��ان) ف�ي حال�ة الرف��ع ،   .ب 

ع ك��األلف والت��اء ف��ي كت��ابین وق��ائمین ف��ي ح��التي النص��ب والج��ر . وعالم��ات الجم��

(مس��لمات) وال��واو والن��ون ف��ي (ك��اتبون) والی��اء والن��ون ف��ي (كت��ابین) ف��ي ح���التي 

 النصب والجر .

مورفیم النوع ویضم : التأنیث الذي یتضح في عالمات التأنی�ث ، كالت�اء ف�ي (خال�دة)   .ج 

 واأللف في (حسنى) واأللف الممددة في (حسناء).

یتض�����ح ب�����الم التعری�����ف كم�����ا ف�����ي  م�����ورفیم التعی�����ین: ویض�����م التعری�����ف ال�����ذي  .د 

 .١(الرجل)،والتنكیر الذي یعبر عنھ التنوین كما في (رجل)

م��ورفیم المض��ارعة :ویتمث��ل ف��ي ح��روف المض��ارعة ك��الھمزة الت��ي فل��ي (أض��رب)   .ه 

 والنون في (نضرب) والیاء في (یضرب) والتاء في (تضرب).

یس�جنّن) والخفیف�ة كم�ا مورفیم التوكید: وذلك كنون التوكید بنوعیھا الثقیلة كم�ا ف�ي (ل  .و 

 .٢{ ولَئن لَّم يفْعلْ ما آمره لَيسجنن ولَيكُونًا من الصاغرِين}في (لیكونّن) من قولھ تعالى

م��ورفیم التص���یغر : ویتمث���ل ف���ي ص���نع التص��غیر (فُعْی���ل) للثالث���ي كم���ا ف���ي ُزَبْی���د ،   .ز 

ِعی�ل لم� ا زاد ع�ن أربع�ة أح�رف كم�ا ف�ي و(فعیع�ل) للرب�اعي كم�ا ف�ي (ُجَعْیف�ر) ،وفُعَی

 (ُعَصْیفیِر) و(فَُریزید).

مورفیم النسب : ویتمثل في الیاء المش�ددة الت�ي تلح�ق أواخ�ر األس�ماء وذل�ك كم�ا ف�ي   .ح 

 زیديّ وعمريِّ ،وبصرّي..

مورفیمات الزیادة :وھي تلك التي تدل على معان معینة للص�یغ كالتعدیة،والمطاوع�ة   .ط 

ن الزی�ادات الت�ي تلح�ق بالص�یغ المختلف�ة لت�ؤدي ،والصیرورة ،والطلب ، وغیرھ�ا م�

 .٣معان معینة 

وكل معنى من ھ�ذه المع�اني یعب�ر عن�ھ ب�أكثر م�ن مبن�ى م�ن مب�اني الص�یغ وذل�ك عل�ى 

  :١النحو التالي

                                                
  .٣٢بین القدیم والجدید ، مكتبة الشباب بالجیزة ، د.ت ، ص د. كمال محمد بشر : التفكیر اللغوي   ١

  .٣٢سورة یوسف : اآلیة ٢

  .٧٣القلم للتوزیع والنشر ،دبي ، اإلمارات العربیة ،ص  رد. حلمي خلیل: الكلمة دراسة لغویة ومعجمیة، دا ٣
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  المثال  الزیادة  المبنى  المعنى

  التعدیة
  أجلس  الھمزة  أفعل

ل   كّرم  التضعیف   فعَّ

  المطاوعة

  انكسر  الھمزة والنون  انفعل

  اعتدل  الھمزة والتاء  افتعل

ل   تحطم  التاء والتخیف  تفعَّ

  تباعد  التاء وألف  تفاعل

  استقام  الھمزة والسین والتاء  استفعل

  المشاركة

  جادل  اللف  فاعل

  تخاصم  التاء واأللف  تفاعل

  اختصم  الھمزة والتاء  افتعل

ال  التحویل   أجمار  الھمزة والتخفیف األلف   أفعَّ

  الصیرورة
  قوس  التضعیف  فعَّ 

  استحجر  الھمزة والسین والتاء  استفعل

  استغفر  الھمزة والسین والتاء  استفعل  الطلب

واألشكال المختلفة التي تظھ�ر فیھ�ا تل�ك المورفیم�ات عل�ى المعن�ى ال�ذي تؤدی�ھ ، یق�ول 

ماریوباي : (في المورفیمات یوجد ما یسمى الومورف�ات أو الص�یغ المتنوع�ة الت�ي تس�تعمل ف�ي 

  .٢وف مختلفة لتعطي المعنى المعین)ظر

وقد الحظ اب�ن جن�ي ف�ي كثی�ر م�ن الص�یغ الص�رفیة فروق�اً ف�ي الدالل�ة ف�ي حال�ة زی�ادة 

  مورفیم أول الصیغة ، أو في وسطھا على الجذر األصلي.

فالوزن الصرفي (فعل) في حالة إضافة مورفیم (الھمزة ) في أولھ ( أفعل ) فإن�ھ ینقل�ھ 

  ى فعل غیر إرادي متعدي .من فعل إرادي الزم إل

                                                                                                                                    
 .١٤٢ـ  ١٤١تمام حسان : اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، ص  ١

 .١٠٤اللغة ، ص  ماریوباي: أسس علم ٢
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وإذا زی��د م��ورفیم (األل��ف) عل��ى الص��یغة نفس��ھا فإنھ��ا تص��بح (فاع��ل) وف��ي ھ��ذه دالل��ة 

جدیدة أكسبھا صوت األلف (الصائت الطویل) إلى الصیغة التي ت�دل عل�ى المش�اركة ف�ي الفع�ل 

  .١اثنین أو أكثر ،ولیس من فعل واحد

  الوظیفي للصیغ:ثانیاً :دور الوحدات الصرفیة في توجیھ المعنى 

إن الوحدات الصرفیة عندما تلحق بالكلمات فإنھ�ا تھیئھ�ا للدالل�ة عل�ى وظ�ائف ص�رفیة 

  .٢أو نحویة

  . دور الوحدات الصرفیة في توجیھ المعنى الوظیفي لصیغ األسماء:١

إن األس��ماء عن��دما تتص��رف بتص��ریفات مختلف��ة بحس��ب األف��راد والتثنی��ة . والجم��ع، 

ت��ذكیر والتأنی���ث بواس��طة اللواص���ق والزوائ��د یك���ون االس��م داالً عل���ى والتعری��ف، والتنكیر،وال

  .٣وظائف فرعیة

فصیغ األسماء ت�ؤدي إل�ى جان�ب وظیفتھ�ا العام�ة وھ�ي الدالل�ة عل�ى المس�مى ،وظ�ائف 

أخرى صرفیة ونحویة تختلف باختالف الوح�دات الت�ي تلح�ق بھ�ا ،وتتض�ح تل�ك الوظ�ائف فیم�ا 

  یأتي:

باألس�ماء یھیئھ��ا لت�ؤدي ع��دة مع�اني وظیف��ة وذل�ك عل��ى  إن م�ورفیم الع��دد عن�دما یلح��ق  .أ 

  مورفیم التثنیة یلحق األسماء في صورتین وذلك كما في :

) ودرھم�������ان rajula:n) وذل�������ك مث�������ل رج�������الن (a:nاأللوم�������ورف (ان) = ( .١

)drihama:n) وقائم���ان (gaima:n فی���دل ص���رفیاً عل���ى تثنی���ة ھ���ذه األس���ماء  (

 ونحویاً على رفعھما.

) كما في رجلین ـ درھمین: فیوج�ھ مع�اني ھ�ذه األس�ماء i:n= (األلومورف (ین) .٢

 صرفیاً إلى التثنیة ونحویاً إلى النصب أو الجر .

  أما مورفیم الجمع فیلحق األسماء في عدة أشكال ھي:

                                                
  .٢٥٥ـ  ٢٤٤، ص ١ابن جني : الخصائص ،ج ١

  .٦٤د. حلمي خلیل : الكلمة دراسة لغویة ومعجمیة ، ص  ٢

 .٢٠٨ـ٢٠٧د. فاضل مصطفى الساقي: أقسام الكالم العربي من حیث الشكل والوظیفة ، تقدیم، أ.د تمام حسان ، ص ٣
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) و(ق����ائمون) banu:n) وذل����ك م����ا ف����ي (بن����ون) (u;nاأللوم����ورف (ون) = ( .١

)gaimu:n ًإلى الرفع . ) فیشیر صرفیاً إلى وظیفة الجمع ونحویا  

) كما في بنین وقائمین فھو یؤدي صرفیاً وظیفة الجم�ع i:nاأللومورف (ین) = ( .٢

 ونحویاً یدجل على أن ھذه األسماء منصوبة أو مجرورة.

) وقائم�����ات hinda:t) وذل�����ك كم�����ا ف�����ي (ھن�����دات) (a:tاأللوم�����ورف (ات) = ( .٣

)gaima:t.( 

  یث.فیوجھ ھذه األسماء صرفیاً ألداء وظیفتي الجمع والتأن

إن م��ورفیم التعی��ین عن��دما یلح��ق باألس��ماء یرش��حھا لتأدی��ة بع��ض الوظئ��اف ، فاللغ��ة   .ب 

العربی��ة عرف��ت الم التعری��ف كوح��دة ص��رفیة ت��ؤدي وظیف��ة التعری��ف . وھ��ي وظیف��ة 

ص��رفیة . ال تتغی��ر بالنس��بة لألس��ماء الم��ذكورة والمؤنث��ة وال بالنس��بة للمف��رد والمثن��ى 

 .١والجمع 

ـ الرجال ، أسماء مذكراً مفرداً ومثن�ى وجم�ع ویق�ال (البن�ت فیقال: الرجل ـ الرجالن 

  .٢، البنتان ، البنات) أسماء مؤنثاً في حالة إفراد والتثنیة والجمع

) بأما الم التعریف عندما تلحق الصفات فإنھا تدل على الموض�وعیة فكلم�ة (الض�ار

  معناھا (الذي ضرب) و(المضروب)معناھا الذي (ضرب).

 un/ an/ inف التن�وین المتمث�ل ف�ي اللواح�ق / ـ ُن ، ن ، ِـ ن / =/ویقال الم التعری

، وذل�ك ٣، كوحدة صرفیة تلح�ق باألس�ماء لت�ؤدي وظیف�ة ص�رفیة ھ�ي مطل�ق التنكی�ر

كما في (رجل ، رجالن، رجل) في الحاالت الثالث ، أم�ا التن�وین م�ن الص�فات فإن�ھ 

عل��ى زم��ن الح���ال أو  إل��ى جان��ب داللت��ھ معھ���ا عل��ى التنكی��ر فإن��ھ یرش���حھا للدالل��ة

  .٤االستقبال في السیاق وذلك مثل (ضارب ، ضارباً ، ضارٍب)

                                                
  .٢٢٣م، ص ١٩٨٥، مكتبة االنجلو المصریة، القاھرة، ١ة،ط د. كریم ذكي حسام الدین : أصول تراثیة فیعلم اللغ ١

  .٢٢٨المرجع السابق ، ص  ٢

  .٢٥٦ـ  ٢٥٥د. محمود السعران:مقدمة للقارئ العربي، ص  ٣

  .٢٥٦المرجع السابق ، ص   ٤
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إن مورفیم��ات الن��وع تلح��ق باألس��ماء ف��ي ص��وره (الت��اء) كم��ا  ف��ي فاطم��ة وب��األلف   .ج 

المقصورة كما في (لیلى) ،وبالھمزة بعد األلف المم�دودة وذل�ك ف�ي (حس�ناء) فاألس�ماء 

 لة على معنى التأنیث.في األمثلة السابقة توجھت صرفیاً للدال

أما التذكیر فإنھ یعبر عنھ في األسماء بسلب تلك العالمات ،ول�یس ھ�ذا بض�ابط ؛ إذ أن 

ھنالك أسماء مذكرة تحمل عالم�ات التأنی�ث وذل�ك كم�ا ف�ي (معاوی�ة) ،و(طلح�ة) ، كم�ا 

أن ھنالك أسماء مؤنثة ال تحم�ل عالم�ات التأنی�ث مث�ل (زین�ب ) و(الش�مس ) فف�ي مث�ل 

  .١االت یكون ضابط التفریق بین تلك األسماء ھو اإلسنادھذه الح

فیق�ال : م�ثالً ف��ي كلمة(الش�مس) طلع�ت الش��مس ، ال ط�الع ، فی�دل ب��ذلك عل�ى تأنیثھ��ا ، 

  ویقال: جاء معاویة ، ال جاءت ، فیدل على تذكیره . 

مورفیم النسب : من المورفیمات التي تلحق باألسماء إلفادة معان وظیفی�ة جدی�دة ، ی�اء   .د 

النسبة وذلك كما في (مصرّي) ،و(س�ودانّي) فق�د ع�دھا الص�رفیون م�ن العالم�ات الت�ي 

تمت��زج باألس��ماء إلف��ادة مع��اٍن مخصوص��ة ، إذ یق��ول اب��ن یع��یش  ف��ي حدیث��ھ ع��ن ت��اء 

التأنیث ویاء النسب : (..وك�ل واح�د منھم�ا یمت�زج بم�ا ی�دخل علی�ھ حت�ى یص�یر كج�زء 

لی�ھ ألن العالم�ة أح�دثت ف�ي ك�ل واح�د م�ن منھ وإنما صارا بمنزلة الج�زء مم�ا دخ�ال ع

المنس��وب والمؤن��ث معن��ى ل��م یك��ن ، فص��ار االس��م بالعالم��ة مركب��اً ،والعالم��ة فی��ھ م��ن 

 .٢مقوماتھ)

 فیاء النسبة تضیف لالسم معنٍى صرفیاً جدیداً ھو الداللة على النسب باإلضافة .

المختلف�ة عن�دما  مورفیم التصغیر : إن الوحدات الصرفیة الدالة عل�ى التص�غیر بص�یغھ  .ه 

تبنى األسماء قیاس�اً علیھ�ا، وذل�ك كم�ا ف�ي(جلیس ) مص�غر (جل�س )و(ُدریھ�م) مص�غر 

(دَره)و(ُمفتیَح) مصغر (مفتاح) فإنھا تتوجھ صرفیا للدالل�ة عل�ى الموص�وف بالص�غر، 

 فالتصغیر وصف یضمن الموصوف بطریقة خاصة .

                                                
  .٢٥٥المرجع نفسھ ، ص  ١

 .٥ـ٤، ص ٨ب، بیروت ،ج، عالم الكت١ابن یعیش ، أبو البغاء موفق الدین بن یعیش النحوي: شرح المفصل، ط ٢
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ع��یش : (والتص��غیر فاألس��ماء المص��غرة تحم��ل معن��ى وص��فتھ ،وف��ي ھ��ذا یق��ول اب��ن ی

وص��ف فھ��و اختص��ار بح��ذف الص��فة ،وال��ذي ی��دل عل��ى أن التص��غیر أص��لھ الص��فة أن 

  .١حكم الصفة قائم)

  فقیام حكم الصفة ھو بعینھ تضمین معناھا لتلك األسماء المصغرة.

وأم���ا المورفیم���ات الدال���ة عل���ى الش���خص ف���ال یلح���ق األس���ماء منھ���ا إال ض���مائر الج���ر 

  المتصلة ومن أمثلة ذلك :

  ھما في (كتابھما) -    الھاء في (كتابھ) -

  ھن في (كتابھن) -    ھم في (كتابھم) -

  . دور الوحدات الصرفیة في توجیھ المعنى الوظیفي لصیغ األفعال:٢

إن المعنى الصرفي لألفع�ال ھ�و الدالل�ة عل�ى الح�دث وال�زمن، فح�ین ینقس�م الفع�ل إل�ى 

األساس��یة ،وذل��ك بحس��ب  ماض��ي ومض��ارع وأم��ر فإن��ھ ی��ؤدي وظ��ائف أخ��رى غی��ر وظیفت��ھ

  الوحدات الصرفیة التي تلحق بھ .

فمروفیمات الشخص والمضارعة والمغایرة تؤدي م�ع ھ�ذه األفع�ال وظیف�ة نحوی�ة ھ�ي 

اإلس��ناد ، إال أن اإلس��ناد یختل��ف بحس��ب ال��تكلم والخط��اب والغیب��ة ،وبحس��ب اإلف��راد والتثنی��ة 

  وحدات الدالة على ذلك .والجمع ،وبحسب التذكیر والتأنیث وذلك الختالف صور ال

  :يأ) الفعل الماض

إن الفع�ل الماض�ي تلح�ق ب�ھ مورفیم�ات الش��خص الدال�ة عل�ى ال�تكلم والخط�اب والغیب��ة 

لیؤدي وظیفة اإلسناد ، إال أن المسند إلیھ یختل�ف ع�دده ونوع�ھ ف�ي ك�ل حال�ة الخ�تالف ص�ورة 

  المورفیم المعین.

  في صورتین: يفمورفیم التكلم یلحق الفعل الماض

  ) كما في ضربُت فیكون المسند إلیھ ھو المفرد المتكلم.tu(ُت) = ( .١

 ) وذلك في ضربنا فیكون المسند إلیھ ھو جماعة المتكلمین.na(نا) = ( .٢

  أما مورفیم الخطاب یتصل بالفعل الماضي في خمس صور ھي :

                                                
  .١١٣، ص ٥المرجع السابق ، ج ١
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  ) كما في (ضربِت) ، فیكون المسند إلیھ ھو المفرد المذكر.ta(َت) = ( .٢

 (ضرِب) فیكون المسند إلیھ ھو المفردة المؤنثة.(ِت) كما في  .٣

) كما في ضربتما فیكون المسند إلیھ ھ�و المثن�ى المخاط�ب م�ذكراً أو tuma(تما)  = ( .٤

 مؤنثاً .

 ) وذلك في نحو (ضربتم) فیكون المسند إلیھ ھو جمع المذكر .tum(ت) = ( .٥

  .١اث) كما في (ضربتن) فیكون المسند إلیھ ھو جماعة اإلنtuna(تن) = ( .٦

  أما مورفیم الغیبة یلحق الفعل الماضي أیضاً في خمس صور وذك على النحو التالي:

وذلك كما في (ضرب) وھ�و أساس�اً مك�ون م�ن (ض�رب + ھ�و)  *الضمیر المستتر(ھو) .١

  واإلسناد ھنا موجھ للمفرد المذكر .

الضمیر المستتر(ھي) وذل كما ف�ي (ض�ربت) وھ�و مك�ون م�ن (ض�رب + ت + ھ�ي)  .٢

ن��ا موج��ھ لمف��ردة المؤنث��ة الغائب��ة وال��ذي دل عل��ى تأنی��ث المف��ردة وج��ود ت��اء واإلس��ناد ھ

 التأنیث.

) لیك�ون اإلس�ناد للمثن��ى ف�ي حال��ة darabna) وذل��ك ف�ي (ض��ربنا) (:aالفتح�ة الطویل�ة ( .٣

 . ةالغیب

) لیك��ون المس�ند إلی��ھ ھ��و darabuu) وذل��ك كم��ا ف�ي (ض��ربوا) (u uالض�مة الطویل��ة ( .٤

 جمع المذكر الغائب.

) darabna) وذل���ك كم���ا في(ض���ربن)(naالمص���حوبة بالفتح���ة القص���یرة (َن) (الن���ون  .٥

 فیكون المسند إلیھ ھو جمع اإلناث.

والعدد عند إسناد الفعل الماضي یتضح في داخل التكلم من الفرق بین التاء المض�مومة 

  للمتكلم الواحد ،والضمیر (نا) لجماعة المتكلمین.

و(تما)و(تم) للمفرد والمثنى والجم�ع عل�ى  كما یتضح في الخطاب من الفرق بین (ت )

  التوالي.
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أم��ا ف��ي مورفیم��ات الغیب��ة فیتض��ح م��ن الف��رق ب��ین الوح��دات الص��فریة وب��ین الفتح��ة 

  .١الطویلة الدالة على المثنى وبین الضمة الطویلة الدالة على الجمع

فیتض�ح ف�ي الف�رق ب�ین (ت) ف�ي (ض�ربت) للمس�ند  يأما النوع عند إسناد الفعل الماض�

لم��ذكر ،و(ت) ف��ي ض���ربت للمس��ند المؤن��ث ،وف���ي المقابل��ة ب��ین (ت) ف���ي (ض��ربتم) للمس���ند ا

  المجموع للمذكر ،وبین (تن) في المسند المجموع المؤنث.

  ب) الفعل المضارع:

إن الفعل المضارع یؤدي وظیفة اإلسناد بواسطة مورفیمات المض�ارعة . ف�الھمزة ف�ي 

د الم�تكلم ،والن�ون ف�ي (ننص�ر) ت�دل عل�ى أن الفع�ل (انصر) تدل على أن الفعل مسند إلى المف�ر

مس�ند إل�ى جماع��ة المتكلمین،والی�اء ف��ي (ینص�ر) ت��دل عل�ى أن الفع��ل مس�ند إل��ى المف�رد الغائ��ب 

  ،والتاء في (تضرب) تدل على أن الفعل مسند إلى المفردة الغائبة ، أو المفردة المخاطب.

المقابل���ة ب���ین (یض���رب  والف���رق ف���ي الع���دد عن���د إس���ناد الفع���ل المض���ارع یتض���ح ف���ي

فالوحدة (ان) في المثال الثاني دلت على أن الفعل ھنا مسند إل�ى مثن�ى  ٢ویضربان، ویضربون)

  مذكر.

  والوحدة (ون) في المثال الثالث دلت على أن الفعل مسند إلى جماعة الذكور.

) توجیھ��اً u:n) و(ون) (aanویض��یف وج��ود الن��ون ف��ي ك��ال الوح��دتین الس��ابقتین(ان) (

  یاً جدیاً للفعل ھو الداللة على الرفع .نحو

  مر:األ ج) فعل

ی��ؤدي فع��ل األم��ر وظیف��ة اإلس��ناد بواس��طة مورفیم��ات الش��خص الدال��ة عل��ى الخط��اب 

  وذلك كما في:

(انص��ر) المك���ون م���ن (انص���ر + أن���ت) ، ف���المورفیم الص���فري المتمث���ل ف���ي الض���میر 

فجمیع فع�ل األم�ر لش�خص واح�د  المستتر(أنت) دل على أن الفعل مسند إلى المفرد المخاطب ،
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ھو المخاطب مع اختالف في العدد والنوع ، فال حاجة باألمر إلى لواصق لبی�ان الش�خص ،م�ع 

  .١للداللة على معاني الضمائر ااالعتراف الكامل لضمائر الرفع المتصلة بصالحیتھ

وم��ن ذل��ك ـ (انص��ري) المركب��ة م��ن (انص��ر +ي ) لت��دل عل��ى الكس��رة الطویل��ة عل��ى 

  اد للمفردة المؤنثة.اإلسن

انصرا المكون�ة م�ن (انص�ر + الفتح�ة الطویل�ة) فت�دل الفتح�ة الطویل�ة عل�ى أن الفع�ل مس�ند  -

  إلى المثنى مطلقاً سواء كان مذكر أو مؤنث.

(انصرن) المكونة من (انصر + ن) فالنون المص�حوبة بالفتح�ة القص�یرة ھن�ا جعل�ت الفع�ل  -

 یكون مسنداً للجمع المؤنث.

ن��د إس��ناد فع��ل األم��ر ف��ي األمثل��ة الس��ابقة ف��ي المقابل��ة ب��ین الم��ورفیم ویتض��ح الن��وع ع

الصفري الداخل على المفرد في (انصر) ،وبین الیاء الدالة على المفرد المؤن�ث ف�ي (انص�ري) 

من جھة ،وی�ن الض�مة الطویل�ة الدال�ة عل�ى جماع�ة ال�ذكور ،والن�ون المص�حوبة بفتح�ة قص�یرة 

  من جھة أخرى. للداللة على اإلسناد لجمع اإلناث

 ةأما العدد فیتضح من الف�رق ب�ین الم�ورفیم الص�فري والفتح�ة الطویلة،والض�مة الطویل�

للداللة على المفرد فالمثنى فالجمع على التوالي م�ن جھ�ة ،وب�ین الی�اء والفتح�ة الطویل�ة والن�ون 

 المص��حوبة بفتح��ة قص��یرة للدالل��ة عل��ى المف��رد ف��المثنى ف��الجمع عل��ى الترتی��ب وذل��ك م��ن جھ��ة

  .٢أخرى

  ومما تقدم یتضح لنا أن مباني التصریف تتمثل في صور التعبیر عن المعاني اآلتیة: 

  الشخص :والمفصود بھ المتكلم والخطاب والغیبة. .١

 العدد : والمقصود بھ اإلفراد والتثنیة والجمع . .٢

 النوع :والمقصود بھ التذكیر والتأنیث . .٣

 التعیین:والمقصود بھ التعریف والتنكیر. .٤

المع��اني ال یعب��ر عنھ��ا بالص��یغ الص��رفیة وال بالص��ور الش��كلیة المختلف��ة ،ولكنھ��ا وھ��ذه 

الفع�ل الماض�ي  يوالغیبة یعبر عنھا ف بیعبر عنھا بواسطة اللواصق والزوائد ، فالتكلم والخطا
                                                

  .١٥٦ة معناھا ومبناه ، ص د. تمام حسان : اللغة العربی ١

 .١٥٧ـ ١٥٦د. تمام حسان : اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص  ٢
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بالض��مائر المتص��لة ،وف��ي المض��ارع بح��روف المض��ارعة ،ول��یس ف��ي ص��یغة األم��ر إال معن��ى 

لتثنی��ة والجم��ع یعب��ر عنھ��ا ف��ي األس��ماء ب��ألف االثن��ین وواو الجماع��ة المخاط��ب ، أم��ا اإلف��راد وا

، وأل�ف القص�ر، وھم�زه الم�د ، ثوعدمھما ،والتذكیر والتأنیث یعبر عنھا في األسماء بتاء التأنی

وف��ي األفع��ال بت��اء التأنی��ث ،وت��اء المؤنث��ة ،ون��ون النس��وة ، أم��ا التعری��ف والتنكی��ر یف��رق بینھم��ا 

یفی��دان التعری��ف ، فالض��مائر المتص��لة جمیع��اً ، وح��روف المض��ارعة ب��األلف وال��الم الل��ذین 

األربع�ة وأل�ف االثن��ین وواو الجماع�ة ،واألل�ف والت��اء وت�اء التأنی�ث وأل��ف القص�ر وھم�زة الم��د 

وت��اء المؤنث��ة ون��ون النس��وة واألل��ف وال��الم . ك��ل أولئ��ك رس��ائل ش��كلیة للتعبی��ر ع��ن المع��اني 

ن ث�م أنھ�ا مب�ان تص�ریفیة أو أنھ�ا بعب�ارة أخ�رى م�ن (مب�اني التصریفیة التي ذكرناھا سابقاً ،وم�

  .١التصریف)
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  الرابعالمبحث 

  العالقة بین البنیة الصرفیة والمعنى

  

سننطلق في حدیثنا ھنا من مسلمة من مسلمات األسلوبیة التي تقول : (إن أصغر وح�دة 

ى بالمفردة ، وأن ھ�ذه المف�ردة تتك�ون م�ن أسلوبیة ـ أي المادة األساسیة ـ ھي الكلمة، أو ما یسم

  .١دال ومدلول)

والمقص�ود بال�دال والم�دلول ھ��و اللف�ظ والمعن�ى ،وق�د تع��ددت وجھ�ات النظ�ر ف�ي م��دى 

العالق��ة بینھم��ا، ب��ین مغل��ب كف��ھ اللف��ظ عل��ى المعن��ى ، كالج��احظ م��ثالً ال��ذي ی��رى أن المع��اني 

  .٢اللفظ رشأن في إقامة الوزن وتخییمطروحة في الطریق ، یعرفھا العربي والعجمي ،وإنما ال

وبین مغلب كفھ المعنى على اللفظ كابن جني مثالً ال�ذي ی�رى أن األلف�اظ ّخ�دم للمع�اني 

  .٣وأن المخدوم ال شك اشرف من الخادم

وتأتي المدراس اللسانیة الحدیثة لتعلن قصورھا في ھذا الجانب الحیوي معلن�ة أن�ھ: (ال 

  .٤)نراً في ھذا المیداكثی ایمكن أن نقول أننا تقدمن

وعندما ننظر للعالقة التأثیریة الثانویة بین بنیة اللف�ظ ومعن�اه ف�ي الت�راث العرب�ي، نج�د 

وتصریحات ، من  ذلك ما ذكره ابن جني عن الخلیل قولھ: (كأنھم توھموا ف�ي ص�وت  تإشارا

  .٥الوا صرصر)الجندب استطالة وداً ، فقالوا : ّصرَّ ، وتوھموا  في صوت البازي تقطیعاً فق

ثم نھج حدیثاً لس�یبویھ وھ�و یتح�دث ع�ن ھ�ذا االرتب�اط ب�ین بنی�ة الكلم�ة وم�ا تحمل�ھ م�ن 

داللة حیث یقول: (من المصادر الت�ي ج�اءت عل�ى مث�ال واح�د ح�ین تقارب�ت المع�اني ف�ي قول�ك 
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الن��زوات والنق��زات وإنم��ا ھ��ذه األش��یاء ف��ي زعزع��ة الب��دن واھت��زازه ومث��ل ذل��ك الغلی��ان ألن��ھ 

  .١،ومثل ذلك الغثیان ألنھ تجیش نفسھ وتثور ..الخ) كوتحرزعزعة 

نفس الطریقة الت�ي س�ارا علیھ�ا فیق�ول : (وج�دت  لىومن بعدھا یأتي ابن جني لیسیر ع

أن��ا م��ن ھ��ذا الح��دث أش��یاء كثی��رة عل��ى س��مت م��ا ح��ذیاه ومنھ��اج م��ا م��ثاله وذل��ك أن المص��ادر 

ة والصلص��لة والجرج��رة والصعص��عة الرباعی��ة المض��عفة ت��أتي للتك��رار نح��و الزعزع��ة والقلقل��

والقرقرة . ووجدت أیضاً أن (الفعلى) من المصادر والصفات إنم�ا ت�أتي للس�رعة ،وأن اس�تفعل 

فیھا معنى الطلب نحو استسقى واستطعم واستوھب ،وفعل تدل على تكرار الحدث وش�دتھ نح�و 

  .٢كّسر ،وفّتح)

ال والم�دلول ف�ي غی�ر م�ا موض�ع ونجده یتبع ھذه العالقة ب�ین اللف�ظ والمعن�ى ، ب�ین ال�د

  .٣من كتابھ الخصائص

لیص��ل م��ن ذل��ك إل��ى أن الع��رب إنم��ا جعل��وا الك��الم عب��ارات ع��ن ھ��ذه المع��اني، فكلم��ا 

  .٤ازدادت العبارة شبھاً بالمعنى كانت أدل علیھ وأشھر بالغرض فیھ

ث�م ونجد نظیر ذلك م�ا یحیك�ھ الس�یوطي ق�ائالً: ( ف�إذا كان�ت األلف�اظ أدل�ة عل�ى المع�اني 

زید فیھا شيء معین أوجبت القسمة بھ زیادة المعنى لھ ، وكذلك إن انحرف ب�ھ ع�ن س�متھ ك�ان 

  .٥ذلك دلیالً على حادث متجدد لھ)

  

                                                
  .١٤، ص١سیبویھ : الكتاب،ج ١
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 .٥٦، ص ٢باب إحسان األلفاظ أشباه المعاني،ج  .ب 
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 .١٤٧، ص ٢باب تصاحب األلفاظ لتصاحب المعاني،ج  .د 
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  أنواع األبنیة الصرفیة:

إن دراسة األبنیة الصرفیة من حیث أنواعھا وأحوالھا تعتمد عل�ى معرف�ة أقس�ام الك�الم 

  .١تمیز بھا كل قسم عن اآلخرالعربي، وعلى الضوابط والمعاییر التي ی

ولما كان من الض�روري معرف�ة أقس�ام الك�الم العرب�ي ومعرف�ة ممی�زات ك�ل قس�م ك�ان 

  البد من استعراض تقسیم الكالم عند علماء اللغة القدماء والمحدثین.

فقد قسم نحاة العربیة الكالم بأص�ل وض�عھ إل�ى ، اس�م وفع�ل وح�رف ،وج�اء عل�ى ھ�ذا 

  :قول ابن مالك في ألفیتھ

  كالمنا لفظ مفیــد كاستقمْ 

  ٢واسم وفعل ثم حرف الكلم

وقد وضع النحاة عالمات لكل قسم من ھذه األقسام لیتمیز بھا عن القسم اآلخ�ر، إال أن 

علماء اللغة المحدثین قاموا بدراسة تلك التقسیمات واجمعوا على أن تقس�یم نح�اة الع�رب للك�الم 

فی�ھ عل�ى أس�س ثابت�ة ، فق�د ك�انوا یقس�مون الك�الم عل�ى كان تقسیماً مضطرباً ،وأنھم لم یعتمدوا 

، وذھب بعضھم إلى أن تقسیم نح�اة الع�رب للك�الم ك�ان ٣أصل حیناً ،وعلى أصل آخر حیناً آخر

  متأثراً بتقسیم فالسفة الیونان والمناطقة.

كم��ا أن التعریف��ات الت��ي وض��عوھا ألقس��ام الك��الم ل��م تك��ن جامع��ة مانع��ة ،وإنھ��م ك��انوا 

  .٤التعریفات ویضعون لھا التفسیرات حتى تتالئم مع ما ذھبوا إلیھ یحررون ھذه

  ومن أھم ما وجھھ المحدثون من نقد لمنھج نحاة العرب:

أنھم لم یعتمدوا في تقسیمھم للكالم على منھجیة ثابتة ؛ فإنھم ك�انوا یت�أرجحون ب�ین المعن�ى  -

ى أس��اس م��ن االعتب��ارین حین��اً وب��ین المبن��ي حین��اً آخ��ر، فأمث��ل  الط��رق أن ی��تم التفری��ق عل��

مجتمع�ین ، فیبن�ي عل��ى طائف�ة م�ن المب��اني ومعھ�ا (جنب�اً إل��ى جن�ب ف�ال تنف��ك عنھ�ا) طائف��ة 

  .٥أخرى من المعاني
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  .٨٧د.تمام حسان:اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص  ٣

  .٢٣٩د. إبراھیم أنیس : من أسرار اللغة،ص  ٤

  .٨٧د. تمام حسان: اللغة معناھا ومبناھا ، ص  ٥



 ٨٥

إنھ��م اخض��عوا اللغ��ة لمق��اییس الفلس��فة وأحك��ام المنط��ق الت��ي ال تواف��ق اللغ��ة ف��ي وص��ف  -

 الظواھر اللغویة.

بھ�ا ول�م یھ�تم بمراقب�ة اس�تعمالھا اللغ�وي ، إن تقسیم العرب للكالم لم یراع األبنی�ة ف�ي تراكی -

 .١ولم یدرك بدقة معانیھا الوظیفیة وممیزاتھا الشكلیة

وقد انطلق نقد المحدثین للعرب في تقسیمھم من منھجھم ال�ذي یق�وم عل�ى تقس�یم الك�الم 

  على أساس من الصیغة والشكل والوظیفة دونما التفات إلى المعنى المجرد للكلمات .

دثون بتقسیم الكالم انطالقاً من ھ�ذا المفھ�وم ، إال أنھ�م ذھب�وا ف�ي تقس�یمھم وقد قام المح

للكالم إلى عدة آراء ؛ فمنھم من قسم الكالم إل�ى أربع�ة أقس�ام ك�إبراھیم أن�یس ال�ذي قس�م الك�الم 

  على أساس المعنى والصیغة الوظیفیة إلى:

  ٢. األداة٤    . الفعل٣    . الضمیر٢    االسم .١

  قام بتقسیم الكالم إلى:ومھدي المخزومي الذي 

  ٣. األداة٣    . الفعل٢    . االسم١

ومنھم من قس�م الك�الم إل�ى س�بعة أقس�ام كتم�ام حس�ان وتلمی�ذه فاض�ل مص�طفى الس�اقي 

  اللذان قاما بتقسیم الكالم على أساس المعنى المبني إلى:

 . الضمیر٤    . الفعل٣    . الصفة٢    االسم  .١

  ٤. األداة٧    . الظرف٦    .  الخالفة٥

  

  

  .*ناك آخرون لھم بعض اآلراء في تقسیم نحاة العرب للكالموھ
                                                

 .٨٢ت  ٨١د. فاضل مصطفى الساقي أقسام الكالم العربي من حیث الشكل والوظیفة ، ص   ١

 .٢٧١ـ٢٦٤ د. إبراھیم أنیس: من أسرار اللغة، ص ٢

د. مھدي المخزومي: في النح�و العرب�ي قواع�د وتطبی�ق ، ش�ركة ومطبع�ة مص�طفى الب�ابي الحلب�ي وأوالده بمص�ر ،  ٣

 .٦٤ـ ١٩م ، ص١٩٦٦، ١ط

 .١٣٢ـ ٨٦د. تمام حسان: اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، ص  ٤

ابھ (في النحو العربي نقداً وبناء) ، والدكتور الدكتور إبراھیم السامرائي الذي قدم بعض اآلراء عن تقسیم الكالم في كت *

عبد الرحمن محمد أیوب الذي قام بالتعلیق على بعض أقسام الكالم عن�د النح�اة وذل�ك ف�ي كتاب�ھ (دراس�ات نقدی�ة ف�ي 

 النحو العربي ) إال أن طبیعة البحث ال تسمح بالخوض في تلك اآلراء وتفاصیلھا .



 ٨٦

ی��رى الباح��ث أن تقس��یمات المح��دثین للك��الم ل��م تك��ن بعی��دة أو غریب��ة مم��ا قال��ھ نح��اة 

العربیة ، فقد فرق ھؤالء النحاة بین معاني الكلمات داخل األقس�ام الت�ي اعتم�دوھا للك�الم ، كم�ا 

، إال أن ھذه الفروق ب�رزت بص�ورة **ل التركیب فرقوا بینھا أیضاً على أساس اختصاصھا داخ

  واضحة في بعض ما جاءت بھ تقسیمات المحدثین للكالم.

وقد بدأ للباحث�ة أن الم�نھج األمث�ل ف�ي تقس�یم الك�الم ھ�و تقس�یمھ تقس�یماً منھجی�اً ال یبع�د 

غ�ة كثیراً عن منھج القدماء ، مستفیدة في ذلك من بعض ما ج�اءت ب�ھ الدراس�ات الحدیث�ة ف�ي الل

  التي أشار إلیھا بعض علماء اللغة المحدثین ،فینقسم الكالم إلى :

  . االسم :١

وھو ما دل على معنى في نفسھ داللة مجردة عن االقتران بزمن معین ، ھذا من حیث 

المبنى ، أما من حی�ث المعن�ى ف�إن لألس�ماء عالم�ات تمی�زت بھ�ا ع�ن غیرھ�ا م�ن أقس�ام الك�الم 

وین والنداء واأللف والالم واإلسناد إلیھ وذلك نحو (زید ق�ائم) فق�ائم العربي وھي ؛ الجر ، والتن

  . ١مسند ،وزید مسند إلیھ

  وقد جمع ابن مالك ھذه العالمات في ألفیتھ بقولھ :

  بالجر والتنوین والندا ،وأل

  ٢ومسند لالسم تمییز حصل 

من قائم�ة فھذه العالمات تعد بمثابة المباني لألسماء ،ویكفي ألي كلم�ة لك�ي تص�نف ض�

  األسماء قبولھا كلھا أو بعض ھذه العالمات .

  ویشمل االسم عدة أقسام:

  االسم الصریح : وھو ما دل على مسماه بال قید ویضم اسم للذات ،واسم المعنى.  )أ 

                                                
 ة والمضمر والظاھر ،وأفعاال لمدح والذم ،واألفعال الناقصة بحدیث مستقل.فقد فرق القدماء بین االسم والصف **

، وانظر ابن السراج ، أبو بكر محمد بن سھل : األصول في النحو ، ١٨، ص ١ینظر ، ابن یعش : شرح المفصل ،ج ١

  .٣٦ص  ،١م ، ج١٩٨٥ھت ـ ١٤٠٥ن ت ١تحقیق د. عبد الرحمن الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان ،ط 

 .١٧، ص ١ابن عقیل : شرح ابن عقیل علي ألفیة ابن مالك ،ج ٢



 ٨٧

الوصف: وھو ما دل على مسماه عن طریق الوصف أو االتصاف بالحدث ویشمل كل م�ن   )ب 

ة ،وص�فة المبالغة،وص�فة التفض�یل ،وص�فتا صفة الفاعل ،وصفة المفعول ،والص�فة المش�بھ

 الزمان والمكان ،وصفة اآللة .

الكنایة: وھي ما أطلق لیقوم مق�ام اس�م واح�د ع�ن طری�ق التوری�ة واإلیج�از وھ�و ی�دل عل�ى   )ج 

اإلش��ارة،  ءعم��وم حاض��ر أو غائ��ب ویش��مل الض��مائر المعروف��ة ف��ي اللغ��ة العربی��ة، وأس��ما

 مائر غیبة.في مجملھا تنقسم إلى ضمائر حضور،وض يوھ

  . الفعل:٢

وھ�و م��ا دل عل�ى ح��دث وزم�ن ،وداللت��ھ عل�ى الح��دث وال�زمن نابع��ة م�ن اش��تراكھ م��ع 

المصدر في مادة واحدة ، أما داللتھ على ال�زمن فإنھ�ا ت�أتي عل�ى المس�توى الص�رفي م�ن ش�كل 

  .١الصیغة ،وعلى المستوى النحوي من السیاق

، فھذه األقسام الثالثة تختل�ف والفعل من حیث المبنى الصرفي ماضي ومضارع وأمر 

من حی�ث المبن�ي ،وھ�ي ف�وق ذل�ك تختل�ف م�ن حی�ث المعن�ى الص�رف الزمن�ي أیض�اً، فأم�ا م�ن 

حیث المبني فلكل منھا صیغتھ الخاصة ما بین مجردة أو مزیدة في الثالث�ي أو الرب�اعي كم�ا أن 

لفاع�ل ،وت�اء كل واح�د منھ�ا یمت�از ع�ن ص�احبیھ بس�مات خاص�ة ؛ فالماض�ي ینف�رد بقب�ول ت�اء ا

التأنی��ث ،والمض��ارع یب��دأ بأح��د ح��روف المض��ارعة ،ویقب��ل الم األم��ر ون��وني التوكی��د واإلن��اث 

  .٢ویضام العین وسوف ولم ولن ،واألمر یضام النونین دون غیرھما من ھذه القرائن

وأما من حیث المعنى فإن ھذه األفعال الثالث�ة تختل�ف ف�ي داللتھ�ا بص�یتھا عل�ى ال�زمن 

  :٣تاليعلى النحو ال

  

  

  

  

                                                
  .٨٤، ص ١ابن یعش: شرح المفصل ،ج ١

  .١٠٥د. تمام حسان : اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، ص  ٢

  المرجع السابق ، والصفحة نفسھا. ٣
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  زمن الفعل

  

  

  

  ونحوھا (فعل) صیغة

  الماضي

  (یفعل) ونحوھا صیغة

  الحال أو االستقبال

  صیغة(أفعل) ونحوھا

  لالحال أو االستقبا

  

ھذا ھو النظام الزمني الصرفي في اللغة الفصحى ومن�ھ یب�دو أن ص�یغة(فعل) ونحوھ�ا 

أن یكون�ا للح�ال أو لالس�تقبال، مقصورة على الماضي ،وإن صیغتي یفعل وأفع�ل ونحوھم�ا إم�ا 

ف��ال یتح��د ألي منھ��ا أح��د المعنی��ین إال بقرین��ة الس��یاق ؛ ألن الس��یاق یحم��ل م��ن الق��رائن اللفظی��ة 

والمعنویة والحالیة ما یعین على فھم الزمن في مجال أوسع من مجرد المجال الصرفي المح�دد 

  .١،وھكذا یكون نظام الزمن جزء من النظام الصرفي

  . الحرف:٣

وبمعن�ى آخ�ر ھ�و م�ا  ٢ما دل على معنى في غیره ،ومن ثم لم ینفك من اسم أو فعل ھو

تعلق معناه بغیره م�ن اس�م أو فع�ل أو جمل�ة ، أي ل�م یظھ�ر معن�اه ال�ذي وض�ع ل�ھ إال م�ع غی�ره 

،وھو مشروط في إفادة معناه الذي وضع لھ بانضمامھ إلى غیره ، م�ن اس�م (كالی�اء) ف�ي قول�ك 

كقد) ف�ي نح�و قول�ك (ق�د ق�ام زی�د) أو جمل�ة كح�روف النف�ي واالس�تفھام (مررت بزید) أو فعل (

عالم��ات األس��ماء أو األفع��ال ،وھ��و ل��یس ل��ھ بنی��ة  نوالش��رط . والح��رف ال یقب��ل أي عالم��ة م��

  محدودة ،وال عالمة مخصوصة ،ویشمل عدة أنواع:

 األسماء وھي: ھالحروف التي تشب .١

 أدوات االستفھام مثل كیف ،وكم ،ومتى. -

 . ا، ومتى، ومھما، وحیثمنات الشرط مثل: من، ما، وأینما، وأیابعض أدو -

 .نالظروف: وھي تضم ظروف الزمان والمكا -
                                                

  .١٠٥د. تمام حسان: اللغة العربیة ومعناھا ومبناھا ، ص  ١

 .٢١، ص٨لمفصل ، جابن یعیش: شرح ا ٢
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الحروف التي تشبھ األفعال :وھ�ي تش�مل األلف�اظ الت�ي ینطب�ق علیھ�ا ح�د الفع�ل انطباق�اً  .٢

تاماً وتشمل كان وأخواتھا، وكاد وأخواتھا ،وھي تعمل عمالً شبیھاً بعم�ل األفع�ال فھ�ي 

 فع المبتدأ تشبیھاً لھ بالفاعل ،وتنصب الخبر تشیھا لھ بالمفعول.تر

ما استقل عنھما: ویشمل جمیع حروف الجر والنواسخ ،ونواصب المضارع وجوازم�ھ  .٣

،وح������روف العط������ف ،وم������ا تبق������ى م������ن أدوات الش������رط ،وم������ا تبق������ى ف������ي أدوات 

 االستفھام،وحروف النفي وحروف النداء وحروف القسم.

  :ضوابط صیاغة األبنیة

وضع النحاة ضوابط لصیاغة البنیة الصرفیة وتمییزھا عن بعض�ھا ال�بعض ،وم�ن ب�ین 

ھ��ذه الض��وابط المی��زان الص��رفي، ال��ذي توص��ف ب��ھ الكلم��ات م��ن حی��ث حروفھ��ا وحركاتھ��ا 

  وزوائدھا.

بنائی�اً م�ن مجموع�ة م�ن األًص�وات ، ھ�ذه األص�وات ق�د  فإن أی�ة مف�ردة ف�ي اللغ�ة تت�أل

دخیلة األخرى ؛رغبة في زیادة المعن�ى أو توجی�ھ محت�وى دالل�ي تدخل بینھا بعض األصوات ال

�ُھ ، قِ�الم ، مق�الُِم، تص�رفت م�ن  ، فالوحدات اللغویة:  قلُم ، قلم�اِن، أق�الُم ، ُمقلَم�ة ، قالَم�ة ، َقلَم

أص��ل واح��د تتض��ح معالم��ھ الص��وتیة ف��ي أص��وات (الق��اف ،وال��الم والم��یم) حی��ث نالح��ظ أنھ��ا 

ي ك��ل حلق��ات السلس��لة ، أم��ا األص��وات المض��افة لھ��ا م��ن أج��ل حافظ��ت عل��ى وجھھ��ا القیم��ي ف��

  إظھار قیمة داللیة متغایرة ،فھي زوائد جاءت من أجل سّد ھذه الحاجة الفكریة .

ف�ي أص�ل اللغ�ة أطل�ق  توالوحدة اللغویة إن كانت أصواتھا األساس�یة ثابت�ة ، كم�ا ج�اء

  طلق علیھا (المزیدة).علیھا (المجردة) ،وأن كانت تلبسھا بعض األصوات الزائدة أ

المیزان الصرفي (مقیاس) وضعھ علماء العرب لمعرف�ة أح�وال بنی�ة الكلم�ة ،وھ�و م�ن 

أحسن ما عرف من مقاییس في ضبط اللغ�ات ،ویس�مى(الوزن ف�ي الكت�ب القدیم�ة(مثاالً) فالمث�ل 

  .١ھي األوزان

للغ�ة ومن شروط ھذا (المی�زان الص�وتي) أن ال یعی�ر إال م�ن ك�ان ل�ھ أص�ل ثاب�ت ف�ي ا

  من العناصر والمكونات الصوتیة ،وذو ھیئة محددة واضحة الصورة .

                                                
  .١٠عبده الراجحي: التطبیق الصرفي، ص ١
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ولما كانت أكثر الكلمات العربیة مكونة من مادة ثالثیة ،جعل المیزان أیض�اً مك�ون م�ن 

ثالث���ة أص���ول ھ���ي (ف ع ل ) ، وجعل���وا الف���اء تقاب���ل األص���ل األول ،والع���ین لتقاب���ل األص���ل 

  على أن یكون شكلھا على شكل الكلمة الموزونة ، فنقول:الثاني،والالم لتقابل األصل الثالث، 

  فعلَ   :  كتبَ 

  فِعَل   :  ُحِسبَ 

عل  :   ُرمح   فُ

  فُعلُ   :  َكُرمَ 

وھكذا تقابل كل حرف بما یقابلھ في المی�زان ،ول�ذالك یس�مى الح�رف األول ف�اء الكلم�ة 

  .١والثاني عین الكلمة ،والثالثة الم الكلمة 

خماس�یة األًول  نول فإنھ یزداد الم في اآلخ�ر ،وإذا ك�اأما إذا كانت الكلمات رباعیة األً 

  .٢زیدت المان بدل الم واحدة على (فعل)

مم��ا تق��دم یتض��ح لن��ا أن المی��زان الص��رفي ھ��و خارط��ة للكلم��ة أو ھ��و رس��م تخطیط��ي 

یع��رف ب��ھ ع��دد حروفھ��ا وأص��الة ك��ل ح��رف أو زیادت��ھ ،وترتی��ب ھ��ذه الح��روف فیم��ا بینھ��ا ، 

،وترتیب كل ذلك فیما بینھ�ا وق�د ی�دل المی�زان عل�ى الفص�یلة الت�ي  وحركات الحروف وسكناتھا

تنتسب إلیھا الكلمة أھي فعل أم اسم ، ث�م ھ�ل ھ�ي مف�ردة ، أم ھ�ي مجموع�ة ، ث�م ھ�ل ھ�ي فع�ل 

  .٣ماضي أم مضارع أم أمر

أم��ا س��بب اختی��ار األص��وات الثالثی��ة للمی��زان الص��رفي فیعلل��ھ عب��د الق��ادر عب��د الجلی��ل 

رك ب��ین جمی��ع األفع��ال واألس��ماء ، فالتركی��ب (فع��ل) تتقاس��مھ ك��ل الوح��دات  بقول��ھ: (ألن��ھ مش��ت

اللغوی��ة ،وق��د ض��م ھ��ذا المی��زان األص��وات الثالثی��ة ، لم��ا تملك��ھ م��ن خ��واص ص��وتیة متمی��زة ، 

فالفاء صوت أسناني شفوي احتكاكي مھموس مرقق وھذا الصوت ال نظیر ل�ھ ف�ي العربی�ة م�ن 

حلق�ي احتك�اكي مجھ�ور مرق�ق ،وال�الم ص�وت لث�وي  األصوات المجھورة، والعین فھو ص�وت

                                                
  .١٠د. عبده الراجحي : التطبیق الصرفي، ص  ١

 .١١المرجع السابق ، ص    ٢

، ٤، ج�ط١وص�رفھا ،دارا لش�رق العربي،بی�روت ،س�وریا ،ج  امحمد األنطاكي: المحیط في أصوات العربیة ونحوھ� ٣

  .١٤٤ـ١٤٣ص 
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جانبي متوسط بین الشدة والرخاوة مجھ�ور مفخ�م ،لھ�ذه األس�باب الص�وتیة والص�فات الوظیفی�ة 

  .١اختیرت ھذه األصوات الثالثیة )

وسر ھذا االختیار التركیبي بعللھ الرضي االستراباذي أیضاً بقول�ھ: (ألن�ھ مش�ترك ب�ین 

،فالتركی�ب (فّع�ل) تتقاس�مھ ك�ل الوح�دات اللغوی�ة وتش�ترك ف�ي طبیعت�ھ جمیع األفعال واألس�ماء 

القصدیة ، فلما كان فعل النوم والكتابة والقتل وغیرھا مشتركة بوجود الھمة على فع�ل الش�يء، 

  .٢ارتضوا أن یكون ما اشترك في معناه مشترك في لفظھ

لمی�زان ، ف�إن وإذا كانت ھناك زیادة على الحروف األص�لیة ف�ي الم�وزون زی�دت ف�ي ا

كان��ت ھ��ذه الزی��ادة ناتج��ة ع��ن تكری��ر أو تض��عیف ك��رر م��ا یقاب��ل ھ��ذا الح��رف أو ض��عف م��ن 

  .٣المیزان

الزیادة في الم�وزون م�ن غی�ر أح�رف الكلم�ة األص�لیة ،وض�عت كم�ا ھ�ي  تأما إذا كان

  في المیزان فیقال في وزن(أكرم ،كارم ، انتصر ، استنصر)، (أفعل وفاعل وافتعل واستفعل).

لك بعض أنواع األبنیة الصرفیة التي اختصت بص�یغ وأوزان معین�ة، فمنھ�ا م�ا ھ�و خ�اص وھنا

باالسماء حیث أن لبعض األسماء صیغ معینة عرفت بھا عما عداھا من أقسام الكالم كاألس�ماء 

المعین��ة الت��ي ال زی��ادة فیھ��ا تك��ون عل��ى ثالث��ة أص��ول، أص��ل ثالث��ي وأص��ل رب��اعي وأص��ل 

  لى أقل من ثالثة أحرف إال ناقصاً وذلك مثل (ید ودم).. وال یوجد متمكن ع٤خماسي

  ومنھا ما ھو خاص بالصفات كصفة الفاعل، وصفة المفعول، وصفة المبالغة.

یتضح لنا مما سبق أن في اللغة العربیة ع�دد كبی�ر م�ن الص�یغ واألوزان المتنوع�ة ف�ي أش�كالھا 

  والمتشابھ والمتباعد والمتخفف.وھیئاتھا وتركیبھا وفي دالالتھا ومعانیھا فمنھا المتقارب 

  التبدالت الصوتیة

لكل لغة مجموعة صوتیة تتألف م�ن مجموع�ة ح�روف ، وأن ھ�ذه األص�وات لك�ل لغ�ة 

لیست ثابتة قد تتغیر بمرور ال�زمن لوقوعھ�ا ف�ي وض�ع خ�اص ف�ي حال�ة التركی�ب . ف�إن بع�ض 

                                                
  . ٣٩٥م، ص ٢٠٠٢، ١علم اللسانیات الحدیثة ، دار صنعاء للنشر ، عمان، األردن،طعبد القادر عبد الجلیل :  ١

  .١٣، ص١الرضي:شرح الشافیة،ج ٢

  .١٢٣، ص ١٩٦٤ھـ ـ ١٣٨٣، ٢محمد المبارك: فقھ اللغة وخصائص العربیة،دار الفكر للطباعة والنشر ،دمشق ،ط ٣
 .١٨، ص١أبن جني، المنصف، ج ٤



 ٩٢

للثوی�ة م�ثالً ف�ي اللغ�ة حروفھ�ا ویتب�دل لف�ظ الكثی�ر م�ن كلماتھ�ا ، ف�الحروف ا داللغات یتغی�ر ع�د

العربی��ة ( ث ، ذ ، ظ ) انتھ��ى بھ��ا األم��ر إل��ى ال��زوال ف��ي كثی��ر م��ن اللھج��ات العربی��ة العامی��ة 

  وأبدلت غالباً بالتاء والدال والضاد أو الزاي المفخمة.

وكذلك حال الجیم التي أصابھا بعض التغیی�ر ف�ي بع�ض اللھج�ات العربی�ة ،ول�و نظرن�ا 

الفصحى لوجدناه أش�بھ بالص�اد ف�ي بع�ض الم�واطن نح�و (أس�طورة، إلى حرف السین في اللغة 

  .١ومسیطر ،وسلطان)

  لتبدل أسباب وعوامل تقتضیھ:لو

  باب ذلك التبدل والتغیر الذي طرأ على أصوات اللغة ھي:سمن أھم أ

أوالً: انتشار اللغة من جی�ل إل�ى جی�ل ع�ن طری�ق التلق�ین وال�تعلم ، واألطف�ال یتلق�ون اللغ�ة ع�ن 

  تقلیدھم بالتدرج خالل المدة التي یكتسب فیھا الطفل اللغة. نمحاولیآبائھم 

عن طریق الغ�زو الثق�افي أو االس�تیالء فی�تعلم أھ�ل ال�بالد لغ�ة  ىثانیاً : التأثر بأصوات لغة أخر

الفاتحین ولكنھم ینطق�ون بھ�ا محتفظ�ین بخص�ائص لغ�تھم  الص�وتیة ،وھ�ذا م�ا ح�دث ف�ي 

  .٢رسیةالعراق حیث تأثرت العربیة بالفا

من دینیة وقومیة فإن الرغبة في الع�ودة إل�ى الفص�حى  ةثالثاً : ومن ذلك أسباب اجتماعیة مختلف

م�ن الش�كل ال�ذي  ففي البالد العربیة في العصر الحاضر ھي التي عادت ببعض الح�رو

آلت إلیھ (الھمزة بدل القاف في كثیر من المدن العربی�ة والث�اء وال�ذال والظ�اء ف�ي لفظھ�ا 

  إلى نطقھا القدیم الفصیح. العامي)

وكذلك كان القرآن سبباً في بقاء اللف�ظ الق�دیم للح�روف ف�ي البیئ�ات العلمی�ة وأحیان�اً ف�ي   

  البیئات العامة .

  .٣وبھذا یعلل دخول بعض الحروف العربیة في اللغة التركیة وغیرھا بسبب دیني

ك أس�باب نش�أت ع�ن تفاع�ل تعتبر األسباب السابقة أسباب خارجیة طرأت على اللغة ،ولكن ھنا

  ببعضھا البعض وأدى ذلك إلى نوعین من التبدالت: تاألصوا

                                                
 .٥٤م، ص١٩٦٤ھـ، ١٣٨٣، ٢، دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق، طعربیة وفقھ اللغةخصائص ال محمد المبارك :  ١

  .٥٦المرجع السابق ، ص  ٢

  .٥٧محمد المبارك : خصائص العربیة وفقھ اللغة ، ص  ٣
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تبدل ینشأ عن تفاع�ل األص�وات وتأثرھ�ا ببعض�ھا ال�بعض أثن�اء التركی�ب والوص�ل ف�ي  .١

  السیاق الكالمي.

 تبدل أدائي معنوي .  .٢

فنأخ��ذ التب��دل األول ال��ذي ینش��أ ع��ن تفاع��ل األص��وات وتأثرھ��ا ببعض��ھا ال��بعض أثن��اء 

التركیب ، عرفنا فیما سبق األصوات اللغویة في حدیثنا عن المخارج والصفات وانجل�ى لن�ا أن 

تمی���زه ع���ن غی���ره وتھی���ئ التع���رف علی���ھ ، فم���ثالً: ص���وت    لكل صوت مالمح وعالمات

النون(صوت لثوي مجھور أنفي ) ومثل ذلك یحدث في جمی�ع األص�وات . ولك�ن تتع�رض تل�ك 

عدیدة تبدل وتغیر ھذه الصفات والمخارج ذل�ك عن�دما یقت�رن  األصوات لتغیرات كثیرة وأحوال

  .١بغیره أو یلتقي بسواه في سیاق الكالم

وق��د عن��ي بھ��ذا األم��ر المح��دثون م��ن علم��اء األص��وات ،ورك��زوا عل��ى م��ا یع��رض 

لألصوات من تحوالت وتب�دالت وق�د ك�ان لجھ�دھم أث�ر كبی�ر ف�ي الكش�ف ع�ن الق�وانین اللغوی�ة 

خیم ، اإلخف�اء ، اإلق�الب فقیق ، الترل ،واإلبدال ، اإلدغام ، اإلمالة ، التوالصوتیة نحو (اإلعال

، اإلظھار ، االشتقاق وغیرھا ) وكل ھذا ناتج عن تفاعل األصوات بسبب مجاورتھا ،وھ�ذا م�ا 

وم�ا  اأطلقوا علیھ التغی�رات التركیبی�ة ،وارجع�وا أس�بابھا إل�ى نظ�ام التق�اء األص�وات واجتماعھ�

،وكان�ت  ةلنطق من تغیرات ف�ي حركاتھ�ا حت�ى تنس�جم األص�وات المتالص�قیحدث في أعضاء ا

ھذه المواضع التي نتجت عن اندماج األص�وات ف�ي س�یاق الك�الم ھ�ي مواض�ع التب�دل والتغیی�ر 

  وھي موضوع مباحثنا التالیة نتناول كل على حدة .

ط�ور تمن الواجب التمییز بین التبدل الناشئ عن أسباب ص�وتیة خالص�ة والناش�ئ ع�ن 

للفظ الحرف من عصر إلى آخر والتبدل الناجم عن سبب خارجي كالدین أو اقتباس لغة أخ�رى 

بر بیئة المتكلم كالتفاصح في بعض البیئ�ات العامی�ة ال�ذي ق�د ی�ؤدي إل�ى بع�ض غأو التقلید لبیئة 

  .٢التبدالت الغریبة المضحكة أحیانا

علیھ�ا ع�ارض تعلیم�ي أو یرى الدكتور رمضان عبد التواب أن األصوات ما ل�م یط�رأ 

تلقیني یكون النظام فیھ�ا مس�تقراً من�ذ الطفول�ة ویس�تمر ط�ول الحی�اة . وھ�ذا یعن�ي أن االس�تعداد 
                                                

 .١٢٠، د. أحمد عمر المختار : دراسة الصوت اللغوي ، ص  ٥٥المرجع السابق ،  ص  ١

  .٦٣ـ٦٢ھ العربیة ،  ص محمد المبارك : خصائص اللغة وفق ٢
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الستقبال اللغة الذي یولد بھ كل طفل یتشكل وفقاً للغة البیئة التي ینشأ فیھا ، وبذلك یس�تقر عن�ده 

یك��ون واض��حاً ف��ي الص��عوبة الت��ي النظ�ام وال یتغی��ر إال بعام��ل ع��ارض كم��ا ذكرن��ا آنف��اً . وھ��ذا 

  . ١میجدھا كبار السن في نطق لغة جدیدة علیھ

  :٢ویرى أن التبدل والتطور الصوتي یتصف بعدة خصائص أھمھا

  أنھ غیر شعوري بمعنى أنھ یحدث تلقائیاً إن رضینا أم أبینا ودون أن نالحظھ . .١

جتماعی��ة فردی��ة أن��ھ غی��ر ف��ردي ،وھ��ذا عك��س االعتق��اد الق��دیم ب��أن جمی��ع الظ��واھر اال .٢

المنشأ وتصبح اجتماعیة  عن طریق التقلید ،وحتى یكون تغیی�راً لك�ل المجموع�ة یج�ب 

 أن یكون لدیھا المیل التلقائي لتحقیقھ.

وال�ھ ویظھ�ر ف�ي جمی�ع أح تأن التغیر ال�ذي یص�یب ص�وتاً م�ا ی�رى عل�ى ھ�ذا األص�وا .٣

یوجدون في ھ�ذه البیئ�ة أثره في جمیع الكلمات المشتملة علیھ وعند جمیع األفراد الذین 

 بمعنى أن یكون تأثیره عاماً إال إذا دخلت عوامل فأوقفتھ .

وم��ن األص��وات الت��ي ج��رى یھ��ا تغی��ر م��ن الس��واكن /ء/ و/ب/ و/ج/ و/ح/ و/ذ/  و/ز/  .٤

 و/ص/ و/ض/ و/ع غ/ و/ق/ و/م/.

یم�ا یخ�تص بالعل�ل فنج�د ھن�اك تغی�ر ف�ي بع�ض العل�ل القص�یرة بالطویل�ة والعك�س فأما 

  صحیح.

  وانین التبدل الصوتي:ق

لیست ھناك قوانین منظمة أو قاعدة ینبني علیھ�ا تل�ك الق�وانین ف�أن ق�وانین التب�دل ت�نجم 

عن ظروف من الص�عب أن یك�ون معل�وم ح�دوثھا وذل�ك مث�ل تب�دل لغ�ة إل�ى لغ�ة أخ�رى بس�بب 

الح��رب أو ھج��رة قبیل��ة إل��ى أخ��رى وھ��ذه ح��وادث ال یمك��ن ض��بطھا بق��انون ،وق��د یك��ون التب��دل 

  ع في عصر دون آخر.واق

لیس��ت ف��ي عمومھ��ا واطرادھ��ا  ونس��تخدمھاإذن ق��وانین التب��دل الص��وتي ح��ین نج��دھا 

وإنم�ا  األش�یاءكالقوانین الطبیعیة التي تنطبق عل�ى الم�ادة ؛ ذل�ك أنھ�ا لیس�ت متول�دة ع�ن طبیع�ة 

                                                
  .١٨رمضان عبد التواب : التطور اللغوي مظاھره وعللھ وقوانینھ ، ص  ١

  .٢٦ـ  ١٨المرجع السابق ، ص  ٢



 ٩٥

، كم�ا  ١ات لیس�ت م�ن الممك�ن التنب�ؤ ع�ن وقوعھ�افھي في أكثر أحوالھا نتیج�ة اتفاق�ات ومص�اد

  كرنا .ذ

  ابط وضعوھا لبعض القوانین مثل :وولكن ھناك بعض الض

قوانین جالمونت : عندما ی�ؤثر ص�وت ف�ي آخ�ر ف�إن األض�عف لموقع�ھ ف�ي المقط�ع أو  .١

  بامتداده النطقي وھو الذي یكون عرضھ للتأثر باآلخر .

التحركات النطقیة التي یمكن االس�تغناء عنھ�ا مث�ل نط�ق  بتجن قانون الجھد األقل : ھو .٢

ائین متت��الیین مث��ل ( قام��ت تف��تح الب��اب) ال ینط��ق الم��تكلم (الت��اء) األول كامل��ة بغل��ق ت��

متبوع بانفجار ما فإن ھذا یقتضي جھد غیر ضروري إلیقاع الف�تح األول لمم�ر الھ�واء 

ویك�ون غلق�اً  لثم غلقھ ثانیاً من أجل (تاء) ثانیة وبدالً من ھذا یحفظ المتكلم بالغلق األو

 ىسطھ حدود مقطعیة وبھذا یؤخر خط�وتین ھم�ا ف�تح (الت�اء ) األول�مطوالً تظھر في و

 وغلق (التاء ) الثانیة .

  

  

  وتقسیم األصوات إلى صوامت وصوائت:أعضاء الجھاز الصوتي 

  ) ووظائفھ: Vocal tractجھاز النطق (

، یتض��ح لن��ا أن درس عل��م األص��وات  ھم��ن عرض��نا لطریق��ة ح��دوث الص��وت واس��تقبال

ة لمعرفة طبیعة األجسام المصدرة للصوت واألوس�اط الموص�لة ل�ھ ك�الھواء اللغویة بحاجة ماس

مثالً ، كما أنھ بحاجة ملحة إلى شيء  من علم التش�ریح ، ف�اإلذن المس�تقبلة للص�وت ل�م تع�رف 

أجزاءھا إال من دراسة علم التشریح ، في معرفة خواصھ وأدائھ لوظائفھ ، فالحنجرة ـ م�ثالً ل�م 

ئص�ھا الص�وتیة بوض�وح كام�ل ، وك�ذلك القص�بة الھوائی�ة فلم�ا كش�ف یكن یعرف الق�دماء خصا

علم التش�ریح أجزاءھ�ا وقفن�ا عل�ى طبیع�ة األص�وات الص�ادرة عنھ�ا وأس�رارھا ، كم�ا ثب�ت م�ن 

  .٢الدارسة التشریحیة لھا بأن لھا وظیفة لغویة في تقویة األصوات وتضخیمھا

                                                
  .٥٤قھ العربیة ، ص فمحمد المبارك : خصائص اللغة و ١

  .٣١ـ  ٣٠د. عبد الغفار ، حامد ھالل : أصوات اللغة العربیة، ص  ٢
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ھ من مرون�ة عجیب�ة ! وق�د تھی�أ فالجھاز الصوتي عند اإلنسان بالغ حد الروعة ، لما فی

لإلنسان بتلك المرونة ، إخراج عدد ال یحصى من األصوات . وھذا الجھ�از ل�م یك�ن ف�ي أص�ل 

خلقھ إلص�دار األص�وات ،وإنم�ا ك�ان لك�ل ج�زء مھ�ام أخ�رى : الت�ذوق بالنس�بة للس�ان والمض�غ 

  ،والشم لألنف ..،ولكن عزى إلیھا الكالم ألھمیتھ. نلألسنا

ق ھي إنتاج األصوات اإلنسانیة ع�ن طری�ق أعض�اء الجھ�از الص�وتي، إذن عملیة النط

  والصوت ھو وحدة من وحدات الكالم اإلنساني .

ومن ھنا احتاج الباحث في األصوات إلى أن یقف بوجھ عام ـ معرفة أعضاء النط�ق ، 

  من جھة طبیعتھا وخواصھا وممیزاتھا .

أو أن نتوس��ع ف��ي وص��ف  ول��یس م��ن وظیفتن��ا ھن��ا أن ن��درس ھ��ذا الجھ��از بالتفص��یل

أعضائھ وصفاً یخرج بنا عن الھدف األساسي لھذه الدراس�ة ،ویكف�ي أن نل�م إلمام�اً مناس�باً بھ�ذه 

األعض��اء ووظائفھ���ا النطقی��ة ،وأن نش���یر إل���ى ال��دور ال���ذي یق��وم ب���ھ ك���ل عض��و ف���ي إص���دار 

  األصوات اللغویة .

وبعض��ھا أعض��اء وأعض��اء الجھ��از النطق��ي ، ل��دى ت��دقیق النظ��ر فیھ��ا ، بعض��ھا ثاب��ت 

 ءمتحرك��ة ، فالثابت��ة ھ��ي األس��نان العلی��ا واللث��ة والغ��ار وج��دار الحل��ق الخلف��ي ،وأم��ا األعض��ا

والطب��ق واللھ��اة والحنج��رة وال��وتران الص��وتیان  يوالف��ك الس��فل نالمتحرك��ة والش��فتان واللس��ا

  .١والرئتان سواء أكانت الحركة إرادیة أو غیر إرادیة 

  لنحو :وسنرتب ھذه المخارج على ھذا ا

: ھما مخزن الھواء في الجسم ،وھما عنصر رئیسي في عملی�ة التنف�یس م�ن خ�الل الرئتان  .١

عملیة الشھیق والزفیر ، ولھما ید جلیلة في تحریك الھواء عب�ر جھ�از التص�ویت ، لتش�كیل 

األصوات اللغویة ، إذ تعد االنطالقة الصوتیة من ان�دفاع م�ن ال�رئتین عب�ر ھ�ذه القن�اة الت�ي 

 .٢من الرئتین ومنتھاھا في الشفتینبداءتھا 

                                                
 .١٠٧ـ   ١٠٦محمد ربیعة ، د. محمود مھیدان : مبادئ في علم الصوت ، ص  ینظر د. أحمد فلیح ، د. حسن ١

  .١٤١مد بشر : علم األصوات، صحد. كمال م ٢



 ٩٧

ھي أنبوب یتشكل في حلقات غضروفیة وھ�ي ت�ربط ب�ین :  Wind Pipeالقصبة الھوائیة .٢

 .١الرئتین والحنجرة 

ھ��ي عض��و نش��ط ومھ��م ف��ي إنت��اج األص��وات اللغوی��ة ،وھ��ي ج��زء :  Larynxالحنج��رة  .٣

یس�مى تفاح�ة متحرك في أعلى القص�بة الھوائی�ة وھ�ي جمل�ة الغض�اریف ، لھ�ا ب�روز ن�ائي 

 .٢آدم، وفیھا الوتران الصوتیان

لھا أثر كبی�ر ف�ي تش�كیل األص�وات وھم�ا عن�د الرج�ال : Vocal Cordsاألوتار الصوتیة  .٤

أس��مك وأط��ول مم��ا عن��د النس��اء . ولل��وترین الص��وتیین ق��درة عل��ى الحرك��ة وعل��ى اتخ��اذ 

ملحوظ�اً بحی�ث  أوضاع مختلفة ، تؤثر في األصوات. قد ینفجر الوتران الص�وتیان انفراج�اً 

یس�محان لل��نفس أن  یم��ر م��ن خاللھم��ا دون أن یقابل��ھ اعت��راض أو م��انع ـ یح��دث ف��ي ھ��ذه 

الحالة ما یسمى ف�ي االص�طالح الص�وتي(الھمس) مقاب�ل (الجھ�ر) وتس�مى األص�وات الت�ي 

 .٣(األصوات المھموسة)   تنطلق حینئذ

یین وھ��و ب��اب وھ��و ف��راغ محص��ور ب��ین ال��وترین الص��وت :  Epiglottisلس��ان المزم��ار  .٥

 للحنجرة.

 یمنع دخول الطعام إلیھا . البلعوم: .٦

ھ��و م��ن أھ��م أعض��اء النط��ق ،وألھمیت��ھ س��میت اللغ��ات ب��ھ یق��ال ف��ي : Tongueاللس��ان  .٧

َوَھ�َذا العربیة اللسان العربي) أو (لسان العرب) ویقصدون بذلك اللغة العربیة ، قال تعالى {

���ینٌ  بِ ���يٌّ مُّ ���اٌن َعَربِ  ف���ي اللغ���ة اإلنجلیزی���ة ، حی���ث تطل���ق الكلم���ة وك���ذلك الح���ال م���ثالً  ٤}لَِس

)tongue لس��ان ویقص��دون اللغ��ة . وھ��و ق��ادر عل��ى تكیی��ف الص��وت حس��ب أوض��اعھ : (

المختلف��ة م��ن قب��ل أن��ھ ش��دید المرون��ة ، دائ��م الحرك��ة ،واھ��تم اللغوی��ون الع��رب الق��دامى ب��ھ 

ن الك��الم فجعل��وا أص��واتاً كثی��رة تخ��رج فی��ھ وھ��ي ثمانی��ة عش��ر حرف��اً ونس��بوا إلی��ھ محاس��

 . ٥وعیوبھ ، على نحو صنیع سیبویھ
                                                

  .١٤١المرجع السابق ، ص   ١

  . ١٣٤المرجع السابق ، ص  ٢

 ١٤٥ـ  ١٣٤المرجع السابق ، ص  ٣

  ١٠٣: اآلیة سورة النحل  ٤

 .٤٣١، ص ٤سیبویھ : الكتاب ،ج ٥



 ٩٨

ھي زائدة لحمیة تتصل بآخر الفك األعلى متدلیة نح�و اتج�اه الحل�ق ،ولھ�ا :  Uvulaاللھاة  .٨

كما ھو معروف دخل في نطق القاف العربیة الفصیحة كما ینطقھا مجیدو الق�راءات . ولھ�ا 

 .١للھاة ما بین الفم والحلق)دور في تصنیف األصوات إلى فمویة وأنفیة قال مكي : (... وا

ویشار إلیھ أحیاناً باألس�ماء التالی�ة : الحن�ك األعل�ى ، أو س�قف الحن�ك ، أو :  Plataالحنك  .٩

ب�ھ اللس�ان ف��ي أوض�اع مختلف�ة ،وم�ع ك�ل وض�ع م�ن ھ��ذه  لس�قف الف�م ،وھ�ذا العض�و یتص�

ات بالنسبة ألي جزء منھ تخ�رج أص�وات مختلف�ة ویقس�م الحن�ك ع�ادة ف�ي الدراس� عاألوضا

 الصوتیة إلى ثالثة أجزاء ھي : 

  مقدم الحنك ، أو اللثة ( بما في أصول األٍسنان العلیا ).  .أ 

 وسط الحنك أو الحنك الصلب ( ویسمیھ بعضھم بالغار).  .ب 

 .٢أقصى الحنك أو الحنك اللین (ویسمیھ بعضھم بالطبق)  .ج 

ت إل�ى األسنان من أعضاء النطق الثابت�ة ـ ویقس�مھا علم�اء األص�وا : Teethاألسنان  .١٠

؛ فق�د یعتم�د د األص�وات عن�وأسنان سفلى ،ولألسنان وظ�ائف مھم�ة  علیا، قسمین ؛: أسنان

علیھا اللسان مثالً كما ي نطق الدال والتاء ، كما تقع األسنان العلیا فوق الشفة السفلى ح�ال 

   .٣النطق بالفاء

ھ ھ�و عض�و مھ�م ف�ي الت�نفس والك�الم ،وف�ي داخل�:  Nasal Cavityالتجویف األنفي  .١١

غض��اریف وتج��اویف وقن��وات معق��دة ،ویس��مى التجوی��ف األنف��ي عن��د الق��دماء بالخیاش��یم أو 

المنخر . والتجویف األنفي عب�ارة ع�ن ف�راغ یكس�و الص�وت رنین�اً عن�د نط�ق الن�ون والم�یم 

ف�ي اللغ��ة العربی�ة ، یق��ول س�یبویھ : (... إال أن الن��ون والم�یم یعتم��د لھ�ا ف��ي الف�م والخیاش��یم 

،والدلیل على ذلك انك لو أمسكت بأنف ثم تكلمت بھا لرأیت ذل�ك ق�د أخ�ل فتصیر فیھا غنة 

 .٤بھا)

                                                
طالب : الرعایة لتجوید القراءة ،وتحقیق لف�ظ ال�تالوة ، تحقی�ق أحم�د حس�ن فرم�ان، دار عم�ان ، أألردن  مكي بن أبي ١

  .١٧١م ، ص ١٩٨٤ھـ ـ ١٤٠٤، ٢،ط
  .١٣٩د. كمال محمد بشر : علم األصوات ، ص  ٢

  .١٤٥د. كمال محمد بشر : علم األصوات ، ص  ٣

  .٤٣٤، ص  ٤سیبویھ : الكتاب ،ج   ٤



 ٩٩

ھ��و الج��زء الواق��ع ب��ین الحنج��رة والف��م ، وق��د یس��مى ھ��ذا الف��راغ :  Pharynxالحل��ق  .١٢

. ١الحلقي بالتجویف الحلقي ،وھو الف�راغ الواق�ع ب�ین أقص�ى اللس�ان والج�دار الحلق�ي للحل�ق

 : أقصى الحلق ، ووسط الحلق ،وأدنى الحلق. ٢مویقسمھ المتقدمون إلى ثالثة أقسا

الش��فتان م��ن أعض��اء النط��ق المھم��ة ،وھ��ي م��ن األعض��اء المتحرك��ة :  Lipsالش�فتان  .١٣

وھي تتخذ أوضاعاً مختلفة حال النطق ،ویؤثر ذلك في ن�وع األص�وات وص�فاتھا . ویظھ�ر 

ش��فتان ھ��ذا الت��أثیر بوج��ھ خ��اص ف��ي نط��ق األص��وات المس��ماة بالحرك��ات . وق��د تنطب��ق ال

انطباق��اً تام��اً وق��د تنبس��طان ویتباع��د م��ا بینھم��ا إل��ى أقص��ى ح��د .وب��ین ھ��اتین ال��درجتین م��ن 

االنطباق واالنفتاح درجات مختلفة ـ ویحدث االنطب�اق الت�ام ف�ي نط�ق الب�اء م�ثالً ، ویح�دث 

االنفتاح الكیر في كثیر من األصوات كما ف�ي حال�ة نط�ق الكس�رة م�ثالً ،وف�ي ح�االت نط�ق 

 .٣ات األخرىبعض األصو

مم��ا س�بق أن جھ��از النط��ق الص�وتي جھ��از معق�د ممت��د یش��بھ أن  یك�ون نای��اً ل��ھ  نالح�ظ

  فتحات وھي أدوات تشكل األصوات في مخارجھا .

وللعرب في القدیم معرفة غیر متكررة بجھاز النطق أعضائھ وآلیات تفعیلتھ ، إال أنھ�م 

قت�ھ بغی�ره م�ن األعض�اء ،كم�ا یج�ري لم یقفوا عند كل عضو وقفة خاصة لتعریفھ أو تحدید عال

علیھ اآلن العمل عند المحدثین عرباً أو غیر عرب، ولكنھم مع ذلك لم ینفكوا ع�ن اإلش�ارة إل�ى 

ھذه األعضاء في جملتھا مرة ومرات عن تناولھم ألص�وات لغ�تھم ونعتھ�ا بنع�وت منس�وبة إل�ى 

ن ب�ین الثنای�ا، م�ن ب�اطن ھذا العض�و أو ذاك ،كم�ا ف�ي ق�ولھم : (ف�ي الحل�ق ـ أقص�ي الحل�ق ، م�

  .٤الشفة أو أطراف الثنایا..الخ)

  

  

  

                                                
 .١٣٨شر : علم األصوات ، ص د . كمال محمد ب ١

  .٤٣٣، ص ٤ینظر سیبویھ : الكتاب ، ج ٢

  .١٤٢د. كما محمد بشر : علم األصوات ، ص  ٣

 .١٤٢د. . كمال محمد بشر : علم األصوات ، ص  ٤



 ١٠٠

  تقسیم أصوات اللغة العربیة :

  تنقسم األصوات الكالمیة عموماً إلى قسمین كبیرین ھما:  

  Consonantsاألصوات الصامتة  .١

 .Vowelsاألصوات الصائتة ، أو الحركات أو أصوات العلة  .٢

ثة أسس . أوالھا: أوضاع األوت�ار الص�وتیة وقد بني علماء العرب تصنیفھم ھذا على ثال

،وثانیھ��ا طریق��ة م��رور الھ��واء م��ن الحل��ق والف��م أو األن��ف ،وثالثھ��ا تتمث��ل ف��ي أوض��اع الش��فاه 

  . ١وأشكالھا المختلفة

وقرر العلماء أن الحركة صوت یتمی�ز بأن�ھ الص�وت المجھ�ور ال�ذي یح�دث أثن�اء النط�ق 

والف��م دون أن یق��ف ف��ي طریق��ھ أي ع��ائق أو حائ��ل ب��ھ أن یم��ر الھ��واء ح��راً طلیق��اً خ��الل الحل��ق 

  ودون أن یضیق مجرى الھواء ضیقاً من شأنھ أن یحدث احتكاكاً مسموعاً .

وكل صوت ال ینطبق علیھ ھ�ذا التعری�ف فھ�و ص�وت ص�امت ، فالص�وت الص�امت إذن 

ھو الصوت المجھور أو المھموس الذي یحدث أثن�اء النط�ق ب�ھ اعت�راض أو ع�ائق ف�ي مج�رى 

ء ، س��واء أك��ان االعت��راض ك��امالً كم��ا ف��ي نط��ق ص��وت (ل) م��ثالً ، أو ك��ان االعت��راض الھ��وا

. ٢اعتراًض جزئیاً من شأنھ أن یمسح بمرور الھواء ولك�ن بص�ورة ین�تج عنھ�ا احتك�اك مس�موع

  مما سبق نستنتج اآلتي:

الحركات كلھا مجھورة ف�ي الك�الم الع�ادي ، أم�ا األص�وات الص�امتة فمنھ�ا م�ا ھ�و مجھ�ور  .١

  ا ما ھو مھموس.ومنھ

ك��ل ص��وت حص��ل اعت��راض ت��ام ف��ي مج��رى الھ��واء ح��ال النط��ق ب��ھ فھ��و ص��وت ص��امت  .٢

 والدال. ء،وذلك كالبا

ك��ل ص��وت حص��ل إعت��راض جزئ��ي ف��ي مج��رى ھوائ��ھ مح��دثاً احتك��اًك ف��ي أي ن��وع ح��ال  .٣

 النطق بھ ، یعد صوتاً صامتاً أیضاً مثل : السین ، الشین والضاد .

طق بھ في الفم ـ مجھوراً كان أو مھموس�اً ص�وت ص�امت كل صوت ال یمر الھواء حال الن .٤

 كالمیم والنون.
                                                

  .٧١د. كمال محمد بشر : علم اللغة العام ، ص ١

  .١٤٩ـ  ١٤٨د. محمود السعران: علم اللغة ، ص  ٢



 ١٠١

 كل صوت ینحرف ھواؤه فیخرج من جانبي الفم أو أحدھما صوت صامت كالالم. .٥

والھمزة العربیة صوت ص�امت ك�ذلك ،ولیس�ت م�ن الحرك�ات ف�ي ش�يء ؛ ألن�ھ یح�دث 

  .١في نطقھا أن یقابل الھواء باعتراض تام في الحنجرة 

مت اللغ���ة العربی���ة عش���رة مخ���ارج أو مواض���ع م���ن جھ���از النط���ق وھ���ي وق���د اس���تخد

  :٢بالترتیب

  الشفة : ویسمى الصوت الخارج منھا شفویاً . .١

 الشفة مع األسنان : ویسمى الصوت الخارج منھا شفویاً أسنانیاً. .٢

 األسنان : ویسمى الصوت الخارج منھا أسنانیاً . .٣

 نانیاً لثویة.األسنان مع اللثة :ویسمى الصوت الخارج منھا أس .٤

 اللثة : ویسمى الصوت الخارج منھا لثویة . .٥

 الغار: ویسمى الصوت الخارج منھا غاریاً. .٦

 الطبق : ویسمى الصوت الخارج منھا طبقیا . .٧

 اللھاة :ویسمى الصوت الخارج منھا لھویاً . .٨

 الحلق :ویسمى الصوت الخارج منھا حلقیاً . .٩

 الحنجرة : ویسمى الصوت الخارج منھا حنجریاً. .١٠

ویمك��ن أن تص��ف ص��وامت اللغ��ة العربی��ة طبق��اً لمواض��ع النط��ق والص��فات والمخ��ارج 

  :٣على النحو التالي

  (شفوي +مجھور + انفجاري)   bب 

  (شفوي + مجھور + أنفي)   mم 

  ( شفوي + مجھور + نصف حركة)   wو 

  ( شفوي أسناني + مھموس + احتكاكي)   Fف 

                                                
 .٧٥اللغة العام األصوات ، صد. كمال بشر : علم  ١

  .٣٠: المدخل إلى علم اللغة ، ص  بد. رمضان عبد التوا ٢

، وینظر د . حلم�ي خلی�ل : مقدم�ة لدراس�ة عل�م اللغ�ة ، ص  ٩ینظر تمام حسان : اللغة العربیة مغناھا ومبناھا ، ص  ٣

 ٨٩ـ  ٤٨، وینظر  د. إبراھیم أنیس : األصوات اللغویة ، ص ٦١



 ١٠٢

  ( أسناني + مھموس + احتكاكي)    ث 

  ي + مجھور + احتكاكي)(أسنان  ذ

  ( أسناني + مجھور + احتكاكي + مفخم)  ظ

  ( أسناني لثوي + مھموس + انفجاري)   tت 

  ( أسناني لثوي + مجھور + انفجاري)   dد 

  ( أسناني لثوي + مجھور + انفجاري + مفخم).    dض 

  ( أسناني لثوي + مھموس + انفجاري + مفخم).    t  ط

  ( لثوي +مجھور + جانبي)   Lل 

  (لثوي + مجھور + أنفي)   n ن

  ( لثوي + مھموس + احتكاكي)    s س

  (لثوي + مھموس + احتكاكي مفخم).    sص 

  ( لثوي + مجھور + احتكاكي)   zز 

  ( لثوي + مجھور + تكراري)   rر 

  ( لثوي حنكي  + مجھور + بین بین)  ج

  ( لثوي حنكي + مجھور + احتكاكي)  ش

  (حنكي + مجھور + نصف حركة)  yي 

  ( أقصى الحنك + مھموس + انفجاري) kك 

  ( أقصى الحنك + مھموس + احتكاكي)  خ

  (أقصى الحنك + مجھور + احتكاكي)  غ

  ( لھوي + مھموس + انفجاري)  ق

  ( حلقي + مھموس + احتكاكي).  hح 

  (حلقي + مجھور + احتكاكي)  ع

  ( حنجري + مھموس +انفجاري).  ء

  ( حنجري + مھموس + احتكاكي).  hھـ



 ١٠٣

  لعربیة:الصوائت ا

ھي كما ذكرنا أصوات مجھورة یحدث في تكوینھا أن یندفع الھواء في مج�رى مس�تمر 

خ��الل الحل��ق والف��م دون أن یك��ون ھن��اك ع��ائق یعت��رض مج��رى الھ��واء اعتراض��اً تام��اً ، أو 

تضییق لمجرى الھواء ، فاألصوات الصائتة أو الحركات مجھورة ، لكي نسمع عند النط�ق بھ�ا 

  .١الصوتیة عند حدوث أي صوت منھا  ، لھا تھتز األوتار

وقد ذكرھا علماء اللغة القدماء والمحدثون في كت�بھم ، وأطلق�وا علیھ�ا تس�میات مختلف�ة 

 ت، األص���وا ٥، الص���وت الص���ائت ٤، أص���وات العل���ة ٣، أص���وات الل���ین ٢منھ���ا : الحرك���ات

  . ٨، األصوات الجوفیة والھوائیة ٧، الطلیقات ٦المتحركة

  :   ٩للجزء الذي یدفع من اللسان وذلك على النحو التالي وتصنف الصوائت طبقاً 

 Front vowels  صوائت أمامیة   .أ 

 Central vowels  صوائت وسطى  .ب 

 Back vowels  صوائت خلفیة  .ج 

  كما تصنف حسب درجة رفع اللسان إلى :

 Close vowels    صوائت ضیقة  .أ 

 Half close vowels  صوائت نصف ضیقة  .ب 

 half open vowels  صوائت نصف مفتوحة  .ج 

  :١٠ومن ثم یمكن تصنیف الصوائت العربیة األساسیة وھي

                                                
  .٩١د التواب : المدخل إلى علم اللغة ، ص د. رمضان عب  ١

 .٢٧ـ  ١٩، ص  ١،وانظر ابن جني : سر الصناعة ،} ١٠١، ص  ٤سیبویھ : الكتاب ،ج  ٢

 .٢٨د. إبراھیم أنیس : األصوات اللغویة ، ص   ٣

 .١٠٨د. تمام حسان : مناھج البحث في اللغة ، ص  ٤

 .٩١ـ  ٨٩د السعران : علم اللغة، ص ود.محم  ٥

  .٤٢رمضان عبد التواب : المدخل إلى علم اللغة ، ص  د.  ٦

  .٣٤، ص ١محمد األنطاكي : المحیط في أصوات العربیة ونحوھا وصرفھا ،ج  ٧

 .٦٢، ص ١، وانظر : الخلیل بن أ؛مد :العین ، ج ١١٦ـ  ١٠٢مكي بن أبي طالب : الرعایة ، ص   ٨

 .٢٠٠٤ـ  ٢٠٠د السعران :علم اللغة ، ص ود. محم  ٩

  .٦٦- ٦٥، ود. حلمي خلیل : مقدمة لدراسة علم اللغة ، ص ٦٩، ص ١،ج بسر صناعة األعرا ،ر ابن جنيینظ ١٠



 ١٠٤

  ( أمامیة + منخفضة + مجھورة + محایدة + منفتحة)  a  الفتحة

  ( أمامیة + مرتفعة + انفراج شدید + مجھورة + مغلقة).  I  الكسرة 

  (خلفیة + نصف مغلقة + شبھ مرتفعة + مجھورة + انضمام خفیف)  uالضمة 

، أم�ا الص�وائت الطویل�ة  Short vowelsالقص�یرة  وھ�ذه الص�وائت تس�مى بالص�وائت

Long vowels  : فھي  

 الیاء في (بیع) صائت أمامي ضیق.  .أ 

 األلف في (قال) صائت أمامي نصف مفتوح.  .ب 

  الضمة في (بكور) صائت خلفي ضیق.  .ج 

وللش�فتین ـ كم��ا ذكرن�ا ـ دخ��ل كبی�ر ف�ي تك�وین الص��وائت باإلض�افة إل�ى اللس�ان، فق��د 

ن أو تكسران أو تتخذان وض�عاً محای�داً، فتنض�م الش�فتان كم�ا یح�دث ف�ي تنضم الشفتان وتتكورا

نطق الضمة والضمة الطویلة ، وتكسران في نطق الكسرة والكسرة الطویلة ،وتفتح�ان بص�ورة 

  .  ١محایدة في نطق الفتحة والفتحة الطویلة 

 غیر أننا ینبغي أن نالحظ أن جھاز النطق قادر عل�ى إص�دار ع�دد كبی�ر م�ن الص�وائت

تختلف فیھا درجات الفتح والكسر والضم اختالفاً كبیراً ولكن كل لغة تستخدم عدداً محدوداً م�ن 

  ھذه الصوائت وھي تختلف من لغة إلى لغة أخرى.

وختام��اً فإنن��ا إذا أردن��ا تحلی��ل األص��وات المنطوق��ة فإنن��ا ننظ��ر إل��ى تحدی��د األعض��اء 

قوم بھا وب�ین الص�فات الص�وتیة للوح�دات المشاركة في النطق ونوعیة التحركات النطقیة التي ت

المراد تحلیلھا . وقد تمكن العلماء من وصف ھذه الوحدات وصفاً ـ فس�یولوجیا ـ دقیق�اً منطلق�ین 

  من ذلك من معاییر أھمھا:

 نشاط الوترین الصوتین للتفریق بین األصوات المھموسة والمجھورة.  .أ 

 طیة .اتجاه تیار الھواء لمعرفة األصوات ، أطردیة أم شف  .ب 

مواضع النطق : وتعرف بالمخارج وتتحدد غالباً بواسطة حركة عضو نشط ف�ي أعض�اء   .ج 

 النطق في اتجاه عضو آخر یتمیز بالثبات النسبي .

                                                
  .٦٦د. حلمي خلیل : مقدمة لدراسة علم اللغة ، ص  ١



 ١٠٥

 .١كیفیة النطق   .د 

  

 عالقة األصوات مع بعضھا البعض في التجاور وتأثیر ذلك على البنیة الصرفیة.

ي م��ن حی��ث عالقت��ھ باألص��وات نھ��تم ھن��ا بدراس��ة الص��وت اللغ��وي داخ��ل البنی��ة ، أ  

األخرى من ناحیة والمعنى أو وظیفة الصوت في تحدید المعنى من ناحی�ة أخ�رى ، ف�نحن م�ثالً 

وصفنا في الفونایتك (ن) بأنھ (صامت لثوي مجھور أنفي) وھذا الوص�ف ینظ�ر إل�ى الن�ون م�ن 

غی��ره م��ن حی��ث ھ��ي وح��دة ص��وتیة قائم��ة ب��ذاتھا ، أو ص��وتاً منع��زالً غی��ر متص��ل أو مج��اور ل

  . ٢األصوات

ونجد أن (ن) في كلمة مثل (نھر ) من الناحیة الصوتیة الخالصة أي من حی�ث تكوینھ�ا   

النطقي والفسیولوجي غیر (ن) في كلمة مثل( من ) و(عن�ك ) ، أي أن م�ا نس�میھ ص�وتاً واح�داً 

تلف�ة قد یتردد بنفسھ أكثر من مرة في كلمة من الكلمات ، ولكنھ ینط�ق ف�ي ك�ل م�رة بص�ورة مخ

٣.  

ـ على ما ارتضاه كمال بشر . عند الع�رب    (Phonology)إذن مصطلح الفونولوجیا 

التنظیمي ، أو عل�م وظ�ائف األص�وات ، أو دراس�ة التش�كیل الص�وتي للغ�ة  تیعني علم األصوا

العربیة ؛ ألنھ یھدف إل�ى توض�یح وتبی�ین العالق�ات المتبادل�ة ب�ین األص�وات وھ�ي داخ�ل بنیتھ�ا 

د تناول ھذه الدارسة كل من علماء األصوات وعلم�اء الص�رف ، فعلم�اء األص�وات اللغویة ،وق

تناولوھ�ا م�ن الوجھ�ة الص�وتیة البحت�ة ؛ ألنھ�م معنی�ون بكیفی�ة نط�ق األص�وات مركب�ة كان�ت أم 

مف��ردة ، ف��إن تج��اوزوا ذل��ك إل��ى وص��ف التغی��رات الص��رفیة ف��ي البنی��ة فإنم��ا یك��ون م��ن أج��ل 

  نطق الصوت بھذه الكیفیة .توضیح األسباب التي أدت إلى 

وأم��ا علم��اء الص��رف فق��د تن��اولوا ھ��ذا الن��وع م��ن الدراس��ة الص��وتیة لوقوعھ��ا ف��ي بنی��ة 

الكلم�ة ؛ ألنھ��م معنی�ون بدراس��ة التغی�رات الت��ي تك�ون داخ��ل البنی�ة س��واء ك�ان ذل��ك التغیی�ر ف��ي 

  یر .الناحیة الصوتیة ، أم في الناحیة الصرفیة ؛ ألن مصطلح الصرف یعني مطلق التغی

                                                
  .١٦م ، ص ١٩٨٠ھـ ١٤٠٠د. سعد مصلوح : دراسة السمع والكالم ، عالم الكتب ، القاھرة ،   ١

  .٦٦ة ،ص د. حلمي خلیل : مقدمة لدراسة اللغ ٢

  .٦٦المرجع السابق ، ص  ٣



 ١٠٦

  

  تآلف األصوات وتنافرھا :

نجد أن الخلیل قد الحظ أن للحرف خصائص في عالقتھ بأخیھ وقد ی�أتلف الح�رف م�ع 

آخر ، كما قد یتنافر مع آخر وربما ال یقبلھ لو تقدم علیھ ،ویقبلھ لو ت�أخر علی�ھ أو فص�ل بینھم�ا 

،وأخ�ذ ذل��ك  فاص�ل ، وبص�ورة عام�ة الح�ظ الخلی�ل أن تق�ارب مخ�ارج الح�روف س�بب تنافرھ�ا

ھ��ـ). تباع��د ٤٦٦عن��ھ البالغی��ون فجع��ل أب��و حم��د عب��د هللا ب��ن محم��د ب��ن س��نان الخف��اجي (ت 

   . ١الحروف شرطاً للفصاحة 

والح��ظ الخلی��ل أن بع��ض الح��روف ق��د ت��دخل ف��ي بعض��ھا وتفن��ى ، فیحص��ل اإلدغ��ام ،  

  .٢وبعضھا قد تتبدل بغیرھا فیحصل اإلبدال أو اإلعالل 

  خلیل من ائتالف الحروف وتقاربھا:وفیما یلي ما الحظھ ال  

لم تأتلف العین والحاء في شيء من سائر الحروف إلى آخر الھجاء فھما ال یأتلف�ان ف�ي 

  .٣كلمة واحدة لقرب مخرجیھما

قال الخلیل : ( لوال بحة في الح�اء ألش�بھت الع�ین لق�رب مخرجھ�ا م�ن مخ�رج الع�ین ، 

،وینح�ت م�ن الكلمت�ین كلم�ة واح�دة مث�ل كلم�ة وال یأتلفان إال إذا كان كل حرف منھما في كلم�ة 

  (حي على) كقول الشاعر :

  أال رب طیف بات منك معـانقي

  ٤إلى أن دعى داعي الفالح فحیعال

  قال : یرید : (حي على الفالح ).

كانت��ا منفص��لتین مث��ل ھ�رع وھل��ع وھط��ع ، أو كان��ت  إذاوالع�ین ال ت��أتلف م��ع الھ�اء إال 

  .٥ألشبھت الحاء لقرب مخرجیھماو ال ھتھ في الھاء العین متقدمة مثل عھد وعھن ،ول

                                                
 .٥٣، ص ١السیوطي: المزھر في علوم اللغة وأنواعھا ،ج ١

  .٢٣٣مقال الخلیل : رائد علم األصوات ، د. حام الحلي ، ص  ٢

  المرجع السابق ، الصفحة نفسھا . ٣

 .٦٠، ص  ١الخلیل بن أحمد الفراھیدي : العین ،ج ٤

  .٥٥، ص  ١: العین ، جالخلیل بن أحمد الفراھیدي  جعالمر ٥



 ١٠٧

فَلَعلَّـك  {ومن ذلك قولھ تع�الى  ١والعین ال تجمع مع الخاء إال إذا تقدمت الخاء مثل نخع

 ملَى آَثَارِهع كنَفْس عاخب{ ٢.  

ق�وم ف�ي بن�اء العربی�ة لق�رب عوال تجتمع الق�اف م�ع الك�اف ف�ي كلم�ة واح�دة وتألیفھم�ا م

  معربة من كالم العجم. ةإال أن تكون الكلممخرجیھما 

وال تأتلف العین مع القاف كذلك القاف والج�یم كی�ف قلبن�ا ل�م یحس�ن تألیفھم�ا إال بفص�ل 

. وھي ال تأتلف معھا في كلمة واحدة ما لم یفصل بینھم�ا فاص�ل مث�ل : ( ض�حك ، ض�نك ٣الزم

  . ٤ھ سرعة) فال تتصالن إال في المضاعیف مثل الضكضكة لضرب من المشي فی

عن حرف الضاد والصاد قال الخیل : (الضاد مع الصاد معقوم لم تدخال معاً ف�ي كلم�ة 

من كالم الع�رب ، إال ف�ي كلم�ة وض�عت مث�االً ل�بعض حس�بان الجم�ل وھ�ي : (ص�عفص) ھك�ذا 

تأسیس�ھا ،وبی��ان ذل�ك أنھ��ا تفس��ر ف�ي الحس��اب عل�ى أن الص��اد س��تون ،والع�ین س��بعون ، والف��اء 

  .٥سعون ن فما قبحت اللفظ حولت الضاد إلى صاد ، فیقول (صعفص))ثمانون والضاد ت

وتحدث الخلیل ك�ذلك ع�ن الص�وائت وتآلفھ�ا ق�ائال : ( وب�الطبع ق�د ت�أتلف األل�ف والی�اء  

اللین�ات بحرك��ات تناس�بھا ، فالفتح��ة ت�أتلف م��ع األل�ف وتس��بقھ ،والض�مة تس��بق ال�واو ،والكس��رة 

ح��دثون بالص���وائت ، فھ��ي أص���وات س��اكنة مس���بقة تس��بق الی��اء ، وھ���ذه ھ��ي الت���ي یس��میھا الم

  .٦بحركات من جنسھا ، مثل قام ، وأبوك ،وبیع)

وتجدر اإلشارة إلى أن ابن جني قد أفرد لھذه المسألة فصالً كامالً في آخ�ر كتاب�ھ (س�ر 

  .٧صناعة اإلعراب )

. فقد تناول ابن جني التغیرات التي تحدث لحرف الت�اء ف�ي ص�یغة االفتع�ال بقول�ھ : (..

إن ف�اء االفتع�ال إذا كان�ت زای�اً قلب�ت الت�اء داالً وذل�ك نح�و ازدج�ر ـ ازدھ�ى ـ ازدان .. وأص�ل 

                                                
 .١٢١، ص  ١الخلیل بن أحمد الفراھیدي : العین ، ج جع ١

 .٦سورة الكھف : اآلیة   ٢

  .٦١، ص ١الخلیل : العین ، ج ٣

  .٦١المرجع السابق ، ص  ٤

  .٦٥المرجع السابق ، ص  ٥

  المرجع السابق ، والصحة نفسھا . ٦

  .٨٢٠ـ  ٨١١، ص ٢انظر سر صناعة اإلعراب ، ج ٧



 ١٠٨

، وفس�رھا ص�وتیاً  ١ھذه كلھ ازتجر ـ ازتھى ـ أزت�ان ـ ألن�ھ أفتع�ل م�ن الزج�ر والزھ�و وال�ذور)

س�ة احتاج�ت ال�زاي لم�ا یض�ار عنھ�ا ف�ي الجھ�ر ل�ذلك وبأنھ لما كانت الذاي مجھوره والتاء مھم

  .٢لبت التاء إلى نظیرھا المجھور وھو الدال ق

  التحلیل الوظیفي لألصوات:

إن دراس��ة الوح��دات الص��وتیة م��ن حی��ث تش��ابھما وتنوعھ��ا وتجمیعھ��ا بن��اًء عل��ى أس��ر 

كم�ا ذكرن�ا ،وق�ام علم�اء  (phonemes) ٣علماء اللغة على تسمیتھا بالفوینم�ات حصوتیة اصطل

  لى أساس الوظیفة التي تؤدیھا .اللغة بتصنیف ھذه الفوینمات وتحلیلھا ع

یحلل الفویمات معتمداً على الوظ�ائف التمایزی�ة والتحدیدی�ة الت�ي تق�وم بھ�ا  *فتربتسكوي

إذ أن مفھ��وم الف��ونیم عن��ده یت��أتى م��ن مفھ��وم التغ��ایر والتض��اد ف��ي المج��ال الص��وتي ویع��رف 

طری�ق التمیی�ز بین�ھ بواسطة السمات الفونولوجیة الممیزة التي یحتوي علیھا ،وی�تم تحدی�ده ع�ن 

وبین متغیراتھ فیما یعرف ب�التمییز االس�تبدالي ، ال�ذي یق�وم عل�ى اس�تبدال الفونیم�ات وتحدی�دھا 

بالنسبة للسیاق كما یمیز بین أنواع م�ن التض�اد ویرج�ع إلیھ�ا األھمی�ة ف�ي الدراس�ة الفونولوجی�ة 

ی�ة) فجھ�ر) أو (+ أن-ومن أھمھا التضاد الس�الب ویتمث�ل ف�ي الس�مات الثنائی�ة مث�ل (+ جھ�ر) و(

  أنفیة) . -و(

ویوجد في عالقة طرفین یتضمن أحدھما میزة ال توجد في اآلخر كما أشار إلى الق�درة 

  . ٤التمایزیة للتضاد وتناول فیھا نوعین من التضاد

  التضاد الثابت : وھو القائم بین وحدتین في جمیع المواقع الكالمیة المحتملة :  ) أ

مین في بعض السیاقات فیحقق م�ا یوھو الذي یحدث لفونالتضاد الذي یمكن تحدیده :   ) ب

 .١یسمى بفونیم نائب یحمل سمات مشتركة بین الفونیمین المتضادین مثل (انبعث)
                                                

  .٢٩، ص١جني :سر صناعة اإلعراب ، ج  ابن ١

  المرجع السابق ، والصفحة نفسھا . ٢

 .١٧٠د. كریم ذكي حاسم الدین : أصول تراثیة في علم اللغة ، ص ٣

م كان أستاذا لغت�ھ اللغ�ات الس�الفیة وال�دب الروس�ي بجامع�ة موس�كو  ١٨٩٠ھو نیقوال تروبتسكي ،ولد في روسیا سنة  *

م ـ من أشھر مؤلفاتھ كتاب مبادئ علم الفونولوجی�ا ١٩٣٨نولوجیا ، توفي في فینا سنة وھو یعتبر مؤسس علم الفو

 .٢٣٧ـ  ٢٣٦ـ األلسنیة (علم اللغة الحدیث ) ص 
میشال زكریا : األلسنیة علم اللغ�ة الح�دیث (المب�ادئ واألع�الم ) ، المؤسس�ة الجامعی�ة للدراس�ات والنش�ر والتوزی�ع ،  ٤

  .٢٣٧م ، ص ١٩٨٠ـ ھـ ١٤٠٠، ١بیروت ، لبنان،ط 



 ١٠٩

فالصوت الناتج من تجاور النون والباء (وھو المیم) یش�ارك الب�اء ف�ي المخ�رج والن�ون 

  في الصفة .

ف�ي المق�اطع  تجال توزیع األصوافمن العلماء من أخذ ھذا المفھوم وبنى علیھ تحدید م

الص�وتیة وم�ا یعتریھ�ا م�ن تغی��رات ، ومثل�وا ل�ذلك ب�أن األل��ف تك�ون مفخم�ة إذا س�بقت بص��وت 

  مفخم مثل (صار ، ضار ن طار). 

  .٢وأنھا تكون مرققة حین تسبق بصوت مرقق مثل ( سار ـ تار ـ تاب)

  

  الظواھر والتغیرات الصوتیة:

  بیة على مستوى الصوامت منھا:أوالً: الظواھر الصوتیة التركی  

  اإلبدال. .١

 اإلدغام. .٢

 المماثلة . .٣

 المخالفة .٤

  اإلبدال:

 ٣اإلب��دال ھ��و الظ��اھرة الص��وتیة ف��ي العربی��ة ،وق��د اھتم��ت الدراس��ات اللغوی��ة القدیم��ة 

  بظاھرة اإلبدال ؛ إذ ما من ظاھرة تم التعرض إلیھا عندھم إال وكان اإلبدال أھم عنصر فیھا.

و العوض ، ذكر الفیروزأب�ادي اإلب�دال بقول�ھ : (أبدل�ھ من�ھ ، وبدل�ھ واإلبدال في اللغة ھ

، وزاد اب��ن منظ��ور التعری�ف الس��ابق إیض��احاً ح�ین ق��ال : ( ب��دل وب��ُدل ٤اتخ�ذه اتخ��ذ من��ھ ب�دالً )

لغت�ان والب�دیل : الب�دل ، وب�دل الش�يء، غی�ره وب��دل الش�يء وبذل�ھ، وبدیل�ھ الخل�ف من�ھ ، والم��ع 

                                                                                                                                    
  .٢٤٠، ص میشال ذكریا، األلسنیة ١

  .٢٣م، ص ١٩٩٢محمد حسن عبد العزیز : المدخل إلى علم اللغة ، مكتبة الشباب ، القاھرة ،  ٢

، ص  ٤و سیبویھ : الكت�اب ج ٥٠٥، ظاھرة اإلبدال ،ومفصل الزمخشري ،   ٣انظر ابن یعیش : شرح المفصل ،ج  ٣

 .١عة ،ج،وابن جني : سر الصنا ٢٢٧
  .٢٣١، ص ١الفیروزابادي : القاموس المحیط ، مادة (بدل) ،ج ٤



 ١١٠

دلك زید ، أي أن بدیلك زید ، قال : ویقول الرجل للرجل اذھب مع�ك أبدال ، قال سیبویھ : إن ب

  .١بفالن فیقول : معي رجل بدلھ ، أي رجل یعني غناءه ویكون في مكانھ )

وجاء في مختار الصحاح : البدیل ، الب�دُل وب�دل الش�يء غی�ره ...وتب�دیل الش�يء أیض�اً 

  . ٢تغیره وإن لم یأت ببدلھ

  ان آخر . جاء في (شرح الشافیة): ( اإلبدالوفي االصطالح ھو جعل حرف مك

  

، وعن�ى اب�ن جن�ي فیھ�ا القل�ب (أص�ل القل�ب ف�ي الح�روف ٣جعل حرف مك�ان ح�رف غی�ره ...)

  .٤إنما ھو فیما تقارب منھا وذلك الدال والطاء والتاء ... وغیر ذلك مما تدانت مخارجھ)

وثالث��ة م��ن  وق��د ح��دد س��یبویھ أح��رف اإلب��دال وھ��ي ثمانی��ة أح��رف م��ن الح��رف األول

  . جمعت في عبارة (أجد طویت منھالً). ٥غیرھا

  اإلبدال عند األقدمین:

األقدمون ھم اللغویون والنحاة ، أما اللغویون فھم أولئك ال�ذین عن�وا بتص�نیف المع�اجم 

ق�د قص�روا ظ�اھرة اإلب�دال عل�ى ن�وع مع�ین م�ن األلف�اظ ؛ وھ�و أن  ءوجمع شتات اللغة وھ�ؤال

تین ـ كم�ا س�نرى ـ أم�ا النح�اة ـ وھ�م ال�ذین عن�وا بمس�ائل النح�و لمن مس�تعین�رى للكلم�ة ص�ورت

واإلعراب  فقد وسعوا في دائرة اإلب�دال حت�ى ش�مل اإلع�الل ) فت�راھم یعرف�ون الكلم�ات اآلتی�ة 

  .٦من اإلبدال

س�ماء ـ قائ�ل ـ رض�ى ـ مص�ابیح ـ ص�یام ـ می�زان ـ س�ید ـ مرتض�ى ، موق�ت ـ خ�اف ـ 

أنیس : (في حین إن�ھ ل�م ی�رد لمث�ل ھ�ذه الكلم�ات ص�ورة أخ�رى  اصطبر ..الخ. یقول د. إبراھیم

                                                
 .٢٣١ابن منظور : لسان العرب ، مادة (بدل) ، ص  ١

  م ، مادة (بدل).١٩٨٦انظر محمد بن أبي بكر الرازي : مختار الصحاح ، تركیا ، استانبول ، دار الدعوة ،  ٢

شرح الشافیة ، تحقیق محمد نور الحسن وآخرون، بیروت ، لبن�ان انظر رضي الدین محمد بن الحسن االسترابازي :  ٣

 .١٩٧م ، ص ١٩٨٢، ة، دار الكتب العلیم
  .١٩٧ابن جني : سر ا لصناعة ، ص  ٤

  .٢٣٧، ص ٤سیبویھ : الكتاب ، ج  ٥

  .٧١د. إبراھیم أنیس : من أسرار العربیة ، ص   ٦



 ١١١

ك��التي افترض��ھا مث��ل س��ماو ، ق��اول ، مص��اباح ، ص��وام ، م��وازن ، س��یود ، م��یقن ، خ��وف ، 

  .١اصتبر ..الخ)

وھكذا نرى أن النحاة قد خلطوا ـ كما یقول د. إبراھیم أنیس بین ظاھرتین مختلفت�ین أو 

  .٢خذوا بمذھب األصل ،والفرع في صورة الكلمات على األقل یمكن أن یقال : إنھم أ

أما اللغویون فقد سلكوا مس�لكاً آخ�ر وھ�و أن ی�روا للكلم�ة ص�ورتین روتھم�ا المع�اجم ، 

فھذا ابن جني یعقد في كتابھ (الخصائص) موضحاً فكرة األص�الة والفرعی�ة ب�ابین : تح�دث ف�ي 

ة العربی�ة قابل�ة للتص�ریف وزع�م األول عن ظاھرة القل�ب المك�اني ، وی�رى أن�ھ ل�و كان�ت الكلم�

فیھا القلب فلیس فیھا قلب وإنما ھي ضرب من اللغات یق�ول : (اعل�م أن ك�ل لفظ�ین وج�د فیھم�ا 

وتأخیر فأمكن أن یكونا جمیعاً أصلین لیس أحدھما مقلوب�اً ع�ن ص�احبھ فھ�و القی�اس ال�ذي  متقدی

ث�م رأی�ت أیھم�ا األص�ل ال یجوز غیره وأن لم یكن ذلك حكمت بأن أحدھما مقلوب عن ص�احبھ 

وأیھما الفرع ،  فمم�ا تركیب�اه أص�الن ال قل�ب فیھم�ا ق�ولھم : ج�ذب ،وجب�ذ ل�یس أح�دھما مقلوب�اً 

  .٣عنھ صاحبھ ؛ وذك إنھما جمیعاً یتصرفان تصرفاً واحداً)

 ىوتحدث ف�ي الث�اني ع�ن اإلب�دال ب�ذات الفك�رة (األص�الة والفرعی�ة) بكث�رة ش�یوع إح�د

عمل اللفظة أكثر من صاحبتھا فتكون ھ�ي األص�ل یق�ول : (فأم�ا ق�ولھم اللفظتین ؛ وذلك بأن تست

: ما قام زید (بل) عمرو ،و(بن) عمرو فالنون بدل من الالم ، أال ترى إلى كث�رة اس�تعمال(بل) 

وقل��ة اس��تعمال (ب��ن) والحك��م عل��ى األكث��ر ال عل��ى األق��ل . ھ��ذا ھ��و الظ��اھر م��ن أم��ره ،وك��ذلك 

ن فیھ بدل الالم ؛ أال ترى أنھ أكثر ،وأن الفع�ل علی�ھ تص�رف قولھم. رجل (خامل) و(امن) النو

  .٤؛ وذلك قولھم خمل یخمل خموالً ،وكذلك قولھم:قام زید فم عمرو الفاء بدل من الثاني في ثم)

أم�ا ال�ذي ینك�ره اب�ن جن��ي ف�ي اإلب�دال فف�ي مث�ل ( أن��ا قرب�ان وكرب�ان إذا دن�ا أن یمتل��ئ 

  .٥واحدة منھما أصالن متصرفان)ینبغي أن یكونا أصلین ، ألنك تجد كل 

                                                
  المرجع السابق ، والصفحة نفسھا . ١

 .٧٢ـ  ٧١ص المرجع السابق ،  ٢

 .٦٩، ص ٢ابن جني : الخصائص ، ج ٣

  .٦٩، ص ٢المرجع السابق ،ج ٤

  المرجع السابق ، والصفحة نفسھا .  ٥



 ١١٢

وأخیراً یقدر لن�ا اب�ن جن�ي أال نتح�دث عل�ى اإلب�دال إال ح�ین یك�ون أح�د النطق�ین أص�الً 

واألخر فرعاً لھ، حیث یق�ول : ( فعل�ى ھ�ذا االعتب�ار ینبغ�ي یتلق�ى م�ن ح�دیث اإلب�دال وإن ك�ان 

  .١ھناك إبدال أو اعتقاد أصلیة الحرفین إن كانا أصلین)

جن�ي یبن�ى فك��ره األص�الة عل�ى ش��یوع االس�تعمال وكث�رة التص��رف ،  وھك�ذا ن�رى اب��ن

وأن جل مسائل اإلبدال سماعیة ال یقاس علیھا ،ولقد ذھب ھذا المذھب من علمائنا المح�دثین د. 

  إبراھیم أنیس كما سنرى .

ھ��ذا ، وق��د أورد لن��ا اب��ن قتیب��ة ف��ي (أدب الكات��ب) طائف��ة م��ن الكلم��ات الت��ي وق��ع فیھ��ا 

منھا بعض�ھا ،وھ�ي قول�ھ (ق�الوا : مدھت�ھ بمعن�ى مدحت�ھ ،واألی�م واألی�ن : الحی�ة ، اإلبدال نذكر 

جدث وج�دف ، واس�تأدیت علی�ھ واس�تعدیت ، ل�ص ولص�ن ، لص�ق ولس�ق ، س�حقت الزعف�ران 

  .٢وسھكتھ ، أرقت الحاء وھرقتھ )

وھذه أمثلة یوردھا لنا السیوطي عن (ابن السكیت) وأردنا إیرادھ�ا ھن�ا لتش�ھد لن�ا عل�ى 

  ع اإلبدال في أغلب حروف الھجاء وھي كاآلتي:وق

ال��بن وكث��ع ، ارخ الكت��اب  ٣إب��دال الھم��زة ھ��اء وعین��اً واواً وی��اء : أی��ا وھی��ا : كث��أ .١

 ویلمعي. ٤ووخھ ، ھذا رجل المعي

  إبدال الباء میماً : ما اسمك وبا اسمك. .٢

 إبدال التاء داالً : اعتده وأعده . .٣

 دسھ وسوسھ : أي من خلیقتھ .إبدال التاء سیناً : یقال الكرم أمن ت .٤

 إبدال التاء طاء : األقطار واالختار. .٥

 إبدال التاء واواً: الثكالن والتراث : ألھا وكلت وورثت. .٦

 إبدال الثاء ذال : قرأ في تعلثم وتلعذم .٧

 إبدال الثاء فال : الحثالة والحفالة : الرديء من كل شيء. .٨

                                                
  . .٨٤المرجع السابق ، ص  ١

  .٣٧٤م ، ص ١٩٦٣انظر ابن قتیبة : أدب الكاتب ، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، السعادة ،  ٢

  كثأ وكثع : إذا خثر وعاله دسمھ ٣

 المعي : ظریف ٤



 ١١٣

 تدحرج. إذاإبدال الجیم كاف: مر یرنج ویرتك ،  .٩

 یبس. إذادال الحاء ھاء : قحل جلده : وقھل ، إب .١٠

 كان طویالً مشرقاً. إذاإبدال الخاء ھاء : اطرخم وأطرھم:  .١١

 إبدال الدال طاء : مد الحرف ومطھ. .١٢

 إبدال الدال الم: المكود ولمكول ، المحبوس. .١٣

 إبدال الزاي سیناً : الشازب والشاسب ، الیابس. .١٤

 من بني فالن وصمصمة إلى جماعة. إبدال الزاي والصاد : یقال جاءتنا زمزمة .١٥

 إبدال الصاد طاء: أمصلت الناقة واملطت ، ألقت ولدھا ولم یشعر . .١٦

 .١إبدال المیم نون : الغیم والغین ، السحاب .١٧

ھ�ذا وق��د ذك��ر الس�یوطي أن��ھ أورد ك��ل م��ا ذك�ره اب��ن الس��كیت وأن��ھ ق�د فات��ھ ألف��اظ جم��ة 

  ط .أھمھا اإلبدال بین السین والصاد نحو السراط والصرا

  رأي المحدثین في اإلبدال:

وعند المحدثین نجد لھذه الظاھرة تعریفات ودراسات وعل�ل . فمحم�د المب�ارك  یع�رف 

 ٢اإلبدال : (اإلبدال ھو إقامة حرف مكان آخر في بعض الكلم�ات م�ع بق�اء الح�روف األخ�رى )

ب�دال ،ویحدده األنطاكي: ( ھو حذف حرف وضع حرف آخر مكانھ وھو بھذا المعن�ى یش�مل اإل

، ویعل��ل المب��ارك  ٣بالقل�ب وبع��ض أش��كال الوق��ف أمث��ال بئ��یس ـ أب��س ،واض��محل ـ أمض��حل)

  :  ٤أسباب البدل إلى

  انتقال اللغة من جیل إلى جیل. .١

 تداخل اللغات. .٢

 أثر عنصر الدین والقومیة. .٣

 أثر عنصر صوتي. .٤

                                                
  .٤٥١، ص ١م ،ج١٩٨٦انظر جالل الدین السیوطي : المزھر في علوم اللغة ، بیروت ، المكتبة العصریة ،  ١

 .٦٦محمد المبارك :خصائص العربیة ن ص  ٢

  .٢٤ـ٢٣محمد األنطاكي: المحیط في األصوات : ص  ٣

  .٦٦ـ  ٦٦محمد المبارك : خصائص العربیة ، ص  ٤



 ١١٤

ویعق�د ل�ھ عنوان�اً ویمثل ھذا الجانب أیضاً الدكتور إبراھیم أنیس في كتابھ (من أس�رار العربی�ة) 

وی��ذكر  فی��ھ أن ھن��اك كلم��ات مبدل��ة وجاری��ة عل��ى  ١تح��ت أس��م (رأي المح��دثین ف��ي اإلب��دال)

الق��وانین الص���وتیة ،وھن��اك كلم���ات مبدل���ة وال تج��رى عل���ى الق���وانین الص��وتیة یق���ول : (ح���ین 

ال نستعرض تلك الكلمات التي فسرت على إنھا من اإلبدال حیناً أومن تباین اللھجات حیناً آخ�ر 

نشك لحظة في أنھا جمیعاً نتیجة التطور الصوتي،أي الكلمات ذات المعنى الواح�د حی�ث ت�روى 

ویكون االختالف ب�ین الص�ورتین ال یج�اوز حرف�اً م�ن حروفھ�ا  نلھا المعالم صورتین أو نطقیی

نستطیع أن نفسرھا على أن إحدى الصورتین ھي األًصل واألخرى ف�رع لھ�ا أو تط�ور عنھ�ا ، 

ك��ل ح��ال یش��ترط أن نلح��ظ العالق��ة الص��وتیة ب��ین الح��رفین المب��دل والمب��دل من��ھ ، غی��ر أن��ھ ي 

  .٢ودراسة األصوات كفیلة بأن توقفنا على الصالت بین الحروف وصفات كل منھا)

ویستبعد أنیس الكلمات التي رواھا ابن الس�كیت والت�ي ال ت�واق الق�وانین الص�وتیة ، أي 

قربھ من المخ�رج أو قرب�ھ م�ن ص�فة الح�رف المب�دل ، التي ال یكون للحرف المبدل منھ عالقة 

حیث یقول : ( أما الذي یصعب تفسیره فیما رواه ابن السكیت فھو حین یحدثنا عن اإلب�دال ب�ین 

  .٣الحاء والجیم أو الالم والدال أو الطاء والجیم أو الفاء والكاف أو الفاء والقاف)

  صورھا إلى ثالثة طوائف:وقسم إبراھیم أنیس الكلمات التي یمكن الربط بین 

،ونسب كل نطق إلى بیئ�ة معین�ة م�ع بیئ�ات الع�رب ، أو  نكلمات روي كل منھا بنطقیی .١

إل��ى قبیل��ة معین��ة م��ن القبائ��ل العربی��ة ،وذل��ك مث��ل أن یق��ال : إن أھ��ل الحج��از یقول��ون 

  (جبریل) ولكن قبیلة تمیم تقول (جبرائیل).

لبیئة ولم ینسب النطق اآلخ�ر  نلنطقییالكلمات التي رؤى لكل منھا نطقان  ونسب أحد ا .٢

 كان یقال : إن (األثافي) ھي عند تمیم (األثائي).

وھن��ا ین��اقش أن��یس قض��یة األص��الة ؛ أي الكلم��ة المب��دل منھ��ا ویرج��ع أن اللف��ظ األكث��ر 

ورداً وش��یوعاً ھ��ي األص��ل،  حی��ث یق��ول : ( فاألص��الة ع��ن طری��ق الش��یوع مرجح��ھ 

                                                
 ٦٨المرجع السابق ، ص  ١

  .٧٥انظر ، د.إبراھیم أنیس: من أسرار العربیة ، ص  ٢

  المرجع السابق ، الصفحة نفسھا. ٣



 ١١٥

ن ھذا إال إذا أبت قوانین تطور األصوات محل ھ�ذا رجحاناً كبیراً وال یصح الرجوع م

  .١االعتبار )

، وال نلم�ح ف�ي تل�ك المع�اجم  نھي تلك الكلمات التي وردت لھا معاجم لكل منھا نطقی�ی .٣

عل�ى اآلخ�ر ، فكانھم�ا متس�اویان ف�ي الفص�احة والش�یوع ، وال  نما یرجح أح�د النطقی�ی

ھ�ذه الكلم�ات كثی�رة فیم�ا روى م�ن  لبیئة من بیئات الع�رب ، ومث�ل نینسب أحد النطقیی

كلم��ات اللغ��ة ، وھ��ي الت��ي أوح��ت لعلم��اء اللغ��ة فك��رة اإلب��دال وجعل��تھم یتص��ورون أن 

كان��ا عل��ى ق��دم المس��اواة ،وأن إب��دال الح��رف ف��ي أح��دھما ل��یس إال م��ن س��نن  نالنطقی��ی

الع���رب وع���اداتھم كم���ا یقول���ون ؛ ول���ذا ال ن���راھم یفك���رون ف���ي األص���ل والف���رع ح���ین 

ذه الكلم��ات وال یخط��ر بب��الھم أن التط��ور الص��وتي مس��ئول ع��ن إح��دى یستعرض��ون ھ��

 .٢الصورتین

ویق�ف المح�دثون ف�ي مث�ل ھ�ذه الكلم�ات موق��ف الباح�ث ، حی�ث یع�د مث�ل ھ�ذه الكلم��ات 

في ف�إذا ورد ألح�د النطقی�ین نص�اً ق�دیماً اعتب�ره األص�ل وذل�ك مث�ل (ج�دث رولیدة التط�ور الص�

ــن  {ن��ا نع��رف قول��ھ تع��الى وج��دف) ف��ال نع��رف نص��اً لنط��ق (ج��دف) ولك م ــم ــإِذَا ه ــورِ فَ ــي الص ف ــخ نُفو

لُونسني هِمبإِلَى ر اثدالْأَج{   ولذلك (الحدث) ھي األصل. ٣

أم��ا ح��ین ی��رد ك��ل م��ن النطقی��ین ف��ي نص��وص قدیم��ة فكث��رة الش��واھد الخاص��ة ألح��د 

  .٤النطقیین ترجح في الغالب أصالتھ 

  لإلبدال في النقاط التالیة :ویمكن أن نلخص نظرة المحدثین 

للق�وانین الص�وتیة ، فح�ین یتواف�ق النطق�ان والق�انون الص�وتي  نإنھم یخضعون النطقی�ی .١

  ور صوتي للكلمة.طفھو ت

 إن لم یتوافق ،فھما لفظان مستقالن. .٢

 یعدون النطق األكثر شیوعاً ھو األصل. .٣

                                                
  .٧٧المرجع السابق ، ص  ١

 .٧٩د. إبراھیم أنیس : من أسرار العربیة ، ص  ٢

 .٥١سورة یس : اآلیة   ٣

  .٨٠د. إبراھیم أنیس : من أسرار العربیة ، ص  ٤



 ١١٦

 ویعدون لذلك األقدم وروداً ھو األصل. .٤

  حروف اإلبدال:

ون اإلبدال إلى مطرد واجب وذل�ك مث�ل (س�ماء ، ق�ال ، رض�ى ، مص�ابیح، قسم األقدم

اصطبر ) وج�ائز مث�ل (وج�وه ، أج�وه ) و(وش�اح ، إش�اح ) ، ث�م غی�ر مط�رد ال�ذي یقص�ر فی�ھ 

على السماع وھو في رأیھم قد أمكن وقوعھ في كل أحرف الھج�اء ، ولك�ن اش�تھر ف�ي ح�روف 

بع�ة عش�ر، وھ�ذه الح�روف األربع�ة عش�ر ھ�ي ، وبعضھم بأر ١معینة عدھا بعضھم باثني عشر

 ١٢ الت��ي ذكرھ��ا االس��ترابازي ف��ي (ش��رح الش��افیة) وجمعھ��ا قول��ك ( أنص��ت ی��وم ج��د ط��اه زل)

ویقول ابن یعیش : ( فأما حصر حروف البدل في العدة التي ذكرھا فالمراد الحروف الت�ي كث�ر 

  .٣یرد إنھ لم یقع البدل في شيء من الحروف سوى ما ذكره)إبدالھا واشتدت واشتھر بذلك ولم 

جمیع ما أماله العرب إبدال ـوھو الواقع ف�ي  علىویذكر السیوطي أن اللغویین یذھبون 

كل حروف الھجاء ـ ولیس ھو كذلك عند علماء أھل النحو ؛ وإنم�ا ح�روف اإلب�دال عن�دھم أثن�ا 

  .٤عشر حرفاً جمعھا قولك (طال یوم أنجزتنھ )

قال ابن خالویھ في ش�رح الفص�یح : أخب�روا اب�ن دری�د ع�ن أب�ي ح�اتم ع�ن األص�معي و

ق��ال : اختل��ف رج��الن ف��ي الص��قر ، فق��ال أح��دھما بالس��ین وق��ال آخ��ر بالص��اد ، فتحاكم��ا إل��ى 

 .٥إعرابي ثالث ، فقال أما أنا فأقول الزقر بالزاي ، قال ابن خالویھ : فدل على إنھا ثالث لغات

  لمحدثین:حروف اإلبدال عند ا

أم��ا المح��دثون ف��ال ی��رون ل��ھ حروف��اً بعینھ��ا ویكتف��وا بإرج��اع المب��دل والمب��دل من��ھ إل��ى 

الق�وانین الص��وتیة ، ف��إن وج��وده متفق�اً والق��وانین الص��وتیة فھ��و مب�دل ،وإال فھم��ا لغت��ان ، یق��ول 

إبراھیم أنیس : ( ونح�ن ف�ي بحثن�ا ھ�ذا ن�ؤثر أن نس�لك مس�لك اللغ�ویین ونكتف�ي ب�التعرض لتل�ك 

                                                
  .٧٢المرجع السابق ، ص   ١

 .١٩٧ترابازي :شرح الشافیة ، ص انظر اس ٢

  .١٧ابن یعش: شرح المفصل ، ص  ٣

 .١٠٥جالل الدین السیوطي ك المزھر ن ص  ٤

 .٢٢٩المرجع السابق ، ص  ٥



 ١١٧

لكلم��ات الت��ي ورد لك��ل منھ��ا ص��ورتان جائزت��ان ف��ي االس��تعمال عل��ى النح��و ال��ذي س��لكھ اب��ن ا

  .١السكیت في كتابھ )

وأمثلة اإلبدال كثیرة ،ولعل الدراسات الس�ابقة الت�ي تناول�ت ھ�ذه الظ�اھرة ت�دل عل�ى إن 

نتش�ار م�ن اإلبدال ظاھرة معروفة قدیماً وحدیثاً في اللغة العربیة ،ولعل لغة كالعربیة واس�عة اال

خصائصھا االشتقاقات الكبرى البد أن تعرف ھ�ذه الظ�اھرة وتحتویھ�ا ف�ي أبنیتھ�ا ،وق�د زخ�رت 

  بھ اللھجات العربیة الحدیثة وبعض اللھجات القدیمة .

وظ��اھرة اإلب��دال كم��ا ذكرن��ا تمث��ل ق��دراً كبی��راً ف��ي تفس��یر لھج��ات الع��رب وق��د اھ��تم ب��ھ 

رض لإلب�دال كظ�اھرة لغوی�ة لھ�ا أھمیتھ�ا ، وف�رق ب�ین علماء اللغة قدیماً وحدیثاً ، فابن جني ع�

ما ھو إبدال وما ھو من اختالف لھجات ، وأشار إلى أن كل كلمتین اتحدتا ف�ي جمی�ع الح�روف 

إال حرفاً واحداً واتحدتا  في المعنى ، على أنھما تارة تكونان م�ن اإلب�دال وأخ�رى م�ن اخ�تالف 

ورد ف��ي  الخص��ائص : ( فمت��ى أمك��ن أن یك��ون  اللھج�ات ، وق��د وض��ع ل��ذلك مقیاس��اً للحك��م فق�د

الحرفان جمیعاً أصلیین كل واحد منھما قائم برأس�ھ ل�م یس�غ الع�دول ع�ن الحك�م ب�ذلك ، ف�إن دل 

دال أو دعت ضرورة إلى القول بإبدال أحدھما عن صاحبھ ، عمل بموجب الدالل�ة وص�یر إل�ى 

  .٢مقتضى الصنعة)

أن، اللفظتین البد أن تتس�اویا ف�ي االس�تعمال وفي قولھ ھذا إشارة إلى مقیاس الحكم ھو 

والتصرف : ( فلست بأن نجعل أحدھما أصالً لصاحبھ أولى منھ بحمل�ھ عل�ى ض�ده)، وف�ي ھ�ذا 

إشارة إلى أن كل لفظة ھي لغة قوم ویشیر لقولھ : (علث الطعام وغلثھ (خلق�ھ) ھ�ي لغ�ات كلھ�ا 

  .٣الستوائھا في االطراد  واالستعمال)

النصوص تتضح لنا فكرة اب�ن جن�ي ح�ول اإلب�دال ، والت�ي تش�یر إل�ى  وبالنظر إلى ھذه

أن الكلمتین إذا تساوتا في التص�رف واالس�تعمال فھ�ي حینئ�ذ لھج�ة ، أم�ا إذا ل�م تتس�او الكلمت�ان 

تص��رفاً واس��تعماالً ب��أن كان��ت أح��دھما أكث��ر تص��رفاً واس��تعماالً فإنھ��ا حینئ��ذ م��ن قبی��ل اإلب��دال 

  رف ھي األصل والقلیلة ھي الفرع كما ذكرنا سابقاً .،وتكون الكلمة الكثرة التص

                                                
  .٧٢إبراھیم أنیس : من أسرار العربیة ،ص  ١

  .٨٢، ص ٢ابن جني : الخصائص،ج ٢

 المرجع السابق ، والصفحة نفسھا . ٣



 ١١٨

ویمكننا القول إن رأي ابن جني ھو (الكلمت�ان المتح�دتان ف�ي جمی�ع الح�روف إال حرف�اً 

  واحداً تكونان من اإلبدال أو تكونان من لھجات العرب ).

ف��ي اإلب��دال إذا أمك��ن الحك��م بأص��الة  إح��دى الكلمت��ین وفرعی��ھ أخ��رى وذل��ك إذا كان��ت 

ى الكلمتین أكثر تصرفاً أو استعماالً من صاحبتھا ،وھ�ذا یمك�ن حدوث�ھ عن�د قبیل�ة واح�دة أو إحد

عن�د الع�رب جمیع�اً وھ�ذا م�ا وج�دناه م�ثالً ف�ي (نث�ر) و(نث�ل) ،واألزھ�ري ینق�ل إلین�ا : (ومع�اني 

الم��ادتین متقارب��ة ، فھم��ا ت��دوران ح��ول التص��ریف ونق��ل الش��يء م��ن مك��ان إل��ى غی��ره ،ونث��ر 

لتصریف ،وناثل منھا نثل البركة أخرج تربھا ،ونثل كنانتھ أخ�رج م�ا فیھ�ا ، ونث�ل معروفھ في ا

اللحم في القدر وضعھ مقطعاً ،ومقیاس التصرف لیس ھو األساس لمعرفة األص�ل ، فیج�وز أن 

، ف�األزھري ١یكون كلھ في الراء والالم أصالً للھجت�ین مختلفت�ین وال�راء لتم�یم وال�الم للحج�از)

ص�ل لیس�ت ب�األمر الض�روري للق�ول إن ھ�ذه اللغ�ة ف�ي ب�اب اإلب�دال أو م�ن یرى أن معرف�ة األ

قبیل اختالف اللھجات ـ ویرى ابن جني إننا یمكننا أن نعد ذلك من اختالف اللھجات إذا لم یك�ن 

الحكم بأصالة إحدى الكلمتین وفرعیة األخرى وذلك لسبب تس�اوي الكلمت�ین تص�رفاً واس�تعماالً 

  ددة .، ویكون عند قبائل متع

نج�ده ف�ي الح�رفین المختلف�ین ف�ي الكلمت�ین متق�اربتي المخ�ارج ،  فواإلبدال في الحرو

ویقوي ذلك بالتماثل والتقارب في بعض الصفات وقد أورد ابن جني ذلك في قولھ : (القل�ب ف�ي 

الح��روف إنم��ا یك��ون ھ��و فیم��ا تق��ارب منھ��ا وذل��ك ال��دال ، والط��اء ، والت��اء ، وال��ذال ، والظ��اء، 

  .٢، الھمزة ، الھاء ، المیم ، النون وغیرھما مما تدانت مخارجھا )والتاء 

ویبدو في رأي ابن جني أن االختالف اللھجي قد یكون بسبب تقارب الح�روف مخرج�اً 

أو صفة ـ ویشیر إلى ذلك في اآلتي: (ونجد ھذا التقریب في الصوت قولھم في سبقت ص�بقت ، 

ق�اف ح�رف مس�تعل والس�ین غی�ر مس�تعل إال وفي سلق صلق ، وفي سویق صویق ،وذلك أن ال

                                                
بن أحمد : تھذیب اللغة ، تحقیق عبد السم محمد ھ�ارون ، المؤسس�ة المص�ریة العام�ة  األزھري ، أبو منصور محمد  ١

 .٣٨٢، ص ١م ، ج١٩٦٤ھـ ١٣٨٤للتألیف واألنباء والنشر ، 
 .٩٥، ص  ٢ابن جني : الخصائص ،  ج ٢



 ١١٩

أنھا اختى الصاد المستعلیة فقربوا السین من القاف ب�أن قلبوھ�ا إل�ى أق�رب الح�روف إل�ى الق�اف 

  .١من مخرج السین وھو الصاد )

أشار ابن جني إلى أن اإلبدال یؤدي إلى االختالف الص�وتي اللھج�ي وذل�ك بس�بب ت�أثر 

التبادل بین الس�ین والص�اد ألنھ�ا م�ن حی�ز واح�د وھ�و  األصوات بعضھا ببعض : ( ال مانع من

ط��رف اللس��ان م��ع أص��ول الثنای��ا الس��فلى بجان��ب اش��تراكھما ف��ي الھم��س ،وم��ع ذل��ك فاحتم��ال 

اللھج��ات أم��ر ق��ائم وتت��أثر الس��ین بأص��وات األطب��اق فتقل��ب إلیھ��ا ونس��بت ھ��ذه الظ��اھرة إل��ى 

  .٢قریش)

ختلف��ة وق��د وض��ع ل��ھ اللغوی��ون وق��د وق��ع اإلب��دال ف��ي بع��ض الح��روف عن��د القبائ��ل الم

مصطلحاً لھجیاً أو مصطلحاً لغویاً وقد وصفت بعض ھ�ذه الظ�واھر اإلبدالی�ة بأنھ�ا م�ن مس�تبثع 

اللغات ومستقبح  األلفاظ وفي ذل�ك الكشكش�ة ،والكسكس�ة ، الفصفص�ة ،والعنعن�ة ، واالس�تنطاء 

ك�ره الس�یوطي تح�ت ، وقد ذكر ذل�ك اب�ن ف�ارس تح�ت عن�وان ( اللغ�ات المذموم�ة) ، وذ*والوتم

  .٣عنوان (معرفة الرديء والمذموم من اللغات)

ف�ي تفس�یر بعض�ھا،  نولھذه الظواھر ألقاب تناقلتھا المراجع المختلف�ة ،واختل�ف اللغ�ویی

وقد ذكرت بعض ھذه الظواھر بأس�مائھا أو بوص�فھا ف�ي مراج�ع متقدم�ة مث�ل (كت�اب س�یبویھ ،  

  جاحظ ،والصاحبي البن فارس ).لل نوالخصائص البن جني ، والبیان والتبیی

  اإلدغام:

اإلدغام ظاھرة صوتیة ناتجة عن تأثر األص�وات بعض�ھا ب�بعض ،واإلدغ�ام ف�ي اللغ�ة: 

مص�در م��ن أدغ��م ، یق��ال دغ��م الغی��ث األرض إذا غش�یھا وقھرھ��ا ، وال��دغم : كس��ر األن��ف إل��ى 

 أيء بین�ة ال�دغم (باطنھ ھشماً ، والدغمة والدعم من ألوان الخی�ل . ف�رس أدغ�م ،واألنث�ى دغم�ا

                                                
 .٢٠١، ص ١األزھري : تھذیب اللغة ، ج  ١

ة وسنن العرب في كالمھا ، تحقیق مصطفى الشوعي ، ابن فارس ، أحمد بن زكریا بن فارس : الصاحبي في فقھ اللغ ٢

 .٣٥م ، ص ١٩٦٤ھـ ـ ١٣٨٣مؤسسة بدران للطباعة والنشر ،بیروت ، لبنان ، 

 تاء فیقولون من الناس الناث. نھو لھجة عند أھل الیمن وفیھ تقلب السی *
  .٢٢١، ص ١السیوطي ،: المزھر ،ج ٣



 ١٢٠

الس��واد) ، وال��دغماء م��ن النع��اج : الت��ي أس��ودت نخرتھ��ا ،وھ��ي األرنب��ة ، وف��ي الح��دیث : (أن��ھ 

  وھو الذي یكون فیھ أدنى سواد وخصوصاً في أرنبتھ وتحت حنكھ. ١ضحى بكبش أدغم)

وأدغم الرجل : بادر الق�وم مخاف�ة أن یس�بقوه فأك�ل الطع�ام بغی�ر مض�غ ، وأدغ�م اإلن�اء 

  . ٢طاه ، ودغمان ودغیم ، اسماندغماً غ

ذك��ر ص��احب اللس��ان عن��د تفس��یره لم��ادة دغ��م ق��ائالً : ( دغ��م الغی��ث األرض ب��دغمھا 

  .٣وأدغمھا ، إذا غشیھا وقھرھا ، واإلدغام : إدخال اللجام في أقواه الدواب

فاإلدغام عن�د اللغ�ویین یحتم�ل ال�وجھین ، إم�ا أن یك�ون ال�داخل غالب�اً وذل�ك ف�ي إدغ�ام 

األرض ،وأما أن یكون ال�داخل مقلوب�اً وذل�ك ف�ي إدخ�ال الف�رس اللج�ام ،وج�اء تص�ورھم السیل 

  لإلدغام في الحروف محتمل الوجھین فھم یقولون اإلدغام ھو إدخال حرف في حرف آخر.

  اإلدغام عند النحاة :

ح��اول النح��اة أن یعقّ��دوا ظ��اھرة اإلدغ��ام بمفھوم��ھ وص��وره ، وك��ان رائ��دھم عل��ى ھ��ذا 

م�امھم أب�و بش�ر الملق�ب بس�یبویھ ، ح�ین ق�ال عن�د تعریف�ھ لإلدغ�ام : (وھ�و تقری�ب الطریق ھ�و إ

  .٤صوت من صوت)

وعرفھ الزجاجي : (ھو إدخال حرف ف�ي ح�رف تخفیف�اً ،وأص�ل ذل�ك ف�ي ح�روف الف�م 

  .٥خاصة دون الحلقیة)

وعرفھ مكي بن أبي طال�ب : (اإلدغ�ام معن�اه إدخ�ال ش�يء ف�ي ش�يء ، فمعن�ى أدغم�ت 

ف أدخلتھ فیھ وجعلت لفظھ كلفظھ الثاني فصارا مثلین واألول س�اكن فل�م یك�ن الحرف في الحر

  .٦بد من أن یلفظ بھما لفظة واحدة كما یصنع بكل مثلین اجتمعا،واألول ساكن)

                                                
م ، مكتب التربیة العرب�ي ل�دول  ١٩٨٨،  ٣ناصر الدین األلباني،ط  ابن ماجة : صحیح سنن ابن ماجة ، تألیف محمد ١

  .٢٠٠، ص ٢الخلیج ، ج
 مادة (دغم). ٢٠٢، ص  ١٢ینظر ابن منظور : لسان العرب ،ج ٢

  ، مادة (دغم). ٢٠٣، ص  منظور لسان العرب، مادة دعغم ٣

 .٤١٥، ص ٤سیبویھ : الكتاب ، ج ٤

، دار األم��ل ، ٤اق : الجم��ل ف��ي النح��و ، تحقی��ق د. عل��ي توفی��ق محم��د ،طالزج��اجي ، أب��و القاس��م عب��د ال��رحمن إس��ح ٥

  .٤٠٩م ، ص١٩٨٨األردن، 
  .١٤٣، ص ١مكي بن أبي طالب : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وجمعھا ،ج ٦



 ١٢١

وعرف�ھ اب��ن عص�فور بقول��ھ : ( اإلدغ�ام ھ��و رفع�ك اللس��ان ب�الحرفین رفع��ة واح��دة وال 

ارب�ان ف�ي كلم�ة واح�دة ل�م یج�ز إدغ�ام اح�دھما ف�ي یكون إال في مثلین متقاربین فإذا اجتمع المتق

اآلخر لما في ذلك من االلتباس بإدغام المثلین، أال ترى أنك لو قل�ت ف�ي (أنمل�ھ) (أمل�ة) ل�م ی�رد 

  .١ھل األصل أنملھ أم أمملة)

نالحظ من عب�ارة اب�ن عص�فور أن اإلدغ�ام ف�ي الكلم�ة الواح�دة ال ی�تم إال ف�ي الح�رفین 

وف المتقارب��ة فإدغامھ��ا ی��تم ب��ین كلمت��ین ،حت��ى ال یج��د ل��بس ف��ي أص��ل المتم��اثلین ، أم��ا الح��ر

  الحروف.

وأول من عرف اإلدغام تعریف�اً یجم�ع ب�ین وض�وح الفك�رة ودق�ة الص�یاغة اب�ن مجاھ�د 

حیث قال : (اإلدغام تقریب الحرف من الحرف إذا قرب مخرجھ من مخرج اللس�ان كراھی�ة أو 

  .٢لیھ)یعمل اللسان في حرف واحد مرتین فیثقل ع

من ھذا التعریف یتضح لنا أن تعریف ابن مجاھ�د ھ�و التعری�ف الج�امع الم�انع وفكرت�ھ 

الحدیث ، واإلدغام بھذا علة صوتیھ تح�دث عن�دما تت�وفر أس�بابھا  تھي التي أیدھا علم األصوا

ویترتب علیھا أن یتحول الحرف�ان المتقارب�ان أو المتجانس�ان إل�ى متم�اثلین ،وھ�و ظ�اھرة یألفھ�ا 

  ان العربي.اللس

وكذلك عرفھ كل من ابن جني وابن یعش ، وكان تعریفھما لم یخ�رج ع�ن تعری�ف اب�ن 

  .٣مجاھد

                                                
رف�ة ، دار المع١ابن عصفور ، أبو الحس�ن عل�ي ب�ن م�ؤمن : الممت�ع ف�ي التص�ریف ، تحقی�ق د. فخ�ر ال�دین قب�اوة ،ط ١

  .١٥، ص ٢م ،ج١٩٨٧،بیروت ،لبنان،
، دار المعارف بمصر ، د.ت ، ٣ابن مجاھد ، أبو بكر بن مجاھد : السبعة في القراءات ، تحقیق د. شوقي ضیف ، ط ٢

 .١٢٥ص 
  .١٢٦، ص  ١٠،وابن یعیش : شرح المفصل ،ج ١٤٣ـ  ١٤١ینظر ، ابن جني : الخصائص ، ص  ٣



 ١٢٢

المتماثالن : ھما الصوتان المتحدان مخرجا وص�فة ،وقی�ل ھم�ا الحرف�ان الل�ذان ذات�ا أو  .١

اذْهـب  . كوق�وع ح�رف الب�اء ف�ي كلمت�ین  مف�ردتین ف�ي قول�ھ تع�الى {١اندرجا في االسم 

٢.  

المتجانسان: ھما الصوتان المتحدان مخرجاً ویختلفان صفة (ھما الحرفان الل�ذان اتح�دا  .٢

٤كالت�اء والط�اء م�ثالً قول�ھ تع�الى   ٣مخرجاً واختلفا ص�فة )
وال�ذال  

والث��اء ، والث��اء والظ��اء ،والت��اء والط��اء متح��دتان ف��ي المخ��رج إال أن األول��ى مھموس��ة 

  تَكَـاد
٥. 

ال�دال والت�اء متح�دتان ف�ي المخ�رج إال أن األول مھموس�ة مرقق�ة ، واألخ�رى مجھ��ورة 

ع�ن  مفخمة مطبقة . ومن إدغام الت�اء ف�ي ال�دال ت�أثراً بجھرھ�ا: م�ا ح�اء ف�ي ح�دیث أب�ي ھری�رة

: (فأي المؤمنین أذیتھ وشتمتھ لعنتھ جلدتھ فاجعلھ�ا ل�ھ ص�الة وزك�اة وقرب�ھ وف�ي روای�ة النبي

  وھي لغة أبي ھریرة وإنما ھي جلدتھ . ٦جلده)

ولما كان أبو ھریرة من َدوس من األزد فإن ذلك ی�دل عل�ى أن األزدی�ین ك�انوا یمیل�ون 

میمی�ین أنھ�م ك�انوا یقول�ون: أح�د ودح�اً إلى تأثر األصوات بعضھا ببعض . ونقل سیبویھ عن الت

ومح��ا) ، ف��ي (عھ��د ودعھ��ا ومعھ��ا ) ،  ویقول��ون اذھ��ب (محھ��م ومحھ��ا والء ، أي معھ��م وم��ع 

. وم�ن العامی�ة ف�ي غ�رب الس�ودان یقول�ون : ( أرفح�ا ـ ف�ي أرفعھ�ا ) و(اس�محا ـ ف�ي ٧ھ�ؤالء)

  اسمعھا ) .

                                                
) ، أحكام ق�راءة الق�رآن الك�ریم ، تحقی�ق محم�د طلح�ة ب�الل ، جماع�ة تحف�یظ ھـ١٤٠١الحصري ، محمود خلیل (ت   ١

 .١٦٤ھـ ص١١٦القرآن مكة المكرمة ،ط األولى ، 
  .٢٨سورة النمل: اآلیة   ٢

٣   

  .١٢٢سورة آل عمران : اآلیة  ٤

 .٨سورة الملك : اآلیة :  ٥

  م .١٩٧٢،  ٢فكر ، بیروت ، ط أخرجھ مسلم ، أبو الحسن بن الحجاج القشیري : صحیح مسلم ، دار ال ٦

 .٤٥٠، ص  ٤سیبویھ : الكتاب، ج ٧

}إِذْ همـت طَائفَتَـانِ   {

}بِكتَابِي

 ظالْغَي نم زيتَم{ خرى مجھورة مفخمة مطبقة ،و مثال الدال والثاء : ف�ي قول�ھ تع�الى {مرققة ، واأل



 ١٢٣

ارب��ان ھم��ا الل��ذان تقارب��ا ف��ي المخ��رج أن یتق��ارب الص��وتان مخرج��اً أو ص��فة (والمتق  

والص��فة أو ف��ي المخ��رج دون الص��فة أو ف��ي الص��فة دون المخ��رج) وذل��ك كال��دال والس��ین مث��ل 

فھما متقاربان مخرجاً ،وال�الم وال�راء مث�ل قول�ھ تع�الى:  ١قولھ تعالى : 

كَلَّـا  {
٢

  فھما متقاربان مخرجاً وصفة ،والثاء والتاء والضاد والسین . 

وق���د ورد : (اإلدغ���ام التخفی���ف عل���ى أن���ھ م���ن ألف���اظ الك���وفیین واإلدغ���ام بالتش���دید ف���ي ألف���اظ 

  .  ٣البصریین)

وفي علم اللغة الحدیث ق�ال غ�انم ق�دوري إن اإلدغ�ام ال�ذي یش�یع الی�وم والج�اري عل�ى 

  .٤اإلدغام الخفیف مصدر ادغم) لسان العرب : ( ھو

وم��ن المح��دثین ال��ذین عرف��وا اإلدغ��ام د. إب��راھیم أن��یس ق��ائالً: (بأن��ھ فن��اء ص��وت م��ن 

صوت آخر مجاور لھ بحیث ینطق الص�وتین ص�وتاً واح�داً كالث�اني وھ�و ج�ائز الوق�وع ف�ي ك�ل 

  .٥أصوات العربیة غیر أنھ نادر بین أصوات الحلق ألنھا لیست بأصل في اإلدغام)

من العلماء المح�دثین أیض�اً ال�ذین تن�اولوا ظ�اھرة اإلدغ�ام وأس�ھبوا فیھ�ا الق�ول الش�یخ و

أحمد الحمالوي والذي عرفھ بقولھ : (ھو اإلتیان بح�رفین س�اكن فتح�رك م�ن مخ�رج واح�د ب�ال 

فاصل بینھما بحی�ث یرتف�ع اللس�ان وی�نحط بھ�ا دفع�ة واح�دة وھ�و ب�اب واس�ع لدخول�ھ ف�ي جمی�ع 

  .٦لف اللینة ، ولوقوعھ في المتماثلین والمتقاربین في كلمة أو كلمتین)الحروف ، ما عدا األ

واإلدغ���ام یك���ون ف���ي الح���رفین المتق���اربین ف���ي المخ���رج ، كم���ا یك���ون ف���ي الح���رفین 

المتجانس��ین ،وذل��ك لیك��ون ت��ارة بإب��دال األول لیج��انس اآلخ��ر (ك��امحي) وأص��لھ (انمح��ى) عل��ى 

                                                
 .١سورة المجادلة : اآلیة  ١

 .٢٤سورة المطففین : اآلیة   ٢

  .٩٣، ص  ١٥ابن منظور: لسان العرب ، ج  ٣

  .٢٢٥م ، ص ٢٠٠٢ھـ ـ ١٤٢٣قدوري، غانم: المدخل إلى علم األصوات العربیة ، مطبعة المجمع العلمي الكویت ،  ٤

  .٩٦د. إبراھیم أنیس : األصوات اللغویة، ص  ٥

 .١٥٣الحمالوي، أحمد بن محمد بن أحمد : بشذا العرف في فن الصرف ، مرجع سابق ، ص  ٦

  المتقاربان:

بو نبلْ ران علَى قُلُوبِهِم ما كَانُوا  كْسي{

}قَد سمع اللَّه قَولَ {



 ١٢٤

انس األول (ك���ادعى) وأص���لھ (ادتع���ي ) عل���ى وزن (انفع���ل) ویك���ون ت���ارة بإب���دال الث���اني لیج���

  .١وزن(افتعل)

یق�ول د. ھ��ادي نص�ر عن��د تعریف�ھ لإلدغ��ام : ( ھ��و إن تص�ل حرف��اً س�اكناً بح��رف مثل��ھ 

متحرك من غیر أن تفصل بینھما بحركة أو وقف فیصیران لشدة اتص�الھما حرف�اً واح�داً ینط�ق 

  .٢بھما دفعة واحدة)

م على ھ�ذا التقری�ب االص�طالحي بمفھوم�ھ الض�یق أما القراء فقد قصروا عبارة اإلدغا

  .٣فقالوا : (إنھ اللفظ بحرفین حرفاً كالثاني مشدداً)

فالمالحظ من التعریفات السابقة لمفھوم اإلدغام إن أھل األص�وات م�ن النح�ویین أمث�ال 

س��یبویھ واب��ن جن��ي وغی��رھم وم��ا أت��ى بع��دھم م��ن المح��دثین ف��إن مفھ��وم اإلدغ��ام ل��دى ك��ل م��ن 

عموم��اً وخصوص��اً مطلق��اً ، ف��الجمیع متفق��ون عل��ى أن اإلدغ��ام كم��ا یقص��ده  ءوالق��را اللغ��ویین

إن ك�ان متحرك�اً ، ویقل�ب الص�وت األول م�ن الث�اني  لالقراء ـ بحذف الحركة من الصوت األو

وھ��و األص��ل أو م��ن جنس��ھ ف��ي بع��ض الح��االت ، حت��ى یص��لوا ف��ي نھای��ة األم��ر إل��ى النط��ق 

  نسین من موضع واحد یرتفع اللسان عنھا رفعة واحدة .بالصوتین المتماثلین أو المتجا

  الغرض من اإلدغام:

یرى كثیر من العلماء الذین اھتموا بظاھرة اإلدغام بأن الغرض من اإلدغ�ام ھ�و طل�ب 

  التخفیف الحاصل من لفظ المتجانسین أو المتقاربین .

التكری��ر یق��ول اب��ن یع��یش: (الغ��رض م��ن اإلدغ��ام ھ��و التخفی��ف ، ذل��ك بم��ا ثق��ل عل��یھم 

والع��ود إل��ى الح��رف بع��د النط��ق ب��ھ ،وھ��ذا م��ا عب��ر عن��ھ بقول��ھ : ثق��ل التق��اء المتجانس��ین عل��ى 

منھم�ا س�اكن والث�اني  لألسنتھم فعمدوا باإلدغام إلى ضرب من الخفة والمدغم أب�دأ حرف�ان األو

  .٤متحرك))

                                                
، ٢م ، ج٢٠٠٠، المكتبة العص�ریة ،ص�یدا ، بی�روت ،  ٣٦الغالیني ، مصطفى الغالیني : جامع الدروس العربیة ،"  ١

 .٩٨ـ   ٩٧ص 
الوافي، دراسة وصفیة تطبیقیة في الصرف وبعض المسائل الصوتیة ، مرجع س�ابق ، ص  د. ھادي نصر : الصرف ٢

٢٥٣.  
  .٢٣٤، ص ١ابن الجذري : النشر في القراءات الشعر ،ج ٣

  .١٢١، ص ١٠ابن یعیش : شرح المفصل ، ج  ٤



 ١٢٥

خ�تالف یشیر سیبویھ إلى سبب اإلدغام بقولھ : ( أعلم أن التضعیف یثقل على ألس�نتھم ا

الح��روف أخ��ف عل��یھم م��ن أن یك��ون ف��ي موض��ع واح��د ،وذل��ك ألن یثق��ل عل��یھم أن یس��تعملوا 

ألسنتھم من موضع واحد ثم یعودوا لھ فلما صار ذلك تعب�أ عل�یھم أن ی�دركوا ف�ي موض�ع واح�د 

وال تكون ُمھلة كرھوه وادغموه لتكون رفع�ھ واح�دة وك�ان أخ�ف عل�ى ألس�نتھم مم�ا ذك�رت ل�ك 

(١.  

یھ اإلدغ�ام ف��ي ب�اب اإلدغ��ام : ( وھ�ذا ب��اب اإلدغ�ام ف��ي الح�رفین ال��ذین كم�ا ذك�ر س��یبو

تضع لس�انك لھم�ا وض�عاً واح�داً ال ی�زول عن�ھ وق�د بین�ا أمرھم�ا إذا كان�ا كلم�ة ال یفترقان،وإنم�ا 

  .٢بینھما في االنفصال)

وإذا تأملن��ا ك��الم س��یبویھ ن��رى أن��ھ یتض��من العناص��ر األساس��یة ف��ي تعری��ف اإلدغ��ام ؛ 

أو متقارب��ان أو متجانس��ان م�ن كلم��ة أو كلمت��ین واألول منھم��ا  نتق��ي حرف��ان متم�اثالوھ�ي أن یل

م��ن ج��نس الث��اني إذا ل��م  لس��اكن ، أو متح��رك فیس��كن وینط��ق بھم��ا دفع��ة واح��دة بع��د قل��ب األو

یكونا متماثلین ،وذلك ألن النطق بالص�وت األول ث�م الع�ودة إل�ى الموض�ع نفس�ھ لنط�ق الص�وت 

  أ المتكلم إلى التخفیف من تلك المشقة باإلدغام.التالي فیھ مشقة ، فیلج

كما یفید اإلدغام فائ�دة ص�وتیة محض�ة ، إذ الغ�رض من�ھ طل�ب التخفی�ف والس�ھولة ف�ي 

النطق واالقتصاد في المجھ�ود العض�لي ، ألن ال�تلفظ بح�رف م�ن مخ�رج ث�م الرج�وع إل�ى ذات 

شار إلیھ س�یبویھ بقول�ھ : ( المخرج للنطق بذات الحرف مرة أخرى شبیھ بمشي المقید وھذا ما أ

ولما صار ذلك تعباً علیھم أن یدركوا في موضع واحد وال تكون ھناك مھلة ، كرھوه وادغم�وه 

  وھذا ینطبق على إدغام المتماثلین. ٣لتكون رفعة واحدة )

لنا اإلدغام في المتقاربین رأینا أنھ یجري بسبب الثقل أیضاً ، یقول محم�د مك�ي موإذا تأ

المتقارب�ان فلتقاربھم�ا أجری�ا مج�رى المثل�ین ، ألن فیھم�ا بع�ض الثق�ل ، أال ت�رى نصر : (وأم�ا 

أنك تعمل العضو وما یلیھ كم�ا كن�ت ف�ي المثل�ین تعم�ل العض�و الواح�د م�رتین فك�أن العم�ل ب�اق 

                                                
  .٤١٧، ص ٤سیبویھ: الكتاب ،ج  ١

  .٤٣٧، ص ٤سیبویھ: الكتاب ،ج ٢

  فسھا .المرجع السابق ، والصفحة ن ٣



 ١٢٦

من العضو لم ینتقل ،وأیضاً فإنك ترد اللسان إلى ما یقرب من مخرج الحرف األول فیكون ف�ي 

  .١دم تسریح لھما في وقت النطق بھما)ذلك عقلھ اللسان وع

وقد جعل علماء اللغة لإلدغام أصوالً وضوابط تصل إلى درج�ة القواع�د ،ولك�ل قاع�دة         

أو ظ��اھرة لغوی��ة ش��واذ ال تع��ارض بھ��ا تل��ك الض��وابط األص��ول ،وبع��ض ھ��ذه األص��ول عام��ة 

بویھ ھذه األص�ول ، وقد أورد سی ا،وبعضھا خاص بالعربیة وحدھ اتنطبق على العربیة وغیرھ

؛ ألن الصوت األول مت�ى تح�رك أمتن�ع اإلدغ�ام ٢بقولھ : ( أصل اإلدغام أن یكون األول ساكنا)

ألن الحركة قد حصلت بین الصوتین فتعذر االتصال فإذا ما أری�د اإلدغ�ام ف�ي ھ�ذه الحال�ة فإن�ھ 

: ( إن اللف�ظ یجب أن یسكن المتحول األول لتزول الحركة األخیرة بین الصوتین قال ابن یع�یش

  .٣یسھل حال ارتفاع اللسان مرة واحدة ، فیرتفع اللسان بھا ارتفاعھ واحدة فیخف اللفظ )

متحرك�اً اإلدغ�ام الكبی�ر واش�تھر ن�وع اإلدغ�ام  لویسمى اإلدغ�ام إذا ك�ان الص�وت األو

، وأش�ار اب�ن الج�زري ٤ھذا بین الق�راء ق�ال اب�ن الج�زري : ( وق�ال أیض�اً منق�ول ع�ن الع�رب )

جانس�ین والمتق�اربین، ف�الكبیر م�ا ك�ان األول تأن اإلدغ�ام الكبی�ر یق�ع عل�ى المتم�اثلین والم أیض�اً 

من الحرفین فیھ متحركاً سواء أكانا مثلین أم جنسین ، أم متقاربین ،وسمي كبیراً لكث�رة وقوع�ھ 

م�ن إذاً الحركة أكثر من السكون ،وقیل لتأثیره في إسكان المتحرك قب�ل إدغام�ھ ،وقی�ل لم�ا فی�ھ 

  الصعوبة ،وقیل لشمولھ نوعي المثلین ،والجنسین ،والمتقاربین.

اإلدغام الكبی�ر ھ�و أح�د أقس�ام اإلدغ�ام، أم�ا القس�م الث�اني م�ن أقس�ام اإلدغ�ام ھ�و إدغ�ام 

صغیر وھو الذي یك�ون فی�ھ أول المثل�ین س�اكناً والث�اني متحرك�اً ،وھ�ذا القس�م ل�یس ل�ھ قواع�د ؛ 

وقع في الكلمة الواحدة ، مثل (العد ــ العّد) أم وقع ف�ي كلمت�ین ألنھ واجب الحدوث دائماً سواء أ

مثل (أحبس سعدیا ــ ) أحبسعید) وسبب وجوبھ الدائم أن اإلنسان ینساق إلیھ انسیاقاً ال خیار ل�ھ 

  .٥فیھ ،فھو آلیة نطقیة حتمیة

                                                
  .١٠٤، ص ١٣٤٩محمد المكي نصر : نھایة القول المقید في علم التجوید ،ط ١

  .٢٧٤، ص ٤سیبویھ : الكتاب، ج ٢

  .١٢١، ص ١٠ابن یعیش : شرح المفصل ،ج  ٣

 .٢٧٤، ص١ابن الجزري ،ا لنشر ،ج  ٤

  .١٢٣، ص ١ینظر محمد اإلنطاكي : المحیط في أصوات العربیة ونحوھا وصرفھا ،ج ٥



 ١٢٧

 {لى إذاً فاإلدغام الكبیر ھو أن یتحرك الحرفان معاً المدغم والمدغم فیھ نحو قولھ تعا

 ضَانمر رهش{ ١.  

فَمـا   {والصغیر : ھو أن یكون الحرف األول س�اكناً والث�اني متحرك�اً نح�و قول�ھ تع�الى 

 متُهارجت تبِحر{ ٢.  

وسمى األول ص�غیراً لقل�ة العم�ل فی�ھ ،وھ�و اإلدغ�ام فق�ط ، وس�مي الث�اني كبی�را لكث�رة 

، أي فی�ھ عملیت�ي اإلس�كان واإلدراج (أي  العمل فی�ھ وھ�و تس�كین الح�رف أوالً ث�م إدغام�ھ ثانی�اً 

  اإلدغام) والصغیر لیس فیھ إال إدراج األول في الثاني.

نالح��ظ أن التقس��یمات الس��ابقة باإلدغام(ص��غیر وكبی��ر) ك��ان م��ن قب��ل النح��اة وعلم��اء 

الصرف  فكان لھم حدیث موسع عن اإلدغام الكبی�ر ألن�ھ یحت�اج إل�ى جھ�د وخط�وات تتب�ع قب�ل 

ال حركة ح�اجزة ، أو إب�دال ح�رف مك�ان اآلخ�ر أو قلب�ھ ،ولع�ل تس�میتھ ج�اءت اإلدغام مثل زو

مقتبس��ة م��ن الجھ��د والخط��وات الت��ي تتب��ع فی��ھ وكث��رة العم��ل فی��ھ ، فج��اءت تقس��یماتھم باإلدغ��ام 

  باعتبار الحذف والتسكین .

ذكر علماء العربیة أن لإلدغام قواعد ظھرت من خالل تداولھم للغة ، فعد سیبویھ ھ�ذه 

  عد في األتي: القوا

وج��اءت كلم��ات مس��دودة أدغ��م الث��اني فیھ��ا ف��ي األول ، ٣(أن ی��دغم األول ف��ي اآلخ��ر )

خاصة في باب افتعل إذ بدلت تاء االفتعال صوتاً یماثل صوت الفاء نحو: ( ُمّدكر في م�ددكر)، 

(مص�بر ف�ي مص�طبر ) (مظل�م ف��ي مظظل�م) . أص�ل اإلدغ�ام ف��ي ح�روف الف�م واللس�ان : یق��ول 

، فح��روف الحل�ق ل�یس أص�الً ف��ي  ٤(ول�یس ح�روف الحل��ق والش�فتین بأص�ل اإلدغ�ام) س�یبویھ :

اإلدغام ،وھي أقل الحروف تآلفاً في الكالم ،وذلك ألن عضلة الحلق لیس�ت م�ن المرون�ة بحی�ث 

تسمح باجتماع حروفھ في كلمة ،ولذلك لما اجتمعت العین والھاء ،وھما من حی�زین متج�اورین 

أنصع الحروف والھ�اء أخفھ�ا ، ف�أرادوا تخفی�ف اللف�ظ ول�م یك�ن التخفی�ف ثقل اللفظ ، ألن العین 

                                                
 .١٨٥البقرة : اآلیة  سورة  ١

  .١٦سورة البقرة :  اآلیة   ٢

 .٤٦٩، ص ٤سیبویھ : الكتاب ، ج  ٣

  .٤٤٨المرجع السابق ، ص  ٤



 ١٢٨

بإب�دال الع��ین ھ��اء ، (أھ��د ، وھاھم��ا ،مھ��م ، مھ��اؤالء) لق��ل اللف��ظ ف��ي كلت��ا الح��التین، ب��ل ت��أثرت 

الع��ین بالھ��اء ت��أثراً رجعی��اً ، وال بإب��دال الھ��اء عین��ا : (أع��د ، دعامع��ا ، مع��م، مع��اؤال)، فأب��دلت 

حیزھ��ا وھ��و الح��اء فص��ار اللف��ظ (معھ��م) ،ونق��ل س��یبویھ : (ث��م ت��أثرن الھ��اء حرف��اً مھموس��اً م��ن 

، وھ�ذا یق�ودني ل�رأي ٢وتأثر تأثراً تقدمیاً  فأبدلت ھ�ي األخ�رى ج�اء (فح�دث اإلدغ�ام ) ١بالحاء)

الخلی�ل ب��ن أحم�د ف��ي قول��ھ (ل�وال بح��ة ف��ي الح�اء لص��ارت عین�اً)، وق��د أش��ار المب�رد إل��ى ش��یوع 

وذلك ف�ي  نطرف اللسان وقلتھ في أصوات مخارج الحلق والشفتی اإلدغام بین أصوات مخارج

قول�ھ : (أن م�ا ك��ان ادخ�ل ف��ي الحل�ق ل�م ی��دغم فی�ھ م��ا ال ی�دخل ف�ي الف��م وإنم�ا ی��دغم األبع�د ف��ي 

  .٣األقرب)

وم�ن أص�ول اإلدغ�ام أن ی��دعم األض�عف ف�ي األق�وى : وق��د أش�ار اب�ن الس�راج إل��ى أن 

ن حق الن�اقص أن ی�دغم ف�ي الزائ�د ، وح�ق الزائ�د أال إدغام األضعف في األقوى بسبب أن : (إ

  .٤یدغم في الناقص)

ونج�د أن مك��ي القیس�ي ق��د قس��م اإلدغ�ام إل��ى قس�مین رئیس��ین ،مش��یراً إل�ى أج��ود أن��واع 

اإلدغام ھو الذي یكون في غیر الحرفین المتماثلین ، یقول : (وأعلم أن اإلدغام إنما یحس�ن م�ن 

  .٥ول وھو على ضربین)غیر المثلین ، ویقوى إذا سكن األ

أض�عف م�ن الث�اني،  لأحدھما : إذا كان الحرف�ان متق�اربین ف�ي المخ�رج والح�رف األو

ف�إذا فعل�ت ذل�ك ÷فیصیر باإلدغام إلى زیادة قوة ؛ ألنك تبدل من األول حرف�اً م�ن ج�نس الث�اني 

  نقل لفظ الضعف إلى لفظ القوة فذلك حسن جید.

قاربان في القوة سواء كالمثلین فیحس�ن اإلدغ�ام والضرب الثاني: أن یكون الحرفان المت

  إذ ال ینتقص األول من قوتھ قبل اإلدغام .

                                                
 .٤٥٠، ص  ٤سیبویھ : الكتاب ، ج  ١

 .٤٥٠المرجع السابق ، ص   ٢

  .٢٠٧، ص ١المبرد ، أبو العباس : المقتضب ،ج  ٣

، ص ٣م ، ج١٩٨٧ھ�ـ ـ ١٤٠٧، مؤسس�ة الرس�الة ،بی�روت ،  ابن السراج ، محم�د ب�ن الس�رى : األص�ول ف�ي النح�و ٤

٤٢٨. 
  .١٣٧، ص ١ي طالب : الكشف عن وجوه القراءات ،جینظر مكي بن أب ٥



 ١٢٩

والض��رب الثال��ث م��ن إدغ��ام المتق��اربین : ض��عیف قلی��ل وھ��و أن یك��ون الح��رف األول 

أقوى من الثاني فیصیر باإلدغام أضعف في حالة قب�ل اإلدغ�ام ، فال�ذي ی�زداد ق�وة م�ع اإلدغ�ام 

الط�اء ؛ ألن الت�اء ح�رف ض�عیف للھم�س ال�ذي فی�ھ ،والط�اء ح�رف ق�وي  ھو كإدغ�ام الت�اء ف�ي

لألطباق والجھر ،واالستعالء ،والش�دة الل�واتي فی�ھ ، فھ�و أق�وى م�ن الت�اء كثی�راً ، ف�إذا أدغم�ت 

التاء نقلتھا من ضعف إلى قوة مكررة : فھذا ال تكاد العرب تظھ�ره ،وك�ذلك اجم�ع الق�راء عل�ى 

}ودت طَائفَةٌ  {عالى : اإلدغام في ھذا مثال قولھ ت ١.  

والذي تتساوى قوة الحرفین فیھ إدغام الذال في التاء ،وذلك أن الذال فیھا قوة وض�عف 

، فالضعف من جھة أنھا رخوة ،والقوة من جھة أنھا مجھورة ، كذلك التاء فیھا ض�عف وق�وة ، 

ت�ا ف�ي الق�وة والض�عف فالضعف من جھة أنھا مھموسة ، والقوة من جھة أنھا ش�دیدة ، فق�د تقارب

في صفاتھما ،واألول حسن في اإلدغ�ام ؛ ألن�ك تزی�د الح�رف األول ق�وة باإلدغ�ام ، وذل�ك مث�ل 

}وأَخذْتُم  {قولھ تعالى :  ٢.  

ومن األمثل�ة الت�ي یق�بح اإلدغ�ام فیھ�ا لق�وة األول وض�عف الث�اني نح�و إدغ�ام ال�راء ف�ي 

لل�ذین فی�ھ ، وض�عف ال�الم لع�دم التك�رار فی�ھ الالم ،وھو قب�یح لق�وة ال�راء ب�الجھر ف�ي التك�رار ا

  .٣وضعف الجھر فیھ ن فإذا أدغمت نقلت األقوى إلى أضعف وذلك : (مكروه ضعیف)

  .٤وأشار مكي القیسي إلى أن إدغام الراء في الالم مكروه ضعیف

وھناك حروف تمتنع من اإلدغام لزیادة صوتھا وھي ثمانیة أحرف (الش�ین ، والض�اد، 

  .٥د ، السین ، الزاي ، المیم، القاف)والراء ، الصا

أن أسباب امتناع اإلدغام في ھذه الحروف بقول�ھ : (أم�ا الش�ین م�ن  علىوأشار سیبویھ 

أج��ل تفش��یھا ،وأم��ا الض��اد فالس��تطالتھا ، وأم��ا ال��راء فلتكرارھ��ا ،وأم��ا الص��اد والس��ین وال��زاي 

  .٦لصفیرھما ،وأما المیم فلغنتھا ،وأما الفاء فلتفشیھا)

                                                
  .٦٩سورة آل عمران : اآلیة   ١

  .٨١سورة آل عمران: اآلیة   ٢

 .١٢، ص١ابن الجزري : النشر ، ج ٣

 .١٣٦ـ  ١٣٥، ص ١مكي بن أبي طالب : الكشف عن وجوه القراءات ،ج ٤

 .١٣٢، ص١٠ابن یعیش : شرح المفصل ،ج ٥

  .٤٥٧، ص ٤سیبویھ : الكتاب ،ج ٦



 ١٣٠

  اإلدغام: عالمات

ذكر علماء العربیة مثل الخلیل بن أحمد ،وسیبویھ عالمات اإلدغام ، إذ قال الخلیل ب�ن 

ویس�مى التش�دید بالتض�عیف، وذك�ر س�یبویھ : ( إن  ١أحمد في كتابھ : (وعالمة اإلدغام التشدید)

 وھي شین صغیرة ،وھذا یتفق مع تقلیل ابن یع�یش ل�ذلك بقول�ھ: وأم�ا ٢عالمة التضعیف الشین)

  .٣كون الشین عالمة التضعیف فكأنھم أرادوا شدیداً ، فاكتفوا بالداللة بأول حرف منھ)

إذاً فالتش�دید أو التض��عیف ین�تج م��ن إدغ�ام المتم��اثلین ، وم�ن إدغ��ام المتق�اربین أیض��اً ، 

ومن التشدید ما ھو من أصل الصیغة مثل ما جاء عل�ى (فّع�ل) م�ن األفع�ال ،ومن�ھ م�ا ھ�و ن�اتج 

  بین األصوات مثل : الشمس والسالم ،  ومثل شد ـ ومد ، فأصلھما شد ومدد.من المماثلة 

وقد اختلف علماء اللغة حول التفریق بین اإلدغام والتضعیف ، فمنھم من یرى أن ھ�ذا 

التفریق ال یستند إلى حقائق صوتیة واضحة وقد ذھب إلى ذلك عبد الصبور شاھین ، فقد ف�رق 

ت المتقاربة ،والمتجانسة ال�ذي یص�دق عن�ده إط�الق مص�طلح بین اإلدغام الحاصل بین األصوا

اإلدغام علیھ ،وبین اإلدغام الحاصل بین األصوات المتماثل�ة ال�ذي ی�رى أن�ھ یس�مى بالتض�عیف 

وذلك ح�ین ق�ال : (فأم�ا م�ا قی�ل إن�ھ إدغ�ام المثل�ین فھ�و ل�یس ف�ي رأین�ا إدغام�اً ،ولكن�ھ تض�عیف 

داالً مثلھا ونطق الصوتان واح�داً مش�دداً دون أدن�ى محض،  مثل (قد دخل) فالدال األولى لقیت 

  .٤تغییر)

وكت�ب الت��راث الص��وتي العرب��ي القدیم��ة والحدیث��ة ، ل�م تأخ��ذ بمث��ل ھ��ذا التعری��ف ال��ذي 

یمك�ن أن یك��ون مقب��والً إذا قمن��ا بدراس��ة مص�طلح اإلدغ��ام دراس��ة ص��وتیة ،ودراس��ة التض��عیف 

ناتج��اً ع��ن ص��وتین متم��اثلین ، أو دراس��ة حرفی��ة ،وس��واء ك��ان الص��وت المش��دد (المض��عف) 

الق�دامى بحث�وا ف�ي حقیق�ة ذل�ك الص�وت فم�نھم  تمتجانسین ، أو متقاربین ،نج�د علم�اء األص�وا

من قال : إن الصوت المشدد یقوم مقام حرفین ویس�تغرق نطق�ھ م�ن الوق�ت م�ا یس�تغرقھ النط�ق 

دد مق�ام ح�رفین بحرفین ،ومن ھؤالء مكي بن أبي طالب في كتابھ الرعایة : ( وك�ل ح�رف مش�

                                                
 .٤٩، ص  ١الخلي بن أحمد :العین ، ج ١

 .١٦٩، ص  ٤سیبویھ : الكتاب ،ج   ٢

  .٦٨، ص ٢ابن یعیش : شرح المفصل ،ج  ٣

  .٧١شاھین ، عبد الصبور : في التطور اللغوي، مرجع سابق ، ص  ٤



 ١٣١

،  وق�ال أیض�اً : (ف�إذا اجتم�ع ١في الوزن واللفظ  والحرف األول منھا ساكن والث�اني متح�رك ) 

ف��ي الف��ظ حرف��ان مش��ددان فھم��ا ب��وزن أربع��ة أح��رف ،وإذا اجتم��ع ف��ي اللف��ظ ث��الث مش��ددات 

  . .٢متوالیات فھن مقام ستة أحرف في الوزن األصل )

طب�ي ف�ي قول�ھ : (الواج�ب معرفت�ھ م�ن كیفی��ة عب�د الوھ�اب القر بكم�ا ذھ�ب ھ�ذا الم�ذھ

النطق بالمشدد وبص�فة ال�تلفظ ب�ھ ، أن یك�ون مق�درا زم�ان النط�ق بح�رفین : س�اكن ومتح�رك ، 

وال یزید على ذلك فیصیر كأنھ نائب مناب أكثر من ح�رفین ، وال یقص�ر دون�ھ فیك�ون ق�د أخ�ل 

النقص�ان، وی�نظم ل�ھ المقص�ود من الكالم بحرف ، بل یتحرى من ذلك ما یكفیھ مؤونھ الزیادة و

  .٣في أبھى معرض من الحسن واإلحسان)

وذھب بعضھم إلى أن المشدد أطول م�ن الص�وت الواح�د ،وأقص�ر م�ن الص�وتین فق�ال 

ال�داني : (وأم�ا الم�دغم م�ن الح�روف فحف�ھ إذا التق��ى بمثل�ھ أو مقارب�ھ وھ�و س�اكن ، ی�دخل فیھ��ا 

عھ واحدة ، ال فصل بینما بوقف وال بغیره ، ویعتم�د إدخاالً شدیداً فیرتفع اللسان بالحرفین ارتفا

على اآلخر اعتماده واج�دة فیص�را بت�داخلھما كح�رف واح�د ال مھل�ة ب�ین بعض�ھ وبعض�ة ویش�د 

  . ٤الحرف لما زید فیھ من التضعیف . أكثر من احتباسھ فیھ بالحرف الواحد)

اإلتی�ان بح�رف  وقال الرضي : ( والذي أرى أنھ لیس اإلدغ�ام اإلتی�ان بح�رفین ب�ل ھ�و

  .٥واحد مع االعتماد على مخرج قوي )

وی���رى علم���اء األص���وات المح���دثون : (إن الص���وت المش���دد ینظ���ر إلی���ھ م���ن الناحی���ة 

الصوتیة المحضة ،ویعد المش�دد ص�وتاً واح�داً طوی�ل ،وم�ن الناحی�ة الص�رفیة(الوظیفیة) ینبغ�ي 

  أن ینظر إلیھ باعتباره صوتین متوالیین).

                                                
  .٢١٩، الرعایة ، ص مكي بن أبي طالب  ١

 .٢٢٥ـ٢٢١مكي بن أبي طالب ، الرعایة ، ص ٢

م ، ٢٠٠٠ھـ ـ ١٤٢١: الموضح في التجوید ، تحقیق د. غانم قدوري ،دار المعارف ،عمان ،  بالقرطبي ، عبد الوھا ٣

  .١٤١ص 
دار عم�ار ، عم�ان ،  ،٢الداني، أبو عمرو عثمان بن سعید :التحدید في اإلتقان والتجوید ، تحقی�ق د.غ�انم ق�دوري ،ط ٤

  .٩٩م ، ص ١٩٩٩
  .٢٣٥، ص ٣الرضي :شرح الشافیة ،ج ٥



 ١٣٢

ام المتماثلین نرى أنھ یؤدي إل�ى اختص�ار ف�ي عملی�ة النط�ق ، ألنن�ا وإذا نظرنا إلى إدغ

} فَما ربِحت تجارتُهم  {ننطق تاءین متوالیین في مثل قولھ تعالى  ١ .  

فإننا عادة ال ننطق الت�اء األول�ى بص�ورة كامل�ة ، أي م�ع إغ�الق متب�وع بانفج�ار ، ألن 

الھ�واء لنغلق�ھ م�رة أخ�رى م�ن أج�ل الت�اء الثانی�ة ،  ھذا سیكون عمالً زائداً بان نفتح أوالً مجرى

ونكتف�ي بإغالق�ھ طویالً،وب�ذلك نقتص�د ح�ركتین مخ�رجتین ھم�ا  لبل أننا نتمس�ك باالتص�ال األو

انفج��ار الت��اء األول��ى وإغ��الق الت��اء الثانی��ة ، ف��نحن نس��تطیع أن نق��ول إن إدغ��ام المتم��اثلین، ھ��و 

  نطق الصوتین صوتاً واحداً دون تغیر لیس قوالً دقیقاً لما ذكرناه من أسباب.

ئ�ات البدوی�ة الت�ي تمی�ل إل�ى الس�رعة ف�ي وظاھرة إدغام المتماثلین تحدث كثیراً م�ن البی

النطق وھذه الس�رعة یعوقھ�ا ت�والي الص�وتین المتم�اثلین ، ل�ذلك م�ال الب�دوي إل�ى ال�تخلص م�ن 

ذلك باإلدغام ، وأما البیئ�ات الحض�ریة كمنطق�ة الحج�از ، الت�ي كان�ت أرض تحض�ر واس�تقرار 

  الخلط بینھا . وعدم تنسبیاً فیمیل الناس إلى التأني في النطق وتحقیق األصوا

: ألول��ى ت�ؤثر اإلدغ��ام ،والثانی��ة ت�ؤثر اإلظھ��ار ،وق��د نفالقبائ�ل العربی��ة انقس�مت ط��ائفتی

نقل إلینا أنیس نماذج من ھذا التقس�یم یق�ول : (م�ا أجمع�ت علی�ھ الروای�ات اللغوی�ة م�ن أن تمیم�اً 

تق�ول (مح�م) ب�دالً التي اتخذت دائماً مثالً لقبائل وسط الجزیرة العربیة قد روى عنھا أنھا كان�ت 

من (معھم) ، فقد قلبت العین المجھ�ورة إل�ى نظیرھ�ا المھم�وس وھ�و الح�اء لمجاورتھ�ا لص�وت 

مھم��وس وھ��و الھ��اء ، ث��م أدغم��ت الھ��اء ف��ي الح��اء إدغام��اً تق��دمیاً عل��ى غی��ر ع��ادة الع��رب ف��ي 

  .٢اإلدغام العربي)

الت�اء المھموس�ة  كذلك روى عن تمیم أنھا كانت تق�ول (ف�زّد) ب�دالً م�ن (ف�زت) ، أي أن

ق�د قلب��ت إل��ى نظیرھ��ا المجھ�ور وھ��و ال��دال ؛ وذل��ك لمجاورتھ�ا لص��وت مجھ��ور وھ��و ال��زاي ، 

ویظھر میل تمیم إلى اإلدغام حین نتذكر ما یشیر إلیھ النحاة من أن قبیلة تمیم ق�د عرف�ت إدغ�ام 

  .٣المثلین في مثل : (لم یحل ) في حین أن الحجازیین كانوا یقولون (لم یحلل)

                                                
  .٦سورة البقرة : اآلیة   ١

  .٧١د. إبراھیم أنیس : في اللھجات العربیة ، ص ٢

  .٧١المرجع السابق ، ص  ٣



 ١٣٣

قرآن الكریم أتى باللغتین جمیعاً اإلدغ�ام واإلظھ�ار ،وھم�ا لغت�ان عن�د الع�رب ،وف�ي وال

ھذا دلیل على أن القرآن، لم ینزل بلغة قریش وحدھا ، بل كان�ت فی�ھ م�ن لھج�ات الع�رب ش�يء 

  غیر قلیل .

ون�رى أن لغ�ة الحج��از ف�ي اإلظھ�ار ھ��ي األص�ل األق��دم ال�ذي تط�ور من��ھ اإلدغ�ام تبع��اً 

  لغوي ،واإلدغام یرمى إلى الوصول باللفظ إلى أقصى مراحل الخفة .لسنة التطور ال

نرى مما تقدم أن اإلظھار في لغة العرب ھو األصل واإلدغام فرع ؛ ألن اإلدغام أم�ر 

ع��ارض یح��دث إذا ت��وافرت بع��ض الش��روط الت��ي اش��رنا إلیھ��ا آنف��اً ، كم��ا أن��ھ خ��اص ب��بعض 

تسلم منھ كل القبائل العربی�ة ، الس�یما تل�ك األصوات دون غیرھا ،واإلدغام كظاھرة صوتیة لم 

الت�ي كان�ت تع�یش ف�ي بیئ�ة بدوی�ة نس�بیاً .وك��ان اإلدغ�ام یج�ري عل�ى ألس�نتھم حت�ى قی�ل إنھ��م ال 

یحس�نون لھج��ة مثل��ھ ،حی�ث تق��ل ع��ن أب�ي عم��رو ب��ن الع�ال قول��ھ : (اإلدغ��ام ك�الم الع��رب ال��ذي 

خ�ص نب�ي تم�یم بھ�ذه الظ�اھرة ، ، كم�ا أن س�یبویھ ی١یجري على ألس�نتھم وال یحس�نون غی�ره ) 

  .٢ویرى أن اإلظھار واإلبانة من سمات لھجة أھل الحجاز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .١٥ابن فارس :الصاحبي ، ص  ١

 .٣٥٣٠، ص  ٣سیبویھ : الكتاب ،ج  ٢
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  :ة المماثلة والمخالفةی. ثنائ٣

من أھم ق�وانین  التغی�رات التركیبی�ة الت�ي تص�یب األص�وات م�ن جھ�ة تكوینھ�ا وتألیفھ�ا   

ف�ي كلم�ة واح�دة  م�ن جھ�ة الص�الت الت�ي ت�ربط ھ�ذه األص�وات بعض�ھا ب�بعض أيمع بعض ، 

  قانون المماثلة وقانون المخالفة .

  Assimilationأ) المماثلة 

وقانون المماثلة یجعل الصوتین المختلفین إلى التماثل أو التقارب ، فاألص�وات اللغوی�ة 

تتأثر ببعضھا البعض عند النطق بھا في الكلمات والجمل ، فتتغیر مخارج بع�ض األص�وات أو 

لمخرج أو ف�ي الص�فة م�ع األص�وات األخ�رى ، المحیط�ة بھ�ا ف�ي الك�الم صفاتھا لكي تتفق في ا

،فیحدث عن ذلك نوع من التوافق واالنسجام بین األصوات المتنافرة ف�ي المخ�ارج أو الص�فات 

، فاألصوات تختلف فیما بینھا في المخارج وفي الش�دة ،والرخ�اوة ، الجھ�ر والھم�س ،والتفخ�یم 

ص�وتان م��ن مخ�رج واح�د ، أو م�ن مخ�رجین متق�اربین وك��ان  والترقی�ق ،ف�إذا التق�ى ف�ي الك�الم

أحدھما مجھوراً واآلخر مھموساً أثر أحدھما في اآلخر وجعل�ھ یتماث�ل مع�ھ ف�ي ص�فاتھ كلھ�ا أو 

، والصوت ال ینقلب إلى صوت آخ�ر بعی�د عن�ھ ف�ي المخ�رج ج�داً ؛ ف�ال ینقل�ب ص�وت ١بعضھا 

  ن أصوات الحلق ، وكذلك العكس .من أصوات الشفة أو األسنان مثالً  إلى صوت آخر م

ببعضھا ال�بعض ف�ي كثی�ر م�ن  توقدم أنیس تعریفاً لھذه الظاھرة قائالً : (تتأثر األصوا

الك��الم ،وأص��وات الكلم��ة الواح��دة ق��د ی��ؤثر بعض��ھا ف��ي ال��بعض اآلخ��ر ،عل��ى أن نس��بة الت��أثر 

ق�د یص�یب في الكالم المتص�ل ھ�ي الس�ر فیم�ا  تتختلف من صوت إلى آخر ،ومجاوره األصوا

بعض األصوات من تأثر ،واألًصوات في تأثرھا تھدف إلى نوع من المماثلة أو المش�ابھة بینھ�ا 

لی��زداد م���ع مجاورتھ���ا م��ن األص���وات أو المخ���ارج ،ویمك���ن أن یس��مى ھ���ذا الت���أثر باالنس���جام 

الصوتي بین أصوات اللغة . ھذه ظاھرة شائعة في كل اللغ�ات بص�فة عام�ة واللغ�ة العربی�ة ف�ي 

ا إل��ى لھج��ات الك��الم الحدیث��ة مال��ت م��یالً كبی�راً إل��ى ھ��ذا الت��أثر ؛ إذ نلح��ظ ف��ي اللھج��ات تطورھ�

                                                
  .١٩٧ص ،  ١ابن جني : سر صناعة اإلعراب ،ج ١
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الحدیثة ظواھر مختلفة لت�أثر أص�وات الك�الم بعض�ھا ب�بعض ف�ي أثن�اء النط�ق ،وق�د تك�ون لھ�ذه 

اللھج��ات ق��وانین خاص��ة بت��أثر األص��وات ومیلھ��ا إل��ى االنس��جام م��ع م��ا یجاورھ��ا مم��ا أدى إل��ى 

  .١ببعض أصوات اللغة الفصیحة)تطور في النطق 

ویع��رف محم��د عل��ي الخ��ولي المماثل��ة بقول��ھ : ھ��ي تع��دیل ص��وت لیماث��ل ص��وتاً آخ��ر 

یتح��ول الص��وت المت��أثر إل��ى مثی��ل الص��وت الم��ؤثر وھ��ذا م��ا أس��ماه بالمماثل��ة  أيمماثل��ة كامل��ة 

طر ) التام�ة ـ وھ�ي عن�ده أیض�اً أن یتع�دل ص�وت جزئی�اً لیماث�ل ص�وتناً آخ�ر ، مث�ال كلم�ة (س�ی

  .٢حیث تنطق (السین) كأنھا (صاد ) متأثرة بصوت الطاء)

ومن ھذا ذھ�ب بع�ض المح�دثین إل�ى تس�میة ھ�ذا الت�أثر الق�ائم وراء مج�اورة األص�وات 

لبعض��ھا (بالع��دوى التأثری��ة) وأن یس��مى ھ��ذه الدرج��ة م��ن الت��أثیر بإمكانی��ة التكی��ف واالنس��جام 

  .٣الصوتي اللغوي

ص��وتي یت��أثر فی��ھ بم��ا قبل��ھ أو بم��ا بع��ده م��ن أص��وات ، فالمماثل��ة ن��وع م��ن االنس��جام ال

فتتغی��ر مخ��ارج بع��ض  لفاألص��وات یت��أثر بعض��ھا ب��بعض عن��د النط��ق بھ��ا ف��ي الكلم��ات والجم��

أوصفاتھا لكي تتفق في المخرج أو الصفة مع األصوات األخرى التي تجاورھ�ا لك�ي  تاألصوا

في الكالم فینبع عن ذل�ك ن�وع  تتفق في المخرج أو الصفة مع األصوات األخرى التي تجاورھا

من التوافق أو االنسجام بین األصوات المتنافرة في المخارج أو ف�ي الص�فات ـ ومث�ال ذل�ك فل�و 

تعقبنا المراحل التي مرت بھا كلمة (أزداد) ـ سواء أكان�ت مراح�ل تاریخی�ة حقیقی�ة ، أم مراح�ل 

زداد ، لوج���دنا أن الت���اء مفترض���ة لتفس���یر التط���ور اللغ���وي وھ���ي كالت���الي ازتی���د < ازت���اد < ا

األصلیة التي في صیغة (افتعل) قد جعلت داالً للمماثلة؛ وذلك أن الزاي الت�ي قبلھ�ا ھ�ي ص�وت 

مجھور في حین أن التاء صوت مھم�وس ، فحول�ت الت�اء إل�ى نظیرھ�ا المجھ�ور وھ�و (ال�دال ) 

  .٤فتغیرت صفتھا وإن احتفظت بمخرجھا

  
                                                

  .١٤٥د. إبراھیم أنیس : األصوات اللغویة ، ص  ١

  . ٢٢٠م ، ص ١٩٨٧ه ـ ١٤٠٣ن ١د. محمد علي الخولي : األصوات اللغویة ، مكتبة الخانجي ، الریاض ،ط ٢

  .٣٢٩أحمد مختار عمر : دراسة الصوت اللغوي، ص  ٣

لعربیة وص�رفھا ونحوھ�ا ، دار العل�م للمالی�ین، د. رمزي منیر بعلبكي : فقھ العربیة المقارن ، دراسات في أصوات ا ٤

  .٩٢ص
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  علة المماثلة :

فیف أثناء النطق باألصوات ھ�و الس�ر الك�امن وراء وج�ود مث�ل إن السھولة وطلب التخ

ھ�ذا  نھ�ذه الظ�اھرة ف�ي اللغ�ة العربی�ة وغیرھ�ا م�ن لغ�ات الع�الم األخ�رى . وق�د ع�رف األق�دمو

وعلل��وه بق��ول س��یبویھ : ( وإن م��ا دع��اھم إل��ى أن یقربوھ��ا ویب��دلوھا أن یك��ون عملھ��م م��ن وج��ھ 

  .١واحد ویستعملوا ألسنتھم من ضرب واحد )

لما كان اإلدغام نوعاً من أنواع المماثلة فإن الغرض منھ نفسھ من المماثل�ة یق�ول اب�ن و

یعیش أن الغرض من اإلدغام ؛ ھو طلب التخفیف ألنھ ثقل علیھم التكریر والعودة إلى الح�رف 

  .٢بعد النطق بھ ،وصار ذلك ضیقاً في الكالم ...)

وقھ��م اللغ��وي الص��افي ، ف��إن ف��إذا ك��ان الق��دماء ق��د أدرك��وا ھ��ذا الغ��رض بفط��رتھم وذ

المح�دثین ق��د أثبت��وا ھ��ذا بط��ریقتھم العلمی��ة الحدیث�ة ،ذاھب��ین إل��ى أن الھ��دف الص��وتي وراء ھ��ذا 

الت�أثر ھ��و تحقی��ق ن��وع م��ن التش��ابھ أو التماث��ل یفی��د التق��ارب ف��ي الص��فة والمخ��رج اقتص��اداً ف��ي 

  .٣الجھد العضلي

  أنواع المماثلة :

، فق�د  ةثل�ة إل�ى ع�دة أن�واع ، وذل�ك العتب�ارات متع�ددقسم علم�اء اللغ�ة المح�دثون المما

ق��وة  ساعتم��دوا أس��اس المج��اورة وم��دة الص��وت الم��ؤثر والص��وت المت��أثر ، ث��م اعتم��دوا أس��ا

التأثیر والتأثر ، ثم عمدوا إل�ى اتج�اه ھ�ذا الت�أثیر الص�وتي وت�أثر الص�وت بم�ا ج�اوره یق�ع عل�ى 

  وجھین :

   Regressive. تأثر رجعي ١

رجعی��ة ھ��ي الت��ي یتغی��ر فیھ��ا الص��وت مت��أثراً بص��وت الح��ق كم��ا ف��ي نط��ق فالمماثل��ة ال

  (صراط ) بدالً عن (سراط ) ، وقد یكون الصوت المؤثر واقع مباشرة بعد الصوت المتأثر 

  .٤كما في (مزدر) بدالً من (مصدر) ،و (یزدق ) بدالً ) من (یصدق)
                                                

  .٢٧٢، ص ٣سیبویھ  : الكتاب ،ج ١

  .١٢، ص١٠عیش : شرح المفصل ،جیابن  ٢

  .٤٩ـ  ٤٨ھـ ، ص ١٤١٧، ١األشموني: شرح ألفیة ابن مالك ،دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنان ،ط ٣

. واب�ن یع�یش ٤١٢، ص ١لممتع ف�ي التص�ریف ،ج، وابن عصفور ، ا ١٩٦، ص ١انظر ، سر صناعة اإلعراب نج ٤

  .٥٢، ص ١٠:شرح المفصل ،ج
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  :Progressiveتأثر تقدمي . ٢

س�بقھ أو ت��أثر الث�اني ب��األول ، أو ت�أثیر األول ف��ي  وھ�و  ت�أثیر الص��وت بالص�وت ال��ذي

  الثاني.

  . المماثلة في الصفات:٣

إن الحركات العربیة تتأثر بما یجاورھا من الصوامت بل الصوامت األنفی�ة ، فالحرك�ة 

الطویل��ة ف��ي (ن��اب) و(م��ال) یص��یبھا ش��يء م��ن األنفی��ة التص��الھا ب��النون والم��یم ویالح��ظ ھ��ذا 

المث��الین الس��ابقین وب�ین نطقھ��ا ف��ي كلمت��ي (دار) ،و(ف��ات) فف��ي المث��الین ب�الفرق ب��ین نطقھ��ا ف��ي 

  . ١اآلخرین تكون حركة فمویة خالصة

كم�ا أن األص��وات الص��امتة تت�أثر أیض��اً بم��ا یجاورھ�ا م��ن أص��وات مفخم�ة وم��ن أمثل��ة 

  .٢ذلك كلھ (مسطرة) حیث ینطق /س/ كأنھا /ص/ لمتماثل /ط/ في التفخیم مماثلة رجعیة

ل�بعض التع�دیالت ف�ي ص�فاتھا خض�وعاً لق�وانین معین�ة ،  ةصوات الصامتوتتعرض األ

ال��ذي یح��دث لت��اء االفتع��ال ف��ي ص��یغة افتع��ل وم��ا یش��تق منھ��ا عن��د   *وم��ن أمثل��ة ذل��ك االجھ��ار

،وذل�ك نح�و (ازدان)  **مجھوراً ؛ فتتح�ول إل�ى (دال) عن�د مجاورتھ�ا (ال�زاي) اً مجاورتھا صوت

، وتتح�ول إل�ى ط�اء عن�د مجاورتھ�ا ٣الت�ي أص�لھا (ازتھ�ى) التي أص�لھا (ازت�ان) ، و (ازدھ�ى )

الظاء أو الضاد كما في (ظطلم) و(اض�طراب) اللت�ین أص�لھما (اظ�تلم ) و(اض�ترب) وك�ل ذل�ك 

  .٤على سبیل المماثلة التقدمیة الجزئیة

وتماث��ل ت��اء االفتع��ال ال��دال مماثل��ة تام��ة رجعی��ة وذل��ك  كم��ا ف��ي (ارتع��ي) الت��ي تص��بح 

  .٥ا وصیرورتھا داالً ،وإدغامھا في الدال قبلھا (ادعى) بعد جھرھ

                                                
م ، ص ١٩٨٥ش�اھین ،مكتب�ة الش�باب  ب�المنیرة ،  ر، تعریب ودراس�ة د. عب�د الص�بوتبرتیل مالمبرج : علم األصوا ١

  .٧٦ـ  ١٥
  .٢١٨د. محمد علي الخولي : األصوات اللغویة ، ص  ٢

 أصالً صفة الجھر بتأثیر بینھ صوتیھ طارئة. اإلجھار ھو أن یكتسب الصوت المھموس  *

 وذلك  لمضارعتھا لھا في الجھر وقربھا منھا في المخرج . **
 .٢٠٤د محمد علي الخولي : األصوات اللغویة ، ص  ٣

  .١٤٥وات ، ص برتیل مالمبرج : علم األص ٤

ن عبدا لتواب، مكتبة الخانجي القاھرة براجتتراسیر : التطور النحوي للغة العربیة ، إخراج وتصمیم وتعلیق د. رمضا ٥

 . ٣٠ـ  ٢٩م ، ص ١٩٨٢ھـ ـ ١٤٠٢، دار الرفاعي الریاض ، 



 ١٣٨

وقد تأتي المماثلة التامة بین تاء االفتعال والدال قبلھا نتیجة للتشابھ المتبادل ،وذلك كم�ا 

  التي أصلھا (ادتكر ) والتي حدث فیھا التشابھ على النحو التالي :  ١في كلمة (ادكر)

فص��ارت داالً (اذك��ر) وذل��ك عل��ى س��بیل جھ��دت ت��اء االفتع��ال مت��أثرة بال��ذال الت��ي قبلھ��ا  -

  المماثلة التقدمیة الجزئیة.

قلبت الذال داالً فأصبحت (أددكر) عل�ى س�بیل المماثل�ة الرجعی�ة وعن�دھا أدغم�ت ال�دال  -

 في مثیلتھا لتصیر (ادكر).

المماثل��ة ف��ي المخ��رج : إن الص��وامت العربی��ة ق��د تتق��دم أو تت��أخر مخارجھ��ا تبع��اً لن��وع  -

 .٢لتي تجاورھاالحركة (الصائت) ا

فالصوائت األمامیة ت�ؤدي إل�ى تق�دیم مك�ان نط�ق الص�وامت المج�اورة لھ�ا ،وذل�ك مث�ل 

. ٣وت���أخیر (ن) ف���ي (ك���ن) لمجاورتھ���ا الض���مة) *تق���دیم (ك) ف���ي (كیمی���اء) لمجاورتھ���ا الكس���رة

وینطبق ذلك على كل الصوامت ، إال أن ھذه الظاھرة ت�نعكس م�ع األص�وات الش�فویة (ب ، م،  

تتقدم عل�ى الص�ائت الخلف�ي  تالشفوي األسناني (ف)  إذ أّن مخارج ھذه األصوا و ) والصوت

  وتتأخر مع الصائت األمامي.

وال یؤدي تقدم مخرج الصوت أو تأخره إلى تغییر المخ�رج وتحول�ھ وإنم�ا یح�دث ذل�ك 

  .٤ضمن الحیز المحدد للمخرج المعین

وات أخ��رى ص��وت وم��ن أكث��ر األص��وات الت��ي یت��أُثر مخرجھ��ا بم��ا یجاورھ��ا م��ن أص��

. وھ�و ینط�ق ش�فویاً ٥النون فھو ینطق بطرق متعددة تختل�ف ب�اختالف م�ا یج�اوره م�ن أص�وت 

                                                
  ..٣٠المرجع السابق ، ص  ١

  .٣٨١د. أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي، ص  ٢

طبق ،وأن فالكاف یتقدم مخرجھا قل�یالً ف�ي اتج�اه الغ�ار ،وذل�ك لم�ا كان�ت الك�اف تح�دث م�ن التح�ام أقص�ى اللس�ان ب�ال *

الكسرة تحدث من ارتفاع مقدم اللس�ان تح�د الغ�ار فعل�ى اللس�ان كلغ�ة ش�دیدة ف�ي النط�ق بھ�ذین الص�وتین متت�ابعین 

 ،ولذلك قرب مخرج الكاف لمنطقة الغار لیسھل على اللسان النطق بھما.
 .٢١٨د. محمد علي الخولي : األصوات اللغویة، ص  ٣

 ٢١٣،ص  المرجع السابق  ٤

اھیم بدري : األصوات والنظام الصوتي مطبقاً على اللغة العربیة ، عمادة شئون المكتبات ، جامعة الملك د. كمال إبر ٥

 .١٠٧م ، ص ١٩٨٢سعود بالریاض ، 



 ١٣٩

(میم��ا) إذا ت���اله ص���وت الی��اء ف���ي نح���و (ین��بض) (و(انبع���ث) وھ���ذا م��ا س���ماه علم���اء التجوی���د 

  .١باألقالب)

وینط��ق ص��وت الن��ون ب��ین األس��نان وذل��ك إذا تلت��ھ أص��وات أس��نانیة مث��ل( ت ، ذ ، ظ) 

  .٢نحو (ینشر) ،و(ینذر) و(ینظر )  وذلك

  .  ٣وینطق شفویاً أسنانیاً كما في (ینفع) وتحاریاً كما في ( ینجو) 

  . المماثلة في المخرج والصفة :٥

وتع�رف بالمماثل�ة التام�ة وھ�ي أن یتع�دل ص�وت لیماث�ل آخ�ر مماثل�ة تام�ة ف�ي المخ��رج   

  .٤اھرة اإلدغاموالصفة  بتحولھ إلى مثیل الصوت المؤثر ویطلق على ھذه الظ

وقد اشترط اللغویون لمثل ھذه المماثلة أن یكون الصوتان المختلفان متقاربین، أي ب�أن   

یكونا من مخرج واحد أو من مخرجین متجاورین كال�دال م�ع الت�اء والس�ین م�ع ال�زاي والص�اد 

  .٥مع الطاء وغیرھا 

وّد) بادغ�ام الت�اء ف�ي وأمثلة ھذا النوع من المماثلة كثیرة منھا كلمة (وتد) ح�ین تنط�ق (

ال��دال ، فق��د اكتس��ب الص��وت األول (الت��اء) ك��ل خص��ائص الص��وت الث��اني (ال��دال ) فالمماثل��ة 

    .٦رجعیة

ومن أعم ظواھر المماثلة شیوعاً ، إدغام الم التعری�ف ف�ي ثالث�ة عش�ر حرف�اً ھ�ي (ذ ، 

  .٧ث ، ظ ، د ، ث ، ط ، ز ، س ، ص ، ض ، ن ، ر ،  ن،  ش )

ذاریات ، الث��واب ، الظ��المین ، ال��دار ، التوب��ة ، الطام��ة ، الزج��ر ، وذل��ك كم��ا ف��ي (ال��

  السعیر ، الصافات ، الضالین ، النار  ، الزجر ، الشجرة).

  ففي ھذه األمثلة ال تنطق الم التعریف وإنما ینطق الصوت الذي بعدھا مطوالً .

                                                
  .٢٧١محمد األنطاكي : الوجیز في فقھ اللغة ، ص  ١

 .٨١، ص ةد. كمال إبراھیم بدري : األصوات والنظام الصوتي،مطبقاً على اللغة العربی  ٢

  .١٠٨المرجع السابق ، ص  ٣

  .٢٢٠د . محمد  علي الخولي : األصوات اللغویة ، ص  ٤

 .٣٨٨د. أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي، ص  ٥

  .٢٠٩شاھین: المنھج الصوتي للبنیة العربیة ، مرجع سابق ، ص  رد. عبد الصبو ٦

  .٣٨٩د. أحمد مختار عمر : دراسة الصوت الغوي ، ص  ٧



 ١٤٠

ن ن�ونین أوالھم�ا ومن أمثلة المماثلة التامة أیضاً كلم�ة (آمن�ا) ف�النون المش�ددة نش�أت ع�

  .١نون الفعل (آمن) والثانیة عبارة عن الضمیر (نا) 

  ھا باإلدغام:تالمماثلة وعالق

إذا أردنا أن نتعرف على العالق�ة ب�ین المماثل�ة واإلدغ�ام فالب�د أن نش�یر إل�ى م�ا س�بقت 

المثل�ین،  اإلشارة إلیھ من أن مفھوم اإلدغام لدى النحاة كان شامالً وواس�عاً ،وإذا اس�تثنینا إدغ�ام 

فإن اإلدغام عند قدامى النحاة ھو المماثلة كلھا ألن إدغام المثلین ال ینطبق على مفھوم المماثل�ة 

،ولقد نص سیبویھ على ذلك المفھوم بقول�ھ وھ�و یتح�دث ع�ن األل�ف الممال�ة : (..وإنم�ا أمالوھ�ا 

ن ال�زاي ح�ین ق�الوا لكسرة التي بعدھا ، أرادوا أ، یقربوھا منھا كما قربوا في اإلدغ�ام الص�اد م�

  .٢(صدر)، فجعلوھا بین الزاي والصاد التماس الخفة ..الخ)

فن�راه یس�مى ھ�ذا التقری�ب باإلدغ�ام ویعل�ل ل�ذلك بقول�ھ : (.. فكم�ا یری�د ف�ي اإلدغ�ام أن 

  .٣یرفع لسانھ من موضع واحد ، كذلك یقرب الحرف إلى الحرف على قدر ذلك )

ضعھ ھو االنس�جام الص�وتي ال�ذي یقص�ده فرفع اللسان من موضع واحد مما یقارب مو

  المحدثون.

ونص آخر لسیبویھ یؤكد ما قلناه ، فقد ذكر في كتاب�ھ (ب�اب الح�رف ال�ذي  یض�ارع ب�ھ 

حرف من موضعھ ،والحرف الذي یضارع بھ ذلك الحرف ولیس من موضعھ ) لی�دل عل�ى أن 

  م.النحاة منذ سیبویھ قد طرقوا قضیة المماثلة وأن لم یسموھا بھذا االس

أما اإلدغام االصطالحي فھو جزء من المماثلة ، ألنھ أقصى درجات التأثر ، والعالق�ة 

المماثلة واإلدغام االص�طالحي عالق�ة عم�وم وخص�وص ،والمماثل�ة أع�م ألنھ�ا ش�املة لك�ل  نبی

  حاالت التأثر بینما اإلدغام مقتصر على االندماج الصوتي الكامل.

  في اإلدغام عنصر الموقع .وقد أضاف المحدثون إلى عنصر المسبب 

                                                
  .٢٩: التطور النحوي للغة العربیة ، ص براجتنراسر  ١

  .١١٧،ص ٤سیبویھ : الكتاب ،ج ٢

  .١١٧المرجع السابق ، ص  ٣



 ١٤١

وقالوا : (البد أن یكون الصوت المدغم نھایة مقطع ،ویكون الصوت الم�دغم فی�ھ بدای�ة 

مقطع ،والصوت الذي یكون في بدایة المقطع أقوى من الصوت الذي یكون في نھایة المقط�ع ، 

  .١ألن عضالت النطق تھتم بإصدار الصوت الذي في بدایة المقطع )

لذي تحدثوا عن قانون المماثلة برجتسراسر قائالً: ( وإننا إن ل�م نع�رف ومن المحدثین ا

العل�ة األولی�ة لتغی��رات الح�روف ف�ي أكث��ر الح�االت ، فق��د عرفن�ا أحیان�اً العل��ة الثانوی�ة الص��وتیة 

،وخاصة في التغیرات االتفاقیة وبعض المط�ردة المقی�دة ،وأھ�م مث�ال ل�ذلك (التش�ابھ والتماث�ل ) 

ة مع توالي األزمان كثیراً ما تتقارب بعضھا من بعض ف�ي النط�ق وتتش�ابھ أي أن حروف الكلم

،وھذا التشابھ نظیر لما سماه قدماء العرب إدغاماً ، غی�ر أن التش�ابھ واإلدغ�ام وإن اش�تركا ف�ي 

بعض المعاني، اختلفا في بعضھا ؛ وذلك أن معنى اإلدغام ھو اتحاد الحرفین ف�ي ح�رف واح�د 

ا ،نحو(آمن��ا، وادع��ى) ، أم��ا (آمن��ا ) ف��النون المش��ددة نش��أت ع��ن ن��ونین مش��دد تم��اثالً أو اختلف��

أوالھما الم الفعل والثانیة الضمیر فاتحادھما إدغ�ام ول�یس بتش�ابھ ، وأم�ا (ادع�ى) فأص�ل ال�دال 

  .٢المشددة تاء ، الدال فاء الفعل والتاء تاء االفتعال، قلبت داالً فھذا إدغام وھو تشابھ أیضاً)

اء القرآن�ي فق�د وض�عوا بع�ض الض�وابط الت�ي تح�ول دون ت�أثر بع�ض أما أصحاب األد

األصوات بعضھا حین تقتضي الطبیعة الصوتیة ذلك واستفادوا من مجھودات سیبویھ الص�وتیة 

وغی�ره م�ن النح��اة وزادوا علیھ�ا وأخ�ذوا یص��فون أص�وات العربی�ة وص��فاً دقیق�اً ویح�ذرون م��ن 

ل ابن الجزري الذي حذر المتعلمین من تفخیم الب�اء الذلل في النطق باألصوات العربیة مثلما فع

ولیھ��ا ص��وت مفخ��م مث��ل (بط��ل ) ،وأش��ار إل��ى أن بع��ض الن��اس ینطق��ون بالث��اء رخ��وة حت��ى  إذا

،وغیر ذلك مما یعده المحدثون نوعاً من المماثلة الت�ي تملیھ�ا ض�رورة ٣تصیر نوعاً من السیب 

ك�ل أن�واع الت�أثر الص�وتي ـ األم�ر ال�ذي  االنسجام الص�وتي بك�ل أش�كالھ ،وبھ�ذا تش�مل المماثل�ة

یرفض بعضھ الق�راء ویح�ذرون من�ھ ، وی�رون وج�وب تجنب�ھ ألن�ھ تط�ور لھج�ي غی�ر مطل�وب 

على األقل في قراءة القران الك�ریم وم�دعاة إل�ى تغیی�ر مالم�ح العربی�ة الفص�یحة الت�ي ن�زل بھ�ا 

  القرآن الكریم.

                                                
  ١٨٥شاھین : أثر القراءات في األصوات والنحو العربي ، ص  رعبد الصبو ١

  .٣٠ت  ٢٨برجثتراسر : التطور النحوي للغة العربیة ، ص  ٢

  .٢١٧ـ٢١٦ص ،١ابن الجزري : النشر في القراءات العشر ، ج ٣



 ١٤٢

ام الص�وتي المطل�وب لكم�ال ولك�ن إن ك�ان ت�أثیر الص�وت بالص�وت ی�ؤدي إل�ى االنس�ج

المعنى وجمال الفظ ،ویؤدي إلى الخفة في النطق ویذیب الثقل ویذھب المش�قة ، ف�ذلك ال یخاف�ھ 

القراء وال یخشاه النحاة ، فإن صیاغة افتعل م�ن الفع�ل ال�ذي ف�اؤه (دال) أو (ذال) أو (زاي) أو 

  اً أو أطباقھ كما ذكرنا سابقاً.أحد حروف اإلطباق البد أن تتأثر تاء االفتعال بھاء الكلمة جھر

  Dissimilationب) المخالفة 

  المعنى اللغوي :

جاء في اللسان (الخالف) : المعتادة ،وق�د خالف�ھ مخالف�ة وخالف�ا ،وف�ي المث�ل إنم�ا أت�ت  

  .١خالف الضبع الراكب ، أي تخالف خالف الضبع ؛ ألن الضبع إذا رأت الراكب ھربت منھ

  المعنى االصطالحي:

لمخالف��ة یس��یر ف��ي عك��س اتج��اه ق��انون المماثل��ة ، فق��د عرفن��ا أن ق��انون المماثل��ة ق�انون ا

یحاول التقریب بین أصوات فیھا بعض المخالفات ، أما قانون المخالف�ة فإن�ھ یعم�د إل�ى ص�وتین 

متماثلین تماماً في كلمة من الكلمات فیقلب أحدھما إلى صوت آخر لت�تم المخالف�ة ب�ین الص�وتین 

  المتماثلین.

دلت البح�وث الت�ي ق�ام بھ�ا علم�اء األص�وات ، أن ظ�اھرة المخالف�ة ق�د ش�اعت ف�ي  وقد

  .٢كثیر من اللغات السامیة ،ولیس ھذه الظاھرة إال تطوراً تاریخیاً في األصوات 

فالمخالف�ة الص�وتیة ھ�ي قل��ب أح�د الص�وتین المتم�اثلین المتت��الیین ص�وتاً آخ�ر یغل��ب أن 

  .٣أو من أصوات العلة  *یكون من األصوات المتوسطة (المانعة)

ویعرفھا فندریس بقولھ : ( ینحصر التخالف وھو المسلك المضاد للتش�ابھ ف�ي أن یعم�ل 

  .٤المتكلم حركة نطقھ مرة واحدة ،وكان من حقھا أن تعمل مرتین)

                                                
  .٨٨٦، ص ١ابن منظور : لسان العرب ،ج ١

  .٣٧د. رمضان عبد التواب : التطور اللغوي ، ص  ٢

  وھي الالم والمیم والنون والراء . liquidاألصوات المانعة المعروفة في الالتینیة باسم   *

 .٣٧د. رمضان عبدا لتواب : التطور الغوي ، ص  ٣

ة عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص ، ط لجنة البیان ا لعربي ، القاھرة ، مصر جوزیف ، فندریس : اللغة ، ترجم ٤

  .٦٣ھـ ـ ص ١٣٧٠، 



 ١٤٣

وقد فطن  ق�دماء اللغ�ویین الع�رب لھ�ذه الظ�اھرة وك�انوا یعب�رون عنھ�ا أحیان�اً بكراھی�ة 

تماع حرفین من جنس واحد ، أو اجتماع األمث�ال مك�ررة ، أو اس�تثقلوا التضعیف أو كراھیة اج

اجتماع ا لمثلین ،وغیر ذلك ومن ھؤالء سیبویھ في كتابھ قائالً : ( ھذا باب ما ش�د فأب�دل مك�ان 

  .١الالم الباء لكراھیة التضعیف ولیس بمطرد )

ل�ین حت�ى قلب�وا كما تحدث اب�ن جن�ي ع�ن ذل�ك أیض�اً بقول�ھ : ( وم�ن ذل�ك اس�تثقالھم المث

  .٢أحدھما ، في نحو (أملیت ) وأصلھا ( أمللت))

  أسباب المخالفة :

والسبب في وقوع المخالف�ة م�ن الناحی�ة الص�وتیة ھ�و أن الص�وتین المتم�اثلین یحتاج�ان 

إلى جھد عضلي ، في النطق بھما ف�ي كلم�ة واح�دة ولتیس�یر ھ�ذا المجھ�ود یقل�ب أح�د الص�وتین 

  .٣تتطلب مجھوداً عضلیاً ، كالالم ،والمیم والنون صوتاً آخر من تلك التي ال 

وم��ن المالح��ظ ف��ي اللغ��ات جمیع��اً أن المخالف��ة كثی��راً م��ا تق��ع ف��ي األص��وات المتص��فة 

  بصعوبة النطق ،وھي األصوات التي یتأخر األطفال في إتقانھا قیاساً على سائر األصوات .

ف��ي النط�ق ، فإن��ا ن��رى  أم�ا برجثتراس��ر فی�رى أن العملی��ة نفس�یة محض��ة نظی��ره الخط�أ

  الناس كثیراً ما یخطئون في النطق ویلفظون شیئاً غیر الذي أرادوه ،وأكثر ما یكون ھذا إذا 

  

  .٤تتابعت حروف شبیھة بعضھا ببعض 

إن التط���ور الحاص���ل ف���ي المجتمع���ات وس���رعة الحی���اة وتق���دمھا وق���وانین االخت���زال 

ن ح�االت اإلنس�ان المتج�ددة نفس�یة واالقتصاد فرضت على اللغة ك�ذلك الت�ي ھ�ي تعبی�ر ح�ي ع�

واجتماعیة وتعبیر صادق عما یق�دم إلی�ھ م�ن س�رعة وس�یاق ف�ي الحی�اة . انعك�س ك�ل ھ�ذا عل�ى 

  اللغة فادى بھا إلى ھذا النوع من االختزاالت في األصوات لتسھیل عملیة النطق .

  

                                                
  ٢٣٣، ص ٤سیبویھ : الكتاب ، ج ١

 .٢٣٣، ص ٢ابن جني : الخصائص ،ج  ٢

  .٤١د. رمضان عبد التواب : التطور اللغوي، ص   ٣

  .٣٤برجثتراسر : التطور النحوي، ص   ٤



 ١٤٤

  أنواع المخالفة :

  أثیر تنقسم إلى : تنقسم المخالفة إلى  عدة أنواع وھي : من حیث اتجاه الت  

  مخالفة تقدمیة . .١

 مخالفة رجعیة . .٢

  : علىمن حیث المسافة بین الصوت المؤثر والصوت المتأثر تنقسم 

  مخالفة تجاوریة. .١

 مخالفة تباعدیة . .٢

  المخالفة التقدمیة :

وھي أن یؤثر صوت في صوت الحق فیجعلھ مختلفاً عنھ ،وھ�ذا یعن�ي ان الت�أثر یتج�ھ   

لمؤثر عل�ى الص�وت المت�أثر ، مث�ال ذل�ك یمكنن�ا أن نفس�ر نص�ب جم�ع إلى اإلمام عن الصوت ا

المؤنث السالم بالكسرة عوضاً عن الفتحة ، فلو نظرنا في الصیغ الثالث : ف�اعالت ، وف�اعالت 

،وف��اعالت لوج��دنا أن األخی��رة ھ��ي الت��ي تت��والي فیھ��ا الفتح��ة ف��ي آخرھ��ا ،دون ص��یغة الض��م 

می�ة ، أي أن الفتح�ة الثانی�ة ت�أثرت بالفتح�ة الس�ابقة علیھ�ا والكسر ، فغیرت نتیج�ة المخالف�ة التقد

فخولف بالثانیة . وھذه الظاھرة ف�ي جم�ع المؤن�ث الس�الم إذ تق�وم الكس�رة مق�ام الفتح�ة ف�ي حال�ة 

  .١النصب تماماً كما في العربیة 

  

  

  :المخالفة الرجعیة

یتج��ھ إل��ى  ھ�ي الت��ي یتغی�ر فیھ��ا الص�وت مت��أثراً بص�وت الح��ق ،وھ�ذا یعن��ي أن الت�أثیر

الخلف من الصوت المؤثر إلى الصوت المتأثر مثال : جمد ــ جآمد ، فالص�وت الم�ؤثر ھ�و (م) 

الثانیة ،والصوت المتأثر ھو (م) األولى التي تحولت إلى (الف) التي تختلف عن (م) ف�ي مك�ان 

    .٢النطق وكیفیة النطق 

                                                
ك�ي : فق��ھ العربی�ة المقارن،دراس��ات ف�ي أص��وات العربی�ة وص��رفھا ونحوھ�ا عل��ى ض�وء اللغ��ات د. رم�زي منی��ر بعلب ١

 .١٠٢السامیة، ص 
   .٢٢١د. محمد علي الخولي: األصوات اللغویة ، ص  ٢



 ١٤٥

  المخالفة التجاوریة:

 -تماماً للصوت المتأثر مث�ال ذل�ك (أج�اص  وھي مخالفة یكون الصوت المؤثر مجاوراً 

انجاص) فالصوت المؤثر ھ�و (ج) الثانی�ة والص�وت المت�أثر ھ�و (ج) األول�ى الت�ي تحول�ت إل�ى 

  .١(نون) ،ویسمى البعض ھذه المخالفة بالمخالفة المباشرة 

  المخالفة التباعدیة :

ثر ،وغالب�اً م�ا وھي مخالفة یكون فیھا الصوت المؤثر غیر مجاور تمام�اً للص�وت المت�أ

تقع بین صائتین ؛ ألن الصوائت ال تتت�الي ف�ي الس�امیات . م�ن ذل�ك م�ثالً كلم�ة (إح�دى) مؤن�ث 

(أحد) وكان القیاس یقتضي (أحدى) إال أن المخالفة أدت إل�ى تغیی�ر الفتح�ة إل�ى كس�رة . ومث�ال 

(الثانی�ة )  ذلك أیضاً بغداد ــ بغدان حیث الصوت المؤثر ھ�و(د) األول�ى ،والص�وت المت�أثر ھ�و

وھم�ا لیس��تا متج�اورتین تمام��اً ب�ل تفص��لھما الفتح�ة الطویل��ة ویس�مى ال��بعض ھ�ذا المخالف��ة غی��ر 

  .٢المباشرة 

  الفرق بین المخالفة والمماثلة :

  :٣یمكنا توضیح الفرق بین المماثلة والمخالفة فیما یلي  

ات اللغوی�ة أشبع من المخالفة في اللغ�ات عموم�اً ، م�ن حی�ث إن معظ�م األص�و ماثلةالم .١

المجاورة لتص�بح أكث�ر تم�اثالً. وم�ن ناحی�ة أخ�رى ن�رى  تتمیل إلى التأثیر في األصوا

أن ح��االت المخالف��ة مح��دودة الع��دد ،وھ��ذا الف��رق واض��ح ف��ي الكلم��ات العربی��ة .تك��ون 

المماثل��ة جزئی��ة أو تام��ة ، أم��ا المخالف��ة فھ��ي تام��ة ف��ي معظ��م الح��االت إن ل��م تك��ن ف��ي 

ماثل��ة ق��د تع��دل الص��وت دون أن تغی��ره إل��ى ف��ونیم آخ��ر ، أم��ا جمیعھ��ا ، ذل��ك ب��أن الم

 المخالفة فتؤدي إلى تغییر الصوت إلى فونیم آخر .

  

  

  

                                                
  .٢٢٢المرجع السابق  ، ص   ١

  رسالة ماجستیر بعنوان : الظواھر الصوتیة وأثرھا : إحسان عثمان ،جامعة ام درمان اإلسالمیة ٢

  .٢٢٢د. محمد علي الخولي : األصوات اللغویة ، ص  ٣



 ١٤٦

  

  :ائتوالظواھر الصوتیة على مستوى الص

  الفتح واإلمالة :

وھم��ا ض��ربان م��ن ض��روب ت��أثیر األص��وات بعض��ھا ب��بعض ح��ین تتج��اور ، ویع��دھما 

  .١المحدثون من الصوائت 

ألص��وات أن الف��تح واإلمال��ة م��ن أص��وات الل��ین س��واء كان��ا قص��یرین أم فی��رى علم��اء ا

طویلین ،وأص�وات الل�ین القص�یرة ھ�ي م�ا ك�ان یس�مى بالحرك�ات ، أم�ا أص�وات الل�ین الطویل�ة 

فھ��ي أل��ف الم��د ، وی��اء الم��د ، وواو الم��د ،والف��رق ب��ین القص��یرة والطویل��ة ف��ي م��د الح��روف 

  والكیفیة التي یخرج بھا الحرف.

الفتح واإلمالة من الظواھر اللھجیة الصوتیة التي ظھرت على ألس�نة القبائ�ل وظاھرتي 

العربیة ،وقد اھتمت بھما كتب القراءات معنى وأسباباً ودرجات ومذاھب ،كما ذھب�وا ف�ي أیھم�ا 

  األصل . 

وقد رأى بعض المحدثین أن اإلمالة تك�ون أص�الً ف�ي بع�ض الح�االت وأن الف�تح یك�ون 

ر ، فكلم�ة (ب�اع )م�ثالً األص�ل فیھ�ا اإلمال�ة ألن أص�لھا (ب�اء) مم�ا یحق�ق أصالً في بعضھا اآلخ�

  .٢انسجاماً بین الصوائت في الكلمة ،وأما كلمة (كتاب) فاألصل فیھا الفتح

، والف�تح ص�وت م�ن األص�وات الص�ائتة الت�ي یك�ون مم�ر ٣: فتح كمنح ضد أغل�قالفتح

ع�ائق یعت�رض مج�راه ، وھ�ذا م�ا یؤك�ده  أيالھواء عندھا مفتوحاً ، فیخرج الھواء منس�اباً دون 

العلماء بقولھم : (والفتح حركة من الحركات ،تقابل الكس�ر والض�م  ، وق�د اس�تمدت الفتح�ة ھ�ذا 

  .٤المعنى من فتح الممر الھوائي عند الحلق والشفاه )

                                                
  .٤٧د. إبراھیم أنیس : اللھجات العربیة ، ص  ١

  .١٣٦عبده الراجحي : اللھجات  العربیة في القراءات القرآنیة ، ص   ٢

  .٢٣٩، ص ١الفیروزابادي : القاموس المحیط ، ج  ٣

م ، ص ١٩٧١ه ـ ١٣٩١،  ٢دار نھض�ة مص�ر ، الق�اھرة ن طعبد الفتاح شلبي : اإلمالة ف�ي الق�راءات واللھج�ات ،   ٤

٣٢.  



 ١٤٧

ویقول ابن الج�زري ف�ي تعریف�ھ للف�تح : ( الف�تح ھن�ا عب�ارة ع�ن ف�تح الق�ارئ لفی�ھ بلف�ظ 

  .١فیما بعده ألف أظھر ، ویقال لھ أیضاً التفخیم وربما قیل لھ النصب )الحرف ،وھو 

  أقسام الفتح :

قال اب�ن الج�زري : ( وینقس�م إل�ى ف�تح ش�دید ، وف�تح متوس�ط ، فالش�دید ھ�و نھای�ة ف�تح 

الشخص فمھ بذلك الحرف ،وال یجوز في القرآن ، بل ھو معدوم في لغة الع�رب ، وإنم�ا یوج�د 

سیما  أھ�ل خراس�ان ،وھ�و ممن�وع ف�ي الق�راءة كم�ا ن�ص علی�ھ أئمتن�ا . في لفظ عجم الفرس وال

وھذا ھو التفخیم المحض .. والفتح المتوسط ھو ما ب�ین الف�تح الش�دید واإلمال�ة المتوس�ط . وھ�و 

الذي یستعملھ أصحاب الفتح من القراء ،ویقال لھ الترقیق ،وقد یقال لھ أیضاً التضخیم ، بمعن�ى 

  .٢أنھ ضد اإلمالة .)

  إلمالة :ا

اإلمالة ظاھرة صوتیة مھمة في توجیھ الكالم المنطوق ویرمى لتجوید األداء ف�ي اللغ�ة 

العربی�ة ،واالنس��جام ب�ین األص��وات وم�ن ث��م س�ھولة اللف��ظ ف�ي ح��التي االرتف�اع واالنح��دار عن��د 

  اللسان وأعضاء النطق األخرى .

  المعنى اللغوي لإلمالة :

لشيء واإلقبال علیھ وك�ذلك الم�یالن ، وم�ال یمی�ل جاء في اللسان (المیل) العدول إلى ا

م�یالً ومم��یالً وتم��ایالً (الم��یالن) ،وأم�ال الش��يء فم��ال ، والمی��ل بالتحری�ك ، م��ا ك��ان ف��ي الخلق��ھ 

والبن��اء وتق��ول : (رج��ل امی��ل)، وتق��ول ف��ي الح��ائط می��ل ،وك��ذلك الس��نام، واألمی��ل عل��ى أفع��ل، 

  .٣یل من السرج في جانب واألمیل الذي ال یثبت على ظھور الخیل وإن یم

  المعنى االصطالحي لإلمالة:

أما اإلمالة في االصطالح فلم نجد لھا تعریفاً صریحاً عند سیبویھ ،ولكنھ ذكر عب�ارات 

استغلھا القراء والنحاة من بعده في تعریف اإلمال�ة یق�ول : ( األل�ف تم�ال إذا ك�ان بع�دھا ح�رف 

                                                
  .٢٩، ص ٢ابن الجزري : النشر ،ج  ١

 .٣٠ن ص ٢لنشر ، جاابن الجزري :   ٢

  ، مادة (میل). ١٥٩، ص  ١٤انظر ابن منظور : لسان العرب ،<  ٣



 ١٤٨

لوھ��ا لكس��ره الت��ي بع��دھا ، أرادوا أن یقربوھ��ا مكس��ور وذل��ك كقول��ك مس��اجد ومف��اتیح ، إنم��ا أما

  .١منھا وجمع ھذا ال یمیلھ أھل الحجاز)

ومعنى اإلمالة كما عرفھا ابن جني : ( اإلمالة ھي أن تنحو بالفتحة نحو الكس�رة فتمی�ل 

األل��ف الت��ي بع��دھا نح��و الی��اء ، لض��رب حت��ى تج��انس الص��وت ، فكم��ا أن الحرك��ة لیس��ت فتح��ة 

  .٢عدھا لیست ألفاً محضة ،وھذا ھو القیاس )محضة ، فكذلك األلف ب

ونرى ھنالك اتفاقاً بین تعریف ابن جني وتعری�ف اب�ن الج�زري ال�ذي یق�ول : ( اإلمال�ة 

ھ��ي أن تنح��و بالفتح��ة نح��و الكس��رة وب��األلف نح��و الی��اء (كثی��راً ) وھ��و المح��ض ، ویق��ال ل��ھ 

الً) وھ�و ب�ین اللفظ�ین ، ویق�ال اإلضجاع ، ویقال لھ (البطح ) وربما قیل لھ الكسر أیضا ، و(قلی

  .٣لھ أیضاً التغلیل والتلطیف وبین بین )

وعرفھ��ا اب��ن یع��یش بقول��ھ : ( .. وك��ذلك اإلمال��ة ف��ي العربی��ة ھ��ي ع��دول ب��األلف ع��ن 

استوائھ ،وجنوح بھ إلى الیاء فیصیر مخرجھ بین مخ�رج األل�ف المفخم�ة وب�ین مخ�رج الی�اء  ، 

  .٤شدة اإلمالة ، وبحسب بعده تكون صفتھا ) وبحسب قرب ذلك الموضع من الیاء تكون

معنى قول ابن یع�یش إن ك�ان موض�ع اإلمال�ة قریب�اً م�ن الكس�رة أص�بحت ش�دیدة وھ�ي 

الت��ي یس��میھا الق��راء باإلمال��ة الكب��رى ، وإن ك��ان موض��ع اإلمال��ة أق��رب إل��ى الفتح��ة أص��بحت 

ظین كما ذك�ر ذل�ك اب�ن اإلمالة طفیفة وھي التي یسموھا بالصغرى كما تسمى بین بین وبین اللف

  الجزري.

وقد أثبتت الدراسات لص�وتیة الحدیث�ة ص�حة ھ�ذا التقس�یم فأقرت�ھ ول�م تض�ف إلی�ھ أدن�ى 

  إضافة .

وظاھرة اإلمالة من الموضوعات الت�ي تناولھ�ا الص�وتیون والص�رفیون عل�ى الس�واء ، 

الظ�اھرة ،وتبع�اً فعلماء األصوات تعنیھم من الجانب الصوتي البحتة ؛ أي الكیفی�ة النطقی�ة بھ�ذه 

ل�ذلك یبین�ون أس�بابھا ومواض�عھا وموانعھ�ا ـ وھ�ي م�ن اختص�اص الص�رفیین وذل�ك ف�ي س�بیل 

                                                
  ٢٥٣، ص  ٢سیبویھ : الكتاب ،ج ١

 .٢٨، ص  ١سر الصناعة ،ج ،ابن جني  ٢

 .٣٠، ص  ٢النشر ، ج ابن الجزري : ٣

  .٥٤، ص ٩ابن یعیش : شرح المفضل ، ج  ٤



 ١٤٩

تسھیل إیصالھا إلى المتلقین فح�دیثھم ع�ن أس�باب اإلمال�ة والس�یما الص�رفیة منھ�ا إنم�ا ك�ان م�ن 

  أجل تلك المھمة األنفة الذكر .

ج�ة لقربھ�ا م�ن الكس�رة ،وی�رى أن وقد أورد سیبویھ سبب اإلمالة في الفتحة الطویلة نتی

األلف الغیر ممالة أصالً والممالة فرعاً ، (إذا) أخذنا ھذه األمثلة ، عالم (عابد) فعند النط�ق بھ�ا 

ننطقھا بصورة تجعلھا أقرب في نطقھا من الكسرة التي تلي الالم والب�اء ، فالفتح�ة الطویل�ة ف�ي 

ص�ورة باإلمال�ة . ولغ�ة أھ�ل الحج�از تمی�ل اللھجات القدیمة لھا صورتان ، ص�ورة ب�ال إمال�ة ،و

إلى الفتح وال تع�رف اإلمال�ة ، وكان�ت قبائ�ل نج�د تمی�ل إل�ى اإلمال�ة ـ أورد اإلم�ام الس�یوطي م�ا 

یشیر إلى ذلك في قولھ : ( إن قبائل الحجاز ومنھم قریش واألنصار وھوازن وس�عد بك�ر كان�ت 

مال�ة فقی�ل ل�ھ : ی�ا رس�ل هللا تمی�ل وھ�ي یقرأ (یا یحي) باإل تمیل إلى الفتح ،وقد سمع الرسول 

  .١لیست لغة قریش ، فقال : ھي لغة لألخوال من بني سعد )

وإذا تأملنا الحروف التي تحدث فیھا اإلمال�ة وج�دنا أن س�یبویھ رحم�ھ هللا ق�د أش�ار إل�ى 

بع�ض الح��روف تمتن��ع اإلمال��ة معھ��ا ، فم��ا یعن�ي أن اإلمال��ة تح��دث ف��ي بقی��ة الح��روف إذا تلتھ��ا 

ف ،وأورد ذل�ك ف�ي ب�اب یمتن�ع م��ن اإلمال�ة م�ن األلف�ات ، وأورد س�بعة أح�رف : (الص��اد ، األل�

الضاد ، الطاء ، الظاء ، الغین ، القاف ، الخ�اء ، إذا ك�ان ح�رف منھ�ا األل�ف تلی�ھ ، ذاك قول�ك 

وقاعد ، غائ�ب ، خام�د ، ص�اعد ، ط�ائف ، ض�امن ، ظ�الم ، ویق�ول إنم�ا منع�ت ھ�ذه الح�روف 

روف مس�تعلیة إل�ى الحن�ك األعل��ى واألل�ف خرج�ت م�ن موض�عھا اس�تعلت إل��ى اإلمال�ة ألنھ�ا ح�

الحنك األعلى فلما كانت مع ھذه الحروف المستعلیة غلبت علیھ�ا كم�ا غلب�ت الكس�رة علیھ�ا ف�ي 

  .٢مساجد ،وال نعلم أحداً یمیل ھذه األلف إال من ال یؤخذ بلغتھ )

بع�د ھ��ذه الح�روف ، حی��ث أن  م�ا أورده س�یبویھ یش��یر إل�ى ع��دم إمال�ة األل��ف الت�ي تق��ع

إمالتھا في ھذه الحالة یصیر شاذاً بصعوبة نطقھا ،وفي قولھ : (إال من ال یؤخ�ذ بلغت�ھ) : أش�ارة 

إل��ى ع��دم ش��یوع ذل��ك ب��ین لغ��ات الع��رب القدیم��ة الت��ي أخ��ذت عنھ��ا اللغ��ة وقواع��دھا الص��وتیة 

  والنحویة والصرفیة .

  
                                                

  .٥٦١، حدیث رقم  ٩٠٦صحیح البخاري:كتاب فضائل القرآن ، باب (إقرؤا القرآن ) ، ص  ١

  .٢٦٤،  ٢انظر سیبویھ : الكتاب ،ج ٢



 ١٥٠

  

  أسباب اإلمالة :

ي عشرة ترج�ع إل�ى ش�یئین أح�دھما الكس�رة والث�اني الی�اء، قال ابن الجزري : ( قالوا ھ

وكل منھما متقدماً على محل اإلمالة من الكلم�ة ویك�ون مت�أخراً ،ویك�ون أیض�ا مق�دراً ف�ي مح�ل 

اإلمالة ،وقد تكون الیاء والكسرة غی�ر موج�ودتین ف�ي اللف�ظ وال مق�درتین فمح�ل اإلمال�ة ولكنھ�ا 

تم�ال األل�ف ألج�ًل أل��ف أخ�رى أو فتح�ة أخ��رى مم�ا یع�رض ف�ي بع��ض تص�اریف الكلم�ة ،وق��د 

  .١ممالة ،وتسمى ھذه إمالة ألجل إمالة ،وقد تحال األلف تشبیھاً باأللف الممالة )

ویض��یف اب��ن الج��زري : ( وتم��ال أیض��اً بس��بب كث��رة االس��تعمال ، وللف��رق ب��ین االس��م 

  :٢والحرف فتصبح األسباب أثنى عشر سبباً وهللا أعلم)

لف ، وال یتم ذل�ك إال بفاص�ل ح�رف واح�د نح�و (كت�اب ،حس�اب ) تقدم الكسرة على األ .١

أو حرفین بشرط أن یكون أولھم�ا س�اكناً أو یكون�ا مفت�وحین والث�اني ھ�اء ، مث�ال األول 

  إنسان ،ومثال الثاني یضربھا.

الیاء المتقدمة وقد تكون مالصقة لأللف الممالة نحو إمالة : أیاماً والحیاة .. وق�د یفص�ل  .٢

(ش��یبان) وق��د یفص�ل بح��رین أح��دھما (الھ��اء نح�و (ری��دھا ) ،وق��د یك��ون  بینھم�ا بح��رف

 الفاصل غیر ذلك نحو (رأیت یدنا) .

اإلمالة م�ن أج�ل الكس�رة بع�د األل�ف الممال�ة نح�و (عاب�د) ،وق�د تك�ون الكس�رة عارض�ة  .٣

 نحو من الناس ، (وفي النار)ألن حركة اإلعراب غیر الزمة.

 لة نحو مبایع.اإلمالة ألجل الیاء بعد األلف المما .٤

اإلمالة ألجل الكسرة المقدرة في المح�ل المم�ال نح�و (خ�اف) أص�لھ خ�وف بكس�ر ع�ین  .٥

 الكلمة وھي الواو  فقلبت الواو ألفاً لتحركھا وانفتاح ما قبلھا .

 اإلمالة ألجل الیاء المقدمة في المحل الممال نحو یخشى ، الھدى . .٦

و (طاب ، ج�اء) فف�اؤه مكس�ورة اإلمالة ألجل كسرة تعرض في بعض أحوال الكلمة نح .٧

 إذا اتصل بھ ضمیر رفع .
                                                

  .٣٠، ص  ٢ابن الجزري : النشر ، ج  ١

 .٣١المرجع السابق ، ص   ٢



 ١٥١

 اإلمالة ألجل یاء تعرض في بعض أحوال الكلمة نحو (تال، غزا) . .٨

اإلمالة ألجل اإلمالة نحو إمالة الضحى ، الق�وى ، بس�بب إمال�ة رؤوس اآلي قب�ل وبع�د  .٩

. 

ف�ي (ارط�ى) اإلمالة ألجل الشبھ فإمالة ألف التأنیث في نحو (الحسنى ) وأل�ف اإللح�اق  .١٠

 لشبھ ألفاظھا بألف الھدى المنقلبة عن الیاء.

اإلمال��ة ألج��ل كث��رة االس��تعمال كإم��التھم الحج��اج علم��اً لكثرت��ھ ، ف��ي كالمھ��م ق��ال اب��ن  .١١

 .١الجزري ،(ذكره سیبویھ )

اإلمال��ة ألج��ل الف��رق ب��ین االس��م والح��رف وذل��ك مث��ل ق��ول س��یبویھ : (ق��الوا ب��اء وت��اء  .١٢

  .٢فظ بھ فلیست مثل ما ،وال وغیرھا من حروف المعجم)باإلمالة ألنھا أسماء لما یل

  أیھما األصل الفتح أم اإلمالة :

أھتم علم�اء العربی�ة بموض�وع األص�لیة والفرعی�ة م�ن الف�تح واإلمال�ة ، ف�ذھب أكث�رھم 

إل�ى أن الف�تح ھ�و األص�ل واإلمال��ة ف�رع علی�ھ ، یق�ول اب�ن خالوی��ھ : (الحج�ة لم�ن فخ�م أن�ھ أت��ى 

  .٣الذي كان علیھ ، ألن األصل التضخیم ،واإلمالة فرع علیھ ) ھرجعبالكالم على أصلھ و

ویقول ابن یعیش : ( والذي یدل عل�ى أن التض�خیم ھ�و األص�ل أن�ھ یج�وز تض�خیم ك�ل 

س��بب واإلمال��ة تحت��اج إل��ى  ىمم�ال وال یج��وز إمال��ة ك��ل مض�خم ،وأیض��اً التض��خیم ال یحت��اج إل�

  .٤سبب )

اتھ وعدم تقدم اآلخ�ر ، ف�إذا قلن�ا إن اإلمال�ة ال ویرى بعضھم أن كال منھما أصل قائم بذ

تك�ون إال بس�بب ق�الوا إن وج��ود الس�بب ال یقتض�ي الفرعی��ة وال األص�الة  ، (فبعض�ھم ی��رى أن 

  .٥كال منھما أصل قائم بذاتھ والبعض اآلخر یرى أن الفتح أصل واإلمالة فرع)

                                                
  .١٢٣، ص٤سیبویھ : الكتاب ،ج  ١

 .١٣٥المصدر السابق ، ص   ٢

) ، الحجة في القراءات الس�بع ، تحقی�ق عب�دا لع�ال س�الم مك�رم، ٣٧ابن خالویھ ، أبو عبد هللا الحسین بن أحمد ، (ت   ٣

  .٤م ، ص ١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٠، ٥مؤسسة الرسالة ،بیروت ،ط 
 .١٥٧، ص  ٩ابن یعیش : شرح المفصل ، ج  ٤

 .٣٢، ص  ٢ج ،ابن الجزري : النشر  ٥



 ١٥٢

وج�ود الس�بب ، كم�ا أن وترى الباحثة أن الف�تح ھ�و األص�ل إذ إن اإلمال�ة ال تك�ون إال ب

الفتح ھو األكثر شیوعاً من اإلمالة ،ونأخذ بقول ابن الجزري : ( قالوا أیضاً فإن اإلمال�ة تص�یر 

الح��رف ب��ین ح��رفین ، بمعن��ى أن : األل��ف الممال��ة ب��ین األل��ف الخالص��ة والی��اء ،وك��ذلك الفتح��ة 

  .١حة الخالصة والكسرة)الممالة بین الفتحة الخالصة والیاء ،وكذلك الفتحة الممالة بین الفت

  فائدة اإلمالة :

ذكر علماء اللغ�ة أن الس�بب ف�ي اإلمال�ة بغ�رض س�ھولة اللف�ظ ،وذل�ك أن اللس�ان یرتف�ع 

بالفتح وینحدر باإلمالة ،واالنحدار أخف على اللسان من االرتفاع ،وأشار ابن الج�زري إل�ى أن 

(لھ�ذا أم�ال م�ن أم�ال ،وأم�ا م�ن ف�تح الذین أمالوا ، أمالوا لھذه الس�ھولة ف�ي لف�ظ اإلمال�ة یق�ول : 

  .٢فإنھ راعي كون الفتح أمتن أو األصل ،وهللا أعلم)

ول��م ی��رجح اب��ن الج��زري أیھم��ا ھ��و األص��ل اإلمال��ة أم الف��تح (ولك��ل م��ن ال��رأیین وج��ھ 

ول�یس ھ�ذا موض��ع الت�رجیح ، ف��إذا عل�م ذل��ك فل�یعلم أن لإلمال��ة أس�باباً ،ووجوھ��ا ،وفائ�دة ،وم��ن 

  .٣یمیل وما یمال)

رس علماء اللغة المحدثین اإلمالة ضمن نظریة الفونیم ،وھي مالحظة كیفیات النط�ق د

المختلفة ووظائف األصوات المتنوعة ،ومن علماء اللغة المحدثین الذین تح�دثوا ع�ن اإلمال�ة د. 

أن��یس ف��ي كتاب��ھ اللھج��ات العربی��ة فھ��و  یش��رح معن��ى الف��تح واإلمال��ة كم��ا یراھ��ا المح��دثون م��ن 

  اللغویة . علماء األصوات

یتض��ح م��ن خ��الل التعری��ف العلم��ي الح��دیث لظ��اھرة اإلمال��ة إنھ��ا ظ��اھرة م��ن ظ��واھر 

واإلمال��ة ل��م ت��درس باس��م اإلمال��ة  فق��ط ف��ي   Assimilationالمماثل��ة والت��ي تع��رف بمص��طلح 

الدراسات الحدیثة ، ودرست تحت تسمیات عدة ، والغرض من اإلمالة عندھم میل الم�تكلم إل�ى 

طق أو االقتصاد العضلي شأنھا في ذلك شأن معظم الظواھر الصوتیة التي تنش�أ السھولة في الن

  بسبب السیاق .

                                                
  ٣٣، ص  ٢ابن الجزري : النشر ك ج  ١

  .٣٥المصدر السابق ، ص  ٢

 .٣٦ـ  ٣٥المصدر السابق ، ص   ٣



 ١٥٣

ویرى د. إبراھیم أنیس أن االختالف بین الفتح واإلمالة ھو اختالف في وض�ع  اللس�ان 

: ( نرى أن الفرق بین صاحب الفتح وصاحب اإلمالة لیس إال اختالفاً في وضع اللسان مع ك�ل 

طق بھذین الصوتین واللسان ف�ي حال�ة اإلمال�ة أق�رب إل�ى الحن�ك األعل�ى من�ھ ف�ي منھما حیث ین

  .١حالة الفتح )

  أنواع اإلمالة :

  تنقسم اإلمالة إلى قسمین:

  إمالة متوسطة . .١

 إمالة شدیدة. .٢

یقول (أبو عمرو الداني) فاإلمالة المتوسطة حقھا أن یؤتى بالحرف بین الفتح المتوس�ط 

، واإلمالة الشدیدة حقھا أن تقرب الفتحة من الكسرة واأللف الساكنة م�ن ، وبین اإلمالة الشدیدة 

  .٢غیر قلب خالص وال إشباع مبالغ )

واأللف الممالة نوعان عند علماء العربیة (ألف) ترخیم ،و(ألف) تفخ�یم ، فعن�د س�یبویھ 

  (األلف) الممالة نحو (الیاء) ألف ترخیم ، واأللف نحو الواو ألف تفخیم.

یھ : (أل��ف التفخ��یم یعن��ي بلغ��ة (أھ��ل الحج��از ) ف��ي ق��ولھم الص��الة والزك��اة یق��ول س��یبو

  .٣والحیاة )

ویقول ابن جني : (...وأما ألف التفخیم فھي التي نجدھا بین األلف والواو نحو ق�ولھم : 

سالم علی�ك ،وق�ام زی�د ،وعل�ي ھ�ذا كتب�وا الص�الة والزك�اة والحی�اة ـ ب�الواو ، ألن األل�ف مال�ت 

  .٤نحو الواو)

  ویوضح ابن جني أن ھناك نوعان آخران من اإلمالة ھما :

الكسرة المشوبة بالضمة ،وھي تل�ك الت�ي ف�ي ص�یغ البن�اء للمجھ�ول ،والت�ي عب�ر عنھ�ا  .١

  القدماء من النحاة باإلشمام فیمثل قیل وبیع ،وقد قرأ بھذه اللھجة الكسائي وھشام.

                                                
 .٦٦د. أنیس : في اللھجات العربیة ، ص   ١

  .١٣انظر ، أبو عمرو الداني : الفتح واإلمالة ، ص   ٢

  .٤٢٢، ص ٤سیبویھ : الكتاب ، ج  ٣

  .٥٠، ص ١ابن جني : سر الصناعة ،ج  ٤



 ١٥٤

س��رة وھ��ذه اللھج��ة أق��ل الض��مة المش��وبة بالكس��رة ، ك��أن یم��ال بمث��ل (ب��وع ) نح��و الك .٢

  .١اللھجات شیوعاً ،وإن رویت بین لھجات العرب

  مما تقدم یتضح لنا أن اإلمالة أربعة أنواع أشھرھا النوعان األوالن:

اً اإلمال��ة ض��رب م��ن ض��روب الت��أثیر الص��وتي ، ال��ذي تتع��رض ل��ھ األص��وات حی��ث إذ

ین) كم�ا ذكرن�ا ـ س�واء أن تتجاوز ، أو تتقارب ، فالفتح واإلمال�ة ص�وتان ص�ائتان (أص�وات الل�

كانا قصیرین أو طویلین ، واألصوات الص�ائتة القص�یرة ف�ي االص�طالح  العلم�ي الح�دیث ھ�ي 

كما یسمیھ القدماء بالحركات ، أما األصوات الصائتة الطویلة فھي ما ك�انوا یس�مونھ ب�ألف الم�د 

  ، یاء المد ، وواو المد.

ل�ة إال ف�ي الكمی�ة فمخ�رج الفتح�ة ووض�ع یقول العلماء : ( ال فرق بین القصیرة والطوی

اللسان معھا ھو نفسھ مخرج ألف المد ووض�ع اللس�ان معھ�ا . والف�رق بینھم�ا ف�رق ف�ي الكمی�ة، 

وك�ذلك الكس�رة وی��اء الم�د المتماثلت��ان ف�ي المخ�رج ووض��ع اللس�ان ، كم��ا أن الض�مة وواو الم��د 

  .٢متماثلتان فیھما أیضاً )

واألفع��ال فق��ط وف��ي ذل��ك یق��ول أب��و عم��رو ال��داني :  واإلمال��ة ال تك��ون إال ف��ي األس��ماء

(اعل�م أن اإلمال��ة أنم��ا ھ��ي لألس�ماء واألفع��ال ال غی��ر ؛ لق��وة األس�ماء وتص��رف األفع��ال ، فأم��ا 

الحروف فإنھا ال تمال لضعفھا وجمودھا ، وأن ألفاظھا غیر منقلبة ع�ن ش�يء إال أحرف�اً یس�یره 

رعة ل��تكن إمالتھ��ا دل��یالً عل��ى مض��ارعتھا منھ��ا ض��ارعت االس��م فأمیل��ت م��ن  أج��ل تل��ك المض��ا

  .٣لالسم)

ویطلق مصطلح اإلمالة مرادفاً لعدة مصطلحات أخرى في كتب الت�راث النح�وي منھ�ا: 

االجناح  وھو مصطلح الخلیل ب�ن أحم�د ، یق�ول س�یبویھ ( ف�زعم الخی�ل أن اجن�اح األل�ف أخ�ف 

ا فیھ�ا م�ن اإلمال�ة إل�ى الكس�ر .. ، وتس�مى اإلمال�ة أیض�اً (الكس�ر ) أي لم�٤علیھم یعني اإلمال�ة )

                                                
  .٦٦ـ ود أنیس ،في اللھجات ، ص  ٥٣ـ  ٥٢، ص  ١ابن جني : سر الصناعة ،ج انظر ١

 .٦٤إبراھیم أنیس : في اللھجات العربیة ، ص  ٢

  .٢٦أبو عمرو الداني: الفتح واإلمالة ، ص  ٣

  .٣٢٨، ص ٣سیبویھ : الكتاب ، ج ٤



 ١٥٥

بطح الفتحة إلى الكسر أي إمالتھا إلیھا ،وأصل بطح الش�يء الق�اؤه ورمی�ھ ،ویلزم�ھ  أيوالبطح 

  .٢، ویقال لھا أیضاً اإلضجاع  ١إمالتھ)

وال تستعمل ألفاظ اإلضجاع والبطح والكسر إال في اإلمال�ة المحض�ة أي الش�دیدة ، أم�ا 

فاظ التقلیل أو التلطیف أو بین بین ، یق�ول اب�ن الج�زري : (واإلمال�ة أن اإلمالة المتوسطة فلھا أل

تنح��و بالفتح��ة نح��و الكس��رة ، وب��األلف نح��و الی��اء (كثی��راً) وھ��و المح��ض ،ویق��ال ل��ھ اإلض��جاع 

،ویقال لھ البطح ،وربما قیل ل�ھ الكس�ر أیض�اً ،وقل�یالً وھ�و ب�ین اللفظ�ین ویق�ال ل�ھ أیض�اً التقلی�ل 

فھي بھذا االعتبار تنقس�م أیض�اً إل�ى قس�مین : إمال�ة ش�دیدة وإمال�ة متوس�طة والتلطیف وبین بین 

  .٣،وكالھما جائز في القراءة جار في لغة العرب)

ویقاب��ل مص��طلح اإلمال��ة ف��ي المعن��ى ع��دة مص��طلحات أخ��رى، مث��ل الف��تح والتفخ��یم 

،وھ�و  والنصب ، یقول ابن الجزري : ( والف�تح ھن�ا عب�ارة ع�ن ف�تح الق�ارئ لفی�ھ بلف�ظ الح�رف

  .٤فیما بعده ألف أظھر ، ویقال لھ أیضاً التفخیم ،وربما قیل لھ النصب)

تحدثنا في ھذا الفص�ل إل�ى الظ�واھر اللغوی�ة الت�ي ق�د تع�رض لألص�وات عل�ى مس�توى 

الص��امت أو الص��ائت ف��نالحظ ف��ي خت��ام ھ��ذا الفص��ل أن األص��وات ف��ي تطورھ��ا تھ��دف إل��ى 

  االقتصاد في الجھد العضلي أثناء النطق .

راع��ي الع��رب ف��ي اجتم��اع الح��روف ف��ي الكلم��ة الواح��دة توزیعھ��ا وترتیبھ��ا ح��دوث ی

  االنسجام الصوتي والتآلف الموسیقى.

إذ یندر ورود األصوات متقاربة المخ�ارج ف�ي كلم�ة واح�دة ،وذل�ك نس�بة لم�ا ین�تج ع�ن 

ي ذلك من االستثقال والبعد عن االئتالف في كثیر من األصوات ومن ذلك ما ذكره اب�ن جن�ي ف�

 ھحدیثھ عن بعض التراكیب التي ال تستعمل ، ذل�ك ف�ي قول�ھ : (أم�ا إھم�ال م�ا أھم�ل مم�ا تحتمل�

المتص�ورة أو المس�تعملة ف��أكثره مت�روك لالس�تثقال وبقیت��ھ  لقس�مھ التراكی�ب ف�ي بع��ض األص�و

                                                
 .١٤٣، ص٤علي األشموني: حاشیة الصبان،ج ١

  .١٤٣، ص ٤المرجع السابق ، ج ٢

  ٢٠، ص٢ابن الجزري : النشر في القراءات العشر ،ج  ٣

  .٢٩، ص ٢المرجع السابق ،ج ٤



 ١٥٦

محلقھ بھ ، ومقفاة على أثره فمن ذلك م�ا رف�ض اس�تعمالھ لتق�ارب حروف�ھ نح�و س�عي وط�ت .. 

  .١الخ)

ظ عند النطق باألصوات المتقارب�ة المخ�ارج ف�ي الكلم�ة بع�ض الص�عوبة ،ونط�ق فنالح

یص��ك اآلذان ویبع��د الكلم��ة ع��ن البالغ��ة والوض��وح وب��ذلك ظھ��رت لن��ا تل��ك الظ��واھر اللغوی��ة 

بالنسبة لھذه األصوات حتى تتم المماثل�ة أو المش�ابھة بینھ�ا وب�ین م�ا جاورھ�ا ویح�دث االنس�جام 

  . االصوتي بھ

                                                
  .٢٢٧، ص ٢ابن جني : الخصائص نج ١



 ١٥٧

  يلقسم الثانا

  الدراسة التطبیقیة على الربع األخیر من القرآن الكریم

  

  أوالً : تعریف القراءات :

  معناھا في اللغة :

الق��راءات جم��ع ق��راءة ،  وھ��ي مص��در ق��رأ یق��رأ ق��راءة وقرآن��اً ،  والق��راءات والق��رآن 

مش��تقان م��ن م��ادة واح��دة ھ��ي (ق ،   ر ،   ء)،   وق��رأ معناھ��ا الجم��ع ،   ج��اء ف��ي الص��حاح : 

قرأت الشيء قرآناً) جمعتھ وضممت بعضھ إلى بعض ،  ومنھ قولھم : م�ا ق�رأت ھ�ذه الناق�ة (و

 ١جنیاً ،   أي لم تضم رحمھا على ولد ،  وقرأت الكت�اب ق�راءه وقرآن�اً ،  ومن�ھ س�مى الق�رآن )

  فالمعنى العام لكلمة قرأ ھو : الجمع واالجتماع.

    معناھا االصطالحي:

:  ٢یف���ات كثی���رة لمعن���ى الق���راءات . ق���ال الزركش���يلق���د ذك���ر علم���اء الق���راءات تعر

ویعرفھ�ا  ٣اختالف ألفاظ الوحي المذكور في الح�روف وكیفیتھ�ا م�ن تخفی�ف وتش�دید وغیرھم�ا)

  .٤ابن الجزري بقولھ : (القراءات علم بكیفیة أداء كلمات القرآن واختالفھا بعزو الناقلة )

إتقان الن�اقلین لكت�اب هللا تع�الى واخ�تالفھم ف�ي  ویعرفھا الدمیاطي بقولھ : (علم یعلم منھ

الحذف واإلثبات والتحریك والتسكین،  والفصل والوصل وغیر ذل�ك م�ن ھیئ�ة النط�ق واإلب�دال 

  .٥ وغیره من حیث السماع )

المتقدمة تبین أن القراءات القرآنیة مص�درھا الوحی�د ھ�و ال�وحي الن�ازل  صھذه النصو

لمھا لصحابتھ رضوان هللا علیھم آیة آیة ،  وحرفاً حرف�اً ،   ث�م الذي ع من السماء إلى النبي 

                                                
 ،  مادة قرأ . ١الجوھري ،  إسماعیل بن حماد الجوھري : الصحاح ،  بتحقیق العطار ، ج  ١

  ھـ .٧٩٢الزركشي ،  ھو بدر الدین محمد بن عبد هللا بن بھادر ،  ت   ٢

ھ�ـ ،  ١٣٩١،   ٢الزركشي : البرھان في علوم القرآن،  تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ،  دار المعرفة بیروت ، ط  ٣

 .٣٦٥،  ص ١م ،  ج١٩٢
  .٣ص   ه،١٣٥٠ة اإلسالمیة ،  القاھرة ،  ابن الجزري ،  منجد المقرئین ،  تحقیق عبد الحي فرماوي ،  المطبع ٤

 . ٥بشر ،  ص الدمیاطي ،  إتحاف فضالء ال  ٥



 ١٥٨

نقلھ��ا الص��حابة رض��وان هللا عل��یھم وعلموھ��ا للت��ابعین ،   ث��م تتلم��ذ عل��ى الت��ابعین ت��ابعوھم ،  

  وھكذا جیالً عن جیل إلى یومنا ھذا .

 ،   ومفی��داً ال تنقط��ع عجائب��ھفعل��م الق��راءات عل��م عزی��ز المن��ال ،   غزی��ر ال تنقض��ي 

فوائده ،   احتوى علوماً كثیرة تتصل بھ أو یتصل بھا ،   كعلوم التفس�یر ،  والح�دیث والروای�ة  

واللغة والداللة واألصوات والصرف والنحو ،   والذي یتوجھ إل�ى ع�الم الق�راءات ی�دخل بح�راً 

العل�م  واسعا من المصادر التي تعني بھا من العلوم الجلیلة ،   ویجد نفس�ھ ـ إن أراد الت�زود م�ن

والتدبر في البحث بحاجة إلى النظر ف�ي عش�رات م�ن أمھ�ات المص�ادر األول�ى لھ�ذا العل�م الت�ي 

شعبت بدورھا إلى شعب كثی�رة منھ�ا م�ا یخ�ص الق�راءات نفس�ھا ،   فھن�اك الق�راءات الس�بع ،   نأ

  .١والعشر ،  واألربع عشرة ،  والشواذ من القراءات 

ف�إن الثاب�ت أن مص�درھا واح�د ،   وق�د دون�ت  ومھما تع�ددت وج�وه الق�راءات القرآنی�ة

  في المصاحف بوجھ واحد .

  شروط القراءة الصحیحة :

إن عل��م الق��راءات ق��د اس��تمد أص��ولھ وأسس��ھ ومس��ائلھ الكلی��ة ع��ن أئم��ة الق��راءة ،  وھ��م 

كثی��رون ،   وھ��ؤالء اس��تمدوھا م��ن النق��ول الص��حیحة والمت��واترة واح��داً بع��د آخ��ر ن��زوالً ف��ي 

ـ وعل�ى أس�اس م�ن س�ند  ص�ل األول والس�ند ال�ذي ال یأتی�ھ باط�ل رس�ول هللا التاریخ حیث األ

،   موافقت��ھ وجھ��اً م��ن وج��وه  الق��راءة اتص��االً بالسلس��لة المتكامل��ة الحلق��ات إل��ى رس��ول هللا 

العربیة ،  وموافقتھ رسم المصحف العثماني ـوعلى أساس ھذه الشروط المحكمة كلھ�ا ،   قس�م 

ی�ة عل�ى أقس�ام متع�ددة وس�موھا بأس�ماء مخصوص�ة ،   فھن�اك الق�راءات علماء الق�راءات القرآن

المشھورة ،  واآلحاد ،  والشاذ ،  والموضوعة ،   ولكنھا على تع�ددھا یمك�ن أن تص�نف عل�ى 

  صنفین أساسیین :

  

  

  
                                                

،   ١د. ھ��ادي نھ��ر : التفس��یر اللغ��وي االجتم��اعي للق��راءات القرآنی��ة ،  ج��دار للكت��اب الع��المي ،  عم��ان األردن،  ط  ١

  .١٢من ،  ص ٢٠٠٨ھـ ـ ١٤٢٩



 ١٥٩

  األول : القراءات المتواترة :

اع��ة ھ��ي الق��راءات الت��ي نقلھ��ا جماع��ة مستفیض��ة یمتن��ع تواط��ؤھم عل��ى الك��ذب ع��ن جم

  .١وذلك بطریق المشافھة والسماع  مثلھم من أول السند إلى رسول هللا 

  یقول فیھا : ٢وللقراءة الصحیحة المتواترة أركان جمعھا ابن الجذري في الطیبة

  وكان للرسم احتماالً یحوى  فكل ما وافق  وجـھ نحو 

  فھـذه الثالثة األركــان  وصح إسناداً ھـو القرآن

  شذوذه لـو أنھ في السبعة ثبتوحیثـما یختل ركن أ

نالحظ أن العلماء قد اتفقوا على شروط قبول القراءة ،  ووض�عوا إط�اراً عام�اً یتك�ون  

  من تلك الشروط الثالثة وھي :

  صحة السند المتواتر. .١

 مطابقة الرسم . .٢

 العربیة .  موافقة .٣

مراح��ل وتعتب��ر ھ��ذه الش��روط الثالث��ة ھ��ي م��ا أنتھ��ي إلیھ��ا المقی��اس القرائ��ي ال��ذي م��ر ب

  . ٣مختلفة تطور فیھا وفق متطلبات علم القراءات ومالبساتھ

إل�ى مقبول�ة  م�ردودة أو ص�حیحة وش�اذة،    ةویترتب على ھذه الشروط أن تنقس�م الق�راء

فالمقبولة أو الصحیحة ھي ك�ل ق�راءة نقل�ت بالس�ند الص�حیح المت�واتر ووافق�ت العربی�ة مطلق�اً ،   

  ي حینئذ من األحرف السبعة التي ال یجوز ردھا .ووافقت رسم المصحف ولو تقدیراً وھ

  .٤أما المردودة أو الشاذة فھي كل قراءة لم تجتمع فیھا ھذه الشروط كلھا أو بعضھا

                                                
  .٧م،  ص ١٩٨١د.عبد الفتاح القاضي : القراءات الشاذة وتوجیھھا في لغة العرب ،  دار الكتاب العربي ،  بیروت،   ١

 .٥الجزري :شرح طیبة النشر ،  ص  ابن ٢

، مراح�ل تط�ور المقی�اس ١٢٣ذكر الدكتور عبد الھادي الفضلي في كتاب�ھ الق�راءات القرآنی�ة ت�اریخ وتعری�ف ،  ص  ٣

القرائي فقال : (وأقدم مقیاس وقفنا علیھ ھو مقیاس ابن مجاھد ،  ثم تاله مقیاس ابن خالویھ فمقی�اس مك�ي ث�م مقی�اس 

  مقیاس ابن الجذري الذي استقر علیھ الصرف القرآني حتى الیوم ) . الكواشي ،  وأخیراً 
، بی�روت،   رینظر د.محمد أحمد الصغیر : القراءات الشاذة وتوجیھا النحوي ، دار الفكر دمشق ،  دار الفكر المعاص ٤

 .٩١ـ  ٩٠م ،  ص ١٩٩٩ھـ ـ ١٤١٩



 ١٦٠

بعض العلماء ھذه القراءة خارجھ عن إجماع الحج�ة أو العام�ة ،  وك�ان فیھ�ا  لوقد جع

  عنى المراد .مطعن یتحدد في : وقوع اضطراب في إسنادھا ،   أو مخالفتھا الم

  أئمة القراءة :

ث�م الص�حابة   يمن ال یحصى من القراء منذ حی�اة النب� ظتعاھد القرآن بالقراءة والحف

فالت��ابعین فت��ابعیھم إل��ى وقتن��ا الحاض��ر وإذا كان��ت جھ��ود علم��اء الق��راءات ق��د ابت��دأت ف��ي وق��ت 

تھم تعل��یم مبك�ر بوض��ع مص�نفات تح��دد أس��ماء ال�ذین یمك��ن ع�دھم حج��ة الق��راءات لق�ول ممارس��

القرآن ،   فاخت�ار بعض�ھم م�ن ك�ل مص�ر م�ن األمص�ار واح�داً أو ثالث�ة أو أربع�ة أو أكث�ر م�ن 

)ھ�ـ ،   ٩٤ھـ) ،  وسعید ب�ن المس�یب (ت ٦٣القراء ،   فكان منھم بالمدینة معاذ بن الحارث (ت 

 ھـ) . وممن ك�ان بمك�ة : عبی�د١٠١ھـ) ،  وعمر بن عبد العزیز (ت ٩٥وعروة بن الزبیر (ت 

ھ�ـ) . ١٠٦ھـ) ،  وطاووس ب�ن كیس�ان (ت ١٠٣ھـ) ،  ومجاھد بن جبر (ت ٧٤بن عمیر (ت 

ھ��ـ) ،  ٦٢ھ��ـ) ،  وعلقم��ة ب��ن ق��یس (ت ٦٠ومم��ن ك��ان ف��ي الكوف��ة : عم��رو ب��ن ش��رحبیل (ت 

ھ�ـ ) ،  ٥٥ھ�ـ) .وم�ن ك�ان بالبص�رة : ع�امر ب�ن ق�یس (ت ح�والي ٦٣ومسروق بن األجدع (ت 

ھ�ـ) ونص�ر ب�ن عاص�م اللیث�ي (ت قب�ل المائ�ة ٩٠عم�ر (ت ھـ) ویحیى بن ی٩٠وابن مھران (ت 

    ١). وممن كان بالشام : المغیرة بن شھاب المخزومي (ت نیف وسبعین )

  :٢موالقراء المشھورون ھم القراء السبعة وقد اشتھر لكل قارئ منھم راویان وھ

فھان نافع المدني: ھو أبو رویم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم اللیث�ي أص�لھ م�ن أص� .١

 ھـ ،  راویا نافع قالون وورش.١٦٩وكان إمام دار الھجرة وتوفي بھا سنة 

ھ�ـ وت�وفي ٤٥بن كثی�ر المك�ي ،  إم�ام أھ�ل مك�ة وول�د بھ�ا س�نة  ابن كثیر : ھو عبد هللا .٢

 ھـ ،  راویاً ابن كثیر البزى وقتیل .١٢٠بمكة سنة 

ني التمیم��ي أب��و عم��رو البص��ري : ھ��و زی��ان ب��ن الع��ال ب��ن عم��ار ب��ن العری��ان الم��از .٣

ھ�ـ ١٥٤ھـ ،  توفى بالكوفة سنة ٧٠ھـوقیل ٦٥ھـ وقیل ٦٨٨البصري ، ولد بمكة سنة 

 ،  راویا أبي عمرو : الدوري والسوسي.

                                                
  .٨، ص  ١ینظر ابن الجذري : النشر ، ج ١

، ١، وكتاب معرفة القراء الكب�ار لش�مس ال�دین ال�ذھبي ، ج١ع إلى كتاب النشر البن الجذري ، ج لمعرفة المزید یرج ٢

 للذھبي. ةوكتاب غایة النھائی



 ١٦١

ابن عامر الشامي: ھو عبد هللا ب�ن ع�امر الش�امي ،  قاض�ي دمش�ق ف�ي خالف�ة الولی�د ،   .٤

 ن .ھـ . راویا عامر الشامي : ھشام ،  وابن ذكوا١١٨توفي بدمشق سنة 

عاصم الكوفي : ھ�و عاص�م ب�ن النج�ود األس�دي ، ویكن�ى أب�ا بك�ر ، وھ�و م�ن الت�ابعین  .٥

ھ�ـ . راوی�ا عاص�م : ش�عبھ ١٢٧ومن أحس�ن الن�اس ص�وتاً ب�القرآن ،  ت�وفي بمك�ة س�نة 

 وحفص.

حمزة الكوفي : ھو حمزة بن حبیب بن عمارة ،  ویكنى أبا عم�ارة ، ول�د س�نة ثم�انین،   .٦

 ھـ . راویاً حمزة :خلف وخالد.١٥٦لمنصور سنة توفي في خالفة أبي جعفر ا

. ١٨٩الكسائي الكوفي : ھو علي بن حمزة النحوي ، ویكن�ى أب�ا الحس�ن ،  ت�وفي س�نة  .٧

 راویاً الكسائي : أبو الحارث ، وحفص الدوري .

ھ�ـ ) عل�ى رأس ٣٢٤وتستمر شھرة ھ�ؤالء األئم�ة حت�ى ی�أتي أب�و بك�ر ب�ن مجاھ�د (ت 

  لسبع ویشذذ ما عداھا .الثالثمائة للھجرة فیتبع ا

ونستعرض اآلن آراء العلماء في الشواذ لنص�ل إل�ى المقی�اس الص�حیح لھ�ا . ق�ال مك�ي 

(فإن سأل فقال ،  ما الذي یقبل من القراءات فیقرأ ، م�ا ال�ذي ال یقب�ل  ١بن أبي طالب في اإلبانة

ق�راءات عل�ى ثالث�ة وال یقرأ بھ ، وما الذي یقبل وال یقرأ بھ ؟ فالجواب أن جمیع ما روى من ال

  أقسام:

قسم یقراء بھ الیوم وذلك ما أجمع فیھ ثالث خالل وھي أن ینتقل عن الثق�ات إل�ى النب�ي  .١

  ویك��ون وجھ��ھ ف��ي العربی��ة الت��ي ن��زل بھ��ا الق��رآن س��ائغاً ، ویك��ون موافق��اً لخ��ط  ،

  المصحف ویكفر من جحده.

لمصحف فھذا یقب�ل ما صح نقلھ من اآلحاد وصح وجھھ في العربیة وخالف لفظة لفظ ا .٢

وال یق��رأ ب��ھ لعلت��ین أح��دھما أن��ھ ل��م یوج��د بإجم��اع ، إنم��ا أخ��ذ بأخب��ار اآلح��اد ، والعل��ة 

 الثانیة أنھ مخالف لما قد أجمع علیھ وال یكفر من جحده .

 ما نقلھ غیر ثقة وال وجھ لھ في العربیة فھذا ال یقبل وإن وافق خط المصحف . .٣

                                                
 . ٥، ورقة  ١٩٦٦مكي بن أبي طالب : اإلبانة عن معاني القراءات ، مخطوطة دار الكتاب ، رقم  ١



 ١٦٢

اني ـ ھ��و أن یك��ون منق�والً نق��ل آح��اد مواف��ق فمقی�اس الش��اذ عن��د مك�ي ـ ھ��و القس��م الث�

  للعربیة ،  لكنھ مخالف للرسم .

والذي نراه في ضابط الشاذ ھو ما ذھب إلیھ ابن الجذري في النشر والمنجد ، وقد ق�ال 

  (أتقن اإلمام ابن الجذري ھذا الفصل جداً). ١عنھ السیوطي

مت�ى اخت�ل رك�ن م�ن ھ�ذه فقد ذھب أوالً في تحلیل�ھ لض�ابط الق�راءة الص�حیحة إل�ى أن�ھ 

  الثالثة أطلق علیھا ضعیفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت في السبعة ، أو عمن ھو أكبر منھم.

وزاد ذلك إیضاحاً في المنجد ح�ین أخ�ذ یحل�ل ض�وابط الق�راءة الص�حیحة ، وذك�ر أنھ�ا 

موافق�ة حین تجتمع تكون القراءة متواترة أو صحیحة للسبعة أو لغیرھم ، وح�ین یجتم�ع األول (

العربیة ولو بوجھ ) والثالث (صحة السند ) دون موافقة السم ،  تصبح القراءة شاذة ، وض�رب 

على ذلك مثالً ما جاء عن أبي الدرداء ، وعم�رو ، واب�ن مس�عود وغی�رھم وق�ال (فھ�ذه الق�راءة 

تسمى الیوم شاذة لكونھا شذت عن رسم المصحف المجتمع علی�ھ ،  وإن ك�ان إس�نادھا ص�حیحاً 

  .٢ تجوز القراءة بھا ال في الصالة وال في غیرھا )فال

  مما تقدم یتضح لنا أن القراءة الشاذة ھي التي تفتقد موافقة المصاحف العثمانیة .

  

  االختالف في القراءات القرآنیة:

القراءات القرآنیة ال یعني أن فیھما تناقضاً أو تضاداً أو تنافی�اً ، وإنم�ا ھ�و  ٣إن اختالف

وتغایر فحسب ،  ثم إن ھذه القراءات بمنزلة واحدة سواء في األسلوب والغای�ة ، اختالف تنوع 

فھي كلھا معجزة ما دامت كل قراءة قد نزل�ت م�ن عن�د هللا تع�الى ،  أو إذن بھم�ا هللا ، وم�ا دام 

القراء ف�ي اخ�تالفھم مج�رد ن�اقلین وب�ین الق�راءات اختالف�ات توقیفی�ة یس�یرة محص�ورة ، وكلھ�ا 

ھذه االختالفات یصدق بعضھ بعضاً ،  ویشھد بعضھ ل�بعض عل�ى نم�ط واح�د  مضبوطة ، وأن

والتسھیل عل�ى األم�ة  روأسلوب واحد مع الروعة وكمال اإلعجاز ،  فضالً  عما فیھ من التیسی

                                                
 .٧٩، ص  ١السیوطي :اإلتقان،ج  ١

  .١٧ـ  ١٥قرئین ، ص ابن الجذري : منجد الم ٢

أبو عمرو الداني: شرح كتاب التیسیر في القراءات السبع ، تألیف عبد الواحد بن محمد المالكي ، تحقیق الشیخ ع�ادل  ٣

  .٧م ، ص ٢٠٠٣،  ١وآخرون، منشورات دار الكتب بیروت ، ط  دأحمد عبد الموجو



 ١٦٣

باإلحاط�ة بم�ا ص�ح م�ن   ، وعظیم األجر لمن اشتغل بھ ، وم�ن ھن�ا ُعن�ى أص�حاب الرس�ول 

ا ح��ذوھم الت��ابعون وت��ابعوا الت��ابعون ،  ث��م أن الق��راء بع��د قراءت��ھ وم��ا ثب��ت م��ن روایات��ھ ، وح��ذ

،  ١ھ�ؤالء كث�روا ، وكث�ر بس�بب ذل�ك االخ�تالف فق�ام علم�اء األم�ة فجمع�وا الح�روف والق��راءات

ومی�زوا ب��ین الص��حیح والش�اذ . ق��ال اب��ن الج��ذري : ( إن تتبع�ت الق��راءات ص��حیحھا وش��اذھا ، 

ى س�بعة أوج�ھ م�ن االخ�تالف ال یخ�رج عنھ�ا ، وضعیفھا ومنكرھا ف�إذا ھ�و  یرج�ع اختالفھ�ا إل�

وذلك إما في الحركات بال تغییر ف�ي المعن�ى والص�ورة،  أو یتغی�ر ف�ي المعن�ى فق�ط ، وإم�ا ف�ي 

الحروف یتغیر في المعنى ال الصورة ،  أو عكس ذلك ،  فھذه سبعة أوجھ ال یخرج االخ�تالف 

 .٢عنھا )

ثیقة جداً ، وھذا یتجل�ى ف�ي عنای�ة كثی�ر أما صلة القراءات بتفسیر القرآن الكریم صلة و

م��ن المفس��رین ب��ذكر اخ��تالف الق��راءات ف��ي ألف��اظ الق��رآن ، حت��ى ف��ي كیفی��ات األداء ،  س��وف 

  نتعرف من خالل ھذا القسم على مقدار تعلق اختالف القراءات اللغویة .

  أن للقراءات حالتین : نیرى بعض العلماء المعاصری

الق�راء ف�ي وج�وه النط�ق ب�الحروف والحرك�ات كمق�ادیر فھي اختالف   : الحالة األولى

الم��دود واإلم��االت واإلدغ��ام والتس��ھیل والتخفی��ف والجھ��ر والھم��س والغن��ة ..ال��خ ،  وھ��ذا م��ا 

ستتطرق إلیھ الباحث�ة لتعلق�ھ بالبح�ث ، وھ�و تحدی�د كیفی�ات نط�ق الص�وت ف�ي لھج�ات النط�ق ،  

  ضوان هللا علیھم .بتلقي ذلك على قراء القرآن الكریم من الصحابة ـ ر

: الت�ي لھ�ا عالق�ة بالتفس�یر ، وھ�ذه الحال�ة ل�م تتط�رق إلیھ�ا الباحث�ة لع�دم لحالة الثانی�ة ا

  تعلقھا بالبحث .

  وحركاتھا : التغییر في أصوات الكلمة

ظ��واھر وقض��ایا ص��وتیة كبی��رة  يتكم��ن ف��ي الق��راءات القرآنی��ة عل��ى المس��توى الص��وت

رى ، ویمكن حصر أبرز الظواھر الصوتیة الت�ي تص�یب تختلف من قراءة قرآنیة إلى قراءة أخ

  :  ٣الكلمات في سیاق اآلیة الكریمة المعینة باآلتي

                                                
  .٢٦، ص ١ابن الجذري : تقریب النشر في القراءات العشر ،ج  ١

  المرجع السابق ، والصفحة نفسھا .  ٢

  . ٥٥ھادي نھر : التفسیر اللغوي االجتماعي للقراءات القرآنیة، ص  ٣



 ١٦٤

التغییر الذي یط�رأ عل�ى أح�د أص�وات الكلم�ة ، س�واء بتغی�ره إل�ى ص�وت آخ�ر یختل�ف  .١

عنھ تمام االختالف من حیث الوصف الصوتي مخرجاً ، أم بإبدال صوت من أص�وات 

  مخرجاً.الكلمة بآخر قریب منھ 

التغیی��ر ف��ي بع��ض الحرك��ات الت��ي تك��ون عل��ى ح��روف الكلم��ة كم��ا ھ��و خ��ارج دائ��رة  .٢

 اإلعراب .

قی����ق ، واإلظھ����ار واإلدغ����ام ،والتحقی����ق راختالف����ات لھجی����ة ص����وتیة ، ك����التفخیم والت .٣

  .١والتسھیل ،والفتح واإلمالة ،ونحو ذلك 

  

  

  تیة:الناحیة الصو إلىاللھجات القرآنیة التي یرجع االختالف فیھا  -

  تعریف اللھجة:

اللھج��ة : مجموع��ة م��ن الص��فات اللغوی��ة تنتم��ي إل��ى بیئ��ة خاص��ة ویش��ترك ف��ي ھ��ذه 

  .٢الصفات جمیع أفراد ھذه البیئة 

فاللھجة ھي جزء من اللغة ،وتأتلف اللغ�ة م�ن ع�دة لھج�ات تمت�از بخص�ائص تمیزھ�ا . 

ولغ�ة ھزی�ل وھك�ذا.  وكان القدامى یطلقون على اللھجة اللغة فیقول�ون لغ�ة ق�ریش ولغ�ة ھ�وازن

  .٣أما ما نسمیھ الیوم اللغة فكانوا یسمونھا اللسان 

نزل القرآن الكریم بلسان عربي مبین ،واللس�ان العرب�ي تش�عبت عن�ھ من�ذ ق�دیم الزم�ان 

لھجات متعددة مختلفة في كثیر من المستویات الصوتیة ،ونلمس وجوه االختالف ھذا فیم�ا بین�ھ 

  ھي: ٤ف لغات العربیة في وجوه )علماء العربیة بقولھم : (اختال

  االختالف في الحركة والسكون. .١

 االختالف في إبدال الحروف . .٢

                                                
  المرجع السابق ،والصفحة نفسھا . ١

 . ١٣١ینظر د. أحمد فلیح ، د. حسن محمد ربایعة وآخرون: مبادئ في علم الصرف ، مرجع سابق ، ص   ٢

  . ١٣٢المرجع السابق ، ص  ٣

  .٤٨ارس :الصاحبي ، مرجع سابق ، ص ابن الف ٤



 ١٦٥

 االختالف في الھز والتلیین. .٣

 . راالختالف في التقدیم والتأخی .٤

 االختالف في اإلمالة والتفخیم . .٥

 االختالف في اإلدغام. .٦

  :  ١وترتد اللھجات العربیة القدیمة إلى األصول اآلتیة 

  تد إلى أسباب صوتیة .لھجات تر .١

 لھجات تتعلق بالمستوى الداللي . .٢

 لھجات ملموحة ملحوظة في تراكیب الجمل. .٣

ویھمن��ا ف��ي ھ��ذا الص��دد اللھج��ات الت��ي ترت��د إل��ى التب��دالت الص��وتیة ، فم��ن الثاب��ت أن 

أغلب االختالفات ما ب�ین الق�راءات القرآنی�ة تخ�ص بالمس�توى الص�وتي للغ�ة ،وف�ي ذل�ك تتجل�ى 

المس�لم ف�ي أن یق�رأ الق�رآن بالق�در ال�ذي  وإج�ازة زول القرآن على أكثر من حرف،الحكمة في ن

قولب�ت علی�ھ األجھ��زة العض�ویة الت�ي یمك��ن ل�ھ أن یوظفھ��ا ف�ي إنت�اج األص��وات بلھجت�ھ ،وھ��ذا ت

معین إنما أوجبت�ھ الظ�روف الطبیعی�ة واالجتماعی�ة  يالذي تعقد علیھ العربي ضمن حیز جغراف

ن إتى ص�ار ع�ادة وج�زءاً ال ینف�ك ع�ن الن�اطق وال ینف�ك ھ�و عن�ھ ، إذ لذلك الحیز الجغرافي ح

أفراد القبائل العربیة المختلفة ال یمكن لھم أن یغیروا حناجرھم ،وألس�نتھم ، وش�فاھھم ،وغیرھ�ا 

وم�ْن   توظف إلنتاج األصوات لیقرؤوا القرآن الكریم كما كان یتل�وه النب�ي  يمن األجھزة الت

فقرأ ھؤالء كما كانوا یتكلمون ، فأمالوا حیث لم تمل قریش ،وقص�روا  لھج بلھجتھ من قریش ،

  .٢حیث لم تقصر ،وسكنوا وادغموا ،واخفوا ،ونقلوا 

فاختالف اللھجات العربیة إذن أولى وأحرى بالرعایة من باب التیس�یر والتخفی�ف عل�ى 

ھجتھ ف�ي جوھرھ�ا  الناطقین بتلك اللھجات ؛ ألنھ قد یسھل على المرء أن ینطق بكلمة من غیر ل

، وال یسھل علیھ أن ینطق بكلمة من غیر لھجتھ نفسھا بلھج�ة غی�ر لھجت�ھ  ، أو لغ�ة غی�ر لغت�ھ 

  .  ٣،وطریقة في األداء غیر طریقتھ

                                                
  .١٣١د.أحمد فلیح وآخرون : مبادئ في علم الصرف ،ص  ١

  . ٥٦د. ھادي نھر : التفسیر اللغوي االجتماعي للقراءات القرآنیة ، ص  ٢

  .٥٧المرجع السابق ، ص   ٣



 ١٦٦

اإلس��الم عل��ى  ی��ة أث��ر م��ن آث��ار انقس��ام العربی��ة قب��لوھ��ذا م��ا یؤك��د أن الق��راءات القرآن

اسیة ف�ي دراس�ة الق�راءات القرآنی�ة عل�ى لھجات مختلفة ،وھذه اللھجات من أبرز المصادر األس

  . ١أي وجھ من وجھ الدرس اللغوي

فالقراءات القرآنیة إذن ھي المرآة الصادقة التي تعك�س الواق�ع اللغ�وي ال�ذي ك�ان س�ائد 

ف��ي ش��بھ الجزی��رة قب��ل اإلس��الم ،ونح��ن نعتب��ر أن الق��راءات أص��ل المص��ادر جمیع��اً ف��ي معرف��ة 

لقراءات في طریقة نقلھا یختل�ف ع�ن ك�ل الط�رق الت�ي نقل�ت اللھجات العربیة ؛ ألن منھج علم ا

  بھا المصادر األخرى كالشعر والنثر ، بل یختلف عن طرق نقل الحدیث أیضاً.

لقد كان القراء على إلمام كبیر بلھج�ات الع�رب ، وك�ان للبیئ�ة االجتماعی�ة األث�ر الكبی�ر 

ة بش��قیھا الطبیع��ي العض��وي، ف��ي تحدی��د وجھ��ة ك��ل ق��ارئ ، إذ أن اللس��ان الم��رتبط بتل��ك البیئ��

واالجتماعي ینطلق معبراً عما یحیط بھ من تلك الظواھر البیئیة االجتماعی�ة الت�ي ت�نعكس حتم�اً 

  .٢على تفكیر الناطق ومشاعره

وق��د اجتھ��د الق��راء ف��ي اختی��ار الفص��یح م��ن اللھج��ات ونب��ذ الھ��ابط منھ��ا ، ع��ن اختی��ار 

اختالفھ�ا ، ل�م ی�رد فیھ�ا م�ا یتص�ل ب�الظواھر حروف القراءة ، ونالحظ أن قراءات القرآن على 

، ب�ل اش�تملت عل�ى ٣اللھجیة الھابطة كالعنعنة والكشكش�ة والفخفخ�ة وغیرھ�ا مم�ا ذكرن�اه س�ابقاً 

الظ�واھر الراقی��ة الت��ي تناس�ب وفص��احة اللس��ان العرب�ي ،وقداس��ة الق��رآن العرب�ي وذل��ك اإلمال��ة 

فص��حى امتص��تھا لھج��ة ق��ریش ، أو  واإلدغ��ام واإلب��دال وغیرھ��ا م��ن الظ��واھر ، فھ��ذه ظ��واھر

بعضھا من تقالید اللھجات المجاورة التي كانت تتنازعھا الس�یطرة عل�ى لس�ان الع�رب وبخاص�ة 

  لھجة تمیم.

وسواء أكان التغییر الصوتي خالصاً بإب�دال ص�وت مك�ان آخ�ر م�ن المخ�رج نفس�ھ ، أم 

ك�ان ب�اختالف نھج�ي  من مخرجین مختفین ، أم كان بتغییر الحرك�ات الت�ي عل�ى الح�روف ، أم

  صوتي مسمى ، فمن الواضح أن ھذه التغیرات تفرز أحد أمرین منفردین، أو مجتمعین ھما:

  تغیر صوتي یترتب علیھ تغیر في معنى الكلمة المعنیة. -

                                                
  .٩٣ینظر د. عبده الراجحي : اللھجات العربیة في القراءات القرآنیة ، ص  ١

  .٩٤ـ  ٩٣عبده الراجحي : اللھجات العربیة في القراءات القرآنیة ، ص ینظر د.  ٢

  .٥٦د. ھادي نھر : التفسیر اللغوي االجتماعي للقراءات القرآنیة ، ص  ٣



 ١٦٧

طبیع��ة اللھج��ة المعین��ة ف��ي اعتب��ار أص��حابھا عل��ى نط��ق  عل��ىوتغی��ر ص��وتي یش��یر  -

لة،وھذا التغیی�ر نتیج�ة طبیعی�ة لبیئ�ة األصوات بكیفیة خاصة ،من غیر تغییر في الدال

  .١اجتماعیة ،وجغرافیة محددة

  

  

  

  

  تالفات الصوتیة في الصیغ الصرفیة من سورة یاسین إلى سورة األحقاف:االخ -

  سورة یاسین:

}يس * والْقُرآَنِ  {قولھ تعالى     قرأ بإدغام النون في الواو كل من ابن عامر والكس�ائي  ٢

في ال�واو حس�ن ؛ ألن ال�واو تش�بھ الم�یم م�ن جھ�ة اش�تراكھما  نام النوأن إدغ ویعقوب ،والوجھ

في المخرج ، فإن أدغم النون في المیم لتقاربھما في الصوت والغنة فكذلك ینبغ�ي أن ی�دغم ف�ي 

  .٣الواو أیضاً 

وأظھ��ر اب��ن كثی��ر ون��افع وأب��و عم��رو وحم��زة الن��ون ،والحج��ة أن الن��ون وال��واو لیس��ا 

م�ا یج�ب ، فاخت�اروا اإلظھ�ار مض�اً غای�ة التق�ارب ،واإلدغ�ام أیض�اً ل�یس بمثلین وال متقاربین أی

  لذلك .

} فَعززْنَـا بِثَالــث   {وف�ي قول��ھ تع��الى  أجم��ع الق�راء عل��ى تش��دید ال�زاي فی��ھ إال م��ا رواه   ٤

  (أبو بكر ) عن عاصم من التخفیف .

                                                
  .٥٧المرجع السابق ، ص  ١

 .١٥سور یس : اآلیة  ٢

بن أب�ي م�ریم ، الموض�ح ف�ي الشیرازي الفارسي المعروف ب�ا الشیرازي ، اإلمام نصر بن علي بن محمد أبي عبد هللا ٣

 .١٠٦٩، ص  ٣، ج ١وجوه القراءات وعللھا ، تحقیق ودراسة الدكتور الكبیسي ، مكة المكرمة ، ط 
  .١٤سورة یس : اآلیة   ٤



 ١٦٨

ل�ى الق�راءتین بالتخفیف عل�ى معن�ى فغلبن�ا ،وبالتش�دید عل�ى معن�ى فقوین�ا . والمفع�ول ع

بین محذوف . إال أنھ في قراءة التخفی�ف یع�ود عل�ى المرس�ل ، وف�ي ق�راءة التش�دید یع�ود عل�ى 

  .١ *الرسولین

}أَئن ذُكِّرتُم  {وفي قولھ تعالى  (أئن) بھمزتین األول�ى لالس�تفھام ،والثانی�ة ھم�زة (إن )  ٢

  . ٣سھیل بال فصل بینھا وبین األولىتوھي بال ، ةالشرطی

}وإِن كُلٌّ لَما جميع  {ولھ تعالى ومن ق   بتشدید المیم قرأھا ابن عامر وعاصم وحمزة. ٤

الوج���ھ أن (إْن) بمعن���ى م���ا ،و(لم���ا) بمعن���ى إال ،والمعن���ى :م���ا ك���ل إال جمی���ع ل���دینا 

  محضرون.

  .٥وقرأ الباقون(لما) بالتخفیف

ــمون  {وف��ي قول��ھ تع��الى  صخي{ وتش��دید   ءح الخ��اق��رأ اب��ن كثی��ر وورش��ي وھش��ام بف��ت ٦ 

الصاد ،والحدة أن أصلھ : یختصمون ألقى فتحھ التاء على الس�اكن ال�ذي قبلھ�ا وھ�و الخ�اء ، ث�م 

أدغمت التاء الساكنة في الصاد ، فبقى (یخصمون) بفتح الیاء والخاء وتشدید الصاد . وقرأ أب�و 

س حرك�ة الخ�اء جعفر عن نافع ، بسكون الخاء وتشدید الص�اد ،وك�ذلك أب�و عم�رو إال أن�ھ یخ�تل

  .٧قلیالً 

والوجھ أن أصلھ یختصمون على ما س�بق ، فح�ذفت حرك�ة الت�اء ح�ذفاً ول�م ُیلقھ�ا عل�ى 

  الساكن الذي قبلھ فالتقي ساكنان الخاء والتاء الدغم في الصاد.

                                                
 الرسولین اللذین ھما یحیى وعیسى بثالث وھو شمعون .  *
ق د. عبد الفتاح بحیري ، المدینة المن�ورة الشیخ أبي الحسن طاھر بن عبد المنعم غلیون : التذكرة ي القراءات ، تحقی ١

  .٦٢٩، ص  ٢، ج ١،ط 
 .١٩سورة یس : اآلیة   ٢

 .٢٢٧، ص  ١حسین خطاب : إتحاف حرز األماني بروایة األصفھاني ،دار الفكر ،دمشق ،ط  ٣

 .٣٢سورة یس : اآلیة  ٤

  .٣٢٨حسین خطاب : إتحاف حرز األماني، ص  ٥

 .٤٩سورة یس : اآلیة  ٦

  . ٣٦٥،واإلتحاف ، ص  ٣٥٤ـ  ٣٥٣،ص  ٢الجزري : النشر في القراءات العشر ، ج  انظر ابن ٧



 ١٦٩

وأنكر بعضھم ذلك لم�ا فی�ھ م�ن التق�اء الس�اكنین ول�یس بمنك�ر ؛ ألن الس�اكن م�دغم ف�ي 

أدغ�م أح�دھما ف�ي اآلخ�ر یرتف�ع اللس�ان عنھم�ا ارتفاع�ھ واح�دة ،  ح�رف آخ�ر ،والحرف�ان الل�ذان

  . ١فیصیران كحرف واحد متحرك وكأنھ لم یلتقي ھھنا ساكنان

ِخص��مون ، بف��تح الی��اء وكس��ر الخ��اء  وق��رأ اب��ن ع��امر وعاص��م والكس��ائي ویعق��وب َی

  . ٢وتشدید الصاد

ت م�ن الت�اء ول�م تل�ق والوجھ أن األصل عل�ى م�ا تق�دم: َیْخَتْص�ُمون إال أن الحرك�ة ُح�ذف

على الساكن الذي قبلھ ،فالتقي ساكنان فحرك األول منھما وھ�و الخ�اء بالكس�ر اللتق�اء الس�اكنین 

خِصُمون) .   ففي (َی

ــالٍ {قول��ھ تع��الى وق��را حم��زة والكس��ائي  ــي ظلَ بض��م الظ��اء م��ن غی��ر أل��ف ،وق��رأ  ٣} ف

  .٤الباقون (ِظلل) بألف وكسر الظاء

وتش�دید ال�الم ،وق�رأ  ءقرأ ن�افع وعاص�م بكس�ر الج�یم والب�ا ٥} جِبِلا {وفي قولھ تعالى 

روح عن یعقوب بض�م الج�یم والب�اء وتش�دید ال�الم ، وق�رأ اب�ن ع�امر ،وأب�و عم�رو بض�م الج�یم 

  . وكلھا لغات منھا : الِخْلقة والطبع ،وما ُجبَِل اإلنسان علیھ . ٦وإسكان الباء وتخفیف الالم

  (إذ جاءھا ) للبصري وھشام .اإلدغام الصغیر في سورة یاسین: 

اإلدغام الكبیر م�ن س�ورة یاس�ین :  نح�ن نح�ي ، غف�ر ل�ي ، قی�ل لھ�م ، رزقك�م ، الظل�م 

  .٧من

  الممال من سورة یاسین :

                                                
  .١٠٧٥الشیرازي ، نصر بن محمد بن علي : الموضع في وجوه القراءات ، ص  ١

  .٣٥٤، ص ٢ابن الجزري : النشر في القراءات ،ج ٢

 .٥٦سور یس : اآلیة  ٣

 .٦٣١أبو الحسن ،طاھر : التذكرة في القراءات ، ص  ٤

 .٦٢سورة یس : اآلیة   ٥

م، ١٩٣٠الداني، أبو عمرو عثمان بن سعید الداني : التیسیر في القراءات السبع ،دار الكتب العلمیة بی�روت ، لبن�ان،  ٦

  .١٥٠ص 
  .٢١٩ـ  ٣١٨ینظر محمد سالم محیسن : اإلرشادات الجلیة في القراءات السبع من طریق الشاطبیة ، ص  ٧
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(یسن) باإلمالة لشعبھ وحمزة والكسائي ، جاءھم مع�اً، وج�اء ،وجاءھ�ا ، باإلمال�ة الب�ن 

والكس��ائي ،والتقلی��ل ل��ورش (مت��ى ) ذك��وان وحم��زة (النھ��ار) باإلمال��ة ألب��ي عم��رو ،ودوري 

باإلمال�ة لحم�زة والكس��ائي ،وب�الفتح والتقلی�ل ل��ورش (ف�أني) باإلمال�ة للكس��ائي ،وب�الفتح والتقلی��ل 

  .١لورش )

  سورة الصافات :  

ف�ي  . یق�رأن بإدغ�ام الت�اء٢قولھ تعالى  

الصاد والزاي والذال ،وإظھارھا ، فالحج�ة لم�ن ادغ�م أن الت�اء إنم�ا أدغم�ت ف�ي ھ�ذه الح�روف 

لمقاربتھا إیاھا في كونھا من طرف اللسان وأصول الثنایا ،والحجة لم�ن أظھ�ر أن مخ�ارج ھ�ذه 

اإلدغ��ام لتب��این  كالح��روف مختلف��ة ،وأن الح��رف الم��دغم فی��ھ الت��اء ل��یس ب��الزم ، فاخت��اروا ت��ر

رج وعدم اللزوم ، أال ترى أنھم قالوا اقتتلوا فل�م ی�دغموا الت�اء ف�ي الت�اء لم�ا ل�م یل�زم الت�اء المخا

ھذا البناء ؛ ألنھا تاء (افتعل)، فإذا كان ھذا م�ع كون�ھ م�ن جھ�ة واح�دة ل�م ت�دغم ، فم�ا ك�ان م�ن 

  .٣كلمتین أولى 

ا حم��زة والكس��ائي ، بتش��دید الس��ین والم��یم ؛ قرأھ�� ٤وف��ي قول��ھ تع��الى : 

والحجة أن أصلھ یتسمعون على ( یتفعلون) م�ن التس�مع وھ�و طل�ب االس�تماع ف�أدغم الت�اء لف�ي 

  .٥العین فبقى یسمعون ، فاسكن التاء وأدغمھا في السین فصارتا سیناً مشددة 

وق��رأ الب��اقون ( ال َیْس��َمُعون) باس��كان الس��ین وف��تح الم��یم  مخفف��ة والحج��ة : أن��ھ یق��ال 

ِمع یِْسَمُع .سمعُت ا   لشيء واستمعتھ ، أي من َس

یقرأ بفتح الت�اء ،وإمال�ة ال�راء ، وتفخیمھ�ا وبض�م الت�اء  ٦وفي قولھ تعالى 

وكسر الراء بیاء اإلمالة ، فالحجة لمن ف�تح الت�اء أن�ھ أراد ب�ھ : معن�ى الروی�ة ،وال�رأي والحج�ة 

  .١لمن ضخم وكسر الراء : أنھ أراد بھ المشورة 

                                                
 .١٠٧٥وه القراءات ، ص الشیرازي : الموضح في وج ١

 . ٣ـ  ١سورة الصافات : اآلیة   ٢

  .٣٠٠،وحجة ابن خالویھ ، ص  ٣٨٢، ص ٢انظر معاني الفراء ،ج ٣

  .١٠٢سورة الصافات : اآلیة   ٤

 .٣٠١،وحجة ابن خالویھ ، ص  ٣٨٢، ص ٢انظر معاني الفراء ،ج ٥

 .١٠٢سورة الصافات : اآلیة   ٦

} فَالتَّاليات ذكْرا  { اوالصافَّات صف فَالزاجِرات زَجرا

}  ونعــم ســا ي }لَ

}ماذَا تَرى  :{
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٢ {وفي قولھ تعالى 

مدیة مع إظھارھ�ا ،والب�اقون ب�الھمزة إال حم�زة إن وق�ف فل�ھ وجھ�ان : األول كس�وس ،والث�اني  

  .٣قلب الواو یاء وإدغامھا في الیاء

  من سورة الصافات : الممالالمدغم و

  المدغم:

) ال یستطیعون نصرھم ، نعل�م م�ا ، جع�ل لك�م ، یق�ول ل�ھ ، الی�وم مستس�لمون ، (الكبیر  

  یھ ، خلقكم ، قال لقومھ .بقول ربنا ، قیل لھم ، قال أل

(الصغیر ) ولقد ضل لورش والبصري والشامي واألخوین وخلف ، إذا ج�اء للبص�ري   

  .٤وھشام ، قد صدقت للبصري وھشام واألخوین وخلف 

  : الممالالمقلل و

  (فني) أمال حمزة وعلى وقلل ورش والدوري.

  (الكافرین) أمال بصري ودوري وقلل ورش.

  (بلى، واألعلى ) أمال األخوان وقلل ورش .

  .ش(الدنیا) أمال حمزة وعلي وقلل بصري وور

  (فرآه) تقلیل الراء والھمزة لورش ،وإمالتھما لشعبة واألخوین وابن ذكوان .

ة لحمزة والكسائي ،وبالفتح والتقلی�ل ل�ورش ،وبالتقلی�ل (موسى ، أصطفى ) وقفاً باإلمال

  ألبي عمرو في لفظ موسى .

  .٥(ترى ) باإلمالة ألبي عمرو ،وبالتقلیل لورش 

  سورة (ص):

}أَؤنْزِلَ علَيه الذِّكْر  {قولھ تعالى    ١.  

                                                                                                                                    
 .١٩٥ءات السبع ، ص ابن خالویھ : الحجة في القرا  ١

  .١٠٥سورة الصافات : اآلیة  ٢

ینظر على النوري الصفاقیس�ي : غی�ث النف�ع ف�ي الق�راءات الس�بع ، تحقی�ق جم�ال ال�دین محم�د ش�رف ن�دار الص�حابة  ٣

  .٤٣٩، ص ١للتراث ، طنطا ، ط 
  .٤٣٧ینظر على النوري الصفاقیسي : غیث النفع في القراءات السبع ، ص   ٤

 ٣٩٦ق ، صالمرجع الساب ٥

(ألرؤی�ا) ق�رأ الس�وس بإب�دال الھم�زة واو س�اكنة   }قَد صدقْت الرؤيـا  



 ١٧٢

ق��رأ ق��الون بتس��ھیل الھم��زة الثانی��ة م��ع اإلدغ��ام ، وأب��و عم��رو بالتس��ھیل م��ع اإلدخ��ال 

  .٢مھ ، وورش وابن كثیر بالتسھیل مع عدم اإلدخالوعد

فالحجة لمن بین الھم�زتین : أن�ھ أت�ى ب�الكالم عل�ى أص�لھ ووف�اه م�ا أوجب�ھ القی�اس ل�ھ ، 

األول��ى ھ��ذه االس��تفھام ،والثانی��ة أل��ف القط��ع ،والحج��ة لم��ن ق��رأه بھم��زة واح��دة :أن��ھ أخب��ر ول��م 

  .٣یستفھم

ــع  {وف�ي قول��ھ تع�الى  سالْيخ�وان بتش��دید  ال��الم مفتوح�ة وإس��كان الی��اء وال ق��رأ األ ٤} و

  . ٥خالف في فتح العین، والباقون بإسكان الالم وفتح الیاء وال خالف في فتح العین

}حميم وغَساقٌ  {وفي قولھ تعالى  بتشدید السین ، قرأھا حمزة والكسائي والوجھ أن�ھ   ٦

،ویج��وز أن یك��ون ص��فة ق��د ُح��ذف یج��وز أن یك��ون اس��ماً عل��ى فّع��ال وھ��و قلی��ل نح��و الجب��ار 

موصوفھا فیكون فّع�االً . وق�رأ الب�اقون (وغس�اق) بتخفی�ف الع�ین ،والوج�ھ أن�ھ اس�م عل�ى فع�ال 

  .٧بالتخفیف وھو كثیر في كالمھم نحو العذاب ،والشراب 

  المدغم في سورة ص :

باإلدغ�ام للسوس�ي ، وتس�عون نعج�ة ، ق�ال لق�د ، فاس�تغفر رب�ھ،  ةالكبیر : خزائن رحم�

  لیمان نعم ، ذكر ربي .س

  وروا) باإلدغام ألبي عمرو وھشام وحمزة والكسائي.تسالصغیر : (إذ 

  عامر وحمزة والكسائي .  ن(إذ دخلوا ) باإلدغام ألبي عمرو واب

  (لقد ظلمك ) باإلدغام لورش وأبي عمرو وابن ذكوان وحمزة والكسائي .

  .٨(أغفر لي) باإلدغام ألبي عمرو بخلف عن الدوري 

                                                                                                                                    
 .٨سورة ص : اآلیة  ١

  .٣٩٧محمد محیسن: اإلرشادات الجلیة في القراءات السبع  ، ص ٢

  .٣٠٥ابن خالویھ : الحجة في القراءات ، ص ٣

 .٤٨سورة ص : اآلیة   ٤

  .١١٠٣الشیرازي ، الموضح في وجوه القراءات ،ص  ٥

 .٥٧سورة ص : اآلیة   ٦

  .١١٠٥ص الشیرازي : الموضح في وجوه القراءات ، ٧

  .٣٩٩الجلیة ،ص  اإلرشاداتمحمد سالم محیسن :  ٨



 ١٧٣

  مقلل والممال:ال

  أتاك ، وبقى ،والھوى ، نادى ، أمال األخوان وقلل ورش.

  والمحراب ، باإلمالة البن ذكوان .

  لزلفي : باإلمالة لحمزة والكسائي ، وبالفتح والتقلیل لورش وبالتقلیل ألبي عمرو.

  (الناس) باإلمالة لدوري أبي عمرو.

اإلمال�ة ألب�ي عم�رو ودوري الكس�ائي (النار) كالفجار ،واألبصار ،والدار ، األخب�ار ) ب

  .١وبالتقلیل لورش

  سورة الزمر:

ــم  {قول��ھ تع��الى    }وأَنْــزلَ لَكُ قرأھ��ا یعق��وب وأب��و عم��رو باإلدغ��ام ،والوج��ھ أن اإلدغ��ام  ٢

حس�ن عن�د اجتم�اع المتجانس�ین ،وق�د اجتم�ع ھھن��ا متجانس�ان ھم�ا ال�الم م�ن (أن�زل) وال�الم م��ن 

  حرفان من كلمتین.(لكم) فحسن اإلدغام وإن كان ال

  . ٣وقرأ الباقون (وأنزل لُكم)  باإلظھار ، والوجھ أنھ األصل 

}يرضَه لَكُم{تعالى وقولھ    قرأھا ابن كثیر ونافع وأبو عمرو والكسائي بإشباع الض�مة  ٤

حتى تبلغ واواً ،والحجة أن ھذه الھاء أصلھا أن تلح�ق بھ�ا واو ، ف�إذا ك�ان قبلھ�ا حرك�ة أجری�ت 

  نحو ضربھو فإلحاق الواو بالھاء ھھنا لذلك .  على األصل

 وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة ویعقوب (رضھ لك�م) بض�م الھ�اء غی�ر مش�بعة ،

والحج�ة أن ھ�ذه الكلم�ة (یرض��ى ) آخرھ�ا أل�ف ،وإنم��ا ح�ذفت األل�ف ھھن��ا للج�زم وبقی�ت الھ��اء 

  .٥على الحركة التي كانت علیھا قبل األلف

}هو قَانت  أَم من {قولھ تعالى  قرأھا ابن كثیر ون�افع وحم�زة بتخفی�ف الم�یم والوج�ھ أن  ٦

  .١الذي ،و(ھو قانت ) صلتھا  األلف لالستفھام ،و(من) موصولة بمعنى

                                                
 .٤٠٠الجلیة ، ص  اإلرشاداتمحمد سالم محیسن :  ١

 .٦سورة الزمر : اآلیة   ٢

  .١١١٠الشیرازي ، الموضح ، ص   ٣

 .٩سورة الزمر : اآلیة   ٤

  ٣٠٨، وابن خالویھ ، الحجة في القراءات ، ص  ١١١٠الشیرازي : الموضح ، ص  ٥

 .٩رة الزمر : اآلیة سو  ٦



 ١٧٤

  

وقرأ الباقون (أّمن) بتشدید المیم ،والوجھ أنھا (أْم) دخلت على (َمْن) فأدغمت المیم في 

  .٢)المیم فبقى (أمَّن

 یقرآن بالتش�دید والتخفی�ف ، فالحج�ة ٤،  ٣قولھ تعالى 

لمن شدد : أنھ أراد : تكریر الفعل ، ألن كل باب منھا ف�تح ،والحج�ة لم�ن خف�ف : أن�ھ دل ب�ذلك 

على فتحھا مرة واحدة فكان التخفیف أولى ؛ ألن الفعل لم یتردد ولم یكثر . فإن قیل : فم�ا وج�ھ 

ول ال��واو ف��ي أح��داھما دون اآلخ��ر ؟ فق��ل : ھ��ي زائ��دة ف��دخلوھا وخروجھ��ا واح��د كم��ا ی��زاد دخ��

  .٥غیرھا من الحروف 

  المدغم في سورة الزمر :

اإلدغام الكبیر : القھار  رب ، قال ربك ، أقول ألمألن ، جھنم من�ك ، الكت�اب ب�الحق ، 

ب بغت�ة ، تق�ول ل�و ، القیام�ة ت�رى یحكم بینھم ، سبحانھ ھو، خلقكم ،وأنزل لكم ، أنھ ھو ، العذا

  ، جھنم مثوى .

اإلدغ���ام الص���غیر : ق���د جاءت���ك ، للبص���ري وھش���ام واألخ���وین وخل���ف ،ولق���د ض���ربنا 

  باإلدغام لورش ،وابن عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي .

  الفتح واإلمالة من سورة الزمر:

  (زلفى) باإلمالة لحمزة والكسائي ،وبالفتح والتقلیل لورش.  

  ى) باإلمالة لحمزة والكسائي وبالفتح والتقلیل لورش .(الصطف

  (فأنى) باإلمالة لحمزة والكسائي وبالفتح والتقلیل لورش .

  (النار ، الدنیا ، البشرى ) باإلمالة لحمزة والكسائي وبالفتح والتقلیل لورش.

  ( حسرتى) باإلمالة لحمزة والكسائي ،وبالفتح والتقلیل لورش .

                                                                                                                                    
  .٣٦٢، ص  ٢ابن الجزري : النشر في القراءات العشر ،ج ١

  ٣٦٣المرجع السابق ، ص  ٢

 .٧١سورة الزمر : اآلیة   ٣

  .٧٣سورة الزمر : اآلیة   ٤

  .٣١١ابن خالویھ : الحجة ، ص  ٥

} تحا  فُتهابوا {}أَبهابوأَب تحفُتو{



 ١٧٥

ال�ذین،وترى المالئك�ة ) باإلمال�ة ألب�ي عم�رو وحم�زة والكس�ائي (ترى الع�ذاب ،وت�رى 

  . ١وبالتقلیل لورش

  

  

  سورة غافر:

یق��رأ بتفخ��یم الح��اء وإمالتھ��ا ، أم��ا (ح��ا) اب��ن ذك��وران وش��عبة ،  ٢}حــم  {قول��ھ تع��الى   

  واألخوان وخلف وقللھا ورش وأبو عمرو .

}إِنِّــي عــذْت  {قول�ھ تع��الى  ء لق��رب المخ��رج ،وبإظھ��ار ال��ذال عل��ى یق��رأ بإدغ��ام ال��ذال ف��ي الت��ا ٣

  األصل ، ألن الحرفین غیر متجانسین .

  اإلدغام في سورة غافر:

لإلدغ�ام  الكبی�ر : الط�ول ال إل�ھ إال ھ�و ،بالباط�ل لیدحض�وا ، وین�زل لك�م ال�درجات ذو   

  العرش ،وهللا ھو ،وقال رجل ، وإن بك كاذباً.

واإلدغ���ام للب���اقین (واس���تغفر ل���ذنبك )  الص���غیر : (فأخ���ذتھم ) باإلظھ���ار الب���ن كثی���ر ،وحف���ص

  .٤باإلدغام ألبي عمرو 

  المقلل والممال في سورة غافر:

(الن��ار والقھ��ار) باإلمال��ة ألب��ي عم��رو ،ودوري الكس��ائي ،وبالتقلی��ل ل��ورش وبالتقلی��ل   

  حمزة  في لفظ القھار.

  وموسى ،والدنیا ،وأني، باإلمالة لحمزة والكسائي وبالفتح والتقلیل لورش .

  اءني ،وجاء ، جاءتھم ، باإلمالة البن ذكوان وحمزة .(ج

  (الكافرین ) باإلمالة ألبي عمرو ودوري الكسائي ،وبالتقلیل لورش .

                                                
 .٤٠٦محمد سالم محیسن : اإلرشادات الجلیة ، ص  ١

 .١سورة غافر: اآلیة   ٢

 .٢٧افر : اآلیة سورة غ  ٣

  .٤٠٦لیة ، ص محمد محیسن : اإلرشادات الج ٤



 ١٧٦

باإلمال�ة الب�ن ذك�وان وش�عبة واألخ�وین وخل�ف وبتقلیلھ�ا ل��ورش  ١{حـم} قول�ھ تع�الى   

  والبصري.

  

  

  المدغم في صورة فصلت :

، جعل لكم، النار لھم ، الخلد جزاء ، تدعون نزالً ، إن�ھ ھ�و الكبیر : (خلقكم ، یقول لھ 

  ، قیل للرسل ).

  الصغیر : إذ جاءتھم ) للبصري وھشام .

  المقلل والممال:

  (جاءني ،وجاء ،وجاءتھم )البن ذكوان وحمزة والتقلیل لورش .  

(استوى ، فقضاھن ، وأوحى ، وأخزى ،والعمى ،والھدى ، باإلمال�ة لحم�زة والكس�ائي 

  . ٢خلف وبالتقلیل لورشو

  سورة الشورى :

أجم�ع الق�راء عل�ى إدغ�ام الن�ون ف�ي الق�اف الم�دغم ف�ي س�ورة  ٣}عسـق  {قولھ تعال :   

  الشورى .

بع�د ض�راء ، إن هللا ھ�و ، جع�ل لك�م ، الكت�اب ب�الحق ، الفص�ل لقض�ى ،  الكبیر : (م�ن  

  وھو واقع ، وینشر رحمتھ ، یأتي یوم ).

  الفتح واإلمالة :

للحسنى ،والقرى ،والموتى ) أمال األخوان الجمی�ع ، وأم�ال البص�ري الق�رى، (أثنى ،و

  وقلل الباقي .

  .  ٤لألصحاب والتقلیل لورش(الجوار) لدوري الكسائي ، (الدنیا) باإلمالة 

                                                
 .١سورة فصلت : اآلیة   ١

 .٤٥٩الصفاقسي ، غیث النفع في القراءات السبع ، ص  ٢

 .٢سورة الشورى : اآلیة   ٣

  .٤٦٩الصفاقسي : غیث النفع ، ص  ٤

  سورة فصلت:



 ١٧٧

  سورة الزخرف :

باإلمال�ة الب�ن ذك��وان وش�عبة واآلخ�وین وخل��ق وب�الفتح والتقلی��ل  ١}حــم {قول�ھ تع�الى   

  لورش .

}أَومن ينشأُ في الْحلْية {ى : قول تعال   یق�رأ بف�تح الی�اء وإس�كان الن�ون والتخفی�ف ،وبض�م  ٢

إنھ جعل الفعل من قولھم نشأ الغالم فھو ناش�ئ   الیاء وفتح النون والتشدید ، فالحجة لمن خفف ،

  .٣والحجة لمن شدد : أنھ جعل الفعل لمفعول بھ لم یسم فاعلھ 

  المدغم في سورة الزخرف:

  الكبیر : (جعل لكم ،واألنعام ما تركبون ، الرحمن نقیض )  

 ٤الصغیر : (إذ ظللتم ، قد جئتكم ، أورثتموھا ) باإلدغام ألبي عمرو وھشام ،وحمزة والكس�ائي

.  

  المقلل والممال:

  (ومضى ، وأصفاكم ) باإلمالة لحمزة والكسائي ،وبالفتح والتقلیل لورش .  

  ،ودوري ، الكسائي ، وبالتقلیل لورش (آثارھم) باإلمالة ألبي عمرو   

  . ٥(بأھدى ،ونادى) باإلمالة لحمزة والكسائي ،وبالفتح والتقلیل لورش

  سورة الدخان:

  المدعم في سورة الدخان:  

  اإلدغام الكبیر : (یفرق كل ، البحر رھواً، إنھ ھو ،مریم مثالً.

  . اإلدغام الصغیر : (عزت ) باإلدغام ألبي عمرو ،وحمزة والكسائي

  المقلل والممال:

  (وجاء ) باإلمالة البن ذكوان ،وحمزة .  

                                                
 .١سورة الزخرف : اآلیة   ١

  .١٨سورة الزخرف : اآلیة   ٢

  .٣٥٠الحجة في القراءات ، ص  ابن خالویھ : ٣

  .٤٢٦ـ  ٤٢٥محمد سالم محیسن : اإلرشادات الجلیة ، ص  ٤

 .٤٢٥المرجع السابق ، ص  ٥



 ١٧٨

  .١(مولى ) باإلمالة لحمزة والكسائي وبالفتح والتقلیل لورش 

  سورة الجاثیة :

  المدغم في سورة الجاثیة :

  الكبیر: (علم من ، سخر لكم ، بصائر للناس ، الصالحات سواء ).

  ،وباإلدغام للباقین . الصغیر : (اتخذتم )باإلظھار ،البن كثیر ،وحفص

  المقلل والممال:

(ح��م) بإمال��ة الح��اء الب��ن ذك��وان ،وش��عبة وحم��زة ،والكس��ائي ،وبالتقلی��ل ل��ورش وأب��ي   

  عمرو.

  (تتلى ، ھدى ) باإلمالة لحمزة والكسائي وبالتقلیل لورش .

  (فأحیاء) باإلمالة للكسائي وبالفتح والتقلیل لورش .

  والكسائي وبالتقلیل لورش .(وترى) باإلمالة ألبي عمرو ،وحمزة 

  .٢(وحاق) باإلمالة لحمزة

  سورة األحقاف :

ــدانني أَن {قول��ھ تع��الى    أَتَع{ ق��رأ ھش��ام بإدغ��ام الن��ون األول��ى ف��ي الثانی��ة فتص��یر نون��اً  ٣

  مشددة مكسورة ، والباقون بنونین مخفضتین .

  المدغم : 

  دیھ ).الكبیر : (الحكیم  ما ، أعلم بما ، قال رب ، قال لوال  

  المقلل والممال:

(ح��م) بإمال��ة الح��اء الب��ن ذك��وان وش��عبة وحم��زة والكس��ائي ،وبالتقلی��ل ل��ورش ،وأب��ي   

  عمرو .

  تتلى ، وكفى ،ویوحى ،وترضاه ، باإلمالة لحمزة والكسائي ،وبالفتح لورش .

  (كافین) باإلمالة ألبي عمرو ،ودوري ،والكسائي وبالتقلیل لورش .

                                                
  .٢٤٧ـ  ٤٢٦المرجع اسابق ، ص  ١

  .٤٢٩محمد سالم محیسن : اإلرشادات الجلیة ، ص  ٢

 .١٧سورة األحقاف : اآلیة   ٣



 ١٧٩

  .١والدنیا ) أمال الجمیع وقللھا ورش(افتراه ،وموسى ،وبشرى ،

  

  

  االختالفات الصوتیة في الصیغ الصرفیة من سورة محمد إلى سورة الواقعة :

  :  سورة محمد

}والَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه {قولھ تعالى    یق�رأ بالتش�دید والتخفی�ف وض�م الق�اف ، وبإثب�ات  ٢

الحجة لمن خفف أو شدد : أنھ دّل بضم القاف على بن�اء ألف بین القاف والتاء مع فتح القاف . ف

  .٣الفعل لما لم یسم فاعلھ 

}غَيرِ آَسنٍ {وفي قولھ تعالى :  یقرأ بالمد على وزن فاعل ،وبالقص�ر عل�ى وزن فِع�ل  ٤

، فالحجة لمن قرأه بالمد : أنھ أخذه من قولھم (أسن الم�اء یأس�ن فھ�و آس�ن ) ، كم�ا تق�ول خ�رج 

، والحجة لمن قصر : أنھ أخ�ذه م�ن ق�ولھم : أِس�ن الم�اء یأس�ُن فھ�و آِس�ن كم�ا یخرج فھو خارج 

ذُِر . والھمز فیھما معاً ھمزة أصل  ِذَر یْحَذُر فھو َح   .٥تقول : َح

  المدغم من سورة محمد :

الكبیر : (الصالحات جنات ، ناصر لھ�م ، زی�ن ل�ھ ، عن�دك ق�الوا ، ی�أمر بھ�ا ، الع�ذاب   

  بما ، العزم من ).

یر : (ب�ل ض�لوا ) للكس�ائي ، وإذ ص�رفنا للبص�ري وھش�ام وخ�الف ،والكس�ائي ، الصغ

  یغفر لكم لبصري ، فقد جاء للبصري وھشام واألخوین .

  المقلل والممال:

للكافرین ، والكافرین) باإلمالة للبصري وال�دوري والتقلی�ل ل�ورش . ف�أولى ،وأعم�ى ، 

  . ٦تح والتقلیل لورشوأملى ،والھدى ، باإلمالة لحمزة والكسائي ، وبالف

                                                
 .٤٨٣یث النفع ،ص ،والصفاقسي ، غ ٤٣٠ینظر محیسن : اإلرشادات ، ص  ١

 .٤سورة محمد : اآلیة   ٢

 .٣٢٨ابن خالویھ : الحجة ، ص   ٣

 .١٥سورة محمد :اآلیة  ٤

  .٣٢٨ابن خالویھ : الحجة ، ص   ٥

  .٤٣٥ـ  ٤٣٤محمد محیسن : اإلرشادات الجلیة ، ص  ٦



 ١٨٠

  

  

  

  سورة الفتح :

  المدغم من سورة الفتح :

الكبیر : لیغفر لك ، ما تقدم من ، والمؤمنات جنات ، سیقول لك ، یغفر لم�ن ، فعل�م م�ا   

  ، نجعل لكم ، أرسل رسولھ ، أخرج شطأه .

وإذ جع�ل: لھش�ام والكس�ائي ، مالصغیر : فاستغفر لنا باإلدغام ألبي عمرو ، بل ظننتم : باإلدغ�ا

  .١باإلدغام ألبي عمرو وھشام

  المقلل والممال:

  أوفى ، واألعمى ، باإلمالة لحمزة والكسائي ، وبالفتح والتقلیل لورش .

  (الكافرین) باإلمالة ألبي عمرو ،ودوري الكسائي ، ،وبالتقلیل لورش .

  (الناس) باإلمالة لدوري أبي عمرو .

  لكسائي ، وبالفتح والتقلیل لورش .(فالتقوى ، وسیماھم ) باإلمالة لحمزة وا

(الت��وراة) باإلمال��ة ألب��ي عم��رو ،واب��ن ذك��وان، والكس��ائي ،وبالتقلی��ل ل��ورش ،وحم��زة 

  .٢وبالفتح والتقلیل لقالون

  سورة الحجرات :

  المدغم من سورة الحجرات:

  الكبیر : (األمر لعتم ، باأللقاب بئس ، یأكل لحم ،وقبائل لتعارفوا) .

  ولئك )للبصري ،والكسائي وخالد بخلف عنھ .الصغیر : (یثبت فأ

  المقلل والممال:

  ،وأنثى ) باإلمالة لحمزة والكسائي ،وبالفتح والتقلیل لورش . ا(للتقوى ، وإحداھم

  . ١(األخرى ، عسى ، وأتقاكم) باإلمالة لحمزة والكسائي ،وبالفتح والتقلیل لورش
                                                

  .٤٣٨محمد محیسن : اإلرشادات ،الجلیة ، ص ١

 .٤٣٩المرجع السابق ، ص  ٢



 ١٨١

  

  

  سورة َق:

  المدغم في سورة َق:

،ونعلم ما ، قرینھ ھذا ، قال ال  تختص�موا ، نق�ول لجھ�نم ، رب�ك قب�ل، الكبیر ( یعلم ما   

  نحن نحب ).

  الصغیر : وجاءت سكرة ) باإلدغام ألبي عمرو وحمزة والكسائي .

  المقلل والممال :

  (وجاء ) باإلمالة ألبي عمرو وحمزة والكسائي وبالتقلیل لورش .

  ل لورش .والتقلی(ألقى)  باإلمالة لحمزة والكسائي وبالفتح 

  . ٢(بجبار والنار  وباألسحار ) باإلمالة للبصري الدوري والتقلیل لورش

  سورة الطور:

رس�مت (نعم��ة ) بالت�اء المج�رورة ووق��ف علیھ�ا اب�ن كثی��ر  ٣قول�ھ تع�الى

  .٤اء وأبو عمرو والكسائي بالھاء والباقون بالت

ھش��ام وق��الون بالس��ین ،وق��رأ حف��ص بالص��اد  ق��رأ ٥وف��ي قول��ھ تع��الى 

والس�ین ،وق��رأ حم��زة بخ��الف ع��ن خ��الد باالش�مام : أي ب��ین الص��اد والش��ین ك��الزاي ،والب��اقون 

  .٦بالصاد الخالصة

  المدغم من سورة الطور :

  الكبیر : العقیم ما تذر ، قیل لھم ، أمر ربھم.  

                                                                                                                                    
 .  ٤٤٠ص  المرجع السابق ، ١

 .٤٤١ـ  ٤٤٠محمد محیسن : اإلرشادات ،الجلیة ، ص  ٢

 .٢٩سورة الطور : اآلیة   ٣

ار ، المك�رر فیم�ا ت�واتر م�ن الق�راءات مد المصري األنصاري المعروف بالنش�اإلمام أبي حفص عمر بن قاسم بن مح ٤

  .٤٠٧، ص١ن، ط السبع ، تحقیق ، أحمد محمد عبدا لسالم ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنا
 .٣٧سورة الطور : اآلیة   ٥

  .٤٠٧النشار ، المكرر یما تواتر من القراءات السبع ، ص  ٦

}  ونرطــي سالْم{

 }   ـةمعبِن أَنْــت{



 ١٨٢

  المقلل والممال:

  لفتح والتقلیل لورش .(موسى ) باإلمالة لحمزة والكسائي ،وبا  

  باإلمالة ألبي عمرو وحمزة والكسائي وبالتقلیل لورش .   (الذكر)

  سورة النجم:

ــوى}  قول��ھ تع��الى:    مِ إِذَا هجــن ق��رأ حم��زة والكس��ائي جم��ع رووس اآلي م��ن ھ��ذه  ١ {وال

الفتح السورة الرائي والیائي باإلمالة محضة ،وأمال ورش الرائي ،والیائي بین ب�ین ،والب�اقون ب�

  .٢فیھما 

ق�رأ حم�زة والكس�ائي واب�ن ذك�وان باإلمال�ة ،  ٤ولق�د رآه ٣}مـا رأَى    {وفي قولھ تع�الى 

بخالف عن ابن ذكوان في الثانیة ، وقرأ شعبة بإمالة الراء ،وقرأ ورش بإمالتھا بین بین، وق�رأ 

  .٥أبو عمرو بإمالة الھمزة محضة

  شدید الذال والباقون بالتخفیف.قرأ ھشام بت ٦وفي قولھ تعالى   

 قولھ تعالى 
قرأ نافع بتسھیل الھمزة ، أي الت�ي ھ�ي ع�ین الكلم�ة ،ول�ورش  ٧

  .٨إبدالھا حرف مد وأسقطھا الكسائي ،الباقون بالتخفیف

ِھُم اْلُھَدى}قولھ تعالى { اءُھم مِّن رَّبِّ اص�م قرأ نافع  وابن كثیر واب�ن ذك�وان وع ٩ َولََقْد َج

  بإظھار الدال عند الجیم ،والباقون باإلدغام ،وأمال األلف عبد الجیم حمزة وابن ذكوان.

ق��رأ حم��زة والكس��ائي ف��ي الوص��ل بض��م الھ��اء والم��یم  ١٠مــن ربهِــم الْهــدى} {قول��ھ تع��الى   

  . ١وأماال (الھدى ) إمالة كبرى ،وورش بین بین

                                                
  ١سورة النجم  : اآلیة  ١

  .٣٣٢ابن خالویھ ، الحجة ، ص   ٢

 .١١سورة النجم : اآلیة   ٣

 .٤٤٢محمد محیسن ، اإلرشادات ، ص  ٤

 المرجع السابق ، والصفحة نفسھا . ٥

 ١١م : اآلیة سورة النج  ٦

 .١٩سورة النجم ، اآلیة   ٧

 .٤٠٧النشار : المكرر ، ص  ٨

 ،  ٢٣سورة النجم، اآلیة   ٩

  .٢٣سورة النجم : اآلیة    ١٠

 ا كَذَبم}{

 تُمأَيأَفَر}{



 ١٨٣

  

  المدعم من سورة النجم:

  ، خزائن ربك ، وهللا اعلم ).الكبیر : (إنھ ھو   

  الصغیر : واصبر لحكم ربك ،ولقد جاءھم.

 سورة القمر:

ق�رأ ن�افع واب�ن كثی�ر واب�ن ذك�وان وعاص�م بإظھ�ار ال�دال  ٢قولھ تعالى   

  .٣عند الجیم ، والباقون باإلدغام ،وأمال األلف بعد الجیم حمزة وابن ذكوان 

  قرأ ابن عامر بتشدید الداء بعد الفاء والباقون بالتخفیف . ٤قولھ تعالى 

قرأ عاصم ونافع وابن كثیر بإظھار تاء التأنی�ث عن�د الث�اء  ٥ قولھ تعالى 

  . ٦،والباقون باإلدغام

قرأ نافع وابن كثیر وابن ذكوان وعاص�م بإظھ�ار ال�دال  ٧قولھ تعالى : 

  عند الصاد والباقون باإلدغام .

ق��رأ حم��زة والكس��ائي باإلمال��ة محض��ة ،وق��رأ ورش  ٨ قول��ھ تع��الى 

  .٩بالفتح والتقلیل، والباقون بالفتح

  المدغم في سورة القمر:

الكبی�ر : (المالئك��ة س�مة، أعل��م بم�ن ،وأن��ھ ھ�و ، الح��دیث تعجب�ون ، آل ل��وط ، یقول��ون 

  ).نحن ، مقعد صدق

  .١الصغیر : (ولقد جاءھم ،ولقد تركناھا)
                                                                                                                                    

  .٤١٠النشار ، المكرر ، ص  ١

  .٤سورة القمر: اآلیة   ٢

  .٤١٣النشار ، المكرر ، ص  ٣

 .١١سورة القمر : اآلیة  ٤

  .٢٣سورة القمر ، اآلیة  ٥

  .٤١٤، المكرر ، ص  النشار ٦

  ٣٨سورة القمر: اآلیة  ٧

 ٤٦سورة القمر : اآلیة  ٨

  .٤١٥النشار ، المكرر ، ص  ٩

} مهاءج لَقَدو{

}نا }{فَفَتَح

ودثَم تكَذَّب}{

}{ولَقَد صبحهم 

ــى  { هةُ أَدــاع السو{



 ١٨٤

  سورة الرحمن :

قرأ السوسي وشعبة بإب�دال الھم�زة الس�اكنة واو وص�الً ووقف�اً،  ٢}اللُّؤلُؤ  { قولھ تعالى :

  .٣وإذا وقف حمزة أبدل األول والثانیة ،وإذا وقف ھشام أبدل الثانیة

لواو وقف��اً والب��اقون (ذي) بالی��اء ق��رأ اب��ن ع��امر ب��ا ٤ذُو الْجلَــالِ }  { وف��ي قول��ھ تع��الى

  .٥خفضاً 

  المدغم من سورة ا لرحمن :

  الكبیر : (یكذب بھا ، عینان نضاختان)

  الممال:

(كالفخ���ار ن ون���ار ،وأقط���ار ) باإلمال���ة ألب���ي عم���رو ن ودوري ، الكس���ائي وبالتقلی���ل 

  لورش.

  (ویبقى ،وجنى ) باإلمالة لحمزة والكسائي ،وبالفتح والتقلیل لورش .

  ) قرأ حمزة باإلمالة والباقون بالفتح.(خاف

  سورة الواقعة:

في األربع�ة المواض�ع ، ق�رأ ن�افع بتس�ھیل الھم�زة الثانی�ة الت�ي  ٦قولھ تعالى:   

  .٧ھي عین الكلمة ،ولورش وجھ ثان وھو إبدالھا ألفاً ، وأسقطھا الكسائي ، والباقون بالتحقیق

في األربعة المواقع قرأ نافع وابن كثیر وأبو عم�رو وھش�ام   ٨وقولھ تعالى :

  بتحقیق الھمزة األولى ،وتسھیل الثانیة ،وعن ورش أیضاً إبدالھا ألفاً مع المد الطویل، 

  

                                                                                                                                    
  .٤٥١ـ  ٤٠٥محمد محیسن ، اإلشادات ، ص  ١

  .٢٢سورة الرحمن : اآلیة   ٢

 .٤١٧النشار ، المكرر ، ص  ٣

  .٢٧سورة الرحمن : اآلیة  ٤

  .٤١٨النشار، المكرر ، ص  ٥

 .٦٣آلیة سورة الواقعة : ا ٦

  .٤٢١النشار، المكرر ، ص  ٧

 .٦٨سورة الواقعة : اآلیة  ٨

} تُمأَيأَفَر{

 }تُمأَيأَفَر {



 ١٨٥

  .١والباقون بتحقیقھا 

ق��رأ حم��زة والكس��ائي وحف��ص بتخفی��ف ال��ذال ،والب���اقون  ٢تَــذكَّرون}  {قول��ھ تع��الى: 

  بالتشدید.

قرأ الكسائي بإدغام الالم في النون،والباقون باإلظھ�ار  ٣{بلْ نَحن محرومون }لى قولھ تعا

.  

رسمت التاء ھن�ا مج�رورة فوق�ف علیھ�ا بالھ�اء اب�ن كثی�ر   ٤وجنةُ نَعيمٍ} {قولھ تعالى : 

  .٥وأبو عمرو والكسائي ،وھو باإلمالة في الوقف على أصلھ والباقون بالتاء على المرسوم

                                                
  .٥١٥،والصفاقسي ، غیث النفع ، ص  ٤٢١ینظر النشار ، المكرر ، ط  ١

 .٦٢سورة الواقعة : اآلیة   ٢

 .٦٧سورة الواقعة : اآلیة  ٣

 ،٨٩سورة الواقعة : اآلیة   ٤

  .٤٢٢النشار ، المكرر ، ص  ٥



 ١٨٦

  ختالفات الصوتیة في الصیغ الصرفیة من سورة الحدید إلى سورة التحریماال

ــزلُ  {قول��ھ تع��الى :    نق��رأ اب��ن كثی��ر وأب��و عم��رو بس��كون الن��ون وتخفی��ف ال��زاي ،  ١}ي

  والباقون بفتح النون وتشدید الزاي.

  قرأ السوسي باإلمالة في الوصل . ٢قولھ تعالى : 

یق�ران بتش�دید الص�اد وتخفیفھ�ا ، فالحج�ة لم�ن  ٣لھ تع�الى قو

فأسكن التاء وأدغمھا في الصاد ،  فالتشدید لذلك ،والحجة لمن خفف  نشدد: أنھ آراء المتصوفی

  .٤: أنھ حذف الثاء تخفیفاً واختصاراً 

قرأ قالون والبذي وأبو عمرو بإسقاط الھمزة األول�ى  ٥قولھ تعالى : 

مع المد والقصر ،وقرأ ورش وقنبل بتسھیل الثانیة ،وأمال األلف بعد الجیم حم�زة واب�ن ذك�وان 

  .٦، والباقون بالفتح ، وإذا وقف حمزة وھشام أبدال الھمزة ألفاً مع المد والتوسط والقصر 

  المدغم من سورة الحدید:

  (أقسم بمواقع ، وتصلیھ جحیم ، یعلم ما ، فضرب بینھم ، فإن هللا حي ).الكبیر: 

  الصغیر : (ویغفر لكم ) للبصري بخلف عن الدوري.

  المقلل والممال:

(اس��توى ، ویس��عى ،وبل��ى ،وم��أواكم ، وم��والكم ) باإلمال��ة لحم��زة والكس��ائي ،وب��الفتح 

  والتقلیل لورش.

  لفتح والتقلیل لورش ،والتقلیل ألبي عمرو .(الحسنى ) باإلمالة لحمزة والكسائي ،وبا

وبالتقلی��ل ألب��ي  ش(ال��دنیا ، بعیس��ى ) باإلمال��ة لحم��زة والكس��ائي ،وب��الفتح والتقلی��ل ل��ور

  عمرو .

  .١(فتراه) باإلمالة ألبي عمرو وحمزة والكسائي ،وبالتقلیل لورش 

                                                
  .٩ة سورة الحدید : اآلی  ١

  .١٢سورة الحدید : اآلیة   ٢

 .١٨سورة الحدید : اآلیة   ٣

 .٣٤٢ابن خالویھ : الحجة ، ص   ٤

 .١٤سورة الحدید : اآلیة   ٥

  .٤٢٥النشار ، المكرر ، ص  ٦

 نينمؤى الْمتَر موي}{

   قَاتـدصالْمو نيقـدصالْم إِن}{

{ ه{ حتَّى جاء أَمر اللَّ



 ١٨٧

  سورة المجادلة :

ثی�ر واب�ن ذك�وان وعاص�م بإظھ�ار ال�دال ق�رأ ن�افع واب�ن ك ٢قولھ تعالى:  

  عند السین ،والباقون باإلدغام .

قرأ عاصم بضم الی�اء وتخفی�ف الظ�اء وبع�دھا أل�ف،  ٣قولھ تعالى :  

 فوتخفیف الھاء مكسورة ، وقرأ ابن ع�امر وحم�زة والكس�ائي بف�تح الی�اء وتش�دید الظ�اء وتخفی�

ظ�اء والھ�اء أل�ف ، وق�رأ الب�اقون بف�تح الی�اء وتش�دید الظ�اء والھ�اء ،وال الھاء مع فتحھ�ا وب�ین ال

  .٤ألف بینھما

  المدغم من سورة المجادلة:

  ة ، یعلم ما ، الذین نھوا ، قیل لھم).بالكبیر : (فتحریر رق

  الصغیر : (قد سمع ) للبصري وھشام واألخوین وخلف .

  المقلل والممال:

  بي عمرو ،ودوري ،الكسائي ، وبالتقلیل لورش.(الكافرین ، النار ) باإلمالة أل

  (أحصاه ، وأدنى ، فأنساھم) قرأ حمزة والكسائي باإلمالة محضة ، وقرأ ورش بالفتح.

(نج��وى ، النج��وى ،والتق��وى ) باإلمال��ة لحم��زة والكس��ائي وب��الفتح والتقلی��ل ل��ورش ، 

  .٥وبالتقلیل ألبي عمرو 

  

  سورة الحشر:

 قول��ھ تع��الى :  
یق��رأ بإس��كان الخ��اء والتخفی��ف ،وبفتحھ��ا والتش��دید ،  ٦

فالحجة لمن خف�ف : أن�ھ أراد : یرحل�ون ویخلونھ�ا .والحج�ة لم�ن ش�ددت أن�ھ أراد : یھ�دمونھا ، 

  وینقضونھا .

                                                                                                                                    
  .٤٥٨محمد محیسن: اإلرشادات ، ص  ١

 .١سورة المجادلة : اآلیة   ٢

 .٣سورة المجادلة : اآلیة  ٣

  .٤٣١النشار ، المكرر ، ص  ٤

  .٤٥٩محمد محیسن: اإلرشادات ، ص  ٥

 .٢سورة الحشر : اآلیة   ٦

   اللَّـه عـمس قَد}{

 ونرظَاهي ينالَّذو}{

ــون خْرِبم  { يــوتَه يب{



 ١٨٨

  المدغم من سورة الحشر :

  الكبیر : ( أولئك كتب حزب هللا ھم )وقذف في.  

  عن الدوري. الصغیر: ( اغفر لنا ) لبصري بخلف  

  المقلل والممال:

  (دیارھم ،واألنصار ) باإلمالة ألبي عمر ، ودوري الكسائي ، وبالتقلیل لورش.  

  (فنساھم ، فأتاھم ) باإلمالة لحمزة والكسائي وبالفتح والتقلیل لورش   

  .١(الدنیا،والقرى ) باإلمالة لحمزة والكسائي وبالفتح والتقلیل لورش وبالتقلیل ألبي عمرو 

  رة الممتحنة:سو

  قرأ الكسائي باإلمالة محضة ،والباقون بالفتح . ٢قولھ تعالى:   

  قرأ نافع بمد األلف بعد النون،والباقون بالقصر. ٣قولھ تعالى:   

ق��رأ ق��الون واب��ن كثی��ر وعاص��م بإظھ��ار ال��دال عن��د الص��اد  ٤قول��ھ تع��الى: 

  .٥اإلدغاموالباقون ب

ق��رأ ن��افع واب��ن كثی��ر وأب��و عم��رو ف��ي الوص��ل بإب��دال   ٦قول��ھ تع��الى: 

  .٧الھمزة الثانیة المفتوحة بعد المضمومة واواً خالصة ،والباقون بتحقیقھا

  ٨قولھ تعالى : 

  قرأ حمزة والكسائي باإلمالة محضة وورش بالفتح.  

   ورة الممتحنة:المدغم من س

  ، قال لإلنسان ، كالذین سواء ) االكبیر : (الذین نافقو  

                                                
 . ٤٣٤ـ  ٤٣٣، وینظر النشار ، المكر ر، ص  ٤٦٠محمد محیسن : اإلرشادات ، ص  ١

  .١سورة الممتحنة : اآلیة   ٢

  .١سورة الممتحنة : اآلیة   ٣

 .١سورة الممتحنة : اآلیة   ٤

  .٤٣٨النشار، المكرر ، ص  ٥

  .٤تحنة : اآلیة سورة المم  ٦

  .٤٣٨النشار، المكرر ، ص  ٧

 .٨سورة الممتحنة : اآلیة   ٨

}مرضَاتي  {

}  لَمأَنَا أَعو{

}فَقَــد ضَــلَّ {

ــاء أَبــدا  }{ والْبغْضَ

 اكُمهنلَا ي}{



 ١٨٩

  الصغیر: ( فقد ضل) باإلدغام لورش ،وأبي عمرو ،وابن عامر وحمزة والكسائي.

  (وأغفر لنا ) باإلدغام ألبي عمرو بخلف عن الدوري.

  سورة الصف:

  قرأ حمزة باإلمالة والباقون بالفتح . ١قولھ تعالى 

ق��رأ أب��و عم��رو واب��ن ذك��وان والكس��ائي باإلمال��ة محض��ة ،  ٢قول�ھ تع��الى 

  وقرأ حمزة ونافع بین بین،والباقون بالفتح .

الج�یم ،والب�اقون بس�كون  دق�رأ اب�ن ع�امر بف�تح الن�ون وتش�دی ٣قولھ تعالى 

  النون،وتخفیف الجیم.

بف�تح الی�اء والب�اقون بالس�كون وأم�ال األل�ف  عقرأ ناف ٤قولھ تعالى 

  .٥بعد الصاد الدوري عن الكسائي والباقون بالفتح

  المدغم من سورة الصف:

الكبی��ر : (أعل��م بإیم��انھن، الكف��ار راھ��ن، نحك��م بی��نكم، أظل��م مم��ن ، أرس��ل رس��ولھ، 

  الحواریون نحن).

  .٦لبصري  بخلف عن الدوري الصغیر : ( واستغفر لھن، ویغفر لكم ) ل

  سورة الجمعة : 

  ٧قولھ تعالى : 

قرأ أبو عمرو والدوري عن الكسائي وابن ذك�وان باإلمال�ة   ٨قولھ تعالى : 

  محضة ، وورش بین بین ،والباقون بالفتح .
                                                

 .٥سورة الصف : اآلیة   ١

 .٦سورة الصف : اآلیة  ٢

 .١٠سورة الصف : اآلیة   ٣

  .١٤سورة الصف : اآلیة   ٤

 .٤٣٩النشار، المكرر ، ص  ٥

اءات العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة والدرة ، ینظر عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي : البدور الزاھرة في القر  ٦

  .٣١٨، ص  ١ھـ ، ط ١٤٠٣مكتبة الدار ، القاھرة ، 
  .٥سورة الجمعة : اآلیة   ٧

 .٥سورة الجمعة : اآلیة  ٨

}زَاغُوا {

 اةرالتَّــو ــنم }{

}{ تُنجِـيكُم  

} ى اللَّه{ من أَنصارِي إِلَ

 اةرالتَّو }{

}الْحمارِ   {



 ١٩٠

  المدغم من سورة الجمعة :

  الكبیر : (قیل لفي ، العظیم مثل).  

  المنافقون:سورة 

ق��رأ حم��زة واب��ن ذك��وان باإلمال��ة والب��اقون ب��الفتح ، وإذا  ١قول��ھ تع��الى :   

  وقف حمزة سھل الھمزة مع المد والقصر ولھ أیضاً إبدالھا ألفاً مع المد والقصر .

قرأ حمزة والكسائي باإلمالة محضة ،والدوري ع�ن أب�ي   ٢{ أَنَّى يؤفَكُون}قولھ تعالى : 

  .٣عمرو بین بین ، وورش بالفتح وبین اللفظین ، والباقون بالفتح

ــك } قول��ھ تع��الى :  ــلْ ذَل فْعــن ي مق��رأ أب��و الح��ارث بإدغ��ام ال��الم ف��ي ال��ذال ،والب��اقون  ٤{ و

  باإلظھار.

ق�رأ ق�الون والب�زي وأب�و عم�رو بإس�قاط الھم�زة األول�ى  ٥قولھ تعالى: 

ر ، وق��رأ ورش وقنب�ل بتس��ھیل الثانی�ة بع��د تحقی�ق األول��ى ،ولھم�ا إب��دالھا ألف��اً ، م�ع الم��د والقص�

والباقون بتحقیقھما ، وأم�ال األل�ف بع�د الج�یم حم�زة واب�ن ذك�وان ،والب�اقون ب�الفتح ،وإذا وق�ف 

  . ٦حمزة وھشام أبدال الھمزة ألفا مع المد والتوسط والقصر

  

  سورة التغابن:

قرأ حمزة والكسائي باإلمالة محض�ة ،وق�رأ ورش   ٧قولھ تعالى :   

  بالفتح وبین اللفظین،والباقون بالفتح . 

                                                
  .١سورة المنافقون، اآلیة  ١

  .٤سورة المنافقون : اآلیة   ٢

  .٤٤٣النشار، المكرر ،ص  ٣

  .٩سورة المنافقون : اآلیة   ٤

  .١١سورة المنافقون : اآلیة  ٥

  .٤٤٤النشار ،ا لمكرر ، ص  ٦

  ٧سورة التغابن : اآلیة  ٧

ثُنعي لَتُببرو }  { قُلْ بلَى

}{ إِذَا جاء أَجلُها 

ــاءكَ  إِذَا ج} {



 ١٩١

یق��رآن بالی��اء والن��ون ، فالحج�ة لم��ن ق��رأه بالی��اء :   ١{ يكَفِّــر عنــه سـيئَاته } قول�ھ تع��الى : 

 تقدیم اسم هللا عز وجل في أول الكالم عند قولھ :
،والحج�ة لم�ن ق�رأه ب�النون  ٢

  : أن هللا تعالى أخبر بذلك عن نفسھ .

قرأ أبو عمرو والدوري عن الكسائي باإلمالة محض�ة   ٣{ أَصحاب النارِ }قولھ تعالى : 

  ،وقرأ ورش بین اللفظین ، والباقون بالفتح .

  سورة الطالق:

قرأ قالون وابن كثیر وعاصم بإظھار الدال ع�ن الظ�اء،  ٤قولھ تعالى:   

  والباقون باإلدغام.

قرأ نافع وابن كثی�ر واب�ن ذك�وان وعاص�م بإظھ�ار ال�دال  ٥قولھ تعالى :   

  .٦عند الجیم ، والباقون باإلدغام

 قول��ھ تع��الى:
إلمال��ة محض��ة ،وق��رأ والكس��ائي با ةق��رأ أب��و عم��رو وحم��ز ٧

  ورش بین بین ،والباقون بالفتح.

  قرأ ابن كثیر باأللف بعد الكاف ،وبعد األلف ھمزة (كأئن)،  ٨قولھ تعالى : 

  

  .٩وقرأ الباقون بھمزة مفتوحة بعد الكاف ، وبعد الھمزة یاء تحتیة مكسورة مشددة

  المدغم في سورة الطالق:

  لھم ، یعلم ما ، حیث سكنتم ، أمر ربھا).الكبیر : (فطبع على ، قیل   

                                                
  .٩سورة التغابن : اآلیة  ١

 .٩سورة التغابن : اآلیة   ٢

  .١٠سورة التغابن : اآلیة   ٣

 .١سورة الطالب : اآلیة   ٤

  .٣سورة الطالب : اآلیة   ٥

  .٤٤٨النشار ، المكرر ، ص   ٦

  .٦: اآلیة سورة الطالق   ٧

 .٨سورة الطالب : اآلیة   ٨

  . ٣٤٨،وابن خالویھ، الحجة ، ص  ٤٤٩ینظر ، النشار ، المكرر ، ص   ٩

و } ن بِاللَّهمؤن يم{

}سه { فَقَد ظَلَم نَفْ

 لَ اللَّهعج قَد }{

ــرى أُخ ــه }{ لَ

}{وكَأَين



 ١٩٢

الصغیر : (یستغفر لكم ، ویغفر لكم ) باإلدغام ألبي عمرو بخلف ع�ن ال�دوري، و(فق�د 

  .١ظلم نفسھ ) للبصري وورش والشامي واآلخرین

  سورة التحریم:

  قرأ الكسائي باإلمالة والباقون بالفتح . ٢قولھ تعالى :   

و(م��واله) و(عس���ى رب��ھ ) و(عس���ى ربك��م) ، و(یس���عى )   ٣ع��الى : قول��ھ ت  

و(م��أواھم) ق��رأ حم��زة والكس��ائي باإلمال��ة محض��ة ، وورش ب��الفتح وب��ین اللفظ��ین ،والب��اقون 

  .٤بالفتح

  قرأ السكائي بتخفیف الراء والباقون بالتشدید. ٥قولھ تعالى : 

قرأ نافع واب�ن كثی�ر واب�ن ذك�وان وعاص�م بإظھ�ار ال�دال  ٦قولھ تعالى : 

  عند الصاد ،والباقون باإلدغام.

  . ٨قرأ نافع بتخفیف الظاء ،والباقون بالتشدید ٧قولھ تعالى : 

  م من سورة التحریم:المدغ

  الكبیر : (تحرم ما ، فإن هللا ھو ).  

  اآلخرین وخلف .الصغیر: ( فقد صغت ) لبصري وھشام و  

  االختالفات الصوتیة في الصیغ الصرفیة من سورة الملك إلى سورة المرسالت:

  سورة الملك :

بغیر ألف قرأھا حمزة والكسائي بض�م ال�واو مش�ددة م�ن غی�ر  ٩قولھ تعالى: 

  ألف قبلھا.
                                                

  .٣٢٠عبد الفتاح القاضي ، البدور الزاھرة ، ص  ١

 .١سورة التحریم : اآلیة   ٢

  .٢سورة التحریم : اآلیة   ٣

 .٤٥١النشار ، المكرر ، ص  ٤

  .٣سورة التحریم : اآلیة   ٥

 .٤سورة التحریم : اآلیة   ٦

 .٤سورة التحریم : اآلیة   ٧

 .٣٢١عبد الفتاح ، عبد القاضي : البدور الزاھرة ، ص  ٨

  .٣سورة الملك : اآلیة   ٩

 ضَاتري متَغتَب }{

 لَـــاكُموم}{

 ضَهعب فرع }{

 { } فَقَد غَتص

}{ تَظَاهرا

 تتَفَاو}{



 ١٩٣

اء ھ�و أن وقرأ الباقون (تفاوت) باأللف مع تخفیف الواو ،والوجھ أن التفاوت في األش�ی

یفوت بعضھا بعضاً ،وھذا المعنى إنما یك�ون عل�ى التفاع�ل نح�و التس�ابق والتس�ارع ، فالتف�اوت 

  .١أولى لذلك 

٢ قولھ تعالى: 
قراھا ابن كثیر ، بواو قب�ل الھم�زة، ودورى اب�ن  

  شنودة (وأمنتم) بواو بعدھا ألف.

م وبھم��زتین إال أن الھم��زة األول��ى ق��د خفف��ت ب��أن قلب��ت واو الوج��ھ أن األص��ل : أأمن��ت

. وأما الھمزة الثانیة من أأمن�تم وھ�ي ف�اء الفع�ل  النضمام ما قبلھا وھو الراء فیقولھ 

  فیجوز فیھا التخفیف والتحقیق.

  ویراد بتحقیق الھمزة نطقھا وقفة حنجریة ، أي صوتاً صامتاً شدیداً.

  .٣و أن تجعل بین بین ، أي بین الھمزة واأللف وأما التخفیف فھ

 قولھ تعالى :
٤  .  

ف��ي الموض��عین ق��رأ ن��افع واب��ن كثی��ر وأب��و عم��رو بإب��دال الھم��زة الثانی��ة المفتوح��ة بع��د 

  .٥المكسورة في الصول یاء ،والباقون بتحقیقھا

  المدغم من سورة الملك:

  ، جعل لكم ، كان نكیر . الكبیر : تكاد تمیز ، یعلم من

  الصغیر: ھل ترى : للبصري وھشام ،واألخوین، 

  ولقد زینا ) للبصري واألخوین وخلف والشامي.

  الممال من سورة الملك :

(ما ترى ، وھل ترى)  قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي باإلمال�ة محض�ة ،وورش ب�ین   

  .٦بین ، والباقون بالفتح 

                                                
  .٣٤٩، وحجة ابن خالویھ ، ص  ٣٨٩، ص ٢انظر ابن الجزري : النشر ،ج  ١

 .١٦ـ ١٥سورة الملك اآلیة   ٢

  .١٢٨٤الشیرازي : الموضح ، ص   ٣

 .١٦سورة الملك : اآلیة   ٤

  .٤٦٥النشار، المكرر فیھا تواتر من القراءات السبع ، ص  ٥

  .٤٧٣ـ  ٤٧٢محمد محیسن : اإلرشادات الجلیة ، ص  ٦

ورشالن هإِلَينتُم{ وأَأَم{

} ورشالن {

}{ من في السماء أَن



 ١٩٤

  سورة ن:

  .٢بإخفاء النون ١قولھ تعالى :  

قرأھ��ا ن��افع واب��ن ع��امر والكس��ائي ویعق��وب ، والوج��ھ أنھ��ا ن��ون س��اكنة ؛ ألن ح��روف 

التھج��ي مبنی��ة عل��ى الس��كون،وبعدھا واو ،والن��ون تخف��ي م��ع ح��روف الص��م ، ف��إن الن��ون وإن 

الن�ون  كانت منفصلة عن الواو فإنھا یق�در فیھ�ا االتص�ال بم�ا بع�دھا ، فل�ذلك أخفی�ت الن�ون، ألن

  .٣إنما تخفي مع حروف الصم إذا اتصلت بھا ،وھذه تجرى مجرى المتصل

وق��رأ الب��اقون (ن والقل��م ) باإلظھ��ار والوج��ھ أن اإلظھ��ار  ھ��و األص��ل والقی��اس ؛ ألن 

  .٤حروف الھجاء في تقدیر االنفصال مما بعدھا ، فوجب تبین النون لذلك 

ن ع��امر وش��عبة وحم��زة بھم��زتین مفت��وحتین قرأھ��ا اب�� ٥قول��ھ تع��الى : 

  (أأن كان ).

والوج���ھ أنھم���ا ھمزت���ان إح���داھما ھ���ذه االس���تفھام المتض���منة لمعن���ى الت���وبیخ ،والثانی���ة 

  األصل. ىھمزة(أْن) فاجتمعتا فحققتا عل

وق��رأ اب��ن ع��امر ویعق��وب (أن ك��ان ذا م��ال) بھم��زة مطول��ة ،والوج��ھ أن��ھ لم��ا التق��ت 

  .٦ا بأن جعلت بین بینالھمزتان خففت الثانیة منھ

  قرأ الكسائي بإدغام الالم في النون ،والباقون باإلظھار.   ٧قولھ تعالى: 

شدد  البزي التاء وصالً م�ع الم�د المتب�ع للس�اكنین وخففھم�ا  ٨{ يتَخَيرون}قولھ تعالى : 

  .٩غیره

                                                
  .١سورة القلم : اآلیة  ١

  قولھ بإخفاء النون ، أي إدغام النون الثانیة من ھجاء (نون) في الواو من (والقلم).  ٢

  .١٢٨٧الشیرازي ، الموضح ،ص  ٣

  .١٢٨٨المرجع السابق ، ص   ٤

  .١٤سورة ن : اآلیة  ٥

  .١٢٨٨الشیرازي ، الموضح ، ص  ٦

 .٢٧سورة القلم : اآلیة   ٧

  ٣٨سورة القلم : اآلیة   ٨

  .٣٢٣عبد الغني القاضي: البدور الزاھرة في القراءات العشر ، ص  حعبد الفتا  ٩

 الْقَلَمِ {ن و{

ــالٍ  ذَا م ــان }{أَن كَ

 نلْ نَحب} {



 ١٩٥

  اكبر لو ، یكذب بھذا .الكبیر: أعلم بمن ، أعلم بالمھتدین،   

  الصغیر : بل نحن : للكسائي.

  فاصبر لحكم ربك : للبصري بخلف عن الدوري.

  الممال من سورة (ن):

إذ ن���ادى ، فاجتب���اه ، ق���رأ حم���زة والكس���ائي باإلمال���ة محض���ة وورش ب���الفتح ،وب���ین   

  اللفظین،والباقون بالفتح.

  سورة الحاقة :

رأ ن��افع واب�ن كثی��ر وعاص�م بإظھ�ار ت��اء التأنی�ث عن��د ق� ١قول�ھ تع�الى :   

  التاء المثلثة ، والباقون باإلدغام.

ق�رأ أب�و عم�رو وھش�ام وحم�زة والكس�ائي بإدغ�ام ال�الم ف�ي  ٢قولھ تعالى : 

التاء ، والباقون بإظھار،وأمال األلف بعد الراء محضة أب�و عم�رو وحم�زة والكس�ائي ، وأمالھ�ا 

  .٣ین ،والباقون بالفتح ورش بین ب

  الممال من سورة الحاقة :

(وما أدراك ) قرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة واكسائي وابن ذكوان بخالف عنھ باإلمال�ة 

  محضة ،وورش بین اللفظین ،والباقون بالفتح 

(صرعى) قرأ حمزة والكسائي باإلمال�ة محض�ة ،وأب�و عم�رو ب�ین ب�ین ،وورش ب�الفتح 

  .٤فعلى نن بالفتح على وزوبین اللفظین ،والباقو

  سورة المعارج :

  غیر مھموز ، قرأھا نافع وابن عامر مثل قال. ٥قولھ تعالى:   

                                                
  .٤سورة الحاقة : اآلیة   ١

  .٨سورة الحاقة : اآلیة  ٢

  .٤٦١النشار ن المكرر ، ص  ٣

  .٤٦١المرجع السابق ، ص   ٤

 .١سورة المعارج : اآلیة   ٥

  م في سورة (ن):غالمد

 ـودثَم تكَــذَّب}

}{فَهلْ تَـرى  

 {

} { سائلٌ 



 ١٩٦

والوج����ھ أن����ھ مم����ا عین����ھ واو نح����و ق����ال ؛ ألن الع����رب تق����وُل ھم����ا یتس����اوالن مث����ل   

  .١یتقاوالن،وھو من الواو ، ویكون بمعنى سأل المھموز

وجھ أن�ھ فع�ل مم�ا عین�ھ ھم�زة فحق�ت من�ھ الھم�زة فقی�ل وقرأ الباقون (سأل) بالھمزة وال

  .٢(سأل)

  ویجوز أن یخفف ھمزه فیجعل بین بین، أي بین األلف والھمزة . 

وأما (سائل) فلم یختلفوا في أنھا بالھمزة ، وإنم�ا ذل�ك ألن الھم�زة فی�ھ أص�ل ،وم�ا ك�ان 

  .٣ل نحو قائل وبائععلى فاعل مما عینھ واو أو یاء فإنھ یصیر واوه أو یاؤه ھمزة من فاع

  .٥بالیاء قرأھا الكسائي وحده ٤ قولھ تعالى: 

والوج�ھ أن الفع�ل للمالئك��ة ،وتأنی�ث المالئك��ة تأنی�ث جم��ع ، فھ�و غی��ر حقیق�ي ، فحس��ن 

  تذكیر الفعل لذلك .

للجم�ع ، التأنی�ث  ءوالوجھ أن (المالئك�ة) جماع�ة ،وفیھ�ا ت�ا ٦وقرأ الباقون(تعرج) بالتاء

  فحسن تأنیث الفعل لذلك ، فالوجھان كالھما حسنان.

  المدغم في سورة المعارج:

  الكبیر: فھي یومئذ ، أقسم بما ، لقول رسول ، المعارج تعرج .  

  الصغیر: كذبت ثمود ، باإلدغام ألبي عمرو ، وابن عامر ،وحمزة ،والكسائي.

  سائي .فھل ترى : باإلدغام ألبي عمرو ، وھشام ،وحمزة ،والك

  الممال من سورة المعارج :

آیتھ��ا ،وق��د أم��ال رؤوس  سس�ورة المع��ارج م��ن الس��ور اإلح��دى عش�ر الت��ي تم��ال رؤو

  اآلي المتفق علیھا حمزة ،والكسائي ،وقللھا ورش.

  .١رؤوس اآلي الممالة ھي (لظى ، للشوى ، وتولى ، فأوعى)

                                                
  .١٢٩٤الشیرازي: الموضح في وجوه القراءات ، ص   ١

  .١٦١انظر القراءات الشاذة البن خالویھ، ص  ٢

 ٣٥٦انظر حجة ابن خالویھ ، ص  ٣

 .٤سورة المعارج : اآلیة   ٤

 .٣٩٠ص  ،٢ابن الجزري ، النشر ، ج ٥

 .٣٩١ـ  ٣٩٠المصدر السابق ، ص  ٦

}تَعرج الْملَائكَةُ  {



 ١٩٧

  ما لیس براس آیة:

  سائي ،وبالتقلیل لورش.(أدراك) باإلمالة ألبي عمرو ،وحمزة ،والك

  (صرعى) باإلمالة لحمزة ،والكسائي ،وبالفتح والتقلیل لورش . وبالتقلیل ألبن عمرو.

  .٢(وجاء) باإلمالة الن ذكوان ،وحمزة

  سورة نوح علیھ السالم :

عل�ى  ٤غیر مھموزة ، قرأھا أبو عمرو وحده مثل عطایاھم ٣قولھ تعالى:   

  جمع التكسیر.

رأ الباقون (خطیئ�اتھم) مھم�وزة فی�وزن خطیع�اتھم ،والوج�ھ أن�ھ جم�ع خطیئ�ة ،جم�ع وق

  .٥التصحیح باأللف والتاء

  المدغم من سورة نوح:

  الكبیر : (أقسم برب ، األحداث سراعاً، ال یؤخر لو كنتم ، قال رب ، لتغفر لھم).  

  ).الصغیر: ( یغفر لكم،أغفر لي ) باإلدغام ألبي عمرو بخلف عن الدوري   

  

  الممال من سورة نوح:

  (جاء) باإلمالة البن ذكوان وحمزة.  

  (آذانھم) باإلمالة لدوري والكسائي.

  .٦(الكافرین) باإلمالة ألبي عمرو ، ودوري الكسائي وبالتقلیل لورش

  سور الجن:

ق�رأ عاص�م وحم�زة والكس�ائي بالی�اء التحتی�ة ،والحج�ة : أن�ھ  ١قول�ھ تع�الى:   

  . ٢ولھ رده على ق

                                                                                                                                    
  .٤٧٦محمد محیسن : اإلرشادات الجلیة ، ص  ١

  المرجع السابق ، والصفحة نفسھا .  ٢

 .٢٥سورة نوح : اآلیة   ٣

 .٣٩١، ص  ٢ابن الجزري : النشر في القراءات الشعر ،ج ٤

  المرجع السابق ،والصفحة نفسھا.  ٥

  .٣٥٣ابن خالویھ،الحجة، ص  ٦

}  هِميئَاتطخ{

}   ـلُكْهسي{

 لُكْهسي هبكْرِ رن ذع رِضعن يمو }{



 ١٩٨

  . ٣عن نفسھ عز وجل ىوقرأ الباقون بالنون.والحجة : أنھ أراد بھ إخبار هللا تعال

٤قول�ھ تع��الى :
ق��رأ عاص��م وحم�زة (ق��ل ) بص��فة األم��ر ،والب��اقون  

  .٥(قال ) بصفة الماضي والخبر 

ال: قولھ تع
٧ ٦

ق�رأ حم�زة والكس�ائي باإلمال�ة محض�ة ،  

  وقرأ ورش بالفتح وبین اللفظین ، والباقون بالفتح.

  سورة المزمل:

  المدغم من سورة المزمل:

تتخذ صاحبھ ، ذلك كن�ا ، طرائ�ق ق�ددا ، تعج�زه ھرب�اً ، ذك�ر رب�ھ ، )وال أالكبیر : (ما 

  . ٨(علیك قوال) ، لسكون ما قبل الكاف إدغام في قاف

  

  الممال من سورة المزمل:

(تعالى،والھ���دى ، وارتض���ى ،وأحص���ى فعص���ى ) باإلمال���ة لحم���زة والكس���ائي وورش 

  . ٩بالفتح وبین اللفظین

                                                                                                                                    
 .١٧ة الجن : اآلیة سور ١

 .١٧سورة الجن: اآلیة   ٢

  .٣٩٢، ص ٢ابن الجزري : النشر ، ج ٣

 ٢٠سورة الجن : اآلیة   ٤

  ٤٨٠محمد محیسن : اإلرشادات ، ص  ٥

 .٢٧سورة الجن : اآلیة   ٦

 .٢٨سورة الجن : اآلیة   ٧

 .٤٨١محمد محیسن : اإلرشادات ، ص  ٨

  .٤٨٢محمد محیسن : اإلرشادات ، ص   ٩

} {قُــلْ إِنَّمــا أَدعـو ربــي  

}{وأَحصـى  }{إِلَّا منِ ارتَضَى من 



 ١٩٩

بقط�ع  األل�ف عل�ى أفع�ل . قرأھ�ا ن�افع   بغیر ألف  ١قولھ تعالى: 

حمزة وعاصم ، والوجھ أن (إْذ) للوق�ت الماض�ي ، وإذا للوق�ت المس�تقبل ،و(أدب�ر) ول�ى وھ�و و

  . ٢ضوء أقبل

وقرأ الباقون (إذا) باأللف (دبر) بغیر ألف على وزن فعل ، والوجھ أن (أدبر ) بمعن�ى 

  أنقضى وذھب ،وقیل : دبر وأدبر واحد.

ا ن�افع واب�ن ع�امر والوج�ھ أنھ�ا مفعول�ة ، بفتح الف�اء ، قرأھ� ٣{ مستَنفرة} قولھ تعالى :

  .٤واستنفرھا : طلب منھا أن تنفر ،والفعل متعدٍ 

وقرأ الباقون (مستنفرة) بالكسر ، والوج�ھ أنھ�ا الفاعل�ة م�ن اس�تنفر إذ نف�ر ،وھ�و الزم، 

  . ٥كاستعجب واستسخر بمعنى عجب وسحر

  المدغم من سورة المدثر:

  ، ال تذو لواحة ، نكذب بیوم ، أن یشاء هللا ھو .الكبیر : عند هللا ھو ،سقر ال یتبقى   

  المقلل والممال:

  (أدنى ، وأتانا ، ویؤتى ، ) باإلمالة لحمزة ،والكسائي وبالفتح والتقلیل لورش.

  (ذكرى، أدراك ) باإلمالة ألبي عمرو ،وحمزة ،والكسائي ،وبالتقلیل لورش .

  ائي ،وبالتقلیل لورش.(الكافرون، النار ) باإلمالة ألبي عمرو ،ودوري الكس

  .٦(شاء) باإلمالة البن ذكوان وحمزة

  

  

  

  

                                                
  .٣٣سورة المدثر : اآلیة   ١

 .٣٥٥،وحجة ابن خالویھ ، ص ٢٠٠، ص ٣انظر معاني الفراء ،ج ٢

 ٥٠سورة المدثر: اآلیة   ٣

  .٣٩٣، ص ٢ابن الجزري ، النشر ،ج ٤

  .٣٩٣المصدر السابق، ص  ٥

 .٤٨٦محمد محیسن : اإلرشادات ، ص  ٦

  سورة المدثر:

} أَدبر{ }  واللَّيلِ إِذْ {
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  سورة القیامة :

بغیر ألف بین الالم والھمزة المض�مومة، قرأھ�ا اب�ن   ١{لَا أُقْسم بِيومِ الْقيامة} قولھ تعالى:  

  .٢كثیر

والوجھ : أنھ إیجاب ال نفي ،وأصلھ ألقس�من ، فح�ذف الن�ون وأبق�ى ال�الم ، ویج�وز أن   

  ، وإذا كان الفعُل للحاِل لم تلحقھ النون.لنن الالم ھي التي تلحق فعل الحاتكو

  .٣وقرأ الباقون (ال أقسم) بألف بعد (ال)

  والوجھ : أن (ال) زیادة ،ومعناه أقسم.  

بوقعھ على (من) ، واالبتداء براق والوجھ أن ھذا الوقفة م�ع  ٤{ من راق} قولھ تعالى :

لماء یمكن أن تكون ألجل أْن ال تجتمع النون مع الراء فی�دغم أح�دھما إشكالھا على كثیر من الع

{كَلَّا بـلْ ران علَـى    في اآلخر ؛ ألن النون قد تدغم في الراء كما تدغم الالم فیھ ، نحو قولھ تعالى :

  .٦فوقف على النون لئال یحصل اإلدغام ، فإن الحرفین لیسا بمثلین وھما عن كلمتین ٥

بغی��ر وقف��ة بینھم��ا .والوج��ھ أن الن��ون تل��ي ال��راء ؛ ألن    ٧{ مــن راق}رأ الب��اقون وق��

الكلمتین متصلة إحداھما باألخرى ،والموضع لیس بموضع وق�ف ، فاألص�ل أْن ال یوق�ف عل�ى 

  .٨(مْن) ؛ ألن (مْن) مع (راق) جملة ھي ابتداء وخبر ، فالبد ألحدھما من األخر

٩:  ىقولھ تعال
بالیاء قرأھا عاص�م ،ویعق�وب والوجھ:أن�ھ محم�ول عل�ى  

(منى) وصفة لھا ، وتذكیر الفعل المضارع (یمنى) إنما ھ�و ألج�ل ت�ذكیر المن�ى ،والص�فة عل�ى 

  .١٠ھذا تتبع الموصوف وتتكون وال یحجز بینھما بشيء 

                                                
  .١سورة القیامة : اآلیة   ١

  .٤٨٢، ص ٢ابن الجزري : النشر ،ج ٢

  المصدر السابق ،والصفحة نفسھا . ٣

  .٢٧سورة القیامة : اآلیة   ٤

  ١٤: اآلیة  المطففینسورة  ٥

 .٤٢٦، ص ١إذا حصل اإلدغام فقد یتوھم أنھا كلمة واحدة ، فالسكت على (من) یوضح أنھا كلمتان ، انظر النشر ،ج ٦

 .٢٧سورة القیامة : اآلیة  ٧

  .٣٥٧ة ابن خالویھ ، ص ،وحج ٢٠٩، ص ٣انظر : معاني الفراء ،ج ٨

 .٣٠سورة القیامة : اآلیة   ٩

  .٣٩٤، ص ٢ابن الجزري : النشر، ج ١٠

}قُلُوبِهِم

{ يمنى  {من منيٍّ



 ٢٠١

من��ى) عل��ى ھ��ذا وق��رأ الب��اقون(تمنى) بالث��اء .والوج��ھ :أن التأنی��ث للنطف��ة ، ألن قول��ھ (ت

  .١صفة (نطفة) ، ألنھا ھي التي أخبر هللا تعالى أن اإلنسان ُخلق منھا ، فالصفة بھذه ألیق

  الممال من سورة القیامة:

(بلى ) قرأ حمزة والكسائي باإلمالة محضة ،وقرأ ورش ب�الفتح وب�ین الفظین،والب�اقون   

  بالفتح.

لَـا صـلَّى }     قولھ تعالى :    قَ وـدم�ا بع�دھا م�ن رءوس اآلي إل�ى آخ�ر الس�ورة ، و ٢ {فَلَـا ص

قرأ حمزة والكسائي باإلمالة محضة وقفاً ووصالً إال (سدى) فف�ي الوق�ف باإلمال�ة دون الوص�ل 

  .٣. وقرأ ورش ،وأبو عمرو بین بین والفتح عن ورش قلیل ،والباقون بالفتح

  سورة اإلنسان:

مال��ة محض��ة وق��رأ ورش ب��الفتح ق��رأ حم��زة والكس��ائي باإل  ٤}{هــلْ أَتَــى قول��ھ تع��الى : 

  وبین اللفظین، والباقون بالفتح.

لُــؤا  قول�ھ تعل�ى :   ق�رأ الس�وس وش��عبة بإب�دال الھم�زة األول��ى الس�اكنة واواً وقف��اً   ٥}{ لُؤ

  .٦ووصالً ، وإذا وقف حمزة بدل األولى والثانیة

}{وما تَشاءون قولھ تعالى:  بالی�اء . والوج�ھ قرأھا ابن كثیر وأب�و عم�رو واب�ن ع�امر  ٧

؛ ألن معن�اه عل�ى  ٨أنھ على الغیبة حمالً على ما قبلھ وھو قولھ :

  .٩الجمع وإن كان لفظھ على الوحدة 

وقرأ الباقون وم�ا تش�اءون ،ب الت�اء .والوج�ھ : أن�ھ عل�ى خط�اب الكاف�ة ،والمعن�ى وم�ا 

  .١ستقامة إال أن یشاء هللا تشاءون أیھا المكلفون اال
                                                

  .٣٩٥المرجع السابق، ص  ١

 .٣١سورة القیامة : اآلیة  ٢

 .٤٧٧النشار ، المكرر ، ص  ٣

 .١سورة اإلنسان : اآلیة   ٤

  .١٩سورة اإلنسان : اآلیة   ٥

  .٤٨٠ات السبع ، ص النشار ،  المكرر فیما تواتر من القراء  ٦

 .٣٠سورة اإلنسان : اآلیة  ٧

  .٢٩سورة اإلنسان : اآلیة   ٨

  .٣٩٦،ص  ٢ابن الجزري ، النشر ،ج ٩

} { فَمن شاء اتَّخَـذَ إِلَـى ربـه سـبِيلًا     
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  سورة المرسالت:

بالواو قرأھا أبو عمرو وحده ، والوجھ أن�ھ فعل�ت م�ن  ٢{وإِذَا الرسلُ أُقِّتَت} قولھ تعالى :  

  .٣الوقت ، فصار الفعل منھ واو ،وأجرى على أصلھ من غیر تغییر

؛ ألن ال��واو إذا  وق��رأ الب��اقون (أقت��ت) ب��الھمز ،والوج��ھ أن الھم��زة فی��ھ ب��دل م��ن ال��واو  

  .٤انضمت ضمة الزمة قلبت ھمزة 

 قولھ تعالى :
بتشدید الدال ، قرأھا ن�افع والكس�ائي ، وق�رأ الب�اقون (ق�درنا)  ٥

  بتخفیف الدال .

والوج��ھ : أن قُ��در وَق��َدر بالتش��دید والتخفی��ف لغت��ان، فم��ن ق��رأ ب��التخفیف فلقول��ھ تع��الى 

ل (ُمفِع�ل) (فنعم القادرون) ألنھ من قدر م خففاً ؛ ألن وزن اسم الفاعل من فعل (فاعل) ومن أْفَع

ل . والحجة لمن شدد  أنھ أتى باللغتین معاً    .٦،ومن فعّ ُمفعَّ

یق�رأ (جمال�ھ ) بلف�ظ الواح�د ، و(جم�االت) بلف�ظ الجم�ع ،  ٧ قولھ تعالى :

ع ، ألنھ معنون ب�الجمع ف�ي قول�ھ (ُص�ْفر) . فالحجة لمن قرأه بلفظ الواحد  : أنھ عنده عفى الجم

  .٨والحجة لمن قرأه جماالت: أنھ أرادبھ : جمع الجمع كما قالوا : رجال ورجاالت 

  المدغم من سورة المرسالت:

  الكبیر: نحن نزلنا، فالملقیات ذكرا ، ثالث شعب ، یؤذن لھم .

  الصغیر : قاصر لحكم ربك ، للبصري بخلف عن الدوري .

اتفقوا على إدغام القاف ف�ي الك�اف ، ث�م اختلف�وا : ھ�ل تبغ�ى ص�فة االس�تغالء (نخلقكم) 

في القاف أم ال مذھب البعض إلى إبقاء جھة االستعالء ،وذھب الجمھور إل�ى اإلدغ�ام المح�ض 

                                                                                                                                    
  المرجع السابق ، والصفحة نفسھا .  ١

 .١١سورة المرسالت : اآلیة   ٢

  .٣٩٧ـ ٣٩٦، ص ٢ابن الجزري ، النشر ، ج ٣

  المرجع السابق ، والصفحة نفسھا .  ٤

  .٢٣سالت : اآلیة سورة المر  ٥

  .٣٦٠، ابن خالویھ ، الحجة ، ص  ٣٩٧، النشر ، ص  يانظر ابن الجزر ٦

 .٣٣سورة المرسالت ، اآلیة   ٧

  .٣٦٠، الحجة ، ص ھابن خالوی ٨

} {فَقَدرنَا

}{كَأَنَّه جِمالَـةٌ  
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وع��دم إبق��اء ھ��ذه الص��فة ،وھ��ذان الوجھ��ان ج��ائزان لجمی��ع الق��راء إال الس��وس ف��ال یج��وز ل��ھ إال 

  .١اإلدغام المحض 

  من سورة المرسالت: الممال

  (وساھم ) باإلمالة لحمزة والكسائي ،وبالفتح والتقلیل لورش .

  (شاء) باإلمالة البن كوان ،وحمزة.

  (أدراك ) باإلمالة ألبي عمرو ، وشعبة ،وحمزة والكسائي والتقلیل لورش.

  .٢(قرار) باإلمالة  ألبي عمرو، والكسائي ،وبالتقلیل لورش وحمزة

  

  

  

  

    

  

  سورة األعلى إلىالصوتیة في الصیغ الصرفیة من سورة النبأ االختالفات 

  سورة النبأ:

  بالثاء ، قرأھا ابن عامر في روایة ھشام بن عمار.  ٣{كَلَّا سيعلَمون} قولھ تعالى:

  والوجھ أنھ على معنى قل لھم ستعلمون.

  .  ٤وقرأ الباقون (سیعلمون) بالیاء لقولھ تعالى : 

٥قولھ تع�الى : 
ب�التخفیف ق. قرأھ�ا الكوفی�ون . والوج�ھ أن الفع�ل    

  المخفف محتمل للقلیل والكثیر بأصل الفعلیة. 

                                                
  .٣٣٢: البدور الزاھرة، ص ي،عبد الغن حعبد الفتا ١

  .٣٤٦محمد محیسن : اإلرشادات الجلیة ، ص   ٢

  .٥،  ٤سورة النبأ : اآلیة   ٣

  .٣سورة النبأ : اآلیة   ٤

 .١٩سورة النبأ : اآلیة   ٥

} {وفُتحـت السـماء   

تَلفُون}{الَّذي هم فيه مخْ 



 ٢٠٤

  .١وقرأ الباقون (وفتحت ) بالتشدید .والوجھ أنھ مختص بالكثیر

والكس��ائي .وق��رأ الب���اقون  بتش��دید الع���ین ، قرأھ��ا حم��زة ٢{ وغَســاقًا} قول��ھ تع��الى : 

  .٣(وغساقاً) بالتخفیف والوجھ فیھما قد سبق في سورة ص 

  .٥بتخفیف الذال . قرأھا الكسائي وحده ٤ { ولَا كذَّابا} قولھ تعالى :

  والوجھ أنھ مصدر كذب كذباً ،كما یقال كتب كتاباً .

  تكذیباً وكذاباً . وقرأھا الباقون (كذاباً) بالتشدید والوجھ أنھ مصدر كذب بالتشدید

والوج�ھ أن�ھ فاع�ُل لب�ث  ببغی�ر أل�ف ، قرأھ�ا حم�زة ویعق�و ٦:قولھ تعالى 

  .٧حذر فھو لبُث ،كما یقال حذر فھو

وقرأ الباقون (البثین) باأللف .والوجھ: أنھ فاعل من لبث كما یق�ال : س�مع فھ�و س�امع، 

  .٨وعلم فھو عالم

  سورة النازعات:

یقرأ بإثب�ات األل�ف وح�ذفھا ، فالحج�ة لم�ن أثب�ت ،أن�ھ أراد :  ٩ى : قولھ تعال

عظاماً عاریة من اللحم مجوفة ،والحجة لمن حذف : أن�ھ أراد بالی�ة ، ق�د ص�ارت تراب�اً ، وقی�ل 

وبع�دھا م�ن رؤوس  ااألل�ف لیواف�ق اللف�ظ قبلھ� تھما لغتان یمثل : طمع ،وطامع ،واألج�ود إثب�ا

  .١٠اآلي

                                                
  . ١٣٢٢الشیرازي : الموضح ، ص   ١

 .٢٥سورة النبأ: اآلیة   ٢

  من ھذا البحث .  انظر صفحة      ٣

 .٣٥سورة النبأ : اآلیة   ٤

  .٣٩٧،ص  ٢ابن الجزري : النشر ،ج  ٥

 .٢٣سورة البقرة : اآلیة  ٦

 .٣٩٧ص ، ٢ابن الجزري ، النشر ، ج ٧

  .٢٢٨، ص ٢انظر معاني الفراء ، ج  ٨

  .٦سورة النازعات: اآلیة  ٩

  .٣٦٢ابن خالویھ، الحجة ، ص   ١٠

}لَابِثني فيها { 

}الراجِفَةُ {



 ٢٠٥

بتش���دید ال���زاي ، قرأھ���ا اب��ن كثی���ر ون���افع ویعق���وب .   ١تع���الى : قول��ھ 

والوج�ھ : أن األًص�ل تتزك��ى بت�اءین عل��ى تتفع�ل، فأدغم��ت الت�اء الثانی��ة وھ�ي ت��اء (التفع�ل) ف��ي 

  .٢الزاي لتقاربھما فبقى تزكي بالتشدید

ى عل��ى م��ا س��بق ، وق��رأ الب��اقون (تزك��ى) بتخفی��ف ال��زاي . والوج��ھ : أن األص��ل تتزك��

فحذفت التاء الثانیة التي أدغمت في القراءة األولى في الزاي ، وإنما ف�روا م�ن اجتم�اع الت�اءین 

  استثقاالً ، فخفیف بعضھم بالحذف وبعضھم باإلدغام، فالحذف بالتخفیف أفضل.

باإلمالة ، قرأھا الكسائي وحده . وقرأ ن�افع وأب�و عم�رو ب�ین  ٣قولھ تعالى : 

  الفتح والكسر .

  المدغم ممن سورة النازعات:

الكبی��ر: اللی��ل لباس��ا، المالئك��ة ص��فا ، أذن ل��ھ ، والس��ابحات س��بحاً ،والس��ابقات س��بقاً ،   

الراجفة تتبعھا ، وال إدغام في تاء كن�ت تراب�اً ، ألنھ�ا ض�میر ، وال ف�ي (دال) بع�د ذل�ك ؛ ألنھ�ا 

  .٤مفتوحة بعد ساكن 

  ال من سورة النازعات:مالم

ورة النازعات من السور اإلحدى عشر التي تمال فیھا رؤوس آیھا : موس�ى ، ط�وى س

  ، طغى ، تزكى ،...

  س آیة:أما لیس بر

  (شاءت، وجاءت) باإلمالة البن ذكوان وحمزة .

  (خاف) باإلمالة لحمزة .

  .٥(فأراه ) باإلمالة ألبي عمرو ،وحمزة ،والكسائي ،وبالتقلیل لورش

                                                
 .١٨سورة النازعات : اآلیة   ١

  .٣٩٨، ص ٢ابن الجزري : النشر ، ج ٢

  .٣٠سورة النازعات: اآلیة  ٣

  .٣٣٥: البدور الزاھرة ، ص يعبد الفتاح عبد الغن ٤

  .٤٩٠ات الجلیة ، ص محمد محیسن : اإلشاد ٥

}{إِلَـــى أَن تَزكَّــى  

}دحاها {



 ٢٠٦

قرأھ�ا اب�ن كثی�ر ون�افع . والوج�ھ أن أص�لھ تتص�دى بت��اءین  ١ قول�ھ تع�الى :

    .٢فأدغمت الثانیة في الصاد لتقاربھما وقد سبق ذكره 

وق��رأ الب��اقون (تص��دى) بتخفی��ف الص��اد . والوج��ھ :أن أص��لھ تتص��دى عل��ى م��ا س��بق ، 

  فحذفت التاء الثانیة تخفیفاص ،ولم تدغم في الصاد .

  سورة التكویر:

٤و ٣الى: قولھ تع
و 

٥ ب�التخفیف ف�یھن . والوج�ھ : أن  

فع��ال یص��لح لقلی��ل الفع��ل وكثی��ره ،والتش��دید س��جرت ،ونش��رت وس��عرت ) التخفی��ف ف��ي ھ��ذه األ

  .٦یختص بالكثیر

ی�راد ب�ھ یقرأ بالضاد والظ�اء ، فوج�ھ الض�اد :  ٧قولھ تعالى : 

  :ما ھو بخیل ،ووجھ الظاء یراد بھ : ما ھو بمتھم ،والغیب ھھنا وما غاب عن

  .٨المخلوقین، واستتر مما أوحى هللا عز وجل إلیھ وأعلمھ بھ  

  :المدغم من سورة التكویر

  .٩الكبیر : النفوس زوجت ، الموءودة سئلت، أقسم بالخنس ، لقول رسول

  سورة االنفطار:

بإدغ�ام الك�اف ف�ي الك�اف ، قرأھ�ا أب�و عم�رو إذا أدغ�م  ١٠قولھ تعالى : 

  الحروف المتحركة .

  قرأ الباقون ( ركبك كال) باإلظھار.

                                                
  .٦سورة عبس : اآلیة   ١

  .١٨انظر سورة النازعات (تزكى) آیة   ٢

 ٦سورة التكویر : اآلیة   ٣

 ١٠سورة التكویر : اآلیة   ٤

  ١٢سورة التكویر: اآلیة  ٥

  .٣٦٣ابن خالویھ : الحجة، ص   ٦

 .٢٤سورة التكویر : اآلیة  ٧

  .٣٦٤ابن خالویھ: الحجة ، ص  ٨

  .٣٣٧: البدور الزاھرة ن ص يعبد الغن حعبد الفتا ٩

  .٩ـ  ٨سورة االنفطار : اآلیة   ١٠

  سورة عبس:

}تَصـدى  {

} ترجس{}  تـرنُش{}  ترـعس{

} نيبِ بِضَنلَى الْغَيع وا همو{

}بك * كَلَّا ركَّ{



 ٢٠٧

  والوجھ في اإلدغام أنھما حرفان مثالن ،فاستقل اجتماعھما فأدغم أحدھما في اآلخر.

أب��ین الق��راءتین والوج��ھ ف��ي اإلظھ��ار أنھم��ا م��ن كلمت��ین ، فكأنھم��ا ل��م یجتمع��ا ،وھ��ذه 

  .١اوأفصحھم

  فین:سورة المطفّ 

اتف�ق الق�راء عل�ى إدغ�ام ال�الم ف�ي ال�راء . لقربھ�ا  ٢قولھ تعالى :   

منھا في المخرج . إال ما رواه حفص ع�ن عاص�م م�ن وقوف�ھ عل�ى ال�الم وقف�ة خفیف�ة ث�م یبت�دئ 

  . ٣نفصال الالم من الراء ،وأن كل وحدة منھما كلمة بذاتھالیعلم با 

باإلمالة قرأھا عاصم ،وحمزة والكسائي والوج�ھ ف�ي اإلمال�ة أنھ�ا وفي قولھ 

حسنة ھھنا؛ لكون الكلمة فع�الً م�ن بن�ات الی�اء ؛ ألن مض�ارعھ ی�رین،ثم إن ال�راء لم�ا فیھ�ا م�ن 

،م��ع أن فتح��ة ال��راء بمنزل��ة فتحت��ین وق��رأ الب��اقون (ب��ل  التكری��ر إذا كس��رت ك��ان أجل��ب لإلمال��ة

  .٤ران) بفتح الراء ،والوجھ : أنھ أصل 

  

  المدغم في سورة المطففین:

الكبیر : الفجار لفي ، یكذب بھ ، األبرار لفي ، تعرف في ، وال إدغام في (إن األب�رار 

  .٥لفي وإن الفجار لفي ؛ لفتح الراء بعد ساكن

  وصل ثوب لھشام واآلخرین . الصغیر: بل تكذبون ،

  الممال من سورة المطففین:

  (فسواك وتتلى ) باإلمالة لألخوین والتقلیل لورش .

  (شاء) باإلمالة البن ذكوان وحمزة.

  (الفجار ، الكفار ) باإلمالة ألبي عمرو ودوري والكسائي ، وبالتقلیل لورش.

                                                
  .٣٠٢ـ  ٣٠٠، ص ١انظر : ابن الجزري : النشر ،ج ١

  .١٤سورة المطففین : اآلیة   ٢

 .٣٦٥ابن خالویھ : الحجة ، ص  ٣

  .١٣٥٠الشیرازي: الموضح ، ص  ٤

  .٣٣٥: البدور الزاھرة ، ص يعبد الفتاح  عبد الغن ٥

} لَى قُلُوبِهِمع انلْ ركَلَّا ب{

}لَى قُلُوبِهِمع انر{

}  انلْ رب {



 ٢٠٨

  .١ش وحمزة وبالفتح للباقین(األبرار ) باإلمالة ألبي عمرو والكسائي ،وبالتقلیل لور

  سورة اإلنشقاق:

مضمومة الیاء ، مفتوحة الصاد ، مشددة الالم ، قرأھ�ا  ٢قولھ تعالى :   

ابن كثیر ونافع وابن ع�امر والكس�ائي. والوج�ھ : أن الفع�ل م�ن ص�لبتھ ،وھ�و مبن�ي لم�ا ل�م یس�م 

،والفع��ل متع��د إل��ى مفع��ولین ، إال أن فاعل��ھ فقول��ھ (یص��لى ) مض��ارع ص��لي: فع��ل بالتش��دید 

المفعول األول ھھنا أقیم مقام الفاعل ،وھ�و مض�مر ف�ي الفع�ل ،والمفع�ول الث�اني منص�وب وھ�و 

  .٣قولھ (سعیراً) والتقدیر : ویصلى ھو سعیراً 

وقرأ الباقون : (َوَیْصلَى}) بفتح الیاء ،وإسكان الصاد ،وتخفی�ف ال�الم والوج�ھ أن�ھ م�ن: 

  . ٤{إِلَّا من هو صالِ الْجحيمِ} ل . ودلیلھ قولھ تعالى :صلى یصلي فھو صا

٥قول��ھ تع��الى : 
بف��تح الب��اء ف��ي (لت��ركبن) ، قرأھ��ا اب��ن كثی��ر   

وحمزة والكسائي . والوجھ : لتركبن یا محمد طبقاً من أطباق السماء بعد طبق ،ولت�رتقبن ح�االً 

  .٦بعد حال

أ الباقون (لتركبن) بضم الباء . والوجھ : أن المعن�ى لت�ركُبن أن�تم ،وأص�لھ تركب�ون وقر

، فس��قطت ن��ون الجماع��ة الت��ي ھ��ي عالم��ة الرف��ع ف��ي الفع��ل ؛ ألج��ل ن��ون التوكی��د ؛ ألن ن��ون 

التوكید تجع�ل الفع�ل مبنی�اً فیزی�ل الرف�ع ، والن�ون األول�ى الس�اكنة م�ن الن�ونین اللت�ین للتأكی�د ق�د 

واو الجمع ، فحذفت الواو اللتقاء الساكنین، فبقى (لت�ركُبّن) والم�راد : لت�ركبّن أیھ�ا اجتمعت مع 

  .٧الناس حاالً بعد حال ،وأمراً بعد أمر من عز وذل وفقر وغني

  

  

                                                
  .٤٩٣محیسن : اإلرشادات ، ص  محمد ١

 .١٢سورة اإلنشقاق : اآلیة   ٢

  .٣٢٩، ص  ٢ابن الجزري : النشر ، ج  ٣

  .١٦٣سورة الصافات : اآلیة  ٤

  ١٩سورة اإلنشقاق : اآلیة   ٥

 .٣٩٩، ص ٢ابن الجزري : النشر ،ج ٦

  .٣٦٧، حجة ابن خالویھ، ص  ٣٩٩، ص  ٢انظر ابن الجزري : النشر ،ج ٧

}ويصلَى سعريا  {

ــقٍ    { طَب ــن ــا ع ــركَبن طَبقً }لَتَ



 ٢٠٩

  سورة البروج:

  ال توجد بھا اختالفات صوتیة.  

  سورة الطارق:

  المدغم من سورة الطارق:

بم��ا ،والمؤمن��ات ث��م ، إن��ھ ھ��و، ال��ودود ذو الكبی��ر : (إن��ك ك��ادح، أقس��م بالش��فق ، أعل��م 

  العرش).

  المقلل والممال من سورة البروج :

  (یصلى ،بلى ، أتان، تبلى ) باإلمالة لحمزة والكسائي ، وبالفتح والتقلیل لورش.

  .١(الكافرین ، النار ) باإلمالة ألبي عمرو ،ودوري والكسائي ، وبالتقلیل لورش

  سورة األعلى :

٢قولھ تعالى :    مخفف الدال قرأھا الكسائي وحده . 

  وقرأ الباقون (َقّدر) بالتشدید.

  .٣والوجھ : أنھما لغتان قّدر وقّدر بالتخفیف والتشدید ،وكالھما قد جاء في القرآن،

قول��ھ تع��الى : {األعل��ى ) ،(فس��وى ) ، (فھ��دى ) ، (المرع��ى) (أح��وى ) ، (ف��ال ینس��ى) 

زة والكسائي باإلمالة محضة ،وقرا ورش ،وأبو عمرو بین بین ، والف�تح (وما یخفى ) قراء حم

  .٤عن ورش قلیل

ق�رأ أب��و عم�رو بالی�اء التحتی��ة ، والب�اقون بت�اء الخط��اب،  ٥قول�ھ تع�الى : 

  .٦ي ،والباقون باإلظھارئوأدغم الالم في التاء ھشام وحمزة والكسا

  

  

                                                
  .٤٩٤ن: اإلرشادات ، ص محمد محیس ١

 .٣سورة األعلى : اآلیة   ٢

  .٤٠٠ـ  ٣٩٩، ص  ٢ابن الجزري : النشر ،ج  ٣

 ، سورة األعلى من السورة اإلحدى عشر التي تمال فیھا رؤس  اآلي. ٥٠٥النشار، المكرر ، ص  ٤

  .١٦سورة األعلى : اآلیة   ٥

  .٣٦٩ابن خالویھ : الحجة ، ص   ٦

} ري قَدالَّذو {

}   ونرثــلْ تُـؤب{



 ٢١٠

  وتیة في الصیغ الصرفیة من سورة الغاشیة إلى  سورة الناس:االختالفات الص

  سورة الغاشیة:

ق�رأ حم�زة والكس�ائي باإلمال�ة محض�ة ،وورش ب�الفتح وب�ین  ١تعالى :قولھ   

  اللفظین ،والباقون بالفتح .

تق��رأ بض��م الت��اء وفتحھ��ا ، فالحج��ة لم��ن ق��رأه بالض��م ، أن��ھ   ٢قول��ھ تع��الى : 

قولھ (ُیسقى) ،والحجة لم�ن ف�تح : أن�ھ أت�ى بالفع�ل عل�ى أص�لھ وبن�اه  طابق بذلك بین لفظھ ولفظ

  .٣فاعلھ

ق��رأ ھش��ام بالس��ین ،وق��رأ حم��زة بإش��مام الص��اد ك��الزاي ،  ٤قول��ھ تع��الى

  .٥والباقون بالصاد الخالصة 

  سورة الفجر:

ھ�ا حم�زة والكس�ائي. وق�رأ الب�اقون (ال�َوتر) بكس�ر ال�واو ، قرأ ٦قولھ تعالى :  

  بفتح الواو.

  .٧والوجھ : أن الوتر بفتح الواو لغة أھل الحجاز ،والِوتر بكسر الواو لغة تمیم  

بالی�اء ، قراھ�ا اب�ن كثی�ر ویعق�وب . والوج�ھ أن�ھ ھ�و أًص�ل ؛  ٨قولھ تعالى :  

ل قضى یقضي ، فإن الفعل ال یح�ذف من�ھ ف�ي ألنھ مضارع سرى ، واألًصل إثبات الیاء فیھ مث

  .٩الوقف كما یحذف من األسماء نحو قاضي

                                                
  .١سورة الغاشیة: اآلیة   ١

  .٤سورة الغاشیة : اآلیة   ٢

  .٣٦٩ابن خالویھ : الحجة ، ص  ٣

 ٢٢سورة الغاشیة: اآلیة   ٤

  .٣٦٩ابن خالویھ: الحجة ، ص  ٥

 .٣سورة الفجر :اآلیة  ٦

  ..٣٧٠ابن خالویھ: الحجة ، ص  ٧

 .٤سورة الفجر : اآلیة   ٨

 .٤٠٠، ص ٢ابن الجزر : ، ج ٩

}هلْ أَتَـاكَ   {

ــلَى  { تَص{

ــيطرٍ  :{ سبِم{

}والْـوتْرِ   {

}إِذَا يسرِ  {



 ٢١١

قرأ ابن عامر والكوفیون (یس�ر) بغی�ر ی�اء . والوج�ھ : أن�ھ موض�ع فاص�لة ،والفواص�ل   

، ھ�ا وبع�دھا راءات ول�یس فیھ�ا ی�اءات، یعتبر فیھا التشاكل ، فلم�ا كان�ت اآلي الت�ي قبلكالقوافي 

  ھنا ، إراده تشاكل الفواصل .حذفت الیاء أیضاً ھ

}كَلَّا بل لَا تُكْرِمون الْيتيم  {قولھ تعالى :  ٢، ١
 ٤ ٣. 

یقرأن كلھن بالیاء والثاء ،فالحجة لمن قرأه بالیاء أنھ رده على ما قبلھ ،والحجة لمن ق�رأه بالت�اء 

  خاطبھم بھ . أن النبي وأنھ دل بذلك على 

وقرأ الكوفیون (وال تحاضون) بزیادة ألف بین الحاء والضاد والحجة في زی�ادة األل�ف 

  .٥: قرب معنى : فاعلتھ من فعلتھ 

  المدغم من سورة الفجر:

  الكبیر : (ذلك قسم ،كیف فعل، فیقول رب ).

ة ،وق��را ورش ب��الفتح ق��رأ حم�زة والكس��ائي باإلمال��ة محض� ٦قول�ھ تع��الى : 

عن أبي عمرو باإلمالة بین بین والباقون بالفتح يوبین الفظین،وقرأ الدور
٧.  

  سورة البلد :

قرأھا أبو عمرو وحمزة وعاصم ویعقوب، وك�ان حم�زة إذا  ٨تعالى : قولھ   

  وقف ترك الھمز ، وأبو عمرو ال یتركھا بحاٍل ؛ النتقالھا من لغة إلى لغٍة.

وجھ أن الكلمة من آصدُت الباب إذا أطبقت�ھ ،وف�اء الكلم�ة ھم�زة ،فھ�ي ك�آمن، فقول�ھ وال

لِة .وأما ترك حمزة الھمزة في حال الوقف ؛ فألن    (موصدة) بالھمزة كمؤمنة على ُمْفَع

  

                                                
  .١٧سورة الفجر : اآلیة  ١

  .١٨ر : اآلیة سورة الفج ٢

  .١٩سورة الفجر : اآلیة   ٣

 .٢٠سورة الفجر: اآلیة   ٤

  .٣٧١ابن خالویھ: الحجة ، ص  ٥

 .٢٣سورة الفجر : اآلیة   ٦

  .٥١٠النشار ،المكرر ، ص  ٧

 .٢٠سورة البلد :اآلیة   ٨

{}   تَـأْكُلُونو{}   ـونبتُحو{ }  اضُّـونلَا تَحو 

}   ــه }وأَنَّـى لَ

}  ةدصؤم{



 ٢١٢

  .١الوقف موضع تغییر ؛ فیخفف الھمزة بقلبھا واواً 

زة أن��ھ یق��ال أوص��دت وق��رأ الب��اقون (ُموص��دة) غی��ر مھم��وزة ، والوج��ھ ف��ي ت��رك الھم��

  الباب بمعنى أصدتھ ،فموصدة بال ھمز من أوصدت كموعدة من أوعده .

  سورة الشمس :

وك��ل م��ا فیھ��ا م��ن رؤوس اآلي ب��ین الف��تح  ٣، ٢قول��ھ تع��الى :

أقرب ، وكذلك آیات سور اللیل ، والض�حى  الفتح  إلىوالكسر ، قرأھا نافع وأبو عمرو ،ونافع 

واق��رأ باس��م رب��ك ،وبع��ض آی��ات س��ورة القیام��ة ،والنازع��ات ،وع��بس ،وس��بح اس��م رب��ك ،وم��ا ،

  .٤أشبھھا من السور إذا توالت رؤوس اآلي منھا على ذلك 

والوجھ أن اإلمالة لما كانت تعبیراً للفتح�ة واألل�ف إالكس�رة والی�اء ،وھ�ذه األلف�ات الت�ي 

نقلب�ة ، فلم�ا ك�انوا ھرب�وا م�ن الی�اء إل�ى األل�ف تكون یھ�ا اإلمال�ة منقلب�ة ع�ن الی�اء أو بمنزل�ة الم

حیث قلبت عنھا كرھوا أن یعودوا باإلمالة إلى م�ا من�ھ ھرب�وا ، فل�ذلك ق�رأ م�ن ق�رأ بب�ین الف�تح 

  والكسر.

وقال بعضھم: إنما جعلوھا بین الفتح والكسر إعالماً بجواز ال�وجھین : اإلمال�ة وتركھ�ا 

إال ما كان منھ�ا م�ن ذوات ال�واو نح�و (تالھ�ا)  وقرأ حمزة والكسائي كل ذلك باإلمالة ،  .

و(طحاھ�ا) ألن�ك تق�ول (خل��وت وطح�وت) والوج�ھ أن األل�ف إذا كان��ت منقلب�ة م�ن الی�اء ، فإنھ��ا 

تم��ال نح��و الی��اء ، لت��دل علیھ��ا ؛ وألن األل��ف قریب��ة المخ��رج م��ن الی��اء وھ��ي أذھ��ُب ف��ي ب��اب 

  .٥االعتدال من الواو والیاء ، فإجراء اإلمالة فیھا لذلك 

                                                
  .٣٧٢ـ٣٧١، وحجة خالویھ ، ص  ٢٦٥،ص ٣انظر : معاني الفراء ،ج ١

   .١سورة الشمس : اآلیة  ٢

  ..٢سورة الشمس : اآلیة  ٣

ھ�ذه م�ن الس�ور اإلح�دى عش�ر الت�ي تم�ال رؤوس آیھ�ا وھ�ي : س�ورة ط�ھ ،وال�نجم ،وس�أل (المع�ارج،  سسورة الش�م ٤

والقیام�ة ، النازع��ان ،ع��بس ، واألعل��ى ،والش�مس واللی��ل والض��حى ،والعل��ق . وھ��ذه الس�ور منھ��ا م��ا عم��ت اإلمال��ة 

  نھا.فواصلھا ،ومنھا ما أمیل القابل لإلمالة م
  .٣٧٢،وحجة ابن خالویھ ، ص  ٣٧٠انظر معاني القراء ، ص   ٥

ــحاها  { ــا  {}وضُ تَلَاه{



 ٢١٣

وقرأ ابن كثیر وابن عامر وعاصم ویعقوب كل ذلك بالفتح . والوجھ : أن اإلمال�ة حك�م 

جائز ولیس بواجب ،وكثیر من العرب ال یمیلون شیئاً ، ثم إن اإلمالة جاءت حی�ث ج�اءت لت�دل 

على ما انقلبت األلف عنھ من الیاء ،ولیس ھذه الداللة بواجبة ف�إن ال�واو ف�ي موس�ر منقلب�ة ع�ن 

والی�اء ف�ي میع�اد ومیق�ات منقلب�ة ع�ن ال�واو ،ول�م یل�زم ش�یئاً م�ن ذل�ك دالل�ة ت�دل عل�ى م�ا الیاء ،

انقلبت منھ ، فكذلك األلف ال یلزم أن تكون فیھا داللة على ما ھي منقلبة من�ھ ،فل�ذلك ینبغ�ي أن 

  تترك غیر ممالة .

  سورة اللیل:

ثیر ف�ي روای�ة الب�زي . والوج�ھ: مشددة التاء ، قرأھا ابن ك ١قولھ تعالى :   

  أن األصل تتلظى ، فأدغمت إحدى التاءین في األخرى .

وقرأ الباقون (تلظى) بتخفیف التاء ،والوجھ أن األص�ل تتلظ�ى بت�اءین عل�ى م�ا س�بق ،   

  .٢فحذفت التاء الثانیة الجتماعھما فبقى تتلظى

  سورة الضحى:

ق�رأ حم�زة الكس�ائي باإلمال�ة  ٤قول�ھ تع�الى  إل�ى ٣قولھ تعالى : 

قون ،والف�تح ع�ن ورش قلی�ل ،والب�ا ن،وأمال ورش بین ب�ی ٥}سجى {محضة ،ولم یمل حمزة 

  .٦بالفتح

  سورتي: الشرح والتین:

  .٧لیس في سورتي ألم نشرح ،والتین اختالف في القراءة  

  

  

                                                
 .١٤سورة اللیل : اآلیة   ١

  .٢٣٤ـ  ٢٣٢، ص ٢ابن الجزري : النشر ،ج ٢

 .١سورة الضحى : اآلیة   ٣

 .٨سورة الضحى : اآلیة   ٤

 .٢سورة الضحى : اآلیة   ٥

 .٥١٩النشار، المكرر ، ص  ٦

  .٢٣٤لتسیر ، ص أي لیس فیھما اختالف ، انظر ا ٧

}نَارا تَلَظَّى {

}أَغْنى فـَ {}والضُّـحى  {



 ٢١٤

  سورة العلق:

زة والكس���ائي وعاص���م ِرأهُ  بكس���ر ال���راء ، ق���رأ حم��� ١}َأْن َرَآُه اْســـتَـْغَىن قول���ھ تع���الى {

  والھمزة وإمالة األلف.

  والوجھ أنھ لما أمیلت الھمزة واأللف ، أمیلت الراء إتباعاً لھا ،وھي إمالة إلمالة .

  .٢وُروي عن ابن عامر (رآهُ) بفتح الراء والھمزة جمیعاً 

ورش أیض�اً إب�دالھا قرأ ن�افع بتس�ھیل الھم�زة بع�د ال�راء ،وع�ن  ٣قولھ تعالى 

  .٤ألفاً ، وأسقطھا الكسائي ،والباقون بالتحقیق 

  سورة القدر :

أجم�ع الق�راء عل�ى ف�تح ال�الم إال (الكس�ائي ) فإن�ھ قرأھ�ا  ٥قولھ تع�الى : 

  بالكسر .

فالحجة لمن فتح أنھ مصدر ،والمصادر من ھذه الصیغة یقتضي القیاس أن تكون عل�ى 

فتح العین نحو فتل مفتالً ،وحرج محرجاً ، سواُء كان المضارع منھ بفتح العین وض�مھا َمْفَعل ب

  وكسرھا ، فالمطلع ھھنا بمعنى الطلوع .

ویجوز أن یكون اسم زم�ان للوق�ت أیض�اً فھ�و عل�ى مْفَع�ٍل بف�تح الع�ین ؛ ألن�ھ م�ن طل�ع 

  .٦یطلُع بالضم فیا لمضارع

لق�راءة الب�اقین ، فق�د ج�اء مفِع�ل بكس�ر  والحجة لمن كسر : أنھ یجوز أن یكون مصدراً 

الع�ین مص�دراً نح�و المرج�ع .  ویج�وز أن یك��ون اس�ماً لوق�ت الطل�وع ، فیص�بح أیض�اً أن ی��أتي 

  .٧على مفِعل بكسر العین

  

                                                
 .٧سورة العق : اآلیة   ١

  .٣٧٣ابن خالویھ ، الحجة ، ص  ٢

  .١١سورة العلق : اآلیة  ٣

  .٥٤٤النشار :المكرر ، ص  ٤

 .٥سورة القدر : اآلیة   ٥

  .٣٧٤، وحجة ابن خالویھ ، ص  ٢٨١ـ  ٢٨٠، ص ٣انظر : معاني القراء ،ج ٦

 .٤ـ ٣، ص  ٢ابن الجزري : النشر ،ج ٧

} تأَيأَر{

}مطْلَـعِ الْفَجـرِ   {



 ٢١٥

  سورة البّینة:

  مھموزتان قرأھما نافع وابن عامر. ٢ ١قولھ تعالى:   

أن الھم��ز فیھ��ا ھ��و األص��ل ؛ ألن البریئ��ة فعیل��ة م��ن ق��ولھم ب��رأ هللاُ الخل��َق ، والوج��ھ 

  فالقیاس أن تھمز وإْن كان القیاس متروكاً في ھذه الكلمة .

وق��رأ الباقون(البری��ة) بتش��دید الی��اء م��ن غی��ر ھم��ز والوج��ھ أن الكلم��ة وإن ك��ان أص��لھا 

م�ن إثبات�ھ ؛ ألن�ھ ق�د اس�تمر فی�ھ ت�رك أج�ود الھمز ، فإنھا مما ترك فیھ الھمز ،وترك الھمز فیھ 

  .٣الھمز ، فصار األصل كالمرفوض الذي أوجب القیاس رفضھ

 واب��ن ذك��وان بإمال��ة األل��ف بع��د الج��یم محض��ة ، ةق��رأ حم��ز ٤قول�ھ تع��الى :

الھمزة مع المدة والقصر ،ولھ أیضاً إبدالھا ألف�اً م�ع الم�د والباقون بالفتح ،وإذا وقف حمزة سھل 

  .٥والقصر 

  سورة الزلزلة:

الھ�اء فیھم�ا ، قرأھم�ا یعق�وب ب�االختالس ف�ي  ٧و ٦قولھ تعالى   

  وحده.

والوج��ھ أن الكلم��ة ق��د ح��ذفت منھ��ا األل��ف للج��زم؛ ألن��ھ ج��واب الش��رط ،والج��زم حك��م   

بت�ت األل�ف م�ن ی�راه عارض لیس بالزم ،فكانت األلف المحذوفة بالجزم بمنزل�ة المثبت�ة ،ول�و ث

  .٨لكانت الھاُء مختلسة غیر موصولة بواو ، فكذلك ھي مع حذف األلف

                                                
 ٧ینة : اآلیة سورة الب ١

 ٦سورة البینة : اآلیة  ٢

  .٤٠٧، ص ٢ابن الجزري: النشر ،ج ٣

 .٤سورة البینة : اآلیة   ٤

 .٥٢٨النشار : المكرر ، ص  ٥

 .٧سورة الزلزلة : اآلیة   ٦

 .٨سورة الزلزلة : اآلیة   ٧

  .٣٦١،ص  ١ابن الجزري : النشر ،ج ٨

} ةرِيالْب ريخ{} ةرِيالْب رش{

}  متْهــاءج{

}  هـرا يـريخ{}   هـرا يـرش{



 ٢١٦

وق��رأ الب��اقون(یرھو) و(یرُھ��و) باإلش��باع فیھم��ا والوج��ھ : أن��ھ ھ��و القی��اس ؛ ألن م��ا قب��ل الھ��اء 

فالقیاس أن تتصل بالھاء واو نحو ض�ربھو ، وأكرمتھ�و، متحرك ،وإذا كانت قبل الھاء حركة ، 

  .١حال الوصل  وذلك  في

ق�رأ حم�زة والكس�ائي باإلمال�ة محض�ة ،وق�رأ ورش ب�الفتح  ٢قولھ تعالى : 

  وبین اللفظین ،والباقون بالفتح.

والب�اقون  الصاد كالزاي ، مقرأ حمزة والكسائي باستخدا ٣قولھ تعالى : 

  .٤بالصاد الخالصة

  العادیات: سورة

 ٥قولھ تعالى :  
٦

  ،وقرأ الباقون باإلظھار ،وھو األصل. ، قرأھا أبو عمرو وحده

  سورة القارعة:

قرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي واب�ن ذك�وان باإلمال�ة  ٧قولھ تعالى :   

  .٨ین بین ،والباقون بالفتح محضة، وقرأ ورش ب

  سورة التكاثر:

٩قول�ھ تع�الى :   
یق��رأ بف�تح الت�اء وض��مھا ، فالحج�ة لم��ن ف�تح : أن��ھ دل  

بذلك على بناء الفعل لھم فجعلھم بھ فاعلین، والحجة لمن ضم: أنھ دل بذلك على بناء الفعل لم�ا 

)على وزن(فتفعل�ون) فنقل�وا فتح�ة الھم�زة إل�ى ال�راء لم یسم فاعلھ ،واألصل في الفعل (لتْرأی�ونّ 

،وھ�ي س�اكنة ففتحوھ�ا ،وح�ذفوا الھم�زة تخفیف�اً ، فبقی�ت الی�اء مض�مومة والض�م فیھ�ا مس��تثقل ، 
                                                

  .٣٦١،ص  ١ابن الجزري : النشر ،ج ١

  .٥لة: اآلیة سورة الزلز  ٢

  ٦سورة الزلزلة : اآلیة  ٣

  .٥٣٠النشار: المكرر ، ص  ٤

  .١سورة العادیات : اآلیة  ٥

  ٣سورة العادیات : اآلیة  ٦

 .١٠سورة القارعة : اآلیة   ٧

 .٥٣٠النشار: المكرر ، ص  ٨

 .٦سورة التكاثر : اآلیة   ٩

}أَوحى لَهـا  {

} اسالن ردصي{

بإدغام التاء في الضاد والصاد   }والْعاديات ضَبحا  { }فَالْمغريات صبحا {

}أَدراكَ {

} ـيمحالْج نوــر }لَتَ



 ٢١٧

فحذفوا الضمة عنھا فبقیت ساكنة ،وواو الجم�ع س�اكنة ، فح�ذفوا الی�اء اللتق�اء الس�اكنین، ف�التقي 

  .١غمة ،فحذفوا الواو اللتقائھماحینئذ ساكنان : واو الجمع ،والنون المد

  سورة الھمزة:

  بالتشدید ، قرأھا ابن عامر وحمزة والكسائي ویعقوب. ٢قولھ تعالى:  

والوجھ : أنھ على فعل بالتشدید الذي یراد بھ تكثیر الفع�ل ؛ ألن المعن�ى أن�ھ جم�ع ش�یئاً 

  بعد شيء.

والوجھ : أنھ لم�ا ك�ان الم�اُل واح�داً ل�م  یب�ین الفع�ل وقرأ الباقون (جمع) بتخفیف المیم ،

  .٣على بناء التكثیر

  سورتي العصر والفیل لیس فیھما خالف یذكر.

  سورة قریش:

اتفق القراء على كسر الالم وھمزة مكسورة بعدھا ، وی�اء  ٤قولھ تعالى 

وھمزة بعدھا مقصورة من غیر یاء وال م�د إال (ابن عامر) فإنھ قرأ بالم مكسورة ،  ةبعد الھمز

، فاألصل عند من ھمز ومد : (الئ�الف ) ق�ریش(لِعفالف) ق�ریش ، فجع�ل الھم�ز، الس�اكنة ی�اء 

  .٥النكسار ما قبلھا ، ثم لینھا فالمد فیھا لذلك ، كما قالوا : إیمان في مصدر آمن

یف�اً ، لمك�ان ثق�ل والحجة لمن قصر : إن أراد أیضاً : إلیالف ق�ریش ، فح�ذف الم�د تخف

  الھمزة فبقى على وزن : ( لَِعالف).

ً . فلم یختلفوا فیھا   .٦وأما (إیالفھم) فھو مصدر آلف یولُف إیالفاً ، مثل آمن یومُِن إیمانا

  سورة الماعون:

یق�����رأ بتحقی�����ق الھم�����زتین ،وبتخفی�����ف األول�����ى وتل�����ین  ١قول�����ھ تع�����الى : 

  لى وحذف الثانیة (أرأَْیت).الثانیة،(أَرأْیت) ، وبتحقیق األو

                                                
  .٣٧٥ابن خالویھ ، الحجة، ص  ١

 .٢سورة الھمزة : اآلیة   ٢

  .٣٧٥بن خالویھ ، الحجة ، ص ا ٣

  .١سورة قریش : اآلیة   ٤

 .٣٧٦: الحجة ، ص ھابن خالوی ٥

 .٣٧٦ابن خالویھ : الحجة ، ص   ٦

}الَّذي جمع مالًا {

}لإِيلَاف قُريشٍ {

} ـــــتأَيأَر{



 ٢١٨

والحجة لمن حذف الھمزة من رأیت ، أنھ حذف الھمزة حذفاً بعد إدخال ألف االس�تفھام 

  علیھ.

والحجة لمن قرأ بتلین الھمزة الثانیة (أرأْیت) أنھ خفف الھم�زة وجعلھ�ا ب�ین ب�ین ، (أي 

  بین األلف والھمزة) فصارت في صورة األلف.

  .٢أنھم اختاروا تحقیق الھمزة على األصل والحجة لمن حقق الھمزتین ،

  سورة الكوثر:

بح�ذف ھم�زة (إْن) وكس�ر ال�راء ،وك�ذلك (ھ�و األبت�ر) ال�الم  ٣قولھ تع�الى : 

  .٤متحركة بحركة الھمزة

والوجھ أنھ لما تحركت الھم�زة ،وقبلھ�ا س�اكن ، خفف�ت ب�أن نق�ل حرك�ة الھم�زة إل�ى م�ا 

ر(انحرن) و(ھ��و لبت��ر) وھ��ذا تخفی��ف الھم��زة ف��ي مث��ل ھ��ذه قبلھ��ا ، ث��م ح��ذفت الھم��زة ، فص��ا

  الصورة .

  سورة الكافرون:

  قرأ ھشام بإمالة األلف فیھا محضة ،والباقون بالفتح . ٥قولھ تعالى:   

  فاإلمالة جائزة ؛ ألن كسره ما بعد األلف وھو الیاء في (عابد) حالیة لإلمالة.

  سورة النصر:

ممال�ة الج��یم ، قرأھ�ا اب�ن ع�امر وحم�زة ،وق�رأ ن��افع  ٦قول�ھ تع�الى: 

  .٧(جاء) بین الفتح والكسر والباقون (جاء) بالفتح

  

  

                                                                                                                                    
 .١سورة الماعون : اآلیة   ١

  .٣٧٧،وابن خالویھ ،الحجة ، ص  ٣٩٧، ص ١انظر ابن الجذري : النسر ،ج ٢

 .٣و  ٢سورة الكوثر : اآلیة   ٣

  .٤٠٨، ص ١ابن الجزري ، ج  ٤

  .٥،  ٣سورة الكافرون :اآلیة   ٥

 ١سورة النصر : اآلیة   ٦

  .١٤٠٨الشیرازي ، الموضح ،ص  ٧

}  ـرانْحو{

} ونابِدع{

}جـاء نَصـر اللَّـه     إِذَا{



 ٢١٩

  سورة المسد:

٢،  ١: قول��ھ تع��الى 
كس��ائي باإلمال��ة محض��ة ، لق��رأ حم��زة وا 

  .٣غلظ الالم ،وإذا أمال رقق ،وإذا فتح (سیصلى ) وقرأ ورش بالفتح وبین اللفظین

  سورة اإلخالص:

بس��كون ألف��اء ،والھم��زة قرأھ��ا ن��افع ،وحم��زة ،ویعق��وب ،وك��ان  ٤قول��ھ تع��الى 

  .٥حمزة إذا وقف قلب الھمزة واواً 

والوج�ھ أن الكف�ؤ ھ��و المث�ل عل�ى وزن فُْع��ل ،ویق�ال أیض�اً الكف��ؤ بض�متین فھم�ا لغت��ان. 

  ، ألن الكلمة من الھمز ، یقال كافأت فالناً كافئھ .وإثبات الھمزة ھو األصل فیھما 

وأما وقف حمزة على ال�واو فإن�ھ تخفی�ف ھم�ز ، خفف�ھ ب�ان قلب�ھ واوا؛ ألن األص�ل فی�ھ 

  كفؤاً بضمتین كما سبق ، فقلبت الھمزة واواً.

وق��رأ اب��ن كثی��ر ،ون��افع ،وأب��و عم��رو ،واب��ن ع��امر ،وعاص��م ،والكس��ائي ، (كفُ��ؤاً ) 

  .٦وزةمضمومة الفاء مھم

والوج��ھ أن��ھ لغ��ة ف��ي الكف��ؤ ، َففُُع��ل وفُْع��ُل واح��د ، ألن المخف��ف مغی��ُر ع��ن المح��رك ، 

  .٧وتحقیق الھمزة في ذلك ھو األصل على ما ذكرناه

  سورة الفلق:

بتشدید الفاء ، وب�األلف بع�د الف�اء ـ قراھ�ا الق�راء كلھ�م ، إال  ٨قولھ تعالى :   

  .٩أ ( النافثات) بألف قبل الفاء على وزن فاعالتما روى عن یعقوب فإن قر

  باإلمالة ،روى عن أبي عمرو . ١قولھ تعالى :  

                                                
  .٢سورة المسد : اآلیة   ١

  .٣سورة المسد : اآلیة   ٢

  .٥٤٩النشار ، المكرر ، ص   ٣

 ٤سورة اإلخالص : اآلیة   ٤

  .١٤١٤الشیرازي : الموضح ، ص   ٥

  .١٤١٥المرجع السابق ، ص  ٦

  .١٤١٥جع السابق ، ص المر ٧

  .٤سورة الفلق : اآلیة   ٨

  .٤٠٥ـ  ٤٠٤، ص ١ابن الجزري ،ج  ٩

ــى { ــا أَغْن ــلَى {}م صيس{

ــوا { }كُفُ

} فَّاثَاتالن{

}  داسح{



 ٢٢٠

والوجھ : أن اإلمالة حسنة في ھذا ؛ للكسرة التي بعد األل�ف ،وق�رأ الب�اقون (حاس�د) ب�الفتح م�ن 

  .٢،واإلمالة لیست بحكم واجب  لغیر إمالة . والوجھ أنھ ھو األص

  س:سورة النا

جمی��ع الق��راء فتح��وا الن��ون م��ن (الن��اس) إال م��ا روي ع��ن  ٣}النــاسِ {قول��ھ تع��الى:   

  .رالدوري عن الكسائي) أنھ كان یمیل الناس في موضع الج

والوجھ في اإلمالة أنھا جائزة حسنة ؛ لكس�رة اإلع�راب ، ث�م إّن ھ�ذه األل�ف وإن كان�ت   

تص��غیر واواً ، فقی��ل : ُن��ویس ، وإن ك��ان أل��ف فُع��ال فإنھ��ا ش��بھت ب��ألف فاع��ل، ب��أن قُلب��ت ف��ي ال

، فلم��ا كان��ت مش��بھة ب��ألف فاع��ل ، أجی��زت فیھ��ا اإلمال��ة ،كم��ا تج��وُز ف��ي  *أص��ل المكب��ر أُناس��اً 

  .٤فاعل

وف��ي خت��ام ھ��ذا القس��م م��ن الرس��الة نش��یر إل��ى أھمی��ة الدراس��ات الص��وتیة ف��ي معالج��ة أوج��ھ 

یة والنحویة األخرى ، وقد أمدتنا كت�ب االختالفات بین القراءات ، كأھمیة سائر الدراسات اللغو

االحتج�اج للق�راءات وعللھ�ا ب�الكثیر م�ن ھ��ذه المعالج�ات ، وھ�ذه المعالج�ات إنم�ا تع�الج الوج��وه 

ة م�ن غی�ر طع�ن وال ت�رجیح وال تأوی�ل ، ال ری�ب والق�رآن الك�ریم ن�زل عل�ى حالقرآنی�ة الص�حی

زل عل�ى س�بعة أح�رف ف�أقرأوا م�ا : (إن ھ�ذا الق�رآن ن� سبعة أحرف تیسیراً لھذه األمة ، قال 

  . ٥تیسر منھ )

أن القراء لم یتفقوا جمیعاً في درجات اإلمالة ،وھذا ما كان واضحاً ف�ي لھج�ات الع�رب 

  ،وأن مذاھب القراء في اإلمالة تتلخص في:

إن حمزة والكسائي أماال كل ألف منقلبة عن یاء حیث وقع في القرآن،س�واء كان�ت ف�ي اس�م  .١

، مث�واه ، األعل�ى ، موس�ى ،عیس�ى ، وأت�ى، س�عى ، یرض�ى ، اجتب�ى) أم فعل نحو الھدى 

                                                                                                                                    
 .٥سورة الفلق : اآلیة   ١

  .١٤١٨الشیرازي : الموضح ، ص   ٢

 .٦ـ ١سورة الناس : اآلیة  ٣

 فحذفت الھمزة تخفیفاً (اللسان : نوس)  *
  .٦٣ـ ٦٢، ص ٢ابن الجزري ،ج ٤

  .٢٢٧، ص٦صحیح البخاري ،ج ٥



 ٢٢١

ووافقھما أبو عمرو في جمیع ما تقدم على ما كان فیھ راء بعدھا ألف ممالة ب�أي وزن ك�ان 

  نحو: (ذكرى،  بشرى ، اشترى ،وأرى).

أمال أب�و عم�رو والكس�ائي ك�ل أل�ف بع�د راء متطرف�ة س�واء أكان�ت األل�ف أص�لیة أم زائ�دة  .٢

 لدار ، النار ، القھار ، الغفار ، الكفار.نحو (ا

إمالة أحرف الھجاء في أوائل السور : أمال الھاء من (طھ) ، أبو عم�رو وحم�زة والكس�ائي  .٣

 ،والیاء من (یس ) ابن عامر وحمزة والكسائي .

  ومعنى ذلك أن القراء الذین اشتھروا باإلمالة ھم أبو عمرو وحمزة والكسائي.

  عاً وعاصماً وردت عنھم اإلمالة إال أنھا قلیلة .وترى الباحثة ، أن ناف

  أن القراء ینقسمون إلى قسمین في ما یتعلق باإلمالة:

  مقلین وھما ابن عامر وعاصم.  ) أ

 مكثرین وھم أبو عمرو وحمزة والكسائي.  ) ب

وھذا یعني لدینا أن اإلمالة كانت شائعة في قراءات أھل البصرة والكوفة أي في البیئ�ة العراقی�ة 

  قیة إلى یومنا ھذا .،وھي با

عم�رو، كما تشیر دراسة ھذا القسم إلى أن القراء الذین اشتھر ع�نھم اإلدغ�ام ھ�م : أب�و 

ع�امر وھ�م ق�راء البیئ�ة الكوفی�ة والش�امیة ، وإن ال�ذین اش�تھر  ابن الع�ال والكس�ائي وحم�زة ع�ن

  عنھم اإلظھار أبو جعفر نافع وابن كثیر وعاصم ویعقوب.

ن�ت مش�ھورة وفاش�یة ب�ین الق�راء حت�ى ال نك�اد نج�د واح�داً م�نھم إن القراءة باإلدغ�ام كا

وإال قد روى عنھ اإلدغام ولو بقدر قلیل ،وھذا أیضاً إشارة لنا بأن اإلدغام ل�م یك�ن یق�ل ش�یوعاً 

ف��ي اللغ��ة العربی��ة ع��ن اإلظھ��ار مم��ا یؤك��د م��ا أورده ص��احب النش��ر ع��ن أب��ي عم��رو ب��ن الع��ال 

ب وإج�ادتھم ل�ھ وذل�ك ف�ي قول�ھ : (اإلدغ�ام ك�الم الع�رب ،حول وجود اإلدغ�ام عل�ى ألس�نة الع�ر

. وأش�ار إل�ى أن ع�دداً م�ن الق�راء ع�رف ع�نھم ١ال�ذي یج�رى عل�ى ألس�نتھا وال یحس�نون غی�ره)

اإلدغام ،ورد ذلك في قولھ : (فأما رواتھ المشھور بھ والمنسوب إلیھ والمخ�تص ب�ھ م�ن األئم�ة 

                                                
  .٢٧٥، ص  ١بن الجزري ، النشر ،ج ا ١



 ٢٢٢

ھ ب�ل وق�د ورد أیض�اً ع�ن الحس�ن البص��ري العش�رة ھ�و أب�و عم�رو ب�ن الع�الء ،ول�یس بمنف�رد ب�

  .١)م،وابن محیصن واألعمش وطلحھ وغیرھ

كما تشیر دراسة ھذا القسم أیض�اً ب�أن ص�وت الھم�ز عموم�اً ص�وت بعی�د المخ�رج جل�د 

صعب على الالفظ بھ بخالف س�ائر الح�روف إذا تك�ررت م�ع م�ا فیھ�ا م�ن الجھ�ر والق�وة وھ�ذا 

 ااألصوات مستثقلة لدى الع�رب وھ�ي مف�ردة ف�إذ الخصوصیة تجعل صوت الھمزة ـ دون سائر

ما تكررت كان االستثقال عندھم أعظم ، لذلك فالعرب استعملت في الھم�زة م�ا ل�م تس�تعملھ ف�ي 

غیرھ��ا ، فخففوھ��ا وحققوھ��ا ،وك���ان تخفیفھ��ا بإلغ��اء حركتھ��ا عل���ى م��ا قبلھ��ا وإب��دالھا بغیرھ���ا 

ھم وتجافی�ھ طب�اعھم ، یق�ول س�یبویھ وھ�و ،وحذفھا كل ذلك فراراً من االستثقال الذي تأباه نفوس�

یتحدث عن استثقال أھل الحجاز لتحقیق الھمزة المفردة : (أال ترى ل�و ل�م تك�ن إال ھم�زة واح�دة 

  .٢خففوھا)

 :{هــاأنتم}ق��ال بعض��ھم أن ال��دلیل عل��ى كراھی��ة اجتم��اع الھم��زتین ق��راءة قول��ھ تع��الى

م��ع إدخ��ال أل�ف ب��ین الھم��زتین اس��تثقاالً  لھ (ءآأن��تم) بإب�دال الھم��زة األول��ى ھ�اءص��ن أأبالھ�اء إذ 

  .٣الجتماعھما)

لق�د تجل��ت ـ بھ�ذه الدارس��ة ـ أھمی�ة الدراس��ات الص��وتیة ف�ي معالج��ة األوج��ھ المختلف��ة 

من موق�ع النظ�ر إل�ى  ةللقراءات الواردة بالسند الصحیح ،وتجلى لنا أیضاً ـ أن ھذه األھمیة نابع

طع��ن وال تأوی��ل وال ت��رجیح إلح��داھما عل��ى ك��ل الق��راءات الص��حیحة بع��ین المس��اواة م��ن غی��ر 

األخرى ،وأن مصدرھا جمیعاً ھو الوحي لنازل عل�ى رس�ول هللا 

ومـا ينطـق عـنِ     {ق�ال تع�الى : 
٤.  

  

  

                                                
  المصدر السابق ،والصفحة نفسھا . ١

 .٥٥٠،ص  ٣سیبویھ : الكتاب،ج ٢

مد ، دار . عید مصطفى درویش ، ود.عوض بك احاألزھري، أبو منصور محمد بن أحمد: معاني القراءات ،تحقیق د ٣

  .١٢٩، ص ١، ج ١٩٩٢المعارف المصریة، 
 .٤-٣سورة النجم: اآلیات  ٤

}الْهوى * إِن هو إِلَّا وحي يوحى 



 ٢٢٣

  الخاتمة:

ة متصلة ب�ین علم�اء بحمد � وتوفیق منھ وعون وصلت إلى ختام ھذا البحث في دراس

اللغة والنحو والصرف ،وقد أوردت اتجاھھم في ھذا البحث ،وإن ك�ان التعقی�د ی�الزم ك�ل عم�ل 

فقد عمدت جاھدة أن أصل بھ إلى القمة الصرفیة والصوتیة التي بھا تك�ون الغای�ة المرج�وة م�ن 

  تحقق ھذا البحث .

نون�ات اللغ�ة وأس�رارھا، تتعدد الدراسات اللغویة وتتنوع المن�اھج س�عیاً وراء كش�ف مك

  وال یزال الحقل واسعاً طالما أن اللغة متجددة بتجدد اإلنسان.

وكلم�ا تعق�دت مع��ارف اإلنس�ان تعق��دت لغت�ھ لیص�بح حق��ل اللغ�ة أكث��ر الحق�ول خص��وبة 

  للدراسة والتحلیل أصواتاً وبني وتصریفاً ووظائف .

ا ترجم��ة للغ��ة ف��ي وك��ل الدراس��ات الس��ابقة دل��ت عل��ى ض��رورة تن��اول الكلم��ة باعتبارھ��

أص��غر وح��داتھا وعلیھ��ا یبن��ى تص��نیف الدراس��ة اللغوی��ة ف��ي أقس��امھا المختلف��ة ص��رفاً ونح��واً 

  وصوتاً كل بتصریفاتھ الخاصة. 

وقد آن األوان أن نلق�ى نظ�رة عل�ى مع�الم ھ�ذه الرس�الة وم�ا حققت�ھ م�ن نت�ائج ، بع�د أن 

  قاط منھا:أذن هللا لھا بالتمام ورؤیة النور ، فخلصت من ذلك بعدة ن

أفادت الدراسة من معطیات المادة الص�وتیة ف�ي تحلی�ل الظ�واھر الص�رفیة ، وتوص�لت  .١

إل��ى أن الص��یغ الص��رفیة للكم��ة تع��د المقی��اس ال��دقیق لتص��ویر ھیئتھ��ا ص��وتیاً، فالب��د 

د ال��ذي رل��دارس الص��رف أن یتب��ع عناص��ر النط��ق اللغ��وي ، ابت��داء م��ن الص��وت المج��

، ث��م الص�وت وخصائص�ھ الس�یاقیة ،وم�ا ینش�أ م��ن  یق�وم بدراس�تھ عل�م األص�وات الع�ام

 وإن لم یغیر من داللتھ ،تھمجاورتھ لغیره من تأثیر یغیر من صفا

ھذا البحث تناول ما بین علوم الق�رآن الك�ریم وعل�وم اللغ�ة العربی�ة م�ن ت�رابط محك�م ،  .٢

فمھما یتقن المرء علوم العربیة وھو خاوي الوفاض من علوم القرآن فعلمھ بھ�ا ن�اقص 

فعل��وم العربی��ة جمیع��اً نش��أت ح��ول الق��رآن وخدم��ة ل��ھ ، وعل��م  -، ض��عیف األس��اس 

القراءات واحد من أبرز علوم القرآن وأص�ل ھ�ذا ك�ان ل�ھ بعل�وم العربی�ة أوث�ق العالق�ة 



 ٢٢٤

وأعمق األث�ر ، وھ�ي ال تقتص�ر عل�ى واح�د م�ن عل�وم العربی�ة وإنم�ا تتس�ع لتش�مل ك�ل 

 ت.ھذه العلوم من نحو وصرف ولغة وبالغة وصو

نالحظ مما سبق أن التحلیل على المستوى الصوتي یتناول البنی�ة الص�وتیة الت�ي تتك�ون  .٣

م�ن  نمن تالحق األصوات مرتبة وفق تنظیم تقتضیھ طبیعة لسان مع�ین : فاللغ�ة تتك�و

والتحلیل الص�وتي یق�وم بتحلی�ل ھ�ذا النظ�ام لمعرف�ة كن�ھ األج�زاء  -نظام من األصوات 

 لھذا النظام. ةات اللھجیالمكونة لھ ومعرفة االختالف

ویقوم تحلیل األص�وات اللغوی�ة أم�ا بتحلی�ل األص�وات وھ�ي معزول�ة ع�ن الس�یاق ـ أي 

غیر داخلھ في تركیب معین ، حینئذ یتم تحلیلھا وھي في سیاق ، أي داخلھ في تركیب الكلم�ات 

علھ��ا م��ع أو العب��ارات (بنی��ة ص��وتیة ـ بنی��ة ص��رفیة ـ بنی��ة تركیب��ة نحوی��ة ) . وحینئ��ذ ی��تم تفا

األصوات األخرى وتأثرھا وتأثیر بعضھا على بع�ض ، وأن التحلی�ل الص�رفي لتب�دالت الص�یغ 

  یقوم على معرفة التغیرات الصرفیة التي تطرأ على تلك الصیغ عند تحولھا من بناء إلى آخر.

تقت��رح الدراس���ة بض��رورة التقی���د بم��نھج الق���راء ف��ي األداء الص���وتي والص��رفي للغ���ة 

ما عن��د تدریس��ھا للناش��ئة ،ولك��ل طال��ب عل��م ، ألن م��نھج المش��افھة والتلق��ي ھ��و العربی��ة ، الس��ی

  عند تلقیھ القرآن من لدن علیم حكیم. المنھج األصح ،واألكثر دقة ؛ ألنھ ذات منھج النبي 

كما تقترح الدارسة ضرورة أن یتواصل البح�ث ف�ي مج�ال الص�وت والص�رف وجھ�ود 

  ور الذي حدث للعربیة خالل مسیرتھا .ن التطیالقدماء والمحدثین فیھما لتبی

  وال یزال البحث مفتوحاً في الدراسات اللغویة إذ ال برھان على نھائیة اللغة.

وما قدمتھ ھذه الدراسة، ما ھ�و إال قط�رة م�ن ف�یض ف�ي بح�ر اللغ�ة الواس�ع، وبمثلم�ا تظ�ن ھ�ذه 

  ما ظنت إثباتھ.  الدراسة أنھا فتحت آفاقاً للتأمل ، فھي أیضاً ال تدعى أنھا أحاطت بكل

ویبقى ھذا الحقل مفتوحاً لتظل اللغة حیة تتجدد فین�ا وبن�ا ، تس�ھم لن�ا ف�ي كش�ف ظ�اھرة 

الكون وآیاتھ التي ال تنتھي ،وھي قادرة على ذلك ولعلھا تكون األداة التي تعھد بھا الم�ولى ع�ز 

}إِنَّا لَه لَحافظُوننَحن نَزلْنا الذِّكْر و إِنَّا{وجل على حفظ كتابھ العزیز إذ یقول  ١.  

                                                
 .٩سورة الحجر : اآلیة   ١



 ٢٢٥

وف��ي خاتم��ة ھ��ذا البح��ث أرج��و أن یك��ون ھ��ذا عم��الً متق��بالً لوجھ��ھ تع��الى ، ونرج��و أن 

  یكون إسھاماً في مجال البحث العلمي لتطویر طرق تدریس اللغة العربیة .

وهللا م��ن وراء القص��د وھ��و یھ��دي إل��ى س��واء الس��بیل وآخ��ر دعون��ا أن الحم��د � رب 

  العالمین.

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٢٦

  المصادر المراجع

  

 إبراھیم أنیس : .١

 م.١٩٧٩، ٥األصوات اللغویة ، مطبعة االنجلو المصریة ، ط   .أ 

 م.١٩٥٢، ٢في اللھجات العربیة ، مطبعة لجنة البیان العربي، ط   .ب 

 م.١٩٦٢إبراھیم محمد نجا : التجوید واألصوات ، مطبعة العادة مصر ، سنة  .٢

یة وأثرھ���ا ، رس����الة ماجس���تیر ،جامع����ة أم����درمان إحس���ان عثم����ان : الظ���واھر الص����وت .٣

 اإلسالمیة.

أحم��د الحم��الوي: ش��ذا الع��رف ف��ي ف��ن الص��رف، منش��ورات ، المكتب��ة العلمی��ة الجدی��دة،  .٤

 بیروت.

 أحمد فلیح : ود.حسن محمد ربایعة: مبادئ في علم الصرف. .٥

ار ،د١أحمد محمد قدور : أصالة علم األصوات عند الخلی�ل م�ن خ�الل مقدم�ة الع�ین، ط  .٦

 م.١٩٩٨الفكر المعاصر، بیروت، 

 أحمد مختار عمر:  .٧

، ع��الم ٦البح��ث العلم��ي اللغ��وي عن��د الع��رب م��ع دراس��ة لفظی��ة الت��أثیر والت��أثر، ط   .أ 

 م.١٩٨٨الكتب ، القاھرة ، 

 م.١٩٧٦، عالم الكتب، القاھرة، ١دراسة الصوت اللغوي، ط  .ب 

 األزھري، أبو منصور محمد بن أحمد بن األزھر: .٨

حقیق عبد السالم محمد ھارون، المؤسسة المصریة العامة للتألیف تھذیب اللغة ، ت  .أ 

 م.١٩٦٤ھــ ١٣٨٤والترجمة والنشر ، 

معاني القراءات ، تحقیق عب�د مص�طفى دروی�ش ،ود . ع�وض ب�ك ،دار المع�ارف ،   .ب 

 م.١٩٩٢القاھرة، 

االستراباذي، رض�ي ال�دین محم�د ب�ن الحس�ن: ش�رح ش�افیة اب�ن الحاج�ب، تحقی�ق محم�د  .٩

 م.١٩٨٢،دار الكتب العلمیة ، بیروت، ١، طنور الحسن 



 ٢٢٧

، بی��روت ،دار الكت��ب العلمی��ة، ١األش��موني ،محم��د ب��ن عل��ي ، ش��رح ألفی��ة ب��ن مال��ك ،ط .١٠

 ھـ.١٤٠٧

أمج��د عب��د ال��رازق كرجی��ة: فیزی��اء الص��وت والحرك��ة الموجب��ة ، الموص��ل، منش��ورات  .١١

 م.١٩٨٧جامعة الموصل ، 

، تحقی��ق محم��د أب��و الفض��ل إب��راھیم ، اب��ن األنب��اري نزھ��ة األلب��اء  ف��ي طبق��ات األدب��اء  .١٢

 ھـ.١٣٨٦مطبعة المدني ، القاھرة، 

البخاري، محمد بن إس�ماعیل، ص�حیح البخ�اري، تحقی�ق مص�طفى ال�دیب، دار ب�ن كثی�ر  .١٣

 .١٩٩٠، ١٤١٠، ٤والیمامة، بیروت، دمشق، ط

براجستزاسیر: التطور النح�وي للغ�ة العربی�ة ، إخ�راج د. رمض�ان عب�د الت�واب ، مكتب�ة  .١٤

 م.١٩٨٢ھــ ١٤٠٢جي ، القاھرة،دار الرفاعي ، الریاض ، الخان

ش�اھین، مكتب�ة الش�باب،  ربراتیل مالمبرج : علم األصوات تعریب ، ودراسة عبد الصبو .١٥

 م.١٩٨٥

 تمام حسان :  .١٦

 م.٢٠٠٤ھـ ـ ١٤٢٥، عالم الكتب القاھرة، ٤اللغة العربیة معناھا ومبناھا ،ط  .أ 

 م.١٩٨٥الدار البیضاء، ، دار الثقافة، ١مناھج البحث في اللغة، ط  .ب 

، ٣الجاحظ، أبو عثمان عمر بن بحر بن محبوب:كتاب الحیوان، تحقیق فوزي عطی�ة، ط .١٧

 م.١٩٨٢مصعب،  ردا

 ابن الجزري، محمد بن محمد : .١٨

تقری�ب النش�ر ف�ي الق��راءات العش�ر ،تحقی�ق إب�راھیم عط��وة ع�وض، الق�اھرة، ش��ركة   .أ 

 م.١٩٦١ـ  ھـ١٣٨٠ومطبعة ومصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، 

 غایة النھایة في طبقات القراء.  .ب 

 ھـ.١٣٥٠تحقیق عبد الحي فرماوي ، المطبعة اإلسالمیة القاھرة، نمنجد المقرئی  .ج 

النشر في الق�راءات العش�ر بعنای�ة عل�ي محم�د الص�باغ ، المكتب�ة التجاری�ة الكب�رى ،   .د 

 القاھرة .



 ٢٢٨

جل��س ال��وطني جمع��ة س��ید یوس��ف: س��یكولوجیة اللغ��ة والم��رض العقل��ي ، الكوی��ت ، الم .١٩

 م.١٩٩٠للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عالم المعرفة ، 

 ابن جني أبو الفتح عثمان:  .٢٠

الخصائص ، تحقیق محمد عل�ي النج�ار ، الھیئ�ة المص�ریة العام�ة للكت�اب ، الق�اھرة،   .أ 

 م.١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٦

،تحقی��ق مص��طفى الش��قا، ومحم��د الزق��زاق الحلب��ي، الق��اھرة،  بس��ر ص��ناعة اإلع��را  .ب 

 .١٩٥٤، ١ط

، وزارة المع���ارف العمومی���ة، الق���اھرة، ١إب���راھیم مص���طفى، ط قالمنص���ف، تحقی���  .ج 

 م.١٩٥٤

، المؤسس���ة الجامعی���ة للنش���ر ، ١ج���ورج مولینی���ھ : األس���لوبیة ، ترجم���ة بس���ام برك���ة ،ط .٢١

 م.١٩٩٩بیروت، 

الجوھري ، أبو نصر إسماعیل بن حماد : الصحاح تاج اللغة وص�حاح العربی�ة ، تحقی�ق  .٢٢

 العطار.

 ، مكتبة اآلداب، القاھرة.١ال الدین : دراسة في علم األصوات،طحازم علي كم .٢٣

 ، دمشق،دار الفكر. ١،ط يحسین خطاب: إتحاف حرز األماني بروایة األصفھان .٢٤

حلمي خلیل : الكلمة دراسة لغوی�ة ومعجمی�ة ،دار القل�م للتوزی�ع والنش�ر ،دب�ي األم�ارات  .٢٥

 العربیة .

 م.١٩٩٢غة ، مكتبة الشباب ، القاھرة ، محمد یسن عبد العزیز : المدخل إلى علم الل .٢٦

اب�ن خالوی��ھ، عب�د هللا الحس��ین ب�ن أحم��د: الحج�ة ف��ي الق�راءات ، تحقی��ق عب�د الع��ال س��الم  .٢٧

 م.١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٠مكرم ، مؤسسة الرسالة بیروت، 

/ ١خدیج��ة الح��دیثي، بنی��ة الص��رف ف��ي كت��اب س��یبویھ، الكوی��ت، زكال��ھ للمطبوع��ات، ط .٢٨

١٩٨٠. 

ھی���دي : كت���اب الع��ین تحقی���ق د.مھ���دي المخزوم���ي ،دار ومكتب���ة الخلی��ل ب���ن أحم���د الفرا .٢٩

 الھالل.



 ٢٢٩

خلی��ل إب��راھیم العطی��ة: ف��ي البح��ث الص��وتي عن��د الع��رب ،دار الج��احظ للنش��ر بغ��داد ،  .٣٠

 م.١٩٨٣

 م.١٩٩٢، بیروت،دار العلم للمالیین ، ١خیر الدین الزركلي : األعالم ،ط .٣١

 الداني، أبو عمرو عثمان بن سعید:  .٣٢

عم���ار، األردن،  ر، دا٢غ���انم ق���دوري، ط قان والتجوی���د، تحقی���التجدی���د ف���ي اإلتق���  .أ 

 .م١٩٩٩

ع�ادل أحم�د  قبن محمد المالكي، تحقی� دشرح كتاب التیسیر في القراءات، عبد الواح  .ب 

 م.٢٠٠٣، ت، منشورات دار الكتب العلمیة، بیرو١ طعبد الموجد، 

 الفتح واألمالة.  .ج 

ش�ر ف�ي الق�راءات األرب�ع عش�ر الدمیاطي ، أحمد ب�ن محم�د ال�دمیاطي:إتحاف فض�الء الب .٣٣

 أحمد حنفي. دصححھ علي محمد الضباع ،نشره عبد الحمی

 الذھبي، محمد بن أحمد بن عثمان:  .٣٤

، بی��روت ، مؤسس��ة الرس��الة ، ٧س��یر أع��الم الن��بالء ، تحقی��ق ش��عیب األرن��اؤوط ،ط  .أ 

 م.١٩٩٠ھـ ـ ١٤١

یث�ة بمص�ر، الكت�ب الحد ر، دا١معرفة القراء الكبار، تحقیق محمد سید جاد الح�ق، ط  .ب 

 م.١٩٦٧

الرضي، محمد بن الحسن االستراباذي: ش�رح الش�افیة تحقی�ق محم�د الزف�زاف وزمیلی�ھ،  .٣٥

 ھـ.١٣٩٥دار الكتب العلمیة ،بیروت، 

رمزي منیر البعلبكي : فقھ اللغة المقارن دراسات في أصوات العربیة وصرفھا ونحوھ�ا  .٣٦

 على ضوء اللغات السامیة، دار العلم للمالیین بیروت.

 :بن عبد التوارمضا .٣٧

 ھـ.١٤١٠، ٢التطور اللغوي، مكتبة الخانجي بالقاھرة، ط   .أ 

، مكتب��ة الخ��انجي، الق��اھرة، ٢الم��دخل إل��ى عل��م اللغ��ة ومن��اھج البح��ث اللغ��وي ،ط   .ب 

 م.١٩٨٥ھــ ١٤٠٥



 ٢٣٠

الزج�اجي ، أب�و القاس�م عب�د ال�رحمن ب�ن إس�حاق: الجم�ل ف�ي النح�و ،تحقی�ق عل�ي توفی�ق  .٣٨

 م.١٩٨٨، دار األمل ، األردن، ٤محمد ،ط

بدر ال�دین محم�د ب�ن بھ�ادر : البرھ�ان ف�ي عل�وم الق�رآن ، تحقی�ق  الزركشي، أبو عبد هللا .٣٩

 ھـ.١٣٩١،بیروت ، دار المعرفة،  ٢محمد أبو الفضل ،ط

 ، بیروت ،دار الجیل.٢الزمخشري، محمود بن عمر : المفصل في علم اللغة ،ط .٤٠

ھـ ١٤٠٧رسالة ،بیروت، ابن السراج، محمد بن السرى: األصول في النحو ، مؤسسة ال .٤١

 م.١٩٨٧

 م.١٩٨٠ھـ ـ ١٤٠٠سعد : دراسة السمع والكالم، عالم الكتب القاھرة،  .٤٢

ابن سنان، أبي محمد عبد هللا بن محمد الخف�اجي: س�ر الفص�احة ، مكتب�ة ومطبع�ة محم�د  .٤٣

 م.١٩٦٩علي صبیح وأوالده ، بمصر ، 

لس�الم محم�د ھ�ارون ، سیبویھ، أبو بشر عمرو بن عثمان :كت�اب س�یبویھ ، تحقی�ق عب�د ا .٤٤

 م.١٩٨٢ھـ ـ ١٤٠٤،  مكتبة الخانجي، القاھرة، ٢ط

، دار ١الس���یرافي، أب���ي س���عید : أخب���ار النح���ویین البص���ریین ، تحقی���ق محم���د البن���اء ،ط .٤٥

 ھـ.١٤٠٥، ماالعتصا

 ابن سینا أبو علي الحسین بن عبد هللا: .٤٦

، دار ١رسالة أسباب حدوث الحروف ، تحقیق محمد حسن الطبان، ویحیى أحمد ،ط  .أ 

 م.١٩٨٩الفكر ، دمشق ، 

، المكتب��ة العربی��ة ،مص��ر دار نش��ر وزارة الثقاف��ة ١الش��فاء، األب ج��ورج قن��واتي، ط  .ب 

 م.١٩٥٣بالقاھرة، 

 السیوطي، جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر : .٤٧

 اإلتقان في علوم القرآن.  .أ 

، دار الكت���اب العرب���ي، ١األش���باه والنظ���ائر ف���ي النح���و ،تحقی���ق ف���ایز نزحین���ي، ط  .ب 

 م.١٩٨٤



 ٢٣١

المزھ�ر ف�ي عل��وم اللغ�ة وأنواعھ�ا ،دار إحی��اء الكت�ب العربی�ة ،مطبع��ة عیس�ى الب��ابي   .ج 

 الحلبي.

الش��یرازي، نص��ر ب��ن عل��ي ب��ن محم��د أب��ي عب��د هللا ب��ن أب��ي ال��دم : الموض��ح ف��ي وج��وه  .٤٨

 ھـ.١٠٦٩، مكة المكرمة ، ١القراءات وعللھا ، تحقیق ودراسة الكبیسي ، ط

ت الس��بع، تحقی��ق جم��ال ال��دین محم��د ش��رف، دار الصفاقس��ي: غی��ث النف��ع ف��ي الق��راءا .٤٩

 . ١الصحابة للتراث، طنطا، ط

أبو الطیب اللغ�وي: مرات�ب النح�ویین واللغ�ویین ، تحقی�ق محم�د أب�و الفض�ل إب�راھیم دار  .٥٠

 نھضة مصر للطباعة والنشر ، القاھرة.

 م.١٩٦٢عباس حسن: النحو الوافي ،دار المعارف ، القاھرة ،  .٥١

 م.١٩٦٨، القاھرة،مطبعة الكیالني، ٢اف اللغة،ط عبد الرحمن أیوب : أھد .٥٢

 عبد الرحمن محمد شاھین :  .٥٣

 م.١٩٧٧في تصریف األسماء، مكتبة الشباب ، القاھرة،   .أ 

 تصریف األفعال .  .ب 

، عمان ،وزارة التربی�ة وش�ؤون ١وآخرون: المیكانیكا والظواھر الموجبة ،ط معبد السال .٥٤

 م.١٩٨٥الشباب ، 

 عبد الصبور شاھین:  .٥٥

 اءات في األصوات والنحو العربي، مكتبة الخانجي، د.ت.أثر القر  .أ 

 في التطور اللغوي.  .ب 

 م.١٩٩٠المنھج الصوتي للبنیة العربیة ،روایة جدیدة في الصرف العربي ،بیروت،   .ج 

 ھـ.١٤١٦، مكتبة وھبة القاھرة، ٣عبد الغفار حامد ھالل: أصوات اللغة العربیة، ط  .٥٦

 عبد الفتاح القاضي: .٥٧

نھض���ة مص���ر للطباع���ة والنش���ر، الق���اھرة،  رت واللھج���ات، دااإلمال���ة ف���ي الق���راءا   .أ 

 م.١٩٧١ھـ ـ ١٣٩١



 ٢٣٢

، ١الب��دور الزاھ��رة ف��ي الق��راءات العش��ر المت��واترة م��ن طری��ق الش��اطبیة وال��درة ، ط  .ب 

 ھـ.١٤٠٣نشر مكتبة الدار بالمدینة المنورة 

 م.١٩٨١الكتاب العربي، بیروت، رالقراءات الشاذة وتوجیھھا في لغة العرب، دا  .ج 

 الراجي: عبده  .٥٨

 م.١٩٩٠،  ٢الصرفي ،دار المعرفة الجامعیة ، ط قالتطبی  .أ 

اللھجات العربیة في القراءات القرآنی�ة، دار المعرف�ة الجامعی�ة، اإلس�كندریة، مص�ر،   .ب 

 م.١٩٩٨ھـ، ١٤١٤

عبده عبد العزیز قلقیلة : مقاالت في التربیة واللغة والبالغة والنقد ،طبعة مصر ، مكتب�ة  .٥٩

 .١٩٧٤االنجلو المصریة ، 

 ابن عصفور،أبو الحسن علي بن مؤمن األِشبیلي: .٦٠

،دار الكت���ب العلمی���ة ،بی���روت، ١المق���رب ، تحقی���ق ع���ادل أحم���د عب���د المحم���ود ،ط  .أ 

 م.١٩٩٨

، دار المعرف��ة ،بی��روت ، ١الممت��ع ف��ي التص��ریف ، تحقی��ق ، فخ��ر ال��دین قب��اوة ، ط  .ب 

 م.١٩٨٧

لفیة ابن مال�ك ، المكتب�ة بن الرحمن : شرح ابن عقیل علي أ ابن عقیل، محمد بن عبد هللا .٦١

 الفیصلیة ، مكة المكرمة.

عل�ي الن�وري الصفاقس��ي : غی�ث النق��ع ف�ي الق�راءات الس��بع ، تحقی�ق جم��ال ال�دین محم��د  .٦٢

 ،طنطا. ث،دار الصحابة للترا١شرف نزار ،ط

 غانم قدوري الحمدي : .٦٣

ھ��ـ ـ ١٤٠٦، مطبع�ة الخل��ود ، بغ�داد ١الدراس�ات الص��وتیة عن�د علم��اء التجوی��د ،ط   .أ 

 م ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة.١٩٨٦

ھ�ـ ـ ١٤٢٣المدخل إلى علم األصوات العربیة ، مطبعة المجم�ع العلم�ي ، الكوی�ت ،   .ب 

 م. ٢٠٠٣



 ٢٣٣

: التذكرة في القراءات الثمان ، تحقی�ق عب�د الفت�اح بحی�ري، مغلیون، طاھر بن عبد المنع .٦٤

 ، المدینة المنورة.١ط

ص��احبي ف��ي فق��ھ اللغ��ة وس��نن الع��رب ف��ي اب��ن ف��ارس ، أب��و زكری��ا أحم��د ب��ن ف��ارس : ال .٦٥

ھـ�ـ ١٣٨٣كالمھا ، تحقیق مصفى الشیوعي مؤسسة ب�دران للطباع�ة والنش�ر لبن�ان، 

 م.١٩٦٤

فاض�ل مص��طفى الس�اقي: أس��ام الك�الم العرب��ي م��ن حی�ث الش��كل والوظیف�ة تق��دیم د. تم��ام  .٦٦

 م.١٩٧٧حسان ، مكتبة الخانجي، القاھرة ، 

مع�اني الق�رآن ، تحقی�ق أ؛م�د یوس�ف نجاتي،ومحم�د الفراء ، أب�و زكری�ا یحی�ى ب�ن زی�اد:  .٦٧

 م.١٩٥٥علي النجار،دار الكتب المصریة ، القاھرة ، 

فندریس : اللغة ترجمة عبد الحمی�د ال�دواخلي ومحم�د القص�اص ، لجن�ة البی�ان العرب�ي ،  .٦٨

 ھـ.١٣٧٠القاھرة ، 

ی��ة الفیروزاب��ادي ، مج��د ال��دین محم��د ب��ن یعق��وب : الق��اموس المح��یط، المؤسس��ة العرب .٦٩

 للطباعة والنشر ،بیروت.

القرطب��ي ، عب��د الوھ��اب : الموض��ح ف��ي التجوی��د ، تحقی��ق د. غ��انم ق��دوري لحم��ل ،دار  .٧٠

 م.٢٠٠٠ھـ ـ ١٤٢١المعارف ، 

ك��ریم زك��ي حس��ام ال��دین : أص��وات تراثی��ة ف��ي عل��م اللغ��ة ،مكتب��ة االنجل��و المص��ریة ،  .٧١

 م.١٩٨٥القاھرة، 

مطبق��اً عل��ى اللغ��ة العربی��ة، عم��ادة  يكم��ال إب��راھیم ب��دري : األص��وات والنظ��ام الص��وت .٧٢

 م.١٩٨٢المكتبات جامعة الملك سعود، الریاض ،  نشؤو

 كمال محمد بشر: .٧٣

 م.١٩٨٠، القاھرة ،دار المعارف،  ٧علم األصوات ،ط  .أ 

 التفكیر اللغوي بین القدیم والحدیث ،مكتبة الشباب بالجیزة ، مصر.  .ب 

، ١ظاھرة النحوی�ة وتعقی�دھا ، طلطیفة إبراھیم النجار: دور العینة الصرفیة في وصف ال .٧٤

 م.١٩٩٤عمان ، األردن ،دار البشیر ، 



 ٢٣٤

 م.١٩٦٢الكسندر: الصوت ، ترجمة محمد عز الدین فؤاد ، القاھرة ،دار الكرنك ،  .٧٥

اب��ن ماج��ة ، أب��و عب��د هللا محم��د ب��ن یزی��د: ص��حیح س��نن اب��ن ماج��ة ،محم��د ناص��ر ال��دین  .٧٦

 م .١٩٨٨، ٣األلباني ،ط

هللا بن محمد : تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد، تحقی�ق محم�د  ابن مالك ،جمال الدین عبد .٧٧

 م.١٩٦٧كمال بركات ،دار الكتاب العربي، مصر ، 

المب�رد ، أب�و العب��اس محم�د ب��ن یزی�د : المقتض�ب ، تحقی��ق محم�د عب��د الخ�الق عض��یمة،  .٧٨

 م.١٩٦٣المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة ، القاھرة ، 

ى ب��ن العب��اس: الس��بعة ف��ي الق��راءات ، تحقی��ق د. اب��ن مجاھ��د ، أب��و بك��ر أحم��د ب��ن موس�� .٧٩

 ، دار المعارف، مصر.٣شوقي ضیف ، ط 

، دار الش��رق ٣محم��د األنط��اكي: المح��یط ف��ي األص��وات العربی��ة ونحوھ��ا وص��رفھا ،ط .٨٠

 العربي ، بیروت.

 م.١٩٩٢محمد حسن عبد العزیز : المدخل إلى علم اللغة ،مكتبة الشباب القاھرة،  .٨١

اث الن��دوة العالمی��ة األول��ى لتعل��یم العربی��ة لغی��ر الن��اطقین بھ��ا ، محم��د حس��ن ب��اكال : أبح�� .٨٢

 م.١٩٨٠الریاض ، 

محمد عبد الرازق كرجیة ،ود فیصل عبد الحلیم : ما نس�مع وم�ا ال نس�مع ، بغ�داد مكتب�ة  .٨٣

 م.١٩٨٨النمرود ، 

ھ��ـ ـ ١٤٠٣محم��د عل��ي الخ��ولي: األص��وات اللغوی��ة ، مكتب��ة الخ��انجي ، الری��اض ،  .٨٤

 م.١٩٨٧

،دار الفك���ر للطباع���ة والنش���ر ،  ٢ب���ارك: فق���ھ اللغ���ة وخص���ائص العربی���ة ،طمحم���د الم .٨٥

 م.١٩٦٤ھـ ـ ١٣٨٣

محم���د محیس���ن: اإلرش���ادات الجلی���ة، مؤسس���ة ش���باب الجامع���ة، اإلس���كندریة، مص���ر،  .٨٦

 م.  .١٩٨٦

 ھـ.١٣٤٩، ١محمد المكي نصر : نھایة القول المقید في علم التجوید ، ط  .٨٧



 ٢٣٥

، ١الك�ریم ، تحقی�ق محم�د طلح�ة ب�الل ،ط نرآمحمود خلی�ل الحص�ري: أحك�ام ق�راءة الق� .٨٨

 جماعة تحفیظ القرآن مكة المكرمة.

،  ٢محم��ود الس��عران: ف��ي عل��م اللغ��ة مقدم��ة للق��ارئ العرب��ي ،دار المع��ارف مص��ر، ط .٨٩

 م.١٩٦٢

 م.١٩٧٢، بیروت،دار الفكر ، ٢مسلم بن الحجاج : صحیح مسلم ، ط .٩٠

تب�ة العص�ریة ، ص�یدا ، بی�روت ، المك١مصطفى القال یبني : جامع الدروس العربیة ،ط  .٩١

 م.٢٠٠٠، 

 مكي بن أبي طالب القیسي: .٩٢

 اإلبانة عن معاني القراءات .   .أ 

الرعایة لتجوید القراءات وتحقیق لفظ التالوة ،تحقیق أحمد حس�ن فرم�ان ،دار عم�ان   .ب 

 م.١٩٨٤ھـ ١٤٠٤،  ٢،ط ن، األرد

ض�ان ، الكشف عن وجوه الق�راءات الس�بع وعللھ�ا وجمعھ�ا ، تحقی�ق مح�ي ال�دین رم  .ج 

 م.١٩٧٤مجمع اللغة العربیة ،دمشق 

 م.١٩٩٨مناف مھدي الموسوي : علم األصوات اللغویة ،عالم الكتب ،بیروت ،  .٩٣

، بی��روت،دار ص��ادر ١اب��ن منظ��ور ،جم��ال ال��دین محم��د ب��ن مك��رم : لس��ان الع��رب ، ط  .٩٤

 م.١٩٥٦ھـ ـ ١٣٧٥للطباعة ، 

 مھدي المخزومي، الخیل بن أحمد الفراھیدي : .٩٥

 م.١٩٦٤، دار الرائد العربي ،بیروت ، ٢ھ ، طأعمالھ ومنھج   .أ 

ف��ي المجتم���ع العرب���ي قواع���د وتطبی���ق ، ش��ركة مطبع���ة مص���طفى الب���ابي الحلب���ي ،   .ب 

 م.١٩٦٦،  ١القاھرة، ط 

میش���ال زكری���ا : األلس���نیة عل���م اللغ���ة الح���دیث المب���ادئ واألع���الم المؤسس���ة الجامعی���ة  .٩٦

 م.١٩٨٠ـ ھـ ١٤٠٠، ١للدراسات والنشر والتوزیع ،بیروت ، لبنان ،ط



 ٢٣٦

النش�ار ، أب�و حف�ص عم��ر ب�ن قاس�م ب�ن محم��د المص�ري األنص�اري المش�ھور بالنش��ار :  .٩٧

، ١المك��رر فیم��ا ت��واتر م��ن الق��راءات الس��بع ، تحقی��ق أحم��د محم��د عب��د الس��الم ،ط 

 بیروت ، دار الكتب العلمیة .

 ھادي نصر :  .٩٨

ي ،عم���ان ، دار الكت��اب الع��الم١التفس��یر اللغ��وي االجتم��اعي للق���راءات القرآنی��ة ،ط  .أ 

 م.٢٠٠١ھـ ـ ١٤٢٩األردن ، 

الصرف الوافي ، دراس�ة وص�فیة تطبیقی�ة ف�ي الص�رف وبع�ض المس�ائل الص�وتیة ،   .ب 

 م.٢٠٠٢، دار األمل للنشر والتوزیع عمان ، األردن ٢ط

،  ب،ع��الم الكت��٢ھ��ار یوب��اي : أس��س عل��م اللغ��ة ترجم��ة وتعلی��ق احم��د مخت��ار عم��ر،ط .٩٩

 م١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣القاھرة، 

ب��ن یوس��ف : ش��ذى الع��رف ف��ي عل��م الص��رف ، تحقی��ق د.  أحم��د  د هللاب��ن ھش��ام ،عب�� .١٠٠

 م١٩٩٠،مكتبة الزھراء ، القاھرة ،  دعبدالمجی

 ، عالم الكتب ،بیروت.١ابن یعیش ، یعیش بن علي بن یعیش : شرح المفصل ، ط .١٠١

بن عبد المجید : إش�ارة التعی�ین ف�ي ت�راجم النح�اة واللغ�ویین ،تحقی�ق  يالیماني، عبد الباق .١٠٢

، مرك��ز المل��ك فیص��ل للبح��وث والدراس��ات اإلس��المیة ، ١دی��اب ،ط دب��د المجی��د. ع

 م.١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٦الریاض ، 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٣٧

  موضوعاتفھرست ال

  الصفحة  الموضوع

  أ  آیة قرآنیة

  ل  إھداء

  ج  شكر وتقدیر

  ١  المقدمة

    القسم األول : الدراسة النظریة

    الفصل األول : نشأة علم األصوات وتكوینھ

    الدراسة الصوتیةنشأة 

    تعریف الصوت وأنواعھ وفروعھ

    أھمیة علم األصوات وعالقتھ بالعلوم األخرى

    في مجال اللغة والبحث -

    في دراسة الجانب النحوي -

    في دراسة الجانب البالغي -

    الفصل الثاني: نشأة علم الصرف وتكوینھ

    تعریف الصرف ، نشأتھ ، فائدتھ

    تھ بالنحو العربينشأة الصرف وعالق

    الوحدات الصرفیة ودورھا في توجیھ المعنى الوظیفي للصیغ

    العالقة بین البنیة الصرفیة والمعنى

    الفصل الثالث : التبدالت الصوتیة وأُرھا على الصیغ الصرفیة

    مقدمة عن التبدالت الصوتیة

    أعضاء الجھاز الصوتي وتقسیم األصوات إلى صوامت وصوائت

    ة األصوات مع بعضھا البعض في التجاور وتأثیر ذلك على البنیة الصرفیةعالق

    الظواھر والتغیرات الصوتیة على مستوى الصوامت



 ٢٣٨

    اإلبدال -

    ماإلدغا -

    ثنائیة المماثلة والمخالفة -

    الظواھر الصوتیة على مستوى الصائت

    الفتح واإلمالة

    القرآن الكریمالقسم الثاني: الدراسة التطبیقیة على 

    أوالً: تعریف القراءات

    في القراءات القرآنیة فاالختال

    االختالفات الصوتیة من سورة یاسین إلى سورة األحقاف

    االختالفات الصوتیة من سورة محمد إلى سورة الواقعة

    االختالفات الصوتیة من سورة الحدید إلى سورة التحریم

    لملك إلى سورة المرسالتاالختالفات الصوتیة من سورة ا

    االختالفات الصوتیة من سورة النبأ إلى سورة األعلى

    االختالفات الصوتیة من سورة الغاشیة إلى سورة الناس

    الخاتمة

    قائمة المصادر والمراجع 

    فھرست الموضوعات

 

  


