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امللخـــ�ص:
إِ�سناِدها �أو  فعاِل �ملعتّلِة عنَد � ُ على جذوِر �لأ ُم هذِه �لدر��سُة روؤيًة جديدًة لتف�سِي �لتغّي�ِت �ل�سوتّيِة �لتي تطر�أ تقدِّ
فعاِل �ملعتّلِة �ملتغّيَة ت�ستمُل على حركٍة طويلٍة �سّيقٍة ولي�س على �أن�ساِف  ّد�ها �أّن جذوَر �لأ ؤَ �ل�ستقاِق منها، وهي روؤيٌة مو

حركاٍت.
�سناِد  وتلكم �حلركُة �لو�قعُة موقَع �سامٍت يف �جلذِر �ل�سحيِح ُتو�سُع يف �لقو�لِب �للغوّيِة �لتي يقت�سيها نظاُم �لإ
ُه  �أو �ل�ستقاِق، بحركاِتها و�سكناِتها، دوَن تعديٍل، فين�ساأُ عن ذلك جتاوُر جمموعٍة من �حلركاِت يف ت�سّكالٍت �سوتّيٍة ُتوجَّ
�أو �رشوٍط خارجٍة عن بنيِة �ل�سيِغ،  �إىل ��ستثناء�ٍت  �لقو�ننِي �لتي حتكُم ذلك، وهي قو�ننُي ل حتتكُم  َوفَق جمموعٍة من 

كالقوِل بنقِل حركٍة من مكاِنها �أو حمِل �سيغٍة على �أخرى �أو خ�سيِة �لَلْب�ِس ...

 * بريد الباحــث اإللكرتوني :

Abstract:
The phonatic changes which occur to happen in the field of defective roots 

considered to be a problem in the Arabic language. For example, the sound which is 
situated in a certain position in a root doesn’t have the same form in the forms that 
are derived from the same root that is some forms occur to appear including long 
vowles, others short vowels and others semi-vowels.

This study provides us with a new view that explains these changes. This 
view is basically based on assuming that the roots of the changing defective verbs 
include long vowels and not semi vowels. It’s worth noting that the phonetic varia--
tions which result from the recurrence of a group of vowels are directed according 
to a set of phonetic rules. These phonetic rules depend on the nature of phonetic and 
syllabic closeness with no regard to any of those known hypotheses concerning this 
issue. No attention should be paid to those conditions that are out the domain of the 
basic formula such as likening one form with another or changing the position of the 
diacritic marks so that we would be able to avoid the ambiguity.
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�لإعالِل متثُِّل عقدًة مقيمًة يف در�ِس  �أنَّ م�ساألَة  �َسكَّ  ل 
�حلركاِت  بنَي  جتاذٍب  مو�سُع  �أَّنها  ذلك  �لعربّيِة، 
�أو حذًفا، وتبادٍل بيَنهما  إِثباًتا  � و�أن�ساِف �حلركاِت؛ 
وبنَي �لهمزِة؛ فمن جذٍر و�حٍد جنُد �حلركَة �لطويلَة 
فتحًة يف "غز�" و"ُيغزى" و�سّمًة يف "يغزو" وك�رشًة 
يف "ُغزيَت"، وحركًة ق�سيًة يف "َغَزْت"، وجنُد ن�سَف 
"ُغِزَي"  يف  وياًء  "َغْزٍو" و"َغَزو�"،  يف  و�ًو�  �حلركِة 
"��ستغز�ٍء" …، ولكّن  و"ُيغَزيان"، وجنُد همزًة يف 
من  �لتنّوعاُت  هذه  تكوَن  �أَْن  تقت�سي  �لعربّيِة  �َسَنَ 
جذٍر و�حٍد ذي �أ�سوٍل ثابتٍة ُيتَّخُذ منطلًقا للك�سِف عن 

�لتغّي�ِت �لتي لب�ستها.
لن �أمتدَّ �إىل تف�سيٍل ي�ستقري ما قيَل يف هذِه �مل�ساألِة؛ 
ففي ذلك من �لت�ستيِت �أكرُث مّما ميكُن �أْن يكوَن منطلًقا 
�إبانًة  �مل�ستقّرِة،  �سوِل  �لأ إجماِل  با كتفنَيَّ  فالأ ود�فًعا، 

. عن موِقع هذ� �حللِّ
، �أّما  �سِل �جلذِر �ملعتلِّ من �ملتعارِف �أّن َثّم ت�سّوَرين لأ
ّوُل، وهو �لقدمُي �ل�سائُر، فيتمّثُل يف �أّن جذَر �ملعتلِّ  �لأَ
"َغَزَو"  مثِل  يف  "و�ٍو"  حركٍة؛  ن�سِف  على  ي�ستمُل 
منهما  و"َبَيَع"؛  "�َسَعَي"  مثِل  يف  و"ياٍء"  و"َقَول"، 

ُ �لتغّي�ُت. ُتوؤخُذ �ل�سيُغ وعليهما تطر�أ
وقد �أَحكَم �لقدماُء تو�سيَف �لظاهرِة ومللمَة جزئّياِتها 
وح�رَش ما يد�خلُها من ��ستثناء�ٍت، ولكّن تف�سَيهم 
بكلِّ  بالإحاطِة  ُعِنَيت  وتف�سيالٍت  ب�رشوٍط  مثقاًل  ظلَّ 
�أّنه  على  ف�ساًل  ف�رّشو�،  عّما  خارًجا  لهم  بد�  ما 
ينطوي على خلٍط بنَي �حلركاِت و�أن�ساِف �حلركاِت، 
حذِفها  �أو  �سو�ِت  �لأ تبادِل  تف�سِي  يف  و�نحر�ٍف 

وتق�سِيها.
جذوَر  �أّن  �لقدماِء  بت�سّوِر  �ملحدثني  جلُّ  �أَخَذ  وقد 
"و�ٍو"  �أن�ساِف حركاٍت  �أ�سالًة، على  �ملعتلِّ ت�ستمُل، 
�أو "ياٍء"1، ور�أى �إبر�هيم �أني�س �أّن �أن�ساَف �حلركاِت 
ي�ستمُل  كاَن  قدمٍي  �أ�سٍل  على  طر�أَ  حتّوٍل  من  جاءت 
على نوٍن �أو لٍم �أو ر�ٍء �أو ميٍم2، ُثمَّ ُعِنَي هوؤلِء مبناٍح 

�لنظَر املقدمـــــة: وتعيُد  �رشوٍط،  من  كاَن  مّما  تخّفُف  تف�سيّيٍة 
�أَلَّ بدر�ِس �لقدماِء …؛ �إْن يف  يف بع�ِس �خللِط �لذي 
�لتمايِز بنَي �حلركاِت و�أن�ساِفها، و�إْن يف نوِع �لإعالِل 
بحذِف  يكوَن  كاأْن  �ل�سيِغ،  بع�ِس  يف  يحدُث  �لذي 
�لو�ِو يف "َقَول" و"َغَزَو" و�حّتاِد �حلركتني بدًل من 
�لقوِل �إّن �لو�َو ُقلبت �ألًفا، �أو يكوَن بحذِفها �أو حذِف 
�أو  بت�سكيِنها،  �لقوِل  من  بدًل  "يقوُل"  يف  حركِتها 
يكوَن بحذِف �لو�ِو �أو �لياِء، و�لتعوي�ِس عن �سقوِطها 
ُقلبت  �إّنها  �لقوِل  "قائٍل" بدًل من  �لهمزِة يف  إقحاِم  با

همزًة3.
تلكم  يف  تتطابُق  �لدر��ساِت  هذه  �أّن  �أق�سُد  ول 
�لتف�سي�ِت، فهي تنطوي على �ختالفاٍت جوهرّيٍة يف 
مناحي  �ل�سوتّيِة، وتف�سِي  �لت�سّكالِت  ت�سّوِر طبيعِة 
بها  تنحرُف  �لتي  �لنتائِج  يف  تتقارُب  ولكّنها   ، �لتغّيِ

عن �لقدماِء4.
�سِل �جلذِر �ملعتلِّ فيتمّثُل فيما  و�أّما �لت�سّوُر �لثاين لأ
"هرني  �أ�ساَر  فقد  �مل�ست�رشقني؛  بع�ُس  �إليه  ذهَب 
�ملعتّلَة  فعاَل  �لأ �أّن  �إىل  �أّن منهم من ذهَب  فلي�س" �إىل 
�سوِل ثالثّيُة �ملنطوِق؛ فهي تاأتي من �إطالِة  ثنائّيُة �لأ
"قاَل" و"قيَل" و"يقوُل"  فاأ�سُل  �لق�سيِة،  �حلركِة 
�أحمد  ورف�َس   ،5  … و"َيُقُل"  و"ِقَل"  "َقَل"  هو 
فعاِل، ور�أى  �حلمو �أْن يفرت�َس �سيئًا يف �أ�سوِل هذِه �لأ

�أّن �أ�سَل �ملعتلِّ هو �ملا�سي �مل�سنُد �إىل �ملخاطِب6.
ولكّن مالب�ساِت �لإعالِل ل تقت�رُش على ت�سّوِر �أ�سِل 
بنظاِم  مو�سوٌل  مَر  �لأ �أّن  فاأعتقُد   ، �ملعتلِّ �جلذِر 
عملّيُة  تتمُّ  فكيَف  ِتِه،  بُرمَّ و�لت�رشيِف  �ل�ستقاِق 
ُيبنى  وكيف  �ل�سيُغ؟  وتوّلُد  ت�ستقُّ  وكيف  �سناِد؟  �لإ

�لفعُل للمجهوِل؟ …
�إحياًء  �أو  مو�سِعها،  غِي  يف  �سئلُة  �لأ هذه  تبدو  قد 
لبع�ِس جدِل �لكوفّيني و�لب�رشّيني يف �أ�سالِة �مل�سدِر 
دِة  �ملجرَّ �لذهنّيِة  �ملاّدِة  من  يوؤخُذ  فكالهما  �لفعِل،  �أو 

كما ��ستقرَّ �لر�أُي7.
يثُي  ل  ّنه  لأ ذلك  مبثِل  ُيعَنْوَن  ل  �لنا�َس  �أّن  و�حلقُّ 
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�إ�سكاًل يف �جلذوِر غِي �ملعتّلِة، ولكّن �مل�سكلَة يف �ملعتلِّ 
تخ�سُع  �لتي  �ل�سوتّيِة  �لت�سّكالِت  طبيعِة  يف  ُر  ؤثِّ تو
"غَزَو"  من  و"غوزَي"  "َغَزو�"،  ناأخَذ  فاأْن   ، للتغّيِ
"غز�"،  من  �أخذِه  عن  يختلُف  �لقدماِء  ت�سّوِر  على 
"ير�سى"  من  "َيْر�َسيان"  ناأخَذ  و�أن  و"غازى"، 

يختلُف عن �أخِذِه من �جلذِر … وهكذ�.
�أّن كلَّ  �إىل  َرَكنو�  قد   ، �لر�سيَّ �لقدماَء، عد�  �أّن  يبدو 
�سِل  ما يوؤخُذ من �جلذِر �ملعتلِّ ينبغي �أْن ُيعاَد �إىل �لأ
�ملا�سي  يف  �سناِد  �لإ حالِت  من  حالٍة  فكلُّ  �ملفرت�ِس، 
�لزيادِة،  �سيِغ  من  �سيغٍة  وكلُّ  مِر،  و�لأ و�مل�ساِرِع 
فال  ولذ�  �سِل؛  �لأ من  ت�ساُغ   – و��ستقاًقا  �إ�سناًد� 
و"يباِيُع"  و"قاَوَل"  َل"  "تقوَّ مثِل  يف  لديهم  �إعالَل 

و"�ساعًيا" و"َغَزْوُت" و"لن �أَغُزَو".
يحدُث  �لفعِل  يف  �لإعالَل  �أّن  ر�أى  فقد  �لر�سيُّ  �أّما 
�ملا�سي  يف  �لغائِب  �ملفرِد  �إىل  �مل�سندِة  �ل�سيغِة  يف 
و�مل�سارِع، ويف �ل�سيغِة �مل�سندِة �إىل �ملفرِد �ملخاطِب يف 
�سناِد كلُّها من هذه �ل�سيِغ  مِر، ُثمَّ توؤخُذ حالُت �لإ �لأ
لَف  �لأ �أّن  فلديه  �سوِل؛  �لأ �إىل  �لعودِة  دوَن  �ملنطوقِة 
�لفعَل  يلحُق  فاعٌل  منها  و�حٍد  "كلُّ  و�لو�َو  و�لياَء 
�إّل  بيَنهما،  فرَق  ل  زيٌد"،  "رمى  يف  زيٌد  يلحُق  كما 
�لفاعُل  يلحَق  �أن  يلزُم  ، ول  �أ�سدُّ �ل�سمِي  �ّت�ساَل  �أّن 
و�حلقُّ   ،… �لإعالِل  بعَد  يلحُقُه  بل  �لفعِل،  �أ�سَل 
و�خ�َسْي" �خ�َس حلقته  "�خ�َسْو�  �أ�سَل  �إنَّ  ُيقاَل:  �أْن 
�لو�ُو و�لياُء"8، وقاَل: "�أ�سُل "يغزون" يغزو، حلقته 
وىل لل�ساكنني، و�أَ�سُل  و�ُو �جلمِع، فحذفِت �لو�ُو �لأ

�جلمِع"9. و�ُو  حلقته  "يرمون" يرمي، 
عد�  �لقدماِء،  نهِج  على  �ساَر  فجلُّهم  �ملحدثون  و�أّما 
�أّن  ّوِل  �لأ �ساهني، وعنَد  �ل�سبور  �أحمد �حلمو وعبد 
�سُل، ول �فرت��َس،  �ملا�سَي �مل�سنَد �إىل �ملخاطِب هو �لأ
فـ "ُقلُْت"، كما هي، يوؤخُذ منها �مل�سارُع "تقوُل" ُثمَّ 
يف  �سناُد  �لإ يوؤخُذ  �لثاين  وعنَد   ،10… منه  �مل�سدُر 
ويف  �لغائِب،  �ملفرِد  �إىل  �مل�سندِة  �ل�سيغِة  من  �ملا�سي 
�مل�سارِع من �مل�سارِع �مل�سنِد �إليه �أي�ًسا، دوَن �لعودِة 

وَثمَّ  �لد�ر�سني12.  بع�ُس  بذلك  و�أَخَذ  �سوِل11،  �لأ �إىل 
�َسْوِء  يف  �جلذوِر.  من  �مل�ستّقاِت  �أخِذ  على  �إجماٌع 
هذِه  منطلقاِت  ُد  �أحدِّ �ملتغّي�ِت  �أو  �ملالب�ساِت  تلكم 

�لدر��سِة وثو�بَتها
�أ�سِلها  يف  ت�ستمُل  �ملتغّيَة  �ملعتلِّ  جذوَر  �أّوًل:�إّن 
�أن�ساِف  على  ل  طويلٍة  �سّيقٍة  حركاٍت  على  �لذهنيِّ 
ويف  طويلٌة  �سّمٌة  �أ�سلُها  "قاَل"  يف  فالعنُي  حركاٍت، 
"غز�" �سّمٌة طويلٌة،  "باَع" ك�رشٌة طويلٌة، و�لالُم يف 
ويف "�سعى" ك�رشٌة طويلٌة. و�أّما جذوُر �ملعتلِّ �لثابتُة 
كـ "َخِو�َس وَحِوِل وَعِوَر" فهي ت�ستمُل على �أن�ساِف 

حركاٍت، ولن �أتلّبَث عنَدها.
هي  �لذهنيِّ  �جلذِر  من  توؤخُذ  �لتي  �ل�سيَغ  إِّن  ثانًيا:�
ومزيدًة،  دًة  جمرَّ للمعلوِم؛  �ملبنّيِة  فعاِل  �لأ �سيُغ 
و�ملبنّيِة للمجهوِل من �ملجّرِد ويف كلِّ حالٍة من حالِت 
�سناِد، و�سيُغ �مل�ستّقاِت من �ملجّرِد وم�سادُرُه، �أّما  �لإ
�ملبنيُّ للمجهوِل من �ملزيِد فهو حتّوٌل مبا�رٌش لل�سيغِة 
هذ�  ومثُل   ، �لذهنيِّ �جلذِر  �إىل  �لعودِة  دوَن  �ملنطوقِة 
مبا�رشًة  توؤخُذ  فهي  منه،  ي�ستقُّ  وما  �ملزيِد  م�سادُر 
 ،… وُدِعَي  وَدَعْوُت  "دعا  فـ  �ملنطوِق؛  �ملا�سي  من 
و�أدعو وتدعون …، ود�ٍع ومدعوٌّ و��ستدعى وتد�عى 
…" جاءت من تغّيٍ طر�أَ على و�سِع �ل�سّمِة �لطويلِة 
�أُخذت  "ُ��سُتدِعَي وُتدوِعَي" فقد  و�أّما  �لالِم،  مو�سَع 
خيين  �لأ ومن  وتد�عى"،  "��ستدعى  �ملنطوِق  من 
و��ستدعاٌء  وُم�ستدًعى،  وُمتد�ٍع  ُم�ستدٍع  توؤخُذ 

وتد�ٍع... 
، من جذِرِه �أو من  �إّن ما يوؤخُذ من جذِر �ملعتلِّ ثالًثا: 
�ل�سحيِح  �لفعِل  قالِب  يف  يو�سَع  �أن  ينبغي  منطوِقِه، 
�سناِد  �لإ يف  كانت،  ما  كائنًة  و�سكناِتِه  بحركاِتِه 
"غز�"  جذِر  من  �أخذنا  إذ�  فا و�مل�سادِر،  و�ل�ستقاِق 
وتدر�ْسَن   ... ودر�سو�  ودر�سا  "َدَر�َس  مياثُل  ما 
 "... وتد�َر�َس  ومدرو�ٌس  ود�ِر�ٌس   ... وتدر�سني 
يف  ونظرنا  �ل�سنِي،  مكاِن  يف  طويلًة  �سّمًة  و�سْعنا 
"��ستدعى"  من  �أخذنا  و�إذ�  وحتّولِتِه،  �لت�سّكِل 

، جملة جامعة اخلليل للبحوث، اجمللد )2(، العدد )2(، ص )41-16(، 2006 18حممد رّباع، تفسٌي جديٌد لتغّيِ اجلذِر املعتلِّ



جمموعٍة  جتاوِر  �إىل  يوؤّدي  �لقرت�َح  هذ�  �أّن  جليٌّ 
�أمناِط  من  يل  تاأّتى  ما  ��ستقريُت  وقد  �حلركاِت،  من 
�لتجاوِر فوجدُت �أّنها تخ�سُع ملجموعٍة من �لقو�ننِي 
من  ين�ساأُ  ما  ملعاينِة  ت�سلُح  قو�ننُي  وهي  �ل�سوتّيِة، 
حركاٍت متجاورٍة يف �لعربّيِة، وخ�سيَة �لتكر�ِر و�إطالِة 
هذه  بتاأ�سيِل  �أبتدَئ  �أْن  يح�سُن  �لتحليِل  يف  �لتف�سِي 
تي،  حيَل �إىل �أرقاِمها يف �أثناِء �لتحليِل �لآ �لقو�ننِي، لأُ

وتلكم �لقو�ننُي هي:
طويلٍة  ك�رشٍة  1. حتّوُل �ل�سّمِة �لطويلِة u:" 13" �إىل 

"i:" و�سياغُتُه:

قواننُي جتاوِر احلركاِت:
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�أي  "ُ��ْسُتْفِعَل"  قالِب  يف  �أدخلناها  للمجهوِل  مبِنيًّا 
و�لفتحِة  �لعنِي  ك�رشِة  بنَي  �لطويلِة  �لفتحِة  بو�سِع 
"ُم�ْسَتْفِعٌل" و��سُم  �لفاعِل  ��سُم  ذلك  ومثُل  �خلتامّيِة، 
�ملفعوِل "ُم�ْسَتْفَعٌل" و�مل�سدُر "��ستفعاٌل"، ويجُب �أْن 
�ل�سيَغ  ّن  لأ عر�ِب؛  �لإ حركُة  �أي  �لالِم؛  حركُة  ُتثبَت 

تو�سُع لت�ستخدَم.

ذ�ُت �سبٍق، تعالُج قبَل �أيِّ تغّيٍ �آخَر.
طويلٍة  حركٍة  �إىل   ":a" �لطويلِة  �لفتحِة  حتّوُل   .2

�سّيقٍة، و�سياغُتُه:

ول  �سمًي�  لي�ست  �لتي   ":u" ت�سبُح  وتف�سُيُه: 
�إذ�   "1:1" مو��سَع:  �أربعِة  يف   ":i" جمٍع  عالمَة 
�ُسبقت بك�رشٍة ق�سيٍة �أو طويلٍة ب�رشِف �لنظِر عّما 
�أو  بياٍء  و�ُسبقت  ق�سيٍة  بك�رشٍة  �أتبعت  �أو  يتبُعها، 
�أُتبعت بك�رشٍة طويلٍة تعقُبها حركٌة. "2:1" �إذ� وقعت 
نو�ُتُه  مقفٍل  مبقطٍع  م�سبوقًة  ثالٍث  �سامٍت  موقَع 
�إذ�   "3:1" طويلٍة.  بفتحٍة  و�أُتبعت   "cuc" �سّمٌة 
متبوعًة  بفتحٍة  م�سبوقًة  ر�بٍع  �سامٍت  موقَع  وقعت 
وقعت  �إذ�   "4:1" �لطويلَة،  �ل�سّمَة  عد�  �سوٍت  باأيِّ 
ق�سيٍة  حركٍة  باأيِّ  م�سبوقًة  خام�ٍس  �سامٍت  موقَع 
�إجبارّيٌة  حتّولٌت  وهذه  يتبُعها،  عّما  �لنظِر  ب�رشِف 

"1:1"
/ i و� i: 
            y                        i
                                       i:v

:u:----- i[ مورفيم]

"2:1"/ # cuc                         a:
c                         [u:-][�سامت يف �ملوقع �لثالث]/"3:1"

c v                     [�سامت يف �ملوقع �لر�بع ف�ساعدً�]/"4:1"

                    a [- ضمير] / :v  [+ضيق]  /"1:2"
"2:2"/ [a:-]              [+ضيق]  v

�ملعاجلِة،  يف  �سبٍق  ذو  �إجباريٌّ  حتّوٌل  �أي�سًا  وهذ� 
وذلك �إذ� وقعت �لفتحُة �لطويلُة، �لتي لي�ست �سمًي�، 
عّما  �لنظِر  ب�رشِف  �سّيقٍة  ق�سيٍة  بحركٍة  م�سبوقًة 
�سّيقٍة  ق�سيٍة  بحركٍة  متبعًة  وقعت  �إذ�  �أو  يتبُعها، 
تتحّوُل  �أّنها  بفتحٍة طويلٍة، وجليٌّ  تكن م�سبوقًة  ول 
�إىل حركٍة طويلٍة من جن�ِس ما ي�سبُقها، �أو ما يتبُعها 

�إن �سبقت ب�سامٍت.
 ،  "?" همزٍة  �إىل   "a:" �لطويلِة  �لفتحِة  حتّوُل   .3

و�سياغُتُه:
a:                    ?   / a:                    v

مبثِلها  م�سبوقًة   ":a" جاءت  �إذ�  يحدُث  ذلك  �أّن  �أي 
ُمتبعًة بحركٍة ق�سيٍة.

":i" �إىل  4. حتّوُل �حلركِة �لطويلِة �ل�سّيقةِ ":u" �أو 
و�سياغُتُه:  ،"y" ن�سِف حركٍة من جن�ِسها "w" �أو 

ن�سف حركة من جن�سها                     :v [�سيق +] v                      a [من جن�سها] /"1:4"
"2:4"/  v                       a:

       a:              
"3:4"/  v                        vcvv
"4:4"/  v                        vv: أو�  v:v
"5:4"/  v                         [ سمي�-] v:c
"6:4"/   a                        [حركة-] 
"7:4"/   c                        [إعر�ب�+] v
  v                       ن�سف حركة /"8:4"

ُت�سبُح  �ل�سّيقَة  �لطويلَة  �حلركَة  �أّن  ذلك  وتف�سُي 
�أو�ساٍع حتكُمها  ن�سَف حركٍة من جن�ِسها يف ثمانيِة 
�ُسبقت  �لقو�ننُي ذ�ُت �لتو�سيفاِت �لتاليِة: "1:4" �إذ� 
و�أُتبعت بفتحٍة ق�سيٍة.  بحركٍة ق�سيٍة من جن�ِسها 
بفتحٍة  و�أتبعت  ق�سيٍة  بحركٍة  �سبقت  �إذ�   "2:4"
عّما  �لنظِر  ب�رشِف  طويلٍة  بفتحٍة  �سبقت  �أو  طويلٍة 
ق�سيتني،  حركتني  بنَي  وقعت  �إذ�   "3:4" يتبُعها. 
 "4:4" مفتوٍح.  مبقطٍع  ُمتبعًة  منهما  �لثانيُة  وكانت 
�لنظِر  ب�رشِف  طويلٍة  ُثمَّ  ق�سيٍة  بحركٍة  �أتبعت  �إذ� 



ق�سيٍة.  ُثمَّ  طويلٍة  بحركٍة  �أُتبعت  �أو  ي�سبُقها،  عّما 
بعَدها  �لطويلُة  و�حلركُة  هي  تتحّوُل  �حلاِل  هذه  ويف 
ق�سيٌة  حركٌة  قبَلهما  وُتقحُم  حركاٍت،  �أن�ساِف  �إىل 
م�سبوقًة  وقعت  إِذ�  �  "5:4" موجودًة.  تكن  ل  �إذ� 
لي�ست  �سّيقٍة  طويلٍة  بحركٍة  متبعًة  ق�سيٍة،  بحركٍة 
بفتحٍة ق�سيٍة  �ُسبقت  �سميً� ُثمَّ �سامٍت. "6:4" �إذ� 
متبعًة  �أو  ختامّيًة  تكوَن  �أن  �أي  بحركٍة،  تتبع  ول 
متبعًة  �سامٍت  بعَد  وقعت  �إذ�   "7:4" ب�سامٍت. 
حركٍة  ن�سِف  بعَد  وقعت  بحركٍة �إعر�بّيٍة. "8:4" �إذ� 

متبعًة بحركٍة.
ثالُث  جتاورت  �إذ�  �لطويلِة:  �حلركِة  حذُف   .5
َتقَت�سي  ب�سامٍت  �لتجاوُر  ُيتبِع  ول  حركاٍت، 
خيُة  �لأ و�حلركُة  هو  مقطعيًّا  يّتحَد  �أن  �ل�سيغُة 

�لقانوِن َوفَق  �ل�سّيقُة  �ملتو�ّسطُة  �حلركُة  – حتذُف 

�أْي �أّن ذلك يقُع �إذ� �ُسبقت "v:" بحركٍة ق�سيٍة خمالفٍة 
لها و�أتبعت بحركٍة ق�سيٍة غِي متبعٍة مبقَطٍع مفتوٍح، 
�إذ� �ُسبقت بحركٍة ق�سيٍة و�أُتبعت بحركٍة طويلٍة  �أو 
�سّيقٍة ب�رشِط �أْن تكوَن �سمًي�، �أو �إذ� �ُسبقت بحركٍة 
من جن�ِسها و�أُتبعت بحركٍة ق�سيٍة �سيِّقٍة، وجليٌّ �أنَّ 
�لثانيَة يف هذِه �حلاِل قد تكوُن من جن�ِس ما  �حلركَة 
هذ�  وين�سحُب  متماثلٌة،  حركاٌت  فتجتمُع  ي�سبُقها، 
و   "aa:a" على �لفتحِة �لطويلِة �لو�قعِة بنَي فتحتني 

�ساأ�سُي �إىل هذ� �حلذِف بالقانوِن ذ�ِتِه "3:5".
ثالُث  جتاورت  �إذ�  �لق�سيِة:  �حلركِة  حذُف   .6
هو  مقطعيًّا  يّتحُد  ب�سامٍت  متبعًة  وكانت  حركاٍت، 
�ملوقِع  يف  ب�سامٍت  وم�سبوقًة  خيُة،  �لأ و�حلركُة 
�لق�سيِة  �حلركِة  على  يقُع  �حلذَف  إّن  فا  – ّوِل  �لأ

وىل، وفَق هذ� �لقانوِن: �لأ
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"1:5"
"2:5"/ v                           [+سمي�] v:c
v [+�سيق]                           v [من جن�سها] /"3:5"

v:z   [�سيق+]v                        v + [cvv-]  [خمالف لها] /

ق�سيٍة  بحركٍة   ":v" �ُسبقت  �إذ�  يقُع  ذلك  �أّن  �أْي 
متبعٍة  غِي  ق�سيٍة  بحركٍة  و�أتبعت  لها  خمالفٍة 
مبقَطٍع مفتوٍح، �أو �إذ� �ُسبقت بحركٍة ق�سيٍة و�أُتبعت 
بحركٍة طويلٍة �سّيقٍة ب�رشِط �أْن تكوَن �سمًي�، �أو �إذ� 
ق�سيٍة  بحركٍة  و�أُتبعت  جن�ِسها  من  بحركٍة  �ُسبقت 
�حلاِل  هذِه  يف  �لثانيَة  �حلركَة  �أنَّ  وجليٌّ  �سيِّقٍة، 
حركاٌت  فتجتمُع  ي�سبُقها،  ما  جن�ِس  من  تكوُن  قد 
متماثلٌة، وين�سحُب هذ� على �لفتحِة �لطويلِة �لو�قعِة 
�حلذِف  هذ�  �إىل  �ساأ�سُي  و   "aa:a" فتحتني  بنَي 

vv:v                  v:v    /    # c                        cc

بالقانوِن ذ�ِتِه "3:5".
طويلٍة  بحركٍة  �ملتبعُة  �لق�سيُة  �حلركُة  حتذُف  �أي 
ب�سامٍت  م�سبوقًة  جاءت  �إذ�  ق�سيٌة  حركٌة  تعقُبها 
ّوِل، و�أتبعت �حلركاُت بعَدها ب�سامٍت ل  يف �ملوقِع �لأ

تعقُبُه حركٌة.
 "1:5" و�سابِقِه؛  �لقانوِن  هذ�  بنَي  �لفارُق  يبدو  وقد 
للحركاِت  �ل�سوتيُّ  فالت�سّكُل  م�سّوٍغ،  �أو "3:5" غَي 
�لت�سّكَل  ولكّن  خمتلٌف،  و�لقانوُن  و�حٌد،  �ملتجاورِة 
يف  باحلركاِت  �ملحيطُة  فال�سو�مُت  خمتلٌف،  �ملقطعيَّ 
عنها،  ت�ستغنَي  �أن  ميكُن  ول  �لقانوِن "6" تتجاذُبها 
�أن  مُيكُنُه  منها  و�حٍد  فكلُّ  �ل�سابِق  �لقانوِن  يف  �أّما 

ي�ستِقلَّ يف مقطٍع منف�سٍل14.
عنَد  �أخرى  يف  حركٍة  وتاأثُي  �حلركاِت  �حّتاُد   .7

�جتماِع �ثنتني دوَن �أْن ين�ساأَ عنهما �سبُه حركٍة:
"1:7" �إذ� جتاورت حركتان خمتلفتان �أّثرت �لفتحُة 
�ملت�سّكُل  �ملقطُع  كاَن  �إذ�  وذلك  غِيها،  يف  �لق�سيُة 

مفتوًحا �أو م�سبوًقا مبقطٍع مفتوٍح.
قيمًة  حتمُل  �لتي  �لطويلُة  �ل�سّمُة  ؤّثُر  تو  "2:7"
يف  ؤّثُر  تو �جلمِع،  عالمُة  �أو  �ل�سمُي  �أي  �رشفّيًة، 
ك�رشًة  �ل�سمُي  كاَن  إذ�  فا �سّمًة،  فتقلُبها  �لك�رشِة 
�أّثرِت �لك�رشُة يف  طويلًة وعالمُة �جلمِع �سّمًة طويلًة 

�ل�سّمِة.
غِيها،  يف  �لك�رشُة  ُر  ؤثِّ تو �سبَق  ما  غِي  يف   "3:7"



ؤّثُر �ل�سّمُة يف �لفتحِة �لتي تليها. وتو
�أ�سالًة  متجان�ستان  حركتان  جتاورت  �إذ�   "4:7"
يف  تّتحد�ن  إّنهما  فا  – �لتاأثَي  تبادِلهما  بعَد  �أو 
حركٍة طويلٍة و�حدٍة، �إّل �أْن يقت�سَي �لنظاُم �ملقطعيُّ 

تق�سَيها.
ّنه  لأ �سبَق؛  ما  بع�ِس  باحلذِف يف  للقوِل  ول �رشورَة 
ؤّدي �إىل �لنتيجِة ذ�ِتها، ويوجُب �لتعوي�َس �إذ� كاَن  يو

�ملتبّقي ق�سًي� و�ملنطوُق طوياًل.
تطّبُق  مت�سل�سلٌة  �لقو�ننَي  هذه  �أّن  �إىل  �أ�سَي  �أن  بقَي 
�إىل  ُ�حُتكَم  حركاٍت  ثالُث  �جتمعت  إذ�  فا بالتتابِع، 
ّوِل �أو �لثاين �أّوًل، َثمَّ �إىل �لقانوِن �لر�بِع  �لقانوِن �لأ
�خلام�ِس  �لقانونني  ثمَّ  �حلركِة  ن�سَف  ين�سُئ  �لذي 

و�ل�ساد�س.
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: م�سّوغاُت هذا احللِّ
حت�سيُل  �سعٍب  ل�سيٍء  ا  �فرت��سً �حللُّ  هذ�  يبدو  قد 
"غز�" هكذ�  ينطَق جذَر  �أْن  ا  نطِقِه، وهل ميكُن عربيًّ
�أْن  �سُل  �لأ "qau:ala"؟  قاَل  جذَر  �أو   "gazau:a"
�أَمكَنُه  فمن  عنه،  َل  حُتوِّ ملا  و�إّل  ممكٍن  غَي  يكوَن 
�أْن يقوَل: "َخِو�َس وَحِوَل وَعِوَر وهيَف" كاَن مبكنِتِه 
يناِوُل  "ناَوَل  قاَل:  ومن  وَكيَد".  "َخِوَف  يقوَل:  �أْن 
من  "قاِوٌل" بدًل  �سيقوُل:  ..." كاَن  وتناُوًل  مناَولًة 
"قائٍل" ...، فما لديَّ �قرت�ٌح مت�سّوٌر كما كاَن غُيُه 
ما  �أّن  يزعُم  من  �لقدماِء  من  ولي�َس  كذلك،  ُعِهَد  مّما 
ُرُه كاَن منطوًقا ذ�َت يوٍم، وقد �أح�سَن �بُن جّني  يت�سوَّ
�سياِء: "هذ� �ملو�سُع  �أْن قاَل يف كالِمِه على مر�تِب �لأ
كرِث من ي�سمُعُه، ل حقيقَة حتَتُه، وذلك  يهاِم لأ كثُي �لإ
�سُل يف قاَم َقَوَم، ويف باَع بَيَع ويف طاَل َطُوَل  كقوِلنا: �لأ
لفاَظ وما كاَن نحَوها – مّما  ...، فهذ� يوهُم �أّن هذه �لأ
ُيّدعى �أّن له �أ�ساًل يخالُف ظاهَر لفِظِه – قد كاَن مّرًة 
ُيقاُل؛ حّتى �إّنهم كانو� يقولون يف مو�سِع "قاَم زيٌد": 
�أّنه  ِه. وذلك  مُر كذلك بل ب�سدِّ َقَوَم زيٌد...، ولي�س �لأ
ل يكن قطُّ مَع �للفِظ به �إّل على ما تر�ه وت�سمُعُه ...، 

ُثمَّ  كذِلك،  �لزماِن  من  وقًتا  ُ��سُتعِمَل  يكوَن  �أن  فاأّما 
َف عنه فيما بعُد �إىل هذ� �للفِظ فخطاأٌ ل يعتقُدُه  ُ�ن�رُشِ

�أحٌد من �أهِل �لنظِر"15.
�أّنه يكفُل توجيًها  وي�ستمدُّ هذ� �حللُّ م�رشوعّيَتُه من 
مّت�سًقا لتغّي�ِت �ملعتلِّ من حيُث هي نظاٌم متكامٌل ل 
من حيُث هي �ألفاٌظ مفردٌة، فال يحتاُج �إىل �لقوِل بنقِل 
حركٍة من مو�سٍع �إىل �آخَر يف �ل�سيغِة لت�سويِغ ما وَقَع 
�إّن  �لقوِل  �أو  مياثلُها16،  فيما  يقْع  ل  تغّيٍ  من  فيها 
َيُت" فُحّولت فتحُة �لياِء ك�رشًة  "َر�سِ �أ�سلُها  ر�سيُت 
�حلذِف  م�سّوُغ  ن�ساأَ  �لتحويِل  وبعَد  للمجان�سِة، 
�إّن  �أو �لقوِل  �لياُء و�لتقِت �لك�رشتان17 ...،  فحذفِت 
�إعالًل ما قد حدَث و�آخَر م�سبًها له ل يحدث خ�سيَة 
�لَلْب�ِس �أو من  �أجِل �ملحافظِة على �ل�سيغـِة18، ف�ساًل 
على ما هو معهوٌد من ��ستثناء�ٍت و�رشوٍط من خارِج 

�ل�سيغِة19.
�لذي  �حللَّ  إّن  فا �ل�سابِق،  �لفكِر  مد�ر�سِة  عن  وناأًيا 
تقوُم عليه هذه �لدر��سُة، و�إن بد� ذ� ع�رٍش �أو غر�بٍة، 
�سوِل �لظاهرِة، وب�ساطٍة يف �لتطبيِق؛  يّت�سُم ب�سموٍل لأ
�أن ن�سَع حركًة طويلًة يف مكاِن ن�سِف �حلركِة، �سمَن 
و�سكناِتها،  بحركاِتها  �ملعهودِة  �للغوّيِة  �لقو�لِب 
يف  تعديٍل  �أيِّ  �إىل  �حلاجِة  دوَن  و��ستقاًقا،  �إ�سناًد� 
�سِلها، �أو ��ستثناٍء. فما يتبايُن  �ل�سيغِة �أو �فرت��ٍس لأ
�أّن  متماثٍل، و�سرنى  �أ�سٍل  ذ�  يكوَن  �أّل  ينبغي  نطُقُه 
على  �لتكاَء  ترف�ُس  �ملعتلِّ  جذِر  يف  �لتغّي�ِت  نتائَج 

خ�سيِة �للب�ِس �أو �إر�دِة �ملحافظِة على �ل�سيغِة.
ل  �ملقرتَح  �حللَّ  إّن  فا �لقدماُء  قاَلُه  ما  على  وعطًفا 
�ملفرت�ِس،  �ل�سوِت  نوِع  يف  �إّل  قالو�  عّما  يختلُف 
�حلركاِت  �أن�ساِف  بنَي  �أي  �لنوعنِي،  بنَي  و�لفارُق 

و�حلركاِت �ملقابلِة لها جدُّ طفيـٍف20.
إِّن ما يبدو م�ستغرًبا من جتاوِر جمموعٍة من �حلركاِت  �
ِوفاًقا لهذ� �لطرِح لي�س غريًبا على تر�ِث �لعربّيِة، �إْن 
لفاِظ، �أَّما �لتنظُي  يف �لتنظِي �لتحليليِّ و�إْن يف بنيِة �لأ
�إىل  ُي�سنُد  �ملعتلَّ  �لفعَل  �إّن   ، �لر�سيِّ قوُل  م�سى  فقد 



�ل�سمائِر بعَد حدوِث �لإعالِل يف �مل�سنِد �إىل �ملفرِد، ولو 
 ":rama:+u – َل �أ�سَل "َرَمْو�" جلاَء به "رمى + و مثَّ
وفاًقا  بق�سيٍة  م�سبوقًة  �لطويلِة  بالفتحِة  جلاَء  بل 
�للنِي م�سبوٌق بحركٍة من  �أّن �سوَت  �لقدماِء  لعتقاِد 
َل �أ�سَل "تغزين" جلاَء به "تغزو + ين  جن�ِسِه، ولو مثَّ
�لهمزِة:  عن  ُع�سفوٍر  �بُن  وقاَل   ."tagzu:+i:na –
�إذ�  �لز�ئدِة  لِف  �لأ من  باّطر�ٍد  �أي�ًسا،  "و�أُبدلت، 
جمِع  يف  "ر�سائَل"  نحِو  يف  �جلمِع  �ألِف  بعَد  وقعت 
�جلمِع  �ألِف  �ل�ساكنني،  �لتقاِء  من  هروًبا  "ر�سالٍة"، 
rasa:" سُل� َل ذلك لكاَن �لأ و�ألِف ر�ساِئل"21. ولو َمثَّ

�ملفرِد  يف  و�لثانيُة  للتك�سِي  وىل  �لأ �لفتحُة  a:il.."؛ 
�إىل  ُف  و�سنتوقَّ "م�ساِجَد"،  كـ  �ل�سيغِة  يف  و�لك�رشُة 

غِي قوٍل مّما جاَء به �لقدماُء يف �لكالِم على �لهمزِة.
�سارِة �إىل ظو�هَر جزئّيٍة  لفاِظ فاأكتفي بالإ و�أّما بنيُة �لأ
مّما ل ينتُج �إّل عن جتاوِر جمموعٍة من �حلركاِت على 
�أّن �سيَغ  نحٍو مطابٍق ما يف هذه �لدر��سِة؛ فمعروٌف 
و"باٌب"  و"ُفَعْيعيٌل".  و"ُفَعْيِعٌل"  "ُفَعْيٌل"  �لت�سغِي 
ّوِل، بو�سِع �سّمٍة ق�سيٍة بعَد  مثاًل تدخُل يف �لوزِن �لأ
لِف ثمَّ جتيُء �لياُء، هكذ�  �لباِء وفتحِةٍ ق�سيٍة بعَد �لأ
ت�سبُح   ،"1:2" �لقانوِن  ومبوجِب   ،"..bua:ayb"
ًة طويلًة؛ "buu:ayb.." ومبوجِب �لقانوِن  "a:" �سمَّ
حركٍة  ن�سِف  �إىل  �ملتو�ّسطُة  �حلركُة  تتحّوُل   "1:4"
و"كاتٌب"   ."..buwayb  – "ُبَوْيب  جن�ِسها؛  من 
�لوزِن  يف  تدخُل  و"غز�ٌل"  و"ُغالٌم"  و"�ساعٌر" 
فيها  �لثاين، فت�سغُي كاتب – kua:aytib" فيحُدث 
وت�سغُي  "ُكَويتب"،  فت�سبُح  "باٍب"  يف  حدَث  ما 
طويلًة،  "a:" ك�رشًة  غز�ٍل – "guzaya:il" فت�سبُح 
�لقانوِن  مبوجِب   "y" حركٍة  ن�سِف  �إىل  تتحّوُل  ثمَّ 
و"ع�سفوٌر"   ،"guzayyil  – "ُغَزيِّل  فُتنطُق   "8:4"
usayfiu:" تدخُل يف �لوزِن �لثالِث، و�أ�سُل ت�سغِيها
توجُب  �ل�سيغَة  ّن  لأ "u:"؛  قبَل  تقحُم  فالك�رشُة  r؟" 
ومبوجِب  بك�رشِة،  �لت�سغِي  ياَء  يتلو  ما  �إتباَع 
"u:" ك�رشًة طويلًة، ومبوجِب  �لقانوِن "1:1" ت�سبُح 

�لقانوِن "4:7"، يتمُّ �حّتاُد �حلركتني يف حركٍة طويلٍة 
– usayfi:r؟". "ُع�َسْيفي 

و�سحيفٍة"  "عجوٍز  يف  �ملوجودتان  و�لو�ُو  و�لياُء 
إذ�  حركتان طويلتان ولي�ستا من �أن�ساِف �حلركاِت فا
 "a:u:i" �لقدماِء، جتاوَر فيها  �ل�سيغُة، لدى  ُجمعِت 
"aja:u:iz؟" و"saha:i:if" فالفتحُة  هكذ�:   ":a:i:i" �أو 
و�لك�رشُة  �ملفرِد  يف  �ملتو�ّسطُة  و�حلركُة  للتك�سِي 

�لثالثُة يف �ل�سيغِة كـ "م�ساِجَد".
وِل  �لأ و�سمُّ  �أّولُه،  �ُسمَّ  للمجهوِل  �ملا�سي  ُبنَي  و�إذ� 
�لفتحِة  قبَل  �سّمًة  ُنقحَم  �أن  "فاَعَل" يعني  �سيغِة  يف 
�لطويلِة، هكذ�: "ila؟fua:"  فتقلُبها �سّمًة تّتحُد معها؛ 

.":fu؟ila"

و�إذ� �أ�سفنا ��سًما مق�سوًر� �إىل ياِء �ملتكلِِّم كـ "فتاَي" 
huda:i:" و"هد�َي" �نتهِت �ل�سيغُة بـ "a:i:a" هكذ�: 
 ،"y" "i:" �إىل  "2:4" تتحّوُل  �لقانوِن  a" ومبوجِب 

�نتهِت  �إليها  مرفوًعا  �ساملًا  مذّكٍر  جمَع  �أ�سفنا  و�إذ� 
"م�سلمو  " هو  "م�سلِميَّ فاأ�سُل   ،"u:i:a" ل�سيغُة بـ�
 "1:1" �لقانوُن  ؤّثُر  يو  "muslimu:i:a  – َي   +
تتحّوُل   "4:4" �لقانوِن  "u:" "i:"، ومبوجِب  فت�سبُح 
هكذ�:  حركاٍت  �أن�ساِف  �إىل  �لطويلتان  �لك�رشتان 
�حلركاِت  �لتقاِء  وظو�هُر   ،…"muslimiyya"
�أّن  ؤن�ُس  يو مبا  �أكتفي  كثيـرٌة22،  �لعربّيـِة  �لبنيِة  يف 
هذ� �لذي نقرتُحُه كاَن و�قًعا مثلُُه يف �لعربّيِة و�أقو�ِل 
�للغوّيني، ول يحوُل دوَن متييِزِه �إّل ما كاَن من جمِع 
�لقدماِء �حلركاِت و�أن�ساَفها يف م�سطلٍح و�حٍد؛ في�ُد 
بالو�ِو �ل�سّمُة �لطويلُة �أو ن�سُف �حلركِة "w"، وُير�ُد 

."y" 23بالياِء �لك�رشُة �لطويلُة �أو ن�سُف �حلركِة
�ل�سوِت  ت�سّوِر  يف  قيَل  ما  على  �لكالِم  �إىل  ورجًعا 
، فقد �أعر�سُت َثمَّ عّما جاَء به عبد  �لو�قِع يف جذِر �ملعتلِّ
�ل�سبور �ساهني؛ وحقيٌق عليَّ �أْن �أتلّبَث عنَده؛ ذلك �أّن 
إّما  ما �أقرتُحُه يقُع من جهِدِه يف منزلٍة من منزلتني؛ فا
�أْن يكوَن و�ساًل لت�سّوِرِه و�متد�ًد� لفكِرِه؛ َوْفَق ُموؤّدى 
بع�ِس كالِمِه، و�إّما �أْن يكوَن تطويًر� لبع�ِس تلميحاِتِه؛ 

، جملة جامعة اخلليل للبحوث، اجمللد )2(، العدد )2(، ص )41-16(، 2006 22حممد رّباع، تفسٌي جديٌد لتغّيِ اجلذِر املعتلِّ



"قاَل وباَع وخاَف  �أ�سِل  �أّنه ذكَر يف كالِمِه على  ذلك 
هو  �لكلماِت  هذه  يف  �لعنِي  موقَع  �أّن  ؤّكِد  �ملو "من  �أّنه 
ير�وُح  كاَن  حتليِلِه  يف  ولكّنه  ياٍء"24،  �أو  و�ٍو  موقُع 
وت�سوِر  حركٌة،  �سَل  �لأ �أّن  ت�سّوِر  �لت�سّورين؛  بنَي 
�ل�سيغِة  على  ّوَل  �لأ ق�رَش  وقد  حركٍة؛  ن�سُف  �أّنها 
على  طر�أَ  فيها  فالتغّيُ  �ملفرِد،  �لغائِب  �إىل  �مل�سندِة 
ماأخوذًة  �سناِد  �لإ حالِت  جعَل  ولكّنه  �سّيقٍة،  حركٍة 
�إليه،  ، فاجلذُر، لديه، ل ُيرجُع  منه كما فعَل �لر�سيُّ
�سوِل ثنائّيُة �ملنطوِق؛ ولذ� كاَن  فهي �أفعاٌل ثالثّيُة �لأ
يتعّذُر  �لتي  �حلالِت  يف  �سِل  �لأ �إىل  يعوَد  �أْن  له  لبدَّ 
"�سعى"  "�َسَعْو�" من  �أخِذ  يف  �إ�سكاَل  فال  تف�سُيها، 
�ملا�سي  يف  و�لياِء  �لو�ِو  لظهوِر  مف�رّشَ  ل  ولكْن، 
�ملتحّركِة  �لرفِع  و�سمائِر  �لثنني  �ألِف  �إىل  �مل�سنِد 
�سوِل25 ومثُل ذلك �أخُذ  �لأ �إىل  بالعودِة  �لقوُل  – �إّل 
"ي�سعيان وَي�سعني" من "ي�سعى"26، وما هذ� مبو�سِع 
تف�سيٍل …، ويكفي �أْن يكوَن حتليلُُه لل�سيغِة �ملفردِة 
م�ستنًد� �إىل ت�سّوِر �حلركِة يف �أ�سِلها، فاأ�سُل "قال" 
"غز�" gazaua..."    27 " فيكون  "qa-u-ala" و�أ�سُل 
مقرتحي ذ� �أ�سٍل بنّيٍ لديِه، تنحرُف بعَده �ل�سو�بُط 
و�ملوّجهاُت، وجلُّ �لقو�ننِي �لتي حتكُم معاجلَة جتاوِر 
�حلركاِت؛ تاأثًي� وحذًفا وحتّوًل �إىل �أن�ساِف حركاٍت 

�أو همزٍة.
�لفعُل �لناق�ُس

�سُل �لذهنيُّ لهذ� �لفعِل َي�ستمُل على حركٍة �سّيقٍة  �لأَ
�أو   "u:" �لطويلُة  �ل�سّمُة  �لالِم، هي  طويلٍة يف موقِع 
بحركِة  إِ�سناِدِه  � عنَد  ُت�سَبُق   ،"i:" �لطويلُة  �لك�رشُة 
�سناُد،  �لإِ عنِي �لفعِل، وُتتَبُع بالالحقِة �لتي يقت�سيها 
�لعنِي يف  بفتِح  وما كاَن جذُرُه ي�ستمُل على ":u" ياأتي 
�أو  – َيغزو"،  "َغز�  كـ  �مل�سارِع  يف  ها  و�سمِّ �ملا�سي 
يف  بك�رِشها  �أو  – ي�رشو"،  َو  "�رَشُ كـ  فيهما  ها  ب�سمِّ
– َير�سى".  َي  "َر�سِ �ملا�سي وفتِحها يف �مل�سارِع كـ 
يف  �لعنِي  بفتِح  وما كاَن جذُرُه ي�ستمُل على ":i" ياأتي 
يرمي"،   – "رمى  كـ  �مل�سارِع  يف  وك�رِشها  �ملا�سي 

�أو بك�رِشها يف  – َينهى"،  "َنهى  �أو بفتِحها فيهما كـ 
�ملا�سي وفتِحها يف �مل�ساِرع كـ "َخ�ِسَي – يخ�سى". 

على  بناًء  �سيٍغ،  خم�ُس  وله  �ملجّرِد:  �ملا�سي  �سيغُة 
َي  3.  �أ�سِل �لالِم وحركِة �لعنِي، هي: 1. غز�  2. َر�سِ
َو 4. َنهى �أو َرمى 5. َخ�ِسَي، وتتاأّثُر لُم �لفعِل مبا  �رَشُ
فهَي  �سناِد،  �لإ عنَد  حروٍف  �أو  �سمائَر  من  يلحُقها 
ُ�سنَد �لفعُل �إىل ��سٍم  تاأتي ُمتَبعًة : بفتحٍة ق�سيِة �إذ� �أ
�أو  ؤّنًثا،  �أو مو �لغائِب؛ مذّكًر�  �ملفرِد  �أو �سمِي  ظاهِر 
�سمِي �لغائبتنِي، ومثاُلُه من �ل�ساِل "در�َس ودَر�َسْت 
�سمِي  �إىل  ُ�سنَد  �أ إِذ�  � طويلٍة  بفتحٍة  �أو  ودَر�َستا". 
�لغائَبنِي، ومثاُلُه "�لطالباِن َدَر�سا". �أو ب�سّمٍة طويلٍة 
ُ�سنَد �إىل �سمِي �لغائبنَي، ومثاُلُه "هم َدَر�سو�".  إِذ� �أ �
ُ�سنَد  �أ �إذ�  حركٍة،  دوَن  قبَلُه  �لالُم  تكوُن  ب�سامٍت  �أو 
�إىل �سمِي �لغائباِت �أو �إىل �سمائِر �ملتكلِِّم و�ملخاطِب، 
ومثاُله "در�ْسَن ودر�ْسَت ودر�ْسُتما ودر�ْسُتم ودر�ْسِت 
ودر�ستما ودر�ْسُتّ ودر�ْسُت ودر�ْسنا". يف �َسْوِء تلكم 
�لتغّي�ُت  توّجُه  �لفعِل  لِم  موقَع  �ملالب�سِة  ؤّثر�ِت  �ملو

ُ على جذِر �لناق�ِس عنَد ��ستعماِلِه، وهي: �لتي تطر�أ
�أ- ما ُتتبُع لُمُه بفتحٍة ق�سيٍة: و�سيُغُه �ملنطوقُة: 

 gaza: - �1. َغز
  radiya – َي 2. َر�سِ

  saruwa َو 3. �رَشُ
  :naha – 4. نهى

تغّيٍ  َبعَد  �ل�سيُغ  هذه  جاءت  وقد   xaŝiya َخ�ِسَي   .5
    gazau:a   radiu:a  .1 �لتاليِة:  �أُ�سوِلها  على  طر�أَ 

saruu:a   4- nahai:a   5- xaŝii:a
�ل�سيغِة  "u:" يف  تتحّوُل   "1:1" �لقانوِن  ومبوجِب 
كال�سيغِة   "radii:a" فت�سبُح   ":i" �إىل   "2"
�حلركُة  �خلام�سِة، ومبوجِب �لقانوِن "1:4" تتحّوُل 
من  حركٍة  ن�سِف  �ملتو�ّسطُة يف �ل�ِسيِغ "5+3+2" �إىل 
�مل�ستخَدُم؛  منطوُقها  فيظهُر   ،"w" جن�ِسها "y" �أو 
َوتا،  َوْت و�رَشُ َو و�رَشُ َيتا و�رَشُ َيْت ور�سِ َي وَر�سِ "َر�سِ
وخ�سَي وخ�ِسَيْت وخ�ِسَيتا"، ويتحّكُم �لقانوُن "1:5" 
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ُثمَّ  �ملتو�ّسطُة،  �حلركُة  يف �ل�سيغتني "4+1" فت�سقُط 
تّتحُد �حلركتان �لق�سيتاِن يف حركٍة طويلٍة مبوجِب 
وَنهى"،  "غز�  منطوُقهما  فيظهُر   "4:7" �لقانوِن 
ولكنَّ مقت�سياِت �لنظاِم �ملقطعيِّ ت�ستدعي تق�سَي هذه 
ّن �ملقطَع �لطويَل �ملغلَق  �حلركِة �إذ� �أُتبعت ب�سامٍت؛ لأَ
خم�سو�سٍة28.  �سياقاٍت  يف  �إّل  �لعربّيِة  يف  مرفو�ٌس 
nahal- – �لولُد  "نهى  ييحدُث هذ� �لتق�سُي يف مثِل 
َغَزْت  "هي  �لغائبِة؛  �إىل  �سناِد  �لإ حاِل  waladu" ويف 

�لغائبَتنِي؛  مَع  ق�سًي�  �ملقطُع  هذ�  ويبقى  وَنَهت"، 
"َغَزتا وَنَهتا"، على �لرغِم من �أّن �ل�سيغَة ل ت�ستمُل 
�لتاِء  فتحريُك  �لتق�سَي،  يوجُب  مقطعيٍّ  خلٍل  على 
ولي�س  �ملغلِق،  �ملقطِع  َحلِّ  �إىل  �أّدى  �لطويلِة  بالفتحِة 
ُه �إّل �أن ُيدَرَج يف باِب �لتوّهِم  لهذ� �لتق�سِي ما يف�رّشُ
�إّن  ُيقاَل  �أْن  �أو   ،29 للباِب  وطرًد�  �خلاطِئ،  و�لقيا�ِس 
إقحاِم �لفتحِة �لطويلِة على  �سناَد �إىل �لغائبتني َيِتمُّ با �لإ

�ل�سيغِة �ملنطوقِة �مل�سندِة �إىل �لغائبِة.
�ملنطوقُة:  و�سيُغُه  طويلٍة:  بفتحٍة  لُمُه  ُتتبُع  ما  ب- 
 radiya: 3-  – يا  َر�سِ  gazawa: 2-  – َغَزو�   1-
و� – -saruwa: 4 َنَهيا – -nahaya: 5 َخ�ِسيا –  �رَشُ
xaŝiya: وقبَل هذ� �ملنطوِق كاَن يف موقِع �لالِم حركٌة 

gazau:a: 2- radiu:a:  3- saruu: طويلٌة هكذ�: -1 
a: 4- nahai:a: 5- xaŝii:a:، حتّولت "u:" يف �ل�سيغِة 
�ل�سيُغ  خ�سعِت  ُثمَّ  �سابًقا،  ُذكَر  "i:" كما  "2" �إىل 
�إىل  �ملتو�ّسطُة  �حلركُة  ُكلُّها للقانوِن "2:4" فتحّولِت 

ن�سِف حركٍة فظهَر منطوُقها �ملذكوُر.
�ملنطوقُة:  و�سيُغُه  طويلٍة:  ب�سّمٍة  لُمُه  ُتتبُع  ما  ج- 
– -radu: 3 �رَشو�  – -gazaw 2 َر�سو�  َغَزْو�   1-
 ،:xaŝu – َخ�سو�   nahaw 5- – َنَهْو�   saru: 4-  –
 gazau:u: 2- radiu:u: 3-  1- �ل�سيِغ   و�أ�سُل هذِه 
 ":u" وبعَد حتّوِل .:saruu:u: 4- nahai:u: 5- xaŝii:u
"i:" حُتذُف �حلركُة �ملتو�ّسطُة من  يف �ل�سيغِة "2" �إىل 
 ":u" فتلتقي   ،"2:5" �لقانوِن  ُكلِّها مبوجِب  �ل�سيِغ 
 "6:4" �لقانوِن  ومبوجِب  �لعنِي،  وحركُة  �خلتامّيُة 

منطوُقمها  "4+1" فيظهُر  تتحّوُل "u:" �إىل "w" يف 
يف   ":u" ؤّثُر  تو  "1:7" �لقانوِن  ومبوجِب  �ملذكوُر، 
"uu:" يف  �حلركتان  تّتحُد  �لك�رشِة فت�سبُح "u" ُثّم 
 ،"2+3+5" �ل�سيِغ  منطوُق  فيظهُر  طويلٍة،  حركٍة 
كـ   ُ ُتق�رشَّ إّنها  فا ب�سامٍت  ُتتبَع  �أن  �إّل  كذلك  وتظلُّ 

."radulqitala– �لقتاَل  "َر�سو� 
د- ما ُتتبُع لُمُه ب�سوٍت �سامٍت: ويقُع ذلك يف ثماٍن 
�سيغٍة  على  �أقت�رُش  ولتماثِلها  �سناِد،  �لإ حالِت  من 
َغَزْوَت   1- و�ملنطوُق:  �ملفرُد،  �ملخاطُب  هَي  و�حدٍة، 
 – – -radi:ta 3 �رَشوَت  َر�سيَت   gazawta  2-  –
 xaŝi:ta – َخ�سيَت nahayta 5- – َنَهْيَت saru:ta 4-
 gazau:ta 2- radiu:ta 3- saruu:ta 4- 1- و�أَ�سلُها
nahai:ta 5- xaŝii:ta فتحّولت "u:" يف �ل�سيغِة "2" 
"6:4" حتّولِت  �إىل "i:" كما �سبَق، ومبوجِب �لقانوِن 
يف  جن�ِسها  من  حركٍة  ن�سِف  �إىل  �لطويلُة  �حلركُة 
�لقانوِن "4:7"  ومبوجِب  منطوُقهما،  فظهَر   ،"1+4"
حركٍة  يف  �لق�سيُة  و�حلركُة  �لطويلُة  �حلركُة  تّتحُد 

طويلٍة يف �ل�سيِغ �ملتبّقيِة.
يف  �لعنِي  حركُة  جاءت  للمجهوِل  �ملا�سي  ُبنَي  إِذ�  فا
جذٍر  من  كاَن  ما  إّن  فا وبالتايل  ك�رشًة؛  ُكلِّها  فعاِل  �لأَ
�لتي  �لتغّي�ِت  َي" يف  "ر�سِ م�ستمٍل على "u:" مياِثُل 
فيها  ومنطوُقُه  ُكلِّها،  �سناِد  �لإ حالِت  يف  عليه  طر�أت 
كمنطوِقِه؛ وما كاَن من جذٍر م�ستمٍل على "i:" مياثُل 
 ":u" تتحّوَل  �أن  ّوِل  �لأ يف  وىل  �لأ "َخ�ِسَي".و�خلطوُة 
جماريها  يف  تتوّحُد  ُكلَّها  �ل�سيَغ  إّن  فا ولذ�  �إىل "i:"؛ 
وُخ�ِسَي  وُنِهَي  َي  و�رُشِ ُغِزَي  هو  يف:  يظهُر  كما 
َي  َي، ومثلُُه هي ُغِزَيت وهما ُغِزَيتا، كـ "هو َر�سِ وُر�سِ
وُنِهيا  يا  و�رُشِ ُغِزيا  وهما  حركٍة.  بن�سِف  وَخ�ِسَي"، 
وهم  بن�سِف حركٍة،  وَخ�ِسيا"،  يا  َر�سِ "هما  كـ   ،…
ب�سّمٍة  وَخ�سو�"؛  َر�سو�  "هم  كـ  وُنهو�…،  ُغزو� 
َر�سيَت  "�أنت  كـ   ،… وُنهيَت  ُغزيَت  و�أنَت  طويلٍة، 

وَخ�سيَت"؛ بك�رشٍة طويلٍة.
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�ل�سيِغ ل يختلُف عن حالِة �لرفِع �إّل يف جعِل �حلركِة 
خيِة فتحًة، فتكوُن �حلركُة �لطويلُة قد وقعت بنَي  �لأ
عر�ِب لحقًة، ومبوجِب  حركِة �لعنِي �سابقًة وفتحِة �لإ
ن�سِف  �إىل  �لطويلُة  �حلركُة  تتحّوُل   "1:4" �لقانوِن 
حركٍة من جن�ِسها، وهو منطوُق لن تغُزَو، ولن ترِمَي، 
�ملتو�ّسطُة  �حلركُة  ت�سقُط   "1:5" �لقانوِن  ومبوجِب 
�لق�سيتان،  �لفتحتان  فتلتقي   "2+4" �ل�سيغتني  يف 

فياأتي �لفعُل منطوًقا بهما �أي بفتحٍة طويلٍة.
ُتتبُع لُمُه بفتحٍة طويلٍة: ويف هذِه �حلاِل تقُع  ب- ما 
�حلركُة �لتي متثُِّل لَم �لفعِل بنَي حركِة �لعنِي وفتحٍة 
tagzuu:a:ni 2- tardau:  1- �أنتما  تي:  كالآ طويلٍة 
ومبوجِب   .a:ni 3- tarmii:a:ni 4- tanhai:a:ni

�لثانيِة  �ل�سيغِة  يف   ":u" تتحّوُل   "3:1" �لقانوِن 
 ،"2:4" للقانوِن   ُكلُّها  �ل�سيُغ  تخ�سُع  ُثمَّ   ،":i" إىل�
من  حركٍة  ن�سِف  �إىل  �ملتو�ّسطُة  �حلركُة  فتتحّوُل 
tag-  – تغُزو�ن   1- �أنتما  �ملنطوُق  فيظهُر  ججن�ِسها 
ترِميان   tardaya:ni 3- – تر�َسيان   zuwa:ni 2-

.tanhaya:ni – تنَهيان tarmiya:ni  4- –
�لذي  �ل�سوُت  يقُع  طويلٍة:  ب�سّمٍة  لُمُه  ُتتبُع  ما  ج- 
�سناِد  ميّثُل لَم �لفعِل بعَد حركِة �لعنِي وقبَل �سّمِة �لإ
tagzuu:u:na 2- tardau:u: 1- لطويلِة هكذ�: �أنتم�
ومبوجِب   .na 3- tarmii:u:na  4- tanhai:u:na

�لقانوِن "2:5" ت�سقُط �حلركُة �ملتو�ّسطُة من �ل�سيِغ، 
ومبوجِب  ق�سيٍة،  بحركٍة  م�سبوقًة   ":u" فت�سبُح 
�ل�سيغتني   "w" يف  "u:" �إىل  �لقانوِن "6:4" تتحّوُل 
tar- – "تر�َسْون  �أنتم  منطوُقهما  فيظهُر   ،"2+4"
 ":u" ؤّثُر  وتو  ."tanhawna  – و"َتنَهْوَن   "dawna

يف �حلركِة �ل�سابقِة يف �ل�سيغِة �لثالثِة فت�سبُح �سّمًة 
مبوجِب �لقانوِن "2:7"، ُثمَّ تّتحُد �حلركتاِن يف حركٍة 
"تغزون  �أنتم  وىل؛  "u:" فيها ويف �ل�سيغِة �لأ طويلٍة 

.tarmu:na – – tagzu:na" و"ترمون 
كال�سيغِة  وهي  طويلٍة:  بك�رشٍة  لُمُه  ُتتبُع  ما  د- 
�ملتو�ّسطُة،  �حلركُة  �أّوًل  حتذُف  ها،  تغّيِ يف  �ل�سابقِة 
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�سيغُة امل�سارِع املجّرِد:
يتاأّثُر �ل�سوُت �لو�قُع موقَع �لالِم يف �مل�ساِرِع بحركِة 
�أو  يغزو  �أربٌع:  �مل�ساِرِع  يف  �ملعتلِّ  و�سيُغ  �لعنِي، 
وينهى  ويرمي،  وير�سى،  متماثلتان،  فهما  ي�رشو، 
يلحُقُه  مبا  تتاأّثُر  كما  متماثلتان،  فهما  يخ�سى،  �أو 
�أْن  هي:  �أو�ساٍع  خم�سَة  تّتخُذ  وهذه  �سمائَر،  من 
�لغائِب  �ملفرِد  مَع  وذلك  ق�سيٍة،  بحركٍة  �لالُم  ُتتبَع 
�ملتكّلمني؛  �لغائبِة وجماعِة  و�ملخاطِب و�ملتكّلِم، ومَع 
هو وهَي و�أَنَت و�أنا ونحُن، وتزوُل �حلركُة �إذ� ُجِزَم 
�لفعُل. و�أَْن ُتتبَع بفتحٍة طويلٍة؛ وذلك مَع �ملثّنى؛ هما 
طويلٍة؛  ب�سّمٍة  ُتتبَع  و�أْن  وتاأنيًثا.  تذكًي�  و�أنتما، 
ُتتبَع بك�رشٍة  �ملذّكِر؛ هم و�أنتم. و�أْن  وذلك مَع جمِع 
ب�سوٍت  ُتتبَع  و�أْن  �أنِت.  �ملخاطبِة؛  مَع  وذلك  طويلٍة؛ 
ؤّنِث، هّن و�أنّت. وهذ� بياُن  �سامٍت، وذلك مَع جمِع �ملو

و�ساِع: ربِع يف هذه �لأ ما يحدُث يف تلكم �ل�سيِغ �لأ
�حلركُة  وهذه  ق�سيٍة:  بحركٍة  لُمُه  ُتْتَبُع  ما  �أ- 
�لن�سِب،  �لرفِع وفتحٌة يف حاِل  ثنتان؛ �سّمٌة يف حاِل 
 tagzu: 2-  – تغزو   1- �أنَت   �لرفِع  يف  ومنطوُقُه 
تنهى   tarmi: 4-  – ترمي   tarda: 3-  – تر�سى 
بو�سِع  كانت  �جلذِر  من  �أُخذت  وعنَدما   :tanha  –
عر�ِب هكذ�: -1 لِم �لفعِل بنَي حركِة �لعنِي وحركِة �لإِ
tagzuu:u 2-tardau:u 3- tarmii:u  4- tanhai:
�حلركُة  u. ومبوجِب �لقانوِن "1:5" و"3:5" ت�سقُط 
فتّتحد�ن  �لق�سيتان،  �حلركتان  فتلتقي  �لطويلُة، 
مبوجِب  �ل�سّمِة  يف  �لفتحُة  ؤّثُر  وتو تغزو،   "1" يف 
 "2+4" �ل�سيغتنِي  يف  فتحًة  �لقانوِن "1:7" فت�سبُح 
 "3:7" �لقانوِن  مبوجِب  �ل�سّمِة  يف  �لك�رشُة  ّثُر  ؤُ وُتو
فت�سبُح ك�رشًة يف �ل�سيغِة �لثالثِة ُثّم تّتحُد �حلركتان 
ُتتبَع ب�سامٍت كـ  �أْن  �إّل  يف حركٍة طويلٍة، تظلُّ طويلًة 
"يغزو �جلي�ُس"، �أو ُيجزَم �لفعُل كـ "ل تغُز ول تنَه 
… ". وياأتي �ملنطوُق يف حالِة �لن�سِب: �أنَت لن -1 
 tarda:             3- – َتر�سى tagzuwa   2- – تغُزَو
َترِمَي – -tarmiya 4 تنهى – tanha:. و�أ�سُل هذِه 
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 ."6:4" �لقانوِن  مبوجِب   "y" �إىل   ":i" تتحّوُل  ُثمَّ 
tar-  – "َتر�َسنْيَ  �أنِت  "4+2"؛  ووذلك يف �ل�سيغتني 
ومبوجِب   ."tanhayna  – "َتْنَهنْيَ  و   "dayna

�ل�سابقِة  �ل�سّمِة  يف   ":i" ؤّثُر  تو  "3:7" �لقانوِن 
�لك�رشُة  تّتحُد  ُثّم  وىل،  �لأ �ل�سيغِة  فت�سبُح ك�رشًة يف 
�لطويلُة و�لك�رشُة �لق�سيُة يف حركٍة طويلٍة فيها ويف 
�ل�سيغِة �لثالثِة، �أنِت "تغزين – tagzi:na" و"ترمني 

."tarmi:na –
�حلاِل  هذه  ويف  �سامٍت:  ب�سوٍت  لُمُه  ُتتبُع  ما  هـ- 
و�حلركُة  �لفعِل  عنِي  حركُة  فقط؛  حركتاِن  جتتمُع 
tagzuu:na 2- tar- 1- :تي ��لو�قعُة موقَع �لالِم كالآ
dau:na 3- tarmii:na   4- tanhai:na ومبوجِب 

�لقانوِن "3:1" تتحّول "u:" �إىل "i:" يف �ل�سيغِة "2" 
 "6:4" �لقانوِن  ومبوجِب   ،"tardai:na" فت�سبُح 
�إىل   "2+4" �ل�سيغتني  يف  �لطويلُة  �حلركُة  تتحّوُل 
 ،tardayna – تر�َسنْيَ  "�أنّت  فتنطُق  حركٍة  ن�سِف 
 "4:7" �لقانوِن  ومبوجِب   ،"tanhayna – وتنَهنْيَ 
 "1+3" �ل�سيغتني  يف  �ملتجان�ستان  �حلركتاِن  تّتحُد 
"تغزون  �أنّت  طويلٍة؛  بحركٍة  منطوقتنِي  فتاأتيان 

."tarmi:na – وترمني ،tagzu:na –
حركُة  جاءت  للمجهوِل  �ملجّرُد  �مل�سارُع  ُبنَي  إذ�  فا
إّن  فا ولذ�  "ُيْدَر�ُس"؛  كـ  فتحًة  كلِّها  �ل�سيِغ  يف  �لعنِي 
ُ عليه ما طر�أَ على  ما كاَن جذُرُه بك�رشٍة طويلٍة يطر�أ
ما  عليه   ُ يطر�أ ب�سّمٍة طويلٍة  كاَن جذُرُه  "َيْنهى" وما 
طر�أَ على "َيْر�سى"، فت�سبُح �ل�سيُغ ُكلُّها متماثلًة يف 
عادِة تف�سيِل جماري  ها ونطِقها؛ فال �رشورَة لإ تغّيِ
ُتْغزى،  �أنَت  هي:  �ملنطوقُة  و�سيُغُه  �لتغّي�ِت،  تلكم 
وُتْر�سى ...، بفتحٍة طويلٍة؛ كـ "�أنَت َتْنهى وَتْر�سى". 
كـ  حركٍة،  بن�سِف  وُتنَهياِن...،  ُتْر�َسـياِن،  و�أنتما 
حركٍة،  بن�سِف   ،... ُتْغَزْوَن  و�أَنتم  َتْنَهياِن".  "�أنتما 
كـ "�أنتم َتْنَهْوَن". و�أنِت و�أنّت ُتْغَزْيَن، وُتر�َسنْيَ ...، 

 ." بن�سِف حركٍة، كـ "�أنِت و�أنّت َتْنَهنْيَ

امل�سدُر وامل�ستّقات:

�ملجّرِد،  �لذهنيِّ  �سِل  �لأ من  ُتوؤخُذ  يٌغ  �سِ وهَي 
"َفْعٍل"  ياأتي على  �لناق�ِس متنّوعٌة منها ما  وم�سادُر 
وعنُي   "… وهدٍي  و�سعٍي  ورمٍي  وحمٍو  "غزٍو  كـ 
�مل�سدِر �ساكنٌة، فتاأتي �حلركُة �لو�قعُة يف موقِع �لالِم 
عر�ِب  م�سبوقًة ب�سامٍت ُمتبعًة بو�حدٍة من حركاِت �لإ
ومبوجِب   .  rami:+v و   -  gazu:+v هكذ�:  �لثالِث 
ن�سِف  �إىل  �لطويلُة  �حلركُة  تتحّوُل   "7:4" �لقانوِن 
 gazwun - حركٍة من جن�ِسها فيظهُر �ملنطوُق، َغْزٌو
ورمٌي - ramyun وغزًو� ورمًيا وغزٍو ورمٍي. ومنها 
ما ياأتي على "َفَعالٍن، كـ "َهَذياٍن وغلياٍن … فاحلركُة 
�ل�سّيقُة �لطويلُة كانت م�سبوقًة بفتحٍة ق�سيٍة متبعًة 
ومبوجِب   "galai:a:nin" هكذ�:  طويلٍة،  بفتحٍة 
ن�سِف  �إىل  �ملتو�ّسطُة  �حلركُة  �لقانوِن "2:4" تتحّوُل 
كـ  "َفَعٍل"،  ياأتي على  galaya:nin. ومنها ما  حركٍة؛ 
�لعنِي  وحركُة   ،"… وُهًدى  وُتًقى  ى  وِر�سً "َعًمى 
وقعت  قد  �ل�سّيقُة  �حلركُة  فتكوُن  ق�سيٌة،  فتحٌة 
عر�ِب بتنويٍن �أو بال  م�سبوقًة بفتحٍة ُمتبَعًة بحركِة �لإ
تنويٍن كـ "�لعمى و�لتقى، وُتقى زيٍد"، فاأ�سُل �ل�سيِغ 
ومبوجِب  ؟"،   amai:+v– "عًمى  كلِّها ما هو ماثٌل يف 
فت�سبُح  �ملتو�ّسطُة،  �حلركُة  ت�سقُط   "1:5" �لقانوِن 
ل  �إن  عر�ِب،  �لإ حركَة  �لفتحُة  وتغلُب  "ama+v؟" 
 ،"1:7" �لقانوِن  مبوجِب  مَعها  وتّتحُد  فتحًة  تكن 
ب�سبِب  �لفتحُة،  ق�رّشِت  منّونًة  �لكلمُة  بقيِت  إذ�  فا
aman؟،   – "عًمى  ؛  �ملقطعيِّ �لنظاِم  مقت�سياِت 
�لفتحُة  بقيِت  �لتنويُن  ز�َل  و�إذ�   ،"ridan – ى وِر�سً
tuqa: – زيٍد  طويلًة؛ "�لعمى – ama:؟?al" و"ُتقى 
"عتوٍّ  كـ   ،" "فُعلٍّ على  ياأتي  ما  ومنها   ."zaydin

�سّمٌة  �لعنِي  وحركُة   ،"… و�سموٍّ  ودنوٍّ  وعلوٍّ 
عر�ِب،  و�لالُم مكّررٌة دوَن فا�سٍل، ُثمَّ ُتتبُع بحركِة �لإ
sum- :فففي هذه �ل�سيِغ جتاوُر �أربِع حركاٍت كالتايل
 "4:4" �لقانوِن  . ومبوجِب   dunuu:u:+vو  uu:u:+v



حركاٍت  �أن�ساِف  �إىل  �ملتو�ّسطتان  �حلركتان  تتحّوُل 
وُدُنوٌّ   sumuwwun  – �سموٌّ  منطوُقها؛  فيظهُر 
حركِة  نوِع  عن  �لنظِر  ب�رشِف   .dunuwwun  –
"عو�ء  كـ  بهمزٍة  خمتوًما  ياأتي  ما  ومنها  عر�ِب.  �لإ
وُثغاء ومناء" …، و�ساأعالُج هذِه �ل�سيَغ يف �لكالِم 

على �لهمزِة.
وزِن  على  ُكلِّها  �ل�سيِغ  من  فياأتي  �لفاعِل  ��سُم  و�أَّما 
ك�رشِة  بنَي  �لطويلِة  �حلركِة  بو�سِع  �أي  "فاِعٍل"، 
�لنطِق  عر�ِب، و�سيُغ �ملعتلِّ مّتحدُة  �لعنِي وحركِة �لإ
ب�رشِف �لنظِر عن �أَ�سِلها، ولها �سورتاِن، يف �لرفِع 
"�لغازي  كـ  تنّون  �إذ� ل  بك�رشٍة طويلٍة  تاأتي  و�جلرِّ 
و�ل�ساعي و�لد�عي و�لر��سي، وغازيهم و�ساعي بريٍد 
"غاٍز  كـ  ُنّوَن،  �إذ�  ود�عي خٍي… وبك�رشٍة ق�سيٍة 
ود�ٍع ور��ٍس …". ويف �لن�سِب تاأتي بن�سِف حركٍة 

كـ "غازًيا و�ساعًيا وغازَيهم ود�عَي خٍي".
وما كاَن �أ�سلُُه ب�سّمٍة طويلٍة كغاٍز ور��ٍس كاَن �أ�سلُُه: 
 "1:1" �لقانوِن  مبوجِب   .ra:diu:+v و   ga:ziu:+v

ra: و   ga:zii:+v فت�سبُح:   ":i" �إىل   ":u" تتحّوُل 
كاَن جذُرُه بك�رشٍة طويلٍة كخا�ٍس  ما  فيماثُل   .dii:+v

ومبوجِب   na:hii:+v و   xa:ŝii:+v فاأ�سلُهما  وناٍه، 
كانت  �إذ�  �ملتو�ّسطُة  �حلركُة  ت�سقُط   "2:5" �لقانوِن 
�ل�سّمَة  �لك�رشُة  تغلُب  ُثّم  ك�رشٍة،  �أو  ب�سّمٍة  ُمتبعًة 
وتّتحُد مَعها، �أو تّتحُد مَع �لك�رشِة �ملوجودِة مبوجِب 
�لقانوِن "3:7"، فتنطُق �ل�سيُغ بك�رشٍة طويلٍة �إذ� ل 
�إذ� ُنّونت، ب�سبِب مقت�سياِت  ُتتبع بتنويٍن، وق�سيٍة 
�لطويلَة  �حلركَة  إنَّ  فا �لن�سِب  حالُة  و�أّما  �ملقطِع. 
بفتحٍة،  و�أتبعت  �ُسبقت بحركٍة من جن�ِسها  تكوُن قد 
حركٍة  ن�سِف  �إىل  تتحّوُل   "1:4" �لقانوِن  ومبوجِب 

من جن�ِسها. 
"مفعوٍل" فعنُي  وزِن  على  �ملجّرِد  من  �ملفعوِل  و��سُم 
�لفعِل ُمتبعٌة ب�سّمٍة طويلٍة ُثمَّ تاأتي �لالُم ُمتبعًة بحركِة 
عر�ِب، و�لالُم من �لناق�ِس �سّمٌة طويلٌة �أو ك�رشٌة  �لإ
مغُزوٌّ  طويلٍة  ب�سّمٍة  جذُرُه  كاَن  ما  و�سيُغ  طويلٌة، 

بك�رشٍة  جذُرُه  كاَن  ما  و�سيُغ   ،… ومدعوٌّ وحم�سوٌّ 
mag- ٌّو�أ�سُل "َمغُزو ، ططويلٍة مرِميٌّ ومكويٌّ ومنهيٌّ

�لقانوِن  ومبوجِب   "marmu:i:+v zu:u:+v ومرِميٌّ 

�لثانيِة  �ل�سيغِة  يف   ":i" �إىل   ":u" تتحّوُل   "1:1"
 "4:4" �لقانوِن  فت�سبُح: "marmi:i:+v" ومبوجِب 
حركاٍت  �أن�ساِف  �إىل  �لطويلتان  �حلركتاِن  تتحّوُل 
 ،"marmyyunو  magzwwun" �ل�سيُغ  فت�سبُح 
�حلركِة  ن�سِف  جن�ِس  من  ق�سيٌة  حركٌة  ُتقَحُم  ُثمَّ 
 – "مغُزوٌّ  فت�سبُح:  �ملقطعيِّ  �خللِل  من  للتخّل�ِس 
ب�رشِف   "marmiyyun magzuwwun ومرِميٌّ - 

" عن هذ�  يٌّ عر�ِب، وتخرُج "َمر�سِ �لنظِر عن حركِة �لإ
�لن�سِق، و�ستعالُج يف �سياٍق لحٍق.
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"�أَْفَعَل  كـ  �لعنِي  بفتِح  �ملا�سي  يف  �لزيادِة  �سيُغ  تاأتي 
َل وفاَعَل وتفاَعَل و�نفَعَل و�فتَعَل و��ستفَعَل  َل وَتفعَّ وَفعَّ
ر�بعًة ف�ساعًد�؛  قد وقعت  لُم �جلذِر  …"، وتكوُن 
�أّوًل  يخ�سُع  طويلٍة  ب�سّمٍة  جذُره  كاَن  ما  إّن  فا ولذ� 
�لطويلُة  �ل�سّمُة  فتتحّوُل   "4:1" �أو   "3:1" للقانوِن 
جذُرُه  كاَن  ما  مماثلًة  فت�سبُح  طويلٍة،  ك�رشٍة  �إىل 
يف  كاَن  ما  مطابٌق  و�سٌع  وهو  �لطويلِة،  بالك�رشِة 
ُ عليه �لتغّي�ُت ذ�ُتها  "َرَمى ونَهى" من �ملجّرِد؛ وتطر�أ
�سناِد  وينطُق موقُع �لالِم ب�سورٍة مماثلٍة يف حالِت �لإ
و��ستدعى  و�جنلى  وجتّلى  �أر�سى  هو  كالتايل:  ُكلِّها 
وتد�عى ور��سى كـ "هو َرمى"؛ بفتحٍة طويلٍة. وهَي 
ق�سيٍة،  بفتحٍة  َرَمت"،  "هي  كـ   ... وجتلَّت  �أر�َست 
بفتحٍة  "رَمتا"،  كـ   … وجتلَّتا  �أر�َسَتا  و�لفتاتان 
 … و��ستدَعيا  وجتلَّيا  �أر�َسيا  و�لرجالن  ق�سيٍة، 
وجتلَّْو�  �أر�َسْو�  وهم  حركٍة،  بن�سِف  "َرَميا"،  كـ 
و��ستدَعْو� … كـ "هم َرَمْو�"، بن�سِف حركٍة، و�أنَت 
َرَمْيَت"،  "�أنَت  … كـ  و��ستدَعْيَت  وجتلَّْيَت  �أر�َسْيَت 

بن�سِف حركٍة.
إذ� ُبنيت تلكم �ل�سيُغ للمجهوِل �أُخذت من �ملنطوِق،  فا

�ِسيـُغ الزيـادِة:



�ملبنيِّ  يف  �لعنِي  وحركُة  طويلٍة،  بفتحٍة  ينتهي  وهو 
للمجهوِل ك�رشٌة ُتقحُم قبَل �لفتحِة �لطويلِة و�حلركِة 
 "1:2" �لقانوِن  ومبوجِب  �سناُد،  �لإ يوجُبها  �لتي 
ما  م�سبًها  �لتتابُع  في�سبُح   ":i" �إىل   ":a" تتحّوُل 
وياأتي  ذ�ِتها،  للتغّي�ِت  ويخ�سُع  "َخ�ِسَي"،  يف  كاَن 
فـ  �لالِم؛  مو�سِع  يف  �ملنطوِق  �ل�سوِت  يف  له  مطابًقا 
َخ�ِسَي"،  "هو  َي" كـ  وقو�سِ َي  وُ��سرُت�سِ �أُعِطَي  "هو 
�أَعَطيا  "هما  يف  بالفتحِة  �لك�رشِة  ��ستبد�ُل  ر  ؤثِّ يو ول 
ولكّنه  يا"،  وُ��سرُت�سِِِ �أُعِطيا  فُت�سبُح  و��سرت�َسيا" 
�أَعَطْيَت  و"�أنَت  و��سرت�َسْو�"،  �أَعَطْو�  "هم  يف  ُر  ؤثِّ يو
ن�ساأت  �إمّنا  �حلركِة  ن�سَف  �أّن  ذلك  و��سرت�َسْيَت"، 
إذ�  فا بفتحٍة،  م�سبوقًة  �لطويلِة  �حلركِة  جميِء  عن 
ز�لِت �لفتحُة عادِت �حلركُة �لطويلُة لُت�سبَق بك�رشٍة، 
طويلٍة  ب�سّمٍة  �أُتبعت  �إذ�   "u" �إىل   "i" فتتحّوُل 
�سّمٍة  يف  �حلركتان  وتّتحُد   "2:7" �لقانوِن  مبوجِب 
طويلٍة؛ "هم �أُعطو� وُ��سرُت�سو�"، ومبوجِب �لقانوِن 
"�أنَت  يف  طويلٍة  ك�رشٍة  يف  �لك�رشتان  تّتحُد   "4:7"

�أُعطيَت وُ��سرُت�سيَت".
�لطويلِة  �لفتحِة  حتّوَل  �أّن  �إىل  ُي�ساَر  �أن  ويح�سُن 
بناِئهما  عنَد  طويلٍة  �سّمٍة  �إىل  وتفاَعل"  "فاَعل  يف 
فاأ�سلُهما   "1:2" �لقانون  باأثِر  جاَء  قد  للمجهوِل 
�لطويلِة هكذ�:  �لفعِل و�لفتحِة  بو�سِع �سّمٍة بنَي فاِء 
ُثّم   ":u" �إىل   ":a" فتحّولت   :tufua؟ila و   :fua؟ila
 ":fu؟ila – حّتدِت �حلركتاِن يف حركٍة طويلٍة؛ "فوِعل�

.":tufu؟ila – و"ُتفوِعل
"ُيفِعُل  كـ  �لعنِي  بك�رِش  فياأتي  �ملزيُد  �مل�سارُع  و�أَّما 
ُل  "َيَتَفعَّ كـ  فتِحها  �أو   ،"… وي�ستفِعُل  ويفاِعُل 
جذُرُه  كاَن  فيما   "1:1" �لقانوُن  ؤّثُر  ويو ويتفاَعُل"، 
و�لقانوُن  بك�رشٍة،  م�سبوقًة   ":i" فت�سبُح   ":u"
فت�سبُح  بفتحٍة  �مل�سبوقِة  �لطويلِة  �ل�سّمِة  "4:1" يف 
�لطويلِة  �لك�رشِة  جميِء  يف  كلُّها  �ل�سيُغ  "i:" فَتّتحُد 
�سناِد، وتفرتُق يف �حلركِة  �لإِ ينا�سُب حالَة  متبعًة مبا 
�لعنِي  بك�رِش  كاَن  �لطويلَة، وما  �لك�رشَة  ت�سبُق  �لتي 
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ومنطوِقِه،  وتغّي�ِتِه  �أ�سِلِه  يف  "يرمي"  مياثُل  فهو 
و�ملنطوُق منه:

بك�رشٍة  "ترمي"،  كـ  وُت�سّلي،  وُتعطي  َت�ستدعي  �أَنَت 
ت�ستدعَي"  "لن  حركٍة؛  وبن�سِف  رفًعا،  طويلٍة 
ن�سًبا، وبحركٍة ق�سيٍة "ل ت�ستدِع" جزًما. و�أَنتما 
"�أنتما  كـ  حركٍة  بن�سِف   ،… وت�ستدِعياِن  ُتعِطيان 
َترِميان"، و�أنتم َت�ستدعون وُتعطون؛ ب�سّمٍة طويلٍة كـ 
"�أنِت  كـ  وُتعطنَي،  ت�ستدعني  و�أنّت  و�أنِت  "ترمون"، 

و�أنّت ترمني"، بك�رشٍة طويلٍة.
وير�سى"  "ينهى  مياثُل  فهو  �لعنِي  بفتِح  كاَن  وما 
بفتحٍة  فياأتي  �ملنطوقِة،  و�سوِرِه  وتغّي�ِتِه  �أ�سِلِه  يف 
حركٍة  وبن�سِف  وتتقا�سى"،  تتحّلى  "�أنت  يف  طويلٍة 
يف "�أنتما َتَتَحلَّيان وتتقا�سيان" و"�أَنِت و�أنّت تتحلَّنْيَ 

"، و"�أنتم تتحلَّْوَن وتتقا�َسْوَن". وتتقا�َسنْيَ
وهذ� �لذي �آَل �إليه �ملزيُد �لذي ياأتي بفتِح �لعنِي يوؤوُل 
�إليِه �ملبنيُّ للمجهوِل من �سيِغ �ملزيِد ُكلِّها. ولكّنه ميرُّ 
بتغّي�ٍت خمتلفٍة، فياأتي من �ل�سيِغ كلِّها بفتِح �لعنِي 
�ل�سوُت  �لالِم، وهذ�  �ملنطوِق يف موقِع  �ل�سوِت  قبَل 
وت�ستدعي"  وُت�سّلي  "ُتعطي  مثِل  يف  طويلٌة  ك�رشٌة 
متبعًة  ق�سيٍة  فتحٍة  بعَد  �لطويلُة  �لك�رشُة  فتاأتي 
"ينهى  يف  ما  مماثٌل  جتاوٌر  وهو  �سناِد.  �لإ بالحقِة 
ويخ�سى" يف �أ�سوِلِه ونتائِجِه، فياأتي �ملبنيُّ للمجهوِل 

خمتوًما بفتحٍة طويلٍة "ُتعطى وُت�ستدعى".
"�أنتما  يف  بالك�رشِة  �لفتحِة  ل�ستبد�ِل  تاأثَي  ول 
حركٍة،  بن�سِف  فتظلُّ  وت�ستدعيان"،  ُتعطيان 
"�أنتم  يف  �لطويلِة  �ل�سّمِة  قبَل  �لفتحِة  �إقحاَم  ولكّن 
"�أنِت  يف  �لطويلِة  �لك�رشِة  �أو  وت�ستدعون"  ُتعطون 
�حلركِة  حتّوِل  �إىل  ؤّدي  وت�ستدعني" يو تعطني  و�أنّت 
�لطويلِة �إىل ن�سِف حركٍة من جن�ِسها، فتاأتي منطوقًة 
ُتعَطنْيَ  و�أَنتَّ  و"�أنِت  وُت�سَتْدَعْوَن"  ُتعَطْوَن  "�أنتم 

"؛ بن�سِف حركٍة. وُت�ستدَعنْيَ
بفتحٍة  للمعلوِم خمتوًما  �ملبنيُّ  كاَن منطوُقُه  ما  و�أّما 
�لطويلَة  �لفتحَة  إّن  فا وتَتقا�سى"  "تتحّلى  كـ  طويلٍة 
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امل�سادُر وامل�ستّقات:
�إىل  �لعودِة  دوَن  �ملبا�رِش  �ملنطوِق  من  توؤخُذ  وهي 
ياأتي  ُكلِّها  �ل�سيِغ  �لفاعِل من  فا�سُم   ، �لذهنيِّ �سِل  �لأ
و�ملرت�سي  "�مل�ستدعي  كـ  ِخر،  �لآ قبَل  ما  بك�رِش 
و�ملتمادي و�ملتحامي و�ملتجّني"، و�أ�سُل هذه �ل�سيِغ 
 ،"… وجتّنى  ومتادى  و�رت�سى  "��ستدعى  من 
فتقُع �لفتحُة �لطويلُة م�سبوقًة بك�رشٍة ُمتبعًة بحركِة 
ومبوجِب   "mutama:dia:+v" هكذ�:  عر�ِب  �لإ
فت�سبُح   ":i" �إىل   ":a" تتحّوُل   "1:2" �لقانوِن 
حركُة  كانت  إذ�  فا  ،"mutamadii:+v" �ل�سيغُة  
�ملتو�ّسطُة  �حلركُة  �سقطِت   "i" �أو   "u" عر�ِب  �لإ
يف  �لك�رشُة  ؤّثُر  تو ُثمَّ   ،"3:5" �لقانوِن  مبوجِب 
ك�رشًة  فت�سبُح   "3:7" �لقانوِن  مبوجِب  �ل�سّمِة 
�ملتمادي  طويلٍة؛  بك�رشٍة  خمتوًما  �ملنطوُق  فياأتي 
وفاًقا  ب�سامٍت،  �أُتبعت  �إذ�  وتق�رّشُ  ومتماديهم، 
ومرت�ٍس  "م�ستدٍع  كـ   ، �ملقطعيِّ �لنظاِم  ملقت�سياِت 
حركُة  كانت  و�إذ�   "… ومتماٍد  ومتمنٍّ  ومتحاٍم 
�لك�رشِة  قلَب   "1:4" �لقانوُن  �أوجَب   "a" عر�ِب  �لإ
�ل�سيُغ خمتومًة بها؛  �لطويلِة ن�سَف حركٍة، فتنطُق 

.mutama:diyan – ملتمادَي ومتمادًيا�
خِر  وياأتي ��سُم �ملفعوِل من �ل�سيِغ ُكلِّها بفتِح ما قبَل �لآ
كـ "�مل�ستدعى و�ملرت�سى و�ملتمّنى، …"، وقبَل هذ� 
 "mutamannaa:+v" كـ  �ل�سيُغ  كانت  �لتحّوِل 
 ":i" �إىل      ":a" تتحّوُل   "2:2" �لقانوِن  ومبوجِب 

ومبوجِب  �لرفِع،  حالِة  يف   ":u" و�إىل  يف حالِة �جلرِّ 
فتلتقي         �لطويلُة،  �حلركُة  ت�سقُط   "1:5" �لقانوِن 
�لفتحُة  ؤّثُر  فتو  "u" �أو   "i" عر�ِب  �لإ وحركُة   "a"
وتّتحد   "1:7" �لقانوِن  مبوجِب  فتحًة  فتقلبها  فيها 
بعَد  �ملتماثلتان  �حلركتان  تّتحُد  كما  �حلركتاِن، 
طويلٌة  فتحٌة  فتن�ساأُ  �لن�سِب  حالِة  يف   ":a" �سقوِط 
 ،":almutamanna?– "�ملتمّنى  تنتهي بها �ل�سيغُة 
ب�سامٍت  ُتتبَع  �أن  �إّل  بها  خمتومًة  �ل�سيغُة  وتظلُّ 

."mutamannan – كالتنويِن فتق�رّشَ كـ "متمنًّى
و�أَّما �مل�سدُر ف�سيُغُه قيا�سّيٌة متنّوعٌة؛ منها ما ينتهي 
و��ستفعَل"  و�فتعَل  و�نفعَل  "�أفعَل  كم�سدِر  بالهمزِة 
و"�رتقى  �نتهاًء"،  و"�نتهى  �إر�ساًء"،  "�أر�سى  كـ 
�رتقاًء"، و"��ستدعى ��ستدعاًء"، فاأ�سُل هذِه �مل�سادِر 
بو�سِع فتحٍة طويلٍة بعَد عنِي �لفعِل، "�إفعال و�نفعال 
�لو�قُع  �ل�سوُت  يجيُء  ُثمَّ  و��ستفعال"،  و�فتعال 
فتحٌة  �ل�سيِغ  تلكم  يف  وهو  �لفعِل،  يف  �لالِم  موقَع 
عر�ِب، فتكوُن �ل�سيُغ، يف �أ�سِلها  طويلٌة، ُثمَّ حركُة �لإ
 .intiha:a:+v? :�قد ُختمت بتتابِع ثالِث حركاٍت هكذ
�لقانوِن  ومبوجِب  "�نفعال"،  وزُن  يوجُبُه  ما  على 
�ل�سيغُة؛  فتظهُر  همزًة  "a:" �ملتو�ّسطُة  "3" تتحّوُل 

."intiha:?an? – "�نتهاًء 
ومن م�ساِدِر �ملزيِد ما ياأتي بفتحٍة طويلٍة كـ "ر��سى 
مر��ساًة"، و"قا�سى مقا�ساًة" و�مل�سدُر من "فاَعَل" 
هو "مفاَعَلٌة"، �أي بو�سِع �ل�سوِت �لو�قِع موقَع �لالِم 
"ر��سى" و"قا�سى"  �لفعِل بنَي فتحتنِي، وهو يف  يف 
muqa:daa:" �لتتابِع  ذ�ك  فاأ�سُل  طويلٌة،  فتحٌة 

تّتحُد  ُثمَّ  �ملتو�ّسطُة  �حلركُة  فت�سقُط   ،"atun

وهو  و�حدٍة،  طويلٍة  حركٍة  يف  �ملتماثلتان  �حلركتان 
."muqa:da:tun – منطوُق �ل�سيغِة "مقا�ساٌة

كـ  حركٍة  ن�سِف  �أو  طويلٍة  بك�رشٍة  ياأتي  ما  ومنها 
"متّنى  من  وهي  و�لتمادي"،  و�لرت��سي  "�لتمّني 
ٌل"،  "تفعُّ "تفّعَل"  وم�سدُر  ومتادى"،  وتر��سى 
وم�سدُر "تفاعَل" "تفاُعٌل"، �أي بو�سِع �سّمٍة ق�سيٍة 

عر�ِب فت�سقُط  تقُع بعَد فتحٍة ق�سيٍة متبعًة بحركِة �لإ
�إىل  يف حاِل �لن�سِب مبوجِب �لقانوِن "3:5" وتتحّوُل 
ُثمَّ   "2:2" �لقانوِن  مبوجِب  �لرفِع  حالِة  يف   ":u"
�لفتحُة  تّتحُد  ُثمَّ   "1:5" �لقانوِن  مبوجِب  ت�سقُط 
عر�ِب يف فتحٍة طويلٍة كما حدَث  �لق�سيُة وحركُة �لإ
على حالِت  تغّيٍ  �أيُّ   ُ يطر�أ "ينهى ويخ�سى". ول  يف 
�أنتما  �لعنِي؛  بفتِح  كانت  ّنها  لأ �ملتبّقيِة؛  �سناِد  �لإ

. ُتَتَحلَّيان و�أنتم ُتَتَحلَّْون و�أنِت و�أنّت ُتَتَحلَّنْيَ



 ،":a" �ملزيدِة  �ملعتّلِة  فعاِل  �لأ يف  و�لالُم  �لالِم،  قبَل 
�لتمنيِّ  فاأ�سُل  عر�ِب،  �لإ بحركِة  �ل�سيغُة  تختُم  ُثمَّ 
"1:2" تتحّول  �لقانوِن  "tamannua:+v" ومبوجِب 
"tamannuu:+v" ومبوجِب  "u:" فت�سبُح  "a:" �إىل 
فت�سبُح   ":ii" �إىل   ":uu" تتحّوُل   "4:1" �لقانوِن 
�لذي  للقانوِن  �ل�سيغُة  فتخ�سُع   ."tamannii:+v"
خ�سعت له �سيغُة ��سِم �لفاعِل، فتاأتي بك�رشٍة طويلٍة 
وتاأتي   ،" "متنٍّ ب�سامٍت  �أتبعت  �إذ�  "�لتمّني" تق�رّشُ 

بن�سِف حركٍة يف حالِة �لن�سِب؛ متّنًيا وتر��سًيا.

�إىل  �لعودِة  دوَن  �ملنطوِق  من  يوؤخُذ  وكالهما 
و�ل�ساعي  كالقا�سي  منقو�ٌس  منه  و�ملعتلُّ  �سوِل،  �لأ
و�جلاين  و�ملحامي  و�ملرت��سي  و�ملتحّلي  و�ملفتي 
و�ملرت�سى  و�ملنتهى  كامل�ستدعى  مق�سوٌر  ومنه   ،...
إذ� ُجمَع �ملنقو�ُس جمَع مذّكٍر �ساملًا  و�مل�ستجدى...، فا
"جاين + وَن  �ملفرَد �سّمًة طويلًة رفًعا هكذ�:  �أحلقنا 
 ":u" ؤّثُر – ja:ni:u:na" ومبوجِب �لقانوِن "2:7" تو
ja:" �ل�سيغُة  فت�سبُح  طويلًة  �سّمًة  يف  "i:" فتقلُبها 

nu:u:na" وتّتحُد �حلركتاِن يف حركٍة طويلٍة و�حدٍة 

�إّل �أْن ت�ساَف �إىل معّرٍف بـ  "ja:nu:na" تظلُّ طويلًة 
فتنطُق  �ملّتهِم،  ، وحمامو  �ل�رشٍِّ ، جانو  "�أل" فتق�رّشُ
و�لن�سِب  �جلرِّ  حالتي  يف  ولي�َس   ."ja:nuŝŝarri"
قد  طويلٍة  ك�رشٍة  يف  طويلتني  ك�رشتني  �حتاُد  �إّل 
تق�رّشُ كما ق�رّشِت �ل�سّمُة، فاأ�سُل حمامني و�ساعني 
 "ja:ni:i:na  – يَن   + "جاين  مياثُل  ما  هو  وجانني 

."ja:ni:na" وتّتحُد �حلركتان
�لك�رشُة  �لتقِت  �جلمَع  ذ�ك  �ملق�سوُر  ُجمَع  و�إذ� 
هكذ�:   ،� وجرًّ ن�سًبا  �لطويلُة  و�لفتحُة  �لطويلُة 
و�لتقِت    "mustajda:i:na  – ين   + "ُم�سَتْجدى 
هكذ�:  رفًعا  �لطويلُة  و�لفتحُة  �لطويلُة  �ل�سّمُة 
"ُم�ستجدى    + ون – mustajda:u:na" ومبوجِب 
�إىل  �ل�سّيقُة  �لطويلُة  �حلركُة  �لقانوِن "2:4" تتحّوُل 
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خِر واإ�سافُتُه اإىل ياِء املتكلِِّم: جمُع معتلِّ الآ

 "mustajda:yna" ن�سِف حركٍة فت�سبُح �ل�سيغتان
ل  مغلٌق  طويٌل  �لناجُت  و"mustajda:wna" و�ملقطُع 

."daw" بدَّ من تق�سِيِه في�سبُح "day" و 
إذ� �أُ�سيَف �ملق�سوُر �إىل ياِء �ملتكلِِّم، �أتبعِت �ل�سيغُة  فا
ت�ستوجُبها  ق�سيٍة،  بفتحٍة  متبعٍة  طويلٍة  بك�رشٍة 
�حلالُة �لتي تنف�سُل فيها ياُء �ملتكّلِم يف مقطٍع م�ستقلٍّ 
 "muntaha:i:a" هو  منتهاَي  فاأ�سُل  ي�سُبقها  عّما 
 y"" �إىل   ":i" تتحّوُل   "2:4" �لقانوِن  ومبوجِب 
ؤّكُد �أّن �ل�سيغَة �أُخذت من  muntaha:ya"". وهذ� يو

�ملثّنى  �إ�سافِة  يف  يحدُث  ما  فيها  فقد حدَث  �ملنطوِق، 
�سِل لوجَب �أن  �ملرفوِع "معلماَي" ولو �أُخذت من �لأ

." تنتهَي بياءين هكذ� "منَتَهيَّ
و�إذ� �أ�سيَف �ملنقو�ُس �إىل �لياِء جاَء خمتوًما بياَءين كـ 
 "mufti:i:a" " و�أ�سُل ذلك  يَّ وحماِميَّ ومفِتيَّ "قا�سِ
ومبوجِب �لقانوِن "4:4" تتحّوُل �لك�رشتان �لطويلتان 
 ،"muftiyya" �ملنطوُق  فيظهُر  �أن�ساِف حركاٍت  �إىل 
ياأتي  �ل�ساِل  �ملذكِر  جمِع  �إ�سافَة  �أّن  ومعلوٌم 
� كـ "م�سلِميَّ  منطوًقا بياٍء م�َسّددٍة رفًعا ون�سًبا وجرًّ
muslimi: – َي   + "م�سلمي  ذلك  " و�أ�سُل  ومعلِميَّ
�لثانيِة  يف   ":u" فتقلُب   "muslimu:i:a" �أو   "i:a
�ل�سيغتان،  فتتماثُل   "1:1" �لقانوِن  مبوجِب   ":i"
فت�سبُح  حركاٍت  �أن�ساِف  �إىل  �لك�رشتان  تتحّوُل  ُثمَّ 
إذ� كاَن �جلمُع جمَع منقو�ٍس كـ  "muslimiyya"، فا
�ملتكّلِم  ياِء  �إىل  �إ�سافَتُه  إّن  و�ساعني..." فا "حمامني 

"muha:mi:i:a"تنتُج �سيغًة كال�سيغِة �ل�سابقِة
�ملفرَد  مطابقٌة  وهي   "muhamiyya"              
�ل�سياُق  �إّل  ذلك  مييُز  ل  �ملتكّلِم،  ياِء  �إىل  �مل�ساَف 

." حماِميَّ وهوؤلِء  حماِميَّ  "هذ� 
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جوُف: الفعُل الأ
�سُل �لذهنيُّ لهذ� �لفعِل ي�ستمُل يف موقِع �لعنِي على  �لأَ
��ستعماِل  عنَد  ُتدخُل  طويلٍة،  ك�رشٍة  �أو  طويلٍة  �سّمٍة 
�جلذِر بنَي حركِة �لفاِء و�حلركِة �لتي قبَل �لالِم، وما 
كاَن جذُرُه ب�سّمٍة طويلٍة ياأتي ما�سيه بفتِح �لعنِي كـ 
ها كـ "طاَل"، وياأتي  "قاَم" �أو ك�رِشها كـ "ناَم" �أو �سمِّ
م�سارُعُه ب�سمِّ �لعنِي كـ "يقوُم ويطوُل" �أو فتِحها كـ 
ياأتي ما�سيه  كاَن جذُرُه بك�رشٍة طويلٍة  "يناُم"، وما 
وياأتي  "كاَد"،  كـ  ك�رِشها  �أو  "باَع"،  كـ  �لعنِي  بفتِح 
م�سارُعُه بك�رِش �لعنِي كـ "يبيُع"، �أو فتِحها كـ "يكاُد 
وطاَل  وناَم  "قاَم  �سيٍغ؛  خم�ُس  فللما�سي  ويهاُب"؛ 
يطوُل  �أو  "يقوُم  �أربٌع؛  وللم�سارِع  وكاَد"،  وباَع 

ويناُم ويبيُع ويكاُد".

�سيغُة املا�سي املجّرِد:
�إىل  �لفعِل  �إ�سناِد  عنَد  يظهُر  حتّوٌل  حتّولن؛  وفيه 
�سمائَر تتحّرَك مَعها لُم �لفعِل، فَتنف�ِسُل مقطعيًّا عن 
حركِة �لعنِي، وذلك مَع �سمائِر �لغائِب عد� �لغائباِت، 
�لرفِع  �سمائِر  �إىل  �لفعِل  إِ�سناِد  � عنَد  يظهُر  وحتّوٌل 

�ملتحّركِة؛ �سماِئِر �ملتكّلِم و�ملخاطِب و�لغائباِت.
– -qa:ma  2 نام  ّوُل: و�سيُغُه: -1 قاَم  �لتحّوُل �لأ
 ba:  5-؟a – باَع  ta:la   4- – طال na:ma  3- –
كاَد – ka:da وقبَل هذ� �ملنطوِق كانِت �ل�سيُغ بو�سِع 
�لفاِء،  حركِة  بعَد  �لفعِل  عنِي  موقَع  �لو�قِع  �ل�سوِت 
وهي فتحٌة، وقبَل حركِة �لعنِي �لتي توجُبها �ل�سيغُة، 
qau:ama  2- nau: 1- :فاأ�سوُل ذ�ك �ملنطوِق هي
ima  3- tau:ula  4- a؟bai:a  5- kai:ida. ومبوجِب 
�لقانوِن   "1:5" ت�سقُط �حلركُة �ملتو�ّسطُة من �ل�سيِغ 
كلِّها، فتجتمُع حركتان ق�سيتان، ومبوجِب �لقانوِن 
فتحًة،  "i" فتقلُبها  "u" �أو  يف  �لفتحُة  ؤّثُر  "1:7" تو
منطوُقها  وهو  فتحتني،  �جتماِع  يف  �ل�سيُغ  فتتماثُل 

�ملذكوُر.

�لطويلُة  �حلركُة  وقعِت  للمجهوِل  �لفعُل  ُبنَي  إذ�  فا
"ُفِعَل" متبعًة  ب�سّمِة  م�سبوقًة  �لفعِل  عنَي  �لتي متثُِّل 
وبيَع   "nuu:ima" �أ�سلُها:  نيَم  هكذ�:  بك�رشِتها 
�ملتو�ّسطُة،  �حلركُة  فتحذُف   "bui:i؟a" �أ�سلُها: 
 "3:7" �لقانوِن  �ل�سّمِة مبوجِب  يف  �لك�رشُة  ؤّثُر  تو ُثمَّ 

فتحيلُها ك�رشًة، وتّتحُد �لك�رشتان كما هو منطوٌق.
qum- – ُقْمَت  �أنَت: -1  ومنطوُقُه  �لثاين:  ��لتحّول 
ِبْعَت   tulta  4- – ُطلَْت   nimta 3- – مِنَت   ta 2-
�ل�سيِغ  هذه  و�أ�سوُل   .kidta – ِكدَت   bi 5-؟ta  –
�حلركاِت  نوِع  يف  ّوِل  �لأ �لتحّوِل  �أ�سوَل  مماثلٌة 
 qau:amta 2- nau:imta 3- �ملجتمعِة، وهي: -1 
ولكّنها تخالُفها   .bai:a 5- kai:idta؟tau:ulta 4- ta
يف �لت�سّكالِت �ملقطعّيِة �ملحيطِة بها؛ لذ� فهي تخ�سُع 
ت�سقُط  ومبوجِبِه   "6" �لقانوُن  هو  خمتلٍف  لقانوٍن 
qu:amta2- nu: 1- :وىل فت�سبُح �ل�سيُغ �حلركُة �لأ
imta  3- tu:ulta  4- ta؟bi:a 5- ki:idta. ومبوجِب 
�لقانوِن "4:7" تّتحُد �حلركتان يف �ل�سيغتني "3+5" 
مقفٍل  مقطٍع  نو�ُة  ّنها  لأ ؛  تق�رّشُ طويلٍة،  حركٍة  يف 
 ،"kidta و"ِكدَت   "tulta "ُطلَت  فيظهُر منطوُقهما؛ 
ؤّثُر  فتو  "3:7" �لقانوُن  ُم  يتحكَّ �ملتبّقيِة  �ل�سيِغ  ويف 
ؤّثُر  وىل، وتو "u" يف �ل�سيغِة �لأ "a" فت�سبُح  "u:" يف 
�لثانيِة،  �ل�سيغِة  يف   ":i" فت�سبُح   ":u" يف  �لك�رشُة 
يف  ك�رشًة  فت�سبُح   "a" يف  �لطويلُة  �لك�رشُة  ؤّثُر  وتو
�سيغٍة  كلِّ  يف  �حلركاُت  تّتحُد  ُثّم  �لر�بعِة؛  �ل�سيغِة 
 :bi؟ta"و  "ni:mta"و "qu:mta" يف حركٍة طويلٍة
"ُقمَت  �ملنطوُق؛  فيظهُر  مقطٍع،  نو�ُة  ّنها  لأ ؛  وتق�رّشُ
و"ta؟bi"؛   "nimta  – َت  "مِنْ و   ،"qumta  –
وُطلُت  "ُقمُت"  جميِء  يف  غمو�َس  ول  �إ�سكاَل  فال 
 ":i" وجميِء مِنُت وِخفُت بالك�رِش كما جاَء ما �أ�سلُه 

يف "ِبعُت"30.
إِذ� ُبنَي �لفعُل للمجهوِل وقعِت �حلركُة �لطويلُة بعَد  فا

�سّمِة �لفاِء متبعًة بك�رشٍة هكذ�:
bui:؟quu:imta 2- nuu:imta 3- tuu:ilta 4- ta 1-
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�سيغُة امل�سارِع املجّرِد:
�لن�سوِة، وحتّوٌل  نوِن  مَع غِي  وفيه حتّولن، حتّوٌل 
مَعها، ولكّنهما متماثالِن يف �لتتابِع، يتاأّثر�ِن مبقطٍع 
�سابٍق ُيلغي تاأثَي �ملقطِع �ملت�سّكِل �لذي كاَن يف �لفعِل 
وحركِتها  �لعنِي  �أ�سِل  بح�سِب  وللم�سارِع  �ملا�سي، 
و�أ�سُل  ويكاُد،  ويبيُع  ويناُم  يقوُم  هي:  �سيِغ  �أربُع 
ذلك �أن يكوَن على "َيْفعُل" �أي بو�سِع �ل�سوِت �لو�قِع 
�مل�سارِع  عنِي  بحركِة  ُمتبًعا  �لفاِء  بعَد  �لعنِي  موقَع 
 yabi:i؟yaqu:umu 2- yanu:amu 3- u 1- :تي كالآ
yaki:adu -4 ويف �ل�سيغتنِي "3+1" تّتحُد �حلركتان 

فيظهُر   "4:7" �لقانوِن  مبوجِب  طويلٍة  حركٍة  يف 
 ":yabi؟u – و"يبيع   "yaqu:lu – "يقوُل  �ملنطوُق 
 ":a" "u:" و"i:" فتقلُبهما  "a" يف  ؤّثُر  ويف "4+2" تو
يف  �حلركتاِن  تتّحُد  ثمَّ   ،"2:7" �لقانوِن  مبوجِب 
�ملنطوُق  حركٍة طويلٍة مبوجِب �لقانوِن "4:7" فيظهُر 
إذ�  فا  ،"yaka:du – و"يكاُد   "yana:mu – "يناُم 
بنوِن  �لت�ساِقِه  �أو  جلزِمِه  �لفعِل  لِم  حركُة  ُحذفت 
فين�ساأُ  �ل�سابِق،  �ملقطِع  مَع  �لالُم  �حّتدِت  �لن�سوِة 
وَيِبْعن  "َيُقمَن  �حلركُة؛  فتق�رّشُ  مغلٌق،  طويٌل  مقطٌع 
لختالِف  يكن  ول   ."… َيُقم  ويَكْدَن" و"ل  وَيَنْمَن 
�ملا�سي؛  يف  كاَن  كما  تغّيِ �حلركاِت  يف  تاأثٌي  �ملقطِع 

ّن جتاوَر �حلركاِت م�سبوٌق مبقطٍع مفتوٍح. لأ
�لو�قعُة  �أتبعِت �حلركُة  للمجهوِل  �مل�سارُع  ُبنَي  إذ�  فا
 yuqu:amu هكذ�:-1  ق�سيٍة  بفتحٍة  �لعنِي  موقَع 
 .yubi:a 4- yuki:adu2؟- yunu:amu 3- u
يف   ":a" فتقلُبهما   ":i"و    ":u" يف  �لفتحُة  ؤّثُر  وتو
و"ُيناُم  وُيباُع"  "ُيقاُم  تّتحد�ن؛  ُثّم  كلِّها،  �ل�سيِغ 

حركُة  ت�سقَط  �أْن  �إّل  طويلًة  �لفتحُة  وتظلُّ  ويكاُد"، 
�لالِم.

امل�سدُر وامل�ستّقاُت:
وم�سادُر معتلِّ �لعنِي متنّوعٌة، فاأكرُثها ياأتي بن�سِف 
حركٍة من جن�ِس �ل�سوِت �لو�قِع موقَع �لعنِي كـ "َقْوٍل 
وَهْيبٍة  وَكْيٍد،  وخوٍف،  و�سوٍم  وَنْوٍم  و�َسْيٍ  وَبْيٍع 
قبَل  ق�سيٍة  فتحٍة  "َفْعٌل" بو�سِع  ذلك  ..." و�أَ�سُل 
و"َبْيٍع   "qawlin  – "َقْوٍل  كـ  �لالَم،  و�إتباِعها  �لعنِي 
 ":bai؟in"و "qau:lin" �لتحّول  – in؟bay" وقبَل 
�لطويلُة  �حلركُة  حتّولِت   ،"6:4" �لقانوِن  ومبوجِب 
حركٍة،  بن�سِف  جميِئِه  يف  ومثلُُه،  حركٍة،  ن�سِف  �إىل 
"َزَولٌن وَجَولٌن وفور�ٌن وطي�ٌن ودور�ٌن ... وُدو�ٌر 
"َفَعالن" يحكُمُه  ..." وما جاَء على  وِحياكٌة وَعويٌل 
zau:" – zawala:n" �أ�سلًُها  �لقانوُن "3:4" َزَولن 
 "2:4" �لقانوُن  ala:n" و"ُفعاٌل" و"ِفعالة" يحكُمُه 
بفتحٍة  متبعًة  ق�سيٍة  بعَد  كانَت  �لطويلُة  فاحلركُة 
ياٌم وِقياٌم" بفارِق �أّن ن�سَف  طويلٍة، ومثلُُه يف ذلك "�سِ
�لتي جاءت يف موِقعها،  �حلركِة تختلُف عن �حلركِة 
للقانوِن  �أّوًل  فخ�سعت   "qiu:a:m" قيام  فاأ�سُل 
للقانوِن  ُثمَّ خ�سعت   ،":i" "u:" �إىل  "1:1" فتحّولت 
au:i:" كانت  و"عويٌل"   ."y" �إىل  فتحّولت   "2:4"
�إىل   ":u" حتّولت   "5:4" �لقانوِن  ومبوجِب  lun؟" 

. م�ستقٌّ هو  وقومٌي" مّما  "طويٌل  ذلك  ومثُل   ،"w"
يف  �لطويلُة  �ل�سّمُة  وحيلٍة" قلبِت  "قيمٍة  كـ  كاَن  وما 
�أ�سِلِه ك�رشًة طويلًة و�حّتدت هي و�لك�رشُة �ل�سابقُة 
qiu:matin    qii:ma- هكذ�:  طويلٍة  ك�رشٍة  يفيف 

tin           qi:matin    ومثُل ذلك، يف  �حّتاِد �حلركاِت 

�ملتجان�سِة، �ملبيُت و�مل�سُي  و�ملجيُء.
هو:   ":u" جذُرُه  مّما  فمنطوُقُه  �ملفعوِل  ��سُم  و�أّما 
ذلك  و�أ�سُل   "... وم�سوٌد  وم�سوٌق  وخموٌف  مقوٌل 
�ندماُج حركتني يف  �إّل  فيها  "masu:u:dun" ولي�س 

وىل مبوجِب �لقانوِن  i 5- kui:idta فت�سقُط �حلركُة �لأ

يف  �لك�رشُة  ؤّثُر  تو  "3:7" �لقانوِن  ومبوجِب   "6"
يف  �ل�سيُغ  فتتماثُل  ك�رشًة  فتقلُبها  �لطويلِة  �ل�سّمِة 
�جتماِع ك�رشتني، وتّتحد�ن مبوجِب �لقانوِن "4:7" 

يف ك�رشٍة طويلٍة تق�رّشُ بتلقائّيٍة ملنا�سبِة �ملقطِع. 



مبيٌع  "i:" هو:  جذُرُه  مّما  ومنطوُقُه  و�حدٍة،  حركٍة 
 "mahi:u:bun" ذلك  و�أ�سُل   "... ومهيٌب  ومكيد 
 ":i" �إىل   ":u" حتّولت   "1:1" �لقانوِن  ومبوجِب 

و�ندجمِت �حلركتاِن.
�سِل يوجُب ظهوَر  إّن �أخَذُه من �لأ و�أّما ��سُم �لفاِعل، فا
ba:؟un"            ن�سِف �حلركِة فاأ�سُل ذلك من "باع" هو
 "2:4" �لقانوِن  "y" مبوجِب  "i:" �إىل  i:i" فتتحّول 
 "  ba:yi؟un  – "بايٌع  حركٍة  بن�سِف  �ل�سيُغ  فتاأتي 
كالفعِل "بايَع يبايُع" �أو كـ "متباِيٍع"، ولكّن �مل�ستعمَل 
مرّويتان)31(،  و�ل�سيغتان  وقائٌل"،  "بائٌع  بالهمِز 
و�إن �أ�سبَح �لهمُز غالًبا، ويبدو �أّن من جاَء به مهموًز� 
�لفتحُة   "ba:a:i؟un" �أخَذُه من �ملنطوِق فكاَن �أ�سلُُه 
"باع" ُتو�سُع  �لثانيُة يف  "فاعٍل"، و�لفتحُة  وىل يف  �لأ
ومبوجِب  �ل�سيغِة،  بك�رشٍة  متبعًة  �لعنِي  مو�سَع 
�لقانوِن "3" تتحّوُل �لفتحُة �لثانيُة �إىل همزٍة فيظهُر 
غلبت  قد  �لهمزَة  �أّن  ويبدو   ."ba:?i؟un" �ملنطوُق 

�أ�سوًة بغلبِة �لهمِز �لت�سهيَل يف �لعربّيِة.
فْيِعل" فتاأتي  ومّيٍت" فاأ�سلُُه  "�سيٍِّد  كـ  كاَن  ما  و�أّما 
ومبوجِب   "sayu:id" هكذ�  بك�رشٍة  متبعًة  �لعنُي 
ومبوجِب   ":i" �إىل   ":u" تتحّول   "1:1" �لقانوِن 

."y" إىل� ":i" �لقانوِن "5" تتحّوُل 
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�سناِد،  جلُّ �سيِغ �لزيادِة من �ملثاِل ل يتاأّثُر بلو�حِق �لإ
�سيِغ  بع�ِس  يف  �حلركِة  تق�سِي  من  يقُع  ما  �إّل 
�مل�سارِع؛ ولذ� فقد �آثرُت �أْن �أعر�َس �ل�سيَغ �ملتماثلَة 
يف �سياٍق و�حٍد، �أمتدُّ فيه �إىل معاجلِة ما يوؤخُذ منها؛ 

كي ل َيتباعَد مو�سُعُه.
َف  وَخوَّ ل  َقوَّ �ملا�سي:  يف  و�أمثلُتهما  َل:  وَتَفعَّ ل  َفعَّ  .1
يف  بيَنهما  فارَق  ول   ،...  َ وتبنيَّ َل  وَتقوَّ  ، َ وبنيَّ  َ وَعنيَّ
�ملا�سي �إّل �سابقُة �لتاِء، ول تاأثَي لها، و�أُ�سوُل هذه 
م�سبوًقا  �لعنَي  ميّثُل  �لذي  �ل�سوِت  بتكر�ِر  �ل�سيِغ 

�سيُغ الزيادِة وما يوؤخُذ منها:

بفتحِة �لفاِء متبًعا بفتحٍة كما تقت�سي �ل�سيغُة؛ فاأ�سُل 
bai:" " هو  "بنّيَ و�أ�ْسُل   ."qau:u:ala" "َقّوَل" هو: 

"4:4" تتحّوُل �حلركتاِن  �لقانوِن  i:ana"، ومبوجِب 

�ملنطوُق  فيظهُر  حركاٍت  �أن�ساِف  �إىل  �ملتو�ّسطتان 
على  هذ�  وين�سحُب   "bayyana"و  "qawwala"
عنَد  �ل�سيغِة  على  تغّيٍ  �أيُّ   ُ يطر�أ ول  بالتاِء.   ُ ُيبد�أ ما 
و�لك�رشُة  �ل�سمُة  َل" فت�ستبدُل  "ُفعِّ للمجهوِل  بناِئها 

." ل" و"ُبنيِّ بالفتحتني "ُقوِّ
�مل�سارِع؛  يف  �ل�سيغتنِي  حركاِت  لختالف  تاأثَي  ول 
؛  ُ ويتَبنيَّ ُل  ويتَقوَّ  ُ وُيَبنيِّ ُل  ُيَقوِّ كـ  ل"  وَيَتَفعَّ ُل  "ُيَفعِّ
�سو�ُت �ملتجاورُة متاثُل �سيغَة �ملا�سي، يف وقوِع  فالأ
ب�رشِف  ق�سيتنِي،  حركتنِي  بنَي  طويلتني  حركتني 
�لنظِر عن نوِع �حلركِة �لق�سيِة، ومبوجِب �لقانوِن 
 ُ تغيُّ ؤّثُر  يو ول  و�لياُء؛  �لو�ُو  تظهُر   "4:4" �ل�سابِق 

�حلركاِت عنَد بناِئهما للمجهوِل.
"تقويٌل  و�سيُغُه  "تفعيٌل"؛  هو  "َفّعَل"  وم�سدُر 
�ل�سيِغ  هذه  يف  …" ولي�َس  وتبيني  وتعينٌي  وتنومٌي 
�إّل �قت�ساٌر على �سوٍت و�حٍد من �ل�سوتني �لو�قعني 
ُيتبُع  ُثمَّ  �ملنطوِق،  �لفعِل  يف  �مل�سّعفِة  �لعنِي  موقَع 
كـ  ٌل"  "َتَفعُّ هو  َل"  "َتَفعَّ وم�سَدُر  طويلٍة.  بك�رشٍة 
�لتي  بالفتحِة  �ل�سّمُة  فا�سُتبِدَلِت   " ٌ وَتبنيُّ ٌف  "تخوُّ
�لفاعِل  ��سِم  يف  يحدُث  ما  هذ�  ومثُل  �لفعِل.  يف  كانت 
 ٌ ٌل ومعنيِّ ُمَقوِّ فالفاعُل  �ل�سيغتني،  مَن  �ملفعوِل  و��سِم 

. ٌ وُمَعنيَّ ٌل  ُمَقوَّ و�ملفعوُل   ،…
2. فاَعَل وتفاَعَل: ول فارَق بيَنهما �إّل �لتاُء، و�سيُغهما 
… وتباَيَع  وناَوَل  و�ساَوَم  وباَيَع  قاَوَم  �ملا�سي:  يف 
 ":i" �أو   ":u" بو�سِع  هذ�  و�أ�سُل  وتطاَول،  وَتناَوَم 
ُتتبُع  ُثمَّ  و"تفاَعَل"  "فاَعَل"  يف  �لطويلِة  �لفتحِة  بعَد 
ومبوجِب   ."ba:i:a؟a و   qa:u:ama" هكذ�:  بفتحٍة 
ن�سِف  �إىل  �ملتو�ّسطُة  �حلركُة  �لقانوِن "2:4" تتحّوُل 
وباَيَع   qa:wama – "قاَوَم  �ملنطوُق؛  فيظهُر  حركِة 
 "w" تظهُر  ذ�ِتِه  �لقانوِن  ومبوجِب   "ba:ya؟a  –
ويباِيُع،  ويتباَيُع  ويتناَوُل  ُيقاِوُم  �مل�سارِع  يف   "y"و



 ":u" �أو   ":i" �لطويلة   �حلركِة  بو�سِع  ذلك  فاأ�سُل 
          yuqa:u:imu ق�سيٍة؛   بحركٍة  متبعًة  لِف  �لأ بعَد 

.yuqa:wimu

ول يتاأّثُر �ل�سوُت �لو�قُع موقَع �لعنِي بتغّيِ �حلركِة 
"مقاِوٌم  �ملفعوِل؛  و��سِم  �لفاعِل  ��سِم  يف  �لالحقِة 
 "… ومتناَوٌل  ومتناِوٌل  ومباَيٌع  ومباِيٌع  ومقاَوٌم 
�حلركاِت.  �أن�ساَف  تلي  �لتي  �حلركُة  �إّل  تتغّي  فلم 
ين�سحُب على �مل�سدِر؛ مقاَولٌة ومباَيعٌة،  ذ�ُته  مُر  و�لأ
للمجهوِل؛  �ملبنيِّ  على  وين�سحُب  وتباُيٌع،  وتطاُوٌل 
من  للمجهوِل  �ملبنيُّ  و�أّما  وُيتناَوُل،  ويباَيُع  ُيقاَوُم 
طويلًة  �سّمًة  ت�سبُح  �لطويلَة  �لفتحَة  إّن  فا �ملا�سي 
قباًل،  هذ�  ُذكَر  وقد  ت�سبُقها،  �لتي  �ل�سّمِة  بتاأثِي 
قوِوَم  فتظلُّ ن�سَف حركٍة؛  تتاأّثُر  �لفعِل فال  عنُي  �أّما 

وبوِيَع وُتقوِوَم وُتبوِيَع …
�لعنَي  جتاوُر  �لتي  و�حلركاُت  و��ستْفَعَل:  �أَْفَعل   .3
و�حدٌة فيهما يف �ملا�سي و�مل�سارِع، فالعنُي تاأتي بعَد 
�سامٍت متبعًة بفتحٍة يف �ملا�سي وبك�رشٍة يف �مل�سارِع، 
و�سيُغ �ملا�سي: �أقاَم و�أباَن و�أخاَف و�أناَم و�أقاَل …، 
و��ستخاَر  و��ست�ساَر  و��ستماَل  و��ستناَر  و��ستقاَم 
"�أقاَل"   ":u" �أ�سلُُه  مّما  ذلك  و�أ�سُل  و��ستباَن، 
istaqu:?" كانت  و"��ستقاَم"   "aqu:ala?" كانت 
 "abi:ana?" "i:" "�أباَن" كانت  �أ�سلُُه  ama". ومّما 

ومبوجِب   ."istabi:ana?" كانت  و"��ستباَن" 
�ل�سابقِة  �حلركِة  يف   "a" ُر  ؤثِّ تو  "2:7" �لقانوِن 
فيظهُر  طويلٍة  حركٍة  يف  وتّتحد�ن   ،":a" فتقلُبها 
 "aba:na?"و  "istaqa:la?"و  "aqa:la?" �ملنطوُق 
و�سعت  للمجهوِل  هذ�  ُبنَي  إذ�  فا  ."istaba:na?"و
�لطويلِة هكذ�:  �لفتحِة  ُفِعَل وُ��سُتفِعَل" بعَد  "�أ ك�رشُة 
�لقانوِن   ومبوجِب   ."uqa:ila?" �أ�سلُها  ُقيَل"  "�أ
حركٍة  يف  وتّتحد�ن   ":i" �إىل   ":a" تتحّوُل   "2:2"

."uqi:la?" طويلٍة ُتنطُق بها �ل�سيغُة
 … وُيخيُف  وُيبنُي  ُيقيُم  منهما:  �مل�سارِع  و�سيُغ 
 yuqu:imu ذلك  و�أ�سُل   ،… وي�ستبنُي  وي�ستقيُم 
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�أ�سلُُه  ؤّثُر �لقانوُن "3:7" فيما  و  yastabi:inu. ويو
تّتحُد  ُثمَّ  �ل�سيُغ،  فتتماثُل   ":i" فت�سبُح   ":u"
yasta- و    yuqi:mu" طويلٍة؛  حركٍة  يف  ��حلركتان 

فيوجُب  �لفعُل،  يجزَم  �أْن  �إّل  طويلًة  تظلُّ   "bi:nu

�مل�سارُع  ُبنَي  إذ�  فا تق�سَيها.  �ملقطعيُّ  �لنظاُم 
ُتبعِت �لك�رشُة �لطويلُة  "ُيفَعُل وُي�سَتْفَعُل" �أ للمجهوِل 
yustabi: و    "yuqi:amu" هكذ�  ق�سيًة  فتحًة 
 ":i" يف  �لفتحُة  ؤّثُر  تو  "1:7" �لقانوِن  anuومبوجِب 

�ملنطوُق  فيظهُر  �حلركتان  فتّتحُد   ":a" فت�سبُح 
"�أقام" ُمقيٌم وكذ�  ُيقاُم وُي�ستباُن، و��سُم �لفاعِل من 
ُمبنٌي، وُمعنٌي وجُمٌي …، ومن "��سرت�ح" م�سرتيٌح، 
وكذ� م�ستنٌي وم�ستجٌي، و�أ�سُل ذلك بو�سِع ك�رشِة 
هكذ�:  �لطويلِة  �لفتحِة  بعَد  و"م�ستفِعِل"  "ُمفِعٍل" 
ومبوجِب   "mustana:irun"و  "muqa:imun"
"a:" "i:" وتّتحُد �حلركتان  �لقانوِن "2:2" ت�سبُح 
mustani:و   muqi:mun هكذ�:  طويلٍة  حركٍة  يف 

.run

و��سُم �ملفعوِل منهما ُمقاٌم ومباٌن وم�ستباٌن وم�ستجاٌر 
و�أ�سُل ذلك بو�سِع فتحِة �لعنِي يف "ُمفَعٍل وُم�ستْفَعٍل" 
بعَد �لفتحِة �لطويلِة يف �ملنطوِق، �أقاَم و�أباَن و��ستباَن، 
�حلركتان  فتّتحُد   mustaba:anun ذلك:  فاأ�سُل 
طويلٍة؛  بفتحٍة  منطوقًة  �ل�سيغُة  فتظلُّ  مبا�رشًة 

.mustaba:nun  ُم�ستباٌن
وم�سَدُر "�أْفَعَل" هو "�إفعاٌل" و�سيُغُه: �إقامٌة و�إحالٌة 
و�إمالٌة، وم�سدُر "��ستفعَل" هو "��ستفعاٌل" و�سيُغُه: 
ِل:  وَّ �لأ و�أ�سُل  و��ستمالٌة،  و��ستحالٌة  ��ستقامٌة 
بعَد   ":a" بو�سِع   "ima:a:lan?" كانت  مالة"  "�لإ
�لفتحِة �لطويلِة يف "�أماَل"، و�أ�سُل �لثاين "�ل�ستبانة" 
�لفتحِة  بعَد   ":a" بو�سِع   "istiba:a:nan?" كانت 
�لطويلِة يف "��ستباَن" و�حلركتان متماثلتان فتّتحد�ن 
�أُقحمت  ُثمَّ   "istiba:nan?" و   "ima:lan?" هكذ�: 
"�إقاِم  كـ  دوَنها  يرُد  ما  ومنها  �لفعِل،  لِم  بعَد  �لتاُء 

مِر". �ل�سالِة" و"��ستحاِل �لأ



�نَفَعَل و�فَتَعَل: فال�سوُت �لو�قُع موقَع �لعنِي يقُع   .4
فتحٍة  بعَد  م�سارِعها  ويف  فتحتني،  بنَي  ما�سيهما  يف 
�نقاَد و�مناَز و�ختاَر  �ملا�سي:  متبًعا ك�رشًة. و�سيُغ 
 inqa:da?– "�نقاَد  ذلك  و�أ�سُل  و�رتاَح،  و�متاَز 
 "iqta:da? "�قتاَد-  ومثلُها   "inqau:ada?" كانت 
 "inmai:aza?" كانت   "nma:za?  - و"�مناَز 
�لقانوِن  ومبوجِب   ."imta:za?  - "�متاَز  ومثلُها 
�حلركتان  فّتتحُد  �ملتو�ّسطُة  �حلركُة  حتذُف   "1:5"

كما هو منطوٌق.
ول يختلُف �مل�سارُع عنه �إّل يف ��ستبد�ِل "i" بالفتحِة 
 "i" فت�سبُح  �ملتو�ّسطُة،  �حلركُة  فت�سقُط  خيِة،  �لأ
�لقانوِن  ومبوجِب   .yanqaidu "a"؛  بـ  م�سبوقًة 
يف  �حلركتني  �حّتاُد  ويتمُّ   "i" "a" ت�سبُح   "3:7"
yanqa:  – "ينقاد  �لفعُل؛  بها  ُينطُق  طويلٍة  فتحٍة 

و�سَع  إنَّ  فا للمجهوِل  �مل�سارُع  ُبنَي  إذ�  فا  "du

"ُينَفَعُل"  �لطويلِة وقبَلها؛  �لفتحِة  بعَد  فتحٍة ق�سيٍة 
ُينقاُد وُيختاُر،  ؤّثُر فتبقى �ل�سيغُة  و"ُيفَتَعُل" – ل يو
�سّمِة  بعَد  تقُع  �لطويلَة  �لفتحَة  إّن  فا �ملا�سي  و�أّما 
 uqtua:ida? هكذ�:  وك�رشِتها  و"ُ�فُتِعَل"  "ُ�نُفِعَل" 
�سّمٍة  �إىل  ِلها  حتوُّ بعَد  �ملتو�ّسطُة  �حلركُة  فت�سقُط 
طويلٍة، وذلك بتاأثِي �لقانوِن "1:2" و"3:5" فت�سبُح 
 "3:7" �لقانوُن  ويقت�سي   "uqtuida?" �ل�سيغُة 
وملّا  �لطويلُة،  �لك�رشُة  فتظهُر   "i" �إىل   "u" حتويَل 
كانت �سّمُة همزِة �لو�سِل ملعادلِة �ل�سّمِة �لتي ُحّولت 
ِ�قتيَد  �ل�سيغُة  فتاأتي  ك�رشًة  حتويلُها  وجَب  ك�رشًة 

–?iqti:da وِ�ختَي.
فتحٍة  بو�سِع  ياأتي  �ل�سيغتني  من  �لفاعِل  و��سُم 
فاأ�سُل  بعَدها،  ق�سيٍة  وك�رشٍة  لِف  �لأ قبَل  ق�سيٍة 
 ،"muxtaa:irun" هو   "muxta:run  – "خمتاٌر 
�ملتو�ّسطُة،  �حلركُة  ومبوجِب �لقانوِن "3:5" ت�سقُط 
"i" فتقلُبها  "a" يف  ؤّثُر  ومبوجِب �لقانوِن "1:7" تو
�ملنطوِق  يف  طويلًة  فتحًة  �حلركتان  وتّتحُد  فتحًة 
�ملذكوِر. و��سُم �ملفعوِل منهما ياأتي بو�سِع فتحٍة قبَل 
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متماثلٌة  فاحلركاُت  بعَدها،  و�أخرى  �لطويلِة  �لفتحِة 
تّتحُد يف حركٍة طويلٍة و�حدٍة، فتاأتي �ل�سيغُة مماثلًة 

�سيغَة ��سِم �لفاِعل، خمتاٌر ومرتاٌح وممتاٌز.
�لفتحِة  بو�سِع  و"�فتعاٌل"  "�نِفعاٌل"  وم�سدر�هما 
بفتحٍة  متبعًة  بك�رشٍة  م�سبوقًة  �لفعِل  يف  �لطويلِة 
طويلٍة، و�سيُغهما �ملنطوقُة "�نِقياٌد و�نِحياٌز و�مِتياٌز 
و�خِتياٌر …" و�أ�سُل "�نقياٍد –?inqiya:din" هو 
�لقانوِن  ومبوجِب  غُيها،  وكذ�   "inqia:a:din?"
فت�سبُح   ":i" �إىل  �ملتو�ّسطُة  �حلركُة  تتحّوُل   "1:2"
 "1:4" �لقانوِن  ومبوجِب   ."inqii:a:din?" ل�سيغُة�

�ملنطوُق. "y" فيظهُر  تتحّوُل "i:" �إىل 

�ملقروِن  �للفيِف  يف  ننظَر  �أْن  هذ�  بعَد  ع�رًش�  ولي�س 
كـ لوى وطوى وهوى ... فاآخُرُه كاآخِر �لناق�ِس لي�س 
بحاجٍة �إىل �إعادِة نظٍر، و�أّما ظهوُر ن�سِف �حلركِة يف 
هو  "لوى"  فاأ�سُل   "5:4" �لقانوُن  ُه  ما�سيِه فيف�رّشُ
lawai:" فاأ�سبَح   "w" �إىل   ":u" lau:ai:a فتحّولت 
"رمى"، ومبوجِب �لقانوِن ذ�ِتِه تظهُر  a" كما كانت 

ُ على نهايِتِه ما طر�أَ  �لو�ُو يف �مل�سارِع "يلوي"، ويطر�أ
ُه  على "يرمي" وظهوُرها يف "�سو�ٍء وعو�ٍء ..." يف�رّشُ
 "... وكيٍّ  وطيٍّ  "يلٍّ  كـ  كان  ما  �لقانوُن "1:4" و�أّما 
 "1:1" �لقانوِن  فاأ�سلُُه "َفْعٌل" "lau:i:un" ومبوجِب 
"lai:i:un" ومبوجِب  "i:" فت�سبُح  تتحّوُل "u:" �إىل 
�إىل  �ملتو�ّسطتاِن  �حلركتاِن  تتحّوُل   "5:4" �لقانوِن 

�أن�ساِف حركاٍت.
"َيعِد  م�ساِرِعِه  من  �لفاِء  �سقوَط  إّن  فا �ملثاُل  و�أَّما 
بحاجٍة  َيظلُّ  "َيْوجُل"  كـ  �سقوِطها  عدَم  �أو  وَي�ِسل" 
�إىل �إعادِة نظٍر، فهَي يف "َيعِد وَي�سِل" متاِثُل موَقَعها 
مبرفو�ٍس،  �لتتابُع  هذ�  ولي�َس  وَمْوِطٍن"،  "َمْوِعد  يف 
وقد �أِن�َس �لقدماُء بياِء �مل�سارعِة معيًنا على �لتف�سِي، 
ولكّن ذلك يتخّلُف مَع �لهمزِة و�لتاِء و�لنوِن، فعّدو� 

ذلك تغليًبا32.

اللفيُف واملثاُل:
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 ُ يطر�أ ما  تف�سِي  �إىل  �لتوّقِف  عن  فاَت  فيما  �أَعر�سُت 
على �ل�سيِغ من تغّي�ٍت، �أو �إىل ��ستدعاِء ما هو �سائٌع 
مو�زناٍت  �إىل  يجرُّ  ذلك  ّن  لأ عالِل،  �لإِ من م�سطلحاِت 
َثمَّ بع�َس ما  �أطرُحُه وما هو متعارٌف؛ ولكّن  ما  بنَي 
ي�ستدعي �لتف�سَي �أو �لتوجيَه. مّما تناثَر يف مو��سَع 

متباعدٍة، فاآثرُت جمَعُه يف �سياٍق و�حٍد.
: �أَملحُت �إىل من�ساأِ  اأّواًل: الهمزُة فيما ي�ؤخُذ من املعتلِّ
�لهمِز يف "قائٍل وبائٍع"، و�أرجاأُت �لكالَم على ما جاَء 
"مناٍء  كـ  �لناق�ِس �ملجّرِد منتهًيا بهمزٍة،  من م�سادِر 

ودعاٍء وبناٍء وثغاٍء وُرغاٍء ...".
حيُث  من  �لهمزِة  يف  �لقوِل  تف�سيِل  �إىل  �أرمي  ول�سُت 
حتقيُقها وت�سهيلُها، �أو من حيُث ��ستقر�ُء �لتقابِل بنَي 
�ملهموِز و�ملق�سوِر؛ فجلُّ ذلك يرتبُط بفو�رَق لهجّيٍة، 
ومنه ما يّت�سُل بطر�ئِق �لوقِف عنَد بع�ِس �لعرِب33، 
�أَتوّقُف �إىل ما يّت�سُل مبو�سوِع �لدر��سِة، وما  و�إمّنا 
تاأتي فيه �لهمزُة بدَل �لو�ِو �أو �لياِء �سنفان: �سنٌف 
كـ  باملعتلِّ  �سوِلها  لأ يتمّثُل يف �سيٍغ جامدٍة، ل عالقَة 
يرتبُطِ  و�سنٌف   "... و�سعر�َء  و�سحر�َء  "جل�ساَء 

باجلذوِر �ملعتّلِة، وهو ما �أُعنى به.
�سو�ِت  ُ من جتاذٍب بنَي �لأ �أّن ما يطر�أ لدى �ملحدثني 
�إىل  ي�ستنَد  �أن  ينبغي  وتبادِلها  وتاأثِيها؛  ِرها  تاأثُّ يف 
�إىل  �سو�ِت من تقارٍب34؛ ولذلك فقد قّرو�  �لأ ما بنَي 
�إبد�ِل  �أّن �لهمزَة فيما و�سَف �لقدماُء ل تاأِت نتيجَة 
�لنظاِم  �قت�ساَء  جاءت  و�إمّنا  همزًة،  �لياِء  �أو  �لو�ِو 
�أُقحمِت  ُثمَّ  �أّوًل،  �لعّلِة  �سوُت  ُحذَف  فقد  ؛  �ملقطعيِّ

�لهمزُة لت�سحيِح �لنطِق35.
من  �لهمزُة  فيها  َتظهُر  �لتي  �ل�سيِغ  ��ستجماَع  �إّن 
ّوُل  �لأ �أّما  متقابلني،  �أمرين  ؤّكُد  يو �ملعتّلِة  �سوِل  �لأ
و�قٍع  عّلٍة  ب�سوِت  كانت  �إّنها  قيَل  �لتي  �ملو�قَع  إّن  فا
�سوتيٍّ  م�سوٍغ  باأيِّ  تّت�سُف  ل  �سعيٍف،  موقٍع  يف 
ُيح�سى  ل  ما  هناك  �أّن  ذلك  و�آيُة  �سعِفها،  على  يدلُّ 
�ملو�قِع  من  �ملو�قَع  هذه  �أّن  ؤّكُد  تو �لتي  �ل�سيِغ  من 

ن�ساِف �حلركاِت، بل من �ملو�قِع �لقوّيِة،  �مل�ستقّرِة لأ
بك�رشٍة  متبوعًة  فيها  �لو�ُو  جتيَء  �أن  قّوِتها  ودليُل 
دوَن �أن تبدَل ياًء، ف�ساًل على �أّن جلَّها قيا�سيٌّ مّطرٌد؛ 
طويلٍة  فتحٍة  "y" بعَد  �لياِء  فمجيُء �لو�ِو  "w" �أو 
ز�ئدٍة تتابٌع مّطرٌد يف "فاَعَل يفاِعُل مفاَعَلًة" و"تفاَعَل 
جوف كـ  يتفاَعُل تفاُعاًل" وما ي�ستقُّ منها من �لفعِل �لأ
تناُوًل  يتناَوُل  وتناَوَل  ومقاِوٍل  مقاولًة  يقاِوُل  "قاَول 
"حالَوٍة  كـ  �سيٍغ  ..." ويف  يبايُع  ومتناِوٍل" و"باَيع 
�ل�سوتيُّ  ُل  و�لت�سكُّ وعاِوٍر..."؛  ومعاِي�َس  وق�ساِورَة 
هذه  من  عدًد�  "فاِعٍل" باأكرَث  �سيغُة  ولي�ست  و�حٌد،، 

�ل�سيِغ، ول �أكرَث ��ستخد�ًما لتجعَل �أ�ساًل.
ن�سوِء  بنَي  لزمًة  عالقًة  َثمَّ  إّن  فا �لثاين  مُر  �لأَ و�أّما 
�لهمِز و�لفتحِة �لطويلِة، وذلك يف �ل�سيِغ �لتي جتتمُع 
ق�سيٍة،  بحركٍة  متبعتاِن  طويلتان  فتحتان  فيها 
كـ  �ملزيِد  م�سادِر  يف  ذلك  جنُد   ،"3" للقانوِن  َوفًقا 
و�رعوى  و��ستجدى  و��سرت�سى  و�أر�سى  "�أعطى 
�لفتحِة  بعَد  بهمزٍة  تاأتي  فعاِل  �لأ هذِه  ..." فم�سادُر 
�لطويلِة يف �سيغِة �مل�سدِر، وقد ُذكَر هذ� قباًل، وجنُد 
"ر�سالٍة" وباِبها؛ ولذ� فكاأّن  "ر�سائَل" جمِع  ذلك يف 
من  �أُخذت  قد  �ملهموزَة  �ملجّرِد  �لثالثيِّ  م�سادَر 
�ملنطوِق؛ "منا – مناًء" و"دعا – دعاًء" فاأ�سُل ذلك 
�أن ن�سَع �لفتحَة �لطويلَة يف "منا" بعَد �لفتحِة �لطويلِة 
 "nama:a:v" �عر�ِب هكذ يف "َفَعاٍل" متبعًة بحركِة �لإ
�إىل  �ملتو�ّسطُة   ":a" تتحّوُل   "3" �لقانوِن  ومبوجِب 
نوِع  عن  �لنظِر  همزٍة فت�سبُح "nama:?v" ب�رشِف 
إْن كاَن يف هذ� ما يخالُف ما قّررناه  عر�ِب، فا حركِة �لإ
إّن ما  �أّن �مل�سدَر من �ملجّرِد يوؤخُذ من �جلذِر �لذهنيِّ فا
�آخٌر،  له م�سدٌر  جاَء  مهموًز�  ما جاَء  �أّن جلَّ  ؤن�ُس  يو
هذ�  �أمَر  وكاأّن  �جلذرِ،  من  وهذ�  ودعوٍة"،  "منوٍّ  كـ 
مهموًز�  به  جاَء  فمن  "باع"،  من  �لفاعِل  ��سِم  كاأمِر 
يهمِز،  به من �جلذِر ل  �ملنطوِق ومن جاَء  �أخَذُه من 
"عمًى  كـ  "فعل" فكاَن  يف  لَف  �لأ حلَق  �لهمَز  كاأّن  �أو 

وِر�سًى..." ُثمَّ ُهِمَز36.

حوا�ٍص و تف�سرٌي:



من  بدًل  جتيُء  �لهمزَة  �إّن  �لقدماِء  قوَل  �أّن  ويبدو 
�لو�ِو و�لياِء كاَن مبنيًّا على مرحلتني؛ ولكّن �ملرحلَة 
�لثانيَة قد �ُخُتزلت عنَد جمهوِرهم، بق�سِد �لخت�ساِر، 
لُف همزًة،  فالو�ُو �أو �لياُء تقلُب �ألًفا �أّوًل ُثمَّ تقلُب �لأ
و�سفاٌء  و�سقاٌء  ق�ساٌء،  "وقالو�:  جّني:  �بُن  قاَل 
وك�ساٌء و�سفاٌء وعالٌء، وكذلك كلُّ ما وقعت لُمُه ياًء �أو 
و�ًو� طرًفا بعَد �ألٍف ز�ئدٍة، و�أ�سُل هذ� كلِِّه: ق�ساي، 
و�سقاي و�سفاي وك�ساو...، فلّما وقعِت �لياُء و�لو�ُو 
طرفني بعَد �ألٍف ز�ئدٍة �سعفتا لتطّرِفهما ووقوِعهما 
لتطرِفهما  �أي�ًسا  �ألًفا  ُقلبتا   ... �لز�ئدِة  لِف  �لأ بعَد 
ك�ساٍء  نحِو  قبَلهما يف  ز�ئدًة  لِف  �لأ و�سعِفهما وكوِن 
وك�سا�،  و�سفا�  وبقا�  ق�سا�  �لتقديُر:  ف�ساَر  ورد�ٍء 
حذَف  كرهو�  �ساكنان  �لتقى  ا  فلمَّ وَعال�،  و�سقا� 
لَف  �لأ فحّركو�  مق�سوًر�،  �ملمدوُد  فيعوُد  �أحِدهما 
ق�ساًء  ف�سارت:  همزًة،  فانقلبت  للتقاِئهما  خرَة  �لآ
من  بدٌل  هي  �إمّنا  �حلقيقِة  يف  فالهمزُة  و�سقاًء...، 
لُف �لتي �أبدلِت �لهمزُة عنها بدٌل من �لياِء  لِف، و�لأ �لأ
و�لو�ِو، �إّل �أّن �لنحوّيني �إمّنا �عتادو� هنا �أْن يقولو�: 
من  يقولو�:  ول  و�ٍو،  �أو  ياٍء  من  منقلبٌة  �لهمزَة  �إّن 
ّنهم جتّوزو� يف ذلك..."37 وقد و�سَف ما جاَء  �ألٍف؛ لأ
به باأّنه مذهُب �أهِل �لنظِر و�ل�سحيُح يف هذه �ل�سناعِة 

وعليه حّذ�ُقها.
ولكن، �إذ� �أخذنا �ل�سيَغ من �ملنطوِق؛ "ق�سى وك�سا 
وعال ..." ل نكن بحاجٍة �إىل هاتني �ملرحلتني، بل �إّن 
وىل فقاَل يف مو�سٍع �سابٍق  �بَن جّني �ختزَل �ملرحلَة �لأ
�لهمزَة  �أّن  ذلك  يف  "و�لقوُل  و�سحر�َء:  "حمر�َء  عن 
�لتاأنيِث"،  �ألِف  من  بدٌل  هي  �إمّنا  وباِبها  �سحر�َء  يف 
فاأ�سُل  �ل�سابقِة،  مقولِتِه  مثلَة يف  �لأ حّلَل  كما  وحّللها 
وقد  "�سحر��"...38.  و�سحر�َء  "حمر��"  حمر�َء 
من  جاءت  و"بائٍع"  "قائٍل"  �سياغَة  �أّن  �ملرّبُد  ر�أي 
 ..." قاَل:  وىل،  �لأ �ملرحلَة  فاختزَل  "قاَل" و"باَع"، 
وذلك قوُلَك: قائٌل وبائٌع، وذلك �أّنه كاَن "قاَل وباَع" 
�لتقت  فلّما  �ملنقلبِة،  هذه  قبَل  فاعٍل  �ألَف  فاأدخلَت 

فحّركِت   ... �ساكنتني  �إّل  تكونان  ل  لفان  و�لأ �ألفان، 
كت �سارت  لُف �إذ� ُحرِّ ّن �أ�سَلها �حلركُة و�لأ �لعنُي لأ
همزًة"39.و�أّما �بُن ُع�سفوٍر فقد مرَّ باملرحلتني يف همِز 
�سُل  �سيغِة "فاِعٍل" فقاَل عن "قائٍل" و"بائٍع" :"و�لأ
وقبَلهما  و�لياُء  �لو�ُو  فتحّركِت  وباِيٌع،  قاِوٌل  فيهما 
لُف �لز�ئدُة،  فتحٌة، ولي�س بيَنهما وبيَنها حاجٌز �إّل �لأ
�لياُء  كانِت  وقد  غُي ح�سنٍي،  تقّدَم حاجٌز  كما  وهي 
يف  "قاَم" و"باَع" فاعتّلتا  �لفعِل  يف  ُعّلتا  �أ قد  و�لو�ُو 
فاجتمَع  �ألًفا،  فقلبتا  �لفعِل  على  حماًل  �لفاعِل  ��سِم 
�لثانيِة همزًة وُحّركت هروبًا من  فاأبدَل من  �ساكنان 
�لتقاِء �ل�ساكنني، وكانت حركُتها �لك�رشَة على �أ�سِل 

�لتقاِء �ل�ساكنني"40.
فتحٍة  بعَد  �لياِء  �أو  �لو�ِو  �أّن وقوَع  �لر�أِي  وخال�سُة 
هو  و�إمّنا  �ل�سيِغ،  تلكم  يف  �لهمزَة  ين�سُئ  ل  طويلٍة 
�جتماِع  من  �لهمُز  ين�ساأُ  و�إمّنا  �سائٌر،  متقّبٌل  تتابٌع 
فتحتني طويلتني بعَدهما حركٌة ق�سيٌة، �سو�ٌء �أقلنا 
للنطِق،  �إقامًة  �لهمزُة  وجاءِت  ُحذفت  قد  �لفتحَة  �إّن 
يف  و�لفارُق  همزٍة،  �إىل  مبا�رشًة  حتّولت  �إّنها  قلنا  �أم 
نطِقهما ل يتجاوُز �عرت��َس �لهو�ِء يف �حلنجرِة، ول 
ُيعرت�ُس على هذ� مبا هو ثابٌت يف مثِل "عجوٍز وعجائَز" 
ّن �ل�سوَت يف �ملفرِد  �أو "�سحيفٍة و�سحائَف" لي�س لأ
يظهُر  ل  �لهمَز  ّن  لأ بل   – حركٍة  ن�سُف  ل  حركٌة 
"معي�سٍة  كـ  �ل�سيغِة  جذِر  يف  �حلركُة  هذه  كانت  �إذ� 
ومعاي�َس" و"م�سيبٍة وم�سايَب"، ولو كاَن �لهمُز يف 
لكاَن  �لطويلِة  "عجايَز" بالك�رشِة  من  "عجائَز" �آتًيا 
. فالهمُز يف هذ�  وىل �أن يجيَء مّما جذُره معتلٌّ من �لأ
كظهوِر  وظهوُرُه   ، �ملعتلِّ باجلذِر  له  عالقَة  ل  �جلمِع 
�ملفرُد  يكوَن  �أن  مانَع  ول  "�سحر�َء".  يف  �لهمِز 
باآخَر  مزيًد�  �أو  به  مزيٍد  غَي  مزيًد� بحرٍف و�جلمُع 
"�ساجٍد و�سّجٍد" و"قاتٍل وقتلٍة"  ل يكن يف �ملفرِد كـ 
"مفاِعَل"  وزِن  على  "معاي�َس"  �أّن  على  ف�ساًل   ،...
"معاي�َس  همَز  ومن  "فعاِئَل"،  وزِن  و"عجائَز" على 

وم�سايَب" كاأّنه تّوهَم فقا�َس قيا�ًسا خاطًئا41.
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ثانياً: حتّ�ُل ال�سّمِة الط�يلِة اإىل ك�سرٍة ط�يلٍة: يبدو 
�أو من ن�سِف  �أخرى  �إىل  �لتحّوَل، من حركٍة  �أّن هذ� 
جتاوُر  عندما  م�سّوٌع  ٌل  متقبَّ �أمٌر  �أخرى،  �إىل  حركٍة 
�أن  دوَن  حتّوَلها  ولكّن   "1:1" �لقانوِن  وفَق  ك�رشًة 
جتاوَر ك�رشًة، وفَق �لقو�ننِي "2:1" و"3:1" و"4:1" 
�أن  �سوتيًّا  مبرفو�ٍس  فلي�س  �سوتيًّا،  م�سوًغا  لي�س 
ُيغَزْون  وَير�َسو�ن" و"ُهنَّ  "ُيغَزو�ن  يف  �لو�ُو  تثبَت 
هذ�  ولكّن  وتد�َعْوُت،  ��ستغَزوُت  يف  ول  وَير�َسْوَن"، 
َوفَق  �لّت�ساِق  متاَم  مّت�سٌق  �لعربّيِة  يف  و�قٌع  �لتحّوَل 
تلكم �لقو�ننِي، �سو�ٌء �أوجدنا تف�سًي� له �أم ل جند، 
هذين  من  لو�حٍد  يكوَن  �أن  له  تف�سٍي  �أقرَب  وكاأّن 

�ل�سببني:
و�ّت�ساِق  �ل�سيِغ  �نتظاِم  على  حتافُظ  �لعربّيَة  �أن  �أ - 
�سنادّيِة و�إْن يف م�سادِرها،  إِْن يف �أو�ساِعها �لإ إِيقاِعها؛ � �
ولي�س يف �لعربّيِة �سيغٌة تكوُن يف �ملا�سي بالو�ِو ويف 
�ملا�سي  بناَء  إّن  فا ولذلك  �لعك�ُس،  �أو  بالياِء  �مل�سارِع 
�ملنتهي ب�سّمٍة طويلٍة للمجهوِل يقت�سي حتّوَل �ل�سّمِة 
..." وهو  وُغِزيا  "ُغِزَي  كـ  ياٍء  �أو  طويلٍة  ك�رشٍة  �إىل 
ي�ستدعي  ما  فيه  فلي�س  �مل�سارُع  �أّما  لزٌم،  حتّوٌل 
وهّن  "ُيغَزَو�ن  بفتحٍة؛  م�سبوقٌة  فهي  �لتحّوَل،  هذ� 
ُيغَزْون"، ولو بقيت هكذ�، حلدَث تنافٌر بنَي "هما ُغِزيا 
وُيغَزو�ن" و"هّن ُغزين وُيغَزْون"؛ ولذ� جاَء �مل�سارُع 
بالياء "ُيغَزيان وُيغَزين"، وعك�ُس ذلك يف �سيِغ �لزيادِة 
و��ستفَعَل.." فال�سّمُة  َل  وفعَّ "�أفَعَل  للمعلوِم؛  �ملبنّيِة 
�لطويلُة ُت�سبُق بفتحٍة، وكاَن ينبغي �أن تثبَت �أو تقلَب 
ُل  و�ًو�. ولكّن م�سارَعها ياأتي بك�رِش �لعنِي "ُيفِعُل وُيفعِّ
�إىل  �لطويلِة  �ل�سّمِة  �لعنِي يوجُب حتّوَل  ..." وك�رُش 
ك�رشٍة طويلٍة، ولو بقَي �ملا�سي بالو�ِو حلدَث تنافٌر 
بيَنه وبنَي �مل�سارِع "هما �أَعَطو� – وُيعطيان"... ولذ� 
جاَء �ملا�سي بالياِء "�أَعَطيا" ويف �ل�سيِغ ُكلِّها؛ �أَعَطيا 
َل  و�أعَطْيُت...42 ، ول يخرُج على ذلك �إّل �سيغتا "تفعَّ
إذ�  وتفاَعَل" فهما بفتِح �لعنِي يف �ملا�سي و�مل�سارِع؛ فا
�سدَق ذ�ك �لتقابُل م�سوًغا لهذ� �لتحّوِل، فما �أ�سهَل �أْن 
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يقاَل �إّن �ل�سيغتني �ملذكورتني قد �أُخذتا من �سيغتني 
َل" زيدت عليها  َل" هي "فعَّ فيهما ك�رُش �لعنِي، فـ "تفعَّ

تاٌء، و�أخذت "تفاَعَل" من "فاَعَل".
جذٍر  من  ماثَلها  وما  َي"  "َر�سِ �أّن  �إىل  َركنا  إِذ�  و�
�ملفعوِل  ��سِم  على   ُ يطر�أ ملا   َ ب�سّمٍة طويلٍة، فال مف�رشِّ
مياثُل  �أ�سَلها  �إّن  �إذ  �لتجان�ُس،  ذ�ك  �إّل   " "مر�سيٍّ
� .." و�لتتابُع �ل�سوتيُّ و�حٌد، ولكّن  � ومدعوًّ "مغزوًّ
ل  ومزيدًة،  جّمردًة  َي"؛  "َر�سِ من  �ملاأخوذَة  فعاَل  �لأ
تظهُر �إّل بالياِء �أو �لك�رشِة �لطويلِة؛ ولكّن من �لعرِب 
من حافَظ على �أ�سِلها �أو جمان�سِتها ما يجان�ُسها من 

.43"� �مل�ستقِّ �ملعتلِّ فجاَء بها "مر�ُسوٌّ ومر�سوًّ
ب-  يبدو �أّن يف �لعربّيِة ما ي�سبُه �لتقابَل �ملوقعيَّ بنَي 
�أو �ل�سّمِة و�لك�رشِة، فال�سّمُة و�لو�ُو  �لو�ِو و�لياِء، 
�لكلمِة،  بد�يِة  يف  �لو�قعني  �ملقطعني  يف  ت�سيطر�ن 
�ملتاأّخرِة؛  �ملقاطِع  يف  ت�سيطر�ن  و�لك�رشُة  و�لياُء 
ُ من �لفعِل �ملثاِل بالو�ِو كثٌي  نلحُظ ذلك يف �أّن ما يبد�أ
ُ بالياِء َنزٌر قليٌل، و�أّن �ملبنيَّ للمجهوِل  جّدً�، وما يبد�أ
قبَل  �لك�رشُة  وتقُع  ب�سّمٍة،   ُ يبد�أ وما�سًيا  م�سارًعا 
وكاأّن  �ملزيِد،  من  �ملفعوِل  ��سُم  ذلك  ومثُل  �لنهايِة، 
�ل�سوتني فجعلت  بنَي هذين  �ملو�قَع  ق�سمِت  �لعربّيَة 
�لثايَن  وَغّلبِت  �ل�سيغِة  يف  �ملتقّدمِة  للمو�قِع  ّوَل  �لأ
يف  �لطويلَة  �ل�سّمَة  إّن  فا ولذ�  �ملتاأّخرِة؛  �ملو�قِع  يف 
ّوِل و�لثاين ل ميكُن �أن تتحّوَل  �ملوقعنِي �ل�سامتّيني �لأ
�إىل ياٍء دوَن وجوِد �لك�رشِة �سابقًة �أو لحقًة، ولكّنها 
بعَد ذلك ت�سبُح قلقًة بت�ساعٍد؛ تتغّيُ يف �ملوقِع �لثالِث 
�إذ� �ُسبقت مبقطٍع مقفٍل نو�ُتُه �سّمٌة، وتتغّيُ يف �ملوقِع 
�لر�بِع �إذ� �ُسبقت بفتحٍة فقط44، وتتغّيُ بعَد ذلك �إذ� 
�ُسبقت باأيِّ حركٍة؛ وكاأّن �لقدماَء قد ملحو� �سيًئا من 
ر�بًعا  �لز�ئدَة  لَف  �لأ �أّن  قّررو�  عندما  �لتقابِل  هذ� 
ف�ساعًد� منقلبٌة عن ياٍء، �سو�ٌء �أََوَرَد عن �لعرِب ما يدلُّ 

على ذلك �أم ل يرد.
�إّن �لنظَر يف �ل�سيِغ �ملنطوقِة من �ملعتلِّ ي�سُي  ثالثاً: 
يف  �لَلْب�ِس  لتجّنِب  كبًي�  وزًنا  تقيُم  ل  �لعربّيَة  �أّن  �إىل 



�ل�سيغِة يف  �إيقاِع  للمحافظِة على  �أو  �ملفردِة،  �ل�سيِغ 
ملقت�سياِت  َوفًقا  بال�سيغِة  تاأتي  كانت  و�إمّنا  ذ�ِتها، 
�لفعَل  �أّن  ذلك  و�آيُة  وموجَباِتِه؛  �ل�سوتيِّ  �لنظاِم 
�لناق�َس �مل�سنَد �إىل نوِن �لن�سوِة يف �مل�سارِع ل ي�ستقلُّ 
متوّحًد�  ياأتي  و�إمّنا  �لرفِع،  حالِة  يف  خا�ّسٍة  ب�سيغٍة 
يف نطِقِه مَع �مل�سنِد �إىل و�ِو �جلماعِة كـ "�أنتم �أو �أنّت 
َتغزون وَتعفون وَتدعون ..." وكذ� "هم �أو هّن َيغزون 
�أو  "�أنِت  كـ  �ملخاطبِة  ياِء  مَع  متوّحًد�  ياأتي  ..." �أو 
�أنّت ترمني وت�سَعنْي وتر�َسنْي وُتغَزْيَن ..." و�لفعُل 
جوُف يتوّحُد منطوُقُه يف باِب "ِخفُت وِبعُت ومِنُت"  �لأ
�إّل  دليَل  ول  للمعلوِم،  و�ملبنيِّ  للمجهوِل  �ملبنيِّ  بنَي 
�ل�سياُق، ومثُل ذلك ��سُم �لفاعِل من "�ساأَل" و"�ساَل" 
فكالهما "�سائٌل" و��سُم �لفاعِل و��سِم �ملفعوِل من مثِل 
�أ�سدُّ  هو  ما  َثمَّ  "خمتاٌر" ... وهل  "�ختاَر" فكالهما 
مِر يف مثِل "ِع و ِق و  �إخالًل ببنيِة �للفِظ من �سيغِة �لأ

َر" من وعى ووقى ور�أى؟ ...
�أّل  ينبغي  �لإعالِل  م�سائِل  يف  �لنظَر  إّن  فا بهذ�  ُن�ًسا  �أ
�خلارجّيِة،  �ملعايِي  هذه  مثِل  �إىل  �لحتكاِم  �إىل  يركَن 
ِدُث �إعالًل ما �أو متنُعُه من �أجِل �ملحافظِة على  �لتي حُتْ

�ل�سيغِة �أو خ�سيَة �للب�ِس وتد�خِل �ل�سيِغ.
رابًعا: تظلُّ �لعالقُة بنَي �حلركاِت يف �لعربّيِة بحاجٍة 
�أّن  عارٌف  و�أنا   ، م�ستقلٍّ ودر�ٍس  نظٍر  رجِع  �إىل 
ن�سِف  �إىل  �حلركِة  لتحّوِل  بها  جئُت  �لتي  �لقو�ننَي 
حركٍة تخالُف خمالفًة كلّيًة ما يقاُل عن ن�سوِء �نزلٍق 
�سوتيٍّ بنَي حركٍة �سّيقٍة و�أخرى غِي �سّيقٍة من �أجِل 
ن�سُف �حلركِة  تن�ساأُ  ظهوِر ن�سِف �حلركِة45؛ و�إمّنا 
يف �لعربّيِة حتّوًل مبا�رًش� حلركٍة من جن�ِسها، ولي�س 
بال�رشورِة �أْن جتتمَع حركٌة �سّيقٌة وفتحٌة كي تظهَر 

. ن�سُف �حلركِة، فللمو�قِع �ملقطعّيِة �أثُرها �لبنّيُ
وبعد:

مبقد�ِر  نتائِجِه  تلخي�ِس  �إىل  بحاجٍة  م�سى  ما  فلي�س 
�لرتقاِء  ُي�سعُف على  قد  تفّح�ٍس وتدقيٍق  �إىل  حاجِتِه 
�لتي  �لقو�ننِي  بع�ُس  َيكوَن  �أْن  ُينكُر  مّما  ولي�س  به، 

�أو زيادِة حتديٍد،  �إعادِة �سياغٍة  �إىل  جئُت بها بحاجٍة 
بقدِر  �أْن تكوَن موجزًة  �آثرُت  بل  تقليَبها،  �أطلُت  فقد 
�سناِد  ما ��ستطعت، و�أدمُت �لنظَر طوياًل يف طر�ئِق �لإ
وتوليِد �ل�سيِغ، فاختربُت �إمكاَن جعِل �ملا�سي �أ�ساًل 
ُيوؤخُذ منه �مل�سارُع و�مل�ستّقاُت، �أو �لعك�ُس، و�ختربُت 
�أو  �ملفرِد  �ملتكلِِّم  على  �مل�سندُة  �ل�سيغُة  تكوَن  �أن 
�سناِد،  �ملخاطِب �أو �لغائِب �أ�ساًل توؤخُذ منه حالُت �لإ
 ، و�ختربُت �أْن ت�ساَغ �ل�سيُغ ُكلُّها من �جلذِر �لذهنيِّ
... و��ستقرَّ  �أن يكوَن بع�ُسها قد توّلَد من بع�ٍس  �أو 
مُر لديَّ على ما �أَ�ّسلتُه منطلًقا للتحليِل يف م�ستهلِّ  �لأ

�لدر��سِة.
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