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  :قال تعاىل 

  } مُ يقاُلوا ُسْبَحانَك َال ِعْلَم لَنا إالَّ َما َعلَّْمتَـَنا ِإّنَك الَعِليُم اَحلكِ {

  . 32سورة البقرة اآلية 

  

  

  

  كلمة شكر

 والذي لم نكن لنحققه إال، لمذكرة  النجاز هذه ا وفقنا    العلم الذي الذي هدانا إلى  نور  الحمد �

  .الشكر والحمد  بتوفيق منه عز وجل فـله  

قدمت لنا    لمذكرة ولتي أشرفت على اا  ،غريب أمينة  شكر الجزيل إلى األستاذة المحترمةنتقدم بال

  .دب العربيقسم األجميع أساتذة  ال ننسى    ،والتوجيهات و الدعم

  .انجاز المذكرة    فيكل من ساعدنا من قريب أو من بعيد  كما نشكر  

 

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  إهداء 

 ...هدي ثمر جهدي  أ

سان إليها،  واإلح  هاإلى من أوجب هللا تعالى بر دربي ودفـأتني بجانبها،    أنارتإلى الشمس التي  

  .إلى أمي أطال هللا  في عمرها  ما أخص هللا الجنة تحت أقدامها،    إلى

أن أحيا، إلى    سعادة إلى من ضحى بالكثير من أجلالحياة ليسقيني رحيق الإلى من تجرع مرارة  

  .العزيز الغالي أبي أطال هللا في عمره  

إلى من يحملون في عيونهم ذكريات طفولتي وشبابي إلى من تقـاسمت معهم ظلمة الرحم إلى  

  . أمينالصغير دمحم  إخوتي وأخواتي نبيلة وشهرزاد وأمينة وبوزيد وبلحول وجياللي وأخي

من يحملون لقب بن  التي وأوالدهم وإلى عماتي وإلى لإلى جدتي الغالية أطال هللا في عمرها وخا

  .بن أخي أطال هللا في عمرهوت نصر الدين  زميط وبن عمارة خاصة إلى الكتك

  وإلى من تقـاسمت معي أعباء المشوار الدراسي إلى صديقتي لسنين بن دربال آمنة  

غريب أمينة التي ساندتني    األستاذةوإلى الشموع التي أضاءت لي طريق العلم أساتذتي وخاصة  

  .  وفقها هللا وأطال في عمرها    طيلة مشواري وفي هذه المذكرة

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقدمة



 مقدمة 

 

 أ  

احلمد J كثريا طيبا وكافيا،  كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه، والصالة والسالم على املبعوث رمحة     

  : للعاملني سيدS وحبيبنا دمحم وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إىل يوم الدين أما بعد 

ب االهتمام [ا عرب إن احلديث عن اللغة بدء يف عصور ضاربة جذورها أعماق التاريخ وعليه استقط       

  .والتارخييني والباحثني والنفسينيالعصور انطالقا من الفالسفة ومرورا _للغويني 

ي نتيجة حتمية للحياة يف جمتمع البد أن يتخذ أفراده وسيلة لغة من صنع فرد أو أفراد وإمنا هوليست ال       

  .للتواصل تلك الوسيلة هي اللغة وهي أساس كل نشاط 

واللغة ختضع ملا خيضع له الكائن احلي يف نشأته ومنوه وتطوره، وهي ظاهرة اجتماعية حتيا يف أحضان اmتمع    

  .وتستمد كياvا منه ومن عاداته وتقاليده وسلوك أفراده، وهي تتطور بتطور هذا اmتمع فرتقى برقيه

عن التطور إال إذا انقطعت عن االستعمال  للغة _عتبارها مؤسسة اجتماعية خاضعة للتطور وهي ال تتوقفوا   

ال  ، وفغدت لغة ميتة، فالبد أن يطرأ عليها تغيري ولو جزئيا يف خمتلف عناصرها وقواعدها ومتنها وداللتها وتطورها

ن التغريات اليت تطرأ على ئفة كبرية من القوانني، ومن مث فإحيدث بني ليلة وضحاها بل خيضع لعوامل شىت وطا

التطور، إذن فإن دراسة التطور أمر ضروري يف اللغة،  اغلبها تغريات يفرضها مبدأ يف الزمنيةريور�ا اللغة يف ص

  .أو افرتاضا كل ما يطرأ على أنظمة اللغة من تغري ما رصدا   و فالبد من تشخيص هذه الظاهرة

       Sهذا تناول  التطور اللغوي إليضاح بعض القضا� املتعلقة _للغة و تطورها أو تغريها،حيث  كتاباخرت

ور بال قيد هذا التط إتباعإىل بني دراسة التطور اللغوي ودعوة خوفا من الوقوع يف اخللط  األساسيةاملبادئ الكتاب 

ساس هذا التجديد عندهم هو احملافظة قروه صراحة ومتثيال وأالعرب الفصحاء _لتطور وأ وال شرط، فلقد اعرتف

فعز عليهم أن يروا لغة القرآن الكرمي vبا هلذا  ،للغة العربية بعد أن دبت ر�ح التغري اللغوياعلى  الكيان األمثل 

  .اخلطر احملدق [ا فاضطروا هلذا التجديد حفاظا على صور�ا املثلى 

ور اللغوي لدكتور رمضان عبد التواب على الرغم من أنه وهذا ما قمنا بتلخيصه وفهمه من هذا الكتاب التط   

  . ا �خذ العديد من العناوين ودراستهاغري حمدد الفصول واملباحث إال أننا قمن

ما هو التطور اللغوي ؟ هل هو ضروري يف : ابة عن عدد من التساؤالت التاليةوقد جاء هذا الكتاب حماوال اإلج

  اللغة ؟ ما الذي يبقى �بتا فيها ؟ 



 مقدمة 

 

 ب  

تتماشى وطبيعة املوضوع حيث مت تقسيم هذه الدراسة إىل فصلني تسبق مبقدمة و اليت  تبعت اخلطوات اآلتية    ا

الفصل يف أما ، تابللكتعريف _لكاتب وبعنوان الكتاب ووصف خارجي الالفصل األول تناولنا يف ،وختتم خبامتة

  .كتابهبعض قضا�  دراسة نقدية ل و كذاتطرقت إىل دراسة أهم القضا� اليت تناوهلا الكاتب الثاين 

  .و  ختمت دراسيت هذه �هم النتائج اليت توصلت إليها بعد القراءة و التلخيص

تناوهلا الكاتب، كما استندت واعتمدت يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي يف عرض أهم املسائل اليت 

  .أثناء إجناز هذه الدراسة على جمموعة من الدراسات السابقة

  .أساتذة قسم اللغة واألدب العريب أن أتوجه _لشكر اجلزيل إىل كلإال وال يفوتين يف األخري       

هذا البحث ومراجعة ريب أمينة على ما قامت به من جهد يف قراءة أقف وقفة املعرتف بفضل األستاذة غو     

  .يئة ولك مين أمسى آ�ت االمتنانوتصويب أخطائه حىت استوى على هذه اهل



 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 الفصل األول

 الدراسة الظاهرية للكتاب
ؤلفوامل ملؤلف! التعريف :املبحث األول  

  لوصف اخلارجي للكتابا: املبحث الثاين
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  :  تعريف !ملؤلفالـ  1

فرباير  21يف ) احملافظة القليوبية(مسه _لكامل رمضان حسن عمر حسن عبد التواب ولد يف قليوب       ا

_ملعهد الديين ، وبدأ تعليمه _ملدرسة األولية، مث حفظ القرآن وأمت حفظه يف سنة ونصف سنة مث التحق 1930

وكان ترتيبه األول بتقدير  1956االبتدائي مث الثانوي وحصل على الشهادة الثانوية األزهرية مث خترج يف دار العلوم 

ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل ويف هذه الدفعة خترج الكثريون من أعالم الوطن واألدب منهم الدكتور عبد الصبور 

شوشبة واألستاذ أبو املعاصي أبو النجا والدكتور                              شاهني واألستاذ فاروق          

عبد هللا شحاتة والدكتور رجاء جرب، حصل الدكتور  رمضان عبد التواب على الدبلوم العام يف الرتبية وعلم النفس 

نه مدراسا مبدرسة وكان من بني الطالب اخلمسة األوائل ومت تعيي 1987من كلية الرتبية جامعة عني مشس 

  1. 1957التقراشي النموذجية لإلعدادية أكتوبر 

مد�ا  أملانيافاز الدكتور رمضان عبد التواب ببعثة دراسية علمية أعلنت عنها كلية اآلداب جبامعة عني مشس إىل    

ظرا لتفوقه يف مخس سنوات للتخصص يف فقه اللغة العربية ونيل درجيت املاجستري والدكتوراه وقد اختري للبعثة ن

 إبراهيمالتقدير العام، والتقدير اخلاص، مبادة فقه اللغة يف درجة الليسانس ويف الوقت نفسه كان أستاذه الدكتور 

أنيس يسعى لتعيينه معيدا بكلية دار العلوم إذ مل ينل البعثة وظل يؤجل شغل الوظيفة، حىت سافر الدكتور رمضان 

ودرس مبعهد اللغات السامية جبامعة ميونيخ ويف أثناء دراسته أجاد اللغات  1957عبد التواب إىل أملانيا ديسمرب 

  .األملانية واألكادية والسر�نية واحلبشية والسبئية ودرس الفارسية والرتكية والالتينية 

  :ترمجاتهأ ـ 

  : ترجم الدكتور رمضان عبد التواب جمموعة من أبرز الكتب املرجعية املتصلة _لدراسات اللغوية املقارنة    

  '' 1963القاهرة  –لتيودورنو لدكة ''اللغات السامية  - 

  . 1971/1984العربية القدمية لرودولف هلامي بريوت،  األمثال - 

  ''  1974هرة لكارل بروكلمان، القا''Åريخ األدب العريب،  - 

  . 1977فقه اللغات السامية لكارل بروكلمان، الر�ض ،  - 

                                                           

  .50م ، ص  1968في اللغة القاهرة ،  ضان عبد التواب، التنكير والتأنيثرم 1
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'' التطور النحوي للغة العربية'' بعنوان  1929جبامعة القاهرة ) برجسرتاس(وقد نقل إىل اللغة العربية حماضرات    

  1.م  1982القاهرة 

  : وثالثني خمطوطا من بينهما أربعةق يف جمال التحقيق توىل الدكتور رمضان عبد التواب حتقي: حتقيقاته ب ـ 

  . 1964حلن العوام أليب بكر الزبيدي القاهرة  - 

  . 1967واللباس أليب موسى احلامض القاهرة  اإلنسانما يذكر ويؤنث من  - 

  . 1969ليل بن أمحد القاهرة، احلروف للخ - 

  . 1970املذكر واملؤنث أليب العباس املربد، القاهرة،  - 

  . 1970هللا بن األعرايب، القاهرة  البئر أليب عبد - 

  . 1983وبريوت  1971األمثال أليب فيد مؤرج السدوسي القاهرة،  - 

  . 1980لألصمعي القاهرة ،  األمساءاشتقاق  - 

  .1972خمتصر املذكر واملؤنث للمفصل بن سلمة القاهرة،  - 

  . 1974كتاب األمثال أليب عكرمة الضيب دمشق،    - 

  . 1982غوي، القاهرة، الفرق البن فارس الل - 

  2. 1989، القاهرة، 1الغريب املصنف أليب عبيد القاسم بن سالم ج - 

Sل الدكتور رمضان عبد التواب كثريا من التكرمي والتقدير وإن كان األجل قد سبقه إىل نيل بعض : وفاته وتكرميه 

، وقد 1983اسات األدبية واللغوية ما كان يستحقه من تقدير، ويذكر أنه Sل جائزة آل يصري العاملية يف الدر 

  1. 2001أغسطس سنة  25تويف الدكتور رمضان عبد التواب يف 

                                                           

ج، دمحم نبيل طريفي، إشراف أميل .البغدادي عبد القادر بن عمر، خزانة األب وله لسان العرب، ت 1
  . 30، ص 1998، 1بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  . 31المرجع نفسه ، ص  2
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  : مكانته الدولية ـ ج 

كان للدكتور رمضان عبد التواب يف جمال  ختصصه مكانة دولية مرموقة وقد اختري عضوا يف اجلمعية الدولية     

كما اختري عضوا يف اmمع العلمي ) 1968(وعضوا يف مجعية املستشرقني األملانية ) 1964(لألحباث الشرقية 

ى املستوى الوطين أختري الدكتور رمضان عبد وعل 1989العراقي ببغداد الذي هو جممع اللغة العربية العراقي 

وخبريا للغات السامية مبجمع اللغة العربية ) 1971(التواب عضوا يف مركز حتقيق الرتاث بدار الكتب املصرية 

الرتاث  إحياءومقررا للجنة ) 1978(وخبريا للهجات العربية مبجمع اللغة العربية _لقاهرة ) 1977(_لقاهرة 

) 1981(ورئيسا لشعبة الردية العربية جبامعة عني مشس ) 1979( اإلسالميةس األعلى للشؤون _mل اإلسالمي

ومقررا للجنة العلمية الدائمة لرتقية  1981للثقافة  األعلىوعضوا يف جلنة الدراسات األدبية واللغوية _mلس 

  2. 1983األساتذة واألساتذة املساعدين 

  

  : ملناهج العرب يف سبعة عشر معجما استعراضه الذكيـ د ـ

جهود القدماء يف مجع اللغة من خالل املعاجم ) فصول يف فقه العربية(درس الدكتور رمضان عبد التواب يف كتابه 

للرسائل اللغوية الصغرية على اختالف أصحا[ا وتنوع موضوعا�ا  أيضاالعربية �نواعها وتعدد مداخلها وعرض 

ا وعرض منهاجها وقد أطلق عليها املعاجم الكربى كما بني جهود العلماء العرب يف وانتقى سبعة عشر معجم

وتوليد الصبغ والنحت والرتادف، واالشرتاك اللفظي والتضاد وتناول الغريب وألفاظ  االستشرافجمال دراسة 

ملستشرقني ومن احلضارة كذلك فإنه عرض يف هذا الكتاب ملشكالت العربية وأبرزها قضية اإلعراب وبني آراء ا

حذا حذوهم من العرب وختم الكتاب مبشكلة اخلط العريب وأوهام اللغويني ويعد هذا الكتاب كاشفا عن هذه 

  3. املشكالت مجيعها مع استقراء ذكي لوجهات النظر القدمية واحلديثة فيها يف عرض منصف ونقد ملاح 

  

                                                                                                                                                                                     

يوهان، فك العربية دراسات في اللغة واللهجات واألساليب، مع تعليقات المتشرق األلماني شبيتالر،  1
  . 61، ص 1980ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب، القاهرة، 

  . 100: م ، ص  1986عبد الصبور الشاهين، دراسات لغوية، القاهرة،  2
م ، ص  1966ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب، الرياض، ''لغات السامية، كارل بروكلمان، فقه ال 3
 :103 .  
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  : منهجه يف نقد التحقيق ه ـ 

كانت لدكتور رمضان عبد التواب مقاالت متعددة يف أصول البحث العلمي وحتقيق النصوص وحتقيق الرتاث     

وكانت له حماضرات يف حتقيق النصوص ومسؤولية املراجع وإىل كتا_ته يرجع كثري من الفصل يف تصويب  وأساليبه

عادة نشره، وقد كان الدكتور رمضان عبد التواب العالقة _ألذهان جتاه التحقيق مفرقا بني حتقيق النص وإ األوهام

هو الذي كشف عن معرفة القدماء العرب بتحقيق النصوص يف أورو_ مبينا أن منهج العرب القدماء يكاد يقرتب 

من منهج املعاصرين فقد عرفوا مقابلة النسخ وإصالح اخلطأ وعالج السقط وابتكارهم لعالمات اإلحالة واإلحلاق  

  1.مات الرتقيم والرموز واالختصاراتشي واستخدم عالكما صنع احلوا

وقد كان الدكتور رمضان عبد التواب أبق اجلميع إىل Íسيس علم اجلديد هو نقد التحقيق وكان حريصا على    

نقد ومراجعة كثري من النصوص اليت حققها بعض من سبقوه ممن كانت هلم قدم �بتة يف هذا اmال فتناول 

خرجيات وغري ذلك من األخطاء الفادحة وانتهى إىل قراره �ن يعيد حتقيق بعض النصوص اليت تصويب أوهام الت

حققها غريه وقد طبق يف كل ما حققه املنهج الذي رمسه وارتضاه مع صرامته وهلذا متيزت حتقيقاته _لدقة 

  2.عليه  واالستقصاء يف التخريج واألمانة يف مراعاة صحة النص وظبطه وعمق التحقيق والتعليق

  : عمله يف كلية آداب عني مشس ـ و

وعاد إىل جامعة عني  1963بعد مخس سنوات حصل الدكتور رمضان عبد التواب على درجة الدكتوراه يناير    

خلت درجة مدرس بعد شهور قليلة وكان سلم  أن، وذلك إىل 1963مشس فعني عميدا لكلية اآلداب يناير 

 أستاذامث  1963الوظائف يف ذلك الوقت ال يعرف وظيفة املدرس املساعد وقد أصبح مدرسا لعلم اللغة مايو 

مث عميدا  1980مث اختري وكيال للكلية سبتمرب  1974للعلوم اللغوية أغسطس  أستاذامث  1969مساعدا فرباير 

  . 1986مث عاد فعمل رئيسا لقسم اللغة العربية سبتمرب  1985سبتمرب  1982يناير 

ويف كلية اللغة  1973عمل الدكتور رمضان عبد التواب _ألستاذية كذلك يف كلية اآلداب جبامعة  الر�ض    

زائرا يف كل من جامعة  أستاذاو_إلضافة إىل ذلك انتدب  1976سبتمرب  اإلسالميةالعربية جبامعة دمحم بن سعود 

                                                           

  . 44ط، ص .، د1997أنيس إبراهيم، داللة األلفاظ، دار الكتب القاهرة ،  1
، 1996األنطوان مبييه، علم اللسان، ترجمة، دمحم مندور ضمن النقد المنهجي عند العرب، القاهرة،  2
  . 60: ط، ص .د
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_لسودان وجامعة صنعاء _ليمن وجامعيت فاس ومكناس _ملغرب  اإلسالميةورت �ملانيا وجامعة أم درمان فرنكف

  1. بقسنطينة وجامعة _تنة _جلزائر وجامعة مؤتة _ألردن  اإلسالميةوجامعة األمري عبد القادر 

  : مدرسته العلمية ووفاء تالميذه له ي ـ 

رزق الدكتور رمضان عبد التواب جمموعة من التالميذ املتفوقني املخلصني وإىل هؤالء يرجع الفضل يف معظم    

احلقائق اليت عرضها هذا الفصل وقد أحصى تالميذه من املقاالت والبحوث العلمية ثالث مائة وثالثني حبثا 

جممع اللغة العربية _لقاهرة وجملة اmمع العراقي  ومقاال نشرت يف ثالث وعشرين جملة من كرب�ت اmالت منها جملة

  .وجمملة جممع اللغة العربية بدمشق وجملة احملفوظات العربية 

  : مؤلفاته 

 . 1967حلن العامة والتطور اللغوي القاهرة  - 

 . 1973/1982/1987فصول يف فقه العربية القاهرة  - 

 . 1976ية القاهرة التذكري والتأنيث دراسة مقارنة يف اللغات السام - 

 . 1977اللغة العربية قواعد ونصوص ومقارSت _للغات السامية القاهرة ،  - 

 . 1979نصوص من اللغات السامية مع الشرح والتحليل واملقارSت  - 

 .1990/  1983/  1981التطور اللغوي مظاهره، وعلله وقوانينه، القاهرة  - 

 .1985/  1982اللغوي، القاهرة بحث املدخل إىل علم اللغة ومناهج ال - 

 . 1982/1988وث ومقاالت يف اللغة، القاهرة، حب - 

 . 1986مناهج حتقيق الرتاث بني القدامى واحملدثني، القاهرة  - 

 . 1994مشكلة اهلمزة العربية، حبث يف Åريخ اخلط العريب وتيسري اإلمالء والتطور اللغوي للفصحى، القاهرة  - 

 .1994اللغة، القاهرة  دراسات وتعليقات يف - 
                                                           

  . 54، ص 1933، 10أحمد، ضحى اإلسالم، دار الكتاب العربي، بيروت، ط أمين 1
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 1.  1998، القاهرة، واالستشرافالعربية الفصحى والقرآن الكرمي أمام العلمانية  - 

  : العلمي  إنتاجهبعض اللمحات عن 

كان الدكتور رمضان عبد التواب اسبق اجلميع إىل Íسيس علم جديد هو نقد التحقيق وكان حريصا على نقد     

ممن كانت هلم قدم �بتة يف هذا اmال، تناول الدكتور  حققها بعض من سبقوهالغموض اليت ومراجعة كثري من 

، تقدمي ونقد مناهج البحث اللغوي ''مدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ''رمضان عبد التواب يف كتابه 

_ملنهج الوصفي مربزا  املنهج الوصفي، واملنهج التارخيي واملنهج املقارن وقد عين هذا الكتاب: يف القرن العشرين

مدارسه املتعددة ومن أمهها املدرسة البنيوية واملدرسة التحويلية ومدرسة القوالب كما عين كذلك بتطبيقات املنهج 

املقارن على اللغات السامية يف جمال األصوات اللغوية وأبنية الفعل وأدوات التعريف والتنكري والتذكري والتأنيث 

  .ة، وتطابق العدد يف اجلملة الفعلية ائر واألفعال املعلناضي إىل الضموإسناد امل

لسامية أثر _رز جلماهري كان لدراسة الدكتور رمضان عبد التواب للغة العربية وظواهرها يف ضوء اللغات ا    

هرية ، اتضح بصورة متكررة يف تصويباته اللغوية لتفسري بعض الظواهر الصوتية كاجليم املعطشة واجليم القااملثقفني

  2.وصوت القاف والتبادل الصويت بني التاء والثاء 

وتفسري بعض الظواهر الصرفية السيما األفعال املعتلة بل تفسري بعض الظواهر النحوية كاجلمع بني الفاعل    

ا وحنن نبسط هذ'' يتعاقبون فيكم مالئكة''ضمريا _رزا وامسا ظاهرا مثين أو مجعا وهو ما يعرف عند النحويني بلغة 

 األخطاءاملعىن للمثقفني بطريقة فكهة ابتدعها السابقون، حيث أمسوها لغة أكلوين الرباغيث كما صحح بعض 

  3.اللغوية الواردة يف كتب بعض املستشرقني وÍصيل بعض املفردات

  .)مصطلحات و مفاهيم(عنوان الكتاب ـ 2

  مفهوم اللغة أ ـ 

ال شك أن وضع تعريف جامع مانع للغة أمر ليس _ليسري كم قد يتبادر إىل الذهن، ولعل علماء اللغة مل    

قيق هلا فن يبدوا لنا أحياS د خيتلفوا لكن كثريا ما اختلفوا حول أمر من أمور اللغة، كما اختلفوا حول وضع تعريف

                                                           

  . 66: م ، ص  1974ابن مالك، شرح التسهيل، تحقيق دكتور عبد الر حمن السيد، القاهرة  1
  . 24: م ن ص  1967رمضان عبد التواب، لحن العامة والتطور اللغوي، القاهرة  2
  . 45: م ، ص  1980ية ، القاهرة رمضان عبد التواب، فصول في فقه العرب 3
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أن اهلدف النهائي  من الدراسات اللغوية كلها مبناهجها ومدارسها املختلفة ليس إال حماولة لفهم هذه الظاهرة اليت 

تسمى اللغة والوصول إىل حتديد دقيق هلا ومن مث تعريفها ولعل أيضا صعوبة تعريف اللغة على هذا النحو Sجم 

  1. عن طبيعة اللغة ذا�ا 

ت خمتلفة اللغة وتؤكد كل هذه التعريفات الطبيعية الصوتية والوظيفية االجتماعية للغة ويقدم الباحثون تعريفا   

  2. آلخر  إنساينوتنوع البيئة اللغوية من جمتمع 

اللغة واختلفوا يف ذلك حيث جاء يف لسان العرب  أصللقد وردت أراء كثرية لعلماء عرب وغربيني يف تفسري    

الناقصة واصلها لغوية وقيل لغا يلغو ولغا فالن عن الصواب وعن  األمساء اللغة من) ...ه711(البن منظور ت

وردت  إمنايف القرآن الكرمي ) لغة(النطق يقال هذه لفهم اليت يلغون [ا أما ترد لفظة : الطريق إذا مال عنه واللغو 

  '' وال Íثيمااليسمعون فيها لغوا ''ألفاظ مشتقة منها على معىن الكالم القبيح كما يف قوله تعاىل 

�vا ترمجات عما يف الضمائر يؤديها بعض إىل بعض _ملشافهة يف املناظرة ) ه808(وعرفها ابن خلدون ت 

  .حصيل ملكتها بطول املران على ذلك تعليم وممارسة البحث يف العلوم لتوال

ن حيث ما وضع هنية ميف النفس من الصور الذ إمابن خلدون يعترب اللغة جتسيدا من هذا التعريف نستنتج أن 

  Õ .3زائها من األلفاظ

أvا أصوات ''ه يقول  392شهرها يف الرتاث العريب التعريف الذي وضعه ابن جين ت ومن أقدم التعريفات وأ   

ن اللغة عبارة عن ألفاظ يراد [ا التعريف نستنتج أن ابن جين يرى  من هذا 4'' يعرب [ا كل قوم عن أغراضهم

 .عما بداخل الفرد  التعبري واإلفصاح

 

  

                                                           

  . 157: ، ص  1حلمي خليل دراسات في اللغة والمعاجم دار النهضة العربية بيروت ط 1
  . 81م ص  2009/ ه 1429زين كامل خويسي ، علم اللغة دار المعرفة الجامعية القاهرة، ط ،  2
دار النهضة المصرية القاهرة، ط، ابن خلدون عبد الرحمن بن دمحم، المقدمة تح علي عبد الواحد وافي  3

  . 1260م، ص 7، 1989
، 2دمحم علي النجار دار الكتب المصرية القاهرة، ط: أبو الفتح عثمان ابن جني ، الخصائص  ، تح  4

  . 33: ، ص 1944/ 1374
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  : مفهوم التطور ب ـ 

بن فارس لتتابع والتوايل والرتتيب ويرد ، مبعىن مرة بعد مرة _1ي Åرة بعد Åرة يقال طور بعد طور  أعند اخلليل    

الطاء والواو والراء أصل صحيح يدل على معىن واحد وهو ) طور: (معاين احلذر إىل أصل واحد، حيث يقول 

فعل ذلك طورا بعد طور، فهذا الذي ذكرSه يف : ومن الباب قوهلم (....) االمتداد يف شيء يف مكان أو زمان 

القرآن '' اوقد خلقكم أطوار ''آن الكرمي قوله تعاىل ، وردت هذه اللفظة يف القر 2الزمان وكان فعله مرة بعد مرة 

، مبعىن أن هللا سبحانه وتعاىل خلق بين البشر على مراحل من نطفة إىل علقة مث مضغة خملقة مث عظاما 3 71/14

  .نمو البشري للوصول إىل الكمال المث كسا العظام حلما وهذا يدل على تطور مراحل 

ات الطارئة على العامل فهو عملية تكشف عن االجتاهات والعوامل الداخلية ويتعلق مفهوم التطور _لتغري    

  .واخلارجية للظواهر، وتؤدي إىل ظهور اجلديد 

أحداث شيء مل : واليت تدل على أصلني األول ) غ ي ر(يعرفه اجلرجاين �نه مشتق من مادة :  مفهوم التغيري

فالتغري أعم من التطور ألن التطور هو االرتقاء من  4خرى انتقال الشيء من حالة إىل أ: يكن من قبل، الثاين 

  .طور إىل آخر كتطور دالالت األلفاظ 

هو االنتقال من طور إىل طور، ويتحدد معناه يف االصطالح، حسب اmاالت املعرفية املستخدم :  التطور لغة

وعامل ....بوسعها تسيري العامل الفيز�ئي سلسلة التحوالت التدرجيية واملستمرة اليت'': فيها، ففي الفلسفة مثال هو 

  .النمو، واخلطأ واالحنراف، والتغري : ويف العرف اللغوي تتجاذب داللته أربعة مفاهيم متغايرة .واmتمع ....األحياء

ا، يا، إذ حيمل األول حكما قيما إجيابيا، وحيمل الثاين آخر  سلبيلوجليَّ أن املفهومني األولني غري حمايدين دال   

من إحياء '' احنراف''ويف ذلك رغم ما حتمله كلمة '' احنراف''وحياول املفهوم الثالث وصف ما حيدث للغة �نه 

                                                           

لبنان، عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، : اهيدي، معجم العين تح الخليل بن أحمد الفر 1
  . 64: ، ص 3، ج2003، 1ط
عبد السالم هارون دار الفكر للطباعة : ابن فارس أبو الحسن احمد بن زكرياء، مقاييس اللغة، تح 2

  . 431 – 430: ، ص 3، ج1399/1979ط، .والنشر والتوزيع، د
  . 71/14القرآن ،  3
دار الفضيلة للنشر والتوزيع دمحم صديق المنشاوي، : عبد القاهر الجرجاني، معجم التعريفات ، تح 4

  . 56: ت، ص .ط، د.والتصدير بيروت، د
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القرب إىل السلبية ميل إىل اللغة وقوانينها الداخلية بدل احلكم على  متحدثيها _خلطأ، ويقرتب املفهوم الرابع من 

  1. املوضوعية بوصفه حمايدا 

  : ريف مفهوم التطور اللغوي على النحو اآليت وميكن صياغة تع   

  : التطور اللغوي ج ـ 

إن : هو كل ما يطرأ على  أنظمة اللغة من تغري ما رصدا أو افرتاضا، وإلضاءة هذا التعريف نقول  :اصطالحا 

كان مصدره، أو مستواه، أو زمنه، والفرض من تضمني   أ�مبضمينها العامة، تتكامل وداللتها من تغري  ألفاظه

عليه من قضا� التطور اليت ال ميكن  2يف التعريف، السامح بدخول ما يقيم الباحث اللغوي احلجة '' االفرتاض''

  .رصدها يف الواقع 

  : مفهوم التطور اللغوي ـ د 

ي متبدل يفضي إىل تالءم بني تلك البىن  فهو ذلك التفاعل الذي حيدث بني بين لغوية قائمة وواقع اجتماع   

رب التعاقب التارخيي ملراحل عبريية اجلديدة، أو هو تغيري رصيد اللغة معجما وحنوا عاليت تعد تقليدية، واحلاجات الت

ية االستعمال إىل كون اللغة يف مفهومها العام مؤسسة اجتماعية ختضع لتأثريات خمتلفة داخلية وخارجية  تساهم آن

، واللغة شأvا يف ذلك شأن الظواهر االجتماعية األخرى عرضة للتطور املطرد يف خمتلف عناصرها، 3يف تطورها 

واملصادفات أو وفقا إلرادة  األفراد ، وغنما  لألهواءتبعا  هذا ال جيري) وقواعدها ومتنها وداللتها وتطورها أصوا�ا(

  .خيضع يف سرية لقوانني جربية �بتة مطردة النتائج واضحة املعامل 

فالتطور اللغوي هو التغيري الذي يطرأ على اللغة يف خمتلف مستو��ا، ومستو�ت اللغة ليست سواء يف قبول    

ض األحايني فاألصوات والرتاكيب والعناصر النحوية وصيغ الكلمات ومعانيها التطور، وسرعته والتطور بطيئا يف بع

  4. معرضة كلها للتطور والتغري 

                                                           

  .100، ص 1300/1307ابن منظور، لسان العرب، بوالق ، 1
  .200، ص 1964عبد الرحمن أيوب، اللغة والتطور، القاهرة،  2
: ، ص 2012، 1دمحم شندول ، التطور اللغوي في العربية الحديثة، عالم الكتب الحديث األردن ، ط 3

15.  
، 2رمضان عبد التواب، لحن العامة، التطور اللغوي، دار المعارف للنشر والتوزيع القاهرة، ط 4

  . 35: ، ص 2000
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ن ندرك حتمية هذا التطور فنظام اللغة نظام معلق إال انه حبكم  ،أن اللغة تتطور وأإذن جيب أن يكون معلوما لدينا

وهذا التطور ال حيدث خمالفا للقواعد والقوانني بل مبا يسمح به كثرة تداوهلا واستعماهلا الدائم قابلة للتطور والتغري 

  .ذلك النظام 



 تعریف بالكاتب والكتاب                                                       الفصل األول 

 

 
15 

  :الوصف اخلارجي للكتاب: املبحث الثاين 

  :  بطاقة فنية للكتابـ  1

  .التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه : الكتاب  عنوان  - 

  .رمضان عبد التواب : املؤلف  - 

  .1375مكتبة اخلاجني القاهرة للطباعة والنشر والتوزيع : الناشر  - 

  . 1997يناير  1صدار م Åريخ اإل1997 –ه 1417الثالثة : الطبعة  - 

  . 231ص : عدد الصفحات  - 

  . 7.45: احلجم _مليجا  - 

  . 97.77.292791: الرتقيم الدويل - 

  .خضر وزخرفة بلون أسود على اليمنيورقي ولون الغالف أ: نوع الغالف - 

  . 17×24: احلجم  - 

  1: جملدات   - 

  .فهرس املوضوعات : الفهارس  - 

  .عريب: اللغة  - 

  . 40.453: املرتبة  - 

  .223-210املراجع العربية : ع ونوعها عدد املراج - 

  .224املراجع اإلفرجنية ص 
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  ـ حمتو\ت الكتاب2

  :عدد الفصول - 

هي عبارة عن عناوين رئيسية ومنها �نوية من بينها جمالت التطور اللغوي والقوانني الصوتية والتغريات التارخيية 

 ، وهي تسعة عشرة ...وقانون السهولة والتسيري أخلوالرتكيبة لألصوات، تبادل التأثري بني احلركات والصوامت، 

  . فصال

توى الكتاب مبينا مفهوم التطور اللغوي لدى العلماء وأشار إىل حمل اتلخيص يف آخر الكتاب غالف الكتاب حيوي

  .م املوضوعات اليت تناوهلا الكتابأه
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  أهم القضايا التي تناولها الكاتب:المبحث األول

  : الكتاب  حمتوى 

هذا الكتاب يعاجل جانبا من حياة اللغة وهو جانب التطور اللغوي وكلمة التطور عند علماء اللغة ال تعين أكثر 

من مرادف لكلمة التغري وقد وضح املؤلف هذا املعىن وقطع بذلك الطريق على األدعياء الذي يرون يف كلمة 

  .التطور حكما معيار� يقرتن _لصواب واخلطأ

رهن املؤلف يف كتابنا هذا على أن اللغات ال تسري يف حياتنا على حنو الصدفة املطلقة وال ختبط يف تنقلها وقد ب

  .على السنة الناس خبط عشواء بل حيكمها يف هذا وذاك قوانني تكاد ترقى إىل مكانة القوانني الطبيعية ثباÅ وقوة 

كثرية وأبواب جديدة يف موضوعات األلفاظ وشاهد احلال اإلضافاتويف هذه الطبعة اجلديدة من الكتاب    

وتعاقب التطور وسيادة احلالة اإلعرابية إىل جانب األبواب القدمية يف املماثلة واملخالفة والسهولة والتيسري وترب 

عشاق الدراسات اللغوية اجلديدة فلهم وحدهم ألف  أناجلملة وال شك  واإلعراب ونظام األلفاظالداللة وحتديد 

25.هذا الكتاب 

                                                           

مكتبة الخانجي للطباعة '' نينه التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوا''الدكتور رمضان عبد التواب،  25
  .100إلى  09م ، ص 1997/ه 1417والنشر والتوزيع، 
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  :  قضا\ اليت تناوهلا الكاتب أهم ال

  : املبادئ األساسية ) 1

اللغة كانت حي ألvا حتىي على السنة املتكلمني [ا وهم من األحياء وهي لذلك تتطور وتتغري بفعل  إن �

 .الزمن 

 1.وأن ما نسميه حنن _لعربية الفصحى ي مشل يف الكثري من ظواهره على بعض احللقات التطور  �

ة من اللغات العامل وهذا الظرف جيعلنا نرفض ما أن العربية الفصحى هلا ظرف خاص مل يتوفر ألية لغ �

 2.ينادي به بعض الغافلني 

  : جماالت التطور اللغوي ) 2

فالقانون  والكيميائيةالقوانني الصوتية القانون الصويت مبعناه الواسع ال مبعناه الدقيق كما يف ميادين العلوم الطبيعية 

 3.صفة على اإلطالق الصويت وصفه تعبريا عن تعبري وقع يف املاضي به 

  : التغريات التارخيية والرتكيبة لألصوات ) 3

ين الرتكيبية تنقسم التغريات الصوتية عموما إىل قسمني كبريين أوهلما التغريات التارخيية والثا: التغريات التارخيية - أ

  .من التحول يف النظام الصويت للغةالتغريات اليت يتحدث والتارخيية هي تلك 

تلك التغريات اليت تصيب االصوات من جهة                                              هي: التغريات الرتكيبية - ب

  .الصالت اليت تربط هذه األصوات بعضها ببعض 

  :قانون املماثلة وقانون املخالفة ) 4

  .تماثلني إىل التخاف والتباعد أما األول فيدعو صوتني خمتلفني إىل التماثل أو التقارب يف حني يدعو الثاين م

  

                                                           

  . 11إلى الصفحة  9ينظر رمضان عبد التواب، التطور اللغوي من الصفة 1
  . 12إلى صفحة  11صفحة المرجع نفسه من ال ينظر2
  . 19إلى صفحة  18صفحة المرجع نفسه من ال ينظر 3
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  : ثري السابقة يف القانون املماثلةأنواع التأ

  : التأثر املقبل الكلي يف حالة االتصال / 1

  . طاءيتأثر فاء االفتعال دائما _لدال أو _لطاء قبلها فتقلب داال أو : مثال 

  .ضمري النصب واجلر الغائب املفرد املذكر تتأثر حركة الضم يف : التأثر املقبل الكلي يف حالة االنفصال / 2

  : التأثر املقبل اجلزئي يف حالة االتصال / 3

  . طاء_لزاي قبلها فتقلب  أوتتأثر Åء االفتعال _لصاد أو _لضاد 

اmهور تتأثر السني املهموسة _لراء اmهورة قبلها فتقلب إىل نظري�ا :  التأثر املقبل اجلزئي يف حالة االنفصال / 4

  .ِمهراس اليت صارت مهراز : وهو الزاي مثل 

  : املدبر الكلي يف حالة االتصال  التأثر/ 5

  .تتأثر بعد تسكينها للتخفيف بفاء الفعل 

فقلبت كسرة امليم ضمة ) ذو+ ِمْن (مثل أصل منذ يف العربية هي  :التأثر املدبر الكلي يف حالة االنفصال / 6

  Í .1ثرا بضمة الدال بعدها 

وهي صوت _حلاء '' ْزَحقُ يَـ ''بدل من '' يسحق''ي يف مثال Íثر الزا: التأثر املدبر اجلزئي يف حالة االتصال / 7

  .التالية هلا 

ِسْرداب بدل زِرداب كانوا يقولوvا يف األندلس واملغرب يف :مثل : التأثر املدبر اجلزئي يف حالة االنفصال / 8

  2. القرن السادس اهلجري 

  

  

                                                           

  . 29إلى الصفحة  24التطور اللغوي من الصفحة  رمضان عبد التواب،ينظر  1
  . 45ينظر رمضان عبد التواب، التطور اللغوي، ص  2
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  :  املتبادل ريالتأث

واملدبر الكلي يف فهو نوع آخر من املماثلة الصوتية يتم فيها التماثل على مراحل ويرتاوح بني التأثري املقبل اجلزئي 

  .حالة االتصال

 .تبادل التأثري بني احلركات والصوامت  -1

هناك أنواع أخرى من املماثلة الصوتية تؤثر فيها احلركات على الصوامت أو تؤثر الصوامت على احلركات، هناك 

  : نوعني من املماثلة 

  : املماثلة بتأثري احلركة على الصامت  -أ

احلنك   أقصىمن أمثلة هذا النوع أثر احلركات األمامية كالكسرة اخلالصة والكسرة املمالة وحنوها على أصوات    

كالقاف واجليم، والكاف، وحنوها إن يؤدي هذا التأثري إىل نوع من التوافق واالنسجام بني هذه الصوامت اخللفية 

  1.وحلركات األمامية 

  : املماثلة بتأثري الصامت على احلركة  -ب

 املاضي تبعا ملا يسمى املعروف يف اشتقاق املضارع من املاضي أن ختتلف حركة عني الفعل يف املضارع عنها يف   

  2.َيْضِرب  وَنَصر     يـَْنُصر ك يقال يف العربية مثال َضرة    عند علماء اللغة بقانون املغايرة ولذل

  : قانون املخالفة  -ج

ه قانون املماثلة وهو ما يعرف عند علماء األصوات _سم قانون ك قانون صويت آخر يسري يف عكس اجتاههنا   

املخالفة فالقانون املماثلة حياول التقريب بني األصوات أما قانون املخالفة فإنه يعمد إىل صوتني متماثلني متاما يف 

نية أو من كلمة من الكلمات، فيغري أحدمها إىل صوت آخر يغلب أن يكون من  أصوات العلة الطويلة يف الالتي

  3.وهي الالم، وامليم والنون والراء  liquidaأصوات املتوسطة أو املائعة، املعروفة يف الالتينية _سم 

  

                                                           

  . 51إلى صفحة  49صفحة المرجع نفسه من ال ينظر 1
  . 53ينظر رمضان عبد التواب، التطور اللغوي، ص 2
  . 58إلى  57صفحة المرجع نفسه من ال ينظر 3
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  : قانون السهولة والتيسري د ـ 

    Åمتيل اللغة يف تطورها، حنو السهولة والتيسري، فتحاول التخلص من األصوات العسرية وتستبدل [ا أصوا

يف اللغة العربية وحماولة بعض القبائل العربية القدمية التخلص '' اهلمز''أخرى، ومما ينطبق عليه هذا القانون ظاهرة 

  1.  النطقمنها، وعلى األخص قبائل احلجاز ألن صوت اهلمز عسري

  )الفكرة العامة ملوضوع الكتاب :( التطور اللغوي  -1

رمضان عبد التواب كتا_ مرجعا للتطور اللغوي بل هو املرجع األول يف جمال دراسة التطور اللغوي،  الباحث ألف

غة العربية،  فقد بني مظاهره وعلله وقوانينه، وقد أبرز يف كتابه قيمة التطور اللغوي، وهو جانب مهم يف حياة الل

كغريها من اللغات وقد بني يف هذا الكتاب أن مفهوم التطور مرادف ملفهوم التغري، وأن هذا التطور ال ينطلق من 

الصدفة احملضة ولكن حتكمه قوانني تعادل قوانني الطبيعة يف ثبا�ا وقو�ا وقد استدل على صحة القوانني 

ضيفا عددا من  املصطلحات اليت صاغها هو نفسه وغدت تشيع بتفسريات لألمثلة الكثرية اليت مجعها وحشدها م

يف املؤلفات والبحوث اللغوية والبلي اللفظي واالشتقاق الشعيب وانكماش األصوات املركبة واحنالل الصوت املزدوج 

  .وغري ذلك من املصطلحات 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  . 76إلى الصفحة  75صفحة المرجع سابق من ال ينظر 1
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  : دراسة كتاب التطور اللغوي رمضان عبد التواب 

   :املبادئ األساسية ) 1

أراين يف بداية حديثي، مضطر إىل Íكيد عدة أمور منها احملدثون من علماء اللغات منذ فرتة طويلة وهي تعد 

عنهم اآلن من البديهيات على حني جيادلنا فيها بعض الدارسني العرب، ممن بقي يف الكهوف القدمية يرددون 

  .'' يف اإلمكان أبع مما كان''ليس : قولتهم املشهورة 

ه األمور أن اللغة كائن حي ألvا حتىي على ألسنة املتكلمني [ا، وهم من األحياء وهي لذلك تتطور وتغري وأول هذ

غري وهي ختضع ملا خيضع له الكائن احلي يف نشأته ومنوه، وتطوره، وهي يتطور الكائن احلي ويت بفعل الزمن كما

كما أvا تتطور   أفرادهظاهرة اجتماعية حتيا يف أحضان اmتمع، وتستمد كياvا منه ومن عاداته وتقاليده وسلوك 

  .بتطور هذا اmتمع فرتقى برقيه وتنحط _حنطاطه 

  .هي نتيجة حتمية للحياة وإمنا  أفرادوليست اللغة من صنع فرد أو  - 

  .مضطرين إىل اختاذ وسيلة للتفاهم والتعبري عما جيول _لنفس  أنفسهميف اmتمع جيد أفراده  - 

واللغة شأvا يف ذلك شأن الظواهر االجتماعية األخرى عرضة للتطور املطرد يف خمتلف عناصرها أصوا�ا،  - 

  .ري تبعا ألهواء واملصادفات أو وفقا إلرادة األفراد وقواعدها، ومتنها، ودالال�ا وتطورها، هذا ال جي

منا خيضع يف سريه لقوانني جربية �بتة مطردة النتائج واضحة املعامل حمققة اآل�ر والبد ألحد على وقف وإ - 

يقفوا تطور لغة ما أو جيعلوها جتمد على وضع خاص  أنعلى  األفرادعملها، أو تغري ما تؤدي إليه فليس يف قدرة 

يسريوا [ا يف سبيل غري السبل اليت رمستها سنن التطور الطبيعي، فهما أجادوا يف وضع معجما�ا وحتديد  أو

، ومدلوال�ا، ومهما بذلوا من قوة يف حماربة ما يطرأ عليها من حلن وخطأ وحتريف فغنها ال تلبث ألفاظهاوحتديد 

  .سري فيها سنن التطور حتطم هذه األغالل فتسري يف السبيل اليت تريدها على  ال أن

اللغة ليست هامدة أو ساكنة حبال من األحوال، _لرغم من أن تقدمها قد يبدوا بطيئا ''ففي ذلك يقول أوملان  - 

يف بعض األحيان، فاألصوات والرتاكيب، والعناصر النحوية وصيغ الكلمات ومعانيها، معرضة كلها للتغري 

هي اليت تتغري من فرتة زمنية إىل أخرى، ومن قطاع إىل آخر من قطاعات والتطور، ولكن سرعة احلركة والتغري فقط 

  .اللغة 
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  .ا األمر عن اختالفات عميقة كثريةفلو قمنا مبقارنة كاملة بني فرتتني متباعدتني لكشف لن

 أvاواللغة العربية اجلاهلية ليست بدعا بني اللغات فهي حلقة يف سلسلة حلقات طويلة من التطور والتغري أي    

  .ومن عليها  األرضخلق هللا  أنمل تكن كما يتخيل بعض الناس بصور�ا اليت رويت لنا منذ 

ما نسمعه حنت _لعربية الفصحى يشمل يف الكثري من ظواهره على بعض حلقات التطور  أنواحلقيقة الثانية    

عض هذه الصور ميثل فرتة Åرخيية أقدم لظاهرة لغوية واحدة، وب أكثرنالحظ يف هذه اللغة أحياS صورتني أو  أäننا

  . األخرىمن الصور 

اليت نريد Íكيدها هنا أن العربية الفصحى هلا ظرف خاص مل يتوفر ألية لغة من لغات العامل وهذا : والقضية الثاين 

 Sالظرف جيعلنا نرفض ما ينادى به بعض الغافلني عن حسن نية أو سوء نية أحيا.  

حي، يتطور على ألسنة املتكلمني [ا،  فينشأ من هذا التطور اختالف بني لغة عصر حقا إن اللغة كائن    

والعصر الذي سبقه وهنا حيدث الصراع بني أنصار الشكل القدمي وأنصار الشكل اجلديد وبعد فرتة يصبح قدميا ما  

لقدمي بيم يوم كان _ألمس جديدا فيتصارع مع جديد آخر، غري أن كل جديد ال يظهر فجأة وال تقضى على ا

  .وليلة 

بل يظل الصراع بينهما لفرتة قد تطول أو تقتصر غري أن االنتصار يكون يف النهاية للشكل اجلديد، تلك سنة 

  .لسننياحلياة وÅريخ اللغات كلها يشهد [ذا وال نعرف لغة على ظهر األرض مجدت علىشكل واحد مئات ا

  .ارتبطت _لقرآن الكرمي أvاية لغة من لغات العامل ذلك غري أن العربية هلا كما قلنا ظرف مل  يتوفر أل

منذ أربعة عشر قرS وُدوَِّن [ا الرتاث العريب الضخم الذي كان حموره هو القرآن الكرمي يف كثري من مظاهره وقد     

 أن شرفها هللا ولوال} إS حنن نزلنا الذكر وغنا له حلافظون{ : كفل هللا احلفظ مادام حيفظ دينه فقال عز من قائل 

عز وجل فأنزل [ا كتابه وقبض له من خلقه من يتلوه صبح ومساء ، ووعد حبفظه على تعاقب األزمان لوال كل 

هذا ألمست العربية الفصحى لغة أثرية تشبه الالتينية أو السنكريتية ولسادت اللهجات العربية املختلفة، وازدادت 

  .ت منه على مر الزمان بعدا عن األصل الذي انسلخ

هذا هو السر الذي جيعلنا ال نقيس العربية الفصحى مبا حيدث يف اللغات احلية املعاصرة، فإن أقصى عمر هذه  - 

  .اللغات يف شكلها احلاضر ال يتعدى قرنني من الزمان 
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ألvا مل فهي دائمة التطور والتغري وعرضة للتفاعل مع اللغات اmاورة Íخذ منها وتعطى وال جتد يف ذلك حرجا،  - 

  .اب مقدس كما هو احلال يف العربيةترتبط يف فرتة من فرتات حيا�ا بكت

وارتباط العربية الفصحى _لقرآن الكرمي، هو السر كذلك يف متسكنا _لعربية الفصحى القدمية، ودعوتنا إىل 

العريب القدمي الذي دراستها دراسة مستفيضة لكي نفهم [ا القرآن الكرمي، وما حوله من دراسات، وكذلك الشعر 

على املعاين القرآنية ويفيد يف توضيح القرآن الكرمي ولقد صدق الصحايب اجلليل عبد هللا بن عباس،  أضواءيلقى 

علينا احلرف من القرآن الذي انزله هللا بلغة العرب رجعنا إىل ديواvا  الشعر ديوان العرب فإذا خفي'': ل حني قا

  '' فالتمسنا معرفة ذلك منه

فهذه العربية الفصحى، اليت استمرت حية أربعة عشر قرS واليت ستستمر يف حيا�ا إىل ما شاء هللا تستمد من  - 

  .اللغويني العرب يف املاضي  أذهانارتباطها _لقرآن الكرمي عنصر احلياة، وهذه القضية كانت واضحة يف 

هذه القضية هنا حىت  ال يظن بعض الناس أننا حني نعاجل قضا� التطور اللغوي نكون من  إبرازوقد أطلنا يف  - 

  .أنصار هذا التطور يف العربية فإننا نعاجل هذه القضا� هنا من الناحية الوصفية التارخيية 

سن أو القبح فغنه كما أن استخدام اللغويني احملدثني لكلمة التطور ال يعين تقييم هذا التطور واحلكم عليه _حل  - 

  ) .التغري(ال يعين عندهم أكثر من مرادف لكلمة 

  :جماالت التطور اللغوي) 2

تتوزع اللغة جمموعة من األنظمة اليت تبدأ بنظام الصويت بصوامته، وصوائته، وفونيماته، ومقاطعه، وما يسود فيه من 

  .فيما�ا، وداللتها على املعاين املختلفة ظواهر النرب والتغيم وغريها، ومتر _لكلمات من حيث بناؤها، ومور 

وليست عناصر اللغة كلها على سواء يف سرعة قبول التطور إذ هناك فرق يف تطور اللغة بني الصوتيات  - 

حيتفظ حىت آخر حياته  فاإلنسانوالصرف واملفردات فالنظام الصويت، يستقر منذ الطفولة ويستمر طول احلياة 

استقراره  أندت عليها أعضاؤه الصوتية منذ طفولته والنظام الصريف �بت أيضا نعم مبجموعة احلركات اليت تعو 

يتطلب وقتا أطول ولكنه بعد أن يستقر ال يعرتيه تغري يذكر ذلك ألن الصرف ال يتغري يف أثناء جيل واحد بل هو  

  .كالصوتيات، غنما يتغري يف االنتقال من جيل إىل جيل 
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رمها، إىل استقرار ذهنية الصريف إذا ما اكتسبنا مرة بقيا طول العمر ومها يدينان _ستقرافالنظام الصويت والنظام  - 

  .املتكلم

أما املفردات فإvا على عكس من ذلك الستقرار على حال ألvا تتبع الظروف فكل متكلم يكون مفرداته من  - 

  .أول حياته إىل آخرها 

 يثبت على حال كذلك ولسنا هنا عن األخطاء الفردية اليت تند جند النظام الصريف يف كل لغة حية ال اغري انن - 

  .أحياS عن أقالم الكتاب 

مهما بلغ حرصهم ولكن كل نظام صريف فيه مواضع نقص ال ختلوا منها أية لغة ولو كانت من أشد اللغات تثقيفا 

يستبدل ا رتك وراءه بقا� ذا�ففي كل قاعدة من قواعدها شواذ ال يرب هلا منطق، فالتطور الصويت عام شامل ال ي

حاال جديدة مكان حال قدمية، أما التطور الصريف فينذر أن يشمل مجيع احلاالت اليت يؤثر فيها فهو يدع جانب 

  .الصيغ اجلديدة اليت يستحدثها عددا كبريا من الصيغ القدمية اليت تستمر يف  االستعمال 

  .للغة بني غري أهليها و_زد�د عدد الذين يتكلموvا وتنوعهم وتزداد سرعة التطور اللغوي _زد�د انتشار ا - 

كما يؤثر املسكن كذلك على  تطور اللغات فإذا كان السكان حمليني متفرقني فغن هذا التبدد يساعد على   - 

  .انقسام اللهجات 

ا لقواعد �بتة، نشري إىل أن التطور اللغوي ال حيدث على حنو مشتت غري مطرد بل  حيدث وفق أنويهمنا هنا  - 

ميكن أن نصوغها يف صورة قوانني دقيقة إذا تناولنا لغة ما يف عصرين متتابعني، من Åريخ تطورها، وفيما يلي 

  : نعرض لطائفة من هذه القوانني _لشرح والتمثيل 

  : القوانني الصوتية

'' القوانني الصوتية ''اللغة اسم  جرت العادة يف علم اللغة، على أن يطلق على التغريات الصوتية اليت تطرأ على - 

'' جرمي'' مثل تلك اليت تسمى قوانني جرمي املتعلقة _إلبدال املباشر يف األصوات الصامتة يف اجلرمانية وقد نشرها 

  .م  1866يف عام 
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القوانني الصوتية، تعرب عن عالقة بني حالتني متتابعتني للغة واحدة يف وسط اجتماعي معني، فهي ليست  - 

اللهجات وال جند  إحدىنني عامة شبيهة بقوانني علم الطبيعة أو الكيمياء، وهلذا السبب جند تطورا صوتيا يف قوا

  .له أثرا يف هلجة أخرى 

لكهر_ئي فمن املعروف مثال أن القوانني يف العلوم الطبيعية تصدق دائما بقطع النظر عن املكان والزمان فالتيار ا - 

  .إذا وقع حتت ظروف معينة

مبعناه الواسع ال مبعناه الدقيق كما يف ميادين '' القانون الصويت''ومن أجل ذلك كله جيب أن يؤخذ مصطلح  - 

  .الكيميائية وما شا[ها من العلومالعلوم الطبيعية و 

م النظام فالقانون الصويت بوصفه تغريا عن تغري وقع يف املاضي له صفة اإلطالق وهذه الصفة نتيجة النسجا - 

  .اطراد التغرياتالصويت و 

وميكننا بواسطة القوانني الصوتية، أن نصوغ يف بضع عبارات Åريخ األصوات يف لغة من اللغات أو أن نكشف  - 

، فإذا كان هناك هلجتان صادرÅن عن لغة واحدة، تبعا لقوانني خاصة فإن مظهرها أصابتهاعن سر التغريات اليت 

القدمية الواقعة ) ت(  tمن ال  ) ْتسْ (zعرف أن األملانية قد أبدلت ال الصويت سيتبني، مبعرفة هذه القوانني فإذا 

  . Zwingenوبني ) عشرة( Zehn  temيف أول كلمة واليت احتفظت االجنليزية [ا فهمنا املقابلة اليت بني 

  :  أمههاوقد الحظ العلماء أن التطور الصويت يتقيد بعدة خصائص  - 

فالطفل يعتقد أنه يقوم بنفس  اإلنسانيةانه غري شرعي مبعىن أنه تلقائي غري معتمد وال دخل فيه لإلدارة / 1

احلركات الصوتية اليت يقوم [ا أبواه مع أن خيالفهما فقدم شعورية التغري، هو الذي يفسر لنا استمراره ألن الطفل 

  .قد يسعى إىل تصحيح خطئه  لو أنه شعر به 

على بيئة معينة وال نكاد نعثر على تطور  أثرهافمعظم ظواهر التطور الصويت يقتصر ''دود مبكان معني أنه حم/ 2

يف صورة واحدة فتحول صوت القاف مثال إىل مهزة مل يظهر إال يف بعض  اإلنسانيةصويت، حلق مجيع اللغات 

  .'' املناطق اليت تتكلم العربية 
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ت العربية القدمية يف الظاهرة اللغوية الواحدة ويف ذلك يقول ابو الطيب نفسر اختالف اللهجا أنو[ذا ميكننا  - 

العرب تعتمد تعويض حرف من حرف وإمنا هي لغات خمتلفة ملعان متفقة نقارب  أنليس املرء _إلبدال ''اللغوي 

  .اللفظتان يف لغتني ملعىن واحد حىت ال حيلقا إال يف حرف واحد 

  .حدة ال تتكلم بكلمةك أن قبيلة واقال والدليل ذل - 

التعريف ميما واهلمزة املصدرة عينا   إبدالطورا مهموزة وطورا غري مهموزة، وال _لصاد مرة و_لسن أخرى، وكذلك 

  .َعنِّ ال سترتك العرب يف شيء من ذلك وإمنا يقول هذا قوم وذاك آخرون : كقوهلم حنو أن 

مجيع  أصابفما دام التعبري قد (ثره بعد فرتة من الزمن أنه حمدود بزمان معني، وهذا يعين انه قد ينتهي ا/ 3

كأنه قد نسخ وميكن للغة، أن ختلق مركبات صوتية ئلته، يصبح القانون الذي يفسره  الكلمات اليت تقع حتت طا

  .جديدة مشا[ة كل الشبه 

  : التغريات التارخيية والرتكيبية لألصوات / 4

  : التغريات التارخيية : أوال 

تنقسم التغريات الصوتية عموما إىل قسمني كبريين أوهلما التغريات التارخيية، والثاين الرتكيبية، وتعين _لتغريات 

التارخيية تلك التغريات اليت حتدث من التحول يف النظام الصويت للغة حبيث يصري الصوت اللغوي يف مجيع سياقاته 

يب األصوات من جهة الصالت اليت تربط هذه األصوات ببعضها التغريات الرتكيبية، فهي اليت تص إماصوÅ آخر 

  .بعض يف كلمة واحدة 

يف '' فاء''اليف اللغة السامية األم إىل ) p(تطور الياء املهموسة : ومن أمثلة التغريات التارخيية يف األصوات  - 

السامية الشمالية وهي العربية  اللغات السامية اجلنوبية وهي العربية واحلبشية وقد بقى األصل كما هو يف اللغات

  ) .fzl(ويف احلبشية '' فول''يف العربية اليت صارت يف العربية ) pol(واآلرامية واألكادية مثال كلمة 

مسألة خاصة _لسياق الصويت، فيهما فإن هذا '' فاء''املهموسة يف العربية واآلرمية إىل ) p(وتطور هذه الباء 

فيها أن تكون انفجارية إال إذا جاءت بعد حركة  األصلا أصوات جيب كتب يطلق عليه أخرىالصوت مع مخسة 

.  



 دراسة محتويات الكتاب                                                لثانيلفصل اا

 

 
29 

يف العربية تقابل '' فتح''يتأثر املعىن بذلك فمثال كلمة  أنفإvا يف هذه احلالة تتحول إىل أصوات احتكاكية دون  - 

  ) .ptah(كما تقابل يف اآلرامية )  pztah(يف العربية 

مثال طيبا، للتغريات التارخيية يف األصوات فإن مقارنة اللغات السامية، كلها مثري ويعد صوت اجليم يف العربية  - 

  .إىل ان النطق األصلي هلذا الصوت 

ومن التغريات التارخيية هلذا الصوت احنالله إىل أحد عنصريه املكونني له يف اللهجات العربية احلديثة، إذ ينطلق  - 

'' داموسة''و '' دمل''كما يقولون '' دردا''رجا مثال  يسمون مدينتهم كالدال يف صعيد مصر فرتى أهايل مدينة ج

  .وغري ذلك '' مجوسة'' ''مجل''يف .

  : التغريات الرتكيبية : {نيا 

عرفنا من قبل أن التغريات الرتكيبية هي تلك التغريات اليت تصيب األصوات من جهة الصالت اليت تربط هذه 

ة فهي لذلك مشروطة بتجميع صويت معني وليست عامة يف الصوت يف  األصوات بعضها ببعض يف كلمة واحد

  .كل ظروفه، وسياقاته اللغوية 

  

  : وأهم قوانني التغريات الرتكيبية لألصوات قانوSن مها 

التقارب يف حني يدعو الثاين  أوأما األول فيدعو صوتني خمتلفني إىل التماثل، :قانون املماثلة وقانون املخالفة

  .ثلني إىل التخالف، والتباعد، وتفصل فيما يلي القول يف هذين القانوين صوتني متما

  ) Assinilation: ( قانون املماثلة

تتأثر األصوات اللغوية بعضها ببعض بعض عند النطق [ا يف الكلمات واجلمل فتتغري خمارج بعض األصوات أو  - 

احمليطة [ا يف الكالم فيحدث عن ذلك نوع من صفا�ا لكي تتفق يف املخرج أو يف الصفة مع األصوات األخرى 

التوافق واالنسجام بني األصوات املتنافرة يف املخارج أو يف الصفات ذلك ان أصوات اللغة، ختتلف فيما بينها كما 

نعرف يف املخارج والشدة والرخاوة واجلهر واهلمس والتفخيم والرقيق وما إىل ذلك فإذا التقى يف الكالم صوÅن من 

) جذب(و ) شد(واحد أو من خمرجني متقاربني، وكان أحدمها جمهورا واآلخر مهموسا، مثال حدث بينهما  خمرج

  .كل واحد منهما حياول أن جيذب اآلخر Sحيته وجيعله يتماثل معه يف صفاته كلها أو يف بعضها 
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أيضا، بني األصوات وهذا التوافق كما حيدث بني األصوات الصامتة حيدث كذلك بني احلركات كما حيدث  - 

الصامتة واحلركات وهناك اصطالحات لعلماء يف أنواع التأثر الناجتة عن قانون املماثلة، فغن أثر الصوت األول يف 

  ) .كلي(وإن حدثت مماثلة بني الصوتني فالتأثر ) ُمْدِبر(وإن حدث العكس فالتأثر ) ُمْقبل(الثاين فالتأثر 

  : ال التأثر الصويت على النحو التايل وميكن تلخيص بيان أشك -            

  

  Íثري الصوت 

  

  مبا بعده              مبا قبله                                                                              

  

  يف كل خصائص الصوت يف بعض خصائص الصوتفي كل خصائص الصوت    يف بعض خصائص الصوت 

  

  يف حالة       يف حالة        يف حالة         يف حالة        يف حالة      يف حالة         يف حالة     يف حالة 

  انفصال         اتصال       انفصال   اتصال        انفصال        اتصال           انفصال        اتصال      

 

يتقلب إىل صوت  أنالصوت ال ميكن  أنوقبل أن نضرب األمثلة املختلفة على ذلك جيب أن نشري هنا إىل  - 

الشفة أو األسنان مثال إىل صوت آخر من أصوات  أصواتآخر بعيد عنه يف املخرج جدا، فال يقلب صوت من 

  .احللق وكذلك العكس 

  .ء إذا تقارب احلرفان، يف املخرج تعاقبا يف اللغات كما يقال َجَدف ، و َجدَث ويقول القرا

  وفيما يلي نضرب األمثلة لكل نوع من أنواع التأثري السابقة  - 

 مدبر مقبل

 جزئي كلي جزئي كلي
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  : من أمثلته ما يلي : التاثر املقبل الكلي يف حالة االتصال ) 1

  تتأثر فاء االفتعال دائما _لدال أو _لطاء قبلها فتقلب داال أو طاء مثل / 1

  .اطّرء / اطّلع، اطرتد / طّلب، اطلتلع /اّدهن اطلب / اّدرك، اد�ن / دترك 

  .تتأثر الواو الساكنة _لكسرة القصرية قبلها فتتحول إىل كسرة مماثلة وتتحد مع احلركة املؤثرة يف كسرة طويلة / 2

  ميعاد / ِمْوعاد / ميزان / مثل ِمْوزان  - 

  : ومن أمثلته ما يلي : التأثر املقبل الكلي يف حالة االنفصال ) 2

) ُهنَّ ( اجلمع املؤنث ) ُهم(واجلمع املذكر ) هُـ (تتأثر حركة الضم يف ضمري النصب، واجلر الغائب املفرد املذكر / 1

  : رية أو �ء فتقلب الضمة كسرة مثل ، مبا قبلها من كسرة طويلة أو قص)ُمها(واملثىن 

  .ضربِِتِه / عليِه ،  ضربِته / عليُه / فيِه / فيُه / ِبرجلِه / برجِلُه 

  : من أمثلته ما يلي : التاثر املقبل اجلزئي يف حالة االتصال ) 3

  ليني وداال يف حالة الثانية _لزاي قبلها فتقلب طاء يف احلالتني األو  أوتتأثر تتأ  ترÅء االفتعال _لصاد أو _لضاد / 1

  ازدجر / اضطجع ، ارجتز / اصطبغ ، اضتجع / اصتبغ : مثل 

  . 247ص  2البقرة }  إن هللا اْصطََفاُه عليكم { ويقول الزجاج يف قوله تعاىل 

الطاء اصتفاه فالتاء إذا وقعت بعد الصاد ابدلت طاء الن التاء من خمرج : اقتنع من الصفوة، األصل (إن اصطفاه 

  .والطاء طبقة كما أن الصاد مطبقة، فأبدلوا الطاء من التاء ليسهل النطق مبا بعد الصاد

  : من أمثلته ما يلي : التأثر املقبل اجلزئي يف حالة االنفصال ) 4

ت تتأثر السني املهموسة _لراء اmهورة قبلها فتقلب غلى نظري�ا اmهور وهو الزاي يف كلمة مهراس، اليت صار / 1

  .مهراز ، يف هلجة األندلس العربية، يف القرن السادس اهلجري كما روى لنا ذلك ابن هشام اللخمي : 
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الدال _لراء قبلها يف هلجة األندلس العربية يف الرابع اهلجري فتنقلب إىل نظري�ا املقحم، وهو الضاد ألن  تتأثر/ 2

  .معربض / معربد : الراء صوت ذو قيمة، تفخيمية مثل 

اmاورة له  األصواتهذه الصوت إىل تفخيم بعض صوت الراء يف العربية إذ مييل هذا الصوت إىل تفخيم بعض و  - 

حان كتب بعض ويف كراسة االمت'' رفس''يف '' رفسْ '' ''أخرس''يف '' أخرص''و '' سور"يف '' صور'': مثل قولنا 

  .)'' أدران''بدال من أضران (الطالب كلمة 

رسخ ''مبعىن صاحب الدSن، و ) اخلراص(و " اخلراس'': ا يف العربية الفصحى إذ فيها وقد روى مثل ذلك كثري 

'' الصراط''و '' السراط''و) مبعىن خفيف حلم الوركني" أرصح''و ) رجل ارسح(مبعىن ثبت و ) رصخ(و ' الشيء

  ....مبعىن الطريق وغري ذلك 

  : ا يلي ومن أمثلته م: التأثر املدبر الكلي يف حالة االتصال  -5

تفعل وتفاعل، تتأثر التاء بعد تسكينها للتخفيف بفاء الفعل، إذا كانت صوÅ من أصوات : يف مضارع صيغيت  - أ

  : الفعل املاضي، مثل : مث قيست على صيغة  األسنانالصغري أو 

  ) .يف املاضي (َيذّّكر      اذّّكر / يـَْتذَّكر / يَتذَّكر  - 

  ) يف املاضي(يـَّتطّر       / يـَْتطّر / يَتَطّهر  - 

  ) يف املاضي (يّدارأ         اّدارأ  / يـَْنَدارأ / يَنَدارأ  - 

  ) .يف املاضي(يثاقل       اÅّقل / يتثاقل / يتثاقل  - 

ألخرى اليت مل وقد حدث هذا يف اللغة العربية القدمية وجاء ذلك يف القرآن الكرمي جنبا إىل جنب مع الصيغة ا - 

) 2/83(البقرة ) ّدارأمت فيهاوإذا قتلتم نفسا ف( 9/38التوبة } أّ�قلتم إىل األرض{حيدث فيها بطور كقوله تعاىل 

أمثلتنا يف ولذلك جند  اإلسالمولعل هذه الظاهرة كانت يف سبيل التطور يف العربية الفصحى عندما جاء  - .

  .القرآن الكرمي

لوال أن تداركه نعمة (مع الصيغة القدمية اليت مل حيدث فيها تغري لألصوات كقوله تعاىل كما قلنا جنبا إىل جنب   - 

  ) .49/68(القلم ) من ربه
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  ) .36/18(يس } قالوا إS تطريS بكم {: ومثال لقوله تعاىل 

  ) . 27/48(النمل } قالوا طريS بك ومبن معك { أخرىويقول يف آية 

ليّدبروا آ�ته وليذكر أولو {بعض األحيان على الصورتني معا كقوله تعاىل بل إن اآلية الواحدة لتحتوي يف 

  ) .38/29(ص } األلباب

وهذه الظاهرة خري مثال على ما سبق أن قلناه من أن التطور اللغوي يف آية ظاهرة لغوية، ال حيدث فجأة  - 

  .ني يوم وليلة على كل أثر للتقدميفيفضي ب

، وهي ما )الراء والالم والنون(م التعريف مبا بعدها، يف أصوات الصغري واألسنان املائعة يف العربية القدمية تتأثر ال* 

  .لعرب _حلروف الشمسية فيدغم فيهاتسمى عند اللغويني ا

  : وقد مجعها بعض، الشعراء يف أوائل كلمات البيت التايل 

  طب مث صل رمحا تفز ضف ذا�م  - 

  دع سوء ظن زر شريفا للكرم  

وقالوا األصل َوتِد وهي اللغة احلجازية اجليدة ولكن بىن متيم يكون التاء ) ودّ ) : (َوِتد(لنا اللغويون يف  ُوُرِوى - 

  .ويدعموvا يف الدال 

و ) منْ (مبعىن    emمن أمثلة ما يلي وهي يف احلشية مركبة من : التأثر املدبر الكلي يف حالة انفصال  -)6

Za  وقد حكى عن بىن سليم ما رأيته ِمْنُذ ست بكسر امليم وهذا كله يدل على الطائية، ) ذو(مبعىن اسم موصول

بضمة الذال بعدها، وخيطئ من يرى أن الذال  Íثرافقلبت كسرة امليم ضمة ) ذو+ ِمْن (العربية، ) ُمْنذُ (أن األصل 

  .حلركة امليم ومل يعتد _لنون  إتباعاضمت (يف ُمْنُذ 

  : ومن أمثلته ما يلي  :حالة االتصال التأثر املدبر اجلزئي يف  -)7

فقد Íثرت الزاي يف هذا املثال، وهي صوت جمهور '' يـَْزَحفْ ''من '' يسحف'': تقول العامة يف عصرS احلاضر  - 

  ._جلاء التالية وهي صوت مهموس، فقلبت الزاي إىل نظري�ا املهموس وهو السني 
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  من أمثلته ما يلي  :التأثر املدبر اجلزئي يف حالة االنفصال  -)8

روي ابن هشام  اللخمي أن الناس كانوا يف األندلس واملغرب يف القرن السادس اهلجري يقولون يف سْرداب،  - 

  .زِْرداب 

  .تِْفرت : بنو أسد يقولون يف الدِّْفرت  - 

  : التأثري املتبادل  -)6

يرتاوح بني التأثري املقبل اجلزئي واملدبر الكلي هناك نوع آخر من املماثلة الصوتية، يتم فيها التماثل على مراحل و  - 

  : ذلك  أمثلةيف حالة االتصال ومن 

وهذا من النوع التاثري املقبل ) اذدكر(فتقلبها داال ) اذتكر(يف Åء االفتعال من هذا الفعل ) ذكر(تؤثر الذال من  - 

هذا من نوع الت أثري املدبر الكلي يف حالة و ) ادّكر(اجلزئي، يف حالة اتصال مث تؤثر الدال يف الذال فتقلبها داال 

  . 12/45يوسف } وقال الذي َجنا منهما وادَّكر بعد أمَّة{: االتصال، وجاء ذلك يف مثل قوله تعاىل 

  : تبادل التأثريين احلركات والصوامت  -)7

كة على احلركة وهناك كل األمثلة اليت عرضناه من قبل مل نذكر فيها إال Íثري الصامت على الصمت أو Íثري احلر 

  .تؤثر الصوامت على احلركات  أوأنواع أخرى، من املماثلة الصوتية تؤثر فيها احلركات على الصوامت، 

  .وفيما يلي عرض لبعض أمثلة هذين النوعني من املماثلة  - 

  : أـ املماثلة بتأثري احلركة على الصامت 

اخلالصة والكبرية املمالة وحنومها على أصوات أقصى احلنك   من أمثلة هذا النوع أثر احلركات  األمامية كالكبرية

كالقاف واجليم، والكاف، وحنوها، وإذ يؤدي هذا التأثري إىل نوع من التوافق، واالنسجام، بني هذه الصوامت 

اخللفية واحلركات األمامية، �ن تقلب هذه الصوامت اخللفية إىل صوامت من مقدمة الفم، ويغلب على هذه 

اجلديدة أن تكون من األصوات املزدوجة، أي اليت جتمع بني الشدة والرخاوة وهي تسمى _لالتينية  األصوات

)Affricata . (  
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  : املماثلة بتأثري الصامت على احلركة ) ب

املعروف يف اشتقاق املضارع من املاضي، أن ختتلف حركة عني الفعل يف املضارع عنها يف املاض ي تبعا ملا يسمى 

  : ، ولذلك يقال يف العربية مثال )املغايرة(ء اللغة بقانون عند علما

  ) .وَنَصَر يْنُصر) يْضِرب –َضَرَب (

احللق إذا وقعت يف مقطع واحد مع حركة العني فإننا نرى اثر هذه األصوات احللقية واضحا يف  أصواتغري أن  - 

فتح      : اللغات السامية، يف تغيري حركة العني إىل فتحة بدال من الضمة والكسرة، ومن أمثلة ذلك يف العربية 

  .وحنو ذلك ) سعل      يسعل / يزرع   يفتح  زرع    

ضوع املماثلة _حلديث عن موقف اللغويني العرب من استخدام األصل القدمي الذي تغري بفعل وخنتم عرضنا ملو  - 

  .هذا القانون 

  :قانون املخالفة  -)8

هناك قانون صويت آخر يسري يف عكس اجتاه قانون املماثلة وهو ما يعرف عند علماء األصوات _سم قانون 

قانون املماثلة، حياول التقريب بني األصوات بينها بعض املخالفات أما قانون املخالفة فإنه  أناملخالفة فقد عرفنا 

يعمد إىل صوتني متماثلني متاما يف كلمة من الكلمات فتغري أحدمها إىل صوت آخر، يغلب أن تكون من أصوات 

الالم وامليم والنون : وهي ) Liquida( العلة الطويلة أو من األصوات املتوسطة أو املانعة املعروفة _لالتينية _سم

  .والراء 

كما يف األكادية ، والعربية ) مشش(ومثال املخالفة بني السامية والعربية كلمة مشس فهي يف السامية األوىل  - 

وهذا من التغريات ) سينا(واآلرامية، واملعروف لدى علماء الساميات أن التثبيت  يف الثامية االم، قبلت يف العربية 

  .حيدثنا عنها من قبل  أنالتارخيية اليت سيق 

ينطق يف بعض اللهجات ) عنوان(وليس من الالزم يف املخالفة الصوتية، أن يكون الصوÅن متجاوران فكلمة  - 

 Sوهي أثر من آ�ر قانون املخالفة ) علوان(عند ،.  
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األصوات املتماثلة أو املتقاربة، يف الكلمة وليست املخالفة هي الطريق الوحيد يف اللغات للفرار من ثقل اجتماع  - 

فقد تنشئ اللغة فاصال بني الصوتني، خيفف من ثقل اجتماعهما، كما هو احلال يف ز�دة األلف بعد مهزة  

  ) .اليت ينطقها هؤالء العرب آأنت) أأ نت(مثل : االستفهام، واهلمزة التالية هلا 

  : قانون السهولة والتيسري  -)9

 تطورها حنو السهولة، والتسيري فتحاول التخلص من األصوات العسرة، وتستبدل [ا أصواÅ أخرى ال متيل اللغة يف

  .تتطلب جمهودا عضليا كبريا 

الذي يرى أن كل ما تكتشفه من تطور يف اللغة ليس '' هويتين''وإىل هذا يذهب كثري من علماء اللغة من أمثال  - 

mهود الذي يبذل يف النطق وأن هناك استعدادا لالستغناء عن أجزاء الكلمات إال أمثلة لنزعة اللغات إىل توفري ا

اليت ال يضر االستغناء عنها بداللتها وليس مبعىن هذا أن  قانون السهولة والتيسري ينطبق على كل احلاالت وإمنا 

  .ميكن تطبيقه على كث ير من التطورات الصوتية يف اللغة 

يف اللغة العربية وحماولة بعض القبائل العربية القدمية التخلص منها '' اهلمز''، ظاهرة ومما ينطبق عليه هذا القانون - 

  .وعلى األخص قبائل احلجاز ألن صوت اهلمز عسري النطق 
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  .دراسة نقدية للكتاب: املبحث الثاين 

  : جماالت التطور اللغوي ـ  1

يف تعريف جماالت التطور اللغوي تنوع اللغة يف جمموعة من األنظمة اليت تبدأ '' رمضان عبد التواب''تناول  - 

ينذر أن يشمل مجيع احلاالت الصريف ف_لنظام الصويت والنظام الصريف واملفردات، فالتطور الصويت عام شامل، أما 

  1.والصرف واملفرداتاليت تؤثر فيها، وأن هناك فرق يف تطور اللغة بني الصوتيات 

ري بنسب متفاوتة للتطور والتغعرفت جماالت التطور اللغوي �vا أنظمة لغوية كلها معرضة '' نور اهلدى لوشن''أما 

قلها استجابة للتغري مها نظام الرتكيب والتصريف فأساليب الرتكيب وصيغ التصريف يف العربية ما فأكثرها ثبوÅ وأ

  2. زالت حمكومة بقوانني الفصاحة ومعايريها احملفوظة منذ زمن االحتجاج  اللغوي 

كلها معرضة   اvاتفق الكاتبني �ن اللغة هلا جمموعة من األنظمة تبدأ _لنظام الصويت والصريف والداليل حبيث أ - 

  .للتطور بنسب متفاوتة 

  :لقوانني الصوتية ا )2

حيث قال تعرب عن عالقة بني حالتني متتابعتني للغة واحدة يف وسط اجتماعي معني '' رمضان عبد التواب''عرفها 

وحمددة حتت ظروف معينة خر بذاته يف فرتة كذا ويف لغة كذا إىل صوÅ معينا قد تطور إىل صوت آأي أvا تشري 

رأى أن القانون الصويت على أنه يسري ببطء وتدرج، فتطور '' عبد اmيد جماهد''حتديدا دقيقا، أما الكاتب 

   ان وزمان معني أي على بيئة خاصة ال حيدث فجأة بل حيتاج إىل جيل أو أكثر ملالحظته وإنه حمدود مبك األصوات

حمدود مبكان وزمان معني أي على بيئة خاصة إال أvما  على أن القانون الصويت للغة يكونالباحثان اتفقا  - 

عبد اmيد ''وسط اجتماعي معني فقط أما '' رمضان عبد التواب''اختلفا يف الوسط االجتماعي حيث حدد 

  حيتاج إىل جيل أو أكثر ملالحظته رأى �ن القانون الصويت ال حيدث فجأة بل '' جماهد

  

  

                                                           
  . 18 – 15رمضان عبد التواب، ص  1
  . 194نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة، ص 2
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  :التغريات التارخيية )3

يف ذلك اليت حتدث من التحول يف النظام الصويت للغة حبيث يصري '' رمضان عبد التواب ''على حد قول  

Å1آخر  الصوت اللغوي يف مجيع سياقاته صو .  

قب هي اليت تبحث يف اللغات األم والتحول الذي يصيب أصوهلا خالل احل :"قال '' دبرحشرتاسر''أما موقف 

فيها، حيث يتحول صوت إىل صوت يف كل سياقاته واستخداماته ومن ذلك حتول صوت الزمنية الطويلة اليت متر 

رمية، والتغري هذا Åرخيي ألننا ال جند هذا الصوت يف أي تشكيل غة السامية األم إىل الشني يف اآليف الل'' سني''

  2. لغوي عريب فصيح 

تحول يف النظام الصويت للغة حيث يتحول أن التغريات التارخيية هي اليت حتدث من ال كل من الباحثينذكر - 

  .صوت إىل صوت يف كل سياقاته واستخداماته 

  :التغريات الرتكيبية ) 4

بعضها البعض (هي اليت تصيب األصوات  :"التغيريات الرتكيبية  �نيف هذا اmال '' رمضان عبد التواب''ذكر     

من جهة الصالت اليت تربط هذه األصوات ببعضها البعض يف كلمة واحدة، وأهم قوانينها، قانون املماثلة ) يف 

  . "واملخالفة أما األول فيدعو صورتني خمتلفتني مماثلتني إىل التخالف والتباعد

بعض األصوات Õبداهلا أو حذفها أو تغريات حتدث يف الرتاكيب اللغوية حيث تتغري  �vا'' سامي عوض''ذكر

صلها خمالف ويف سياق مغاير تعود إىل أ ا لذا فهي يف تركيب ما قد تقلب إىل صوتإدغامها أو قلبها أو إعالهل

  .وقد حتذف يف سياق مث تعود للظهور 

قال �ن التغريات الرتكيبية تصيب '' رمضان عبد التواب''يث لذا ميكن القول اختلفا هذين األخريين حول ذلك حب

قال �vا ال تربط بعضهما البعض بل حتدث '' سامي عوض''وتربط بعضهما البعض يف كلمة واحدة أما  األصوات

 . أو اإلدغام أو اإلعالل_إلبدال أو احلذف  تغيري فيما بينهما

  

                                                           
  . 29 – 24: رمضان عبد التواب، التطور اللغوي ص  1
  . 1982طبعة ، . دبر حشتراسر، التطور النحوي للغة العربية، مكتبة الخارجي بالقاهرة، دار الرفاعي، د/ د 2
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  :أنواع التأثري ـ  5

  1:  أنواعرأى �ن للتأثري '' رمضان عبد التواب''

  :  التأثري املقبل الكلي يف حالة االتصال) 1

  .إ�ن     إدvن –اد ترك     اذرك : طاء مثل  أودائما _لدال أو الطاء قبلها فتقلب داال  لاÍثري Åء االفتع/ أ

اضتجع   / اذتكر      اذكر : ضادا مثل  أو_لضاد قبلها فتنقلب ذاال  أوأو _لصاد  ال _لذاليتاثر Åء االفتع/ ب

  .اضجع 

  : التأثر املقبل اجلزئي يف حالة االتصال ) 2

: ، وذاال يف احلالة الثانية مثل الضاد أو _لزاي قبلها فتقلب طاء يف احلالتني األوليتني أوتتأثر Åء االفتعال _لصاد 

  .ازجتر     ازدجر / اصتبح       اصطبح 

  2يف أمناط التغريات '' عوص سامي''

، ويكون ذلك عندما تكون فاء افتعل أحد احلروف املطبقة املستعلية  ءافتعل طاÅء  إبدال:  _إلبدالالتغري ) 1

  .) الصاد، الضاد، الطاء، الضاد(

  .التغري يف Åء افتعل له عالقة بغاء الكلمة : Åء افتعل  إبدال* 

وسبب ) اضطجع(اليت تصبح) اضتجع(وذلك حنو : Åء افتعل طاء عندما تكون فاء الكلمة ضادا  إبدال - أ

نتقال املباشر يف التفخيم إىل الرتقيق فحدث ما نسميه ة والتاء مرفقة وهناك صعوبة يف اإلاإلبدال أن الضاد مفخم

  ._لتفخيم تقلب التاء طاء لتفخيمها _ملماثلة 

  .Åء افتعل طاء عندما تكون فاء افتعل طاء حنو اطرتد      اطرد  إبدال* 

  .اتفق كال الكاتبني _ن Åء االفتعال تتأثر _لدال أو الطاء فتقلب دال أو طاء  - 

                                                           
  . 35 – 33رمضان عبد التواب، التطور اللغوي، ص  1
العدد ) 31(الدكتور سامي عوض وصالح الدين حسين، حالة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، لسلسلة اآلداب والعلوم االنسانية، المجلد 2
)1( ،2009 .  
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. ءوتتأثر كذلك _لذال أو _لصاء أو _لضاء فتقلب ذاال أو ضا
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  :خلامتةا

فلكل بداية vاية ولكل vاية نتيجة  إمتامهآلن وقد وصلنا إىل خامتة هذا البحث، حنمد هللا الذي وفقنا على ا

  : نذكرها يف النقاط التاليةبحث ونتائج هذا ال

، توضع بنظام معني و_صطالح اإلنسانيةمكتسب يتكون من جمموعة من األصوات  إنسايناللغة نشاط  �

 . اإلنساينبني أعضاء اجلماعة اللغوية، وهي ذات قيمة رمزية _عتبارها وسيلة االتصال 

رتقاء وتؤدي إىل ظهور اجلديد التطور هو االنتقال من حال إىل حال جديدة، فهو عملية تكشف عن اال �

 .وليس اجلديد إال ذلك القدمي وقد أتى عليه التطور 

التطور اللغوي هو ذلك التغري الذي يطرأ على اللغة يف خمتلف مستو��ا الصوتية والصرفية والنحوية  �

 .واملعجمية والداللية 

تسريها ة وهي اليت تتبع من اللغة نفسها ،وأدبيتتأثر اللغة يف تطورها لعوامل كثرية يرجع أمهها إىل عوامل لغوية  �

فيها وهدفها هو لغة  اإلنسانأما العوامل األخرى الختبار وهدفها األصلي هو لغة الكتابة ، اإلنسانيةاإلدارة 

 .احملادثة 

ليست عناصر اللغة على سواء يف قبول سرعة التطور إذ هناك فرق يف تطور اللغة بني الصوتيات والصرف  �

 .ة واملفرداتالداللو 

رز التحد�ت اليت تواجهها اللغة العربية مشكلة العامية وهذه العامية تدعو إىل هجر الفصحى و_لتايل دعوة بأوإن 

إىل ما يشبه  وأبنيتهاإىل هجر لغة القرآن ولوال نزول القرآن لوجدS العربية اآلن قد حتولت يف كثري من كلما�ا 

  .العاميات 

إمتام حبثنا هذا فإن وخنتم قولنا حبمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني الذي وفقنا على 

صبت فمن هللا وإن أخطأت فمن نفسي، راجية من هللا التوفيق والسداد عمال على خدمة اللغة العربية لغة القرآن أ

  .الكرمي 
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  : ملخص الدراسة 

ألف الدكتور رمضان عبد التواب هذا الكتاب ليعاجل جانبا مهما من حياة اللغة وهو جانب التطور 
وقد وضح املؤلف هذا  ''التغري''عند علماء اللغة ال تعين أكثر من مرادف كلمة '' التطور''اللغة وكلمة 

حكما معياريا يقرتن بالصواب '' التطور''املعىن وقطع بذلك الطريق على األدعياء الذين يرون يف كلمة 
  : واخلطأ وقد توصلت الدراسة إىل نتائج من بينها 

التطور هو انتقال من حال إىل حال جديد فهو عملية تكشف عند االرتقاء وتؤدي إىل ظهور  -
  .جلديد إىل ذلك القدمي وقد أتى عليه التطوراحلديد وليس ا

ا الصوتية والصرفية  - فالتطور اللغوي هو ذلك التعبري الذي يطرأ على اللغة يف خمتلف مستويا
  .والنحوية واملعجمية والداللية 

ترجع أهم ظواهر اللغة إىل قسمني رئيسيني، الظواهر املتعلقة بالصوت والظواهر املتعلقة بالداللة  -
لتا احلالتني يف تطور مطرد وتغري مستمر وهي يف تطورها تتأثر بعوامل شىت وختضع لطائفة كبرية من وك

  .القوانني 

  : الكلمات املفتاحية 

  ) التغري(التغريات  –التطور  –اللغة  -

Study summary: 

Dr. Ramadan Abdel-Tawab wrote this book to treat an 
important aspect of language life, which is the aspect of 
language development. The word “evolution” for linguists 
means nothing more than a synonym for the word “change.” 
The author has clarified this meaning and thus cut off the path 



 

 

for the pretenders who see in The word “evolution” is a 
normative judgment associated with right and wrong. The 
study reached results, including: 

- Evolution is a transition from one state to a new state, as it is a 
process that is revealed upon ascension and leads to the 
emergence of iron, and the new is not to that old, and 
evolution has come upon it. 

Linguistic development is that expression that occurs in the 
language at its various levels: phonetic, morphological, 
grammatical, lexical and semantic. 

The most important phenomena of language can be traced back 
to two main parts, the phenomena related to sound and the 
phenomena related to semantics, and both cases are in a steady 
development and continuous change, and in their development 
they are affected by various factors and are subject to a large 
range of laws. 

key words : 

- Language - Evolution - Changes (Change) 

 

 



 

 

Résumé de l'étude : 

Le Dr Ramadan Abdel-Tawab a écrit ce livre pour traiter d'un 
aspect important de la vie linguistique, qui est l'aspect du 
développement du langage. Le mot "évolution" pour les 
linguistes ne signifie rien de plus qu'un synonyme du mot 
"changement". ce sens et ainsi coupé la voie aux prétendants qui 
voient dans Le mot « évolution » un jugement normatif associé 
au bien et au mal. L'étude a abouti à des résultats, notamment : 

L'évolution est une transition d'un état à un nouvel état, car c'est 
un processus qui est révélé lors de l'ascension et conduit à 
l'émergence du fer, et non du nouveau à l'ancien, et l'évolution 
s'y est produite. 

Le développement linguistique est cette expression qui se 
produit dans la langue à ses différents niveaux : phonétique, 
morphologique, grammatical, lexical et sémantique. 

Les phénomènes les plus importants du langage peuvent être 
attribués à deux parties principales, les phénomènes liés au son 
et les phénomènes liés à la sémantique, et les deux cas sont dans 
un développement constant et un changement continu, et dans 
leur développement ils sont affectés par divers facteurs et sont 
soumis à un large éventail de lois. 

les mots clés : 

- Langue - Évolution - Changements (Changement) 


